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บทคัดย่อ
จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและทางชีวภาพของปุ๋ยหมักที่ได้จากทะลายปาล์มน้ามันร่วมกับ
แหล่งจุลินทรีย์เศษใบไม้ทับถมจากแหล่งต่างๆ 5 แหล่ง โดยน้าเศษทะลายปาล์มน้ามัน ผสมกับร้าข้าวในอัตราส่วน
9:1 โดยน้าหนัก หมักส่วนผสมทะลายปาล์มน้ามันกับร้าข้าวร่วมกับหัวเชือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ตามอัตราส่วน
ส่วนผสมทะลายปาล์มน้ามันกับร้าข้าว ต่อ หัวเชือจุลินทรีย์ เป็น 8:2 โดยน้าหนัก หลังจากหมักเป็นเวลา 35 วัน
พบว่าอุณหภูมิในทุกกองปุ๋ยหมักจะเพิ่มขึนสูงที่สุดในวันที่ 1 ของการหมักโดยมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 59 ถึง 64 องศาเซลเซียส เมื่อสินสุดการหมักพบว่าความเป็นกรด-ด่างของทุกชุดการทดลองปุ๋ยหมักอยู่ในช่วง 7.7 ถึง 8.2 ชุดการ
ทดลองปุ๋ยหมักที่ไม่ใส่แหล่งจุลินทรีย์ (CA) ชุดการทดลองปุ๋ยหมักที่ใส่แหล่งจุลินทรีย์จากดินจากสวนมังคุด (CC) ชุด
การทดลองปุ๋ยหมักที่ใส่แหล่งจุลินทรีย์จากดินจากสวนปาล์มน้ามัน (CD) ชุดการทดลองปุ๋ยหมักที่ใส่แหล่ งจุลินทรีย์
จากสารเร่งของกรมพัฒนาที่ดินหมายเลข 1 (CF) ชุดการทดลองปุ๋ยหมักที่ใส่แหล่งจุลินทรีย์จากดินที่มีการทับถมของ
ใบไผ่ (CB) และชุดการทดลองปุ๋ยหมักที่ใส่แหล่งจุลินทรีย์จากดินจากป่าดิบชืนเทือกเขาคีรีรัฐนิคม (CE) อัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนถูกลดลงเป็น 19.7:1, 18.0:1, 17.6:1, 17:1, 16.6:1 และ 15.5:1 ตามล้าดับ เมื่อสินสุดการ
หมักทุกชุดการทดลองปุ๋ยหมักมีปริมาณแบคทีเรียทังหมดเป็น (0. 22±0.02) x 108 ถึง (2.67± 0.14) x 108 โคโลนี
ต่อกรัมน้าหนักแห้ง มีปริมาณราทังหมดเป็น (3.82±0.23) x 105 ถึง (29.62± 2.21) x 105 โคโลนีต่อกรัมน้าหนัก
แห้ง และปริมาณแอกติโนมัยซีตทังหมดเป็น (30. 00±4.58) x 105 ถึง (379.33± 16.62) x 105โคโลนีต่อกรัม
น้า หนั ก แห้ ง จากการศึ ก ษานี สรุ ป ได้ว่ า แหล่ งจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ไ ด้จ ากดิ นจากสวนปาล์ ม น้า มั น (D) เป็ น แหล่ ง
หัวเชือจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดในการเร่งผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ามัน
ค้าส้าคัญ : ปุ๋ยหมัก ทะลายปาล์มน้ามัน แบคทีเรีย รา แอกติโนมัยซีต
ABSTRACT
In this study, the physical chemical and biological properties of compost made from oil palm emptyfruit-bunches (EFB) supplemented with different inoculum sources from 5 sources of leaf litter. EFB
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supplemented with rice bran were weighed 9:1 proportion. Then mixer of EFB and rice bran with inoculums were
weighted 8:2 proportion for 35 days of composting. The temperature in compost piles rose to 59-64 C in the first
days. The pH in compost pile rose to 7.7-8.2. The initial C:N ratios of the compost without inoculums (CA),
compost supplemented with soil from mangosteen garden (CC), compost supplemented with soil from oil palm
garden (CD), compost supplemented with inoculums of Land development department No.1(CF), compost
supplemented with bamboo leaf litter (CB) and compost supplemented with soil from Kererat mountain (CE)
were reduced to 19.7:1, 18.0:1, 17.6:1, 17:1, 16.6:1 and 15.5:1 respectively. Total of bacteria, fungi and
actinomycete of all treatment were as standard compost with the value of (0. 22±0.02) x 108 - (2.67± 0.14) x 108
CFU/g dry weight, (3.82±0.23) x 105- (29.62± 2.21) x 105 CFU/g dry weight and (30. 00±4.58) x 105 - (379.33± 16.62)
x 105 CFU/g dry weight respectively. In this study conclusion that soil from oil palm garden (D) is the best
inoculum source for compost made from oil palm empty-fruit-bunches (EFB).
Keywords: compost, oil palm empty-fruit-bunches, bacteria, fungi, actinomycete

1. บทน้า
ทะลายปาล์มน้ามัน เป็นส่วนเหลือจากกระบวนการสกัดน้ามันปาล์มในโรงงาน ซึ่งหากปล่อยไว้จะเป็นการ
เพิ่มปริมาณขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การท้าปุ๋ยหมักจึงเป็นทางเลือกในการน้าของเหลือทิงทางชีวภาพกลับมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งปุ๋ยหมักเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ตามธรรมชาติโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ โดยจุลินทรีย์
จะขนถ่ายอินทรียวัตถุและปล่อยของเสียออกมา อยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ สารคล้ายฮิวมัส และแร่ธาตุ
อาหารของพืช ความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ขึนอยู่กับความสามารถในการสร้างเอนไซม์ในการย่อย
สลายสารตังต้น จุลินทรีย์ต้องใช้แหล่งคาร์บอนและไนโตรเจน ในการเจริญเติบโต (Tuomela et al., 2000) ในการ
หมักวัสดุต่างๆ อาจใช้จุลินทรีย์ประจ้าถิ่นที่มีอยู่ในวัสดุส้าหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งจะใช้เวลาในการหมัก
ค่อนข้างนาน ปัจจุบันจึงมีการผลิตหัวเชือจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายสารอิน ทรีย์ส้าหรับการท้าปุ๋ยหมักจ้าหน่ายใน
ระดับชุมชน แต่ยังขาดข้อมูลที่ถูกต้องทางวิชาการ งานวิจัยนีจึงมุ่งเน้นการศึกษาแหล่งของหัวเชือจุลินทรีย์เพื่อใช้ใน
การผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ามัน เพื่อการย่อยสลายทะลายปาล์มน้ามันได้ในระยะเวลาสัน เพื่อเพิ่มมูลค่า
และปัญหาของทะลายปาล์มเหลือทิง และสามารถน้าไปใช้เป็นหัวเชือจุลินทรีย์ส้าหรับการผลิตปุ๋ยหมักครังต่อไป

2. วัตถุประสงค์
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมีและชีวภาพระหว่างการหมักปุ๋ยจากทะลายปาล์มน้ามัน และ
คัดเลือกแหล่งหัวเชือจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในการเร่งผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ามัน

3. วิธีการวิจัย
3.1. การเตรียมวัสดุในการท้าตัวอย่างปุ๋ยหมัก
ท้าการเก็บตัวอย่างดินที่มีการทับถมของอินทรียวัตถุ จากแหล่งต่างๆ จ้านวน 4 แหล่ง ได้แก่ ดิน
ที่มีการทับถมของใบไผ่ (B) ดินจากสวนมังคุด (C) ดินจากสวนปาล์มน้ามัน (D) และดินจากป่าดิบชืนเทือกเขาคีรีรัฐ
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นิคม (E) และสารเร่ง พด.-1 ของกรมพัฒนาที่ดินจ้านวน 1 (F) แหล่งเพื่อใช้เป็นหัวเชือจุลินทรีย์ส้าหรับการท้าปุ๋ย
หมัก และเศษทะลายปาล์มน้ามันที่เอาผลออกและท้าให้เป็นชินเล็กๆ ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัททักษิณ
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม (1993) จ้ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจากบริษัทศรีเจริญปาล์มออยล์ จ้ากัด จังหวัด
กระบี่ ส้าหรับเป็นวัสดุหมัก
3.2 การท้าปุ๋ยหมัก
น้าเศษทะลายปาล์มน้ามัน ผสมกับร้าข้าวในอัตราส่วน 9:1 โดยน้าหนัก หมักส่วนผสมทะลาย
ปาล์มน้ามันกับร้าข้าวร่วมกับหัวเชือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆโดยให้มีน้าหนักส่ วนผสมรวม 12 กิโลกรัม ตามอัตราส่วน
ส่วนผสมทะลายปาล์ม น้า มันกั บร้า ข้าว ต่อ หั วเชื อจุลิ นทรี ย์ เป็น 8:2 โดยน้ าหนั ก ส่ วนชุดการทดลองควบคุ ม
ประกอบด้วยส่วนผสมทะลายปาล์มน้ามันกับร้าข้าวเพียงอย่างเดียว โดยมีชุดการทดลองทังหมด 6 ชุดการทดลอง
ชุดการทดลองละ 3 ซ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี ชุดการทดลองที่1 ชุดการทดลองควบคุม ส่วนผสมที่ใช้ในการหมัก
ประกอบด้วย ทะลายปาล์มน้ามัน ต่อ ร้าข้าว อัตราส่วน 9:1 โดยน้าหนัก (CA) ชุดการทดลองที่ 2 ส่วนผสมที่ใช้ใน
การหมักประกอบด้วยหัวเชือจุลินทรีย์ดินที่มีการทับถมของใบไผ่ (CB) ชุดการทดลองที่ 3 ส่วนผสมที่ใช้ในการหมัก
ประกอบด้วยหัวเชือจุลินทรีย์ ดินจากสวนมังคุด (CC) ชุดการทดลองที่ 4 ส่วนผสมที่ใช้ในการหมักประกอบด้วย
หัวเชือจุลินทรีย์ดินจากสวนปาล์ม (CD) ชุดการทดลองที่ 5 ส่วนผสมที่ใช้ในการหมักประกอบด้วยหัวเชือจุลินทรีย์ดิน
จากป่าดิบชืนเทือกเขาคีรีรัฐนิคม (CE) ชุดการทดลองที่ 6 ส่วนผสมที่ใช้ในการหมักประกอบด้วยหัวเชือจุลินทรีย์
สารเร่งของกรมพัฒนาที่ดินหมายเลข 1 (CF) คลุกเคล้าส่วนผสมในแต่ละชุดการทดลอง ให้เข้ากันรดน้าให้มีความชืน
ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ บรรจุลงในกล่องโฟมขนาด 40 X 55 X 26 เซนติเมตร คลุมด้วยกระสอบป่าน ท้าการหมัก
ส่วนผสมเป็นเวลา 35 วัน กลับส่วนผสมทุกสัปดาห์ และรักษาความชืนในกองปุ๋ยหมักโดยการรดน้าให้มีความชืน
อยู่ในช่วง 60 เปอร์เซ็นต์ตลอดการหมัก สุ่มเก็บตัวอย่างทุกสัปดาห์จ้านวน 3 ซ้า จนกระทั่งหมักเสร็จสมบูรณ์
3.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในระหว่างการหมักปุ๋ยจากเศษทะลายปาล์มน้้ามัน
ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิปุ๋ยหมักในแต่ละกล่อง จากตัวอย่างปุ๋ยหมัก 3 ต้าแหน่ง ทุกวัน
3.4 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเคมีในระหว่างการหมักปุ๋ยจากเศษทะลายปาล์มน้้ามัน
วัดความเป็นกรดด่างของแต่ละชุดการทดลอง ทุกสัปดาห์ โดยใช้ pH meter วัดปริมาณอินทรีย์
คาร์บอน โดยวิ ธีวอล์คเลย์ -แบลค (Walkley-Black method) วัดปริ มาณไนโตรเจนทังหมด ใช้วิธีเจลดาล
(Kjeldahl) หาอัตราส่วนของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนทังหมด ตามวิธีของ Pepper et al. (1995)
3.5. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในระหว่างการหมักปุ๋ยจากเศษทะลายปาล์มน้้ามัน
โดยติดตามจ้านวนจุลินทรีย์ที่เกิดขึนในระหว่างการหมัก ซึ่งนับจ้านวนจุลินทรีย์ทังหมด ได้แก่
แบคทีเรีย ราและแอกติโนมัยซีต โดยวิธี dilution plate method ใช้อาหารเลียงเชือ Nutrient Agar อาหารเลียง
เชือ Rose Bengal Agar และ อาหารเลียงเชือ Sodium caseinate Agar ตามล้าดับ (Pepper et al., 1995 )
ค้านวณปริมาณของจุลินทรีย์แต่ละชนิด ซึ่งมีหน่วยเป็น CFU (Colony Forming Unit) ต่อกรัมของน้าหนักแห้ง
3.6 การวิเคราะห์ทางสถิติ
ศึกษาผลต่างปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ปริมาณไนโตรเจนทังหมด และอัตราส่วนอินทรีย์คาร์บอน
ต่อไนโตรเจนโดยระหว่างเริ่มต้นการหมัก 0 วันและสินสุดการหมัก 35วัน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างแหล่ง
หัวเชือจุลินทรีย์แหล่งต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบนัยส้าคัญด้วย T-Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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4. ผลการวิจัยและอภิปราย
4.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในระหว่างการหมักปุ๋ยจากเศษทะลายปาล์มน้้ามัน
4.1.1 อุณหภูมิ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักทะลายปาล์มในชุดการทดลอง CA, CB,
CC, CD, CE และ CF แสดงภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเริ่มต้นของทุกชุดการทดลองอยู่ระหว่าง 27 ถึง 30 องศาเซลเซียส จากนันอุณหภูมิของปุ๋ยหมักในทุกชุดการทดลองจะเพิ่มขึนอย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึนมากที่สุดในวันที่ 1
ของการหมักโดยมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 59 ถึง 64 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของกองปุ๋ยหมักในทุกชุดการทดลองในวัน
สุดท้ายของการหมัก เป็น 29 องศาเซลเซียส การที่อุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักสูงขึน เนื่องจากพลังงานความร้อนที่ถูก
ปลดปล่อยออกมาหลังจากการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ และคุณสมบัติการเก็บความร้อนของ
วัสดุอินทรีย์ ท้าให้ความร้อนยังคงอยู่ไม่แพร่กระจายออกจากกองปุ๋ย เป็นลักษณะพิเศษของกระบวนการหมักปุ๋ย
อุณหภูมิในช่วงนีสามารถท้าลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่อพืชและมนุษย์ (Ogunwande et al., 2008)
4.2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเคมีในระหว่างการหมักปุ๋ยจากเศษทะลายปาล์มน้้ามัน
4.2.1 ความเป็นกรด-ด่าง
ความเป็นกรด-ด่างของทุกชุดการทดลองปุ๋ยหมักเริ่มต้นมีค่าอยู่ระหว่าง 4.32 ถึง 6.15 โดยจะมี
ค่าความเป็นกรด-ด่างของชุดการทดลองปุ๋ยหมักเมื่อสินสุดการหมักอยู่ระหว่าง 7.68 ถึง 8.22 แสดงดังภาพที่ 1 ธาตุ
ที่เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของอินทรียวัตถุ ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ก้ามะถัน
และธาตุอื่นๆ เมื่อถูกจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจน และไม่ต้องการออกซิเจน ย่อยสลายแล้วจะได้สารประกอบซึ่งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่าง (ธงชัย มาลา, 2550) ส่งผลให้ความเป็นกรด-ด่างเพิ่มขึน ความเป็นกรดด่างของปุ๋ยที่หมักสมบูรณ์แล้วส้าหรับการวิจัยนีเป็นไปตามที่กรมวิชาการเกษตรก้าหนดประกาศมาตรฐานปุย๋ อินทรีย์
พ.ศ. 2548 ว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพจะต้องมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.5-8.5
4.2.2 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (Organic carbon)
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนของชุดการทดลองปุ๋ยหมักเมื่อเริ่มต้นการหมักพบว่าในแต่ ละชุดการ
ทดลองปริมาณอินทรีย์คาร์บอนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนอยู่
ระหว่าง 35.46 ถึง 43.50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสินสุดการหมักเป็นระยะเวลา 35 วัน ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนของทุกชุด
การทดลองปุ๋ยหมักเมื่อสินสุดกระบวนการหมักอยู่ระหว่าง 24.51 ถึง 40.27 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแต่ละชุดการทดลองไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ภาพที่ 1) การที่ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนของปุ๋ยหมักเมื่อสินสุดการหมักลดลง
เนื่องจากจุลินทรีย์น้าเอาคาร์บอนมาใช้สังเคราะห์สารประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของเซลล์ ใช้เป็นแหล่งพลังงาน
ของจุลินทรีย์และปลดปล่อยออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ และความร้อน (Tuomela et al., 2000)
4.2.3 ปริมาณไนโตรเจนทังหมด (Total nitrogen)
ผลการหาปริมาณไนโตรเจนทังหมดในทุกชุดการทดลองปุ๋ยหมัก เมื่อเริ่มต้นการหมักในทุกชุด
การทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยมีปริมาณไนโตรเจน
ทังหมดอยู่ระหว่าง 0.73 ถึง 1.24 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสินสุดการหมักปริมาณไนโตรเจนทังหมดอยู่ระหว่าง 1.39 ถึง
2.17 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 1) ชุด ปริมาณไนโตรเจนทังหมดเมื่อสินสุดการหมักเพิ่มขึนเมื่อเทียบกับเริ่มต้นหมัก
เนื่ อ งจากความเข้ม ข้ นของปุ๋ย หมัก ที่ เพิ่ ม ขึนซึ่ งเกิ ดขึ นภายหลังจากน้ าหนั กของอิ น ทรีย วั ตถุ ใ นปุ๋ ย หมั ก ที่ล ดลง
เนื่องจากถูกจุลินทรีย์น้าไปใช้ (Ogunwande et al., 2008)
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4.2.4 อัตราส่วนของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนทังหมด
อัตราส่วนของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนทังหมดในทุกชุดการทดลองปุ๋ยหมักเริ่มต้น
อยู่ระหว่าง 29:1 ถึง 56:1 และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % เมื่อ
สินสุดการหมักอัตราส่วนของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนทังหมดของทุกชุดการทดลองลดลงกว่าตอน
เริ่มต้นหมักโดยมีอัตราส่วนอยู่ระหว่าง 15:1 ถึง 20:1 (ภาพที่ 1) ซึ่งทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ในปุ๋ยหมักทุกชุดการทดลอง มีอัตราส่วนของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนทังหมดซึ่งตรง
ตามที่กรมวิชาการเกษตรก้าหนดประกาศมาตรการปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2548 ว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพจะต้องมี
อัตราส่วนของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนทังหมดไม่เกิน 20:1
4.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในระหว่างการหมักปุ๋ยจากเศษทะลายปาล์มน้้ามัน
4.3.1 ปริมาณแบคทีเรียทังหมด
ชุดการทดลองปุ๋ยหมักให้ผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียทังหมดแสดงดัง ภาพที่ 1 ซึ่ง
ปริมาณแบคทีเรียทังหมดเริ่มต้นการหมักของเกือบทุกชุดการทดลองปุ๋ยหมักสูงสุดเมื่อเทียบกับระยะเวลาอื่นๆ ของ
การหมักโดยมีปริมาณอยู่ระหว่าง (131.11±42.92) x 108 ถึง (957.16±56.89) x 108 โคโลนีต่อกรัมน้าหนักแห้ง
จนกระทั่งถึงวันที่ 35 ของการหมักมีปริมาณแบคทีเรียทังหมดอยู่ระหว่าง (0. 22±0.02) x 108 ถึง (2.67± 0.14) x
108 โคโลนีต่อกรัมน้าหนัก ในวันเริ่มต้นหมักจะมีปริมาณแบคทีเรียทังหมดสูงที่สุดซึ่งค่อนข้างจะมีบทบาทส้าคัญใน
กระบวนการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์และการเกิดความร้อนในกองปุ๋ยหมัก (ธงชัย มาลา, 2550)
4.3.2 ปริมาณราทังหมด
ปริมาณราทังหมดแตกต่างกันในแต่ละชุดการทดลองโดยปริมาณราทังหมดเมื่อเริ่มต้นของทุกชุด
การทดลองมีปริมาณราทังหมดมีปริมาณอยู่ระหว่าง (0.35 ± 0.00) x 105 ถึง (7.41 ± 0.48) x 105 โคโลนีต่อกรัม
น้าหนักแห้ง จนกระทั่งวันที่ 35 ของการหมัก ซึ่งมีปริมาณราทังหมดระหว่าง (3.82±0.23) x 105 ถึง (29.62± 2.21)
x 105 โคโลนีต่อกรัมน้าหนักแห้ง แสดงดังภาพที่ 1 วันเริ่มต้นการหมักความเป็นกรด-ด่างค่อนข้างเป็นกรดจึงพบรา
เป็นปริมาณมาก เมื่ออุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักผ่านช่วงที่อุณหภูมิสูง 60 ถึง 63 องศา-เซลเซียสปริมาณราจะลดลงเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึน (ธงชัย มาลา, 2550) และเมื่อสินสุดการหมักมีปริมาณราทังหมด 105 โคโลนีต่อกรัมน้าหนักแห้ง ซึ่ง
ปริมาณราทังหมดสูงกว่าเกณฑ์การประเมินจุลินทรีย์ในปุ๋ยที่หมักเสร็จสมบูรณ์แล้ว
4.3.3 ปริมาณแอกติโนมัยซีตทังหมด
ปริมาณแอกติโนมัยซีตทังหมดเมื่อเริ่มต้นของทุกชุดการทดลองอยู่ระหว่าง (0.05 ± 0.02) x 105
ถึง (213.33 ± 14.01) x 105 โคโลนีต่อกรัมน้าหนักแห้ง จนกระทั่งถึงวันที่ 35 ของการหมัก มีปริมาณแอกติโนมัย ซีตทังหมดอยู่ระหว่าง (30. 00±4.58) x 105 ถึง (379.33± 16.62) x 105 โคโลนีต่อกรัมน้าหนักแห้ง แสดงดังภาพที่
1 พบว่าปริมาณแอกติโนมัยซีตทังหมดต่้าในวันเริ่มต้นการหมัก เนื่องจากความเป็นกรด-ด่างของปุ๋ยหมักมีสภาพ
ค่อนข้างเป็นกรดจึงพบแอกติโนมัยซีตเป็นปริมาณค่อนข้างน้อย เมื่ออุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักจะสูง 60 ถึง 63 องศาเซลเซียสปริมาณแอกติโนมัยซีตจะเพิ่มมากขึนเมื่ออุณหภูมิสูงขึน (ธงชัย มาลา, 2550; Goyal et al., 2005) เมื่อ
สินสุดการหมัก พบว่าปริมาณแอกติโนมัยซีตทังหมดยังคงมีปริมาณมากถึง 107 โคโลนีต่อกรัมน้าหนักแห้ง ซึ่งตรง
ตามเกณฑ์การประเมิณจุลินทรีย์ในปุ๋ยที่หมักเสร็จสมบูรณ์แล้ว
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)
(ซ)
ภาพที่ 1: แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ( ) แสดงวันที่กลับกองปุ๋ยหมัก (ก) ความเป็นกรด-ด่าง (ข) ปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอน (ค) ปริมาณอินทรีย์ไนโตรเจน (ง) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนทังหมด (จ) ปริมาณแบคทีเรีย
ทังหมด (ฉ) ปริมาณราทังหมด (ช) และ ปริมาณแอกติโนมัยซีตทังหมด (ซ) ในกระบวนการหมักปุ๋ยจากทะลายปาล์ม
น้ามันในชุดการทดลองต่างๆ เป็นเวลา 35 วัน
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4.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ
เมื่อน้าผลต่างปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ผลต่างปริมาณไนโตรเจนทังหมด และผลต่างอัตราส่วนของปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนทังหมดในกระบวนการหมักปุ๋ยจากทะลายปาล์มน้ามันในชุดการทดลองต่างๆ ระหว่าง
0 วัน และ 35 วัน (ตารางที่ 1) ซึ่งผลต่างที่มีค่ามากแสดงว่าชุดการทดลองนันมีการย่อยสลายสารอินทรีย์โดย
จุลินทรีย์ได้มาก เกิดเป็นปุ๋ยหมักได้ดี ท้าให้ทราบว่าชุดการทดลอง CD และ CE มีผลต่างปริมาณอินทรีย์คาร์บอน
มากที่สุดและไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น 95 % ส้าหรับของชุดการทดลอง CA และ
CD ผลต่างอัตราส่วนของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนทังหมดมากที่สุดและไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าแหล่งจุลินทรีย์ที่ได้จาก ดินจากสวนปาล์ม
น้ามัน (D) และแหล่งจุลินทรีย์จากดินจากป่าดิบชืนเทือกเขาคีรีรัฐนิคม (E) สามารถย่อยสลายอินทรีย์คาร์บอนได้ดี
ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากศึกษาผลต่างซึ่งมากที่สุดของอัตราส่วนของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนทังหมด
คือแหล่งจุลินทรีย์ที่ได้จากดินจากสวนปาล์มน้ามัน (D)
ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบผลต่างปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ผลต่างปริมาณไนโตรเจนทังหมด และผลต่างอัตราส่วน
ของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนทังหมดในกระบวนการหมักปุ๋ยจากทะลายปาล์มน้ามันในชุดการทดลอง
ต่างๆ ระหว่าง 0 วัน และ 35 วัน
ชุด
การ
ทดลอง

ผลต่าง
ผลต่าง
ผลต่าง
ปริมาณ
ปริมาณ
อัตราส่วนคาร์บอน
อินทรีย์คาร์บอน (%)
ไนโตรเจนทังหมด (%)
ต่อไนโตรเจน (%)
(c)
(a)
2.97
CA
1.27
36.41:1 (a)
9.78 (b)
CB
0.31 (b)
12.03:1 (c)
9.96 (b)
CC
0.47 (b)
17.21:1 (bc)
15.40 (a)
CD
0.66 (b)
37 .04:1(a)
15.97 (a)
CE
0.56 (b)
23.92:1 (b)
6.63 (bc)
CF
1.11 (a)
24.05:1 (b)
หมายเหตุ อักษรต่างกันในแนวตังแสดงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในระหว่างการหมักปุ๋ยจากเศษทะลายปาล์มน้้ามัน
อุณหภูมิในทุกกองปุ๋ยหมั กจะเพิ่มขึนสูงที่สุดในวันที่ 1 ของการหมักโดยมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 59 ถึง 64
องศาเซลเซียส และเมื่อสินสุดการหมักอุณหภูมิในทุกกองปุ๋ยหมักลดลงเป็น 29 ถึง 30 องศาเซลเซียส
5.2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเคมีในระหว่างการหมักปุ๋ยจากเศษทะลายปาล์มน้้ามัน
5.2.1 ความเป็นกรด-ด่างของทุกชุดการทดลองปุ๋ยหมักที่หมักสมบูรณ์แล้วอยู่ในช่วง 7.7 ถึง 8.2 เป็นไป
ตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2548 ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพจะต้องมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.5-8.5
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5.2.2 ส้าหรับอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเริ่มต้นของชุดการทดลองปุ๋ยหมัก CA, CC, CD, CF, CB
และ CE ถูกลดลงเป็น 19.7:1, 18.0:1, 17.6:1, 17:1, 16.6:1 และ 15.5:1 ตามล้าดับ และอัตราส่วนอินทรีย์
คาร์บอนต่อไนโตรเจนตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรก้าหนดประกาศมาตรการปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2548 ว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่
มีคุณภาพจะต้องมีอัตราส่วนของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนทังหมดไม่เกิน 20:1
5.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในระหว่างการหมักปุ๋ยจากเศษทะลายปาล์มน้้ามัน
จากการศึกษาปริมาณแบคทีเรียทังหมด ปริมาณราทังหมด และปริมาณแอกติโนมัยซีตทังหมดในระหว่าง
การหมักปุ๋ยจากเศษทะลายปาล์มน้ามัน พบว่าเมื่อสินสุดการหมัก ทุกชุดการทดลองปุ๋ยหมักมีปริมาณแบคทีเรีย
ทังหมดเป็น (0. 22±0.02) x 108 ถึง (2.67± 0.14) x 108 โคโลนีต่อกรัมน้าหนักแห้ง มีปริมาณราทังหมดเป็น
(3.82±0.23) x 105 ถึง (29.62± 2.21) x 105 โคโลนีต่อกรัมน้าหนักแห้ง และปริมาณแอกติโนมัยซีตทังหมดเป็น
(30. 00±4.58) x 105 ถึง (379.33± 16.62) x 105โคโลนีต่อกรัมน้าหนักแห้ง
5.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ
สรุปได้ว่าแหล่งหัวเชือจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในการเร่งผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ามัน คือ แหล่ ง
จุลินทรีย์ที่ได้จากดินจากสวนปาล์มน้ามัน (D) เพราะมีผลต่างปริมาณอินทรีย์คาร์บอน และผลต่างอัตราส่วนของ
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนทังหมดมากที่สุดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
5.5 ข้อเสนอแนะ
จุลินทรีย์ที่คัดแยกได้เป็นจุลินทรีย์ที่มีบทบาทในกิจกรรมการหมักปุ๋ย จึงควรพัฒนาให้เป็นแหล่งจุลินทรีย์
ส้าหรับท้าปุ๋ยหมักในทางการค้า

6. การน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
สามารถน้าความรู้ ของแหล่งของจุลินทรีย์ส้าหรับใช้เป็นหัวเชือจุลินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยหมัก ไปถ่ายทอด
สู่ท้องถิ่น
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