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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลของความรอ้นจากรงัสดีวงอาทติยใ์นการเพิม่ประสทิธภิาพของถงั
ขยะก าจดัเศษอาหารในครวัเรอืนโดยการย่อยสลายเศษอาหารใหก้ลายเป็นปุ๋ ยหมกั โดยใชถ้งัพลาสตกิชนิดโพลโีพ
รพลินีขนาด 120 ลติร วางในแนวตัง้ ดา้นบนเจาะช่องเพื่อป้อนวสัดุหมกั ออกแบบใหม้ทีางเขา้อากาศดา้นล่างเป็น
ท่อแนวนอน มทีางออกอากาศดา้นบนถงั อตัราการไหลของอากาศ 0.35 กโิลกรมั/วนั ภายในถงัตดิตัง้ใบกวนทีท่ า
จากแท่งอลูมเินียมจ านวน 6 ชิ้น มตีะกรา้และถาดอลูมเินียมรองรบัวสัดุหมกั ทีก่้นถงัเจาะรูและวางเอยีงไปดา้นใด
ด้านหนึ่งเพื่อระบายน ้าชะขยะ ถงัก าจดัเศษอาหารสามารถรองรบัปรมิาณขยะอินทรยี์ 27.65 กิโลกรมั ทดลอง
ประสทิธภิาพโดยเตมิวสัดุหมกั ปรมิาณ 1,680 กรมั (เศษอาหาร 5 ส่วนร่วมกบัดนินา 2 ส่วน) แบบต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 14 วนั โดยวางถงัก าจดัเศษอาหารไวใ้นทีก่ลางแจง้และทีร่่ม ผลการทดลองพบว่า ถงัก าจดัเศษอาหารที่
วางไวใ้น 2 พืน้ที ่ใชร้ะยะเวลา14 วนั ในการแปรสภาพเศษอาหารในถงัใหเ้ป็นปุ๋ ยหมกัหลงัจากหยุดการเตมิเศษ
อาหาร รวมระยะเวลาการย่อยสลายตัง้แต่เริม่ทดลองจ านวน 28 วนั คุณภาพปุ๋ ยหมกัที่ได ้มคี่าอตัราส่วนคารบ์อน
ต่อไนโตรเจนเท่ากบั 5.64 และ 8.21 ปรมิาณความชืน้มคี่ารอ้ยละ 33.70 และรอ้ยละ 44.99 ค่าความเป็นกรดด่าง 
8.31 และ 8.43 ค่าการน าไฟฟ้า 1.37 เดซซิเีมนต่อเมตร และ 1.60 เดซซิเีมนต่อเมตร ฟอสฟอรสัมคี่าเท่ากนัคอื
รอ้ยละ 0.02 และโพแทสเซยีมมคี่ารอ้ยละ 0.17 และรอ้ยละ 0.15 ตามล าดบั โดยถงัก าจดัเศษอาหารทีต่ัง้ไวใ้นที่
กลางแจง้มปีระสทิธภิาพการย่อยสลายไดด้กีว่าถงัก าจดัเศษอาหารทีต่ัง้ไวใ้นร่ม คุณสมบตัโิดยรวมของผลผลติปุ๋ ย
ทีไ่ดส้ามารถใช้บ ารุงต้นไมไ้ด ้แสดงใหเ้หน็ว่าถงัก าจดัเศษอาหารสามารถใชใ้นการแปรสภาพเศษอาหารเป็นปุ๋ ย
หมกัได ้
 
ค าส าคญั: ถงัก าจดัเศษอาหาร  ปุ๋ ยหมกั  ขยะอนิทรยี ์ เศษอาหาร 
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Abstract 
 This research aimed to study the effect of heat from solar radiation to enhance the efficiency of 
the household composter by degrading household food waste into compost. The composter was using 
120-liter vertically polypropylene plastic bucket. On the top, a hole was drilled to feed the composting 
material and designed with a horizontal air inlet below the air inlet above the tank. The airflow rate was 
0.35 kg/day. The inside of the composter was set up with 6 aluminum stick stirrers, basket, and an 
aluminum tray was placed inside for supporting organic materials. The bottom of the composter was tilted 
to drain the leachate. The household composter could support 27.65 kg of organic waste. Composter 
Efficiency was studied by adding 1,680 g of composting materials (5 parts of food waste mixed with 2 parts 
of soil) continuously adding materials for 14 days by placing them in two areas; outdoor and indoor. The 
results showed that the household composter turned organic waste in the composter to compost after stop 
adding waste within 14 days, so the degradation period was 28 days. The quality of the compost product, 
C: N ratio was 5.64 and 8.21%. The moisture content was 33.70% and 44.99%, pH 8.31 and 8.43, electrical 
conductivity was 1.37 and 1.60 dS/m. Phosphorus was 0.02% equal and potassium was 0.17% and 0.15%, 
respectively. The outdoor had better efficiency than the indoor. The overall properties of the product can 
be used to feed the trees. It was shown that the household composter could be used to transform food 
waste into compost. 
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บทน า  
 การเพิม่ขึน้ของประชากร การขยายตวัของชุมชน พฤตกิรรมการบรโิภคของประชาชน ท าใหอ้ตัราการ
บรโิภคของประชาชนเพิม่มากขึน้ จงึท าใหแ้นวโน้มปรมิาณของขยะมลูฝอยเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย ซึง่ปรมิาณของ
ขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปี 2562 โดยกรมควบคุมมลพษิ มทีัง้หมด 28.7 ล้านตนั เพิม่ขึ้นจากปี 2561 ถึง
รอ้ยละ 3 [1] ซึ่งสดัส่วนปรมิาณของขยะประเภทของขยะอนิทรยี์มมีากทีสุ่ดถงึรอ้ยละ 64 การจดัการขยะมูลฝอย
มกัเป็นวธิกีารฝังกลบและการเผาในทีโ่ล่งแจง้ ซึ่งวธิกีารทัง้สองวธิเีป็นสาเหตุของการปล่อยมลพษิทีส่่งผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย [2] ในปัจจุบนัมกีารคดิคน้ถงัก าจดัทีส่ามารถเปลีย่นเศษอาหารใหก้ลายเป็นปุ๋ ย เพื่อส่งเสรมิ
การใช้ภายในครวัเรือนให้มคีวามสะดวกสบายมากยิง่ขึ้น โดยต่างประเทศมีการคดิค้นถงัก าจดัเศษอาหารที่มี
รปูลกัษณะทีส่วยงาม และงา่ยต่อการใชง้าน นอกจากนี้ในประเทศไทยกรมส่งเสรมิคุณภาพและสิง่แวดลอ้มไดม้กีาร
ส่งเสรมิใหใ้ชถ้งัหมกัรกัษ์โลก (Green Cone) รวมทัง้งานวจิยัของนคร [3] ไดศ้กึษาการเตมิอากาศแบบแพสซฟีทีม่ี
รปูแบบแตกต่างกนัต่อการหมกัขยะอนิทรยีใ์นครวัเรอืน วรรณกุล [4] ไดอ้อกแบบถงัหมกัขยะเศษอาหารขนาดเลก็
ส าหรบัใช้ในครวัเรอืน และ ตะวนั [5] ได้ศกึษาหารูปแบบทางเขา้และทางออกของอากาศที่เหมาะสมส าหรบัถงั
หมกัมลูฝอย  แต่เทคโนโลยดีงักล่าวมขีอ้จ ากดัในการใชง้าน คอื มกีารใชว้สัดุและพลงังานทีส่ิน้เปลอืง และทีส่ าคญั
ราคาสูง ดว้ยเหตุนี้จงึไดม้กีารปรบัรูปแบบของถงัใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านภายในครวัเรอืนดว้ยวธิกีารธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติ งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของถงัก าจดัเศษอาหารจาก
ครวัเรอืนทีห่มกัร่วมกบัดนินาใหแ้ปรสภาพกลายเป็นปุ๋ ย โดยการใชแ้สงแดดเป็นตวักระตุน้กระบวนการย่อยสลาย
ทางชีวภาพ เพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจดัการปัญหาขยะอินทรีย์ภายในครวัเรือนได้จริง เป็นการ
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ประหยดัพลงังาน เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และน าประโยชน์กลบัคนืในรูปของปุ๋ ยหมกั ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเกดิ
น ้าชะขยะและก๊าซจากหลุมฝังกลบทีเ่ป็นพษิต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
  เพื่อศกึษาผลของการใชแ้สงแดดในการเพิม่ประสทิธภิาพของถงัก าจดัเศษอาหารจากครวัเรอืนทีห่มกั
ร่วมกบัดนินาใหแ้ปรสภาพกลายเป็นปุ๋ ย 
 

วิธีด าเนินการวิจยั  
 1. รปูแบบถงัก าจดัเศษอาหาร 
 ถงัก าจดัเศษอาหารน้ี เป็นรปูแบบถงัแนวตัง้ โดยใชถ้งัโพลโีพรพลินี ชนิด High Density Polyethylene: 
HDPE ขนาด 120 ลติร (เสน้ผ่านศูนย์กลาง 40 เซนตเิมตร สูง 80 เซนตเิมตร) ดา้นบนจะเจาะช่องเพื่อป้อนวสัดุ
หมกั รูปแบบของท่อทางเขา้-ออกอากาศ ไดพ้ฒันาจากงานวจิยัของตะวนั [5] ท่อน าอากาศเขา้ใชท้่อ PVC เจาะรู 
จ านวน 3 ท่อ วางนอนขนานก้นถงั เพื่อน าอากาศกระจายตวัภายในถงั มพีืน้ทีห่น้าตดั 0.0075 ตารางเมตร ส่วน
ทางออกของอากาศจะอยู่ดา้นบนถงัมพีืน้ทีห่น้าตดั 0.00125 ตารางเมตร อตัราการไหลของอากาศ 0.35 กโิลกรมั/
วนั ภายในถงัตดิตัง้ใบกวนที่ท าจากแท่งอลูมเินียมจ านวน 6 ชัน้ มตีะกรา้ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 44 เซนตเิมตร 
เพื่อรองรบัวสัดุหมกั วางไว้บนถาดอลูมิเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ที่ก้นเจาะรู ขนาด 0.5 
เซนตเิมตร เพื่อระบายน ้าชะขยะ และใหเ้ศษอาหารทีย่่อยสลายแลว้หล่นลงมาได้ วางเอยีงไปดา้นใดดา้นหนึ่ง แลว้
รองรบัดว้ยกรวยขนาด 10 เซนตเิมตร และดา้นล่างถงัมกีารเจาะรขูนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 1 นิ้ว เพื่อระบายน ้าชะ
ขยะ ซึง่ถงัก าจดัเศษอาหารน้ีสามารถรองรบัขยะอนิทรยีไ์ดส้งูสุด 27.65 กโิลกรมั 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ถงัก าจดัเศษอาหาร (Household Composter) 
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 2. กระบวนการหมกัเศษอาหาร 
 วสัดุหมกัทีใ่ช ้คอื เศษอาหารจากครวัเรอืนปรมิาณ 1,200 กรมั ซึง่เป็นปรมิาณทีค่ านวณเฉพาะปรมิาณ
ขยะอนิทรยี์ทีท่ิ้งจากครวัเรอืนขนาด 2-4 คนต่อวนั เศษอาหารทีใ่ช ้ประกอบดว้ยผกั ผลไม ้เนื้อสตัว์ปรุงสุก และ
ขา้ว (1,200 กรมั) อตัราส่วน 2:1:1:1 [4, 6] น าเศษผกัและผลไมไ้ปสบัใหเ้ป็นชิ้นเลก็ ผสมกบัดนินาในอตัราส่วน 
5:2 (ดนินา ปรมิาณ 480 กรมั) ปรมิาณวสัดุหมกัรวมทัง้สิน้ 1,680 กรมั เหตุทีจ่ าเป็นตอ้งใชด้นินาร่วมในการหมกั
เนื่องจากดินนามีบทบาทเป็นตัวรบัอิเลกตรอนที่ส าคญัต่อการเร่งอตัราการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน  [7]  
ท าการทดลองโดยวางถงัก าจดัเศษอาหารวางไวใ้นทีร่่มและไวใ้นทีก่ลางแจง้ ท าการป้อนเศษอาหารทุกวนัต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 14 วนั หลงัเตมิเศษอาหารท าการหมุนใบกวนจ านวน 4 รอบ จากนัน้ทิง้ไวจ้นกว่าเศษอาหารจะแปร
สภาพเป็นปุ๋ ยหมกั โดยพจิารณาจากอุณหภูมขิองปุ๋ ยหมกัทีม่อีุณหภูมใิกล้เคยีงกบัอุณหภูมภิายนอก ค่าความเป็น
กรด-ด่าง และอตัราส่วนค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) ต ่ากว่า 20:1 ตามเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ ยอินทรยี์ของ
กรมวชิาการเกษตร 
 3. การวิเคราะห์คณุภาพปุ๋ ยหมกั 

การวเิคราะห์คุณภาพปุ๋ ยหมกัแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คอื วเิคราะห์วสัดุหมกัก่อนใส่ถงัก าจดัเศษอาหาร 
ระหว่างการหมกั และสิน้สุดการหมกั ซึ่งมกีารตรวจวดัอุณหภูม ิ ค่าศกัยภาพในการรบัและใหอ้ิเล็กตรอน (ORP) 
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และค่าการน าไฟฟ้า (EC) จะท าการตรวจวดัทุก ๆ วนั ส่วนค่าความชืน้ (MC) ปรมิาณ
อนิทรยี์คาร์บอน (OC) ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด (TKN) และอตัราส่วนค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) จะ
ท าการวเิคราะหท์ุก ๆ 7 วนั เมื่อสิน้สุดการทดลองจะน าปุ๋ ยหมกัทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าธาตุฟอสฟอรสั (Total P) และ
โพแทสเซยีม (Total K) และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานปุ๋ ยอนิทรยีข์องกรมวชิาการเกษตร ซึง่รายละเอยีดและวธิกีาร
วเิคราะหแ์สดงดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 พารามเิตอรค์ุณภาพปุ๋ ยหมกัและวธิวีเิคราะห์  

พารามิเตอรค์ณุภาพปุ๋ ยหมกั วิธีวิเคราะห์ (Method) 
1. Temperature Thermometer 
2. Moisture  Tensiometer 
3. Potential of Hydrogen Ion  pH meter 
4. Conductivity  Conductivity Meter 
5. Oxidation Reduction Potential: ORP Oxidation Reduction Potential Meter 
6. Organic Carbon: OP  Walkley and Black Method 
7. Total Nitrogen: TKN  Kjeldahl Method 
8. C:N ratio Calculation from %OC, %N 
9. Total Phosphorus: P2O5  Spectrophotometric Molybdovanadophosphate Method 
10. Total Potassium: K2O  Atomic Absorption Spectrometer 
ทีม่า: วธิวีเิคราะหต์ามมาตรฐานปุ๋ ยอนิทรยีข์องกรมพฒันาทีด่นิ [6] และพนัส [8] 

 4. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 การศึกษาครัง้นี้ใช้สถิติวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way-ANOVA) ก าหนดระดบั
นัยส าคญัทางสถติ ิ= 0.05 ในการวเิคราะหจ์ะใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS for Window  
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ผลการวิจยั 
 1. คณุภาพของวสัดหุมกั 
 ขยะอินทรยี์ทีใ่ช้เป็นวสัดุหมกัในการทดลองประกอบด้วย ได้แก่ เศษขา้ว เศษเนื้อไก่ปรุงสุก เศษผกั
และเปลอืกกล้วยน ้าวา้ อตัราส่วน 2:1:1:1 รวมน ้าหนัก 1,200 กรมั และน าไปผสมกบัดนินา 480 กรมั (อตัราส่วน
เศษอาหาร: ดนินา เท่ากบั 5 : 2), คุณสมบตัเิริม่ตน้ของวสัดุหมกัแต่ละชนิดแสดงรายละเอยีดในตารางที ่2  
 
ตารางท่ี 2 คุณสมบตัเิริม่ตน้ของวสัดุหมกัแต่ละชนิด 

องคป์ระกอบ 
วสัดหุมกั 

 พารามิเตอรค์ณุภาพปุ๋ ยหมกั   

pH 
EC 

(dS / m) 
MC 
(%) 

OC 
(%) 

TKN  
(%) 

C:N ratio 
P2O5 
(%) 

K2O 
(%) 

เศษขา้ว 6.45 1.13 69.22 46.76 1.11 41.95:1 0.013 0.15 

เศษเนื้อไก่ปรุงสุก 6.51 1.98 55.02 40.90 9.96 4.10:1 0.075 0.18 

เศษผกักาดขาว 5.93 2.35 85.70 37.52 3.01 12.47:1 0.059 0.24 

เศษผกักะหล ่าปล ี 7.31 2.45 95.48 36.48 3.02 12.09 0.07 0.18 

เปลอืกกลว้ยน ้าวา้ 5.67 2.03 79.90 44.64 1.06 42.11:1 0.039 0.30 

ดนินา  6.5 0.31 2.59 0.63 0.02 31.5:1 0.007 0.04 

 
 2. การเปล่ียนแปลงทางกายภาพระหว่างการหมกั 
 2.1 อณุหภมิูและความชื้น 
 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม ิโดยท าการวดัอุณหภูมใินต าแหน่งกึ่งกลางของวสัดุหมกัจากช่องเปิด
ดา้นบนถงั การเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิแสดงดงั ภาพที ่2 (a) พบว่าถงัทัง้ทีต่ัง้กลางแจง้และในร่มมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
ของอุณหภูมใินช่วงสองสปัดาห์แรกของการหมกั (วนัที่ 1-14) เพราะมกีารใส่เศษอาหารต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิ
สูงสุด คอื 38 องศาเซลเซยีส ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของตะวนั [5] พบว่าเมื่อมรีูปแบบของท่อทางออกอากาศที่
อยู่ดา้นบนถงั จะท าใหสู้ญเสยีความรอ้นจากวสัดุหมกัไดม้ากกว่า จงึส่งผลใหอุ้ณหภูมภิายในถงัต ่า แต่เมื่อมกีาร
หยุดใส่เศษอาหารพบว่า อุณหภูมภิายในถงัลดลงจากสองสปัดาหแ์รก จนใกล้เคยีงกบัอุณหภูมภิายนอก จากการ
ตรวจวดัอุณหภูมใินทีร่่มและทีก่ลางแจง้พบว่าอุณหภูมไิม่มคีวามแตกต่างกนั จงึท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของทัง้ 2 การทดลองเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของความชื้น แสดงดงั ภาพที่ 2 (b) ปรมิาณความชื้นเริม่ต้นมคี่ารอ้ยละ 
55.1 ซึ่งเป็นค่าความชืน้ทีเ่หมาะสมต่อกระบวนการย่อยสลายของสารอนิทรยี ์[9] ปรมิาณความชื้นในถงัที ่2 (Bin 
2-indoor) ในช่วงสองสปัดาหแ์รกยงัคงมคีวามชืน้จากการย่อยสลายของวสัดุหมกัทีใ่ส่เป็นประจ า ประกอบกบัวสัดุ
หมกัทีใ่ส่ไปก่อนหน้านี้ระเหยน ้าขึน้ไปท าใหค้่าความชืน้มคี่าสูงขึน้ แต่หลงัจากหยุดใส่วสัดุหมกัความชืน้มคี่าลดลง 
[10] ซึง่แตกต่างจากถงัที ่1 (Bin1-outdoor) ทีป่รมิาณความชืน้มกีารลดลงตลอดการทดลอง เน่ืองจากถงัก าจดัเศษ
อาหารตัง้อยู่ในทีก่ลางแจง้มคีวามสามารถในการดูดความรอ้นจากอุณภูมภิายนอกเขา้สู่ถงัอย่างเตม็ประสทิธภิาพ
ได้มากกว่าถงัก าจดัเศษอาหารที่ตัง้อยู่ในที่ร่ม ท าให้จุลนิทรยี์สามารถย่อยสลายสารอินทรยี์ได้ดขีึ้น จงึส่งผลให้
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ปริมาณความชื้นของถังที่ 1 (Bin1-outdoor) มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง และปริมาณความชื้นของถังที่ 1 (Bin1-
outdoor) ทีล่ดลงในช่วงสองสปัดาหแ์รกจะสมัพนัธก์บัอุณหภูมทิีเ่พิม่สงูขึน้ในช่วงแรกของการหมกัเช่นกนั [11] 
 

 
หมายเหตุ วนัที ่1-14 มกีารเตมิวสัดุหมกัต่อเน่ือง วนัที ่15-28 หยุดการเตมิวสัดุหมกั 
 

ภาพท่ี 2 การเปลีย่นแปลงทางกายภาพทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการหมกั (a) อุณหภูม ิ(b) ความชืน้ 
 

 2.2 ค่าความเป็นกรดด่าง และค่าการน าไฟฟ้า 
 การเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ถังที่ตัง้กลางแจ้งและในร่ม แสดงดงัภาพที่ 3 (a) 
พบว่า มแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากค่าเริม่ตน้ตลอดการทดลองโดยเฉพาะในสปัดาหแ์รก และลดลงมาเลก็น้อยในสปัดาห์
ทีส่อง หลงัจากหยุดใส่วสัดุหมกัค่ามกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกจิกรรมการย่อยสลายของจุลนิทรยีท์ีย่่อย
สลายโปรตนีซึ่งเป็นสารประกอบของไนโตรเจนทีเ่ป็นองค์ประกอบหลกัของวสัดุหมกั จากนัน้จะไดก้รดไขมนัและ
แอมโมเนีย (NH3)หรอืแอมโมเนียม (NH4

+) จากการย่อยสลายของกรดอะมโิน โดยกระบวนการแอมโมนิฟิเคชัน่ 
(Ammonification) และเมื่อถูกไฮโดรไลซสิจะกลายเป็น NH3 เพราะมกีารปล่อย OH-  จงึท าใหค้่า pH เพิม่ขึน้ [12] 
จนสิน้สุดการทดลองค่า pH ของถงัทัง้ 2 ใบ อยู่ในช่วง 8.0-8.5  
  

 
หมายเหตุ วนัที ่1-14 มกีารเตมิวสัดุหมกัต่อเน่ือง วนัที ่15-28 หยุดการเตมิวสัดุหมกั 
 

ภาพท่ี 3 การเปลีย่นแปลงทางเคมทีีเ่กดิขึน้ในกระบวนการหมกั (a) ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และ  
(b) ค่าการน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity: EC) 
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ในส่วนค่าการน าไฟฟ้า แสดงดงั ภาพที ่3 (b) พบว่าถงัทัง้ 2 ใบ ในช่วงสองสปัดาห์แรกทีย่งัมกีารใส่
เศษอาหารอยู่ ค่าการน าไฟฟ้ามคี่าเพิม่ขึน้ เน่ืองจากเศษอาหารมแีร่ธาตุทีส่ามารถละลายได ้เมื่อมกีารย่อยสลายจงึ
มกีารปลดปล่อยแร่ธาตุออกมา [13] แต่เมื่อเวลาผ่านไปค่า EC ลดลง เมื่อสิน้สุดการทดลองค่าทีไ่ดเ้มื่อน าไปใชจ้ะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของพชื 
 2.3 ค่าศกัยภาพในการรบัและให้อิเลก็ตรอน 
 ค่าศักยภาพในการรับและให้อิเล็กตรอนเป็นตัวชี้ว ัดที่แสดงถึงระดับความสามารถในการเกิด
ออกซเิดชนัและการเกดิรดีกัชนั การเปลี่ยนแปลงของค่า ORP แสดงดงัภาพที ่4 ซึ่งค่า ORP เริม่ต้นการหมกัของ
ถังทัง้ 2 การทดลองมคี่า -264.96 มิลลิโวลต์ ในช่วงสองสปัดาห์แรกที่ยงัมกีารใส่เศษอาหาร พบว่ามีค่า ORP 
เพิ่มขึ้น ซึ่งถ้าค่า ORP ติดลบมากเท่าไหร่แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงของการออกซิไดซ์และมแีนวโน้มที่จะส่ง
อิเล็กตรอนออกได้มากเท่านัน้ และวัสดุหมกัที่ย่อยสลายยากอย่างลิกนินและเซลลูโลสท าให้จุลินทรีย์ต้องใช้
ระยะเวลาทีน่านในการย่อยสลาย [14]  จงึท าใหค้่า ORP ตดิลบสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัค่า pH ระหว่างการหมกัมี
ค่าเป็นด่างเมื่อค่า ORP ติดลบมากขึ้น แต่เมื่อหยุดใส่เศษอาหาร ค่า ORP ของถงัใบที่ 1 (Bin 1-outdoor) มคี่า
ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ถงัที ่2 (Bin 2-indoor) ยงัคงมคี่าเพิม่ขึน้ เนื่องจากกระบวนการหมกัมคีวามชื้นทีสู่งท าให้
เกิดปฏิกิริยารีดักชันจะเกิดการออกซิไดซ์สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์จะส่งผลให้เกิดการปลดปล่อย
อเิลก็ตรอนออกมา [7]  แสดงใหเ้หน็ว่าความรอ้นจากรงัสแีสงอาทติยส่์งผลต่อปฏกิริยิาการรบัและใหอ้เิลก็ตรอนใน
กระบวนการย่อยสลายของสารอนิทรยี ์เมื่อสิน้สุดการทดลองค่า ORP ของถงัที ่1 และ 2  มคี่า -285.41 มลิลโิวลต์ 
และ -356.77 มลิลโิวลต ์ตามล าดบั 

 
 
 หมายเหตุ วนัที ่1-14 มกีารเตมิวสัดุหมกัต่อเน่ือง วนัที ่15-28 หยุดการเตมิวสัดุหมกั 
 

 ภาพท่ี 4 การเปลีย่นแปลงของค่ารดีอกซ์โพเทนเชยีล (ORP) ในกระบวนการหมกั 
 
 3. คณุภาพของปุ๋ ยหมกัท่ีได้ 
 3.1 ปริมาณคาร์บอนท่ีเป็นสารอินทรีย์ ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด อัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจน  
 ปรมิาณคาร์บอนที่เป็นสารอินทรยี์แสดงดงั ภาพที่ 5 ค่า OC เริม่ต้นของถงัที่ตัง้กลางแจ้งและในร่ม
เท่ากบัรอ้ยละ 12.65 เมื่อสิน้สุดการทดลองมคี่าเท่ากบั 3.61 และ 4.68 ตามล าดบั ช่วงแรกทีย่งัมกีารใส่วสัดุหมกั
พบว่าค่า OC ของทัง้ 2 การทดลองมคี่าลดลงในสปัดาหแ์รก และเพิม่ขึน้ในสปัดาหท์ีส่อง แต่เมื่อหยุดใส่วสัดุหมกั 
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(วนัที ่15-28) พบว่าค่า OC ลดลง เพราะอตัราการย่อยสลายของสารอนิทรยีแ์ละอุณหภูมคิ่อย ๆ ลดลงอยู่ในช่วง 
Mesophilic [15] การย่อยสลายของจุลนิทรยีจ์ะย่อยสลายอนิทรยีค์ารบ์อนใหเ้ป็นก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์[16] แต่
ทัง้นี้สารอินทรีย์ที่ยงัคงเหลืออยู่ คือ ลิกนินและเซลลูโลส ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากจึงท าให้ค่า OC 
เปลีย่นแปลงอย่างชา้ ๆ 
 ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด แสดงดงั ภาพที ่5 (b) ค่า TKN เริม่ต้นคอื รอ้ยละ 
0.99 ในช่วงสองสปัดาหแ์รกทีม่กีารใส่วสัดุหมกัค่าจะเพิม่มากขึน้ ถา้พจิารณาค่า OC มกีารลดลง โดยจะสญูเสยีไป
อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลใหค้่า TKN เพิม่ขึน้ [17] แต่เมื่อมกีารหยุดใส่วสัดุหมกัพบว่าค่า TKN 
มแีนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งการลดลงของไนโตรเจนเกดิจากการทีจุ่ลนิทรยี์น าไนโตรเจนไปใชใ้นการเจรญิเติบโต 
เมื่อสิน้สุดการทดลองมี TKN เท่ากบัรอ้ยละ 0.63 และ 0.57 ตามล าดบั โดยสอดคล้องกบัค่า OC หลงัจากหยุดใส่
วสัดุหมกัจะมกีารเปลี่ยนแปลงค่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัช่วงแรกทีม่กีารเตมิวสัดุหมกั [18] ซึ่งผลการทดลองทีไ่ด้
สอดคล้องกับงานวิจยัของตะวนั [5] ที่เมื่อหยุดใส่วสัดุหมกัแล้วพบว่าค่า TKN และค่า OC มีการเปลี่ยนแปลง
น้อยลง แสดงดงัภาพที ่5 
   

 
 

 
 

 

 หมายเหตุ วนัที ่1-14 มกีารเตมิวสัดุหมกัต่อเน่ือง วนัที ่15-28 หยุดการเตมิวสัดุหมกั 
 

ภาพท่ี 5 คุณภาพปุ๋ ยหมกัทีเ่ปลีย่นแปลงระหว่างกระบวนการ  
(a) Organic Carbon (OC) and Total Nitrogen (TKN) (b) C:N ratio 
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จากค่า OC และ TKN ส่งผลใหค้่า C:N ratio ของทัง้ 2 การทดลองมแีนวโน้มลดลงในช่วงแรกของการ
หมกั แต่หลงัการหยุดเตมิวสัดุหมกั พบว่า ค่า C:N ratio เพิม่ขึน้ เพราะค่า OC มกีารเปลี่ยนแปลงเพยีงเล็กน้อย 
แต่ค่า TKN ลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากในช่วงแรกของการเริม่ต้นการหมกัจุลนิทรยี์จะท าการย่อยสลายสารอนิทรยี์
ประเภทคาร์บอนเป็นอันดับแรก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปจุลินทรีย์จะใช้สารอินทรีย์ประเภทโปรตีนในการ
เจรญิเตบิโตและสรา้งเซลล์ใหม่ จงึท าใหป้รมิาณไนโตรเจนทัง้หมดลดลง [19] ดงัเช่นผลการทดลองของถงัใบที ่2 
ในสัปดาห์ที่ 4 ที่ค่า C:N ratio มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อสิ้นสุดการทดลองค่า C:N ratio มีค่าร้อยละ 5.64 และ 8.21 
ตามล าดบั 
 3.2 ปริมาณธาตุอาหารหลกัในปุ๋ ยหมกั  
 เมื่อสิน้สุดการหมกั ถงัที ่1 (Bin1-outdoor) ปุ๋ ยหมกัทีไ่ดม้ธีาตุอาหารหลกั (N-P-K) 0.63-0.02-0.17 ถงั
ที ่2  (Bin2-indoor) ปุ๋ ยหมกัทีไ่ดม้ธีาตุอาหารหลกั (N-P-K) 0.57-0.02-0.15 พบว่าปรมิาณธาตุอาหารหลกัทีไ่ดท้ัง้ 
2 ถงัยงัคงต ่ากว่าเกณฑท์ีม่าตรฐานปุ๋ ยอนิทรยีก์รมวชิาการเกษตรก าหนด  
 3.3 ลกัษณะปุ๋ ย สี และกล่ิน 
  ลกัษณะปุ๋ ยทีไ่ดเ้มื่อสิน้สุดกระบวนการหมกัในถงัที ่1 (Bin1-outdoor) ดงัภาพที ่6 (a) พบว่า มลีกัษณะ
ร่วนซุย มกีารจบัตวักนัเป็นก้อนบ้าง สนี ้าตาลเขม้คล้ายดนิ ส่วนกลิน่ช่วงทีม่กีารใส่วสัดุหมกัยงัคงมกีลิน่เหมน็ แต่
พอหยุดใส่วสัดุหมกัจนสิน้สุดกระบวนการหมกักลิน่คล้ายดนิมากขึน้ แต่ลกัษณะของปุ๋ ยทีไ่ดข้องทัง้ 2 การทดลอง
จะมสีเีทาด าปะปนบา้ง เพราะการย่อยสลายท าใหม้กีารปลดปล่อยน ้าชะขยะออกมา แต่เนื่องจากเศษอาหารทีย่่อย
สลายเกดิการอุดตนัทีภ่าชนะรองรบั ท าใหน้ ้าชะขยะบางส่วนไม่สามารถระบายลงสู่ท่อรวบรวมน ้าชะขยะทีก่น้ถงัได ้
จงึท าใหเ้กดิการอุดตนัของอากาศ ท าใหก้ารหมุนเวยีนอากาศไมม่ปีระสทิธภิาพ ส่งผลใหน้ ้าชะขยะบางส่วนเกดิการ
ผสมกบัปุ๋ ยทีไ่ด ้ท าใหปุ้๋ ยมคีวามชืน้ โดยเฉพาะถงัที ่2 (Bin2-indoor) ลกัษณะปุ๋ ยทีไ่ดม้คีวามชืน้ ไม่จบัตวัเป็นกอ้น 
ภายหลงัหยุดใส่เศษอาหารแลว้พบวา่วสัดุหมกัเริม่จบัตวัเป็นกอ้น สเีริม่เปลีย่นเป็นสนี ้าตาลและมสีเีทาด าปะปน แต่
ยงัคงมกีลิน่เหมน็ เมื่อสิน้สุดกระบวนการหมกัพบว่าวสัดุหมกัมสีนี ้าตาลคล ้าขึน้จากเดมิ มกีลิน่ค่อนขา้งคล้ายดนิ 
แต่มคีวามชืน้สงู ดงัภาพที ่6 (b) 

 
 

ภาพท่ี 6 ลกัษณะของปุ๋ ยทีไ่ด ้(a) ถงัทีต่ัง้กลางแจง้ (b) ถงัทีต่ัง้ในร่ม 
 

 จากการทดลองนี้พบว่า ถงัก าจดัเศษอาหารสามารถแปรสภาพเศษอาหารทีห่มกัร่วมกบัดนินาปรมิาณ 
20.72 กโิลกรมั กลายสภาพเป็นปุ๋ ยภายในระยะเวลา 28 วนั โดยพจิารณาจากอุณหภูมขิองวสัดุหมกัใกล้เคยีงกบั
อุณหภูมภิายนอก ค่า pH มสีภาพเป็นด่างและมกีารเปลีย่นแปลงต ่า และค่า C:N ratio เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ปุ๋ ยอนิทรยี์ของกรมวชิาการเกษตร คุณภาพปุ๋ ยทีไ่ด้จากถงัก าจดัเศษอาหารเทยีบกบัมาตรฐานปุ๋ ยอนิทรยี์ พบว่า 
คุณภาพของปุ๋ ยทีไ่ดใ้นภาพรวมเป็นไปตามเกณฑข์องกรมวชิาการเกษตร และเมื่อน าไปเทยีบระหว่างถงัทีต่ัง้ไวใ้น

(a) (b) 
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ทีร่่มกบักลางแจง้ พบว่า ผลทีไ่ดจ้ากทัง้ 2 การทดลองมคีวามแตกต่างกนัทีน่ัยส าคญั 0.05 โดยถงัทีต่ัง้ไวก้ลางแจง้
มปีระสทิธภิาพในการย่อยสลายทีด่กีว่า เนื่องจากแสงและความรอ้นเป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุน้การท างานของ
จุลนิทรยี์ในกระบวนการย่อยสลายทางชวีภาพ และช่วยให้ความชื้นในกองวสัดุหมกัลดลง [20] รายละเอียดดงั
แสดงในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 คุณภาพของปุ๋ ยหมกัทีไ่ด ้

ถงัก าจดัเศษ
อาหาร 

 พารามิเตอรค์ณุภาพปุ๋ ยหมกั 

pH 
EC 
(dS / 
m) 

MC 
(%) 

OC 
(%) 

TKN 
(%) 

C:N ratio 
P2O5 
(%) 

K2O 
(%) 

Bin1 (outdoor) 8.31 1.37 33.70 3.61 0.63 5.64 0.02 0.17 

Bin 2 (indoor) 8.43 1.60 44.99 4.68 0.57 8.21 0.02 0.15 

Compost 
standards 

5.5 – 8.5 ≤ 6 ≤ 30 % ≥ 30 % ≥ 1.0 % ≤ 20 : 1 ≥ 0.5 ≥ 0.5 

F-test ns * * * * * ns * 

Remarks: มาตรฐานปุ๋ ยอนิทรยีต์ามประกาศกรมวชิาการเกษตร [19] 
ns = ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิค่าทีต่ามดว้ยอกัษรตวัพมิพเ์ลก็เดยีวกนัในคอลมัน์ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิ
* = มนีัยส าคญัทางสถติ ิที ่p ≤ 0.05 
 

สรปุและอภิปรายผล  
 จากการศกึษาผลของการใชค้วามรอ้นจากแสงอาทติย์ในการเพิม่ประสทิธภิาพของถงัก าจดัเศษอาหาร
จากครวัเรอืนทีห่มกัร่วมกบัดนินาใหแ้ปรสภาพกลายเป็นปุ๋ ย โดยใชถ้งัก าจดัเศษอาหารทีผ่ลติจากพลาสตกิโพลโีพ
รพลินีขนาด 120 ลติร วางในแนวตัง้ มที่อน าอากาศดา้นล่างของถงั อตัราการไหลของอากาศ 0.35 กโิลกรมั/วนั 
สามารถรองรบัปรมิาณวสัดุหมกัได้ 27.65 กิโลกรมั การศึกษาครัง้นี้ใช้ในเศษอาหารปริมาณ 20.72 กิโลกรมั 
ประกอบดว้ยผกั ผลไม ้เน้ือสตัวป์รุงสุก และขา้ว อตัราส่วน 2:1:1:1 ผสมกบัดนินา อตัราส่วน 5:2 ความชืน้เริม่ต้น
ร้อยละ 55.1 พบว่า หลงัจากหยุดเตมิวสัดุหมกั ถงัก าจดัเศษอาหารใชเ้วลาในการแปรสภาพเศษอาหารในถงัให้
เป็นปุ๋ ยหมกั เป็นเวลา 14 วนั รวมระยะเวลาการย่อยสลายตัง้แต่เริม่ทดลองจ านวน 28 วนั โดยถงัก าจดัเศษอาหาร
ที่ตัง้ไว้ในที่กลางแจ้งมปีระสิทธภิาพการย่อยได้ดีกว่าถังก าจดัเศษอาหารที่ตัง้ไว้ในร่ม  โดยความร้อนจากรงัสี
แสงอาทิตย์ท าให้ความชื้นภายในถังลดลงส่งผลต่อการกระตุ้นปฏิกิริยาการรบัและให้อิเล็กตรอนจงึส่งเสรมิให้
ประสทิธภิาพการย่อยสลายของสารอินทรยี์ดขีึ้น ดงันัน้ ถงัก าจดัเศษอาหารจงึเหมาะสมกบัการใช้งานในพื้นที่
กลางแจง้ เพราะกระบวนการหมกัปุ๋ ยเป็นกระบวนการย่อยสลายทางชวีภาพโดยกจิกรรมของจุลนิทรยี ์ซึง่เป็นการ
เปลี่ยนโครงสร้างจากสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์ ความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในปัจจยัที่ช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพการท างานของจุลนิทรยี์ โดยกจิกรรมของจุลนิทรยี์ท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงของวสัดุหมกั ส่งผลให้
เกดิกระบวนการการย่อยสลาย นอกจากนี้ยงัช่วยใหค้วามชืน้ของปุ๋ ยหมกัทีไ่ดม้คี่าความชืน้อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ปุ๋ ยอนิทรยีท์ีก่ าหนดของกรมวชิาการเกษตรอกีดว้ย ซึ่งคุณภาพปุ๋ ยหมกัทีไ่ด ้มคี่าอตัราส่วนคารบ์อนต่อไนโตรเจน
เท่ากบั 5.82 ค่าความชื้นมคี่ารอ้ยละ 33.70 ค่าความเป็นกรดด่าง 8.31 ค่าการน าไฟฟ้า 1.37 เดซซิเีมนต่อเมตร 
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ฟอสฟอรสั ร้อยละ 0.02 และโพแทสเซียม รอ้ยละ 0.17 ทัง้นี้ คุณภาพของปุ๋ ยหมกัในเรื่องธาตุอาหารอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงไดต้ามสดัส่วนของวสัดุหมกั ผลจากการใชง้านพบว่าน ้าชะขยะยงัไม่สามารถระบายลงสู่ท่อรวบรวม
ดา้นล่างไดด้นีัก จงึส่งผลใหม้คีวามชืน้สูงกว่ามาตรฐานก าหนด การใชป้ระโยชน์จงึควรน าปุ๋ ยไปผึง่ในทีร่่มใหแ้หง้ 
อย่างไรกต็ามคุณสมบตัโิดยรวมของผลผลติทีไ่ดส้ามารถใชเ้ป็นปุ๋ ยหมกัเพื่อปลูกตน้ไมใ้นครวัเรอืนได ้แสดงใหเ้หน็
ว่าถงัก าจดัเศษอาหารจากครวัเรอืนใชใ้นการแปรสภาพเศษอาหารเป็นปุ๋ ยหมกัได ้
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