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ASST.PROF.NATDHERA SANMANEE, Ph.D.  119 pp. 
 
 

The objective of this research was to study nitrogen transformation as maturity 
indices of compost during fermenting period. Two composts derived from chicken manure and 
porcine manure were studied. Sample were collected at days 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 
63, 77, 91, 105 and 119. The composts were divided according to the temperatures of 
compost into 4 phases: initial phase (day 0), thermophilic phase (1-41 for chicken manure and 
1-34 for porcine manure), end of active phase (day 42 for chicken manure and day 35 for 
porcine manure), and mature phase (day 43 up for chicken manure and day 36 up for porcine 
manure). All nitrogen forms of chicken manures were significantly higher than porcine manure 
(p<0.05) indicating high amounts of uric acid having an effect on the amounts of nitrogen. 
Relationships among organic nitrogen (Org-N), ammonium nitrogen (NH4+-N) and nitrate 
nitrogen (NO3- - N) showed their transformation among them especially NH4+ -N changing to 
NO3- - N (r = -0.831 and -0.882 for chicken and porcine manure, respectively). The amounts 
of NO3- - N that most plants used were high during days 77-91. This was supported by   
NH4+- N/NO3- - N ratio that were lower than 1. TN loss of both manures followed first order 
kinetics (k = 4x10-3 day-1 and k = 2.7x10-3 day-1 for chicken and porcine manures, 
respectively). This meant that chicken manures contained higher volatile nitrogen. Stepwise 
regressions of moisture contents, carbon by nitrogen ratios, pH and temperature helped 
better explanation among the relationships of general parameters with all forms of nitrogen. 
This was useful in understanding the correlations among parameters that affected the 
nitrogen transformation. In conclusion, the appropriate days of using this compost should be 
during days 77-91 in which most parameters’ qualities were good. Study transformation of 
nitrogen greatly helped to determine the suitable days. 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปุ๋ยหมกั  คือ  ปุ๋ยอินทรียช์นิดหนึงเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียห์ลายชนิดทาํการย่อย
สลายอินทรียวตัถุซึงเป็นองค์ประกอบของเศษพืชหรือวสัดุเหลือใช้ชนิดต่างๆ จนกระทงัได้สาร
อินทรียวตัถุทีมีความคงทน ไม่มีกลิน มีสีนาํตาลปนดาํ (รสสุคนธ์, 2549) ถา้นาํปุ๋ยหมกัทีมีการเจริญ
เต็มทีไปใส่ลงดิน ปุ๋ยหมกันนัจะช่วยปรับปรุงบาํรุงดิน แต่ถา้นาํปุ๋ยหมกัทีไม่เสถียรหรือมีการเจริญ
ไม่เต็มทีไปใส่ลงดิน ปุ๋ยหมกันนัจะทาํใหเ้กิดสภาวะขาดออกซิเจน (Anaerobic) มีปริมาณกรดอินทรีย์
โซ่สัน (Short chain organic acid) เกิดขึนเป็นจาํนวนมากเป็นพิษต่อพืช (Phytotoxic) (Benito et al., 

2003) ปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่คือ การนาํปุ๋ยหมกัทียงัไม่เจริญเต็มทีไปใช้ประโยชน์ เนืองจาก
เกษตรกรไม่มีวธีิการตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ยหมกัไดอ้ยา่งละเอียด ส่งผลทาํใหคุ้ณภาพของปุ๋ยหมกั
ทีนาํมาใชน้นัมีประสิทธิภาพลดลง 

การพิจารณาว่าปุ๋ยหมักมีความสมบูรณ์พร้อมทีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้สามารถ
ประเมินได้จากการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั (Maturity) ซึงการประเมินการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั
สามารถประเมินไดจ้ากพารามิเตอร์ทางกายภาพและทางเคมี โดยพารามิเตอร์ทางกายภาพ ไดแ้ก่ สี  
กลิน  อุณหภูมิ  ความชืน  และลกัษณะของวสัดุหมกั  เป็นตน้  แต่เนืองจากพารามิเตอร์ทางกายภาพนี
เป็นพารามิเตอร์ทีใช้ประเมินในระดบัเบืองตน้เท่านนั  ยงัไม่เพียงพอทีจะใชเ้ป็นตวับ่งชีถึงการเจริญ
เต็มทีของปุ๋ยหมกั  จาํเป็นตอ้งพิจารณาพารามิเตอร์ทางเคมีร่วมดว้ย  การประเมินจากพารามิเตอร์ทาง
เคมี ได้แก่ ค่าพีเอช (pH) อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ค่าความจุแลกเปลียนประจุ
บวก (Cation exchange capacity; CEC)  และปริมาณอินทรียวตัถุ (Organic  matter)  เป็นตน้ อย่างไร
ก็ตามพารามิเตอร์ทางเคมีดังกล่าวไม่สามารถบ่งบอกถึงการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมักได้ทุกชนิด 
โดยเฉพาะอยา่งยิงวสัดุหมกัทีมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบอยู่สูง เช่น กากตะกอนนาํเสียทีผสมใน
ปุ๋ยหมกัในปริมาณมากหรือมีการเติมไนโตรเจนในรูปของยเูรียหรือปัสสาวะลงไปในกองวสัดุหมกั
อนัเป็นผลทาํให้กองวสัดุหมกัมีอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนตาํ (ประกาศิต, 2549  อ้างจาก  
Mathur, 1991) จากสาเหตุดงักล่าวการพิจารณาอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเพียงอยา่งเดียวจึงไม่
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เพียงพอ (Benito  et al., 2003) ทาํให้ผูที้จะนาํปุ๋ยหมกัไปใชเ้กิดความไม่แน่ใจต่อคุณภาพของปุ๋ยหมกั
นนั ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาพารามิเตอร์อืนร่วมดว้ยเพือช่วยให้การกาํหนดคุณภาพของปุ๋ยหมกั
มีประสิทธิภาพมากขึน 

โดยไนโตรเจนจดัเป็นพารามิเตอร์ทีสามารถใช้เป็นตวับ่งชีถึงการเจริญเต็มทีของปุ๋ย
หมักได้  เนืองจากไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารทีจุลินทรีย์มีความต้องการเป็นป ริมาณมาก เพราะ
ส่วนประกอบของเซลล์จุลินทรียส่์วนใหญ่เป็นพวกโปรตีนและกรดนิวคลีอิกซึงมีไนโตรเจนเป็น
องคป์ระกอบทีสาํคญั โดยจุลินทรียจ์ะค่อยๆ ยอ่ยสลายคาร์บอนอินทรียต์ามปริมาณไนโตรเจนเท่าทีมี  
ไนโตรเจนจึงมีความสําคญัเป็นปัจจยัจาํกดัการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์(ยงยทุธและคณะ, 2551) ทีบอก
ให้ทราบวา่มีปริมาณไนโตรเจนเพียงพอกบัความตอ้งการของจุลินทรียห์รือไม่และอีกสาเหตุหนึงที
สําคญัคือ ไนโตรเจนในปุ๋ยหมกัส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของสารอินทรียไ์นโตรเจน (Organic Nitrogen) 

ซึงเป็นรูปทีพืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที จาํเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางชีวเคมีของ
จุลินทรีย์ทําการเปลียนสารอินทรีย์ไนโตรเจนให้กลายเป็นสารอนินทรีย์ไนโตรเจน  (Inorganic 

Nitrogen) ได้แก่ แอมโมเนียม (Ammonium) และไนเตรท (Nitrate) โดยเฉพาะไนเตรทซึงเป็นรูปที
พืชดูดไปใชป้ระโยชน์ได ้(ศุภลกัษณ์, 2549) 

ปริมาณและรูปแบบของไนโตรเจนทีเกิดขึนตลอดระยะเวลาการหมักปุ๋ยนันได้รับ
อิทธิพลจากวสัดุหมกัทีมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ ระยะเวลาในการหมกัและปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ 
ในกองปุ๋ยหมกั  เช่น  อุณหภูมิ  ความชืน  พีเอช  และอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน เป็นตน้ และที
สําคญัจากกิจกรรมการทาํงานของจุลินทรีย ์โดยปริมาณและรูปแบบต่างๆ ของไนโตรเจนทีปรากฏที
เกิดการเปลียนแปลงไปมาตลอดระยะเวลาในการหมกัปุ๋ยนันสามารถนาํมาใช้เป็นดชันีบ่งชีถึงการ
เจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกัได้ โดยพิจารณาจากปริมาณไนโตรเจนทงัหมด (Total Nitrogen) สารอินทรีย์
ไน โต ร เจน  (Organic Nitrogen) แล ะส ารอ นิ น ท รีย์ ไน โต ร เจน  (Inorganic Nitrogen) ได้ แ ก่  
แอมโมเนียม (Ammonium) และไนเตรท (Nitrate) โดยพบว่าปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มทีปริมาณไนโตรเจน
ทงัหมดและสารอินทรียไ์นโตรเจนจะมีค่าเพิมขึนแล้วคงที ส่วนปริมาณแอมโมเนียมจะมีค่าลดลง 
ส่งผลให้ปริมาณไนเตรทมีค่าสูงขึนในช่วงทา้ยของการหมกั (Tiquia and Tam, 2000 ; Bustamante et 

al., 2008) และนอกจากพารามิเตอร์ไนโตรเจนจะมีความสําคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างไนโตรเจนกบั
พารามิเตอร์อืนของปุ๋ยหมัก เช่น อตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรท (NH4

+/NO3
- ratio) อัตราส่วน

คาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจนทังหมด (WSC/TN ratio) เป็นต้น  ก็สามารถนํามาใช้เป็น
พารามิเตอร์บ่งบอกถึงการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกัได ้ซึงสุดทา้ยเมือสินสุดการหมกัอตัราส่วนเหล่านี
จะมีค่าลดลง แสดงถึงเสถียรภาพของปุ๋ยหมกั 
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ดังนันการนําปุ๋ยหมักทีเจริญเต็มทีทีมีปริมาณไนโตรเจนทีเป็นประโยชน์สูงไปใช้
ประโยชน์เป็นแนวทางให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยหมกัทีมีคุณภาพ  ช่วยเพิมผลผลิตทางการเกษตร  ลด
ตน้ทุนการผลิต ประหยดัเวลาและเพิมรายไดใ้หก้บัเกษตรกร 

 

1.2 ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพือศึกษาหาระยะเวลาการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกัทีเหมาะสมทีสุดของปุ๋ยหมกัทงั

สองสูตร คือ สูตรมูลไก่และมูลหมู เพือใหไ้ดปุ๋้ยหมกัทีมีคุณภาพดีทีสุด 

2. เพือศึกษาการเปลียนแปลงปริมาณและรูปแบบของไนโตรเจนของปุ๋ยหมกัทงัสอง
สูตร ตลอดกระบวนการหมกั 

3. เพือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบต่างๆ ของไนโตรเจนกบัคุณสมบติัทาง
กายภาพและทางเคมีของปุ๋ยหมกัทงัสองสูตร 

4. เพือนาํผลทีไดจ้ากการศึกษาไปใช้ในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรไดน้าํเอา
ปุ๋ยหมกัทีมีการเจริญเตม็ทีไปใชใ้นการทาํการเกษตร เพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา  
การเปลียนแปลงปริมาณและรูปแบบของไนโตรเจน ซึงไดรั้บอิทธิพลจากระยะเวลา

การหมกั จะมีความสัมพนัธ์ต่อการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั โดยปุ๋ยหมกัสองสูตรทีมีองค์ประกอบ
แตกต่างกนัจะมีการเจริญเตม็ทีแตกต่างกนั 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
ปุ๋ยหมกัทีนาํมาศึกษาเป็นปุ๋ยหมกัทีผลิตขึนเองจากพืนทีตาํบลบางชา้ง อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม โดยทาํการหมักปุ๋ยจากส่วนผสมทีสามารถหาได้โดยทัวไปในท้องถิน แต่จะ
ต่างกนัตรงมูลสัตวที์เป็นส่วนผสมหลกั โดยจะทาํการหมกัปุ๋ยทงัหมดสองสูตรไดแ้ก่ ปุ๋ยมูลไก่และ
ปุ๋ยมูลหมูเป็นเวลา 4 เดือนและทาํการเก็บตวัอยา่งปุ๋ยหมกัมาวิเคราะห์ในวนัที 0 3 7 14 21 28 35 42 

49 63 77 91 105 และ 119  ทาํการวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางกายภาพและทางเคมีของปุ๋ยหมกั ไดแ้ก่ 
อุณหภูมิ ความชืน พีเอช อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน และพารามิเตอร์ทีบ่งชีถึงการเจริญเต็มที
ของปุ๋ยหมกัทีตอ้งการศึกษา ไดแ้ก่ ปริมาณไนโตรเจนทงัหมด สารอินทรียไ์นโตรเจน แอมโมเนียม 
ไนเตรท อตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรท อตัราส่วนคาร์บอนทีละลายต่อไนโตรเจนทงัหมด และ
การสูญเสียไนโตรเจน ขอ้มูลทีไดน้าํมาเปรียบเทียบและหาความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการทางสถิติ โดย
ใชโ้ปรแกรม SPSS 
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1.5 ขนัตอนการศึกษา 
1. รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัการทาํปุ๋ยหมกัและเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
2. เตรียมส่วนผสมและทาํปุ๋ยหมกั 
3. เก็บตวัอยา่งปุ๋ยหมกัเป็นระยะเวลา 4 เดือน 
4. เตรียมตวัอยา่งปุ๋ยหมกั วธีิการ สารเคมี และอุปกรณ์ทีใชใ้นการวเิคราะห์ 
5. เตรียมการทดลอง 
6. วเิคราะห์พารามิเตอร์ทีศึกษา 
7. เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
8. วเิคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
9. เขียนรายงาน 

 

1.6 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถทราบปริมาณและรูปแบบต่างๆ ของไนโตรเจนทีเกิดขึนตลอดระยะเวลา

ในการหมกัปุ๋ย ซึงนาํมาพิจารณาเป็นแนวทางในการเลือกอายปุุ๋ยหมกัเพือการนาํไปใช ้ตลอดจนการ
ประเมินคุณภาพโดยรวมของปุ๋ยหมกั ณ เวลาต่างๆ  

2. เกษตรกรไดปุ๋้ยหมกัคุณภาพสูงทีมีปริมาณไนโตรเจนทีเพียงพอต่อการนาํไปใช้
ประโยชน์ของพืชและการปรับปรุงบาํรุงดิน 

3. สามารถทราบปัจจยัภายในปุ๋ยหมกัทีมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณไนโตรเจนรูป
ต่างๆ และใช้เป็นตวัทาํนายการเปลียนแปลงไนโตรเจนทีเกิดขึน จากสมการทีเหมาะสมทีได้จาก
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพารามิเตอร์ทางกายภาพและทางเคมีกบัพารามิเตอร์ไนโตรเจน 

4. เกษตรกรสามารถนําผลการศึกษาทีได้ไปประยุกต์ใช้และสามารถนําสมการ
ความสัมพนัธ์ระหว่างพารามิเตอร์ทางกายภาพและทางเคมีกับพารามิเตอร์ไนโตรเจนทีได้ไป
ประเมินปริมาณไนโตรเจนรูปต่างๆ ทีเกิดขึนในปุ๋ยหมกัเบืองตน้ได ้เป็นการช่วยประหยดัเวลา 
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บทท ี2 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 

2.1 ปุ๋ ยหมัก 

2.1.1 คํานิยามของปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยหมกั คือ ปุ๋ยอินทรียช์นิดหนึงทีได้จากการนําเอาวสัดุอินทรียเ์หลือใช้ชนิด
ต่างๆ เช่น วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่  ฟางข้าว  เศษต้นข้าวโพด  เศษขา้วฟ่าง  เศษตน้พืช
ตระกลูถวั มูลสัตวต่์างๆ เป็นตน้ หรือวสัดุเหลือใชท้างอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กากออ้ย ขีเลือย แกลบ ซงั
ขา้วโพด มนัสําปะหลงั เป็นตน้ หรือวสัดุเหลือใชจ้ากบา้นเรือน พวกขยะมูลฝอยต่างๆ นาํมาผลิตดว้ย
กรรมวิธีทําให้ชืน  สับ บด ร่อน แล้วนํามากองรวมกัน ดังภาพที  1 จากนันปรับสภาพให้เกิด
กระบวนการยอ่ยสลายจนกระทงัไดก้ลายเป็นสารอินทรียวตัถุทีมีความคงทนต่อการยอ่ยสลาย ไม่มี
กลิน มีสีนาํตาลปนดาํ ซึงเหมาะทีจะใส่บาํรุงดินเพือช่วยปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพของดิน ช่วย
ให้ดินร่วนซุยและอุม้นาํไดม้ากขึน (กรมวิชาการเกษตร, 2548; ธงชยั, 2546; มุกดา, 2548; รสสุคนธ์, 

2549)  

สาเหตุสําคัญทีปุ๋ยหมักไม่ได้รับความสนใจเท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมี  เนืองจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นความสําคญัทีแทจ้ริงของปุ๋ยหมกัว่ามีคุณค่าเพียงใด ยงัคงขาดความรู้
ความเขา้ใจในการทาํปุ๋ยหมกั ตลอดจนคุณประโยชน์ทีแทจ้ริงของปุ๋ยหมกั กระบวนการทาํปุ๋ยหมกัที
ไดผ้ลดี ขึนอยูก่บัชนิด ปริมาณ คุณภาพของวสัดุทีนาํมาหมกัและสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมภายใน
กองปุ๋ยหมกัทีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทําให้ได้ปุ๋ยหมกัทีจะนําไปใช้เป็นสาร
ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกต่อไป (ธงชยั, 2546; มุกดา, 
2548) 

 

    
ภาพท ี1 ปุ๋ยหมกัและวสัดุทีนาํมาใชท้าํปุ๋ยหมกั 

ทีมา: รสสุคนธ์ (2549) 
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2.1.2  กระบวนการหมักปุ๋ย 

 การหมกัปุ๋ย เป็นกระบวนการหมกัวสัดุอินทรียใ์ห้เป็นปุ๋ยหมกั โดยอาศยักิจกรรม
การทํางานของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เข้าย่อยสลาย กระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์อาจเป็น
กระบวนการทางชีวเคมีแบบใช้ออกซิเจนทีเกิดขึนไดร้วดเร็ว หรือเป็นกระบวนการทางชีวเคมีแบบ
ไม่ใชอ้อกซิเจนซึงกระบวนการยอ่ยสลายเกิดขึนไดช้้ากวา่ กระบวนการทงัสองแบบจะเกิดขึนควบคู่
กนัไปและเกิดแบบไหนไดม้ากกว่ากนัขึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มภายในกองปุ๋ยหมกั ในช่วงแรกของ
การกองปุ๋ยหมกัจะมีความร้อนเกิดขึนภายในกองปุ๋ยหมกั ซึงเป็นความร้อนทีเกิดจากกระบวนการ
ยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ เพือใช้เป็นแหล่งพลงังานในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ในกระบวนการนี
จะมีการสร้างสารฮิวมิกเกิดขึน สารฮิวมิกทีเกิดขึนในช่วงแรกจะมีลกัษณะโมเลกุลไม่ซับซ้อนมาก 
จากนันจึงค่อยพฒันาเป็นโครงสร้างทีซับซ้อนภายหลงั ซึงโครงสร้างทีเสถียรของสารฮิวมิกจะมี
ความทนทานต่อการย่อยสลายในดินและมีคุณสมบติัสูงในการปรับปรุงคุณสมบติัของดิน อนัเป็น
คุณลกัษณะของปุ๋ยหมกัทีดีทีเป็นประโยชน์ต่อดินและการเจริญเติบโตของพืช (ประกาศิต, 2549; ยง
ยทุธและคณะ, 2551) การหมกัปุ๋ยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (ประกาศิต, 2549 อา้งจาก Day and 

Shaw, 2001; เจนวทิย,์ 2544) ดงันี  

2.1.2.1 การหมักแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic composting)  
การหมกัแบบใช้ออกซิเจน เป็นกระบวนการย่อยสลายอินทรียวตัถุใน

สภาพทีมีออกซิเจนโดยจุลินทรียที์ต้องการออกซิเจน สามารถแสดงปฏิกิริยาการย่อยสลายได้ดัง
สมการที 1  

 

                          aerobic microorganism 

Organic  matter  +  O2              CO2  +  NH3  + Products  +  Humus  + Energy + New  cell     (1) 

 

กระบวนการหมกัปุ๋ยแบบทีใช้ออกซิเจนนีจะใช้เวลาในการย่อยสลายอินทรียวตัถุได้รวดเร็วกว่า
กระบวนการหมกัปุ๋ยแบบทีไม่ใช้ออกซิเจน อินทรียวตัถุส่วนมากทีอยู่ในวสัดุหมกัจะถูกยอ่ยสลาย
กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  แต่ก็มีอีกส่วนหนึงทีแปรสภาพไปเป็นสารประกอบประเภท
เดียวกบัฮิวมสัในดิน มีสีดาํ หรือสีนาํตาลดาํมีความคงทนต่อการยอ่ยสลาย โดยวิธีนีมีขอ้ดีคือ ไม่ส่ง
กลินและวิธีนีจะปลดปล่อยพลงังานความร้อนออกมาทาํให้ความร้อนนีสามารถช่วยทาํลายเชือโรคที
ติดมากบัวสัดุหมกัได ้แต่วธีินีมีขอ้เสียคือ ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเติมอากาศให้แก่กองปุ๋ย 
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2.1.2.2 การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic composting)  
การหมกัแบบไม่ใช้ออกซิเจน เป็นกระบวนการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุใน

สภาพทีไม่มีออกซิเจนโดยจุลินทรียที์ไม่ตอ้งการออกซิเจน สามารถแสดงปฏิกิริยาการย่อยสลายได้
ดงัสมการที 2  

 

                     anaerobic microorganism 

Organic  matter             CO2 + NH3 + H2S + CH4 + Products + Energy + New cell         (2) 

 

กระบวนการหมกัปุ๋ยแบบทีไม่ใช้ออกซิเจนจะประกอบด้วย 3 ขนัตอน
หลกัดงันี ขนัตอนที 1 คือขนัตอนการไฮโดรไลซีส (Hydrolysis) เป็นการเปลียนสารอินทรียใ์นรูป  
โพลิเมอร์และไขมนัทีมีโมเลกุลซับซ้อนไปเป็นนําตาลและไขมันโมเลกุลเดียว ขนัตอนที 2 คือ 
ขนัตอนอะซิโดเจเนซิส (Acidogenesis) เป็นขนัตอนทีแบคทีเรียทีทาํหนา้ทีสร้างกรดจะทาํการเปลียน
ผลิตภณัฑ์จากขนัตอนที  1 ให้กลายเป็นสารทีมวลโมเลกุลลดลง เช่น กรดอะซีติก กรดบิวทาริก กรด
โพรพาโนอิก  และกรดแลกติก  เป็นต้น  และขันตอนสุดท้าย  คือ  ขันตอนการสร้างมี เทน 
(Methanogenesis) เป็นขนัตอนทีแบคทีเรียทีทาํหน้าทีสร้างมีเทนจะทาํการเปลียนแก๊สไฮโดรเจน 
กรดฟอร์มิก และกรดอะซิติก ซึงเป็นผลิตภณัฑ์จากขนัตอนที 2 ให้กลายเป็นแก๊สมีเทนและแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีนีมีขอ้ดีคือ ได้แก๊สมีเทนเป็นผลิตภณัฑ์ซึงเป็นแก๊สชีวภาพทีสามารถ
นาํไปใชเ้ป็นเชือเพลิงไดแ้ละวธีินีไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเติมอากาศ ส่วนขอ้เสียของวธีินี
จะก่อให้เกิดกลินจากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และใช้เวลาในการย่อยสลายอินทรียวตัถุนานกว่าการ
หมกัปุ๋ยแบบทีใชอ้อกซิเจน               

2.1.3 การเปลยีนแปลงอุณหภูมิในกระบวนการหมัก 

อุณหภูมิเป็นปัจจยัหนึงทีมีความสําคญัในกระบวนการหมกั และมีความสัมพนัธ์
กบักิจกรรมของจุลินทรีย ์การเปลียนแปลงของอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมกัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4  

ระยะ (ประกาศิต, 2549 อา้งจาก Polprasert, 1989; ยงยทุธและคณะ, 2551)  ดงันี 

2.1.3.1 ระยะเริมต้น (Latent phase)  

ระยะเริมตน้เป็นช่วงเวลาสันๆ ในระยะแรกของการหมกั อุณหภูมิในกอง
จะมีการเปลียนแปลงเล็กนอ้ย เนืองจากจุลินทรียก์าํลงัปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มภายในกองปุ๋ย
หมกั 
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2.1.3.2 ระยะอุณหภูมิปานกลาง (Mesophilic phase)  

ระยะอุณหภูมิปานกลางปริมาณจุลินทรียจ์ะเพิมขึน จุลินทรียจ์ะทาํการยอ่ย
นาํตาลและสารอาหารทีย่อยง่ายอย่างรวดเร็ว ทาํให้อุณหภูมิของกองปุ๋ยสูงขึนโดยอุณหภูมิในช่วงนี
จะอยู่ในช่วง 25 - 40 องศาเซลเซียส ในระยะนีแบคทีเรียทีชอบอุณหภูมิปานกลาง (Mesophilic  

microorganism) จะมีมากทีสุด  
2.1.3.3 ระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic phase)  

ระยะอุณหภูมิสูงการย่อยสลายอินทรียวตัถุโดยจุลินทรียท์าํให้อุณหภูมิ
ภายในกองปุ๋ยหมกัเพิมขึนเรือยๆ จนกระทงัสูงกวา่ 40 องศาเซลเซียส ทาํให้แบคทีเรียทีชอบอุณหภูมิ
ปานกลางตายหรือหยุดทาํงานชัวคราว แต่การย่อยสลายยงัคงดาํเนินการอยู่โดยแบคทีเรียทีชอบ
อุณหภูมิสูง (Thermophilic microorganism) จะเขา้มายอ่ยสารทียอ่ยสลายยาก ในช่วงนีควรมีการพลิก
กลบักองเพือเป็นการระบายอากาศและทาํให้กองวสัดุมีความร้อนกระจายสมาํเสมอ ระยะนีมีการ
สังเคราะห์สารคลา้ยฮิวมสั 

2.1.3.4 ระยะคงสภาพ (Maturation phase)  
ระยะคงสภาพสารอินทรียวตัถุทีย่อยสลายง่ายถูกจุลินทรียย์่อยสลายจน

เหลือน้อย เป็นเหตุให้กิจกรรมการทาํงานของจุลินทรียล์ดตาํลง อุณหภูมิจึงลดลงมาใกล้เคียงกับ
อุณหภูมิภายนอก แบคทีเรียทีชอบอุณหภูมิปานกลางจะกลบัเขา้มาเจริญเติบโตอีกครัง เพือเปลียน
สารอินทรียวตัถุทีมีโครงสร้างซับซ้อนไปเป็นสารประกอบทีมีลกัษณะคงทนทีเรียกว่า สารฮิวมิก 
ระยะนีอาจใชเ้วลาประมาณ 3 - 5 สัปดาห์ หรือเป็นเวลาหลายเดือน 

2.1.4 ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก 

การใชปุ๋้ยหมกัติดต่อกนัอยา่งต่อเนืองพบวา่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงบาํรุงดิน
ทงัทางตรงและทางออ้ม ประโยชน์ทีสําคญัคือ การเป็นแหล่งของสารประกอบฮิวมสั (Humus) ในดิน
ซึงเป็นแหล่งปลดปล่อยธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรองของพืช ทาํให้ดินมีความสามารถในการ
ให้ผลผลิตเพิมขึน ประโยชน์ของปุ๋ยหมกัสามารถแบ่งตามคุณสมบติัต่างๆ ของดินให้เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของพืช แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ ประโยชน์ดา้นการปรับปรุงสมบติัทางกายภาพ 
ทางเคมี และทางชีวภาพของดิน ดงันี 

2.1.4.1 ประโยชน์ด้านการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน 

1. อทิธิพลต่อสีของดิน  
ปุ๋ยหมกัทาํใหสี้ของดินเป็นสีนาํตาลจนถึงสีดาํเนืองจากฮิวมสัทีไดจ้าก

การสลายตวัของอินทรียวตัถุในปุ๋ยหมักมีสีนําตาลเข้ม และมีขนาดอนุภาคละเอียด จึงสามารถ
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คลุกเคลา้กบัส่วนอืนๆ ของดินไดดี้มาก โดยทวัไปดินทีมีสีนาํตาลหรือสีดาํจดัวา่เป็นดินทีมีปริมาณ
อินทรียวตัถุสูง (ภทัรศยา, 2551) 

2. อทิธิพลต่อการเกดิเม็ดดิน  
อินทรียวตัถุในปุ๋ยหมกัเมือสลายตวัทาํให้เกิดสารเชือมและสารเหนียว

จากจุลินทรียบ์างชนิด รวมทงัพวกออกไซด์ของเหล็กและอะลูมินมั นอกจากนียงัมีสารประกอบพวก
ซิลิคแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมซลัเฟต โดยสารเชือมดงักล่าวจะยดึอนุภาคดินทีอยูใ่กลก้นัให้
เกิดเป็นเม็ดดิน และจากการทีจุลินทรียที์เจริญเติบโตจากการสลายตวัของอินทรียวตัถุก็มีส่วนช่วย
ก่อให้เกิดเม็ดดินอนัเป็นประโยชน์ต่อการเพิมช่องว่างในดิน เช่น เชือราซึงมีรูปร่างเป็นเส้นใยจะ
เจริญเติบโตคลา้ยร่างแหรัดอนุภาคดินก่อให้เกิดเม็ดดิน สําหรับดินเหนียวหรือดินเนือละเอียดจะทาํ
ให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่และเพิมช่องวา่งขนาดเล็กในดินทราย ซึงจะส่งผลให้การระบายอากาศใน
ดินเหนียวดีขึนและการอุม้นาํในดินทรายหรือดินเนือหยาบดีขึน ทาํให้ดินสามารถเก็บความชืนได้
เป็นระยะเวลานาน (ภทัรศยา, 2551) 

3. อทิธิพลต่อความหนาแน่นรวม  
ดินทีมีความหนาแน่นสูง ทาํให้รากพืชเจริญเติบโตไดช้า้ จาํกดับริเวณ

หาอาหารของรากพืช การไถพรวนทาํได้ไม่สะดวก การระบายนาํและอากาศไม่ดี สําหรับดินเนือ
ละเอียด เช่น ดินเหนียวและดินร่วนเหนียวทีมีอินทรียวตัถุตาํ เมือมีการใส่ปุ๋ยหมักจะช่วยเพิม
อินทรียวตัถุ ทาํให้ความหนาแน่นรวมของดินลดลง การระบายอากาศของดินเพิมมากขึน ส่วนดิน
เนือหยาบ เช่น ดินทรายทีมีอินทรียวตัถุตาํ ปุ๋ยหมกัจะช่วยพฒันาโครงสร้างของดินให้ดีขึน เนืองจาก
ฮิวมสัในปุ๋ยหมกัเป็นสารเชือมทีดี ทาํให้อนุภาคดินเกาะกลุ่มเป็นเมด็ดินและกอ้นดินจนไดโ้ครงสร้าง
ดินทีมีเสถียรภาพทนต่อการกร่อน (ธงชยั, 2546; ยงยทุธและคณะ, 2551) 

4. อทิธิพลต่อกษัยการของดิน  
กษยัการของดินเกิดจากแรงปะทะของเม็ดฝนหรือลมทีมีต่อดินทาํให้

หน้าดินสูญหายไป รวมทงัความอุดมสมบูรณ์ของดินก็สูญเสียไปด้วย เนืองจากการเกิดเม็ดดินโดย
อินทรียวตัถุจากปุ๋ยหมกัจะช่วยเพิมความคงทนของเม็ดดินต่อแรงปะทะของเม็ดฝนและแรงลม
ไดม้ากยิงขึน และไม่เกิดสภาพเปลือกดินแขง็บนผวิดินซึงเป็นปัจจยัเพิมปริมาณและอตัราการไหลบ่า
ของนาํบนผิวดิน  ดงันนัเมือเม็ดดินมีความคงทนต่อแรงปะทะของเมด็ฝนและลมยอ่มทาํให้อตัราการ
ซึมลงของนาํดีขึนจึงลดการกษยัการโดยอิทธิพลของนาํไหลบ่า (ภทัรศยา, 2551) 
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2.1.4.2 ประโยชน์ด้านการปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน 

1.  แหล่งของธาตุอาหารพชื  
ปุ๋ยหมักเป็นแหล่งของธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ

อาหารทีพืชใชใ้นการเจริญเติบโต ซึงส่วนใหญ่ไดม้าจากการสลายตวัของอินทรียวตัถุ ซึงแมว้่าจะมี
ปริมาณธาตุอาหารต่างๆ อยู่ในปุ๋ยหมกัน้อยกว่าปุ๋ยเคมี แต่การย่อยสลายตวัของอินทรียวตัถุในปุ๋ย
หมกัธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างชา้ๆ ทาํให้พืชสามารถนาํไปใชไ้ดต้ลอดระยะเวลาของ
การเจริญเติบโต จึงเกิดการสูญเสียเนืองจากการชะลา้งนอ้ย (ศุภมาศ, 2527; ยงยทุธและคณะ, 2551) 

2. ความจุในการแลกเปลยีนประจุบวก  
ปุ๋ยหมกัเมือสลายตวัแล้วจะได้ฮิวมสัซึงมีความจุในการแลกเปลียน

ประจุบวกสูง ซึงฮิวมสัเป็นประจุลบเช่นเดียวกบัอนุภาคของดินเหนียว แต่ปริมาณประจุลบหรือความ
จุในการแลกเปลียนประจุบวกของฮิวมสัมีค่าสูงกวา่อนุภาคดินเหนียวประมาณ 5 - 10 เท่า การใส่ปุ๋ย
หมกัจึงทาํให้ดินดูดซับธาตุอาหารพืชทีมีประจุบวก เช่น แอมโมเนียม โพแทสเซียม แคลเซียม และ
แมกนีเซียมไดม้ากขึน (คณาจารยภ์าควชิาปฐพีวทิยา, 2548) 

3. ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (พเีอช)  
ปุ๋ยหมักช่วยเพิมความจุความต้านทานในการเปลียนแปลงพี เอช 

(Buffer capacity) กล่าวคือเมือมีกรดหรือด่างเพิมขึนในดินเพียงเล็กน้อย ค่าพีเอชของดินก็จะเกิดการ
เปลียนแปลงเกิดขึนไม่รวดเร็วจนเป็นอนัตรายต่อพืช (ธงชัย, 2546) และสภาพบฟัเฟอร์นนัจะช่วย
ต่อตา้นความเคม็ สารกาํจดัศตัรูพืช และพิษจากโลหะหนกัได ้(ยงยทุธ, 2551)  

4. ความเป็นพษิของธาตุอาหารบางธาตุ  
ปุ๋ยหมกัช่วยลดความเป็นพิษของการทีมีธาตุอาหารบางธาตุมากเกินไป 

เช่น การใส่ปุ๋ยหมกัลงในดินกรดสามารถช่วยลดความเป็นพิษของอะลูมินมัและแมงกานีส ซึงช่วยดูด
ยดึธาตุทงัสองไว ้ทาํให้ละลายในสารละลายดินลดลง และการใชปู้นร่วมกบัปุ๋ยหมกัจะลดความเป็น
พิษของอะลูมินมัและแมงกานีสไดดี้ทีสุด (สาํนกัเทคโนโลยชีีวภาพของดิน, 2551) 

2.1.4.3 ประโยชน์ด้านการปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดิน 

1.   แหล่งอาหารของจุลนิทรีย์ดิน  
ปุ๋ยหมักเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดิน ดินทีมีอินทรียวตัถุใน

ปริมาณทีสูงจะทาํให้ปริมาณของจุลินทรียสู์งขึนดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิงจุลินทรียพ์วก Heterotrophic  

microorganism  ซึงเป็นผลให้กิจกรรมต่างๆ ของจุลินทรีย ์ เช่น การแปรสภาพของธาตุอาหารพืชใน
ดินเกิดขึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เนืองจากการย่อยสลายของ
อินทรียวตัถุเมือละลายนําจะได้กรดคาร์บอนิคซึงเป็นกรดอ่อนจึงสามารถเพิมการละลายของธาตุ
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อาหารพืชไดอี้กทางหนึง ปุ๋ยหมกัมีอิทธิพลต่อการแลกเปลียนปริมาณจุลินทรียใ์นดิน โดยมีผลทาํให้
ปริมาณจุลินทรียใ์นดินเพิมจาํนวนมากขึนเนืองจากมีธาตุอาหารบางชนิดกระตุน้ให้จุลินทรียด์งักล่าว
เจริญได ้ทาํให้กิจกรรมต่างๆ อนัเกิดจากกระบวนการยอ่ยสลายจุลินทรียใ์นดินมีประสิทธิภาพสูงขึน 
(ภทัรศยา, 2551; สาํนกังานเทคโนโลยชีีวภาพ, 2551)  

2.  ความอยู่รอดของเชือโรคและไข่แมลง  
เนืองจากกระบวนการหมักปุ๋ยจะเกิดความร้อนสูง 60 - 70 องศา

เซลเซียส  เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 3 วนั กิจกรรมต่างๆ ของจุลินทรียใ์นกองปุ๋ยหมกั ซึงมีผลทาํให้ไข่
แมลงต่างๆ ของจุลินทรียใ์นดินทีอาจติดมากบัเศษพืช หรือมูลสัตวที์ใช้เป็นตวัเร่งในกระบวนการ
หมักถูกความร้อนทําลายไปได้ นอกจากนันจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักจะขับสารปฏิชีวนะที
เชือจุลินทรีย์พวกแอคติโนมัยซีทสร้างขึน มีผลต่อการยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือโรคพืชได ้
สําหรับโรคทีเกิดจากไส้เดือนฝอยหลายชนิดลดความรุนแรงลงได้เมือใช้ปุ๋ยหมกั เนืองจากเมือปุ๋ย
หมกัสลายตวัจะเกิดสารอคัคาลอยด ์หรือกรดไขมนัซึงเป็นพิษต่อไส้เดือน (ภทัรศยา, 2551) 

 

2.2 การเจริญเต็มทขีองปุ๋ยหมัก (Maturity)  

การเจริญเตม็ทีของปุ๋ยหมกั หมายถึง สภาพของปุ๋ยซึงเหมาะสมสาํหรับการใช ้ปุ๋ยหมกัที
เจริญเต็มทีนนั (Mature compost) ปุ๋ยจะมีลกัษณะนุ่มยุ่ยขาดออกจากกนัไดง่้าย มีอุณหภูมิไม่สูงกว่า
อุณหภูมิภายนอก มีสารทีเป็นพิษต่อพืช (Phytotoxic compounds) น้อย ไดแ้ก่ แอมโมเนียมและกรด
อินทรีย์โซ่สัน  (Short - chain organic acids) เป็นต้น  การประเมินการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมักมี
วตัถุประสงค ์3 ประการ ประการแรกคือเพือให้ทราบวา่กระบวนการหมกัสินสุดลงแลว้ พร้อมทีจะ
นําไปใส่ลงดินได้อย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อพืช ช่วยประหยดัเวลาในการหมักปุ๋ย โดย
ประเมินจากการเจริญเต็มที ทาํให้ผลิตผลผลิตไดม้ากขึนและลดค่าใช้จ่ายลง ประการทีสองคือ การ
เจริญเต็มทีเป็นเกณฑ์สําคญัทีผูซื้อรายใหญ่กาํหนดลกัษณะปุ๋ยทีพึงประสงค์ จึงตอ้งแสดงขอ้มูลที
เชือถือได้ว่าปุ๋ยหมักทีผลิตได้นันเจริญเต็มทีแล้ว ส่วนประการสุดท้ายคือ ปัจจุบันผูใ้ช้ปุ๋ยหมัก
โดยทวัไปสนใจคุณภาพของปุ๋ยมากขึน และปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มทีเป็นทีตอ้งการของตลาด (ธงชัย, 

2546) การประเมินการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั สามารถพิจารณาไดจ้ากพารามิเตอร์ทางกายภาพและ
พารามิเตอร์ทางเคมี ดงันี 

2.2.1 การประเมินการเจริญเต็มทีโดยพารามิเตอร์ทางกายภาพ 

พารามิเตอร์ทางกายภาพเป็นพารามิเตอร์ทีสามารถวดัไดใ้นภาคสนาม จะสามารถ
สังเกตการเปลียนแปลงไดจ้ากพารามิเตอร์ดงัต่อไปนี 
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2.2.1.1 อุณหภูมิ  
อุณหภูมิในช่วงแรกของการหมกัปุ๋ยจะมีค่าไม่สูงมาก จุลินทรียที์มีบทบาท

สําคญัในการย่อยสลายอินทรียวตัถุในช่วงนีเป็นพวกเชือรา แบคทีเรียทีชอบอุณหภูมิปานกลาง 
หลงัจากนันเมืออินทรียวตัถุเกิดการย่อยสลายอยา่งต่อเนืองอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมกัจะเพิมขึนอย่าง
รวดเร็ว อุณหภูมิจะสูงถึง 53 – 60 องศาเซลเซียส แอคติโนมยัซีทและแบคทีเรียทีชอบอุณหภูมิสูงจะ
เขา้มามีบทบาทสําคญัในกองปุ๋ย โดยอุณหภูมิจะสูงอยูใ่นระดบันีระยะหนึง หลงัจากนันอุณหภูมิก็
ค่อยๆ  ลดลงจนมีค่าเขา้ใกล้อุณหภูมิภายนอกแบคทีเรียทีชอบอุณหภูมิปานกลางจะกลับเข้ามามี
บทบาทอีกครัง (กิงกาญจน์, 2549 อ้างจาก Polprasert et al., 1991) การพลิกกลับกองปุ๋ยจะทําให้
อุณหภูมิของกองปุ๋ยสูง ถา้ปุ๋ยหมกันนัยงัไม่เจริญเต็มที แต่ถา้ปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มทีแลว้ อุณหภูมิใน
กองปุ๋ยจะคงทีไม่เปลียนแปลงเมือพลิกกลับกอง (ประกาศิต, 2549  อ้างจาก Jimenez and Garcia,  

1989) สุดทา้ยปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มทีหรือย่อยสลายอย่างสมบูรณ์อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยจะลดลงจน
เท่ากบัอุณหภูมิภายนอก (ทิพวรรณ และ Takayuki., 2545) 

2.2.1.2 ความชืน  
ความชืนเริมตน้ทีเหมาะสมสําหรับการหมกัปุ๋ยจะอยู่ทีประมาณ 50 – 70  

เปอร์เซ็นต ์(ประกาศิต, 2549 อา้งจาก Rabbani et al., 1983)  ถา้ความชืนของปุ๋ยหมกัมากเกินไปจะทาํ
ให้การไหลผา่นของอากาศเป็นไปไดย้าก อาจทาํให้เกิดการหมกัแบบไม่ใชอ้อกซิเจน แต่ถา้ความชืน
ตาํเกินไปก็ไม่เพียงพอต่อการเกิดปฏิกิริยา (ประกาศิต, 2549 อา้งจาก Haug, 1980) ปุ๋ยหมกัทีเจริญ
เต็มทีควรมีปริมาณความชืนไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต ์ตามเกณฑ์กาํหนดมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์พ.ศ. 2548 

ของกรมวชิาการเกษตร (กรมวชิาการเกษตร, 2548)  

2.2.1.3 สี  

สีของวสัดุเศษพืชทีเป็นปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มทีจะมีสีนาํตาลเขม้จนถึงสีดาํ  
(รสสุคนธ์, 2549) สอดคลอ้งกบัการทดลองของ Sugahara et al. (1979) ทีทาํการตรวจสอบสีของปุ๋ย
หมักโดยวิธี CIE 1931 Standard colorimetric system พบว่าปุ๋ยหมักทีเจริญเต็มทีจะมีสีนําตาลดํา
จนถึงสีดาํ 

2.2.1.4 กลนิ  
กลินของวสัดุปุ๋ยหมกั เมือเริมทาํการหมกัในช่วงแรกจะเหม็นกลินของมูล

สัตว์หรือวสัดุทีนํามาหมัก จากนันเมือกองปุ๋ยหมักมีอุณหภูมิสูงขึนจะได้กลินของแอมโมเนีย  
เนืองจากสารอินทรียไ์นโตรเจนในวสัดุหมกัถูกยอ่ยสลายกลายไปเป็นแอมโมเนียม โดยแอมโมเนียม
ทีเกิดขึนนีอาจสูญเสียไปในรูปการระเหยของแก๊สแอมโมเนีย  หลงัจากนนักลินแอมโมเนียก็จะค่อยๆ  
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ลดลงในระหวา่งการหมกั เมือหมกัจนไดที้กลินแอมโมเนียจะหายไป โดยทวัไปปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มที
จะมีกลินหอมคลา้ยกลินดิน (ทิพวรรณ และ Takayuki, 2545) 

2.2.1.5 ลกัษณะของวสัดุหมัก  
ปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มทีจะมีลกัษณะอ่อนนุ่ม ยุ่ยและขาดออกจากกนัไดง่้าย  

(รสสุคนธ์, 2549) ไม่แขง็กระดา้งหรือเป็นกอ้นเหมือนเมือเริมตน้การหมกั (ประกาศิต, 2549) 

2.2.2 การประเมินการเจริญเต็มทีโดยพารามิเตอร์ทางเคมี 
การประเมินการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั โดยพิจารณาจากพารามิเตอร์ทางกายภาพ

เป็นลกัษณะสังเกตง่ายๆ ทีชาวบา้นส่วนใหญ่ใช้ในการประเมินระดบัเบืองตน้เท่านนั ยงัไม่พอทีจะ
นาํมาใช้เป็นดชันีชีการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั จาํเป็นตอ้งอาศยัพารามิเตอร์ทางเคมีร่วมประเมินดว้ย 
พารามิเตอร์ทางเคมีเป็นพารามิเตอร์ทีจะต้องนํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถสังเกตการเปลียนแปลงไดจ้ากพารามิเตอร์ดงัต่อไปนี  

2.2.2.1 พเีอช  
กระบวนการหมักปุ๋ยแบบใช้ออกซิเจนในช่วงเริมต้นของการหมักปุ๋ย       

พีเอชจะมีค่าลดลงเล็กน้อยในช่วง 1 – 2 วนัแรก พีเอชอยู่ระหวา่ง 5.3 - 5.7 เนืองจากในช่วงแรกจะมี
การยอ่ยสลายอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิงวสัดุทียอ่ยสลายง่ายจะถูกแบคทีเรียทีชอบอุณหภูมิปาน
กลางผลิตกรดอินทรียบ์างชนิดขึนมาและในช่วงนีอาจจะพบเชือราไดเ้นืองจากเชือราเป็นจุลินทรียที์
สามารถเจริญได้ในช่วงพีเอชทีค่อนข้างกวา้ง แต่หลังจากนันค่าพีเอชจะค่อยๆ เพิมขึนอย่างช้าๆ  
ในช่วงพีเอชทีค่อนขา้งเป็นด่างนีจะพบเชือแอคติโนมยัซีท ซึงเชือแอคติโนมยัซีทจะสามารถผลิต
เอนไซมเ์ซลลูเลสออกมายอ่ยสลายอินทรียวตัถุทีมีโครงสร้างซบัซ้อนไดดี้ (ประกาศิต, 2549 อา้งจาก  
Cosico, 1985) และในช่วงนีก็พบแบคทีเรียทีชอบอุณหภูมิสูงอยู่มากด้วย จนในทีสุดพีเอชจะรักษา
ระดับอยู่ในช่วงพีเอชทีเป็นกลางอยู่ระหว่าง 7.0 - 8.5 จนสินสุดกระบวนการหมัก (มุกดา, 2548)  

ในช่วงนีแบคทีเรียทีชอบอุณหภูมิปานกลางจะกลบัมาอีกครังจนทาํให้อินทรียวตัถุเกิดการยอ่ยสลาย
กลายเป็นสารอินทรียที์มีความคงทนต่อการยอ่ยสลายในทีสุด การทีพีเอชของกองปุ๋ยอยูใ่นสภาวะที
เป็นกลางแสดงวา่ปุ๋ยหมกันนัเจริญเต็มที (Aparna et al., 2007) เนืองจากเมืออินทรียวตัถุถูกยอ่ยสลาย
จะมีลักษณะเป็นสารทีต้านทานการเปลียนแปลงระดับพี เอชทีดีและมีความสามารถในการ
แลกเปลียนประจุบวกเพิมขึน ทาํให้สามารถดูดซับไฮโดรเนียมไอออน(H+) ไวไ้ด้มากขึน ทาํให ้       
พีเอชอยู่ในสภาพทีเป็นกลางเป็นผลดีต่อการนาํไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน (มุกดา, 2548) แต่ถา้หาก
ค่าพีเอชของกองปุ๋ยหมกัยงัคงเป็นกรด แสดงว่าปุ๋ยหมกัยงัไม่เจริญเต็มทีเนืองจากอาจใช้เวลาหมกั
นอ้ยเกินไปหรืออาจเกิดการหมกัแบบไม่ใชอ้อกซิเจน เป็นผลทาํให้จุลินทรียที์เป็นประโยชน์จะหยุด
กิจกรรมและจุลินทรียบ์างชนิด เช่น เชือโรคพืชต่างๆ จะทาํงานไดดี้ การใชพ้ีเอชในการประเมินการ
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เจริญเตม็ทีอาจมีความไม่แน่นอนขึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น วสัดุทีนาํมาหมกัและสภาพแวดลอ้ม
ของการหมกั ตลอดจนเทคโนโลยกีารผลิต (ประกาศิต, 2549  อา้งจาก Jimenez and Garcia, 1989) 

2.2.2.2 อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน  
อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของอินทรียวตัถุในวสัดุหมกัเป็นปัจจยัที

บอกวา่ในการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุเหล่านนัจะมีไนโตรเจนเพียงพอกบัความตอ้งการของจุลินทรีย์
หรือไม่และทาํให้การย่อยสลายอินทรียวตัถุดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ยงยุทธและคณะ, 2551)  
อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนทีจดัวา่เพียงพอกบัความตอ้งการของจุลินทรียจ์ะอยูใ่นช่วง 20 – 30  
ถา้มีค่าสูงหรือกวา้งกวา่ 30 ขึนไป จะเริมมีการยอ่ยสลายต่อไปใหม่เมือใส่ลงไปในดิน ทาํให้ปริมาณ
ไนโตรเจนมีไม่เพียงพอ มีผลไปยบัยงักิจกรรมการทาํงานของจุลินทรีย ์ทาํให้อตัราการย่อยสลายช้า
ลง จึงควรจะตอ้งใส่ปุ๋ยหมกัก่อนปลูกพืชหรือหวา่นเมล็ดประมาณ  2 - 3  อาทิตย ์(มุกดา, 2548) แต่ถา้
มีค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนตาํเกินไป ก็จะมีการสูญเสียไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย
ปริมาณมาก มีผลทาํใหพ้ีเอชของปุ๋ยหมกัสูงขึนจนเป็นพิษต่อจุลินทรีย ์ทาํให้อตัราการยอ่ยสลายชา้ลง  
ดังนันวสัดุหมักควรมีอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเริมต้นไม่เกิน 20:1 (กรมวิชาการเกษตร,  

2548) วสัดุหมักทีมีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนตาํกว่า 20 จะทําให้อตัราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนของปุ๋ยหมักมีค่าตํา ส่งผลให้ เกิดกระบวนการมิเนอราลไลเซชัน  (Mineralization)  
ปลดปล่อยสารอนินทรีย์ไนโตรเจนออกมาอย่างรวดเร็ว สุดท้ายปุ๋ยทีเจริญเต็มทีควรมีอตัราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนอยูร่ะหวา่ง 10 - 15 (Aparna et al., 2007) 

2.2.2.3 ค่าความจุแลกเปลยีนประจุบวก  
สารฮิวมิกมีความจุในการดูดซับประจุบวกสูงกว่าวสัดุเหลือทิงทัวไป 

แสดงวา่ระดบัฮิวมิฟิเคชนั (Humicfication) ทีเพิมขึนจะทาํให้ค่าความจุแลกเปลียนประจุบวกของปุ๋ย
หมกัเพิมสูงขึน ค่าความจุแลกเปลียนประจุบวกทีเกิดขึนในระหวา่งการหมกัปุ๋ยจะมีแนวโนม้เพิมขึน
เรือยๆ จนสุดทา้ยปุ๋ยทีเจริญเต็มทีควรมีค่าความจุแลกเปลียนประจุบวกสูงกว่า 60 cmol/Kg (ยงยุทธ
และคณะ, 2551) สอดคลอ้งกบัการทดลองของ Harada et al. (1981) ทีแนะนาํวา่ค่าความจุแลกเปลียน
ประจุบวกของปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มทีควรมีค่ามากกวา่ 60 cmol/Kg  

2.2.2.4 ปริมาณของแข็งทรีะเหยได้  
ของแข็งทีระเหยได ้ หรืออินทรียส์ารทีระเหยได้ (Volatile  organic) หรือ

สิงทีหายไปจากการเผา คือนาํหนักของปุ๋ยหมกัทีหายไป โดยปกติปุ๋ยหมกัจะมีของแข็งทีระเหยได้
ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์ในการกาํหนดมาตรฐานของปุ๋ยอินทรียใ์นประเทศไทยเรียกค่านีวา่ ปริมาณ
อินทรียวตัถุ  ปริมาณอินทรียวตัถุทีเกิดขึนในระหว่างการหมักปุ๋ยจะมีแนวโน้มลดลงเรือยๆ จน
สุดท้ายปุ๋ยทีเจริญเต็มทีควรมีปริมาณอินทรียวตัถุไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยนําหนัก (กรม



15 

วชิาการเกษตร, 2548) ถา้ปุ๋ยหมกัมีปริมาณอินทรียวตัถุสูงกวา่ 60 เปอร์เซ็นต ์แสดงวา่อินทรียวตัถุนนั
จะยงัมีการย่อยสลายต่อไป ทาํให้เกิดความร้อนและการตรึงธาตุอาหารบางชนิด (Immobilization)  

เป็นการชวัคราว ทาํให้เป็นปัญหาต่อการเจริญเติบโตของพืช  และหากปริมาณอินทรียวตัถุตาํกวา่ 15 

เปอร์เซ็นต์ ก็แสดงว่ามีสิงเจือปนมาก หรือถูกย่อยสลายหมดไป จึงไม่ควรนําไปใช้เป็นปุ๋ยหมัก  
(มุกดา, 2548)   

 

โดยพารามิเตอร์ทางเคมีดงัทีกล่าวไปขา้งตน้ ไม่สามารถใช้บ่งบอกถึงการเจริญเต็มที
ของปุ๋ยหมกัไดทุ้กชนิด โดยเฉพาะอยา่งยิงวสัดุหมกัทีมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบอยูสู่ง อนัเป็นผล
ทาํให้กองวสัดุหมกัมีอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนตาํ (ประกาศิต, 2549 อา้งจาก Mathur, 1991) 
จากสาเหตุดังกล่าวการพิจารณาอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ  
(Benito et al., 2003) ดังนันจึงจาํเป็นต้องพิจารณาพารามิเตอร์อืนร่วมด้วยเพือทําให้การกําหนด
คุณภาพของปุ๋ยหมกัมีประสิทธิภาพมากขึน ซึงไนโตรเจนจดัเป็นพารามิเตอร์ทีสามารถบ่งชีถึงการ
เจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกัได ้โดยพิจารณาจากปริมาณไนโตรเจนทงัหมด (Total Nitrogen) สารอินทรีย์
ไน โตรเจน  (Organic Nitrogen) และส ารอ นิ น ท รีย์ไน โตร เจน  (Inorganic Nitrogen) ได้ แ ก่  
แอมโมเนียม (Ammonium) และไนเตรท (Nitrate) ร่วมทงัการพิจารณาถึงอตัราส่วนแอมโมเนียมต่อ
ไนเตรท และอตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจนทงัหมด ซึงมีรายละเอียดดังจะกล่าว
ต่อไป 

 

2.3 มาตรฐานคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ 

กรมวิชาการเกษตรได้มีการกาํหนดและควบคุมมาตรฐานปุ๋ยอินทรียที์ผลิตเพือการ
จาํหน่ายขึนเพือให้ปุ๋ยอินทรียที์ผลิตได้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อการนาํไปใช้
ประโยชน์ของเกษตรกร โดยออกเป็นประกาศกรมวิชาการเกษตร เรือง มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์พ .ศ. 

2548 โดยกาํหนดควบคุมคุณภาพปุ๋ยหมกัทางกายภาพและทางเคมี ตลอดจนธาตุอาหารหลกัและ
สารพิษบางประการ ดงัแสดงในตารางที 1  
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ตารางท ี1 คุณภาพปุ๋ยอินทรียที์ผลิตเพือจาํหน่ายตามมาตรฐานกรมวชิาการเกษตร พ.ศ. 2548  

ลาํดับท ี คุณลกัษณะ เกณฑ์กาํหนด 

1 ขนาดของปุ๋ย ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิลิตร 
2 ปริมาณความชืนและสิงทีระเหยได ้ ไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต ์โดยนาํหนกั 
3 ปริมาณหินและกรวด ขนาดใหญ่กวา่ 5 มิลลิเมตร  

ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั 
4 พลาสติก แกว้ วสัดุมีคม และโลหะอืนๆ ตอ้งไม่มี 

5 ปริมาณอินทรียวตัถุ ไม่นอ้ยกวา่ 30 เปอร์เซ็นต ์โดยนาํหนกั 
6 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5 – 8.5 
7 อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน(C/N) ไม่เกิน 20:1 

8 ค่าการนาํไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ไม่เกิน 6 เดซิซีเมน/เมตร 
9 ปริมาณธาตุอาหารหลกั -ไนโตรเจน (total N) ไม่นอ้ยกวา่ 1.0 

เปอร์เซ็นต ์โดยนาํหนกั 

-ฟอสฟอรัส (total P2O5) ไม่นอ้ยกวา่ 0.5 

เปอร์เซ็นต ์โดยนาํหนกั 

-โพแทสเซียม (total K2O) ไม่นอ้ยกวา่ 0.5 

เปอร์เซ็นต ์โดยนาํหนกั 

10 การยอ่ยสลายทีสมบูรณ์ มากกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์
11 สารหนู (Arsenic) 

แคดเมียม(Cadmium) 

ทองแดง (Cupper) 

ตะกวั (Lead) 

ปรอท (Mercury) 

ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ทีมา: กรมวชิาการเกษตร (2548) 

 

2.4  ไนโตรเจน 

2.4.1 แหล่งทมีาของไนโตรเจนในปุ๋ ยหมัก 

ปุ๋ยหมักถือเป็นแหล่งสําคัญที เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารพืช  โดยเฉพาะธาตุ
ไนโตรเจนซึงเป็นธาตุอาหารหลกัทีพืชตอ้งการนาํไปใช้ในการเจริญเติบโต ไนโตรเจนในปุ๋ยหมกั
ส่วนใหญ่จะได้มาจากการสลายตวัของอินทรียวตัถุ และไนโตรเจนในรูปอินทรียจ์ะถูกปลดปล่อย
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ออกมาอยู่ในรูปทีพืชนําไปใช้ประโยชน์ได้ จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์
เปลียนให้อยู่ในรูป อนินทรีย  ์ได้แก่ แอมโมเนียมและไนเตรท ซึงเป็นรูปทีพืชสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ไดง่้าย การย่อยสลายอินทรียวตัถุซึงเป็นองค์ประกอบของเศษพืช หรือวสัดุเหลือใชช้นิด
ต่างๆ ไปเป็นปุ๋ยหมกัจะเกิดขึนไดเ้ร็วหรือช้า ขึนอยู่กบัการเจริญเติบโตของจุลินทรียภ์ายในกองปุ๋ย 
ถา้ปริมาณจุลินทรียภ์ายในกองปุ๋ยหมกัมาก ส่งผลใหป้ริมาณไนโตรเจนสามารถถูกปลดปล่อยออกมา
ได้ เนืองจากจุลินทรียท์าํการย่อยสลายไนโตรเจนในรูปอินทรียเ์ปลียนให้อยู่ในรูปอนินทรียที์พืช
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยปริมาณไนโตรเจนทีถูกปลดปล่อยออกมาจากปุ๋ยหมกันันจะมี
ปริมาณมากหรือนอ้ยขึนอยูก่บัชนิดและขนาดของวสัดุทีใชห้มกั  

วสัดุทีนํามาใช้ทาํปุ๋ยหมกัมีอยู่หลายประเภท บางชนิดย่อยสลายได้ง่าย รวดเร็ว 
บางชนิดก็ยอ่ยสลายไดช้า้ วสัดุทีใช้หมกัทียอ่ยสลายไดง่้าย เช่น ผกัตบชวา ใบตอง เศษหญา้สด เศษ
พืชทีอวบนํา เศษผกั กากเมล็ดข้าวฟ่าง พืชตระกูลถัว และมูลสัตว ์ เป็นตน้ วสัดุพวกนีมีปริมาณ
ไนโตรเจนอยูสู่ง ส่วนวสัดุหมกัทีย่อยสลายไดย้าก เช่น ฟางขา้ว แกลบ กากออ้ย ขีเลือย ขุยมะพร้าว 
และตน้ขา้วโพด เป็นตน้ วสัดุเหล่านีจะมีปริมาณไนโตรเจนอยูน่อ้ยไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของ
จุลินทรีย ์(ธงชยั, 2546) ดงัตารางที 2  

นอกจากชนิดของวสัดุทีใช้หมัก ขนาดของวสัดุหมักก็มีความสําคญั ถ้าวสัดุที
นาํมาหมกัมีขนาดใหญ่เกินไป ส่งผลใหภ้ายในกองปุ๋ยจะมีช่องวา่งอยูม่าก กองปุ๋ยจะแหง้ไดง่้าย ความ
ร้อนจะถูกระบายออกสู่กองปุ๋ยอยา่งรวดเร็ว ทาํให้กองปุ๋ยมีอุณหภูมิลดลง การยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ
เกิดไดช้้า ทาํให้มีปริมาณไนโตรเจนน้อย และการทีกองปุ๋ยมีอุณหภูมิตาํ จะทาํให้ศตัรูต่างๆ ทีติดมา
กบัวสัดุหมกัไม่ถูกทาํลาย ดงันันควรสับหรือหันให้วสัดุทีนาํมาหมกัมีขนาดเล็ก เมือวสัดุหมกัอยู่
ใกลชิ้ดกนัมากขึน ทาํให้เชือจุลินทรียมี์โอกาสสัมผสักบัวสัดุหมกัไดม้าก ช่วยให้มีปริมาณจุลินทรีย์
เพิมขึน ส่งผลให้การย่อยสลายอินทรียวตัถุเกิดได้อย่างรวดเร็ว ทาํให้มีปริมาณไนโตรเจนมากขึน 
(ธงชยั, 2546) 

จากการศึกษาของ Sikora and Szmidt (2000) พบวา่ขนาดของปุ๋ยหมกัมีอิทธิพลต่อ
อตัราการเปลียนไนโตรเจนรูปสารอินทรียเ์ป็นไนโตรเจนรูปสารอนินทรียห์รืออตัรามิเนอราลไลเซ-

ชนัของไนโตรเจนเป็นอยา่งมาก กล่าวคือปุ๋ยทีผา่นตะแกรง 1 มิลลิเมตร มีอตัรามิเนอราลไลเซชนัของ
ไนโตรเจนสูงกวา่ส่วนทีผา่นตะแกรง 10 มิลลิเมตรถึงสามเท่า ดงัตารางที 3 ความแตกต่างนีมีสาเหตุ
มาจากปริมาณไนโตรเจนทงัหมดและอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ทีแตกต่างกนัของ
ปุ๋ยหมกัแต่ละขนาด (ยงยทุธและคณะ, 2551) 
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ตารางท ี 2 ปริมาณธาตุไนโตรเจนทีมีอยูใ่นวสัดุชนิดต่างๆ  
ชนิดของวสัดุ ปริมาณไนโตรเจน  (%) 

ตะกอนนาํเสีย 2.0 - 6.0  

มูลเป็ด – ไก่ 3.5  - 5.0 

มูลสุกร 3.0 

มูลมา้ 2.0 

มูลโค  -  กระบือ 1.2 - 2.0 

ตน้ถวัต่างๆ 2.0 - 3.0 

ผกัตบชวา 2.2 - 2.5 

เปลือกถวัลิสง 1.6 - 1.8 

ตน้ฝ้าย 1.0 - 1.5 

ตน้ขา้วฟ่าง 1.0 

ตน้ขา้วโพด 0.7 - 1.0 

ใบไมแ้หง้ 0.4 - 1.5 

ฟางขา้ว 0.4 - 0.6 

หญา้แหง้ 0.3 - 0.2 

กาบมะพร้าว 0.5 

แกลบ 0.3 - 0.5 

กากออ้ย 0.3 - 0.4 

ขีเลือย 0.1 

ทีมา: ธงชยั (2546) อา้งจาก สมศกัดิ (2527); ธงชยั และอรรถศิษฐ์ (2541) 
 

ตารางท ี 3 อิทธิพลของขนาดของปุ๋ยหมกัต่ออตัรามิเนอราลไลเซชนัของไนโตรเจน 
ขนาด ไนโตรเจนทงัหมด  

(g/Kg) 

C: N ratio         มิเนอราลไลเซชัน 

       (%  ของไนโตรเจน) 

ผา่นตะแกรง 10 mm 12.3 14.7 3.4 

ผา่นตะแกรง 1 mm 13.5 10.4 10.7 

คา้งบนตะแกรง 1 mm 11.6 18.6 2.5 

ทีมา: ยงยทุธ และคณะ (2551) อา้งจาก Sikora and Szmidt (2001) 
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2.4.2 ไนโตรเจนกบัความต้องการของจุลนิทรีย์ 

จุลินทรียช่์วยในการปลดปล่อยไนโตรเจนในรูปของอินทรียใ์ห้มาอยู่ในรูปของอ
นิน -ทรีย ์เช่น แอมโมเนียม (NH4

+) และไนเตรท (NO3
-) ซึงพืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยจุลินทรีย์

ไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีเรีย หรือฟังไจจะเขา้ย่อยทาํลายอินทรียวตัถุในปุ๋ยหมกัเพือจะได้คาร์บอน 
ไนโตรเจนและพลงังานจากอินทรียวตัถุนนัมาประกอบการสร้างเป็นเซลล์จุลินทรีย ์โดยจุลินทรียจ์ะ
ใช้คาร์บอนอินทรียเ์ป็นทังแหล่งพลังงานและแหล่งของคาร์บอนทีจุลินทรียใ์ช้เป็นหลักในการ
เจริญเติบโต ส่วนไนโตรเจนจุลินทรียมี์ความตอ้งการเป็นปริมาณมากเนืองจากส่วนประกอบของ
เซลล์จุลินทรียส่์วนใหญ่เป็นพวกโปรตีนและกรดนิวคลีอิกซึงมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบทีสําคญั 
ปริมาณของไนโตรเจนทีจุลินทรียน์าํมาใชเ้มือเปรียบเทียบกบัปริมาณคาร์บอนจะแตกต่างกนัออกไป
ตงัแต่ไนโตรเจน 1 ส่วนต่อคาร์บอน 4 ส่วน ไปจนถึงไนโตรเจน 1 ส่วนต่อคาร์บอน 12 ส่วน 

จุลินทรียจ์ะค่อยๆ ยอ่ยสารอินทรียค์าร์บอนตามปริมาณไนโตรเจนเท่าทีมีให้ใชใ้น
การแปรสภาพของวสัดุทีนาํมาหมกั  การยอ่ยสลายคาร์บอนอินทรียจ์ะเกิดขึนไดอ้ยา่งรวดเร็วหรือช้า
นนัขึนอยูก่บัชนิดและขนาดของวสัดุทีนาํมาหมกัดงัทีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ถา้นาํเอาพืชตระกูลถวั
ต่างๆ กากเมล็ดพืช เช่น ฝ้ายและละหุ่ง เศษปลาและมูลสัตวต่์างๆ ทีมีปริมาณไนโตรเจนอยูสู่งมาหมกั  
จุลินทรียก์็จะไดไ้นโตรเจนมากพอในการย่อยสลาย ทาํให้การยอ่ยสลายคาร์บอนอินทรียเ์กิดขึนได้
อยา่งทวัถึงและรวดเร็ว แต่หากเอาพวกเศษหญา้ ฟางขา้ว ขีเลือย หรือ ตอซงัขา้วโพดมาหมกั ซึงวสัดุ
หมักเหล่านีเป็นพวกทีย่อยสลายได้ง่าย จุลินทรีย์จะเริมเข้าย่อยสลายทันทีและเพิมพูนจาํนวน
จุลินทรียอ์ยา่งมากมายภายในเวลาอนัรวดเร็ว เมือเป็นเช่นนีปริมาณความตอ้งการไนโตรเจนเพือการ
สร้างโพรโทพลาสซึมของเซลล์ก็จะมากขึน ทาํให้จุลินทรียไ์ดรั้บไนโตรเจนไดไ้ม่เพียงพอ การเขา้ไป
ยอ่ยคาร์บอนอินทรียก์็เกิดขึนไม่ทวัถึงและชา้ 

ซึงจะเห็นว่าไนโตรเจนนนัมีความสําคญักบัจุลินทรียม์าก ปริมาณไนโตรเจนทีมี
อยู่ในวสัดุทีนํามาหมกัเป็นปัจจยัหลกัทีจาํกัดอตัราการย่อยสลายของกองวสัดุ ซึงเป็นตวับอกให้
ทราบว่าการย่อยสลายจะเกิดขึนไดร้วดเร็วหรือช้า ดงันันถ้าวสัดุหมกัใดมีปริมาณไนโตรเจนอยู่สูง
อตัราการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุก็จะเกิดขึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ถา้วสัดุหมกัใดมีปริมาณไนโตรเจนอยู่
ตาํ อตัราการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุก็จะเกิดไดช้า้ โดยปริมาณไนโตรเจนทีมีอยูใ่นวสัดุอินทรียที์นาํมา
หมกัจะมีปริมาณไนโตรเจนแตกต่างกนัดงัตารางที 4 นอกจากอตัราการยอ่ยสลายจะขึนอยู่กบัชนิด
ของวสัดุหมกัทีมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบแลว้ ทงันีก็ตอ้งขึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ทีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของจุลินทรียใ์นกองปุ๋ยหมกัดว้ย (ยงยทุธและคณะ, 2551; สรสิทธิและคณะ, 2527) 
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ตารางท ี4 ผลการวเิคราะห์ปริมาณ N, P, K และ C: N ratio ของวสัดุอินทรียบ์างชนิด 
วสัดุอนิทรีย์ N (%) P (%) K (%) C (%) C:N ratio C:P  ratio 

เปลือกสัปปะรด 1.43 0.22 1.86 44.23 33.93 200.0 

ทะลายปาลม์ 1.28 0.16 0.90 47.76 37.31 298.5 

ฟางขา้ว 0.87 0.14 1.05 44.00 60.57 314.3 

ใบออ้ย 1.07 0.26 1.28 48.87 45.67 187.9 

ไมย้คูาลิปตสั 0.57 0.10 0.62 44.94 78.84 449.4 

กากออ้ย 0.13 0.36 0.11 50.33 387.15 139.8 

ซงัขา้วโพด 0.43 0.13 0.59 49.38 114.83 379.8 

ผกัตบชวา 1.68 0.26 4.05 41.48 24.69 159.5 

ตน้ถวัเขียว 3.40 0.22 0.56 44.71 13.15 203.2 

เปลือกลินจี 0.93 0.13 1.83 47.85 51.45 368.1 

แกลบ 0.37 0.07 0.54 36.54 89.75 522.0 

ขีเลือยยางพารา 0.21 0.05 0.38 80.38 382.76 1607.6 

ทีมา: ยงยทุธ และคณะ (2551) อา้งจาก กรมวชิาการเกษตร (2548) 

 

2.4.3 รูปแบบของไนโตรเจน 

ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารทีจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชจะดูดดึง
นาํไปใชป้ริมาณมาก แต่อยา่งไรก็ดีความเขม้ขน้ของไนโตรเจนจะพบไดน้อ้ย ส่วนใหญ่ไนโตรเจน
จะอยู่ในรูปของสารอินทรียไ์นโตรเจนและสารอนินทรียไ์นโตรเจน แต่ถา้แบ่งตามวตัถุประสงค์
ของการวเิคราะห์อาจจะแบ่งไนโตรเจนออกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ ไนโตรเจนทงัหมด (Total Nitrogen) 
สารอินทรียไ์นโตรเจน (Organic Nitrogen) และสารอนินทรียไ์นโตรเจน (Inorganic Nitrogen) โดย
ไนโตรเจนทังหมดเป็นผลรวมของสารอินทรีย์ไนโตรเจนและสารอนินทรีย์ไนโตรเจน ทีพืช
ต้องการไนโตรเจนในรูปสารอนินทรีย์ไนโตรเจนไปใช้ประโยชน์  ส่วนไนโตรเจนในรูป
สารอินทรีย์ไนโตรเจนจะถูกเก็บไวใ้นพืชและจะถูกปลดปล่อยออกมาหลังจากการย่อยสลาย 
(decomposition) และการเปลียนเป็นแร่ธาตุของอินทรียวตัถุ (mineralization) 
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2.4.3.1 ไนโตรเจนทังหมด (Total Nitrogen) 

1.  ความหมาย  

ไนโตรเจนทังหมดเป็นผลรวมของสารอินทรีย์ไนโตรเจน (Organic 

Nitrogen) กบัสารอนินทรียไ์นโตรเจน (Inorganic nitrogen) (Tan, 1995) โดยไนโตรเจนทงัหมดใน
ปุ๋ยหมกัส่วนใหญ่จะไดม้าจากการยอ่ยสลายของเศษวสัดุทีนาํมาหมกั เช่น เศษพืช ขีเลือย หรือมูล
สัตว ์เป็นตน้ โดยจะถูกยอ่ยสลายเปลียนไปเป็นสารประกอบไนโตรเจนในรูปต่างๆ  

ในการวิเคราะห์ไนโตรเจนทงัหมดทียอมรับกนัมีอยู่ 2 วิธีคือ Dumas 

method ซึงเป็นวิธี dry oxidation และ Kjeldahl method ซึงเป็นวิธี wet oxidation (ทัศนีย์ และจง
รักษ์, 2542) สําหรับวิธีในการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทังหมดในการศึกษาครังนีใช้วิธี 
Kjeldahl method ซึงเป็นวิธีทีสะดวกต่อการวิเคราะห์และใชป้ริมาณตวัอยา่งนอ้ย โดยมีหลกัการคือ 
ขนัแรก ขนัตอนการยอ่ย (digestion) เป็นการเปลียนไนโตรเจนในตวัอยา่งให้เป็นแอมโมเนียม การ
ยอ่ยนิยมตม้ตวัอยา่งกบักรดซลัฟูริกเขม้ขน้ และมีตวัเร่งปฏิกิริยา (catalyst) อาจจะเป็น K2SO4

 หรือ 
Na2SO4 ซึงช่วยทาํให้อุณหภูมิสูงขึนและมี Hg Cu หรือ Se ซึงจะช่วยทาํให้อินทรียวตัถุยอ่ยสลายได้
เร็วขึน ขนัทีสอง ขนัตอนการกลนั (distillation) เป็นการหาปริมาณแอมโมเนียมโดยให้ทาํปฏิกิริยา
กบัด่างและกลนัเอาแอมโมเนียออกมา โดยเก็บไวใ้นกรด มกัจะใชก้รดซลัฟูริก และขนัตอนสุดทา้ย 
ขนัตอนการไตเตรท (titration) ปริมาณของแอมโมเนียทีละลายในกรดวิเคราะห์ไดโ้ดยการไตเตรท
กบัด่างทีรู้ความเขม้ขน้ทีแน่นอน (Tan, 1995; ทศันีย ์และจงรักษ,์ 2542) 

2.  บทบาททีสําคัญ  
ไนโตรเจนทงัหมดเป็นรูปทีพืชไม่สามารถดูดดึงนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

ส่วนทีพืชจะดูดดึงนาํไปใชไ้ดท้นัทีคือไนโตรเจนในรูปสารอนินทรียไ์นโตรเจน ปริมาณความมาก
น้อยของไนโตรเจนทงัหมดจะมากน้อยแตกต่างกนัในปุ๋ยหมกัก็ขึนอยู่กบัวสัดุทีนาํมาหมกั วสัดุ
หมกัทียอ่ยสลายไดง่้าย เช่น เศษพืช เศษหญา้สด เศษผกั และมูลสัตว ์เป็นตน้ พวกนีจะมีไนโตรเจน
สูง แตกต่างจากพวกทีย่อยสลายยาก เช่น ฟางข้าว แกลบ และขีเลือย เป็นต้น ทงันีไนโตรเจน
ทงัหมดยงัมีความสัมพนัธ์กบัอตัรามิเนอราลไลเซชนัเป็นการเปลียนสารอินทรียเ์ป็นสารอนินทรีย์
ของไนโตรเจนดว้ย โดยปุ๋ยหมกัทีมีปริมาณไนโตรเจนทงัหมดสูงจะมีอตัรามิเนอราลไลเซชนัของ
ไนโตรเจนสูงดว้ย  

2.4.3.2 สารอนิทรีย์ไนโตรเจน (Organic Nitrogen) 

1.  ความหมาย  
สารอินทรีย์ไนโตรเจนถือเป็นไนโตรเจนรูปทีพบได้มากที สุด 

โดยทัวไปสารอินทรีย์ไนโตรเจนจะเป็นส่วนประกอบของโปรตีน  (ร้อยละ  20 – 40) และ
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สารประกอบโมเลกุลเชิงซ้อนอืนๆ ซึงส่วนใหญ่ของสารนีจะอยูใ่นรูปของหมู่เอมีน(-NH2) ซึงเป็น
ส่วนประกอบของกรดอะมิโน (ร้อยละ 20 – 50) นอกจากนีก็เป็นส่วนประกอบของเฮกโซเอมีน 

(ร้อยละ 5 – 10) พิวรีนและไพรริมิดีน ไดริเวทีฟ (ประมาณร้อยละ 1) และสารประกอบเชิงซ้อน
ต่างๆ ซึงเกิดจากปฏิกิริยาของแอมโมเนียมกบัลิกนิน เกิดจากกระบวนการ โพลีเมอรืไลเซชนัของ 
ควิโนนกบัสารประกอบไนโตรเจนและเกิดจากการรวมตวักนัของสารประกอบนาํตาลและเอมีน 

ต่างๆ ซึงในกลุ่มทีประกอบเป็นกรดอะมิโนหรือโปรตีนทีรวมตวักนั ปกติจะเชือมยึดอยา่งเหนียว
แน่นกบัอนุภาคดินเหนียว ลิกนิน และสารอืนๆ จึงทาํให้สารนีทนทานต่อการสลายตวั (อรวรรณ, 

2541; Tan, 1995) 

ในการวเิคราะห์สารอินทรียไ์นโตรเจนโดยมากมกัจะอาศยัหลกัการใน
การเปลียนไนโตรเจนในตวัอย่างให้กลายเป็นแอมโมเนีย แลว้ทาํการกลนัภายใตส้ภาวะทีเป็นด่าง 
โดยเก็บไวใ้นสารละลายกรด และทาํการวเิคราะห์หาปริมาณแอมโมเนียทีละลายในกรดโดยการไต
เตรทกับด่างทีรู้ความเข้มข้นทีแน่นอน สําหรับวิธีในการวิเคราะห์หาสารอินทรียไ์นโตรเจนใน
การศึกษานีได้มาจากผลต่างของปริมาณไนโตรเจนทงัหมดกบัปริมาณแอมโมเนียมและไนเตรท 
(Bremner, 1996) 

2.  บทบาททีสําคัญ  
สารอินทรียไ์นโตรเจนส่วนใหญ่จะถูกเก็บไวใ้นพืชในลักษณะเป็น

องค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิกและเอนไซม์ต่างๆ ตลอดถึงสารประกอบ
อินทรียช์นิดอืนๆ อีกมากมายในเซลล์พืช และจะถูกปลดปล่อยออกมาหลงัจากการย่อยสลายและ
การเปลียนรูปจากสารอินทรียไ์นโตรเจนให้เป็นสารอนินทรียไ์นโตรเจนในรูปทีเป็นประโยชน์ 
(Nitrogen mineralization) ทีพืชและจุลินทรียส์ามารถดูดดึงนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้(ศุภลกัษณ์, 2549; 

Tan, 1995) 

 

สําหรับรูปสุดท้ายของไนโตรเจนคือสารอนินทรีย์ไนโตรเจน  โดยสารอนินทรีย์
ไนโตรเจนจะประกอบดว้ยส่วนทีเป็นสารประกอบและส่วนทีเป็นแก๊ส ส่วนทีเป็นสารประกอบ 
ไดแ้ก่  สารประกอบทีมีแอมโมเนียม ไนไตรท ์และไนเตรทเป็นองคป์ระกอบ ส่วนทีเป็นแก๊ส ไดแ้ก่ 
ไนตรัสออกไซด ์ไนโตรเจนออกไซด ์และแก๊สไนโตรเจน เป็นตน้ (ทรงศกัดิ, 2528 อา้งจาก Tisdale 

and Nelson, 1975) สําหรับการศึกษานีจะสนใจเฉพาะแอมโมเนียมและไนเตรท เนืองจากเป็นรูปที
พืชและจุลินทรียส์ามารถดูดดึงไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย (มุกดา, 2544) ขณะทีไนไตรท์จะเกิดการ
เปลียนแปลงไดง่้ายหรือไม่เสถียร 
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2.4.3.3 แอมโมเนียมไนโตรเจน (Ammonium Nirogen) 

1.  ความหมาย  
แอมโมเนียมเป็นรูปแบบหนึงของไนโตรเจน  ซึงเป็นรูปทีเป็น

ประโยชน์ต่อพืชโดยตรง แต่ปริมาณทีพบจะน้อยและจะเกิดการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เนืองมาจากการชะลา้ง พืชดูดดึงไปใช ้หรือแมแ้ต่เกิดการเปลียนรูปไปเป็นไนเตรทดว้ยกิจกรรมการ
ทาํงานของจุลินทรีย ์(มุกดา, 2544; ทศันีย ์และจงรักษ์, 2542) โดยแอมโมเนียมทีเกิดขึนจะเกิดจาก
กระบวนการแอมโมนิฟิเคชนัทีสารอินทรียไ์นโตรเจนจะถูกเปลียนรูปกลายเป็นแอมโมเนียม  

ในการวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมสามารถทําได้หลายวิธี เช่น 
Colorimetric method, Ion electrode, Microdiffusion ห รือ  Steam distillation เป็นต้น  (Mulvaney, 

1996) สําหรับวิธีในการวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมในการศึกษานีใชว้ิธี Magnesium Oxide เป็น
วธีิแบบ Steam distillation โดยมีหลกัการคือ ทาํการกลนัวิเคราะห์แอมโมเนียม โดยการกลนัภายใต้
สภาวะทีเป็นด่าง กลนัเอาแอมโมเนียออกมา ซึงแอมโมเนียจะถูกเก็บอยูใ่นสารละลายกรด แลว้ทาํ
การไตเตรทดว้ยสารละลายด่างทีรู้ความเขม้ขน้ทีแน่นอน (Kane, 2000) 

2.  บทบาททีสําคัญ  
พืชและจุลินทรียจ์ะดูดซับ (absorb) แอมโมเนียมไอออนเพือจะนาํไป

สร้างโปรตีนและสารประกอบอืนๆ  ทีมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  (อรวรรณ , 2541) โดย
แอมโมเนียมทีพืชไดรั้บจะถูกนาํไปสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนและอะไมด์ กระบวนการสังเคราะห์
นีจะเกิดขึนได้ทงัในรากและส่วนเหนือดินของพืช (ศุภลกัษณ์, 2549) ซึงจะเห็นว่าแอมโมเนียมมี
ความสําคญัเป็นประโยชน์กบัพืชและจุลินทรียม์าก แต่แอมโมเนียมมกัจะเกิดการสูญเสียไปโดย
อาจจะเกิดการดูดดึงนาํไปใช้โดยพืช เกิดจากการชะลา้ง และยงัเกิดจากการตรึงแอมโมเนียมดว้ย 
โดยแอมโมเนียมจะถูกดกัจบัหรือตรึงในระหว่างชันของแร่ดินเหนียว ซึงทาํให้แอมโมเนียมไม่
สามารถแลกเปลียนกบัแคทไอออนตวัอืนในสารละลายได ้ซึงไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช 

2.4.3.4 ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nirogen) 

1.  ความหมาย  
ไนเตรทเป็นรูปแบบหนึงของไนโตรเจน ซึงเป็นรูปทีพืชสามารถดูดดึง

นําไปใช้ประโยชน์ได้ทันที แต่ปริมาณทีพบจะน้อยและจะเกิดการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เนืองมาจากถูกจุลินทรียแ์ละพืชนําไปใช้ เกิดการชะล้างเนืองจากไนเตรทละลายนําได้ง่าย หรือ
อาจจะเกิดจากการสูญเสียไปในรูปแก๊สไนโตรเจน 

ในการวิเคราะห์ปริมาณไนเตรทสามารถทาํไดท้งัทางออ้มและทางตรง 
วิธีการวิเคราะห์ทางอ้อมจะเป็นการเปลียนไนเตรทเป็นแอมโมเนียม มีสองแบบ คือการกลัน 
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(distillation) และการใช้วิธีคอลัมน์แคดเมียม  (Cu – Cd reductor method) และวิธีการวิเคราะห์
โดยตรง  ได้แ ก่  Colorimetric method  และ  Nitrate specific - ion electrode สํ าห รับวิ ธี ในการ
วิเคราะห์ไนเตรทในการศึกษานีได้มาจากผลต่างของปริมาณไนโตรเจนรูปทีเป็นประโยชน์ 
(Available Nitrogen) กบัปริมาณแอมโมเนียม 

2.  บทบาททีสําคัญ  
พืชและจุลินทรียจ์ะดูดซบั (absorb) ไนเตรทไอออนเพือจะนาํไปสร้าง

โปรตีนและสารประกอบอืนๆ ทีมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ (อรวรรณ , 2541) โดยไนเตรททีพืช
ดูดเขา้ไปจะถูกรีดิวซ์ให้เป็นไนไตรท์และแอมโมเนียม ตามลาํดบั หลงัจากนนัแอมโมเนียมจะถูก
นําไปสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนและอะไมด์ต่อไป (ศุภลักษณ์, 2549) ซึงจะเห็นว่าไนเตรทมี
ความสําคญัเป็นประโยชน์กบัจุลินทรียแ์ละพืชมาก แต่ไนเตรทมกัจะเกิดการสูญเสียไปในรูปแก๊ส
ไนโตรเจน (N2) โดยกระบวนการดีไนตริฟิเคชันด้วย ซึงจะเกิดขึนเมืออยู่ในสภาพทีไม่มีอากาศ 
จุลินทรียจ์ะดึงเอาออกซิเจนจากสารประกอบไนโตรเจนคือไนเตรทให้เป็นไนไตรทแ์ละในทีสุดเกิด
เป็นแก๊สไนโตรเจนกลบัคืนสู่บรรยากาศ ซึงไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช (อรวรรณ, 2541) 

2.4.4 กระบวนการเปลยีนรูปของไนโตรเจน 

ไนโตรเจนในปุ๋ยหมกัส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสารประกอบอินทรียไ์นโตรเจน 
ซึงพืชไม่สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ไดท้นัที จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรีย์
ทาํการเปลียนไนโตรเจนในรูปสารประกอบอินทรียใ์ห้กลายเป็นไนโตรเจนในรูปสารประกอบอนิ
นทรีย ์ ซึงเป็นรูปทีพืชสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดง่้าย (ถนอม, 2528) กระบวนการเปลียนรูปของ
ไนโตรเจนนนัจะประกอบดว้ย กระบวนการมิเนอราลไลเซชนั (Mineralization) กระบวนการอิมโม
บิไลเซชัน  (Immobilization) และกระบวนการตรึงไนโตรเจน (Nitrogen Fixation) กระบวนการ
เปลียนรูปของไนโตรเจนแสดงดงัภาพที 2 

2.4.4.1  กระบวนการมิเนอราลไลเซชัน (Mineralization)  
กระบวนการมิเนอราลไลเซ-ชนัเป็นกระบวนการทีเปลียนไนโตรเจนในรูป

สารอินทรีย  ์เช่น กรดอะมิโนและโปรตีนให้เป็นไนโตรเจนในรูปอนินทรีย ์เช่น แอมโมเนียมและ  
ไนเตรท โดยมีจุลินทรียห์ลายชนิดเข้ามาเกียวขอ้ง ในสภาวะทีมีการถ่ายเทอากาศดีสารอนินทรีย์
ไนโตรเจนขนัสุดทา้ยคือ ไนเตรท แต่ในสภาวะทีมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีสารอนินทรียข์นัสุดทา้ยของ
ไนโตรเจนจะเป็นเกลือแอมโมเนียม (ยงยุทธ และคณะ, 2541) ซึงกระบวนการมิเนอราลไลเซชัน
ประกอบดว้ยขนัตอน (มุกดา, 2544) ดงันี 
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ภาพท ี2 การเปลียนแปลงรูปของไนโตรเจนในระหวา่งการหมกัปุ๋ย 

ทีมา: Sun (2006) อา้งจาก Douglas (1994) 

 

1. อะมิไนเซชัน (Aminization)  
กระบวนการอะมิไนเซชนัเป็นกระบวนการทีทาํให้เกิดสารประกอบอะ

มีนขึนโดยเริมจากสารประกอบโปรตีนทีมาจากซากพืชหรือซากสัตวต่์างๆ ถูกจุลินทรียที์ใชค้าร์บอน
จากอินทรียวตัถุเขา้ทาํการย่อยสลาย (Heterotrophic microorganism) โดยจุลินทรียจ์ะผลิตเอนไซม์ 
Proteinase และ Peptidase ออกมายอ่ยสลายโปรตีนให้เปลียนสภาพไปเป็นสารประกอบไนโตรเจนที
ประกอบดว้ยสารประกอบอะมิโนชนิดต่างๆ เช่น โปรทีโอสเพปโตนและต่อไปก็จะเปลียนไปเป็น
พวกอะมีนและกรดอะมิโนชนิดต่างๆ ดงัสมการที 3 
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    enzyme 
โปรตีน                              อะมีนหรือกรดอะมิโน (R – NH2) + CO2 + พลงังาน + อืนๆ       (3) 
     Digest 
 

อะมีนจากกระบวนการนีมีประโยชน์  ดงันี 
- จุลินทรียน์าํไปสร้างเซลล์ 
- พืชนาํไปใชป้ระโยชน ์
- พลงังานจากกระบวนการนีจุลินทรียน์าํไปใชใ้นการยงัชีพ 
- บางส่วนมีการเปลียนรูปต่อไปในกระบวนการแอมโมนิฟิเคชนั 

2) แอมโมนิฟิเคชัน (Ammonification)  

กระบวนการแอมโมนิฟิเคชันเป็นกระบวนการเปลียนสารประกอบ
พวกอะมีนและกรดอะมิโนต่างๆ ทีเกิดขึนจากกระบวนการอะมิไนเซชันให้เป็นแอมโมเนีย (NH3) 
แอลกอฮอล์ (R-OH) และพลงังาน (Energy) โดยจุลินทรียใ์นกลุ่มเดียวกนักบักระบวนการแรกทีซึง
ตอ้งการคาร์บอนและพลงังานจากสารอินทรียใ์นการสร้างเซลล ์ดงัสมการที 4 และ 5  
 

              enzyme 
R – NH2 + H2O                               R – OH + NH3 + energy     (4) 
                      Hydrolysis 

2NH3 + H2CO3                                 (NH4)2CO3                             2NH4
+ + CO3

2-  (5) 
 

แอมโมเนียหรือแอมโมเนียมไอออนทีได้จากกระบวนการนี มี
ประโยชน์ ดงันี 

- พืชชนัสูงทีอยู่ในระยะแรกของการเจริญเติบโตและจุลินทรียใ์ช้เป็น
สารอาหาร 

- บางส่วนถูกอนุภาคดินเหนียวดูดซบัเพือการแลกเปลียนต่อไป 
- บางส่วนจะสูญเสียไปในรูปการระเหยของแก๊สแอมโมเนีย 
- บางส่วนมีการเปลียนรูปต่อไปในกระบวนการไนตริฟิเคชนั   

3. ไนตริฟิเคชัน (Nitrification)  
กระบวนการไนตริฟิเคชันเป็นกระบวนการเปลียนรูปของไนโตรเจน

โดยกระบวนการออกซิเดชนัจากแอมโมเนียม (NH4
+) ไปเป็นไนไตรท ์(NO2

-) และเปลียนแปลงต่อไป
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เป็นไนเตรท (NO3
-) ซึงกระบวนการนีมีความสําคัญมากต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและการ

เจริญเติบโตของพืช กระบวนการเกิดไนตริฟิเคชนัเป็นการอยูร่่วมกนัของ Chemoautotrophic bacteria 

ซึ งเป็นแบคที เรียทีจัดอยู่ในกลุ่ม  Obligate aerobes โดยใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2)  

คาร์บอเนต (CO3
2-) หรือไบคาร์บอเนต (HCO3

-) เป็นแหล่งคาร์บอนและได้พลงังานจากการออกซิ
ไดส์แอมโมเนียมหรือไนไตรท์ แบคทีเรียในกลุ่มนีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มโดยใช้หลกัการ
ของการออกซิไดส์แอมโมเนียไปเป็นไนไตรทห์รือไนไตรทไ์ปเป็นไนเตรท ดงัตารางที 5 (ศิริลกัษณ์, 
2540) 

 

ตารางท ี 5 แบคทีเรียในกลุ่ม Obligate  aerobes  ทีเกียวขอ้งกบักระบวนการเกิดไนตริฟิเคชนั 

สกุล  (Genus) ชนิด  (Species) แหล่งทอียู่  (Habitat) 

ออกซิไดส์แอมโมเนีย  (NH3)  เป็นไนไตรท์  (NO2
-) 

Nitrosomonas europaea ดิน,  นาํ  และนาํโสโครก 
Nitrosospira briensis ดิน 

Nitrosococcus nitrosus ทะเล 

Nitrosococcus mobilis ดิน 

Nitrosovibrio tenuis ดิน 

ออกซิไดส์ไนไตรท์  (NO2
-)  เป็นไนเตรท  (NO3

-) 
Nitrobacter winograskyi ดิน 

Nitrospira gracilis ทะเล 

Nitrococcus mobilis ทะเล 

ทีมา: ศิริลกัษณ์ (2540)  

 

กระบวนการเกิดไนตริฟิเคชันนีประกอบด้วยปฏิกิริยา 2 ขันตอน 
(มุกดา, 2544) ดงันี 

ขนัตอนแรก แอมโมเนียหรือแอมโมเนียมจะถูกออกซิไดส์ให้เป็นไน
ไตรท์  โดยเริมจากแบคที เรียพวก  Nitrosomonas, Nitrosospira หรือ  Nitrosococcus ออกซิไดส์
แอมโมเนียมเป็นไฮดรอกซีอะมีน (NH2OH) และผ่านขนัตอนการเปลียนรูปเป็น Intermediate อีก
หลายชนิดจนไดเ้ป็นไนไตรท์และปฏิกิริยานีจะให้ไฮโดรเจนไอออน (H+) ออกมาดว้ย มีผลทาํให้มี
ความเป็นกรดเกิดขึน ดงัสมการที 6 
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                    enzyme 

NH4
+ + 3O2                     NH2OH                     2NO2

- + 2H2O + 4H+ + energy   (6) 

                  Hydrolysis 

 

ขันตอนทีสอง ไนไตรท์ที เกิดขึนจะถูกออกซิไดส์เปลียนไปเป็น         
ไนเตรทไอออน โดยแบคทีเรียพวก Nitrobacter, Nitrospira หรือ Nitrococcus ดงัสมการที 7 

 

                                       enzyme 

 2NO2
- + O2                        2NO3

- + energy     (7) 

             Hydrolysis 

 

ไนเตรททีไดจ้ากกระบวนการนีมีประโยชน์  ดงันี 

- จุลินทรียน์าํไปใชป้ระโยชน์ 

- พืชชนัสูงนาํไปใช ้

- สูญหายไปโดยการชะละลาย (Leaching)   

- ส่วนทีเหลืออาจสูญเสียไปในรูปของแก๊สไนโตรเจนจากกระบวนการ
ดีไนตริฟิเคชนั (Denitrification)  

2.4.4.2  กระบวนการอมิโมบิไลเซชัน  (Immobilization)  

กระบวนการอิมโมบิไลเซชัน  คือกระบวนการเปลียนสารอนินทรีย์
ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย แอมโมเนียม ไนไตรท์ และไนเตรทให้กลายเป็นสารอินทรียไ์นโตรเจน 
ซึงเป็นกระบวนการย้อนกลับกระบวนการมิเนอราลไลเซชัน  (ยงยุทธ  และคณะ , 2541) ซึง
ประกอบดว้ยขนัตอนดงันี 

กระบวนการดีไนตริฟิเคชนั (Denitrification) เป็นกระบวนการทีเปลียนรูป
ของไนโตรเจนโดยกระบวนการรีดกัชนัจากไนเตรทให้เป็นแก๊สไนโตรเจน ดงัสมการที 8 โดยอาศยั
กิจกรรมการทาํงานของแบคทีเรีย Chemoautotrophic bacteria    

 

NO3
-                    NO2

-                      NO                        N2O                             N2   (8) 

 

แบคทีเรียในกระบวนการดีไนตริฟิเคชันปกติจะเป็นชนิดทีใช้ออกซิเจน 
แต่ในสภาวะไร้ออกซิเจนแบคทีเรียเหล่านีจะใชไ้นเตรทเป็นตวัรับอิเล็กตรอนแทนการใช้ออกซิเจน 
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พีเอชทีเหมาะสมสําหรับปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชันอยู่ในช่วง 7.0 – 8.2 โดยถ้าพีเอชตาํกว่า 7.0 แก๊ส
ไนโตรเจนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปไนตรัสออกไซด์ (N2O) แต่ถ้าพีเอชสูงกว่า 7.0 ไนตรัสออกไซด์ที
เกิดขึนจะถูกรีดิวซ์เป็นแก๊สไนโตรเจนอย่างรวดเร็ว สําหรับอุณหภูมิทีเหมาะสมอยู่ทีประมาณ 30 

องศาเซลเซียส (กิงกาญจน์, 2549) 

2.4.4.3 กระบวนการตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixation)  
การสูญเสียไนโตรเจนสู่บรรยากาศจากกระบวนการดีไนตริฟิเคชนั ทาํให้

เกิดการขาดแคลนไนโตรเจนต่อสิงมีชีวิตได ้ การตรึงไนโตรเจนเป็นกระบวนการทีทาํให้เกิดสมดุล
ของไนโตรเจนในธรรมชาติ  การตรึงไนโตรเจน หมายถึง การเปลียนรูปไนโตรเจนจากแก๊ส
ไนโตรเจนในบรรยากาศหรืออากาศในดินหรือในนาํใหอ้ยูใ่นรูปของสารประกอบอินทรียไ์นโตรเจน 
(มุกดา,  2544) กระบวนการตรึงไนโตรเจนให้มาอยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์ไนโตรเจนมี 2 

ประเภทคือ  Non - symbiotic  และ  Symbiotic  สําหรับ  Non - symbiotic  fixation เกิดจากจุลินทรียที์
เป็นอิสระซึงใชไ้นโตรเจนในการสร้างเนือเยือ สําหรับใน Symbiotic fixation แบคทีเรียและแอคติโน
มัยซีท (Actinomycetes) จะกระตุ้นให้พืชสร้างปม (Nodules) ทีบริเวณรากซึงพวกมันจะใช้เป็น
สถานทีสําหรับจบัไนโตรเจนเพือสร้างแอมโมเนีย แล้วเปลียนให้อยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์
ไนโตรเจนต่อไป (ยงยทุธ และคณะ, 2541) ดงันี 

1. จุ ลินทรี ย์ที ต รึงไนโตรเจนได้อย่างเป็นอิสระ  (Non - symbiotic  

nitrogen  fixation)   

เป็นการตรึงไนโตรเจนโดยจุลินทรียที์ไม่ตอ้งอาศยัคาร์โบไฮเดรทหรือ
แหล่งพลงังานจากพืช แต่จะอาศยัแหล่งพลงังานจากอินทรียวตัถุทีมีอยู่ในดิน จุลินทรียพ์วกนีจึงไม่
ต้องการภาวะอยู่ร่วมกับพืชก็สามารถตรึงไนโตรเจนได้ จุลินทรีย์ดังกล่าวได้แก่ Azotobactor, 
Beijerinckia, Pseudomonas, Rlebsiella และแอคติโนมัยซีทบางตัว  โดยทัวไปอัตราการตรึง
ไนโตรเจนจะตาํ เวน้แต่เมือเขา้ไปอยูใ่นไรโซสเฟียร์และไดรั้บสารอินทรียจ์ากรากพืช อตัราการตรึง
ไนโตรเจนจะสูงขึน 

2. จุลินทรีย์ทีตรึงไนโตรเจนเมืออยู่ร่วมกับสิงมี ชีวิตอืน  (symbiotic 

nitrogen  fixation)   
-  แบคทีเรียแฟรงเกีย เป็นการเกิดปมระหว่าง Actinorhizea (Frankia) 

กบัพืชใบเลียงคู่ทีไม่ใช่พืชตระกูลถวั ส่วนใหญ่เป็นไมพุ้่มหรือไมย้ืนตน้ พบในเขตอบอุ่น แต่ก็มี
หลายชนิดพบในเขตร้อนด้วย  เช่น  Purshia tridenta ซึงเป็นพืชเศรษฐกิจในแอฟริกาหรือสน
ประดิพทัธิและสนทะเล (Casuarina) ทีปลูกไดใ้นประเทศไทย  แฟรงเกียเป็นแบคทีเรียทีพบในปม
ของพืชทีไม่ใช่พืชตระกูลถวัเป็นสกุลทีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัแอกติโนมยัซีท แบ่งไดเ้ป็นกลุ่มที
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สร้างสปอแรงเจียภายในปม ซึงเจริญไดช้า้ ตรึงไนโตรเจนไดน้อ้ย คดัแยกใหบ้ริสุทธิไดย้ากกบักลุ่มที
ไม่สร้างสปอแรงเจียทีเจริญไดเ้ร็วกวา่ 

- สาหร่ายสีเขียวแกมนาํเงินทีอยูร่่วมกบัพืช ทีสําคญัคือ Anabeana ทีอยู่
ร่วมกบัแหนแดงและ Nostoc ซึงอยูร่่วมกบัปรงและไลเคน อยา่งไรก็ตามสาหร่ายสีเขียวแกมนาํเงินมี
แหล่งอาศยัทีหลากหลายกว่าระบบการตรึงไนโตรเจนอืนๆ และทีน่าสังเกตคือในขณะทีไรโซเบียม
และแฟรงเกียอยู่ร่วมกบัพืชชันสูง แต่สาหร่ายสีเขียวแกมนาํเงินจะอยู่ร่วมกบัพืชทีมีวิวฒันาการตาํ
กวา่ เช่น ไลเคน ลิเวอร์เวร์ิต เฟิน จิมโนเสปิร์ม เป็นตน้ 

- ไรโซเบียม การตรึงไนโตรเจนจากอากาศโดยไรโซเบียมทีอาศยัอยูใ่น
ปมรากพืชกระกูลถัว  เริมจากการทีพืชตระกูลถัวขับสารประกอบอินทรีย์ออกมาทางรากและ
สารประกอบอินทรียด์งักล่าวนีจะเป็นตวักระตุน้การเจริญเติบโตของไรโซเบียมในบริเวณใกล้ๆ  กบั
รากพืชให้เจริญและเพิมปริมาณอย่างรวดเร็ว แบคทีเรียนีจะเขา้สู่รากพืชทางรากขนอ่อน ในเวลา
ต่อมารากพืชจะมีลกัษณะผิดปกติหรือหงิกงอ เนืองมาจากแบคทีเรียไดผ้ลิตออกซินขึนมากระตุน้การ
ขยายตวัของรากพืชและแบคทีเรียเมือเขา้ไปอยู่ในรากพืชแลว้จะผลิตฮอร์โมนพวกไคเนตินออกมา
กระตุน้การแบ่งเซลล์ของรากพืชทาํให้เกิดปม (Nodule) ทีรากพืช และภายในปมนีเองทีแบคทีเรียจะ
ใชเ้ป็นสถานทีสําหรับจบัไนโตรเจนเพือสร้างแอมโมเนีย จากนนัแอมโมเนียทีสร้างขึนจะถูกใชอ้ยา่ง
รวดเร็วโดยกระบวนการอิมโมบิไลเซชันเพือเปลียนไนโตรเจนให้อยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์
ไนโตรเจน เช่น กรดอะมิโน โปรตีน และสารทีมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบอืนๆ 

2.4.5 อทิธิพลของระยะเวลาต่อการเปลยีนรูปของไนโตรเจน 

การเปลียนรูปของไนโตรเจนในปุ๋ยหมกันันขึนอยู่กบัการย่อยสลายอินทรียวตัถุ
โดยจุลินทรีย ์ซึงอุณหภูมิถือวา่เป็นปัจจยัทีมีความสําคญักบัการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์ทีจะส่งผลทาํ
ให้การเปลียนรูปของไนโตรเจนนันแตกต่างกนั เมือระยะเวลาในการหมกัปุ๋ยนันเปลียนแปลงไป 
สามารถแบ่งระยะเวลาของการยอ่ยสลายสารอินทรียต์ามอุณหภูมิทีวดัไดเ้ป็น 4 ระยะ (Bernal et al., 

1997) ดงันี 

2.4.5.1 ระยะเริมผสม (Initial phase)  

ระยะนีเป็นระยะแรกของการหมกัปุ๋ย  ซึงปุ๋ยมีอายุ 0 วนั อุณหภูมิในกองมี
การเปลียนแปลงเล็กน้อย  เนืองจากจุลินทรียก์าํลงัปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มภายในกองปุ๋ย
หมกั (ประกาศิต, 2549 อา้งจาก Polprasert, 1989) จุลินทรียใ์นช่วงนีจะเป็นพวกเชือรา (Fungi) และ
แบคที เรียทีชอบอุณหภูมิปานกลาง  (Mesophilic microorganisms) ผลผลิตจากการย่อยสลาย
สารอินทรียข์องแบคทีเรียเมโสฟิลิกในช่วงนีจะเป็นพวกกรดอินทรีย ์ มีผลทาํให้พีเอชลดลงใน 2 – 3 

วนัแรกของการหมกัปุ๋ย ในช่วงนีปริมาณไนโตรเจนทงัหมดและสารอินทรียไ์นโตรเจนจะเพิมขึน
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เล็กน้อย  เนืองจากเกิดการย่อยสลายของอินทรียวตัถุในปุ๋ยหมกั (Sanchez – Monedero et al., 2000)  
ทาํให้เกิดการสูญเสียคาร์บอนในรูปแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ทาํให้ปริมาณไนโตรเจนในระบบ
เพิมขึน (พรทิพย,์ 2551) 

2.4.5.2 ระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic phase)  

ระยะนีเป็นระยะทีมีการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุไดสู้งสุด จุลินทรียมี์ปริมาณ
เพิมมากขึน มีผลทาํให้อุณหภูมิในกองปุ๋ยหมกัสูงขึนเรือยๆ โดยอุณหภูมิจะสูงถึง 64 – 69 °C ภายใน
เวลา  4 วนัและรักษาอุณหภูมินีไวจ้นถึงวนัที  21 ของการทดลอง (Tiquia et al.,1996) จุลินทรีย์
ในช่วงนีจะเป็นแบคทีเรียทีชอบอุณหภูมิสูง พวกแอคทิโนมยัซิส (Actinomycetes) และเชือราเทอร์
โมฟิลิก ในช่วงอุณหภูมิสูงนีสารอินทรียไ์นโตรเจนจะถูกเปลียนเป็นแอมโมเนียม (Aparna et al., 

2007) จะมีค่าพีเอชอยูที่ประมาณ  8.5 – 9.0  (Loizdou and Valkanas, 1993) ช่วงนีควรมีการพลิกกลบั
กองปุ๋ยหมกัเพือเป็นการระบายอากาศ เพิมปริมาณออกซิเจนให้กับจุลินทรียแ์ละเป็นการปรับให้
ความชืนอยูใ่นช่วงทีเหมาะสม เพือใหมี้ปริมาณออกซิเจนเพียงพอกบัความตอ้งการของจุลินทรียที์ทาํ
หนา้ทีเปลียนสารอินทรียไ์นโตรเจนไปเป็นแอมโมเนียม แต่ถา้มีปริมาณออกซิเจนจาํกดักระบวนการ     
แอมโมนิฟิเคชนัก็ยงัสามารถทาํงานได ้ไม่ถูกยบัยงัปฏิกิริยา (ธนา, 2548 อา้งจาก Alexander, 1967)  

2.4.5.3 ระยะสุดท้ายของการเกดิปฏิกิริยา (End of active phase)  
ระยะนีเป็นระยะทีเกิดขึนหลงัจากระยะอุณหภูมิสูง กิจกรรมของจุลินทรีย์

จะลดลงอยา่งมาก ทาํให้อุณหภูมิของกองปุ๋ยหมกัลดลง ซึงมีค่านอ้ยกวา่  40 องศาเซลเซียส (Sanchez 

– Monedero et al., 2000) ช่วงนีความชืนมีค่าลดลงโดยจะเกิดขึนในวนัที 26 – 57 ของการทดลอง 
(Tiquia et al, 1996) พีเอชจะลดลงอยูใ่นช่วง 7.3 – 8.0  (Loizdou and Valkanas, 1993) จะพบจุลินทรีย์
พวกทีชอบอุณหภูมิปานกลางเขา้มามีบทบาทอีกครัง ทาํการเปลียนแอมโมเนียมใหก้ลายเป็นไนเตรท  
(Aparna et al., 2007)  มีผลทาํให้พีเอชลดลง เนืองจากปริมาณไฮโดรเนียมไอออนทีปลดปล่อยออกมา
จากปฏิกิริยาไนตริฟิเคชนั (Tiquia and Tam, 2000) พบว่าไนเตรทมีปริมาณมากในช่วงระยะสุดทา้ย
ของการเกิดปฏิกิริยา (Bernal et al., 1997) 

2.4.5.4 ระยะคงสภาพ (Mature phase)  

ระยะนีเป็นระยะทีอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมกัลดลงจนใกล้เคียงกบัอุณหภูมิ
ภายนอก พีเอชจะมีค่าอยูใ่นสภาวะทีเป็นกลางประมาณ 7.0 – 8.0 ความชืนและอตัราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนมีค่าลดลง ส่วนปริมาณแอมโมเนียมมีค่าลดลง โดยสุดทา้ยควรมีค่าแอมโมเนียมน้อยกว่า 
400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Sanchez – Monedero et al., 2000) ขณะทีปริมาณไนเตรทมีค่าเพิมขึน 
แสดงว่ากระบวนการหมกัเสร็จสมบูรณ์ได้ปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มทีเหมาะสมทีจะนาํไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 
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2.4.6 งานวจัิยทเีกยีวข้อง  
งานวิจยัครังนีได้ทาํการศึกษาการเปลียนแปลงปริมาณและรูปแบบต่างๆ ของ

ไนโตรเจนในปุ๋ยหมกั ไดแ้ก่ ปริมาณไนโตรเจนทงัหมด สารอินทรียไ์นโตรเจน แอมโมเนียม และ    
ไนเตรทเพือเป็นตวับ่งชีถึงการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั โดยปริมาณและรูปแบบของไนโตรเจนที
เกิดขึนจะไดรั้บอิทธิพลจากวสัดุหมกั ระยะเวลาในการหมกั และปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ในกองปุ๋ยหมกั 
เช่น อุณหภูมิ ความชืน พีเอช และอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน เป็นตน้ ดงันนัการนาํปุ๋ยหมกัที
เจริญเต็มทีไปใชป้ระโยชน์ก็จะช่วยเพิมคุณภาพของปุ๋ยหมกั ทาํให้สามารถนาํมาใชเ้ป็นสารปรับปรุง
ดินไดอ้ย่างปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อพืช จึงมีผูส้นใจทาํการศึกษาการเปลียนแปลงปริมาณและ
รูปแบบต่างๆ ของไนโตรเจนทีเกิดขึนในปุ๋ยหมกัไวห้ลายรายงานวจิยั เช่น   

Bernal et al. (1997) ทาํการหมกัปุ๋ยจากของเสียอินทรียที์แตกต่างกนั 7 ชนิด คือ 
กากตะกอนนาํเสีย มูลสัตวปี์ก ของเหลวขน้จากหมู Olive-mill wastewater สารประกอบลิกนิน ฟาง
ขา้วโพดและชานออ้ย โดยทาํการหมกัปุ๋ย 7 แบบ ใชข้องเสียอินทรียข์า้งตน้ในสัดส่วนทีแตกต่างกนั 
เพือประเมินหาพารามิเตอร์ทีบ่งชีถึงการเจริญเต็มทีและเสถียรภาพของปุ๋ยหมกั ซึงจะทาํการศึกษา
ทงัคุณสมบติัทางเคมีและชีวภาพ โดยแบ่งระยะเวลาของการยอ่ยสลายตามอุณหภูมิทีวดัไดอ้อกเป็น
ทงัหมด 4 ระยะ คือ ระยะเริมผสม ระยะอุณหภูมิสูง ระยะสุดทา้ยของการเกิดปฏิกิริยา และระยะคง
สภาพ เมือสินสุดการหมกัพบว่าปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มทีควรมีค่า C/N ratio < 12 และ NH4

+ - N < ร้อย
ละ 0.04  (400 mg/kg) จากการทดลองพบว่า ปุ๋ยหมกัทงัหมดมีปริมาณไนโตรเจนรูปต่างๆ ตามที 
Bernal et al. (1997) แนะนาํ ยกเวน้ปุ๋ย SMO ทีมีค่าแอมโมเนียมมากกวา่ทีแนะนาํ เนืองจากปุ๋ยหมกั
นีมีกากตะกอนนาํเสีย ฟางขา้วโพด ชานออ้ยและ Olive-mill wastewater เป็นส่วนผสมหลกัซึงจะมี
ปริมาณไนโตรเจนอยู่น้อย และมีอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูง จึงเป็นผลทาํให้เกิดการย่อย
สลายไดช้า้ 

Tam and Tiquia (1998) ทาํการหมกัปุ๋ยจากมูลหมู ผสมกบัขีเลือยและตะกอนนํา
เสีย ทาํการหมกัเป็นระยะเวลา 77 วนั เก็บตวัอยา่งทีตาํแหน่งดา้นบน ตรงกลาง กน้กอง และดา้นขา้ง
กองปุ๋ย พบว่า การเปลียนแปลงของไนโตรเจนทังหมดและสารอินทรีย์ไนโตรเจนในปุ๋ยทัง 4 

ตาํแหน่งมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยไนโตรเจนทงัหมดจะมีค่าเพิมขึนในช่วงแรกของ
การหมกั ดงัภาพที 3(ก) เป็นผลมาจากการยอ่ยสลายของสารประกอบคาร์บอนอินทรียที์ยอ่ยสลายง่าย 
ส่วนสารอินทรีย์ไนโตรเจนจะมีค่าเพิมขึนในช่วง 3 สัปดาห์แรกของการหมัก ดังภาพที 3(ข) ซึง
สอดคลอ้งกบัปริมาณแอมโมเนียมทีมีค่าค่อยๆ ลดลงในช่วง 14 วนัแรก ดงัภาพที 3(ค) การลดลงของ
แอมโมเนียมน่าจะเกิดจากการสูญเสียไนโตรเจนไปในรูปแก๊สแอมโมเนีย หรือเกิดกระบวนการ     
อิมโมบิไลเซชนักลายเป็นสารอินทรียไ์นโตรเจน ทาํให้สารอินทรียไ์นโตรเจนมีค่าเพิมขึนในช่วง 21 
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วนัแรก ขณะทีปริมาณไนเตรทมีค่าตาํในช่วง 14 วนัแรก เนืองจากเกิดกระบวนการดีไนตริฟิเคชนั แต่
หลงัจากหมกัปุ๋ยไปได ้3 สัปดาห์ ไนเตรทเริมมีปริมาณเพิมขึน ดงัภาพที 3(ง) 

 

                   
 

ก.                                                                              ข. 

                    
 

ค.                                                                               ง. 

 

ภาพท ี3 การเปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนรูปต่าง ๆ ทีเกิดขึนตลอดระยะเวลาการหมกัปุ๋ย 

ก. การเปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนทงัหมด 

ข. การเปลียนแปลงสารอินทรียไ์นโตรเจน 

ค. การเปลียนแปลงแอมโมเนียมไนโตรเจน 

ง. การเปลียนแปลงไนเตรทไนโตรเจน 

ทีมา: Tam and Tiquia (1998) 

 

Composting time (days) Composting time (days) 

Composting time (days) Composting time (days) 
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Parades et al. (2000) ทาํการหมกัปุ๋ยมูลไก่ ผสมกบัฝ้ายและมะกอก พบวา่ ปุ๋ยหมกั
ถูกแบ่งออกเป็น 4 ระยะตามอุณหภูมิของปุ๋ยหมกั คือ ระยะเริมผสม ระยะอุณหภูมิสูง ระยะสุดทา้ย
ของการเกิดปฏิกิริยา และระยะคงสภาพ โดยปริมาณไนโตรเจนทงัหมดจะมีค่าเพิมขึน ส่วนปริมาณ
แอมโมเนียมจะมีค่าลดลง โดยมีค่าตาํกว่า 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังจากเข้าสู่ระยะคงสภาพ
เป็นไปตามคาํแนะนําของ Zucconi and De Bortoldi (1987) ส่วนปริมาณไนเตรทจะมีค่าสูงตังแต่
ระยะสุดทา้ยของการเกิดปฏิกิริยา ก่อนทีจะเขา้สู่ระยะคงสภาพ โดยมูลไก่ทีเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมกั
นีจะมีปริมาณไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงจึงทาํให้ปฏิกิริยาไนตริฟิเคชนัเกิดไดดี้เป็นผลทาํให้มี
ปริมาณไนเตรทเพิมขึน  

Sanchez – Monedero et al. (2000) ทําการหมักปุ๋ย 4 สูตร จากของเสียอินทรีย์ที
แตกต่างกัน พบว่า ปริมาณไนโตรเจนทังหมดและสารอินทรีย์ไนโตรเจนมีค่าเพิมขึนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัในปุ๋ยทงั 4 สูตร เนืองจากการสลายตวัของอินทรียวตัถุ ส่วนปริมาณแอมโมเนียมจะมี
ค่าสูงในช่วงสัปดาห์แรกของการหมกั จากการถูกผลิตขึนจากการสลายตวัของสารอินทรียไ์นโตรเจน 
ซึงปุ๋ยสูตรทีมีตะกอนนาํเสียเป็นส่วนผสมจะมีปริมาณแอมโมเนียมสูงในช่วง 3 สัปดาห์แรกของการ
หมกั เนืองจากตะกอนนาํเสียมีแหล่งไนโตรเจนสูงทาํให้การยอ่ยสลายของสารอินทรียไ์นโตรเจนเกิด
อยา่งรวดเร็ว ซึงแอมโมเนียมทีเกิดขึนมีผลทาํให้พีเอชของกองปุ๋ยมีค่าเพิมขึน ขณะทีปริมาณไนเตรท
จะถูกสร้างขึนหลังช่วงระยะอุณหภูมิสูง ซึงพีเอชมีค่าตาํ พีเอชมีความสัมพนัธ์กบัไนเตรทในทิศ
ทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p< 0.001) 

Tiquia and Tam (2000) ศึกษาการเปลียนแปลงไนโตรเจนระหว่างการหมกัปุ๋ย
จากมูลไก่ พบวา่ปริมาณไนโตรเจนในรูปต่างๆ จะเห็นการเปลียนแปลงทีชดัเจนในช่วง 35 วนัแรก 
โดยแอมโมเนียมจะมีค่าลดลงอยา่งรวดเร็ว ดงัภาพที 4(ก) ในขณะทีสามารถตรวจพบไนไตรท์และ
ไนเตรทไดเ้พียงเล็กนอ้ย ดงัภาพที 4(ข) เนืองจากเกิดการสูญเสียไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย พบวา่
พีเอชและอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนมีความสัมพนัธ์กบัการเปลียนแปลงของไนโตรเจนรูป
ต่างๆ  โดยขณะทีสัดส่วนของคาร์บอนในปุ๋ยหมักลดลงอันเป็นผลมาจากการย่อยสลายของ
สารอินทรีย  ์แต่ค่า C/N ratio ของปุ๋ยหมกักลับมีค่าเพิมขึนเนืองมาจากสัดส่วนของไนโตรเจนที
ลดลง เป็นผลมาจากการสูญเสียไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียและทาํให้พีเอชของปุ๋ยหมกัค่อยๆ 
ลดลง การลดลงของพีเอชยงัเป็นผลมาจากปริมาณไฮโดรเนียมไอออนทีปลดปล่อยมาจากปฏิกิริยา
ไนตริฟิเคชนัดว้ย 
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ก.                                                        ข. 

ภาพท ี4 การเปลียนแปลงไนโตรเจนรูปต่างๆ กบัระยะเวลาในการหมกัปุ๋ยจากมูลไก่ 

ก. การเปลียนแปลงของแอมโมเนียมกบัระยะเวลาในการหมกัปุ๋ย 

ข. การเปลียนแปลงของไนไตรทแ์ละไนเตรทกบัระยะเวลาในการหมกัปุ๋ย 

ทีมา : Tiquia and Tam (2000) 

 
Huang et al. (2001) ทําการหมักปุ๋ย 2 สูตร สูตรที 1 ทาํการหมักมูลหมูผสมกับ      

ขีเลือย และสูตรที 2 ทาํการหมกัมูลหมูผสมกบัขีเลือยและใบไม ้โดยทาํการหมกัเป็นระยะเวลา  63 

วนั พบวา่ ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดในปุ๋ยทงัสองสูตรมีค่าเพิมขึนเนืองจากเกิดกระบวนการมิเนอ-

ราลไลเซชนัของอินทรียวตัถุ ส่วนปริมาณแอมโมเนียมในช่วง 7 วนัแรกมีค่าสูงเนืองจากเกิดปฏิกิริยา
แอมโมนิฟิ เคชัน  ทําให้ อุณหภูมิและพีเอชสูงในช่วงแรกของการหมัก หลังจากนันปริมาณ
แอมโมเนียมจะลดลง เนืองจากเกิดการระเหยและเกิดกระบวนการอิมโมบิไลเซชันเปลียนกลบัไป
เป็นสารอินทรียไ์นโตรเจนโดยจุลินทรีย ์ซึงสอดคลอ้งกบัปริมาณสารอินทรียไ์นโตรเจนทีมีค่าลดลง
ในช่วง 7 วนัแรกของการหมกัและหลงัจากนนัมีค่าค่อยๆ เพิมขึนในช่วงทา้ย ขณะทีปริมาณไนเตรท
ในช่วงแรกจะมีค่าตาํและเริมเพิมขึนหลงัจากระยะอุณหภูมิสูง โดยปุ๋ยทงัสองจะมีปริมาณไนเตรท
ร้อยละ 0 ไปจนถึงวนัที 21 ของการหมกั หลงัจากนันมีค่าเพิมเป็นร้อยละ 3 ในวนัที 63 เนืองจาก
เกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชนั 

Bustamante et al. (2008) ทาํการหมกัปุ๋ยสองสูตร สูตรที 1 ทาํการหมกักากองุ่นกบั
มูลววัควาย และสูตรที 2 ทาํการหมกักากองุ่นกบัมูลสัตวปี์ก ทาํการหมกัเป็นระยะเวลา 140 วนั พบวา่ 
ปริมาณสารอินทรียไ์นโตรเจนมีค่าเพิมขึนในปุ๋ยทงัสองสูตรดงัภาพที 5(ก) และ 5(ข) เป็นผลมาจาก
การยอ่ยสลายของอินทรียวตัถุ เมืออินทรียวตัถุเกิดการยอ่ยสลายอยา่งต่อเนือง สารอินทรียไ์นโตรเจน
จะถูกเปลียนเป็นแอมโมเนียม โดยปุ๋ยสูตรทีสองจะมีปริมาณแอมโมเนียมมากกว่าสูตรทีหนึงใน
ช่วงแรกของการหมกัเนืองจากปุ๋ยสูตรทีสองมีมูลสัตวปี์กซึงมีไนโตรเจนมาก เนืองจากมีกรดยริูกเป็น
องคป์ระกอบ ทาํใหอ้ตัราการสลายตวัภายใตส้ภาวะทีมีออกซิเจนเกิดไดเ้ร็ว ขณะทีปุ๋ยสูตรทีหนึงจะมี 
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ก.                                                                                     ข. 

ภาพท ี5 การเปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนรูปต่างๆ ระหวา่งการหมกัปุ๋ย  
ก. ปุ๋ยหมกัจากกากองุ่นกบัมูลววั 

ข. ปุ๋ยหมกัจากกากองุ่นกบัมูลสัตวปี์ก 

ทีมา : Bustamante et al. (2008) 

 

มูลววัเป็นส่วนผสมหลัก ซึงมีปริมาณไนโตรเจนอยู่ตาํ จึงเกิดแอมโมเนียมได้น้อยกว่า ปริมาณ
แอมโมเนียมทีมากขึนนันจะมีผลทาํให้กองปุ๋ยมีพีเอชเพิมขึน เมืออุณหภูมิของกองปุ๋ยลดตาํลง 

แอมโมเนียมจะถูกเปลียนเป็นไนเตรท ในช่วงแรกของการหมกัปุ๋ยไนเตรทจะมีค่าตาํและจะมีค่า
เพิมขึนในเวลาต่อมา ซึงแสดงถึงการเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชนัในปุ๋ยหมกั โดยอุณหภูมิทีสูง
และปริมาณแอมโมเนียมทีมากจะมีผลยบัยงัการทาํงานของแบคทีเรียกลุ่มไนตริฟายอิง 

Tiquia (2008) ทาํการหมกัปุ๋ยสองสูตร สูตรที 1 ทาํการหมกัมูลหมูกบัตะกอนนาํ
เสีย และสูตรที 2 ทาํการหมกัมูลไก่ รวมกบัขีเลือย เศษอาหาร และขนนก พบว่า การเปลียนแปลง
ปริมาณไนโตรเจนทังหมดและสารอินทรียไ์นโตรเจนมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
ปริมาณสารอินทรีย์ไนโตรเจนจะมีค่าค่อยๆ เพิมขึนในวนัที 14 สําหรับปุ๋ยมูลหมู และวนัที 21 

สําหรับปุ๋ยมูลไก่ หลงัจากนนัก็มีค่าค่อยๆ ลดลง ซึงการเพิมขึนของสารอินทรียไ์นโตรเจนเป็นผลมา
จากการย่อยสลายสารประกอบอินทรียค์าร์บอน ส่วนสารอินทรียไ์นโตรเจนทีมีค่าลดลงเป็นผลมา
จากปฏิกิริยาแอมโมนิฟิเคชนัซึงสารอินทรียไ์นโตรเจนจะถูกเปลียนเป็นแอมโมเนียและแอมโมเนียม
ไอออน ปริมาณแอมโมเนียมทีเกิดขึนจึงมีค่าเพิมขึน หลงัจากนนัจะมีค่าค่อยๆ ลดลงซึงสัมพนัธ์กบั
การเพิมขึนของไนเตรท สุดท้ายปุ๋ยมูลหมูมีปริมาณไนเตรท 1.3 กรัมต่อกิโลกรัม และปุ๋ยมูลไก่มี
ปริมาณไนเตรท 2.6 กรัมต่อกิโลกรัม  
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Li et al. (2010) ทาํการหมกัปุ๋ยมูลไก่ ผสมกบัขยะมูลฝอยและฟางขา้วโพด โดยทาํ
การหมกัภายใตส้ภาวะแบบทีใชอ้อกซิเจน พบวา่ ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดจะมีค่าลดลงในระหวา่ง
การหมกั เนืองจากเกิดการสูญเสียไนโตรเจนไปในรูปการระเหยของแก๊สแอมโมเนีย ส่วนปริมาณ
แอมโมเนียมในช่วงแรกจะมีค่าเพิมขึนเนืองจากเกิดปฏิกิริยาแอมโมนิฟิเคชนั แต่หลงัจากนนัจะมีค่า
ลดลง ปริมาณแอมโมเนียมทีลดลงเนืองจากเกิดการะเหยหรือเกิดกระบวนอิมโมบิไลเซชนัทีจุลินทรีย์
จะทาํการเปลียนรูปแอมโมเนียมกลบัไปเป็นสารอินทรียไ์นโตรเจน ขณะทีปริมาณไนเตรทจะมีค่า
เพิมขึนและมีค่าสูงสุดในวนัที 24 ของการหมกั  

Wu et al. (2010) ทาํการหมกัปุ๋ยจากเศษสมุนไพร ผสมกบัเห็ดและตะกอนนาํเสีย 
ทาํการหมกัปุ๋ยเป็นระยะเวลา 40 วนั พบว่า ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดจะมีค่าเพิมขึนในช่วง 14 วนั
แรกของการหมกั และจะมีค่าค่อยๆ ลดลง การลดลงของไนโตรเจนทงัหมดมีสาเหตุมาจากการระเหย
ของแก๊สแอมโมเนียหรือเกิดกระบวนการดีไนตริฟิเคชนั หรือเกิดการชะของไนโตรเจนรูปทีละลาย  
ส่วนปริมาณแอมโมเนียมจะมีค่าเพิมขึนในช่วงแรก มีค่าสูงสุดในวนัที 10 ของการหมกั และหลงัจาก
นนัมีค่าลดลง โดยแอมโมเนียมทีมีค่าสูงในช่วงแรกเป็นผลจากกระบวนการมิเนอราลไลเซชนัและ
แอมโมนิฟิเคชัน หลงัจากนันแอมโมเนียมมีค่าลดลงหลังจากวนัที 14 ทาํให้ปริมาณไนเตรทมีค่า
เพิมขึน 

 

นอกจากการประเมินการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั จะพิจารณาจากการเปลียนแปลง
รูปแบบต่างๆ ของไนโตรเจนโดยตรง เช่น การเปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนทงัหมด สารอินทรีย์
ไนโตรเจน แอมโมเนียมและไนเตรท การพิจารณาการเปลียนแปลงไนโตรเจนในรูปแบบสมการ
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นอย่างง่ายก็สามารถช่วยในการทาํนายการเปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนรูป
ต่างๆ ทีเกิดขึนสะดวก รวดเร็วขึน ซึงเป็นการประหยดัเวลา ซึงมีหลายรายงานวิจยัทีศึกษาการ
เปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนจากการวเิคราะห์สมการการถดถอยเชิงเส้น ดงันี 

Tam and Tiquia (1998) ทาํการหมกัปุ๋ยจากมูลหมูผสมกับขีเลือยและตะกอนนําเสีย 
ภายใตส้ภาวะแบบทีใช้ออกซิเจน พบว่า จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นดว้ยการนาํขอ้มูล
เข้าแบบ stepwise อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเป็นปัจจยัสําคญัทีมีผลต่อการเปลียนแปลง
ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดและสารอินทรียไ์นโตรเจน (TN = 64.38 – 2.18C/N ratio, R2= 0.95 และ 
Org-N = 68.22 – 2.41C/N ratio ขณะทีพีเอชเป็นปัจจยัทางเคมีทีมีความสําคญักบัการเปลียนแปลง
ปริมาณสารอนินทรียไ์นโตรเจน (NH4

+-N = -12.2 +1.8pH และ NO3
--N = 4.83 - 0.53pH)  

Ogunwande et al. (2008) ทําการหมักปุ๋ยจากมูลไก่  โดยมีการควบคุมอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนเริมตน้ และการกลบักองปุ๋ย โดยใชอ้ตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเริมตน้



38 

ที 20:1 25:1 และ 30:1 และการกลบักองที 2  4 และ 6 วนั พบวา่ จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิง
เส้นพบวา่อุณหภูมิ พีเอช และอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนมีความสัมพนัธ์กบัการเปลียนแปลง
ไนโตรเจนทงัหมด โดยปุ๋ยสูตรทีมีค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเริมตน้ที 20:1 จะเกิดการ
สูญเสียไนโตรเจนมากทีสุด รองลงมาคือ ปุ๋ยสูตรทีมีค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเริมตน้ที 
30:1 ส่วนปุ๋ยสูตรทีมีค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเริมตน้ที 25:1 การสูญเสียไนโตรเจนจะ
เกิดไดน้อ้ย ซึงจะส่งผลต่อการเปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนทีเกิดขึนในระหวา่งการหมกัปุ๋ย 

Tiquia (2008) ทาํการหมกัปุ๋ยสองสูตร สูตรที 1 ทาํการหมกัมูลหมูกบัตะกอนนาํเสีย 
และสูตรที 2 ทาํการหมกัมูลไก่ผสมกบัขีเลือย เศษอาหารและขนนก พบวา่ จากการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงเส้น (Multiple regression) อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเป็นปัจจยัทีมีความสาํคญักบั
การเปลียนแปลงไนโตรเจนทงัหมดทงัในปุ๋ยมูลหมูและมูลไก่ โดยในปุ๋ยสูตรมูลหมูอตัราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจน ความชืน  และพีเอช จะเป็นปัจจัยจาํกัดการเปลียนแปลงสารอินทรีย์
ไนโตรเจน แอมโมเนียม และไนเตรท ตามลําดับ ส่วนปุ๋ยมูลไก่ สารอินทรีย์ไนโตรเจน และ         
ไนเตรท จะเกิดการเปลียนแปลงเป็นผลมาจากความชืน ขณะทีการปลียนแปลงปริมาณแอมโมเนียม
เป็นผลมาจากจุลินทรียเ์ฮเทอโรโทรบ (Heterotrop) ฉะนันการเปลียนแปลงไนโตรเจนขึนอยู่กับ
อตัราส่วนหรือสัดส่วนของวสัดุหมกัเริมตน้ โครงสร้างของจุลินทรียแ์ละคุณลกัษณะทางกายภาพ
และเคมี เช่น อุณหภูมิ ความชืน พีเอช และอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน  
 
2.5 อัตราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรทและอัตราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจนทังหมด
กบัการประเมินการเจริญเต็มทขีองปุ๋ยหมัก 

นอกจากพารามิเตอร์ไนโตรเจนจะช่วยบ่งบอกถึงการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั การ
พิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างพารามิเตอร์ไนโตรเจนกบัพารามิเตอร์ของปุ๋ยหมกั เช่น อตัราส่วน
แอมโมเนียมต่อไนเตรท (NH4

+/NO3
- ratio) และอตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจน

ทังหมด (WSC/TN ratio) เป็นต้น  ก็สามารถช่วยให้การประเมินการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมักมี
ประสิทธิภาพมากขึน 

2.5.1 อตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรท 

อตัราส่วนระหว่างแอมโมเนียมต่อไนเตรท  (NH4
+/NO3

- ratio) หรือเรียกว่าดชันี
ไนตริฟิเคชัน  (Nitrification Index) เป็นตัวบ่งบอกถึงการเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชัน  โดย
อตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรทนีจะเปลียนแปลงไปตามปริมาณแอมโมเนียมและไนเตรทที
เกิดขึนในระหวา่งกระบวนการหมกั กล่าวคือ ในช่วงแรกของการหมกัปริมาณแอมโมเนียมจะมีค่า
สูง แต่ปริมาณไนเตรทมีค่าตาํ เป็นผลทาํให้ในช่วงแรกของการหมกัอตัราส่วนแอมโมเนียมต่อ      
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ไนเตรทจึงมีค่าสูง แต่เมือระยะเวลาในการหมักเพิมขึนปริมาณแอมโมเนียมจะมีค่าลดลง แต่        
ไนเตรทจะมีปริมาณเพิมขึน เป็นผลทําให้ในช่วงท้ายของการหมักอัตราส่วนแอมโมเนียมต่อ        
ไนเตรทมีค่าลดลง  ซึงเป็นผลดีต่อกระบวนการหมัก  (Sanchez – Monedero et al., 2000) ค่า
อตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรทสามารถใชเ้ป็นเกณฑ์สําหรับการประเมินการเจริญเต็มทีของปุ๋ย
หมักได้   เนื องจากถ้าค่ าอัตราส่ วนแอมโมเนี ยม ต่อไน เตรท มีค่ าสู ง  แสดงว่ามีป ริมาณ         
แอมโมเนียมมาก ซึงปริมาณแอมโมเนียมทีมีค่าสูงจะเป็นตวับ่งบอกถึงความไม่เสถียรของปุ๋ยหมกั 
ถา้นาํไปใชจ้ะทาํให้คุณภาพของปุ๋ยหมกันนัมีประสิทธิภาพลดลง แต่ถา้ค่าอตัราส่วนแอมโมเนียม
ต่อไนเตรทมีค่าตาํ แสดงว่ามีปริมาณไนเตรทมาก ซึงปริมาณไนเตรททีมีมากก็จะเป็นผลดีเป็น
ประโยชน์ต่อพืชและจุลินทรียส์ามารถดูดดึงนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ซึงสุดทา้ยเมือสินสุดการหมกัค่า
อตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรทควรมีค่าตาํกว่า 1 ซึงเป็นค่าทีเหมาะสมสําหรับปุ๋ยหมกัทีเจริญ
เตม็ที (Bernal et al., 1997; Parades et al., 2000) 

Sanchez – Monedero et al. (2000) ทาํการหมกัปุ๋ย 4 สูตรจากของเสียอินทรีย์ที
แตกต่างกนั 6 ชนิด จากการศึกษาพบวา่ สุดทา้ยปุ๋ยหมกัทงั 4 สูตรมีปริมาณแอมโมเนียมไม่เกินร้อย
ละ 0.04 เป็นตวับ่งบอกว่ากระบวนการหมกันันสมบูรณ์ มีความเสถียร เป็นไปตามคาํแนะนาํของ 
Zucconi and de Bertodi (1987) และ Bernal et al. (1997) ทีกล่าววา่สุดทา้ยแอมโมเนียมควรมีค่าไม่
เกินร้อยละ 0.04 เนืองจากปุ๋ยหมกัทีมีความเข้มขน้ของแอมโมเนียมสูงจะเป็นตวับ่งชีถึงความมี
เสถียรภาพตาํ ส่วนอตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรทจะเป็นตวับ่งบอกถึงกระบวนการเกิดปฏิกิริยา 
ไนตริฟิเคชนั ซึงในการศึกษานีในปุ๋ยทุกสูตรอตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรทนีมีค่าเกิน 1 ในช่วง
ระยะอุณหภูมิสูง และมีค่าตกลงในช่วงทา้ยของการหมกัเหลือ 0.08 0.04  0.16 และ 0.11 ตามลาํดบั 
ซึงมีค่าตาํกว่า 0.16 ตามคาํแนะนําของ Bernal et al. (1997) เป็นตวับ่งชีถึงการเจริญเต็มทีของปุ๋ย
หมกั 

Aparna et al. (2007) ทําการหมักปุ๋ยจากตะกอนทะเลสาบ  3 แห่ง คือ Isnapur 

Khazipally และ Gandigudem นาํมาผสมกบัขีไก่ ขีววั ปุ๋ยสังเคราะห์ยูเรีย และขีเลือย ทาํการหมกั
เป็นระยะเวลา 23 สัปดาห์ จากการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรทจะมีค่าลดลงใน
ปุ๋ยทุกสูตร โดยกองปุ๋ยจะมีอตัราส่วนนีมากกวา่ 1 ในช่วงระยะอุณหภูมิสูง และสุดทา้ยอตัราส่วนนี
จะมีค่านอ้ยกวา่ 1 ตามคาํแนะนาํของ Bernal et al. (1997) แสดงดงัภาพที 6  
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ภาพท ี6 ค่าดชันีไนตริฟิเคชนัทีเกิดการเปลียนแปลงในระหวา่งการหมกัปุ๋ย 

ทีมา: Aparna et al. (2007) 

 

2.5.2  อตัราส่วนคาร์บอนส่วนทลีะลายต่อไนโตรเจนทงัหมด (WSC/TN ratio) 

 การย่อยสลายอินทรียวตัถุจะอาศยัปฏิกิริยาทางชีวเคมีของจุลินทรียช่์วยในการ
ย่อยสลาย ซึงส่วนใหญ่จะเกิดขึนในส่วนทีละลายนํา (aqueous phase) (Huang et al., 2004) โดย
ในช่วงแรกของการหมกัส่วนทีละลายนาํของปุ๋ยหมกัจะประกอบดว้ย กรดอะมิโน กรดอะลิฟาติก 
เปปไทด์ นําตาล และโพลีเมอร์เป็นส่วนใหญ่ ซึงนําตาล กรดอะมิโน และกรดอินทรียต่์างๆ ที
ละลายนาํได้มกัเป็นส่วนทีจุลินทรียส์ามารถนําไปใช้ได้เลย สําหรับแป้งหรือโปรตีนตอ้งถูกย่อย
สลายให้กลายเป็นนาํตาลหรือกรดอะมิโนก่อนจึงจะถูกนาํไปใช ้การยอ่ยสลายสารประกอบเหล่านี
จึงเกิดขึนก่อนและเป็นแหล่งอาหารสําคญัทาํให้ประชากรของจุลินทรียเ์พิมขึนอย่างรวดเร็วใน
ช่วงแรกๆ ของการยอ่ยสลาย (ยงยทุธ และคณะ, 2541) การยอ่ยสลายทีเกิดขึนจึงทาํใหค้าร์บอนส่วน
ทีละลายมีค่าเพิมขึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Parades et al. (2001) ทีกล่าวว่า คาร์บอนส่วนที
ละลายจะประกอบดว้ยสารประกอบอินทรียที์ยอ่ยสลายง่าย เช่น นาํตาล  กรดอะมิโน และเปปไทด ์
เป็นตน้ ซึงมีค่าเพิมขึนในช่วงแรกของการหมกั หลงัจากนนัจะมีค่าลดลงในช่วงระยะสุดทา้ยของ
การเกิดปฏิกิริยา สุดทา้ยค่าคาร์บอนส่วนทีละลายนีจะมีค่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.86 -3.31 มีค่าตาํกว่า
ร้อยละ 1.7 เป็นไปตามคาํแนะนาํของ Bernal et al. (1997) เป็นตวับ่งบอกถึงปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มที 
และคล้ายกับการทดลองของ  Rekha et al. (2005) ทีกล่าวว่า  จุ ลินทรีย์จะทําการย่อยสลาย
สารประกอบคาร์บอนทียอ่ยสลายง่ายในช่วงระยะอุณหภูมิสูง ส่งผลทาํให้ค่าคาร์บอนส่วนทีละลาย
มีค่าเพิมขึน ส่วนการลดลงของค่าคาร์บอนส่วนทีละลายจะถูกใช้เป็นตวับ่งบอกถึงการเจริญเต็มที
ของปุ๋ยหมกั ทีในช่วงระยะคงสภาพสารอินทรียค์าร์บอนทีละลายจะถูกเปลียนเป็นสารฮิวมิกที
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คงทนต่อการย่อยสลาย โดยค่าคาร์บอนทีละลายควรมีค่าตาํกว่าร้อยละ 1.7 ทีบ่งบอกว่าปุ๋ยหมกัมี
การเจริญเตม็ที 

เมือนาํคาร์บอนส่วนทีละลายและไนโตรเจนทงัหมดมาสัมพนัธ์กนัในลกัษณะ
อตัราส่วน ก็เป็นพารามิเตอร์หนึงทีสามารถใชพ้ิจารณาเพือบ่งบอกถึงการเจริญเตม็ทีของปุ๋ยหมกัได ้
ดงัการศึกษาของ Chang et al. (2006) ทีทาํการหมกัปุ๋ยจากเศษอาหาร พบว่าค่าอตัราส่วนคาร์บอน
ส่วนทีละลายต่อไนโตรเจนทงัหมดในการทดลองนีสุดทา้ยมีค่า 0.64 ซึงอยู่ในช่วงที Hue and Liu 

(1995) และ Bernal et al. (1997) แนะนําว่าสุดท้ายปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มทีอตัราส่วนนีควรมีตาํกว่า 
0.55 และ 0.7 ตามลาํดบั และสอดคล้องกบัการศึกษาของ Laos et al. (2002) ทีกล่าวว่าอตัราส่วน
คาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจนทงัหมดเป็นดชันีทีเหมาะสมในการทาํนายการเจริญเต็มทีของ
ปุ๋ยหมกั ในการทดลองนีเมือสินสุดการหมกัอตัราส่วนนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.4 – 0.5 ซึงมีค่าเป็นไป
ตามคาํแนะนาํของ Hue and Liu (1995) ทีแนะนาํวา่อตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจน
ทงัหมดควรมีค่าตาํกวา่ 0.7  

 
2.6 การสูญเสียไนโตรเจน (TN loss)  

การสูญเสียไนโตรเจนเกียวขอ้งกบัวสัดุหมกัตงัตน้ และปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ในการ
หมกั เช่น การระบายอากาศ ความชืน อุณหภูมิ  พีเอช และอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ซึงการ
สูญเสียไนโตรเจนเป็นพารามิเตอร์ทีสามารถใชบ้่งชีระดบัการยอ่ยสลายของอินทรียวตัถุ ทีแสดงถึง
การเจริญเต็มทีและเสถียรภาพของปุ๋ยหมกัได ้(Benito et al., 2003) โดยการสูญเสียไนโตรเจนในรูป
แอมโมเนียจะเกิดได้ดีทีพีเอชมากกว่า 7 และอุณหภูมิทีสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส  อัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนทีมีค่าตาํตงัแต่เริมตน้การหมกั (น้อยกว่า 20:1) ก็เป็นสาเหตุทาํให้เกิดการ
สูญเสียไนโตรเจน  ซึงส่วนใหญ่แอมโมเนียมจะเกิดการสูญเสียไปในรูปการระเหยของแก๊ส
แอมโมเนีย ส่วนไนเตรทจะเกิดการสูญเสียไดสู้งในช่วงแรกของการหมกั จากการเกิดกระบวนการ
ดีไนตริฟิเคชันโดยกิจกรรมของแบคทีเรียดีไนตริฟายอิง (denitrifying bacteria) (Tiquia and Tam, 

2000) ซึงการสูญเสียไนโตรเจนของมูลสัตว์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะเกิดการสูญเสียไนโตรเจนระหว่าง
ร้อยละ 21 – 77 สอดคล้องกับการศึกษาของ Tiquia and Tam (2000) ทีทาํการหมกัปุ๋ยจากมูลไก่ 
พบว่าจะเกิดการสูญเสียไนโตรเจนไปร้อยละ 59 ของปริมาณไนโตรเจนตังต้น ทาํให้ปริมาณ
ไนโตรเจนมีค่าลดลง คลา้ยกบัการทดลองของ Bernal et al. (1996) ทีทาํการหมกัปุ๋ยจากมูลหมูผสม
กบั sorghum พบวา่ การสูญเสียไนโตรเจนในระหวา่งการหมกัคาํนวณจากนาํหนกัทีสูญเสียไปจาก
กองปุ๋ยและความเขม้ขน้ของไนโตรเจนในแต่ละตวัอย่าง โดยในการทดลองนีประมาณร้อยละ 40 

ของไนโตรเจนตงัตน้ทีสูญเสียไปหลงัจากวนัที 56 ของการหมกั แต่การสูญเสียไนโตรเจนจะมีค่าตก
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ลงหลังจากวนัที 63 และ 77 ของการหมัก มีค่าประมาณร้อยละ 37 และ 30 ตามลาํดับ และการ
สลายตวัของไนโตรเจนเป็นไปตามสมการจลนศาสตร์อนัดับหนึง (First order kinetic equation) 

โดยอตัราการสลายตวัของไนโตรเจนจะอธิบายดว้ยค่า k และผลิตภณัฑ ์A x k ทีพบวา่ค่า k ทีสูงกวา่ 
แสดงถึงการเกิดการยอ่ยสลายไดเ้ร็วกวา่ ดงัการศึกษาของ Bernal et al. (1996) ทีทาํการหมกัปุ๋ยสอง
สูตร สูตรที 1 ทาํการหมกั sorghum กบัมูลสัตว ์และสูตรที 2 ทาํการหมกั sorghum กบัตะกอนนาํ
เสีย ซึงจากสมการจลนศาสตร์พบวา่ปุ๋ยสูตรที 1 มีค่า  k สูงกวา่ปุ๋ยสูตรที 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ปุ๋ยทีมีมูล
สัตวเ์ป็นส่วนผสมจะเกิดการย่อยสลายไดเ้ร็วกว่าปุ๋ยทีมีตะกอนนาํเสียเป็นส่วนผสม และพบว่ามี
หลายรายงานวิจยัทีทาํการศึกษาในปุ๋ยหมกัทีพบวา่การสลายตวัของไนโตรเจนเป็นไปตามสมการ
จลนศาสตร์อนัดบัหนึง ดงัเช่นการทดลองของ Benito et al. (2003) และ Bustamante et al. (2008)  

Benito et al. (2003) ทําการหมักปุ๋ยจากเศษไม้ใบหญ้า พบว่า การสลายตัวของ
ไนโตรเจนเป็นไปตามสมการจลนศาสตร์อนัดบัหนึง แสดงดงัภาพที 7 ทีอตัราการสลายตวัของ
อินทรียวตัถุและไนโตรเจนจะคลา้ยกนั และพบความสัมพนัธ์ระหวา่งการสูญเสียอินทรียวตัถุและ
การสูญเสียไนโตรเจนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางทีผนัตามกนัอยา่งมีนยัสําคญั (r = 0.985, p < 0.01) 

ซึงพารามิเตอร์ทงัสองสามารถนาํไปใชเ้ป็นตวับ่งบอกระดบัของการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุทีบ่งบอก
ถึงการเจริญเตม็ทีและเสถียรภาพของปุ๋ยหมกัทีถูกศึกษาได ้

 

 
 

ภาพท ี7 ร้อยละการสูญเสียไนโตรเจนทงัหมดในระหวา่งการหมกัปุ๋ยจากเศษไมใ้บหญา้ 
ทีมา: Benito et al. (2003) 
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Bustamante et al. (2008) ทาํการหมกัปุ๋ยสองสูตร สูตรที 1 ทาํการหมกักากองุ่นกบัมูล
ววัควาย และสูตรที 2 ทาํการหมกักากองุ่นกบัมูลสัตวปี์ก พบว่าการสลายตวัของอินทรียวตัถุเป็น
ตามสมการจลนศาสตร์อนัดบัหนึงทีอตัราการสลายอินทรียวตัถุในปุ๋ยสูตรที 2 ดีกวา่ เนืองจากปุ๋ย
สูตรที 2 มีแหล่งไนโตรเจนสูง ขณะทีการสูญเสียไนโตรเจนในปุ๋ยทงัสองจะมีค่าตาํ (ตาํกวา่ร้อยละ 
50) ของปริมาณไนโตรเจนทงัหมด การสูญเสียไนโตรเจนจะเกิดได้สูงถ้ามีปริมาณไนเตรทและ   
โพลีฟีนอลสูงและการสูญเสียไนโตรเจนจะเกิดมากในช่วงระยะสุดทา้ยของการเกิดปฏิกิริยา 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินงานวจัิย 
 

สําหรับวิธีการทดลองในการศึกษาหวัขอ้ดงักล่าวนีไดแ้บ่งกระบวนการทดลองเป็น 3 

ขนัตอน คือการหมกัและเตรียมตวัอยา่งปุ๋ยหมกั การวิเคราะห์พารามิเตอร์พืนฐานและพารามิเตอร์ที
ตอ้งการทดสอบ และการวเิคราะห์ทางสถิติ โดยแสดงแผนผงัการทดลองโดยรวมของการศึกษาครัง
นีดงัภาพที 8 และตารางที 6 แสดงพารามิเตอร์ วธีิการทดลอง และเครืองมือทีใชใ้นการวเิคราะห์ 

 

ตารางท ี6 วธีิการทดลองและเครืองมือทีใชใ้นการทดลอง (Methodologies and instruments) 

พารามิเตอร์หรือการทดลอง วธีิการทดลอง† เครืองมือทใีช้ 

พารามิเตอร์พนืฐาน 

พีเอช (pH) Potentiometry pH meter 

ความชืน (Moiture) อบทีอุณหภูมิ 103 - 105 °C Electric oven 

อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 
(C/N ratio) difference between TC and TN 

TOC Analyzer and 

Gerhardt Bonn 

พารามิเตอร์ทต้ีองการทดสอบ 

ไนโตรเจนทงัหมด  

(Total Nitrogen) Kjeldahl Method Gerhardt Bonn 

ไนโตรเจนรูปทีเป็นประโยชน์ 

(Available Nitrogen) Devarda Method Gerhardt Bonn 

แอมโมเนียมไนโตรเจน 

(Ammonium Nitrogen) Magnesium Oxide Method Gerhardt Bonn 

ไนเตรทไนโตรเจน  

(Nitrate Nitrogen) difference between AN and NH4
+-N Gerhardt Bonn 

สารอินทรียไ์นโตรเจน  

(Organic Nitrogen) 

difference between TN  NH4
+-N and 

NO3
- - N Gerhardt Bonn 
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ภาพท ี8 แผนผงัการทดลองโดยรวมของการศึกษา 

ทาํการหมกัปุ๋ย 

วเิคราะห์พารามิเตอร์พืนฐาน 

- อุณหภูมิ 

- ความชืน 

- ค่าพีเอช 

- อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 

 เก็บตวัอยา่ง ร่อนผา่นตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร 

วเิคราะห์พารามิเตอร์ทีใชท้ดสอบ 

- ไนโตรเจนทงัหมด 

- ไนโตรเจนรูปทีเป็นประโยชน์ 

- สารอินทรียไ์นโตรเจน 

- แอมโมเนียมไนโตรเจน 

- ไนเตรทไนโตรเจน 

- อตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรท 

- อตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อ
ไนโตรเจนทงัหมด 

- การสูญเสียไนโตรเจน 

การวเิคราะห์ทางสถิติ 
ทดสอบความแตกต่างระหว่างสูตรทีใช้
และระยะเวลาในการหมกั 

ทํ า ก า รจั ด กลุ่ ม ป ริม าณ เฉลี ย ข อ ง
ไนโตรเจนรูปแบบต่างๆ ทีเกิดขนึระหว่าง
วนัตา่งๆ ทีทําการหมกั 

วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
พารามิเตอร์ตา่งๆ ทีเกิดขนึ 

วิเคราะห์หาสมการระหวา่งพารามิเตอร์ที
สนใจ 

 

วเิคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
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3.1 สารเคมีและรีเอเจนท์ (chemical and reagents) 

สารเคมีและรีเอเจนท์ทงัหมดทีใช้ในการทดลองแสดงดงัตารางที 7 โดยไดมี้การระบุ
ถึง Chemical Abstracts Service (CAS) number ของสารเคมีและบริษทัผูผ้ลิตสารเคมีแต่ละชนิด 
 

ตารางท ี7 รายการสารเคมีทีใชใ้นการทดลอง CAS number และบริษทัผูผ้ลิต 

สารเคมี CAS number บริษัท 

ไนโตรเจนทงัหมด (Total Kjeldahl Nitrogen)  

  Potassium sulfate 7778-80-5 Ajax 

   Mercuric Oxide 21908-53-2 Ajax 

   Sodium hydroxide 1310-73-2 Merck 

   Sodium thiosulphate 10102-17-7 Ajax 

   Sodium carbonate 497-19-8 Ajax 

   Potassium hydrogen phathalate 877-24-7 Ajax 

   Sulfuric acid  7664-93-9  Merck 

   Methyl red  493-52-7 Fluka 

   Phenolthalein 77-09-8 Fluka 

   Zinc granular dia 3-8 mm 7440-66-6  Carlo Erba 

ไนโตรเจนรูปทีเป็นประโยชน์ (Available Nitrogen)  

   Devarda's alloy 8049-11-4  Fluka 

   Sodium hydroxide 1310-73-2 Merck 

   Sulfuric acid  7664-93-9  Merck 

แอมโมเนียมไนโตรเจน (Ammonium Nitrogen)  

   Magnesium Oxide 1309-48-4  Ajax 

   Sodium hydroxide 1310-73-2 Merck 

   Sulfuric acid  7664-93-9  Merck 

คาร์บอนส่วนทลีะลาย (Water soluble carbon) 

   Glucose 50-99-7 Sigma 
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3.2 เครืองมือทใีช้ในการทดลอง (Instrumentation) 

3.2.1 ชุดกลนัไนโตรเจน 

ชุดกลนัไนโตรเจน Gerhardt Bonn 

3.2.2 เครืองชัง (Analytical balance) 

เครืองชงัทศนิยม 4 ตาํแหน่ง รุ่น AB204 ของบริษทั Mettler Toledo 

3.2.3 เครืองวดัค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity meter) 

เครืองวดัค่าการนาํไฟฟ้ารุ่น Professional Meter PP-50 ของบริษทั Sartorius AG 

Gottingen Germany 

3.2.4 เครืองวดัค่าพเีอช (pH meter) 

pH meter รุ่น  713 ปรับ เทียบโดยใช้  buffer pH 4.0 และ  buffer pH 7.0 ของ
บริษทั Metrohm 

3.2.5 ตู้อบ (Dry Oven) 

ตู้อบใช้สําหรับอบเครืองแก้วและสารเคมี  โดยเป็นเครืองมือของบริษัท 
Medcenter ยหีอ้ Ecocell รุ่น Einrichtungn Gmbh MMM-group ซึงรักษาอุณหภูมิไวที้ 80 °C 

3.2.6 ตู้เยน็ (Refrigerator) 

ตูท้าํความเย็นใช้เก็บรักษาสารเคมีทีเตรียมไวใ้ช้ในการทดลองและเก็บรักษา
ตวัอยา่งทีจะวเิคราะห์ โดยเก็บไวที้อุณหภูมิ 4 °C เพือรักษาคุณภาพของสารเคมีใหค้งเดิม 

3.2.7 Hotplate stirrer 

Hotplate stirrer ของบริษทั Daihan Lab Tech รุ่น LMS-1003 

3.2.8 ตะแกรงร่อนแยกขนาด (Sieve) 

ใช้ Standard Test Sieve B.S.410: 1986/ I.S.O. 3310 ขนาดรู 2 มิลลิเมตร ของ
บริษทั ELE International 

3.2.9 เค รืองวัดปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนทังหมด  (Total Organic Carbon 

Analyzer)  

เครือง TOC Analyzer รุ่น Phoenix 8000 ของบริษทั แสงวทิย ์2000 จาํกดั  

 

3.3 ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 
3.3.1 การหมักและการเตรียมตัวอย่างปุ๋ยหมัก 

ในการศึกษานีกาํหนดประเภทของปุ๋ยหมกัทีตอ้งการศึกษาออกเป็น 2 สูตร
ดว้ยกนั คือ ปุ๋ยสูตรมูลไก่ และปุ๋ยสูตรมูลหมู ดงัภาพที 9 ซึงในการผลิตปุ๋ยหมกันีวสัดุทีนาํมาเป็น
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ส่วนผสมนาํมาจากวสัดุเหลือใชที้สามารถหาไดท้วัไปในพืนทีจงัหวดันครปฐม ดงัตารางที 8 ซึงจะ
แบ่งส่วนผสมออกเป็น 2 ชุด ดงันี 

 

ชุดที 1 ส่วนผสมนาํหมกั ประกอบดว้ย 
ปลานาํจืด   จาํนวน 8.98 % 

กากนาํตาล  จาํนวน  2.99 % 

สัปปะรด  จาํนวน  0.30 % 

สารเร่งพด. 2   จาํนวน  0.01 % 

รําละเอียด  จาํนวน  1.50 % 

 

ชุดที 2 ส่วนผสมของแหง้ ประกอบดว้ย 
รําละเอียด   จาํนวน  0.90 % 

กระดูกววัป่น จาํนวน  1.50 % 

มูลคา้งคาว  จาํนวน  0.60 % 

ธาตุอาหารรอง จาํนวน  0.60 % (ยหีอ้บิกโฟล) 
โดโลไมท ์  จาํนวน  0.30 % 

 

   
ก.                                                                              ข. 

ภาพท ี9 ปุ๋ยหมกัมูลสัตว ์

ก. ปุ๋ยหมกัสูตรมูลไก่ 

ข. ปุ๋ยหมกัสูตรมูลหมู 
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ตารางท ี8 ปริมาณ แหล่งทีมา และอายขุองส่วนผสมทีใชท้าํปุ๋ยหมกั 

 

ส่วนผสม 

 

หน่วย 
 

ปริมาณ 
 

แหล่งทีมา 
 

อายสุ่วนผสม 

 

 

นาํหมกั 

ปลา % 8.98  

กลุ่มเกษตรอินทรียต์าํบลบางชา้ง 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 

 

1 เดือน 
กากนาํตาล % 2.99 
สบัปะรด % 0.30 

สารเร่ง พด.2 % 0.01 

รําละเอียด  % 1.50 

 

 

ของแหง้ 

กระดูกววัป่น % 1. 0  

 

กลุ่มเกษตรอินทรียต์าํบลบางชา้ง 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 

 

1 เดือน 
รําละเอียด  % 0.90 

มูลคา้งคาว  % 0.60 

ธาตุอาหาร
รอง 

(Mg, Ca และ
Fe) 

% 0.60 

โดโลไมท ์ % 0.30 

มูลไก่ % 76.63 วดัไร่ขิง ตาํบลไร่ขิง 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 

1 เดือน 
มูลหมู % 76.63 อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 2 เดือน 

ขีแดดนาเกลือ % 5.69 นาเกลือ จงัหวดัสมุทรสาคร 2 เดือน 

 
โดยในการทาํปุ๋ยหมกัทงัสองสูตร จะใชส่้วนผสมทงัสองชุดดงัปริมาณทีกล่าวใน

ขา้งตน้ แต่จะต่างกันตรงทีปุ๋ยหมกัสูตรมูลไก่ จะมีวตัถุดิบหลักเป็นมูลไก่ จาํนวน 76.63 % (13 

กระสอบ) และปุ๋ยหมกัสูตรมูลหมู จะมีวตัถุดิบหลักเป็นมูลหมู จาํนวน 76.63 % (13 กระสอบ) 
นอกจากนียงัมีการเติมขีแดดนาเกลือเพิมเขา้ไปในปุ๋ยหมกัทงัสองสูตรจาํนวน 5.69 % 

3.3.1.1 ขนัตอนการหมักปุ๋ย  
การทําปุ๋ยหมักผูศึ้กษาได้ใช้สูตรปุ๋ยหมักของผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.  

นทัธีรา สรรมณี โดยใช้พืนทีทาํปุ๋ยหมกัในพืนทีตาํบลบางช้าง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
ซึงเป็นพืนทีของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนตาํบลบางช้าง เป็นพืนทีทีไกลจากแหล่งชุมชนเพือป้องกนั
ปัญหาเรืองกลินและสัตวน์าํโรค สําหรับขนัตอนในการหมกัปุ๋ยนนั ในกรณีทีทาํปุ๋ยหมกัสูตรมูลไก่
จะเริมจากการนาํเอามูลไก่ทีเตรียมไวม้าใส่ในเครืองบดผสม โดยการเติมนาํเพือให้มูลไก่แยกออก
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จากกนัและผสมใหเ้ขา้กนั ให้มีความชืนอยูที่ประมาณ 60% จากนนัก็ใส่ขีแดดนาเกลือ ใส่ส่วนผสม
นาํหมกัชุดที 1 ประมาณ 10 ลิตร และส่วนผสมของแห้งชุดที 2 ตามปริมาณทีกล่าวในขา้งตน้ ทาํ
การคลุกเคลา้ส่วนผสมทงัหมดให้เขา้เป็นเนือเดียวกนั ดงัภาพที 10 จากนนันาํปุ๋ยหมกัทีไดไ้ปบรรจุ
ใส่กระสอบปุ๋ย ประมาณ  10 กระสอบ  ปริมาณกระสอบละ  15 กิโลกรัม ใช้เชือกฟางรัดปาก
กระสอบไม่ต้องแน่นมาก แล้วนํากลับมาหมักต่อทีเรือนเพาะชํา อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร สําหรับขนัตอนการหมกัปุ๋ยสูตรมูลหมูจะมีวิธีการเช่นเดียวกบั
การหมกัปุ๋ยสูตรมูลไก่ ดงัทีกล่าวขา้งตน้ 

 

  
   ก.  ข. 

ภาพท ี10 ขนัตอนการทาํปุ๋ยหมกั 

ก. การแบ่งชุดส่วนผสมเพือทาํปุ๋ยหมกั 

ข. การผสมปุ๋ยหมกั 

 

3.3.1.2 ขนัตอนการเกบ็ตัวอย่างปุ๋ยหมัก  
 ทาํการเก็บตวัอย่างปุ๋ยหมกัจากกองปุ๋ยหมักทงัสองสูตร โดยก่อนเก็บ

ตวัอยา่งจะทาํการพลิกกลบักระสอบปุ๋ยไปมา 2-3 ครัง เพือใหปุ๋้ยในกระสอบผสมกนั จากนนัทาํการ
เปิดปากกระสอบปุ๋ยแลว้ทาํการวดัอุณหภูมิ บนัทึกอุณหภูมิทีวดัไดแ้ละบนัทึกลกัษณะอืนๆ ของปุ๋ย
หมกัภายในกระสอบ  เช่น สี กลิน ลกัษณะของวสัดุหมกั เป็นตน้ โดยจะทาํการเก็บตวัอยา่งปุ๋ย เมือ
ปุ๋ยหมกัมีอาย ุ0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 วนั ตามลาํดบั เก็บตวัอยา่งปุ๋ย
โดยใชบี้กเกอร์ตกับริเวณตรงกลางกระสอบปุ๋ยเพือเป็นตวัแทนของกองปุ๋ยในแต่ละสูตร โดยเก็บให้
ครบทุกกระสอบ ทงัหมดจาํนวน 10 กระสอบ เก็บตวัอย่างแต่ละสูตรให้ได้ประมาณ 2 กิโลกรัม 
เขียนฉลากติดขา้งถุงพลาสติกทีใส่ตวัอยา่งปุ๋ยโดยเขียนสูตรปุ๋ย อายุปุ๋ยหมกั และวนัทีเก็บตวัอยา่ง 
เมือถึงวนัทีปุ๋ยหมกัมีอายุการหมกัครบจาํนวนวนัทีตอ้งเก็บก็ทาํการเก็บตวัอย่างปุ๋ยหมกัตามวิธีที



51 

กล่าวไวข้า้งตน้ โดยจะเก็บตวัอยา่งปุ๋ยหมกัซาํกระสอบเดิม ทงัหมดจาํนวน 10 กระสอบเหมือนกนั 
ทาํการเก็บตวัอยา่งแบบนีไปเรือยๆ จนครบอายกุารหมกัที 119 วนั 

3.3.1.3 ขนัตอนการเตรียมตัวอย่างเพอืการวเิคราะห์  
เมือทาํการเก็บตวัอยา่งปุ๋ยมาแลว้ นาํตวัอยา่งปุ๋ยหมกัมาผึงแห้งโดยวธีิ Air 

dry ในตู ้laminar flow ในห้อง clean room จากนันทาํการเตรียมตวัอย่างตามมาตรฐานคุณภาพปุ๋ย
อินทรียข์องกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 ไดแ้ก่ การคดัแยกพลาสติก แก้ว วสัดุมีคม และโลหะ
อืนๆ ออก และคดัแยกขนาดอนุภาคปุ๋ยโดยใชต้ะแกรงร่อน (sieve) ขนาด 2.0 มิลลิเมตร ปุ๋ยหมกัที
ได้ส่วนหนึงจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์พารามิเตอร์พืนฐานและอีกส่วนหนึงจะนําไปใช้ในการ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ไนโตรเจนทีใช้ในการทดสอบหาการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั  พารามิเตอร์ที
ไม่ไดว้ิเคราะห์ทนัทีจะนาํไปเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ทีอุณหภูมิ -4 °C แต่เมือตอ้งการนาํมาวิเคราะห์ตอ้งนาํ
ตวัอยา่งมาผึงให้มีอุณหภูมิเท่ากบัอุณหภูมิห้องก่อนการวิเคราะห์ 24 ชวัโมง โดยแต่ละพารามิเตอร์
จะทาํการวเิคราะห์ทงัหมด 3 ซาํ ในปุ๋ยหมกัทงัสองสูตร 

3.3.2 การวเิคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ทใีช้ในการทดลอง 

ในหัวขอ้นีจะกล่าวถึงรายละเอียดของวิธีดาํเนินการทดลอง  ซึงประกอบไป
ดว้ย   การหาค่าความชืนของตัวอย่าง การวดัค่าพีเอช อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน การ
วเิคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทงัหมด ปริมาณไนโตรเจนรูปทีเป็นประโยชน์ ปริมาณแอมโมเนียม 
ปริมาณไนเตรทอตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรท และอตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อ
ไนโตรเจนทงัหมดซึงการวิเคราะห์แต่ละพารามิเตอร์มีรายละเอียดขนัตอนดงัต่อไปนี 

3.3.2.1 การวเิคราะห์ความชืน (Moisture content)  
ในการวดัความชืนทําได้โดยหลักการหาความแตกต่างของนําหนัก

ตวัอยา่ง ก่อนและหลงัการให้ความร้อน ซึงนาํหนกัทีหายไปคือนาํหนกัของนาํหรือความชืนทีมีอยู่
ในตวัอยา่ง ทาํการวิเคราะห์ไดโ้ดยทาํการชงัตวัอยา่ง  กรัมใส่ลงถว้ยกระเบืองทีทราบนาํหนกัแลว้ 
แลว้นาํไปวิเคราะห์ความชืนโดยการอบทีอุณหภูมิ -  oC ดว้ยเครือง Electric oven (Ecocell) 

ทาํการอบตวัอย่างเป็นเวลา 5 ชัวโมง และนาํออกมาผึงในโถดูดความชืนเป็นเวลา 24 ชัวโมง ชัง
นําหนักปุ๋ยหลงัอบ หลงัจากนันทาํซําขนัตอนเดิมจนปุ๋ยมีนําหนักคงที นําค่าทีได้มาคาํนวณหา
เปอร์เซ็นตค์วามชืนดงัสมการที 9 

 

                 (9)
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3.3.2.2 การวเิคราะห์พเีอช (pH)  
การวดัค่าพีเอชของสารละลายด้วยหลักการของ potentiometry โดย

การใช้ electrolytic cell ทีประกอบดว้ย electrode 2 ชนิด จุ่มลงไปในสารละลายทีตอ้งการทดสอบ
ทาํการวดัทีความดนัและอุณหภูมิคงที และวดัค่าความเข้มขน้ของ H+ จากความต่างศกัยไ์ฟฟ้าที
เกิดขึนระหว่าง electrode ทังสองชนิด ทําการวิเคราะห์ได้โดยทําการชังตัวอย่างปุ๋ยทีต้องการ
วิเคราะห์ 2 กรัมใส่ลงในบีกเกอร์ เติมนาํ DI 10 มิลลิลิตร นาํมา stir เป็นเวลา 15 นาที หลงัจากนัน
ตงัทิงไวอี้ก 15 นาที เพือให้ suspended soil เกิดการเซ็ตตวั ทาํการวดัค่า pH ในส่วนของ suspended 

soil ด้วยเครือง pH meter หลงัจากนันนําตวัอย่างตงัทิงไวอี้ก 15 นาที ทาํการวดัค่า pH ในส่วนของ 
suspernatant 

3.3.2.3  การวเิคราะห์อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio)  
สามารถวดัค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของตวัอยา่งไดโ้ดยการ

วิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนทงัหมด (Total Carbon) หารด้วยปริมาณไนโตรเจนทงัหมด (Total 

Kjeldahl Nitrogen) ดังสมการที 10 การวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนทังหมดจะใช้เทคนิค Dry 

combustion โดยวิธี Medium – Temperature Resistance Furnace Method สําหรับวิธีการวิเคราะห์
ปริมาณคาร์บอนทงัหมดสามารถทาํไดโ้ดยชงั boat เมือนาํหนกัคงทีแลว้ใส่ปุ๋ยทีตอ้งการวิเคราะห์ลง
ไป ชงันาํหนักปุ๋ย (ไม่ควรเกิน 1 กรัม) จากนนันาํไปปุ๋ยหมกัไปออกซิไดซ์ทีอุณหภูมิ 1,000 องศา
เซลเซียส  ด้วยเค รือง  Total organic carbon analyzer (TOC Analyzer) ค่ าทีได้ เมือ เทียบกับค่ า
มาตรฐานจะเป็นปริมาณค่าคาร์บอนทงัหมด ส่วนการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทงัหมดจะใช้
วิ ธี  Kjeldahl method ของ  AOAC Official Method 955.04 ดังจะก ล่ าวถึ งรายละ เอียดในการ
วเิคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดในหวัขอ้ถดัไป 

 

  (10) 

 

3.3.2.4  การวเิคราะห์ไนโตรเจนทงัหมด (Total Nitrogen; TN)  
วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทังหมด ด้วยวิธี Kjeldahl Method ของ 

AOAC Official Method 955.04 (William, 2000) โดยทําการชังตัวอย่างปุ๋ย 0.5 กรัม  ใส่ในขวด           
เจลดาลห์ขนาด 800 มิลลิลิตร แลว้เติมเมอคิวรีออกไซด์ 0.7 กรัม และโพแทสเซียมซัลเฟต 15 กรัม 
ลงในตวัอยา่ง จากนนัก็เติมกรดซลัฟูริกเขม้ขน้จาํนวน 25 มิลลิลิตร นาํไปตงับนแท่นให้ความร้อน
ในตูดู้ดควนั เพือทาํการย่อยสารอินทรียไ์นโตรเจนให้อยู่ในรูปแอมโมเนียม แต่ก่อนทีจะนาํไปตงั
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บนแท่นให้ความร้อนตอ้งใส่เม็ดแกว้จาํนวน 3-4 เม็ดลงในขวดเจลดาลห์เพือป้องกนัสารตวัอย่าง
กระเด็น ตม้ไปจนกระทงัสังเกตเห็นวา่สารละลายในขวดเจลดาลห์เริมใสและควนัขาวภายในขวด 
เจลดาลห์จางหายไป จากนนัก็ปิดเตาให้ความร้อน ตงัทิงไวใ้ห้เยน็ทีอุณหภูมิห้อง จากนนัก็เติมนาํ
ปราศจากไอออนจาํนวน 200 มิลลิลิตรแลว้เติมสารละลายโซเดียมไธโอซลัเฟตจาํนวน 25 มิลลิลิตร 
เขยา่ให้สารละลายเป็นเนือเดียวกนั ปล่อยให้ปรอทเกิดการตกตะกอน และเติมเม็ดสังกะสี 1-2 ชิน
ลงไปเพือป้องกนัการดูดกลบัขณะทีนาํไปกลนัแยกแอมโมเนีย แลว้เติมโซเดียมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ 
11.25 M จาํนวน 80 มิลลิลิตร จากนันก็นําไปต่อเขา้กบัชุดกลนั โดยใช้กรดซัลฟูริกเขม้ขน้ 0.1 N 

จาํนวน 25 มิลลิลิตร ทีบรรจุในขวดรูปกรวยขนาด 250 มิลลิลิตร เป็นตวัดกัจบัแอมโมเนีย ทาํการ
กลนัไปจนกระทงัสารละลายทีอยู่ในขวดรูปกรวยมีปริมาตร 200 มิลลิลิตร (หรือจนกระทงัไม่มี
แอมโมเนียเหลืออยู่) ก็ปิดชุดเตากลัน แล้วนําสารละลายทีอยู่ในขวดรูปกรวยมาไตเตรทด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เขม้ข้น 0.1 N โดยมีเมทธิลเรดเป็นอินดิเคเตอร์ ซึงจะหยดลงไปในขวดรูป
กรวยประมาณ 6-7 หยด ทาํการไตเตรทจนกระทงัสารละลายในขวดรูปกรวยเปลียนจากสีชมพูเป็น
สีเหลือง นาํค่าทีไดม้าคาํนวณหาเปอร์เซ็นตไ์นโตรเจนดงัสมการที 11 และมีการทดสอบแบลงคโ์ดย
ผา่นขนัตอนต่างๆ เช่นเดียวกบัตวัอยา่ง โดยมีการทาํซาํอยา่งนอ้ย 3 ซาํ 

 

เปอร์เซ็นต์ N = [(ml standard acid x normality acid) – (ml standard NaOH x normality NaOH)] x     

1.4007/g test portion                                                                                                                   (11) 

 

เมือ          ml standard acid = ปริมาตรกรดทีใชใ้นการไตเตรท (ml) 

  ml standard NaOH = ปริมาตรด่างทีใชใ้นการไตเตรท (ml) 

  normality acid = ความเขม้ขน้ของกรดทีใชใ้นการไตเตรท (N) 

  normality NaOH = ความเขม้ขน้ของ NaOH ทีใชใ้นการไตเตรท (N) 

  g test portion = นาํหนกัตวัอยา่งปุ๋ยทีใชว้เิคราะห์ (g) 

 

3.3.2.5 การวเิคราะห์ไนโตรเจนรูปทเีป็นประโยชน์ (Available Nitrogen; AN)   
 วเิคราะห์ปริมาณไนโตรเจนรูปทีเป็นประโยชน์ ดว้ยวธีิ Devarda Method 

ของ AOAC Official Method 892.01 (William, 2000) โดยทาํการชงัตวัอยา่งปุ๋ย 0.5 กรัม ใส่ในขวด   
เจลดาลห์ขนาด 800 มิลลิลิตร แล้วเติมนําปราศจากไอออนจาํนวน 300 มิลลิลิตร ตามด้วยผง 
Devarda alloy จาํนวน 3 กรัม และเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เขม้ขน้ 42% w/v จาํนวน 5 มิลลิลิตร ใส่
เม็ดแก้ว 3-4 เม็ด เพือป้องกนัสารละลายกระเด็น และเติมเม็ดสังกะสีจาํนวน 1-2 ชิน เพือป้องกนั
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สารละลายเกิดการดูดกลบัขณะทีทาํการกลนั จากนนัก็นาํไปต่อเขา้กบัชุดกลนัเพือแยกแอมโมเนีย 
โดยมีกรดซลัฟูริกเขม้ขน้ 0.1 N จาํนวน 25 มิลลิลิตรทีบรรจุอยูใ่นขวดรูปกรวย ขนาด 250 มิลลิลิตร 
เป็นตวัดกัจบัแอมโมเนีย ทาํการกลนัไปจนกระทงัสารละลายภายในขวดรูปกรวยมีปริมาตร 200 

มิลลิลิตร (หรือจนกระทงัไม่มีแอมโมเนียเหลืออยู)่ ทาํการปิดเตาชุดกลนั แลว้นาํสารละลายในขวด
รูปกรวยมาไตเตรทดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เขม้ขน้ 0.1 N โดยมีเมทธิลเรดเป็นอินดิเค-

เตอร์ ซึงจะหยดลงไปในขวดรูปกรวยประมาณ 6-7 หยด ทาํการไตเตรทจนกระทงัสารละลายใน
ขวดรูปกรวยเปลียนจากสีชมพูเป็นสีเหลือง นาํค่าทีไดม้าคาํนวณหาเปอร์เซ็นตไ์นโตรเจนดงัสมการ
ที 12 และมีการทดสอบแบลงคโ์ดยผา่นขนัตอนต่างๆ เช่นเดียวกบัตวัอยา่ง โดยมีการทาํซาํอยา่งนอ้ย 
3 ซาํ 
 

เปอร์เซ็นต์ N = [(ml standard acid x normality acid) – (ml standard NaOH x normality NaOH)] x     

1.4007/g test portion                                                                                                                 (12) 

 

เมือ          ml standard acid = ปริมาตรกรดทีใชใ้นการไตเตรท (ml) 

  ml standard NaOH = ปริมาตรด่างทีใชใ้นการไตเตรท (ml) 

  normality acid = ความเขม้ขน้ของกรดทีใชใ้นการไตเตรท (N) 

  normality NaOH = ความเขม้ขน้ของ NaOH ทีใชใ้นการไตเตรท (N) 

  g test portion = นาํหนกัตวัอยา่งปุ๋ยทีใชว้เิคราะห์ 

 

3.3.2.6  การวเิคราะห์แอมโมเนียมไนโตรเจน (Ammonium Nitrogen; NH4
+ - N) 

 วิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน  ด้วยวิธี Magnesium Oxide 

Method ของ AOAC Official Method 920.03 (William, 2000) โดยทาํการชังตัวอย่างปุ๋ย 0.5 กรัม 
ใส่ในขวดเจลดาลห์ขนาด 800 มิลลิลิตร แลว้เติมนาํปราศจากไอออนจาํนวน 200 มิลลิลิตร ตามดว้ย
ผงแมกนีเซียมออกไซด์ จาํนวน 2 กรัม ใส่เม็ดแกว้ 3-4 เมด็ เพือป้องกนัสารละลายกระเด็น และเติม
เมด็สังกะสีจาํนวน 1-2 ชิน เพือป้องกนัสารละลายเกิดการดูดกลบัขณะทีทาํการกลนั จากนนัก็นาํไป
ต่อเขา้กบัชุดกลนัเพือแยกแอมโมเนีย โดยมีกรดซัลฟูริกเขม้ขน้ 0.1 N จาํนวน 25 มิลลิลิตรทีบรรจุ
อยู่ในขวดรูปกรวย ขนาด  250 มิลลิลิตร เป็นตัวดักจับแอมโมเนียทําการกลันไปจนกระทัง
สารละลายภายในขวดรูปกรวยมีปริมาตร 200 มิลลิลิตร (หรือจนกระทงัไม่มีแอมโมเนียเหลืออยู่) 
ทาํการปิดเตาชุดกลนั แลว้นาํสารละลายในขวดรูปกรวยมาไตเตรทดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์เขม้ขน้ 0.1 N โดยมีเมทธิลเรดเป็นอินดิเคเตอร์ ซึงจะหยดลงไปในขวดรูปกรวยประมาณ 6-7 
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หยด ทาํการไตเตรทจนกระทงัสารละลายในขวดรูปกรวยเปลียนจากสีชมพูเป็นสีเหลือง นาํค่าที
ไดม้าคาํนวณหาเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนดงัสมการที 13 และมีการทดสอบแบลงค์โดยผ่านขนัตอน
ต่างๆ เช่นเดียวกบัตวัอยา่ง โดยมีการทาํซาํอยา่งนอ้ย 3 ซาํ 
 

เปอร์เซ็นต์ N = [(ml standard acid x normality acid) – (ml standard NaOH x normality NaOH)] x     

1.4007/g test portion                                                                                                                   (13) 

 

เมือ          ml standard acid = ปริมาตรกรดทีใชใ้นการไตเตรท (ml) 

  ml standard NaOH = ปริมาตรด่างทีใชใ้นการไตเตรท (ml) 

  normality acid = ความเขม้ขน้ของกรดทีใชใ้นการไตเตรท (N) 

  normality NaOH = ความเขม้ขน้ของ NaOH ทีใชใ้นการไตเตรท (N) 

  g test portion = นาํหนกัตวัอยา่งปุ๋ยทีใชว้เิคราะห์ (g) 

 

3.3.2.7  การวเิคราะห์สารอนิทรีย์ไนโตรเจน (Organic Nitrogen; Org - N)  
 วิเคราะห์ปริมาณสารอินทรียไ์นโตรเจนโดยคาํนวณจากผลต่างระหว่าง

ปริมาณไนโตรเจนทงัหมด กบัปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน และไนเตรทไนโตรเจน(Bremner, 

1996) ซึงตอ้งวเิคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทงัหมด ในปุ๋ยหมกัโดยผา่นการกลนัหาแอมโมเนียจากชุด
กลนัก่อน แล้วนาํค่าแอมโมเนียมไนโตรเจนและไนเตรทไนโตรเจนมาหักลบออก จึงไดป้ริมาณ
สารอินทรียไ์นโตรเจน สําหรับวิธีการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดสามารถทาํได้โดยชัง
ตวัอย่างปุ๋ยหมกัใส่ในขวดเจลดาล์หแลว้นาํไปย่อยเพือเปลียนสารอินทรียไ์นโตรเจนให้กลายเป็น
แอมโมเนียม แลว้นาํไปกลนัแยกแอมโมเนียโดยนาํไปต่อเขา้กบัชุดกลนั จากนนันาํไปวิเคราะห์หา
แอมโมเนียโดยการไตเตรทกบัสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เขม้ขน้ 0.1 N แลว้จึงนาํค่าทีไดม้า
คาํนวณหาปริมาณสารอินทรียไ์นโตรเจน ดงัสมการที 14 
 

 Org – N (mg/g compost) = TN (mg/g compost) – NH4
+ - N (mg/g compost) – NO3

- -N (mg/g 

compost)              (14) 
 

เมือ 

 Org – N     คือ ปริมาณสารอินทรียไ์นโตรเจน (mg/g compost) 

 TN            คือ ปริมาณไนโตรเจนทงัหมด (mg/g compost) 

 NH4
+ - N   คือ ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน (mg/g compost) 

 NO3
- - N   คือ ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน (mg/g compost) 
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3.3.2.8 การวเิคราะห์ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen; NO3
- - N)  

วิเคราะห์ปริมาณไนเตรทไนโตรเจนโดยคาํนวณจากผลต่างระหว่าง
ปริมาณไนโตรเจนรูปทีเป็นประโยชน์ (Available Nitrogen) กบัปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน 
(Ammonium Nitrogen) (William, 2000) ซึงตอ้งวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนรูปทีเป็นประโยชน์ ใน
ปุ๋ยหมกัโดยผา่นการกลนัหาแอมโมเนียจากชุดกลนัก่อน แลว้นาํค่าแอมโมเนียมไนโตรเจนมาหกัลบ
ออก จึงได้ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน  สําหรับวิธีการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนรูปทีเป็น
ประโยชน์สามารถทาํไดโ้ดยชงัตวัอยา่งปุ๋ยหมกัใส่ในขวดเจลดาลห์ แลว้นาํไปต่อเขา้กบัชุดกลนัเพือ
แยกแอมโมเนีย แลว้นาํสารละลายทีไดจ้ากการกลนัไปไตเตรทหาแอมโมเนีย โดยการไตเตรทกบั
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.1 N แล้วจึงนําค่าทีได้มาคาํนวณหาปริมาณไนเตรท
ไนโตรเจน ดงัสมการที 15 

 

        NO3
- – N (mg/g compost) = AN (mg/g compost) – NH4

+ - N (mg/g compost)       (15) 

 

เมือ 

 NO3
- – N  คือ ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน (mg/g compost) 

 AN           คือ ปริมาณไนโตรเจนรูปทีเป็นประโยชน์ (mg/g compost) 

 NH4
+ - N   คือ ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน (mg/g compost) 

 

3.3.2.9 การวเิคราะห์อตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรท (NH4
+/NO3

- ratio)  
สามารถวดัค่าอตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรทของตวัอย่างได้โดย

การวเิคราะห์หาปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน หารดว้ยปริมาณไนเตรทไนโตรเจน ดงัสมการที 16 

สําหรับการวิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจนและไนเตรทไนโตรเจนจะมีวิธีการทดลอง
ตามทีกล่าวไวข้า้งตน้ ตามวธีิของ AOAC Official Method 
 

 (16) 
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3.3.2.10  การวเิคราะห์อตัราส่วนคาร์บอนส่วนทลีะลายต่อไนโตรเจนทงัหมด 
(WSC/TN)  

สามารถวดัค่าอตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจนทงัหมด
ของตวัอย่างได้โดยการวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนส่วนทีละลายหารด้วยปริมาณไนโตรเจน
ทงัหมด ดงัสมการที 17 สําหรับการวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนส่วนทีละลายทาํไดโ้ดยนาํปุ๋ย 2 

กรัมใส่ลงในหลอดปันเหวียง เติมนาํปราศจากไอออน 20 มิลลิลิตร นาํไปเขยา่ เป็นเวลา 24 ชวัโมง 
และนาํไปปันเหวียงเป็นเวลา 25 นาที นาํสารละลายมากรองดว้ยกระดาษกรอง 0.45 ไมครอน และ
นําสารละลายทีได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนส่วนทีละลาย ส่วนการวิเคราะห์หาปริมาณ
ไนโตรเจนทงัหมดจะมีวธีิการทดลองตามทีกล่าวไวข้า้งตน้ ตามวธีิของ AOAC Official Method 

 

 (17) 

 

3.3.2.11  การวเิคราะห์การสูญเสียไนโตรเจน (Total nitrogen loss)  
สามารถวดัค่าการสูญเสียไนโตรเจนของตวัอยา่งไดโ้ดยการวเิคราะห์หา

ปริมาณเถา้ (ash content) และปริมาณไนโตรเจนทงัหมด (Total nitrogen) นาํค่าทีวิเคราะห์ไดม้าหา
ค่าการสูญเสียไนโตรเจน ดงัสมการที 18 (Benito et al., 2003 และ Bustamante et al., 2008) 

 

การสูญเสียไนโตรเจน  = [100 – 100((X1N2/X2N1)]   (18) 

เมือ   

         X1 คือ ปริมาณเถา้เริมตน้ 

X2 คือ ปริมาณเถา้สุดทา้ย 

N1 คือ ปริมาณไนโตรเจนเริมตน้ 

N2 คือ ปริมาณไนโตรเจนสุดทา้ย 
 

3.3.3 การวเิคราะห์ทางสถิติ 
การทดสอบทางสถิติทงัหมดจะวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทดสอบทางสถิติ 

SPSS for windrows version 16.0 โดยทดสอบทีระดบัความเชือมนั (α) เท่ากบั 0.05 ซึงสิงทีทดสอบ
มีดงันี 
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3.3.3.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างสูตรทีใช้และระยะเวลาในการหมกั ดว้ย
วธีิการวเิคราะห์ความแปรปรวนจาํแนกสองทาง (Two – way ANOVA)  

3.3.3.2 ทดสอบความแตกต่างในเชิงปริมาณ โดยการจดักลุ่มดว้ยวธีิของ Duncan 

ของพารามิเตอร์ทีสนใจ อันประกอบด้วย ปริมาณไนโตรเจนทังหมด สารอินทรีย์ไนโตรเจน 
แอมโมเนียมไนโตรเจน และไนเตรทไนโตรเจน 

3.3.3.3 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพารามิเตอร์ทางกายภาพและทางเคมีกบั
พารามิเตอร์ไนโตรเจนทีสนใจ โดยใชก้ารวเิคราะห์ความสัมพนัธ์แบบสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson correlation)  

3.3.3.4 ทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างพารามิเตอร์ทางกายภาพและเคมีกับ
พารามิเตอร์ไนโตรเจนในรูปแบบสมการเชิงเส้นด้วยวิธี Multiple linear regression เลือกตวัแบบ
โดยวธีิ stepwise  



59 

 

บทท ี4 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 

 

ในการศึกษานีไดท้าํการหมกัปุ๋ยสองสูตร เพือทาํการเปรียบเทียบจากวตัถุดิบตงัตน้ที
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ มูลไก่และมูลหมู โดยทาํการทดลองหมกัเป็นระยะเวลา 119 วนั และเก็บตวัอยา่ง
เป็นระยะเพือดูการเปลียนแปลงของปุ๋ยหมกัตลอดระยะเวลาการหมกั โดยทาํการเก็บตวัอยา่งวนัที 
0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 วนั ซึงมีรายละเอียดขอ้มูลคุณภาพปุ๋ยด้าน
ต่างๆ ดงัต่อไปนี 

4.1 ลกัษณะพนืฐานของปุ๋ยหมักและการพจิารณาเทยีบกบัมาตรฐานของปุ๋ ยอนิทรีย์ 

ในการศึกษานีได้ทาํการตรวจติดตามทังลักษณะพืนฐานทางกายภาพและลักษณะ
เฉพาะทีเป็นการวิเคราะห์ทางเคมีทีเกิดการเปลียนแปลงตลอดระยะเวลาในการหมกัในปุ๋ยสูตรมูลไก่
และมูลหมูเป็นเวลา 119 วนั เพือใช้เป็นตวักาํหนดอายุของปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มทีทีเหมาะสมต่อการ
นาํไปใช ้

4.1.1  ลกัษณะทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมัก 

โดยการตรวจสอบการเจริญเต็มทีของปุ๋ยจากพารามิเตอร์ทางกายภาพและทางเคมี 
พบว่ามีคุณลกัษณะบางประการทีมีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ซึงสามารถนาํมาใชช่้วยในการจดั
จาํแนกอายุของปุ๋ยทีเหมาะสมต่อการนาํไปใช้ได ้โดยพารามิเตอร์ทางกายภาพและเคมีเบืองตน้ทีมี
อิทธิพลต่อการจดัจาํแนกอายขุองปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มที ไดแ้ก่ ลกัษณะของวสัดุหมกั สี กลิน อุณหภูมิ 
ความชืน พีเอช และอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 

4.1.1.1 ลกัษณะของวสัดุหมัก  
ในช่วงแรกของการหมัก วนัที 0 – 3 ปุ๋ยสูตรมูลไก่และมูลหมูสามารถ

มองเห็นวสัดุหมกัตงัตน้ไดอ้ยา่งชัดเจน ดงัตารางที 9 และ 10 ตามลาํดบั แต่หลงัจากวนัที 7 เป็นตน้
ไป ปุ๋ยทงัสองสูตรเริมมีลกัษณะแห้ง โดยปุ๋ยมูลไก่จะจบัตวัเกาะกนัเป็นกอ้น เนืองจากมีแกลบเป็น
องค์ประกอบหลกั ส่วนปุ๋ยมูลหมูจะมีลกัษณะร่วนขึน เกาะกนัเป็นกอ้นบา้ง แต่หลงัจากนันตงัแต่
วนัที 49 เป็นตน้ไปจนสินสุดการหมกั ปุ๋ยมูลไก่และมูลหมูมีลกัษณะแหง้และจบัตวัเป็นกอ้นแขง็ โดย
ปุ๋ยมูลหมูจะมองไม่เห็นลกัษณะของวสัดุหมกัตงัตน้ แต่ปุ๋ยมูลไก่ยงัคงมองเห็นแกลบไดอ้ยา่งชดัเจน
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4.1.1.2 สี  
ในช่วง 2 – 3 สัปดาห์แรกของการหมกั สีของปุ๋ยมูลไก่และมูลหมูจะมีสี

นาํตาล ดงัตารางที 9 และ 10 ตามลาํดบั ซึงเป็นสีของวสัดุหมกัตงัตน้ แต่หลงัจากนนัเมืออินทรียวตัถุ
เกิดการยอ่ยสลายอยา่งต่อเนือง สีของปุ๋ยมูลไก่จะมีสีนาํตาลเขม้ ส่วนปุ๋ยมูลหมูจะมีสีนาํตาลออกเทา 
ซึงสอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํของรสสุคนธ์ (2549) ทีพบวา่ปุ๋ยหมกัทีเจริญเต็มทีจะมีสีนาํตาลเขม้จนถึง
สีดาํ 

4.1.1.3 กลนิ  
ในช่วงแรกของการหมกัในปุ๋ยสูตรมูลไก่และมูลหมูจะไดก้ลินเหม็นของ

มูลสัตว์และวสัดุทีนํามาหมกั ดังตารางที 9 และ 10 ตามลาํดับ แต่เมือกระบวนการย่อยสลายเริม
เกิดขึนจะได้กลินแก๊สแอมโมเนียรุนแรงขึน จะได้กลินนีไปจนกระทงัถึงวนัที 14 ของการหมัก 
หลงัจากนนักลินแก๊สแอมโมเนียจะลดลง จนกระทงัหลงัวนัที 49 เป็นตน้ไป จนสินสุดกระบวนการ
หมัก ในปุ๋ยมูลหมูจะไม่มีกลินแก๊สแอมโมเนียหลงเหลืออยู่ ส่วนปุ๋ยมูลไก่จะยงัคงได้กลินแก๊ส
แอมโมเนียอยูไ่ปจนสินสุดการหมกั แต่จะไดก้ลินเพียงปริมาณเล็กนอ้ย 

4.1.1.4 อุณหภูมิ  
อุณหภูมิของปุ๋ยทงัสูตรมูลไก่และมูลหมูในช่วงระยะแรกของการหมกัจะมี

ค่าค่อนขา้งสูงและมีค่าสูงทีสุดในวนัที 3 ของการหมกั เนืองจากกิจกรรมของจุลินทรียท์าํการย่อย
สลายอินทรียวตัถุปลดปล่อยพลงังานออกมา (เจนวิทย ,์ 2544) ทาํให้ในช่วงนีอุณหภูมิมีค่าสูง แต่
หลงัจากนันอุณหภูมิมีแนวโน้มค่อยๆ ลดลงจนอุณหภูมิเริมคงทีมีค่าใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิภายนอก 
โดยอุณหภูมิของปุ๋ยมูลไก่จะเริมคงทีตงัแต่วนัที 42 เป็นตน้ไป ส่วนปุ๋ยมูลหมูอุณหภูมิจะเริมคงที
ตงัแต่วนัที 35 เป็นตน้ไป ดงัภาพที 11 ทงันีเนืองจากปุ๋ยมูลไก่มีแกลบซึงเป็นวสัดุหมกัทีย่อยสลาย
ยากเป็นองคป์ระกอบทาํให้กระบวนการยอ่ยสลายนนัดาํเนินไปไดช้า้กวา่ในปุ๋ยสูตรมูลหมู อุณหภูมิ
จึงเริมคงทีในเวลาทีชา้กวา่ 
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ภาพท ี11 อุณหภูมิของปุ๋ยสูตรมูลไก่และมูลหมูทีเกิดขึนตลอดระยะเวลาการหมกั 
 

4.1.1.5 ความชืน  
ความชืนตลอดระยะเวลาการหมักปุ๋ยทังสองสูตรแสดงดังภาพที  12 

ความชืนของปุ๋ยทงัสูตรมูลไก่และมูลหมูในช่วง 3 วนัแรกของการหมกัจะมีค่าค่อนขา้งสูง เนืองจาก
เป็นระยะเริมตน้ทีจุลินทรียก์าํลงัปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การยอ่ยสลายอินทรียวตัถุยงัเกิดได้
น้อย แต่เมือระยะเวลาในการหมกัเพิมขึน อินทรียวตัถุเกิดการย่อยสลายอย่างต่อเนืองเป็นผลทาํให้
ความชืนมีค่าลดลง (ประกาศิต, 2549) โดยความชืนของปุ๋ยมูลไก่และมูลหมูจะมีค่าลดลงและมีค่าตาํ
กว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ตงัแต่วนัที 21 และ 28 ตามลาํดบั ซึงเป็นไปตามเกณฑ์กาํหนดของกรมวิชาการ
เกษตรทีแนะนาํปุ๋ยทีเจริญเตม็ทีควรมีความชืนไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต ์(กรมวชิาการเกษตร, 2548) 

 

 
ภาพท ี12 ความชืนของปุ๋ยสูตรมูลไก่และมูลหมูทีเกิดขึนตลอดระยะเวลาการหมกั 
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4.1.1.6 ค่าพเีอช  
ค่าพีเอชตลอดระยะเวลาการหมักปุ๋ยของสูตรมูลไก่และมูลหมูมีความ

แตกต่างกนั โดยปุ๋ยสูตรมูลไก่มีค่าพีเอชโดยเฉลียส่วนใหญ่สูงกวา่ปุ๋ยสูตรมูลหมู ดงัภาพที 13 ปุ๋ยมูล
ไก่มีค่าพีเอช อยูใ่นช่วง 7.1 – 8.3 ซึงสูงกวา่ปุ๋ยมูลหมูทีมีค่าพีเอชอยูใ่นช่วง 6.8 – 7.6 แต่ค่าพีเอชของ
ปุ๋ยทงัสองสูตรจะมีค่าสูงสุดในวนัที 3 เช่นเดียวกนั แต่หลงัจากนันจะมีค่าลดลง เนืองจากจุลินทรีย์
พวกแบคทีเรียจะทาํการยอ่ยสลายวสัดุหมกัทียอ่ยสลายง่ายผลิตเป็นกรดอินทรียขึ์นมาเป็นผลทาํให้พี
เอชมีค่าลดลง (ประกาศิต, 2549) และหลังจากนันจะเริมคงที มีค่าพีเอชอยู่ในสภาวะทีเป็นกลาง
เนืองจากกระบวนการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุนอ้ยลง (มุกดา, 2544) ซึงปุ๋ยมูลไก่จะเริมคงทีในวนัที 42  

เป็นต้นไป  ซึงใช้เวลานานกว่าปุ๋ยมูลหมูที ค่าพี เอชจะเริมคงทีตังแต่วนัที  35 เป็นต้นไป ทังนี
เนืองมาจากวสัดุหมกัตงัตน้ทีปุ๋ยมูลไก่มีแกลบเป็นองคป์ระกอบหลกัซึงยากต่อการยอ่ยสลายกวา่ปุ๋ย
มูลหมู  

 

 
ภาพที 13 ค่าพีเอชของปุ๋ยสูตรมูลไก่และมูลหมูทีเกิดขึนตลอดระยะเวลาการหมกั 

 

4.1.1.7 อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน   
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในปุ๋ยทังสูตรมูลไก่และมูลหมูใน

ช่วงแรกของการหมกัจะมีค่าค่อนขา้งสูง โดยปุ๋ยมูลหมูมีค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนโดย
เฉลียส่วนใหญ่สูงกวา่ปุ๋ยมูลไก่ ดงัภาพที 14 ปุ๋ยมูลไก่มีค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนอยูใ่นช่วง 
8.9:1 – 13.4:1 ขณะทีปุ๋ยมูลหมูมีค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนอยูใ่นช่วง 9.1:1 – 23.2:1 แต่เมือ
ระยะเวลาในการหมกัปุ๋ยเพิมขึนค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของปุ๋ยทงัสองสูตรจะมีค่าลดลง 
โดยปุ๋ยมูลไก่มีค่าลดลงตงัแต่วนัที 49 เป็นตน้ไป ขณะทีปุ๋ยมูลหมูมีค่าลดลงตงัแต่วนัที 63 เป็นตน้ไป 
ทงันีเนืองจากสารอินทรียบ์างส่วนถูกจุลินทรียย์อ่ยสลายเปลียนเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และนาํ
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ระเหยออกจากกองปุ๋ยหมัก ขณะทีไนโตรเจนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปอินทรียสารในกองทําให้
อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนมีค่าลดลง (ประกาศิต, 2549; ยงยุทธ และคณะ, 2551) ซึงจะเห็นว่า
ค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนทีไดจ้ากการทดลองในปุ๋ยทงัสองสูตรมีค่าอยูใ่นช่วงทีเหมาะสม
ทีปุ๋ยหมักเจริญเต็มที  สอดคล้องกับการทดลองของ Bernal et al. (1998) ทีแนะนําว่าปุ๋ยทีผ่าน
กระบวนการยอ่ยสลายแลว้สุดทา้ยควรมีค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนตาํกวา่ 12:1 

 

 

ภาพท ี14 อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของปุ๋ยสูตรมูลไก่และมูลหมูทีเกิดขึนตลอดระยะเวลาการ
หมกั
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อายุปุ๋ ย
หมัก 

(วนั) 

ลกัษณะพารามิเตอร์พนืฐานในปุ๋ยมูลไก่ 

สี กลนิ ลกัษณะของวสัดุหมัก 

0 สีนาํตาล ส่วนผสมต่างๆ มองเห็นวสัดุหมกัแต่ละส่วนชดัเจน มีความชืน 

3 สีนาํตาล แอมโมเนียรุนแรง มีความร้อนสูงขึน มีความชืน 

7 สีนาํตาล แอมโมเนียรุนแรง ปุ๋ยหมกัเริมแหง้ เกาะเป็นกอ้น มีความร้อนลดลง มีความชืน 

14 สีนาํตาล แอมโมเนียรุนแรง ปุ๋ยหมกัแหง้ เกาะเป็นกอ้น มีความร้อนลดลง มีความชืน 

21 สีนาํตาล แอมโมเนียปานกลาง ปุ๋ยหมกัแหง้ เกาะเป็นกอ้น มีความร้อนลดลง มีความชืน 

28 สีนาํตาล แอมโมเนียปานกลาง ปุ๋ยหมกัแหง้ เกาะเป็นกอ้น มีความร้อนลดลง มีความชืน 

35 สีนาํตาลเขม้ แอมโมเนียปานกลาง ปุ๋ยหมกัแหง้ เกาะเป็นกอ้น มีความร้อนและความชืนลดลง  

42 สีนาํตาลเขม้ แอมโมเนียปานกลาง ปุ๋ยหมกัแหง้ เกาะเป็นกอ้น มีความร้อนและความชืนลดลง  

49 สีนาํตาลเขม้ แอมโมเนียเล็กนอ้ย มองไม่เห็นวสัดุหมกัอืนชดัเจน แต่ยงัคงมองเห็นแกลบ มีความร้อนใกลก้บัภายนอก มีความชืนลดลง 

63 สีนาํตาลเขม้ แอมโมเนียเล็กนอ้ย มองไม่เห็นวสัดุหมกัอืนชดัเจน แต่ยงัคงมองเห็นแกลบ มีความร้อนใกลก้บัภายนอก มีความชืนลดลง 

77 สีนาํตาลเขม้ แอมโมเนียเล็กนอ้ย มองไม่เห็นวสัดุหมกัอืนชดัเจน แต่ยงัคงมองเห็นแกลบ มีความร้อนใกลก้บัภายนอก มีความชืนลดลง 

91 สีนาํตาลเขม้ แอมโมเนียเล็กนอ้ย มองไม่เห็นวสัดุหมกัอืนชดัเจน แต่ยงัคงมองเห็นแกลบ มีความร้อนใกลก้บัภายนอก มีความชืนลดลง 

105 สีนาํตาลเขม้ แอมโมเนียเล็กนอ้ย มองไม่เห็นวสัดุหมกัอืนชดัเจน แต่ยงัคงมองเห็นแกลบ มีความร้อนใกลก้บัภายนอก มีความชืนลดลง 

119 สีนาํตาลเขม้ แอมโมเนียเล็กนอ้ย มองไม่เห็นวสัดุหมกัอืนชดัเจน แต่ยงัคงมองเห็นแกลบ มีความร้อนใกลก้บัภายนอก มีความชืนลดลง 

ตารางท ี9 คุณลกัษณะพารามิเตอร์พืนฐานของปุ๋ยหมกัสูตรมูลไก่ 
64 
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อายุปุ๋ ย
หมกั (วนั) 

ลกัษณะพารามเิตอร์พนืฐานในปุ๋ ยมูลหมู 

สี กลนิ ลกัษณะของวสัดุหมกั 

0 สีนาํตาล ส่วนผสมต่างๆ มองเห็นวสัดุหมกัแต่ละส่วนชดัเจน มีความชืน 

3 สีนาํตาล แอมโมเนียรุนแรง มีความร้อนสูงขึน มีความชืน 

7 สีนาํตาล แอมโมเนียรุนแรง ปุ๋ยหมกัเริมแหง้ ร่วน เกาะเป็นกอ้นบา้ง มีความร้อนลดลง มีความชืน 

14 สีนาํตาล แอมโมเนียรุนแรง ปุ๋ยหมกัแหง้ ร่วน เกาะเป็นกอ้นบา้ง มีความร้อนลดลง มีความชืน 

21 สีนาํตาล แอมโมเนียปานกลาง ปุ๋ยหมกัแหง้ เกาะเป็นกอ้น มีความร้อนลดลง มีความชืน 

28 สีนาํตาล แอมโมเนียปานกลาง ปุ๋ยหมกัแหง้ เกาะเป็นกอ้น มีความร้อนลดลง มีความชืน 

35 สีนาํตาลออกเทา แอมโมเนียเลก็นอ้ย ปุ๋ยหมกัแหง้ เกาะเป็นกอ้น มีความร้อนและความชืนลดลง  

42 สีนาํตาลออกเทา แอมโมเนียเลก็นอ้ย ปุ๋ยหมกัแหง้ เกาะเป็นกอ้น มีความร้อนใกลก้บัภายนอก มีความชืนลดลง  

49 สีนาํตาลออกเทา ไม่มีกลินแอมโมเนีย ปุ๋ยหมกัเกาะเป็นกอ้น มองไม่เห็นวสัดุหมกัอืนชดัเจน  มีความร้อนใกลก้บัภายนอก มีความชืนลดลง 

63 สีนาํตาลออกเทา ไม่มีกลินแอมโมเนีย ปุ๋ยหมกัเกาะเป็นกอ้น มองไม่เห็นวสัดุหมกัอืนชดัเจน  มีความร้อนใกลก้บัภายนอก มีความชืนลดลง 

77 สีนาํตาลออกเทา ไม่มีกลินแอมโมเนีย ปุ๋ยหมกัเกาะเป็นกอ้น มองไม่เห็นวสัดุหมกัอืนชดัเจน  มีความร้อนใกลก้บัภายนอก มีความชืนลดลง 

91 สีนาํตาลออกเทา ไม่มีกลินแอมโมเนีย ปุ๋ยหมกัเกาะเป็นกอ้น มองไม่เห็นวสัดุหมกัอืนชดัเจน  มีความร้อนใกลก้บัภายนอก มีความชืนลดลง 

105 สีนาํตาลออกเทา ไม่มีกลินแอมโมเนีย ปุ๋ยหมกัเกาะเป็นกอ้น มองไม่เห็นวสัดุหมกัอืนชดัเจน  มีความร้อนใกลก้บัภายนอก มีความชืนลดลง 

119 สีนาํตาลออกเทา ไม่มีกลินแอมโมเนีย ปุ๋ยหมกัเกาะเป็นกอ้น มองไม่เห็นวสัดุหมกัอืนชดัเจน  มีความร้อนใกลก้บัภายนอก มีความชืนลดลง 

ตารางท ี10 คุณลกัษณะพารามิเตอร์พืนฐานของปุ๋ยหมกัสูตรมูลหมู 
65 
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จากคุณลกัษณะทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมกัในแต่ละช่วงเวลาทีมีอิทธิพลต่อการ
หมกัปุ๋ยจะแปรผนัตามการเปลียนแปลงอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมกั ดังภาพที 15(ก) และ (ข) ดังนัน
สามารถนาํมาพิจารณาอายุของปุ๋ยหมกัตามการเปลียนแปลงอุณหภูมิ (Bernal et al., 1998) ไดเ้ป็น 4 

ระยะ ดงันี 

1. ระยะเริมผสม (Initial phase)  

ระยะเริมผสม คือ วนัแรก อายุ 0 วนั ของการทาํปุ๋ยหมกัอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยมีค่า
ใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิบรรยากาศภายนอก ทงันีภายในกองปุ๋ยหมกัยงัไม่มีความร้อนเกิดขึน เนืองจาก
จุลินทรียก์าํลงัปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มภายในกอง ทาํให้ในช่วงนีความชืนของกองปุ๋ยมีค่าสูง 
โดยมีความชืนอยูที่ประมาณ 50 – 100  เปอร์เซ็นต ์และเมือพิจารณาอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
พบว่าปุ๋ยสูตรมูลไก่และมูลหมูมีค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 13.4:1 และ15.7:1 

ตามลาํดบั ซึงมีค่าค่อนขา้งสูง เนืองจากยงัไม่เกิดกิจกรรมการยอ่ยสลายของจุลินทรีย ์ทาํให้ในระยะนี
จะไดก้ลินเหมน็ของวสัดุหมกัตงัตน้ และสามารถมองเห็นเนือวสัดุทีนาํมาหมกัตงัตน้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. ระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic phase)  

ระยะอุณหภูมิสูงจะเริมมีกระบวนการหมกัเกิดขึนในกระสอบปุ๋ยหมกั ซึงปุ๋ยมูลไก่
จะอยูใ่นช่วง 1 – 41 วนั อุณหภูมิทีวดัไดจ้ะอยูใ่นช่วง 35.0 – 53.7  องศาเซลเซียส ส่วนปุ๋ยมูลหมูจะอยู่
ในช่วง 1 – 34 วนั อุณหภูมิทีวดัได้จะอยู่ในช่วง 30.0 – 49.7 องศาเซลเซียส ซึงจะเห็นว่าในช่วงนี
อุณหภูมิของกองปุ๋ยจะมีค่าสูง ทําให้จุลินทรีย์พวกแบคทีเรียทีชอบอุณหภูมิสูง (thermophilic 

bacteria) เขา้มาทาํการย่อยสลายอินทรียวตัถุอย่างรวดเร็ว ทาํให้อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที
พบมีค่าสูง โดยปุ๋ยมูลไก่มีค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 8.9:1 – 12.2:1 และปุ๋ยมูลหมูมีค่า
อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 10.6:1 – 23.2:1 ทาํให้ในระยะนีจะไดก้ลินแก๊สแอมโมเนียทีรุนแรง
มากและวสัดุหมกัเริมยุย่ แต่ยงัสามารถมองเห็นวสัดุหมกัตงัตน้ไดบ้างส่วน แต่ความชืนในระยะนีจะ
ลดลง โดยปุ๋ยมูลไก่มีค่าความชืนอยูใ่นช่วง 23.6  -  54.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปุ๋ยมูลหมูมีค่าความชืนอยู่
ในช่วง 33.8 -  84.7 เปอร์เซ็นต์ อาจเนืองมาจากอุณหภูมิทีสูงขึน ทาํให้ภายในกองปุ๋ยมีความร้อน
เกิดขึน เป็นผลทาํให้ความชืนในกองปุ๋ยลดลง ในระยะนีควรมีการพลิกกลบักระสอบปุ๋ยสัปดาห์ละ 2 

– 3 ครัง เพือเป็นการระบายอากาศและทาํใหก้องวสัดุหมกัมีความร้อนกระจายสมาํเสมอ 
3. ระยะสุดท้ายของการเกดิปฏิกริิยา (End of active phase) 

ระยะสุดทา้ยของการเกิดปฏิกิริยา เป็นระยะทีอุณหภูมิเริมลดลง ซึงปุ๋ยมูลไก่จะเป็น
วนัที 42 ส่วนปุ๋ยมูลหมูจะเป็นวนัที 35 ในระยะนีปุ๋ยมูลไก่จะมีสีออกนาํตาลเขม้ ได้กลินของแก๊ส
แอมโมเนียปานกลาง และยงัมองเห็นวสัดุหมกัในส่วนทีเป็นแกลบ ส่วนปุ๋ยมูลหมูจะมีสีนาํตาลออก
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เทา ไม่มีกลินแก๊สแอมโมเนียและวสัดุหมกัจะยุย่มีขนาดเล็กลงและร่วนซุยบา้ง ส่วนความชืนและค่า
อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในระยะนีพบวา่จะมีค่าลดลงในปุ๋ยทงัสองสูตร 

4. ระยะคงสภาพ (Mature phase) 

ระยะคงสภาพ เป็นระยะทีอุณหภูมิภายในกระสอบปุ๋ยเริมคงที มีค่าใกล้เคียงกับ
อุณหภูมิภายนอก ซึงปุ๋ยมูลไก่จะอยู่ในช่วง 43 – 119 วนั วดัอุณหภูมิได้ 27.0 – 30.3 องศาเซลเซียส 

และวดัความชืนได ้14.4 – 18.8 เปอร์เซ็นต ์ส่วนปุ๋ยมูลหมูอยูใ่นช่วง 36 – 119 วนั วดัอุณหภูมิได ้27.0 

– 29.7 องศาเซลเซียส และวดัความชืนได ้14.9 – 32.4 เปอร์เซ็นต ์ในระยะนีปุ๋ยมูลไก่จะมีสีนาํตาลเขม้ 
มีกลินแก๊สแอมโมเนียอยูเ่ล็กนอ้ยและยงัสามารถมองเห็นวสัดุหมกัทีเป็นแกลบ ส่วนปุ๋ยมูลหมูจะมีสี
นาํตาลออกเทา ไม่มีกลินแก๊สแอมโมเนียและไม่สามารถมองเห็นวสัดุหมกัตงัตน้ได้อย่างชัดเจน 
เนืองจากจุลินทรียพ์วกแบคทีเรียทีชอบอุณหภูมิปานกลาง (mesophilic bacteria) จะเขา้มาทาํการยอ่ย
สลายอินทรียวตัถุกลายเป็นสารอินทรีย์ทีค่อนข้างเสถียร และพบว่าค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนในปุ๋ยทงัสองสูตรมีค่าลดลง โดยปุ๋ยมูลไก่มีค่าอยูใ่นช่วง 9.1:1 – 10.5:1 และปุ๋ยมูลหมูมีค่า
อยูใ่นช่วง 9.1:1 – 13.7:1 ปุ๋ยในระยะนีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรายต่อพืช 

 

   
    ก. ข. 

ภาพที 15 การเปลียนแปลงอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมกัระหวา่งการหมกัปุ๋ย 
ก. การเปลียนแปลงอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมกัระหวา่งการหมกัปุ๋ยมูลไก่ 

ข. การเปลียนแปลงอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมกัระหวา่งการหมกัปุ๋ยมูลหมู 
หมายเหตุ : 1, ระยะเริมผสม; 2, ระยะอุณหภูมิสูง; 3, ระยะสุดทา้ยของการเกิดปฏิกิริยา และ 4, ระยะ   

คงสภาพ 
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4.1.2 คุณลกัษณะมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ 

เมือวิเคราะห์คุณลกัษณะของปุ๋ยหมกัจากพารามิเตอร์ต่างๆ ทงั 119 วนัโดยนาํมา
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 เพือ
จาํหน่ายพบว่าในปุ๋ยมูลไก่ ขนาดของปุ๋ย หินและกรวด พลาสติก แกว้ วสัดุมีคมและโลหะอืนๆ ค่า   
พีเอช อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ปริมาณธาตุอาหารหลักไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมอยูใ่นเกณฑ์ทีผา่นมาตรฐานตงัแต่อายุ 0 – 119 วนั ส่วนปริมาณความชืนจะผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตงัแต่วนัที 21 – 119 ดังตารางที 11  ส่วนปุ๋ยมูลหมู ขนาดของปุ๋ย ปริมาณหินและกรวด 
พลาสติก แกว้ วสัดุมีคมและโลหะอืนๆ ค่าพีเอช ปริมาณธาตุอาหารหลกัไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมอยูใ่นเกณฑ์ทีผา่นมาตรฐานตงัแต่อายุ 0 – 119 วนั ส่วนปริมาณความชืนจะผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตงัแต่วนัที 28 – 119 และอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตงัแต่
วนัที 7 – 119 ดงัตารางที 12  

จากการเปรียบเทียบปุ๋ยหมกัทีศึกษากบัมาตรฐานคุณภาพปุ๋ยอินทรีย ์พบวา่ปุ๋ยหมกั
สูตรมูลไก่และปุ๋ยสูตรมูลหมูทีมีอายุการหมกัได้ 42 และ 35 วนั ตามลาํดบั จะเป็นวนัทีเหมาะสม 
สามารถนาํปุ๋ยหมกัไปใชง้านไดเ้นืองจากพารามิเตอร์ส่วนใหญ่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน  

อย่างไรก็ดีในตลอดระยะเวลาการหมกัปุ๋ยทงัสองสูตร พบวา่ค่าการนาํไฟฟ้าไม่มี
ค่าใดทีผา่นเกณฑ์มาตรฐานเลย ทงันีอาจเนืองมาจากความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในปุ๋ยทงัสองสูตรมี
ค่ามาก  ซึงจะเป็นผลดีทีจะไม่ตอ้งสินเปลืองปุ๋ยในปริมาณทีมากนกั  แต่ถา้ค่าการนาํไฟฟ้าเกิดจาก
เกลือหรือโลหะทีมีปริมาณมาก  จะไม่เป็นผลดีต่อการปรับปรุงคุณภาพดิน  เพราะอาจทาํให้ดินเค็ม
หรือเกิดความเป็นพิษต่อพืชได้  ดงันันถ้าตอ้งการนําปุ๋ยหมกันีไปใช้ประโยชน์เพือการจาํหน่าย
จะตอ้งมีการควบคุมค่าการนาํไฟฟ้าให้อยูใ่นเกณฑที์กาํหนดดว้ย 
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คุณลกัษณะ เกณฑ์กาํหนด 

ระยะเวลาในการหมกัปุ๋ ย (วนั) 

 3      2     105 119 

ขนาดของปุ๋ย  12.5×12.5 มม. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

อุณหภูมิ ไม่มีค่ามาตรฐาน 31.5 53.7 38.7 37.3 35.0 38.7 37.3 30.3 28.8 29.2 29.2 27.0 28.7 28.0 

ปริมาณความชืน             

และสิงทีระเหยได ้
  35 % โดยนาํหนกั 90.0 54.8 47.0 37.5 32.1 33.1 23.6 19.4 18.8 18.7 17.1 16.0 16.7 14.4 

ปริมาณหินและกรวด ขนาด 5 มม. 
1.0 1.0 1.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 1.5 2.0 

    5 % โดยนาํหนกั 

พลาสติก แกว้ วสัดุมี
คม และโลหะอืน ๆ 

ตอ้งไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ปริมาณอินทรียวตัถ ุ  30 % โดยนาํหนกั 66.1 54.4 51.4 43.8 50.1 46.4 48.2 46.1 45.3 45.8 44.5 41.1 40.9 42.8 

pH 5.5-8.5 7.1 8.3 8.3 7.9 7.6 7.8 7.6 7.1 7.6 7.5 7.4 7.2 7.3 7.3 

C/N ratio   20:1 13.4:1 12.2:1 10.3:1 10.1:1 10.3:1  8.9:1 9.6:1 9.2:1 10.5:1 9.4:1 10.1:1 9.1:1 9.3:1 9.1:1 

ตารางท ี11 การเปรียบเทียบมาตรฐานตวัอยา่งปุ๋ยหมกัมูลไก่กบัเกณฑม์าตรฐานปุ๋ยอินทรียต์ามประกาศกรมวชิาการเกษตร พ.ศ. 2548 
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คุณลกัษณะ เกณฑ์กาํหนด 

ระยะเวลาในการหมกัปุ๋ ย (วนั) 

 3      2     105 119 

ค่าการนาํไฟฟ้า (EC : 

Electrical 

Conductivity) 
 6 dS/m 

 

13.4 

 

18.5 17.8 12.3 14.7 14.3 17.3 17.7 17.2 16.9 17.3 16.6 15.4 15.6 

ปริมาณธาตุอาหารหลกั 
                        

2.8 3.0 ไนโตรเจน 

(Total Nitrogen)  1.0 % โดยนาํหนกั 3.3 2.9 3.1 2.8 3.1 3.3 3.2 3.2 2.8 3.1 2.8 2.9 

ฟอสฟอรัส 

(P2O5)  0.5 % โดยนาํหนกั 11.1 8.2 11.8 11.1 9.9 9.9 12.0 11.0 11.1 7.2 6.3 10.4 7.1 10.1 

โพแทสเซียม 

(K2O)  0.5 % โดยนาํหนกั 8.5 8.5 9.7 9.1 9.9 8.0 8.5 8.3 7.6 8.7 8.8 7.8 7.3 7.9 

 

* หมาย เหตุ   สํ าห รับป ริม าณสารห นู  (Arsenic) แคด เมี ยม  (Cadmium) โครเมี ยม  (Chromium) ทองแดง  (Copper) ตะกัว  (Lead) และปรอท  (Mercury) ไม่ ได้ทํ า  
                          การวเิคราะห์ในการทดลองนี 

ไม่ผา่นค่ามาตรฐาน 

ผา่นค่ามาตรฐาน 
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คุณลกัษณะ เกณฑ์กาํหนด 

ระยะเวลาในการหมกัปุ๋ ย (วนั) 

 3      2     105 119 

ขนาดของปุ๋ย  12.5×12.5 มม. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

อุณหภูมิ ไม่มีค่ามาตรฐาน 44.3 49.7 40.0 30.0 30.7 40.0 30.0 29.7 28.7 28.2 29.0 27.0 28.0 28.3 

ปริมาณความชืน               

และสิงทีระเหยได ้
  35 % โดยนาํหนกั 108.7 84.7 62.0 55.4 46.6 33.8 31.7 32.4 28.2 23.8 18.8 20.2 17.2 14.9 

ปริมาณหินและกรวด 
ขนาด 5 มม. 

3.0 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 3.5 2.5 3.0 3.5 5.0 3.0 4.5 

    5 % โดยนาํหนกั 

พลาสติก แกว้ วสัดุมีคม 

และโลหะอืน ๆ 
ตอ้งไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ปริมาณอินทรียวตัถ ุ  30 % โดยนาํหนกั 46.3 44.8 40.5 42.2 41.6 40.3 43.5 41.2 41.9 51.1 37.1 36.5 35.3 37.3 

pH 5.5-8.5 6.9 7.6 7.3 7.2 7.4 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.2 7.1 

C/N ratio   20:1 15.7:1 23.2:1 10.6:1 11.0:1 11.4:1  10.7:1 11.4:1 11.2:1 11.6:1 13.7:1 9.6:1 9.1:1 9.6:1 9.7:1 

ตารางท ี12 การเปรียบเทียบมาตรฐานตวัอยา่งปุ๋ยหมกัมูลหมูกบัเกณฑม์าตรฐานปุ๋ยอินทรียต์ามประกาศกรมวชิาการเกษตร พ.ศ. 2548 
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คุณลกัษณะ เกณฑ์กาํหนด 

ระยะเวลาในการหมกัปุ๋ ย (วนั) 

 3      2     105 119 

ค่าการนาํไฟฟ้า (EC : 

Electrical 

Conductivity) 
 6 dS/m 8.8 9.9 10.2 6.9 8.5 8.7 10.9 10.8 10.6 10.2 11.6 10.1 8.8 7.2 

ปริมาณธาตุอาหารหลกั                         

ไนโตรเจน 

(Total Nitrogen)  1.0 % โดยนาํหนกั 2.4 1.3 2.5 2.5 2.4 2.5 2.6 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.4 2.5 

ฟอสฟอรัส 

(P2O5)  0.5 % โดยนาํหนกั 15.7 16.0 26.0 21.3 21.4 18.3 20.5 21.9 19.1 24.6 14.2 17.9 14.9 18.6 

โพแทสเซียม 

(K2O)  0.5 % โดยนาํหนกั 2.5 2.9 3.0 2.9 2.8 2.7 2.9 2.8 2.7 2.8 2.8 2.7 2.9 2.7 

* หมายเหตุ   สํ าห รับป ริมาณสารห นู  (Arsenic) แคด เมี ยม  (Cadmium) โครเมี ยม  (Chromium) ทองแดง  (Copper) ตะกัว  (Lead) และปรอท  (Mercury) ไม่ ได้ทํ า  
                          การวเิคราะห์ในการทดลองนี 

ไม่ผา่นค่ามาตรฐาน 

ผา่นค่ามาตรฐาน 
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4.2 การเปลยีนแปลงปริมาณไนโตรเจนทงัหมดระหว่างการหมักปุ๋ย 

เปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจนทงัหมดด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนจาํแนก
สองทาง (Two – way ANOVA) พบว่า ชนิดของปุ๋ยและระยะเวลาการหมกัปุ๋ยมีอิทธิพลร่วมกัน 
แสดงวา่ชนิดของปุ๋ยและระยะเวลามีผลต่อปริมาณไนโตรเจนทงัหมดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั 
(p < 0.05, ดงัภาคผนวก ก) โดยปริมาณไนโตรเจนทงัหมดในปุ๋ยมูลไก่จะพบมากทีสุดในวนัที 28 

คือ 33.25 มิลลิกรัมต่อกรัม ขณะทีปุ๋ยมูลหมูจะพบมากทีสุดในช่วงเวลาทีช้ากว่าในวนัที 91 คือ 
26.41 มิลลิกรัมต่อกรัม ดงัภาพที 16 อาจเนืองมาจากปริมาณไนโตรเจนทงัหมดในปุ๋ยมูลไก่เกิดการ
สูญเสียไนโตรเจนไปในรูปการระเหยของแก๊สแอมโมเนีย ซึงพบว่าจะเกิดขึนมากในช่วงทา้ยของ
ระยะอุณหภูมิสูง จึงทาํให้ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดมีค่าลดลง ซึงแตกต่างจากปุ๋ยมูลหมูทีการ
สูญเสียแก๊สแอมโมเนียจะเกิดได้น้อย และเมือพิจารณาเปรียบเทียบเชิงปริมาณพบว่าปริมาณ
ไนโตรเจนทงัหมดในปุ๋ยมูลไก่มีค่ามากกว่าปุ๋ยมูลหมูตลอดระยะเวลาการหมกัอย่างมีนัยสําคญั      
(p < 0.05) ทังนีอาจเนืองมาจากมูลไก่มีกรดยูริกเป็นองค์ประกอบ ซึงในกรดยูริกจะมีปริมาณ
ไนโตรเจนอยู่สูง (Bustamante et al., 2008) ดังนันเมือวสัดุหมักตงัต้นมีไนโตรเจนสูงย่อมทาํให้
ไนโตรเจนในกระบวนการหมกัมีค่าสูง จึงเป็นผลทาํให้ปุ๋ยมูลไก่มีปริมาณไนโตรเจนอยูม่ากกวา่ปุ๋ย
มูลหมู  

 

 
ภาพท ี16 ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดของปุ๋ยสูตรมูลไก่ และสูตรมูลหมู 

 

เมือนาํค่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนทงัหมดในแต่ละวนัมาเปรียบเทียบกนั โดยใชก้าร
ทดสอบของ Duncan ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าปุ๋ยมูลไก่และมูลหมูแบ่งกลุ่มได ้6 กลุ่ม และ 4 

กลุ่ม ตามลาํดบั (ภาคผนวก ก ตารางที 24 และ 29) 
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โดยปุ๋ยหมกัสูตรมูลไก่ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดในช่วง 14 วนัแรกของการหมกัจะมี
ค่าผนัแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 27.49 -33.40 มิลลิกรัมต่อกรัม ขณะทีปุ๋ยมูลหมูในช่วง 21 วนัแรกของ
การหมกัปริมาณไนโตรเจนทงัหมดมีค่าผนัแปรเช่นกนั แต่ค่าทีเกิดขึนจะมีการเปลียนแปลงในช่วง
ทีกวา้งกว่าคือมีค่าอยู่ระหว่าง 13.31 – 25.40 มิลลิกรัมต่อกรัม ดงัภาพที 16 เนืองจากในช่วงแรก
จุลินทรียที์ชอบอุณหภูมิปานกลางจะเขา้ทาํการย่อยสลายอินทรียวตัถุทีย่อยสลายง่าย เป็นเหตุให้
อุณหภูมิของกองปุ๋ยเพิมสูง (ยงยทุธและคณะ, 2551) และในขณะเดียวกนัอินทรียวตัถุทีมีไนโตรเจน
เป็นองคป์ระกอบก็จะเกิดการสลายตวัปลดปล่อยไนโตรเจนออกมา หลงัจากนนัเมืออินทรียวตัถุที
ยอ่ยสลายง่ายเหลือน้อย จุลินทรียที์ชอบอุณหภูมิสูงจะเขา้ทาํการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุทีย่อยสลาย
ยาก ซึงในระยะนีเป็นระยะทีอินทรียวตัถุเกิดการยอ่ยสลายไดสู้ง ส่งผลทาํให้อุณหภูมิในกองปุ๋ยมีค่า
สูง โดยอุณหภูมิจะสูงถึง 53.7 และ 49.7 องศาเซลเซียส สําหรับปุ๋ยมูลไก่และมูลหมูตามลาํดับ 
ฉะนันจะเห็นว่าการเปลียนแปลงอุณหภูมิจะเป็นตัวบ่งชีถึงกระบวนการสลายตัวในช่วงที
อินทรียวตัถุและสารประกอบไนโตรเจนเกิดการย่อยสลาย ซึงจากการทดลองนีทีในช่วงแรกการ
เปลียนแปลงของอุณหภูมิมีค่าผนัแปร ส่งผลทาํให้กระบวนการสลายตวัเกิดการเปลียนแปลงที
แตกต่างกนั จึงมีผลทาํใหป้ริมาณไนโตรเจนทงัหมดทีพบในช่วงแรกนีมีค่าผนัแปรตามไปดว้ย 

หลงัจากนันในช่วงหลงัวนัที 14 และ 21 ของการหมกั สําหรับปุ๋ยมูลไก่และมูลหมู 
ตามลาํดบั ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดมีค่าเพิมขึน โดยค่าทีเกิดขึนจะมีการเปลียนแปลงเช่นนีไป
จนถึงวนัที  42 สําหรับปุ๋ยมูลไก่และวนัที  35 สําหรับปุ๋ยมูลหมู  ซึงเป็นระยะสุดท้ายของการ
เกิดปฏิกิริยา และจะสังเกตเห็นว่าในปุ๋ยมูลไก่ค่าไนโตรเจนทงัหมดทีเกิดขึนในช่วงนีจะเป็นการ
เปลียนแปลงในช่วงกวา้งมีค่าอยูร่ะหวา่ง 27.49 – 33.25 มิลลิกรัมต่อกรัม ต่างจากปุ๋ยมูลหมูทีจะเกิด
การเปลียนแปลงในช่วงแคบมีค่าอยู่ระหว่าง 24.00 – 25.46 มิลลิกรัมต่อกรัม ดงัภาพที 16 และเมือ
ผา่นระยะสุดทา้ยของการเกิดปฏิกิริยาจะพบวา่ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดทงัในปุ๋ยมูลไก่และมูลหมู
จะมีค่าเพิมสูงขึนอีก โดยปุ๋ยมูลไก่จะมีค่าเพิมขึนไปจนถึงวนัที 63 ขณะทีปุ๋ยมูลหมูจะมีค่าเพิมขึนไป
จนถึงวนัที 91 ดงัภาพที 16 ซึงปริมาณไนโตรเจนทงัหมดทีมีค่าเพิมขึนในช่วงนีอาจเนืองมาจาก
กิจกรรมการทํางานของจุลินทรีย์ทีใช้อุณหภูมิสูงลดตาํลง การสลายตัวของอินทรียวตัถุและ
สารประกอบไนโตรเจนเกิดขึนนอ้ยลง การสูญเสียไนโตรเจนจากกระบวนการยอ่ยสลายจึงลดตาํลง 
จึงพบปริมาณไนโตรเจนทงัหมดในช่วงนีมีค่าเพิมขึน นอกจากนีอตัราการลดลงของกิจกรรมของ
จุลินทรียย์งัสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิ ความชืน และค่าพีเอชทีมีค่าลดลงดว้ย (สูตรมูลหมู r = -0.657, p < 

0.01,  r = - 0.477, p < 0.01 และ r = -0.539, p < 0.05 ตามลําดับ) ส่วนค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนพบว่าเมือเวลาการหมกัเพิมขึนปริมาณคาร์บอนในวสัดุหมกัจะลดลง แต่ความเขม้ขน้
ของไนโตรเจนกลบัสูงขึน ส่งผลให้ค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนลดลง (ยงยุทธและคณะ, 
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2551) ซึงแสดงให้เห็นว่าปริมาณไนโตรเจนทีเพิมขึนทาํให้ค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
ลดลง (สูตรมูลหมู r = - 0.888, p < 0.01) ดงัตารางที 13 ซึงจะเห็นว่าปริมาณไนโตรเจนทงัหมดใน
ปุ๋ยมูลหมูมีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าอุณหภูมิ ความชืน พีเอช และอัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจน บ่งบอกวา่กระบวนการหมกัมีผลต่อการเปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนทงัหมด ขณะที
ปุ๋ยมูลไก่ไม่ได้มีแนวโน้มเป็นเช่นนัน  ดังตารางที  14 อาจเนืองมาจากปุ๋ยมูลไก่มีแกลบเป็น
องคป์ระกอบอยูสู่ง ทาํให้กระบวนการยอ่ยสลายเกิดไดย้าก ถึงแมจ้ะผา่นกระบวนการหมกัก็ยงัคงมี
อินทรียวตัถุสูง 

 

ตารางที 13 สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของ Pearson ระหวา่งปริมาณไนโตรเจนทงัหมด และปัจจยัทาง
กายภาพและทางเคมี ในปุ๋ยหมกัสูตรมูลหมู (n = 42) 

พารามิเตอร์ TN Temp. pH Moisture C/N ratio 

TN 1 -0.657** -0.539* -0.477** -0.888** 

Temp. 1 0.271 0.836** 0.736** 

pH 1 0.104 0.397** 

Moisture 1 0.676** 

C/N ratio 1 

หมายเหตุ * มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรทีระดบันยัสาํคญั 0.05  

 ** มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรทีระดบันยัสาํคญั 0.01  
 

ตารางที 14 สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของ Pearson ระหวา่งปริมาณไนโตรเจนทงัหมด และปัจจยัทาง
กายภาพและทางเคมี ในปุ๋ยหมกัสูตรมูลไก่ (n = 42) 

พารามิเตอร์ TN Temp. pH Moisture C/N ratio 

TN 1 0.094 -0.146 0.394** 0.072 

Temp. 1 0.802** 0.470** 0.378** 

pH 1 0.220 0.157 

Moisture 1 0.818** 

C/N ratio 1 

หมายเหตุ * มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรทีระดบันยัสาํคญั 0.05  

 ** มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรทีระดบันยัสาํคญั 0.01  
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หลงัจากนนัในช่วงทา้ยของกระบวนการหมกั โดยปุ๋ยมูลไก่ตงัแต่วนัที 63 และปุ๋ยมูล
หมูตังแต่วนัที 91 เป็นต้นไป ดังภาพที 16 ปริมาณไนโตรเจนทังหมดจะมีค่าลดลงอาจเกิดจาก
ในช่วงท้ายอตัราการย่อยสลายค่อนขา้งเสถียร เป็นเหตุให้กิจกรรมโดยรวมของจุลินทรียล์ดลง 
อุณหภูมิของกองปุ๋ยเริมคงทีจนมีค่าใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิบรรยากาศภายนอก ค่าพีเอชและความชืน
เริมคงที แสดงถึงเป็นระยะทีการสลายตวัของอินทรียวตัถุเกิดขึนน้อยลง หรืออาจเรียกไดว้่าเขา้สู่
ระยะทีปุ๋ยเจริญเต็มที ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดทีพบในช่วงนีจึงมีค่าลดลง โดยปริมาณไนโตรเจน
ทงัหมดทีมีค่าลดลงในช่วงนีนอกจากจะมีสาเหตุมาจากอตัราการยอ่ยสลายของสารอินทรียที์ลดลง
ยงัเป็นผลมาจากบางส่วนของไนโตรเจนทงัหมดอาจระเหยไปในรูปแก๊สแอมโมเนีย หรือเกิดการชะ
ของไนโตรเจนรูปทีละลาย (Wu et al., 2010) 

จากการทดลองปริมาณไนโตรเจนทงัหมดทีเกิดขึนมีความผนัแปรตลอดระยะเวลาที
หมกั ซึงเกิดจากมีหลายกระบวนการเขา้มาเกียวขอ้งกบัการเปลียนแปลงทงักระบวนการยอ่ยสลาย
ของอินทรียวตัถุ (Tam and Tiquia, 1998) ทีเป็นผลทาํให้ปริมาณไนโตรเจนทังหมดมีค่าเพิมขึน 
ส่วนการลดลงของปริมาณไนโตรเจนทงัหมดทีน่าจะเกิดจากการสูญเสียไนโตรเจน (Wu et al., 

2010) การศึกษาพิจารณาการเปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนทงัหมดในปุ๋ยมูลไก่และมูลหมูนีเพียง
พารามิเตอร์เดียวไม่เพียงพอทีจะสามารถถูกใช้สําหรับประเมินการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกัเพือ
กาํหนดคุณภาพของปุ๋ยหมกัได ้ดงันนัเพือให้การประเมินการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกัเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพการพิจารณาการเปลียนแปลงสิงทีเกิดขึนภายในกระบวนการหมกัโดยพิจารณาจาก
กระบวนการเปลียนรูปของไนโตรเจนทีเกิดการเปลียนแปลงตลอดระยะเวลาทีทาํการหมักก็
สามารถช่วยสนบัสนุนบ่งบอกถึงการเจริญเตม็ทีของปุ๋ยหมกัไดดี้ขึน 

 

4.3 กระบวนการเปลยีนรูปของสารอนิทรีย์ไนโตรเจน แอมโมเนียม และไนเตรทในปุ๋ยมูลไก่กบัมูล
หมู 

ไนโตรเจนทีพบส่วนใหญ่ในปุ๋ยหมักทังสองสูตรจะอยู่ในรูปของสารอินทรีย์
ไนโตรเจน  รองลงมา ได้แก่  แอมโมเนียม  และไนเตรท  ตามลําดับ  เมือเปรียบเทียบปริมาณ
ไนโตรเจนแต่ละรูปแบบในปุ๋ยหมกัทงัสองสูตร ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนจาํแนกสอง
ทาง  (Two – way ANOVA) พบว่า ตลอดระยะเวลาการหมกั ปุ๋ยทงัสองสูตรมีปริมาณไนโตรเจน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั (p < 0.05, ภาคผนวก ก ตารางที 20-23) อยา่งไรก็ดีถึงแมว้า่จะมีความ
แตกต่างกนัในเชิงปริมาณ แต่ทิศทางของการสร้างและสลายของรูปแบบต่าง ๆ ในปุ๋ยทงัสองสูตร
กลบัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยการเปลียนแปลงปริมาณสารอินทรียไ์นโตรเจน แอมโมเนียม 
และไนเตรทในปุ๋ยทงัสองแสดงดงัภาพที 17 18 และ 19 ตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการ 
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ภาพที 17 กราฟแสดงปริมาณสารอินทรีย์ไนโตรเจนตลอดระยะเวลาการหมัก  สารอินทรีย์
ไนโตรเจนในปุ๋ยมูลสัตวท์งัสองสัมพนัธ์อยา่งไม่มีนยัสาํคญั (p<0.01) 

 

 

ภาพที 18 กราฟแสดงปริมาณแอมโมเนียมตลอดระยะเวลาการหมกั กบัในภาพเล็กความสัมพนัธ์
ระหวา่งปริมาณแอมโมเนียมในปุ๋ยมูลไก่กบัแอมโมเนียมในปุ๋ยมูลหมู r = 0.956, p < 0.01 

 

หมกัมีอิทธิพลต่อปุ๋ยหมกัทงัสองสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ปริมาณทีแตกต่างกันได้รับ
อิทธิพลมาจากวตัถุดิบตงัตน้ทีแตกต่างกนั 
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ภาพที 19 กราฟแสดงปริมาณไนเตรทตลอดระยะเวลาการหมัก กับในภาพเล็กความสัมพันธ์
ระหวา่งปริมาณ ไนเตรทในปุ๋ยมูลไก่กบัไนเตรทในปุ๋ยมูลหมู r = 0.978, p < 0.01 

 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของพารามิเตอร์พืนฐานของปุ๋ยหมกักบัปริมาณสารอินทรีย์
ไนโตรเจน แอมโมเนียม และไนเตรท พบวา่ อุณหภูมิซึงเป็นปัจจยัของกระบวนการหมกัมีอิทธิพล
ต่อการเปลียนแปลงปริมาณและรูปแบบของไนโตรเจนในปุ๋ยทังสอง ดังตารางที 15 และ 16 

ตามลาํดับ โดยในช่วงระยะอุณหภูมิสูงการย่อยสลายของอินทรียวตัถุจะเกิดได้สูง สารอินทรีย์
ไนโตรเจนจะถูกปลดปล่อยออกมาจากกิจกรรมการทํางานของจุลินทรีย์ ทําให้สารอินทรีย์
ไนโตรเจนมีค่าเพิมขึน (ภาพที 17) จากนันไนโตรเจนส่วนหนึงถูกนําไปใช้ในการสร้างเซลล์
จุลินทรีย ์และอีกส่วนหนึงอาจเกิดกระบวนการสลายตวั (Mineralization) ทีสารอินทรียไ์นโตรเจน
ถูกจุลินทรียท์าํการเปลียนรูปไปเป็นแอมโมเนียมดว้ยปฏิกิริยาแอมโมนิฟิเคชนั (Ammonification) 

(Tiquia, 2008) ปริมาณสารอินทรียไ์นโตรเจนทีพบจึงมีค่าลดลง ขณะทีปริมาณแอมโมเนียมมีค่า
เพิมขึน 

ซึงจะเห็นว่าในช่วงระยะอุณหภูมิสูง การเกิดกระบวนการสลายตัว ทําให้ปริมาณ
สารอินทรียไ์นโตรเจนทีพบในปุ๋ยทงัสองมีค่าลดลง สอดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิ
และสารอินทรียไ์นโตรเจนทีเป็นไปในทิศทางผกผนักนัอย่างมีนัยสําคญั (สูตรมูลหมู r = -0.731,     

p < 0.01 ตารางที 15) แต่สําหรับในปุ๋ยมูลไก่ไม่ได้มีแนวโน้มเป็นเช่นนัน ดังตารางที 16 อาจ
เนืองมาจากแกลบทีเป็นองคป์ระกอบในมูลไก่เป็นวสัดุทียากต่อการยอ่ยสลาย ทาํให้กระบวนการ
เปลียนรูปของไนโตรเจนดําเนินไปได้ช้า ไนโตรเจนทีพบส่วนใหญ่จึงยงัคงอยู่ในรูปของ
สารอินทรียไ์นโตรเจน  
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ตารางที 15 สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson) ระหวา่งไนโตรเจนกบัพารามิเตอร์ทาง
กายภาพในปุ๋ยสูตรมูลหมู 

พารามิเตอร์ Org-N NH4
+ - N NO3

-- N 

NH4
+-N -0.441** 1 

NO3
- - N 0.174 -0.882** 1 

Temp. -0.731** 0.508** -0.192 

pH -0.443** 0.397** -0.464** 

Moisture -0.591** 0.450** -0.091 

 หมายเหตุ * มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรทีระดบันยัสาํคญั 0.05  

 ** มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรทีระดบันยัสาํคญั 0.01  

  

ตารางที 16 สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson) ระหวา่งไนโตรเจนกบัพารามิเตอร์ทาง
กายภาพในปุ๋ยสูตรมูลไก่ 

พารามิเตอร์ Org-N NH4
+ - N NO3

-- N 

NH4
+-N 0.403** 1 

NO3
- - N -0.412** -0.831** 1 

Temp. -0.101 0.612** -0.362* 

pH -0.222 0.522** -0.419** 

Moisture -0.025 0.509** -0.027 

หมายเหตุ  * มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรทีระดบันยัสาํคญั 0.05  

 ** มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรทีระดบันยัสาํคญั 0.01 

 

สําหรับปริมาณแอมโมเนียมทีมีค่าเพิมขึนในช่วงระยะอุณหภูมิสูง ซึงเกิดจากกิจกรรม
การทาํงานของจุลินทรียที์มีมากขึน ส่งผลให้ปริมาณแอมโมเนียมถูกปลดปล่อยออกมาไดเ้พิมขึน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแอมโมเนียมและอุณหภูมิจึงเป็นไปในทิศทางทีผนัตามกนัอยา่งมีนยัสําคญั 
(สูตรมูลหมู r = 0.508, p < 0.01 ตารางที 15 และสูตรมูลไก่ r = 0.612, p < 0.01 ตารางที 16) และ
ปริมาณแอมโมเนียมทีเพิมขึนมีความสัมพนัธ์กบัค่าพีเอชของกองปุ๋ยทีเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั (สูตร
มูลหมู  r = 0.397, p < 0.01 ตารางที  15 และสูตรมูลไก่  r = 0.522, p < 0.01 ตารางที  16) จาก
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คุณสมบัติของแอมโมเนียมทีเป็นด่าง จึงส่งผลทําให้ค่าพี เอชของกองปุ๋ยในช่วงนีมีค่าสูงขึน 
เช่นเดียวกบัการทดลองของ Huang et al. (2001) ทีทาํการหมกัปุ๋ยมูลหมูกบัขีเลือย และการทดลอง
ของ Sasakova et al. (2009) ทีทาํการหมกัปุ๋ยมูลไก่กบัฟางขา้ว พบว่าในช่วงระยะอุณหภูมิสูงพีเอช
ของกองปุ๋ยมีค่าสูงขึน จากปริมาณแอมโมเนียมทีมีมากขึน 

เมือผา่นระยะอุณหภูมิสูง ปริมาณแอมโมเนียมทีพบในปุ๋ยทงัสองจะมีค่าลดลง (ภาพที 
18) โดยปริมาณแอมโมเนียมทีมีค่าลดลงนี เกิดจากแอมโมเนียมบางส่วนถูกจุลินทรียท์าํการเปลียน
รูปกลบัไปเป็นสารอินทรียไ์นโตรเจนดว้ยกระบวนการอิมโมบิไลเซชนั (Immobilization) (Li et al., 

2000 และHuang et al., 2001) ซึงเห็นได้ชัดจากปริมาณสารอินทรียไ์นโตรเจนในปุ๋ยมูลหมูทีมีค่า
เพิมขึนอีกหลงัจากวนัที 49 ของการหมกั (ภาพที 17)  และแอมโมเนียมทีมีค่าลดลงนีส่วนหนึงอาจ
เกิดจากกระบวนการสลายตวั (Mineralization) ทีแอมโมเนียมถูกจุลินทรียท์าํการเปลียนรูปไปเป็น
ไนเตรทด้วยปฏิ กิ ริยาไนตริฟิ เคชัน  (Nitrification) (Bernal et al., 1997) ส่ งผลทําให้ป ริมาณ
แอมโมเนียมมีค่าลดลง ขณะทีปริมาณไนเตรทมีค่าเพิมขึน ความสัมพนัธ์จึงเป็นไปในทิศทางที
ผกผนักนัอยา่งมีนยัสําคญั (สูตรมูลหมู r = - 0.882, p < 0.01 ภาพที 20 และสูตรมูลไก่ r = - 0.831, p 

< 0.01 ภาพที 21) 

 

 
ภาพท ี20 กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณแอมโมเนียมกบัไนเตรทในปุ๋ยสูตรมูลหมู r = - 0.882, 

p < 0.01 
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ภาพที 21 กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณแอมโมเนียมกบัไนเตรทในปุ๋ยสูตรมูลไก่ r = - 0.831, 

p < 0.01 

 

ส่วนปริมาณไนเตรททีพบในช่วงแรกมีค่าตาํ (ภาพที 19) เนืองจากอุณหภูมิ ความชืน 
และพีเอชมีค่าสูงจะไปยบัยบัยงักิจกรรมการทํางานและการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่ม           
ไนตริฟายอิง (Huang et al., 2004) ส่งผลต่อกระบวนการเกิดไนตริฟิเคชนั แต่จะพบปริมาณไนเตรท
มีค่าเพิมขึนหลงัจากระยะอุณหภูมิสูง ทีอุณหภูมิ ความชืน และพีเอชของกองปุ๋ยมีค่าลดลง จุลินทรีย์
เริมมีการย่อยสลายไนโตรเจนให้กลายเป็นไนเตรท ทาํให้ปริมาณไนเตรทมีค่าเพิมขึน ซึงปริมาณ  
ไนเตรททีมีค่าเพิมขึนนีแสดงถึงการเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชันทีจุลินทรียท์าํการเปลียนรูป
แอมโมเนียมไปเป็นไนเตรท และกระบวนการไนตริฟิเคชนัทีเกิดขึนยงัส่งผลทาํใหพ้ีเอชของกองปุ๋ย
ในช่วงนีมีค่าลดลง เนืองจากไฮโดรเนียมไอออน (H+) ทีถูกปลดปล่อยออกมาจากกระบวนการ 
ความสัมพนัธ์จึงเป็นไปในทิศทางทีผกผนักนัอย่างมีนัยสําคญั (สูตรมูลหมู r = - 0.464 , p < 0.01 

ตารางที 15 และสูตรมูลไก่ r = - 0.419, p < 0.01 ตารางที 16) และพบวา่ปริมาณไนเตรทนนัจะมีค่า
สูงเมือกองปุ๋ยเขา้สู่ระยะทีปุ๋ยเจริญเต็มที ซึงเป็นระยะทีอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมกัลดลงจนใกลเ้คียงกบั
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ (Sanchez – Monedero et al., 2000) ซึงทงัในปุ๋ยมูลหมูและมูลไก่นี
พบวา่ปริมาณไนเตรทจะมีค่าสูงสุดในวนัที 91 มีค่า 5.30 และ 6.77 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลาํดบั  

จะเห็นไดว้่าสารอินทรียไ์นโตรเจน แอมโมเนียม และไนเตรททีเกิดเปลียนรูปไปมา
ตลอดระยะเวลาการหมกั สะทอ้นให้เห็นภาพของกระบวนการหมกัทีชัดเจนขึน โดยในช่วงแรก
ของการหมกัทีการย่อยสลายยงัไม่สมบูรณ์ แอมโมเนียมมีความเขม้ขน้สูง ไม่เหมาะทีจะนาํไปใช้
ประโยชน์ แต่เมือกระบวนการย่อยสลายเกิดอย่างสมบูรณ์ ไนโตรเจนจะถูกเปลียนไปอยู่ในรูป     
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ไนเตรท ซึงพบว่าจะเกิดขึนในช่วงทา้ยของการหมกั การนาํปุ๋ยหมกัในช่วงนีไปใช้ก็จะประโยชน์ 
โดยไม่จาํเป็นตอ้งเติมไนโตรเจนเพิมลงไป  เนืองจากในปุ๋ยมีปริมาณไนโตรเจนทีเพียงพอ อยา่งไรก็
ดีนอกจากพารามิเตอร์ไนโตรเจนมีความสําคญั ความสัมพนัธ์ระหวา่งไนโตรเจนกบัพารามิเตอร์อืน
ของปุ๋ยหมกัก็สามารถช่วยทาํนายบ่งบอกถึงการเจริญเตม็ทีของปุ๋ยหมกัได ้ดงัหวัขอ้ทีจะกล่าวถดัไป 

 

4.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างไนโตรเจนกบัพารามิเตอร์ของปุ๋ยหมัก 

การประเมินการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกันอกจากจะพิจารณาจากการเปลียนแปลง
รูปแบบต่างๆ ของไนโตรเจนโดยตรงแล้ว เช่น การเปลียนแปลงของปริมาณไนโตรเจนทงัหมด 
สารอินทรียไ์นโตรเจน แอมโมเนียมและไนเตรท การพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งไนโตรเจน
กบัพารามิเตอร์อืนของปุ๋ยหมกัก็เป็นอีกทางหนึงทีสามารถช่วยประเมินการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั 
เพือกาํหนดคุณภาพของปุ๋ยหมกัได ้ดงันี  

4.4.1  อตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรท (NH4
+/NO3

- ratio)  

การเปลียนแปลงอตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรทจะสะทอ้นถึงกระบวนการ
เกิดไนตริฟิเคชนัและใช้เป็นเกณฑ์สําหรับการประเมินการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั ทีตอนทา้ยของ
กระบวนการหมกัความเขม้ขน้ของไนเตรทควรมีค่าสูงกว่าแอมโมเนียม เพราะปุ๋ยหมกัทีมีความ
เขม้ขน้ของแอมโมเนียมสูงจะเป็นตวับ่งชีถึงความไม่มีเสถียรภาพ หรือการเจริญไม่เต็มทีของปุ๋ย
หมกั (Aparna et al., 2007) ซึงสุดทา้ยเมือสินสุดการหมกัแอมโมเนียมควรมีค่าไม่เกินร้อยละ 0.04 

(Zucconi and de Bertodi, 1987) ส่วนอตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรทควรมีค่าตาํกวา่ 1 (Bernal et 

al., 1997) 

จากการทดลองในปุ๋ยมูลไก่และมูลหมูนีทีในช่วงระยะอุณหภูมิสูงปริมาณ
แอมโมเนียมในปุ๋ยทงัสองมีค่าเพิมขึนจากกระบวนการเกิดปฏิกิริยาแอมโมนิฟิเคชนั หลงัจากนนัก็มี
ค่าลดลงในช่วงระยะคงสภาพทีมีสาเหตุมาจากแอมโมเนียมบางส่วนถูกจุลินทรียท์าํการเปลียนรูป
ไปเป็นไนเตรทดว้ยปฏิกิริยาไนตริฟิเคชนั (Nitrification) เป็นผลทาํให้ปริมาณไนเตรทมีค่าเพิมขึน 
จากการเปลียนแปลงของปริมาณแอมโมเนียมและไนเตรทดงักล่าว จึงส่งผลทาํให้ในช่วงระยะ
อุณหภูมิสูงอตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรทในปุ๋ยทงัสองมีค่าเพิมขึน โดยมีการเปลียนแปลงอยู่
ในช่วง  6.6 – 32.8 สําหรับปุ๋ยมูลไก่ และ 6.9 – 28.9 สําหรับปุ๋ยมูลหมู ดงัภาพที 22 ซึงแสดงให้เห็น
ว่าในช่วงนีกระบวนการเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันมีค่าตาํ กองปุ๋ยมีปริมาณแอมโมเนียมสูงยงัไม่
เหมาะทีจะนาํไปใช ้แต่หลงัจากนนัอตัราส่วนนีมีค่าลงลงในช่วงระยะคงสภาพ โดยปุ๋ยมูลไก่และมูล
หมู มี ค่ าตําก ว่ า  1 ใน ช่ วงว ัน ที  77 - 91 สอดคล้อ งกับ งาน วิ จัยของ  Parades et al. (2000)  
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ภาพที 22 การเปลียนแปลงอัตราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรท  (NH4

+-N/ NO3
--N ratio) ตลอด

ระยะเวลาการหมกัในปุ๋ยมูลไก่และมูลหมู 
 

ทีทําการหมักปุ๋ยจากมูลไก่  และการทดลองของ Li et al. (2000) Ko et al. (2007)  และ Tiquia 

(2008) ทีทาํการหมกัปุ๋ยจากมูลหมู ทีอตัราส่วนนีจะมีค่าลดลงและมีค่าตาํกว่า 1 ในช่วงระยะคง
สภาพ ซึงอตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรททีลดลงนีจะบ่งบอกถึงปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันเกิดได้
อยา่งสมบูรณ์ (Sanchez – Monedero et al., 2000) แสดงถึงในกองปุ๋ยมีปริมาณไนเตรทเพิมขึน ปุ๋ย
หมกัทีไดมี้คุณภาพเหมาะสมทีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ 

4.4.2  อตัราส่วนคาร์บอนส่วนทลีะลายต่อไนโตรเจนทงัหมด (WSC/TN) 

นอกจากอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในของแข็งจะสามารถช่วยบ่งบอกถึง
การเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกัดงัทีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้คุณลกัษณะพืนฐานของปุ๋ยหมกั การพิจารณา
อตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจนทงัหมดก็สามารถช่วยบ่งบอกถึงการเจริญเต็มทีของ
ปุ๋ยหมกัไดช้ดัเจนขึน เนืองจากปฏิกิริยาการยอ่ยสลายทางชีวเคมีของอินทรียวตัถุส่วนใหญ่จะเกิดขึน
ในส่วนทีละลาย (Huang et al., 2004) โดยคาร์บอนส่วนทีละลายจะประกอบด้วยสารประกอบ
อินทรียที์ยอ่ยสลายง่าย เช่น นาํตาล กรดอะมิโน และเปปไทด์ (Parades et al., 2001) ทีสารประกอบ
เหล่านีทีละลายนาํไดม้กัเป็นส่วนทีจุลินทรียส์ามารถนาํไปใชไ้ด ้การยอ่ยสลายสารประกอบเหล่านี
จึงเกิดขึนก่อนและเป็นแหล่งอาหารสําคญัทาํให้ประชากรของจุลินทรียเ์พิมขึนอยา่งรวดเร็ว (ยงยทุธ
และคณะ, 2541)  
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ซึงจากการทดลองนีทงัในปุ๋ยมูลไก่และมูลหมู อตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลาย
ต่อไนโตรเจนทงัหมดในช่วงระยะอุณหภูมิสูงจะมีค่าเพิมขึน ดงัภาพที 23 เนืองจากจุลินทรียจ์ะทาํ
การย่อยสลายสารประกอบคาร์บอนทีย่อยง่าย และมีการปลดปล่อยไนโตรเจนออกมา ทาํให้
อตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจนทงัหมดในช่วงนีมีค่าสูง แต่เมือเขา้สู่ระยะคงสภาพ
อตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจนทงัหมดในปุ๋ยทงัสองจะมีค่าลดลง เป็นผลมาจาก
กิจกรรมการทาํงานของจุลินทรียที์ลดลงและสารประกอบคาร์บอนทีละลายจะถูกเปลียนเป็นสาร 
ฮิวมิกทีคงทนต่อการย่อยสลาย (Rekha et al., 2005) ซึงคล้ายกับผลการเปลียนแปลงของค่า
อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในของแข็งในปุ๋ยทงัสองทีอตัราส่วนนีจะมีค่าเพิมขึนในช่วงระยะ
อุณหภูมิสูงแลว้มีค่าลดลงในช่วงระยะคงสภาพ และพบวา่ในปุ๋ยมูลหมูค่าอตัราส่วนคาร์บอนส่วนที
ละลายต่อไนโตรเจนทังหมดจะมีค่าตาํกว่า 0.7 ในช่วงวนัที 77 - 91 สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
Chang et al. (2005) ทีทาํการหมกัปุ๋ยจากเศษอาหารทีพบวา่เมือสินสุดการหมกัอตัราส่วนนีมีค่า 0.6 

ซึงมีค่าตาํกวา่ 0.7 ทีบ่งบอกถึงปุ๋ยทีเจริญเต็มทีตามคาํแนะนาํของ Hue and Liu (1995) ขณะทีปุ๋ยมูล
ไก่อตัราส่วนนีไม่ไดมี้แนวโนม้เป็นเช่นนี เนืองจากในปุ๋ยมูลไก่มีแกลบเป็นองคป์ระกอบ ซึงแกลบ
มีอินทรียวตัถุสูง ทาํให้ในช่วงแรกของการหมกัทีจุลินทรียท์าํการยอ่ยสลายสารประกอบอินทรียที์
ยอ่ยสลายง่ายแลว้ปลดปล่อยคาร์บอนและไนโตรเจนออกมาดาํเนินไปไดช้้ากว่าปุ๋ยมูลหมู จึงเป็น
สาเหตุทาํให้อตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจนทงัหมดในปุ๋ยมูลไก่นีถึงแมจ้ะสินสุด
การหมกัอตัราส่วนนีก็ยงัคงมีค่าสูง 

 

 
ภาพที 23 การเปลียนแปลงอตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจนทงัหมด (WSC/TN ratio) 

ตลอดระยะเวลาการหมกัในปุ๋ยมูลไก่และมูลหมู 
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4.5 การสูญเสียไนโตรเจน (TN – loss)  

การบ่งบอกถึงการเจริญเต็มทีและเสถียรภาพของปุ๋ยหมกัทีนํามาศึกษา นอกจากจะ
พิจารณาจากพารามิเตอร์ทางกายภาพ และพารามิเตอร์ไนโตรเจนโดยตรง การพิจารณาการสูญเสีย
ไนโตรเจนทีเกิดขึนในระหวา่งการหมกัปุ๋ยก็สามารถช่วยบ่งชีถึงเสถียรภาพของปุ๋ยหมกัได ้

จากการทดลองนีการสูญเสียไนโตรเจนจะสูงมากในปุ๋ยมูลไก่ โดยเฉพาะในช่วงวนัที 
28 ของการหมกั จะเกิดการสูญเสียไนโตรเจนทีมากกว่าครึงหนึงของไนโตรเจนตงัตน้ (ร้อยละ 
67.13) ดงัภาพที 24 คล้ายกับการทดลองของ Tiquia and Tam (2000) ทีทาํการหมกัปุ๋ยจากมูลไก่ 
การสูญเสียไนโตรเจนจะเกิดร้อยละ 58 ของปริมาณไนโตรเจนตงัตน้ ซึงเมือเปรียบเทียบกบัมูลสัตว์
ต่างๆ ทีจะเกิดการสูญเสียไนโตรเจนอยูร่ะหวา่งร้อยละ 21 - 77  ซึงสาเหตุทีเป็นเช่นนีอาจเกียวเนือง
กับอุณหภูมิและพีเอชของกองปุ๋ยในช่วงนีมีค่าสูง และประกอบกับค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนของปุ๋ยมูลไก่ในการทดลองนีมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วและมีค่าตาํสุดในวนัที 28 คือมีค่า 
8.9 ซึงมีรายงานว่ากองปุ๋ยทีมีค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนตาํส่วนใหญ่มกัเกิดการสูญเสีย
ไนโตรเจนไปในรูปการระเหยของแก๊สแอมโมเนีย (Tiquia and Tam, 2000) จึงเป็นผลทาํให้ปริมาณ
ไนโตรเจนทงัหมดทีเกิดขึนมีค่าลดลง ส่วนปุ๋ยมูลหมูในช่วงแรกของการหมกัจะเกิดการสูญเสีย
ไนโตรเจนนอ้ยอาจเป็นเพราะอุณหภูมิทีตาํและอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของกองปุ๋ยมูลหมู
มีค่าลดลงในช่วงเวลาทีช้ากว่าปุ๋ยมูลไก่  เนืองจากปุ๋ยมูลไก่มีแหล่งไนโตรเจนทีสูงกว่า ซึงการ
สูญเสียไนโตรเจนในปุ๋ยมูลหมูตลอดระยะเวลาการหมกัจะเกิดการสูญเสียไปไม่เกินครึงหนึงของ
ปริมาณไนโตรเจนตงัตน้ (ตาํกวา่ร้อยละ 50) ดงัภาพที 24 ซึงแตกต่างจากปุ๋ยมูลไก่ทีถึงแมจ้ะสินสุด
การหมกัก็มีการสูญเสียไนโตรเจนไปมากกวา่ครึงหนึงของไนโตรเจนตงัตน้  
 

 
ภาพท ี24 การสูญเสียไนโตรเจนตลอดระยะเวลาการหมกัในปุ๋ยมูลไก่และมูลหม ู
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และเมือพิจารณาการสลายตวัของไนโตรเจนในปุ๋ยทงัสอง พบว่าเป็นไปตามสมการ
จลนศาสตร์อันดับหนึง (First order kinetic equation) โดยทังในปุ๋ยมูลไก่และมูลหมูอัตราการ
สลายตวัของไนโตรเจนในช่วงแรกของการหมกัจะเกิดไดเ้ร็ว (ปุ๋ยมูลไก่ k = 4x10-3 วนั-1 และปุ๋ยมูล
หมู   k = 2.7x10-3 วนั-1) หลงัจากนันเมือระยะเวลาในการหมกัเพิมขึนกองปุ๋ยเขา้สู่ระยะคงสภาพ
อตัราการสลายตวัของไนโตรเจนจะเริมคงที นนัเป็นเพราะกิจกรรมโดยรวมของจุลินทรียมี์ค่าลดลง 
ส่งผลทาํให้อตัราการสลายตวัค่อนขา้งคงที แต่จะสังเกตพบว่าค่า k ของปุ๋ยมูลไก่จะมีค่าสูงกว่าปุ๋ย
มูลหมู แสดงถึงปุ๋ยมูลไก่จะเกิดการยอ่ยสลายไดเ้ร็วกวา่ปุ๋ยมูลหมู นนัเป็นเพราะมูลไก่มีกรดยริูกเป็น
องค์ประกอบ ซึงมีไนโตรเจนสูง ทาํให้การย่อยสลายเกิดได้ดี ซึงสอดคล้องกบัการทดลองของ 
Bustamante et al. (2008) ทีพบวา่ปุ๋ยทีหมกัจากกากองุ่นผสมกบัมูลสัตวปี์กจะเกิดการยอ่ยสลายได้
เร็วกวา่ปุ๋ยทีหมกัจากกากองุ่นกบัมูลววัควาย เนืองจากมูลสัตวปี์กมีแหล่งไนโตรเจนสูง ดงันนัการที
ปุ๋ยมูลไก่เกิดการสลายตวัได้เร็วกว่าปุ๋ยมูลหมู จึงอาจเป็นสาเหตุทาํให้ปุ๋ยมูลไก่เกิดการสูญเสีย
ไนโตรเจนไดสู้งกวา่ปุ๋ยมูลหมู ประกอบกบัมีปัจจยัแวดลอ้มของการหมกัเอือต่อการเกิดการสูญเสีย
ไนโตรเจน ซึงถึงแมว้า่ปุ๋ยมูลไก่จะเกิดการสูญเสียไนโตรเจนสูงกวา่ แต่เมือเขา้สู่ระยะคงสภาพการ
สูญเสียไนโตรเจนทังในปุ๋ยมูลไก่และมูลหมูจะมีค่าลดลง โดยในปุ๋ยมูลไก่จะเกิดการสูญเสีย
ไนโตรเจนตาํลงเป็นร้อยละ 51.33 ในวนัที 63 ขณะทีปุ๋ยมูลหมูจะเกิดการสูญเสียไนโตรเจนตาํลง
เป็นร้อยละ 43.49 ในวนัที 91 ดังภาพที 24 แสดงถึงการย่อยสลายทางชีวภาพลดลง การสูญเสีย
ไนโตรเจนเกิดขึนนอ้ยลง ซึงเป็นตวับ่งชีถึงเสถียรภาพของปุ๋ย  

 

จากการประเมินคุณภาพของปุ๋ยหมักจากการติดตามการเปลียนแปลงปริมาณ
ไนโตรเจนรูปต่างๆ ร่วมกบัการพิจารณาจากอตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรท อตัราส่วนคาร์บอน
ส่วนทีละลายต่อไนโตรเจนทงัหมด และการสูญเสียไนโตรเจน ซึงจะช่วยยืนยนัเพิมเติมถึงคุณภาพ
ของปุ๋ยหมกั สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพของปุ๋ยหมกัสูตรมูลไก่และมูลหมูทีเหมาะสมต่อ
การนาํไปใชอ้ยู่ระหวา่งวนัที 77 – 91 ซึงดชันีพารามิเตอร์ทีเกียวขอ้งกบัไนโตรเจนส่วนใหญ่อยูใ่น
เกณฑดี์ แสดงดงัตารางที 17 และ 18 ดงันี 
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ตารางที  17 ส รุปผลการประ เมินคุณภ าพ ปุ๋ ยหมกัสูตรมูลไก่ด ้วยด ัชนีที เกี ยวข ้องก ับ
ไนโตรเจน 

ดัชนีทเีกยีวข้องกบัไนโตรเจน ช่วงเวลาทปีุ๋ ยเจริญเต็มท ี(วัน) 
42 49 63 77 91 105 119 

1. ไนโตรเจนทงัหมด        

2. สารอนิทรีย์ไนโตรเจน        

3. แอมโมเนียมไนโตรเจน        

4. ไนเตรทไนโตรเจน        

5. อตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรท        

6. อตัราส่วนคาร์บอนส่วนทลีะลายต่อไนโตรเจนทงัหมด        

7. การสูญเสียไนโตรเจน        

หมายเหตุ:        ปุ๋ยหมกัยงัเจริญไม่เตม็ทีและมีคุณภาพตาํ  
             ปุ๋ยหมกัเจริญเตม็ทีและมีคุณภาพพร้อมนาํไปใช้ 
 

ตารางที  18 ส รุปผลการประ เม ินคุณภ าพ ปุ๋ยหมกัสูตรม ูลหม ูด ้วยด ัชนีที เกี ยวข ้องก ับ
ไนโตรเจน 

ดัชนีทเีกยีวข้องกบัไนโตรเจน 
ช่วงเวลาทปีุ๋ ยมีคุณภาพทสุีด (วนั) 

35 42 49 63 77 91 105 119 

1. ไนโตรเจนทงัหมด         

2. สารอนิทรีย์ไนโตรเจน         

3. แอมโมเนียมไนโตรเจน         

4. ไนเตรทไนโตรเจน         

5. อตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรท         

6. อัตราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจน
ทงัหมด 

        

7. การสูญเสียไนโตรเจน         

หมายเหตุ:        ปุ๋ยหมกัยงัเจริญไม่เตม็ทีและมีคุณภาพตาํ  
             ปุ๋ยหมกัเจริญเตม็ทีและมีคุณภาพพร้อมนาํไปใช้ 
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4.6 การอธิบายปริมาณไนโตรเจนรูปต่างๆ จากพารามิเตอร์พนืฐานของปุ๋ยหมัก 

การตรวจวดัปริมาณไนโตรเจน ไนโตรเจนทีทาํการวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของ
ไนโตรเจนทงัหมด และการวเิคราะห์หาไนโตรเจนยงัสามารถวิเคราะห์ในรูปของแอมโมเนียมและ
ไนเตรท ซึงเป็นรูปแบบหนึงของไนโตรเจนทีเป็นรูปทีเป็นประโยชน์ แต่ทงัการวิเคราะห์ปริมาณ
ไนโตรเจนทงัหมดและไนโตรเจนรูปทีเป็นประโยชน์จะมีขนัตอนการทดลองทียุง่ยาก ใชเ้วลานาน 
และมีราคาแพง ดงันันการคาดการณ์เบืองตน้ของการเกิดและการเปลียนแปลงไนโตรเจนในปุ๋ย
หมัก จึงเป็นการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ ทีพบว่าไนโตรเจนหลายๆ รูปมี
ความสัมพนัธ์กบัพารามิเตอร์พืนฐานของปุ๋ยหมกั ในการศึกษาครังนีจึงได้หาความสัมพนัธ์ของ
พารามิเตอร์พืนฐานของปุ๋ยหมกักบัปริมาณไนโตรเจนโดยใช้ตวัแบบทางสถิติการถดถอยเชิงเส้น
พหุ (Multiple linear regression) เพืออธิบายหาสมการทีเหมาะสม โดยตัวแปรทีใช้ศึกษา ได้แก่ 
ไนโตรเจนทงัหมด สารอินทรียไ์นโตรเจน แอมโมเนียม และไนเตรท ส่วนพารามิเตอร์พืนฐานของ
ปุ๋ยหมกัทีใช ้ไดแ้ก่ อุณหภูมิ พีเอช ความชืน และอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพารามิเตอร์พืนฐานของปุ๋ยหมกักบัไนโตรเจนรูป
ต่างๆดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ เลือกตวัแบบโดยวิธี stepwise พบวา่ในปุ๋ยมูลหมูค่า
อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนทงัหมดและ
สารอินทรียไ์นโตรเจน ในขณะทีปุ๋ยมูลไก่ค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนทงัหมดเพียงอยา่งเดียว ดงัตารางที 19 แสดงให้เห็นวา่ค่าอตัราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนทีลดลงเป็นผลทาํให้ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดและสารอินทรียไ์นโตรเจนมี
ค่าเพิมขึน เนืองจากในช่วงแรกจุลินทรีย์จะทําการย่อยสลายอินทรียวตัถุทีย่อยสลายง่าย เมือ
ระยะเวลาในการหมกัเพิมขึน อินทรียวตัถุทียอ่ยสลายยากเกิดการย่อยสลายทาํให้คาร์บอนเกิดการ
สูญเสียไปในรูปแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ทาํให้ปริมาณคาร์บอนมีค่าลดลง (Tiquia, 2008) และใน
ขณะเดียวกนัอินทรียวตัถุทีมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบจะเกิดการสลายตวั (Wu et al., 2010) ทาํ
ให้ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดและสารอินทรียไ์นโตรเจนมีค่าเพิมขึน ซึงคลา้ยกบัการทดลองของ 
Tam and Tiquia (1998) ทีทาํการหมกัปุ๋ยจากมูลหมู และการทดลองของ Ogunwande et al. (2008) 

ทีทาํการหมกัปุ๋ยจากมูลไก่ ทีพบวา่ค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนนนัเป็นปัจจยัสําคญัทีมีผล
ต่อการเปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนทงัหมดและสารอินทรียไ์นโตรเจน และนอกจากอตัราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนจะเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนทงัหมดของ
ปุ๋ยทงัสอง พีเอชก็เป็นอีกปัจจยัทีมีความสําคญัต่อการเปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนทังหมด
เช่นกนั ดงัตารางที 19 เนืองจากปริมาณไนโตรเจนจะถูกปลดปล่อยจากกระบวนการยอ่ยสลายของ 
อินทรียวตัถุ ทีเมืออินทรียวตัถุเกิดการยอ่ยสลายอยา่งต่อเนือง จุลินทรียจ์ะมีการปลดปล่อยพลงังาน 
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ตารางท ี19 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นระหวา่งปริมาณไนโตรเจนรูปต่างๆ กบัคุณลกัษณะทาง         
กายภาพและเคมีของปุ๋ยมูลไก่และมูลหมู 

Regression equation  Mutiple R value 

ปุ๋ ยมูลไก่ 

Total N = 49.614 + (0.111*Moi.) -  (1.215*C/N ratio) – (1.396pH) 0.411 

NH4
+ - N = 0.082 + (0.126*Temp.) + (0.025*Moi.) 0.437 

NO3
- - N = 17.786 - (2.136*pH) 0.175 

ปุ๋ ยมูลหมู 

Total N = 62.210 - (0.680*C/N ratio) – (4.163*pH) 0.830 

Org - N = 28.600 - (0.865*C/N ratio)  0.860 

NH4
+ - N = -17.494 + (0.094*Temp.) + (2.586*pH) 0.330 

NO3
- - N = 35.081 - (4.654*pH) 0.215 

 
ทําให้อุณหภูมิของกองปุ๋ยมีค่าสูงขึน  และการเกิดการย่อยสลายและเปลียนเป็นแร่ธาตุของ
สารอินทรียส่์งผลทาํให้พีเอชมีค่าสูงขึน (Benito et al., 2003) ซึงการทีกองปุ๋ยมีอุณหภูมิและพีเอช
สูงจะเป็นสาเหตุสําคญัทาํให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจนไปในรูปแก๊สแอมโมเนีย (Tiquia and Tam, 

2000) ส่งผลทาํให้ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดมีค่าลดลง ความสัมพนัธ์ระหว่างไนโตรเจนทงัหมด
และพีเอชจึงเป็นไปในทิศทางทีผกผนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ส่วนการเปลียนแปลงของปริมาณสารอนินทรียไ์นโตรเจน ไดแ้ก่ แอมโมเนียมและ 
ไนเตรท ทีพบว่าในปุ๋ยมูลไก่ ปริมาณแอมโมเนียมทีเกิดขึนจะได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิและ
ความชืน ขณะทีปุ๋ยมูลหมูจะไดรั้บอิทธิพลจากอุณหภูมิและพีเอช ดงัตารางที 19 ซึงน่าจะเกิดจากใน
ช่วงแรกของการหมักทีสารประกอบไนโตรเจนเกิดการสลายตัวโดยกิจกรรมการทํางานของ
จุลินทรีย ์ส่งผลทาํให้อุณหภูมิมีค่าเพิมขึน ซึงอุณหภูมิทีเพิมขึนเป็นผลทาํให้พีเอชมีค่าสูงขึนจาก
ปริมาณแอมโมเนียมทีถูกปลดปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายตวั จึงทาํให้ปริมาณแอมโมเนียม
มีความสัมพันธ์ในทิศทางผนัตามกับอุณหภูมิและพีเอช ซึงสอดคล้องกับผลทีได้จาก pearson 

correlation (สูตรมูลไก่ r = 0.612, p < 0.01 และ r = 0.522, p < 0.01 ตามลาํดบั และสูตรมูลหมู r = 

0.508, p < 0.01 และ r =0.397, p < 0.01 ตามลาํดบั) และจะสังเกตเห็นวา่ความชืนเป็นอีกปัจจยัทีมี  
อิทธิพลต่อการเปลียนแปลงปริมาณแอมโมเนียมของปุ๋ยมูลไก่ ซึงน่าจะเกิดจากเมืออินทรียวตัถุเกิด
การยอ่ยสลาย ความชืนเป็นสิงสําคญัต่อการดาํรงชีวิตและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์จุลินทรียที์
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เพิมขึนจะช่วยให้กระบวนการยอ่ยสลายเกิดไดดี้ และกิจกรรมการทาํงานของจุลินทรียที์สูงยงัส่งผล
ทําให้สารอินทรีย์ไนโตรเจนเกิดกระบวนการเปลียนรูปไปเป็นแอมโมเนียมได้มากขึน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแอมโมเนียมและความชืนจึงเป็นไปในทิศทางทีผนัตามกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

ส่วนปริมาณไนเตรททงัในปุ๋ยมูลไก่และมูลหมูพบว่ามีค่าพีเอชเป็นปัจจยัจาํกดัการ
เปลียนแปลง ดงัตารางที 19 กล่าวคือ พีเอชของกองปุ๋ยทีมีค่าลดลงส่งผลทาํให้ปริมาณไนเตรทมีค่า
เพิมขึน ค่าพีเอชจึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางทีผกผนักบัปริมาณไนเตรท (สูตรมูลไก่ r = -0.419, p < 

0.01 และสูตรมูลหมู r = -0.464, p< 0.01) ซึงสอดคลอ้งกบัการทดลองของ Tiquia (2008) ทีทาํการ
หมกัปุ๋ยมูลไก่กบัมูลหมู ทีพบวา่พีเอชเป็นปัจจยัทางเคมีทีมีความสาํคญักบัการเปลียนแปลงปริมาณ
ไนเตรท สาเหตุทีเป็นเช่นนนั เนืองจากในช่วงแรกพีเอชมีค่าสูง ซึงค่าพีเอชทีสูงจะไปยบัยงักิจกรรม
การทาํงานของแบคทีเรียไนตริฟายอิง ทาํให้ปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันเกิดได้ช้า ปริมาณไนเตรทที
เกิดขึนมีค่าตาํ แต่เมือปฏิกิริยาไนตริฟิเคชนัเริมเกิดขึนในช่วงทา้ยของการหมกั ไฮโดรเนียมไอออน 
(H+) จะถูกปลดปล่อยออกมา ทําให้พี เอชมีค่าลดลง (Huang et al., 2001) ส่งผลให้แบคทีเรีย         
ไนตริฟายอิงผลิตไนเตรทมากขึน ปริมาณไนเตรทจึงมีค่าเพิมขึน  

จะเห็นได้ว่าปริมาณไนโตรเจนรูปต่างๆ ทีเปลียนแปลงไปนันได้รับอิทธิพลจาก
คุณลกัษณะพืนฐานของปุ๋ยหมกั ซึงในการพิจารณาการเกิดไนโตรเจนรูปต่างๆ ในการหมกัปุ๋ยครัง
ต่อไปของเกษตรกร สามารถใช้พารามิเตอร์เหล่านีอธิบายการเกิดไนโตรเจนรูปแบบต่างๆ อีกทงั
อาจใช้เป็นแนวทางในการปรับสภาวะกองปุ๋ยเพือให้เอือต่อการเกิดไนโตรเจนรูปแบบทีเป็น
ประโยชน์ เช่น แอมโมเนียมและไนเตรท ซึงจะเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการวิเคราะห์
หาไนโตรเจนรูปต่างๆ ทีเกิดขึนโดยตรง จากการทดลองนีก็จะเห็นไดว้า่ทงัปริมาณและรูปแบบของ
ไนโตรเจนรูปต่างๆ ทีเกิดขึนในระหวา่งการหมกัปุ๋ยนนัสามารถนาํไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดใ้น
การเป็นดชันีการเจริญเตม็ทีของปุ๋ยหมกั 
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บทท ี5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาปุ๋ยหมกัสองสูตรทีทาํการหมกัเป็นระยะเวลา 119 วนั ซึงประกอบไปดว้ย
ปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยมูลหมู โดยทาํการเก็บตวัอย่างเป็นระยะเพือดูการเปลียนแปลงของปุ๋ยหมกัตลอด
ระยะเวลาการหมกั โดยเก็บตวัอยา่งในวนัที 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 

จากการติดตามคุณลกัษณะทางกายภาพและเคมี พบว่ามีการเปลียนแปลงคุณลกัษณะของปุ๋ยหมกั
ตามอุณหภูมิทีเปลียนไป ซึงแบ่งไดเ้ป็น 4 ระยะ คือ ระยะเริมผสม (0 วนั) อุณหภูมิในระยะนีจะมี
อุณหภูมิใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิภายนอก เป็นช่วงระยะทียงัไม่มีการเกิดกิจกรรมของจุลินทรีย ์ ระยะที
สอง คือ ระยะอุณหภูมิสูง เริมมีกระบวนการหมกัเกิดขึนในกระสอบปุ๋ยหมกั กิจกรรมการทาํงาน
ของจุลินทรียที์ชอบอุณหภูมิสูงจะเกิดไดสู้ง สําหรับปุ๋ยมูลหมูจะอยูใ่นช่วง 1 – 34 วนั  ส่วนในปุ๋ย
มูลไก่จะอยูใ่นช่วง 1 – 41 วนั ระยะทีสาม คือ ระยะสุดทา้ยของการเกิดปฏิกิริยา เป็นระยะทีอุณหภูมิ
เริมลดลง สําหรับปุ๋ยมูลหมูอยูใ่นช่วง 35 วนั ส่วนในปุ๋ยมูลไก่จะอยูใ่นช่วง 42 วนั และระยะสุดทา้ย 
คือระยะคงสภาพ สาํหรับปุ๋ยมูลหมูอยูใ่นช่วง 36 – 119 วนั  ส่วนในปุ๋ยมูลไก่อยูใ่นช่วง 43 – 119 วนั 
อุณหภูมิในระยะนีจะมีค่าลดลงและค่อนขา้งคงทีใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิภายนอก  ส่วนลกัษณะของ
เนือปุ๋ยนนัจะไม่คงเหลือสภาพของอินทรียวตัถุเดิมเนืองจากถูกจุลินทรียย์อ่ยสลายจนหมด ยกเวน้
ในปุ๋ยมูลไก่ทียงัคงมองเห็นองคป์ระกอบในส่วนทีเป็นแกลบอยู ่และพบวา่ปุ๋ยหมกัมูลหมูและมูลไก่
ทีมีอายุไดต้งัแต่ 35 และ 42 วนัเป็นตน้ไป ยงัผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปุ๋ยอินทรียต์ามประกาศ
ของกรมวชิาการเกษตร พ.ศ. 2548 เพือการจาํหน่าย จึงมีความเหมาะสมต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

เมือพิจารณาการเปลียนแปลงปริมาณไนโตรเจนทงัหมด พบว่า ปริมาณไนโตรเจน
ทงัหมดจะมีค่าเพิมขึนในช่วงระยะอุณหภูมิสูงจากการยอ่ยสลายของอินทรียวตัถุ โดยปุ๋ยมูลไก่จะมี
ค่าเพิมขึนไปจนถึงวนัที 63 ของการหมกั ขณะทีปุ๋ยมูลหมูจะมีค่าเพิมขึนไปจนถึงวนัที 91 ของการ
หมกั หลังจากนันปริมาณไนโตรเจนทังหมดในปุ๋ยทังสองจะมีค่าลดลงเนืองจากกิจกรรมของ
จุลินทรียล์ดลง แสดงถึงเป็นระยะทีการสลายตวัของอินทรียวตัถุเกิดขึนน้อยลง ดงันนัการประเมิน
คุณภาพของปุ๋ยหมกั โดยพิจารณาจากพารามิเตอร์ไนโตรเจนทงัหมดเพียงอย่างเดียวอาจไม่บ่งชีถึง
คุณภาพของไนโตรเจนในปุ๋ยหมกั เนืองจากยงัมีไนโตรเจนรูปแบบอืนๆ ทีมีผลต่อคุณภาพของปุ๋ย
หมัก โดยไนโตรเจนทีพบส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสารอินทรีย์ไนโตรเจน  รองลงมาได้แก่
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แอมโมเนียมและไนเตรท ปริมาณสารอินทรียไ์นโตรเจนทีเกิดขึนในปุ๋ยทงัสองจะมีค่าค่อยๆ ลดลง
เนืองจากสารอินทรียไ์นโตรเจนถูกเปลียนรูปไปเป็นแอมโมเนียม   ปริมาณแอมโมเนียมทีเกิดขึนจึง
มีค่าสูงในช่วงระยะอุณหภูมิสูงและมีแนวโน้มลดลงในเวลาต่อมาเนืองจากบางส่วนของ
แอมโมเนียมถูกเปลียนรูปไปเป็นไนเตรท  (สูตรมูลหมู r = - 0.882, p < 0.01 และสูตรมูลไก่ r = - 

0.831, p < 0.01) ทาํใหป้ริมาณไนเตรทมีแนวโนม้เพิมขึนหลงัจากทีเขา้สู่ระยะคงสภาพ  ซึงในปุ๋ยทงั
สองนีปริมาณไนเตรททีเป็นประโยชน์ต่อพืชจะมีค่าสูงสุดในวนัที 91 ของการหมกั 

การพิจารณาอตัราส่วนแอมโมเนียมต่อไนเตรทและอตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลาย
ต่อไนโตรเจนทงัหมด สามารถบ่งชีถึงการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั ทีพบวา่ในปุ๋ยทงัสองอตัราส่วน
แอมโมเนียมต่อไนเตรทจะมีค่าสูงมีค่ามากกว่า 1 ในช่วงระยะอุณหภูมิสูง แสดงถึงในช่วงนีการ
เกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชนัมีค่าตาํ กองปุ๋ยยงัคงมีแอมโมเนียมสูงไม่เหมาะทีจะนาํไปใช ้แต่หลงัจาก
นนัอตัราส่วนนีก็มีค่าลดลงและมีค่าตาํกวา่ 1 ในช่วงระยะคงสภาพ บ่งบอกถึงปฏิกิริยาไนตริฟิเคชนั
เกิดไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ปริมาณไนเตรทมีค่าเพิมขึนเหมาะทีจะนาํไปใช ้ซึงในปุ๋ยทงัสองอตัราส่วนนีจะ
มีค่าตาํกว่า 1 ตามคาํแนะนาํสําหรับปุ๋ยทีเจริญเต็มทีตงัแต่วนัที 77 - 91 ส่วนการเปลียนแปลงของ
อตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อไนโตรเจนทงัหมดจะเกิดการเปลียนแปลงคลา้ยกบัอตัราส่วน
แอมโมเนียมต่อไนเตรททีพบว่าอตัราส่วนนีจะมีค่าเพิมขึนในช่วงระยะอุณหภูมิสูง แต่มีค่าลดลง
ในช่วงระยะคงสภาพ ซึงปุ๋ยมูลหมูนีจะมีค่าตาํกว่า 0.7 ตามคาํแนะนาํสําหรับปุ๋ยทีเจริญเต็มทีตงัแต่
วนัที 77 – 91  แสดงถึงเสถียรภาพของปุ๋ยหมกั ขณะทีปุ๋ยมูลไก่ไม่ไดมี้แนวโนม้เป็นเช่นนี เนืองจาก
แกลบทีเป็นองคป์ระกอบของมูลไก่ ทาํใหก้ารยอ่ยสลายเกิดไดช้า้  

การพิจารณาการสูญเสียไนโตรเจนทีเกิดขึนในระหวา่งการหมกับ่งบอกถึงเสถียรภาพ
ของปุ๋ยหมกั โดยทงัปุ๋ยมูลไก่และมูลหมูนีพบวา่ในช่วงแรกของการหมกัอตัราการสลายตวัจะเกิดได้
เร็ว จากนนัอตัราสลายตวัก็เริมชา้ลงเมือกองปุ๋ยเขา้สู่ระยะคงสภาพ  ถึงแมว้า่การสลายตวัของปุ๋ยทงั
สองจะเกิดการเปลียนแปลงไปในลกัษณะทีคลา้ยกนั แต่อตัราการสลายตวัในปุ๋ยมูลไก่จะเกิดไดเ้ร็ว
กวา่ปุ๋ยมูลหมู จึงอาจเป็นสาเหตุทาํให้การสูญเสียไนโตรเจนในปุ๋ยมูลไก่มีค่าสูงกวา่ปุ๋ยมูลหมู ซึงปุ๋ย
มูลไก่จะเกิดการสูญเสียไนโตรเจนไปมากกวา่ครึงหนึงของไนโตรเจนตงัตน้ และทงัปุ๋ยมูลไก่และ
ปุ๋ยมูลหมูการสูญเสียไนโตรเจนจะเกิดไดสู้งในช่วงแรกของการหมกั แต่เมือเขา้สู่ระยะคงสภาพการ
สูญเสียไนโตรเจนในปุ๋ยทงัสองมีค่าลดลง โดยปุ๋ยมูลไก่มีค่าลดลงในวนัที 63 ขณะทีปุ๋ยมูลหมูมีค่า
ลดลงในวนัที 91 แสดงถึงการยอ่ยสลายทางชีวภาพลดลง การสูญเสียไนโตรเจนเกิดขึนนอ้ยลง บ่งชี
ถึงเสถียรภาพของปุ๋ย 
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ดงันันจากการติดตามการเกิดไนโตรเจนในปุ๋ยหมกั ร่วมกบัดชันีทีบ่งชีถึงการเจริญ
เต็มทีของปุ๋ยหมกั ปุ๋ยมูลหมูและปุ๋ยมูลไก่จะเจริญเต็มทีพร้อมทีจะนาํไปใชเ้มือมีอายุได ้77 – 91 วนั 
เนืองจากในช่วงนีปริมาณไนโตรเจนทงัหมดมีค่าสูงแสดงถึงศกัยภาพของการปลดปล่อยไนโตรเจน
จากปุ๋ยหมกัออกสู่สิงแวดลอ้ม และปริมาณไนเตรทซึงเป็นไนโตรเจนรูปทีพืชนาํไปใชป้ระโยชน์มี
ค่าสูง โดยปริมาณไนเตรทในช่วงวนัที 77 -91 มีค่าสูงกวา่ปริมาณไนเตรทในช่วงวนัที 35 สําหรับ
ปุ๋ยมูลหมูและในช่วงวนัที 42 สําหรับปุ๋ยมูลไก่ ซึงเป็นช่วงอายุปุ๋ยทีเหมาะสมทีพิจารณาจาก
พารามิเตอร์พืนฐาน มีค่าอยู่ระหว่าง 6.4-7.3 เท่า และ 6.4-7.9 เท่า สําหรับปุ๋ยมูลหมูและปุ๋ยมูลไก่ 
ตามลาํดับ อีกทังอตัราส่วนทีเป็นดชันีของปุ๋ยหมกัก็บ่งบอกว่าปุ๋ยเจริญเต็มทีในช่วงนี และเมือ
พิจารณาจากการสูญเสียไนโตรเจนก็พบวา่มีค่าลดลง แต่ยกเวน้อตัราส่วนคาร์บอนส่วนทีละลายต่อ
ไนโตรเจนทงัหมดในปุ๋ยมูลไก่ไม่สามารถบ่งบอกถึงการเจริญเต็มทีไดเ้ช่นเดียวกบัปุ๋ยมูลหมู นัน
เป็นเพราะมูลไก่มีแกลบเป็นองค์ประกอบ ทาํให้อตัราการย่อยสลายเกิดได้ช้ากว่า แต่ถึงอย่างไร
สาํหรับปุ๋ยมูลไก่จะมีปริมาณไนโตรเจนในทุกรูปแบบมากกวา่ปุ๋ยมูลหมู  

นอกจากนีพารามิเตอร์พืนฐานของปุ๋ยหมกัมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณไนโตรเจน และ
สามารถใชอ้ธิบายการเกิดไนโตรเจนรูปแบบต่างๆ ได ้โดยค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนใน
ปุ๋ยมูลหมูจะมีความสัมพนัธ์แปรผกผนักับปริมาณไนโตรเจนทังหมดและปริมาณสารอินทรีย์
ไน โตรเจน  (สู ตรมู ลห มู  TN = 62.210 – 0.680C/N ratio, R2 = 0.830 และ  Org-N = 28.600 – 

0.865C/N ratio, R2 = 0.860) ขณะทีปุ๋ยมูลไก่ค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนจะมีความสัมพนัธ์
แปรผกผนักับปริมาณไนโตรเจนทังหมดเพียงอย่างเดียว (สูตรมูลไก่ TN = 49.614 – 1.215C/N 

ratio, R2 = 0.411) นนัเป็นเพราะเมืออินทรียวตัถุเกิดการยอ่ยสลาย คาร์บอนในวสัดุหมกัจะเกิดการ
สูญเสียไปในรูปแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ทาํให้คาร์บอนมีค่าลดลง แต่ความเขม้ขน้ของไนโตรเจน
กลบัมีค่าเพิมขึน ค่าพีเอชในปุ๋ยทงัสองจะแปรผกผนักบัไนโตรเจนทงัหมด การเกิดแอมโมเนียมใน
ระหว่างการหมกั ทาํให้พีเอชสูงขึนได ้ (สูตรมูลหมู TN = 62.210 – 4.163pH, R2 = 0.830 และสูตร
มูลไก่ TN = 49.614 – 1.396pH, R2 = 0.411) และในปุ๋ยมูลหมูอุณหภูมิและพีเอชจะแปรผนัตามกบั
แอมโมเนียม ส่วนปุ๋ยมูลไก่อุณหภูมิและความชืนจะแปรผนัตามกบัแอมโมเนียม ขณะทีไนเตรทซึง
เป็นประโยชน์ต่อพืชจะแปรผกผนักับค่าพีเอช (สูตรมูลหมู NO3

--N = 35.081 – 4.654pH, R2 = 

0.215 และสูตรมูลไก่ NO3
--N = 17.786 – 2.136pH, R2 = 0.175) 

ดังนันเกษตรกรหรือผู ้สนใจผลิตปุ๋ยหมักทีมีคุณภาพสูง และต้องการประเมิน
ไนโตรเจนในปุ๋ยหมกั เกษตรกรสามารถใชต้วัแบบสมการความสัมพนัธ์ทีไดจ้ากการศึกษาครังนีไป
อธิบายคุณภาพของปุ๋ยหมกั รวมถึงสามารถนาํไปเป็นแนวทางควบคุมสภาวะปัจจยัต่างๆ เหล่านีให้
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เอือต่อการเกิดไนโตรเจน เพือให้ไดม้าซึงปุ๋ยหมกัทีมีคุณภาพสูง และใช้ระยะเวลาในการหมกัสัน
ทีสุด ซึงจะช่วยเพิมผลผลิตทางการเกษตรและสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร  
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ภาคผนวก ก ขอ้มูลทางสถิติ 

 ตารางท ี20 การเปรียบเทียบไนโตรเจนทงัหมดของปุ๋ยทงัสองสูตรดว้ย Two – way ANOVA ทีระดบั
นยัสาํคญั 0.05  

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:TN     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1398.914a 27 51.812 113.980 .000 

Intercept 61646.546 1 61646.546 1.356E5 .000 

Form 842.017 1 842.017 1.852E3 .000 

Time 309.008 13 23.770 52.291 .000 

Form * Time 247.889 13 19.068 41.948 .000 

Error 25.456 56 .455   

Total 63070.915 84    

Corrected Total 1424.369 83    

a. R Squared = .982 (Adjusted R Squared = .974)   
 
 
ตารางที 21 การเปรียบเทียบสารอินทรียไ์นโตรเจนของปุ๋ยทงัสองสูตรด้วย Two – way ANOVA ที 

ระดบันยัสาํคญั 0.05  
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Org-N     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1199.100a 27 44.411 92.855 .000 

Intercept 36532.955 1 36532.955 7.638E4 .000 

Form 598.027 1 598.027 1.250E3 .000 

Time 363.699 13 27.977 58.494 .000 

Form * Time 237.374 13 18.260 38.177 .000 

Error 26.784 56 .478   

Total 37758.839 84    

Corrected Total 1225.884 83    

a. R Squared = .978 (Adjusted R Squared = .968)   
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ตารางที 22 การเปรียบเทียบแอมโมเนียมไนโตรเจนของปุ๋ยทงัสองสูตรดว้ย Two – way ANOVA ที
ระดบันยัสาํคญั 0.05  

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:NH4+     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 245.380a 27 9.088 370.873 .000 

Intercept 1866.009 1 1866.009 7.615E4 .000 

Form 13.689 1 13.689 558.632 .000 

Time 225.519 13 17.348 707.928 .000 

Form * Time 6.172 13 .475 19.376 .000 

Error 1.372 56 .025   

Total 2112.761 84    

Corrected Total 246.753 83    

a. R Squared = .994 (Adjusted R Squared = .992)   

 

ตารางที 23 การเปรียบเทียบไนเตรทไนโตรเจนของปุ๋ยทงัสองสูตรดว้ย Two – way ANOVA ทีระดบั
นยัสาํคญั 0.05  

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:NO3-     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 279.866a 27 10.365 300.540 .000 

Intercept 194.713 1 194.713 5.646E3 .000 

Form .745 1 .745 21.597 .000 

Time 274.074 13 21.083 611.280 .000 

Form * Time 5.048 13 .388 11.258 .000 

Error 1.931 56 .034   

Total 476.510 84    

Corrected Total 281.798 83    

a. R Squared = .993 (Adjusted R Squared = .990)   
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ตารางที 24 การจดักลุ่มปุ๋ยเปรียบเทียบเชิงปริมาณไนโตรเจนทงัหมดระหวา่งวนัต่างๆ ของปุ๋ยสูตร
มูลไก่ ตวัเลขทีปรากฏ คือค่าเฉลียไนโตรเจนทงัหมดในแต่ละวนั กลุ่มที 1 เป็นกลุ่มที
นอ้ยทีสุด และกลุ่มที 6 เป็นกลุ่มทีมากทีสุด 

TN 

Duncan       

Time N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

14 3 27.4867      

105 3 27.6300      

49 3 27.6333      

77 3 28.4133 28.4133     

91 3  28.7833     

3 3  28.9967     

119 3   30.0767    

21 3    31.0333   

7 3    31.2267   

63 3    31.3467 31.3467  

35 3    32.0300 32.0300  

42 3     32.2800  

28 3      33.2533 

0 3      33.4000 

Sig.  .070 .234 1.000 .052 .060 .748 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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ตารางที 25 การจดักลุ่มปุ๋ยเปรียบเทียบเชิงปริมาณสารอินทรียไ์นโตรเจนระหวา่งวนัต่างๆ ของปุ๋ย
สูตรมูลไก่ ตวัเลขทีปรากฏ คือค่าเฉลียสารอินทรียไ์นโตรเจนในแต่ละวนั กลุ่มที 1 เป็น
กลุ่มทีนอ้ยทีสุด และกลุ่มที 5 เป็นกลุ่มทีมากทีสุด 

Org-N 

Duncan      

Time N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

14 3 20.8867     

91 3 21.2600     

77 3 21.4700     

3 3 21.5000     

49 3 21.6833     

105 3  22.7700    

0 3   23.9833   

7 3   24.0333   

21 3   24.7900 24.7900  

63 3    25.0233  

35 3    25.0400  

119 3    25.0500  

28 3    25.6300 25.6300 

42 3     26.2000 

Sig.  .114 1.000 .091 .096 .203 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

ตารางที 26 การจดักลุ่มปุ๋ยเปรียบเทียบเชิงปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจนระหวา่งวนัต่างๆ ของปุ๋ย
สูตรมูลไก่ ตวัเลขทีปรากฏ คือค่าเฉลียแอมโมเนียมไนโตรเจนในแต่ละวนั กลุ่มที 1 เป็น
กลุ่มทีนอ้ยทีสุด และกลุ่มที 7 เป็นกลุ่มทีมากทีสุด 

NH4+ 

Duncan        

Time N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

91 3 .7500       

77 3  1.4000      

119 3   4.6667     

105 3   4.6800     

49 3    5.1500    

42 3    5.2167    

63 3     5.4500   

21 3     5.4867   

14 3      6.0233  

35 3      6.0667  

0 3      6.1867  

7 3       6.8333 

28 3       6.8367 

3 3       6.8900 

Sig.  1.000 1.000 .898 .525 .726 .147 .611 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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ตารางที 27 การจดักลุ่มปุ๋ยเปรียบเทียบเชิงปริมาณไนเตรทระหวา่งวนัต่างๆ ของปุ๋ยสูตรมูลไก่ ตวั
เลขทีปรากฏ คือค่าเฉลียไนเตรทไนโตรเจนในแต่ละวนั กลุ่มที 1 เป็นกลุ่มทีน้อยทีสุด 
และกลุ่มที 7 เป็นกลุ่มทีมากทีสุด 

NO3- 

Duncan        

Time N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

105 3 .1800       

7 3 .3600 .3600      

119 3 .3600 .3600      

14 3  .5767 .5767     

3 3  .6067 .6067     

21 3   .7567 .7567    

28 3   .7867 .7867    

49 3   .8000 .8000    

42 3   .8633 .8633    

63 3   .8733 .8733    

35 3    .9233    

0 3     3.2300   

77 3      5.5433  

91 3       6.7733 

Sig.  .220 .106 .065 .289 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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ตารางท ี28 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของปัจจยัทางกายภาพไดแ้ก่ อุณหภูมิ ค่าพีเอช ความชืน ค่าการนาํไฟฟ้า ค่าความจุแลกเปลียนประจุบวก และอตัราส่วน 
คาร์บอนต่อไนโตรเจนกบัปริมาณไนโตรเจนทงัหมด สารอินทรียไ์นโตรเจน แอมโมเนียม และไนเตรทในปุ๋ยมูลไก่ 

Correlations 

  
TN AN NH4+ NO3- Org-N Temp pH %Moisture EC CEC C/N 

TN Pearson Correlation 1 .466** .428** -.125 .843** .094 -.146 .394** -.066 -.013 .072 

Sig. (2-tailed) 
 

.002 .005 .430 .000 .556 .357 .010 .677 .937 .650 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

AN Pearson Correlation .466** 1 .129 .445** -.084 .340* .095 .770** -.150 .077 .590** 

Sig. (2-tailed) .002 
 

.414 .003 .597 .028 .551 .000 .344 .628 .000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

NH4+ Pearson Correlation .428** .129 1 -.831** .403** .612** .522** .509** -.160 -.039 .300 

Sig. (2-tailed) .005 .414 
 

.000 .008 .000 .000 .001 .311 .805 .054 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

NO3- Pearson Correlation -.125 .445** -.831** 1 -.412** -.362* -.419** -.027 .061 .079 .061 

Sig. (2-tailed) .430 .003 .000 
 

.007 .019 .006 .865 .702 .620 .702 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Org-N Pearson Correlation .843** -.084 .403** -.412** 1 -.101 -.222 -.025 .016 -.061 -.278 

Sig. (2-tailed) .000 .597 .008 .007 
 

.523 .158 .877 .917 .701 .075 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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TN AN NH4+ NO3- Org-N Temp pH %Moisture EC CEC 

C/N 

Temp Pearson Correlation .094 .340* .612** -.362* -.101 1 .802** .470** .144 .151 .378* 

Sig. (2-tailed) .556 .028 .000 .019 .523 
 

.000 .002 .364 .340 .014 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

pH Pearson Correlation -.146 .095 .522** -.419** -.222 .802** 1 .220 .186 -.025 .157 

Sig. (2-tailed) .357 .551 .000 .006 .158 .000 
 

.161 .238 .874 .320 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

%Moisture Pearson Correlation .394** .770** .509** -.027 -.025 .470** .220 1 -.322* -.073 .818** 

Sig. (2-tailed) .010 .000 .001 .865 .877 .002 .161 
 

.038 .645 .000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

EC Pearson Correlation -.066 -.150 -.160 .061 .016 .144 .186 -.322* 1 .016 -.099 

Sig. (2-tailed) .677 .344 .311 .702 .917 .364 .238 .038 
 

.919 .534 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

CEC Pearson Correlation -.013 .077 -.039 .079 -.061 .151 -.025 -.073 .016 1 -.024 

Sig. (2-tailed) .937 .628 .805 .620 .701 .340 .874 .645 .919 
 

.882 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

C/N Pearson Correlation .072 .590** .300 .061 -.278 .378* .157 .818** -.099 -.024 1 

Sig. (2-tailed) .650 .000 .054 .702 .075 .014 .320 .000 .534 .882 
 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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ตารางท ี28 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของปัจจยัทางกายภาพไดแ้ก่ อุณหภูมิ ค่าพีเอช ความชืน ค่าการนาํไฟฟ้า ค่าความจุแลกเปลียนประจุบวก และอตัราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนกบัปริมาณไนโตรเจนทงัหมด สารอินทรียไ์นโตรเจน แอมโมเนียม และไนเตรทในปุ๋ยมูลไก่ (ต่อ) 
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ตารางที 29 การจดักลุ่มปุ๋ยเปรียบเทียบเชิงปริมาณไนโตรเจนทงัหมดระหวา่งวนัต่างๆ ของปุ๋ยสูตร
มูลหมู ตวัเลขทีปรากฏ คือค่าเฉลียไนโตรเจนทงัหมดในแต่ละวนั กลุ่มที 1 เป็นกลุ่มที
นอ้ยทีสุด และกลุ่มที 4 เป็นกลุ่มทีมากทีสุด 

TN 

Duncan     

Time N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

3 3 13.3133    

49 3  23.8100   

21 3  24.0033 24.0033  

0 3  24.0300 24.0300  

42 3  24.1933 24.1933  

63 3  24.2900 24.2900  

105 3  24.3500 24.3500  

28 3  24.4567 24.4567  

119 3  24.8500 24.8500  

14 3  24.9567 24.9567  

7 3   25.4000 25.4000 

77 3   25.4200 25.4200 

35 3   25.4567 25.4567 

91 3    26.4100 

Sig.  1.000 .131 .060 .155 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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ตารางที 30 การจดักลุ่มปุ๋ยเปรียบเทียบเชิงปริมาณสารอินทรียไ์นโตรเจนระหวา่งวนัต่างๆ ของปุ๋ย
สูตรมูลหมู ตวัเลขทีปรากฏ คือค่าเฉลียสารอินทรียไ์นโตรเจนในแต่ละวนั กลุ่มที 1 เป็น
กลุ่มทีนอ้ยทีสุด และกลุ่มที 5  เป็นกลุ่มทีมากทีสุด 

Org-N 

Duncan      

Time N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

3 3 6.7667     

0 3  16.1433    

49 3   17.8767   

21 3   18.4267 18.4267  

63 3   18.6867 18.6867  

28 3   18.9833 18.9833 18.9833 

105 3   19.1033 19.1033 19.1033 

35 3   19.3833 19.3833 19.3833 

77 3    19.6233 19.6233 

42 3    19.6367 19.6367 

119 3    19.7767 19.7767 

7 3    19.8167 19.8167 

14 3    19.9167 19.9167 

91 3     20.4700 

Sig.  1.000 1.000 .055 .066 .065 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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ตารางที 31 การจดักลุ่มปุ๋ยเปรียบเทียบเชิงปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจนระหวา่งวนัต่างๆ ของปุ๋ย
สูตรมูลหมู ตวัเลขทีปรากฏ คือค่าเฉลียแอมโมเนียมไนโตรเจนในแต่ละวนั กลุ่มที 1 

เป็นกลุ่มทีนอ้ยทีสุด และกลุ่มที 6 เป็นกลุ่มทีมากทีสุด 

NH4+ 

Duncan       

Time N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

91 3 .6433      

77 3  1.0700     

42 3   3.8600    

105 3    4.5267   

119 3    4.5567   

63 3    4.6067   

0 3    4.6600   

49 3    4.7033   

14 3    4.7633   

21 3    4.8467   

28 3     5.1567  

7 3     5.3233  

35 3     5.3433  

3 3      6.2733 

Sig.  1.000 1.000 1.000 .069 .244 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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ตารางที 32 การจดักลุ่มปุ๋ยเปรียบเทียบเชิงปริมาณไนเตรทไนโตรเจนระหวา่งวนัต่างๆ ของปุ๋ยสูตร
มูลหมู ตวัเลขทีปรากฏ คือค่าเฉลียไนเตรทไนโตรเจนในแต่ละวนั กลุ่มที 1 เป็นกลุ่มที
นอ้ยทีสุด และกลุ่มที 7 เป็นกลุ่มทีมากทีสุด 

NO3- 

Duncan        

Time N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

7 3 .2600       

3 3 .2733       

14 3 .2767       

28 3 .3167       

119 3 .5167 .5167      

42 3  .6967 .6967     

105 3  .7200 .7200     

21 3  .7300 .7300     

35 3  .7300 .7300     

63 3   .9967 .9967    

49 3    1.2300    

0 3     3.2267   

77 3      4.7267  

91 3       5.2967 

Sig.  .178 .262 .117 .171 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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ตารางท ี33 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของปัจจยัทางกายภาพไดแ้ก่ อุณหภูมิ ค่าพีเอช ความชืน ค่าการนาํไฟฟ้า ค่าความจุแลกเปลียนประจุบวก และอตัราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนกบัปริมาณไนโตรเจนทงัหมด สารอินทรียไ์นโตรเจน แอมโมเนียม และไนเตรทในปุ๋ยมูลหมู 

Correlations 

  TN AN NH4+ NO3- Org-N Temp pH %Moisture EC CEC C/N 

TN Pearson Correlation 1 -.289 -.464** .291 .976** -.657** -.539** -.477** -.017 .336* -.888** 

Sig. (2-tailed)  .063 .002 .062 .000 .000 .000 .001 .915 .030 .000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

AN Pearson Correlation -.289 1 .084 .396** -.492** .582** -.207 .683** .131 -.405** .520** 

Sig. (2-tailed) .063  .598 .009 .001 .000 .188 .000 .408 .008 .000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

NH4+ Pearson Correlation -.464** .084 1 -.882** -.441** .508** .397** .450** -.332* -.268 .478** 

Sig. (2-tailed) .002 .598  .000 .003 .001 .009 .003 .032 .086 .001 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

NO3- Pearson Correlation .291 .396** -.882** 1 .174 -.192 -.464** -.091 .368* .056 -.194 

Sig. (2-tailed) .062 .009 .000  .271 .223 .002 .568 .017 .726 .218 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Org-N Pearson Correlation .976** -.492** -.441** .174 1 -.731** -.443** -.591** -.045 .398** -.927** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .003 .271  .000 .003 .000 .775 .009 .000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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TN AN NH4+ NO3- Org-N Temp pH %Moisture EC CEC 

C/N 

Temp Pearson Correlation -.657** .582** .508** -.192 -.731** 1 .271 .836** -.054 -.420** .736** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .223 .000  .082 .000 .735 .006 .000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

pH Pearson Correlation -.539** -.207 .397** -.464** -.443** .271 1 .104 .142 .091 .397** 

Sig. (2-tailed) .000 .188 .009 .002 .003 .082  .510 .368 .567 .009 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

%Moistu

re 

Pearson Correlation -.477** .683** .450** -.091 -.591** .836** .104 1 -.168 -.324* .676** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .003 .568 .000 .000 .510  .287 .036 .000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

EC Pearson Correlation -.017 .131 -.332* .368* -.045 -.054 .142 -.168 1 .410** .051 

Sig. (2-tailed) .915 .408 .032 .017 .775 .735 .368 .287  .007 .748 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

CEC Pearson Correlation .336* -.405** -.268 .056 .398** -.420** .091 -.324* .410** 1 -.407** 

Sig. (2-tailed) .030 .008 .086 .726 .009 .006 .567 .036 .007  .007 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

C/N Pearson Correlation -.888** .520** .478** -.194 -.927** .736** .397** .676** .051 -.407** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .218 .000 .000 .009 .000 .748 .007  

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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