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Two different composts, swine manure and chicken manure were studied 
their maturity during composting period for 4 months. Samples were collected at day 
0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 and 119 and were analyzed their 
characteristics and humification indices including their optical parameters. Both 
composts were divided into 4 stages, initial stage, thermophilic stage, end of active 
stage and mature stage. As the amounts of organic matters of both composts related 
to the amounts of humic acid, humification index (HI) and humification ratio (HR) 
(p<0.01), the characteristics of humic acid were further analyzed to determine 
composts’ quality. 

The ultraviolet-visible spectroscopy showed the absorption of spectrum in 
the following order: 200-230 > 460-480 > 600-670 nanometer indicating the amounts 
of lignin > aliphatic structures > aromatic structures. The highest absorbencies for all 
wavelengths were were found in both manures at day 42. The optical parameters, 
E2/E4, E2/E6 and E4/E6 showed the lowest values at day 42 for swine manure and day 
49 for chicken manure. This implied that chicken manures needed longer period of 
fermentation. However, E4/E6 of both manures rather constant during day 42-49 
before gradually increasing indicating the most appropriate time of using. This helped 
in determining the storing period that could be applied for using both composts. 
From this study, chicken manures had greater qualities for all parameters than swine 
manures. Therefore, spectroscopic study not only helped in determining compost 
maturity but also helped in selecting the better compost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Department of Environmental Science                  Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature ........................................                             Academic Year 2014 
Thesis Advisor's signature ........................................ 



ฉ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
 

ในการทํางานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. นัทธีรา สรรมณี 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ใหความรูรวมถึงขอแนะนําตางๆ ในการศึกษาวิจัย และที่สําคัญคือให
ขอคิดและเทคนิควิธีการเขียนรายงานการวิจัย จนทําใหงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี นอกจากน้ี
ขอขอบคุณทานอาจารย รองศาสตราจารย ดร. ธรรมเรศ เช้ือสาวถี และรองศาสตราจารย ดร.กนกพร 
สวางแจง เปนอยางสูงที่ใหคําแนะนํา และชวยตรวจทานการเขียนรายงานวิจัยใหสมบูรณมากย่ิงข้ึน 
และขอขอบคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูในทุกศาสตรจนทําใหผูวิจัยมีวันน้ี
ได ผูวิจัยจึงขอขอบคุณพระคุณทานอาจารยทั้งหลายมา ณ ที่น้ีดวย 

สุดทายน้ีคุณคาและคุณประโยชนของวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเพ่ือตอบแทนคุณ
แดคุณแมวรรณารัตน สุคนธนิตย และคุณพอถาวร สุคนธนิตย ที่คอยสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดย
ตลอด ถือวาเปนแรงผลักดันที่สําคัญแกผูวิจัย และขอมอบแดบูรพคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาแกผูวิจัย  
 



  

ช 
 

สารบัญ 
หนา 

บทคัดยอภาษาไทย            ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ            จ 
กิตติกรรมประกาศ            ฉ 
สารบัญตาราง              ญ  
สารบัญภาพ              ฏ  
บทที่            
  1  บทนํา             1 
          ความเปนมาและความสําคัญของปญหา         1 
          ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา        2 
          สมมติฐานของการศึกษา           2 
          ขอบเขตการศึกษา           3 
          ข้ันตอนการศึกษา            3 
          ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ           3 
  2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ           4 
          ปุยหมัก             4 
              ความหมายของปุยหมัก          4 
              กระบวนการทําปุยหมัก          4 
              ปจจัยที่มีผลตอการยอยสลายสารอินทรียในปุยหมัก       5 
          สารฮิวมิก            7 
              กระบวนการเกิดสารฮิวมิกและโครงสรางของสารฮิวมิก       7 
              ประโยชนของสารฮิวมิก        10 
          การประเมินคุณภาพของปุยหมัก        11 
              การประเมินคุณภาพปุยหมักทางกายภาพ      11 
              มาตรฐานปุยอินทรียตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548    11 
              การประเมินคุณภาพของปุยหมักโดยพารามิเตอรทางกระบวนการเกิดสารฮิวมิก  11 
                  ดัชนีการเกิดฮิวมิกจากปริมาณกรดฮิวมิก      14 
                  ธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก และอัตราสวนของธาตุองคประกอบของ 
                  กรดฮิวมิก          17 
                  การวิเคราะหปริมาณกรดฮิวมิกดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกป  20 
                      หลักการของอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกป     20 
                      การเปลี่ยนสภาวะของอิเล็กตรอน       21 
                      กฎความดูดกลืนรังส ี        22 
                      ความยาวคลื่นที่มีผลตอโครงสรางของกรดฮิวมิก     23 



  

ซ 
 

บทที่           หนา 
                      อัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่นตางๆ    24 
          งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบคุณภาพปุยหมักดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลต 
          วิสิเบิลสเปกโทรสโกป         24  
  3  วิธีดําเนินงานวิจัย            30 
          สารเคมีและรีเอเจนต         31 
          เครื่องมือที่ใชในการทดลอง        31 
          ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย        33 
              การหมักและเตรียมตัวอยางปุยหมัก       33 
              ข้ันตอนการทําปุยหมัก         35 
              การเก็บตัวอยางปุยหมัก        36 
              การเตรียมตัวอยางปุยหมักวิเคราะห       36 
              การวิเคราะหพารามิเตอรตางๆ        36 
              การวิเคราะหทางสถิติ         40 
  4  ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย        41 
          ลักษณะพื้นฐานทางกายภาพและเคมีของปุยหมัก การพิจารณาเปรียบเทียบ 
          มาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร       41 
              การตรวจสอบลักษณะพื้นฐานของปุยหมัก      41 
              การตรวจสอบปุยหมักเปรียบเทียบกับมาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร  42 
              ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอยสลายของปุยหมัก   47 
          การเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนระหวางการหมักปุย และความสัมพันธ 
          กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอยสลายของปุยหมัก      53 
              การเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนระหวางการหมักปุย     53 
              ความสัมพันธปริมาณคารบอนอินทรียของปุยหมกักับปจจัยที่มีอทิธิพลตอการ 
              ยอยสลายของปุยหมัก         55 
          ดัชนีการเกิดฮิวมิก         56 
              ดัชนีการเกิดฮิวมิกจากปริมาณกรดฮิวมิก       56 
          การเกิดฮิวมิกในระหวางการหมักปุย       57 
              ปริมาณกรดฮิวมิกของปุยหมัก        58 
              ธาตุองคประกอบ อัตราสวนของธาตุองคประกอบ และความสัมพันธ 
              กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอยสลายของปุยหมัก      60 
         การวิเคราะหโครงสรางของกรดฮิวมิกดวยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป   65 
              ความยาวคลื่นที่มีผลตอโครงสรางกรดฮิวมิก      65 
              อัตราสวนความดูดกลืนรังสีที่ชวงความยาวคลื่นตางๆ     67 
  5  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ        71 



  

ฌ 
 

รายการอางอิง           73 
ภาคผนวก           80 
     ภาคผนวก ก           81 
     ภาคผนวก ข           85 
     ภาคผนวก ค           88 
ประวัติผูวิจัย           92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ญ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่          หนา 
  1      คุณสมบัติของปุยอินทรีย          12 
  2      ปริมาณกรดฮิวมิกที่สกัดจากปุยหมักในระหวางการหมักปุย      13 
  3      ดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก (HI) อัตรากระบวนการเกิดฮิวมิก (HR) รอยละของกรด 
                ฮิวมิกตอสารฮิวมิก (PHA) และอัตราสวนของปริมาณคารบอนของกรดฮิวมิกตอ 
                ปริมาณคารบอนของกรดฟลวิก (DP) ในระหวางการหมักปุย     16 
  4      ปริมาณธาตุและอัตราสวนของธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิกที่สกัดจากปุยหมัก 
                ในระหวางการหมักปุย         18 
  5      วิธีการทดลองและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง       30 
  6      แสดงรายการสารเคมีที่ใชในการทดลอง CAS No. และบริษัทผูผลิต     31 
  7      สวนผสมสําหรับการทําปุยหมัก         34 
  8      แหลงที่มาของสวนผสมสําหรับการทําปุยหมัก       34 
  9      คุณลักษณะพื้นฐานของปุยหมักและการแบงชวงอายุปุยหมักตามการเปลี่ยน 
                แปลงอุณหภูมิของปุยหมักสูตรมูลหมู และสูตรมูลไก      43 
 10      การเทียบมาตรฐานของปุยหมักสูตรมูลหมูกับคามาตรฐานปุยอินทรียของ 
                กรมวิชาการ  พ.ศ. 2548         48 
11      การเทียบมาตรฐานของปุยหมักสูตรมูลไกกับคามาตรฐานปุยอินทรียของ 
                กรมวิชาการ  พ.ศ. 2548         50 
12      คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวาง ระยะเวลาหมัก อุณหภูมิ ความช้ืน  
                คาความเปนกรด-ดาง (pH) อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio)   
                และคาการนําไฟฟา (EC)  ในปุยหมักสูตรมูลหมู       52 
13      คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวาง ระยะเวลาหมัก อุณหภูมิ ความช้ืน  
                คาความเปนกรด-ดาง (pH) อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio)   
                และคาการนําไฟฟา (EC)  ในปุยหมักสูตรมูลไก       52 
14      คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวางดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก (HI)  
                อัตราสวนกระบวนการเกิดฮิวมิก (HR) รอยละของกรดฮิวมิกตอสารฮิวมิก (PHA)  
                และอัตราสวนของปริมาณคารบอนของกรดฮิวมิกตอปริมาณคารบอนของ 
                กรดฟลวิก (DP)ของปุยหมักสูตรมูลหมู และสูตรมูลไก      57 
15      ปริมาณธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิกในระหวางการหมักปุย      61 
16      อัตราสวนของธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก ไดแก อัตราสวนธาตุออกซิเจน 
                ตอธาตุคารบอน (O/C) อัตราสวนธาตุคารบอนตอธาตุไฮโดรเจน (C/H)  
                และอัตราสวนธาตุคารบอนตอธาตุไนโตรเจน (C/N) ในระหวางการหมักปุย   62 
17      อัตราสวนของความยาวคลื่นที่มีผลตอโครงสรางกรดฮิวมิก ไดแกอัตราสวนของความดูด 



  

ฎ 
 

                กลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ตอความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น  
                465 นาโนเมตร (E2/E4) อัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น  
                465 นาโนเมตร ตอความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E4/E6)  
                และอัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร ตอความ 
                ดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E4/E6)         68 
18      ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมีของปุยหมักสูตรมูลหมู    82 
19      ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมีของปุยหมักสูตรมูลไก    83 
20      การเปลี่ยนแปลงของดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก (HI) อัตราสวนกระบวนการเกิดฮิวมิก  
                (HR) รอยละของกรดฮิวมิกตอสารฮิวมิก (PHA) และอัตราสวนของปริมาณคารบอน 
                ของกรดฮิวมิกตอปริมาณคารบอนของกรดฟลวิก (DP) ในระหวางการหมักปุยสูตร 
                มูลหมู และสูตรมูลไก          84 
21      คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวางคารบอนทั้งหมด (TC) คารบอนอินทรีย 
                 (TOC) คารบอนอนิทรีย กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอยสลายของปุยหมักสูตร 
                มูลหมู และสูตรมูลไก          89 
22      คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวางธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก 
                ไดแก ธาตุคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N)    90 
23      คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวางพารามิเตอรทางกระบวนการเกิดฮิวมิก 
                กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอยสลายของปุยหมักสูตรมูลหมู และสูตรมูลไก   91 
                 
 
 
   
  
 
 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 



  

ฏ 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่           หนา 
   1    ปุยหมักที่ยอยสลายสมบูรณ มีลักษณะสีนํ้าตาลปนดํา        4 
   2    ลักษณะสีและนํ้าหนักโมเลกุลของสารฮิวมิก         7 
   3    กลไกการเกิดสารฮิวมิก           8 
   4    รูปแบบการละลายของสารฮิวมิก          9 
   5    โครงสรางของกรดฟลวิกตามแนวความคิดของ Stevenson       9 
   6    โครงสรางของกรดฮิวมิกตามแนวความคิดของ Stevenson     10 
   7    กระบวนการเกิดการกระตุน        21 
   8    ระดับพลังงานของการเปลี่ยนสภาวะของอเิลก็ตรอน      22 
   9    สเปกตรมัการดูดกลืนคลื่นแสงในชวงอัลตราไวโอเลตวิสิเบลิของกรดฮิวมิกในปุยหมัก 
               ที่ระยะเวลาในการหมักตางกัน        25 
 10    ความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตของสารสกัดกรดฮิวมิกในปุยหมกั 2 ชนิดที ่

               ระยะเวลาตางกัน         25 

 11    ความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลของกรดฮิวมิก     26 
 12    ความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลของกรดฮิวมิกในระหวางการหมักปุย  26 
 13    ความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลของกรดฮิวมิกในปุยหมัก    27 
 14    อัตราสวนความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตของสารสกัดกรดฮิวมกิ ที่ความดูดกลืน 
               รังสีที่ 280 นาโนเมตร หารดวยความดูดกลืนรงัสีที่ 472 นาโนเมตร (Q2/4)  
               ความดูดกลืนรังสีที่ 280 นาโนเมตร หารดวยความดูดกลืนรงัสทีี่ 664 นาโนเมตร 
                (Q2/6) และความดูดกลืนรังสีที่ 472 นาโนเมตร หารดวยความดูดกลืนรังส ี
               ที่ 664 นาโนเมตร (Q4/6)        28 
 15    การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวน E2/E4 E2/E6 และ E4/E6 ระหวางการหมกัปุย   29 
 16    แผนผังการทดลองโดยรวมของการศึกษา       32 

 17    สวนผสมการทําปุยหมัก         35 
 18    การผสมปุยหมกั          35 
 19    ลักษณะของปุยหมักในระยะเริม่ผสม และระยะอุณหภูมิคงทีข่องปุยหมกั   44 
 20    การเปลี่ยนแปลงความช้ืนทีเ่กิดข้ึนตลอดกระบวนการหมกัของปุยหมกัสูตรมลูหมู และ 
               สูตรมูลไก          44 
 21    การเปลี่ยนแปลงความเปนกรด-ดาง ที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการหมักของปุยหมักสูตร 
               มูลหมู และสูตรมูลไก         45 
 22    การเปลี่ยนแปลงคาการนําไฟฟาทีเ่กิดข้ึนตลอดกระบวนการหมกัของปุยหมกัสูตรมลูหมู   
                และสูตรมูลไก         45 
 



  

ฐ 
 

ภาพที่           หนา 
 23    การเปลี่ยนแปลงปรมิาณอินทรียวัตถุที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการหมักของปุยหมักสูตร 
                มูลหมู และสูตรมลูไก         46 
 24    การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนทีเ่กดิข้ึนตลอดกระบวนการหมักของ    
                ปุยหมักสูตรมูลหมู และสูตรมูลไก       47 
 25    การเปลี่ยนแปลงปรมิาณคารบอนที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักปุยในปุยหมักสูตรมลูหม ู  54 
 26    การเปลี่ยนแปลงปรมิาณคารบอนที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักปุยในปุยหมักสูตรมลูไก  54 
 27    การเปลี่ยนแปลงปรมิาณกรดฮิวมกิทีเ่กิดข้ึนในระหวางการหมักปุยในปุยหมักสูตรมูลหมู  
                และสูตรมูลไก         58 
 28    ความสัมพันธระหวางปริมาณกรดฮิวมิก กับรอยละความช้ืนและรอยละปริมาณ 
                อินทรียวัตถุ          59 
 29    ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของธาตุออกซิเจนตอธาตุคารบอน (O/C) ของปุยหมัก 
                สูตรมูลหมูกับสูตรมูลไก        63 
 30    ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของธาตุคารบอนตอธาตุไฮโดรเจน (C/H) ของปุยหมัก 
                สูตรมูลหมูกับสูตรมูลไก        63 
 31    ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของธาตุคารบอนตอธาตุไนโตรเจน (C/N) ของปุยหมกั 
                สูตรมูลหมูกับสูตรมูลไก        63 
 32    ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของธาตุออกซิเจนตอธาตุคารบอน (O/C) กับความช้ืน  64 
 33    ความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตวิซิเบลิของกรดฮิวมิกในปุยหมักสูตรมูลหมทูี ่
                ระยะเวลาในการหมักตางกัน        65 
 34    ความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตวิซิเบลิของกรดฮิวมิกในปุยหมักสูตรมูลไกที ่
                ระยะเวลาในการหมักตางกัน        66 
 35    การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ตอ 
                ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร (E2/E4) ในระหวางการหมัก 
                ปุยสูตรมูลหมู และสูตรมูลไก        69 
 36    การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ตอ 
                ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E2/E6) ในระหวางการหมัก 
                ปุยสูตรมูลหมู และสูตรมูลไก        69 
 37    การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร ตอ 
                ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E4/E6) ในระหวางการหมัก 
                ปุยสูตรมูลหมู และสูตรมูลไก        70 
 38    ผลการวิเคราะหความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตวิซิเบิลของกรดฮิวมิกในปุยหมัก 
                สูตรมูลหมูที่ระยะเวลาในการหมักตางกัน      86 
39    ผลการวิเคราะหความดูดกลืนรงัสีในชวงอลัตราไวโอเลตวิซิเบิลของกรดฮิวมิกในปุยหมัก 
                สูตรมูลไกทีร่ะยะเวลาในการหมักตางกัน      87 



 
 

1 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปุยหมักเปนปุยอินทรียที่ไดจากการยอยสลายทางชีววิทยา โดยอาศัยกิจกรรมของ
จุลินทรียภายใตสภาวะที่เหมาะสม (กรมวิชาการเกษตร, 2548) ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก 
ความช้ืน อุณหภูม ิปริมาณออกซิเจน และอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน จนไดปุยหมักที่
เจริญเต็มที่ประกอบไปดวยอินทรียวัตถุที่มีความคงตัวจําพวกสารฮิวมิก (Humic substance) เรียก
กระบวนการยอยสลายสารอินทรียน้ีวา กระบวนการฮิวมิฟเคชัน (Humification) (ภาควิชาปฐพีวิทยา
, 2541; Stvenson, 1994) 

สารฮิวมิกมีโครงสรางที่สลับซับซอนแบงตามคุณสมบัติการละลายไดเปน 3 ชนิด ไดแก
กรดฟลวิก (fulvic acid, FA) กรดฮิวมิก (humic acid, HA) และฮิวมิน (humin, HM) (Stevenson, 
1994) มีสีต้ังแตสีเหลืองออนในกรดฟลวิกไปจนถึงนํ้าตาลเขมปนดําในฮิวมิน ซึ่งข้ึนอยูกับขนาด
โมเลกุลที่เรียงลําดับจากนอยไปหามากดังน้ี  

FA<HA<HM 
โมเลกุลที่มีขนาดใหญ เชนกรดฮิวมิกจะมีโครงสรางที่ซับซอนและเสถียรกวากรดฟลวิก 

และมีหมูฟงกชันที่ชวยตรึงธาตุอาหารไดมากกวา (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) ขณะที่ฮิวมินแมมี
โครงสรางใหญแตไมคอยมีความสําคัญเน่ืองจากมีหมูฟงกชันนอย (Stvenson, 1994) กรดฮิวมิกจึงมี
บทบาทสําคัญตอการปรับปรุงดิน และเปนสารฮิวมิกที่ใชในการศึกษาในงานวิจัยน้ี 

กรดฮิวมิกประกอบไปดวย โครงสรางแอโรแมติก โครงสรางแอลิแฟติก และหมูฟงกชัน 
เชน หมูฟนอลิก และคารบอกซิลิกเปนสวนใหญ หากกรดฮิวมิกมีโครงสรางแอโรแมติกมากและมี
โมเลกุลขนาดใหญจะมีความเสถียรในสิ่งแวดลอมมากกวากรดฮิวมิกที่มีโครงสรางขนาดเล็ก 
(Thomsen et al., 2002; Huang et al., 2006) โดยพันธะไมอิ่มตัวในโครงสรางแอโรแมติก และ 
แอลิแฟติก สามารถวิเคราะหโดยวัดความดูดกลืนรังสีในชวงคลื่นที่วิเคราะหไดงาย และราคาการ
วิเคราะหไมแพง จะอยูในชวงคลื่นอัลตราไวโอเลต และวิสิ เบิล (ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อ
มาตรฐานและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2550; ศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ, 2554; ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม,2554; ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2556) เปนที่นิยมอยางกวางขวาง เพราะเปนเทคนิคที่
รวดเร็ว มีความแมนยํา และมีสภาพไว (sensitivity) สูง (แมน และอมร, 2535; Domeizel et al., 
2004) 

การวิเคราะหความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลจะอยูในชวงความยาว
คลื่นประมาณ 200-800 นาโนเมตร (nm) ความดูดกลืนรังสีชวงความยาวคลื่นที่ 200-230 นาโนเมตร 
แสดงถึงโครงสรางแอโรแมติกที่ เพิ่ม ข้ึน และอาจบงบอกถึงกระบวนการมิ เนอราไลเซชัน 
(mineralization) (Wei et al.,2007; Domeizel et al., 2004) ความดูดกลืนรังสีชวงความยาวคลื่น
ที่ 260-280 นาโนเมตร จะแสดงถึงปริมาณลิกนิน และสวนของคิวโนน (quinine) ซึ่งคือ การเริ่มตน
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ของกระบวนเกิดกรดฮิวมิกในโครงสรางแอลิแฟติก ขณะที่ความดูดกลืนรังสีชวงความยาวคลื่นที่ 
 460-480 นาโนเมตร สะทอนใหเห็นถึงการเริ่มตนของกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกของสารอินทรีย 
(Tan, 2003; Zbytniewski and Buszewski, 2005; Sellami et al., 2008) และความดูดกลืนรังสี
ชวงความยาวคลื่นที่ 600-670 นาโนเมตร แสดงถึงปริมาณที่เพิ่มข้ึนของโครงสรางแอโรแมติก ซึ่งเปน
โครงสรางที่เสถียรของกรดฮิวมิก (Domeizel et al., 2004) อัตราสวนของความยาวคลื่นรังสี เชน 
ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร (E2) ซึ่งหมายถึงปริมาณลิกนินในโครงสราง  
หารดวยความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร (E4) ซึ่งหมายถึงโครงสรางแอลิแฟติก 
เรียกอัตราสวนน้ีวา E2/E4 จะสะทอนถึงกระบวนการยอยสลายสารอินทรีย จากลิกนินไปเปน
โครงสรางแอลิแฟติก (Sellami et al, 2008)  และความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร 
(E2) หารดวยความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E6) ซึ่งหมายถึงโครงสราง 
แอโรแมติก เรียกอัตราสวนน้ีวา E2/E6 จะสะทอนถึงกระบวนการยอยสลายลิกนินไปเปนโครงสราง
แอโรแมติกที่มีความเสถียร ขณะที่ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร (E4) หารดวย
ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E6) เรียกอัตราสวนน้ีวา E4/E6 จะหมายถึง
กระบวนการเกิดกรดฮิวมิกของสารอินทรียที่ซับซอนข้ึน (Zbytniewski and Buszewski, 2005) จาก
ขอมูลขางตนสามารถนํามาใชในการยืนยันลักษณะของการเกิดกรดฮิวมิกที่มีตอการเจริญเต็มทีข่องปุย
หมัก เพื่อนําไปสูการใชปุยหมักที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ดังน้ันการศึกษาวิจัยน้ีจะทําการศึกษาการเจริญเต็มที่ของปุยหมักโดยใชเทคนิค ยูวี-วิสิ
เบิลสเปกโทรสโกปศึกษาเปรียบเทียบปุยหมักที่มีสวนผสมที่แตกตางกัน 2 ชนิดไดแก มูลหมู และมูล
ไก ความสัมพันธระหวางกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกกับคุณภาพของปุยหมัก และประเมินการเจริญ
เต็มที่ของปุยหมัก เพื่อประโยชนในการชวยพิจารณาวันที่เหมาะสมสําหรับการหมักปุยทั้ง 2 ชนิด ให
ไดคุณภาพที่สูงที่สุดจากคุณลักษณะทางโครงสรางของกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักปุย เพื่อ
เปนแนวทางใหแกเกษตรกรนําไปประยุกตใชตอการทําปุยหมักที่ใหไดคุณภาพ และความสัมพันธเชิง
คุณภาพของกรดฮิวมิกในการศึกษาน้ีจะถูกนําไปอธิบายในเชิงสถิติกับพารามิเตอรพื้นฐานที่เกษตรกร
ใชเปนดัชนีการเจริญของปุยหมัก เชน อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 
ซึ่งผลที่ไดจะนําไปใชในการประมาณการคุณภาพของปุยหมักที่เกษตรกรหมักไดเองในอนาคตตอไป  

2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาการเจริญเต็มที่ของปุยหมักที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักปุยของปุยหมัก 

มูลหมูและมูลไก และระยะเวลาการหมักที่เหมาะสม โดยใชดัชนีทางกายภาพและเคมี รวมทั้ง
คุณลักษณะทางสเปกโทรสโกป 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกกับคุณภาพของปุยหมักที่
เกิดข้ึน ณ เวลาตางๆในการหมักปุย 
3. สมมติฐานของการศึกษา 

วัตถุดิบและสวนผสมของปุยหมักที่แตกตางกันทําใหปุยหมักมีโครงสรางและคุณลักษณะ
ทางกายภาพและเคมีแตกตางกัน และอาจมีผลตอระยะเวลาการเจริญเต็มที่ของปุยหมักแตกตางกนัไป
ดวย 
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4. ขอบเขตการศึกษา 
ปุยหมักที่นํามาศึกษาเปนปุยหมักที่ผลิตข้ึนเองจากพื้นที่ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม ซึ่งสวนผสมที่ใชในการหมักปุยน้ันสามารถหาไดตามทองถ่ินทั่วไป แตมีความแตกตาง
กันที่สวนผสมหลักคือมูลสัตวโดยทําการหมักปุยแบงเปนสองสูตรคือ มูลหมู และมูลไก ตามลําดับ   
ทําการหมักปุยเปนเวลา 119 วัน โดยทําการเก็บตัวอยางปุยหมักในวันที่ 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 
42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 มาวิเคราะหอุณหภูมิ วิเคราะหมาตรฐานคุณภาพปุยอินทรียของ
กรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2548 ไดแก ปริมาณความช้ืน คาความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา 
อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนและวิเคราะหปริมาณและโครงสรางของสารฮิวมิก โดยใชคุณสมบัติ
ทางสเปกโทรสโกป เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางกรดฮิวมิกที่เกิด ณ เวลาตางๆในการทํา
ปุยหมัก 

5. ขั้นตอนการศึกษา 
5.1 เก็บรวบรวมขอมลูและทบทวนเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
5.2 วางแผนการทดลอง 
5.3 เขียนโครงรางการวิจัยและเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 
5.4 ทําการทดลอง และเกบ็ตัวอยางปุยหมักมาวิเคราะหผล  
5.5 รวบรวมและสรุปผลการทดลอง 
5.6 คนหาขอมูลและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของเพ่ิมเติม 
5.7 เขียนวิทยานิพนธและเผยแพรผลงานภายนอก 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 ทราบถึงการเจริญเต็มที่ของปุยหมัก และระยะเวลาการหมักที่เหมาะสมของปุยหมัก

ทั้ง 2 ชนิด โดยใชดัชนีทางกายภาพและเคมี รวมทั้งคุณลักษณะทางสเปกโทรสโกปของปุยหมัก 
6.2 สามารถประเมินคุณภาพของปุยหมักจากความสัมพันธทางโครงสรางของสารฮิวมิก 

ที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักปุย  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ปุยหมัก (Compost)   

2.1.1 ความหมายของปุยหมัก   
        ปุยหมัก เปนปุยอินทรียชนิดหน่ึงที่ไดจากการนําวัสดุอินทรียจากพืช และสัตว

ทางการเกษตร และจากชุมชนมาผลิตดวยวิธีการทําใหช้ืน สับ บด รอน และผานการหมักอยาง
สมบูรณ จนแปรสภาพไปจากเดิม ซึ่งกระบวนการหมักเปนการยอยสลายทางชีววิทยา โดยอาศัย
กิจกรรมของจุลินทรียที่เปนประโยชนบางชนิดภายใตสภาวะที่เหมาะสม (กรมวิชาการเกษตร, 2548) 
เพื่อใหสารอินทรียสลายตัวผุพังจนมีลักษณะเปนอินทรียวัตถุที่มีความคงทน ไมมีกลิ่น สีนํ้าตาลปนดํา 
(ภาพที่ 1) มีอัตราสวนประกอบคารบอนตอไนโตรเจนตํ่า เมื่อกระบวนการยอยสลายเศษพืชและวัสดุ
เสร็จสมบูรณก็จะไดปุยอินทรีย (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2535) สามารถนํามาใชในการปรับปรุงคุณภาพ
ดิน ทําใหดินโปรงเพิ่มความพรุนใหแกดิน ทําใหเกิดการระบายนํ้า และอากาศในดินดีข้ึน ชวยใหดิน
อุมนํ้าและดูดซับธาตุอาหารพืชดีข้ึน เพิ่มปริมาณธาตุอาหารท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีพของพืช ทาํ
ใหพืชและจุลินทรียเจริญเติบโต และสงเสริมกิจกรรมตางๆไดดีข้ึน (ทิพวรรณ, 2547)   

 
ภาพท่ี 1 ปุยหมักที่ยอยสลายสมบรูณ มีลักษณะสีนํ้าตาลปนดํา 

ที่มา :  กรมการขาว (2555) 

2.1.2 กระบวนการทําปุยหมัก 
        กระบวนการทําปุยหมักเปนกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย ในการยอย

สลายอินทรียวัตถุ ภายใตสภาวะที่เหมาะสมในดานความช้ืน อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน รวมทั้ง
อัตราสวนระหวางคารบอนและไนโตรเจน ใหไดผลผลิตที่เปนอินทรียวัตถุที่ยอยสลายแลว ซึ่งมีคุณคา
ในการปรับปรุงคุณภาพดิน (สุธรรม, 2545)  
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        กระบวนการทําปุยหมักสามารถแบงออกไดเปน  2  วิธี  คือ 

        1) การหมักแบบใชออกซิเจน (Aerobic Decomposition)   
            การหมักแบบใชออกซิเจน เปนกระบวนการยอยสลายอินทรียวัตถุของ

จุลินทรียในบรรยายกาศที่ใชออกซิเจนในกระบวนการยอยสลายสารอินทรีย ไดแก ไขมัน โปรตีน
คารโบไฮเดรต เซลลูโลส ลิกนิน ฯลฯ และไดผลิตภัณฑเปนอินทรียวัตถุที่มีความคงตัว นํ้า แกส
คารบอนไดออกไซด แกสอื่นๆ เชน แอมโมเนีย ซัลเฟอรไดออกไซด และพลังงานความรอน 
ดังปฏิกิริยาที่ 1 

 

        2) การหมักแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Decomposition)   
            การหมักแบบไมใชออกซิเจน เปนการยอยสลายสารอินทรียวัตถุของจุลินทรีย

ชนิดที่ไมใชออกซิเจนในอากาศ 2 กลุม คือ จุลินทรียสรางกรด (acid Forming anaerobic 
bacteria) และจุลินทรียสรางมีเทน (methanogenic anaerobic bacteria) ซึ่งของเสียที่นํามาใชใน
การหมักจะอยูในลักษณะกึ่งของเหลว (slurry) การยอยสลายแบบไรอากาศน้ันอุณหภูมิจะตํ่าและมี
กลิ่นเหม็นเกิดข้ึน โดยมีอัตราการสลายตัวอยางชาๆ และใชเวลานาน แตมีขอดี คือ ไมตองดูแลมาก 
ดังปฏิกิริยาที่ 2    

 
2.1.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการยอยสลายสารอินทรียในปุยหมัก 
     การยอยสลายสารอินทรียในปุยหมัก เปนวิธีที่ตองใชเวลานาน และประสิทธิภาพ

ของการยอยข้ึนอยูกับเงื่อนไขหลายประการท่ีสําคัญ (สุธรรม, 2545) ดังน้ี 
        1) วัตถุดิบ 
            วัตถุดิบ เปนสวนประกอบของวัสดุอินทรียมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของ

กระบวนการหมักปุยวัสดุอินทรียที่เหมาะสมสําหรับนํามาหมักปุยน้ันมีความแตกตางกันไป มีทั้งวัสดุ
เน้ือผสมหลายชนิด เชน ของเสียจากครัวเรือน นํ้าโสโครกจนถึงวัสดุเน้ือเดียว เชน ของเสียที่ไดจาก
อุตสาหกรรมอาหารเศษพืชจากการเกษตร และวัชพืชตางๆ อยางไรก็ตามวัสดุทั้งหลายน้ีมีสวนผสม
ของนํ้าตาล โปรตีน ไขมัน เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ซึ่งมีปริมาณแตกตางกัน  

        2) ขนาดของวัตถุท่ีใชในการหมัก 
            ขนาดของวัตถุที่ใชในการหมักเปนตัวบงบอกถึงปริมาตรของอากาศที่อยูภายใต

กองปุยรวมถึงการไหลของอากาศ  วัตถุที่มีขนาดใหญในปริมาตรที่เทากับวัตถุขนาดเล็ก วัตถุขนาด
เล็กจะมีพื้นที่ผิวมากกวา ทําใหจุลินทรียทําการยอยสลายไดดีข้ึน แตถาวัตถุมีขนาดเล็กเกินไปอาจทํา

Organic Matter (CHONS) + Nutrients + H2C Anaerobic  bacteria Resistant Organic Matter +       
                                                                              CO2 + CH4 + NH3 + H2S + 
                                                                              New  Cell + Heat           (2) 

Organic Matter (CHONS) + Nutrients + O2
 Aerobic  bacteria Resistant Organic Matter +     

                     H2O + CO2+ NH3 + SO2 +             
                                                                          New Cell + Heat                (1) 
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ใหการไหลของอากาศไมสะดวก ขนาดของวัตถุที่เหมาะสมมีขนาดเสนผานศูนยกลางอยูระหวาง 3-50 
มิลลิเมตร โดยข้ึนอยูกับชนิดของวัตถุและแนวโนมของการยุบตัว 

        3) อุณหภูม ิ
            อุณหภูมิเปนตัวช้ีวัดกวากระบวนการเปลี่ยนแปลงในกองปุยหมักจะเกิดชาหรือ

เร็ว เปนตัวบอกกิจกรรมการยอยสลายเศษพืชของจุลินทรีย อุณหภูมิในกองปุยหมักจะอยูในชวง  
45-70 องศาเซลเซียส ถาเกิน 70 องศาเซลเซียส จะทําใหจุลินทรียตายหรือชะงักการเจริญเติบโตได 
ซึ่งจะตองมีการกลับกองเพ่ือลดอุณหภูมิและเพิ่มการถายเทของอากาศ จนกระบวนการยอยเสร็จ
สมบูรณ คืออุณหภูมิในกองเทากับอุณหภูมิภายนอก (Zbytniewaki and Buszewski, 2005; 
Iwegbue et al, 2006;   Sellami et al., 2008) 

        4) ออกซิเจน 
            ออกซิเจนมีความสําคัญตอจุลินทรียประเภทที่ตองการอากาศ เช้ือจุลินทรีย

ประมาณรอยละ 90 ที่นํามาใชในการยอยสลายสารอินทรีย เปนพวกที่ตองการอากาศ ตองการ
ออกซิเจนในการเจริญเติบโต โดยเกี่ยวของกับกระบวนการหายใจทําใหเกิดพลังงาน และจุลินทรียจะ
สรางเอนไซมออกมาเพ่ือทําการยอยสลายเศษพืชไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการทําปุยหมักจึง
จําเปนตองมีการกลับกองอยางสม่ําเสมอ จะชวยใหเศษพืชสลายตัวไดเร็วข้ึน 

        5) ความชื้น 
            ความช้ืนเปนปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึงที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของจุลินทรียใน

กองปุยหมัก โดยความช้ืนในกองปุยหมักจะอยูในชวงรอยละ 50-60 ความช้ืนมีบทบาทตอ
กระบวนการสรางเซลลของจุลินทรีย ถาความช้ืนสูงเกินไปจะทําใหกองปุยหมักแฉะ และขาด
ออกซิเจน กิจกรรมของจุลินทรียจะเกิดชาไมสมบูรณทําใหเกิดกลิ่นเหม็น เน่ืองจากจุลินทรียไม
ตองการอากาศเจริญอยางรวดเร็ว และปลอยแกสที่มีกลิ่นเหม็นออกมา เมื่อปุยหมักที่ผาน
กระบวนการหมักที่เสร็จสมบูรณแลวควรมีความช้ืนไมเกินรอยละ 35 (กรมวิชาการเกษตร, 2548) 

        6) ความเปนกรด-ดาง (pH) 
            ความเปนกรด-ดางเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการยอยสลายสารอินทรีย 

โดยทั่วไปความเปนกรด-ดางที่เปนกลางเกิดการสลายสารอินทรียไดรวดเร็วกวาคาความเปนกรด-ดาง
สูง ซึ่งคาความเปนกรด-ดางที่ตํ่ากวา 4.5 (กรดจัด) หรือสูงกวา 9.0 (ดางจัด) มักมีผลยับย้ังการยอย
สลายสารอินทรีย (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; อรวรรณ, 2541)  นอกจากน้ันความเปนกรด-ดางมี
ผลกระทบตอศักยภาพของนํ้ายอยของจุลินทรียแตละชนิดที่เกิดในระหวางการหมัก สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ (Biological Conversion) ของวัตถุดิบต้ังตนไปเปนสารฮิวมิก โดยกรม
วิชาการเกษตร (2548) ไดกําหนดคาความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมอยูที่ชวง 5.5-8.5 

        7) อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน   
            คารบอนและไนโตรเจน มีความสําคัญตอการสังเคราะหเซลลใหมของจุลินทรีย 

และการเมตาบอลิซึมเพื่อใหไดพลังงาน โดยคารบอนที่มีอยูในอินทรียวัตถุหรือคารบอนอินทรียเปน
แหลงพลังงานและแหลงของคารบอนที่จุลินทรียใชเปนหลักในการเจริญเติบโต สวนไนโตรเจนเปนธาตุ
อาหารที่จุลินทรียตองการในปริมาณมาก เน่ืองจากสวนประกอบของเซลลจุลินทรียสวนใหญเปนพวก
โปรตีนและกรดนิวคลีอิกซึ่งมีไนโตรเจนเปนองคประกอบที่สําคัญ (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) หากมี
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ปริมาณไนโตรเจนมากจะเกิดแกสแอมโมเนียซึ่งมีกลิ่นเหม็น โดยปุยหมักที่ผานกระบวนการหมักที่
เสร็จสมบูรณแลวควรมีอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนนอยกวา 20:1 (กรมวิชาการเกษตร, 2548; 
Iwegbue et al, 2006; Sellami et al., 2008) 

2.2 สารฮิวมิก (humic substances)     
สารฮิวมิกเกิดจากการยอยสลายเศษซากของสิ่งมีชีวิต ซึ่งในชวงแรกของการยอยสลาย

เกิดการแปรสภาพอยางรวดเร็วจากน้ันการยอยสลายก็จะชาลงเรื่อยๆ เน่ืองจากสารอินทรยีแปรสภาพ
ไปเปนสารฮิวมิก ซึ่งเปนสารประกอบที่มีโครงสรางซับซอนสลายตัวยาก แตก็ยังคอยๆสลายตัวตอไป
จนในที่สุดก็กลายไปเปนคารบอนไดออกไซดกับนํ้า สารฮิวมิกมีลักษณะไมแนนอน (amorphous) มี
คุณสมบัติเปนกรดออน และคอลลอยด มีสีคล้ํา นํ้าตาลถึงดํา และมีนํ้าหนักโมเลกุลสูง (ยงยุทธ  
และคณะ, 2551; Stevenson, 1982; Warunya, 2004) (ภาพที่ 2) โครงสรางหลักเปนแอโรแมติก 
สามารถพบสารฮิวมิกไดในธรรมชาติ เชน ดิน นํ้า และแหลงนํ้าธรรมชาติ ตะกอนในคลอง หนอง บึง 
ทะเลสาบ และมหาสมุทร แหลงพรุ (Peat  bog) ถานหิน (วิทยา, 2531; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2554) ฝุนละอองในช้ันบรรยากาศ (Gaffney et al., 1996) และในปุยหมัก (Sanchez-Monedero 
et al., 1999) เพราะอินทรียวัตถุมีสารฮิวมิกเปนองคประกอบอยูประมาณรอยละ 60-80 (มัณฑนีย, 
2554)   

 

ภาพท่ี 2 ลักษณะสีและนํ้าหนักโมเลกลุของสารฮิวมิก 
ที่มา:  Stevenson (1982) 

2.2.1 กระบวนการเกิดสารฮิวมิกและโครงสรางของสารฮิวมิก 
        กระบวนการเกิดสารฮิวมิกเปนกระบวนการยอยสลายทางชีวเคมี (Stvenson, 

1994) และเกิดจากปฏิกิริยาการรวมตัวของสารอินทรียโมเลกุลขนาดเล็ก เพื่อสรางสารฮิวมิกที่มี
โครงสรางที่ซับซอน และมีความเสถียรในสิ่งแวดลอม จึงตองใชระยะเวลาการเกิดข้ึนอยางชาๆ ทําให
โครงสรางและคุณสมบัติของสารฮิวมิกที่เกิดข้ึนมีลักษณะที่แตกตางกัน สารฮิวมิกเหลาน้ีสามารถนํามา
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แบงกลุมไดโดยอาศัยความสามารถในการละลายเปนเกณฑได 3 ชนิด คือ กรดฟลวิก (Fulvic acid) 
กรดฮิวมิก (Humic acid) และฮิวมิน (Humin) (Stevenson, 1994) 

        1) กระบวนการเกิดสารฮิวมิก 
            กระบวนการเกิดสารฮิวมิกเกิดจากการยอยสลายของสารอินทรียที่เกิดข้ึนเร็ว

ในชวงแรกจากน้ันจะคอยๆชาลง และคอยๆแปรสภาพไปเปนสารฮิวมิก ซึ่งมีโครงสรางซับซอน
สลายตัวไดยาก (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) เรียกกระบวนการน้ีวา กระบวนการฮิวมิฟเคชัน 
(Humification) ซึ่งเปนกระบวนการที่มีข้ันตอนการเกิดที่ซับซอน โดยมีกระบวนการเกิดสารฮิวมิก
จําแนกตามวัตถุดิบต้ังตนดังภาพที่ 3 ดังน้ี  

            แนวทางที่ 1 สารฮิวมิกจะเกิดการยอยสลายของซากพืช และลิกนิน ซึ่งลิกนิน
ไมสามารถยอยสลายไดสมบูรณ ยังมีบางสวนเหลือจากการยอยสลายเกิดการสูญเสียหมูเมทอกซิล 
(OCH3) เน่ืองจากทําปฏิกิริยากับหมูไฮดรอกซิล (OH) ของฟนอล ทําใหเกิดหมูคารบอกซิล (COOH) 
กลายเปนสารฮิวมิก (Stevenson, 1994; Tan, 2003) 

            แนวทางที่ 2 สารต้ังตนไมใชลิกนิกจะใชในการสังเคราะหสารฮิวมิก แตเปน
แหลงคารบอน เชน เซลลูโลส เปนตน จะถูกยอยสลายโดยจุลินทรีย และถูกออกซิไดซเปนควิโนน 
(guinones) จนกลายเปนสารฮิวมิก (Stevenson, 1994; Tan, 2003) 

            แนวทางที่ 3 ลิกนินเปนสารต้ังตนในการสังเคราะหสารฮิวมิก โดยจุลินทรีย
ยอยสลายลิกนินจนไดควิโนน และเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization) กับกรดอะมิโน 
หรือสารอื่นๆ กลายเปนสารฮิวมิก (Stevenson, 1994; Tan, 2003) 

            แนวทางที่ 4 สารฮิวมิกเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในดิน ที่ไดจากกระบวนการเมทา-
บอลิซึมของจุลินทรียในการขับนํ้าตาล และกรดอะมิโนออกจากรางกาย แลวรวมตัวกันสรางสารฮิวมิก
ในดิน เรียกวา ปฎิกิริยาคอนเดนเซชันระหวางนํ้าตาลกับเอมีน (Stevenson, 1994; Tan, 2003) 

 
ภาพท่ี 3 กลไกการเกิดสารฮิวมิก 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Stevenson (1994) 
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        2) โครงสรางของสารฮิวมิก 
            สารฮิวมิกมีกระบวนการเกิดที่ซับซอนและหลายข้ันตอนรวมถึงหลากหลาย

แนวทางจากกิจกรรมทางจุลินทรีย ทําใหสารฮิวมิกมีลักษณะที่แตกตางกันมีลักษณะโครงสรางที่
เฉพาะตัว สงผลใหคุณสมบัติการละลายและสมบัติบางประการแตกตางตาม แตสารฮิวมิกแตละชนิด
จะมีธาตุองคประกอบที่เหมือนกันคือ คารบอน (carbon, C) ออกซิเจน (oxygen, O) ไฮโดรเจน 
(hydrogen, H) ไนโตรเจน (nitrogen, N) และซัลเฟอร(sulfur, S)  ในสัดสวนที่แตกตางกันออกไป 
สามารถจําแนกสารฮิวมิกตามคุณสมบัติการละลายดังภาพที่ 4 ออกได 3 ชนิด ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 4 รูปแบบการละลายของสารฮิวมิก 
ที่มา:  ดัดแปลงจาก กฤตย  และทวีลักษณ  (2554) 

            2.1) กรดฟลวิก (Fulvic Acid)    
                   กรดฟลวิกเปนสารประกอบที่ลักษณะเปนสีออน คือ สีเหลืองออนถึง 

สีเหลืองนํ้าตาล ดังภาพที่ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติการละลายไดในนํ้าในสภาพที่เปนกรด-ดางทุกชวง คือ
ละลายไดดีทั้งในกรดและดาง (กฤตย และทวีลักษณ, 2554; ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; Gaffney, 
1996; Faithfull, 2002; Tan, 2003) ดังภาพที่ 4 เน่ืองจากมีคุณสมบัติการละลายที่ละลายไดงาย จึง
งายตอการยอยสลายดวยจุลินทรีย มีระยะเวลาของครึ่งชีวิตประมาณ 10-50 ปข้ึนอยูกับ
สภาพแวดลอมตางๆ กรดฟลวิกมีสูตรโมเลกุลโดยเฉลี่ยคือ C12H12O9N โครงสรางสวนใหญเปน 
แอลิแฟติกและหมูฟงกชันคารบอกซิล (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; Stevenson, 1994) ซึ่งเปน
สารประกอบท่ีมีข้ัว และมีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่า แตมปีริมาณออกซิเจนมาก ดังภาพที่ 5  

 
ภาพท่ี 5 โครงสรางของกรดฟลวิกตามแนวความคิดของ Stevenson 

ที่มา :  Stevenson (1994) 
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            2.2) กรดฮิวมิก (Humic Acid)   
                   กรดฮิวมิกเปนสารประกอบที่มีลักษณะเปนสีนํ้าตาล ดังภาพที่ 2 มี

คุณสมบัติการละลายสามารถละลายไดในดาง จากน้ันนําสารละลายที่ไดจากการละลายมาตกตะกอน
ดวยกรดจะไดตะกอนของกรดฮิวมิก (กฤตย และทวีลักษณ, 2554; ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; 
Gaffney, 1996; Faithfull, 2002; Tan, 2003) ดังภาพที่ 4 ซึ่งกรดฮิวมิกมีสูตรโมเลกุลโดยเฉลี่ยคือ 
C10H12O5N มีโครงสรางที่ประกอบไปดวย หมูคารบอกซิล (carboxyl group) หมูฟนอล (phenolic 
grop) หมูคารบอนิก (carbonyl group) หมูแอลกอฮอล (alcoholic hydroxyl group) และ 
หมูฟงกชันอื่นๆ (กฤตย และทวีลักษณ, 2554; Stevenson, 1994) ทําใหมีลักษณะโครงสรางโมเลกุล
ที่คอนขางสลับซับซอน ดังภาพที่ 6  

 
ภาพท่ี 6 โครงสรางของกรดฮิวมิกตามแนวความคิดของ Stevenson 

ที่มา: Stevenson (1994) 

            2.3) ฮิวมิน (Humin)    
                   ฮิวมินมีลักษณะเปนสีดําดังภาพที่ 2 และมีความคงทนมาก เน่ืองจาก 

ฮิวมินมีโครงสรางเปนพวกเอสเทอรกรดตางๆ และมีสายไฮโดรคารบอนที่ยาวตอกันไปเรื่อยๆ และ
ยอยสลายยากจึงไมคอยทําปฎิกิริยา เน่ืองจากมีนํ้าหนักโมเลกุลสูงที่สุด ไมละลายทั้งในกรดและในดาง      
(ภาพที่ 4) (กฤตย และทวีลักษณ, 2554; ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; Rice, 2001; Gaffney, 1996; 
Faithfull, 2002; Tan, 2003) จึงมีความคงทนที่สุดตอการยอยสลายดวยจุลินทรีย ดังน้ันจึงไมคอยมี
บทบาทในดิน โดยฮิวมินน้ันไดจากกระบวนการเกิดฮิวมิกผานปฎิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน (Mecozzi et 
al., 2001)  

2.2.2 ประโยชนของกรดฮิวมิก 
        กรดฮิวมิกมีบทบาทสําคัญตอการปรับปรุงคุณภาพของดินทั้งทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ โดยมีหนาที่ทางกายภาพ คือ ชวยเพิ่มความสามารถของดินในการอุมนํ้า การระบาย
อากาศของดิน ทําใหนํ้าในดินเปนประโยชนกับพืชไดมากข้ึน  เน่ืองจากดินจับตัวเปนโครงสรางมากข้ึน  
เปนการชวยลดปญหาของดินเค็มลงได  และปองกันการชะกรอนของดิน (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; 
Piccolo et al.,1997)  เน่ืองจากทําใหกิจกรรมของจุลินทรียดินสูงข้ึน  ดินมีโครงสรางที่ดีข้ึน  นํ้าซึม
ไดงายและมากข้ึน ทางดานเคมี กรดฮิวมิกมีคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูง  ทําให
สามารถดูดซับธาตุอาหารไมใหถูกชะลางไดงาย  และสามารถปลดปลอยธาตุอาหารใหพืชใชไดอยาง
ตอเน่ือง  ชวยเพิ่มอัตราการงอกการเจริญเติบโตของรากและลําตนของพืช  ทําใหผลผลิตพืชเพ่ิมข้ึน 
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(กฤตย และทวีลักษณ, 2554; ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) และทางชีวภาพ กรดฮิวมิกทําใหจุลินทรีย
ในดินเจริญอยางรวดเร็ว (Kim et al.,1997) ขณะที่มีการศึกษามากมายระบุวา กรดฮิวมิกเปน
ตัวกระตุนการทํางานของเอนไซมตางๆ ในพืช ทําใหพืชเจริญเติบโตดีข้ึน(ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; 
Huang et al., 1933; Arancon et al., 2006) 

2.3 การประเมินคุณภาพของปุยหมัก 
คุณภาพของปุยหมักมีผลตอการนําไปใชกับพืชในดานตางๆ  เชน การเจริญเติบโตของ

พืช  ปริมาณธาตุอาหาร  แตเมื่อนําปุยหมักที่ไมเจริญเต็มที่มาใชอาจจะทําใหเกิดความเปนพิษตอพืช  
(Sellami et al., 2008) และอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม (Garcia et al., 1992) ดังน้ัน
จําเปนตองมีการประเมินปุยหมักที่เจริญเต็มที่ (maturity) และความคงทน (stability) (Huang et 
al., 2006) กอนนําไปใชงาน เพื่อที่จะสามารถนําปุยหมักไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด มีวิธีการประเมิน
คุณภาพของปุยหมักดังน้ี  

2.3.1 การประเมินคุณภาพปุยหมักทางกายภาพ 
        การทําปุยหมักของเกษตรกรทั่วไปมีการตรวจสอบคุณภาพปุยหมักไดจากการ

สังเกตทางกายภาพ โดยการตรวจสอบจากสีของปุยหมักที่มีการยอยสลายสมบูรณแลวจะมีลักษณะ
เปนสีนํ้าตาลเขมจนถึงสีดํา มีเน้ือสัมผัสที่ ออน นุม ยุยงาย และไมมีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นฉุน (Iwegbue 
et al, 2006;   Sellami et al., 2008) อุณหภูมิในกองปุยหมักจะใกลเคียงกับอุณหภูมิบรรยากาศ 
(กรมวิชาการเกษตร, 2548; Iwegbue et al, 2006; Sellami et al., 2008; Bernal et al.,2009) 
แตขอมูลการตรวจสอบน้ียังไมมากพอที่จะตัดสินไดวาปุยหมักมคุีณภาพที่ดี เน่ืองจากแมปุยหมักจะมี
คุณลักษณะทางกายภาพอยูในเกณฑที่เหมาะสม แตระยะเวลาการหมักที่นานข้ึนอาจไมไดสะทอนถึง
คุณภาพที่ดีข้ึนของปุยหมัก เชนการศึกษาของ อัญชลี (2552) ที่ศึกษาการเจริญเต็มที่ของปุยหมักมูล
สัตวรวมหลายชนิดผสมกับเศษวัสดุทางการเกษตร พบวาแมปุยหมักจะเย็นลงต้ังแตวันที่ 35 แต
คุณภาพปุยหมักที่มีกรดฮิวมิกที่เสถียรที่สุดน้ันตองหมักปุยนานถึง 77 วัน จากน้ันคุณภาพของกรด 
ฮิวมิกจะคอยๆ ลดตํ่าลง  ดังน้ันจึงตองมีการประเมินคุณภาพของปุยหมักที่สะทอนถึงคุณภาพที่
แทจริง เพื่อใหเกษตรกรผลิตและนําปุยหมักไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ   

2.3.2 มาตรฐานปุยอินทรียตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 
        นอกจากการตรวจวัดคุณภาพปุยหมักที่เกษตรกรนิยมทําเบื้องตนแลว หาก

ตองการผลิตปุยหมักเพ่ือการจําหนาย จะตองมีคุณสมบัติอยูในเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการ
เกษตร พ.ศ.2548 เพื่อใหมีการผลิตปุยอินทรียที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียด
คุณสมบัติของปุยอินทรีย ดังตารางที่ 1 

2.3.3 การประเมินคุณภาพของปุยหมักโดยพารามิเตอรทางกระบวนการเกิด 
ฮิวมิก 

        การผลิตปุยหมักที่ไดมาตรฐานในบางครั้งอาจไดปุยหมักที่มีคุณภาพไมคงที่ 
เน่ืองจากปุยหมักมีกระบวนการยอยสลายเกิดข้ึนตลอดเวลา ทําใหฮิวมิกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดซึ่ง
ข้ึนกับองคประกอบของสารอินทรีย สภาพแวดลอม และจุลินทรีย ในกระบวนการยอยสลาย  
(ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) ดังน้ันการนําปุยหมักไปใชใหไดคุณภาพที่แทจริง จึงควรมีการตรวจสอบ  
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของปุยอินทรีย 

ลําดับท่ี คุณลักษณะ เกณฑกําหนด 
1 ขนาดของปุย ไมเกิน 12.5x12.5 มม. 
2 ปริมาณความช้ืนและสิ่งที่ระเหยได ไมเกิน 35 % 
3 ปริมาณหิน และกรวด ขนาดใหญกวา 5 มม. ไมเกิน 5 % 
4 พลาสติก แกว วัสดุมีคม และโลหะอื่นๆ ตองไมมี 
5 ปริมาณอินทรียวัตถุ (เปอรเซ็นตนํ้าหนัก) ไมนอยกวา 30 
6 คาความเปนกรด-ดาง (pH) 5.5-8.5 
7 อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N) ไมเกิน 20:1 
8 คาการนําไฟฟา (EC :Electrical Conductivity) ไมเกิน 6 เดซิซีเมน/เมตร 
9 ปริมาณธาตุอาหารหลัก (เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก) 

-ไนโตรเจน (total N) 
-ฟอสฟอรัส (total P2O5) 
-โฟแทสเซียม (total K2O) 

 
ไมนอยกวา 1.0 
ไมนอยกวา0.5 
ไมนอยกวา 0.5 

10 การยอยสลายที่สมบูรณ มากกวา 80 % 
11 สารหนู (Arsenic) 

แคดเมียม (Cadmium) 
โครเมียม (Chromium) 
ทองแดง (Copper) 
ตะกั่ว (Lead) 
ปรอท (Mercury) 

ไมเกิน 50 มก./กก. 
ไมเกิน 5 มก./กก. 
ไมเกิน 300 มก./กก. 
ไมเกิน 500 มก./กก. 
ไมเกิน 500 มก./กก. 
ไมเกิน 2 มก./กก. 

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2548) 

คุณภาพปุยหมักจากกระบวนการเกิดฮิวมิก (Sellami et al., 2008) การประเมินกระบวนการเกิด 
ฮิวมิกมีหลายวิธี โดยการประเมินจะเกี่ยวของกับปริมาณกรดฮิวมิก ธาตุองคประกอบที่อยูใน 
โครงสรางตลอดจนลักษณะโครงสรางของกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึน (Amir et al., 2005; Iwegbue et al., 
2006; Bernal et al., 2009; Droussi et al., 2009; Fukushima et al., 2009) 

        สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษากรดฮิวมิกเทาน้ัน ซึ่งองคประกอบสําคัญ
ที่สุดในสารฮิวมิก (Kulilowska and Klimiuk, 2011) เพราะเปนโครงสรางที่มีความเสถียรคงทนตอ
การยอยสลายและคงตัวในสิ่งแวดลอม (Stevenson, 1994)  เชนการศึกษาของ Benito et al. 
(2003), Zbytniewski and Buszewski (2005), Jouraiphy et al. (2005) และ Sanmanee et al. 
(2011) ที่ไดศึกษากระบวนการหมักปุย พบวาปริมาณของกรดฮิวมิกในปุยหมักมีปริมาณที่เพิ่มข้ึนใน
ระหวางกระบวนการหมักปุย ดังตารางที่ 2 เมื่อถึงระยะการเจริญเต็มที่ของปุยหมักปริมาณกรด 
ฮิวมิกจะอยูในระดับคงที่ แตเมื่อระยะเวลาการหมักปุยนานเกินไปปริมาณกรดฮิวมิกจะมีแนวโนม
ลดลง (Benito et al., 2003) ซึ่งอธิบายไดวากระบวนการเกิดกรดฮิวมิกเกิดข้ึนนอยกวากระบวน 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณกรดฮิวมิกที่สกัดจากปุยหมักในระหวางการหมักปุย 

แหลงที่มา อายุของปุยหมัก (วัน) 
ปริมาณกรดฮิวมิก 

(รอยละโดยนํ้าหนัก) 

Benito et al. (2003) 

0 

9 

23 

33 

81 

120 

145 

169 

190 

1.81±0.42 

1.66±0.44 

1.42±0.21 

2.56±0.24 

2.44±0.22 

2.14±0.76 

2.84±0.64 

1.74±0.26 

1.88±0.19 

Zbytniewski and Buszewski. (2005) 

8 

19 

28 

36 

43 

53 

8.94 

5.84 

12.01 

11.15 

13.73 

13.90 

Jouraiphy et al. (2005) 

0 

15 

60 

135 

2.65±0.16 

3.00±0.14 

3.97±0.05 

3.95±0.03 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณกรดฮิวมิกที่สกัดจากปุยหมักในระหวางการหมักปุย (ตอ) 

แหลงที่มา อายุของปุยหมัก (วัน) 
ปริมาณกรดฮิวมิก 

(รอยละโดยนํ้าหนัก) 

Sanmanee et al. (2011) 

0 

7 

14 

21 

28 

35 

49 

77 

91 

105 

119 

4.89±0.25 

2.97±1.15 

1.95±0.10 

1.41±0.21 

2.51±0.30 

2.80±0.48 

3.63±0.30 

4.52±0.41 

3.14±0.24 

4.60±0.19 

6.01±0.63 

การสลาย (mineralization) ทําใหกรดฮิวมิกถูกนําไปใชเปนแหลงพลังงานของจุลินทรีย และมี
ปริมาณลดลงดังกลาว (ภัทราพร, 2555; Benito et al., 2003; Sellami et al., 2008)   

        1) ดัชนีการเกิดฮิวมิกจากปริมาณกรดฮิวมิก  
            ดัชนีการเกิดฮิวมิกเปนวิธีการหน่ึงที่ประเมินอัตราสวนกรดฮิวมิกหรือสารฮิวมิก

ที่เกิดข้ึนตอปริมาณคารบอนอินทรียในปุยหมัก หรือกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึนตอปริมาณสารฮิวมิกในปุย
หมัก เพื่อใชตรวจสอบคุณภาพของปุยหมักในระหวางกระบวนการหมัก (Iwegbue et al., 2006; 
Bernal et al., 2009) มีสูตรคํานวณดังน้ี (Roletto et al., 1985; Senesi, 1989; Hsu and Lo, 
1999; Bernal et al., 2009) 

     HI (%)           = HAC/TOC x100 
     HR (%)          = HSC/TOC x100 
     PHA (%)       = HAC/HSC x100 
     DP              = HAC/FAC 
 โดย  HI    - ดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก (Humification index)  
        HR   - อัตราสวนกระบวนการเกิดฮิวมิก (Humification ratio)  
        PHA - รอยละของกรดฮิวมกิตอสารฮิวมิก (Percent of humic acids)  
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        DP   - อัตราสวนของปรมิาณคารบอนของกรดฮิวมิกตอปรมิาณคารบอนของกรดฟลวิก  
                    (Degree of polymerization)  
        HAC – ปริมาณคารบอนของกรดฮิวมิก หนวยเปน มิลลิกรัมตอกรัม (mg/g) 
        FAC - ปริมาณคารบอนของกรดฟลวิก หนวยเปน มลิลิกรมัตอกรัม (mg/g) 
        HSC - ปริมาณคารบอนของสารฮิวมิก หนวยเปน มิลลิกรัมตอกรัม (mg/g) 
        TOC - ปริมาณคารบอนอินทรีย หนวยเปน มลิลิกรัมตอกรมั (mg/g) 

            หากดัชนีเหลาน้ีมีคาเพิ่มข้ึน กระบวนการเกิดฮิวมิกจะมีคาเพ่ิมข้ึน (Roletto 
et al., 1985; Benito et al., 2003)  เชนคา HI ที่เพิ่มข้ึนเปนการเกิดของกรดฮิวมิกจากปฏิกิริยาการ
รวมตัวของสารประกอบคารบอนอินทรีย (Benito et al., 2003; Iwegbue et al., 2006; Sellami 
et al., 2008) ขณะท่ีคา HR ที่เพิ่มข้ึนเปนการเกิดของสารฮิวมิก (กรดฮิวมิก+กรดฟลวิก) (Hsu and 
Lo, 1999; Benito et al., 2003; Iwegbue et al., 2006) คา PHA ถูกนํามาใชสําหรับยืนยันการ
เกิดกรดฮิวมิกจากสารฮิวมิกที่เกิดข้ึนระหวางการทําปุยหมัก (Hsu and Lo, 1999; Iwegbue et al., 
2006) และคา DP แสดงถึงกระบวนการเกิดโพลีเมอรไรเซชัน ที่สะทอนถึงเปลี่ยนแปลงโครงสรางจาก
แอลิแฟติกไปเปนแอโรแมติก และการยอยสลายสารที่ไมใชฮิวมิกหรือองคประกอบของกรดฟลวิกไป
เปนโครงสรางกรดฮิวมิก (Sancehez-Monesero et al., 1999; Sellami et al., 2008; Zeng et 
al.,2009) เชนการศึกษาของ Jouraiphy et al. (2005) ดังตารางที่ 3 ศึกษากระบวนการเกิดฮิวมิกใน
ระหวางการหมักปุยดวยเศษใบไม พบวาปุยหมักมีการเจริญเต็มที่ เมื่อระยะเวลาการหมักไปแลว 135 
วัน โดยคาดัชนีเพิ่มข้ึนในระหวางการทําปุยหมัก เมื่อสิ้นสุดการทําปุยหมักคา HI HR และ PHA มี
คาประมาณรอยละ 19, 28 และ 69 ตามลําดับ คา DP มีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ จากคา 0.69-2.2 
จากอัตราน้ีแสดงใหเห็นวามีกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกเกิดข้ึนในระหวางการหมักปุย เชนเดียวกับ
การศึกษาของ Hsu and Lo. (1999) และ Zeng et al. (2009)    

            Sellami et al. (2008) ศึกษากระบวนการเกิดฮิวมิกจากปุยหมักที่มีวัตถุดิบ
จากกระบวนการแปรรูปทางการเกษตรของการทํามะกอก ไดแก กากเปลือกมะกอก และตะกอนของ
เสียที่ผานการแปรรูปของมะกอก ดังตารางที่ 3 พบวาคา HI HR และ PHA ของปุยหมักทั้งสองชนิดมี
คาเพิ่มข้ึนในระหวางการหมักปุยมีคาสูงสุดในชวงวันที่ 132 แตหากหมักไวนานกวาน้ันดัชนีดังกลาว
จะมีคาลดลง ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากกระบวนการยอยสลายของจุลินทรียที่ยอยกรดฮิวมิกไปใชจาก
วัตถุดิบต้ังตนมนีอยไมเพียงพอ สรุปไดวาระยะเวลาการหมักปุยมีอิทธิพลตอคุณภาพของกรดฮิวมิก ซึง่
จากการศึกษาน้ีกากของเสียจากกระบวนการแปรรูปของมะกอก ที่แตกตางกัน 2 ชนิดสามารถ
นํามาใชเปนวัตถุดิบผลิตปุยหมักได โดยมีระยะเวลาที่คุณภาพกรดฮิวมิกดีที่สุดที่ 132 วัน 

            Bustamante et al. (2008) ศึกษาดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิกของปุยหมัก  
2 ชนิด ที่มีสวนผสมหลักที่แตกตางกัน คือ มูลวัว และมูลไก ดังตารางที่ 3 พบวาคา HI HR และ PHA 
ของปุยหมักทั้งสองชนิดมีลักษณะที่แปรปรวนตลอดระยะเวลาการหมักปุย ซึ่งคลายกับการศึกษาสวน
ใหญ (Benito et al., 2003; Zbytniewski and Buszewski, 2005) อาจเกิดจากคุณสมบัติบาง
ประการของสารประกอบที่ไมใชฮิวมิก เชน ไขมัน  โปรตีน พอลิฟนอล หรือคารโบไฮเดรต ที่มีอยูใน
ปุยหมัก ซึ่งสงผลตอการตรวจสอบคุณภาพของปุยหมัก ทําใหไมทราบถึงคุณภาพที่แทจริง (Adani et 
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al., 1997; Chefetz et al.,1998) แตเมื่อปุยหมักเขาสูระยะการเจริญเต็มที่คา HI HR และPHA จะมี
คาสูงข้ึนในชวงระยะเวลาหน่ึง โดยมูลวัวมีคาประมาณ 7.5, 10.7 และ 70.1 ตามลําดับ ขณะท่ีมูลไกมี
คาประมาณ 6.7, 9.9 และ 67.2 ตามลําดับ  เมื่อระยะเวลาการหมักเพ่ิมข้ึนคาเหลาน้ีจะลดลงตาม 

ตารางท่ี 3 ดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก (HI) อัตรากระบวนการเกิดฮิวมิก (HR) รอยละของกรด 
ฮิวมิกตอสารฮิวมิก (PHA) และอัตราสวนของปริมาณคารบอนของกรดฮิวมิกตอปริมาณคารบอนของ
กรดฟลวิก (DP) ในระหวางการหมักปุย 

วัตถุดิบต้ังตน 

อายุ
ของปุย
หมัก 
(วัน) 

HI HR PHA DP 

เศษใบไม 1 

0 
15 
60 
135 

7.4 
8.5 
12.9 
19.2 

18.1 
14.8 
16.5 
27.9 

40.9 
57.6 
77.8 
68.9 

0.69 
1.36 
3.49 
2.21 

เปลือกงา 
+กากมะกอก2 

0 
33 
73 
97 
132 
182 

7.694 
9.394 
9.078 
12.918 
18.830 
12.690 

13.893 
13.897 
12.851 
17.833 
24.871 
17.870 

55.382 
67.600 
70.648 
72.443 
75.715 
71.015 

1.24 
2.09 
2.41 
2.62 
3.12 
2.45 

เปลือกงา 
+ของเสียจาก
การแปรรปู
มะกอก2 

0 
33 
73 
97 
132 
182 

4.696 
6.405 
7.107 
10.089 
13.259 
14.178 

8.630 
10.462 
11.274 
14.886 
17.506 
19.383 

54.424 
61.232 
63.043 
67.780 
75.743 
73.148 

1.19 
1.58 
1.71 
2.10 
3.12 
2.72 

กากองุน 
+มูลวัว 3 

0 
15 
29 
43 
57 
71 
85 
107 
134 

7.1 
12.9 
8.8 
8.9 
6.9 
5.7 
7.5 
6.7 
5.7 

10.9 
16.7 
12.4 
12.3 
10.1 
9.0 
10.7 
9.7 
8.8 

65.4 
77.2 
71.3 
72.3 
68.5 
63.5 
70.1 
69.7 
64.7 

1.91 
3.39 
2.48 
2.65 
2.23 
1.78 
2.35 
2.31 
1.83 
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ตารางท่ี 3 ดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก (HI) อัตรากระบวนการเกิดฮิวมิก (HR) รอยละของกรด 
ฮิวมิกตอสารฮิวมิก (PHA) และอัตราสวนของปริมาณคารบอนของกรดฮิวมิกตอปริมาณคารบอนของ
กรดฟลวิก (DP) ในระหวางการหมักปุย (ตอ) 

วัตถุดิบต้ังตน 

อายุ
ของปุย
หมัก 
(วัน) 

HI HR PHA DP 

กากองุน 
+มูลไก 3 

0 
14 
28 
42 
63 
90 
106 
133 
157 

7.6 
10.3 
5.4 
5.6 
6.7 
5.1 
7.8 
6.7 
4.8 

12.1 
14.1 
9.1 
9.2 
9.7 
8.3 
11.3 
9.9 
7.8 

62.7 
73.3 
59.5 
60.7 
68.7 
60.9 
69.0 
67.2 
62.1 

1.68 
2.75 
1.47 
1.55 
2.20 
1.56 
2.24 
2.05 
1.64 

ที่มา: 1 Jouraiphy et al. (2005), 2 Sellami et al. (2008), 3 Bustamante et al. (2008)   

เวลาเชนกัน ขณะท่ีคา DP ในระหวางการหมักปุยของปุยหมักมูลวัวมีคาอยูในชวง 1.78-3.39 และมูล
ไกอยูในชวง 1.47-2.75 จากการศึกษาน้ีสรุปไดวาปุยหมักที่มีสวนผสมที่แตกตางกันจะใหคุณภาพของ
ปุยหมักแตกตางกันถึงแมจะมีวิธีการหมักที่เหมือนกันก็ตาม โดยความแปรผันของอัตราสวนของธาตุ
องคประกอบที่มีมากตลอดระยะเวลาการหมัก ทําใหการอธิบายกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกเปนไปได
ยาก จึงตองมีการศึกษาพารามิเตอรอื่น เพื่อนํามาชวยอธิบายกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกเพ่ิมข้ึน     

        2) ธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก และอัตราสวนของธาตุองคประกอบของ
กรดฮิวมิก 

            โครงสรางของกรดฮิวมิกมีลักษณะที่ซับซอน เน่ืองจากกระบวนการเกิดของ
กรดฮิวมิก ดังน้ันการศึกษาธาตุองคประกอบและอัตราสวนของธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิกเปน
ดัชนีหน่ึงที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางในกระบวนการเกิดกรดฮิวมิก (Stevensan, 1994) 
เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาประเมินคุณภาพของปุยหมักในระหวางการหมักปุย 

            2.1) ธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก   
                   ธาตุองคประกอบหลักของกรดฮิวมิกประกอบดวย คารบอน (C)  

ไฮโดรเจน (H)  ออกซิเจน (O)  และไนโตรเจน (N) การประเมินคุณภาพของปุยหมัก สามารถทําได
โดยการศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของธาตุองคประกอบในระหวางการหมักปุย ดังตาราง
ที่ 4 จะเห็นวาการศึกษาของ Huang et al. (2006), Plaza et al. (2008), Amir et al. (2010) และ 
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ตารางท่ี 4 ปริมาณธาตุและอัตราสวนของธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิกที่สกัดจากปุยหมักใน
ระหวางการหมักปุย  

วัตถุดิบต้ังตน 

อายุ
ของปุย
หมัก 
(วัน) 

ปริมาณของธาตุองคประกอบ 
(รอยละ) 

อัตราสวนของธาตุองคประกอบ 

C H O N O/C C/H C/N 

สิ่งปฎิกลู1 
0 
30 
120 

51.14 
49.86 
50.08 

6.45 
5.87 
5.90 

36.31 
39.81 
39.26 

6.10 
4.46 
4.77 

0.53 
0.60 
0.59 

0.66 
0.71 
0.71 

8.39 
11.17 
10.50 

มูลหม ู
+ข้ีเลื้อย2 

0 
63 

52.7 
47.9 

6.23 
5.51 

34.7 
40.0 

4.88 
5.28 

0.66 
0.84 

0.70 
0.72 

12.6 
10.6 

มูลวัว3 0 
240 

56.3 
55.9 

6.7 
6.1 

31.2 
31.4 

5.1 
5.2 

0.4 
0.4 

0.7 
0.8 

12.9 
12.5 

มูลวัว 
+กากมะกอก3 

0 
240 

68.3 
58.7 

8.9 
6.2 

19.2 
30.2 

3.0 
4.2 

0.2 
0.4 

0.6 
0.8 

26.6 
16.4 

เศษเปลือกไม4 

0 
67 
83 
103 
121 
365 

48.54 
53.52 
53.27 
53.06 
51.42 
51.60 

4.98 
6.06 
6.05 
6.04 
5.34 
5.34 

43.83 
33.38 
35.14 
34.75 
37.69 
38.02 

1.32 
4.52 
4.21 
4.42 
3.86 
3.94 

1.203 
0.831 
0.879 
0.873 
0.976 
0.982 

9.75 
8.83 
8.80 
8.78 
9.63 
9.66 

36.77 
11.84 
12.65 
12.00 
13.32 
13.10 

เศษไมสน4 

0 
7 
23 
43 
61 
365 

58.12 
56.89 
53.49 
56.44 
56.03 
53.23 

5.69 
6.32 
6.34 
6.46 
6.24 
5.84 

33.98 
29.99 
29.82 
29.24 
30.19 
30.90 

0.42 
4.28 
6.40 
5.08 
4.92 
6.63 

0.779 
0.702 
0.743 
0.690 
0.718 
0.773 

10.21 
9.00 
8.44 
8.74 
8.98 
9.11 

138.38 
13.29 
8.36 
11.11 
11.39 
8.03 

เศษใบไม5 

0 
15 
60 
135 

47.9 
48.7 
48.9 
47.5 

6.9 
6.85 
6.75 
6.55 

37.6 
36.5 
36.2 
37.5 

6.8 
7.3 
7.2 
7.3 

0.59 
0.56 
0.56 
0.59 

6.94 
7.11 
7.24 
7.25 

8.22 
7.82 
7.97 
7.62 

ที่มา: 1 Amir et al. (2005), 2Huang et al. (2006), 3 Plaza et al. (2008), 4 Fukushima et al. 
(2009), 5Amir et al. (2010) 

สุภาวดี (2555) พบวาธาตุคารบอนลดลงระหวางหมัก แสดงถึงการยอยสลายของคารบอนอินทรีย 
(organic carbon) ในระหวางหมักปุย และธาตุไฮโดรเจนลดลงเชนกัน บงช้ีถึงวาหมูแอลิแฟติกใน
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โครงสรางกรดฮิวมิกลดลงขณะที่แอโรแมติกเพ่ิมข้ึน เกิดจากปฏิกิริยาการแทนที่ (substitution) หรือ
ปฏิกิริยาการรวมตัว (fusion reaction) โดยกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกที่มีเสถียรภาพ ตางจาก 
ธาตุไนโตรเจนและออกซิเจนที่เพิ่มข้ึนจากการรวมตัวของธาตุไนโตรเจนของกรดฮิวมิกจากปฏิกิริยา
คอนเดนเซชัน(condensation) ของลิกนินและสารประกอบเชิงซอนของไนโตรเจน โดยปริมาณ
ออกซิเจนที่ เพิ่มข้ึนแสดงถึงการเพ่ิมหมูฟงกชันออกซิเจน เชนหมูคารบอนิล (C=O)  และหมูไฮดรอก-
ซิล (OH) แตหากวัตถุดิบต้ังตนมีคารบอนอินทรียสูงและยอยสลายยาก กรดฮิวมิกที่ไดจะเปน
โครงสรางแอลิเฟติก และเสถียรภาพตํ่า ทําใหปริมาณคารบอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจนมีแนวโนม
ลดลง ดังเชนผลการศึกษาของ Amir et al. (2005)  

            2.2) อัตราสวนของธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก   
                   การศึกษาอัตราสวนของธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก สามารถชวย

อธิบายการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกรดฮิวมิกได โดยการเพ่ิมข้ึนและลดลงของการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรางจะมีผลตอสัดสวนของธาตุองคประกอบที่เกิดข้ึน เชนการลดของโครงสรางลิกนินเปลี่ยนไป
เปนโครงสรางแอลิแฟติก และแอโรแมติก เปนตน (Tan, 2003; Chai et al., 2007) สําหรับวัตถุดิบ
ต้ังตนที่มีความแตกตางกัน นําไปหมักปุยใชเวลาการหมักที่แตกตาง อัตราสวนของธาตุองคประกอบ
จะมีคาที่แตกตางกันไป ดังตารางที่ 4 

                   2.2.1) อัตราสวนระหวางธาตุออกซิเจนตอธาตุคารบอน   
                             อัตราสวนระหวางธาตุออกซิเจนตอธาตุคารบอน (O/C) เปน

ตัวแทนของหมู O-alkayl และหมูฟงกชันที่มีออกซิเจนในองคประกอบ ไดแก หมูคารบอกซิล 
(COOH) ที่อยูในโครงสรางของกรดฮิวมิก เมื่ออัตราสวน O/C มีคาเพิ่มข้ึน แสดงวาโครงสรางของ 
หมูฟงกชันที่มีออกซิเจน (C=O) เพิ่มข้ึนในระหวางการหมักปุยจากการศึกษาของ Amir et al. 
(2005), Huang et al. (2006) ขณะที่การศึกษาของ Fukushima et al. (2009) และ Amir et al. 
(2010) พบวาอัตราสวน O/C มีคาลดลง โดยออกซิเจนมีแนวโนมลดลง แตคารบอนในกรดฮิวมิกมี
แนวโนมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีกระบวนการยอยสลายสารอินทรียอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดโครงสราง 
แอโรแมติกที่ซับซอนมากข้ึน และเกิดกรดฮิวมิกเพิ่มข้ึนจนสิ้นสุดกระบวนการหมักปุย (Wei et al., 
2007)   

                   2.2.2) อัตราสวนระหวางธาตุคารบอนตอธาตุไฮโดรเจน 
                             อัตราสวนระหวางธาตุคารบอนตอธาตุไฮโดรเจน (C/H)  แสดง

ถึงลักษณะโครงสรางของกรดฮิวมิก เมื่ออัตราสวน C/H เพิ่มข้ึนในระหวางการหมักปุย แสดงวาเกิด
โครงสรางที่ไมอิ่มตัว (โครงสรางแอโรแมติก) เพิ่มข้ึนมากกวาโครงสรางอิ่มตัว (Amir et al., 2005; 
Huang et al., 2006; Plaza et al., 2008; Amir et al., 2010)  ขณะที่การศึกษาของ Fukushima 
et al. (2009) พบวาอัตราสวน C/H ลดลง แสดงวากรดฮิวมิกในปุยหมักเกิดโครงสรางแอลิแฟติกใน 
ระหวางกระบวนการยอยสลายสารอินทรีย   

                   2.2.3) อัตราสวนระหวางธาตุคารบอนตอธาตุไนโตรเจน   
                             อัตราสวนระหวางธาตุคารบอนตอธาตุไนโตรเจน (C/N)  แสดง

ถึงปริมาณคารบอนและไนโตรเจนที่อยูในโครงสรางของฮิวมิก สามารถนํามาจําแนกชนิดของ              
กรดฮิวมิกและกรดฟลวิกได  โดยพบวากรดฮิวมิกที่สกัดจากดินมีคาประมาณ 20.83 ถึง 12.99 และ
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กรดฟลวิกที่สกัดจากดินมีคาประมาณ 40.45 ถึง 21.74 (Tan, 2003) จากการศึกษาการของ Amir 
et al. (2005), Huang et al. (2006), Plaza et al. (2008),  Fukushima et al. (2009) และAmir 
et al. (2010) พบวาอัตราสวน C/N มีคาลดลงในระหวางการทําปุยหมัก แสดงวาเกิดกระบวนการ
สรางกรดฮิวมิกในปุยหมัก โดยธาตุไนโตรเจนมีความคงทนตอการยอยสลาย จึงถูกนํามารวมตัวเขากับ
โมเลกุลกรดฮิวมิก สงผลทําใหเกิดโครงสรางแอโรแมติก (Baddi et al., 2004; Amir et al., 2005; 
Wei et al.,2007) 

2.4 การวิเคราะหโครงสรางกรดฮิวมิกดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกป  
จากการศึกษาธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิกและดัชนีการเกิดฮิวมิกจากปริมาณกรด 

ฮิวมิกขางตน พบวาคุณภาพของปุยมีความแปรผันตลอดระยะเวลาการหมักปุย เน่ืองจากกิจกรรมของ
จุลินทรียที่มีอยางตอเน่ือง ทําใหลักษณะโครงสรางกรดฮิวมิกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดวย ซึ่ง
การติดตามตรวจสอบคุณภาพปุยหมักจากลักษณะโครงสรางของกรดฮิวมิกที่นิยมไดแก เทคนิค 
สเปกโทรสโกป เชน นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโคป (NMR)  ฟูริเออรทรานสฟอรม
อินฟราเรดสเปกโทรสโกป (FTIR)  อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปคโทรสโคป (Ultraviolet-visible 
spectroscopy) เปนตน (Amir et al., 2005; Zbytniewski and Buszewski, 2005; Huang et 
al., 2006; Iwegbue et al., 2006; Wei et al., 2007; Sellami et al., 2008) 

เทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกปเปนเทคนิคสําหรับศึกษาการเปลี่ยนแปลง
พันธะอิเล็กตรอน  (ลาวัลย, 2541;ชุติมา, 2547; Stevenson, 1994)  ในโครงสรางของสารประกอบ
อินทรีย (Organic compound) สารประกอบเชิงซอน (Complex compound) หรือสารอนินทรีย  
(Inorganic compound) ที่มีสีและไมมีสี วิเคราะหไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอยางกวางขวาง 
เพราะ เปนเทคนิคที่รวดเร็วและงาย (แมน และคณะ, 2535; Domeizel et al, 2004) มักมีราคา
วิเคราะหถูกกวาเทคนิคสเปกโทรสโกปอื่นๆ (ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เพื่อมาตรฐานและ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2550; ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ, 
2554; ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,2554; ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2556)  

2.4.1 หลักการของอัลตราไวโอเลตวิซิเบิลสเปกโทรสโกป 
        เทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกป เปนเทคนิคที่ศึกษาความดูดกลืน

พลังงานของโมเลกุลในชวงรังสีอัลตราไวโอเลตและวิสิ เบิล มีความยาวคลื่นแสงของรังสี
อัลตราไวโอเลตประมาณ 200 – 400 นาโนเมตร (nm) และวิสิเบิลมีคาความยาวคลื่นแสงประมาณ 

400 – 800 นาโนเมตร (nm) ในรูปโฟตอน (h) เมื่อเกิดอันตรกิริยากับโมเลกุลของสารใดๆ (M) 
โมเลกุลดูดกลืนพลังงานจากแสงแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนวงนอกของ
โมเลกุลจากสถานะพื้นไปยังสถานะกระตุนมีผลทําใหโมเลกุลอยูในสถานะกระตุนหรือมีพลังงานสูงข้ึน 
(M*) ดังสมการที่ 1 กระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ีเรียกวาการเกิดอิเล็กทรอนิกแทรนสิชัน หรือการเปลี่ยน
สถานะของอิเล็กตรอน (ลาวัลย, 2541)  

M + h M*      (1) 
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        พลังงานที่ถูกดูดกลืนตองมีคาเทากับความแตกตางของระดับพลังงานในสถานะ
พื้น (E0) กับระดับพลังงานในสถานะกระตุน (E1) ของอิเล็กตรอนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงาน 

ดังภาพที่ 7 ความแตกตางของระดับพลังงานของสถานะท้ังสองน้ีเรียกวา Energy gap (E) (แมน 
และคณะ, 2535; เสาสรส, 2537; ลาวัลย, 2541; ชุติมา, 2547) 

 
ภาพท่ี 7 กระบวนการเกิดการกระตุน 

ที่มา: แมน และคณะ (2535) 

2.4.2 การเปลี่ยนสภาวะของอิเล็กตรอน (Electronic transitions)  
        การเปลี่ยนสภาวะของอิเล็กตรอนที่เกิดในสารประกอบอินทรียที่สําคัญมี 4 แบบ 

คือ *, n*, * และ n* การเปลี่ยนสภาวะเหลาน้ีใชพลังงานแตกตางกัน 

(ภาพที่ 8) สําหรับการเปลี่ยนสภาวะ * ซึ่งเกิดในสารประกอบอิ่มตัวใชพลังงานมากที่สุด และ
เกิดที่ความยาวคลื่นตํ่ากวา 200 นาโนเมตร การบันทึกสเปกตรัมของสารในชวงตํ่ากวา 200 นาโน-
เมตรจึงทําไดยาก เน่ืองจากออกซิเจนดูดกลืนคลื่นแสงหรือรังสีในชวงยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรมิเตอร

ทั่วไปจึงไมสามารถวัดได ทําใหการเปลี่ยนแปลงสภาวะ * ไมสามารถนํามาใชประโยชนได 

การเปลี่ยนสภาวะ n* เกิดในสารประกอบอิ่มตัวที่มีออกซิเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอรใน

โมเลกุล การเปลี่ยนสภาวะ * เกิดในสารประกอบที่มีพันธะคู พันธะสามและแอโรแมติก การ
เปลี่ยนสภาวะท้ังสามแบบที่กลาวมาน้ีเปนแบบ allowed transition สวนการเปลี่ยนสภาวะ 

n* ซึ่งเกิดในสารประกอบคารบอนิลเปน forbidden transition (แมน และคณะ, 2535;  
เสาสรส, 2537; ลาวัลย, 2541; ชุติมา, 2547) 
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ภาพท่ี 8 ระดับพลงังานของการเปลี่ยนสภาวะของอเิลก็ตรอน 

ที่มา : Michigan state university (2013) 

2.4.3 กฎความดูดกลืนรังส ี
        กฎความ ดู ดกลื น รั ง สี ที่ สํ า คัญ มี อ ยู  2 กฎ  ไ ด แ ก  กฎขอ ง แลม เบิ ร ต  

(Lamber’s law) และกฎของเบียร (Beer’s law) 
        กฎของแลมเบิรตมีใจความวา “เมื่อมีลําแสงเด่ียวซึ่งเปนลําแสงที่มีความยาวคลื่น

เดียวผานตัวกลางเน้ือเดียว สัดสวนของความเขมขนของแสงที่ถูกตัวกลางน้ันดูดกลืนไวไมข้ึนอยูกับ
ความเขมขนของแสงที่กระทบตัวกลางน้ัน และความเขมของแสงจะถูกแตละข้ันของตัวอยางดูดกลืน
ไวในสัดสวนที่เทากัน” 

        กฎของเบียรมีใจความวา “เมื่อแสงที่มีความยาวคลื่นเดียวผานตัวกลางเน้ือเดียว 
สัดสวนของความเขมขนของแสงที่ถูกตัวกลางน้ันดูดกลืนไวจะแปลโดยตรงกับปริมาณของตัวกลางที่
ดูดกลืนคลื่นแสงน้ัน” 

        เมื่อเราวัดความยาวคลื่นแสงของสารละลาย ปริมาณความเขมขนของแสงที่
ดูดกลืนจะข้ึนอยูกับความเขมขนของสารละลาย และความหนาของสารละลายที่ลําแสงตองผาน จึง
ตอ ง รวมกฎของ เบียร และกฎของแลมเบิ ร ต เ ข าด วยกัน  เ ป น กฎของ เบี ยร -แลม เบิ ร ต  
(Beer-Lambert’ law) ตามสมการที่ 2 

   A = log (I0/I) = εcb         (2) 

A - คาความดูดกลืนรังส ี(absorbanc) 
I0 - ความเขมของแสงกอนที่จะผานไปยังเซลลตัวอยาง (sample cell) 
I  - ความเขมของแสงหลังจากที่ผานเซลลตัวอยางออกมา 
c - ความเขมขนเปนโมลาร (molar) ของตัวถูกละลาย (solute) 
b - ความยาวเปนเซนติเมตร (cm) ของเซลลตัวอยาง 
ε - โมลารแอบซอรบทิวิตี (molar absorptivity) 

         (I0/I) คือ คาความดูดกลืนรังสี (absorbanc) หรือ optical density (ในอดีต
นิยมใชคําน้ี) ใชสัญลักษณยอเปน A สําหรับ molar absorptivity หรือ molar extinction 
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coefficient (ในอดีตนิยมใชคําน้ี) ใชสัญลักษณยอเปน ε มีคาต้ังแต 0 ถึง 106 ถา ε มีคามากกวา 
104 จะเรียกวามีความดูดกลืนรังสีที่ความเขมสูง (high-intensity absorption) และถามีคาตํ่ากวา 
103 จะเรียกวามีความดูดกลืนรังสทีี่ความเขมตํ่า (low-intensity absorption) (ชุติมา, 2547) 

2.4.4 ความยาวคลื่นท่ีมีผลตอโครงสรางของกรดฮิวมิก  
        โครงสรางของกรดฮิวมิกประกอบดวยหมูฟงกชันตางๆ ซึ่งมี คุณสมบัติในความ

ดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่นที่แตกตางกัน จึงมีการนํากรดฮิวมิกมาวัดความดูดกลืนรังสีดวยเทคนิค 
ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกรดฮิวมิก (Domeizel et al., 
2004; Zbytniewski and Buszewski, 2005; Amine-Khodja et al., 2006; Sanmanee et al., 
2011) ที่อยูในระหวางการหมักปุย เพ่ือกําหนดอายุของปุยหมักที่เหมาะสมแกการนําไปใชงาน และ
หาชวงเวลาที่กรดฮิวมิกในปุยหมักมีคุณภาพมากที่สุด โดยมีความยาวคลื่นที่มีผลตอโครงสรางของกรด
ฮิวมิกที่สําคัญดังตอไปน้ี   

        1) ชวงความยาวคลื่น 200 ถึง 230 นาโนเมตร 
            ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 200-230 นาโนเมตร เปนชวงที่บงบอกถึง

การเปลี่ยนแปลงสถานะอิเล็กตรอนชนิด - ของโครงสรางแอโรแมติก จากปฏิกิริยารีดักชันในหมู 
–NH3 และอัตราการเกิดปฏิกิริยาการสรางสายพอลิเมอรที่สูงข้ึน อาจทําใหเกิดกระบวนการที่เพิ่ม
นํ้าหนักโมเลกุลใหมากข้ึน (Wei et al., 2007) และอาจบงบอกถึงการเกิดกระบวนการยอยสลายที่
เปลี่ยนสารอินทรียใหเล็กลงไปเปนสารอนินทรีย เชน หมูคารบอกซิลิก ไนเตรท ไนไตรท เปนตน 
(Domeizel et al., 2004) 

        2) ชวงความยาวคลื่น 260 ถึง 280 นาโนเมตร 
            ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 260-280 นาโนเมตร เปนชวงแสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลงสถานะอิเล็กตรอนชนิด -* หรือปริมาณของลิกนิน และควิโนน เชน วัตถุดิบต้ังตน
กอนเขาสูกระบวนการยอยสลายสารอินทรีย (Zbytniewski and Buszewski, 2005; Wei et al., 
2007; Sellami et al., 2008) แตเมื่อลิกนินถูกเปลี่ยนไปเปนกรดฮิวมิกที่เปนโครงสรางแอโรแมติกที่
มีพันธะคูทําใหสามารถดูดกลืนคลื่นแสงในชวงน้ีไดเชนกัน ไดแก หมูฟงกชัน C=C C=O และ N=N 
(Chen et al., 2002; Domeizel et al., 2004)   

        3) ชวงความยาวคลื่น 460 ถึง 480 นาโนเมตร 
            ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 460-480 นาโนเมตร เปนชวงของการ

เริ่มตนของกระบวนการเกิดกรดฮิวมิก โดยความดูดกลืนรังสีจะเพ่ิมข้ึนในชวงความยาวคลื่นน้ี (อัญชลี, 
2552; Tan, 2003; Zbytniewski and Buszewski, 2005; Sellami et al., 2008) และสามารถพบ
โครงสรางแอลิแฟติกไดที่ชวงความยาวคลื่นน้ีไดเชนกัน (Kononova, 1968)  

        4) ชวงความยาวคลื่น 600 ถึง 670 นาโนเมตร 
            ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 600-670 นาโนเมตร เปนชวงที่ปุยหมัก

เจริญเต็มที่ เน่ืองจากชวงความยาวคลื่นน้ีแสดงถึงโครงสรางแอโรแมติกที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งโครงสราง 
แอโรแมติกที่เปนโครงสรางหลักของกรดฮิวมิก และใชบงบอกถึงหมูฟงกชันคารบอนิล (C=O) ไดอีก
ดวย (Domeizel et al., 2004; Zbytniewski and Buszewski, 2005; Sellami et al., 2008)  
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2.4.5 อัตราสวนความดูดกลืนรังสีท่ีความยาวคลื่นตางๆ  
        การตรวจสอบการเจริญเต็มที่ของปุยหมักดวยเทคนิคทางยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรส 

โกป ทําใหทราบวาชวงเวลาของการหมักปุยแตละชวงน้ันมกีระบวนการเกิดกรดฮิวมิกอยางไรบางแลว 
นอกจากน้ียังสามารถนําความดูดกลืนรังสีที่ชวงความยาวคลื่นในแตละชวงเวลาของหมักปุยมาหา
ความสัมพันธระหวางโครงสรางในกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกได โดยนําความดูดกลืนรังสีที่ชวงความ
ยาวคลื่นตางๆ มาหารกัน มีอัตราสวนที่สนใจดังตอไปน้ี  

        ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร (E2) หารดวยความดูดกลืนรังสี
ที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร (E4) เรียกอัตราสวนน้ีวา E2/E4 สะทอนถึงกระบวนการยอยสลาย
สารอินทรียจากลิกนินไปเปนโครงสรางแอลิแฟติก (Sellami et al., 2008) โดยคาที่นอยลงแสดงถึง
กระบวนการยอยสลายสารอินทรียไปเปนกรดฮิวมิกในเบื้องตน (Chen et al., 2002; Zbytniewski 
and Buszewski, 2005) 

        ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร (E2) หารดวยความดูดกลืนรังสี
ที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E6) เรียกอัตราสวนน้ีวา E2/E6 จะสะทอนถึงความสัมพันธระหวาง
ลิกนิกกับโครงสรางกรดฮิวมิก (Sellami et al., 2008) โดยคาที่นอยลงแสดงถึงมีการยอยสลายลิกนิน
ไปเปนโครงสรางแอโรแมติกที่เปนกรดฮิวมิกที่มีความเสถียรมากข้ึน (Zbytniewski and Buszewski, 
2005) 

        ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร (E4) หารดวยความดูดกลืนรังสี
ที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E6) เรียกอัตราสวนน้ีวา E4/E6 จะหมายถึงระดับการเกิดกรด 
ฮิวมิกของสารอินทรีย คาที่นอยลงจะบงถึงการเกิดโครงสรางที่เสถียรและซับซอนข้ึนของกรดฮิวมกิ ซึง่
เปนหน่ึงในดัชนีสําคัญในการประเมินกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกของปุยหมัก (Wong et al., 2001; 
Chen et al., 2002; Sellami et al., 2008)  

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบคุณภาพปุยหมักดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิ
เบิลสเปกโทรสโกป  

อัญชลี (2552) ศึกษาคุณภาพปุยหมักมูลสัตวรวมหลายชนิดผสมกับเศษวัสดุทาง
การเกษตรดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกป โดยวัดความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 
200-800 นาโนเมตร พบวาความดูดกลืนรังสีของโครงสรางกรดฮิวมิกเพ่ิมข้ึนสูงสุดในชวงที่ปุยหมักมี
อายุ 77 วัน และหลังจากน้ันความดูดกลืนรังสีลดลง ดังภาพที่ 9 อาจเน่ืองจากวัตถุดิบต้ังตนของกรด
ฮิวมิกถูกยอยสลายจนหมดแลว แตกระบวนการยอยสลายสารอินทรียยังดําเนินตอไป ทําใหกรด 
ฮิวมิกถูกนํามาใชในกระบวนการยอยสลายดังกลาว สงผลตอเสถียรภาพและคุณภาพของปุยหมักที่มี
แนวโนมลดต่ําลง เมื่อหมักปุยนานเกินไป  
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ภาพท่ี 9 สเปกตรัมการดูดกลืนคลื่นแสงในชวงอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลของกรดฮิวมกิในปุยหมกัที ่
ระยะเวลาในการหมักตางกัน 

ที่มา: อัญชลี (2552) 

จากการศึกษาความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตวิสิ เบิลที่ความยาวคลื่น 
250-300 นาโนเมตร จากปุยหมักที่ผสมของเสียชุมชนกับพืชสดของ Domeizel et al. (2004) พบวา
ปุยหมักที่หมักกลางแจง (B) ที่อายุ 110 วัน และปุยหมักที่หมักในที่รม (N) ที่อายุ 50 วัน มีคาสูงที่สุด 
บงช้ีถึงโครงสรางแอโรแมติกที่เปนพันธะคูเพิ่มข้ึน เชน C=C C=O และ N=N ซึ่งเปนหมูฟงกชันของ
กรดฮิวมิก ขณะที่ความดูดกลืนรังสีในชวงความยาวคลื่น 200-220 นาโนเมตร ของปุยหมักที่หมักในที่
รม (N) มีคาสูงที่สุดในชวงวันที ่120 ดังภาพที่ 10 บงช้ีถึงกระบวนการยอยสลายกรดฮิวมิก ทําใหเกิด
สารโมเลกุลขนาดเล็ก เชน ไนเตรต กรดคารบอกซิลิก เปนตน  

   
ภาพท่ี 10 ความดูดกลืนรงัสีในชวงอลัตราไวโอเลตของสารสกัดกรดฮิวมิกในปุยหมกั 2 ชนิดที่
ระยะเวลาตางกัน 
            ก. ปุยหมักที่ไดจากการผสมระหวางของเสียชุมชนกับพืชสดและหมักกลางแจง (B) ที่มี 
                อายุได 21 (B1), 50 (B2), 80 (B3) และ 110 (B4) วัน 
            ข. ปุยหมักที่ไดจากการผสมระหวางของเสียชุมชนกับเศษซากพืชที่หมักมาแลวและหมัก 
                ในรม (N) ที่มีอายุได 2 (N1), 10 (N2), 21 (N3), 30 (N4), 50 (N5) และ 120 (N6) วัน 

ที่มา : Domeizel et al.  (2004) 

ก. ข. 
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Amine-Khodja et al. (2006) ศึกษาความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลต 
วิสิเบิลสเปกโทรสโกปที่ความยาวคลื่น 200-700 นาโนเมตร จากการหมักเศษของเสียในชุมชน ที่อายุ 
0, 70 และ 130 วัน พบวาความดูดกลืนรังสีของกรดฮิวมิกมีคาเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการหมักอยางมี
นัยสําคัญที่ชวงอายุ 0-70 วัน จากน้ันความดูดกลืนรังสีจะเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยไปจนถึงวันที่ 130  
ดังภาพที่ 11 หมายถึงกระบวนการยอยสลายสารอินทรียที่เกิดข้ึนในชวงแรกอยางรวดเร็ว แตเมื่อสาร
ต้ังตนหมดไปกระบวนการดังกลาวจะเกิดข้ึนนอย ทําใหความดูดกลืนรังสีมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก 

 
ภาพท่ี 11 ความดูดกลืนรงัสีในชวงอลัตราไวโอเลตวิสเิบลิของกรดฮิวมิก 

ที่มา: Amine-Khodja et al (2006) 

Sanmanee et al. (2011) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกรดฮิวมิกในระหวางการ
หมักปุยมูลสัตว โดยการวัดความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกปที่ความยาว
คลื่น 200-350 นาโนเมตร พบวาความดูดกลืนรังสีในชวงความยาวคลื่น 210-235 นาโนเมตร  
มีคาสูงสุดในชวงวันที่ 49 ของการหมัก แสดงวาวัตถุดิบต้ังตนของการสรางกรดฮิวมิกถูกใชจนหมด จึง
เกิดการยอยสลายกรดฮิวมิกไปเปนโมเลกุลขนาดเล็ก เชน ไนเตรต และคารบอกซิลิก ดังภาพที่ 12  

 
ภาพท่ี 12 ความดูดกลืนรงัสีในชวงอลัตราไวโอเลตวิสเิบลิของกรดฮิวมิกในระหวางการหมักปุย 

ที่มา: Sanmanee et al. (2011)   

HA0 

HA130 

HA70 
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Li et al. (2014) ศึกษาโครงสรางกรดฮิวมิกของปุยหมักที่ไดจากของเสียในชุมชนที่ใช
เวลาหมัก 46 วัน ดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิ เบิลสเปกโทรสโกปที่ ชวงความยาวคลื่น  
200-400 นาโนเมตร ดังภาพที่ 13 พบวาความยาวคลื่นที่ 200-400 นาโนเมตร มีความดูดกลืนรังสี
เพิ่มข้ึนตามเวลาการหมัก โดยความยาวคลื่นที่ 200-226 นาโนเมตร แสดงถึงกระบวนการยอยสลาย
กรดฮิวมิกไปเปนสารอนินทรียขนาดเล็ก เชน หมูคารบอกซิลิก ไนเตรท ไนไตรท ความยาวคลื่นที่  
226-400 นาโนเมตร แสดงถึงการเกิดสารประกอบวงแหวนเบนซีนในปุยหมัก และความยาวคลื่น 
280 นาโนเมตร แสดงถึงระดับกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกและโครงสรางแอโรแมติกที่เพ่ิมข้ึนใน
ระหวางการหมักปุยจากน้ันตรวจสอบลักษณะโครงสรางของกรดฮิวมิก จากการหารของความดูดกลืน
รังสีที่ 465 นาโนเมตร กับความดูดกลนืรังสีที่ 665 นาโนเมตร (E465/E665) ผลลัพธมีแนวโนมลดลงเมื่อ
เวลาการหมักเพิ่มข้ึน แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกรดฮิวมิกจากโครงสรางแอลิแฟติกไป
เปนโครงสรางแอโรแมติก 
 

 
ภาพท่ี 13 ความดูดกลืนรงัสีในชวงอลัตราไวโอเลตวิสเิบลิของกรดฮิวมิกในปุยหมัก 

ที่มา: Li et al. (2014)   

Zbytniewski and Buszewski (2005)  ศึกษาโครงสรางของสารอินทรียในปุยหมักที่ได
จากของเสียชุมชน โดยเก็บตัวอยางปุยหมักที่อายุ 8, 19, 28, 36, 43  และ 53 วัน และวัดความ
ดูดกลืนรังสีที่ 280 (Q2), 472 (Q4) และ 664 (Q6) นาโนเมตร จากน้ันหาอัตราสวน Q2/4 , Q2/6  และ 
Q4/6   ดังภาพที่ 14 พบวาอัตราสวนของโครงสรางลิกนินตอโครงสรางแอลิแฟติก (Q2/4) มีแนวโนมลง
ตํ่าลงมากที่สุดในชวงวันที่ 19 บงช้ีถึงการยอยสลายลิกนินไปเปนโครงสรางแอลิแฟติก จากน้ัน
อัตราสวนน้ีจะคอยๆ มีคาเพิ่มข้ึน เน่ืองจากโครงสรางแอลิแฟติกเปลี่ยนไปเปนโครงสรางแอโรแมติก 
สอดคลองกับ Q4/6 ที่เปนอัตราสวนระหวางโครงสรางแอลิแฟติกตอโครงสรางแอโรแมติกที่จะคอยๆ 
ลดตํ่าลงจนมีคาตํ่าสุดในวันที่ 28 โดยกระบวนการน้ีจะเกิดข้ึนถึงวันที่ 36 จากน้ันโครงสราง 
แอโรแมติกก็จะคอยๆ หมดไปจากการยอยสลายจุลินทรีย ทําใหอัตราสวน Q4/6 มีคาเพิ่มสูงข้ึนต้ังแต 
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ภาพท่ี 14 อัตราสวนความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตของสารสกัดกรดฮิวมิก ที่ความดูดกลืน
รังสีที่ 280 นาโนเมตร หารดวยความดูดกลืนรังสีที่ 472 นาโนเมตร (Q2/4) ความดูดกลืนรังสีที่ 
280 นาโนเมตร หารดวยความดูดกลืนรังสีที่ 664 นาโนเมตร (Q2/6) และความดูดกลืนรังสีที่ 472  
นาโนเมตร หารดวยความดูดกลืนรังสีที่ 664 นาโนเมตร (Q4/6)   

ที่มา: Zbytniewski and Buszewski (2005) 

วันที่ 43 โดยผลสรุปจากกราฟ Q2/6 ที่มีลักษณะคลายคลึงกับ Q4/6 สนับสนุนความสัมพันธของการ
เปลี่ยนแปลงจากโครงสรางลิกนินไปเปนโครงสรางแอลิแฟติกและแอโรแมติกดังกลาว 

Sellami et al. (2008) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกรดฮิวมิกจากปุยหมัก 
 2 ชนิด ไดแก เปลือกมะกอก และตะกอนของเสียที่ผานการแปรรูปของมะกอก ดังภาพที่ 15 พบวา
จากอัตราสวนความดูดกลืนรังสทีี่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร (E2) ตอความดูดกลืนรังสีที่ความยาว
คลื่น 472 นาโนเมตร  (E4) ที่ เรียกวา E2/E4 อัตราสวนความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 
472 นาโนเมตร ตอความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 664 นาโนเมตร (E6) ที่เรียกวา E4/E6 และ
อัตราสวนความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ตอความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น  
664 นาโนเมตร ที่เรียกวา E2/E6 ของปุยหมักทั้ง 2 ชนิดมีแนวโนมของกราฟไปในทิศทางเดียวกัน 
แสดงถึงกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกที่คลายคลึงกัน โดยลิกนินเปลี่ยนไปเปนโครงสรางแอลิแฟติกและ
แอโรแมติก จากอัตราสวน E2/E4 ที่มีคาลดลงตํ่าสุดในวันที่ 73 และ132 แสดงถึงการยอยสลาย
โครงสรางลิกนินไปเปนโครงสรางแอลิแฟติกเกิดข้ึนในชวงวันที่ 73-132 ของการหมัก หลังจากน้ัน
อัตราสวนน้ีจะคอยๆ เพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากโครงสรางแอลิแฟติกไดถูกเปลี่ยนเปนโครงสรางแอโรแมติก
สอดคลองกับอัตราสวน E4/E6 ที่คอยๆ ลดตํ่าลงและมีคาตํ่าสุดในวันที่ 33 จากน้ันเพ่ิมข้ึนเล็กนอย
จนถึงวันที่ 73 และคอนขางคงที่หลังจากน้ัน แสดงถึงกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกที่สัมพันธกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางสารอินทรีย โดยอัตราสวน E2/E6 ที่บงถึงลิกนินที่ถูกยอยสลายตอปริมาณ
โครงสรางแอโรแมติกที่ เกิดข้ึน มีลักษณะคลายกับอัตราสวน E4/E6 สนับสนุนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางสารอินทรียดังกลาว 
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ภาพท่ี 15 การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวน E2/E4 E2/E6 และ E4/E6 ระหวางการหมักปุย 
ที่มา: Sellami et al. (2008) 
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บทที่ 3 
วิธดีําเนนิงานวิจัย 

 
ในการศึกษาทดลองครั้งน้ี แบงกระบวนการทดลองเปน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 การ

หมักและเตรียมตัวอยางปุยหมัก ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐาน เปรียบเทียบมาตรฐาน
ปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร และดัชนีการเกิดของกรดฮิวมิก และข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ โดยภาพที่ 16 แผนผังการทดลองโดยรวมของการศึกษาครั้งน้ี และตารางที่ 5 แสดง
พารามิเตอรที่ตองการศึกษา วิธีการทดลอง และเครื่องมือสําหรับใชในการศึกษาครั้งน้ี 

ตารางท่ี 5 วิธีการทดลองและเครือ่งมอืที่ใชในการทดลอง 

พารามิเตอรหรือการทดลอง วิธีการทดลอง เครื่องมือท่ีใช 
พารามิเตอรตรวจสอบพ้ืนฐาน 
สี  วัดคาส ี ชุดทดสอบสีดิน 
กลิ่น *  การสงัเกต  
ลักษณะของปุยหมกั การสงัเกต  
อุณหภูม ิ วัดอุณหภูม ิ เครื่องวัดอุณหภูม ิ
พารามิเตอรมาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร 
ความช้ืน (Moiture) อบที่อุณหภูมิ 103 – 105 °C ตูอบ 
คาความเปนกรด-ดาง (pH) วิธีโพเทนชิออเมตรี  

(Potentiometry) 
เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง 

คาการนําไฟฟา (EC) * วัดสภาพการนําไฟฟา เครื่องวัดคาการนําไฟฟา 
ปริมาณอินทรียวัตถุ คํานวณจากคา TOC เครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย

คารบอนทัง้หมด 
อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 
(C/N ratio) 

คํานวณระหวางคา TC  และ 
TN ** 

เครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย
คารบอนทัง้หมด และเครื่อง
กลั่นไนโตรเจน  

ปริมาณธาตุอาหารหลัก  

-ไนโตรเจน (Total N) ** 

-ฟอสฟอรัส (P2O5) 
* 

 
-โพแทสเซียม (K2O) * 

 
วิธี Kjeldahl Method  
วิธี Digestion with 
perchloric acid 
วิธี Atomic Absorption 
Spectrophotometer 

 
เครื่องกลั่นไนโตรเจน 
เครื่องอัลตราไวโอเลตและวิซิ
เบลิสเปกโทรโฟโตมเิตอร 
เครื่องเฟลมโฟโตมิเตอร 

พารามิเตอรทางการเกิดฮิวมิก 
คารบอนอนินทรียทัง้หมด 
(Total  Inorganic  carbon) 

วิธี Acid  Dissolution เครื่องวัดความเปนกรด –เปน
ดาง 



31 

 
 

ตารางท่ี 5 วิธีการทดลองและเครือ่งมือที่ใชในการทดลอง (ตอ) 

พารามิเตอรหรือการทดลอง วิธีการทดลอง เครื่องมือท่ีใช 
คารบอนอินทรียทัง้หมด  
(Total  organic  carbon) 

วิธีเผาไหมแหง (คํานวณระหวาง
คา TC และ IC) 

เครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย
คารบอนทัง้หมด 

การสกัดแยกกรดฮิวมิก * วิธีมาตรฐานของ IHSS  เครื่องเขยา และเครื่องหมุน
เหว่ียง 

ปริมาณธาตุองคประกอบ  
C H O N * 

วิเคราะหธาตุ เครื่องวิเคราะหธาตุ 

การเปลี่ยนแปลงหมูฟงกชัน วิธีสเปกโทรสโกป เครื่องอัลตราไวโอเลตและวิสิ
เบลิสเปกโทรโฟโตมเิตอร 

หมายเหตุ : *   ขอมูลจากงานวิจัยของ นัทธีรา และคณะ (2558) 
                      **  ขอมูลจากงานวิจัยของ ภัทราพร (2555)  

3.1 สารเคมีและรีเอเจนต 
สารเคมีและรีเอเจนตทั้งหมดที่ใชในการทดลองแสดงดังตารางที่  6 โดยระบุถึง

บริษัทผูผลิต และ Chemical Abstracts Service number (CAS No.) ของสารเคมีแตละชนิด 

ตารางท่ี 6 แสดงรายการสารเคมีที่ใชในการทดลอง CAS No. และบริษัทผูผลิต 

สารเคมี CAS No. บริษัทผูผลิต 
คารบอนอนินทรีย   
Acetic  acid 64-19-7 J.T.Baker 
คารบอนอินทรีย   
Sucrose - Fluka 
สารฮิวมิก   
Hydrochloric acid 7647-01-0 Merck 
Sodium hydroxide 1310-73-2 Merck 
Sodium bicarbonate 144-55-8 Univar 
Hydrofluoric acid 7664-39-3 Univar 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 
1. เครื่องชั่ง (Analytical  balance) 
    เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง รุน AB 204 ของบริษัท Mettler Toledo 
2. เครื่องวัดคาการนําไฟฟา (Conductivity  meter) 
    เครื่องวัดคาการนําไฟฟา รุน Professional  Meter PP-50 ของบริษัท Sartorius 

AG Gottingen Germany 
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ภาพท่ี 16 แผนผังการทดลองโดยรวมของการศึกษา 

ทําการหมักปุย

เก็บตัวอยางปุยหมักที่อายุ 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 วัน 
ตามลําดับ

ตรวจสอบลักษณะพ้ืนฐาน

- ลักษณะ สี และกลิ่นของปุยหมัก
- อุณหภูมิ

เปรียบเทียบมาตรฐานปุยอินทรียของกรม
วิชาการเกษตร พ.ศ. 2548

- ความช้ืน (Moisture) 
- คาความเปนกรด - ดาง (pH) 
- คาการนําไฟฟา (EC)
- ปริมาณอินทรียวัตถุ
- อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio)
- ปริมาณธาตุอาหารหลัก
    ไนโตรเจน
     ฟอสพอรสั
     โพแทสเซียม

รอนผานตะแกรง 2 มิลลเิมตร

กระบวนการเกิดกรดฮิวมิก

เชิงปริมาณ

- ดัชนีการเกิดฮิวมิกจากปรมิาณกรดฮิวมกิ
- ปริมาณกรดฮิวมิก
- ธาตุองคประกอบ
- อัตราสวนธาตุองคประกอบ

เชิงคุณภาพ

- ความดูดกลืนรังสทีี่ความยาวคลื่น
 200-800 นาโนเมตร
- อัตราสวนความดูดกลืนรงัสีที่ความยาวคลื่น
ตางๆ ไดแก E2/E4, E2/E6 และ E4/E6

วิเคราะหทางสถิติ โดยใชวิธีของ Pearson correlation 
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3. เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH meter) 
    เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง รุน 713 ปรับเทียบโดยใช buffer pH 4.0  และ buffer  

pH 7.0 ของบริษัท Metrohm 
4. ตูอบ (Dry Oven) 
    ตูอบสําหรับอบเครื่องแกวและสารเคมี  ย่ีหอ  Ecocell รุน  Einrichtungn  Gmbh  

MMM-group  ของบริษัท Medcenter   
5. ตูเย็น (Refrigerator) 
    ตูเย็นสําหรบัเก็บรักษาสารเคมทีี่เตรียมไวใชในการทดลอง และตัวอยางทีใ่ชในการ

วิเคราะห  โดยเกบ็ไวที่อุณหภูมิ 4 °C  เพื่อรักษาคุณภาพของสารเคม ี
6. เครื่องกวนสาร (Hotplate stirrer)  
    เครื่องกวนสาร ของบริษัท  Daihan  Lab  Tech  รุน LMS-1003 
7. ตะแกรงรอนแยกขนาด  (Sieve) 
    ตะแกรงรอนแยกขนาดรู 2 มิลลเิมตร ของบริษัท ELE  International 
8. เครื่องวัดปริมาณสารอินทรียคารบอนท้ังหมด (Total  Organic  Carbon  

Analyzer) 
    เครื่องวัดปรมิาณสารอินทรียคารบอนทั้งหมด รุน Phoenix 8000 ของบริษัท แสง

วิทย 2000 จํากัด 
9. เครื่องผสมสารละลาย (Vortex  stirrer) 
    เครื่องผสมสารละลาย รุน G-560E ของบริษัท Scientific  Industries, Inc. 
10. เครื่องอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Ultraviolet-Visible  

Spectrophotometer) 
     เครื่องอัลตราไวโอเลตและวิสเิบลิสเปกโทรโฟโตมิเตอร ย่ีหอ Jasco  รุน V-530 
11. ชุดทดสอบสีดิน (Munsell Soil Color Chart) 
     ชุดทดสอบสีดินของ Munsell Soil Color Chart ซึ่งเปนเครื่องมือของบริษัท 

Kollmorgan corporation พิมพข้ึนในป 1975 

3.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
     3.3.1 การหมักและเตรียมตัวอยางปุยหมัก 
             การศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดสวนผสมหลักสําหรับการผลิตปุยหมักที่แตกตางกัน  

คือ มูลหมู และมูลไก มาผสมกับวัสดุเหลือใชทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครปฐม แบงสวนผสมออกเปน 
2 ชุด ดังตารางที่ 7 จากน้ันนําสวนผสมทั้ง 2 ชุด มาผสมกับสวนผสมหลักใหเขากัน โดยปุยสูตรที่ 1 
จะมีวัตถุดิบหลักเปนมูลหมูรอยละ 76.63 ของวัตถุดิบทั้งหมด (13 กระสอบ) สวนปุยสูตรที่ 2 เปน 
มูลไกจํานวนรอยละ 76.63 ของวัตถุดิบทั้งหมด (13 กระสอบ) นอกจากน้ียังมีการเติมข้ีแดดนาเกลือ
เพิ่มเขาไปในปุยหมักทั้งสองสูตรจํานวนรอยละ 5.69 ของวัตถุดิบทั้งหมด โดยสวนผสมดังกลาวมี
แหลงที่มาดังตารางที่ 8 และภาพที่ 17 
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ตารางท่ี 7 สวนผสมสําหรับการทําปุยหมัก 

ชุดที่ 1 สวนผสมนํ้าหมัก ชุดที่ 2 สวนผสมของแหง 

- ปลานํ้าจืด  จํานวน  8.98 % 
- กากนํ้าตาล จํานวน  2.99 % 
- สัปปะรด จํานวน  0.30 % 
- สารเรงพด. 2  จํานวน  0.01 % 
- รําละเอียด จํานวน  1.50 % 

- รําละเอียด  จํานวน  0.90 % 
- กระดูกวัวปน จํานวน  1.50 % 
- มูลคางคาว จํานวน  0.60 % 
- ธาตุอาหารรอง จํานวน   0.60 %  
- โดโลไมท จํานวน  0.30 % 

ตารางท่ี 8 แหลงที่มาของสวนผสมสําหรับการทําปุยหมัก 

สวนผสม แหลงที่มา อายุของสวนผสม 
ชุดที่ 1 สวนผสมนํ้าหมัก   

- ปลานํ้าจืด 
- กากนํ้าตาล 
- สัปปะรด  
- สารเรงพด. 2   
- รําละเอียด 

กลุมเกษตรอินทรียตําบลบาง
ชาง อําเภอสามพราน     

จังหวัดนครปฐม 
1 เดือน 

ชุดที่ 2 สวนผสมของแหง   

- รําละเอียด  
- กระดูกวัวปน 
- มูลคางคาว  
- ธาตุอาหารรอง (Mg, 

Ca, Fe)  
- โดโลไมท  

กลุมเกษตรอินทรียตําบลบาง
ชาง อําเภอสามพราน   

จังหวัดนครปฐม 
1 เดือน 

มูลหม ู อําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุร ี 2 เดือน 
มูลไก ตําบลไรขิง  อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม 
1 เดือน 

ข้ีแดดนาเกลือ นาเกลือ จังหวัดสมุทรสาคร 2 เดือน 
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                       ก.ปุยหมักสูตรมลูหม ู                         ข.ปุยหมักสูตรมูลไก 

ภาพท่ี 17 สวนผสมการทําปุยหมกั  
ก. ปุยหมกัสูตรมลูหม ู ข. ปุยหมักสูตรมูลไก 

     3.3.2 ขั้นตอนการทําปุยหมัก 
             การทําปุยหมักผูศึกษาไดใชปุยหมักจากโครงงานวิจัยของผูชวยศาสตราจารย 

ดร. นัทธีรา  สรรมณี และคณะ (2558) โดยใชพื้นที่ในตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ซึ่งเปนศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลบางชาง และเปนพื้นที่ที่ไกลจากแหลงชุมชนงายตอการ
ปองกันปญหาเรื่องกลิ่นและสัตวนําโรค  สําหรับข้ันตอนในการหมักปุยน้ัน ในกรณีที่ทําปุยหมักสูตร 
ที่ 1 จะเริ่มจากการนําเอามูลหมูที่เตรียมไวมาใสในเครื่องบดผสม โดยการเติมนํ้าเพ่ือใหมูลหมูแยก
ออกจากกันและผสมใหเขากัน ใหมีความช้ืนอยูที่ประมาณรอยละ 60 จากน้ันก็ใสข้ีแดดนาเกลือ ใส
สวนผสมนํ้าหมักชุดที่ 1 ประมาณ 10 ลิตร และสวนผสมของแหงชุดที่ 2 ตามปริมาณขางตน ทําการ
คลุกเคลาสวนผสมทั้งหมดใหเขาเปนเน้ือเดียวกัน ดังภาพที่ 18 จากน้ันนําปุยหมักที่ไดไปบรรจุใส
กระสอบปุยประมาณ 10 กระสอบ ปริมาณกระสอบละ 15 กิโลกรัม ใชเชือกฟางรัดปากกระสอบไม
ตองแนนมาก แลวนํากลับมาหมักตอที่เรือนเพาะชํา อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับข้ันตอนการหมักปุยสูตรที่ 2 คือปุยมูลไกจะมีวิธีการเดียวกันกับการ
หมักปุยสูตรที่ 1 ดังที่กลาวไปแลว 
 

 
ภาพท่ี 18 การผสมปุยหมัก  
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     3.3.3 การเก็บตัวอยางปุยหมัก 
             ทําการเก็บตัวอยางปุยหมักจากกองปุยหมักทั้งสองสูตร โดยกอนเก็บตัวอยาง

จะทําการพลิกกลับกระสอบปุยเพื่อใหปุยในกระสอบผสมกัน  จากน้ันทําการเปดกระสอบวัดอุณหภูมิ
และบันทึกลักษณะทางกายภาพของปุยหมัก  เชน  สี  กลิ่น  และลักษณะของวัสดุหมัก  เปนตน  โดย
เก็บตัวอยางปุย เมื่อปุยหมักมีอายุ 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 วัน 
ตามลําดับ โดยจะทําการเก็บตัวอยางปุยทุกกระสอบ ทั้งหมดจํานวน 10 กระสอบ เก็บบริเวณตรง
กลางของกระสอบปุยเพื่อเปนตัวแทนของกองปุยในแตละสูตร เก็บตัวอยางแตละสูตรใหไดประมาณ 
2 กิโลกรัม เขียนฉลากติดขางถุงเขียนอายุปุยหมักที่เก็บ เมื่อถึงวันที่ปุยหมักมีอายุการหมักครบจํานวน
วันที่ตองเก็บก็ทําการเก็บตัวอยางปุยหมักตามวิธีที่กลาวไวขางตน โดยจะเก็บตัวอยางปุยหมักซ้ํา
กระสอบเดิม ทั้งหมดจํานวน 10 กระสอบเหมือนกัน ทําการเก็บตัวอยางแบบน้ีไปเรื่อยๆ จนครบอายุ
การหมักที่ 119 วัน  

     3.3.4 การเตรียมตัวอยางปุยหมักวิเคราะห 
             เมื่อทําการเก็บตัวอยางปุยไดแลวนําตัวอยางปุยหมักมาผึ่งแหงโดยวิธีทําให

แหง (Air dry) ในตูปลอดเช้ือที่อยูในหองปลอดเช้ือหรือหองสะอาด จากน้ันทําการเตรียมตัวอยางตาม
มาตรฐานคุณภาพปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 ไดแก การคัดแยกพลาสติก แกว 
วัสดุมีคม และโลหะอื่นๆออก และคัดแยกขนาดอนุภาคของปุยโดยใชตะแกรง (sieve) ขนาด  
2 มิลลิเมตร ปุยหมักที่ไดสวนหน่ึงนํามาวิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐานและมาตรฐานปุยอินทรียของ  
กรมวิชาการเกษตร และอีกสวนหน่ึงนําไปวิเคราะหพารามิเตอรการเกิดสารฮิวมิก เพื่อทดสอบหา  
การเจริญเต็มที่ของปุยหมักที่เหมาะสมแกการนําไปใชงาน พารามิเตอรที่ไมสามารถวิเคราะหไดทันที
จะนําไปเก็บไวในตูเย็นที่มีอุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียล แตเมื่อตองการนํามาวิเคราะหตองนําตัวอยาง
มาผึ่งใหมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองกอนการวิเคราะห 24 ช่ัวโมง   

     3.3.5 การวิเคราะหพารามิเตอรตางๆ 
             วิธีการวิเคราะหพารามิเตอรๆ ที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย การหาคา

ความเปนกรด-ดาง คาความช้ืน ปริมาณคารบอนอนินทรีย ปริมาณคารบอนอินทรีย อัตราสวน
คารบอนตอไนโตรเจน ปริมาณอินทรียวัตถุ การสกัดกรดฮิวมิก ดัชนีการเกิดฮิวมิกจากปริมาณกรดฮิว
มิก การวิเคราะหความดูดกลืนรังสทีี่ชวงความยาวคลื่นตางๆ ที่มีผลตอโครงสรางของกรดฮิวมิก ซึ่งมี
รายละเอียดข้ันตอนดังตอไปน้ี 

            1) การวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH) 
                การวัดคาความเปนกรด-ดางของสารละลายดวยหลักการของโพเทนชิออเม

ตรี (potentiometry) โดยการใชเซลลอิเล็กโทรไลต ที่ประกอบดวยข้ัวไฟฟา 2 ชนิด จุมลงไปใน
สารละลายที่ตองการทดสอบทําการวัดที่ความดันและอุณหภูมิคงที่ และวัดคาความเขมขนของ H+ 
จากความตางศักยไฟฟาที่เกิดข้ึนระหวางข้ัวไฟฟาทั้งสองชนิด ทําการวิเคราะหโดยทําการช่ังตัวอยาง
ปุยที่ตองการวิเคราะห 2 กรัม ใสลงในบีกเกอรเติมนํ้าปราศจากไออน (นํ้า DI) 10 มิลลิลิตร นํามากวน
เปนเวลา 15 นาที หลังจากน้ันต้ังทิ้งไวอีก 15 นาที เพื่อใหสารแขวนลอยเกิดการเซ็ตตัว ทําการวัด 
คาความเปนกรด-ดาง ในสวนของสารแขวนลอยดวยเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง หลังจากน้ันนํา
ตัวอยางต้ังทิ้งไวอีก 15 นาที ทําการวัดคาความเปนกรด-ดางในสวนของของเหลวเหนือตะกอน 
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            2) การวิเคราะหความชื้น 
                การวัดความช้ืนใชหลักการหาความแตกตางของนํ้าหนักตัวอยางกอนและ

หลังการใหความรอน ซึ่งนํ้าหนักที่หายไปคือนํ้าหนักของนํ้าหรือความช้ืนที่มีอยูในตัวอยาง ทําการ
วิเคราะหไดโดยทําการช่ังตัวอยาง 1 กรัม ใสลงถวยกระเบื้องที่ทราบนํ้าหนักแลวนําไปวิเคราะห
ความช้ืนโดยการอบที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียล ดวยตูอบลมรอน ทําการอบตัวอยางเปนเวลา 
5 ช่ัวโมง  และนําออกมาผึ่งในโถดูดความช้ืนเปนเวลา 24 ช่ัวโมง ช่ังนํ้าหนักปุยหลังอบ หลังจากน้ัน
ทําซ้ํา ข้ันตอนเดิมจนปุ ยมี นํ้าหนักคงที่ นําคาที่ ไดมาคํานวณหารอยละความช้ืนดังสมการ 
ที่  3 

x100
ยหลังอบนํ้าหนักปุ

ยหลังอบนํ้าหนักปุ-ยกอนอบนํ้าหนักปุ
=)ความช้ืน(%    (3) 

            3) การวิเคราะหคารบอนอนินทรียท้ังหมด (Total inorganic carbon) 
หรือ คารบอเนต (carbonate)  

                วิเคราะหคารบอเนตตามวิธีของ Loeppert and Saurez (1996) ดวย 
วิธี acetic acid dissolution method โดยทําการเตรียมสารละลายมาตรฐานแคลเซียมคารบอเนต 
(CaCO3) ที่ความเขมขน 10, 30, 50, 100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนตตอ
ลิตร (mg CaCO3/L) จากน้ันช่ังตัวอยางปุย 0.5 กรัม ใสในขวดแกวแลวเติมกรดอะซิติก (C2H4O2) 
เขมขน 0.40 โมล ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางและสารละลายมาตรฐานเขยาใหเขากันโดยใช
เครื่องเขยาแนวระนาบเปนเวลา 16 ช่ัวโมง จากน้ันนําสารละลายมาตรฐานแคลซียมคารบอเนต และ
สารละลายตัวอยางมาวัดคาความเปนกรด-ดาง ถาคาความเปนกรด-ดางของสารละลายตัวอยางเกิน 
5.00 ตองวิเคราะหใหมโดยลดตัวอยางปุยลงสามารถคํานวณโดยพล็อตกราฟระหวางคาความเปน

กรด-ดางของสารละลายมาตรฐานแคลเซียมคารบอเนตกับ log
mg CaCO3

T-mg CaCO3
 

เมื่อ T คือ ปริมาณของ

แคลเซียมคารบอเนตที่ทําปฏิกิริยาพอดีกับกรดอะซิติกเขมขน 0.40 โมลที่สภาวะสมดุล เน่ืองจากการ
วิเคราะหน้ีใชกรดอะซิติกเขมขน 0.40 โมล ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ดังน้ัน T มีคาเทากับ 500 มิลลิกรัม 
สําหรับการคํานวณหาปริมาณคารบอเนตของตัวอยาง คํานวณจากสมการเสนตรงที่ไดจากการพล็อต
ของสารละลายมาตรฐาน ดังสมการที่ 4  

   pH =a log
mg CaCO3

T-mg CaCO3

+b      (4) 

โดย a และ b คือคาคงที่ที่ไดจากการพล็อตกราฟ 

                จากน้ันไดคาปริมาณของคารบอเนตในหนวยมิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนต
แลวนําคาที่ไดมาคํานวณหาปริมาณคารบอนอนินทรียในสมการที่ 5 

   TIC( mg g⁄ ) = mgCaCO3×12.0107

100.0869
         (5) 
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              เมื่อ  TIC   คือ ปริมาณคารบอนอนินทรียทั้งหมด (mg/g) 
                            12.0117    คือ มวลอะตอมของคารบอน 
                  100.0869   คือ มวลโมเลกลุของแคลเซียมคารบอเนต  

            4) การวิเคราะหคารบอนอินทรียท้ังหมด (Total organic carbon) 
                คารบอนอินทรียจะวิเคราะหโดยวิธี difference between total carbon 

and inorganic carbon method (Nelson and Sommers, 1996) ซึ่งวิธีน้ีตองวิเคราะหปริมาณ
คารบอนรวมทั้งหมด (Total carbon, TC) ในปุยจากเครื่องวัดปริมาณสารอินทรียคารบอนทั้งหมด 
(TOC analyzer) กอน แลวนําคาคารบอนอนินทรียทั้งหมด (total inorganic carbon, TIC) หักออก
จากปริมาณคารบอนอินทรียทั้งหมด สําหรับวิธีการวิเคราะหปริมาณคารบอนทั้งหมดสามารถทําได
โดย ช่ัง boat เมื่อนํ้าหนักคงที่แลวใสปุยหมักลงไป ช่ังนํ้าหนัก (ไมควรเกิน 1 กรัม) บันทึกนํ้าหนัก 
จากน้ันนําปุยหมักไปออกซิไดซที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียล ดวยเครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย
คารบอนทั้งหมด คาที่ไดเมื่อเทียบกับคามาตรฐานจะเปนปริมาณคาคารบอนรวม ในหนวยมิลลกิรมัตอ
กรัม (mg/g) แลวจึงนําคาที่ไดมาหาคาปริมาณคารบอนอินทรียทัง้หมด ดังสมการที่ 6 

   TOC (mg/g) = TC – TIC      (6) 

              เมื่อ TOC   คือ ปริมาณคารบอนอินทรียทั้งหมด (mg/g) 
   TC      คือ ปริมาณคารบอนทั้งหมด (mg/g) 
   TIC     คือ ปริมาณคารบอนอนินทรียทั้งหมด (mg/g)  

            5) การวิเคราะหอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) 
                สามารถวัดคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนของตัวอยางไดโดยการ

วิเคราะหหาปริมาณคารบอนทั้งหมด (Total carbon) หารดวยปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด  
(Total Kjeldahl Nitrogen) ดังสมการที่ 7 การวิเคราะหหาปริมาณคารบอนทั้งหมดจะใชเทคนิคเผา
ไหมแหง (Dry combustion) โดยวิธี Medium - Temperature Resistance Furnace Method 
ดวยเครื่องวัดปริมาณสารอินทรียคารบอนทั้งหมด (TOC analyzer) และการวิเคราะหหาปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดจะใชวิธี Kjeldahl Method ของ AOAO Official Method 955.04 (William, 
2000) 

                     อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน = 
ปริมาณคารบอนทั้งหมด (mg g⁄ )

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (mg g⁄ )
   (7) 

            6) การวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter)    
               คารบอนอินทรียเปนองคประกอบของอินทรียวัตถุ ดังน้ันการหาปริมาณ

อินทรียวัตถุจึงสามารถหาไดจากการวิเคราะหหาปริมาณคารบอนอินทรียโดยนํามาคํานวณปริมาณ
อินทรียวัตถุโดยประมาณ จากการคูณกับ “Van Bemmelen factor” ซึ่งเทากับ 1.724 จาก
หลักการท่ีวา อินทรียวัตถุมีปริมาณคารบอนอินทรียรอยละ 58 (Allison et al., 1965) ใชเปนตัวคูณ 
(factor) ดังสมการที่ 8  

               รอยละปริมาณอินทรียวัตถุ = รอยละของปริมาณคารบอนอินทรีย x 1.724  (8) 
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            7) การสกัดแยกกรดฮิวมิก 
                การสกัดแยกสารฮิวมิกจะอาศัยหลักการความสามารถของการละลายใน

ความเปนกรด-ดางที่แตกตางกันโดยใชวิธีมาตรฐาน IHSS ของ Methods of Soil Analysis, Part3 
Chemical methods (Sparks et al., 1996)  โดยช่ังตัวอยางปุยหมักแหงหนัก 5 กรัม  ใสลงไปใน
ขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร ปรับคาความเปนกรด-ดาง (pH) ≤ 2 ดวยกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 
(conc. HCl) ปรับปริมาตรดวยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เขมขน 0.1 โมล เปน 100 มิลลิลิตร นําไป
เขยาแนวระนาบความเร็วรอบ 150 รอบตอนาที เปนเวลานาน 1 ช่ัวโมง นําไปปนเหว่ียงที่ความเร็ว
รอบ 2,500 รอบตอนาที เปนเวลานาน 5 นาที นําตะกอนมาปรับคาความเปนกรด-ดาง ≥ 7 ดวย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) เขมขน 1.0 โมล  ปรับปริมาตรดวยสารละลายโซเดียม- 
ไฮดรอกไซดเขมขน 0.1 โมล เปน 100 มิลลิลิตร นําไปเขยาแนวระนาบเปนเวลานาน 4 ช่ัวโมง 
จากน้ันนําไปปนเหว่ียง เปนเวลานาน 10 นาที นําสารละลายสวนใสดานบนมาทําใหตกตะกอน โดย
เติมกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เขมขน 6 โมล นําไปปนเหว่ียง เปนเวลานาน 5 นาที จากน้ันนําตะกอน
มาลางดวยกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 0.1 โมล และกรดไฮโดรเจนฟลูออไรด (HF) เขมขน 0.3 โมล 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เขยาสารละลายนาน 24 ช่ัวโมง นําสารละลายมาปนเหว่ียง จากน้ันบันทึกคา
นํ้าหนักเปยกของกรดฮิวมิก แลวนําไปทําใหแหงเยือกแข็ง (freeze drying หรือ lyophilization) 
แลวบันทึกคานํ้าหนักแหง 

            8) ดัชนีการเกิดฮิวมิกจากปริมาณกรดฮิวมิก 
                ดั ช นี ของ การ เกิ ด ฮิ วมิ กที่ สํ า คัญมี  4 ดั ช นี  ( Sanchez-Monedero  

et al., 1999; Brunetti et al., 2007; Bustamante et al., 2008; Dias et al., 2010) ดังน้ี 

HI (%)          =  (HAC/TOC) x100   (9) 
     HR (%)         =  (HSC/TOC) x100   (10) 
     PHA (%)       =  (HAC/HSC) x100   (11) 
     DP              =  HAC/FAC    (12) 
 เมื่อ  HI คือ ดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก (Humification index)  
        HR คือ อัตราสวนกระบวนการเกิดฮิวมิก (Humification ratio)  

PHA คือ รอยละของกรดฮิวมิกตอสารฮิวมกิ (Percent of humic acids)  
        DP คือ อัตราสวนของปริมาณคารบอนของกรดฮิวมกิตอปริมาณคารบอนของกรดฟลวิก  
                          (Degree of polymerization)  
        HAC คือ ปริมาณคารบอนของกรดฮิวมิก หนวยเปน มลิลิกรัมตอกรัม (mg/g) 
        FAC คือ ปริมาณคารบอนของกรดฟลวิก หนวยเปน มลิลกิรมัตอกรัม (mg/g) 
        HSC คือ ปริมาณคารบอนของสารฮิวมกิ หนวยเปน มลิลิกรมัตอกรัม (mg/g) 
        TOC คือ ปริมาณคารบอนอินทรีย หนวยเปน มิลลิกรมัตอกรัม (mg/g) 

            9) การวิเคราะหความดูดกลืนรังส ี
                กรดฮิวมิกที่สกัดไดจากปุยหมักนํามาละลายในสารละลายโซเดียมไบ -

คารบอเนต (NaHCO3) เขมขน 0.05 M จากน้ันนําไปวัดความดูดกลืนรังสีดวยเครื่องอัลตราไวโอเลต
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และวิซิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Ultraviolet-Visible Spectrophotometer) ย่ีหอ Jasco  
รุน V-530 ที่ความยาวคลื่นต้ังแต 200-800 นาโนเมตร (Domeizel et al., 2004; Amine-Khodja 
et al., 2006) พรอมทั้งคํานวณหาอัตราสวนของความยาวคลื่นรังสีที่มีผลตอการเกิดโครงสรางของ
กรดฮิวมิก ดังน้ี อัตราสวน E2/E4 สะทอนถึงกระบวนการยอยสลายลิกนินไปเปนโครงสรางแอลิแฟติก 
(Chen et al., 2002; Zbytniewski and Buszewski, 2005; Sellami et al., 2008) อัตราสวน 
E2/E6 สะทอนถึงความสัมพันธระหวางสารที่ไมใชฮิวมิก เชน ลิกนิน กับกรดฮิวมิกที่มีโครงสราง 
แอโรแมติก (Zbytniewski and Buszewski, 2005; Sellami et al., 2008) และอัตราสวน E4/E6 
สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางแอลิแฟติกไปเปนโครงสรางแอโรแมตกิ และเปนดัชนี
สําคัญของกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกของสารอินทรีย (Wong et al., 2001; Chen et al., 2002; 
Zbytniewski and Buszewski, 2005; Sellami et al., 2008)  

     3.3.6 การวิเคราะหทางสถิติ 
            ทดสอบทางสถิติโดยใชโปรแกรมทดสอบทางสถิติ SPSS for windrows 

version 16.0 เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพและทางเคมีที่ตอลักษณะโครงสราง
ของกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักปุยของทั้งสองสูตร ดวยวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียร
สัน (Pearson Correlation) 
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บทที่ 4 
ผลการทดลองและอภปิรายผลการทดลอง 

 
ในการศึกษาน้ีไดทําการศึกษาเปรียบเทียบปุยหมักสองสูตร ที่มีวัตถุดิบต้ังตนที่แตกตาง

กันระหวางมูลหมู และมูลไก ใชระยะเวลาศึกษา 119 วัน เก็บตัวอยางในชวงอายุ 0, 3, 7, 14, 21, 
28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 วัน เพื่อติดตามตรวจสอบลักษณะพ้ืนฐานของปุยหมัก 
เปรียบเทียบกับมาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร ดัชนีการเกิดฮิวมิกจากปริมาณกรดฮิวมิก 
ธาตุองคประกอบ อัตราสวนของธาตุองคประกอบของกรดฮิวมกิ รวมถึงคุณลักษณะพารามิเตอรทาง
แสงดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกป จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหหาการเจริญ
เต็มที่ของปุยหมักทั้งสองสูตร และความสัมพันธระหวางกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกกับคุณภาพของปุย
หมัก พรอมดวยการทํานายคุณลักษณะทางโครงสรางของกรดฮิวมิกที่แสดงถึงคุณภาพของปุยหมัก
ตลอดระยะเวลาการหมักปุย ซึ่งมีผลตอการเลือกอายุปุยหมักที่เหมาะสมในการนําไปใชประโยชน
ตอไป    

4.1 การตรวจสอบลักษณะพ้ืนฐานของปุยหมัก และเปรียบเทียบกับมาตรฐานปุยอินทรียของกรม
วิชาการเกษตร 

การศึกษาน้ีไดทําการตรวจสอบขอมูลทางลักษณะพ้ืนฐานทางกายภาพและทางเคมีที่
เกิดข้ึนระหวางการหมักปุย พบวาคุณลักษณะบางประการมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปุย
หมัก สามารถนําขอมูลมาใชเปนตัวกําหนดอายุของปุยหมักที่เหมาะสมตามมาตรฐานปุยอินทรียของ
กรมวิชาการเกษตร พรอมทั้งวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี
ที่มีอิทธิพลตอการยอยสลายของปุยหมัก เพื่อใหไดปุยหมักที่มีคุณภาพเหมาะแกการนําไปใชประโยชน  

4.1.1 การตรวจสอบลักษณะพ้ืนฐานของปุยหมัก 
    การตรวจสอบการเจริญเต็มที่ของปุยหมัก จากการสังเกตคุณลักษณะพ้ืนฐานใน

ปุยหมัก เชน สี กลิ่น ลักษณะของปุย และอุณหภูมิ ซึ่งเปนการตรวจสอบเบื้องตนของปุยหมักที่นิยมใช
ในหมูเกษตรกรสําหรับการประเมินระยะเวลาการหมักปุยที่สะดวก และรวดเร็ว มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

    1) ลักษณะ สี และกลิ่นของปุยหมักตามการจัดแบงอุณหภูม ิ
        ปุยหมักทั้งสองสูตรเมื่อเริ่มตนกระบวนการหมักในวันที่ 0 มีลักษณะเปนสี

นํ้าตาล สามารถมองเห็นสวนผสมของวัสดุที่ใชในการหมักได และมีกลิ่นของสวนผสมที่ใชในการหมัก
ปุยชัดเจน จากน้ันลักษณะของปุยหมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่เกิดข้ึน (Bernal et al., 
1997; Zeng et al., 2009) ซึ่งสามารถแบงอุณหภูมิไดเปน 4 ระยะ (ตารางที่ 9) ดังน้ี  

        1. ระยะเริ่มผสม (Initial Phase) 
  ระยะเริ่มผสมเปนระยะที่ยังไมมีการเกิดกิจกรรมของจุลินทรีย เน่ืองจากปุย

หมักทั้งสองสูตรมีอุณหภูมิใกลเคียงกับบรรยากาศคือ 32.7 องศาเซลเซียส สามารถมองเห็นลักษณะ
ของวัตถุดิบต้ังตนไดชัดเจน มีสีเปนสีนํ้าตาล (ภาพที่ 19) และมีกลิ่นของวัตถุดิบต้ังตน  
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        2. ระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic Phase) 
  ระยะอุณหภูมิสูงเปนระยะที่เกิดกิจกรรมของจุลินทรียในการยอยสลาย

อินทรียวัตถุที่ยอยยากในปุยหมัก มีผลทําใหเกิดความรอนสูงและมีความช้ืนสูง พบวาปุยหมักทั้งสอง
สูตรมีกลิ่นของแอมโมเนียรุนแรงถึงปานกลาง และเน้ือปุยหมักเริ่มแหงเปนกอนขนาดเล็ก ซึ่งระยะน้ี
ปุยหมักสูตรมูลหมูจะอยูในชวงวันที่ 1-34 ของการหมัก มีอุณหภูมิประมาณ 30.0-49.7 องศา
เซลเซียส และมีสีเปนสีนํ้าตาล สวนปุยหมักสูตรมูลไกจะอยูในชวงวันที่ 1-41 ของการหมัก มีอุณหภูมิ
ประมาณ 35.0-53.7 องศาเซลเซียส และมีสีเปนสีนํ้าตาล-นํ้าตาลเขม ในระยะน้ีมีอุณหภูมิสูงควรมี
การกลับกระสอบปุยอยางนอยสัปดาหละ 2-3 ครั้ง เพื่อเพ่ิมอากาศ และกระจายความช้ืนของปุยหมัก
ใหจุลินทรียสามารถทํางานไดดี พรอมเปนการคลุกเคลาปุยหมักอยางทั่วถึง 

        3. ระยะสุดทายของการเกิดปฏิกิริยา (End of active phase) 
  ระยะสุดทายของการเกิดปฏิกิริยาเปนระยะที่เกิดกิจกรรมของจุลินทรีย

นอยลง เน่ืองจากแหลงอาหารของจุลินทรียเหลือนอย มีผลทําใหอุณหภูมิเริ่มลดตํ่าลงใกลเคียงกับ
บรรยากาศ โดยปุยหมักสูตรมูลหมูอยูในชวงวันที่ 35 ของการหมักปุย มีอุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส 
ลักษณะของสวนผสมของปุยหมักมีขนาดเล็กเปนกอนสีนํ้าตาลเทา และมีกลิ่นแอมโมเนียเล็กนอย 
สวนปุยหมักสูตรมูลไกอยูในชวงวันที่ 42 ของการหมักปุย มีอุณหภูมิ 30.3 องศาเซลเซียส ลักษณะ
ของสวนผสมมีขนาดเล็กเปนกอนสีนํ้าตาลเขมผสมกับแกลบ และมีกลิ่นแอมโมเนียปานกลาง 

        4. ระยะอุณหภูมิคงท่ี (mature Phase)  
  ระยะอุณหภูมิคงที่ เปนระยะเวลาการหมักสุดทายของการหมักปุยมี

อุณหภูมิในกระสอบปุยใกลเคียงกับอุณหภูมิภายนอก โดยปุยหมักสูตรมูลหมูเริ่มต้ังแตวันที่ 35 ของ
การหมักปุย มีอุณหภูมิ 27.0-30.0 องศาเซลเซียส สวนปุยหมักสูตรมูลไกเริ่มต้ังแตวันที่ 42 ของการ
หมักปุย มีอุณหภูมิ 27.0-30.3 องศาเซลเซียส ซึ่งลักษณะของปุยหมักทั้งสองสูตรเริ่มแหงและเกาะ
เปนกอนขนาดเล็กไมสามารถเห็นสวนผสมต้ังตนได แตปุยหมักสูตรมูลไกยังมีแกลบเหลือปนใหเหน็อยู 
สวนลักษณะกลิ่นของปุยหมักสูตรมูลหมูมีกลิ่นแอมโมเนียเล็กนอยจนถึงไมมีกลิ่น และมีสีนํ้าตาลเทา 
และปุยหมักสูตรมูลไกมีกลิ่นแอมโมเนียปานกลางถึงเล็กนอย และมีสีนํ้าตาลเขม ซึ่งลักษณะสีของปุย
หมักทั้งสองสูตรตรงกับลักษณะสีของปุยหมักที่เจริญเต็มที่แลวจะมีสีนํ้าตาลปนดํา (ภาพที่ 19)  
(ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2535) 

4.1.2 การตรวจสอบปุยหมักเปรียบเทียบกับมาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการ
เกษตร 

    การพิจารณามาตรฐานของปุยหมักเปนการตรวจสอบคุณภาพของปุยหมักที่ทาง
กรมวิชาการกําหนดข้ึนมาสําหรับใชเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหปุยหมักที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
กับการจําหนาย ซึ่งวิธีการตรวจสอบมีดังน้ี  

    1) ความชื้น 
        ปุยหมักทั้งสองสูตรในชวงเวลาแรกมีความช้ืนสูงจากการพรมนํ้าลงในปุยหมัก

เพื่อใหมีกระบวนการสรางเซลลของจุลินทรีย (สุธรรม, 2545) จากน้ันมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆจนถึง
สิ้นสุดระยะเวลาการหมัก (ภาพที่ 20) เน่ืองจากการระเหยของนํ้า (ยงยุทธ และคณะ, 2551) และการ
นําไปใชของกระบวนการทางจุลินทรีย (ยงยุทธ และคณะ, 2551; Wong et al., 2001; Zhu, 2007)



 
 

43

 

ตารางที่ 9 คุณลักษณะพื้นฐานของปุยหมักและการแบงชวงอายุปุยหมกัตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของปุยหมักสูตรมลูหมู และสูตรมลูไก   

สูตรปุยหมกั 
การเปลี่ยนแปลง

อุณหภูม ิ
ชวงระยะเวลา

การหมัก 
อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซียส) 
ส ี กลิ่น ลักษณะของวัสดุปุยหมัก 

ปุยหมกัสูตรมลูหม ู

ระยะเริ่มผสม 
0 32.7 สีน้ําตาล กลิ่นของวัสดุหมกั

ชนิดตางๆชัดเจน 
เห็นสวนผสมของวัสดุหมกั
ตางๆชัดเจนและมีความชื้น 

ระยะอุณหภูมิสงู 
1-34 30.0-49.7 สีน้ําตาล กลิ่นแอมโมเนีย

รุนแรงถึงปานกลาง 
ปุยหมกัเริ่มแหงเกาะเปน
กอน 

ระยะสุดทายของการ
เกิดปฏิกริิยา 

35 30.0 สีน้ําตาลเทา กลิ่นแอมโมเนีย
เล็กนอย 

ปุยหมกัแหงเกาะกอนขนาด
เล็ก 

ระยะอุณหภูมิคงที ่
36-119 27.0-30.0 สีน้ําตาลเทา กลิ่นแอมโมเนีย

เล็กนอยจนไมมีกลิ่น
แอมโมเนีย 

ปุยหมกัแหงเกาะกอนขนาด
เล็ก  และไมเห็นสวนผสม
ชัดเจน 

ปุยหมกัสูตรมลูไก 

ระยะเริ่มผสม 
0 32.7 สีน้ําตาล กลิ่นของวัสดุหมกั

ชนิดตางๆชัดเจน 
เห็นสวนผสมของวัสดุหมกั
ตางๆชัดเจนและมีความชื้น 

ระยะอุณหภูมิสงู 
1- 41 35.0-53.7 สีน้ําตาล - 

สีน้ําตาลเขม 
กลิ่นแอมโมเนีย
รุนแรงถึงปานกลาง 

ปุยหมกัเริ่มแหงเกาะเปน
กอน 

ระยะสุดทายของการ
เกิดปฏิกริิยา 

42 30.3 สีน้ําตาลเขม กลิ่นแอมโมเนียปาน
กลาง 

ปุยหมกัแหงเกาะกอนขนาด
เล็ก 

ระยะอุณหภูมิคงที ่
43-119 27.0-30.3 สีน้ําตาลเขม กลิ่นแอมโมเนียปาน

กลางถึงเลก็นอย 
ปุยหมกัแหงเกาะกอนขนาด
เล็ก  และมองเห็นแกลบอยู  
แตไมเห็นสวนผสมอื่นๆ 
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                       ก.ปุยหมักสูตรมลูหมู                          ข.ปุยหมักสูตรมูลไก 

ภาพท่ี 19 ลักษณะของปุยหมักในระยะเริ่มผสม และระยะอณุหภูมิคงทีข่องปุยหมัก 
ก. ปุยหมกัสูตรมลูหม ู ข. ปุยหมักสูตรมูลไก 

โดยพบวาปุยหมักที่ผานเกณฑมาตราฐานกรมวิชาการเกษตรมีรอยละความช้ืนตํ่ากวา 35 ในสูตรมูล
หมูต้ังแตวันที่ 28 เปนตนไป และปุยสูตรมูลไกต้ังแตวันที่ 21 เปนตนไป 

 

ภาพท่ี 20 การเปลี่ยนแปลงความช้ืนที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการหมักของปุยหมักสูตรมูลหมู และ 
สูตรมูลไก 

    2) คาความเปนกรด-ดาง 
        คาความเปนกรด-ดางในของปุยหมักทั้งสองสูตรมีแนวโนมไปทิศทางเดียวกัน 

ดังภาพที่ 21 โดยคาความเปนกรด-ดางในชวงเริ่มตนจะมีคาความเปนกรด-ดางสูงและลดลงในเวลาถัด
ม าจ นค งที่  ซึ่ ง ค า ค ว า ม เ ป น ก ร ด -ด า ง ล ด ล ง เ น่ื อ ง ม าจ าก ก า ร เ พ่ิ ม ขอ ง ก ร ด อิ น ท รี ย  
ที่ เกิดจากกระบวนการยอยสลายของจุลินทรีย  และการลดลงของปริมาณแอมโมเนียม  
(Meunchang et al., 2005) เมื่อนําคาความเปนกรด-ดางมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของกรม
วิชาการเกษตรที่กําหนดใหอยูในชวง 5.5-8.5 เน่ืองจากเปนชวงที่เหมาะสมสําหรับจุลินทรียในการ
ดําเนินกิจกรรม (กรมวิชาการเกษตร, 2548) เพราะคาความเปนกรด-ดางที่นอยกวา 4.5 หรือ 
มากกวา 9.0 จะมีผลยับย้ังกิจกรรมการยอยสลายสารอินทรีย (อรวรรณ, 2541) ซึ่งปุยหมักสูตรมูลหมู  
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ภาพท่ี 21 การเปลี่ยนแปลงความเปนกรด-ดาง ที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการหมักของปุยหมักสูตร 
มูลหมู และสูตรมูลไก 

มีคาอยูในชวง 7.0-7.6 และปุยหมักสูตรมูลไกมีคาอยูในชวง 7.1-8.3 แสดงวาปุยหมักทั้งสองสูตรมี  
คาความเปนกรด-ดางอยูในเกณฑมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร (2548) ตลอดกระบวนการหมัก     

    3) คาการนําไฟฟา 
        คาการนําไฟฟาของปุยหมักทั้งสองสูตรมีคาการนําไฟฟาเพิ่มข้ึนในชวงสัปดาห

แรกของการหมักปุย เน่ืองจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรียโดยจุลินทรีย (Wong et al., 1995) 
จากน้ันคาการนําไฟฟามีความแปรปรวน (ภาพที่ 22) จากการสูญเสียและปลดปลอยธาตุอาหารท่ีเปน
เกลือ เชน แอมโมเนียมไอออน ณ ชวงเวลาตางๆ ตลอดเวลาการหมักปุย อยางไรก็ดีปุยหมักทั้งสอง
สูตรเกินเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 ที่กําหนดเกณฑคาการนําไฟฟาไมเกิน 
 6 เดซิซีเมนตอเมตร ดังน้ันควรลดการเติมข้ีแดดนาเกลือ เน่ืองจากการเติมข้ีแดดนาเกลือจะไปเพิ่ม
ปริมาณเกลือและธาตุอาหาร และทําใหคาการนําไฟฟาสูงเกินมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร 

ภาพท่ี 22 การเปลี่ยนแปลงคาการนําไฟฟาที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการหมักของปุยหมักสูตรมูลหมู   
และสูตรมูลไก 
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    4) ปริมาณอินทรียวัตถุ     
        ปริมาณอินทรียวัตถุของปุยหมักทั้งสองสูตรลดลงอยางรวดเร็วในชวงแรกของ

การหมักปุย แสดงวาเกิดกระบวนการยอยสลายสารอินทรียในปุยหมัก จากน้ันปริมาณอินทรียวัตถุ
ลดลงอยางชาๆ จนสิ้นสุดกระบวนการหมักปุย (ภาพที่ 23) โดยตลอดเวลาการหมักปุยของปุยหมักทั้ง
สองสูตรมีคารอยละปริมาณอินทรียวัตถุมากกวา 30 ตามขอกําหนดมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร  

 

ภาพท่ี 23 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรียวัตถุที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการหมักของปุยหมักสูตร 
มูลหมู และสูตรมูลไก 

    5) อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 
        อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนของปุยหมักทั้งสองสูตรในชวงแรกของการ

หมักมีคาคอนขางสูงและลดลงในเวลาตอมา ดังภาพที่ 24 เน่ืองจากสารอินทรียบางสวนถูกจุลินทรีย
ยอยสลายเปลี่ยนเปนแกสคารบอนไดออกไซด เมื่อเวลาการหมักปุยเพ่ิมข้ึนทําใหปริมาณคารบอนใน 
ปุยหมักลดลง แตความเขมขนของไนโตรเจนกลับสูงข้ึน สงผลใหอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนมีคา
ลดลง (ประกาศิต, 2549; ยงยุทธ และคณะ, 2551) และนําปุยหมักทั้งสองสูตรมาเทียบกับคา
มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรที่กําหนดคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนไมควรเกิน 20:1  
เพราะเปนชวงที่เหมาะสมกับการเจริญเต็มที่ของปุยหมัก (Huang et al., 2006) พบวาปุยหมักทั้ง
สองสูตรอยูในขอกําหนดมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร  

    6) ปริมาณธาตุอาหารหลัก 
        ปริมาณธาตุอาหารหลัก ไดแก ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมของปุย

หมักทั้งสองสูตร พบวาปุยหมักสูตรมูลหมูมีคาปริมาณไนโตรเจนรอยละโดยนํ้าหนัก 1.3-2.6 ปริมาณ
ฟอสฟอรัสรอยละโดยนํ้าหนัก 14.2-26.0 ปริมาณโพแทสเซียมรอยละโดยน้ําหนัก 2.5-3.0 และปุย
หมักสูตรมูลไกมีคาปริมาณไนโตรเจนรอยละโดยนํ้าหนัก 2.8-3.3 ปริมาณฟอสฟอรัสรอยละโดย
นํ้าหนัก 6.3-12.0 ปริมาณโพแทสเซียมรอยละโดยนํ้าหนัก 7.3-9.9 ซึ่งปริมาณธาตุอาหารหลัก 
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ภาพท่ี 24 การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการหมกัของ   
ปุยหมกัสูตรมลูหมู และสูตรมลูไก 

ของปุยหมักทั้งสองเกินเกณฑมาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 ที่กําหนดไวให
ปริมาณไนโตรเจนมีมากกวารอยละ 1.0 ของนํ้าหนัก ปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณโพแทสเซียมมี
มากกวารอยละ 0.5 ของนํ้าหนัก 

 จากการพิจารณาเปรียบเทียบปุยหมักกับคามาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการ 
พ.ศ. 2548  เพ่ือจําหนาย และการประเมินตรวจสอบลักษณะพื้นฐานของปุยหมัก สรุปไดวา
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการนําปุยหมักมาใชประโยชนของปุยหมักสูตรมูลหมูและมูลไก คือเวลา
หลังจากการหมักปุย 35 และ 42 วันเปนตนไป ตามลําดับ และคุณสมบัติของปุยหมักผานเกณฑ
มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรเปนสวนใหญ ยกเวนคาการนําไฟฟาที่ไมผานเกณฑมาตรฐานของ
กรมวิชาการเกษตร ดังตารางที่ 10 และ 11 แตถาตองการนําปุยหมักไปใชประโยชนควรใชในปริมาณ
ที่นอย เพื่อปองกันการเกิดปญหาดินเค็ม หรือเกิดผลเสียตอพืชได โดยปริมาณธาตุอาหารโดยรวมของ
ปุยหมักสูตรมูลไกมีปริมาณมากกวาปุยหมักสูตรมูลหมู  

4.1.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอยสลายของปุยหมัก 
    เ น่ืองจากการยอยสลายสารอินทรีย ในปุยหมักถูกควบคุมดวยปจจัยใน

สภาพแวดลอมของกระบวนการยอยสลายสารอินทรีย เชน ความช้ืน อุณหภูมิ และความเปนกรดเปน
ดางของดิน (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; สุธรรม, 2545) จึงทําการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัย
ที่มีผลตอยอยสลายของปุยหมักกับระยะเวลาการหมักปุย เพื่อใชในการควบคุมกระบวนการหมักให
เหมาะสมกับคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548  
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ตารางที่ 10 การเทียบมาตรฐานของปุยหมักสูตรมูลหมูกบัคามาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการ  พ.ศ. 2548  

อายุปุย 
(วัน) 

ขนาดของ
ปุย 

ความ 
ชื้น 
 

ปริมาณ
หินและ
กรวด 

พลาสติก แกว  
วัสดุมีคม และ
โลหะอื่นๆ 

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ 

 

คาความ
เปนกรด-
ดาง(pH) 

อัตราสวน
คารบอนตอ
ไนรโตรเจน

(C/N) 

คาการ
นําไฟฟา 

(EC) 

ปริมาณาตุอาหารหลกั 

ไนโตรเจน 
 (Total N)  

ฟอสฟอรสั 
(P2O5) 

โพแทสเซียม 
(K2O) 

เกณฑ
มาตร 
ฐาน 

≤ 
12.5x12.5 

มม. 

≤  
35 %
โดย

น้ําหนัก 

ขนาด 5 
มม. ≤ 

5 %โดย
น้ําหนัก 

ตองไมมี ≥ 30 %โดย
น้ําหนัก 

5.5 – 8.5 ≤ 20:1 ≤ 6 
dS/m 

≥ 1.0 %  
โดยน้ําหนัก 

≥ 0.5 %   
โดยน้ําหนัก 

≥ 0.5 %     
โดยน้ําหนัก 

0 0.2 108.7 3.0 ไมมี 60.9 7.0 19.5:1 8.8 2.4 15.7 2.5 
3 0.2 84.7 2.5 ไมมี 46.6 7.6 25.0:1 9.9 1.3 16.0 2.9 
7 0.2 62.0 2.5 ไมมี 41.0 7.3 11.3:1 10.2 2.5 26.0 3.0 
14 0.2 55.4 2.5 ไมมี 43.1 7.2 11.3:1 6.9 2.5 21.3 2.9 
21 0.2 46.6 2.0 ไมมี 42.8 7.4 11.6:1 8.5 2.4 21.4 2.8 
28 0.2 33.8 2.0 ไมมี 41.0 7.3 11.0:1 8.7 2.5 18.3 2.7 
35 0.2 31.7 2.0 ไมมี 45.4 7.2 11.7:1 10.9 2.6 20.5 2.9 
42 0.2 32.4 3.5 ไมมี 42.4 7.3 11.4:1 10.8 2.4 21.9 2.8 
49 0.2 28.2 2.5 ไมมี 43.2 7.3 11.7:1 10.6 2.4 19.1 2.7 

 

หมายเหตุ:  โดย   ผานเกณฑมาตรฐาน  และ   ไมผานเกณฑมาตรฐาน    
                 * ปริมาณสารหนู(Arsenic) แคดเมียม(Cadmium) โครเมียม(Chromium) ทองแดง(Copper) ตะกั่ว(Lead)  และปรอท(Mercury) พบวามีคาไม
เกินเกณฑมาตรฐาน 



 
 

49

 

ตารางที่ 10 การเทียบมาตรฐานของปุยหมักสูตรมูลหมูกบัคามาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการ  พ.ศ. 2548 (ตอ) 

อายุ
ปุย 
(วัน) 

ขนาดของ
ปุย 

ความ 
ชื้น 
 

ปริมาณ
หินและ
กรวด 

พลาสติก แกว  
วัสดุมีคม และ
โลหะอื่นๆ 

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ 

 

คาความ
เปนกรด-
ดาง(pH) 

อัตราสวน
คารบอนตอ
ไนรโตรเจน

(C/N) 

คาการนํา
ไฟฟา 
(EC) 

ปริมาณาตุอาหารหลกั 

ไนโตรเจน 
 (Total N)  

ฟอสฟอรสั 
(P2O5) 

โพแทสเซียม 
(K2O) 

เกณฑ
มาตร 
ฐาน 

≤ 
12.5x12.5 

มม. 

≤  
35 %
โดย

น้ําหนัก 

ขนาด 5 
มม. ≤ 

5 %โดย
น้ําหนัก 

ตองไมมี 

≥ 30 %โดย
น้ําหนัก 

5.5 – 8.5 ≤ 20:1 ≤ 6 dS/m ≥ 1.0 % โดย
น้ําหนัก 

≥ 0.5 %   
โดยน้ําหนัก 

≥ 0.5 %     
โดยน้ําหนัก 

63 0.2 23.84 3.0 ไมมี 53.1 7.2 14.0:1 10.2 2.4 24.6 2.8 
77 0.2 18.84 3.5 ไมมี 38.0 7.2 9.8:1 11.6 2.5 14.2 2.8 
91 0.2 20.21 5.0 ไมมี 37.2 7.1 9.3:1 10.1 2.6 17.9 2.7 
105 0.2 17.23 3.0 ไมมี 36.1 7.2 9.8:1 8.8 2.4 14.9 2.9 
119 0.2 14.90 4.5 ไมมี 38.0 7.1 9.9:1 7.2 2.5 18.6 2.7 

 

หมายเหตุ:  โดย   ผานเกณฑมาตรฐาน  และ   ไมผานเกณฑมาตรฐาน    
                 * ปริมาณสารหนู(Arsenic) แคดเมียม(Cadmium) โครเมียม(Chromium) ทองแดง(Copper) ตะกั่ว(Lead)  และปรอท(Mercury) พบวามีคาไม
เกินเกณฑมาตรฐาน 
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ตารางที่ 11 การเทียบมาตรฐานของปุยหมักสูตรมูลไกกับคามาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการ  พ.ศ. 2548  

อายุ
ปุย 
(วัน) 

ขนาดของ
ปุย 

ความ 
ชื้น 
 

ปริมาณ
หินและ
กรวด 

พลาสติก แกว  
วัสดุมีคม และ
โลหะอื่นๆ 

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ 

 

คาความ
เปนกรด-
ดาง(pH) 

อัตราสวน
คารบอนตอ
ไนรโตรเจน

(C/N) 

คาการ
นําไฟฟา 

(EC) 

ปริมาณาตุอาหารหลกั 

ไนโตรเจน 
 (Total N)  

ฟอสฟอรสั 
(P2O5) 

โพแทสเซียม 
(K2O) 

เกณฑ
มาตรฐา

น 

≤ 
12.5x12.5 

มม. 

≤  
35 %
โดย

น้ําหนัก 

ขนาด 5 
มม. ≤ 

5 %โดย
น้ําหนัก 

ตองไมมี 

≥ 30 %โดย
น้ําหนัก 

5.5 – 8.5 ≤ 20:1 ≤ 6 
dS/m 

≥ 1.0 %โดย
น้ําหนัก 

≥ 0.5 %
โดยน้ําหนัก 

≥ 0.5 %โดย
น้ําหนัก 

0 0.2 90.02 1.0 ไมมี 74.77 7.1 15.1:1 13.4 3.3 11.1 8.5 
3 0.2 54.83 1.0 ไมมี 57.31 8.3 13.0:1 18.5 2.9 8.2 8.5 
7 0.2 47.03 1.5 ไมมี 52.34 8.3 11.0:1 17.8 3.1 11.8 9.7 
14 0.2 37.53 2.0 ไมมี 44.57 7.9 10.4:1 12.3 2.8 11.1 9.1 
21 0.2 32.09 1.5 ไมมี 51.34 7.7 10.5:1 14.7 3.1 9.9 9.9 
28 0.2 33.10 1.5 ไมมี 47.31 7.8 9.2:1 14.3 3.3 9.9 8.0 
35 0.2 23.62 1.0 ไมมี 49.60 7.6 9.9:1 17.3 3.2 12.0 8.5 
42 0.2 19.37 1.0 ไมมี 47.58 7.1 9.4:1 17.7 3.2 11.0 8.3 
49 0.2 18.79 2.0 ไมมี 46.96 7.6 10.7:1 17.2 2.8 11.1 7.6 

 

หมายเหตุ:  โดย   ผานเกณฑมาตรฐาน  และ   ไมผานเกณฑมาตรฐาน    
                 * ปริมาณสารหนู(Arsenic) แคดเมียม(Cadmium) โครเมียม(Chromium) ทองแดง(Copper) ตะกั่ว(Lead)  และปรอท(Mercury) พบวามีคาไม
เกินเกณฑมาตรฐาน 
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ตารางที่ 11 การเทียบมาตรฐานของปุยหมักสูตรมูลไกกับคามาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการ  พ.ศ. 2548 (ตอ) 

อายุ
ปุย 
(วัน) 

ขนาดของ
ปุย 

ความ 
ชื้น 
 

ปริมาณ
หินและ
กรวด 

พลาสติก แกว  
วัสดุมีคม และ
โลหะอื่นๆ 

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ 

 

คาความ
เปนกรด-

ดาง 
(pH) 

อัตราสวน
คารบอนตอ
ไนรโตรเจน

(C/N) 

คาการ
นําไฟฟา 

(EC)  

ปริมาณาตุอาหารหลกั 

ไนโตรเจน 
 (Total N)  

ฟอสฟอรสั 
(P2O5) 

โพแทสเซียม 
(K2O) 

เกณฑ
มาตร 
ฐาน 

≤ 
12.5x12.5 

มม. 

≤  
35 %
โดย

น้ําหนัก 

ขนาด 5 
มม. ≤ 

5 %โดย
น้ําหนัก 

ตองไมมี 

≥ 30 %โดย
น้ําหนัก 

5.5 – 8.5 ≤ 20:1 ≤ 6 
dS/m 

≥ 1.0 %
โดยน้ําหนัก 

≥ 0.5 %
โดยน้ําหนัก 

≥ 0.5 %โดย
น้ําหนัก 

63 0.2 18.66 1.5 ไมมี 47.36 7.5 9.6:1 16.9 3.1 7.2 8.7 
77 0.2 17.09 1.0 ไมมี 45.73 7.4 10.3:1 17.3 2.8 6.3 8.8 
91 0.2 16.01 1.0 ไมมี 41.79 7.2 9.3:1 16.6 2.9 10.4 7.8 
105 0.2 16.69 1.5 ไมมี 41.66 7.3 9.6:1 15.4 2.8 7.1 7.3 
119 0.2 14.41 2.0 ไมมี 43.51 7.3 9.3:1 15.6 3.0 10.1 7.9 

 

หมายเหตุ:  โดย   ผานเกณฑมาตรฐาน  และ   ไมผานเกณฑมาตรฐาน    
                 * ปริมาณสารหนู(Arsenic) แคดเมียม(Cadmium) โครเมียม(Chromium) ทองแดง(Copper) ตะกั่ว(Lead)  และปรอท(Mercury) พบวามีคาไม
เกินเกณฑมาตรฐาน 
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    ทดสอบความสัมพันธระหวางระยะเวลาการหมักปุยกับคุณลักษณะทางกายภาพ
และเคมีของปุยหมักทั้งสองสูตร ดวยวิธีของ Pearson correlation ดังตารางที่ 12 และ 13 พบวา 
ระยะเวลาของการหมักปุยทั้งสองสูตรมีความสัมพันธกับอุณหภูมิ (สูตรมูลหมู r = -0.617, p < 0.05; 
สูตรมูลไก r = -0.701, p < 0.01) ความช้ืน (สูตรมูลหมู r = -0.813; สูตรมูลไก r = -0.745, p < 
0.01) และอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (สูตรมูลหมู r = -0.574 สูตรมูลไก r = -0.622, p < 
0.05) ในลักษณะแปรแบบผกผันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาเมื่อระยะเวลาการหมักนานข้ึนจะ
มีผลทําใหอุณหภูมิ ความช้ืน และอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนลดลง หมายถึงกระบวนการหมักทํา
ใหเกิดการนําคารบอนในสารอินทรียไปใชโดยกิจกรรมของจุลินทรียทําใหเกิดสารอินทรียที่มีประโยชน 
เชน กรดฮิวมิกมากข้ึน (Huang et al., 2006; Zhu, 2007)  

ตารางท่ี 12 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวาง ระยะเวลาหมัก อุณหภูมิ ความช้ืน คา
ความเปนกรด-ดาง (pH) อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio)  และคาการนําไฟฟา (EC)  ใน
ปุยหมักสูตรมูลหมู   

ตัวแปร ระยะเวลาหมัก อุณหภูม ิ ความช้ืน pH C/N ratio EC 
ระยะเวลาหมัก 1.000 -.617* -.813** -.438 -.574* -.019 

อุณหภูม ิ  1.000 .600* .623* .688** .008 
ความช้ืน   1.000 0.124 .791** -.169 

pH    1.000 .358 .160 
C/N ratio     1.000 .020 

EC      1.000 
หมายเหตุ: *   มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 , n=14 
    ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 , n=14 

ตารางท่ี 13 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวาง ระยะเวลาหมัก  อุณหภูมิ ความช้ืน คา
ความเปนกรด-ดาง (pH) อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio)  และคาการนําไฟฟา (EC)  ใน
ปุยหมักสูตรมูลไก   

ตัวแปร ระยะเวลาหมัก อุณหภูม ิ ความช้ืน pH C/N ratio EC 
ระยะเวลาหมัก 1.000 -.701** -.745** -.550* -.622* .134 

อุณหภูม ิ  1.000 .510 .804** .435 .126 
ความช้ืน   1.000 .3224 .919** -.324 

pH    1.000 .143 .182 
C/N ratio     1.000 -.144 

EC      1.000 
หมายเหตุ: *   มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 , n=14 
    ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 , n=14 
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    จากน้ันทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอยอยสลายของปุยหมัก พบวา  
อุณหภูมิของปุยหมักทั้งสองสูตรมีสัมพันธกับความเปนกรด-ดางในทิศทางที่แปรตามกัน (สูตรมูลหมู 
 r = 0.623, p < 0.05; สูตรมูลไก r = 0.804, p < 0.01) โดยอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนเน่ืองจากกิจกรรมของ
จุลินทรีย ทําใหเกิดผลพลอยไดเปนแกสแอมโมเนียมีผลทําใหคาความเปนกรด-ดางสูงข้ึน (ภัทราพร, 
2555)  

4.2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนระหวางการหมักปุยหมัก และความสัมพันธกับปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอยอยสลายของปุยหมัก 

ปริมาณคารบอนเปนองคประกอบหลักของฮิวมิก (Stevenson, 1994) ซึ่งปริมาณ
คารบอนเกิดการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาในระหวางการหมักปุย เน่ืองจากจุลินทรียที่ยอยสลาย
สารอินทรียนําคารบอนไปใชในการสรางองคประกอบของเซลลและเปนพลังงานโดยเปลี่ยนเปน
คารบอนไดออกไซด สําหรับใชการเจริญเติบโตของจุลินทรีย (ยงยุทธและคณะ, 2551)   

4.2.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนระหวางการหมักปุย  
    ปุยหมักสูตรมูลหมูปริมาณคารบอนลดลงในชวงเริ่มการหมักปุย จากน้ันเพิ่มข้ึนสงู

ในชวงวันที่ 63 แลวลดลงในเวลาถัดมา ดังภาพที่ 25 และปุยหมักสูตรมูลไกปริมาณคารบอนลดลง
ตลอดระยะเวลาการหมักปุย ดังภาพที่ 26 แสดงวาปุยหมักทั้งสองสูตรมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
คารบอนอินทรียตลอดเวลา เน่ืองจากในระหวางการยอยสลายสารอินทรีย ปริมาณคารบอนอินทรีย  
2 ใน 3 จะถูกออกซิไดสใหเปน CO2  ในกระบวนการสรางพลังงานของจุลินทรีย ที่เหลืออีกประมาณ 
1 ใน 3 นําไปใชสรางเซลลของจุลินทรีย ดังน้ันปริมาณคารบอนอินทรียจึงลดลงไปเรื่อยๆ (ภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2541; Essington, 2004) ซึ่งมูลหมูกับมูลไกมีปริมาณคารบอนอินทรียอยูในชวงรอยละ 
87.71-93.95 และ 92.53-96.75 ของปริมาณคารบอนทั้งหมดตามลําดับ และในขณะเดียวกันปรมิาณ
คารบอนอนินทรียในมูลหมูกับมูลไกมีคาอยูในชวงรอยละ 6.05-12.29 และ 3.25-7.47 ของปริมาณ
คารบอนทั้งหมดตามลําดับ ซึ่งปริมาณคารบอนอนินทรียมีการเปลี่ยนแปลงในชวง 14 วันแรกของการ
หมัก จากน้ันจะคอนขางคงที่ไปตลอดระยะเวลาที่เหลือ  

เมื่อหาความสัมพันธของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวาง ปริมาณคารบอน
ทั้งหมด (TC) ปริมาณคารบอนอินทรีย (TOC) และปริมาณคารบอนอนินทรีย (TIC) พบวาปุยหมักทั้ง
สองสูตรมีความสัมพันธกันระหวางปริมาณคารบอนอินทรียกับปริมาณคารบอนทั้งหมดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (สูตรมูลหมู r = 0.995; สูตรมูลไก r = 0.999, p < 0.01) แสดงใหเห็นวาปริมาณ
คารบอนอินทรียเปนตัวกําหนดปริมาณคารบอนทั้งหมดในปุยหมักทั้งสองสูตรตลอดระยะเวลาการ
หมักปุย  

จากความสัมพันธระหวางปริมาณคารบอนอินทรียกับปริมาณคารบอนทั้งหมด เมื่อนํามา
วิเคราะหหาสมการที่เหมาะสมในการอธิบายโดยใชการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (linear regression) 
โดยกําหนดใหปริมาณคารบอนอินทรียเปนตัวแปรอิสระและปริมาณคารบอนทั้งหมดเปนตัวแปรตาม 
สามารถเขียนสมการไดดังน้ี 
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ภาพท่ี 25 การเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักปุยในปุยหมักสูตรมูลหมู  
TC   - ปริมาณคารบอนทั้งหมด 
TOC - ปริมาณคารบอนอินทรีย 
TIC  - ปริมาณคารบอนอนินทรีย 

 

ภาพท่ี 26 การเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักปุยในปุยหมักสูตรมูลไก 
TC   - ปริมาณคารบอนทั้งหมด 
TOC - ปริมาณคารบอนอินทรีย 
TIC  - ปริมาณคารบอนอนินทรีย 
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ปุยหมักสูตรมูลหมู TC = 23.88 + 1.007 TOC  R2 =0.989  n = 14   [1] 
ปุยหมักสูตรมูลไก TC = 24.58 + 0.981 TOC  R2 =0.998  n = 14   [2] 
โดย TC = ปริมาณคารบอนทั้งหมด และ TOC = ปริมาณคารบอนอินทรีย 

จากสมการขางตนปริมาณคารบอนอินทรียสามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
คารบอนทั้งหมดในปุยหมักสูตรมูลหมูจากสมการที่ [1] สูงถึงรอยละ 98.9 และปุยหมักสูตรมูลไกจาก
สมการที่ [2] สูงถึงรอยละ 99.8 บงช้ีไดวาวาปุยหมักทั้งสองสูตรมีปริมาณคารบอนอินทรียเปน
องคประกอบหลักของปริมาณคารบอนทั้งหมด และมีความสัมพันธแบบแปรผันตาม ดังน้ันปริมาณ
คารบอนอินทรียจึงมีความสําคัญตอกระบวนการทางจุลินทรียในปุยหมัก  

4.2.2 ความสัมพันธปริมาณคารบอนอินทรียของปุยหมักกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ยอยสลายของปุยหมัก 

    ปริมาณคารบอนอินทรียเกิดจากกระบวนการยอยสลายของซากพืช ซากสัตว  
และเซลลของจุลินทรีย (Nelson and Sommers, 1996) โดยถูกควบคุมดวยปจจัยในสภาพแวดลอม 
เชน ความช้ืน และอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (ยงยุทธ และคณะ, 2545; สุธรรม, 2545) จึงนํา
ปริมาณคารบอนอินทรียของปุยหมักมาวิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีของ Pearson พบวา ปริมาณ
คารบอนอินทรียของปุยหมักทั้งสองสูตรมีความสัมพันธแบบผกผันกับระยะเวลาการหมักอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (สูตรมูลหมู r = -0.567, p < 0.05; สูตรมูลไก r = -0.670, p < 0.01) แสดงวา
เมื่อระยะเวลาการหมักปุยเพิ่มข้ึนมีผลทําใหปริมาณคารบอนอินทรียลดลง (ภาพที่ 25, 26) จาก
กระบวนการยอยสลายเปลี่ยนรูปคารบอนอินทรียจากกิจกรรมของจุลินทรียกลายเปนแกส
คารบอนไดออกไซด (ยงยุทธและคณะ, 2551; Aparna et al., 2008) ทําใหอัตราสวนคารบอนตอ
ไนโตรเจนของปุยหมักทั้งสองสูตรตางลดลงตามอยางมีนัยสําคัญ (สูตรมูลหมู r = 0.668; สูตรมูลไก r 
= 0.925, p < 0.01) นอกจากน้ีเกิดการสูญเสียนํ้าในระหวางการยอยสลายมีผลทําใหความช้ืนลดลง
อยางมีนัยสําคัญ (สูตรมูลหมู r = 0.695; สูตรมูลไก r = 0.931, p < 0.01) อีกดวย  

    จากความสัมพันธขางตนนํามาวิเคราะหหาสมการที่เหมาะสมในการอธิบายโดยใช
การวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุ (multiple linear regression) โดยวิธี stepwise โดยกําหนดให
ปริมาณคารบอนอินทรียเปนตัวแปรตาม และใหระยะเวลาการหมักปุย อัตราสวนคารบอนตอ
ไนโตรเจน และรอยละความช้ืนเปนตัวแปรอิสระ สามารถเขียนสมการไดดังน้ี 

ปุยหมักสูตรมูลหมู TOC = 212.091 + 0.969 moisture  R2 = 0.484 n = 14  [3] 
ปุยหมักสูตรมูลไก TOC = 218.611 + 2.168 moisture  R2 = 0.867 n = 14  [4] 
โดย TOC = ปริมาณคารบอนอินทรีย moisture = รอยละความช้ืน   

    จากสมการขางตนพบวาความช้ืนอธิบายปริมาณคารบอนอินทรียไดรอยละ 48.4 
ในปุยหมักสูตรมูลหมู และสูงมากในปุยหมักสูตรมูลไกถึงรอยละ 86.7 ตามสมการที่ [3] และ [4] 
ตามลําดับ ทําใหสามารถนําปริมาณความช้ืนมาคาดการณการเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนอินทรีย
เบื้องตนในปุยหมัก อันจะเปนประโยชนในการประหยัดเวลาและคาใชจายการหาปริมาณคารบอน
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อินทรียไดในอนาคต และสามารถนํามาคํานวณหาคาดัชนีการเกิดฮิวมิกจากปริมาณกรดฮิวมิกได เชน 
ดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก (HI) อัตราสวนกระบวนการเกิดฮิวมิก (HR)   

4.3 ดัชนีการเกิดฮิวมกิ  
ดัชนีการเกิดฮิวมิกเปนการประเมินการตรวจสอบคุณภาพของปุยหมักวิธีการหน่ึง โดย

การนําปริมาณคารบอนของกรดฮิวมิก (HAC) ปริมาณคารบอนของกรดฟลวิก (FAC) ปริมาณ
คารบอนของสารฮิวมิก (HSC) และปริมาณคารบอนอินทรีย (TOC) มาคํานวณหาดัชนีดังตอไปน้ี 
(Sanchez-Monedero et al., 1999; Bustamante et al., 2008; Plaza et al., 2008; Bernal et 
al., 2009; Zeng et al., 2009; Higashikawa et al., 2014) ดัชนีกระบวนการเกิด 

ฮิวมิก (HI, [HAC/TOC]100) เปนรอยละของอัตราสวนปริมาณคารบอนของกรดฮิวมิกตอปริมาณ
คารบอนอินทรียทั้งหมด เมื่อคา HI เพิ่มข้ึน บงช้ีถึงการเกิดโครงสรางโมเลกุลที่ซับซอนของโครงสราง

ฮิวมิก อัตราสวนกระบวนการเกิดฮิวมิก (HR, [HSC/TOC]100) เปนรอยละของอัตราสวนปริมาณ
คารบอนของสารฮิวมิกตอปริมาณคารบอนอินทรียทั้งหมด คา HR เพิ่มข้ึน บงช้ีถึงการเกิดของสาร 
ฮิวมิกจากการรวมของกรดฮิวมิ กและกรดฟล วิก  รอยละของกรดฮิวมิกต อสารฮิวมิ ก  

(PHA, [HAC/HSC]100) เปนรอยละของอัตราสวนปริมาณคารบอนของกรดฮิวมิกตอปริมาณ
คารบอนของสารฮิวมิก ใชสําหรับยืนยันการเกิดกรดฮิวมิกจากสารฮิวมิก หรือปริมาณกรดฮิวมิกที่ได
จากการสกัดฮิวมิกดวยการตกตะกอนในกรด และอัตราสวนของปริมาณคารบอนของกรด 
ฮิวมิกตอปริมาณคารบอนของกรดฟลวิก (DP, HAC/FAC) แสดงถึงกระบวนการโพลีเมอรไรเซชัน 
สะทอนถึงการเกิดโครงสรางที่ซับซอน (แอโรแมติก) จากการรวมตัวของโครงสรางแอลิแฟติก และการ
ยอยสลายสารประกอบที่ไมใชฮิวมิก เชน ไขมัน โปรตีน คารโบไฮเดรต เปนตน ซึ่งคาดัชนีเหลาน้ีจะ
สะทอนถึงกระบวนการเกิดฮิวมิกในระหวางการหมักปุย โดยการเปลี่ยนแปลงดัชนีตางๆระหวาง
กระบวนการหมักมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

4.3.1 ดัชนีการเกิดฮิวมิกจากปริมาณกรดฮิวมิก 
      ศึกษาคาดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก (HI) อัตราสวนกระบวนการเกิดฮิวมิก (HR) 

รอยละของกรดฮิวมิกตอสารฮิวมิก  (PHA) และอัตราสวนของปริมาณคารบอนของกรด 
ฮิวมิกตอปริมาณคารบอนของกรดฟลวิก (DP) ของปุยหมักที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักปุย พบวาปุย
หมักทั้งสองสูตรมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก อัตราสวนกระบวนการ
เกิดฮิวมิก รอยละของกรดฮิวมิกตอสารฮิวมิก และอัตราสวนของปริมาณคารบอนของกรด 
ฮิวมิกตอปริมาณคารบอนของกรดฟลวิกในทิศทางที่แปรปรวนตลอดเวลาเวลาการหมักปุยคลายกับ
งานวิจัยของ Bustamante et al. (2008) ตางจากงานวิจัยของ อัญชลี (2552), Jouraiphy et al. 
(2005) และ Sellami et al. (2008) ที่มีคาดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก อัตราสวนกระบวนการเกิด 
ฮิวมิก รอยละของกรดฮิวมิกตอสารฮิวมิก และอัตราสวนของปริมาณคารบอนของกรด 
ฮิวมิกตอปริมาณคารบอนของกรดฟลวิกเพิ่มข้ึนในระหวางการหมักปุย แตเมื่อปุยหมักเขาสูระยะการ
เจริญเต็มที่ พบวาดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก และอัตราสวนกระบวนการเกิดฮิวมิกของปุยหมักมี
คาสูงสุดในวันที่ 42 ของการหมัก โดยปุยหมักสูตรมูลหมูมีคาเปน 1.30 และ 2.52 ตามลําดับ
เชนเดียวกับปุยหมักสูตรมูลไกที่มีคา 1.88 และ 4.41 ตามลําดับ ขณะที่คาอัตราสวนของปริมาณ
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คารบอนของกรดฮิวมิกตอปริมาณคารบอนของกรดฟลวิกของปุยหมักสูตรมูลหมูและมูลไกมีคาไม
ตางกันมากนักตลอดระยะเวลาการหมัก โดยมีคาอยูในชวง 0.78-2.31 และ 0.40-0.83 ตามลําดับ 

      เมื่อพิจารณาความสัมพันธดวยวิธีของ Pearson ระหวางดัชนีกระบวนการเกิด 
ฮิวมิก (HI) กับอัตราสวนกระบวนการเกิดฮิวมิก (HR) รอยละของกรดฮิวมิกตอสารฮิวมิก (PHA) และ
อัตราสวนของปริมาณคารบอนของกรดฮิวมิกตอปริมาณคารบอนของกรดฟลวิก (DP) ดังตารางที่ 14 
พบวาดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิกสัมพันธกับอัตราสวนกระบวนการเกิดฮิวมิก (สูตรมูลหมู r = 0.884; 
สูตรมูลไก r = 0.750, p < 0.01) รอยละของกรดฮิวมิกตอสารฮิวมิก (สูตรมูลหมู r = 0.651; สูตรมูล
ไก r = 0.N615, p < 0.05) และอัตราสวนของปริมาณคารบอนของกรดฮิวมิกตอปริมาณคารบอน
ของกรดฟลวิก (สูตรมูลหมู r = 0.635; สูตรมูลไก r = 0.585, p < 0.05) บงช้ีถึงการเกิดกรดฮิวมิกมี
บทบาทสําคัญตอกระบวนการสรางสารฮิวมิกที่มีโครงสรางที่ซับซอนในกระบวนการหมักปุย และคา
รอยละของกรดฮิวมิกตอสารฮิวมิกของปุยหมักทั้งสองสูตรสัมพันธ กับคาอัตราสวนของปริมาณ
คารบอนของกรดฮิวมิกตอปริมาณคารบอนของกรดฟลวิกอยางมีนัยสําคัญ (สูตรมูลหมู r = 0.977; 
สูตรมูลไก r = 0.995, p < 0.01) หมายถึงปริมาณกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึนเปนตัวบงช้ีสําคัญตอ
กระบวนการเกิดโพลีเมอรเพื่อสรางสารฮิวมิกที่มีโครงสรางซับซอน  

ตารางท่ี 14 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวางดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก (HI) อัตรา 
สวนกระบวนการเกิดฮิวมิก (HR) รอยละของกรดฮิวมิกตอสารฮิวมิก (PHA) และอัตราสวนของ
ปริมาณคารบอนของกรดฮิวมิกตอปริมาณคารบอนของกรดฟลวิก (DP) ของปุยหมักสูตรมูลหมู และ
สูตรมูลไก 

ตัวแปร 
ปุยหมกัสูตรมลูหม ู ปุยหมกัสูตรมลูไก 

HI HR PHA DP HI HR PHA DP 

HI 1 0.884** 0.651* 0.635* 1 0.750** 0.615* 0.585* 

HR  1 0.225 0.214  1 -0.540 -0.086 

PHA   1 0.977**   1 0.995** 

DP    1    1 

หมายเหตุ: *   มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05, n=14 
    ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01, n=14 

4.4 การเกิดฮิวมิกในระหวางการหมักปุย 
สารฮิวมิกเปนตัวบงช้ีการใชประโยชนของปุยหมัก โดยพิจารณาจากชนิดของสารฮิวมิก  

ไดแก กรดฟลวิก กรดฮิวมิก และฮิวมิน ซึ่งสารฮิวมิกในปุยหมักเกิดจากการแปรสภาพของสารอินทรีย
ที่มีกระบวนการเกิดที่ซับซอนที่เรียกวา กระบวนการเกิดสารฮิวมิกหรือกระบวนการฮิวมิฟเคชัน 
(Stevenson, 1994) สําหรับการศึกษาน้ีจะทําการติดตามเฉพาะกรดฮิวมิก เน่ืองจากกรดฮิวมิกมี
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โครงสรางที่ซับซอนและมีความเสถียร ทําใหสามารถนํามาประเมินคุณภาพของปุยหมักไดดีกวาสาร 
ฮิวมิกชนิดอื่น (Bernal et al., 2009) 

4.4.1 ปริมาณกรดฮิวมิกของปุยหมัก  
    ปริมาณกรดฮิวมิกที่เพิ่มข้ึน เปนการบงช้ีถึงกระบวนการเกิดฮิวมิก และการเจริญ

เต็มที่ของปุยหมัก (Hsu and Lo., 1999; Huang et al., 2006) เมื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณกรดฮิวมิกจากการหมักปุย ดังภาพที่ 27  พบวาปุยหมักทั้งสองสูตรมีปริมาณกรดฮิวมิกลดลง
อยางรวดเร็วในชวง 3 วันแรกของการหมัก เน่ืองจากเกิดกระบวนการยอยสลายสารอินทรียขนาด
ใหญใหกลายเปนขนาดเล็กลง ไดแก กรดอินทรีย นํ้าตาล กรดอะมิโนหรือโปรตีน ดังน้ันจุลินทรียจึง
สามารถนําไปใชประโยชนไดงาย (Benito et al., 2003; Sellami et al., 2008) และคงที่จนถึงระยะ
ที่ปุยหมักเจริญเต็มที่แลวปริมาณกรดฮิวมิกจึงมีคาเพ่ิมข้ึน โดยระยะน้ีปุยหมักสูตรมูลหมูมีปรมิาณกรด
ฮิวมิกมีคาประมาณ 5.82-7.41 มิลลิกรัมตอกรัม ปุยหมักสูตรมูลไกมีคาประมาณ 9.42-12.57 
มิลลิกรัมตอกรัม โดยปุยหมักทั้งสองสูตรมีปริมาณกรดฮิวมิกสูงสุดในชวงวันที่ 42 ของการหมักปุย ซึ่ง
เปนระยะที่ปุยหมักเจริญเต็มที่ และเปนวันที่เหมาะสมในการนําปุยหมักน้ีไปใชในเชิงปริมาณของกรด
ฮิวมิก อยางไรก็ดีการประเมินคุณภาพของปุยหมักจากการพิจารณาปริมาณกรดฮิวมิกเพียงอยางเดียว
ไมอาจบงช้ีถึงคุณภาพของปุยหมักได ควรที่จะพิจารณารวมกับเกณฑการประเมินคุณภาพอ่ืนๆ ซึ่งจะ
ทําใหขอมูลมีความถูกตองเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  

ภาพท่ี 27 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักปุยในปุยหมักสูตรมูลหมู 
และสูตรมูลไก 

    เมื่อวิเคราะหความสัมพันธปริมาณกรดฮิวมิกกับปจจัยทางการยอยสลายปุยหมัก
พบวา ปริมาณกรดฮิวมิกมีความสัมพันธกับความช้ืน (สูตรมูลหมู r = 0.862; สูตรมูลไก r = 0.777 
, p < 0.01) และรอยละปริมาณอินทรียวัตถุ (สูตรมูลหมู r = 0.755; สูตรมูลไก r = 0.821, p < 
0.01) ดังภาพที่ 28 บงช้ีถึงกระบวนการเกิดปริมาณกรดฮิวมิกของปุยหมักทั้งสองสูตรสัมพันธกับ
กิจกรรมทางจุลินทรีย โดยมีปจจัยทางดานความช้ืนและอินทรียวัตถุมาเก่ียวของ 
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ก. ปุยหมกัสูตรมลูหม ู

ข. ปุยหมักสูตรมูลไก 

ภาพท่ี 28 ความสัมพันธระหวางปริมาณกรดฮิวมิก กับรอยละความช้ืนและรอยละปริมาณ
อินทรียวัตถุ  
                ก. ปุยหมักสูตรมูลหมู (ความช้ืน r = 0.826, p < 0.01; ปรมิาณอินทรียวัตถุ r = 0.755,  
                    p < 0.01)  
                ข. ปุยหมักสูตรมลูไก (ความช้ืน r = 0.777; ปริมาณอินทรียวัตถุ r = 0.821, p < 0.01) 
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    จากน้ันนํามาวิเคราะหหาสมการที่เหมาะสมในการอธิบายโดยใชการวิเคราะห
ถดถอยเชิงเสนพหุ (multiple linear regression) โดยวิธี stepwise โดยกําหนดใหปริมาณกรด 
ฮิวมิกเปนตัวแปรตาม และใหรอยละความช้ืน และรอยละปริมาณอินทรียวัตถุเปนตัวแปรอิสระ 
สามารถเขียนสมการไดดังน้ี 

ปุยหมักสูตรมูลหมู HA = -1.035 + 0.273 Moisturei   R2 = 0.683 n = 14  [5] 
ปุยหมักสูตรมูลไก HA = -2.313 + 0.272 OM    R2 = 0.674 n = 14  [6] 
โดย HA = ปริมาณกรดฮิวมิก moisture = รอยละความช้ืน OM = รอยละปริมาณอินทรียวัตถุ  

    จากสมการขางตนพบวาปริมาณกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักสามารถ
อธิบายรอยละความช้ืนที่เกิดข้ึนในปุยหมักสูตรมูลหมู ดังสมการที่ [5] ไดถึงรอยละ 68.3 และรอยละ
ปริมาณอินทรียวัตถุที่เกิดข้ึนในปุยหมักมูลไก ดังสมการที่ [6] ไดถึงรอยละ 67.4 ดังน้ันอาจนํา
ความช้ืนมาชวยในการประเมินปริมาณกรดฮิวมิกของปุยหมักสูตรมูลหมูและ และปริมาณอินทรียวัตถุ
สําหรับปุยหมักสูตรมูลไกได เพื่อชวยประหยัดเวลา และคาใชจายในการตรวจวิเคราะหปริมาณกรด 
ฮิวมิกโดยตรง 

4.4.2 ธาตุองคประกอบ อัตราสวนของธาตุองคประกอบ และความสัมพันธกับปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการยอยสลายของปุยหมัก 

    การวิเคราะหธาตุองคประกอบและอัตราสวนของธาตุองคประกอบ เปนดัชนีหน่ึง
ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางกรดฮิวมิกในกระบวนการเกิดฮิวมิกของปุยหมัก 
(Stevenson, 1994) โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) 
ออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N) ของกรดฮิวมิก ที่เกิดจากกระบวนการยอยสลายทางจุลินทรีย ซึ่งมี
ปจจัยทางสภาพแวดลอมเปนตัวควบคุม       

    1) ธาตุองคประกอบ 
        เมื่อวิเคราะหหารอยละของธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก (ตารางที่ 15) 

พบวาปุยหมักทั้งสองสูตรมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของธาตุองคประกอบไปในทิศทางเดียวกัน  
(p < 0.01) โดยธาตุคารบอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน มีแนวโนมลดลง เชนเดียวกับการทดลองของ 
Amir et al. (2005) ซึ่งธาตุคารบอนที่ลดลงในระหวางการหมัก บงช้ีถึงการยอยสลายคารบอน
อินทรียไปเปนกรดฮิวมิกที่มีโครงสรางที่เสถียร ธาตุไฮโดรเจนที่ลดลง บงช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางแอลิแฟติกไปเปนโครงสรางแอโรแมติกจากปฏิกิริยาการรวมตัวของโมเลกุล (สุภาวดี, 2555; 
Jouraiphy et al., 2005; Huang et al., 2006) และธาตุไนโตรเจนที่ลดลง บงช้ีถึงกระบวนการยอย
สลายทางจุลินทรียเกิดข้ึนตลอดเวลาการหมัก (ภัทราพร, 2555) ขณะที่ธาตุออกซิเจนมีแนวโนม
เพิ่มข้ึน บงช้ีการเพ่ิมหมูฟงกชันออกซิเจน เชน คารบอนิล (C=O) และหมูไฮดรอกซิล (OH) (สุภาวดี, 
2555; Amir et al., 2010)  

        ศึกษาความสัมพันธระหวางธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก พบวาปุยหมักทั้ง
สองสูตรมีธาตุคารบอนกับธาตุออกซิเจนความสัมพันธแบบผกผันอยางมีนัยสําคัญ (สูตรมูลหมู  
r = -0.998; สูตรมูลไก r = -0.999, p < 0.01) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางกรดฮิวมิก  
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ตารางท่ี 15 ปริมาณธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิกในระหวางการหมักปุย 

ระยะเวลา
การหมัก 

(วัน) 

ปุยหมกัสูตรมลูหม ู ปุยหมกัสูตรมลูไก 

C (%) H (%) N (%) O (%) C (%) H (%) N (%) O (%) 

0 47.83 6.62 5.98 39.57 46.93 6.52 7.26 39.29 

3 47.50 6.06 5.49 40.95 46.36 6.11 6.52 41.01 

7 46.81 6.07 5.58 41.54 44.68 6.03 6.69 42.60 

14 46.12 6.19 5.99 41.70 45.34 6.23 6.87 41.56 

21 39.57 6.12 5.48 48.83 43.95 6.07 6.85 43.13 

28 43.91 5.80 5.72 44.57 41.94 5.78 6.69 45.59 

35 42.45 5.70 5.74 46.11 35.67 5.96 6.24 52.13 

42 44.23 5.87 6.19 43.71 43.12 5.89 6.80 44.19 

49 42.26 5.65 5.87 46.22 40.90 5.54 6.69 46.87 

63 41.78 5.68 5.52 47.02 41.82 5.75 6.67 45.76 

77 42.32 5.79 5.77 46.12 40.79 5.66 6.76 46.79 

91 37.39 5.78 5.39 51.44 31.96 5.94 5.41 56.69 

105 35.72 6.04 4.44 53.80 28.37 5.76 5.06 60.81 

119 31.63 5.79 4.41 58.17 25.61 5.49 4.75 64.15 

ที่มา: ขอมูลจากงานวิจัยของ ผศ.ดร.นัทธีรา และคณะ (2558) 

โดยโครงสรางแอลิแฟติกลดลง และมีหมูฟงกชันที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับ
การทดลองของ Amir et al. (2005) Huang et al. (2006) และPlaza et al. (2008) และจากกรณี
ธาตุคารบอนกับธาตุไนโตรเจนสัมพันธกันอยางนัยสําคัญ (สูตรมูลหมู r = 0.807; สูตรมูลไก  
r = 0.955, p < 0.01) บงช้ีถึงการยอยสลายของสารอินทรียไปเปนแกสคารบอนไดออกไซด และนํ้า 
(Troeh and Thompson, 2005)  

    2) อัตราสวนของธาตุองคประกอบ  
        อัตราสวนของธาตุองคประกอบในกรดฮิวมิกแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

โครงสรางกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักปุย โดยอัตราสวนธาตุออกซิเจนตอธาตุคารบอน 
(O/C) และอัตราสวนธาตุคารบอนตอธาตุไฮโดรเจน (C/H) จะมีคาเพ่ิมข้ึน ขณะที่อัตราสวนธาตุ
คารบอนตอธาตุไนโตรเจน (C/N) มีคาลดลง เน่ืองจากการเกิดโครงสรางแอโรแมติก และหมูฟงกชันที่
มีออกซิเจน (C=O) เพิ่มข้ึนในระหวางการหมักปุย 
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        ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวน O/C, C/H และC/N ในระหวางการหมักปุย ดัง
ตารางที่ 16 พบวาปุยหมักทั้งสองสูตรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน (p < 0.01 หรือ  
p < 0.05, ภาพที่ 29, 30, 31) โดยอัตราสวน O/C มีแนวโนมเพิ่มข้ึนขณะที่อัตราสวน C/N มี
แนวโนมลดลงในระหวางการหมักปุย แสดงวาปุยหมักทั้งสองสูตรเกิดกระบวนการยอยสลาย ทําให
เกิดโครงสรางของหมูฟงกชันออกซิเจนเพิ่มข้ึน และมีการยอยสลายไนโตรเจนไปเปนโมเลกุลกรด 
ฮิวมิก นอกจากน้ีอัตราสวน C/H มีแนวโนมลดลงแสดงวาในการทดลองน้ีกรดฮิวมิกที่ถูกสรางข้ึนสวน
ใหญมีโครงสรางแอลิแฟติกเชนเดียวกับงานวิจัยของ Fukushima et al. (2009) ตางจากงานวิจัยของ 
Plaza et al. (2008) และ Amir et al. (2010) ที่พบโครงสรางแอโรแมติกเปนสวนใหญ จาก
อัตราสวน C/H ที่มีคาเพิ่มข้ึน  

ตารางท่ี 16 อัตราสวนของธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก ไดแก อัตราสวนธาตุออกซิเจนตอธาตุ
คารบอน (O/C) อัตราสวนธาตุคารบอนตอธาตุไฮโดรเจน (C/H) และอัตราสวนธาตุคารบอนตอธาตุ
ไนโตรเจน (C/N) ในระหวางการหมักปุย 

ระยะเวลา
การหมัก 

(วัน) 

ปุยหมกัสูตรมลูหม ู ปุยหมกัสูตรมลูไก 

O/C C/H C/N O/C C/H C/N 

0 0.83 7.23 8.00 0.84 7.20 6.46 

3 0.86 7.84 8.65 0.88 7.59 7.11 

7 0.89 7.71 8.39 0.95 7.41 6.68 

14 0.90 7.45 7.70 0.92 7.28 6.60 

21 1.23 6.47 7.22 0.98 7.24 6.42 

28 1.02 7.57 7.68 1.09 7.26 6.27 

35 1.09 7.45 7.40 1.46 5.98 5.72 

42 0.99 7.53 7.15 1.02 7.32 6.34 

49 1.09 7.48 7.20 1.15 7.38 6.11 

63 1.13 7.36 7.57 1.09 7.27 6.27 

77 1.09 7.31 7.33 1.15 7.21 6.03 

91 1.38 6.47 6.94 1.77 5.38 5.91 

105 1.51 5.91 8.05 2.14 4.93 5.61 

119 1.84 5.46 7.17 2.50 4.66 5.39 

ที่มา: ขอมูลจากงานวิจัยของ ผศ.ดร.นัทธีรา และคณะ (2558) 
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ภาพท่ี 29 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของธาตุออกซิเจนตอธาตุคารบอน (O/C) ของปุยหมักสูตร
มูลหมูกบัสูตรมลูไก r = 0.940, p < 0.01 

 
ภาพท่ี 30 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของธาตุคารบอนตอธาตุไฮโดรเจน (C/H) ของปุยหมักสูตร
มูลหมูกับสูตรมูลไก r = 0.850, p < 0.01 

 

ภาพท่ี 31 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของธาตุคารบอนตอธาตุไนโตรเจน (C/N) ของปุยหมักสูตร
มูลหมูกับสูตรมูลไก r = 0.593, p < 0.05 
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    3) ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของธาตุองคประกอบ กับปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการยอยสลายของปุยหมัก 

        เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนของธาตุองคประกอบกับปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการยอยสลายของปุยหมัก พบวาอัตราสวนธาตุองคประกอบ C/N ของปุยหมักทั้งสอง
สูตรสัมพันธกับความช้ืน (สูตรมูลหมู r = 0.655; สูตรมูลไก r = 0.628, p < 0.05) และอุณหภูมิ 
(สูตรมูลหมู r = 0.770; สูตรมูลไก r = 0.724, p < 0.01) บงช้ีถึงปริมาณคารบอนและไนโตรเจนของ
โครงสรางกรดฮิวมิกถูกยอยสลายโดยกระบวนการทางจุลินทรีย ขณะที่อัตราสวน O/Cของปุยหมัก
สูตรมูลหมู และมูลไกมีสัมพันธกับความช้ืน (สูตรมูลหมู r = -0.678, p < 0.01; สูตรมูลไก  
r = -0.550, p < 0.05) ดังภาพที่ 32 แสดงวาโครงสรางของกรดฮิวมิกที่มีหมูฟงกชันออกซิเจนเปน
องคประกอบเพ่ิมข้ึนสัมพันธกับกิจกรรมของจุลินทรีย  

 

ก. ปุยหมกัสูตรมลูหม ู

 

ข. ปุยหมักสูตรมูลไก 

ภาพท่ี 32 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของธาตุออกซิเจนตอธาตุคารบอน (O/C) กับความช้ืน  
              ก. ปุยหมักสูตรมูลหม ู(ความช้ืน r = -0.678, p < 0.01) 
              ข. ปุยหมักสูตรมลูไก (ความช้ืน r = -0.550, p < 0.05)      
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4.5 การวิเคราะหโครงสรางของกรดฮิวมิกดวยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป 
เทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป (UV-visible spectroscopy) เปนเทคนิคหน่ึงที่

นํามาใชตรวจสอบคุณภาพปุยหมักในระหวางการหมักปุย โดยวัดคาความดูดกลืนรังสีที่ชวงความยาว
คลื่นตางๆ และอัตราสวนของความยาวคลื่น เพ่ือใชอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
สารอินทรียที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักปุย  

4.5.1 ความยาวคลื่นท่ีมีผลตอโครงสรางกรดฮิวมิก 
        เมื่อนํากรดฮิวมิกที่สกัดจากปุยหมักสูตรมูลหมู และสูตรมูลไก ในชวงอายุ 0, 28, 

35, 42, 77 และ 119 วัน มาวัดความดูดกลืนรังสีดวยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป ที่ความยาว
คลื่น 200-800 นาโนเมตร (nm) ดังภาพที่ 33 และ34 พบการเปลี่ยนแปลงของความดูดกลืนรังสี
ในชวงความยาวคลื่นที่มีผลตอโครงสรางกรดฮิวมิกดังน้ี 

       1) ชวงความยาวคลื่น 200 ถึง 230 นาโนเมตร 
       ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 200-230 นาโนเมตรจะบงบอกถึงการ

เปลี่ยนแปลงสถานะอิเล็กตรอนชนิด - ของโครงสรางแอโรแมติก (Wei et al., 2007)  ในปุยหมัก
ทั้งสองสูตรจะมีคาเพิ่มข้ึนเมื่อระยะเวลาการหมักปุยนานข้ึน โดยความดูดกลืนรังสีสูงสุดจะเคลือ่นไปที่
ความยาวคลื่นมากข้ึนจากวันที่ 0, 35 และ 42 เปน 213, 220 และ 225 นาโนเมตร ตามลําดับ
สําหรับปุยหมักสูตรมูลหมู และ 210, 217 และ 230 นาโนเมตร สําหรับปุยหมักสูตรมูลไก จากน้ันใน
วันที่ 77 จุดสูงสุดจะเกิดข้ึนที่ความยาวคลื่นสั้นลง แสดงถึงคุณภาพของปุยหมักที่ดีที่สุดในวันที่ 42  ที่
พิจารณาจากโครงสรางที่มีความเสถียรมากข้ึนที่ความยาวคลื่นที่มากข้ึนดังกลาว จากน้ันความดูดกลืน
รังสีในชวงคลื่นน้ีจะลดลงจนสิ้นสุดการหมัก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเกิดการยอยสลายสารอินทรียใหเล็ก
ลงไปเปนสารอนินทรีย เชน หมูคารบอกซิลิก ไนเตรท ไนไตรท เปนตน (Domeizel et al., 2004; Li 
et al., 2014) 

ภาพท่ี 33 ความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตวิซิเบิลของกรดฮิวมิกในปุยหมักสูตรมูลหมูที่
ระยะเวลาในการหมักตางกัน  
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ภาพท่ี 34 ความดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลตวิซิเบิลของกรดฮิวมิกในปุยหมักสูตรมูลไกที่
ระยะเวลาในการหมักตางกัน   

       2) ชวงความยาวคลื่น 260 ถึง 280 นาโนเมตร 
           ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 260-280 นาโนเมตร บงช้ีการยอยสลาย

ปริมาณลิกนิน และควิโนน เปนโครงสรางแอโรแมติก เชน หมูฟงกชัน C=C C=O และ N=N (Chen 
et al., 2002; Zbytniewski and Buszewski, 2005; Domeizel et al., 2004) โดยคาจะคอยๆ 
เพิ่มข้ึนเมื่อระยะเวลาการหมักนานข้ึน มีคาสูงสุดในวันที่ 77 และวันที่ 42 สําหรับปุยหมักสูตรมูลหมู 
และมูลไกตามลําดับ  

       3) ความยาวคลื่น 460 ถึง 480 นาโนเมตร 
           ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 460-480 นาโนเมตร เปนชวงการเริ่มตนของ

กระบวนการเกิดกรดฮิวมิก โดยปุยหมักทั้งสองสูตรมีความดูดกลืนรังสีเพิ่มข้ึนจากวันที่ 0 ถึงวันที่ 42 
ของการหมัก บงช้ีการสรางโครงสรางของกรดฮิวมิก (Tan, 2003; Zbytniewski and Buszewski, 
2005; Sellami et al., 2008) โดยสามารถพบโครงสรางแอลิแฟติกไดในชวงความยาวคลื่นน้ี 
(Kononova, 1968) จากน้ันความดูดกลืนรังสีในชวงคลื่นน้ีจะลดลงจนสิ้นสุดการหมัก อาจเน่ืองจาก
วัตถุดิบต้ังตนถูกยอยสลายจนหมด  

       4) ความยาวคลื่น 600 ถึง 670 นาโนเมตร 
           ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 600-670 นาโนเมตร แสดงถึงโครงสราง 

แอโรแมติกซึ่งเปนโครงสรางที่เสถียร และเปนโครงสรางหลักของกรดฮิวมิก (Domeizel et al., 
2004; Zbytniewski and Buszewski, 2005; Sellami et al., 2008) พบวาในปุยหมักทั้งสองสูตร
คาความดูดกลืนรังสชีวงวันที่ 0 ถึงวันที่ 35 มีคาตํ่าที่สุด ขณะท่ีวันที่ 42 มีคาความดูดกลืนรังสีสูงที่สุด 
จากน้ันเมื่อระยะเวลาการหมักนานข้ึนความดูดกลืนรังสจีะลดลงเล็กนอย  
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       ความดูดกลืนรังสีในชวงความยาวคลื่นตางๆ ของเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรส 
โกปเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกรดฮิวมิกจากคุณสมบัติความดูดกลืนรังสี โดย
การศึกษาน้ีสรุปไดวาเมื่อระยะเวลาการหมักนานข้ึนจะเกิดโครงสรางกรดฮิวมิกมากข้ึน จากน้ัน
โครงสรางกรดฮิวมิกจะคอยๆ ลดลงจนสิ้นสุดการหมักปุย โดยในวันที่ 42 ของการหมักจะเกิด
โครงสรางที่เสถียรที่สุดในปุยหมักทั้งสองสูตร  

4.5.2 อัตราสวนความดูดกลืนรังสีท่ีชวงความยาวคลื่นตางๆ 
        การศึกษาอัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่นจากเทคนิคยูวี-วิสิเบิล 

สเปกโทรสโกปเปนการตรวจสอบความสัมพันธของโครงสรางในกระบวนการเกิดกรดฮิวมิก เพื่อทราบ
ถึงคุณภาพของปุยหมักที่จะเปนประโยชนตอการนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพในชวงเวลาตางๆ ของ
การหมักปุย โดยการนําความดูดกลืนรังสขีองความยาวคลื่นแตละชวงมาหารกัน ดังน้ี  

       1) อัตราสวนของความดูดกลืนรังสีท่ีความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร (E2) ตอ
ความดูดกลืนรังสีท่ีความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร (E4)  

           อัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ตอความ
ดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร เรียกอัตราสวนน้ีวา E2/E4 บงช้ีถึงการยอยสลาย
สารอินทรียจากลิกนินไปเปนกรดฮิวมิกที่มีโครงสรางแอลิแฟติก  โดยความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร
สะทอนถึงลิกนินและวัตถุดิบต้ังตน และความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร สะทอนถึงการเริ่ม
กระบวนการเกิดกรดฮิวมิก (Zbytniewski et al., 2002; Sellami et al., 2008) โดยอัตราสวน 
E2/E4 ของปุยหมักทั้งสองสูตรมีการเปลี่ยนแปลงดังตารางที่ 17 และภาพที่ 35 ซึ่งชวงแรกของการ
หมัก อัตราสวนน้ีจะมีความแปรปรวน แตเมื่อปุยหมักเขาสูระยะการเจริญเต็มที่พบวาอัตราสวน E2/E4

ในวันที่ 42 ของปุยหมักสูตรมูลหมูมีคาตํ่าที่สุด และวันที่ 49 ของปุยหมักสูตรมูลไกมีคาตํ่าที่สุด แสดง
ถึงวัตถุดิบต้ังตนถูกยอยสลายไปเปนโครงสรางกรดฮิวมิก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Zbytniewski 
and Buszewski (2005) และ Sellami et al. (2008) จากน้ันอัตราสวนน้ีจะคอยๆเพ่ิมข้ึน จากการ
ยอยสลายโครงสรางแอลิแฟติกไปเปนโมเลกุลขนาดเล็ก 

       2) อัตราสวนของความดูดกลืนรังสีท่ีความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร (E2) ตอ
ความดูดกลืนรังสีท่ีความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E6) 

            อัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ตอความ
ดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร เรียกอัตราสวนน้ีวา E2/E6 บงช้ีความสัมพันธการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางลิกนินไปเปนโครงสรางกรดฮิวมิก โดยความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร 
สะทอนถึงหมูฟงกชันที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบและโครงสรางแอโรแมติกของกรดฮิวมิก 
(Sellami et al., 2008; Li et al., 2014) โดยปุยหมักทั้งสองสูตรมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวน 
E2/E6 ดังตารางที่ 17 ซึ่งในวันที่ 0, 14 และ 35 ไมสามารถคํานวณหาอัตราสวนน้ีได เน่ืองจากความ
ดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร มีคาเขาใกลศูนยมากทําใหไมสามารถวัดคาได ซึ่ง
ชวงเวลาดังกลาวอาจยังไมเกิดโครงสรางแอโรแมติก แตเมื่อปุยหมักเขาสูระยะการเจริญเต็มที่ พบวา
ปุยหมักสูตรมูลหมู และมูลไกจะมีคาตํ่าสุดในชวงวันที่ 42 และวันที่ 49 ตามลําดับ ดังภาพที่ 36  
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ตารางท่ี 17 อัตราสวนของความยาวคลื่นที่มีผลตอโครงสรางกรดฮิวมิก ไดแกอัตราสวนของความ
ดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ตอความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร 
(E2/E4) อัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร ตอความดูดกลืนรังสีที่ความ
ยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E4/E6) และอัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 465 นาโน
เมตร ตอความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E4/E6)    

ระยะเวลา
การหมัก 

(วัน) 

ปุยหมกัสูตรมลูหม ู ปุยหมกัสูตรมลูไก 

E2/E4 E4/E6 E2/E6 E2/E4 E4/E6 E2/E6 

0 12.01 NC NC 28.29 NC NC 

3 7.48 7.63 57.12 6.44 6.83 44.04 

7 8.06 7.01 56.57 6.83 7.35 50.16 

14 13.51 NC NC 10.14 NC NC 

21 8.64 7.62 65.82 7.42 6.46 47.88 

28 8.44 7.62 64.33 6.98 6.83 47.63 

35 16.43 NC NC 12.24 NC NC 

42 7.84 7.04 55.15 6.91 6.87 47.49 

49 8.18 7.05 57.69 5.67 6.86 38.90 

63 8.72 8.39 73.14 7.74 7.88 60.95 

77 8.55 7.95 68.04 7.27 7.43 54.02 

91 8.21 7.79 63.93 7.27 7.33 53.34 

105 8.50 7.83 66.54 7.11 7.49 53.24 

119 8.22 7.46 61.34 7.12 7.11 50.62 

หมายเหตุ: NC หมายถึงไมสามารถคํานวณได (not calculated) 
แสดงถึงการเกิดของกระบวนการยอยสลายลิกนินไปเปนโครงสรางแอโรแมติกในกรดฮิวมิกมากข้ึน 
จากน้ันอัตราสวนน้ีจะเพ่ิมข้ึนจนถึงวันที่ 63 เชนเดียวกับงานวิจัยของ Sellami et al. (2008)  

       3) อัตราสวนของความดูดกลืนรังสีท่ีความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร (E4) ตอ
ความดูดกลืนรังสีท่ีความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E6)  

            อัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร ตอความ
ดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร เรียกอัตราสวนน้ีวา E4/E6 บงช้ีถึงการเกิดโครงสรางของ
กรดฮิวมิกที่มีความเสถียร และสามารถบงบอกถึงการเจริญเต็มที่ของปุยหมัก (Wong et al., 2001; 
Zbytniewski and Buszewski, 2005; Sellami et al., 2008; Li et al., 2014) โดยมีการ 
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ภาพท่ี 35 การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ตอ
ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร (E2/E4) ในระหวางการหมักปุยสูตรมูลหมู และสูตร
มูลไก 

 

ภาพท่ี 36 การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ตอ
ความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E2/E6) ในระหวางการหมักปุยสูตรมูลหมู และสูตร
มูลไก 

เปลี่ยนแปลงของอัตราสวน E4/E6 ของปุยหมักทั้งสองสูตรดังตารางที่ 17 ซึ่งปุยหมักทั้งสองสูตรมี
แนวโนมของกราฟในอัตราสวนน้ีไปในทิศทางเดียวกัน ดังภาพที่ 37 แสดงวาปุยหมักทั้งสองสูตรมี
กระบวนการเกิดโครงสรางของกรดฮิวมิกที่คลายคลึงกัน ซึ่งอัตราสวน E4/E6 มีคาตํ่าสุดในชวงวันที่ 
42-49 บงช้ีถึงการเกิดกรดฮิวมิกที่มีโครงสรางที่เสถียรจากโครงสรางแอลิแฟติกไปเปนโครงสรางแอโร
แมติก จากน้ันมีคาเพิ่มข้ึนจากกระบวนการยอยสลายโครงสรางกรดฮิวมิกจนถึงวันที่ 63 และคงที่จน
สิ้นสุดการหมักหมัก 

       เมื่อพิจารณาอัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่นตางๆ ในเทคนิค 
ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป ซึ่งเปนดัชนีตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกรดฮิวมิกในเชิงรังสี 
โดยศึกษาจากอัตราสวน E2/E4, E2/E6 และ E4/E6 สรุปไดวาปุยหมักทั้งสองสูตรมีลักษณะการ  
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ภาพท่ี 37 การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร ตอความ
ดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (E4/E6) ในระหวางการหมักปุยสูตรมูลหมู และสูตรมูลไก 

เปลี่ยนแปลงของอัตราสวนดังกลาวที่คลายคลึงกัน โดยปุยหมักสูตรมูลไกมีคาอัตราสวนความดูดกลืน
รังสีตํ่ากวาปุยหมักสูตรมูลหมู บงช้ีถึงการเกิดโครงสรางของกรดฮิวมิกในปุยหมักสูตรมูลไกมีมากวาปุย 
หมักสูตรมูลหมู โดย E2/E4 และ E2/E6 ของปุยหมักสูตรมูลหมูมีคาตํ่าสุดในชวงวันที่ 42 ขณะที่ปุย 
หมักสูตรมูลไกมีคาตํ่าสุดในชวงวันที่ 49  อัตราสวนดังกลาวจะมีคาสูงข้ึนซึ่งแสดงใหเห็นวาวัตถุดิบ 
ต้ังตนของการหมักไดถูกนําไปใชจะหมดในชวงเวลาดังกลาว และ E4/E6 ของปุยหมักทั้งสองมีคาตํ่าสุด
ในชวงวันที่ 42 จนไปถึงวันที่ 49 แสดงถึงการเกิดโครงสรางกรดฮิวมิกที่มีความเสถียร ดังน้ันถา
ตองการปุยหมักที่มีคุณภาพควรเลือกปุยหมักในชวงที่วันที่ 42 เน่ืองจากเปนชวงเวลาที่ปุยหมักมี
กระบวนการยอยสลายวัตถุดิบต้ังตนไปเปนกรดฮิวมิกที่มีความเสถียร และอาจเก็บปุยหมักไดจนถึง
วันที่ 49 ซึ่งหลังจากน้ีวัตถุดิบต้ังตนจะถูกยอยสลายจนหมด ทําใหโครงสรางของกรดฮิวมิกถูกนํามาใช
ดําเนินกิจกรรมทางจุลินทรีย และปุยหมักมีคุณภาพลดตํ่าลง  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
งานวิจัยน้ีไดศึกษาปุยหมัก 2 สูตร ไดแก ปุยสูตรมูลหมู และสูตรมูลไก โดยทําการหมัก

เปนเวลา 119 วัน เก็บตัวอยางปุยหมักในวันที่ 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 
และ 119 จากน้ันทําการตรวจสอบลักษณะพ้ืนฐานของปุยหมัก และเปรียบเทียบกับมาตรฐานปุย
อินทรียของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 เพื่อการจําหนาย พบวาการเปลี่ยนแปลงลักษณะของปุย
หมักสามารถแบงตามอุณหภูมิได 4 ระยะ คือ ระยะเริ่มผสม (วันที่ 0) อุณหภูมิของปุยหมักจะ
ใกลเคียงกับบรรยากาศ มองเห็นสวนผสมของวัสดุหมักอยางชัดเจน ระยะอุณหภูมิสูง (สูตรมูลหมูวันที ่
1-34, สูตรมูลไกวันที่ 1-41) เปนระยะที่เกิดการยอยสลายของจุลินทรีย มีผลทําใหความรอนสูงข้ึน 
ระยะสุดทายของการเกิดปฏิกิริยา (สูตรมูลหมูวันที่ 35, สูตรมูลไกวันที่ 42) และระยะอุณหภูมิคงที่ 
(สูตรมูลหมูวันที่ 36-119, สูตรมูลไกวันที่ 43-119) เปนระยะที่อุณหภูมิของปุยหมักใกลเคียงกับ
บรรยากาศ โดยลักษณะของปุยหมักของปุยหมักสูตรมูลหมูมีสีนํ้าตาลเทา และสูตรมูลไกมีสีนํ้าตาล
เขมมีแกลบปนอยูในปุยหมัก โดยพิจารณาคุณภาพปุยหมักที่เสร็จสมบูรณตามเกณฑมาตรฐานปุย
อินทรียของกรมวิชาการเกษตร สําหรับปุยหมักสูตรมูลหมูสามารถนําไปใชไดต้ังแตวันที่ 35 และปุย
หมักสูตรมูลไกต้ังแตวันที่ 42 โดยปุยหมักสูตรมูลหมูมีปริมาณธาตุอาหารนอยกวาปุยหมักสูตรมูลไก 

สําหรับคุณภาพสารอินทรียที่เกิดข้ึนวัดในรูปปริมาณคารบอน พบวาในปุยหมักทั้งสอง

สูตรมีแนวโนมลดลงจากการยอยสลายวัตถุดิบต้ังตนดวยกระบวนการทางจุลินทรีย ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงคารบอนอินทรียจากการยอยสลายน้ีมีอิทธิพลตอปริมาณคารบอนทั้งหมดในปุยหมักทั้ง

สองสูตร (สูตรมูลหมู r = 0.995; สูตรมูลไก r = 0.999, p < 0.01) 

โดยคุณภาพของสารอินทรียที่เกิดข้ึนพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของสารฮิวมิก  
ซึ่งในเชิงปริมาณพิจารณาจากปริมาณกรดฮิวมิก ธาตุองคประกอบ และอัตราสวนของธาตุ
องคประกอบ ขณะที่เชิงคุณภาพพิจารณาจากโครงสรางของกรดฮิวมิกจากความดูดกลืนรังสี

อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล พบวาดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก (HI, [HAC/TOC]100) ของปุยหมักทั้ง

สองสูตรสัมพันธกับอัตราสวนกระบวนการเกิดฮิวมิก (HR, [HSC/TOC]100) (p < 0.01) และ
ปริมาณกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึนสัมพันธกับปริมาณอิทรียวัตถุ (p < 0.01) ดังน้ันการศึกษาเชิงคุณภาพของ
สารฮิวมิกในงานวิจัยน้ีจึงพิจารณาจากโครงสรางกรดฮิวมิกเปนสําคัญ 

จากการศึกษาพบวาเมื่อกระบวนการหมักนานข้ึนปริมาณธาตุองคประกอบของกรด 
ฮิวมิก ไดแก คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และไนโตรเจน (N) จะลดลง ขณะที่ปริมาณออกซิเจน (O) 
เพิ่มข้ึน แสดงถึงการยอยสลายสารอินทรียที่เกิดโครงสรางที่เสถียรที่มีหมูฟงกชันที่มีออกซิเจนเปน
องคประกอบ สอดคลองกับอัตราสวน O/C ที่มีคาเพ่ิมข้ึน และอัตราสวน C/N และ C/H มีแนวโนม
ลดลง  
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การวิเคราะหคุณภาพของกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึนดวยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปที่ชวง
ความยาวคลื่น 200-800 นาโนเมตร (nm) ของปุยหมักทั้งสองสูตร พบวาความดูดกลืนรังสีมีคา
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี ความดูดกลืนรังสีความยาวคลื่นชวง 200- 230 > 460-480 > 
600-670 นาโนเมตร ตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงโครงสรางกรดฮิวมิกที่ประกอบไปดวยโครงสรางขนาด
เล็กและวัตถุดิบต้ังตนไดแกพวกลิกนิน > โครงสรางแอลิแฟติก > โครงสรางแอโรแมติก โดยวันที่ 42 
ของปุยหมักของทั้งสองสูตรมีคาสูงที่สุด จากน้ันความดูดกลืนรังสีจะคอยๆลดลงจากการถูกนําไปใชใน
กิจกรรมของจุลินทรีย  

อัตราสวนความดูดกลืนรังสี E2/E4, E2/E6 และ E4/E6 คอนขางแปรปรวนในชวงการหมัก
ระยะแรก แตเมื่อปุยหมักเจริญเต็มที่พบวาวันที่ 42 เปนวันที่ปุยหมักมีคุณภาพดีที่สุดจากอัตราสวน 
E4/E6 ที่มีคาตํ่าสุดซึ่งหมายถึงโครงสรางแอโรแมติกที่เสถียรมีคามากที่สุดเมื่อเทียบกับโครงสราง 
แอลิแฟติกที่เสถียรนอยกวา โดยการยอยสลายวัตถุดิบต้ังตนของปุยหมักสูตรมูลไก (49 วัน) จะใช
เวลานานกวาสูตรมูลหมู (42 วัน) อยางไรก็ดีวัตถุดิบต้ังตนที่เหลืออยูน้ีไมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยน
โครงสรางกรดฮิวมิกทั้งโครงสรางแอลิแฟติกและแอโรแมติกมากนัก จึงทําใหอัตราสวน E4/E6 ในปุย
หมักทั้งสองสูตรในชวงวันที่ 42-49 มีคาใกลเคียงกันและเปนชวงที่กรดฮิวมิกมีคุณภาพดีที่สุด ดังน้ัน
สําหรับการพิจารณานําปุยทั้งสองชนิดไปใชไดเร็วที่สุดที่ 42 วัน และอาจเก็บไวไดถึง 49 วัน กอนที่
คุณภาพกรดฮิวมิกจะลดต่ําลง โดยปุยหมักสูตรมูลไกมีคุณลักษณะในทางพารามิเตอรเชิงแสงดีกวาปุย
หมักสูตรมูลหมู 

จากการศึกษาน้ีจะเห็นไดวาการพิจารณาคุณภาพเชิงแสงของกรดฮิวมิกชวยในการ
พิจารณาคุณภาพปุยหมักที่มีความถูกตองไดมากย่ิงข้ึน การนําปุยหมักไปใชเร็วเกินไปอาจเกิด
โครงสรางกรดฮิวมิกที่มีความเสถียรนอยทําใหกรดฮิวมิกถูกสลายไปไดงายในสิ่งแวดลอม จึงตองมีการ
เติมปุยหมักบอยครั้ง ขณะที่ปุยหมักที่มีโครงสรางที่เสถียรมากจะมีความคงตัว และอยูปรับปรุง
คุณภาพดินไดเปนเวลานาน ซึ่งนอกจากจะลดคาใชจายในการเติมปุยบอยๆ และลดการใชปุยเคมีลง
แลว ยังเปนการปรับปรุงคุณภาพดินที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 
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ภาคผนวก ก 
1. ขอมูลลักษณะพ้ืนฐานทางกายภาพและทางเคมีของปุยหมัก 

ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมีของปุยหมกัสูตรมลูหม ู

อายุปุย 
(วัน) 

อุณหภูมิ (°C) 
± SD 

TC (mg/g) 
± SD 

TOC (mg/g) 
± SD 

TIC (mg/g) 
± SD 

HA (mg/g) 
± SD 

0 32.7±0.6 375.66±9.13 352.95±79.22 22.71±0.22 2.58±0.02 
3 49.7±0.6 308.29±0.53 270.40±5.47 37.89±2.34 3.12±0.06 
7 40.0±0.0 268.68±0.28 237.64±8.20 31.04±1.95 3.26±0.06 
14 30.0±0.0 274.75±9.80 250.26±30.28 24.49±0.91 3.09±0.05 
21 30.7±0.6 272.78±0.11 247.94±4.23 24.83±0.94 2.78±0.05 
28 40.0±0.0 263.14±0.25 237.93±7.66 25.21±0.76 1.92±0.03 
35 30.0±0.0 288.92±0.86 263.58±5.89 25.34±0.42 1.92±0.05 
42 29.7±0.6 270.74±0.27 245.89±7.37 24.85±0.89 3.00±0.02 
49 28.7±0.6 275.53±0.79 250.54±5.74 24.99±2.39 2.67±0.03 
63 28.2±0.3 333.37±6.67 308.04±17.34 25.33±0.67 2.20±0.02 
77 29.0±0.0 244.90±6.26 220.19±15.94 24.71±0.32 2.37±0.09 
91 27.0±0.0 239.66±0.16 215.46±4.51 24.20±1.34 2.50±0.04 
105 28.0±0.0 232.82±2.01 209.13±12.06 23.69±0.20 2.95±0.06 
119 28.3±0.6 241.66±0.64 220.15±6.31 21.50±2.60 2.24±0.01 
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ตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมีของปุยหมกัสูตรมลูไก 

อายุปุย 
(วัน) 

อุณหภูมิ (°C) 
± SD 

TC (mg/g)  
± SD 

TOC (mg/g)  
± SD 

TIC (mg/g) 
± SD 

HA (mg/g) 
± SD 

0 32.7±0.6 448.23±0.70 433.67±4.73 14.56±0.21 6.56±0.08 
3 53.7±0.6 354.15±0.11 332.42±9.72 21.72±1.69 7.10±0.08 
7 38.7±0.6 320.64±0.04 303.59±2.08 17.05±0.16 5.90±0.10 
14 37.3±0.6 278.03±0.70 258.54±5.24 19.49±0.52 7.79±0.15 
21 35.0±0.9 318.51±2.17 297.77±12.11 20.73±0.31 6.22±0.06 
28 38.7±0.6 295.24±2.95 274.42±22.49 20.82±0.49 6.34±0.09 
35 37.3±0.6 308.57±6.45 287.73±16.10 20.84±0.36 5.72±0.02 
42 30.3±0.6 296.26±0.39 275.97±5.33 20.29±0.30 6.98±0.00 
49 28.8±0.3 290.85±8.57 272.39±28.48 18.46±0.81 6.52±0.02 
63 29.2±0.3 294.66±2.17 274.73±31.72 19.92±0.48 5.78±0.03 
77 29.2±0.3 286.31±3.17 265.27±12.68 21.05±0.50 6.00±0.08 
91 27.0±0.0 261.96±1.32 242.39±20.48 19.57±1.08 5.44±0.01 
105 28.7±0.6 257.93±1.06 241.62±11.34 16.31±0.30 6.21±0.04 
119 28.0±0.0 272.25±8.03 252.39±18.39 19.87±1.84 6.57±0.06 
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ตารางท่ี 20 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก (HI) อัตราสวนกระบวนการเกิดฮิวมิก 
(HR) รอยละของกรดฮิวมิกตอสารฮิวมิก (PHA) และอัตราสวนของปริมาณคารบอนของกรด 
ฮิวมิกตอปริมาณคารบอนของกรดฟลวิก (DP) ในระหวางการหมักปุยสูตรมูลหมู และสูตรมูลไก  

ระยะเวลา
การหมัก
ปุย (วัน) 

ปุยหมกัสูตรมลูหม ู ปุยหมกัสูตรมลูไก 

HI HR PH DP HI HR PH DP 

0 2.22 3.18 69.81 2.31 1.42 3.15 45.07 0.82 

3 1.13 2.33 48.37 0.94 1.40 3.58 39.20 0.64 

7 1.88 3.27 57.72 1.37 1.41 3.37 41.81 0.72 

14 1.92 3.18 60.56 1.54 1.82 4.88 37.27 0.59 

21 0.95 2.09 45.22 0.83 1.51 3.65 41.43 0.71 

28 1.04 1.85 56.28 1.29 1.36 3.62 37.55 0.60 

35 1.04 1.80 57.74 1.37 1.02 3.07 33.27 0.50 

42 1.34 2.59 51.61 1.07 1.94 4.51 42.92 0.75 

49 1.17 2.24 52.37 1.10 1.44 3.91 36.71 0.58 

63 1.00 1.75 57.28 1.34 1.76 3.94 44.71 0.81 

77 1.18 2.28 51.96 1.08 1.51 3.83 39.45 0.65 

91 1.14 2.32 49.35 0.97 1.39 3.67 37.92 0.61 

105 1.12 2.57 43.83 0.78 1.22 3.83 31.87 0.47 

119 0.84 1.87 44.68 0.81 1.05 3.69 28.35 0.40 
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ผลการวิเคราหพารามิเตอรเชิงแสง 
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ภาพที่ 38 ผลการวิเคราะหความดูดกลืนรงัสีในชวงอัลตราไวโอเลตวิสเิบลิของกรดฮิวมกิในปุยหมักสูตรมลูหมูทีร่ะยะเวลาในการหมักตางกัน 
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ภาพที่ 39 ผลการวิเคราะหความดูดกลืนรงัสีในชวงอัลตราไวโอเลตวิสเิบลิของกรดฮิวมกิในปุยหมักสูตรมลูไกทีร่ะยะเวลาในการหมกัตางกัน
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ขอมูลทางสถิติ 
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ตารางท่ี 21 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวางคารบอนทั้งหมด (TC) คารบอนอินทรีย 
(TOC) คารบอนอนิทรีย กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอยสลายของปุยหมักสูตรมูลหมู และสูตรมูลไก 

 
ปุยหมกัสูตรมลูหม ู ปุยหมกัสูตรมลูไก 

TC TOC TIC TC TOC TIC 

ระยะเวลา -0.613* -0.567* -0.511 -0.680** -0.670** 0.49 

อุณหภูม ิ 0.249 0.161 0.865** 0.392 0.372 0.304 

ความช้ืน 0.733** 0.695** 0.450 0.928** 0.931** -0.478 

ความเปน
กรด-ดาง 

-0.065 -0.144 0.750** 0.035 0.023 0.262 

EC 0.038 0.010 0.271 -0.147 -0.158 0.338 

CEC -0.374 -0.366 -0.118 -0.038 -0.054 0.384 

C/N 0.728** 0.668** 0.661** 0.922** 0.925** -0.460 

OM 0.995** 1.000** 0.071 0.999** 1.000** -0.438 

TC 1 0.995** 0.174 1 0.999** -0.403 

TOC  1 0.071  1 -0.438 

TIC   1   1 

หมายเหตุ: *   มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 , n=14 

    ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 , n=14 
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ตารางท่ี 22 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวางธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก ไดแก 
ธาตุคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N)  

 
ปุยหมกัสูตรมลูหม ู ปุยหมกัสูตรมลูไก 

C H O N C H O N 

C 1 0.426 -0.998** 0.807** 1 0.597* -0.999** 0.955** 

H  1 -0.448 0.134  1 -0.614* 0.509 

O   1 -0.830**   1 -0.961** 

N    1    1 

หมายเหตุ: *   มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 , n=14 

    ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 , n=14 
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ตารางท่ี 23 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวางพารามิเตอรทางกระบวนการเกิดฮิวมิก 
กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอยสลายของปุยหมักสูตรมูลหมู และสูตรมูลไก 

 ปุยหมกัสูตรมลูหม ู ปุยหมกัสูตรมลูไก 
 HA O/C C/H C/N HA O/C C/H C/N 

ระยะเวลา -0.496 0.890** -0.761** -0.507 -0.346 0.879** -0.798** -0.848** 

อุณหภูม ิ 0.169 -0.514 0.517 0.770** -0.043 -0.486 0.456 0.724** 

ความช้ืน 0.826** -0.678** 0.444 0.655* 0.777** -0.550* 0.439 0.628* 

ความเปน
กรด-ดาง 

-0.417 -0.361 0.459 0.329 -0.365 -0.407 0.446 0.635* 

EC -0.155 -0.313 0.480 -0.100 -0.342 0.016 0.063 0.035 

CEC -0.320 -0.086 0.212 -0.505 -0.119 -0.280 0.185 0.143 

C/N 0.528 -0.512 0.419 0.652* 0.763** -0.499 0.416 0.566* 

OM 0.755** -0.541* 0.410 0.294 0.821** -0.531 0.436 0.507 

HA 1 -0.452 0.192 0.409 1 -0.305 0.205 0.303 

O/C  1 -0.930** -0.465  1 -0.967** -0.861** 

C/H   1 0.364   1 0.838** 

C/N    1    1 

หมายเหตุ: *   มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 , n=14 

    ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 , n=14 
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