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วตัถุประสงค์ของงานวิจยันีเพือศึกษาการเปลียนรูปของไนโตรเจนเพือเป็นดชันีการ
เจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกัตลอดระยะเวลาการ ปุ๋ยสองสูตรได้จากมูลไก่และมูลหมูถูกนํามาศึกษา 
ตวัอย่างถูกเก็บวนัที 0 3 7 14 21 28 35 42 49 63 77 91 105 และ 119 ปุ๋ยหมกัถูกแบ่งตามอุณหภูมิ
ออกเป็น 4 ระยะ ระยะเริมผสม (0 วนั) ระยะอุณหภูมิสูง (1-41 วนั สําหรับปุ๋ยมูลไก่และ 1-34 วนั 
สาํหรับปุ๋ยมูลหมู) ระยะสุดทา้ยของการเกิดปฏิกิริยา (วนัที 42 สําหรับปุ๋ยมูลไก่และวนัที 35 สําหรับ
ปุ๋ยมูลหมู) และระยะคงสภาพ (วนัที 43 เป็นต้นไป สําหรับปุ๋ยมูลไก่ และวนัที 36 เป็นต้นไป 
สําหรับปุ๋ยมูลหมู) ไนโตรเจนทุกรูปของปุ๋ยมูลไก่มีค่าสูงกว่าปุ๋ยมูลหมูอย่างมีนัยสําคญั (p<0.05) 
บ่งชีว่าปริมาณกรดยูริกทีสูงมีผลต่อปริมาณไนโตรเจน  ความสัมพันธ์ระหว่างสารอินทรีย์
ไนโตรเจน แอมโมเนียม และไนเตรทแสดงการเปลียนรูปไปมาระหวา่งกนั โดยเฉพาะแอมโมเนียม
ทีเปลียนไปเป็นไนเตรท (r = -0.831 และ r = -0.882 สําหรับปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยมูลหมู ตามลาํดับ) 
ปริมาณของไนเตรททีพืชส่วนใหญ่ใช้มีค่าสูงในช่วงวนัที 77-91 ซึงสนับสนุนโดยอัตราส่วน
แอมโมเนียมต่อไนเตรททีมีค่าตาํกว่า 1 การสูญเสียไนโตรเจนของปุ๋ยทังสองสูตรเป็นไปตาม
จลนศาสตร์อันดับหนึง (k = 4x10-3 วัน -1และ  k = 2.7x10-3 วัน -1 สําหรับปุ๋ยมูลไก่และมูลหมู 
ตามลําดับ) ซึงหมายถึงปุ๋ยมูลไก่มีไนโตรเจนทีระเหยได้สูงกว่า  สมการถดถอยของความชืน 
อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน พีเอชและอุณหภูมิ ช่วยอธิบายความสัมพนัธ์ของพารามิเตอร์
พืนฐานกับรูปแบบต่างๆของพารามิเตอร์ไนโตรเจนได้ดีขึน  ซึงเป็นประโยชน์ในการเข้าใจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพารามิเตอร์เหล่านีต่อผลกระทบของการเปลียนแปลงรูปแบบของไนโตรเจน   
โดยสรุป วนัทีเหมาะสมของการใชปุ๋้ยหมกันีควรเป็นวนัที 77-91 ทีซึงคุณภาพของพารามิเตอร์ส่วน
ใหญ่อยูใ่นเกณฑดี์   การศึกษารูปแบบของไนโตรเจนช่วยอยา่งมากในการกาํหนดวนัทีเหมาะสมนี 
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The objective of this research was to study nitrogen transformation as maturity 
indices of compost during fermenting period. Two composts derived from chicken manure and 
porcine manure were studied. Sample were collected at days 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 
63, 77, 91, 105 and 119. The composts were divided according to the temperatures of 
compost into 4 phases: initial phase (day 0), thermophilic phase (1-41 for chicken manure and 
1-34 for porcine manure), end of active phase (day 42 for chicken manure and day 35 for 
porcine manure), and mature phase (day 43 up for chicken manure and day 36 up for porcine 
manure). All nitrogen forms of chicken manures were significantly higher than porcine manure 
(p<0.05) indicating high amounts of uric acid having an effect on the amounts of nitrogen. 
Relationships among organic nitrogen (Org-N), ammonium nitrogen (NH4+-N) and nitrate 
nitrogen (NO3- - N) showed their transformation among them especially NH4+ -N changing to 
NO3- - N (r = -0.831 and -0.882 for chicken and porcine manure, respectively). The amounts 
of NO3- - N that most plants used were high during days 77-91. This was supported by   
NH4+- N/NO3- - N ratio that were lower than 1. TN loss of both manures followed first order 
kinetics (k = 4x10-3 day-1 and k = 2.7x10-3 day-1 for chicken and porcine manures, 
respectively). This meant that chicken manures contained higher volatile nitrogen. Stepwise 
regressions of moisture contents, carbon by nitrogen ratios, pH and temperature helped 
better explanation among the relationships of general parameters with all forms of nitrogen. 
This was useful in understanding the correlations among parameters that affected the 
nitrogen transformation. In conclusion, the appropriate days of using this compost should be 
during days 77-91 in which most parameters’ qualities were good. Study transformation of 
nitrogen greatly helped to determine the suitable days. 
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 ในการทาํงานวิจยัครังนี ผูว้ิจยัขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นทัธีรา สรรมณี 

อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทีให้ความรู้รวมถึงขอ้แนะนาํต่าง ๆ ในการศึกษาวิจยั และทีสําคญัคือ
ให้ข้อคิดและเทคนิควิธีการเขียนรายงานการวิจัย จนทําให้งานวิจัยครังนีสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
นอกจากนีขอขอบคุณท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมเรศ  เชือสาวถี  และ  ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ เป็นอย่างสูงทีให้คาํแนะนําและช่วยตรวจทานการเขียน
รายงานวจิยัให้สมบูรณ์มากยิงขึน และขอขอบคุณท่านคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชา
ความรู้ในทุกศาสตร์จนทาํให้ผูว้จิยัมีวนันีได ้ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณท่านอาจารยท์งัหลายมา ณ ทีนี
ดว้ย 

สุดทา้ยนีคุณค่าและคุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบเพือตอบแทน
คุณแด่คุณแม่บุญศรี กงัวานเจษฎา และคุณพ่อดาํเนิน กงัวานเจษฎา ทีคอยสนบัสนุนและให้กาํลงัใจ
มาโดยตลอด ถือว่าเป็นแรงผลกัดนัทีสําคญัแก่ผูว้ิจยั และขอมอบแด่บูรพคณาจารยทุ์กท่านทีได้
ประสิทธิประสาทวชิาแก่ผูว้จิยั 
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