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ปุยหมักสองสูตร ไดแก ปุยหมักสูตรมูลหมู และมูลไก ถูกทําการศึกษาการเจริญเต็มที่
ของปุยหมักเปนระยะเวลา 4 เดือน  โดยตัวอยางปุยหมักเก็บ ณ วันที่ 0 3 7 14 21 28 35 42 49 
63 77 91 105 และ 119 จากน้ันนํามาวิเคราะหคุณลักษณะของปุยหมัก และดัชนีการเกิดกรดฮิวมิก 
รวมทั้งพารามิเตอรเชิงแสง  ปุยหมักทั้งสองสูตรแบงออกเปน 4 ระยะ ระยะเริ่มผสม ระยะอุณหภูมิสูง 
ระยะสุดทายของการเกิดปฏิกิริยา และระยะอุณหภูมิคงที่  เน่ืองจากปริมาณอินทรียวัตถุของปุยหมัก
ทั้งสองสูตรสัมพันธกับปริมาณกรดฮิวมิก ดัชนีกระบวนการเกิดฮิวมิก (humification index: HI) และ
อัตราสวนกระบวนการเกิดฮิวมิก (humification ratio : HR) (p<0.01) คุณลักษณะของกรดฮิวมิกจึง
ถูกนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดคุณภาพของปุยหมัก 

เทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปแสดงความดูดกลืนรังสีของสเปกตรัม
ตามลําดับดังน้ี 200-230 > 460-480 > 600-670 นาโนเมตร บงช้ีวาปริมาณลิกนิน > โครงสรางแอ
ลิแฟติก > โครงสรางแอโรแมติก  โดยความดูดกลืนรังสขีองปุยหมักทั้งสองสูตรมีคาสูงสุดทุกความยาว
คลื่นในวันที่ 42   พารามิเตอรเชิงแสงพิจารณาจากอัตราสวน E2/E4, E2/E6 และ E4/E6 มีคาตํ่าสุดใน
วันที่ 42 สําหรับมูลหมู และวันที่ 49 สําหรับมูลไก  บงถึงมูลไกตองการระยะเวลาการหมักที่นานกวา  
อยางไรก็ตามอัตราสวน E4/E6 ของปุยหมักทั้งสองสูตรคอนขางคงที่ในชวงวันที่ 42-49 กอนที่จะ
คอยๆ เพิ่มข้ึน  บงช้ีวาชวงเวลาดังกลาวเปนระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะนําปุยหมักไปใช  ซึ่ง
ความรูน้ีชวยกําหนดระยะเวลาการเก็บปุยหมักทั้งสองสูตรเพื่อการใชประโยชนได  จากการศึกษาน้ี 
ปุยหมักสูตรมูลไกมีคุณภาพดีกวาปุยหมักสูตรมูลหมูทุกพารามิเตอร  ดังน้ันการศึกษาเทคนิค 
สเปกโทรสโกปไมเพียงแตชวยกําหนดการเจริญเต็มที่ของปุยหมักเทาน้ัน แตยังชวยในการคัดเลือกปุย
หมักที่ดีไดดวย 
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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 ........................................ 


