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Cow manure mixed with agricultural wastes was studied the evolution of 

its humic acids through the composting process using Ultra Violet-Visible 
Spectroscopy (UV-Vis) technique. Samples were selected during fermenting period for 
4 months and were divided after the temperature into 4 stages: initial stage (day 0), 
thermophillic stage (during day 1-34), end of active stage (day 35) and mature stage 
(during day 36-119). As the length of mixing went further, organic matters and C/N 
ratios of the compost gradually decrease (r=-0.671 and -0.655, p< 0.01) including the 
amounts of humic acid that corresponded to the amounts of organic matters 
(r=0.585, p< 0.05). The ratios of elemental composition of humic acid also showed 
significantly related to the time. As the C/H was decreasing (r=-0.777, p<0.01), O/C 
was increasing (r= 0.921, p< 0.01) implying the occurring of more unstable structures 
such as –COOH along the mixing period. However, UV-Vis spectroscopy characteristics 
divided the compost after the direction of unsaturated structures into 2 phases: the 
increasing phase (during day 0-63) and the decreasing phase (during day 64-119). 
From this study, all the highest absorbency ranges between 260-280 nm (E2 range), 
460-480 nm (E4 range) and 600-670 nm (E6 range) were found on day 63. The 
logarithm E (Log E) also pointed that stable humic acids were found on day 63, 77 
and 119. Nevertheless, only the compost fermented for 63 days that held at least 
1.5 times of the amounts of humic acid than the others. As a result, the most 
appropriate time for fermenting the compost should be 63 days. 

In summary, UV-Vis spectroscopy technique is a useful tool to study the 
evolution of humic acid’s sturctures. The changing appearance could be used as a 
good index of compost quality. It helps in determining compost maturity including 
the duration of practical period to use the compost as well.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   ปจจุบันปุยเคมีมีราคาแพง เพราะตองนําเขาจากตางประเทศเกือบทั้งหมด (กรมวิชาการเกษตร, 
2548) การใชปุยเคมีเปนเวลานานจะทําลายสมดุลของระบบนิเวศดิน และสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต             
ในดิน ปุ ย เคมีจะ เร ง อัตราการสลาย ตัวของอินทรีย วัตถุ  ทํ าให โครงสร า งของ ดิน เสื่ อมล ง                         
ดินจึงแข็งกระดางไมอุมนํ้าซึ่งจะสงผลกระทบตอพืช (วิฑูรย, 2547) พืชจึงเจริญเติบโตชาและใหผลผลิต
นอย  ปุยเคมี เชน ปุยแอมโมเนียมเมื่อเติมปริมาณมากทําใหดินมีความเปนกรดมากย่ิงข้ึน (กรมวิชาการ
เกษตร, 2548) ขณะที่ปุยฟอสเฟตอาจมีธาตุโลหะหนักและสารพิษ เชน แคดเมียม ปรอท และอารเซนิก 
ปนเปอนสูดินได (กรมวิชาการเกษตร, 2548) 

การใชปุยหมักจึงเปนวิธีหน่ึง ในการชวยลดปริมาณการใชปุยเคมี สวนใหญเกษตรกรสามารถผลิต
ปุยหมัก ข้ึนใช เอง  โดยปุยหมักเกิดจากการนําวัสดุอินทรียที่ เหลือทิ้ งจากทางการเกษตร เชน                 
ซากพืชซากสัตวจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร มูลสัตวและ วัสดุอินทรียอื่นๆ มาทําปุยโดย                       
ผานกระบวนการยอยสลาย (รสสุคนธ, 2549) นอกจากธาตุอาหารที่ไดจากการหมักปุยแลว สิ่งสําคัญ                    
อีกอยางหน่ึงที่ไดจากกระบวนการยอยสลายไดเปนสารสีนํ้าตาลคล้ําเกือบดํา เรียกวา สารฮิวมิก                 
(humic substances) โดยสารฮิวมิกน้ีมีคุณสมบัติในการชวยดินอุมนํ้าไดถึง 20 เทาของนํ้าหนักตัวมันเอง 
ชวยใหอ นุภาคดินไมแตกกระจายอยูกัน เปนกลุ ม เปนกอน นอกจาก น้ี ยังชวยในการ ดูดซับ                           
และแลกเปลี่ยนไอออนของธาตุอาหารและจุลธาตุอาหาร สามารถรักษาสมดุลความเปนกรดดางของดิน 
และเมื่อตัวมันถูกยอยสลายจะไดเปนผลผลิตแอมโมเนีย ไนเตรทฟอสเฟต และซัลเฟต ซึ่งเพิ่มปริมาณแร
ธาตุตางๆ ใหแกดินไดอีกดวย (นัทธีรา และคณะ,  2555) 

สารฮิวมิก แบงเปน 3 กลุม ตามคุณสมบัติการละลาย ไดแก กรดฮิวมิก (humic acid) กรดฟลวิก 
(fulvic acid) และฮิวมิน (humin) (Stevenson, 1994) เน่ืองจากกรดฮิวมิกมีโมเลกุลที่คอนขางใหญ                  
จึงมีความเสถียรมากกวากรดฟลวิก (Stevenson, 1994; Tan, 2003) ทําใหกรดฮิวมิกมีคุณสมบัติในการ
ปรับปรุงดินไดมากกวากรดฟลวิกที่มีโครงสรางที่ เล็กและเสถียรภาพนอยกวา  นอกจากน้ีการที่                
กรดฟลวิกละลายนํ้าไดดีกวา (Stevenson, 1994; Tan, 2003) ทําใหกรดฟลวิกถูกชะลางไปจาก
แหลงกําเนิดไดงาย ขณะที่ฮิวมินมีโครงสรางที่ใหญมากไมละลายในกรดและดางเพราะมีหมูฟงกชันนอย 
จึงมีอิทธิพลมากในการดูดซับไอออนในดิน (Stevenson, 1994) 

ดังน้ันประเด็นวิจัยในการศึกษาครั้งน้ี เพื่อที่จะศึกษาคุณภาพสารฮิวมิกของปุยหมักที่ไดจาก
กระบวนการยอยสลายโดยจุลินทรีย โดยมุ งประเด็นไปที่การ ศึกษาโครงสรางของกรดฮิวมิก                       
และวิวัฒนาการ การเปลี่ยนรูปทางโครงสรางของกรดฮิวมิก เพื่อนํามาประเมินเสถียรภาพของปุยหมัก                
ในการนําไปใชเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน  สําหรับโครงสรางที่เสถียรของกรดฮิวมิกไดแก โครงสราง              
แอโรแมติก  เชน พันธะ C=O มี พลังงาน 745 กิโลจูล/โมล, พันธะ C=C มีพลังงาน 839 กิโลจูล/โมล, 
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พันธะ N=N มีพลังงาน 945 กิโลจูล/โมล, C=S  มีพลังงาน 477 กิโลจูล/โมล , N=O มีพลังงาน 590 กิโล
จูล/โมลและ NO2 มีพลังงาน 607 กิโลจูล/โมล ขณะที่โครงสรางที่ไมเสถียร เชนโครงสรางพันธะเด่ียวจะมี
พลังงานที่ตํ่ากวา พันธะแตกหักงายกวา เชน พันธะ C-I  มีพลังงาน 218 กิโลจูล/โมล , พันธะ C-Cl               
มีพลังงาน 339 กิโลจูล/โมล, และพันธะ C-O มีพลังงาน 358กิโลจูล/โมล (ประภาณี, 2539) เปนตน 

สําหรับในการศึกษาโครงสรางกรดฮิวมิกน้ีใช เทคนิคอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป                  
เพื่อศึกษาโครงสรางเน่ืองจากโครงสรางที่เสถียรสวนใหญ จะประกอบไปดวยโครงสรางแอโรแมติกและ
พันธะคูสามารถดูดกลืนคลื่นแสงในชวงยูวีและวิสิเบิลได (Stevenson, 1994; Tan, 2003) นอกจากน้ี
เทคนิคน้ียังเปนเทคนิคที่ใชงาย รวดเร็ว เหมาะกับการใชศึกษาเพื่อติดตามวิวัฒนาการทางโครงสราง             
ณ ระยะการหมักตางๆ ได โดยการศึกษาปุยมูลวัว ซึ่งวัตถุ ที่ใชในกระบวนการหมักปุย ชนิดน้ีหาไดงาย  
ในทองถ่ินและเปนที่นิยมของเกษตรกร        

ซึ่งการติดตามวิวัฒนาการทางโครงสรางของกรดฮิวมิก และการกําหนดระยะเวลาที่ปุยหมัก               
มีความเสถียรที่สุดจะมีประโยชนตอเกษตรกรในการนําปุยหมักไปใชในการปรับปรุงดิน เพราะ                        
มีความคงทนเมื่ออยูในดินไดนานกวาระยะเวลาอื่นๆ ขณะที่ปุยเคมีไมมีคุณสมบัติ น้ี นอกจากน้ี
ความสัมพันธของธาตุอาหารในปุยหมัก กับลักษณะเชิงโครงสรางตางๆ ของกรดฮิวมิก จะชวยทําใหเกิด
การมองเห็นภาพของความเปนประโยชนใน กระบวนการที่สิ่งมชีีวิตนําธาตุอาหารในปุยหมกัไปใชปรับปรุง
โครงสรางของดินใหดีข้ึน การระบายอากาศของดินเพิ่มมากข้ึน ทําใหระบบรากของพืชสามารถ                    
แผกระจายในดินไดดีซึ่งสงผลใหดูดธาตุอาหารไดมากข้ึนดวย  

 
1.2 ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการเจริญเต็มที่ของปุยหมักทีเ่กิดข้ึนในระหวางการหมักปุยของมลูวัว 
  1.2.2 เพื่อศึกษาโครงสรางของกรดฮิวมิกจากเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสเิบลิสเปกโทรสโกป 
   1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธของวิวัฒนาการของกรดฮิวมกิกับคุณภาพของปุยหมักมูลวัว 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 ระยะเวลาการหมกัและสูตรปุยหมักมลูวัวชนิดเดียว จะมีอิทธิพลตอกระบวนการเกิดสารฮิวมกิ           
ที่แตกตางกัน 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
     ในการศึกษาน้ีผูศึกษาไดใชตัวอยางปุยหมักซึ่งจัดทําข้ึนโดย ผศ.ดร.นัทธีรา สรรมณี โดยใชพื้นที่
ทําปุยหมักในตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งใชปุยหมัก ที่เปนสวนผสมหลักคือ               
มูลสัตว  โดยทําการหมักปุยมูลวัว จากน้ันทําการเก็บตัวอยางปุยหมักที่เวลา 0 3 7 14 21 28 35 42 63 
77 91 105 และ 119 วัน มาวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ และทางเคมี ศึกษาอุณหภูมิ วิเคราะห
มาตรฐานคุณภาพ ปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 ไดแก ปริมาณความช้ืน คาความ             
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เปนกรด – ดาง คาการนําไฟฟา  อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน และวิเคราะหปริมาณและโครงสราง           
ของสารฮิวมิก โดยใชคุณสมบัติเชิงแสงดวยเทคนิคทางสเปกโทรสโกป เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง             
ของโครงสรางสารฮิวมิกที่เกิดข้ึน ณ เวลาตางๆ ในการทําปุยหมัก  

 
1.5 ขั้นตอนการศึกษา 
 1.5.1  เก็บรวบรวมขอมูลและทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.5.2  วางแผนการทดลอง 
1.5.3  เขียนโครงรางการวิจัยและเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 

 1.5.4 ทําการทดลอง และเก็บตัวอยางปุยหมักมาวิเคราะหผลทางหองปฏิบัติการ  
 1.5.5 รวบรวมและสรุปผลการทดลอง 
 1.5.6 คนหาขอมูลและเผยแพรผลงานสูภายนอก 

1.5.7 เขียนวิทยานิพนธและสอบวิทยานิพนธ 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบระยะเวลาการหมักที่เหมาะสม สําหรับปุยหมักมูลวัว  
 1.6.2 สามารถทราบถึงระยะและการเจรญิเต็มที่ของปุยหมกั และความสัมพันธทางโครงสราง              
ของสารฮิวมิกจากเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสเิบลิสเปกโทรสโกป 
 1.6.3 เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใชปุยหมักในการปรับปรุงดินในการ เพาะปลูก 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ปุยหมัก   

ปุยหมักเปนปุยอินทรียที่ไดจากการยอยสลายของวัสดุอินทรีย โดยเชื้อจุลินทรียที ่มี
ความสามารถในการยอยเซลลูโลสซึ่งประกอบไปดวย แบคทีเรีย แอคทิโนมัยซิส และเชื้อรา 
ความเร็วในการยอยสลายนอกจากขึ้นอยูกับจุล ินทรียที ่มีประสิทธิภาพแลวยัง ขึ ้นอยูก ับ                 
ชนิดของวัสดุดวย วัสดุที ่นิยมนํามาใชทําปุ ยหมัก ไดแก วัสดุเหลือใชทางการเกษตร  เชน              
ฟางขาว แกลบ กากออย เศษตอซังพืช และมูลสัตวทางการเกษตร 

     จากการศึกษาของ Jenn (1998) พบวาปุยหมักจากมูลสัตวไดถูกนํามาใชในการผลิตปุย
เพื่อใหมีความเสถียร และใชเปนแหลงของสารอาหารและนําไปปรับปรุงดินได ดังตารางที่ 1 ปริมาณ
ธาตุอาหารเฉลี่ยที่จําเปนตอพืชของวัตถุดิบทําปุยหมักชนิดตางๆ พบวาคาของธาตุอาหารในมูลวัว           
ที่แหง มีธาตุไนโตรเจนมีคา 1.95 ขณะที่ธาตุอาหารฟอสฟอรัสในมูลวัวมีคา 1.76 และธาตุ
โพแทสเซียม 0.48 โดยที่ วัวกินฟางและหญา ซึ่งมีแตเซลลูโลสและลิกนินเปนสวนประกอบ            
ธาตุอาหารที่พบในมูลวัวจึงมีคาตํ่า  ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณธาตุอาหารเฉลี่ยที่จําเปนตอพืชของวัตถุดิบทําปุยหมักชนิดตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา: 1Jenn (1998), 2Huang et al (2008), 3กรมพฒันาทีดิ่น (2551) และ 4Fukushima et al  
        (2009)  

 
 2.1.1 ความหมายของปุยหมัก 
                   ปุยหมัก หมายถึงปุยอินทรียชนิดหน่ึงที่ไดจากการนําวัสดุอินทรียเหลือใชตางๆ               
มาหมักรวมกัน ผลิตดวยวิธีการทําใหช้ืน สับ บด รอน และผานการหมักอยางสมบูรณ จนแปรสภาพ
ไปจากเดิม ซึ่งกระบวนการหมักเปนการยอยสลายทางชีววิทยา โดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรียที่เปน
ประโยชนบางชนิดภายใตสภาวะที่เหมาะสม (กรมวิชาการเกษตร, 2548) เพื่อใหสารอินทรียสลายตัว
ผุพังจนมีลักษณะเปนสารอินทรียวัตถุที่มีความคงทน  ไมมีกลิ่น สีนํ้าตาลปนดํา มีอัตราสวนประกอบ
คารบอนตอไนโตรเจนตํ่า เมื่อกระบวนการยอยสลายเศษพืชและวัสดุเสร็จสมบูรณก็จะไดปุยอินทรีย 
(ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) สามารถนํามาใชในการปรับปรุงคุณภาพดิน ทําใหดินโปรงเพิ่มความพรุน

สารอาหารหลัก (%) 

ชนิดของมูลสัตว 
Nitrogen 

(N) 
Phosphorus 

(P) 
Potassium 

(K) 
มูลวัว1 1.95 1.76 0.48 

ฟางขาว2 0.55 0.09 1.09 
ซังขาวโพด3 1.07 0.51 1.19 
เปลือกไม4 0.51 0.16 0.43 
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ใหแกดิน ทําใหเกิดการระบายนํ้า และอากาศในดินดีข้ึน ชวยใหดินอุมนํ้าและดูดซับธาตุอาหารพืช            
ดีข้ึน เพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพของพืช  ทําใหพืชและจุลินทรีย
เจริญเติบโต และสงเสริมกิจกรรมตางๆ ไดดีข้ึน  (ทิพวรรณ, 2547)         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ปุยหมักมลูวัวที่ยอยสลายสมบรูณ 
ที่มา:  จุฑาวรรณ (2557) 

 

    2.2 คุณลักษณะของปุยหมักอินทรียตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร 2548 
      ปุยหมักที่ผลิตไดจะมีคุณสมบัติแตกตางกัน ข้ึนอยูกับเศษวัสดุที่ใช กรรมวิธีในการกอง 
ตลอดจนการดูแลรักษา (ปรัชญาและคณะ , 2540) โดยในปจจุบันไดมีการสงเสริมและรณรงค                  
ใหเกษตรกรใชปุยอินทรียมากข้ึน เน่ืองจากมีราคาที่ถูกกวาปุยเคมีและไมกอใหเกิดปญหาดินแนนทึบ
เหมือนการใชปุยเคมี (วิฑูรย, 2547) การผลิตปุยอินทรียเพื่อใชและจําหนายจึงเพิ่มมากข้ึน              
โดยกรมวิชาการเกษตรกําหนดมาตรฐานปุยอินทรียเพื่อการจําหนาย พ.ศ. 2548 ดังตาราง ที ่2 
 
ตารางท่ี 2 คุณสมบัติของปุยอินทรียเพื่อการจําหนายตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2548 

คุณลักษณะ เกณฑมาตรฐาน 
ขนาดของปุย ไมเกิน 12.5×12.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณความช้ืนและสิ่งที่ระเหยได ไมเกิน 35 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
ปริมาณหินและกรวด ขนาดใหญกวา 5 มิลลิเมตร ไมเกิน 5 เปอรเซ็นต 
พลาสติก แกว วัสดุมีคมและโลหะอื่นๆ ตองไมม ี
ปริมาณอินทรียวัตถุ ไมนอยกวารอยละ 30  โดยนํ้าหนัก 
คาความเปนกรด-ดาง (pH) 5.5-8.5 
อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C:N ratio) ไมเกิน 20:1 
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ตารางท่ี 2 คุณสมบัติของปุยอินทรียเพื่อการจําหนายตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2548          
              (ตอ) 

การนําไฟฟา ไมเกิน 6 เดซิซีเมนตอเมตร 
ปริมาณธาตุอาหารหลัก -ไนโตรเจน (total N) ไมนอยกวา 1.0 เปอรเซ็นต 

โดยนํ้าหนัก 
-ฟอสฟอรัส (total P2O2) ไมนอยกวา 0.5 
เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
-โพแทสเซียม (total K2O) ไมนอยกวา 0.5 
เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 

การยอยสลายทีส่มบูรณ มากกวารอยละ 80  
อุณหภูม ิ ใกลเคียงกับอุณหภูมิรอบๆบรเิวณ 
แคดเมียม (cadmium) ไมเกิน 5 มิลลกิรมัตอกิโลกรัม 
โครเมียม (chromium) ไมเกิน 300 มิลลิกรัมตอกิโลกรมั 
ทองแดง (copper) ไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรมั 
ตะกั่ว (lead) ไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอกิโลกรมั 
ปรอท (mercury) ไมเกิน 2 มิลลกิรมัตอกิโลกรัม 

ที่มา: ศิวนาท (2556) 
 

2.3 ระยะของปุยหมักแบงตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิ 
        คุณภาพของปุยหมักและกลไกการควบคุมกระบวนการหมักที่สําคัญในการยอยสลายวัตถุ
อินทรียใหกลายเปนสารสีดําคล้ําที่เรียกวาสารฮิวมิกไดแกการทํางานของจุลินทรีย จากการศึกษาของ 
Boland et al. (2000) และ Zeng et al. (2009) แบงกระบวนการหมักตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ซึ่งเปนตัวควบคุมกิจกรรมของจุลินทรียในชวงกระบวนการหมักปุย สามารถแบงไดเปน 4 ระยะ             
ซึ่งจากคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีสามารถแบงอายุของปุยหมักตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ไดดังน้ี 

    2.3.1 ระยะเริ่มผสม (Initial phase) 
              ระยะเริ่มผสม มีระยะเวลาประมาณ 1 -2 วัน (Boland et al., 2000) เมื่อมี
การผลิตปุยหมักจากวัสดุอินทรีย จะมีการดูแลกองปุยโดยมีการกลับกองปุย รดนํ้า เพื่อใหเกิดสภาพ
ในกองปุยที่ เหมาะสมตอการยอยสลายของจุลินทรีย จุลินทรียชนิดตางๆที่ ติดมากับเศษวัสดุ           
จะเริ่มเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนข้ึน ในระยะแรกของการยอยสลายโดยอุณหภูมิจะอยูในชวง
ประมาณ 30-45 องศาเซลเซียส ระยะน้ีเปนชวงแรกของการเริ่มหมักปุย ซึ่งปุยมีอายุได 0 วัน               
เปนชวงระยะที่ยังไมมีการเกิดกิจกรรมของจลุินทรีย ปุยหมักมีกลิ่นฉุนรุนแรง โดยสามารถเห็นวัตถุดิบ
ต้ังตนในเน้ือปุย 
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 2.3.2 ระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic phase) 
        อุณหภูมิของปุยในชวงแรกจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วไปถึง 45 องศาเซลเซียส 

โดยอุณหภูมิจะเพิ่มสูงถึง 45-60 องศาเซลเซียส หรือมากกวาน้ีเปนชวงที่เกิดการยอยสลายสูงสุด            
จนทําใหเกิดความรอนสะสมในกองปุยหมัก กลุมจุลินทรียจะทํางานใหอุณหภูมิเพิ่มไปถึง 55           
องศาเซลเซียส อยางรวดเร็วประมาณ 5 วัน และอุณหภูมิข้ึนๆลงๆ มีลักษณะเหมือนฟนเลื่อย และ
ระยะน้ีจะอยูประมาณ 30 วันและจุลินทรียจะลดลง (Sellami et al., 2008)  

          จากการศึกษาของ Fourti et al. (2010) พบวาระยะน้ีสําคัญที่เกิดข้ึน
ระหวางวันที่ 30 และ 130 วัน ของกระบวนการหมัก ในระหวางที่ปุยอุณหภูมิสูงเกิน ความสามารถ
ของจุลินทรียในการยอยสลายที่อุณหภูมิ  45 องศาเซลเซียส ผานข้ันตอนการหมักสําหรับปุย          
2 กอง และอาจเกิดจากจํานวนจุลินทรียที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว สารประกอบที่ยอยสลายไดอยาง
งายดาย และเน้ือสารอาหารที่มีอยูสูง และคอนขาง มีขนาดเล็ก ของเศษอินทรีย เมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน
ประมาณ  40 องศาเซลเซียส จุลินทรียมีการแขงขันนอยลงและจะถูกแทนที่ดวยจุลินทรียชนิดอื่น           
ที่ทนอุณหภูมิสูง และระยะน้ีจะเกิดการยอยสลายอินทรียวัตถุอยางรวดเร็วในกระสอบปุย จึงตองมี
การกลับกระสอบปุยทุกวัน เพื่อใหอากาศเขาไปใหเพียงพอตอกิจกรรมของจุลินทรียอยางทั่วถึง               
ปุยในระยะน้ียังมีกลิ่นฉุนรุนแรง และสามารถมองเห็นวัตถุดิบต้ังตนไดบางสวน 

           จากการศึกษาของ Boland et al. (2000) พบวา ระยะอุณหภูมิสูง              
ความรอนจากการเผาผลาญที่สรางโดยจุลินทรียจะทําใหอุณหภูมิของกองปุยหมักเพิ่ม 70 – 80              
องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิน้ีสามารถฆาวัชพืชและเช้ือโรคที่อยูในปุยหมักไดจะถูกฆาและยอยสลาย
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เมื่ออุณหภูมิสูงกวา 70 องศาเซลเซียส จะไปยับย้ังเช้ือจุลินทรีย
จํานวนมาก กาซมีเทนจะมีการผลิตมากข้ึนในชวงระยะอุณหภูมิสูงซึ่งเปนผลมาจากแบคทีเรียที่สราง
กาซมีเทนจํานวนมาก 

 2.3.3 ระยะสุดทายของการเกิดปฏิกิริยา (End of active phase)  
              เน่ืองจากสารที่อยูในระยะสุดทาย จุลินทรียมีกิจกรรมนอยลง ทําใหอุณหภูมิ

คอยๆลดลง เปนระยะที่ปุยสุกหรือเสถียร ขวงน้ีพวก แบคทีเรีย (mesophlic) เริ่มมีการสรางโคโลนี
ใหมและเริ่มทําการยอยสลายใหมอีกครั้ง อุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็วและสารต้ังตนเริ่มหมดลง               
เมื่ออุณหภูมิลดลง และพวกสารวัตถุดิบต้ังตนจะลดลงรอยละ 95  เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบเริ่มตน 
การสรางแกสมีเทนก็จะลดลง ขณะที่มีการสรางกาซไนตรัสออกไซด (N2O) เพิ่มข้ึน (Boland et al., 
2000) สารที่ถูกยอยสลายจะเขาสูระยะ bio-oxidative จุลินทรียยอยสลายระยะสุดทายตองใชหลาย
สัปดาห ซึ่งระยะน้ี substrate ลดนอยลง อุณหภูมิลด อุณหภูมิจะมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ หลังจากน้ัน
จะมีการเพิ่มข้ึนและลดลงบางเล็กนอย โดยอุณหภูมิของปุยหมักเริ่มคงที่ เน่ืองสารอินทรียที่อยู              
ในระยะสุดทายถูกยอยสลายและเปลี่ยนโครงสรางเปนอินทรียวัตถุจนหมด ทําใหจุลินทรียมีกิจกรรม
นอยลง อุณหภูมิคอยๆ ลดลง (Sellami et al., 2008)  

  2.3.4 ระยะเจริญเต็มท่ี (Maturation phase) 
                            กองปุยจะเย็นลง เศษวัสดุ จะมีลักษณะรวนซุย มีสีดํา หรือ สีนํ้าตาลเขม 
ระยะน้ีเปนระยะที่อุณหภูมิไดที่แลว จะมีคาใกลเคียงกับอุณหภูมิภายนอก (ทิพวรรณ, 2542) เปนชวง
ที่อัตราการยอยสลายลดลงจนกระทั่งอุณหภูมิในกองปุยหมักลดลง และลดลงอยางชาๆ ชวงน้ีเปน
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ระยะที่ใกลจะเสร็จสิ้นของการยอยสลายแลวระยะที่อุณหภูมิคงที่ ปุยหมักจะไมมีกลิ่นฉุน และไมมี
สวนผสมต้ังตนเหลืออยู เน่ืองจากถูกยอยสลายดวยจุลินทรียอยางสมบูรณ กลายเปนสารอินทรีย          
ที่คอนขาง มีความเสถียร จากการศึกษาของ Fourti et al. (2010) พบวาอุณหภูมิเริ่มลดลงหลังจาก 
130 วัน การลดลงน้ีเปนผลมาจากการลดลงของสารอินทรีย 
 
2.4 ปจจัยท่ีควบคุมอัตราการยอยสลายในกองปุยหมัก 

กระบวนการยอยสลายเศษพืชภายในกองปุยหมักน้ันเกิดข้ึนโดยกิจกรรมของจุลินทรีย
ประสิทธิภาพของการยอยสลายวัสดุเศษพืชน้ัน ข้ึนอยูกับปจจัยของสภาพแวดลอมในกองปุยหมัก
หลายประการ ปจจัยตางๆ ที่ เกี่ยวของกับการยอยสลายน้ัน อาจจะสงเสริมหรือลดอัตรา                   
การยอยสลายของวัสดุได แตโดยจุดมุงหมายหลักไดเนนถึงคุณสมบัติของวัสดุเศษพืชและหลักการ
ปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อเพิ่มอัตราการยอยสลายในระหวางการผลิตปุยหมักเปนประการสําคัญดังน้ัน
สภาพแวดลอมตาง ๆ ภายในกองปุยหมักจึงเปนปจจัยสําคัญในการควบคุมกิจกรรมของจุลินทรีย           
และมีผลตอ ไป ถึงอัตร าการยอยสลายด วย  สํ าหรั บป จจั ยของสภาพแวดล อมดั งกลาว                         
ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการยอยสลายวัสดุเศษพืชในกองปุยหมักสามารถแบงออกไดดังน้ี คือ 
 2.4.1 ลักษณะของเศษวัสดุ (characteristic of plant residue) 
                 สวนใหญการทําปุยหมักจะทําจากเศษพืช โดยเฉพาะการสงเสริมใหแกเกษตรกร 
ลักษณะของเศษวัสดุจึงมสีวนสําคัญตอกระบวนการยอยสลาย ซึ่งไดแก ขนาดของเศษวัสดุ ความสด
ของเศษวัสดุ เปนตน ขนาดของเศษวัสดุ ถาเปนเศษวัสดุที่มีขนาดเล็กไดแก ข้ีลีบขาว เศษปอ             
และขุยไผ การผสมคลุกเคลาทําไดทั่วถึง พื้นที่ผิวสัมผัสมีมาก ดังน้ันโอกาสที่จะถูกยอยสลายจึงมี
มากกวา สําหรับวัสดุที่มีขนาดใหญไดแก ฟางขาว และผักตบชวา การผสมคลุกเคลาจะทําได             
ไมทั่วถึงนัก และปฏิบัติคอนขางลําบาก ดังน้ันการกองปุยหมักจากเศษวัสดุขนาดใหญจึงควรกองเปน
ช้ันๆ และเมื่อถึงเวลากลับกองปุยหมัก จะเปนการชวยผสมคลุกเคลาใหเขากันดีย่ิงข้ึน แตวัสดุพืชที่มี
ขนาดใหญซึ่งเปนเสนหรือทอนน้ัน จะทําใหภายในกองปุยหมักมีการแพรกระจาย หรือมีการระบาย
อากาศดีกวาวัสดุที่มีขนาดเล็ก เน่ืองจากวัสดุขนาดใหญจะมีลักษณะโปรงมากกวา (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2551)  
 2.4.2 องคประกอบทางเคมีของเศษวัสดุ (composite of residue) 
                 โดยทั่วไปการทําปุยหมักมักจะพิจารณาถึงอัตราสวนของสารประกอบคารบอน              
ตอไนโตรเจนของเศษวัสดุน้ันๆ เพราะโครงสรางของเศษพืชสวนมากจะไมคอยแตกตางกันมากนัก            
แตจุดสําคัญอยูที่องคประกอบของไนโตรเจนซึ่งจะเปนปจจัยหน่ึงในการกําหนดอัตราการยอยสลาย 
สําหรับวัสดุเศษพืชที่นํามาใชทําปุยหมักอาจจะแบงออกไดเปน 2 พวก คือพวกที่ยอยสลายไดงายกับ
พวกที่ยอยสลายไดยาก 
                   สารประกอบคารบอนและไนโตรเจนเปนสารที่จําเปนตอการเจริญของจุลินทรีย             
โดยจุลินทรียจะยอยสลายสารอนิทรียคารบอน จนกระทั่งไดโมเลกลุเล็กและนําเขาในเซลล เพื่อใชเปน
แหลงของพลังงานและสรางสวนประกอบของเซลลสําหรับสารประกอบไนโตรเจนจะถูกยอยสลาย
เชนกันและเซลลจุลินทรียจะนําไปใชเปนแหลงไนโตรเจน เพื่อสรางสวนประกอบของเซลล เชน           
สารโปรตีน และกรดนิวคลีอิค (nucleic acid) เปนตน โดยปกติเซลลของจุลินทรียมีคาอัตราสวน
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คารบอนตอไนโตรเจน ประมาณ 10-15 ซึ่งหมายความวาการที่จุลินทรยีดูดสารอินทรยีคารบอนเขาไป
ใชในเซลล 10-15 หนวย จําเปนตองดูดสารประกอบไนโตรเจนเขาไปดวย 1 หนวย จึงจะทําใหเกิด
ความสมดุลของสารประกอบทั้งสองในเซลล และจุลินทรียสามารถเจริญเติบโตไดดี การใชวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรที่มีคา C/N ratio ตํ่า เชน ตนพืชตระกูลถ่ัวตางๆ อาจจะไมจําเปนตองเติมสาร
ไนโตรเจน หรืออาจจะเติมในปริมาณที่นอยกวาที่ใชกับเศษวัสดุที่มีคา C/N ratio สูง วัสดุเศษพืช
ตระกูลถ่ัวมีปริมาณไนโตรเจนคอนขางสูงกวาวัสดุการเกษตรชนิดอื่น ซึ่งจะมีผลตอการเพิ่มอัตรา           
การยอยสลายไดมากข้ึน และใชระยะเวลาการยอยสลายสั้นกวาวัสดุที่มีปริมาณไนโตรเจนตํ่า              
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) 
                นอกจากน้ีคา C/N ratio สามารถนําไปใชพิจารณาวาปุยหมักที่ทําน้ันจะนําไปใชได
หรือไม โดยปกติถาปุยหมักมีคา C/N ratio ลดลงตํ่ากวาหรือเทากับ 20:1 ถือวาสามารถนําปุยหมัก
ดังกลาวไปใชใสในดินไดโดยไมทําใหพืชเปนอันตรายและเปนปุยหมักคุณภาพดี (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2551) 
     จากการศึกษาของ  Fourti et al. (2010) พบวา ในการศึกษาน้ีคาอัตราสวน C/N            
ของปุยหมัก ในการทดลอง W1 (100 % ขยะของแข็ง) และ W2 (60% ของขยะของแข็งและ 40% 
จากตะกอนบําบัด ) ในการทดลอง W1 จะสูงกวาการทดลอง W2 คาเหลาน้ีจะลดลง ภาพที่ 2 ในการ
ทดลองที่ 1 จาก 32 ที่จุดเริ่มตนของกระบวนการหมักเหลือ 18.6 และจาก 28.5 เหลือ 14.6 ในการ
ทดลอง ที่2 โดยการใชกากตะกอนสามารถอธิบายอัตราสวน C/N ที่มีคานอยกวา 20 บงบอกบอกถึง
สัดสวนที่ยอมรับได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวน C/N ของปุยหมัก W1 และ W2 ตลอดระยะเวลาการหมัก 

ที่มา:  Fourti et al. (2010) 

Time (Day) 

C/
N 
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 2.4.3 ความชื้น (moisture content) 
                     ความช้ืน เปนคาที่บงบอกถึงปริมาณนํ้าในกองปุยหมัก ซึ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต
และการเจริญของจุลินทรีย เน่ืองจากปฏิกิริยาในระบบ metabolism ตางๆที่เกิดข้ึนภายในเซลล 
และการปลดปลอยเอนไซมออกมาภายนอกเซลลจุลินทรียเพื่อยอยสารโมเลกุลใหญ 
                     โดยปกติภายในกองปุยหมักจะมีอุณหภูมิสูงทําใหนํ้าระเหยจากกองปุยตลอดเวลา 
ถึงแมวาสารอินทรียวัตถุจะมีคุณสมบัติที่อุมนํ้าไดดีกต็าม ดังน้ันจึงจําเปนตองเติมนํ้าลงในกองปุยหมัก
ในชวงเวลาที่เหมาะสม โดยไมทําใหปริมาณความช้ืนมากหรือนอยเกินไป ระดับความช้ืน                           
ในกองปุยหมักที่เหมาะสมตอการยอยสลายประมาณรอยละ 50-60 (โดยนํ้าหนัก) ถาความช้ืนตํ่ากวา
รอยละ 40 การยอยสลายจะเกิดข้ึนมากเกินกวารอยละ 80 ทําใหกองปุยหมักแฉะเกินไปการระบาย
อากาศไมดี จนทําใหเกิดสภาพไมมีอากาศกระบวนการยอยสลายจะเกิดข้ึนไดชาเชนกัน เน่ืองจาก
จุลินทรียที่ยอยสลายเศษพืชสวนใหญเปนพวกที่ตองการอากาศหรือตองการออกซิเจนในการสราง
พลังงาน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) 
                   ความช้ืนที่เหมาะสมมีความเกี่ยวของกับกระบวนการหมัก ในกองปุยจะมีการระเหย
ของนํ้าที่เติมเขาไป โดยความช้ืนที่ไมเหมาะสมจะสงผลใหการหมักชาลง หรือกระบวนการหมัก
หยุดชะงักลง ซึ่งสิ่งน้ีนําไปสูสภาวะที่ไมมีออกซิเจนและสรางกลิ่นเกิดข้ึน กองปุยที่แหงไมเพียงแตจะ
เปนอันตรายตอกิจกรรมของจุลนิทรยีแตยังสรางฝุนละอองเกิดข้ึน ซึ่งมีกลิ่นและอาจจะเกิดเช้ือกอโรค
ที่เปนเช้ือรา เชน Apergillus fumigates จึงควรที่จะรักษาระดับความช้ืนใหอยูระหวางรอยละ            
40 – 60 (ธงชัย, 2546) 
 นอกจากน้ีปญหาที่เกี่ยวของกับการรักษาระดับความช้ืนที่เหมาะสมยังเกี่ยวของกับ
สภาวะอากาศ ในที่รอนๆความช้ืนแหง นํ้าระเหยมาก ยากที่จะรักษาระดับเอาไว เน่ืองมาจาก           
การสูญเสียของนํ้าที่ระดับมาก จะรักษาระดับความช้ืนไดยาก เน่ืองจากมีการระเหยของนํ้าในปริมาณ
มาก ถากองปุยแหงเกินไป กระบวนการหมักน้ีจะหยุดช่ัวคราว กอนที่ปุยจะเขาสูการเจรญิเต็มที ่มีการ
เอาปุยใสถุงไปขาย กองปุยที่แหงน้ีจะหยุดชะงักและเปนปญหาโดยเฉพาะถาปุยกลับมาช้ืนอีกครั้ง 
กระบวนการหมักจะเริ่มอีกครั้ง เมื่อกระบวนการหมักเริ่มข้ึน จะเขาสูสภาวะที่ไมมีออกซิเจน                
อยางรวดเร็ว เน่ืองจากไมมีออกซิเจน ซึ่งจะทําใหเกิดกลิ่นและทําใหเกิดสารที่มีความเปนพิษตอพืช           
ถามีความช้ืนสูงก็เปนปญหา จําเปนตองระบายความช้ืนออกไปโดยการเติมสารพวกที่ทําใหแหงข้ึน 
หรือรักษาความช้ืนโดยการมุงหลังคา (Michael et at., 1995; Vineh et al., 2010) 
 2.4.4 การระบายอากาศ (aeration) 
                     การระบายอากาศในกองปุยหมัก เปนสิ่งจําเปนอีกประการหน่ึงเน่ืองจากจุลินทรีย
พวกที่ตองการอากาศ จะใชออกซิเจนเปนตัวรับอิเล็กตรอนในระบบการหายใจภายในเซลล ดังน้ัน            
จึงจําเปนตองมีการระบายอากาศ เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหเพียงพอตอการเจริญและยอยสลาย
เศษซากพืช การระบายอากาศหรือการเพิ่มออกซิเจนใหแกกองปุย อาจจะทําไดโดยการกลับ        
กองปุย ซึ่งนอกจากจะมีผลดีในการระบายอากาศแลว ยังชวยคลุกเคลาเศษวัสดุตางๆ ใหเขากัน           
อยางสม่ําเสมอ การกลับกองปุยหมักในชวงเวลาที่เหมาะสมจะทําใหกิจกรรมของจุลินทรียดําเนินไป
อยางตอเน่ือง และเปนวิธีการที่ไมตองลงทุนแตตองใชแรงงานเพิ่มข้ึน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) 
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                     การทําปุยหมักโดยไมมีการกลับกองปุยจะทําใหอัตราการยอยสลายเศษพืชลดลง 
และการใชแผนพลาสติกคลุมกองปุยหมักทั้งหมดไมกอใหเกิดผลดีในการทําปุยหมัก จะย่ิงทําให
ระยะเวลาการเปนปุยหมกันานข้ึน จุลินทรียไมสามารถดําเนินกิจกรรมการยอยสลายได เน่ืองจากไมมี
ออกซิเจนสําหรับในระบบการหายใจของจุลินทรียและไมมีการระบายอากาศเกิดข้ึนภายในกองปุย
หมัก สําหรับกรณีการนําวัสดุพวกทางมะพราว หรือแผนพลาสติกคลุมเฉพาะบริเวณพื้นผิวหนากอง
ปุยหมักสามารถที่จะทําไดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดการระเหยของนํ้าภายในกองปุยหมัก ซึ่งการ
ระบายอากาศภายในกองปุยหมักยังเกิดข้ึนบริเวณดานขางของกองปุยได ดังน้ันการกลับกองปุยหมัก
บอยครั้ง จะสงเสริมกระบวนการยอยสลายภายในกองปุยหมักและทําใหเกิดปุยหมักเร็วข้ึน                  
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2551; นฤมล, 2553) 
  
2.5 ความสําคัญและประโยชนของปุยหมัก 
 ประโยชนของปุยหมักอาจแบงออกไดเปน 3 ลักษณะใหญๆ คือ 1) ประโยชนในดาน             
การปรับปรุงคุณสมบัติตาง ๆ ของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 2) ประโยชนในดาน         
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน และ 3) ประโยชนในดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

 2.5.1 ดานการปรับปรุงคุณสมบัติตาง ๆ ของดิน 
         ปุ ยหมัก เปน วัส ดุที่ มี คุณสมบั ติ ในการปรับปรุ งสภาพของดินให เหมาะสม                  

ตอการเจริญเติบโตของพืชถาเปนดินเน้ือละเอียด อัดตัวกันแนน เชนดินเหนียว ปุยหมักก็จะชวยใหดิน
น้ันมีสภาพรวนซุยมากข้ึน ไมอัดตัวกันแนนทึบ ทําใหการระบายนํ้าและการระบายอากาศดีข้ึน ชวยให
ดินมีความสามารถในการอุมนํ้าหรือดูดซับนํ้าที่จะเปนประโยชนตอพืชไวไดมากข้ึน ทําใหรากพืช
เจริญเติบโตไดรวดเร็ว แข็งแรง แตกแขนงไดมาก มีระบบรากที่สมบูรณ จึงดูดซับแรธาตุตางๆ และ 
นํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ ในดินเน้ือหยาบ เชนดินทรายและดินรวนปนทราย สวนใหญมีความอุดม
สมบูรณตํ่า มีสารอินทรียอยูนอย ไมอุมนํ้า การใสปุยหมักก็จะชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและ
ทําใหดินเหลาน้ันสามารถดูดซับนํ้าไวใหพืชไดมากข้ึน ในดินเน้ือหยาบจึงควรตองใสปุยหมักใหมากกวา
ปกติ  (ธงชัย, 2546) 

 นอกจากน้ีการใชปุยหมักยังกอใหเกิดโทษไดเชนกัน เพราะปุยหมักที่มาจาก
กระบวนการหมักที่ไมสมบรูณจะประกอบไปดวยแอมโมเนียอิสระ ปริมาณสูง กรดอินทรียบางตัว หรือ
สารประกอบที่ละลายนํ้าอื่นๆ ซึ่งสามารถ จํากัดการงอกของเมล็ดและการเจริญของพืชได เมื่อใสลง
ไปในดินจะมีผลทางดานลบตอการเจริญของพืช เน่ืองจากเกิดการลดออกซิเจนในดินและไนโตรเจน           
ที่เปนประโยชนและสารประกอบที่เปนพิษตอพืช (California Compost Quality council, 2001)  

2.5.2 ดานการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 
         ปุยหมัก เปนแหลงแรธาตุอาหารที่จะปลดปลอยออกมาใหแกตนพืชอยางชาๆ และ
สม่ําเสมอโดยทั่วไปแลวปุยหมักจะมีแรธาตุอาหารพืชที่สําคัญครบถวน กลาวคือมีไนโตรเจนทั้งหมด
ประมาณรอยละ 0.4 ถึง 2.5 ฟอสฟอรัสในรูปที่เปนประโยชนตอพืชประมาณรอยละ 0.2 ถึง 2.5 และ
โพเทสเซียมในรูปที่ละลายนํ้าไดรอยละ 0.5 ถึง 1.8 ปริมาณแรธาตุอาหารดังกลาวจะมีมากหรือนอย
ข้ึนอยูกับชนิดของเศษพืชที่นํามาหมักและวัสดุอื่นๆ ที่ใสลงไปในกองปุย 
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         นอกจากธาตุอาหาร 2 ธาตุที่กลาวมาแลว ปุยหมักยังมีธาตุอาหารพืชชนิดอื่นๆ          
อีก เชน แคลเซียม กํามะถัน แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี แมงกานีส ทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม 
คลอรีน และธาตุอื่นๆ ซึ่งปกติแลวปุยเคมีจะไมมีหรือมีเพียงบางธาตุเทาน้ัน ธาตุเหลาน้ีมีความสําคัญ
ตอการเจริญเติบโตของพืชไมนอยกวาธาตุอาหารหลัก เพียงแตตองการในปริมาณนอยเทาน้ัน 
         นอกจากจะเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชแลว ปุยหมักยังมีคุณคาในแงการปรับปรุง               
ความอุดมสมบูรณของดินอีกหลายประการ เชน ชวยทําใหแรธาตุอาหารพืชในดินแปรสภาพไปอยูใน
รูปที่พืชสามารถดูดซึมไดงาย ชวยดูดซับธาตุอาหารพืชเอาไวไมใหถูกนํ้าฝนหรือนํ้าชลประทานชะลาง
สูญหายไปไดงาย เปนการชวยถนอมแรธาตุอาหารในปุยไมเขมขนเหมือนปุยเคมี แตก็มีลักษณะดีอื่นๆ            
ที่ชวยรักษา และปรับปรุงความอุดสมบูรณของดินไดเปนอยางดี (ธงชัย, 2546) 
 2.5.3 ดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
         ประโยชนของปุยหมักในดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมไดดังน้ี 
         1) เปนการกําจัดขยะมูลฝอยทั่วไปทําใหบริเวณที่อยูอาศัยถูกสุขลักษณะ นาอยู 
สะอาดตา 
         2) ชวยลดอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากการทําลายเศษพืชโดยการเผา เชน ตอชังขาว เศษหญา 
เศษขยะขางถนน ซึ่งเปนวิธีไมถูกตอง ทําใหเกิดอุบัติเหตุ การจราจรติดขัด กอใหเกิดความเสียหาย         
ตอชีวิตและทรัพยสิน และยังทําใหอากาศเปนพิษรวมทั้งทําลายสิ่งแวดลอมของโลกดวย การนําเศษ
พืชเหลาน้ันมาทําปุยหมักจะชวยแกปญหาเหลาน้ีได 
         3) ลดปญหาทางดานกลิ่นจากของเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
ของเหลือตาง ๆ หากปลอยทิ้งไว นาเขาจะเกิดกลิ่นอันไมพึงประสงค เมื่อไดนํามาทําเปนปุยหมักแลว 
จะเปนการนํากลับมาใชประโยชนอีกและยังเปนการลดปญหาทางดานกลิ่นไดดวย 
         4) เปนการกําจัดวัชพืชนํ้าตางๆ ทําใหสัตวนํ้าไดรับออกชิเจน และแสงแดดเต็มที่              
เกิดสภาพสมดุลในการดํารงชีวิตของสัตวนํ้า 
         5) ชวยใหการสัญจรทางนํ้าสะดวกข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําจัดผักตบชวา ซึ่งมักมี
มากเกินความตองการตามแมนํ้า หวย หนอง คลอง บึง และแหลงนํ้าทั่วไป (ธงชัย, 2546) 
 
2.6 สารฮิวมิก 

ปุยหมักเกิดจากอินทรียวัตถุ ซากพืช ซากสัตว ตางๆ ผานการคลุกเคลาใหเขาภายใต
กระบวนการยอยสลายดวยจุลินทรียในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย              
ผานกระบวนการแปรสภาพยอยสลายจะเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วจากน้ันการยอยสลายก็จะชาลงเรื่อยๆ  
เน่ืองจากสารอินทรียเหลาน้ันแปรสภาพไปเปนสารฮิวมิก  ซึ่งสารฮิวมิกมีโครงสรางที่ซับซอนสลายตัว
ยาก  แตก็ยังคอยๆสลายตัวตอไปจนในที่สุดก็กลายไปเปนคารบอนไดออกไซดกับนํ้า  ซึ่งสารฮิวมิก
เปนองคประกอบสําคัญของอินทรียวัตถุประมาณ 60-80 % (มัณฑนีย, 2554)  สามารถพบในดิน               
ในนํ้า และแหลงนํ้าธรรมชาติ ตะกอนในคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และมหาสมุทร แหลงพรุ             
(Peat  bog) ถานหิน (วิทยา, 2531) และในปุยหมัก (Sanchez-Monedero et  al., 1999)  

งานวิจัยที่ศึกษากรดฮิวมิกจากการทําปุยหมักเชนจากการศึกษา Goyal et al. (2005) 
เปรียบเทียบปริมาณกรดฮิวมิกและกรดฟลวิกที่เกิดข้ึนจากปุยหมักที่แตกตางกัน 5 ชนิด พบวาปุยหมัก
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จากชานออยผสมกับมูลวัวและควายในอัตราสวน 4:1 มีกรดฮิวมิก และ  กรดฟลวิกสูงที่สุด รองลงมา
ไดแก ปุยหมักจากชานออยผสมกับมูลวัวในอัตราสวน 1:1 โคลนจากบอนํ้าทิ้งในกระบวนการสกัดนํ้าตาล
ใหใสข้ึน มูลเปนไกจากฟารมในทองถ่ินและผักตบชวาที่เก็บจากบอนํ้า  ในหมูบาน ตามลําดับ              
ซึ่งกรดฮิวมิกและกรดฟลวิกจะสามารถบงบอกถึงกระบวนการยอยสลายสารอินทรียหรือที่เรียกวา 
กระบวนการฮิวมิฟเคชันที่มากข้ึนได 

Huang et al. (2008) ศึกษาการยอยสลายลิกนินทางชีวภาพของฟางขาวตอกระบวนการเกิด 
ฮิวมิฟเคชันและคุณภาพของฮิวมัสดวยเช้ือ Phonerochaetechrysosporium และ Streptomyces 
badiusโดยทําการตรวจสอบผลในชวง 56 วัน และบมที่ 30 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาการยอยสลาย       
ลิกนินและกระบวนการสรางสารฮิวมิกของฟางขาวในชวงของการบมโดยสายพันธุที่แตกตางกันของ              
กลุมสิ่งมีชีวิตสองกลุม โดยใชดัชนีที่เกี่ยวของ ไดแก สารสกดัฮิวมิก กรดฮิวมิก กรดฟลวิก  

2.6.1 การจัดจําแนกสารฮิวมิก 
        สารฮิวมิกสามารถจําแนกไดตามคุณสมบั ติของการละลายในกรดและดาง                                 

ที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ กรดฮิวมิกจะตกตะกอนในสารละลายกรดแตจะ
ละลายไดในสารละลายดาง สวนกรดฟลวิกน้ันจะละลายอยูในสารละลายกรด และฮิวมิน จะไมละลาย
ในสารละลายกรดหรือดางเลยดังภาพที่ 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 3 รูปแบบของสารฮิวมิกที่แบงตามคุณสมบัติการละลายในกรดและดาง 

ที่มา: Stevenson (1994) 
 
 
 
 

ฮิวมัส 

สวนท่ีไมละลายเรียกฮิวมิน สวนท่ีละลาย 

สวนท่ีตกตะกอน 
 เรียกกรดฮิวมิก 

สวนท่ีละลาย 
 เรียกกรดฟลวิก 

สกัดดวยดาง 

สกัดดวยกรด 
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 2.6.2  โครงสรางของสารฮิวมิก 
         โครงสรางเฉพาะตัวของสารแตละชนิดจะมีผลตอคุณสมบัติบางประการของสาร 

ดังเชน สารฮิวมิกทั้ง  3 ชนิดที่มีคุณสมบัติการละลายและสมบัติบางประการที่แตกตางกันอัน
เน่ืองมาจากโครงสรางของสารที่แตกตางกัน โดยในโครงสรางของกรดฮิวมิก กรดฟลวิก และฮิวมิน            
จะมีธาตุองคประกอบที่เหมือนกันคือ คารบอน (carbon, C) และออกซิเจน (oxygen, O) แตจะมี
ปริมาณธาตุไฮโดรเจน (hydrogen, H) ไนโตรเจน (nitrogen, N) และซัลเฟอร(sulfur, S)             
เปนองคประกอบที่มีสัดสวนแตกตางกันออกไป ดังตารางที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
 
ตารางท่ี 3 คุณสมบัติบางประการ และหมูฟงกช่ันที่เกี่ยวของของกรดฮิวมิกและฟลวิก 

คุณสมบัติ กรดฮิวมิก กรดฟลวิก 
องคประกอบโดยนํ้าหนัก 

(% by weight) 
  

C 50-60 40-50 
H 4-6 4-6 
O 30-35 44-50 
N 2-4 <1-3 
S 1-2 0-2 

ละลายในกรดแก (pH1) ไมละลาย ละลาย 
นํ้าหนักโมเลกุลอยูในชวง ประมาณ 100-หลายลาน 180-10,000 
หมู functional group 
(ปรมิาณออกซิเจนในหมู  
Functional group) 

  

คารบอกซิล 14-45 58-65 
ฟนอล 10-38 9-19 
แอกอฮอล 13-15 11-16 
คารบอนิล 4-23 4-11 
เมทอกซลิ 1-5 1-2 

ที่มา: นัทธีรา (2541) อางจาก Schnitzer and Khan (1972) 
 
        นอกจากน้ีโครงสรางหลัก ไดแก โครงสรางแอโรแมติกและแอลิแฟติกตลอดจนพันธะ              
ที่ไมอิ่มตัวตางๆ โครงสรางเหลาน้ีจะบงบอกเสถียรภาพในสิ่งแวดลอม สารฮิวมิกที่มีโครงสรางเหลาน้ี
มากจะมีเสถียรภาพอยูปรับปรุงดินไดนานขณะที่สารฮิวมิกที่มีโครงสรางเหลาน้ีนอยจะถูกยอยสลาย
ดวยกระบวนการตางๆ ไดโดยงาย (นัทธีรา และคณะ, 2555) ทําใหมีการเติมสารฮิวมิกในรูป          
ของปุยอินทรียลงไปในดินเสมอ 
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  1) กรดฮิวมิก (Humic  acid, HA) 
      กรดฮิวมิกจะละลายไดดีในสารละลายดาง  แตตกตะกอนในสารละลายกรด และ
ละลายนํ้าไดเล็กนอย สูตรโมเลกุลโดยเฉลี่ยของกรดฮิวมิก คือ C10H12O5N  ซึ่งสามารถพบกรดฮิวมิก
ได ทั้งในดินในนํ้า และในปุยมีสีนํ้าตาลเขมถึงดํา สีของกรดฮวิมิก จะเปนตัวบงช้ีใหเห็นถึงคุณลักษณะ
บางประการของกรดฮิวมิกได  ดังภาพที่ 4  คือ  สีนํ้าตาลเขมถึงดําจะช้ีใหเห็นวากรดฮิวมิกน้ันจะมี
การเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชันมีนํ้าหนักโมเลกุลและปริมาณคารบอนอยูมาก แตจะมีปริมาณ
ออกซิเจนคอนขางนอย  อีกทั้งคาความเปนกรดและการละลายนํ้าคอนขางตํ่าอีกดวย กรดฮิวมิกน้ัน
จะไมมีกลิ่น และในธรรมชาติจะมีลักษณะเปนคอลลอยดหรือของแข็งที่มีสภาพเปนกรด มีนํ้าหนัก
โมเลกุลสูง คอนขางเสถียร จึงทําใหเกิดความคงทนในดินไดดี เกิดปฏิกิริยาตางๆ ได กรดฮิวมิกน้ัน  
จะมีโครงสรางเปนแอโรแมติก หมูฟงกชันสวนใหญจะเปนหมูฟนอลิก (Ar-OH) ดังภาพที่ 5 ซึ่งจะยึด
จับและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชและโลหะอื่นๆ ได 
 

 
 

ภาพท่ี 4  ลักษณะสีของสารฮิวมิก 
ที่มา: Stevenson (1982) 

 

 
 

ภาพท่ี 5 โครงสรางของกรดฮิวมกิ (humic acid) 
ที่มา: Stevenson (1994) 
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          2) กรดฟลวิก (Fulvic  acid, FA) 
      กรดฟลวิกสามารถละลายไดทั้งในกรด ดาง  และนํ้า  สูตรโมเลกุลโดยเฉลี่ยของ
กรดฟลวิก คือ C12H12O9N มีลักษณะเปนคอลลอยดหรือของแข็งที่มีสีเหลืองถึงสีนํ้าตาล ซึ่งบงบอกได
วามีการเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน  มีนํ้าหนักโมเลกุลและปริมาณคารบอนอยูนอย แตจะมีปริมาณ
ออกซิเจนมาก คาความเปนกรดและการละลายนํ้าสูง กรดฟลวิกจัดเปนสารประกอบที่มีข้ัวและมี
ความเปนกรดสูงยึดจับกับโลหะไดดี พบไดในนํ้ามากกวาในดิน มีนํ้าหนักโมเลกุลนอยที่สุดในจําพวก
สารฮิวมิก  มีความเสถียรนอยกวากรดฮิวมิกเน่ืองจากละลายในนํ้าไดดี  จึงไมเกิดความคงทนในดิน  
แตสามารถเกิดปฏิกิริยาตางๆ ไดดีกวากรดฮิวมิก เพราะในโครงสรางสวนใหญเปนสายอลิฟาติก          
หมูฟงกชันสวนใหญจะเปนหมูคารบอกซิล (-COOH) ดังภาพที่ 6 ซึ่งจะยึดจับและแลกเปลี่ยน          
ธาตุอาหารพืชและโลหะอื่นๆ ไดเปนอยางดี โดยในโครงสรางของกรดฟลวิกน้ันจะพบวามีปริมาณธาตุ
ออกซิเจนมากกวากรดฮิวมิก แตจะมีปริมาณธาตุคารบอน ไนโตรเจน และซัลเฟอรนอยกวาอีกดวย 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Model structure of fulvic acid by Buffle 
 
 

ภาพท่ี 6 โครงสรางของกรดฟลวิก (fulvic  acid) 
ที่มา: Stevenson (1994) 

 
 

 3) ฮิวมิน (Humin, HM) 
               ฮิวมินเปนสารฮิวมิกชนิดหน่ึงมีสีดํา เกิดจากกระบวนการฮิวมิฟเคช่ันผาน
ปฎิกิริยาโพลิเมอไรเซช่ัน โครงสรางที่เกิดข้ึนมีองคประกอบเปนพวกเอสเทอร และสายไฮโดรคารบอน
ที่ยาวตอกันไปเรื่อยๆ ไมละลายในนํ้าแมในสภาวะที่เปนกรดหรือดาง (Mecozzi et al., 2001; Rice, 
2001) ฮิวมินจึงมีความคงทนมาก และยอยสลายยากจึงไมคอยเกิดปฎิกิริยา (Stevenson, 1994) 
และทําใหมีบทบาทในดินนอย 
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2.7 บทบาทและประโยชนของสารฮิวมิก 
  สารฮิวมิกมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพของดินทางดานกายภาพ ทางเคมี 
และทางชีวภาพ ซึ่งทางกายภาพไดแก ความสามารถในการอุมนํ้าของดิน การทําใหโครงสรางในช้ัน
ดินมีการระบายอากาศไดดีข้ึน และปองกันการกัดเซาะของดิน ทางดานเคมี เชน กรดฮิวมิก             
มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน ทําใหดูซับธาตุอาหารในดินไมใหถูกชะลางไดงายข้ึน 
(ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) โดยสามารถสรุปคุณสมบัติและประโยชนของสารฮิวมิกไดดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 คุณสมบัติและประโยชนของสารฮิวมิก 

คุณสมบัติ / คุณลักษณะของฮิวมิก ประโยชนตอดิน 
1.การอุมนํ้า 
          - สารอินทรียสามารถอุมนํ้าไดถึง 20 เทา      
ของนํ้าหนักตัวมันเอง 

    ปอ งกั นการหด ตัวของ ดิน  ทํ า ให ดินมี             
ความชุมช้ืนโดยเฉพาะดินทราย 

2. การเคลือบอยูกับอนุภาคดินเหนียว 
 - สารอินทรียที่เคลือบและทําใหอนุภาคดิน
เหนียวเช่ือมกันอยูเปนกลุมกอน เรียกวา aggregates 

    โครงสรางดินเสถียรมากกวาเดิม ดินมีรูพรุน
เกิดการแลกเปลี่ยนแกส และชวยในการซึมผาน
ของนํ้า 

3.การแลกเปลี่ยนไอออนและการเกิดสารประกอบเชิง
ซอน 
 - สารอินทรียสามารถเกิดการแลกปลี่ยน
ไอออนและเกิดสารประกอบเชิงซอนกับไอออนโลหะที่
ลายนํ้า เชน ไออนของทองแดง (Cu/ 2 ), แมงกานีส 
(Mn 2 ) สังกะสี (Zn 2 ) และโลหะไอออนอื่นๆ 

    การแลก เปลี่ ยน ไออนเห ล า น้ีทํ า ให ค า            
การแลก เปลี่ ยน ไออนประจุบวก  ( cation 
exchange capacity ; CECC) มีคาเพิ่งข้ึนซึ่ง
เปนดัชนีบงบอกถึงการเพิ่มปริมาณจุลธาตุ
อาหารที่สําคัญแกพืช 

4. การเพิ่มปริมาณแรธาตุอื่นๆ 
 - สารอินทรียเมื่อถูกยอยสลายจะไดผลผลิต
เปนแอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสเฟต ซัลเฟต และแกส
คารบอนไดออกไซด 

สารเหลาน้ีสวนใหญเปนอาหารที่สําคัญสําหรับ
การเจริญเติบโตของพืช 
 
 

5. คุณสมบัติของการเปนบัฟเฟอร 
 - สามารถรักษาสมดุลความเปน กรด เบสของ
ดิน ไดในชวงแคบๆ 

ชวยใหปฏิกิริยาอื่นๆในดินดําเนินตอเน่ืองได
อยางเปนปกติ 
 

ที่มา:  Stevenson (1994) 
 
          การนําสารฮิวมิกไปใชกับดินทรายที่เสื่อมโทรม จากกิจกรรมตางๆของมนุษย  เชน การพรวนดิน     
การใชสารปราบศัตรูพืช  และการใชปุยเคมีสารฮิวมิกจะสามารถชวยปรับปรุงคุณสมบัติของดินใหมี
ความอุดมสมบูรณและใหผลผลิตที่ดีมากย่ิงข้ึน  (Zbytniewski et al., 2005)   
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2.8 ธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก 
  ธาตุองคประกอบและอัตราสวนของธาตุองคประกอบในกรดฮิวมิก ใชอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของโครงสรางและหมูฟงกชันของกรดฮิวมิกได โดยกรดฮิวมิกจะประกอบดวยธาตุ          
ที่สําคัญดังน้ี คือ ธาตุคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) ไนโตรเจน (N) และออกซิเจน (O) ซึ่งธาตุเหลาน้ี
เปนองคประกอบในโครงสรางของกรดฮิวมิก (Stevenson et al., 1994)  

2.8.1 ปริมาณธาตุองคประกอบในโครงสรางของกรดฮิวมิก 
ปริมาณธาตุองคประกอบในกรดฮิวมิกประกอบดวย ธาตุคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) 

ไนโตรเจน (N) และออกซิเจน (O) ซึ่งเปนดัชนีที่ใชอธิบายคุณลักษณะโครงสรางบางประการของสาร

ฮิวมิกได โดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิกที่ใชวัตถุดิบและ

ระยะเวลาในการหมักปุยจะแตกตางกัน ดังตารางที่ 5 จะเห็นไดจากการศึกษา  ของ Huang et al. 

(2006),  Sellami et al. (2008), Plaza et al. (2008), Fukushima et al. (2009),  Amir et al. 

(2010) พบวาปริมาณธาตุคารบอน  ไฮโดรเจน และ ไนโตรเจน มีแนวโนมลดลง ซึ่งปริมาณธาตุ

คารบอนที่ลดลงจะบอกถึงการเกิดกระบวนการยอยสลายสารอินทรียระหวางกระบวนการหมัก             

ในขณะเดียวกันหากปริมาณคารบอนที่เพิ่มข้ึนในชวงระยะกึ่งกลางของการหมักปุย (ระยะสุดทาย

ของการเกิดปฏิกิริยา) จะช้ีใหเห็นวามีการปลดปลอยของสารประกอบแอลิแฟติกจากโครงสรางอื่นๆ 

เชน ลิกนิน ทําใหคารบอนเพิ่มข้ึนมา สารประกอบแอลิแฟติกเหลาน้ีจะถูกยอยสลายตอในชวงตอมา

ของกระบวนการหมักปุย สวนปริมาณธาตุไฮโดรเจนที่ลดลงจะแสดงถึงการแทนที่ ( fusion 

reaction) หรือการรวมตัวของโครงสรางแอลิแฟติกไปเปนโครงสรางแอโรแมติก และปริมาณ

ไนโตรเจนที่ลดลง หมายถึงการยอยสลายของอินทรียคารบอนในระหวางกระบวนการหมัก   

ตารางท่ี  5 ปริมาณธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิกจากวัตถุดิบที่ใชหมักตางชนิดกัน 
 

ชนิดของวัตถุดิบ 
 

อายุปุยหมัก 
(วัน) 

ปริมาณรอยละ 
ธาตุ

คารบอน 
(C) 

ธาตุ
ไฮโดรเจน 

(H) 

ธาตุ
ออกซิเจน 

(O) 

ธาตุ
ไนโตรเจน 

(N) 
 

มูลหมูผสมข้ีเลื่อย1 
0 
63 

52.7 
47.9 

6.2 
5.5 

34.7 
40.0 

4.8 
5.2 

ของเสียจากนํ้ามัน
มะกอก2 

0 
63 

48.4 
45.3 

6.4 
5.8 

38.4 
42.1 

2.8 
2.7 

ของเสียโรงงานนํ้ามัน
มะกอก3 

0 
182 

42.4 
20.8 

7.6 
5.0 

39.8 
41.3 

1.2 
2.0 
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ตารางท่ี  5 ปริมาณธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิกจากวัตถุดิบที่ใชหมักตางชนิดกัน (ตอ) 
 

ชนิดของวัตถุดิบ 
 

อายุปุยหมัก 
(วัน) 

ปริมาณรอยละ 
ธาตุ

คารบอน 
(C) 

ธาตุ
ไฮโดรเจน 

(H) 

ธาตุ
ออกซิเจน 

(O) 

ธาตุ
ไนโตรเจน 

(N) 
มูลวัวบด4 

 
0 

240 
56.3 
55.9 

6.7 
6.1 

31.2 
31.4 

5.1 
5.2 

เศษเปลือกไมสน5 0 
7 
23 
43 
365 

58.1 
56.8 
53.4 
56.4 
53.2 

5.6 
6.3 
6.3 
6.4 
6.2 

33.9 
29.9 
29.8 
29.2 
30.9 

0.4 
4.2 
6.4 
5.0 
4.5 

กากตะกอนนํ้าเสีย 
กับเศษวัสดุเหลือใช6 

15 
135 

48.7 
47.5 

6.8 
6.5 

36.5 
37.5 

7.3 
7.3 

ที่มา:  1Huang et al. (2006), 2Wei et al. (2007), 3Sellami et al. (2008), 4Plaza et al.  
(2008),5 Fukushima et al. (2009) และ 6Amir et al. (2010) 

 

เชนเดียวกับผลการศึกษาของ  Wei et al. (2007) พบวาปริมาณธาตุออกซิเจนมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนตลอดระยะกระบวนการหมัก  นอกจากน้ี การศึกษาของ Stevenson (1994) ยังพบวา               
การเกิดปฏิกิริยาของสารฮิวมิกน้ันเกิดข้ึนไดจากการที่มีปริมาณหมูฟงกที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบ
สูง เชนพวกคารบอกซิลิก ฟนอลิก อีนอลิก แอลกอฮอลิก คารบอนิล ไฮดรอกซิล  ควิโนนอัลฟา-เบตา 
ที่ไมอิ่มตัวของควิโนน ดังน้ันจึงบอกไดวาปริมาณความเปนกรดรวมทั้งหมด  ในกรดฟลวิก (640-1420 
เซนตริโมล/กิโลกรัม) น้ันมากกวากรดฮิวมิก (560-890 เซนตริโมล/กิโลกรัม) และกรดฟลวิก             
มีปริมาณหมูฟงกชันที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบมากกวาพวกสารอินทรียพอลิเมอรอื่นๆ                     
ที่มีในธรรมชาติ ดังภาพที่ 7 

 

 
 
               
 
 
 
  
 
 
 
 

    Lignin                               Primary Structural Units 

     

Humic Acids                                Fulvic Acids 

 

     Coal                  Metabolites of  Microorganisms 

  mineralization 

ภาพท่ี  7 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหมูฟงกชันที่มีออกซเิจนเปนองคประกอบตลอดชวงการหมัก 
ที่มา:  Stevenson (1994) 
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 2.9.2  อัตราสวนธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก 
  อัตราสวนของธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิก สามารถนํามาใชอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของกรดฮิวมิกได และยังใชพิจารณาเพื่อติดตามแนวโนมที่เพิ่มข้ึนหรือ          
การลดลงของหมูฟงกชันที่เกิดข้ึนในระหวางการหมักปุย โดยอัตราสวนของธาตุองคประกอบมดัีงน้ี 
     2.9.2.1 อัตราสวนระหวางออกซิเจนตอคารบอน (O/C ratio) ของกรดฮิวมิก 
                                                 อัตราสวนของธาตุองคประกอบของออกซิเจนตอคารบอน (O/C) 
อัตราสวนน้ีจะเปนตัวบงช้ีถึงโครงสรางที่มีหมูฟงกชัน O-alkyl และหมูฟงกชันคารบอกซิลิก                     
(-COOH) ในกรดฮิวมิก โดยจะลดลงถากรดฮิวมิกเพิ่มข้ึน (Tan, 2003) สวนการศึกษาของ Amir et 
al. (2010); Visser et al. (1983) และ Sanchez Monedero et al. (2002) พบวาอัตราสวนที่มีคา
เพิ่มข้ึนจะบงช้ีวาปริมาณหมูฟงกชันที่มีออกซิเจนอยู (C=O) และอาจทําใหเกิดโครงสรางแอโรแมติก
ในกระบวนการหมักปุยจนสิ้นสุดกระบวนการหมัก อัตราสวน O/C ที่มีคาลดลงบงช้ีวาปริมาณ             
หมูฟงกชันที่เปนกรดในโครงสรางกรดฮิวมิกเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะหมูคารบอกซิลิก (Polak and 
Sulkowski, 2006) ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ Wei et al. (2007) Veeken et al. (2000) Huang 
et al. (2006) และBustamante et al. (2008) ที่พบวา เมื่อระยะเวลาผานไปจะทําใหอัตราสวนน้ี
ลดลง แสดงถึงการเกิดกระบวนการยอยสลายของสารอินทรีย เกิดโครงสรางแอโรแมติกซับซอนย่ิงข้ึน 
จากการหมักเศษขยะมูลฝอย เปนระยะเวลา 0-63 วัน โดยคา O/C ในวันที่ 0 มีคา 0.7 และเริ่มลดลง
ในวันที่ 63 เปน 0.6 ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 อัตราสวนของธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิกที่สกัดจากวัตถุดิบตางชนิดและระยะเวลา 

การหมักตางกัน 

ชนิดของวัตถุดิบ 
อายุปุยหมัก 

(วัน) 

อัตราสวนของธาตุองคประกอบ 
  (รอยละ) 

O/C C/H C/N 

กากตะกอนของนํ้าเสีย1 
0 
35 

1.76 
1.38 

7.03 
9.52 

26.88 
8.85 

มูลไกผสมมูลหมูและขาวฟาง2 
0 

112 
0.63 
0.66 

1.85 
1.75 

2.38 
1.47 

มูลหมูผสมข้ีเลื่อย3 
0 
63 

2.02 
1.60 

0.70 
0.69 

12.60 
10.60 

เศษขยะมูลฝอย4 
0 
63 

0.7 
0.6 

0.7 
0.9 

20.1 
14.1 

ของเสียจากโรงงานนํ้ามันมะกอกผสม
ฟางขาว5 

0 
360 

0.65 
0.54 

0.58 
0.49 

34.92 
13.95 

 

 



21 

 

ตารางท่ี 6 อัตราสวนของธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิกที่สกัดจากวัตถุดิบตางชนิดและระยะเวลา 
การหมักตางกัน (ตอ) 

ชนิดของวัตถุดิบ 
อายุปุยหมัก 

(วัน) 

อัตราสวนของธาตุองคประกอบ 
  (รอยละ) 

O/C C/H C/N 
เศษเปลือกไมสน6 0 

67 
83 
103 
121 
365 

0.72 
0.70 
0.79 
0.69 
0.71 
0.77 

10.21 
9.00 
8.44 
8.74 
8.98 
9.11 

138.38 
13.29 
8.36 
11.11 
11.39 
8.03 

ที่มา: 1Veeken et al. (2000), 2Sanchez Monedero et al. (2002), 3Huang et al. (2006), 4Wei 
et al. (2007), 5Bustamante et al. (2008) และ 6Fukushima et al.  (2009) 

 
     2.9.2.1 อัตราสวนระหวางคารบอนตอไฮโดรเจน (C/H ratio) ของกรดฮิวมิก 
      อัตราสวนระหวางคารบอนตอไฮโดรเจน C/H ของกรดฮิวมิกมีความสําคัญ
ในการบงช้ีการเกิดโครงสรางแบบแอโรแมติกหรือเกิดโครงสรางแบบแอลิแฟติก  หากอัตราสวน C/H  
ของกรดฮิวมิกลดลงจะบงช้ีถึงการเกิดของโครงสรางแอลิแฟติก (Fukushima et al., 2009)                  
จากการศึกษาของ Sanchez-Monedero et al. (2002) และHuang et al. (2006) และ 
Bustamante et al. (2008) พบวาการลดลงของไฮโดรเจนเมื่อเกิดกระบวนการหมักปุย แสดงถึง   
การเกิดโครงสรางแบบแอลิแฟติก   ในโครงสรางของกรดฮิวมิก ดังตารางที่ 6 การลดลงของคารบอน
ช้ีใหเห็นวาเมื่อระยะเวลานานข้ึนเกิดกระบวนการยอยสลายสารอินทรียเกิดข้ึน ถาอัตราสวน C/H 
ของกรดฮิวมิกสูงข้ึนบอกถึงการเปลีย่นแปลงโครงสรางของกรดฮิวมิกไปเปนโครงสรางแบบแอโรแมติก
ที่เสถียรภาพข้ึน (Huang et al., 2006; Garcia et., 2009) เน่ืองจากมีกระบวนการยอยสลายแรธาตุ
เกิดเปนโมเลกุลเล็กๆ เชน ไนเตรท กรดคารบอกซิลิกเกิดข้ึนมาก ทําใหปริมาณโครงสรางแอโรแมติก
ในกรดฮิวมิกเพิ่มข้ึน (Faustino et al., 2009; Polak et al., 2005) ดังการศึกษาของ Veeken et 
al. (2000) และ Wei et al. (2007) 
                 2.9.2.3 อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ของกรดฮิวมิก 
      อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ) แสดงถึงปริมาณคารบอน
และไนโตรเจนในโครงสรางของกรดฮิวมิก (Tan, 2003) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง
ภายในอัตราสวน C/N ของกรดฮิวมิกในกระบวนการเกิดสารฮิวมิก จากการศึกษาของ Veeken et al. 
(2000) Sanchez Monedero et al. (2002) Huang et al. (2006) Wei et al. (2007) 
Bustamante et al. (2008), พบวา อัตราสวน C/N มีคาสูงสุดในชวงแรกของการหมักปุยเน่ืองจาก 
ยังมีการยอยของสารอินทรียที่ เปนวัตถุดิบต้ังตน และเมื่อเขาสูระยะคงสภาพ อัตราสวน C/N             
มีแนวโนมลดลงบอกไดวาเกิดกระบวนการยอยของสารอินทรียไปเปนกรดฮิวมิกที่มากข้ึน ดังตาราง            
ที่ 6 มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางภายในอัตราสวน C/N ของกรดฮิวมิกในกระบวนการเกิดสารฮิว
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มิก C/N ลดตํ่าลงบงบอกถึงโมเลกุลของกรดฮิวมิกสวนใหญมีโครงสรางแอลิแฟติกโดยมีแนวโนม            
การเปลี่ยนแปลงของกรดฟลวิกไปเปนกรดฮิวมิกที่มีโครงสรางเสถียรย่ิงข้ึน 
 
2.10 การตรวจวัดโครงสรางดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปเปนเทคนิคที่สามารถใชตรวจหาสูตรโครงสรางของสารฮิวมิกได           
เพราะโครงสรางที่เสถียรสวนใหญ ที่ประกอบไปดวยโครงสรางแอโรแมติกและพันธะคูสามารถดูดกลนื
คลื่นแสงในชวงยูวีและวิสิเบิลได (Wei et al, 2007 ; Tan, 2003) นอกจากน้ีเทคนิคน้ียังเปนเทคนิค 
ที่ใชงาย รวดเร็ว เหมาะกับการใชศึกษาเพื่อติดตามวิวัฒนาการทางโครงสราง ณ ระยะการหมักตางๆ
ไดสําหรับศึกษาการเปลี่ยนแปลงการดูดกลืนรังสีของสารประกอบอินทรียหรือสารประกอบเชิงซอน  
ทั้งมีสีและไมมีสี  สมบัติดังกลาวน้ีไดนํามาใชเปนวิธีเคราะหในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอยาง
กวางขวางเพราะเปนเทคนิคที่ใชงาย รวดเร็ว มีความแมนยํา (Domeizel et al., 2004) และมีสภาพ
ไว (sensitivity) สูง สามารถนํามาใชในการวิเคราะหลักษณะของสารฮิวมิก  
  2.10.1 หลักการของอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกป  
                     เทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกป  มีคาการดูดกลืนแสงของรังสี
อัลตราไวโอเลต (200–400 นาโนเมตร) และรังสี วิสิเบิล (400 -800 นาโนเมตร) เกิดจาก               
การสั่นสะเทือนทางไฟฟาจึงทําใหโมเลกุลเกิดการสั่นอยูตลอดเวลา และเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ระดับพลังงาน (การทรานซิชัน) ของอิเล็กตรอนในโมเลกุลไปอยูในระดับที่สูงข้ึนกวาเดิม พลังงาน               
ที่โมเลกุลดูดกลนืเขาไปข้ึนอยูกับความยาวคลื่นหรอืความถ่ีของคลื่นแสงน้ันซึ่งการเปลีย่นแปลงสภาวะ
ของอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนจาก occupied orbital ไปเปน unoccupied orbital ซึ่งมีพลังงานสูงกวา 
โดยทั่วไปแลวการแทรนสิชัน (transition) จะเปลี่ยนจาก highest occupied molecular orbital 
(HOMO) ไปเปน lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) ซึ่งความแตกตาง                    
ของพลังงานระหวาง electronic level ในโมเลกุลสวนมากจะมีคาประมาณ 125-650 kJ/mole 

(กิโลจลูตอโมล) โมเลกลุทีม่พีลงังานตํ่าสดุจะอยูใน σ orbital  สําหรับ π orbital จะมีพลังงานสูงกวา
และออรบิทัล (orbital) ของ unshared pair ที่เรียกวา nonbonding (n) orbital ก็จะมีพลังงาน

สูงข้ึนไปอีก นอกจากน้ี unoccupied หรือ antibonding orbital (π- และ σ-) เปนออรบิทัล            
ที่มีพลังงานสูงที่สุด (ชุติมา, 2547) ดังภาพที่ 8    
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ระดับพลงังานของการเปลี่ยนสภาวะของอเิลก็ตรอน 
ที่มา: Huang et al. (2006) 
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           2.10.2 หลักการของการดูดกลืนแสง 
                     โมเลกุลสวนใหญจะดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตไดมาก  ซึ่ ง เปนไปตามกฎ           
ของ เบียร-แลมเบิรต (Beer-Lambert’ law) ตามสมการที่ 3.1 
 
                                A  =     log (I0/I)  =  εcb  (3.1) 

A   =     คาการดูดกลืนแสง (absorbanc) 
I0   =     ความเขมของแสงกอนที่จะผานไปยังเซลลตัวอยาง (sample 

cell) 
I    =      ความเขมของแสงหลังจากที่ผานเซลลตัวอยางออกมา 
c    =     ความเขมขนเปนโมลาร (molar) ของตัวถูกละลาย (solute) 
b    =     ความยาวเปนเวนติเมตร (cm)ของเซลลตัวอยาง 
ε  =       โมลารแอบซอรบทิวิตี (molar absorptivity) 
 

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

2.10.3 การดูดกลืนรังสีของสารอินทรีย 
           สารซึ่งดูดกลื่นรังสีความยาวคลื่นบางชวงระหวาง 800-400 nm ฺ (แสงที่ตามองเห็น
ไดจะปรากฎเปนสีใหตาเราเห็น สารอินทรียจํานวนมากสามารถดูดกลืนรังสีในชวงอัลตราไวโอเลต            
สวนรังสีที่เหลือจะผานทะลุสารน้ันไดจึงปรากฎใหเราเห็นเปนสีเหลืองหรือสีสม ดวยเหตุผลน้ีเอง 
สารอินทรียที่มีสีจึงมักเปนสีเหลืองหรือสีสม 
          สวนของโครงสรางของโมเลกุลที่เปนสาเหตุทําใหมองเห็นเปนสีเรียกวา โครโมฟอร  
(chromophore มาจาก chrome ซึ่งแปลวา สี) โครโมฟอรสวนมากจะมีพันธะชนิดไมอื่นตัว เชน  
C=C C=O  N=N และ-NO เปนตน สวนหมูฟงชันอื่นๆ เชน HO NH CI และBr ไมสามารถทําให
ปรากฎการเปนสีไดดวยตัวเองแตมีอิทธิพลตอโครโมฟอร เมื่อหมูเหลาน้ีใชอิเล็กตรอนที่ไมไดสราง
พันธะ (non-bonding electrons) คอนจูเกตกับโครโมฟอร เราเรียกวาออกโซโครม (auxochrome) 
หมูเหลาน้ีจะทาํใหมีการเปลี่ยนแปลงทั้งความยาวคลื่นและความเขมของการดูดกลืนแสง ดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 พันธะของสารอินทรีย ที่สามารถดูดกลืนรังสีในคาความยาวคลื่นในชวง 160-280             
นาโนเมตร 

พันธะของสารอินทรีย ความยาวคลื่น 
C=C 
C=C 

 
 

C=O 
 
 

R – NO 
C=N 

C=C-C=C 
C=C-C=O 

 
 
 

C=C-C=C 
 

Benzene 

165 
175 
195 
223 
160 
180 
280 
200 
274 
165 
217 
220 
315 
220 
230 
184 
204 
254 

ที่มา: เย็นหทัย (2549) 
 

 2.11 ชวงความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการเกิดสารฮิวมิก 
       สารฮิวมิกที่สกัดได เมื่อนํามาวัดหาชวงคาของการดูดกลืนรังสีดวยรังสีอัลตราไวโอเลต  

วิซิเบิล เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายใน โดยมีบทบาทสําคัญในชวงที่มีความยาวคลื่น                     
200 – 800 นาโนเมตร การดูดกลืนแสงของสารฮิวมิกทั้งชวงอัลตราไวโอเลต (200- 400 นาโนเมตร) 
และชวงที่มองเห็นได (400 – 800 นาโนเมตร) มีรูปแบบการดูดกลืนแสงในชวงสูงสุดและตํ่าสุด
คอนขางไมชัดเจน ชวงการดูดกลืนรังสีสงูสดุมักจะแสดงอยูในชวง 260 – 300 นาโนเมตร การดูดกลนื
รังสีอัลตราไวโอเลตของสารฮิวมิกจากแหลงที่มาที่แตกตางกัน ความยาวคลื่นใดก็ตามที่ลดลง เปนผล
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางโครงสรางของโมเลกุล (Zbytniewski et al., 2005)            
จึงสามารถสรุปไดวาวิธีทางสเปกโทรสโกปมีความสําคัญในการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลง                    
ทางเคมี ซึ่งเปนการศึกษาถึงโครงสรางทางเคมีของสารฮิวมิก (Domeizel et al., 2004) 
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  2.11.1 ความยาวคลื่น  205  ถึง  300 นาโนเมตร  
                          การดูดกลนืรงัสทีี่ความยาวคลื่น 205 ถึง 300 นาโนเมตร บอกถึงการ เปลี่ยน

สถานะของอิเล็กตรอน π-π ของโครงสรางแอโรแมติก  มีการเกิดพันธะที่เปนโครงสรางแอโรแมติก
ในชวงความยาวน้ี และอาจเกดิกระบวนการยอยสลายของสารอนิทรียใหเปนโมเลกุลเลก็ๆ เชน ไนเตรท
และคารบอกซลิิก (Domeizel et al., 2004) และการดูดกลนืแสงใกลความยาวคลื่นที่ 210 นาโนเมตร

จะบอกการเปลี่ยนแปลงของอิเลกตรอน π-π ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการรีดักช่ันในหมู NH3 และ
ระดับการสรางพอลเิมอรที่สงูจากกระบวนการน้ีทาํใหนํ้าหนักโมเลกุลเพิ่มข้ึน (Wei et al., 2007) และ
ในชวง  230-235 นาโนเมตร  แสดงถึงวงแหวนเบนซีนที่เกิดข้ึน เมื่อระยะเวลาผานไป แถบการดูดกลืน
น้ีจะเลื่อนไปทางดานขวาทีค่วามยาวคลื่น 230 ถึง 235 นาโนเมตร (Zbytniewski et al., 2005) 
  2.11.2 ความยาวคลื่น  260 ถึง 280 นาโนเมตร (ชวง E2) 
                              ความยาวคลื่น 260 – 280 นาโนเมตร บอกถึง การดูดกลืนของโครงสราง    
แอโรแมติกและการเกิดโครงสรางในหมูฟงกชัน C=C C=O  และ N=N ในโครงสรางแอโรแมติก              
ซึ่งมักพบในโครงสรางของลิกนินและควิโนน (Zbytniewski et al., 2005; Albrecht et al., 2011) 

ซึ่งเกิดข้ึนในชวงเริ่มตนของกระบวนการเปลี่ยนแปลง และมีการเปลี่ยนแปลงของพันธะ π-π*                 
ในโครงสรางแอโรแมติก โดยไหลการดูดกลืนที่เพิ่มข้ึนและกวางข้ึนในชวงของระยะเวลาการหมัก 
(Chefetz et al., 1996; Wei et al., 2007)  โดยไหลการดูดกลืนสามารถสังเกตไดชวง 260 -280 
นาโนเมตร การทรานเฟอรของอิเลกตรอนน้ีเกิดจากการดูดกลืนแสงที่ทับซอนกันของโครโมฟอร            
ในฮิวมิกจํานวนมาก โดยทั่วไปโครโมฟอรที่ทําหนาที่ในการดูดกลืนรังสีสวนใหญเปนพวกฟนอลิก           
แอรีน กรดเบนโซอิก  อนุพันธ ของอะนีลีน (Giovanela et al., 2010)  แสดงให เห็น ถึง                   
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางลิกนินและควิโนนไปเปนโครงสรางต้ังตนของกระบวนการเกิดสารฮิวมิก 
(Domeizel et al., 2004) 
  2.11.3 ความยาวคลื่น  460  ถึง 480 นาโนเมตร (ชวง E4) 
                             ความยาวคลื่น 460 – 480 นาโนเมตร บอก การเริ่มตนของกระบวนการเกิด
สารฮิวมิก (Zbytniewski et al., 2005) โดยสเปกตรัมในชวงความยาวคลื่นน้ีจะเพิ่มข้ึน แสดงวา                 
เริ่มเกิดกระบวนการสรางกรดฮิวมิกมีโครงสรางแอลิแฟติกเกิดข้ึน (Sellami et al., 2008) โดยบอก                     
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเกิดสารฮิวมิกไปเปนเปนโครงสรางแอลิแฟติกบงช้ีถึงการเกิดโครงสราง
ของกรดฮิวมิกที่สําคัญ 
 2.11.4 ความยาวคลื่น  600  ถึง  670 นาโนเมตร (ชวง E6) 
        ความยาวคลื่น 600 – 670 นาโนเมตรจะบอกถึงสารประกอบแอโรแมติก  
ที่ชัดเจนข้ึน เน่ืองจากพันธะคูของหมู C=O แสดงถึงความเขมขนที่ เพิ่มข้ึนของสารประกอบ             
แอโรแมติกซึ่งเปนโครงสรางสวนใหญของสารฮิวมิก (Domeizel et al., 2004) ในระหวางการหมัก
ปุยจะพบวาคาน้ีเพิ่มข้ึน เมื่อระยะเวลาการหมักผานไปเกิดกระบวนการสรางกรดฮิวมิกไปเปน
โครงสรางแอโรแมติก มีระดับการแทนที่ของหมูฟงกชันที่มอีอกซิเจน (C=O) เปนองคประกอบเพิ่มข้ึน 
เมื่อระยะเวลาการหมักปุยนานข้ึน แสดงถึงโครงสรางแอโรแมติกที่เพิ่มข้ึน (He et al., 2011) 
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ตารางท่ี 8 การเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติเชิงแสงที่ตรวจวัดไดดวยเทคนิคยูวีสเปกโทรสโกป 

หมายเหตุ : 1Domeizel et al. (2004), 2Zbytniewski et al. (2005), 3Wei et al. (2007), 
4Sellami et al. (2008) และ 5Albrecht et al. (2011) 

 

2.12 อัตราสวนความยาวคลื่น 
 อัตราสวนความยาวคลื่นแสงเปนการศึกษาระดับการเกิดสารฮิวมิกจากการนําคาการดูดกลืน
คลื่นแสงที่ตรวจพบในแตละชวงความยาวคลื่นมาหารกัน โดยอัตราสวนที่ความยาวคลื่นที่ 280 ตอ 
472 นาโนเมตร (E2/E4 ) และความยาวคลื่นที่ 280 ตอ  665 นาโนเมตร (E2/E6) อัตราสวนความยาว
คลื่นที่ 465 นาโนเมตร  ตออัตราสวนความยาวคลื่นที่ 665 นาโนเมตร (E4/E6) โดยมีอัตราสวนที่
สนใจดังน้ี 
 2.12.1 อัตราสวน E2 / E4 
                 อัตราสวน  E2 /E4  เปนการนําคาการดูดกลืนคลื่นแสงที่ 280 นาโนเมตร (E2)                
ซึ่งหมายถึงโครงสรางแอโรแมติกในลิกนิน มาหารกับอัตราสวนการดูดกลืนคลื่นแสงที่  472  นาโน
เมตร (E4) ซึ่งเปนสัดสวนของโครงสรางจําพวกเริ่มตนของแอลิแฟติกของกระบวนการฮิวมิกฟเคชัน 
อัตราสวน E2/E4  โดยคาที่นอยลงบงบอกถึงสัดสวนโครงสรางที่เสถียรมีปริมาณมากข้ึนจากการยอย
สลายโครงสรางลิกนินต้ังตน (Sellami et at., 2008; Remmy et al., 2010)  โดยอัตราสวน E2/E4 
น้ีมีความสัมพันธกับการยอยสลายสารฟนอลิก ควิโนน ของสารฮิวมิก ไปเปน carboxylic aromatic 
compound  (Andreina et al., 2013) 
 2.12.2 อัตราสวน E4/E6 

  อัตราสวนการดูดกลืนคลื่นแสงที่ 465 นาโนเมตร (E4) หมายถึงโครงสรางเริ่มตน
จําพวกแอลิแฟติกของกระบวนการฮิวมิกฟเคชันหารกับอัตราสวนการดูดกลืนคลื่นแสงที่ 665              
นาโนเมตร (E6) บงบอกโครงสรางแอโรแมติกที่ประกอบดวยพันธะคูในโครงสรางสารฮิวมิก (E4/E6) 
โดยคาที่นอยลงของอัตราสวนน้ีบงบอกถึงสัดสวนโครงสรางที่เสถียรมีปริมาณมากข้ึนโดยการเกิด

ความยาวคลื่น 
(นาโนเมตร) 

การเปลี่ยนแปลง อางอิง 

205 -230 

การ เปลี่ ยนสถานะของอิ เล็ กตรอน π -π* ของ

โครงสรางแอโรแมติก 

การเปลี่ยนแปลงของอิเลกตรอน π-π ซึ่งเกิดจาก
ปฏิกิริยารีดักช่ันในหมู NH3 

1, 2, 3 

260 -280 
การดูดกลืนคลื่นแสงของโครงสรางแอโรแมติกที่มีหมู
ฟงกชัน C=C  C=O  และ N=N   

2, 5 

460 - 480 

พบโครงสรางแอลิแฟติก ซึ่ ง เปนชวงเริ่มตนของ
กระบวนการสรางกรดฮิวมิก 

2, 4 

600 - 670 
โครงสรางแอโรแมติก เน่ืองจากพันธะคูของหมูฟงกชัน 
C=O ที่เปนโครงสรางของกรดฮิวมิก 

1 
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โครงสรางที่มีความเสถียรมากมีพันธะที่มีพลังงานสูง เชน พลังงานพันธะในวงแหวนแอโรแมติก    
พันธะคู  และพันธะสาม (ประภาณี, 2539; Albrecht et al., 2011) อัตราสวน E4/E6 บอกถึงระดับ

การรวมตัวและพอลิเมอร ไรเซชันขององคประกอบแอโรแมติก  และสามารถใช เปนดัชนี                      
ของกระบวนการฮิวมิกฟเคช่ัน (EI Hajjouji et al., 2007) คาที่นอยลงจะบอกถึงการเกิดโครงสราง               
ที่สเถียร (Zbytniewski et al., 2005) อยางไรก็ตามคา E4/E6 ที่เพิ่มไปสูงสุด ช้ีใหเห็นวาโมเลกุลของ
สารอินทรีย ที่มีขนาดเล็กกวารวมตัวกัน เกิดโครงสรางที่เปนแอลิแฟติกและโครงสรางที่เปน            
แอลิแฟติกมากและมีปริมาณของหมูฟงกชัน หมูคารบอกซิลิกที่สูง (Lucima et al., 2008)  
 2.12.3 อัตราสวน E2/E6 

         อัตรา E2/E6 การดูดกลืนคลื่นแสงที่ 280 นาโนเมตร (E2) หมายถึง โครงสรางแอโร
แมติก ในลิกนินตออัตราสวนความยาวคลื่นที่ 665 นาโนเมตร (E6) ซึ่งบงบอกถึงโครงสรางแอโรแมติก          
ที่ประกอบดวยพันธะคูในโครงสรางของสารฮิวมิก อัตราสวน E2/E6 คาที่นอยลงของอัตราสวนน้ี             
บงบอกถึงการยอยสลายของสารต้ังตนไปเปนโครงสรางแอโรแมติกที่เพิ่มข้ึน (Zbytnieski  et al., 
2005) อัตราสวน E2/E6 ที่เพิ่มข้ึนแสดงใหเห็นถึงการเพิ่มข้ึนของสารประกอบที่มี หมูฟนอลและเบน
ซีน คารบอกซิลในกลุมโครงสรางของสารฮิวมิก เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักในชวง  1 เดือนแรก              
เปนระยะการทํางานของจุลินทรีย  ดูไดจากมีการลดลงอยางรวดเร็วของสารอินทรียที่สามารถยอย
สลายไดโดยโดยถูกเปลี่ยนใหเปนคารบอนไดออกไซด หมูเอมีน ไฮโดรเจนซัลไฟต และกรดอินทรีย 
(Stevenson., 1994) E2/E6 คาทีล่ดตํ่าลงบงช้ีถึงการเพิ่มข้ึนของแอโรแมติก และการเขาสูระดับฮิวมิก
ฟเคชัน (Lipski et al., 1999) 
 2.12.4 ผลตางของลอกาลิทึม E400 กับ E600 (Log E) 

         คา Log E เปนผลตางของลอกาลิทึมของการดูดกลืนคลื่นแสงที่ 400 นาโนเมตรกับ 
600 นาโนเมตรดังสมการที่ 3  

 

log E = log E 400 – log E600                                (1) 
 

        เมื่อ E คือ คาการดูดกลืนคลื่นแสง 
 

นํามาใชอธิบายระดับการเกิดกรดฮิวมิกของสารอินทรียได โดยคา Log E ที่ลดตํ่าลงจะเปนการ
แสดงออกถึงระดับของการเกิดสารฮิวมิกของสารอินทรียที่เสถียร (Kumada, 1987; Tan, 2003; 
Oskars et al., 2013) โดยคาความแปรปรวนที่นอยกวา 0.6 จะเปนคาสําหรับสารฮิวมิก                      
ที่มีความเสถียรมากแตถามีคามากกวา 1.1 จะเปนฮิวมิกที่มีความเสถียรนอย (Tan, 2003) 
 

2.13 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกปเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพปุยหมัก 

อัญชลี (2552)  ทําการศึกษาคุณภาพของปุยหมักมูลสัตวผสมกับวัสดุที่ใชหมักหลายชนิด                 
เปนระยะเวลา 0 -119 วัน พบวาจากการวิเคราะหคาการดูดกลืนคลืน่แสงในชวงอลัตราไวโอเลตวิสิเบิล 
โดยทําการตรวจวัดการดูดกลนืคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 200 ถึง 800 นาโนเมตร จากกรดฮิวมิกที่สกัด
จากปุยหมักที่ทาํข้ึนเองในพื้นที่หมู 4  ตําบลหนองงูเหลอืม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ 0 35 
77  และ119 วัน  พบวา การเปลี่ยนแปลงหมูฟงกชันเปนการบงช้ีวากรดฮิวมิกจะเพิ่มข้ึนอยางมี
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นัยสําคัญในชวง 35 วันแรก แตในวันที่ 119 ซึ่งเปนวันสุดทายของการหมักปุย กลับพบวากรดฮิวมิก 
ลดลงเน่ืองจากการดูดกลืนคลื่นแสงลดลง ดังภาพที่ 9 อาจเปนเพราะวาเมื่อหมักปุยนานเกินไปอาจทํา
ใหมีการยอยสลายกรดฮิวมิกเกิดเปนแรธาตุขนาดเล็กมาก  หรือเพราะอินทรียวัตถุที่เปนสารต้ังตน          
ของกรดฮิวมิกน้ันถูกยอยสลายจนหมดแลว   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  สเปกตรมัการดูดกลืนคลื่นแสงในชวง 200 -800 นาโนเมตรของกรดฮิวมิกในปุยหมกั 
ที่หมักเปนระยะเวลา 0-119 วัน 

ที่มา: อัญชลี (2552) 
 

  Sanmanee et al. (2011) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางสารฮิวมิก เพื่อกําหนด
คุณภาพของปุยหมัก  โดยวัดคาการดูดกลืนคลื่นแสงในชวงอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกป             
ชวงความยาวคลื่น 200 ถึง 350 นาโนเมตร จากปุยหมักมูลสัตว ที่หมักเปนระยะเวลา 119 วัน พบวา
คาดูดกลืนคลื่นแสงมีคาสูงสุดในชวง 210-235 นาโนเมตร ซึ่งอยูในระหวางวันที่ 0 – 49 วันที่ 49             
มีคาสูงสุดและจะคงที ่จนถึง 3 เดือน  เปนการบงช้ีถึงการเกิดโมเลกุลขนาดเลก็ เชน ไนเตรต และคาร
บอกซิลิก  ที่เกิดเร็วกวาโมเลกุลแอโรแมติกที่คาการดูดกลืนคลื่นแสง 280 นาโนเมตร ดังภาพที่ 10 
และอัตราสวน E253/E230 มีอัตราคอยๆเพิ่มข้ึนระหวางกระบวนการหมักบงช้ีถึงการปรากฏหมูฟงกชัน   
ที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบ แตถาทิ้งปุยหมักไวนานกวาน้ันคุณภาพปุยจะลดลง  
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HA130 

HA0 

Ha70 

FA130 

FA70 

FA0 

Wavelength (nm) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 10 คาการดูดกลืนคลื่นแสงในชวงอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลของกรดฮิวมิกในระหวางการหมักปุย 

ที่มา: Sanmanee et al. (2011) 
  

                 Amine-Khodja et al. (2006) ทําการศึกษาคาดูดกลืนคลื่นแสงในชวงอัลตราไวโอเลต
วิสิเบิลสเปกโทรสโกป ชวงความยาวคลื่น 200 ถึง 700 นาโนเมตร ของสารสกัดฮิวมิกในปุยหมัก               
ที่หมักเศษของเสียของชุมชน ที่มีอายุ 0 70 และ 130 วัน  พบวา คาการดูดกลืนคลื่นแสงของ           
กรดฮิวมิก และกรดฟลวิก มีคาเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการหมักปุยที่เพิ่มข้ึน โดยปุยหมักที่ชวงอายุ 0 
ถึง 70 วันของการหมักปุยมีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ แตปุยหมักที่ชวงอายุ 70 ถึง 130 วัน จะมีคา
เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยและขนานกันไป  ซึ่งหมายถึง การยอยสลายของสารอินทรียอยางรวดเร็วใน
ชวงแรกของการหมัก และเมื่อวัตถุดิบที่เปนสารต้ังตนหมดไปกระบวนน้ีจะเกิดข้ึนนอย ซึ่งสเปกตรัม                    
ที่ปลดปลอยออกมาจะถูกกระตุนที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร และจะสูงสุดที่ 450 นาโนเมตร         
ดังภาพที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        (ก)                                                           (ข) 

ภาพท่ี 11 คาดูดกลืนคลื่นแสงในชวงอลัตราไวโอเลตวิสเิบลิของสารฮิวมิก 
(ก) สารสกัดกรดฮิวมกิ     (ข) สารสกัดกรดฟลวิก 

ที่มา: Amine-Khodja et al. (2006) 
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  Domeizel et al. (2004) ศึกษาคาการดูดกลืนคลื่นแสงในชวงอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล            
(ชวงความยาวคลื่น 200 ถึง 350 นาโนเมตร) ในปุยหมักสองชนิด คือ ปุยหมักที่ไดจากการผสม
ระหวางของเสียชุมชนกับพืชสดและหมักกลางแจง เมื่อทําการศึกษาทางโครงสรางดวยเทคนิค                 
ยูวีสเปกโทรสโกรป เพื่อติดตามระดับการเกิดสารฮิวมิก ณ ตําแหนงความยาวคลื่นระหวาง 250 – 300 nm           
ดังภาพที่ 4.4 ซึ่งแสดงถึงการสั่นของพันธะคู เชน C=C C=O และ N=N ภายในโครงสรางของสารประกอบ   
แอโรแมติกหรือสารประกอบที่ไมอิ่มตัว โดยการดูดกลืนน้ีซึ่งมีคาสูงข้ึนตลอดระยะเวลาของการหมักปุย 
สอดคลองกับการเพิ่มข้ึนของสารประกอบแอโรแมติก อันบงช้ีถึงระดับการการเกดิฮิวมิกของกระบวนการหมกั
ปุย ทั้งน้ีการศึกษาโดยใชเทคนิคยูวีสเปกโทรสโกปยังชวยสรางความชัดเจน โดย จากภาพที่ 12 (ก) จะพบวา
คาการดูดกลืนของปุย 21 วัน (B1) มีคาตํ่ากวาคา 50วัน (B2) 80วัน (B3) และ 110 วัน (B4) ตามลําดับ               
เมื่อสังเกตสเปกตรัมของปุยหมัก N6 ดังแสดงในภาพที่ 12 (ข) แสดงการดูดกลืนที่เขมบริเวณความยาวคลื่น
ระหวาง 200 และ 220 nm และมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วเมื่อความยาวคลื่นเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
เกิดกระบวนการมิเนอรไรเซช่ัน  ของโมเลกุลขนาดเล็ก เชน ไนเตรต, กรดคารบอกซิลิก เปนตน ซึ่งจะแสดง
การดูดกลืนในชวงความยาวคลื่นตํ่า  ๆของยูวี บงช้ีไดวาเกิดกระบวนการมิเนอรไรเซช่ัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  

 

 

ภาพที่ 12  (ก)  คือ ปุยหมักท่ีไดจากการผสมระหวางของเสียชุมชนกับพืชสดและหมักกลางแจง ระยะเวลา 21 
วัน (B1) 50 วัน  (B2) 80 วัน (B3) และ 110 วัน (B4) 

              (ข) คือ ปุยหมักท่ีไดจากการผสมระหวางของเสียชุมชนกับเศษซากพืชท่ีหมักมาแลวและหมักในรม
         ระยะเวลา 2 วัน (N1) 10 วัน (N2) 21 วัน (N3) 30 วัน (N4) 50 วัน (N5) และ 120 วัน (N6)  

ท่ีมา: Domeizel et al. (2004) 

(ก ) 

(ข ) 
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 Sellami et al. (2008) ศึกษาการหมักของกากตะกอนขยะกบักากของเสยีจากโรงงานนํ้ามันมะกอกเปน
ระยะเวลา 182 วัน โดยใชเทคนิคยูวีสเปกโทรสโกปพบวาการดูดกลืนคลื่นแสงของสารฮิวมิก ชวงคลื่น 280 
นาโนเมตรมีความสําคัญกับการพบโครงสรางลิกนินและควิโนนในสารฮิวมิก ในชวงเริ่มตนของกระบวนการ
หมัก ชวงคลื่น 472 นาโนเมตร พบโครงสรางแอโรแมติกในชวงระยะสุดทายของกระบวนการหมัก และการใช
อัตราสวน E4/E6  E2/E6 และ E2/E4 เพื่อประเมินระดับของฮิวมิฟเคช่ัน และพบวาอัตราสวน E4/E6                    
เมื่อระยะเวลาการหมักปุยนานข้ึนอัตราสวน E4/E6 จะลดลงแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางลิกนิน           
ไปเปนแอลิแฟติก อัตราสวน E2/E6 และ อัตราสวนE2/E4 เมื่อระยะเวลาการหมักนานข้ึนอัตราสวนน้ีก็จะลดลง 
แสดงใหเห็นถึงการยอยสลายอยางรวดเร็วของสารอินทรีย โดยทิศทางของอัตราสวน E2/E6 และ อัตราสวน
E2/E4 มีการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกที่คลายกัน ดังภาพที่ 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 กราฟการเปลี่ยนแปลงอัตราสวน E4/E6  E2/E6  และE2/E4  
ตลอดกระบวนการหมกั 0 ถึง 200 วัน 

ที่มา: Sellami et al. (2008) 
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 Albrecht et al. (2011) ศึกษาการเปรียบเทียบยูวีสเปกโทรส โกป(UV-spectro)               

กับเอ็มเอ็นอาร(MNR) เพื่อใชสําหรับการตรวจสอบการเกิดกรดฮิวมิกของการทําปุยหมักจากขยะ             

สีเขียว และกากตะกอนนํ้าเสีย เปนระยะเวลา 4 18  31 40 57 67 84 101 114 128 และ 146 วัน

โดยใชเทคนิค UV-Vis ศึกษารูปรางของสเปกตรัมที่ลดลงพรอมกับความยาวคลื่นระหวาง 220-800 

นาโนเมตรที่เพิ่มข้ึน พบวาการปรากฏไหลการดูดกลืนระหวาง 250 -300 นาโนเมตรซึ่งเปนลักษณะ

ของการพบสารประกอบแอโรแมติกโดยการดูดกลืนของพันธะคู C=C C=O และ N=N และ               

การดูดกลืนแสงที่ 460 -480 นาโนเมตร วันที่ 146 มีการดูดกลืนแสงสูงที่สุดตลอดชวงความยาวคลื่น 

แสดงถึงการดูดกลืนของสารอินทรียในชวงเริ่มตนของกระบวนการฮิวมิฟเคชัน ดังภาพที่ 14 และ

นอกจากน้ีอัตราสวนการดูดกลืนคลื่นแสง Q2/Q6 Q4/Q6 และ Q2/Q4  แสดงใหเห็นถึงการลดลงของ

อัตราสวนทั้งหมดระหวางวันที่ 4 และ 18 หลังจากน้ันจะมีคาคงที่ถึงวันที่ 84 และมีคาลดลงในชวง

สุดทายของกระบวนการทําปุยหมักซึ่งมีคา 31.1  5.8 และ 5.4 สําหรับ Q2/Q6 Q4/Q6 และ Q2/Q4  

ตามลําดับ ดังตารางที ่9 โดยชวง 4-18 วันแรกเปนชวงที่มีการยอยสลายอยางรวดเร็วของโปรตีนและ

ไขมัน และประมาณสามสปัดาหของการทําปุยหมักคาอัตราสวนทั้งหมดเริ่มคงที่ระหวางวันที่ 18 และ 

84  บงช้ีใหเห็นถึงการเพิ่มข้ึนของหมูฟนอลและหมูเบนซีนคารบอกซิลในโครงสรางของสารฮิวมิก     

คาอัตราสวน Q4/Q6 ที่มีคานอยลงจะใชในการกําหนดลักษณะของการเกิดสารฮิวมิก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 วิวัฒนาการของการดูดกลืนรังสยูีวีของสารฮิวมิก ระหวางวันที่ 4 ถึง 146 วัน 

ที่มา:  Albrecht et al. (2011) 
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ตารางท่ี 9 ตารางคาอัตราสวนการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตรตอ 472 นาโนเมตร 
(Q2 / Q4) ที่ความยาวคลื่น 280 ตอ 664 นาโนเมตร (Q2/Q6) และที่ความยาวคลื่น             
472 ตอ 664 นาโนเมตร (Q4/Q6) ของตัวอยางปุยหมักที่ศึกษา  

ที่มา: Albrecht et al. (2011) 
 

Lucima et al. (2010) ศึกษาลักษณะของสารอินทรียหมักจากวัสดุเหลือใชโดยวิธีทาง
กายภาพเปนระยะเวลา 210 วัน และตรวจวัดดวยสเปกโทรสโกป พบวาสเปกตรัมของการดูดแสงยูวี 
วิสเปกโทรสโกปและวิสิเบิล ของสารฮิวมิกเมื่อเวลาผ านไปความแตกตางในความเขมขนของ                
การดูดกลืนแสงในแตละกองจะเพิ่มข้ึน ซึ่งเพิ่มข้ึนจากกระบวนการฮิวมิฟเคชัน ภาพที่ 15 (ก) 
สเปกตรัมของวัสดุคลายสารฮิวมิกที่สกัดจากดิน P2 P3 และ P4 แสดงใหเห็นการเพิ่มข้ึนของ              
ความเขมขนของการดูดกลืนเมื่อเวลาผานไป ภาพที่ 15 (ข) พบวาอัตราสวน E4/E6 เกี่ยวของกับการ
ดูดกลืนคลื่นแสง ที่ 465 นาโนเมตรและ 665 นาโนเมตร บงบอกการเปลี่ยนแปลงจากแอลิแฟติกไป
เปนแอโรแมติกที่เสถียร อัตราสวน E4/E6 จะคงที่  90 วัน และมีคาสูงข้ึนเมื่อเทียบกับสารฮิวมิกที่สกัด       
จากดิน ช้ีใหเห็นโมเลกุลของสารอินทรียที่มีขนาดเล็กกวาในระดับการรวมตัวกันของโครงสรางที่เปน
แอลิแฟติก และโครงสรางที่เปนแอลิแฟติกมากกวาและปริมาณของหมูฟงกชันและหมูคารบอกซิลิก            
ที่สูงกวา 
 
 
 
 

 

 

 

Time (d) Q2/Q6 Q4/Q6 Q2/Q4 
4 275.4 23.4 11.8 
18 55.7 6.9 8.1 
31 57.0 7.4 7.7 
40 50.1 7.3 6.9 
57 58.4 8.4 6.9 
67 59.2 8.4 7.1 
84 53.6 8.2 6.5 
101 40.0 6.7 6.0 
114 37.9 6.5 5.8 
128 41.5 7.0 5.9 
146 31.1 5.8 5.4 
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                             (ก)                                                         (ข) 
 
ภาพท่ี 15 (ก) สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารสกัดคลายสารฮิวมิก ของวัสดุ P2 P3  และ P4                  

ที่หมักเปนระยะเวลา 210 วัน  
              (ข) การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวน E4/E6 ของสารที่คลายสารฮิวมิกที่สกัดจากปุยหมัก 

P3 ที่หมักเปนระยะเวลา 210 วัน  
ที่มา: Lucima et al. (2010) 

 
 Zeng et al. (2008) ศึกษาผลของกระบวนการยอยสลายลิกนินในฟางขาวโดยจุลินทรีย         
กลุมลิกนิโนไลติกสองชนิดที่แตกตางกัน คือ Phanerochaetechrysosporium (เช้ือราขาวที่ทําใหเกิด
รากเนา) และ Streptomyces badius (แอคติโนมัยซีส) ที่มีผลตอคุณภาพของฮิวมัส ในระหวาง            
การบม 56 วันที่ 30 องศาพบวาการยอยสลายลิกนินสามารถบงบอกสารสกัดจากฮิวมิก (HE)               
กรดฮิวมิก (HA) และกรดฟลวิก (FA) ได โดยคาอัตราสวน E4 / E6 ของกรดฮิวมิกใชอธิบายลักษณะ  
ของกรดฮิวมิก ดังภาพที่ 16 ซึ่งคาเหลาน้ีจะถูกวัดไดในระหวางการหมัก  คาการดูดกลืนแสงที่           
465 และ 665 นาโนเมตร ที่เรียกวาอัตราสวน E4/E6 ช้ีใหเห็นวาคาอัตราสวน E4/E6 เปนตัวบงช้ีขนาด
โมเลกุล การควบแนน (condensation) และ การเปลี่ยนไฮโดรคารบอนที่ไมไดเช่ือมตอกันเปนวง            
ใหกลายเปนโครงสรางแอโรแมติก คาอัตราสวน E4 / E6 ที่มีคาสูงเกี่ยวของกับการพบสารประกอบ
อินทรียที่มีความเปนแอโรแมติกตํ่าและไมอยูในรปูของพอลเิมอรโดยจะถูกเปลี่ยนรปูไดงายข้ึนเมือ่อยูลง
ไปในดินคาอัตราสวน E4/E6 ของกรดฮิวมิกน้ันมีคาเพิ่มข้ึนหลังจากการบม 56 วันอันบงช้ีถึงการลดลง
ของกระบวนการพอลิเมอไรเซชันของกรดฮิวมิก เมื่อระยะเวลานานข้ึนจะทําใหกรดฮิวมิกลดลงหรือ
โครงสรางแอโรแมติกลดลง   
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ภาพท่ี 16 อัตราสวน E4/E6 ของกรดฮิวมิกในดินที่มีการใสเช้ือ P.chrysosporium  (    ) 
และ S. Badius (   ) หลังการบม 65 วัน 

ที่มา: Zeng et al. (2008) 
 

 Cunha et al. (2009) ศึกษาการจําแนกลักษณะของฮิวมิกจากดินของปาอะเมซอน โดยใช            
เทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปโทรสโกป ศึกษาชนิดของดิน 3 ชนิด คือ กลุมดินบริเวณปาไมที่มีการ
ปนเปอนของสารพิษจากเกษตรกรรม (ASF) กลุมดินที่มีการปนเปอนสารพิษจากเกษตรกรรม (CAS) 
และกลุมดินบริเวณปาไมที่ไมมีการปนเปอนของสารพิษ  (NASF) เมื่อนําไปตรวจวัดโดยการใชเทคนิค
อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปโทรสโกปพบวาดินที่มคีา Log E นอยกวา 0.6 ซึ่งหมายถึงมีความเสถียรมาก
อยูในสิ่งแวดลอมไดนาน (Tan, 2003) คือกลุมดินบริเวณปาไมที่มีการปนเปอนของสารพิษจาก
เกษตรกรรม และกลุมดินที่มีการปนเปอนสารพิษจากเกษตรกรรมที่ตางมีคา Log E เทากับ 0.5  
ขณะทีก่ลุมดินบริเวณปาไมที่ไมมีการปนเปอนของสารพิษมีคา Log E เทากับ 0.7 (ตารางที่ 10) ดังน้ัน
การทําการเกษตรโดยเฉพาะการเติมปุยหมักอาจมีอิทธิพลสําคัญตอคุณภาพของสารฮิวมิก                  
และการปนเปอนของสารพิษอาจสงผลนอยตอโครงสรางของกรดฮิวมกิจงึทําใหบริเวณที่มีการปนเปอน
ของสารพิษจากการทําเกษตรกรรมมีคา Log E ตํ่ากวาดังกลาว  
 
 
 
 

Time (day) 

E4
/E

6 
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ตารางท่ี 10 ความแตกตางในคุณสมบัติเชิงแสงในกลุมของกรดฮิวมิก 
กลุมตัวอยาง log E 

กลุมดินบรเิวณปาไมที่มกีาร
ปนเปอนของสารพิษจาก

เกษตรกรรม (ASF) 

0.5 

กลุมดินที่มีการปนเปอนสารพิษ
จากเกษตรกรรม (CAS) 

 

0.5 

กลุมดินบรเิวณปาไมที่ไมมีการ
ปนเปอนของสารพิษ  (NASF) 

0.7 

ที่มา: Cunha et al. (2009) 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนนิงานวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี แบงกระบวนการทดลองทั้งหมดออกเปน 3 ข้ันตอน คือข้ันตอน           

ที่ 1 การทําปุยหมัก การหมักปุย การเก็บตัวอยางปุยหมัก และการเตรียมตัวอยางปุยหมักมาสกัด           
สารฮิวมิก ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐาน โดยเปรียบเทียบมาตรฐานปุยอินทรีย                  
ของกรมวิชาการเกษตรกับพารามิเตอรที่ตองการทดสอบ และข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล              
ทางสถิติ ดังแสดงแผนผังการดําเนินการทดลองโดยรวมของการศึกษาครั้งน้ีไว ดังตารางที่ 11  
 

พารามิเตอรหรือ 
การทดลอง 

วิธีการทดลอง เครื่องมือท่ีใช 

พารามิเตอรทางกายภาพและเคมพ้ืีนฐานของปุยหมัก 
สี  วัดคาส ี ชุดทดสอบสีดิน 
กลิ่น ลักษณะของปุยหมัก การสงัเกต จมูกทดสอบกลิ่น 
อุณหภูม ิ วัดอุณหภูม ิ เทอรโมมเิตอร 
ความช้ืน (Moiture) อบที่อุณหภูมิ 103 – 105 °C เครื่องอบลมรอน (Hot air 

oven) 
คาความเปน กรด-ดาง (pH) วิธีโพเทนชิออเมตร(ีPotentiometry) เครื่องวัดพเีอช  (pH 

meter) 
คาการนําไฟฟา (EC) * วัดคาการนําไฟฟาปริมาณของอิออนที่

ละลายในนํ้า 
เครื่องวัดคาการนําไฟฟา  
(Conductivity meter) 

ปริมาณอินทรียวัตถุ คํานวณจากคา TOC เครื่องวัดปริมาณ
สารอินทรีย 
คารบอนทัง้หมด 

อัตราสวนคารบอนตอ
ไนโตรเจน 
(C/N ratio) 

คํานวณระหวางคา TC และ TN ** เครื่องวัดปริมาณ
สารอินทรีย 
คารบอนทัง้หมด และเครื่อง 
กลั่นไนโตรเจน 

ปริมาณธาตุอาหารหลัก 
- ไนโตรเจน (Total N) ** 
- ฟอสฟอรสั (P2O5) * 
- โพแทสเซียม (K2O) * 

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

 
เครื่องกลั่นไนโตรเจน 
เครื่องอัลตราไวโอเลต และ         
วิซิเบลิสเปกโทรโฟโตมเิตอร 
เครื่องเฟลมโฟโตมิเตอร  

ตารางท่ี 11 วิธีการทดลองและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
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ตารางท่ี 11 วิธีการทดลองและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง (ตอ)  

พารามิเตอรหรือการ
ทดลอง 

วิธีการทดลอง เครื่องมือท่ีใช 

พารามิเตอรทางการเกิดสารฮิวมิก 
การสกัดสารฮิวมิก * วิธีมาตรฐานของ IHSS เครื่องเขยา และเครื่องหมุน 

เหว่ียง ( เครื่อง Centrifuge) 
ปริมาณธาตุองคประกอบ 

C H O N * 
วิธีการวิเคราะหตามมาตรฐานของ
กรมพฒันาที่ดิน 

เครื่อง AA,  เครื่อง UV, เครื่อง
กลั่นไนโตรเจน 

การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของสารฮิวมิก 

วิธีสเปกโทรสโกป  เครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิ
เบลิสเปกโทรสโกป (Uv Visible 
spectroscopy) 

หมายเหตุ :  * ขอมูลจากงานวิจัยของ ผศ.ดร.นัทธีรา และคณะ (2558) 
 ** ขอมูลจากงานวิจัยของภัทราพร (2555) 
 

3.1 สารเคมีและรีเอเจนต   
 สารเคมีที่ใชในการวิเคราะห แสดงดังตารางที่ 12 โดยมีการระบุถึงบริษัทผูผลิต  และCAS  
NO. (Chemical Abstracts Service number)  ของสารแตละชนิด  
 
ตารางท่ี 12  แสดงรายการสารเคมีที่ใชในการทดลอง  CAS  NO.  และบริษัทผูผลิต 

สารเคม ี CAS number บริษัท 

สําหรับสกัดสารฮิวมิก 

Hydrochloric acid Cas No.7647-01-0 บริษัท Merck 

Sodium hydroxide1310-73-2 Cas No. 1310-73-2 บริษัท Merck 

Sodium bicarbonate Cas No. 144-55-8 บริษัทUnivar 

Hydrofluoric acid Cas No.  7664-39-3 บริษัท Univar 

นํ้าอุลตราเพียว - 
ม.ราชภัฏหมบาน
จอมบึง 
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3.2 เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการวิเคราะห ดังตารางท่ี 13 

 
ตารางท่ี 13 แสดงรายการอปุกรณ เครื่องแกว เครือ่งมอื ย่ีหอและบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือท่ีใช รุน /ยี่หอ บริษัท 
เครื่องหมุนปนเหว่ียงใหตกตะกอน 
(Centrifuge) 

Kubota 3700 แอฟฟนิเท็ค จํากัด 

เครื่องช่ังชนิดละเอียด 4 ตําแหนง Pricisa 125 ASCS Swiss 
Quality 

เบคไทย กรงุเทพ
เคมีภัณฑ 

เครื่องเขยาแนวราบ GFL 3017 ไซเนอรจีโซลูช่ัน 
เครื่อง UV/VIS Spectrophotometer Lamda 12 เปอรกิน เอลเมอร 
เครื่อง  N2 – evaporater N-EVAP 111 สิทธิพรแอสโซซเิอส 
ตูดูดความช้ืน Dry 100 ไซเนอรจีโซลูช่ัน 
ตูดูดควัน newlab 252 ไซเนอรจีโซลูช่ัน 
เครื่องรอน Sieve As 200 ไซเนอรจีโซลูช่ัน 
เครื่องวัดคาการนําไฟฟา (Conductivity 
meter) 

HI9803 หจก. ซายนิฟคเคมี  
คอลซัพพลาย 

เครื่องวัดคาความเปนกรดดาง            
(pH  meter) 

ID1000 หจก. ซายนิฟคเคมี  
คอลซัพพลาย 

ชุดทดสอบสีดิน (Munsell Soil Color 
Chart) 

- Kollmorgan 
corporation 

ตูอบ  (Dry  Oven) Ecocell Medcenter 
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ภาพท่ี  17  แผนผังการทดลอง โดยภาพรวมของการศึกษา 

ทําการหมักปุยมูลวัว 

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

รอนปุยผานตะแกรง  2  มิลลิเมตร 

สกัดสารฮิวมิกดวยวิธี IHSS 

วิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐานดังนี้ 
- ลักษณะทางกายภาพของปุย  สี 
กล่ิน 
- คาความเปนกรดดาง 

- อุณหภูมิ  

- ความชื้น 

- คาการนําไฟฟา  (EC) 

- ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) 

- อัตราสวน  C/N 
-ปริมาณธาตุอาหารหลัก  NPK 

วิเคราะหสารฮิวมิกของปุยหมัก 
- นํากรดฮิวมิกมาวิเคราะหหา
โครงสรางโดยเทคนิคยูวีสเปกโทร 
สโกป ตั้งแตความยาวคล่ืน  200-800 
นาโนเมตร 
- หาอัตราสวนของการดูดกลืนคล่ืน
แสง E2/E4  E4/E6 E2/E6 และ Log E 
-  วิเคราะหปริมาณกรดฮิวมิก 
-  วิเคราะหธาตุองคประกอบ 

ทดสอบทางสถิติ 
- หาความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพและทางเคมีที่เกิดขึ้นที่มี
ตอลักษณะโครงสรางของสารฮิวมิกที่เกิดขึ้นในระหวางการหมักปุย 
 โดยสถิติ  Pearson Correlation 

วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
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3.3  ขั้นตอนการดําเนินวิจัย 
 3.3.1 การหมักและการเตรียมตัวอยางปุย 
         ในการศึกษาน้ีผู ศึกษาไดใช ตัวอยางปุยหมักซึ่ งจัดทํ า ข้ึนโดย ผศ .ดร .นัทธีรา           
สรรมณี โดยใชพื้นทําปุยหมักในตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งใชปุยหมัก              
คือ ปุยมูลวัว ดังภาพที่  18 จะเห็นไดวาลักษณะปุยมูลวัวจะมีสีนํ้าตาลเขม ลักษณะเปนเน้ือละเอียด  
ไมคอยมีกลิน่ฉุน การศึกษาครั้งน้ีกําหนดประเภทของปุยหมัก ที่ตองการศึกษาคือ ปุยหมักสูตรมูลวัว  
ซึ่งในการผลิตปุยหมักครั้งน้ีใชวัตถุดิบที่นํามาจากวัสดุเหลือใชที่สามารถหาไดโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม ดังตารางที่ 14 ซึ่งแบงแยกสวนผสมตามสถานะ ดังน้ี คือ ชุดที่ 1 สวนผสมนํ้าหมัก               
และชุดที่ 2 สวนผสมของแหง 
        

 
 

 
 

                                                      

            

ภาพท่ี 18  ลักษณะของมูลวัว   
ที่มา:  จุฑาวรรณ (2557)  

 

ชุดท่ี  1  สวนผสมนํ้าหมัก 
- ปลานํ้าจืด จํานวน  8.63  เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
- กากนํ้าตาล จํานวน  2.88  เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

- สัปปะรด จํานวน  0.29  เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
- สารเรงพด.2 จํานวน  0.01  เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

- รําละเอียด จํานวน  1.44  เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
ชุดท่ี  2  สวนผสมของแหง 

- กระดูกวัวปน จํานวน  0.86  เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

- รําละเอียด จํานวน  1.44  เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
- มูลคางคาว จํานวน  0.58  เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
- ธาตุอาหาร จํานวน  0.58  เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก  (ย่ีหอบิกโพล) 

- โดโลไมท จํานวน  5.47  เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
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 3.3.2 ขั้นตอนการหมักปุย 
 ในการหมักปุยจะใชวัสดุที่นํามาเปนสวนผสมจากวัสดุเหลือใชที่สามารถหาไดทั่วไป          
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมดังภาพที่ 19 โดยใชสวนผสมตามตารางที่ 14 ซึ่งจะแบงสวนผสมออกเปน          
2  ชุด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
    (ก)  การแบงชุดทําผสมเพื่อทําปุยหมัก                    (ข)  การผสมปุยหมัก 

 

            ภาพท่ี 19 ข้ันตอนการทําปุยหมัก  
                               (ก)  การแบงชุดทําผสมเพื่อทําปุยหมัก 
                               (ข)  การผสมปุยหมัก 

ที่มา: จุฑาวรรณ (2557) 
 

ตารางท่ี 14 สวนผสมของปุยอินทรียที่ใชในการศึกษา 

สวนผสม 
 

ปริมาณ 
 

แหลงท่ีมา 

 

อายุ
สวนผสม 

ชุดที่1 สวนผสมนํ้าหมัก ปลานํ้าจืด รอยละ 8.98 กลุมเกษตร
อินทรีย 

ตําบลบางชาง 
อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

1  เดือน 
กากนํ้าตาล รอยละ 2.99 
สับปะรด รอยละ 0.30 

สารเรง พด.2 รอยละ 0.01 
รําละเอียด รอยละ 1.50 

ชุดที่2 สวนผสมของแหง กระดูกวัวปน รอยละ 1.50 กลุมเกษตร

อินทรีย 

ตําบลบางชาง 

อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

1  เดือน 
รําละเอียด รอยละ 0.90 
มูลคางคาว รอยละ 0.60 
ธาตุอาหาร 

(Mg,  Ca  และ
Fe) 

รอยละ 0.60 

โดโลไมท รอยละ 0.30 
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ตารางท่ี 14 สวนผสมของปุยอินทรียที่ใชในการศึกษา (ตอ) 
 

สวนผสม 
 

หนวย ปริมาณ แหลงท่ีมา 

 

อายุ
สวนผสม 

มูลวัว 
รอยละโดย

นํ้าหนัก 
77.55 จังหวัดราชบุร ี

2  เดือน 

ข้ีแดดนาเกลือ 
รอยละโดย

นํ้าหนัก 
5.47 นาเกลือ จังหวัดสมุทรสาคร 

2  เดือน 

  
โดยการทําปุยหมักสูตรมูลวัวจะใชสวนผสมทัง้ 2 ชุดดังปริมาณที่กลาวในขางตน และใชมูลวัว

เปนวัตถุดิบหลักจํานวนรอยละ  77.55 โดยนํ้าหนัก (13กระสอบ) นอกจากน้ียังมีการเติมข้ีแดดนา
เกลือเพิ่มเขาไปในปุยหมัก จํานวนรอยละ 5.47 โดยนํ้าหนัก การทําปุยหมักจะตองทําในพื้นที่          
ที่หางไกลชุมชนเพื่อปองกนักลิน่และสตัวนําโรค  สําหรับข้ันตอนการทําปุยหมักน้ันจะเริ่มจากการผสม
คลุกเคลาสวนผสมโดยนําเอามูลแตละชนิดที่เตรียมไวมาใสในเครื่องบดผสม โดยการเติมนํ้าเพื่อใหมูล
แยกออกจากกันและผสมใหเขากันดังภาพที่ 20 ใหมีความช้ืนอยูที่ประมาณรอยละ 60 จากน้ันใสข้ี
แดดนาเกลือ และใสสวนผสมชุดที่ 1 สวนผสมนํ้าหมัก และสวนผสมชุดที่ 2 สวนผสมของแหง             
ตามปริมาณขางตน ทําการคลุกเคลาสวนผสมทัง้หมดใหเขาเปนเน้ือเดียวกัน จากน้ันนําปุยหมักที่ไดไป
บรรจุใสกระสอบๆ ละ 15  กิโลกรัม ซึ่งกระสอบที่ใชน้ีจะตองเปนกระสอบที่ระบายอากาศไดใชเชือก
ฟางรัดปากกระสอบใหแนน เพื่อนํากลับมาหมักตอที่ เรือนเพาะชํา อาคารวิทยาศาสตร 4              
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร แลวต้ังกระสอบข้ึนเรียงกันไป จะไมต้ังกระสอบปุยหมักชิด
กันจนเกินไปเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก   

 
ภาพท่ี 20  ข้ันตอนการผสมวัตถุดิบโดยใชวัตถุดิบผสม 
                ที่มา:  นัทธีรา (2555) 
 
 
 
 



44 
 

 3.3.3 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางปุยหมักเพ่ือวิเคราะห 
 ในการเก็บตัวอยางน้ันจะเก็บตัวอยางสวนผสมแตละชนิดที่ ใชในการหมักปุย            
มาวิเคราะหตามพารามิเตอรที่กําหนดกอน  จากน้ันเมื่อหมักปุยเสร็จแลวจะทําการเก็บตัวอยางปุย
จากกระสอบอีกครั้งโดยกอนเก็บตัวอยางใหพลิกกลับกระสอบปุยหมักไปมา 2 ถึง 3 ครั้ง เพื่อใหปุย       
ในกระสอบผสมกัน และบันทึกลักษณะอื่นๆของปุยหมักในกระสอบ  เชน  สี  กลิ่น  ลักษณะการจับตัว
ของปุย เปนตน จากน้ันทําการเก็บตัวอยางปุยโดยใชบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร ตักปุยในแตละ
กระสอบๆ ละประมาณ  3  บีกเกอร  จนกระทั่งครบทุกกระสอบ  โดยทําการเก็บตัวอยางบริเวณตรง
กลางของกระสอบปุยเพื่อเปนตัวแทนของปุยทั้งหมดซึ่งจะเก็บตัวอยางปุย เมื่อปุยหมักมีอายุ 0  3  7  14  

21  28  35  42  49  63  77  91  105  และ 119 วัน ตามลําดับ พรอมทั้งวัดอุณหภูมิขณะเก็บตัวอยางดวย
ทุกครั้ง             

3.3.4 ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางปุยหมักเพ่ือวิเคราะห 
 นํา ตัวอยางปุ ยที่ เ ก็บมาตากใหแห งใน Larminar flow หอง  Clean room               
(วิธีAir Dry) จากน้ันจะทําการเตรียมตัวอยางปุยตามมาตรฐานคุณภาพปุยหมักของกรมวิชาการเกษตร  
พ.ศ. 2548 ไดแก การคัดแยกพลาสติก แกว วัสดุมีคม และโลหะอื่นๆ ออก และช่ังตัวอยางปุยใหได  
500  กรัม จากน้ันนํามารอนผานตะแกรงขนาด 5.0 มิลลิเมตรจนกระทั่งเหลือปริมาณของแข็ง            
ที่คางอยูบนตะแกรงไมเกิน 25 กรัม และนําตัวอยางทั้งหมดมาคัดแยกขนาดอนุภาคปุยโดยใชตะแกรง
ขนาด  2.0  มิลลิเมตรหากปุยมีขนาดใหญไมสามารถรอนได ใหนําปุยมาตําใหละเอียดกอนแลวจึง          
ทําการรอน  และนําปุยขนาดดังกลาวไปใชในการวิเคราะหพารามิเตอรพืน้ฐานและพารามิเตอรที่ใช ใน
การทดลองทั้งหมดซึ่งในการวิเคราะหแตละครั้งตองหาเปอรเซ็นตความช้ืนของตัวอยางทุกครั้ง             
ที่วิเคราะหไมวาพารามิเตอรใดก็ตามและหากไมตองการวิเคราะหในทันทีใหเก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิ  
-4 องศาเซลเซียส  โดยเมื่อตองการวิเคราะหพารามิเตอรใดๆ  ก็ตามใหนําตัวอยางออกมาไวที่
อุณหภูมิหองกอนการวิเคราะห 24  ช่ัวโมง 
 
3.4  วิธีวิเคราะหพารามิเตอร 
 วิธีวิเคราะหพารามิเตอรตางๆ ที่ใชในการทดลองซึ่งประกอบไปดวย การหาคาความช้ืน                 
ของตัวอยาง  การสกัดสารฮิวมิก การวิเคราะหคาการดูดกลืนแสง ซึ่งการวิเคราะหแตละพารามิเตอร             
มีรายละเอียดข้ันตอน  ดังตอไปน้ี 

3.4.1  การวิเคราะหความชื้น (Moisture content) 
    การวัดความช้ืนอาศัยหลักการหาความแตกตางของนํ้าหนักตัวอยางกอนและหลังการให

ความรอน ซึ่งนํ้าหนักที่หายไปคือนํ้าหนักของนํ้าหรือความช้ืนที่มีอยูในตัวอยางน่ันเอง โดยช่ังตัวอยาง           
1 กรัม ใสลงถวยกระเบื้องที่ทราบนํ้าหนักแลวและนําไปอบที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ดวยตูอบ
ลมรอน (Ecocell) เปนเวลา 5 ช่ัวโมง หลังจากน้ันนําออกมาผึ่งในโถดูดความช้ืนเปนเวลา  24 ช่ัวโมง
และช่ังนํ้าหนักปุยหลังอบ ทําซ้ําข้ันตอนเดิมจนกวาปุยหมักจะมีนํ้าหนักคงที่กลาวคือนํ้าหนักหลังอบ               
มีความแตกตางจากนํ้าหนักที่ช่ังในครั้งกอนไมเกินรอยละ 4 หากเกินกวาน้ีควรทําซ้ําใหม แลวจึงนํา            
คาที่ไดมาคํานวณหารอยละความช้ืนดังสมการ 
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สูตรการคํานวณคํานวณหารอยละความช้ืน 
 

x100
ยหลังอบนํ้าหนักปุ

ยหลังอบนํ้าหนักปุ-ยกอนอบนํ้าหนักปุ
=)ความช้ืน(%  

    
 3.4.2  การวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH)   

   การวัดคาความเปนกรด-ดาง อาศัยหลักการของโพเทนชิออเมตรี (potentiometry)            
ซึ่งจะใชเซลลอิเล็กโทรไลต จุมลงไปในสารละลายที่ตองการทดสอบ โดยทําการช่ังตัวอยางปุยที่ตองการ
วิเคราะห 2 กรัม ใสลงในบีกเกอรและเติมนํ้าปราศจากไออน (นํ้า DI) 10 มิลลิลิตร กวนสารละลายเปน
เวลา 15 นาที และต้ังทิ้งไวอีก 15 นาที เพื่อใหปุยตกตะกอน หลังจากน้ันทําการวัดคาความเปนกรด-ดาง 
ในสวนของสารละลายดวยเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง   
 3.4.3 การวัดอุณหภูมิ (Temperature) 

   การวัดคาอุณหภูมิจะทําทุกครั้งที่มีการเก็บตัวอยางปุยหมัก ดวยเครื่องเทอรโมมิเตอร 
โดยวัดอุณหภูมิที่กลางกระสอบของปุยหมัก และกอนวัดอุณหภูมิจะตองมีการพลิกกลับกระสอบปุย
กอนทุกครั้งเพื่อใหปุยในกระสอบผสมกัน 
 3.4.4 การวิเคราะหอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) 

        คาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนสามารถทําไดโดยการวิเคราะหหาปริมาณคารบอน
ทั้งหมด (Total carbon) หารดวยปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen)            
การวิเคราะหหาปริมาณคารบอนทั้งหมดจะใชเทคนิคเผาไหมแหง (Dry combustion) โดยวิธี 
Medium-Temperature Resistance Furnace Method สําหรับการวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดจะใชวิธี Kjeldahl Method ของ AOAC Official Method 955.04  
 
 

(mg/g) ดรเจนทั้งหมปริมาณไนโต
(mg/g) บอนทั้งหมดปริมาณคาร

นโตรเจนารบอนตอไอัตราสวนค                    (3) 

 
           3.4.4 การวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter) 

         การวิเคราะหหาปริมาณอินทรียวัตถุสามารถทําไดโดยการวิเคราะหหาจากปริมาณ
คารบอนอินทรีย เน่ืองจากคารบอนอินทรียเปนองคประกอบของอินทรียวัตถุ โดยนําคารอยละ          
ของปริมาณคารบอนอินทรีย คูณกับ “Van Bemmelen factor” ซึ่งเทากับ 1.724 ดังสมการ 

 

 
รอยละปริมาณอินทรียวัตถุ = รอยละของปริมาณคารบอนอินทรีย x 1.724        (4) 

 
 
 
 

          (2) 
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 3.4.5 การสกัดสารฮิวมิก 
                   ทําการสกัดสารฮิวมิกเพื่อแยกชนิดและหาปริมาณของกรดฮิวมิก  (humic  acid; HA) 
และกรดฟลวิก (fulvic  acid; FA)  ในปุยหมักดวยเทคนิค Isolation of IHSS Soil  Fulvic and Humic 
Acid ของMethods of Soil Analysis, Part 3 Chemical methods (Sparks et al., 1996) โดยช่ังปุย 
5.0 กรัมใสขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร ปรับคาความเปนกรด - ดางใหนอยกวาหรือเทากับ 2            
ดวยกรดไฮโดรคลอริกเขมขน ปรับปริมาตรดวยกรดไฮโดรคลอริก เขมขน  0.1 โมล เปน 100  มิลลิลิตร 
นําไปเขยาโดยใชเครื่องเขยาแนวระนาบความเร็วรอบ 150 RPM เปนเวลา 1 ช่ัวโมง นําสารละลาย            
ปนเหว่ียงที่ความเร็วรอบ 2500 RPM เปนเวลา 5 นาที สารละลายใส ที่ไดจะเปนกรดฟลวิก Extract1             
นําตะกอนมาปรับ คาความเปนกรด – ดางใหมากกวาหรือเทากับ 7 ดวยโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน    
1.0  โมล ปรับปริมาตรดวยโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 0.1 โมล เปน  100  มิลลิลิตร  นําไปเขยาโดยใช
เครื่องเขยาและความเร็วรอบเทาเดิมเปนเวลา 4  ช่ัวโมง นําไป   นําสารละลายปนเหว่ียงที่ความเร็วรอบ 
2500 RPM 10 นาที ทิ้งตะกอนที่เปนสวนของฮิวมินกับดินทิ้งไปนําสารละลายใสมาตกตะกอน               
กรดฮิวมิกดวยกรดไฮโดรคลอริก เขมขน 6  โมล  นําไปเซ็นตริฟวจ 5 นาที  เพื่อแยกสารละลายใสที่เปน
กรดฟลวิก  Extract2  ออกมา  จากน้ันจะทําการสกัดใหกรดฮิวมิกบริสุทธ์ิอีกครั้ง โดยการนําตะกอน           
ฮิวมิกมาลางดวยกรดไฮโดรคลอริก เขมขน 0.1 โมล กรดไฮโดรคลอริก และกรดไฮโดรฟลูออริก เขมขน 
0.3  โมล 10 มิลลิลิตร ในบิกเกอรที่ทําดวยเทฟลอน เขยาสารละลายทิ้งไวขามคืน นําสารละลายไปปน
เหว่ียง   จะไดกรดฮิวมิกบริสุทธ์ิบันทึกนํ้าหนักเปยก (wet weight) นําไปทําใหแหง (Freeze  dry)           
แลวจึงบันทึกนํ้าหนักแหง (dry weight) 
 
3.5  การวิเคราะหคาการดูดกลืนแสง 
 ช่ังกรดฮิวมิก  5  มิลลิกรัม ละลายดวยสารละลายโซเดียมไบคารบอเนต (NaHCO3)  เขมขน 
0.05  โมลาร  25 มิลลิลิตร เจือจางสารละลายเปน 2 เทาในขวดปริมาตรขนาด 25  มิลลิลิตร จากน้ัน
นําไปวัดคาการดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่นต้ังแต  200 ถึง 800 นาโนเมตร   ดวยเครื่อง
อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Ultraviolet Visible Spectrophotometer)                
ย่ีหอ Shimatsu รุน Lamda 12 และคํานวณอัตราสวนความยาวคลื่นที่ 280 ตอ 472 นาโนเมตร 
(E2/E4) และความยาวคลื่นที่ 280 ตอ  665 นาโนเมตร (E2/E6) อัตราสวนความยาวคลื่นที่                 
465  นาโนเมตร  ตออัตราสวนความยาวคลื่นที่ 665 นาโนเมตร (E4/E6)  
 
3.6 การวิเคราะหทางสถิติ 
    หลักการ การวิเคราะหทางสถิติเปนการวิเคราะหหาความสัมพันธและสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของเพียรสันกับพารามิเตอรตางๆ โดยใชโปรแกรม  Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) เวอรช่ัน 16.0  
 
 
 
 



 

บทที่ 4  
ผลการทดลองและอภปิรายผลการทดลอง 

 
    การศึกษาการเจริญเต็มที่ของปุยหมักศึกษาจากปุยหมักมูลวัวที่ผสมกับวัสดุเหลือใช               
ทางการเกษตร ไดแก กระดูกวัวปน รําละเอียด มูลคางคาว ผสมกับธาตุอาหารรองที่ราดดวยนํ้าหมัก           
ที่ประกอบดวยปลา กากนํ้าตาล สับปะรด สารเรงพด.2  เก็บตัวอยางตลอดการหมักปุยเปนระยะเวลา 
4 เดือน ในวันที่  0  3  7  14  21  28  35  42  49 63 77  91 105 และ 119 วัน  ตามลําดับ ศึกษา
การเจริญเต็มที่ของปุยหมักจากโครงสรางกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึนระหวางกระบวนการหมักโดยใชเทคนิค            
ยูวีสเปกโทรสโกปรวมกับลักษณะทางกายภาพและเคมีของปุยหมัก อันนําไปสูการประเมินคุณภาพ
ของปุยหมักและอายุของปุยหมักที่เหมาะสมตลอดจนระยะเวลาที่ควรเก็บรักษาเพื่อการนําไปใช
ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

4.1  คุณลักษณะของปุยหมักอินทรียตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร  
        กรมวิชาการเกษตรไดมีการควบคุมมาตรฐานปุยอินทรียเพื่อการจําหนายใหเกษตรกร              
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปุยหมักที่ศึกษาน้ีกับคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร (2548) 
พบวาเปนไปดังตารางที่ 15 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  ลักษณะทางกายภาพ ไดแก ขนาดของปุยอยูในเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร            
ที่ตองมีขนาดไมเกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร และไมปรากฏปริมาณหิน และกรวดที่มีขนาดเกินกวา            
5 มิลลิเมตร อีกทั้งตรวจไมพบพลาสติก แกว วัสดุมีคมและโลหะอื่นๆ ตลอดระยะเวลาการหมัก            
จากผลการทดลองในวันแรกของการหมัก (วันที่ 0) และวันสิ้นสุดกระบวนการหมัก (วันที่ 119) ขนาด
ของปุยหมักมีขนาด 0.2 มิลลิเมตร และไมพบปริมาณหิน กรวดแร วัสดุมีคมและโลหะอื่นๆ สิ่งเจือปน
ตางๆ โดยขนาดของปุยหมักผานเกณฑมาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร 

  ความช้ืนเปนปจจัยสําคัญของกระบวนการหมัก โดยระยะแรกของการหมักปุยจะตอง           
มีการพรมนํ้าที่ผสมหัวเช้ือจุลินทรียคลุกเคลาใหทั่วกองปุยหมักอยางทั่วถึง ทั้งน้ีความช้ืนที่แนะนํา
สําหรับ ปุยหมักไมควรตํ่ากวารอยละ 40-60 เพื่อใหมีออกซิเจนอยางเพียงพอ เพราะนอกจากจะเปนที่
อยูอาศัยของจุลินทรียแลวยังเปนตัวพาใหจลุินทรียสมัผสักบัวัตถุดิบไดอยางทั่วถึงชวยในการยอยสลาย
สารอินทรียอีกดวย และถาหากมีนํ้ามากเกินไปอากาศจะไมสามารถผานเขาออกไดอาจทําใหเกิดการ
หมักแบบไรออกซิเจนข้ึนซึ่งจะสงกลิ่นรบกวนและกอใหเกิดเช้ือกอโรคไดอีกดวย (ฉัตรชัย, 2552; 
Pace et al., 1995; Vi-Neh, 2000) โดยในวันแรกของกระบวนการหมักความช้ืนของปุยหมักมีคา
รอยละ 41.3 (วันที่ 0) จากน้ันความช้ืนจะคอยๆ ลดลงจากการระเหยของนํ้าไปจนสิ้นสุดกระบวนการ
หมักมีคารอยละ 10.4 โดยความช้ืนของปุยหมักต้ังแตวันที่ 7 เปนตนไปผานเกณฑมาตรฐาน                  
ที่กําหนดใหมีคาไมเกินรอยละ 35 โดยนํ้าหนัก  

 ปริมาณอินทรียวัตถุในปุยหมักที่ดีตองมีไมนอยกวารอยละ 30 ซึ่งพบวาปุยหมักน้ีมีปริมาณ
สารอินทรียวัตถุ ผานเกณฑมาตรฐานในระยะการหมัก 2 เดือนแรก (วันที่ 0 – 63) โดยมีคาอยูในชวง 
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รอยละ 31.6 – 44.4 จากน้ันปริมาณอินทรียวัตถุมีแนวโนมลดตํ่าลงและไมเหมาะที่จะนํามา                  
เพื่อการจําหนาย 
 คาความเปนกรด-ดางมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวใหมีคาอยูระหวาง 5.5 – 8.5      
โดยตลอดกระบวนการหมักมีคาอยูในชวง 5.8 - 6.8 

คาการนําไฟฟามีคาเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวใหมีคาไมนอยกวา 6 เดซิซีเมนตอเมตร 
โดยตลอดกระบวนการหมักมีคาอยูในชวง 3.3 – 22.5 เดซิซีเมนตอเมตร เน่ืองจากมีการเติมข้ีแดดนา
เกลือเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร ดังน้ันการใชปุยหมักน้ีจึงควรใชเพียงปริมาณนอยเพื่อไมใหเกิดปญหา
ดินเค็ม  
 ปริมาณธาตุอาหารหลักไดแก  ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ของปุยหมักมูลวัวมีคา 
ผานเกณฑมาตรฐานตามที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดไวที่กําหนดใหมีคาไมนอยกวารอยละ 1.0 สําหรับ
ไนโตรเจน และไมนอยกวารอยละ 0.5 สําหรับปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม  โดยปุยหมักที่วิจัย
มีปริมาณไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยูในชวงรอยละ 1.3 – 2.2  0.6 – 1.9 และ 1.2 – 2.1 
ตามลําดับ  
 อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนในปุยหมักเปนสารที่จําเปนตอการเจริญของจุลินทรีย              
บงบอกถึงการหมักปุยที่สมบูรณควรมีคานอยกวา 20:1  (Stevenson, 1994; Fourti et al., 2010) 
โดยเมื่อเริ่มตนกระบวนการหมัก (วันที่ 0) มีคา 20:1 แตเมื่อกระบวนการหมักผานไปอัตราสวนน้ีมีคา
ลดลงอยูในเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร โดยมีคาอยูในชวง 11.1 – 18.3 (วันที่ 3 -119) 
 นอกจากน้ีปุยหมักน้ีตรวจไมพบสารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว และปรอท         
ซึ่งเปนสารพิษที่เกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรกําหนดไวตองมีคาไมเกิน 50 5 300 500 500 
และ 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  
          ดังน้ันจากคุณลักษณะของปุยหมักพบวาปุยหมักทีม่ีอายุการหมักต้ังแต 35 วัน เปนตนไปจะมี
อุณหภูมิเย็นลงเทากับอุณหภูมิภายนอก ซึ่งเปนชวงเวลาที่พารามิเตอรสวนใหญผานเกณฑมาตรฐาน
ของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 และสามารถนํามาใชพิจารณาความเหมาะสมที่จะนําไปใช
ประโยชนได 
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ตารางท่ี 15 คุณลักษณะปุยหมักมูลวัวเปรียบเทียบกับมาตรฐานปุยอินทรียเพื่อการจําหนายของกรมวิชาการเกษตร 

 
 
 

คุณลักษณะ 
เกณฑมาตรฐาน

กําหนด 

ระยะเวลาการหมัก (วัน) 

0 3 7 14 21 28 35 42 63 77 91 105 119 

ขนาดของปุย 
ไมเกิน≤12.5 

x12.5   
มิลลิเมตร 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

ปริมาณหินและกรวด
ขนาด 5 มม. 

 
 

ขนาดใหญกวา5 
มิลลิเมตรไมเกิน

รอยละ 5 
1.5 1.0 1.0 1.0 1.2 1.5 2.0 1.0 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 

พลาสติกแกว 
วัสดุมีคมและโลหะอื่นๆ 

ตองไมม ี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

ปริมาณความช้ืนและสิ่ง
ระเหยได 

ไมเกินรอยละ 
35 โดยนํ้าหนัก 

41.3 36.4 34.4 30.0 27.7 19.4 21.1 21.1 16.0 14.9 14.4 11.7 10.4 

ปริมาณอินทรียวัตถุ 
ไมนอยกวา 
รอยละ 30 

44.4 44.1 34.0 31.6 34.6 41.1 37.4 32.8 36.3 29.3 28.7 33.7 29.1 

ความเปนกรดดาง 5.5 – 8.5 6.7 6.5 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 5.8 

4 9 
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คุณลักษณะ 

 
เกณฑมาตรฐาน

กําหนด ระยะเวลาการหมัก (วัน) 

  0 3 7 14 21 28 35 42 63 77 91 105 119 
คาการนําไฟฟา(EC: 

Electrical 
Conductivity) 

ไมเกิน 6 
 เดซิซีเมน/เมตร 

6.9 8.9 14.4 3.3 12.9 9.0 18.3 22.5 9.3 13.8 17.4 12.0 12.4 

ไนโตรเจน(Total 
Nitrogen)1 

ไมนอยกวารอยละ 1.0  
โดยนํ้าหนัก 

1.3 2.2 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 

ฟอสฟอรสั (P2O5)
1 

ไมนอยกวารอยละ 0.5  
 โดยนํ้าหนัก 

1.2 1.3 1.7 1.5 1.9 1.2 1.1 1.4 0.6 1.2 1.4 1.1 1.6 

โพแทสเซียม (K2O)1 
ไมนอยกวารอยละ 0.5  

โดยนํ้าหนัก 
1.2 1.9 2.1 1.9 2.0 1.9 2.1 2.1 1.9 1.7 2.0 2.0 1.7 

C/N ratio โดย
นํ้าหนักอะตอม2 

นอยกวา 20:1 
20.0 11.9 16.8 15.0 15.4 18.3 16.8 14.8 14.9 12.9 11.8 13.4 11.1 

อุณหภูม ิ
อุณหภูมิลดลงเทากบั
บรรยากาศภายนอก 

37 38.3 34 30 31.5 34        

 *หมายเหตุ สําหรบัปริมาณสารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว และปรอท   ทําการทดลองและผานเกณฑมาตรฐานพบวามีคาผานเกณฑมาตรฐานของกรม
 วิชาการเกษตร คือ มีคาไมเกิน   50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 5 มลิลิกรัม/กิโลกรมั 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 500 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ 
 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ3  
 ที่มา : 1ภัทราพร (2555);  2จุฑาวรรณ (2558); 3อมรรัตน (2559) 
 

 ผานเกณฑมาตรฐาน 

ไมผานเกณฑมาตรฐาน 

ตารางท่ี 15 คุณลักษณะปุยหมักมลูวัวเปรียบเทียบกับมาตรฐานปุยอินทรียเพือ่การจําหนายของกรมวิชาการเกษตร (ตอ) 
50   
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 4.2 การกําหนดระยะปุยหมักตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 
 อายุของปุยหมักตามการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิสามารถแบงไดเปน 4 ระยะ ภาพที่ 21 ไดแก 
ระยะเริ่มผสม (วันที่ 0) ระยะอุณหภูมิสูง (วันที่ 1 -34) ระยะสุดทายของการเกิดปฏิกิริยา (วันที่ 35) 
และระยะที่ปุยเจริญเต็มที่ (วันที่ 36 -119) มีรายละเอียดคุณลักษณะของปุยหมักที่แตกตางกัน              
ดังตารางที่ 15 และตารางที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21 การแบงระยะปุยหมักมูลวัวตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิ
 

ตารางท่ี 16 ลักษณะของปุยหมักตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

ระยะการ
หมัก 

ระยะเวลา 
อุณหภูมิ 

(°C) 
สี กลิ่น ลักษณะของปุย 

 
ระยะเริ่ม

ผสม 
 

วันที่ 0 37 สีเหมือน
วัสดุต้ังตน 

กลิ่นเหมือน
วัตถุดิบต้ังตน
ของสวนผสม

ปุยหมกั 

เห็นสวนผสมของวัสดุ
หมักตางๆชัดเจน 

ระยะ
อุณหภูมิสงู 

วันที่ 1-34 30.0-38.3 สีนํ้าตาล
ออน 

กลิ่นรุนแรง
ของแกส
แอมโมเนีย 

มองเห็นวัตถุดิบต้ังตน
ไดชัดเจน 

ระยะสุดทาย
ของการ

เกิดปฏิกริิยา 

วันที่ 35 30 สีนํ้าตาล
เขม 

มีกลิ่น
แอมโมเนีย
ปานกลาง 

เน้ือปุยมีขนาดเล็กลงปุย
มีลักษณะรวนข้ึน มองไม
เห็นวัตถุดิบต้ังตนเดิม 

ระยะทีปุ่ย
เจริญเต็มที ่

 

วันที่ 36-119 27.7-29.3 สีนํ้าตาล
เขม 

กลิ่น
แอมโมเนียลด
นอยลงไมมี

กลิ่นฉุน 

มองไมเห็นวัตถุดิบ            
ต้ังตนเหลืออยู              
ปุยมีลกัษณะรวนข้ึน 
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 4.2.1 ระยะเริ่มผสม (Initial phase) 
    ระยะเริ่มผสมคือวันแรกของการทําปุยหมัก (วัน0)  ปริมาณอินทรียวัตถุมีคาสูงที่สุดถึง

รอยละ 44.4 สงผลใหอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนมีคาสูงที่สุด 20.0 เชนเดียวกัน การคลุกเคลา
สวนผสมทําใหอุณหภูมิกองปุยในวันน้ีเพิ่มข้ึนเล็กนอยเปน 37 องศาเซลเซียส ภาพที่ 22 ปุยหมักมีกลิ่น
จากวัตถุดิบต้ังตนของสวนผสมและสังเกตเห็นวัตถุดิบตางๆดังกลาวในเน้ือปุยไดอยางชัดเจน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 22 ลักษณะการหมกัของปุยหมกัมลูวัววันเริ่มผสม (0 วัน) 
 

 4.2.2 ระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic phase) 
   อุณหภูมิของปุ ยในชวง น้ีจะมีคาคอนขางสูงซึ่ ง เปนผลมาจากการยอยสลาย               

ทางชีวภาพของจุลินทรีย  ย่ิงอัตราการเผาผลาญอาหารของจุลินทรียมากข้ึนอุณหภูมิในปุยหมักก็จะ
สูงข้ึนดวย ซึ่งในชวงอุณหภูมิสูงน้ี (วันที่ 1 -34) อุณหภูมิของปุยหมักจะอยูในชวง 30.0 – 38.3            
องศาเซลเซียส ปุยในระยะน้ีมีกลิ่นฉุนรุนแรงจากกระบวนการหมัก และยังสามารถมองเห็นวัตถุดิบ            
ต้ังตนได 

 
4.2.3 ระยะสุดทายของการเกิดปฏิกิริยา (End of active phase) 

                  ระยะสุดทายของการเกิดปฏิกิริยาเปนวันที่อุณหภูมิในกองปุยเพิ่งจะลดลงเทากับ
อุณหภูมิภายนอกในวันที่ 35 มีคาเทากับ 30 องศาเซลเซียส โดยเน้ือปุยมีขนาดเล็กลง ปุยมีลักษณะ
รวนข้ึน มองไมเห็นวัตถุดิบต้ังตนเดิม มีปริมาณอินทรียวัตถุเหลือรอยละ 37.3 และไมมีกลิ่นฉุนเหมือน
ในระยะอุณหภูมิสูง   
  4.2.4  ระยะท่ีปุยเจริญเต็มท่ี (Mature phase)  
               ระยะที่ปุยเจรญิเต็มที่ (วันที่ 36 -119) ระยะน้ีอุณหภูมิปุยหมักจะคงที่เทากับอุณหภูมิ
ภายนอกมีคาอยูในชวง 27.7 – 29.3 ปุยหมักจะไมมีกลิ่นฉุนและมองไมเห็นวัตถุดิบต้ังตนเหลืออยู        
ดังภาพที่ 23  
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ภาพท่ี 23 ลักษณะของปุยหมักเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักวันที่ 119 
 

 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตลอดระยะการหมักพบวา อุณหภูมิในกองปุย
สัมพันธกับการยอยสลายของจลุินทรียโดยย่ิงมีปรมิาณสารอินทรียซึ่งเปนวัตถุดิบต้ังตนมากอุณหภูมิใน
กองปุยหมักจะมีคามาก แตเมื่อปริมาณสารอินทรียลดลง การทํางานของจุลินทรียลดลงดังภาพที่ 24 
(r= 0.865, p<0.01)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   ภาพท่ี 24 ความสัมพนัธระหวางอุณหภูมิกับปริมาณอินทรียวัตถุ (r= 0.865, p<0.01) 
 
 จากการพิจารณาปริมาณอินทรียวัตถุและอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนลดลง                       
เมื่อระยะเวลาการหมักนานข้ึน (r= -0.671 และ -0.655, p< 0.01) ดังภาพที่ 25 (ก) และ (ข)             
โดยเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักปริมาณอินทรียวัตถุลดลงรอยละ 34.5 และอัตราสวนคารบอน        
ตอไนโตรเจนมีคาเพียง 11.1 สอดคลองกับการศึกษาของ Bustamante et al. (2008) ที่หมักปุยจาก
ของเสียจากโรงงานไวนกับ มูลสัตวที่พบวาทั้งอินทรียวัตถุและอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนลวน
ลดลงในระยะน้ีเชนกัน 
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(ก) ความสัมพันธระหวางปริมาณอินทรียวัตถุกับระยะเวลาการหมัก (r= -0.671, p< 0.01)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) ความสัมพันธระหวางอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนกับระยะเวลาการหมัก                       
(r= -0.655, p< 0.01) 

ภาพท่ี 25 ความสัมพันธระหวางปริมาณอินทรียวัตถุและอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนกับ  
ระยะเวลาการหมัก   

 4.3  ความสัมพันธของอุณหภูมิ ความชื้นและระยะเวลาการหมัก 
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความช้ืนมีความสัมพันธกันตลอดระยะเวลาการหมัก           
ตารางที่ 17 โดยพบวาเมื่อระยะเวลาการหมักนานข้ึนอุณหภูมิและความช้ืนของปุยหมักลดลง            
(r= -0.794 และ-0.869 ตามลําดับ , p<0.01) อันเ น่ืองมาจากระยะเวลาการหมักที่นานข้ึน 
กระบวนการของจุลินทรียในการยอยสลายสารต้ังตนจะคอยๆ ลดลงเมื่อสารต้ังตนคอยๆ หมดไป             
ทําใหอุณหภูมิของปุยหมักที่เกิดจากจุลินทรียกลุมอุณหภูมิสูงทํางานคอยๆ เย็นลง สอดคลองกับ
การศึกษาของ กาญจนา (2557) ที่พบวาปริมาณแบคทีเรียในปุยหมักมูลหมูและมูลไก ที่เมื่อปุย             
เขาระยะเจริญเต็มที่จะลดลงจากชวงภาวะอุณหภูมิสูงประมาณ 5-9 เทา เชนเดียวกับการระเหย                 
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ของนํ้าและการนํานํ้าไปใชของจุลินทรียที่ทําใหความช้ืนในปุยหมักลดลงดังกลาว ซึ่งทั้งอุณหภูมิและ
ความช้ืนตางก็มีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมีนัยสําคัญดวย (r= 0.861, p< 0.01)  
 
ตารางท่ี 17 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ระหวางปจจัยทางกายภาพ ไดแก อุณหภูมิ    
       ความช้ืน และระยะเวลาการหมัก 

พารามิเตอร อุณหภูมิ ความชื้น 
ระยะเวลาการหมกั -0.794** -0.869** 

อุณหภูม ิ 1 0.861** 
 
หมายเหตุ   **   มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ  0.01, n=13 
 
4.4 กรดฮิวมิก: ปริมาณธาตุองคประกอบและอัตราสวนของธาตุองคประกอบ 
  กรดฮิวมิกเปนสารอินทรียสีดําคล้ําที่สกัดไดจากปุยหมักประกอบดวยธาตุที่สําคัญไดแก           
ธาตุคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) ไนโตรเจน (N) และออกซิเจน (O) ธาตุเหลาน้ีเปนองคประกอบ           
ในโครงสรางของกรดฮิวมิก  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกรดฮิวมิกจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณธาตุองคประกอบและสงผลตอสัดสวนของธาตุเหลาน้ีที่สามารถใชเปนดัชนีแสดงคุณลักษณะ
ของสารฮิวมิกได เชน สัดสวนปริมาณออกซิเจนตอคารบอน (O/C) มักหมายถึงหมูฟงกชันที่เปน           
กรดในโครงสรางของกรดฮิวมิก สัดสวนปริมาณคารบอนตอไฮโดรเจน (C/H) บงบอกถึงความเปน           
แอโรแมติกเสถียรภาพของโครงสรางของกรดฮิวมิกและสัดสวนปริมาณคารบอนตอไนโตรเจน (C/N) 
ที่ลดนอยลงจะหมายถึงการเกิดกระบวนการสรางกรดฮิวมิกในปุยหมักสารอินทรียจะถูกรวมเขาไปอยู
ในโมเลกุลของกรดฮิวมิกทําใหเกิดโครงสรางแอโรแมติก และมีหมูฟงกชันที่เปนออกซิเจนเพิ่มข้ึน 
(อัญชลี, 2552; Baddi et al., 2004) ซึ่งอัตราสวนทั้งหมดเปนดัชนีหน่ึงที่สําคัญที่ใชประกอบ             
การอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางภายในของกรดเกิดฮิวมิกได (Stevenson., 1994; Maria 
et al., 2010)  
 4.4.1 ปริมาณกรดฮิวมิก 
                 ปริมาณกรดฮิวมิกตลอดระยะเวลาการหมักมีคาอยูในชวง 3.31 – 6.66 มิลลิกรัม           
ตอกรัมโดยปริมาณกรดฮิวมิกที่มีคาสูงในวันที่ 0 อาจเน่ืองมาจากวัตถุดิบต้ังตน เชน มูลคางคาว            
และมูลวัวที่มีสารฮิวมิกเปนองคประกอบต้ังตนอยู จากน้ันเมื่อกระบวนการหมักเริม่ตน (ระยะอุณหภูมิ
สูง) เกิดการยอยสลายสารอินทรียอันนําไปสูการยอยสลายวัตถุดิบอินทรียที่ผสมในปุยหมักสรางกรด
ฮิวมิกที่เกิดจากกระบวนการหมัก ทําใหปริมาณกรดฮิวมิกจะคอยๆ เพิ่มข้ึนจนไปสูงสุดในวันที่ 14 
ขณะที่ปริมาณสารอินทรียมีคาลดลงดังกลาว ดังภาพที่ 26 จากน้ันเมื่ออุณหภูมิของปุยเทากับอุณหภูมิ
ภายนอกต้ังแตวันที่ 35 เปนตนไป ปริมาณสารอินทรียและปรมิาณกรดฮิวมิกเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ทําใหสารอินทรียและปริมาณกรดฮิวมิกแปรตามกันอยางมีนัยสําคัญ (r=0.585, p<0.05) เมื่อวัตถุดิบ
สารต้ังตนลดลงนอยลง  กระบวนการสรางสารฮิวมิกจะเกิดข้ึน โดยจุลินทรียยอยสลายสารอินทรีย            
ที่เปนสารต้ังตนในปุยหมัก จุลินทรียมีการนํากรดฮิวมิกไปใชทําใหปริมาณอินทรียวัตถุลดลง             
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และปริมาณกรดฮิวมิกจะลดลงตามกัน (r=-0.782, p<0.01) เชนเดียวกับสารอินทรียที่คอยๆ ลดลง
เชนกัน (r=-0.671, p<0.01) ดังตารางที่ 18 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 26 การเปลี่ยนแปลงของปรมิาณกรดฮิวมิกกับสารอนิทรียตลอดระยะเวลาการหมัก  

 
 
ตารางท่ี 18 เมทริกซสหสมัพันธของระยะเวลา ปรมิาณกรดฮิวมิกกับอุณหภูมิและสารอินทรีย 

พารามิเตอร ระยะเวลา อุณหภูม ิ(Temp) สารอินทรีย (OM) 
ระยะเวลา 1 -0.794** -0.671* 

ปริมาณกรดฮิวมิก -0.782** 0.572* 0.585* 
หมายเหตุ * มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05, n=13 
             ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสาํคัญ 0.01, n=13 
 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธทางสถิติต้ังแตวันที ่21-119 พบวา ปริมาณอินทรียวัตถุกับปริมาณ
กรดฮิ วมิ กมี ความสัมพันธกั นทางส ถิ ติช นิดแปรผันตามกัน เมื่ ออิ นทรีย วัต ถุที่ เป นสาร                     
ต้ังของกรดฮิวมิกถูกจุลินทรียยอยสลายและถูกเปลี่ยนเปนกรดฮิวมิก ทําใหปริมาณกรดฮิวมิกเพิ่มข้ึน           
(r= 0.585, p<0.05)  ดังภาพที่ 27 และเมื่อถึงระยะที่ปุยเจริญเต็มที่ ในวันที่ 35 ปริมาณกรดฮิวมิก             
มีคาเพิ่มข้ึน ซึ่งกรดฮิวมิกจะมีคาเพิ่มข้ึนเมื่อถึงระยะที่ปุยเจริญเต็มที่และปริมาณกรดฮิวมิกเพิ่มขึ้นอีก
ครั้งในวันที่ 63  โดยมีคาประมาณ 5.11 มิลลิกรัมตอกรัม และจะลดลงและลดลงในวันที่ 77- 119            
มีคาประมาณ 3.31 – 3.47 มิลลิกรัมตอกรัม เน่ืองจากวัตถุดิบที่เปนสารต้ังตนเริ่มลดลงนอยลง 

กระบวนการสรางสารฮิวมิกเกิดข้ึนนอยกวากระบวนการสลาย (mineralization process) (Sellami 
et al., 2008) ดังน้ันจึงเกิดการยอยสลายกรดฮิวมิกเพื่อนําไปใชเปนแหลงพลังงานของจุลินทรียสงผล
ใหปริมาณกรดฮิวมิกลดลงดังกลาว 

ระยะเวลาการหมกั (วัน) 
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ภาพท่ี 27 ความสัมพันธของปรมิาณกรดฮิวมกิกับปรมิาณอนิทรียวัตถุ (r= 0.585, p<0.05)   
  
 4.4.2 ปริมาณธาตุองคประกอบในกรดฮิวมิก  
         ปริมาณธาตุองคประกอบในกรดฮิวมิกประกอบดวย ธาตุคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) 
ไนโตรเจน (N) และออกซิเจน (O) สามารถใชคาดการณนํ้าหนักหรือสูตรโมเลกุลของกรดฮิวมิกและใช
จําแนกความแตกตางของกรดฮิวมิกได (Kim, 2003) นอกจากน้ียังเปนดัชนีที่ใชอธิบายคุณลักษณะ
โครงสรางบางประการของสารฮิวมิกได จากตารางที่ 19 ธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิกพบวา
ปริมาณธาตุคารบอนและไนโตรเจนมีแนวโนมลดลงรอยละ 28.5 และ 25.3 ตามลําดับ ขณะทีป่ริมาณ         
ธาตุออกซิเจนมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนรอยละ 59.8 ขณะที่ธาตุไฮโดรเจนมีคาคอนขางคงที่ไมคอย             
มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก  
           โดยปริมาณธาตุคารบอนและไนโตรเจนลดลงสัมพันธกับระยะเวลาการหมัก               
(r=-0.880 และ -0.799, p<0.01) อาจเน่ืองจากกระบวนการยอยสลายของจุลินทรียนําคารบอนและ
ไนโตรเจนไปใช โดยเฉพาะชวงทายของกระบวนการหมักต้ังแตวันที่ 77 เปนตนไปที่สารต้ังตนซึ่งเปน
วัตถุดิบหมดไปจุลินทรียนํากรดฮิวมิกไปใชแทน สอดคลองกับปริมาณกรดฮิวมิกที่ลดลงสัมพันธกับ
ระยะเวลาการหมัก (r=-0.-782, p<0.01) โดยอัตราการลดลงของธาตุทั้งสองน้ีมีคาใกลเคียงกันและ
สงผลใหอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนไมคอยเปลี่ยนแปลงตลอดกระบวนการหมักมีคาอยูในชวง 
9.1-10.7  

         สําหรับปริมาณธาตุไฮโดรเจนของกรดฮิวมิกที่พบไดทั้งในโครงสรางที่เปนแอลิแฟติก
และแอโรแมติกทําใหปริมาณไนโตรเจนมีคาไมแตกตางกันมากนักตลอดกระบวนการหมักโดยมีคาอยู
ในชวง 5.07 – 5.74 ซึ่งเมื่อนํามาหาอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/H) พบวามีคาลดลง
สัมพันธกับระยะเวลาการหมักเชนกัน (r=-0.777, p<0.05) โดยอัตราสวนน้ีไดรับอิทธิพลมาจาก
ปริมาณคารบอนที่ลดลงอยางชัดเจน อันเปนการยืนยันถึงการยอยสลายโครงสรางกรดฮิวมิกใหมี
เสถียรภาพลดลง โดยเฉพาะในชวงทายๆ ของกระบวนการหมักดังกลาว 
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         สวนปริมาณธาตุออกซิเจนมีแนวโนมเพิ่มข้ึนสอดคลองกับระยะเวลาการหมักอยางมี
นัยสําคัญ (r=-0.898, p< 0.01) และเปนผลใหอัตราสวนปริมาณออกซิเจนตอคารบอนมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนดวยและสัมพันธกับระยะเวลาการหมักเชนกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของหมูฟงกชัน
ที่ประกอบดวยหมูคารบอกซลิ (-COOH) (Stevenson, 1994; Fuented et al., 2007) ซึ่งหมูฟงกชัน
น้ีจะมีความสามารถในการแตกตัวใหไฮโดรเจนอะตอมไดต้ังแตคาความเปนกรดดาง 3.0 ข้ึนไป        
(Tan, 2003) ทําใหโครงสรางกรดฮิวมิกมีความสามารถในการละลายนํ้าเพิ่มข้ึน กรดฮิวมิก             
มีเสถียรภาพลดลง และเปนสัดสวนกับโครงสรางที่เล็กลงดวย (Stevenson, 1994) โดยสัดสวนน้ีมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนเมื่อระยะเวลาการหมักนานข้ึน (r=0.921, p< 0.01)  โดยเฉพาะในชวงวันที่ 91 -119 
ที่มีคาเพิ่มข้ึนมากถึง 1.9-2.2 เทาจากวันเริ่มผสม 
 
ตารางท่ี 19 ธาตุองคประกอบของกรดฮิวมิกตลอดระยะเวลาการหมัก 

 

ระยะ 
เวลาการหมัก 

(วัน) 

รอยละปริมาณธาตุองคประกอบ 
อัตราสวนของธาตุ

องคประกอบโดยนํ้าหนัก 
คารบอน 

(C)  
ไฮโดรเจน 

(H) 
ออกซิเจน 

(O) 
ไนโตรเจน 

(N) 
O/C C/H C/N 

0 47.50 5.74 42.30 4.51 0.89 8.28 10.53 
3 45.70 5.54 44.70 4.06 0.98 8.25 11.26 
7 44.50 5.70 45.74 4.06 1.03 7.81 10.96 
14 44.00 5.70 45.80 4.50 1.04 7.72 9.78 
21 38.90 5.42 51.56 4.12 1.33 7.18 9.44 
28 45.60 5.59 44.50 4.31 0.98 8.16 10.58 
35 39.50 5.25 51.40 3.86 1.30 7.52 10.23 
42 39.10 5.42 51.20 4.29 1.31 7.21 9.11 
63 41.19 5.35 59.30 4.21 1.44 7.70 9.78 
77 38.90 5.07 60.10 4.08 1.54 7.67 9.53 
91 30.53 5.61 60.70 3.20 1.99 5.44 9.54 
105 31.13 5.34 60.40 3.16 1.94 5.83 9.85 
119 33.96 5.12 57.60 3.37 1.70 6.63 10.08 

  
 จะเห็นไดวาปริมาณธาตุองคประกอบและอัตราสวนสามารถชวยอธิบายถึงแนวโนมการเกิด
โครงสรางบางประการของกรดฮิวมิกได ซึ่งอัตราสวนของธาตุองคประกอบน้ีไดรับอิทธิพลจากปจจัย
การยอยสลายทางกายภาพและเคมีพื้นฐานของปุยหมักดังจะไดกลาวละเอียดในหัวขอถัดไป 
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 4.5  ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของธาตุองคประกอบกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอยสลาย
ของปุยหมัก 

ปจจัยทางกายภาพที่สําคัญตอการสลายสารอินทรียไดแก อุณหภูมิและความช้ืนที่มีบทบาท
สําคัญตอการทํางานของเช้ือจุลินทรีย (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) พบวาอัตราสวนคารบอน                  
ตอไนโตรเจนและอัตราสวนคารบอนตอไฮโดรเจนมีความสัมพันธกับอุณหภูมิอยางมีนัยสําคัญ             
(r= 0.791และ 0.717 ตามลําดับ, p< 0.01) โดยเมื่อเริ่มกระบวนการหมกัที่อุณหภูมิสูงอัตราสวนน้ีจะ
มีคาสูงจากคารบอนอินทรียที่อยูในวัตถุดิบที่มีปริมาณมากจากน้ันจะคอยๆ ลดลงเมื่ออุณหภูมิของ  
การหมักเย็นลง ขณะที่อัตราสวนออกซิเจนตอคารบอนที่บงบอกถึงโครงสรางที่ละลายนํ้าไดดี               
จากองคประกอบหมูคารบอกซิลิกที่มีปริมาณมากจะแปรผกผันกับอุณหภูมิและความช้ืนเมื่อ
ระยะเวลาการหมักนานข้ึน (r= -0.805 และ -0.798 ตามลําดับ, p<0.01) ดังตารางที่ 20 
 
ตารางท่ี 20 เมทริกซสหสัมพันธของธาตุองคประกอบกับความช้ืนและอุณหภูมทิี่สัมพันธกับ  
   ระยะเวลาการหมัก 

พารามิเตอร temp ความช้ืน 
ระยะเวลา
การหมัก 

C/N 0.791** 0.582 -0.477 
C/H 0.717* 0.641* -0.777** 
O/C -0.805** -0.798** 0.921** 

หมายเหตุ * มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05, n=13 
             ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสาํคัญ 0.01, n=13 
  
 เมื่อนําปจจัยทางอุณหภูมิ ที่สัมพันธตอกระบวนการหมักไปหาความสัมพันธเชิงเสนโดยใช multiple 
regression โดยวิธี stepwise selection เพื่อหาตัวแปรที่มีอิทธิพลที่สามารถอธิบายอัตราสวน
คารบอนตอไนโตรเจน อัตราสวนคารบอนตอไฮโดรเจน และอัตราสวนออกซิเจนตอคารบอน             
ในเชิงความสัมพันธเสนตรงสามารถเขียนไดดังสมการตอไปน้ี 

 
 C/N = 0.565 + 0.141 temp.      R2 = 0.626, n =13   (5) 
 C/H = 1.745 + 0.179 temp.    R2 = 0.514, n =13   (6) 
 O/C = 3.937 – 0.083 temp.                               R2 = 0.648, n=13    (7) 

 
โดย   C/N  คือ  อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 
       C/H  คือ  คารบอนตอไฮโดรเจน 
       O/C  คือ  ออกซิเจนตอคารบอน 
       temp  คือ  อุณหภูมิ 
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พบวาปจจัยของอุณหภูมิสามารถนํามาใชอธิบายปริมาณอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนได
รอยละ 62.2 อัตราสวนคารบอนตอไฮโดรเจนไดรอยละ 51.4 และอัตราสวนออกซิเจนตอคารบอนใช
อธิบายไดถึงรอยละ 64.8 ตามลําดับ   

อยางไรก็ดีเพียงปริมาณธาตุองคประกอบและอัตราสวนของธาตุองคประกอบยังไมสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางไดอยางชัดเจนนัก เน่ืองจากลักษณะการเกิดพันธะในโครงสราง
แบบตางๆ ที่จะมีสวนสาํคัญในการกําหนดเสถียรภาพของโครงสรางกรดฮิวมกิน้ัน ยังไมสามารถอธิบาย
ไดโดยใชเพียงตัวแปรขางตนน้ี  ทําใหการศึกษาลักษณะการเกิดพันธะแบบตางๆ ในโครงสรางโดยใช
เทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกปจึงมีความสําคัญ ดังแสดงรายละเอียดในหัวขอถัดไป 
 
4.4  การตรวจวัดโครงสรางโดยใชยูวี 
   นํากรดฮิวมิกที่สกัดจากปุยมูลวัว ที่มีอายุ 0 3 7 14 21 28 35 42 63 77 91 105 และ 
119 วัน มาตรวจวัดหาคาความดูดกลืนรังสีที่ความยาวคลื่น 200 ถึง 800 นาโนเมตร เพื่อดูการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในกรดฮิวมิก พบวามีการเปลี่ยนคาความดูดกลืนรังสีในความยาวคลื่นที่
สําคัญดังน้ี 
 4.4.1 ความยาวคลื่นกลุม 205 – 230 นาโนเมตร 

            ชวงความยาวคลื่น 205 - 230 นาโนเมตร บอกถึงการเปลี่ยนสถานะของอิเล็กตรอน 

π-π* ของโครงสรางแอโรแมติกในโครงสรางของลิกนินและควิโนนซึ่งเปนสารต้ังตนของกระบวนการเกิด
สารฮิวมิก (Wei et al., 2007) ทําใหปริมาณกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการ
ดูดกลืนคลื่นแสงในชวงน้ี (r=0.734, p<0.05) ดังภาพที่ 29 โดยชวงการหมักระยะแรกจากวันที่ 0 – 28 
การดูดกลืนคลื่นแสงน้ีจะมีคาสูงและลดตํ่าลงอยางรวดเร็วต้ังแตวันที่ 77 เปนตนไปเมื่อสารต้ังตนหมดไป 
เชนเดียวกับที่ปริมาณกรดฮิวมิกอาจถูกยอยสลายสารแทนทําใหปริมาณกรดฮิวมิกลดลงเชนกัน
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ภาพท่ี 28 สเปกตรมัการดูดกลืนแสงในชวงอลัตราไวโอเลตวิสิเบลิในปุยหมัก 0 ถึง 119 วัน 
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ภาพท่ี 29 ความสัมพันธระหวางการดูดกลืนแสงที่ความคลืน่ 205 นาโนเมตร กบัปริมาณกรดฮิวมิก  
     (r=0.734, p<0.05) 
 
 4.4.2  ความยาวคลืน่ชวง  260 -280 นาโนเมตร (ชวง E2) 
                  ความยาวคลื่น 260 – 280 นาโนเมตร (ชวง E2) แสดงถึงการดูดกลืนของโครงสราง          

ที่ไมอิ่มตัวของพันธะ π-π* ที่ประกอบดวย C=C, C=O และ N=N ในโครงสรางวงแหวนของ          
ลิกนินและควิโนน (Domeizel et al., 2004; Zbytniewski et al., 2005; Albrecht et al., 2011) 
โดยการดูดกลืนแสงในชวงน้ีจะคอยๆ เพิ่มข้ึนและไปสูงสุดในวันที่ 63 ดังภาพที่ 28 แสดงถึงการสราง
โครงสรางที่ไมอิ่มตัวโดยเฉพาะในควิโนนที่พบโครงสรางน้ีมาก จากน้ันการดูดกลืนคลื่นแสงจะลดลง 
ในระยะทายๆ ของกระบวนการหมักเมื่อสารต้ังตนของโครงสรางดังกลาวหมดไป 
 4.4.3 ความยาวคลื่นชวง 460 – 480 นาโนเมตร (ชวง E4) 
                  ความยาวคลื่น 460 – 480 นาโนเมตร (ชวง E4) แสดงการเริ่มตนของกระบวนการ
เกิดสารฮิวมิก (Zbytniewski  and Buszewski et al., 2005) โดยสเปกตรัมในชวงความยาวคลื่นน้ี
เพิ่มข้ึน แสดงวาเริ่มเกิดกระบวนการสรางกรดฮิวมิกมีโครงสรางแอลิแฟติกเกิดข้ึน (Sellami et al., 
2008) ในการทดลองน้ี จะเห็นการเพิ่มข้ึนของเสนกราฟจากวันที่ 0 ไปยังวันที่ 63 ดังภาพที่  28 โดย
วันที่ 63  มีความยาวคลื่นเพิ่มข้ึนสูงสุดที่ 465 นาโนเมตร แสดงถึงการพบโครงสรางแอลิแฟติกในชวง
น้ี ขณะที่วันที่ 77 ณ ตําแหนงน้ีกลับมีคาการดูดกลืนที่ตํ่ากวา บอกถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เกิดสารฮิวมิกไปเปนโครงสรางแอลิแฟติกซึ่งสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมีนัยสําคัญ (r=0.802, 
p<0.01) บอกถึงปริมาณของลิกนินและควิโนนที่สัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับโครงสรางแอลิแฟติกดวย 
ดังภาพที่ 30  
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ภาพท่ี 30 ความสัมพันธระหวางความดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร                    
    กับความดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร  (r=0.801, p<0.01) 
 
         4.4.4  ความยาวคลื่นชวง 600- 670 นาโนเมตร (ชวง E6) 
         ความยาวคลื่น 600 – 670 นาโนเมตร (ชวง E6) จะบอกถึงสารประกอบแอโรแมติก                
ที่ชัดเจนข้ึน เน่ืองจากพันธะคูของหมูฟงกชัน C=O แสดงถึงความเขมขนที่เพิ่มข้ึนของสารประกอบ 
แอโรแมติกซึ่งเปนโครงสรางสวนใหญของสารฮิวมิก (Domeizel et al., 2004) จากผลการทดลอง
ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตรในชวงน้ีมีการดูดกลืนคลื่นแสงนอยมาก อยางไรก็ดีวันที่ 63 เปนวันที่มี
การดูดกลืนคลื่นแสงในชวงน้ีสูงที่สุด เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสราง            
แอโรแมติกไปเปนโครงสรางแอโรแมติกที่เพิ่มมากข้ึน (ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร) กับ (ความยาว
คลื่น 665 นาโนเมตร) และการเปลี่ยนโครงสรางแอลิแฟติกไปเปนโครงสรางแอโรแมติกซึ่งเปน
โครงสรางของกรดฮิวมิกที่มีความเสถียรย่ิงข้ึน (ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร) กับ (ความยาวคลื่น 
665 นาโนเมตร) โดยมีความสัมพันธกันทางสถิติซึง่แปรผันตามกันอยางมีนัยสําคัญ (r=0.808; 0.999, 
p<0.01) ดังภาพที่ 31 เมื่อระยะเวลาการหมักผานไปเกิดกระบวนการสรางกรดฮิวมิกไปเปน
โครงสรางแอโรแมติก มีระดับการแทนที่ของหมูฟงกชันที่มอีอกซิเจน (C=O) เปนองคประกอบเพิ่มข้ึน 
เมื่อระยะเวลาการหมักปุยนานข้ึน แสดงถึงโครงสรางแอโรแมติกที่เพิ่มข้ึน ( He et al., 2011) 
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(ก) ความสัมพันธระหวางความดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร กับความดูดกลืนคลื่นแสง      
ที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร (r=0.808, p<0.01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ข) ความสัมพันธระหวางความดูดกลืนคลื่นแสง 465 นาโนเมตร กบัความดูดกลืนคลื่นแสง 665              

นาโนเมตร (r=0.999, p<0.01) 
 
ภาพท่ี 31 (ก) ความสัมพันธระหวางความดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตรกับ       

ความดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร  
   (ข) ความสัมพันธระหวางความดูดกลืนคลื่นแสง 465 นาโนเมตร กบัความดูดกลืนคลื่นแสง 

665 นาโนเมตร 
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   เมื่อแบงปุยตามทิศทางของการเกิดโครงสรางที่ไมอิ่มตัวในชวงการดูดกลืนคลื่นแสงที่อยู
ระหวาง 260 – 280 นาโนเมตร (ชวง E2)  460 – 480 นาโนเมตร (ชวง E4) และ 600 – 670             
นาโนเมตร (ชวง E6) สามารถแบงออกไดเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะเพิ่มข้ึน (ระหวาง วันที่ 0-63) และ
ระยะลดลง (ระหวาง วันที่ 64-119) ดังภาพที่ 28 และตารางที่ 21 พบวาโครงสรางทั้ง 3 ชวงคลื่นจะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน (ภาพที่ 30 และภาพที่ 31) โดยโครงสรางที่ไมอิ่มตัวตางๆ 
จากทั้ง 3 ชวงคลื่นจะคอยๆ เพิ่มข้ึนจนมีคาสูงที่สุดในวันที่ 63 จากน้ันโครงสรางดังกลาวจะลดลงไป
จนสิ้นสุดกระบวนการหมัก ทําใหชวงอายุการหมกัปุยเปนเวลา 63 วันเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดเน่ืองจากมี
ปริมาณโครงสรางพันธะที่ไมอิ่มตัวมาก พลังงานพันธะเหลาน้ีสูง และมีความเสถียรอยูในสิ่งแวดลอม
ไดนานที่สุดเมื่อเทียบกับชวงระยะเวลาการหมักอื่นๆ  
 

ตารางท่ี 21 สรุปทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเกิดโครงสรางที่ไมอิ่มตัวทางคุณลักษณะเชิงแสง         
       ของกรดฮิวมิกที่สกัดจากปุยหมกัมูลวัวดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกป 
       ตลอดกระบวนการหมัก 

 
 หมายเหตุ      การลดลง,        การเพิ่มข้ึน    

           
4.5 อัตราสวนความยาวคลื่น 
 การพิจารณาอัตราสวนความยาวคลื่นแสงเปนการศึกษาระดับการเกิดสารฮิวมิกจากการ            
นําคาดูดกลืนคลื่นแสงที่ตรวจพบในแตละชวงความยาวคลื่นมาหารกัน โดยอัตราสวนความยาวคลื่นที่ 
280 ตอ 472 นาโนเมตร (E2/E4 ) และความยาวคลื่นที่ 280 ตอ  665 นาโนเมตร (E2/E6) อัตราสวน
ความยาวคลื่นที่ 465 นาโนเมตร ตออัตราสวนความยาวคลื่นที่ 665 นาโนเมตร (E4/E6) ซึ่งอัตราสวน
เหลาน้ีสามารถอธิบายทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในของกระบวนการเกิดสารฮิวมิก          
ไดดังน้ี 

ความยาวคลื่น 
(นาโนเมตร) 

การเปลี่ยนแปลง 
ของโครงสรางพันธะที่ไมอิ่มตัว 

ระยะเพิ่มข้ึน ระยะลดลง 

วันที่ 
0-63 

วันที่ 
64 – 119 

205 -230 
การเปลี่ยนสถานะของอิเล็กตรอน π-π*           

ของโครงสรางแอโรแมติก 

 
 

 
 

260 -280 
การดูดกลืนของโครงสรางแอโรแมติกที่มี
หมูฟงกชัน C=C,  C=O และ N=N   

 
 

 
 

460 - 480 
พบโครงสรางแอลิแฟติก ซึ่งเปนชวงเริ่มตน
ของกระบวนการสรางกรดฮิวมิก 

 
 

 
 

600 - 670 
โครงสรางแอโรแมติก เน่ืองจากพันธะคูของ            
หมูฟงกชัน C=O ที่เปนโครงสรางของ            
กรดฮิวมิก 
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 4.5.1 อัตราสวนระหวาง E2/E4  
                 อัตราสวนความยาวคลื่นที่ 280 นาโนเมตร (E2) ซึ่งหมายถึงโครงสรางแอโรแมติก           
ในลิกนิน ตออัตราสวนความยาวคลื่นที่ 465 นาโนเมตร (E4) ซึ่งเปนสัดสวนของโครงสรางจําพวก
เริ่มตนแอลิแฟติก ของกระบวนการฮิวมิกฟเคชัน (E2/E4) โดยคาที่นอยลงบงบอกถึงสัดสวนโครงสราง
ที่เสถียรมีปริมาณมากข้ึนจากการยอยสลายโครงสรางลิกนินต้ังตน (Sellami et at., 2008; Remmy 
et al., 2010) ซึ่งในชวงระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic phase) มีการเปลี่ยนแปลงไมคงที่ แตเมื่อ
ปุยเจริญเต็มที่ไปแลวจะมีคาคงที่ในชวงสั้นๆ (วันที่ 35-42) จากน้ันจะลดลงอยางรวดเร็วและตํ่าที่สุด
ในวันที่ 63 ภาพที่ 32 การเพิ่มข้ึนของอัตราสวนน้ีอีกครั้งนึงแมจะอยูในสภาวะที่สารต้ังตนหมดไปแลว
ก็ตาม (วันที่ 77-119) อาจเน่ืองมาจาก โครงสรางแอลิแฟติกที่เกดิข้ึนใหมจากการยอยสลายโครงสราง
ฮิวมิกที่เสถียรที่ทําหนาที่เปนสารต้ังตนแทนเมื่อวัตถุดิบต้ังตนหมดไป ดังภาพที่ 7  โดยลักษณะของ  
สารฮิวมิกที่มีความเสถียรนอยกวาจะมีหมูฟงกชันที่มีแนวโนมคลายคลึงกับ  กรดฟลวิก คือ มีหมูฟงกชัน
ที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบมาก เชน COOH และ C=O (Veeken et al., 2000) สอดคลองกับ
ปริมาณออกซิเจนของกรดฮิวมิกที่พบมากข้ึนถึงรอยละ 57.6- 60.7 ต้ังแตวันที่ 91 เปนตนไป ในขณะที่
โครงสรางที่มีคารบอนเปนองคประกอบมีคาลดลงอยูที่รอยละ 30.5 – 38.9 และสงผลใหอัตราสวน O/C 
ในวันที่ 91 มีคาสูงที่สุดอยูในชวง 1.69 – 1.99 มากกวาในชวงที่ปุยเจริญเต็มที่ในวันที่ 35 ถึง  1.3 -1.5 
เทาดังตารางที ่21  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

       ภาพท่ี 32  การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนความยาวคลื่นที่ 280 นาโนเมตร (E2) ตออัตราสวน          
             ความยาวคลื่นที่ 472 นาโนเมตร (E4) ตลอดระยะเวลาการหมัก 
 

4.5.2 อัตราสวนระหวาง E4/E6 
                         อัตราสวนความยาวคลื่นที่ 465 นาโนเมตร (E4) ซึ่งหมายถึงโครงสรางเริ่มตนจําพวก   
แอลิแฟติกของกระบวนการฮิวมิกฟเคชันตอความยาวคลื่นที่ 665 นาโนเมตร (E6) ซึ่งบงบอกถึง
โครงสรางแอโรแมติกที่ประกอบดวยพันธะคูในโครงสรางสารฮิวมิก (E4/E6) โดยคาที่นอยลง         

ระยะเวลาการหมัก (วัน) 

E2
/E

4 
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ของอัตราสวนน้ีบงบอกถึงสัดสวนโครงสรางที่เสถียรมีปริมาณมากข้ึนโดยการเกิดโครงสรางที่มี          
ความเสถียรมากมีพันธะที่มีพลังงานสูง เชน พลังงานพันธะในวงแหวนแอโรแมติก พันธะคู               
และพันธะสาม (ประภาณี, 2539; Albrecht et al., 2011) ขณะที่โครงสรางเบื้องตนของสารฮิวมิก 
ไดแก โครงสรางแอลิแฟติกจะลดลง (Zbytniewski et al., 2005; Fialho et al., 2010) พบวา        
ในชวงแรกของระยะอุณหภูมิสูง (วันที่ 0-3) อัตราสวน E4/E6 จะสูง ภาพที่ 33 เน่ืองจากมีการยอย
สลายของสารอินทรียที่มีขนาดโมเลกุลเล็กซึ่งมีโครงสรางที่เปนแอลิแฟติกมากคลายกับงานวิจัย            
ของ Sellami et al. (2008) แตเมื่อระยะเวลาการหมักปุยนานข้ึนเขาสูระยะคงสภาพ (Mature 
phase) อัตราสวนน้ีมีแนวโนมลดตํ่าลงในวันที่ 63 และ 77 อาจเน่ืองมาจากการเกิดโครงสราง            
แอโรแมติกที่เสถียรมากข้ึนจากการยอยสลายคารโบไฮเดรตและควิโนน ซึ่ง เปนสารต้ังตน                   
ผานกระบวนการออกซิไดสบริเวณหมูฟงกชันที่มีฟนอลิกแลวสรางพันธะกับหมูเมทอกซี (methoxy) 
และ/หรือปลายดานหน่ึงของโครงสรางแอลิแฟติกของสารฮิวมิก เกิดเปนโครงสรางแอโรแมติก           
ที่เสถียรมากกวา (Zbytniewski et al., 2005; Sellami et al., 2008) โดยอัตราสวน E4/E6 น้ีมีคา
ตํ่าที่สุดในวันที่ 77 จากน้ันอัตราสวนน้ีจะคอยๆ เพิ่มข้ึนจากการที่สารต้ังตนซึ่งเปนอาหารของ
จุลินทรียหมดไปและจุลินทรียยอยสลายโครงสรางสารฮิวมิกเพื่อนําไปใชแทน ทําใหการดูดกลืนคลื่น
แสงบริเวณความยาวคลื่น 665 นาโนเมตร ลดลงและอัตราสวน E4/E6 คอยๆ เพ ิ่มข้ึนดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ Albrecht et al. (2011)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ระยะเวลาการหมัก (วัน) 

E4
/E

6 

ภาพท่ี 33 การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนความยาวคลื่นที่ 465นาโนเมตร (E4) ตออัตราสวน          

ความยาวคลื่นที่ 665 นาโนเมตร (E6) ตลอดระยะเวลาการหมัก 
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ระยะเวลาการหมัก (วัน) 

4.5.3 อัตราสวน  E2/E6 
                   อัตราสวนความยาวคลื่นที่ 280 นาโนเมตร (E2) หมายถึง โครงสรางแอโรแมติก         
ในลิกนินตออัตราสวนความยาวคลื่นที่ 665 นาโนเมตร (E6) ซึ่งบงบอกถึงโครงสรางแอโรแมติก          
ที่ประกอบดวยพันธะคูในโครงสรางของสารฮิวมิก (E2/E6) โดยคาที่นอยลงของอัตราสวนน้ีบงบอกถึง
การยอยสลายของสารต้ังตนไปเปนโครงสรางแอโรแมติกที่เพิ่มข้ึน (Zbytnieski และ Buszewski 
2005) พบวาอัตราสวน E2/E6 มีแนวโนมของกราฟ ภาพที่ 34 ไปในทิศทางเดียวกันกับ อัตราสวน 
E4/E6 ภาพที่ 28 โดยโครงสรางแอลิแฟติก (E4) จะอยูในสิ่งแวดลอมไดนานกวาโครงสรางพวกลิกนินที่
เปนสารต้ังตน (E2) ทําใหคาตํ่าสุดของอัตราสวน E4/E6ชากวา E2/E6 ถึง 2 สัปดาหแมวาหลังจากน้ัน
อัตราสวนทั้งสองจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทั้งคูจากการถูกจุลินทรียยอยสลายก็ตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 34 การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนความยาวคลื่นที่ 280นาโนเมตร (E2) ตออัตราสวน         

       ความยาวคลื่นที่ 665 นาโนเมตร (E6) ตลอดระยะเวลาการหมัก 

 จากการพิจารณาอัตราสวน E2/E4  E2/E6  และ E4/E6 พบวาสามารถใชชวยอธิบาย                  
การเปลี่ยนแปลงระดับการเกิดสารฮิวมิกได เน่ืองจากอัตราสวนเหลาน้ีจะบอกถึงการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางภายในของกรดฮิวมิก โดยอัตราสวน E2/E4 และ E2/E6  มีคาตํ่าสุดสําหหรับปุยหมักมูลวัว 
ในวันที่ 63 จากน้ันอัตราสวนเหลาน้ีจะมีคาเพิ่มสูงข้ึน แสดงใหเห็นวาวัตถุดิบที่เปนสารต้ังตน           
ของกระบวนการหมักถูกใชหมดไปในชวงวันเวลาดังกลาว และอัตราสวน E4/E6 จะมีคาตํ่าสุดในวันที่ 
77 แสดงถึงการเกิดโครงสรางของกรดฮวิมิกที่เสถียร ดังน้ันวันที่เหมาะสมในการนําปุยหมกัมูลวัวไปใช
ประโยชนควรเลือกปุยหมักมูลวัวที่หมักเปนเวลา 63 วัน เพราะเปนวันที่ปุยหมักมีการยอยสลายสาร
ต้ังตนไปเปนกรดฮิวมิกที่มีความเสถียรที่สุด และหากเก็บไวนานเกิน 77 วัน วัตถุดิบที่เปนสารต้ังตนจะ
ถูกยอยสลายหมดไปทําใหการเกิดโครงสรางของกรดฮิวมิกที่เสถียรลดลง ปุยหมักจะมีคุณภาพลดลง
ดังกลาว 

E2
/E

6 



69 
 

  4.5.4 ผลตางของลอกาลิทึม E400 กับ E600 (Log E) 
                      คา Log E เปนผลตางของลอกาลิทึมที่การดูดกลืนคลื่นแสงที่ 400 นาโนเมตรกับ 
600 นาโนเมตร  สมการที่ 1 นํามาใชอธิบายระดับการเกิดกรดฮิวมิกของสารอินทรียได โดยคา Log E 
ที่ลดตํ่าลงจะเปนการแสดงออกถึงระดับของการเกิดสารฮิวมิกของสารอินทรียที่เสถียร (Kumada, 
1987; Tan, 2003; Oskars et al., 2013) พบวาเมื่อปุยหมักเขาสูระยะอุณหภูมิสูง                
(วันที่ 1 -34) ทําใหคา Log E มีค่าเพิมขึนเน่ืองจากเกิดกระบวนการยอยสลายของสารอินทรียที่มี

ขนาดโมเลกุลเล็กซึ่งมีโครงสรางที่เปนแอลิแฟติกอยู ดังตารางที่ 22 โดยการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางคลายกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวน E4/E6 แตเมื่อระยะเวลาการหมักปุยนานข้ึนเขาสู
ระยะคงสภาพ (Mature phase) (วันที่ 36 -119) อัตราสวนน้ีมีแนวโนมลดตํ่าลง โดยเปลี่ยนจาก
โครงสรางแอลิแฟติกไปเปนโครงสรางแอโรแมติก โดยคาที่นอยกวา 0.6 จะเปนฮิวมิกที่มีความเสถียร
มากแตถามีคามากกวา 1.1 จะเปนฮิวมิกที่มีความเสถียรนอย (Tan, 2003) พบวาในชวงที่ปุยเจริญ
เต็มที่ปุยที่มีอายุ 63 77 และ 119 วันจัดเปนชวงที่กรดฮิวมิกที่มีความเสถียรเหมาะแกการนําไปใช
ประโยชนอยางไรก็ดีการจะนํากรดฮิวมิกไปใชประโยชนควรคํานึงถึงปริมาณกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึนดวย     
ซึ่งจากภาพที่ 21 พบวาวันที่ 63 มีปริมาณกรดฮิวมิกมากกวาวันที่ 77 และ 119 ถึง 1.5 เทาทําให
วันที่ 63 จัดเปนวันที่กรดฮิวมิกมีทั้งปริมาณและคุณภาพเหมาะสมตอการนําไปใชมากที่สุด 
 
ตารางท่ี 22 คาดัชนีฮิวมิฟเคชันของสารฮิวมกิ (Log E) ตลอดระยะเวลาการหมกั 

หมายเหตุ : NC หมายถึงไมสามารถคํานวณได (not calculated) เน่ืองจาก Log E400 มีคาตํ่ามากทํา
ให Log E มีคาติดลบ 

ระยะการหมัก การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางท่ีไมอ่ิมตัว 

ระยะเวลาการหมกั (วัน) Log E 

ระยะเริ่มผสม 

ระยะเพิ่มข้ึน 

0 0.89 

 
 

ระยะอุณหภูมิสงู 

3 0.86 
7 0.47 
14 0.85 
21 0.72 
28 NC 

ระยะสุดทายของการ
เกิดปฏิกริิยา 

35 0.78 

 
 

ระยะทีปุ่ยเจรญิเต็มที ่

42 0.89 
63 0.54 

ระยะลดลง 

77 0.44 
91 0.77 
105 0.79 
119 0.55 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
ปุยหมักมูลวัวผสมกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ไดแก กระดูกวัวปน รําละเอียด มูลคางคาว 

ผสมกับธาตุอาหารรองที่มีแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก จากน้ันราดดวยนํ้าหมักที่ประกอบดวย
ปลา กากนํ้าตาล สับปะรด สารเรงพด.2  ทําการหมักปุยเปนระยะเวลา 4 เดือน โดยเก็บตัวอยางปุย
ในวันที่ 0 37 14 21 28 35 42  63 77 91 105 และ 119 วัน  จากน้ันทําการตรวจสอบลักษณะ
พื้นฐานของปุยหมักและเปรียบเทียบมาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 และ
ติดตามคุณลั กษณะทางกายภาพและ คุณลักษณะเ ชิ งแสง ดวยเทค นิคอัลตราไวโอเลต                       
วิสิเบิลสเปกโทรสโกป    

จากการเปรียบเทียบคุณลักษณะของปุยหมักอินทรียตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร 
2548 ซึ่งประกอบดวยลักษณะทางกายภาพ เชน   ขนาดของปุย ปริมาณหินและกรวด พลาสติกแกว
และโลหะ ปริมาณความช้ืน ลักษณะทางเคมี เชน ปริมาณอินทรียวัตถุ คาความเปนกรดดาง             
คาการนําไฟฟา และปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พบวาปุยหมัก
มูลวัวมีลักษณะทางกายภาพและเคมีสวนใหญผานเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร             
มีความอุดมสมบูรณสูงจากปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่มากกวามาตรฐาน ซึ่งเมื่อ
แบงระยะของปุยหมักตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไดเปน 4 ระยะ คือ ระยะเริ่มผสม (วันที่0) 
ระยะอุณหภูมิสูง (วันที่ 1-34) ระยะสุดทายของการเกิดปฏิกิริยา (วันที่35) ระยะที่ปุยเจริญเต็มที่ 
(วันที่ 36-119) ซึ่งระยะเวลาการหมักมีอิทธิพลตอคุณภาพปุยหมักที่ทั้งปริมาณอินทรียวัตถุและ
อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนจะลดลงเมื่อระยะเวลาการหมักนานข้ึน (r=-0.671 และ -0.655,           
p< 0.01) อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนําไปใชประโยชน พบวาปุยหมักที่มีอายุ
ต้ังแต 35 วันเปนตนไปมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชประโยชนได โดยการนําปุยหมักน้ีไปใชอาจตอง
ใชแตเพียงปริมาณนอยเพื่อปองกันการเกิดปญหาดินเค็มเน่ืองจากมีคาการนําไฟฟาสูงกวามาตรฐาน 
และควรนําข้ีแดดนาเกลือออกจากสวนผสมสําหรับการหมักในอนาคตตอไป 

นอกจากน้ีปริมาณสารอนิทรียยังเปนตัวบงช้ีสาํคัญตอการเกิดปริมาณกรดฮิวมิกที่เปนผลผลิต
จากการยอยสลายของจลุินทรีย โดยเมื่อระยะเวลาการหมักนานข้ึนปริมาณกรดฮิวมิกและสารอินทรีย
จะลดลงแปรตามกันอยางมีนัยสําคัญ (r=0.585, p<0.05)  โดยทั้งคารบอนและไนโตรเจนของกรด 
ฮิวมิกตางก็ลดลงอยางมีนัยสําคัญเชนกัน (r=-0.777, p<0.01) ทําใหอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน
มีคาเปลี่ยนแปลงไมมากนักตลอดกระบวนการหมัก ขณะที่ปริมาณธาตุออกซิเจนกลับมีคาเพิ่มข้ึนและ
เปนผลใหอัตราสวนออกซเิจนตอคารบอนเพิ่มข้ึนสัมพนัธกับระยะเวลาการหมัก (r= 0.921, p< 0.01) 
ซึ่งการเพิ่มสัดสวนของโครงสรางที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบ เชน หมูคารบอกซิล ( -COOH)             
ที่มีความสามารถละลายนํ้าไดดีน้ี ทําใหเสถียรภาพของกรดฮิวมิกในระยะทายๆ ของกระบวนการหมัก
ต้ังแตวันที่ 91-119 มีคาลดลงอยางมากถึง 1.9-2.2 เทา 

เพื่ออธิบายโครงสรางแบบตางๆ ของกรดฮิวมิกที่ เกิดข้ึนจากการเกิดพันธะของธาตุ
องคประกอบ งานวิจัยน้ีจึงไดนําเทคนิคทางอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลส เปกโทรสโกปซึ่ง ศึกษา          
ความดูดกลืนรังสีของโครงสรางที่ไมอิ่มตัวและพบไดทั่วไปในโครงสรางกรดฮิวมิกมาใชศึกษา          
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การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางภายในกรดฮิวมิกที่ระยะเวลาตางๆได เชน ความยาวคลื่น  205 - 230 

นาโนเมตร บอกการเปลี่ยนสถานะของอิเล็กตรอน π-π* ของโครงสรางแอโรแมติก ความยาวคลื่น 

260 – 280 นาโนเมตร (ชวง E2)  แสดงถึงการดูดกลืนของโครงสรางที่ไมอิ่มตัวของลิกนินและควิโนน
ที่เปนวงแหวน  ความยาวคลื่น 460 – 480 นาโนเมตร (ชวง E4) เปนลักษณะโครงสรางแอลิแฟติก           
ซึ่งเปนชวงเริ่มตนของกระบวนการสรางกรดฮิวมิก และความยาวคลื่น 600 – 670 นาโนเมตร            
(ชวง E6) แสดงการพบโครงสรางแอโรแมติกที่เสถียรของกรดฮิวมิก โดยพบวาเมื่อแบงปุยตามทิศทาง
ของการเกิดโครงสรางที่ไมอิ่มตัวจากการดูดกลืนคลื่นแสงทั้ง 3 ชวงที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
สามารถแบงออกไดเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะเพิ่มข้ึน (ระหวาง วันที่ 0-63) และระยะลดลง (ระหวาง 
วันที่ 64-119) โดยโครงสรางที่ไมอิ่มตัวดังกลาวจะคอยๆ เพิ่มข้ึนจนมีคาสูงที่สุดในวันที่ 63 และจะ
คอยๆ ลดลงไปจนสิ้นสุดกระบวนการหมักเชนเดียวกับปริมาณสารอินทรียและกรดฮิวมิกที่ลดตํ่าลง
ในชวงทายๆ ของกระบวนการหมักเชนกัน  

เพื่อศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางที่เกิดข้ึน ณ เวลาตางๆ ในรูปอัตราสวนของ
โครงสรางที่เสถียรนอยตอโครงสรางที่มีความเสถียรมากกวา ไดแก อัตราสวน E2/E4  อัตราสวน E4/E6 
และอัตราสวน E2/E6 ซึ่งคาอัตราสวนที่นอยลงจะบอกถึงสัดสวนของโครงสรางกรดฮิวมิกที่เสถียร          
มีปริมาณมากข้ึน พบวาจากการศึกษาน้ีอัตราสวนทั้ง 3 มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
เชนกัน โดยมีความแปรปรวนอยางมากในชวงระยะอณุหภูมิสูง จากน้ันเมื่อเขาสูระยะที่ปุยเจริญเต็มที่
จะมีคาลดตํ่าที่สุดในชวงวันที่ 63-77 และไปเพิ่มข้ึนอีกครั้งในชวงทายๆ ของกระบวนการหมัก            
(วันที่ 91-119) แสดงใหเห็นถึงการสลายโครงสรางที่เสถียรของกรดฮิวมิกเมื่อสารต้ังตนหมดไป 
 นอกจากน้ีผลตางของลอกาลิทึมของการดูดกลืนคลื่นแสงที่ E400 กับ E600 หรือที่เรียกวา           
Log E ที่ตํ่ากวา 0.6 จะบงบอกถึงลักษณะของกรดฮิวมิกที่มีความเสถียรมาก (Tan, 2003) ซึ่งจาก
การศึกษาน้ีพบวาในชวงที่ปุยเจริญเต็มที่วันที่ 63 77 และ 119 จะเปนชวงที่มีคา Log E 0.54 0.44 
และ 0.55 ตามลําดับ จึงเปนชวงเวลาที่กรดฮิวมิกมคีวามเสถียรเหมาะแกการนําไปใชประโยชนมากที่สุด 
แตเมื่อเปรียบเทียบถึงปริมาณกรดฮิวมิกที่เกิดข้ึนพบวาปุยอายุ 63 วันจะมีปริมาณกรดฮิวมิก มากกวา
วันที่ 77 และ 119 ถึง 1.5 เทา ทําใหปุยอายุ 63 วันมีคุณสมบัติเชิงปริมาณ และคุณภาพดีที่สุด 

จะเห็นไดวาเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกปสามารถนํามาประยุกตเพื่อศึกษา

วิวัฒนาการของกรดฮิวมิกระหวางการหมักปุยได และลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง           

ของกรดฮิวมกิสามารถนํามาใชเลือกอายุของปุยหมักที่มีคุณภาพดีที่สุดได เพราะปุยหมักที่ดีจะตอง            

มีโครงสรางกรดฮิวมิกที่เสถียร อันประกอบไปดวยโครงสรางของพันธะไมอิ่มตัวและโครงสราง             

แอโรแมติกเปนจํานวนมาก เน่ืองจากโครงสรางเหลาน้ีสามารถอยูในสิ่งแวดลอมและชวยในการ

ปรับปรุงคุณภาพดินไดนาน นอกจากน้ีเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับวิธี

วิเคราะหทางโครงสรางแบบอื่นๆ จึงเหมาะที่จะนํามาใชเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพปุยหมัก                 

อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาปุยหมักชนิดอื่นๆ เชิงคุณภาพในอนาคตไดตอไป  
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ขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ และทางเคมีของปุยหมัก 
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ขอมูลลักษณะพ้ืนฐานทางกายภาพและทางเคมีของปุยหมัก 
 

     ตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะหขอมลูพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมีของปุยหมักมูลวัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา (วัน) 
TOC (mg/g) 

+SD 
TC (mg/g) 

+SD 
TIC (mg/g) 

+SD 
HA (mg/g) 

+SD 

0 257.6+6.19 266.69+6.20 9.12+0.80 6.66+1.11 

3 256.3+24.01 266.40+24.35 10.13+0.35 5.74+0.70 

7 197.5+0.71 207.15+1.12 9.66+0.41 6.33+0.80 

14 183.7+8.61 192.42+8.55 8.74+0.17 7.19+0.38 

21 200.9+12.68 209.37+12.14 8.45+0.73 3.77+1.34 

28 238.5+1.95 247.76+2.45 9.22+0.56 6.06+0.49 

35 217.3+1.75 225.82+1.34 8.57+0.52 6.06+6.79 

42 190.7+5.78 199.26+5.23 8.58+0.16 5.63+0.23 

63 210.7+21.67 219.24+21.77 8.50+0.10 5.11 + 0.64 

77 170.4+14.61 179.08+14.49 8.63+0.48 3.31 + 0.12 

91 167.0+14.24 174.82+14.18 7.83+0.19 3.51 +0.24 

105 195.9+10.63 204.45+10.55 8.59+0.55 4.15 +0.31 

119 169.3+3.56 177.36+3.48 8.10+0.70 3.47 +0.18 
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ภาคผนวก ข 
 

คาการดูดกลืนแสงอัตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกป 
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ขอมูลการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกปจากความยาวคลื่นชวงตางๆ 
                    

   ตารางท่ี 27 คาการดูดกลืนคลื่นแสงของกรดฮิวมิกจากปุยหมักมลูวัวดวยชวงคลื่นอัลตราไวโอเลตและวิสเิบลิสเปกโทรสโกป

day abs205 abs207 abs215 abs220 abs230 abs 260 abs280 abs460 abs480 abs472 abs465 abs665 

0 0.1395 0.1337 0.0986 0.0756 0.0473 0.0242 0.024 0.0032 0.0024 0.0029 0.0031 0.0006 

3 0.1671 0.1606 0.1213 0.0959 0.0631 0.031 0.0311 0.0039 0.0031 0.0035 0.0037 0.0007 

7 0.155 0.1505 0.1162 0.0935 0.0626 0.0357 0.0339 0.0085 0.0075 0.0081 0.0084 0.0037 

14 0.1617 0.1591 0.1231 0.0968 0.0686 0.0404 0.038 0.0062 0.0052 0.0057 0.0059 0.0014 

21 0.1721 0.1677 0.1284 0.1018 0.0674 0.0352 0.0342 0.0051 0.0041 0.0048 0.005 0.0014 

28 0.1605 0.1573 0.1209 0.095 0.0627 0.0327 0.0321 0.0045 0.0036 0.0041 0.0044 0.0012 

35 0.1447 0.1439 0.1111 0.0866 0.0566 0.0287 0.0287 0.0036 0.0028 0.0032 0.0036 0.0008 

42 0.1373 0.1364 0.1066 0.0843 0.0563 0.0288 0.0288 0.0036 0.0028 0.0032 0.0036 0.0007 

63 0.1659 0.1643 0.1316 0.1084 0.0783 0.045 0.0426 0.0091 0.0078 0.0084 0.0088 0.0034 

77 0.0285 0.032 0.0337 0.0353 0.0387 0.0246 0.0231 0.0039 0.0033 0.0038 0.0039 0.0019 

91 0.0402 0.0426 0.0444 0.0477 0.0515 0.0304 0.0303 0.0039 0.0031 0.0036 0.0037 0.001 

105 0.0265 0.0312 0.0355 0.0389 0.0433 0.0256 0.0257 0.0032 0.0025 0.003 0.0032 0.0008 

119 0.0221 0.0275 0.0357 0.0421 0.0492 0.0313 0.03 0.0046 0.0039 0.0044 0.0045 0.0015 
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ระยะเวลา
การหมัก 

อัตตราสวน คา Log E 

E2/E4 E4/E6 E2/E6 e400 e600 
14 6.67 4.07 27.14 0.0128 0.0018 
21 7.13 3.43 24.43 0.0101 0.0019 
28 7.83 3.42 26.75 0.00094 0.0016 
35 8.97 4.00 35.88 0.008 0.0013 
42 9.00 4.57 41.14 0.0079 0.001 
63 5.07 2.47 12.53 0.0153 0.0044 
77 6.08 2.00 12.16 0.00666 0.0024 
91 8.42 3.60 30.30 0.0083 0.0014 
105 8.57 3.75 32.13 0.0068 0.0011 
119 6.82 2.93 20.00 0.0086 0.0024 

ตารางท่ี 28 คาอัตราสวนของการดูดกลืนคลื่นแสงตลอดระยะเวลาการหมัก 
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ภาพท่ี 35 ผลการวิเคราะหความดูดกลืนรงัสีในชวงอลัตราไวโอเลตวิสเิบลิของกรดฮิวมกิในปุยหมักมลูวัวที่ระยะเวลาตางกัน 
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         ภาพที่ 36  การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวน E2/E4 E4/E6 E2/E6 
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ภาคผนวก ค 
 

ขอมูลทางสถิติ 
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                  หมายเหตุ: ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรทีร่ะดับนัยสําคัญ    0.01, n=13 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 29 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันของธาตุคารบอนและไนโตรเจน 
อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนกับระยะเวลาการหมัก 

 
พารามิเตอร ระยะเวลา 

การหมัก 
คารบอน -0.880** 
ไนโตรเจน -0.799** 

อัตราสวนคารบอนตอ
ไนโตรเจน 

-0.782** 


