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วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้  เพื่อศึกษารูปแบบของสังกะสีและทองแดงระหว่าง

กระบวนการหมักปุ๋ยหมักมูลวัวกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเทคนิคการสกัดลำดับข้ันแบบ  
Bureau of of reference (BCR) ซึ่งแบ่งโลหะออกเป็น 4 รูปได้แบบได้แก่ รูปที่แลกเปลี่ยนได้ รูป
สารประกอบออกไซด์ รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ และรูปคงค้างของแข็ง โดยทำการเก็บตัวอย่าง
ระหว่างการหมักในวันที่ 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 ปุ๋ยหมักแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะอุณหภูมิสูง (ระหว่างวันที่ 0 - 34) และระยะที่ปุ๋ยเจริญเต็ม (ตั้งแต่วันที่ 
35)  

รูปแบบของโลหะทั้ง 2 ของสังกะสีและทองแดงที่พบสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ รูปคง
ค้างของแข็ง > รูปที่แลกเปลีย่นได้ > รูปสารประกอบออกไซด์ > รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ แต่
กระนั้นสังกะสีที่พบมีแนวโนมที่จะอยู่ในรูปที่ปลดปล่อยออกมาได้ง่ายว่าทองแดง โดยแต่ละรูปแบบมี
ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นสัมพันธ์กับระยะเวลาการหมกัอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.01) ซึ่งเรียกกระบวนการ
นี้ว่า condensation process ดังนั้นกระบวนการหมักจึงเพิ่มศักยภาพของโลหะเชิงปริมาณทุก
รูปแบบโดยเฉพาะหลงัวันที่ 77 โดยรูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้ของสังกะสีซึ่งเป็นรูปแบบที่พร้อมใช้งานมี
ปริมาณมากที่สุดในวันที่ 77 และทองแดงพบมากช่วงระหว่างวันที่ 105 – 119 สรุปได้ว่ากระบวนการ
หมักมีอิทธิพลต่อการเพิ่มปริมาณของสังกะสีและทองแดงที่ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมัก  
การศึกษาครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการเลือกอายุปุ๋ยหมักที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีจัดการปุ๋ยหมักให้มีปริมาณของโลหะที่เพิ่มมากขึ้น 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการไปใช้งานในอนาคตต่อไป 
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The objective of this research was to study zinc (Zn) and copper (Cu) 
speciation during the fermenting period of cow manure mixed with agricultural 
wastes using community bureau of reference (BCR) technique. The species were 
categorized into 4 fractions: Exchangeable (Ex), Oxide bound (Ox), Organically bound 
(Org) and Residual (Res) fractions. Samples were collected during fermenting period 
at days 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 and 119. The compost was 
divided into 2 phases: thermophilic phase (during days 0-34) and mature phase (since 
day 35). 

Both fractions of Zn and Cu were found in the following order 
Res>Ex>Ox>Org. Nevertheless, Zn was found in more easily available fractions than 
Cu. Every fractions of each tended to be more concentrated corresponding to the 
composting time (p<0.01) which was called condensation process. Therefore, 
composting increased the potential amounts of metals in all forms especially after 
day 77 while exchangeable form which was readily available was found highest on 
day 77 for Zn and during days 105-119 for Cu.  In summary, composting affected the 
positive change of Zn and Cu enhancing compost quality. This study not only 
provided the idea how to select the appropriate day to use the compost effectively 
but also showed how to manage the compost to have more condensation of metals 
which would be beneficial for further practical use. 
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บทท่ี 1  

บทนำ 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญ 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกษตรกรรมถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญของคนไทย การทำการเกษตร

เพื่อให้ได้ผลผลิตทีด่ี สิ่งสำคัญส่วนหนึ่งมาจากความอุดมสมบรูณ์ของดิน ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่

ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตร โดยไม่มีการเติมสารอินทรียวัตถุในดินทำให้สารอินทรีย์

วัตถุในดินหมดไป ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการกับดินให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน โดยสามารทำได้ด้วยการใช้ปุ๋ย

หมัก ซึ่งปุ๋ยหมักนั้นนอกจากจะสามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินแล้วยังมีธาตุอาหารที่

สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ทองแดง เหล็ก 

แมงกานีส และสังกะสี เป็นต้น  โดยมูลสัตว์นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักเนื่องจากมีปริมาณ

ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุสูง สามารถช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน(Qureshi, Lo, 

Liao, & Mavinic, 2008) ธาตุอาหารที่ปรากฏในธรรมชาตินั้นมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น รูปที่พืชไม่

สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงหรือนำไปใช้ได้ยาก ได้แก่ รูปสารประกอบเชิงซ้อน โดยรูปแบบนี้พืชจะ

สามารถนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเคมี เช่นเดียวกับรูปที่อยู่ในโครงผลึกของ

แร่ธาตุ ซึ่งต้องอาศัยการผุพังตามธรรมชาติให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลงก่อนสิ่งมีชีวิตถึงนำไปใช้ได้ สำหรับ

รูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงและนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดคือ รูปที่แลกเปลี่ยนได้ 

จะเห็นได้ว่าการศึกษารูปแบบและปริมาณของโลหะ ร่วมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการปลอดปล่อยโลหะ

ของปุ๋ยหมัก ณ เวลาต่างๆ จึงมีความสำคัญต่อการนำไปใช้ทางเกษตรกรรม 

 วิธีการศึกษารูปแบบโลหะตามลำดับความยากง่ายต่อการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมนิยมใช้วิธีที่

เรียกว่า “วิธีการสกัดแบบลำดับข้ัน”  (Sequential extraction) ซึ่งจะใช้สารละลายที่มีความรุนแรง

ในการสกัดมากข้ึนเรื่อยๆ โดยรูปแบบในการสกัดสามารแบ่ งได้ เป็น รูปที่ แลกเปลี่ยนได้  

(exchangeable fraction) รูปสารประกอบออกไซด์ (oxide bound fraction) รูปสารประกอบ

เชิงซ้อนอินทรีย์ (organically complexed fraction) และรูปคงค้างของแข็ง (residual fraction) 

(Tessier, Campbell, & Bisson, 1979) ในการศึกษานี้ ได้ให้ความสำคัญต่อโลหะที่ สามารถ

ปลดปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมได้ง่ายเนื่องจากปริมาณที่ปลดปล่อยออกมากำหนดปริมาณที่พืช

นำไปใช้ประโยชน์ได้ ในขณะที่รูปแบบอื่นๆ ที่ถูกปลดปล่อยได้ยากจะคงอยู่และมีศักยภาพที่สามารถ
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ปลดปล่อยธาตุนั้นออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยตัวแทนในกลุ่มจุลธาตุที่ศึกษาคือ สังกะสีและ

ทองแดง ซึ่งจัดเป็นธาตุที่พืชมีความต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้ พบอยู่ในดินได้น้อยมากประมาณ  60 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม (Sposito, 1989) และ 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (Alloway, 1990) ตามลำดับ โดย

สังกะสีและทองแดงนั้นก็มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช สังกะสีเป็นองค์ประกอบของเอม

ไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ขณะที่ทองแดงจะช่วยในการเพิ่ม

โมเลกุลของคลอโรฟิลล์ และป้องกันการทำลายคลอโรฟิลล์เมื่อพืชมีอายุเพิ่มขึ้นเป็นต้น ดังนั้นการที่

พบสังกะสีและทองแดงในปริมาณที่น้อยในดิน อาจทำให้พืชขาดแคลนจุลธาตุอาหารและอาจจะส่งผล

ต่อผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมได้ 

 การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้ปุ๋ยหมักมูลวัวที่ผสมกับวัสดุเหลือใช้ในท้องถ่ิน นำมาสกัดลำดับขั้น

ตามวิธี Community Bureau of Reference (BCR) โดย Wada and Wada (1999) ซึ่งถูกปรับปรุง

มาจากวิธีของ (Tessier et al., 1979) เพื่อศึกษารูปแบบของสังกะสี และทองแดงในปุ๋ยหมักตลอดจน

ศึกษาอิทธิพลของกระบวนการหมักและศักยภาพการปลดปล่อยสังกะสีและทองแดงในรูปแบบต่างๆ 

ณ เวลาการหมักที่แตกต่างกัน ร่วมทั้งหาความสัมพันธ์ของรูปแบบที่เกิดข้ึนกับพารามิเตอร์คุณภาพปุ๋ย

พื้นฐาน เพื่อใช้พิจารณาในการกำหนดวันที่เหมาะสมในการนำปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด ซึ่ง

ความรู้นี้จะนำไปสู่การใช้ได้จริงของเกษตรกรเพื่อกำหนดอายุปุ๋ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาปริมาณและรูปแบบของสังกะสีและทองแดงในปุ๋ยหมักมูลวัวที่ปลดปล่อยด้วย

วิธีการสกัดแบบลำดับข้ัน ณ ระยะเวลาการหมักในช่วงเวลาต่างๆ 

2. เพื่อเลือกอายุปุ๋ยหมักที่เหมาะสมสำหรับประโยชน์สูงสุดของสังกะสีและทองแดง 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ปุ๋ ยห มั กมู ล วัวที่ น ำมาศึกษาเป็ นปุ๋ ยหมั กที่ ผ ลิ ต ข้ึน เองจากพื้ นที่  ตำบลบางช้าง  

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งส่วนผสมที่ใช้ในการหมักปุ๋ยน้ันสามารถหาได้ตามท้องถ่ินทั่วไป 

โดยทำการหมักปุ๋ยเป็นเวลา 4 เดือน และทำการเก็บตัวอย่างในวันที่ 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 

49, 63, 77, 91, 105 และ 119 สำหรับวิเคราะห์พารามิเตอร์พื้นฐานทางกายภาพและเคมี เช่น สี 

กลิ่น ปริมาณความช้ืน อุณหภูมิ ความเป็นกรด – ด่าง (pH) ปริมาณธาตุอาหารหลัก ปริมาณ

อินทรียวัตถุและอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) รวมทั้งศึกษาปริมาณและรูปแบบต่างๆ 
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ของสังกะสีและทองแดงที่เกิดข้ึน ณ เวลาต่างๆ ตลอดการหมักปุ๋ย ข้อมูลที่ได้นำมาเปรียบเทียบและ

หาความสัมพันธ์ทางสถิติ  

1.4 สมมติฐานของการศึกษา 

 ระยะเวลาในการหมักปุย๋ที่ต่างกนั มีผลต่อการปลดปลอ่ยปริมาณและรูปแบบของสังกะสีและ

ทองแดงในปุ๋ยหมักที่ต่างกัน ณ เวลาต่างๆ 

1.5 ขั้นตอนการศึกษา 

1. รวบรวมข้อมลูและเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

2. เตรียมการทดลอง 

3.วิเคราะห์พารามเิตอรท์ี่ศึกษา 

4. เก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 

5. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

6. เขียนรายงานวิจัย 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

 1. ทราบถึงปริมาณและรูปแบบของสังกะสีและทองแดงในปุ๋ยหมักมูลวัวด้วยวิธีการสกัดแบบ

ลำดับข้ัน ณ เวลาในการหมักต่างๆ 

 2. ทราบถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักปุ๋ยต่อการนำรูปแบบของสังกะสีและทองแดงที่

เป็นประโยชน์ไปใช้กับพืช ตลอดจนศักยภาพในการปลดปล่อยสังกะสีและทองแดง ณ เวลาการหมัก

ต่างๆ 

 3. ทำให้ทราบอายุของปุ๋ยหมักที่เหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

เกษตรกรในการนำไปใช้ในการพิจารณาคุณภาพปุ๋ยเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพืชต่อไป 
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บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ปุ๋ยหมัก 

 2.1.1 ความหมายของปุย๋หมัก 

        ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการหมักวัสดุอินทรีย์เช่น ซากพืช ซากสัตว์ 
หรือมูลสัตว์ชนิดต่างๆ แล้วนำมาผ่านกระบวนการหมักให้สลายตัวผุผังตามธรรมชาติโดยอาศัยการ
ย่อยสลายทางชีววิทยาจากจุลินทรีย์บางชนิดในสภาวะที่เหมาะสม ทำให้เกิดการแปรสภาพจากรูปเดิม
กลายเป็นปุ๋ย (กรมวิชาการเกษตร, 2548) โดยปุ๋ยหมักสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านของการ
ปรับปรุงสภาพของดินและช่วยเพิ่มแร่ธาตุต่างๆ ให้แก่ดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูกได้  

2.1.2 ลักษณะปุ๋ยหมักท่ีสมบูรณ ์

        ลักษณะของปุ๋ยหมักที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายทางชีววิทยาที่สมบูรณ์ สามารถบ่งช้ี
ถึงความพร้อมของปุ๋ยหมักต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยลักษณะของปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์แล้วสามารถ
พิจารณาจากลักษณะต่อไปนี้ (กรมวิชาการเกษตร, 2548)  

     1. สีของปุ๋ยหมักจะมีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ หากมีส่วนผสมของเศษพืชในการทำปุ๋ยจะมีสี
แตกต่าง ชัดเจน 

     2. ลักษณะวัสดุของปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์จะอ่อนนุ่มยุ่ย ขาดออกจากกันง่ายไม่แข็งกระด้าง
เหมือนวัสดุเริ่มแรก 

     3. อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมักเมื่อเริ่มกองปุ๋ยใหม่ๆ อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยจะสูง เมื่อ
ผ่านไประยะ 

        หนึ่งอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยจะเย็นลง แสดงถึงการหมักที่สมบูรณ์ 
     4. กลิ่นของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักที่สมบรูณ์แล้วจะมีกลิน่หอมเหมือนกลิ่นดิน ถ้าหากมีกลิ่นฉุน 

หรือกลิ่นฟาง แสดง แสดงว่ากระบวนการย่อยสลายของปุ๋ยหมักยังไม่สมบูรณ์ 
     5. ค่าวิเคราะห์เคมีปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายจนสมบูรณ์แล้วจะมีค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อ

ไนโตรเจน (C/N ratio) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 : 1 
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 2.1.3 มาตรฐานปุ๋ยหมัก  

           มาตรฐานปุ๋ยหมักในประเทศไทยควบคุมมาตรฐานปุ๋ยหมักตามประกาศกรมวิชาการ
เกษตร เรื่องมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ.2548 เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดคุณลักษณะต่างๆ ของปุ๋ยหมักให้
เป็นประโยชน์มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผลผลิตและตัวของผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่น ขนาดของปุ๋ยต้องไม่
เกิน 12.5 × 12.5 เศษพลาสติก เศษแก้ว วัสดุมีคม และโลหะอื่นๆ  ต้องไม่มี ปริมาณสารพิษและ
โลหะหนักไม่ควรเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดดังตาราง 1 

ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอนิทรียเ์พื่อการจำหน่ายของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 
ลำดับท่ี คุณลักษณะ เกณฑ์กำหนด 

1 ขนาดของปุ๋ย ไม่เกิน 12.5 × 12.5 มิลลิเมตร  
2 ความช้ืนและสิ่งที่ระเหยได้ ไม่เกินร้อยละ 35  
3 หิน กรวด  ขนาดใหญ่กว่า 5 มิลลิเมตร ไม่เกิน

ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก  
4 เศษพลาสติก เศษแก้ว วัสดุมีคม และโลหะอื่นๆ  ต้องไม่มี  
5 ปริมาณอินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้าหนัก  
6 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  5.5-8.5  
7 อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N)  ไม่เกิน 20:1  
8 ค่าการนำไฟฟ้า ไม่เกิน 6 เดซิซีเมน/เมตร  
9 ปริมาณธาตุอาหารหลัก  

 
-ไนโตรเจน (total N) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ1.0 โดยน้ำหนัก  
- ฟอสฟอรัส (total P2O5) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ0.5โดยน้ำหนัก  
- โพแทสเซียม (total K2O) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ0.5 โดยน้ำหนัก  

10 การย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ มากกว่าร้อยละ 80  
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2548) 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอนิทรียเ์พื่อการจำหน่ายของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 (ต่อ) 
ลำดับ

ท่ี 
 คุณลักษณะ เกณฑ์กำหนด 

11  ปริมาณสารพิษและโลหะหนัก  สารหนู (As) ไม่เกินร้อย
ล ะ  50 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
กิโลกรัม  
แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน
ร้อยละ 300 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม  
ทองแดง (Cu) ไม่ เกิน
ร้อยละ 500 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม  
ตะกั่ว (Pb) ไม่เกินร้อย
ละ  500 มิลลิก รัมต่ อ
กิโลกรัม  
ปรอท (Hg) ไม่เกินร้อย
ล ะ  2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
กิโลกรัม  

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2548) 

2.1.4 ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก  

        ประโยชน์ของปุ๋ยหมักนั้นสามารถช่วยปรับปรุงสภาพหรือลักษณะของดินให้เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของพืช ปุ๋ยหมักจะช่วยทำให้ดินมีสภาพร่วนซุยมากขึ้น ลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็ง
ของหน้าดิน ช่วยดูดซับแร่ธาตุอาหารพืชเอาไว้ไม่ให้ถูกน้ำฝนชะล้าง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดย
การปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้แก่ต้นพืชอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ โดยช่วยเพิ่มธาตุอาหารหลัก
อย่าง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม รวมทั้งกลุ่มจุลธาตุอาหาร เช่น สังกะสี ทองแดง เหล็ก 
แมงกานีส เป็นต้น ซึ่งเป็นจุลธาตุอาหารที่มีความสำคัญต่อพืช  
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2.2 สังกะส ี

2.2.1 คุณสมบัติทางกายภาพและเคม ี

         สังกะสีเป็นแร่โลหะที่มีลักษณะเป็นสีเทาอ่อนแกมน้ำเงิน มีความแข็งแรง ทนทาน โดย

สังกะสีมีมวลอะตอม 65.409 เลขอะตอม 30 เลขออกซิเดชัน 2+ จุดเดือดที่ 907 องศาเซลเซียส จุด

หลอมเหลว 419.68 องศาเซลเซียส สังกะสีมักพบปะปนกับซัลไฟด์ของโลหะอื่น เช่น เหล็ก ตะกั่ว 

แคดเมียม และทองแดง เป็นต้น  

2.3 ทองแดง 

2.3.1 คุณสมบัติทางกายภาพและเคม ี

         ทองแดงเป็นแร่โลหะที่มีลักษณะเป็นของแข็งสีแดงเงา ตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดี

รวมถึงความต้านทานการกัดกร่อนได้ (Alloway, 1990) ทองแดงมีมวลอะตอม 63.546 เลขอะตอม 

29 เลขออกซิเดชัน +2 จุดเดือดที่ 2562 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว 1084.62 องศาเซลเซียส ส่วน

ใหญ่แร่ทองแดงที่พบมักจะอยู่ในกลุ่มของแร่ซัลไฟด์ ได้แก่ แร่คาลโค-ไซด์ (Chalcocite) แร่บอร์ไนต์ 

(Bornite) และแร่คาลโคไพไรด์ (Chalcopyrite) ซึ่งจะมีซัลไฟด์เป็นองค์ประกอบ และกลุ่มแร่

ออกไซด์ ได้แก่ แร่คิวไพรต์ (Cuprite) และแร่มาลาไคท์ (Malachite) (ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, 2528)  

2.4 รูปแบบของธาตสุังกะสีและทองแดงในดิน และประโยชน์ต่อพืช  

2.4.1 สังกะสี และทองแดง 

         สังกะสี และทองแดงเป็นจุลธาตุอาหารที่มีความสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิต สำหรับพืช
พบว่าสังกะสี และทองแดงมีความจำเป็นในการเจริญเติบโต และระบบภายในเช่นกัน เนื่องจากเป็น
จุลธาตุอาหารที่อาจเป็นปัจจัยจำกัดสำหรับพืชในดินที่ขาดแคลน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชรวมทั้งก่อให้เกิดโรคได้ 

2.4.2 การจัดจำแนกสังกะสี และทองแดง 

        การจัดจำแนกสังกะสี และทองแดงสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการจัดเรียงรูปแบบ
ของสังกะสี และทองแดงในทางเคมีนั้น การจัดจำแนกโดยใช้การจัดเรียงอิเล็กตรอนที่ระดับช้ัน
พลังงาน d และการจัดจำแนกตามทฤษฎีกรด -เบสแบบ ฮาร์ด-ซอฟต์ (Hard and Soft Acid-
Base;HSAB) ทั้งสังกะสี และทองแดงจัดเป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่มโลหะแทรนซิชัน ตามปกติการจัดจำแนก
ไอออนของโลหะตามการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับช้ันพลังงาน d แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ไอออนของโลหะกลุ่ม A ซึ่งไม่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่ระดับช้ันพลังงาน d (d0)  
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2. ไอออนของโลหะแทรนซิ ชัน มีการจัดเรียงอิ เล็กตรอนที่ ระดับ ช้ันพลังงาน 
ระหว่าง 1-10 ตัว   

3. ไอออนของโลหะกลุ่ม  B ซึ่ งมีการจัดเรียงอิ เล็กตรอนที่ ระดับ ช้ันพลังงาน 
ระหว่าง 10-12 ตัว 

สังกะสีจัดอยู่ในไออนโลหะกลุ่ม B ซึ่งมีจัดเรียงอิเล็กตรอนเต็มระดับช้ัน ขณะที่

ทองแดงจัดอยู่ในไอออนโลหะแทรนซิชันเนื่องจากอิเล็กตรอนในระดับช้ันพลังงานที่ขาดหายไปมีเพียง 

1 ตัวเท่านั้น (ตารางที่ 2) ซึ่งโลหะแต่ละกลุ่มมีความชอบในการจับตัวกับลิแกนด์เกิดสารประกอบ

แตกต่างไป (ตารางที่ 3) 

 ตารางที่ 2 การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุแทรนซิชันแถวแรกบางชนิดที่ระดบัพลังงานต่างๆ 
ธาต ุ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 

25Mn 

26Fe 

27Co 

28Ni 

29Cu 

30Zn 
Filled orbitals 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2                   

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

5 
6 
7 
8 
10 
10 
10 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 

       ที่มา: ดัดแปลงจาก Chang (2002); Ryan (2000) 

ตารางที่ 3 ความชอบไอออนของโลหะกลุม่ต่างๆ กบัลิแกนดช์นิดต่างๆ 
ไอออนของโลหะกลุม่ A ไอออนของโลหะแทรนซิชัน ไอออนโลหะกลุ่ม B 

Ligand : 
F > O > N = Cl > Br > I > S 
OH-  > RO-  > RCO2

-
 

CO3
2- >> NO3

- 

PO4
3- >> SO4

2- >> ClO4
- 

มีแนวโน้มอยู่ระหว่างกลุ่ม 
 A และ B 

Ligand : 
S > I > Br > Cl = N > 

O > F 

ที่มา : Stumm & Morgan (1996) 
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อย่างไรก็ดีในการนำมาทำปฏิกิริยาตามแบบในทฤษฎี  Hard and Soft Acid-Base 

(HSAB) พบว่าโลหะกลุ่ม B บางตัวรวมทั้งสังกะสี รวมถึงทองแดงที่อยู่ในโลหะกลุ่มแทรนซัน เมื่อทำ

ปฏิกิริยากับลิแกนด์ชนิดเดียวกันแต่มีแรงดึงดูดที่ต่างกัน ทำให้เสถียรภาพของสารประกอบรวมถึง

คุณสมบัติของสารประกอบที่เกิดข้ึนแตกต่างกัน สังกะสีซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม B นี้ เมื่อนำมาทำปฏิกิริยา

ตามทฤษฎี (HSAB) จึงจัดอยู่ในกลุ่ม Borderline (ตารางที่  4) จากทฤษฎี (HSAB) นี้  Irving – 

Williams (1953) ได้ค้นพบกฎของลำดับเสถียรภาพของสารประกอบเชิงซ้อนที่ทำให้สังกะสีจัดอยู่ใน

กลุ่ม Borderline ซึ่งได้ทำการทดลองกับธาตุที่อยู่แถวเดียวกันในตารางธาตุโดยนำมาทดลองกับ      

ลิแกนด์ประเภทต่างๆ และจัดอันดับการเกิดสารประกอบพบว่าสังกะสีมีเสถียรภาพการเกิด

สารประกอบได้ดังนี ้

Mn2+ < Fe2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ > Zn2+         

        นอกจากนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาวะรีดอ๊กซ์ยงัมีความสำคัญต่อการดูดซับโลหะ

ทั้ง 2 ชนิดบนผิวของออกไซด์ (Bradl, 2004) โดยการเกิดประจบุนผิวของออกไซด์แสดงได้ดังสมการ 

                                   (1) 

โดย SOH คือ single protonated surface oxide site และเกิดปฏิกิริยากับไอออนของโลหะได้ดัง

สมการ 

                  (2) 

          เมื่อพิจารณาศักยภาพในการปลดปล่อยโลหะทั้ง 2 ชนิด โดยอาศัยสมการครึ่ง

ปฏิกิริยาที่อธิบายถึงความสามารถของโลหะในการใหห้รอืสญูเสยีอิเล็กตรอน ซึ่งพิจารณาจากค่าความ

ต่างศักย์รีด๊อกซ์ของโลหะนั้นๆ พบว่า สังกะสีมีค่าความต่างศักย์รีด๊อกซ์เป็นบวก ขณะที่ทองแดงมีค่า

เป็นลบดังตารางที่ 5 (Pytkowicz, 1983) กล่าวได้ว่าทองแดงมีแนวโน้มในการให้อิเล็กตรอนได้ยาก

กว่าสังกะสี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของทองแดงเมื่อเกิดสารประกอบจึงที่มีแนวโน้มที่คงตัวและ

ปลดปล่อยได้ยากกว่าสังกะสี 

จะเห็นว่าสังกะสีมเีสถียรภาพน้อยกว่าทองแดงทั้งที่มีอิเล็กตรอนมากกว่า เพราะสังกะสีมีการ

จัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับช้ันพลังงานเต็มทุกระดับจึงไม่สามารถรับอิเล็กตรอนเพิ่มได้อีก ขณะที่

ทองแดงความต้องการอิเล็กตรอนของทองแดงมีมาก และจำนวนอิเล็กตรอนที่ขาดในระดับช้ัน

พลังงานมีเพียง 1 ตัวจึงทำให้เมื่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนเสถียรภาพของสารประกอบของสังกะสีจึง

ต่ำกว่าทองแดงดังภาพที่ 1 
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ตารางที่ 4 การจำแนกไอออนของโลหะแบบกรด-เบสตามทฤษฎี Hard and Soft Acids  
Hard Acids Borderline Soft Acids 

All A-type metal cations 
plus 

Cr3+ ,Mn3+ , Fe3+ ,Co3+ , 
UO2+, VO2+ 

 
อะตอมที่ชอบเกิดพันธะ 

N>>P 
O>>S 
F>>Cl 

All bivalent transition-
metal 

Cations plus Cu2+, Zn2+ 
,Pb2+, Bi3+ ,So2 ,NO+  

,B(CH3)3 

All B-type metal cations 
Minus Zn2+ ,Pb2+ ,Bi2+ 

 
 
 

อะตอมที่ชอบเกิดพันธะ 
P>>N 
S>>O 
I>>F 

ที่มา : นัทธีรา (2555) 

 
ตารางที่ 5 สมการปฏิกริิยาครึ่งเซลล์และค่าต่างศักยร์ีดอกซข์องสังกะสีและทองแดง 

ปฏิกิริยาครึง่เซลล ์ ค่าต่างศักย์รีด๊อกซ์ (Eh) 

Zn(s) = Zn2+ + 2e- 0.763 

Cu = Cu2+ + 2e- -0.337 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Pytkowicz & Ricardo (1983) 
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ภาพที่ 1 ค่าคงที่เสถียรภาพของสารประกอบโลหะทรานซิชันและค่าคงทีผ่ลคูณการละลายของ
สารประกอบในอัตราส่วนของโลหะเท่ากับ 1 ต่อ 1 

ที่มา : Stumm & Morgan (1996) 
 

 2.4.3 รูปแบบของธาตุสังกะสีและทองแดง 

            รูปแบบของธาตุสังกะสี และทองแดง ซึ่งเป็นจุลธาตุอาหารโลหะมีทั้งรูปแบบที่เป็น
ประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิเช่น รูปแบบไอออน รูป
สารประกอบออกไซด์ เป็นต้น การสะสมของโลหะในสิ่งแวดล้อมมีหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละ
รูปแบบจะมีลกัษณะแตกต่างกันตามการปลดปล่อยและความสามารถเข้าไปสะสมหรือตกตะกอนซึ่งมี
ความยากง่ายแตกต่างกันของโลหะแต่ละชนิด  การศึกษาเพื่อแยกรูปแบบต่างๆ ของโลหะออกจากกัน 
จึงมีความจำเป็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลที่จะนำไปประเมินรูปแบบของโลหะที่สิ่งมีชีวิตนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
โดยสามารถแบ่งรูปแบบของโลหะตามความยากง่ายในการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้ดังนี้  

            1. รูปไอออนหรือรูปสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เป็นรูปละลาย
น้ำจัดเป็นรูปแบบที่ปลดปล่อยออกมาและสิ่งมีชีวิตนำไปใช้ได้ง่ายที่สุด  

            2. รูปไอออนที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ที่อยู่ในสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์หรือ
สารประกอบเชิงซ้อนอนินทรีย์จัดเป็นรูปแบบที่ปลดปล่อยออกมาได้ง่าย  

           3. รูปสารประกอบเชิงซ้อนหรือสารประเภทคีเลตที่อยู่รวมกับสารอินทรีย์จัดเป็นรูปที่
สามารถปลดปล่อยออกมาได้น้อย  
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           4. รูปสารประกอบที่ตกตะกอนซึ่งไม่ละลายน้ำและตกตะกอนร่วมกับโลหะบนของแข็ง 
เป็นรูปแบบที่สามารถเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้หลังจากการเปลี่ยนสภาวะที่เหมาะสม  

           5. รูปที่รวมอยู่ในของแข็งซึ่งเป็นองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิต ซึ่งจัดเป็นรูปแบบที่สามารถ
เข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้หลังจากเกิดการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ  

           6. รูปที่อยู่ในโครงสร้างของผลึกของแร่ปฐมภูมิหรือแร่ทุติยภูมิ เป็นรูปแบบที่ ถูก
ปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้เมื่อเกิดการผุพังของแร่ธาตุและมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตามกระบวนการ
ทางธรรมชาติ 

2.4.4 ประโยชน์ของสังกะสี และทองแดงต่อพืช  

ประโยชน์ของสังกะสี และทองแดงพบว่าจัดเป็นกลุ่มจุลธาตุหรือธาตุอาหารรอง ซึ่ง
เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณน้อยแต่ก็มีความสำคัญต่อพืช เช่นเดียวกับธาตุอาหารหลัก 
โดยสังกะสี และทองแดงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในเอ็มไซม์หลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่
ใช้ในการสังเคราะห์แสง และมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสารคลอโรฟิลล์ของพืช ช่วยในการ
สังเคราะห์โปรตีน มีส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดตและกระตุ้นการใช้น้ำตาลในพืช พืชโดย
ส่วนใหญ่ดูดซึมสังกะสี และทองแดงในรูปของไอออนคือ Zn2+ และ Cu2+ สำหรับพืชที่ได้รับสังกะสีที่
ไม่เพียงพอพบว่า จะทำให้การเจริญเติบโตรวมทั้งผลผลิตลดลง ก่อให้เกิดอาการ เช่น อินเตอร์ไวร์นอล
โครโรซิทต์  ( interveinal chlorosis) โดยใบพืชมีสี เหลืองแต่ที่ เส้นของใบไม้ยั งมีสี เขียวอยู่  
(Trierweiler & Lindsay, 1969) สามารถพบได้ในในข้าวโพด และส้ม อีกทั้งใบยังมีขนาดเล็กรูปร่าง
ผิดปกติ ข้อจะสั้นปล้องไม่ยืดใบยอดมีขนาดเล็ก เป็นต้น โดยปริมาณปริมาณความเข้มข้นของธาตุ
สังกะสีที่เพียงพอสำหรับพืชทั่วไป อยู่ที่ 0.3 ไมโครกรัมต่อกรัม ในน้ำหนักแห้ง (Bishop & Godfrey, 
1983) และพืชที่ได้รับทองแดงไม่เพียงพอพบว่า จะทำให้ใบพืชจะมีสีเขียวจัดในระยะแรก ต่อมาใบจะ
ค่อยๆ เหลืองลง (ภาพที่ 2) จนในที่สุดพืชจะหยุดการเจริญเติบโต ในทางตรงกันข้ามหากพืชได้รับ
ทองแดงในปริมาณที่มากเกินไปก็จะแสดงอาการเป็นพิษ โดยการเจริญเติบโตจะลดลง ปริมาณ
เหล็กในพืชจะลดลงและพืชอาจแสดงอาการขาดเหล็กได้  (ยงยุทธ โอสถสภา, 2541) ปริมาณความ
เข้มข้นของทองแดงในใบพืชแก่เต็มที่โดยประมาณ พบว่ามีความเข้มข้นที่เพียงพออยู่ในช่วง 5 – 20 
ส่วนในล้านส่วน ดังตารางที่ 6 
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ภาพที่ 2 อาการของพืชเมื่อไดร้ับทองแดงไมเ่พียงพอ 
ที่มา : University of Florida (2013) 

ตารางที่ 6 ความเข้มข้นโดยประมาณของจุลธาตุอาหารในใบพืชแก่เต็มที่  

จุลธาตุอาหาร 
ความเข้มข้นในใบเมื่อพืชแก่เต็มท่ี (ppm) 

พอเพียง ขาดแคลน มากเกินไปหรือเป็นพิษ 

เหล็ก (Fe) 50 – 250 < 50 ไม่มีรายงาน 

แมงกานีส (Mn) 20 – 500 < 20 > 500 

ทองแดง (Cu) 5 – 20 < 4 > 20 

สังกะสี (Zn) 25 – 150 < 20 > 400 

โบรอน (B) 20 – 100 < 15 > 200 

โมลบิดีนัม (Mo) 0.5 – 9 < 0.1 ไม่มีรายงาน 

คลอรีน (Cl) ไม่มีรายงาน ไม่มีรายงาน ไม่มีรายงาน 

ที่มา : ดัดแปลงจาก ยงยุทธ (2541) 
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2.5 เทคนิคการสกัดแบบลำดบัขั้น 

เทคนิคการสกัดแบบลำดับข้ันเป็นการศึกษารูปแบบของโลหะเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ
หนักที่พบในตัวอย่างทั้งที่อยู่ในรูปของแข็ง และของเหลว โดยแบ่งรูปแบบของโลหะออกเป็น  4 
รูปแบบ ดังต่อไปนี้  รูปที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable fraction) รูปสารประกอบออกไซด์  
(oxide bound fraction) รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ (organically bound fraction) และ 
รูปคงค้างของแข็ง (residual fraction) โดยจะใช้กรดในการสกัดรูปแบบของโลหะต่างๆ ดังกล่าว ซึ่ง
ความเข้มข้นของกรดจะเริ่มจากความเข้มข้นน้อยไปมากตามลำดับ เทคนิคการสกัดแบบลำดับข้ันเป็น
วิธีที่ไม่ยุ่งยากในการปฏิบัติ จึงเป็นเทคนิคที่นิยมนำมาวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก เทคนิคนี้ถูก
พัฒนาแนวคิดมาจาก Tessier et al. (1979)  

2.5.1 รูปแลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable fraction) 

 รูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้ คือรูปแบบของโลหะที่ยึดเกาะกับอนุภาคดินไว้อย่างหลวมๆ 
ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะถูกปลดปล่อยออกมาได้ง่าย สิ่งมีชีวิตสามารถนำไปใช้ได้ง่ายที่สุดอยู่ในรูปของ
ไอออนอิสระ สารสกัดที่ใช้สกัดในรูปแบบนี้จะมีความรุนแรงน้อยที่สุด             

2.5.2 รูปสารประกอบออกไซด์ (Oxide bound fraction) 

รูปสารประกอบออกไซด์อยู่ในรูปแบบของโลหะที่สามารถเกิดสารประกอบกับ
สารประกอบออกไซด์ โดยถูกปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ยากกว่ารูปแบบแลกเปลี่ยนได้ 

2.5.3 รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ (Organically bound fraction)  

รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์เป็นรูปแบบที่สามารถเกิดสารประกอบกับสารอินทรีย์ 
โดยจะถูกสารอินทรีย์ดูดซับโลหะไว้และค่อยๆ ปลดปล่อยโลหะออกมาเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม  

2.5.4 รูปคงคา้งของแข็ง (Residual fraction)  

    รูปคงค้างของแข็งจะเป็นโลหะรูปแบบที่มีโอกาสหลุดออกมาได้ยาก ยกเว้นเจอกับการ
ชะล้างที่รุนแรงตัวอย่างเช่น ฝนกรดที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) น้อยกว่า 4 เป็นต้น 

เทคนิคการสกัดแบบลำดับข้ันสามารถนำมาใช้ในการพิจารณารูปแบบของโลหะต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในการศึกษาตัวอย่างนั้น โดยโลหะที่ต่างชนิดกันอาจจะให้รูปแบบที่ออกมาแตกต่างกัน อีกทั้ง
วัตถุดิบที่และอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่ต่างกันอาจมีผลต่อการเกิดรูปแบบ และปริมาณที่พบ  
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปุ๋ยหมักนั้นพบได้หลายงานวิจยัโดยแต่ละงานวิจยัจะมจีุดประสงค์
และวิธีการที่แตกต่างกันไปตามงายวิจัย ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้อาจจะพบความสอดคล้องกันเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและพารามิเตอร์ต่างๆ มากน้อยข้ึนอยู่กับวัสดุการหมัก วิธีการหมัก และวิธี
วิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาอินทรียวัตถุในปุ๋ยหมัก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

อัครบัณฑิต อัครสุขบุตร (2547) ได้ทำการศึกษารูปแบบและความเข้มข้นของทองแดงในปุ๋ย

หมักจากมูลสุกรที่มีความเข้มข้นของทองแดงต่างกัน โดยนำสารละลายทองแดงซัลเฟตที่มีความ

เข้มข้นที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 0, 600, 1,500 และ 2,370 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น้ำหนักแห้ง ลงใน

มูลสุกร จากนั้นนำไปผสมกับข้ีกบจากการไสไม้แล้วนำไปหมักเป็นเวลา 120 วัน เพื่อศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของทองแดงทั้งหมด 6 รูปแบบ (รูปแบบซัลไฟด์ โครงสร้างแร่ คาร์บอเนต 

สารอินทรีย์ ไอออนอิสระ และดูดซับ)  และศึกษาการเจริญเติบโตและการสะสมทองแดงจากปุ๋ยมูล

สุกรในผักคะน้า โดยนำปุ๋ยหมักมูลสุกรจากการทดลองช่วงที่ 1 ไปผสมกับดินเพื่อทดลองปลูกผักคะน้า

เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยหมักที่มีทองแดงปริมาณต่างกัน ต่อการเจริญเติบโตและการ

สะสมทองแดงในผักคะน้า พบว่า วันที่ 0 มีความเข้มข้นรวมเท่ากับ 158.2, 465.7, 631.9 และ 695.1 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ และในวันที่ 120 ความเข้มข้นรวมเท่ากับ 295.7, 875.9, 1,660.9 

และ 2,622.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ทองแดง 5 รูปแบบได้แก่ รูปไอออนอิสระ รูปที่ถูกดูด

ซับ รูปสารอินทรีย์ รูปคาร์บอเนต และรูปซัลไฟด์ มีแนวโน้มที่เพิ่ม ขณะที่รูปโครงสร้างแร่มีแนวโน้ม

คงที่ ซึ่งระยะเวลาของการหมักมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ ของทองแดง โดยทองแดง

ในรูปไอออนอิสระ และรูปแบบสารอินทรีย์มีแนวโน้มที่ เพิ่มข้ึน ทองแดงในรูปที่ ถูกดูดซับ รูป

คาร์บอเนต และรูปแบบซัลไฟด์มีแนวโน้มที่ลดลง ขณะที่ทองแดงในรูปโครงสร้างแร่มีแนวโน้มที่คงที่

ตลอดกระบวนการหมัก ในส่วนความเข้มข้นของทองแดงพบว่าเมื่อความเข้มข้นของทองแดงที่เพิ่ม

มากขึ้นส่งผลให้ทองแดงทุกรูปแบบมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเช่นกัน ดังนั้นรูปแบบของทองแดงที่พบส่วนใหญ่

สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ (ภาพที่ 3) 

รูปซลัไฟด์ > รปูโครงสร้างแร่ > รูปคาร์บอเนต,รปูสารอินทรีย์ > รูปไอออนอสิระ,รูปที่ถูกดูดซบั  
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 ผลการทดลองพบว่าปริมาณทองแดงที่เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของต้นคะน้า

ลดลงจากปริมาณทองแดงที่ถูกสะสม โดยในช่วง 1-3 สัปดาห์แรกยังไม่เห็นความแตกต่าง แต่จะเห็น

ความแตกต่างได้ชัดเจนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไป และเมื่อครบ 8 สัปดาห์ของการทดลองพบว่า 

การเจริญเติบโตของต้นคะน้าจากการทดลองปลูกด้วยปุ๋ยมูลสุกรที่มีปริมาณทองแดงที่ความเข้มข้น

ต่างๆ สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ 

0 > 600 > 1,500 > 2,370 มิลลกิรมัต่อกิโลกรัม โดยน้ำหนักแห้ง 

           โดยสัปดาห์ที่ 1 ของการทดลองพบว่า น้ำหนักสดของต้นคะน้ามีค่าเท่ากับ 0.19, 0.21, 0.21 

และ 0.22 กรัมต่อต้นตามลำดับ และน้ำหนักแห้งมีค่าเท่ากับ 0.023, 0.020, 0.023 และ 0.024 กรัม

ต่อต้นตามลำดับ และในสัปดาห์ที่ 8 น้ำหนักสดของต้นคะน้ามีค่าเท่ากับ 26.5, 18.4, 14.8, และ 9.5 

กรัมต่อต้นตามลำดับ และน้ำหนักแห้งมีค่าเท่ากับ 3.5, 2.7, 2.4 และ 1.3 กรัมต่อต้นตามลำดับ      

(ภาพที่ 4) ซึ่งปริมาณความเข้มข้นของทองแดงในพืชโดยประมาณพบว่ามีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 5 – 

20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้นปริมาณความเข้มข้นของทองแดงที่ต้นคะน้าได้รับจึงเกิดความเป็นพิษ

เมื่อได้รับปริมาณทองแดงที่มากเกินไป 
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ภาพที่ 3 ความเข้มข้นของทองแดงรูปแบบต่างๆ ในการทดลอง 
ก. ความเข้มข้นของทองแดงที่ 0 มิลลิกรัมต่อกโิลกรัม 

   ข. ความเข้มข้นของทองแดงที่ 600 มิลลิกรัมต่อกโิลกรัม 

     ค. ความเข้มข้นของทองแดงที่ 1,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

     ง. ความเข้มข้นของทองแดงที่ 2,370 มิลลิกรัมต่อกโิลกรัม 

ที่มา : อัครบัณฑิต (2547) 
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                                ก.                                                                            ข.            

ภาพที่ 4 น้ำหนักของต้นคะน้าจากการทดลองตามระยะเวลาในการปลูก 
ก. น้ำหนักสด 

                                                    ข. น้ำหนักแห้ง 

ที่มา : ดัดแปลงจาก อัครบัณฑิต (2547)    

อมรรัตน์ เอื้อสลุง (2558) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของโลหะด้วยเทคนิคการสกัดลำดับ โดยปุ๋ย
ที่ใช้ในการทดลองเป็นปุ๋ยหมักที่ได้จากมูลหมูผสมของเหลือใช้ทางการเกษตรจากศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนตำบลบางช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากนั้นนำปุ๋ยจากการ
หมักเป็นเวลา 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 วัน พบว่า ปริมาณของ
สังกะสีและโพแทสเซียมที่ปลดปล่อยออกมาจากการสกัดด้วยวิธีการสกัดแบบลำดับข้ันในปุ๋ยหมักมูล
หมูที่รูปแบบต่างๆปริมาณโพแทสเซียมรวม (total) มีมากกว่าสังกะสี 7.5-8.3 เท่าโดยสังกะสีมีค่าอยู่
ในช่วง 0.68-1.18 กรัม/กิโลกรัมและโพแทสเซียมมีค่าอยู่ในช่วง  5.66-8.83 กรัม/กิโลกรัม จาก
การศึกษาพบว่าการกระจายของสังกะสีและโพแทสเซียมรูปแบบต่างๆ (ภาพที่ 5) มีความแตกต่างเชิง
ปริมาณดังตารางที่ 7 



  19 

ตารางที่ 7 ร้อยละปริมาณรปูแบบต่างๆ ที่ได้จากการวิธีการสกัดแบบลำดับข้ันในปุ๋ยหมักมลูหมู 
สังกะส ี โพแทสเซียม 

รูปสารประกอบออกไซดร์้อยละ 45.4 - 65.1 
รูปสารเชิงซ้อนอินทรียร์้อยละ 32.3 - 46.1 

รูปคงค้างของแข็งรอ้ยละ 2.3 - 9.1 
รูปที่แลกเปลี่ยนได้ร้อยละ 0.1 - 0.2 

 

รูปสารประกอบออกไซดร์้อยละ 31.9-59.3 
รูปสารเชิงซ้อนอินทรียร์้อยละ 2.9-8.5 

รูปคงค้างของแข็งรอ้ยละ 1.1-2.4 
รูปที่แลกเปลี่ยนได้ร้อยละ 43.6-61.4 

 
 

 
ภาพที่ 5 ปริมาณโลหะรปูแบบต่างๆ ตลอดระยะเวลาการหมัก 

                                                   ก. สังกะส ี
ข. โพแทสเซียม 

ที่มา : อมรรัตน์ (2558) 

 จากภาพที่ 5 จะเห็นได้ระยะเวลาหมักมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโลหะ โดย
พบว่าสังกะสีและโพแทสเซียมนในรูปสารเชิงซอ้นอินทรีย์ และรปูสารประกอบออกไซด์มปีรมิาณที่
เพิ่มข้ึนเมื่อระยะเวลาการหมักเพิ่มข้ึน ขณะทีส่ังกะสีและโพแทสเซียมในรปูคงค้างของแข็งและรูปที่
แลกเปลี่ยนได้ไม่ได้รบัอิทธิพลจากระยะเวลาการหมักทีเ่พิ่มมากขึ้น  

He et al. (2009)  ทำการศึกษาความเข้มข้นและรูปแบบของโลหะหนักจากกระบวนการ

หมักกากตะกอนน้ำเสีย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นพิษและรูปแบบของโลหะหนัก และศึกษาความ

เป็นพิษจากการทดลองปลูกต้นกวางตุ้งจากสารสกัดปุ๋ยหมักกากตะกอนน้ำเสีย โดยนำกากตะกอน
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ผสมกับข้ีเลื่อยแล้วทำการหมักเป็นเวลา 42 วัน ซึ่งมีช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกันทั้งหมด 3 ช่วงคือ ช่วง

ที่อุณหภูมิสูง (Thermophilic phase) ช่วงที่อุณหภูมิปานกลาง (Mesophilic phase) และช่วงที่

อุณหภูมิลดลง (Cooling phase) โดยเก็บตัวอย่างในวันที่ 0, 4, 7, 14, 21, 28 และ 42 ของการหมัก

จากนั้นทำการสกัดด้วยวิธีการสกัดลำดับข้ัน พบว่าในระยะ 21 วันแรกของการหมักซึ่งเป็นช่วง

อุณหภูมิสูง ทองแดงในรูปสารประกอบออกไซด์ของเหล็กและแมงกานีส รูปสารอินทรีย์ และปริมาณ

ทองแดงทั้งหมดลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ งอาจเกิดจากการนำไปใช้ของจุลินทรีย์ โดยเปลี่ยนรูป

สารประกอบออกไซด์และสารอินทรีย์ไปเป็นสารประกอบคาร์บอเนตและรูปที่แลกเปลี่ยนได้ ทำให้

รูปแบบทั้งสองลดลงในช่วงท้ายของการหมัก ในขณะที่รูปคงค้างของแข็งไม่ได้รับอิทธิพลมากนักจาก

กระบวนการย่อยสลายทำให้มีค่าค่อนข้างคงที่ (95.0 ± 4.0 mg kg-1) ตลอดกระบวนการหมักและ

ปริมาณความเข้มข้นรวมของทองแดงมีค่าเท่ากับ 402.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ภาพที่ 6) 

                                      ก.                                                         ข. 

ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงรปูแบบต่างๆ ของทองแดง และความเข้มข้นของทองแดงทัง้หมดในการ
หมักกากตะกอนน้ำเสีย 

ที่มา : He et al. (2009) 
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 Lui, Wang, Lu, Diao, and Zhang (2008) ได้ทำการทดลองหาสารประกอบเชิงซ้อน
อินทรีย์ ที่เกิดระหว่างฮิวมิกกับ ทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn) จากปุ๋ยหมักมูลวัวด้วยวิธีการสกัด
แบบลำดับข้ัน พบว่าสังกะสีจับกับสารฮวิมิกได้น้อยกว่าทองแดง ซึ่งปริมาณรูปแบบต่างๆ ของโลหะทั้ง
สองที่เพิ่มมากในการทดลองมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอินทรียวัตถุในกองปุ๋ยหมักที่ลดลงตาม
ระยะเวลา จะเห็นได้ว่าอินทรียวัตถุเมื่อผ่านระยะเวลาการหมักมีอิทธิพลต่อรูปแบบสารประกอบ
เชิงซ้อนอินทรีย์ดังภาพที่ 7  

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของอนิทรียวัตถุ สังกะสี และทองแดงตามระยะเวลา 
ที่มา : Shuai et al. (2008) 

 สุภาวดี (2555) ศึกษาระดับการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมักด้วยการใช้หมู่ฟังก์ชันที่เป็นกรด โดย

ปุ๋ยที่ใช้ในการทดลองเป็นปุ๋ยหมักที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผสมกับมูลสัตว์ จากนั้นเก็บ

ตัวอย่างวันที่ 0, 7, 14, 21, 28, 35, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 พบว่ากรดฮิวมิกที่สกัดจากปุ๋ย 

100 กรัม มีผลรวมความเป็นกรดมีค่าอยู่ใช่ช่วง 242 – 1,819 เซนติโมลต่อกิโลกรัม ปริมาณกรดคาร์-

บอกซิลิกมีค่าอยู่ในช่วง 25 -216 เซนติโมลต่อกิโลกรัม และปริมาณกรดฟีนอลิกมีค่าอยู่ในช่วง      

216 – 1,639 เซนติโมลต่อกิโลกรัม ซึ่งพบว่าร้อยละกรดฮิวมิกและหมู่ฟังก์ชันที่เป็นกรดมีแนวโน้ม

ลดลงจากวันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่ 21 ของการหมัก โดยหลังจากวันที่ 21 ปริมาณกรดฮิวมิกและหมู่

ฟังก์ชันที่เป็นกรดมีแนวโน้มที่เพิ่มข้ึน (ภาพที่ 8) แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาของการหมักที่มีอิทธิพลต่อ

กรดฮิวมิกที่ส่งผลต่อการเพิ่มหรือลดปริมาณหมู่ฟังก์ชันที่เป็นกรดเช่นกัน 

 Haibin (2018) ทำการศึกษาอิทธิพลของถ่านและกรดฮิวมิกในการดูดซับรูปแบบของ

ทองแดง ตะกั่ว และแคทเมียมระหว่างกระบวนการหมัก โดยวัสดุที่ใช้ในการหมักประกอบด้วยก้าน

ข้าวโพด มูลสุกร และกรดฮิวมิก จากนั้นทำการหมักเป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่ากรดฮิวมิกเป็นปัจจัย
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สำคัญต่อการเกิดสารประกอบกับทองแดงระหว่างกระบวนการหมัก ซึ่งพบว่าทองแดงส่วนใหญ่จะพบ

อยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์  

 
ภาพที่ 8 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดคารบ์อกซลิอกและกรดฟีนอลิก 

ที่มา : สุภาวดี (2555) 

หมายเหต:ุ I คือระยะเริม่ผสม (วันที่ 0 – 1) T คือระยะอุณหภูมิสงู (วันที่ 2 – 48) และ M คือระยะ
เจริญเตม็ที่ (วันที่ 49 - 119) 
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บทท่ี 3  

วิธีการดำเนนิการวิจัย 

การศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาในการหมักปุ๋ยที่มีผลต่อปริมาณสังกะสี และทองแดงที่เป็น
ประโยชน์ และศึกษาปริมาณและรูปแบบของสังกะสี และทองแดงที่เกิดข้ึนนั้น จำเป็นต้องทราบ
คุณสมบัติของปุ๋ยหมักเพือ่นำข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะหไ์ด้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องมีข้ันตอนการศึกษา
กระบวนการหมักปุ๋ย และการเตรียมตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อทำการวิเคราะห์ปริมาณและรูปแบบของ
สังกะสีโดยพิจารณาจากพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความช้ืน อุณหภูมิ และความเป็นกรด-ด่าง (ภาพที่ 9) 
ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในบทนี้ 

3.1 ขั้นตอนดำเนินการทำปุ๋ยหมัก 

     3.1.1 การหมักและการเตรียมตัวอยา่งปุ๋ยหมัก 

             ในการศึกษาน้ีต้องการศึกษาปุ๋ยหมักสูตรมูลวัว โดยในกระบวนการหมักปุ๋ยนี้ วัสดุที่นำมา
เป็นส่วนผสมมาจากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถหาได้ทั่วไปในจังหวัดนครปฐม  ซึ่งจะแบ่งส่วนผสมของปุ๋ย
หมักได้ดังนี้ (ตารางที่ 8) 

      3.1.1.1 ขั้นตอนการหมักปุ๋ย 

                            การศึกษานี้ได้ทำการศึกษาปุ๋ยมูลวัว (ภาพที่ 10 ในการทำปุ๋ยหมักผู้ศึกษาได้
ใช้สูตร ปุ๋ยหมักของรองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา สรรมณี โดยใช้พื้นที่ทำปุ๋ยหมักในตำบลบางช้าง 
อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบางช้าง ห่างไกลจาก
แหล่งชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่นและสัตว์นำโรค สำหรับข้ันตอนในการทำปุ๋ยหมักมูลวัวมีดังนี้ 
                        1. นำเอามูลวัวที่เตรียมไว้มาใส่ในเครือ่งบดผสม 
                        2. เติมน้ำเพื่อให้มลูวัวแยกออกจากกันและผสมให้เข้ากัน ให้มีความช้ืน 
                            อยู่ที่ร้อยละ 60 โดยประมาณ 
                        3. ใส่ข้ีแดดนาเกลือ  
                        4. ใส่ส่วนผสมน้ำหมกัประมาณ 10 ลิตร และส่วนผสมของแหง้ตามปริมาณ  
                        5. ทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ป็นเนื้อเดียวกัน  
                        6. นำปุ๋ยหมักที่ได้ ไปบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยประมาณ 10 กระสอบ กระสอบละ  
                           15 กิโลกรัม ใช้เชือกฟางรัดปากกระสอบไม่ต้องแน่นมากแล้วนำกลบัมาหมัก 
                           ต่อที่โรงเพาะชำ อาคารวิทยาศาสตร์ 4  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
                           ศิลปากร                
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      3.1.1.2 ขั้นตอนการเกบ็ตัวอย่างปุย๋หมัก 

                           ข้ันตอนการเก็บตัวอย่างปุ๋ยหมัก  โดยก่อนเก็บตัวอย่างจะทำการพลิกกลับ
กระสอบปุ๋ยไปมา 2-3 ครั้ง  เพื่อให้ปุ๋ยในกระสอบผสมกัน  จากนั้นทำการเปิดปากกระสอบปุ๋ยแล้วทำ
การวัดอุณหภูมิ  และบันทึกลักษณะอื่นๆ ของปุ๋ยหมัก เช่น สี กลิ่น เป็นต้น  การศึกษาจะทำการเก็บ
ตัวอย่าง ปุ๋ ยหมั กที่ มี อ ายุ  0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 และ  119  วัน 
ตามลำดับ ซึ่งการเก็บตัวอย่างปุ๋ยจะทำโดยใช้บีกเกอร์ตักบริเวณตรงกลางกระสอบปุ๋ยเพื่อเป็นตัวแทน
ของกองปุ๋ยสูตรวัว  โดยเก็บทุกกระสอบ  ทั้งหมด 10 กระสอบ  เก็บตัวอย่างสูตรมูลวัวให้ได้ประมาณ 
2 กิโลกรัม  เขียนฉลากติดถุงพลาสติกที่ใส่ตัวอย่างปุ๋ยโดยเขียนสูตรปุ๋ย  อายุปุ๋ยหมัก  และวันที่เก็บ
ตัวอย่าง  เมื่อถึงวันที่ปุ๋ยหมัก มีอายุครบที่ต้องเก็บจะต้องทำการเก็บตัวอย่างปุ๋ยหมักตามวิธีที่กล่าวไว้
ข้างต้น  โดยจะเก็บตัวอย่างปุ๋ย หมักซ้ำกระสอบเดิม  ทั้งหมดจำนวน 10 กระสอบเหมือนกัน  ทำการ
เก็บตัวอย่างแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนครบอายุการหมักที่ 119 วัน    
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ภาพที่ 9 แผนผังการทดลอง 
 
 
 
 
 

หมักปุ๋ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน 

เก็บตัวอย่างวันที่ 0 3 7 14 21 28 35 42 49 63 77 91 และ119 

 

พารามิเตอร์ทีท่ำการทดสอบ 

-ส ี

-กลิ่น 

-ความช้ืน 

-ความเป็นกรด-ด่าง 

-อุณหภูมิ 

-อินทรียวัตถุ 

-อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 

-ธาตุอาหารหลัก : ไน โตร เจน ฟอสฟอรัส  และ
โพแทสเซียม 

วัดปริมาณรปูแบบของสังกะสีและ
ทองแดงด้วยวิธีการสกัดแบบลำดับข้ัน 

วิเคราะหท์างสถิติโดยโปรแกรม 
IMB SPSS Statics  

ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 8 ปรมิาณ แหล่งที่มา และอายุของส่วนผสมที่ใช้ทำปุ๋ยหมกัมลูวัว 
ส่วนผสม ปริมาณ แหล่งท่ีมา อายุส่วนผสม 

น้ำหมัก ปลาน้ำจืด 8.98 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.
บางช้าง อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 

1 เดือน 

กากน้ำตาล 2.99 
สับปะรด 0.30 

สารเร่งพด.2 0.01 

รำละเอียด 1.50 

ของแห้ง กระดูกวัวป่น 1.50 กลุ่มเกษตร อินทรีย์ ต.
บางช้าง  อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 

1 เดือน 
รำละเอียด 0.90 
มูลค้างคาว 0.60 

ธาตุอาหารรอง 0.60 
โดโลไมท ์ 0.30 

มูลวัว 76.63 จังหวัดราชบุร ี 2 เดือน 
ข้ีแดดนาเกลือ 5.69 จังหวัดสมุทรสาคร 2 เดือน 

ที่มา : ดัดแปลงจาก ภัทราพร (2555) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 10 ปุ๋ยหมักสูตรมลูวัว 
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      3.1.1.3 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างปุย๋หมักในการวิเคราะห์ 

  ข้ันตอนการเตรียมตัวอย่างปุ๋ยหมักในการวิเคราะห์เมื่อเก็บตัวอย่างปุ๋ยมาแล้ว 
นำตัวอย่างปุ๋ยหมักมาผึ่งให้แห้งโดยวิธีทำให้แห้ง (Air dry) ในตู้ปลอดเช้ือที่อยู่ในห้องปลอดเช้ือหรือ
ห้องสะอาด จากนั้นทำการเตรียมตัวอย่างตาม มาตรฐานคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร 
พ.ศ. 2548  ได้แก่ การคัดแยกพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม และโลหะอื่นๆ ออก และคัดแยกขนาด
อนุภาคของปุ๋ยโดยผ่านการร่อนด้วยตะแกรง (sieve) ขนาด 2 มิลลิเมตร เก็บปุ๋ยส่วนที่ร่อนได้ใน
ถุงพลาสติกพร้อมอายุตัวอย่างปุ๋ย   เพื่อนำไปวิเคราะห์หารูปแบบของสังกะสีด้วยวิธีการสกัดลำดับข้ัน 
(sequential extraction) ส่วนที่เหลือจะนำไปเก็บรักษาไว้ในตู่เย็นที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส  แต่
เมื่อต้องการนำมาวิเคราะห์ต้องนำตัวอย่างมาผึ่งให้มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนการวิเคราะห์ 
24 ช่ัวโมง โดยแต่ละพารามิเตอร์จะทำการทดลอง ทั้งหมด 3 ซ้ำ   

3.2 สารเคมีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปุ๋ยหมัก  

สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง (ตารางที่  9) โดยมีการระบุ ถึงบริษัทผู้ผลิตและ CAS NO. 
(Chemical Abstracts Service number) ของสารแต่ละชนิด 

ตารางที่ 9 รายการสารเคมีที่ใช้การทดลอง บริษัทผู้ผลิต และCAS number 
ลำดับ รายการ CAS number บริษัท 

1 Suprapur Nitric acid 
65% 

7697-37-2 Merck 

2 Hydrogen chloride 7647-01-0 Merck 
3 Acetic acid 64-19-7 Merck 
4 Nitric acid 7697-37-2 Merck 
5 Hydrogen peroxide 30% 7722-84-1 Merck 
6 Ammonium acetate 631-61-8 Ajax finechem 
7 Hydroxylammonium 

chloride 
5470-11-1 Ajax finechem 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปุ๋ยหมัก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปุ๋ยหมัก (ตารางที่ 10) โดยมีการระบุถึงบริษัทผู้ผลิต ของ
เครื่องมือแต่ละชนิด 

ตารางที่ 10 รายการเครื่องที่ใช้ในการทดลอง และบริษัทผู้ผลิต 
ลำดับ รายการ บริษัท 

1 Desiccator Bang Trading 1992 Co., Ltd 
2 Hot air oven MM Medcenter Einrichtungen GmbH 
3 High speed centrifuge THAI VICTORY CO., LTD 
4 Water bath BLUPARD HWS 
5 Refrigerated incubator 

shaker 
Gallenkamp 

6 Atomic absorption 
spectrophotometer 

Perkin Elmer 

7 เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตำแหน่ง Mettler Toledo 
8 เครื่องวัดค่า 

ความเป็นกรด-ด่าง 
Bettersysmdicate 

 

3.4 วิธีการเตรียมสารเคมี        

      3.4.1 วิธีการเตรียมสารละลายสำหรับแช่เครื่องแก้ว       

                  3.4.1.1 วิธีการเตรียม Nitric acid 10%    

                          1. เทน้ำกลั่น 20 ลิตร ใส่ลงในภาชนะ (กล่อง) สำหรับการแช่เครื่องแก้ว    
                          2. เทกรดไนตริก 10% 3 ลิตร ลงในน้ำ 27 ลิตร     

        3.4.2 วิธีการเตรียมสารละลายวิเคราะห์       

              3.4.2.1 วิธีการเตรียมสารละลายแอมโมเนียมอะซิเตท (CH3COONH4) เข้มข้น 1 โมล         
                         1. ช่ังน้ำหนักสาร NH4OAc 77.08 กรมั ใส่บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิเมตร  
                            คนให้ ละลายด้วยน้ำกลั่นปราศจากไอออน (Deionized Water; DI)       
                         2. เท ส าร ล ะล าย  NH4OAc (ข้ อ  1)  ใส่ ล งในขวดป รับ ป ริ ม าต รขน าด  
                             1,000 มิลลิลิตร    



  29 

                         3. เติมน้ำกลั่น DI ลงไป และปรับปริมาตรให้ได้ 100 มิลลิลิตร    
                         4. เขย่าให้เข้ากัน และเก็บไว้ในภาชนะที่ป้องกันไม่ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

              3.4.2.2 วิธีการเตรียมสารละลายแอมโมเนยีมไฮดรอกซีลามีนไฮโดรคลอไรด์  

                         (NH2OH.HCl) ความเข้มข้น 0.1 โมล  
                          1. ช่ังน้ำหนักสาร NH2OH.HCl 6.95 กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร  
                              คนให้ ละลายด้วยน้ำกลั่น DI                            
                          2. เทสารละลาย NH2OH.HCl (ข้อ 1) ใส่ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด  
                              1,000 มิลลิลิตร    
                          3. เติมน้ำกลั่น DI ลงไป และปรับปริมาตรให้ได้ 100 มิลลิลิตร    
                          4. เขย่าให้เข้ากัน และเก็บไว้ในภาชนะที่ป้องกันไม่ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

              3.4.2.3 วิธีการเตรียมสารละลายอะซิติก (CH3COOH) ความเข้มข้น 0.11 โมล 

                         1. ปิเปตกรดอะซิติก (CH3COOH) 6.31 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดปรับปริมาตร 
                             ขนาด 1,000 มิลลิลิตร     
                         2. เติมน้ำกลั่น DI ลงไป และปรับปริมาตรให้ได้ 100 มิลลิลิตร    
                         3. เขย่าให้เข้ากัน และเก็บไว้ในภาชนะที่ป้องกันไม่ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

3.5 วิธีวิเคราะห์  

วิธีวิเคราะห์จะกล่าวถึงแผนผังการทดลองโดยรวมของการศึกษา ซึ่งรายละเอียดของ
วิธีดำเนินการทดลองจะประกอบไปด้วย การหาค่าความช้ืนของตัวอย่าง การวิเคราะห์รูปแบบของ
สังกะสีด้วยเทคนิคการสกัดแบบลำดับข้ัน และการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งการวิเคราะห์ แต่ละ
พารามิเตอร์มีรายละเอียดข้ันตอนดังต่อไปนี้  

        3.5.1 ความชื้น          

                การวัดความช้ืนทำได้โดยการหาความแตกต่างของน้ำหนักตัวอย่างก่อน และหลังการให้
ความร้อน ซึ่งผลต่างของน้ำหนักที่หายไปคือน้ำหนักของน้ำ หรือความช้ืนที่มีอยู่ในตัวอย่าง 

              ช่ังตัวอย่าง 0.2 กรัม ใส่ลงถ้วยกระเบื้องที่ทราบน้ำหนักแล้ว แล้วนำไปวิเคราะห์ ความช้ืน
โดยก ารอบ ที่ อุ ณ ห ภูมิ  103 -105 องศา เซ ล เซี ย ส  ด้ วย เค รื่ อ ง  Electric oven (Ecocell)   
รุ่น Einrichtungn GmbH MMM-group นำออกมาผึ่งในโถดูดความช้ืน ช่ังน้ำหนักปุ๋ยหลังอบ 
หลังจากนั้นทำซ้ำจนปุ๋ยมีน้ำหนักคงที่  โดยมีความแตกต่างไม่เกินร้อยละ 4 หรือไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม  
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วิธีการคำนวณ    

เปอร์เซ็นต์ความช้ืน   =   
น้ำหนักปุ๋ยก่อนอบ – น้ำหนักปุ๋ยหลังอบ x 100 

น้ำหนักปุ๋ยก่อนอบ
 

        3.5.2 ค่าความเป็นกรด-ดา่ง 

                ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายจะทำการวัดด้วยหลักการของโพเทนชิออเมตรี 
(potentiometry) โดยการใช้เซลล์อิ เล็กโทรไลต์ที่ประกอบด้วยข้ัวไฟฟ้า 2 ชนิด จุ่มลงไปใน 
สารละลายที่ต้องการทดสอบ ทำการวัดที่ความดันและอุณหภูมิคงที่ และวัดค่าความเข้มข้นของ H+ 
จากความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดข้ึนระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองชนิด ทำการวิเคราะห์โดยการช่ังตัวอย่างปุ๋ยที่
ต้องการวิเคราะห์ 2 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์เติมน้ำปราศจากไอออน (น้ำ DI) 10 มิลลิลิตร นำมากวน
เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นตั้งทิ้งไว้อีก 15 นาที เพื่อให้สารแขวนลอยเกิดการเซ็ตตัว ทำการวัดค่า
ความเป็นกรด-ด่างในส่วนของสารเหนือตะกอนด้วยเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ตั้งทิ้งไว้ 15 นาทีวัด
ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แล้วหาค่าเฉลี่ย 

       3.5.3 อุณหภูมิ            

                การวัดอุณหภูมิโดยใช้หลักการขยายตัวของของเหลวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อ
คายความร้อนโดย ของเหลวที่ใช้บรรจุในกระเปาะแก้วของเทอร์โมมิเตอร์คือปรอทหรือแอลกอฮอล์ที่
ผสมกับสีแดงเมื่อ แอลกอฮอล์หรือปรอทได้รับความร้อนจะขยายตัวข้ึนไปตามหลอดแก้วเล็กๆ เหนือ
กระเปาะแก้วและ จะหดตัวลงไปอยู่ในกระเปาะตามเดิมถ้าอุณหภูมิลดลง วิธีวิ เคราะห์โดยใช้
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ของปุ๋ยหมัก โดยเลือกวัดอุณหภูมิบริเวณตรงกลางของกระสอบปุ๋ย เพื่อ
เป็นตัวแทนของปุ๋ยทั้งหมด ซึ่งข้อมูลด้านอุณหภูมิได้มาจากงานวิจัยของ นัทธีรา และคณะ (2553)    

        3.5.4 การวิเคราะห์รูปแบบของสังกะสีและทองแดงด้วยเทคนิคการสกัดแบบลำดบัขั้น 

                การวิเคราะห์รูปแบบของสังกะสี และทองแดงด้วยการเทคนิคสกัดแบบลำดับข้ันนั้นมี
หลักการในการวิเคราะห์ คือการใช้ตัวสกัดที่มีความรุนแรงน้อยค่อยๆเพิ่ม ระดับความรุนแรงของตัว
สกัดให้เพิ่มระดับมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเทคนิคการสกัดแบบลำดับข้ัน (BCR) ถูกพัฒนามาจากแนวคิดของ 
Tessier, Campbell, and Bisson. (1979) โดยจำแนกรูปแบบของโลหะออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้ 
รูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้ รูปสารประกอบออกไซด์ รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ และรูปคงค้าง
ของแข็ง ซึ่งวิธีการสกัดโลหะในรูปแบบต่างๆ จะมีวิธีการสกัดที่แตกต่างกันออกไป (รูปที่ 11)    
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    3.5.4.1 รูปแบบท่ีแลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable fraction)     

                         รูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้ ข้ันตอนการสกัดคือ นำปุ๋ย 2 กรัม ใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 
250 มิลลิลิตร เติม 0.11 M CH3COOH 40 มิลลิลิตร เขย่าต่อเนื่องด้วยเครื่องเขย่า ที่อุณหภูมิ 22±5 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง นำไปปั่นเหว่ียง (High speed centrifuge) 5,000 รอบต่อนาที 
นาน 30 นาที จากนั้นนำสารละลายด้านบนตะกอนไปวิเคราะห์รูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้ด้วยเครื่อง 
Atomic absorption spectrophotometer ส่วนตะกอนที่ เหลือล้างด้วยน้ำ DI ประมาณ 20 มิ
ลิลิตร และนำไปวิเคราะห์รูปสารประกอบออกไซด์ต่อไป 

             3.5.4.2 รูปสารประกอบออกไซด์ (Oxide bound fraction)    

                        รูปสารประกอบวิเคราะห์จากการนำตะกอบจากข้ันตอนที่ 1 ใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 
250 มิลลิลิตร เติม 0.1 M NH2OH·HCl 40 มิลลิลิตร เขย่าต่อเนื่องด้วยเครื่องเขย่า ที่อุณหภูมิ 22±5 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง นำไปปั่นเหว่ียง (High speed centrifuge) และวิเคราะห์รูป
สารประกอบออกไซด์เช่นเดียวกับข้ันตอนที่ 1 ส่วนตะกอนที่เหลือล้างด้วยน้ำ DI ประมาณ 20 มิ
ลิลิตร เพื่อนำตะกอบไปวิเคราะห์รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ต่อไป 

              3.5.4.3 รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ (Organically bound fraction)     

                         รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์วิเคราะห์โดยการนำตะกอนจากขั้นตอนที่ 2  ใส่
ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลิลิตร เติม 8.8 M H2O2 10 มิลลิลิตร เขย่าด้วยมือเป็นครั้งคราว 1 ช่ัวโมง 
จากนั้นนำไปสกัดด้วยการกลั่นแบบไหลย้อนกลบัที่อุณหภูมิ 85± 2 องศาเซลเซียส จนเหลือปริมาณ 5 
มิลิลิตร จากนั้นเติม 1 M NH4OAc 50 มิลลิลิตร เขย่าต่อเนื่องด้วยเครื่องเขย่าที่อุณหภูมิ 22±5 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง นำไปปั่นเหว่ียง (High speed centrifuge) และวิเคราะห์รูปประกอบ
เชิงซ้อนอินทรีย์เช่นเดียวกับข้ันตอนที่ 1 ส่วนตะกอนที่เหลือล้างด้วยน้ำ DI ประมาณ 20 มิลิลิตร เพื่อ
นำตะกอบไปวิเคราะห์รูปคงค้างของแข็งต่อไป 

     3.5.4.4 รูปคงคา้งของแข็ง (Residual fraction)        

                           รูปคงค้างของแข็งวิเคราะห์โดยการนำตะกอนจากข้ันตอนที่ 3 ใส่ขวดรูปชมพู่
ขนาด 250 มิลิลิตร เติม HNO3 65% (v/v) 3 มิลิลิตร และ HCl 30% (v/v) 2 มิลลิลิตร ให้ความร้อน
บน Water bath อุณหภูมิ 95 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง เขย่าเป็นครั้งคราว ตั้งทิ้งไว้ 30 
นาที นำไปปั่นเหว่ียง (High speed centrifuge) และวิเคราะห์รูปคงค้างของแข็งเช่นเดียวกับข้ันตอน
ที่ 1 
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ภาพที่ 11 แผนภูมิการสกัดลำดับข้ัน (Sequential Extraction Techniques) 
 

 

ปุ๋ยหมกั 2 กรัม 

เติม 0.11 M CH3COOH 40 mL เขย่าต่อเนื่อง
ที่ 22±5 oC เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง 

เติม 0.1 M NH2OH·HCl 40 mL เขย่าต่อเนื่องที่ 
22±5 oC  เป็นเวลา16 ช่ัวโมง 

เติม 8.8 M H2O2 10 mL เขย่าครั้งคราว 1 ช่ัวโมงและนำไปสกัดด้วย
การกลั่นแบบไหลย้อนกลับที่อุณหภูมิ 85± 2 oC เป็นเวลา 5  ช่ัวโมง จน
เหลือ 5 mL จากนั้นเติม 1 M NH4OAc 50 mL เขย่าต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 
22±5 oC เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง 

 เติม HNO3 65% (v/v) 3 mL HCl 30% (v/v) 2 mL ให้
ความร้อนอุณหภูมิ 95 ± 2 oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง เขย่าเป็น
ครั้งคราว ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที   

ขั้นตอนท่ี 1  

รูปแบบท่ีแลกเปลีย่นได ้

เซนตริฟิวจ์ที่ 5,000 รอบ/นาที เป็นเวลา30 นาที  
นำสารละลายไปวิเคราะห์รูปแบบด้วยเครื่อง AAS 
 ส่วนตะกอนที่เหลือล้างด้วยน้ำ DI 20 มิลลิลิตร 

 
ขั้นตอนท่ี 2  

รูปสารประกอบออกไซด ์

 

ขั้นตอนท่ี 3  

รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย ์

เซนตริฟิวจ์ วิเคราะห์รูปแบบ และล้างตะกอนเหมือนขั้นตอนที่ 1 

1 

 
ขั้นตอนท่ี 4  

รูปคงค้างของแข็ง 

เซนตริฟิวจ์ วิเคราะห์รูปแบบ และล้างตะกอนเหมือนขั้นตอนที่ 1 

 
สารละลายใสที่สกัดได้จากทุกข้ันตอนต้องมี pH < 2 
มิฉะนั้นให้ปรับด้วยกรด HNO 3 จากนั้นนำไปหา    
ความเข้มข้นโลหะด้วยวิธีทางอะตอมมิคสเปกโทรสโคปี 

เซนตริฟิวจ์ วิเคราะห์รูปแบบ และล้างตะกอนเหมือนขั้นตอนที่ 1 
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        3.5.5 การวิเคราะห์ทางสถิติ  

การทดสอบทางสถิติจะวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทดสอบทางสถิติ SPSS Statistics 
version 23.0 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ทางกายภาพและทางเคมีของปริมาณ
สังกะสีและทองแดงในปุ๋ยหมักมูลวัว โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson correlation) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการทดสอบ ค่าพิสัยของ
ดันแคน (Duncan)  
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บทท่ี 4  

ผลการทดลอง และอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาอิทธิพลของกระบวนการหมักต่อรูปแบบและปริมาณของสังกะสีและทองแดงด้วย
วิธีการสกัดแบบลำดับข้ันที่ประกอบด้วยรูปที่แลกเปลี่ยนได้ รูปสารประกอบออกไซด์ รูปสารประกอบ
เชิงซ้อนอินทรีย์ และรูปคงค้างของแข็ง จากปุ๋ยหมักมูลวัวที่ผสมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตลอก
ระยะเวลาการหมัก 119 วัน ทำการเก็บตัวอย่างปุ๋ยหมักช่วงอายุการหมักในวันที่ 0, 3, 7, 14, 21, 
28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 รวมทั้งสิ้น 14 ตัวอย่าง จากนั้นทำการตรวจสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีเพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร และวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ ตลอดกระบวนการหมกัที่มคีวามสัมพนัธ์กับรปูแบบดังกลา่ว อันนำไปสู่การอภิปรายเชิงคุณภาพ
ของปุ๋ยหมักตลอดจนการหาระยะเวลาการหมักที่เหมาะสมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1 การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมกั และการเปรยีบเทียบมาตรฐานกรม

วิชาการเกษตร 

จากการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมักและการเปรียบเทียบมาตรฐาน
กรมวิชาการเกษตร สามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่เกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของการหมัก 
คือ สี กลิ่น และลักษณะวัสดุหมัก ความช้ืน อุณหภูมิ ความเป็นกรด -ด่าง ปริมาณธาตุอาหารหลัก 
(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม) ปริมาณอินทรียวัตถุ และอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจน (C/N ratio) ดังภาพที่ 12 และตารางที่ 11 มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 ส ี

สีของปุ๋ยหมักเมื่อเริม่ผสมจะมสีีน้ำตาลออกเทา หลังจากนั้นเมื่อเกิดการย่อยสลายของ
อินทรียวัตถุอย่างต่อเนื่อง สีปุ๋ยหมักจะมีสีดำเข้มข้ึนซึ่งเป็นลักษณะเด่นของกระบวนการเกิด 
สารฮิวมิกของปุ๋ยหมัก ซึ่งสีที่ เข้มมากข้ึนบ่งบอกถึงการย่อยสลายอินทรียวัตถุที่ เอื้อต่อการเกิด
โครงสร้างสารฮิวมิกที่มีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน (Stevenson, 1994) 

4.1.2 กลิ่น 

        กลิ่นในตอนเริ่มหมักพบว่ามีกลิ่นที่แรงคล้ายแอมโมเนียจากมูลสัตว์ที่มาจากปัสสาวะ 
จากนั้นเมื่อระยะเวลาการหมักนานข้ึน กระบวนการหมักจะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนรูป
ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียและเกิดการระเหยสู่บรรยากาศมีส่วนทำให้กลิ่นลดลง (ไพบูลย์ ประพฤติ
ธรรม, 2528) โดยจากการศึกษาพบว่าวันที่ 49 เป็นต้นไป จนถึงวันสุดท้ายของการหมักจะไม่มีกลิ่น
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แอมโมเนียหลงเหลืออยู่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Ling-ling and Shu-tian (2014) ที่ว่าเมื่อ
ระยะเวลาการหมักนานข้ึนปริมาณไนเตรตจะเพิ่มข้ึนและกลิ่นฉุนของแอมโมเนียจะลดลง 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

                           ก.                                                                                       ข. 

ภาพที่ 12 ลักษณะปุ๋ยหมักมูลวัว 
ก. วันเริ่มผสม (0 วัน)   

                                                 ข. วันสุดท้ายของการหมัก (119 วัน) 
 

4.1.3 ปริมาณความชืน้ 

                   ปริมาณความช้ืนในวันเริ่มต้นของการหมักมีค่าร้อยละ 41.0 อยู่ในช่วงที่เหมาะเพื่อให้

กิจกรรมของจุลินทรีย์เป็นไปอย่างทั่วถึงที่ควรมีค่าอยู่ ในช่วงร้อยละ 40.00-65.00 โดยปุ๋ยที่พร้อม

นำไปใช้และเหมาะสมต่อการจำหน่ายควรมีความช้ืนน้อยกว่าร้อยละ 35 พบว่าต้ังแต่ ตั้งแต่วันที่ 14 

เป็นต้นไปจนถึงวันสุดท้ายของกระบวนการหมักปุ๋ยมีความช้ืนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

ของกรมวิชาการเกษตรเพื่อการจัดจำหน่าย และเหมาะสมต่อการนำไปใช้ (Tiquia, Tam, & 

Hodgkiss, 1998) 
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ตารางที่ 11 คุณภาพปุ๋ยหมักเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์เพือ่การจำหน่ายตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 
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4.1.4 อุณหภูมิ 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของปุ๋ยหมักพบว่าอุณหภูมิค่อยๆ ลดลงสมัพนัธ์กับระยะเวลา

ที่เพิ่มมากข้ึน (r = -0.773 p < 0.01) โดยวันที่ 0 ถึงวันที่ 34 มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงหรือที่เรียกว่า 

ระยะ Thermophilic phase เป็นผลมาจากการปลดปล่อยความร้อนจากกิจกรรมย่อยสลาย

อินทรียวัตถุของจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายอินทรีย์อินทรีย์วัตถุที่ย่อสลายยาก (Tiquia et al., 1998) และ

จากวันที่ 35 จนถึงวันสุดท้ายของการหมักอุณหภูมิของปุ๋ยหมักเท่ากับอุณหภูมิภายนอก โดยมีค่าอยู่

ในช่วง 27.30-30.00 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงที่ปุ๋ยเจริญเต็มที่พร้อมนำไปใช้หรือระยะ Mature 

phase ระยะนี้อินทรียวัตถุจะถูกย่อยสลายเกิดสารฮิวมิกที่มีความเสถียรภาพ 

4.1.5 ความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ค่าความเป็นกรด-ด่างของปุ๋ยหมักมูลวัวตลอดระยะเวลาการหมักมีค่าความเป็นกรด-

ด่างอยู่ในช่วง 5.68-6.88 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการจำหน่ายของกรมวิชาการ

เกษตร (2548) อีกทั้งยังเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ที่ทำให้กระบวนการหมัก

เป็นไปอย่างดีอีกด้วย (Bernal, Alburquerque, & Moral, 2009) 

4.1.6 ปริมาณธาตุอาหารหลัก: ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 

        ปริมาณธาตุอาหารหลักของปุย๋หมกัจากเกณฑ์มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร กำหนดให้
มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 พบว่าปริมาณไนโตรเจนจากปุ๋ยหมักอยู่ในช่วงร้อยละ 12.32-22.41  และ
ปริมาณโพแทสเซียมในช่วงร้อยละ 1.09-2.04 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกรมวิชาการเกษตรเหมาะแต่การ
นำไปใช้ ส่วนฟอสฟอรัสพบว่ามีปริมาณร้อยละ 0.14-0.42 ซึ่งค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานกรมวิชาการ
เกษตร ดังนั้นหากจะนำปุ๋ยน้ีไปใช้เพื่อการเกษตรจึงควรมีการเติมฟอสฟอรัสก่อนนำไปใช้ 

4.1.7 ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter; OM) และอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 

(C/N ratio) 

ปริมาณอินทรียวัตถุจากเกณฑ์มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร (2548) ที่กำหนดมาตรฐานเชิง
ปริมาณทำให้ค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือ 300 มิลลิกรัม/กรัม และอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
ที่ต้องมีค่าน้อยกว่า 20:1 จึงจะบ่งบอกถึงการย่อยสลายที่สมบูรณ์ของปุ๋ยหมักที่พร้อมเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์และจัดจำหน่าย โดยปริมาณอินทรียวัตถุลดลงสัมพันธ์กับระยะเวลาการหมักที่นานข้ึน (r = 
-0.551, p < 0.01 )เช่นเดียวกับการศึกษาของ Lui, Wang, Lu, Diao, and Zhang (2008)  จาก
วันที่  0 มีค่าเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุร้อยละ 49.80 และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักมีค่าเฉลี่ย
อินทรียวัตถุร้อยละ 30.81 โดยระหว่างวันที่ 0 ถึงวันที่ 34 ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิสูง 
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(Thermophilic phase) จากการย่อยสลายวัตถุดิบตั้งต้นโดยจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว

ทำให้อินทรียวัตถุลดลงอย่างมาก มีอัตราการลดลงดังสมการที่ (3) (ภาพที่ 13) ดังนี้ 

 

                             y = -1.5482x + 468.03                R² = 0.3217                         (3) 

 

 
 

ภาพที่ 13 ปริมาณอินทรียวัตถุทีส่ัมพันธ์กบัระยะเวลาการหมัก (r= -0.551, p < 0.01) 
 

       สำหรับอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ก็ค่อยๆ ลดลงสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาการหมักที่นานข้ึนเช่นกัน (r = -0.804, p < 0.01) (ภาพที่ 14) โดยทั้งคาร์บอนและ
ไนโตรเจนจะถูกจุลินทรีย์นำไปใช้เป็นอาหารในสัดส่วน C:N:P = 100:10:1 ซึ่งอัตราการลดลงมีค่า 
0.0648 ต่อวันดังภาพที่ 14 และสมการที่ (4) แสดงให้เห็นถึงกระบวนการย่อยสลายที่เป็นไปอย่างดี
สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นของอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนกับระยะเวลาดังนี้ 

                               y = -0.0648x + 18.715                R² = 0.7037                       (4) 
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ภาพที่ 14 อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่สมัพันธ์กับระยะเวลาการหมัก (r= -0.804, p < 0.01) 
 

โดยอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของปุ๋ยหมักมีค่ามากที่สุดในวันที่ 0 มีค่าในช่วง 
21.7:1 จากนั้นจะค่อยๆ ลดลงโดยหลังจากวันที่ 3 เป็นต้นไปอยู่ในช่วง 11.1:1 ถึง 18.5:1 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการจำหน่ายที่ไม่ควรเกิน 20:1 ที่หมายถึงอินทรียวัตถุถูกย่อยสลาย
อย่างสมบูรณ์เหมาะที่จะนำไปใช้ปรับปรุงบำรุงดิน  

จากการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมักและการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการจำหน่ายของกรมวิชาการเกษตร (2548) ซึ่งวิเคราะห์สี กลิ่น ลักษณะวัสดุหมัก 
ความช้ืน อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณธาตุอาหารหลัก ปริมาณอินทรียวัตถุ และอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจน พบว่าตั้งแต่วันที่ 35 เป็นต้นไป คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมัก
เหมาะสมในการนำปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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4.2 สัดส่วนของสังกะสีและทองแดงท่ีปลดปล่อยออกจากการสกัดด้วยวิธีการสกัดแบบลำดบัขั้น  

สัดส่วนรูปแบบของสังกะสีได้แก่ รูปที่แลกเปลี่ยนได้ (Zn-Ex) รูปสารประกอบออกไซด์ (Zn-Ox) 

รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ (Zn-Org) และรูปคงค้างของแข็ง (Zn-Res) และทองแดงได้แก่ รูปที่

แลกเปลี่ยนได้ (Cu-Ex) รูปสารประกอบออกไซด์ (Cu-Ox) รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ (Cu-Org) 

และรูปคงค้างของแข็ง (Cu-Res) ในปุ๋ยหมักช่วงเวลาต่าง ๆ มีปริมาณร้อยละเฉลี่ยที่แตกต่างกันดัง

ตารางที่ 12 และ 13 และรูปที่ 15 และ 16 

ตารางที่ 12 ร้อยละปริมาณรปูแบบต่างๆ ของสังกะส ี
รูปแบบ ร้อยละ ร้อยละเฉลีย่ 

รูปคงค้างของแข็ง 
รูปที่แลกเปลี่ยนได้ 

รูปสารประกอบออกไซด ์
รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย ์

40.2-63.8 
18.3-28.1 
9.9-31.5 
3.1-19.4 

54.49 
21.56 
16.22 
7.73 

 

ตารางที่ 13 ร้อยละปริมาณรปูแบบต่างๆ ของทองแดง 
รูปแบบ ร้อยละ ร้อยละเฉลีย่ 

รูปคงค้างของแข็ง 
รูปที่แลกเปลี่ยนได้ 

รูปสารประกอบออกไซด ์
รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย ์

68.2-97.2 
1.2-10.5 
1.1-4.1 
0.5-21.7 

84.70 
5.30 
2.48 
7.52 
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                                     รูปที่แลกเปลี่ยนได้                      รูปสารประกอบออกไซด์ 

                                     รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์       รูปคงค้างของแข็ง 

ภาพที่ 15 สัดส่วนปริมาณสังกะสรีูปแบบต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการหมกั 
 

 

                                     รูปที่แลกเปลี่ยนได้                      รูปสารประกอบออกไซด์ 

                                     รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์       รูปคงค้างของแข็ง 

ภาพที่ 16 สัดส่วนปริมาณทองแดงรูปแบบต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการหมัก 
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โดยมีสัดส่วนเรียงลำดับดังนี้ 

สังกะส ี

Zn-Res > Zn-Ex > Zn-Ox > Zn-Org 

0.31 > 0.11 > 0.09 > 0.04  มลิลกิรมั/กรมั 

     ทองแดง 

Cu-Res >> Cu-Org > Cu-Ex > Cu-Ox 

0.94 >> 0.08 > 0.06 > 0.03  มิลลิกรัม/กรัม 

สังกะสีและทองแดงที่พบส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปคงค้างของแข็งโดยเฉพาะทองแดงที่พบปริมาณ

ของรูปแบบดังกล่าวที่มากกว่าสังกะสีถึง 3 เท่า สำหรับรูปแบบอื่นๆ มีปริมาณไม่ได้แตกต่างกันมาก

นักแสดงให้เห็นถึงรูปคงค้างของแข็งที่เป็นรูปแบบที่ เด่นตลอดกระบวนการหมัก อย่างไรก็ดีเมื่อ

เปรียบเทียบสัดส่วนของรูปแบบที่สกัดลำดับถัดมาพบว่าสังกะสีมีปริมาณมากกว่าทองแดงทั้งในรูป

สารประกอบเชิงซ้อนอนิทรีย์ รูปสารประกอบออกไซด์ และรูปที่แลกเปลี่ยนได้ แสดงให้เห็นถึงสังกะสี

ถูกปลดปล่อยออกมาได้ง่ายกว่าทองแดงจากเสถียรภาพในการเกิดสารประกอบที่น้อยกว่าตามทฤษฎี

ของ Irving – Wiliams ที่เรียงลำดับเสถียรภาพของสารประกอบดังนี้ (Sposito, 1989) 

Zn2+ < Cu2+ > Ni2+ > Co2+ > Fe2+ > Mn2+ 

ลักษณะที่โลหะทั้งสองอยู่ในรูปคงค้างของแข็งมากที่สุดน้ีพบได้ในการหมักปุ๋ยหมักมูลไก่เช่นกัน (เจตริ

นทร์ ทำสะอาด, 2559; สาวิตรี ริรัง, 2559) อย่างไรก็ดีชนิดของปุ๋ยหมักมีผลต่อสัดส่วนของโลหะ

เริ่มต้นที่แตกต่างกันเช่น การศึกษาของ Walter, Martinez, and Cala (2006) พบสังกะสีและ

ทองแดงในรูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์มากที่สุดสำหรับการหมักตะกอนน้ำเสีย เช่นเดียวกับการ

หมักปุ๋ยมูลหมูของ Hsu & Lo (2001)  โดยสภาวะที่มีออกซิเจนน้อยกระบวนการรีดักชันจะควบคุม

การเปลี่ยนรูปของโลหะทั้งสองและอาจทำให้ปริมาณของแต่ละรูปแบบที่พบเปลี่ยนแปลงไป เช่น การ

รีดักชันของทองแดงที่มีประจุ +1 (Cu+1) หรือ 0 (Cu0) ไปเป็นรูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ เป็น

ต้น (Alloway, 1990; Lu et al., 2014) นอกจากนี้ระยะเวลาการหมักที่นานข้ึนทำให้อินทรียวัตถุถูก

ย่อยสลายเปลี่ยนรูปโลหะที่ละลายไปเป็นรูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์และรูปคงค้างของแข็งที่มี

ความเสถียรได้มากข้ึน (Amir, Hafidi, Merlina, & Revel, 2005; Lu et al., 2014) ซึ่งหมายถึง

อิทธิพลของวัตถุดิบตั้งต้นที่ต่างชนิดกันและ 
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ระยะเวลาของกระบวนการหมกัที่มตี่อรูปแบบที่เกิดข้ึนที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยในการกำหนดคุณภาพปุ๋ย

หมักรวมถึงระยะเวลาการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ยหมักที่เหมาะสมได้ 

4.3 การเปรียบเทียบรูปแบบของสังกะสีและทองแดงท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการหมัก 

รูปแบบและสัดส่วนของสังกะสีและทองแดงทั้ง 4 รูปมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการ

หมัก สามารถเปรียบเทียบรูปแบบและสัดส่วนของสังกะสีและทองแดงได้ดังนี้ 

 4.3.1 รูปแบบท่ีแลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable fraction) 

        รูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้ คือรูปแบบของโลหะที่ยึดเกาะกับอนุภาคไว้ด้วยพันธะที่ไม่

หนาแน่น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะถูกปลดปล่อยออกมาได้ง่ายด้วยวิธีการไล่ที่ด้วยโปรตรอน หรือแคท

ไอออนอื่น ซึ่งเป็นรูปแบบที่ละลายสิ่งมีชีวิตสามารถนำไปใช้ได้ง่ายที่สุด สารที่ใช้สกัดในรูปแบบนี้จึง

เป็นสารที่มีความรุนแรงน้อยที่สุด ซึ่งจากการวิจัยพบว่าสามารถปลดปล่อยสังกะสีในรูปแบบนี้อยู่

ในช่วงร้อยละ 18.3 – 28.1 มีปริมาณมากที่สุดในวันที่ 77 มีค่าเท่ากับ 0.206 มิลลิกรัม/กรัม ขณะที่

ปริมาณของทองแดงที่พบอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2 – 10.5 และมีปริมาณมากที่สุดในวันที่ 119 มีค่า

เท่ากับ 0.011 มิลลิกรัม/กรัม โดยพบว่าปริมาณของสังกะสีในรูปที่แลกเปลี่ยนได้มีปริมาณที่พบ

มากกว่าทองแดงถึง 1.9 – 16.2 เท่า  จากเสถียรภาพของทองแดงในรูปสารประกอบเชิงซ้อนที่มี

มากกว่าสังกะสีที่ทำให้สังกะสีถูกปลดปล่อยออกมาได้ง่ายกว่า  (Wu et al., 2017) โดยพบว่า

กระบวนการหมักมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปดังกล่าวของสังกะสีและทองแดง ที่มีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนสัมพันธ์กับระยะเวลาการหมกัที่เพิ่มมากข้ึน (r = 0.770 และ r = 0.921, p < 0.01 ตามลำดับ 

ภาพที่ 17) ดังสมการที่ (5) และ (6) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันดังภาพที่ 18 (r = 0.637, p < 

0.01) มีอัตราการเพิ่มข้ึนของสังกะสี 0.0009 ต่อวัน มากกว่าทองแดงถึง 10 เท่าที่มีค่า 9 x 10-5 ต่อ

วันแสดงถึงแนวโน้มในการปลดปล่อยรูปแบบที่พืชสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 

                       Zn-Ex = 0.0009 (time) + 0.0722               R² = 0.6119                (5) 
            Cu-Ex = 9E-05 (time) + 5E-05                   R² = 0.8734                (6) 
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ก. 

                                          

                                         ข. 

ภาพที่ 17 ปริมาณรูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้ที่สมัพันธ์กับระยะเวลาการหมักทีเ่พิ่มข้ึน 
                                       ก. สังกะสี (r = 0.770, p < 0.01) 

ข. ทองแดง (r = 0.921, p < 0.01) 

 

y = 9E-05x + 5E-05
R² = 0.8734

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

0 20 40 60 80 100 120 140

ทอ
งแ

ดง
รูป

ที่แ
ลก

เป
ลีย่

นไ
ด้ 

(ม
ก.

/ก
.)

ระยะเวลาการหมัก (วัน)

y = 0.0009x + 0.0722
R² = 0.6119

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0 20 40 60 80 100 120 140

สัง
กะ

สีร
ูปท

ี่แล
กเ

ปล
ีย่น

ได
้ (ม

ก.
/ก

.)

ระยะเวลาการหมัก (วัน)



  45 

 

 

ภาพที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสังกะสีและทองแดงในรูปที่แลกเปลี่ยนได้ที่เกิดข้ึน 
 (r = 0.637, p < 0.01) 

สามารถจัดกลุ่มเรียงลำดับเชิงปริมาณของสังกะสีและทองแดงจากน้อยไปหามากได้ดังรูปที่ 

19 ก. และ ข. ตามลำดับดังนี้ 

เรียงลำดับเชิงปริมาณ กลุ่ม สังกะส ี ทองแดง 

น้อยที่สุด 
a วันที่ 0, 3 และ 7 วันที่ 3, 7, 14, 21, 28 

และ 35 

 
b วันที่ 14, 21 และ 28 วันที่ 0, 3, 7, 14 และ 

35 
 c วันที่ 21, 28 และ 49 วันที่ 0, 3, 14 และ 42 
 d วันที่ 35, 42 และ 49 วันที่ 0, 42 และ 49 
 e วันที่ 35, 42 และ 119 วันที่ 63 
 f วันที่ 42, 91 และ 119 วันที่ 77 และ 91 

 
g วันที่ 63, 91, 105 และ 

119 
วันที่ 105 และ 119 

มากที่สุด h วันที่ 77  
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ก. 

  

ข. 

ภาพที่ 19 การเปรียบเทียบปรมิาณสงักะสีและทองแดงรูปทีแ่ลกเปลี่ยนได้ตลอดระยะเวลาการหมัก          
โดยใช้ Ducan test ก. สังกะสี ข. ทองแดง 

      หมายเหตุ อักษร a, b, c, d, e, f และ g ที่แตกต่างกันหมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง 

      สถิติ  p < 0.05, SD = Standard Deviation, n = 3 
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จากการจัดกลุ่มดังกล่าวจะเห็นว่าการนำปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์ให้มีปริมาณสังกะสีมากถึง

มากที่สุดจะอยู่ในช่วงวันที่ 63 ถึง 119 และทองแดงตั้งแต่วันที่ 77 เป็นต้นไป โดยสังกะสีมีแนวโน้ม

ลดลงหากทิ้งไว้นานเกินไปจากการที่สงักะสีถูกปลดปล่อยออกมาได้ง่ายกว่าทองแดงจากการถูกชะล้าง

หรือนำไปใช้ของจุลินทรีย์ที่สังเกตุได้จากรูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้ที่เพิ่มขึ้นยังสัมพันธ์กับกระบวนการ

ย่อยสลายจากความสัมพันธ์ที่แปรผกผันกับอุณหภูมิอย่างมีนัยสำคัญ (สังกะสี r = -0.781: ทองแดง r 

= -0.576, p < 0.01 ตารางที่ 14) และสัมพันธ์กับดัชนีการย่อยสลายอินทรียวัตถุ ได้แก่ ปริมาณ

อินทรียวัตถุและอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ลดลง (สังกะสี r = -0.600 และ -0.702 ตามลำดับ: 

ทองแดง r = -0.408 และ -0.703 ตามลำดับ, p < 0.01 ตารางที่ 14) โดยในช่วงเริ่มกระบวนการ

หมักมีกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายยากซึ่งเป็นช่วงระยะอุณหภูมิสูง 

ในช่วงเวลาน้ีรูปแบบนี้ยังมีปริมาณน้อยเนื่องจากวัตถุดิบตั้งต้นยังไม่ได้ถูกย่อยสลายมากนัก จากนั้น

เมื่อเสร็จสิ้นระยะอุณหภูมิสูง อุณหภูมิของปุ๋ยหมักเย็นลงจะได้ผลผลิตที่อยู่ในรูปแบบที่พืชและ

สิ่งมีชีวิตเช่นจุลินทรีย์นำไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น แต่หากทิ้งไว้นานกว่าน้ันวัตถุดิบตั้งต้นถูกย่อยสลายหมดไป

จุลินทรีย์จะนำโลหะทั้งสองมาใช้ และด้วยอัตราการปลดปล่อยรูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้ของสังกะสีที่

มากกว่าทองแดงถึง 10 เท่าดังกล่าว (สมการที่ 5 และ 6) ทำให้สังกะสีในรูปแบบนี้มีแนวโน้มที่จะ

ลดลง ขณะที่ทองแดงยังมีศักยภาพที่จะปลดปล่อยต่อเนื่องออกมาได้อีก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ควร

ศึกษาในอนาคตถึงศักยภาพการปลดปล่อยทองแดงรวมถึงระยะเวลาในการเก็บปุ๋ยหมักที่ยังคงมี

ปริมาณสังกะสีที่มีอยู่ในช่วงที่ใช้ประโยชน์ที่มีคุณค่าที่เพียงพอต่อพืชต่อไป 

ตารางที่ 14 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการหมัก อุณหภูมิ อินทรียวัตถุ และอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนต่อรปูแบบที่แลกเปลี่ยนได้ของสังกะสแีละทองแดง 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 ระยะเวลาหมัก อุณหภูมิ อินทรียวัตถุ 
อัตราส่วนคาร์บอน

ต่อไนโตรเจน 

สังกะส ี 0.770** -0.781** -0.600** -0.702** 

ทองแดง 0.921** -0.576** -0.408** -0.730** 
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4.3.2 รูปสารประกอบออกไซด์ (Oxide bound fraction) 

                  รูปสารประกอบออกไซด์หรือรูปที่ถูกรีดิวซ์เกิดจากการย่อยสลายองค์ประกอบอินทรีย์

ที่ย่อยสลายยากที่มีองค์ประกอบของสารประกอบออกไซด์เช่น เหล็ก และแมงกานีส ให้อยู่ในรูปที่

ปลดปล่อยในรูปแบบนี้ได้มากข้ึน (He et al., 2009) ส่วนใหญ่รูปแบบดังกล่าวจะอยู่ในรูปที่ดูดซับ

หรือเกิดปฏิกิริยากับโลหะทั้ง 2 ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะรีด๊อกซ์ หรือความเป็นกรด - ด่าง จะ

ส่งผลให้โลหะทั้ง 2 ชนิดถูกปลดล่อยออกมาได้ง่าย รองลงมาจากรูปที่แลกเปลี่ยนได้ตามสมการดังนี้  

(Bradl, 2004; Tessier et al., 1979) 

                      

            (7) 

            (8) 

 

        โดย SOH คือ single protonated surface oxide site เช่น สารประกอบเหล็กและ

แมงกานีสออกไซด์ เป็นต้น 

                  รูปแบบของโลหะนี้สามารถเกิดสารประกอบกับสารประกอบออกไซด์และปลดปล่อย

ออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ง่ายเปน็ลำดับที่ 2 รองจากรูปแบบแลกเปลีย่นได้ โดยพบปริมาณสังกะสีอยู่ในช่วง

ร้อยละ 9.9 – 31.5 ขณะที่ทองแดงอยู่ในช่วงร้อยละ 1.1 – 4.1 ซึ่งสังกะสีมีปรมิาณที่มากกว่าทองแดง

ถึง 3.9 - 21.0 เท่า จากเสถียรภาพในการเกิดสารประกอบออกไซด์ของสังกะสีที่น้อยกว่าทองแดง

นัน้เอง (Bradl, 2004) กับการย่อยสลายตะกอนน้ำเสยี (Venkateswaran, S., & Palanivelu, 2007)

และปุ๋ยหมักมูลหมูที่ผสมกับฟางข้าวหรือเปลือกข้าวโพด (Wu et al., 2017) โดยเมื่อมีการย่อยสลาย

วัตถุดิบอินทรีย์ปริมาณสังกะสีและทองแดงในรูปสารประกอบออกไซด์ก็จะเพิ่มข้ึนสัมพันธ์กับ

ระยะเวลาการหมักที่นานข้ึน (r = 0.322, p < 0.05 และ r = 0.442, p < 0.01 ตามลำดับ ดังภาพที่ 

20 ก. และข. และตารางที่ 15)  โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนของสงักะสีต่อระยะเวลาการหมกั (สมการที่ 9) 

ที่ 0.0007 มากกกว่าทองแดงที่มีค่า 3 x 10-5  (สมการที่ 10) แสดงถึงแนวโน้มในการเกิดสารประกอบ

ออกไซด์ของสังกะสีที่มากกว่าดังกล่าว  

                  Zn-Oxi = 0.0007(time) + 0.0603                R² = 0.1054                     (9) 
                  Cu-Oxi = 3E-05(time) + 0.0007                  R² = 0.5095                    (10) 
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ก. 

 
ข. 
 

ภาพที่ 20 ปริมาณรูปสารประกอบออกไซดท์ี่สัมพันธ์กับระยะเวลาการหมักทีเ่พิ่มข้ึน 
 

                                       ก. สังกะสี (r = 0.322, p < 0.05) 

ข. ทองแดง (r = 0.442, p < 0.01) 
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ตารางที่ 15 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการหมัก อุณหภูมิ อินทรียวัตถุ และอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนต่อรปูสารประกอบออกไซด์ของสังกะสีและทองแดง 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

ซึ่งทั้งสังกะสีและทองแดงในรูปสารประกอบออกไซด์น้ีจะมีปริมาณมากที่สุดในวันที่ 77 มีค่า

เท่ากับ 0.351 และ 0.006 มิลลิกรัม/กรัม ตามลำดับ และธาตุทั้งสองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกัน (r = 0.439, p < 0.01) ดังภาพที่ 21 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกระบวนการหมักที่มตี่อธาตุ

ทั้งสองนี้คล้ายคลึงกัน  

 

ภาพที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสังกะสีและทองแดงในรูปสารประกอบออกไซด์ทีเ่กิดข้ึน  
(r = 0.439, p < 0.01) 
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 ระยะเวลาหมัก อุณหภูมิ อินทรียวัตถุ 
อัตราส่วนคาร์บอน

ต่อไนโตรเจน 

สังกะส ี 0.332* -0.245 -0.298 -0.296 

ทองแดง 0.442** -0.408** -0.300 -0.395** 
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สามารถจัดกลุ่มเรียงลำดับเชิงปริมาณของสังกะสีและทองแดงจากน้อยไปหามากได้ดังภาพที่ 

22 ก. และ ข. ตามลำดับดังนี้ 

เรียงลำดับเชิงปริมาณ กลุ่ม     สังกะส ี ทองแดง 

น้อยที่สุด 
a วันที่ 3 และ 7 วันที่ 0, 3, 7, 14, 21, 

28, 35, 42, 49, 63, 
91, 105 และ 119 

         
b วันที่ 0, 14, 21, 35, 

42, 49 และ 119 
วันที่ 14, 21, 28, 35, 
42, 49, 63, 77, 91, 
105 และ 119 

 c วันที่ 0, 14, 35, 42, 
49, 91 และ 119 

 

 
d วันที่ 0, 42, 49, 91 

และ 105 
 

 e วันที่ 63, 91, และ 105  
 f วันที่ 28  

มากที่สุด g วันที่ 77  

4.3.3 รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ (Organically bound fraction) 

                  รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์พบได้ในหลายรูปแบบ เช่น อนุภาคอินทรีย์ที่เคลือบ

อยู่บนพื้นผิวของแร่ธาตุ การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับสารฮิวมิก และที่อยู่ในองค์ประกอบของ

สิ่งมีชีวิต เป็นต้น ซึ่งในสภาวะออกซิไดซ์ในธรรมชาติสารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายและปลดปล่อยโลหะ

ในรูปที่ละลายออกมาได้ (Tessier et al., 1979) กระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในสิ่งแวดล้อมจะ

เกิดสารอินทรีย์ที่เสถียรมากขึ้นเรยีกว่าสารฮิวมิก (Stevenson, 1994; Tan, 2003) โดยมีกรดฮิวมิกที่

มีบทบาทสำคัญในการควบคุมไอออนของธาตุโลหะในสิง่แวดล้อมทางดิน กรดฮิวมิกเป็นลิแกนด์สำคัญ

ที่ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ หมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิก (COOH- 

และฟีนอลิก (OH-)  สามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับธาตุโลหะ ซึ่งจากการศึกษาหลายแหล่ง

พบว่าเสถียรภาพของสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ของทองแดงมีค่ามากกว่าสังกะสี (Garcia-Mina, 

2006; Lui et al., 2008)เช่น กรดฮิวมิกที่สกัดจากพีทและกากองุ่น ในช่วงพีเอช 7 – 9 มีเสถียรภาพ

ของสารประกอบเชิงซ้อน (log K) มีค่าอยู่ในช่วง 4 – 4.3 และ 3.5 – 3.7 ตามลำดับ ขณะที่สังกะสีมี 
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ก. 

 
ข. 

ภาพที่ 22 การเปรียบเทียบปริมาณสังกะสีและทองแดงรูปสารประกอบออกไซด์ตลอดระยะเวลาการ
หมักโดยใช้ Ducan test ก. สงักะสี ข. ทองแดง 

   หมายเหตุ อักษร a, b, c, d, e, f และ g ที่แตกต่างกันหมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   

   p < 0.05, SD = Standard Deviation, n = 3 
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ค่าอยู่ในช่วง 2.3 – 2.4 และ 2.3 – 3.5 ตามลำดับ (Garcia-Mina, 2006) ซึ่งจากการจัดกลุ่มของ
โลหะที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามความชอบในการเกิดสารประกอบกับผูใ้ห้อิเล็กตรอนพบว่าเสถียรภาพ
ของการเกิดสารประกอบกับออกซิเจนที่เป็นผู้ให้อิเล็กตรอน (O) (ตารางที่ 3) เรียงตามลำดับดังนี้ 
(Sposito, 1989; Stumm & Morgan, 1996) 

 

โลหะกลุม่ A > โลหะแทรนซิชัน > โลหะกลุ่ม B 

                                                                 Cu2+     >      Zn2+  

ทำให้ทองแดงที่อยู่ในกลุ่มโลหะแทรนซิชันมีเสถียรภาพของการเกิดสารประกอบมากกว่าสังกะสีอยู่ใน
โลหะกลุ่ม B ดังกล่าว  

        โดยสังกะสีและทองแดงในรูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์มีแนวโน้มที่เพิ่มข้ึนตลอด
ระยะเวลาการหมัก (r = 0.405 และ r = 0.758, p < 0.01 ตามลำดับ ตารางที่ 16) ดังภาพที่ 23 
และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันดังภาพที่ 24 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกระบวนการหมกั
ที่มีต่อโลหะทั้งสองเป็นไปทิศทางเดียวกัน โดยในช่วงแรกที่มีอุณหภูมิสูงจะพบปริมาณโลหะทั้งสอง
น้อย แต่เมื่อกระบวนการย่อยสลายช่วงดังกล่าวนี้สิ้นสุดลงอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักเย็นลงใกล้เคียงกับ
อุณหภูมิบรรยากาศจะเกิดกระบวนย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์กลุ่มอุณหภูมิปานกลางแทนปริมาณโลหะ
ทั้งสองจะค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่ลดลงดังกล่าว (สังกะสี r = -0.525 และ ทองแดง r 
= - 0.599, p < 0.01 ตามลำดับ ตารางที่ 16)   

                ซึ่งอัตราการเพิ่มข้ึนของสังกะสีต่อเวลา (สมการที่ 11) ที่ 0.0003 มีค่ามากกกว่าของ

ทองแดง (สมการที่ 12) ที่ 9 x 10-5 แสดงถึงการปลดปล่อยสังกะสีในรูปสารอินทรีย์ที่มากกว่า

ทองแดงตลอดกระบวนการหมกั จากการที่เสถียรภาพของสารประกอบของสังกะสีที่น้อยกว่าทองแดง

ดังกล่าว 

                               Zn-Org = 0.0003(time) + 0.0255                R² = 0.2344       (11) 
                               Cu-Org = 9E-05(time) + 0.0014                  R² = 0.6334      (12) 
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ก. 

 
ข. 

ภาพที่ 23 ปริมาณรูปสารประกอบเชิงซอ้นอินทรีย์ทีส่ัมพันธ์กับระยะเวลาการหมักที่เพิม่ขึ้น 
                                       ก. สังกะสี (r = 0.405, p < 0.01) 

ข. ทองแดง (r = 0.758, p < 0.01) 
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ภาพที่ 24 ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณสังกะสีและทองแดงในรูปสารประกอบเชิงซอ้นอินทรีย์ที่
เกิดข้ึนตลอดระยะเวลการหมกั (r = 0.434, p < 0.01) 

 

ตารางที่ 16 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการหมัก อุณหภูมิ อินทรียวัตถุ และอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนต่อรปูสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ของสังกะสีและทองแดง 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 ระยะเวลาหมัก อุณหภูมิ อินทรียวัตถุ 
อัตราส่วนคาร์บอน

ต่อไนโตรเจน 

สังกะส ี 0.405** -0.525** -0.231 -0.263 

ทองแดง 0.758** -0.599** -0.188 -0.536** 
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สำหรับปริมาณสงักะสีทีพ่บมค่ีาสูงสดุในวันที่ 49 และทองแดงมีปริมาณมากทีสุ่ดในวันที่ 119 
แสดงให้เห็นถึงระยะของการหมักเป็นปัจจัยจำกัดและควบคุมปริมาณของสังกะสี ซึ่งหากหมักไว้นาน
เกินไปปริมาณสังกะสีจะลดลงจากการนำไปใช้ของจุลินทรีย์ ขณะที่ทองแดงยังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
เรื่อยๆ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีค่วรศึกษาเพิ่มเติมถึงเสถียรภาพของโลหะทั้งสองในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง
กันและการถูกนำไปใช้ยากง่ายแตกต่างกันส่งผลให้ในช่วงท้ายมีความแตกต่างกันน่ันเอง 

ซึ่งจากการเรียงลำดับเชิงปริมาณของสังกะสีและทองแดงจากน้อยไปหามากตามวิธีของ 

Duncan แสดงไว้ในภาพที่ 25 ก. และ ข. เรียงตามลำดับได้ดังนี้ 

เรียงลำดับเชิงปริมาณ กลุ่ม สังกะส ี ทองแดง 

น้อยที่สุด 
a วันที่ 0, 3, 7, 14, 21, 

28, 42, 63, 77, 91 
และ 119 

วันที่ 0, 7, 14, 21, 28, 
42 และ 77 

 
b วันที่ 42, 63, 77, 91, 

105 และ 119 
วันที่ 3, 14, 42 และ 
77 

 c วันที่ 35, 49 และ 105 วันที่ 3 และ 35 

 
d  วันที่ 35, 49, 63 และ 

91 
 e  วันที่ 63, 91 และ 105 

มากที่สุด 
f  วันที่ 91, 105 และ 

119 
 

4.3.4 รูปคงค้างของแข็ง (Residual fraction) 

         รูปคงค้างของแข็งเป็นรูปแบบโลหะที่มีโอกาสปลดปล่อยออกมาได้ค่อนข้างยากใน
สิ่งแวดล้อม โดยเป็นรูปแบบที่เกิดพันธะค่อนข้างแข็งแรงกับองค์ประกอบที่ย่อยสลายยาก หรือ
องค์ประกอบที่มีความเสถียร ที่ต้องใช้กรดที่มีความรุนแรงย่อยให้รูปแบบนี้ถูกปลดปล่อยออกมา 
(Morrow, Gintautas, Weiss, & Piwoni, 1996) ซึ่งหากพืชต้องการนำรูปแบบนี้ไปใช้ประโยชน์ต้อง
ผ่านกระบวนย่อยสลายเสียก่อน รูปแบบนี้จึงทำหน้าที่เป็นรูปแบบที่กักเก็บโลหะไว้แล้วปลดปล่อยสู่
สิ่งแวดล้อมได้ในภายหลังเมื่อมีสภาวะแวดล้อมเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวัตถุดิบอินทรีย์ที่
ถูกย่อยสลายได้ง่ายจะมีแนวโน้มที่เพิ่มโลหะที่จะสะสมในรูปแบบนี้ได้มากขึ้น (Hsu & Lo, 2001; Lu 
et al., 2014) 
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ก. 

 
ข. 

ภาพที่ 25 การเปรียบเทียบปริมาณสังกะสีและทองแดงรูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ตลอด
ระยะเวลาการหมกัโดยใช้ Ducan test ก. สังกะสี ข. ทองแดง 
   หมายเหตุ อักษร a, b, c, d, e และ f ที่แตกต่างกันหมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง 

   สถิติ  p < 0.05, SD = Standard Deviation, n = 3 
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        ในการศึกษาน้ีทั้งสังกะสีและทองแดงพบรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่เด่น มีปริมาณอยู่ในช่วงร้อย
ละ 40.2 – 63.8 และ ร้อยละ 68.2 – 97.2 ตามลำดับ โดยกระบวนการหมักทำให้โลหะทั้ง2 มี
ปริมาณความเข้มข้นมากขึ้นสัมพันธ์กับระยะเวลาการหมักที่นานข้ึน (r = 0.856 และ r = 0.790, p 
< 0.01 ตามลำดับ ภาพที่ 26และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันดังภาพที่ 27 (r = 0.963, 
p < 0.01)  แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกระบวนการหมักที่มีต่อโลหะทั้งสองที่มีไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งการถูกตรึงหรือถูกเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปที่มีความเสถียรเพิ่มมากข้ึน เรียกกระบวนการนี้ว่า 
Condensation of metal โดยสังกะสีที่พบมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 4.4 – 5.5 เท่า และทองแดงมี
ปริมาณที่ขึ้น 3.2 – 4.3 เท่า เช่นเดียวกับการศึกษาของ Hsu & Lo (2001)  ที่ศึกษารูปแบบทองแดง 
แมงกานีส และสังกะสีในปุ๋ยหมักมูลหมู และ Lu et al. (2014) ที่ศึกษารูปแบบของสังกะสีและ
ทองแดงในปุ๋ยหมักมูลหมูทั้งที่ผสมและไม่ผสมหินฟอสเฟต 

โดยกระบวนการหมักมีอิทธิพลต่อปริมาณที่เพิ่มข้ึนของสังกะสีและทองแดงที่ เมื่อปริมาณ
อินทรียวัตถุลดลงสังกะสีและทองแดงมีแนวโน้มที่เพิ่มข้ึน (r = -0.622 และ -0.591 p < 0.01 
ตามลำดับ ตารางที่ 17) เช่นเดียวกับอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ค่อยๆ ลดลง ขณะที่สังกะสี
และทองแดงเพิ่มข้ึนเช่นกัน (r = -0.776 และ -0.717, p < 0.01 ตารางที่ 17 ตามลำดับ) 

อัตราการเพิ่มข้ึนของสังกะสีและทองแดงในรูปคงค้างแข็งต่อเวลา (สมการที่ 13 และ 14) 

พบว่าสังกะสีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนมากกว่าทองแดงที่ 0.0035 และ 0.0008 ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึง

กระบวนการหมักที่ส่งผลต่อการปลดปล่อยสังกะสีและทองแดงในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งสังกะสีและ

ทองแดงมีเสถียรภาพในการเกิดสารประกอบค่อนข้างสูงจึงพบโลหะทั้งสองในรูปแบบดังกล่าวมี

ปริมาณมากที่สุด  

 

Zn-Res = 0.0035(time) + 0.1433               R² = 0.8125        (13) 
Cu-Res = 0.0008(time) + 0.0318               R² = 0.7872        (14) 
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ก. 

 
ข. 

ภาพที่ 26 ปริมาณรูปคงค้างของแข็งทีส่ัมพันธ์กับระยะเวลาการหมักทีเ่พิ่มข้ึน 
                                       ก. สังกะสี (r = 0.856, p < 0.01) 

ข. ทองแดง (r = 0.790, p < 0.01) 
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ภาพที่ 27 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสังกะสีและทองแดงในรูปคงค้างของแข็งทีเ่กิดข้ึนตลอด
ระยะเวลการหมกั (r = 0.963, p < 0.01) 

 

ตารางที่ 17 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการหมัก อุณหภูมิ อินทรียวัตถุ และอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนต่อรปูคงค้างของแข็งของสังกะสีและทองแดง 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ทองแดงรูปคงค้างของแข็ง (มก./ก.)

 ระยะเวลาหมัก อุณหภูมิ อินทรียวัตถุ 
อัตราส่วนคาร์บอน

ต่อไนโตรเจน 

สังกะส ี 0.856** -0.800** -0.622** -0.776** 

ทองแดง 0.790** -0.753** -0.591** -0.717** 
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สามารถจัดกลุ่มเรียงลำดับเชิงปริมาณของสังกะสีและทองแดงจากน้อยไปหามากได้ดังรูปที่ 

28 ก. และ ข. ตามลำดับดังนี้ 

เรียงลำดับเชิงปริมาณ กลุ่ม สังกะส ี ทองแดง 
น้อยที่สุด a วันที่ 0, 3 และ 7 วันที่ 0, 3, 7, 14, 21, 

28 และ 35 

 
b วันที่ 7, 14, 21, 28 

และ 35 
วันที่ 14, 21, 28, 35, 
42 และ 49 

 
c วันที่ 14, 28, 49 วันที่ 14, 28, 42, 49 

และ 119 

 
d วันที่ 42, 63, 91 และ 

119 
วันที่ 42, 49, 63, 105 
และ 119 

 
e วันที่ 42, 63, 91 และ 

119 
วันที่ 42, 63, 77, 91, 
105 และ 119 

 
f วันที่ 63, 91, 105 และ 

119 
 

มากที่สุด 
g วันที่ 77, 91, 105 และ 

119 
 

 

กล่าวโดยสรุปพบว่ากระบวนการหมักมีอิทธิพลต่อทุกรูปแบบของโลหะทั้งสอง จากการเริ่ม

ผสมปุ๋ยหมักในช่วงแรกกองปุ๋ยหมักจะมีอุณหภูมิสูง ปริมาณอินทรียวัตถุและอัตราส่วนคาร์บอนต่อ

ไนโตรเจนมีค่าสูงในช่วงนี้ปริมาณโลหะทุกรูปแบบจะพบในปริมาณน้อย แต่เมื่อระยะเวลาการหมัก

นานข้ึนจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรียวัตถุอย่างต่อเนื่องจะปลดปล่อยธาตุอาหารทุกรูปแบบออกมาซึ่ง

เป็นเวลาที่อุณหภูมิกองปุย๋หมกัค่อยๆ เย็นลง ดังนั้นรูปแบบต่างๆ ของโลหะทั้งสองจงึมปีรมิาณเพิ่มข้ึน

ที่คล้ายคลึงกันและสัมพนัธ์ซึ่งกันและกันดังตารางที่ 18 และ 19 โดยมีความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ที่

มีอิทธิพลต่อรูปแบบต่างๆ แสดงไว้ในตารางที่ 14 ถึง 17 
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ก. 

 
ข. 

ภาพที่ 28 การเปรียบเทียบปริมาณสังกะสีและทองแดงรูปคงค้างของแข็งตลอดระยะเวลาการหมัก         
โดยใช้ Ducan test ก. สังกะสี ข. ทองแดง 

      หมายเหตุ อักษร a, b, c, d, e, f และ g ที่แตกต่างกันหมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง 

      สถิติ  p < 0.05, SD = Standard Deviation, n = 3 
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เมื่อนำมาวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (multiple linear regression) ของพารามิเตอร์ที่มีอิทธิพล

ดังกล่าวโดยใช้วิธี stepwise selection พบปัจจัยที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ 

ของสังกะสีและทองแดงดังสมการต่อไปนี้ 

 

สังกะส ี

  

Zn-Ex = 0.274 – 0.006Temp + 0.000Day R2 = 0.679 n = 14 

Zn-Ox = 0.060 + 0.001Day R2 = 0.104 n = 14 

Zn-Org = 0.237 – 0.008Temp + 0.000OM R2 = 0.352 n = 14 

Zn-Res = 0.676 – 0.016Temp + 0.002Day R2 = 0.780 n = 14 

ทองแดง   

Cu-Ex = -0.013 + 0.000Temp + 0.000Day R2 = 0.895 n = 14 

Cu-Ox = 0.001 + 3.481E-5Day R2 = 0.195 n = 14 

Cu-Org = 0.015 – 0.001Temp + 8.003E-5Day R2 = 0.722 n = 14 

Cu-Res = 0.159 – 0.004Temp + 0.000Day R2 = 0.675 n = 14 

   

หมายเหตุ * Zn = สังกะสี, Cu = ทองแดง, Ex = รปูแบบทีแ่ลกเปลี่ยนได้, Ox = รูปสารประกอบ
ออกไซด,์ Org = รปูสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์, Res = รปูคงค้างของแข็ง, Day = วัน, OM = 
อินทรียวัตถุ, Temp = อุณหภูม ิ
              ** 0.000 หมายถึงค่าที่ได้อยู่ในช่วง 1 x 10-4 ถึง 9 x 10-4  แต่ไม่ปรากฏเมื่อวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมทางสถิติ (SPSS) 
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ตารางที่ 18 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบต่างๆ ของสงักะสีในกระบวนการหมกั 
 Zn-Ex Zn-Ox Zn-Org Zn-Res 

Zn-Ex 1 0.694** 0.400** 0.880** 

Zn-Ox 0.694** 1 0.074 0.499** 

Zn-Org 0.400** 0.074 1 0.321* 

Zn-Res 0.880** 0.499** 0.321* 1 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
หมายเหตุ * Zn = สังกะสี, Exe = รูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้, Ox = รปูสารประกอบออกไซด์, Org = 
รูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย,์ Res = รูปคงค้างของแข็ง 
 
ตารางที่ 19 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบต่างๆ ของทองแดงในกระบวนการหมกั 
 Cu-Ex Cu-Ox Cu-Org Cu-Res 

Cu-Ex 1 0.365* 0.772** 0.704** 

Cu-Ox 0.365* 1 0.149 0.595** 

Cu-Org 0.722** 0.149 1 0.439** 

Cu-Res 0.704** 0.595** 0.439** 1 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
หมายเหตุ * Cu = ทองแดง, Exe = รูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้, Ox = รูปสารประกอบออกไซด์, Org 
= รูปสารประกอบเชิงซอ้นอินทรีย์, Res = รูปคงค้างของแข็ง   

         จากสมการข้างต้นพบว่าปัจจัยทีม่ีความสำคัญต่อการอธิบายการเกิดรูปแบบต่างๆ ของ
สังกะสีและทองแดงได้มากที่สดุ ได้แก่ ระยะเวลาหมักและอุณหภูมิ และมีเพียงอินทรยีวัตถุที่มีอิทธิพล
ต่อรูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ของสังกะสี โดยอุณหภูมิที่ปุ๋ยสามารถนำไปใช้ได้ควรมีใกล้เคียงกับ
อุณหภูมิภายนอก (มีค่าอยู่ในช่วง 28 – 30 องศาเซลเซียส) ทำให้อิทธิพลของระยะเวลาการหมักเป็น
เพียงตัวแปรเดียวที่มีอิทธิพลต่อปริมาณของโลหะทั้งสอง โดยการกำหนดระยะเวลาการหมักสั้นๆ จะ
ทำให้ได้โลหะทุกรูปแบบในปริมาณที่น้อย แต่เมื่อระยะเวลาการหมักนานข้ึนจะได้ปริมาณโลหะ
รูปแบบต่างๆ มากขึ้น ซึ่งรูปแบบที่เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการหมักเช่นน้ีเหมือนกับการเพิ่มปริมาณของ 
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เหล็ก สังกะ ทองแดง และแมงกานีส ที่พบในการหมักปุ๋ยมูลไก่ในลักษณะเดียวกัน ดังการศึกษาของ
เจตรินทร์ (2559) และสาวิตรี (2559) อย่างไรก็ดีการพิจารณาคุณภาพปุ๋ยหมักต้องพิจารณาปัจจัยอื่น
ร่วมด้วย เช่น ปริมาณอินทรียวัตถุที่มีแนวโน้นลดลง (รูปที่ 13) เมื่อระยะเวลาการหมกัที่นานเกินไปจะ
ทำให้คุณภาพปุ๋ยหมักด้านอื่นๆ ต่ำกว่ามาตราฐานกรมวิชาการเกษตร (2548) เช่น ปริมาณ
อินทรียวัตถุต้องมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 แต่หากทิ้งไว้นานเกิน 119 วัน (ตารางที่ 11) ปุ๋ยหมักจะมี
ค่าต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้นในการศึกษาน้ีไม่เพียงแต่จะช่วยกำหนดระยะเวลาในการหมักที่เหมาะสม
นั้น แต่ยังช่วยในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาปุ๋ยหมักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและใน
ปริมาณที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้ อันนำไปสู่การจัดการดินที่มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนใน
อนาคตต่อไป 
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บทท่ี 5   

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ในศึกษาคุณภาพของปุ๋ยหมักมูลวัวที่ได้ทำการหมักเป็นเวลา 119 วัน และเก็บตัวอย่างปุ๋ย
หมักในวันที่  0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 โดยทำการศึกษาด้วย
เทคนิคการสกัดแบบลำดับข้ันโดยสกัดตามลำดับความยากง่ายของการปลดปล่อยตามวิธีของ 
Tessier, Campbell, and Bisson. (1979) ที่ ดัดแปลงโดย  Wada and Wada (1999) เพื่ อหา
รูปแบบ ปริมาณ และศักยภาพในการปลดปล่อยโลหะ ณ เวลาการหมักต่างๆ และช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการนำไปใช้กับพืช แบ่งรูปแบบโลหะสังกะสีและทองแดงเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปที่
แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable fraction) รูปสารประกอบออกไซด์ (Oxide bound fraction) รูป
สารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ (Organically bound fraction) และรูปคงค้างของแข็ง (Residual 
fraction) ควบคู่ไปกับการตรวจสอบคุณลักษณะพื้นฐานของปุย๋หมักเทียบกับมาตรฐานปุ๋ยอินทรยี์ของ
กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 เพื่อใช้ในการจัดจำหน่าย พบว่าปุ๋ยหมักสามารถแบ่งตามการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิออกได้เป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic phase) อยู่
ในช่วงวันที่  0-34 ของการหมัก มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 31.50 – 38.30 องศาเซลเซียส อัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงสูดในวันที่เริ่มทำการหมักที่ 21.7:1 ลักษณะปุ๋ยมีสีน้ำตาลออกเทา มี
ความช้ืนสูง มีกลิ่นของแอมโมเนีย และปุ๋ยยังอยู่ในสภาพไม่พร้อมที่จะนำไปใช้ได้ และ 2) ระยะที่ปุ๋ย
เจริญเต็มที่  (Maturation phase) คือตั้งแต่วันที่ 35 ถึงระยะสุดท้ายของการหมัก มีอุณหภูมิอยู่
ในช่วง 27.30 – 30.00 องศาเซลเซียส โดยปริมาณอินทรียวัตถุเมื่อถูกย่อยสลายลดลงสัมพันธ์
ระยะเวลาการหมักทำให้อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ลดลงซึ่งเป็นดัชนีบ่งบอกกระบวนการย่อย
สลายลดลงตามระยะเวลาการหมักด้วย (p < 0.01) โดยเมื่อปุ๋ยเจริญเต็มที่มีอัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนอยู่ในช่วง 11.1:1 ถึง 17.2:1 สีปุ๋ยหมักจะมีสีดำเข้ม ความช้ืนจะลดลงต่ำกว่าร้อยละ 35 
กลิ่นฉุนของแอมโมเนียลดลง เป็นผลให้ตั้งแต่วันที่ 35 เป็นต้นไป ปุ๋ยหมักพร้อมที่จะนำไปใช้ได้ตาม
มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร (2548)   

        สัดส่วนของรูปแบบและปริมาณของสังกะสีและทองแดงที่ปลดปล่อยออกมาจากเทคนิคการ

สกัดแบบลำดับข้ันนั้นพบรูปคงค้างของแข็งร้อยละ 40.2 - 63.8 และ 68.2 – 97.2 ตามลำดับ รูปที่

แลกเปลี่ยนได้ร้อยละ 18.3 - 28.1 และ 1.2 - 10.5 ตามลำดับ รูปสารประกอบออกไซด์ร้อยละ 9.9-

31.5 และ 1.1 – 4.1 ตามลำดับ และรูปสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ร้อยละ 3.1 - 19.4 และ 0.5 – 

21.7 ตามลำดับ โดยสังกะสีมีแนวโน้มที่จะอยู่ในรูปที่ปลดปล่อยออกมาได้ง่ายได้มากกว่าทองแดง ซึ่ง 



  67 

ทุกรูปแบบมีปริมาณเพิ่มข้ึนสอดคล้องกับระยะเวลาที่นานข้ึนอย่างสามารถเรียงลำดับ

ปริมาณรูปแบบที่พบได้เรียงลำดับปริมาณเฉลี่ยได้ดังนี้ 

Zn-Res > Zn-Ex > Zn-Ox > Zn-Org 

              0.31 > 0.11 > 0.09 > 0.04  มิลลิกรัม/กรัม 

Cu-Res > Cu-Org > Cu-Ex > Zn-Ox 

              0.94 >> 0.08 > 0.06 > 0.03  มลิลกิรมั/กรมั 

โดยปริมาณโลหะทุกรูปแบบที่เพิ่มข้ึน (Condensation of metal) เนื่องมาจากการย่อย

สลายอินทรียวัตถุที่สัมพันธ์กับปริมาณโลหะดังกล่าว  (r = - 0.551, p < 0.01) เช่นเดียวกับ

ความสัมพันธ์ของปริมาณรูปแบบที่ เพิ่มข้ึนกับดัชนีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ลดลง              

(r = -0.804, p < 0.01) และถึงแม้ว่าบางรูปแบบของสังกะสีเช่น รูปสารประกอบออกไซด์และรูป

สารประกอบอินทรีย์ จะไม่ได้รับอิทธิพลจากอินทรียวัตถุและอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนโดยตรง 

แต่ยังคงได้รับอิทธิพลจากระยะเวลาที่เพิ่มข้ึน บ่งเป็นนัยถึงกิจกรรมการย่อยสลายอินทรียวัตถุที่มีผล

ในเชิงเพิ่มปริมาณรูปแบบทั้ง 2 ดังกล่าว 

นอกจากนี้ระยะเวลาหมักและอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบที่แลกเปลี่ ยนของ

สังกะสีและทองแดงได้อย่างชัดเจนจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นโดยใช้วิธี stepwise 

selection อธิบายการเปลี่ยนแปลงรูปที่แลกเปลี่ยนได้มีสมการดังต่อไปนี้ 

 

Zn-Ex = 0.274 – 0.006Temp + 0.000Day R2 = 0.679 n = 14 

Cu-Ex = -0.013 + 0.000Temp + 0.000Day R2 = 0.895 n = 14 

 

ดังนั้นพบว่าช่วงอายุปุ๋ยหมักที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรที่พร้อมใช้งาน คือ
ตั้งแต่วันที่ 35 เป็นต้นไป แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับการสกัดแบบลำดับข้ันเพื่อให้ได้รูปแบบที่ใช้
ประโยชน์ของสังกะสีและทองแดงได้นั้น พบว่าสังกะสีมีรูปที่พร้อมนำไปใช้ได้มากที่สุดในวันที่ 77 
ขณะที่ทองแดงมีแนวโน้มที่เพิ่มเมื่อระยะเวลาการหมักนานกว่าน้ี โดยในช่วงวันที่ 77 – 91 เป็นช่วงที่
มีศักยภาพของโลหะในรูปที่มีเสถียรภาพมากที่สุด จะเห็นได้ว่าการสกัดแบบลำดับข้ันนำมาใช้ศึกษา
รูปแบบของสังกะสีและทองแดง ตลอดจนการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยและระยะเวลาการเก็บรักษาที่
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เหมาะสม โดยกระบวนการหมักช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารทั้งที่พืชนำไปใช้ได้ทันทีและที่เก็บกักไว้ใน
โครงสร้างของปุ๋ยหมักที่จะค่อยๆ ปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเมื่อสภาวะในดินเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
ความรู้ที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการพิจารณาการทำปุ๋ยหมักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีรวมถึง
การตัดสินใจอายุของปุ๋ยหมักที่มีธาตุอาหารที่เหมาะสม อันเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและเกิด
การทำการเกษตรอย่างยั่งยืนในท้องที่สืบไป 



 

ราย ก ารอ ้างอ ิง 
 

รายการอ้างอิง 
 

 

Alloway, B. J. (1990). Heavy metals in soils (1st ed.). New York: John Wiley & Sons. 
Amir, S., Hafidi, M., Merlina, G., & Revel, J.-C. (2005). Sequential extraction of heavy 

metals during composting of sewage sludge. Chemosphere, 59(6), 801-810. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2004.11.016 

Bernal, M. P., Alburquerque, J. A., & Moral, R. (2009). Composting of animal manures 
and chemical criteria for compost maturity assessment. A review. Bioresource 
Technology, 100(22), 5444-5453. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.11.027 

Bishop, P. L., & Godfrey, C. (1983). Nitrogen transformation during sewage composting. 
Biocycle, 24(4), 34-39.  

Bradl, H. B. (2004). Adsorption of heavy metal ions on soils and soils constituents. 
Journal of Colloid and Interface Science, 277(1), 1-18. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.jcis.2004.04.005 

Garcia-Mina, J. M. (2006). Stability, solubility and maximum metal binding capacity in 
metal–humic complexes involving humic substances extracted from peat and 
organic compost. Organic Geochemistry, 37(12), 1960-1972. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2006.07.027 

He, M.-m., Tian, G.-m., & Liang, X.-q. (2009). Phytotoxicity and speciation of copper, zinc 
and lead during the aerobic composting of sewage sludge. Journal of 
Hazardous Materials, 163(2), 671-677. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.07.013 

Hsu, J.-H., & Lo, S.-L. (2001). Effect of composting on characterization and leaching of 
copper, manganese, and zinc from swine manure. Environmental Pollution, 
114(1), 119-127. doi:https://doi.org/10.1016/S0269-7491(00)00198-6 

Li, L.-l., & Li, S.-t. (2014). Nitrogen Mineralization from Animal Manures and Its Relation 
to Organic N Fractions. Journal of Integrative Agriculture, 13(9), 2040-2048. 
doi:https://doi.org/10.1016/S2095-3119(14)60769-3 

Lu, D., Wang, L., Yan, B., Ou, Y., Guan, J., Bian, Y., & Zhang, Y. (2014). Speciation of Cu 

 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2004.11.016
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.11.027
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2004.04.005
https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2006.07.027
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.07.013
https://doi.org/10.1016/S0269-7491(00)00198-6
https://doi.org/10.1016/S2095-3119(14)60769-3


  70 

 

and Zn during composting of pig manure amended with rock phosphate. Waste 
Management, 34(8), 1529-1536. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.04.008 

Lui, S., Wang, X.-d., Lu, L.-l., Diao, S.-r., & Zhang, J.-f. (2008). Competitive Complexation 
of Copper and Zinc by Sequentially Extracted Humic Substances from Manure 
Compost. Agricultural Sciences in China, 7(10), 1253-1259. 
doi:https://doi.org/10.1016/S1671-2927(08)60172-8 

Morrow, D. A., Gintautas, P. A., Weiss, A. D., & Piwoni, M. D. (1996). Metal Speciation in 
Soils: A Review of Merhodologies (1st ed.). Vicksburg: U.S. Army Corps of 
Engineers Waterways Experiment Station. 

Pytkowicz, R. M. (1983). Equilibria, nonequilibria, and natural waters (1st ed.). New 
York: Wiley. 

Qureshi, A., Lo, K. V., Liao, P. H., & Mavinic, D. S. (2008). Real-time treatment of dairy 
manure: Implications of oxidation reduction potential regimes to nutrient 
management strategies. Bioresource Technology, 99(5), 1169-1176. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.02.046 

Ryan, L. (2000). Advanced Chemistry for You (1st ed.). Oxford: Oxford University. 
Sposito, G. (1989). The chemistry of soils (2nd ed.). New York: Oxford University. 
Stevenson, F. J. (1994). Humus chemistry : genesis, composition, reactions (2nd ed.). 

New York: John Wiley & Sons. 
Stumm, W., & Morgan, J. (1996). Aquatic Chemistry: Chemical Equilibria and Rates in 

Natural Water. New York: John Wiley & Sons. 
Tan, H. K. (2003). Humic Matter in Soil and the Environment , Principles and 

Controversies (1st ed.). Basel: Marcel Dekker. 
Tessier, A., Campbell, P. G. C., & Bisson, M. (1979). Sequential extraction procedures for 

the speciation of particulate trace metals. Analytical chemistry, 51(7), 844-850.  
Tiquia, S. M., Tam, N. F. Y., & Hodgkiss, I. J. (1998). Changes in chemical properties during 

composting of spent pig litter at different moisture contents. Agriculture, 
Ecosystems & Environment, 67(1), 79-89. doi:https://doi.org/10.1016/S0167-
8809(97)00132-1 

Trierweiler, J. F., & Lindsay, W. L. (1969). EDTA-ammonium carbonate soil test for zinc. 

 

https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.04.008
https://doi.org/10.1016/S1671-2927(08)60172-8
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.02.046
https://doi.org/10.1016/S0167-8809(97)00132-1
https://doi.org/10.1016/S0167-8809(97)00132-1


  71 

 

Soil Science Society of America, 33, 49-54.  
University of Florida. (2013). Deficiency of Copper. Retrieved from 

https://hort.ifas.ufl.edu/nutdef/report15_Cu-D.shtml 
Venkateswaran, P., S., V., & Palanivelu, K. (2007). Speciation of heavy metals in 

electroplating industry sludge and wastewater residue using inductively coupled 
plasma. International Journal of Environmental Science & Technology, 4(4), 
497-504. doi:https://doi.org/10.1007/BF03325986 

Walter, I., Martínez, F., & Cala, V. (2006). Heavy metal speciation and phytotoxic effects 
of three representative sewage sludges for agricultural uses. Environmental 
Pollution, 139(3), 507-514. doi:https://doi.org/10.1016/j.envpol.2005.05.020 

Wu, S., Shen, Z., Yang, C., Zhou, Y., Li, X., Zeng, G., . . . He, H. (2017). Effects of C/N ratio 
and bulking agent on speciation of Zn and Cu and enzymatic activity during pig 
manure composting. International Biodeterioration & Biodegradation, 119, 429-
436. doi:https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2016.09.016 

Zhou, H., Meng, H., Zhao, L., Shen, Y., Hou, Y., Cheng, H., & Song, L. (2018). Effect of 
biochar and humic acid on the copper, lead, and cadmium passivation during 
composting. Bioresource Technology, 258, 279-286. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.02.086 

กรมวิชาการเกษตร. (2548). ปุ๋ยอินทรีย์: การผลิต การใช้ มาตรฐานและคุณภาพ. กรงุเทพมหานคร: 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

เจตรินทร์ ทำสะอาด. (2559). การศึกษารูปแบบเหล็กและสงักะสรีะหว่างการหมกัปุ๋ยมลูไก่ด้วยเทคนิค
การสกัดข้ันแบบ Commuity Burea of Reference (BCR). (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.  

นัทธีรา สรรมณี. (2555). โลหะในแหลง่น้ำ (พิมพ์ครัง้ที่ 1 ed.). นครปฐม: ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

นัทธีรา สรรมณี, กนกพร สว่างแจ้ง, มยุวา อารีกจิเสร,ี & กมลชนก พานิชการ. (2553). บทบาทของกรด
ฮิวมิกและกรดฟลัวิกในดินของพื้นทีเ่กษตรกรรมต่อการดูดซบัจลุธาตุอาหารในดินและโลหะที่
เป็นพิษ: กรณีศึกษาถูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย). Retrieved from 
นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร:  

ไพบูลย์ ประพฤติธรรม. (2528). เคมีของดิน (พิมพ์ครั้งที่ 1 ed.). กรงุเทพมหานคร: ภาควิชาปฐพีวิทยา 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 

https://hort.ifas.ufl.edu/nutdef/report15_Cu-D.shtml
https://doi.org/10.1007/BF03325986
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2005.05.020
https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2016.09.016
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.02.086


  72 

 

ภัทราพร กงัวานเจษฎา. (2555). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนเพื่อเป็นดัชนีการเจริญเตม็ที่ 

        ของปุ๋ยหมัก. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.  
ยงยุทธ โอสถสภา. (2541). ปฐพีวิทยาเบื้องต้น (พมิพ์ครัง้ที่ 8 ed.). กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
สถาบันเหลก็และเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย. (2557). การสำรวจสถานภาพอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่ม

เหล็ก (Non-ferrous metals) ทองแดง ภายได้โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ ประจำปี 2557.  

สาวิตรี ริรงั. (2559). การศึกษารูปแบบทองแดงและแมงกานีสระหว่างการหมักปุ๋ยมูลไก่ด้วยเทคนิคการ
สกัดข้ันแบบ Commuity Burea of Reference (BCR). (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.  

สุภาวดี สืบสาย. (2555). การศึกษาระดบัการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมกัด้วยการใช้หมูฟ่ังก์ชันทีเ่ป็นกรด
ร่วมกับเทคนิคฟูรเิออร์ทรานสฟอรม์ อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.  

อมรรัตน์ เอื้อสลงุ. (2558). การศึกษารูปแบบของโลหะในปุย๋หมักมลูหมู ด้วยวิธีการสกัดแบบลำดับข้ัน 
กรณีศึกษาสังกะสีและโพแทสเซียม. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
นครปฐม.  

อัครบัณฑิต อัครสุขบุตร. (2547). การศึกษารปูแบบและความเข้มข้นของทองแดงในปุ๋ยหมกัมลูสกุรทีม่ี
ทองแดง. (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1  

ผลการวิเคราะห์การสกัดแบบลำดับขั้นของปุ๋ยหมักมูลวัว 
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ตารางที่ 20 ร้อยละของสังกะสีในรูปแบบต่างๆ ตลอดระยะเวลาการหมักปุ๋ยมลูวัวที่สัดได้ด้วยวิธีการ
สกัดลำดับข้ัน 
ระยะเวลา (วัน) รูปแบบท่ี

แลกเปลี่ยนได ้
รูปสารประกอบ

ออกไซด ์
รูปสารประกอบ
ชิงซ้อนอินทรีย์ 

รูปคงค้าง
ของแข็ง 

0 22.64 29.88 7.30 40.18  
3 28.09 13.53    8.36 50.02  
7 20.46 10.60 7.60 61.34 
14 22.01 15.17 5.85  56.98  
21 26.49 13.35 4.07  56.09 
28 20.01 29.94 3.13  46.93  
35 25.30 14.08 19.37  41.25 
42 20.44 11.34 6.83  61.39  
49 18.66 11.95 15.11 54.27 
63 21.99 14.03 4.39  59.59  
77 18.33 31.50 4.40  45.77 
91 19.14 10.54 6.51   63.81  
105 18.12 11.14 8.32  62.43  
119 20.19 9.98 6.96  62.86  
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ตารางที่ 21 ร้อยละของทองแดงในรูปแบบต่างๆ ตลอดระยะเวลาการหมักปุ๋ยมูลวัวที่สัดได้ด้วยวิธีการ
สกัดลำดับข้ัน 
ระยะเวลา (วัน) รูปแบบท่ี

แลกเปลี่ยนได ้
รูปสารประกอบ

ออกไซด ์
รูปสารประกอบ
ชิงซ้อนอินทรีย์ 

รูปคงค้าง
ของแข็ง 

0 8.07 1.43 2.72 87.78 
3 8.72 1.34 21.71 68.22 
7 3.69 1.19 1.01 94.11 
14 2.95 2.92 5.79 88.34 
21 1.68 3.06 4.18 91.08 
28 1.24 1.10 0.47 97.19 
35 2.14 2.61 14.64 80.61 
42 3.45 2.36 3.32 90.86 
49 4.26 2.99 10.10 82.65 
63 5.12 3.62 8.54 82.72 
77 8.10 4.15 4.11 83.65 
91 5.95 2.03 7.82 84.19 
105 8.38 3.87 8.89 78.86 
119 10.46 2.11 11.91 75.52 
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ตารางที่   

ระยะเวลา 
(วัน) 

สังกะสี (มิลลิกรัม/กรัม ปุ๋ย) 
รูปแบบท่ี

แลกเปลี่ยนได้  
± ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

รูปสารประกอบ
ออกไซด ์

± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รูปสารประกอบ
เชิงซ้อนอินทรีย์ 
± ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

รูปคงค้าง
ของแข็ง 

± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รวม 

0 0.0534 ± 0.0045 0.0717 ± 0.0143 0.0173 ± 0.0009 0.0963 ± 0.0166 0.2388 
3 0.0492 ± 0.0047  0.0239 ± 0.0035 0.0147 ± 0.0010 0.0885 ± 0.0132 0.1763 

7 0.0482 ± 0.0044 0.0251 ± 0.0048 0.0190 ± 0.0153  0.1456 ± 00 183 0.2379 

14 0.0925 ± 0.0041 0.0640 ± 0.0086 0.0248 ± 0.0047 0.2398 ± 0.0180 0.4212 

21 0.1010 ± 0.0160 0.0508 ± 0.0045 0.0155 ± 0.0024 0.2127 ± 0.0017  0.3800 
28 0.1021 ± 0.0168 01533 ± 0.0135 0.0160 ± 0.0010 0.2407 ± 0.0128 0.5120 

35 0.1229 ± 0.0142 0.0678 ± 0.0092 0.0924 ± 0.0074 0.2069 ± 0.0742 0.4900 

42 0.1283 ± 0.0047 0.0710 ± 0.0096 0.0428 ± 0.0043 0.3863 ± 0.0361 0.6285 
49 0.1132 ± 0.0080  0.0721 ± 0.177  0.0945 ± 0.0073 0.3279 ± 0.0051  0.6077 
63 0.1517 ± 0.0035 0.0968 ± 0.0027 0.0303 ± 0.0033  0.4114 ± 0.0173 0.6903 

77 0.2064 ± 0.0107 0.3512 ± 0.0156  0.0486 ± 0.0063 0.5311 ± 0.1763  1.1374 

91 0.1436 ± 0.0060  0.0792 ± 0.0079  0.0489 ± 0.0074 0.4787 ± 0.0021 0.7504 
105 0.1479 ± 0.0058 0.0913 ± 0.0208  0.0678 ± 0.0031 0.5096 ± 0.0083 0.8166 

119 0.1351 ± 0.0114 0.0675 ± 0.0108 0.0472 ± 0.0087  04278 ± 0.0895  0.677 

ตารางที่ 22 ปริมาณสังกะสีในรูปแบบต่างๆ ตลอดระยะเวลาการหมักปุ๋ยมูลวัวที่สกัดได้ด้วย
วิธีการสกัดลำดับขั้น 
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ตารางที่  

 ลำดับขั้น 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ทองแดง (มิลลิกรัม/กรัม ปุ๋ย) 
รูปแบบท่ี

แลกเปลี่ยนได้  
± ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

รูปสารประกอบ
ออกไซด ์

± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รูปสารประกอบ
เชิงซ้อนอินทรีย์ 
± ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

รูปคงค้าง
ของแข็ง 

± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รวม 

0 0.0025 ± 0.0006 0.0005 ± 0.0005 0.0008 ± 0.0003 0.0264 ± 0.0033 0.0301 

3 0.0021 ± 0.0015 0.0004 ± 0.0002  0.0055 ± 0.0001 0.0176 ± 0.0034 0.0256 

7 0.0012 ± 0.0004 0.0004 ± 0.0001 0.0003 ± 0.0000 0.0291 ± 0.0022 0.0309 

14 0.0017 ± 0.0002 0.0017 ± 0.0004 0.0034 ± 0.0013 0.0515 ± 0.0006 0.0583 
21 0.0009 ± 0.0007 0.0016 ± 0.0006 0.0021 ± 0.0003 0.0464 ± 0.0016 0.0509 

28 0.0007 ± 0.0006 0.0006 ± 0.0001 0.0003 ± 0.0001 0.0511 ± 0.0120  0.0526 

35 0.0012 ± 0.0001 0.0015 ± 0.0005 0.0083 ± 0.0026 0.0476 ± 0.0098 0.0586 

42 0.0031 ± 0.0004 0.0020 ± 0.0004 0.0029 ± 0.0014 0.0830 ± 0.0190 0.0910 
49 0.0036 ± 0.0002 0.0026 ± 0.0011 0.0086 ± 0.0026 0.0709 ± 0.0101 0.0857 

63 0.0054 ± 0.0004 0.0038 ± 0.0004 0.0092 ± 0.0012 0.0898 ± 0.0179 0.1082 

77 0.0082 ± 0.0015 0.0068 ± 0.0103 0.0030 ± 0.0031 0.1140 ± 0.614 0.1320 
91 0.0081 ± 0.0012 0.0027 ± 0.0009 0.0107 ± 0.0029 0.1147 ± 0.0096 0.1363 

105 0.0114 ± 0.0007 0.0053 ± 0.0018 0.0121 ± 0.0006 0.1077 ± 0.0023 0.1365 

119 0.0117 ± 0.0004 0.0023 ± 0.0001 0.0130 ± 0.0019 0.0875 ± 0.0247 0.1145 

ตารางที่ 23 ปริมาณทองแดงในรูปแบบต่างๆ ตลอดระยะเวลาการหมักปุ๋ยมูลวัวที่สกัดได้ด้วย
วิธีการสกัดลำดับขั้น 
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ตัวอย่างวิธีการคำนวณปริมาณสังกะสีในปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยหมกัมลูวัววันที่ 0 ตัวอย่างที่ 1 น้ำหนักเปียกก่อนอบ = 0.2001 กรัม น้ำหนักแหง้หลังอบ = 

0.0538 กรัม น้ำหนักปุ๋ยทีส่กัด = 1.0108 กรัม 

- หาน้ำหนักปุ๋ยที่แทจ้ริงโดย   

น้ำหนักแห้งหลงัอบ × น้ำหนักปุ๋ยที่สกัด

น้ำหนักเปยีกก่อนอบ 
 

แทนค่าจะได้  

0.0538 ×  1.0108

0.2001
 

น้ำหนักปุ๋ยที่แท้จริง = 0.2718 กรัม 

ค่าที่วัดได้จากเครื่อง AAS (มิลลิกรัมต่อลิตร) ปริมาตร (มลิลลิิตร) 
Exchangeable Oxide bound Organically 

bound 
Residual 

50 
0.2695 0.418 0.098 0.6254 

 

- รูปแบบท่ีแลกเปลีย่นได้ (Exchangeable fraction)     

  1. หาความเข้มข้นของสังกะสีในปริมาตร 1,000 มิลลิตรจากสมการ n1v1 = n2v2 

    เมื่อ n1 = ความเข้มข้นของสงักะสีทีจ่ะปรับค่า 

          n2 = ความเข้มข้นของสงักะสีที่ต้องการ 

          v1 = ปริมาตรทีจ่ะปรบัค่า 

          v2 = ปริมาตรที่ตอ้งการ 

      แทนค่าในสมการจะได้ 0.2695 มิลลิกรัมต่อลิตร × 50 มิลลลิิตร = n2 × 1,000 มิลลิลิตร 

                                   n2 = 0.0135 มิลลิกรมัต่อลิตร 

 2. หาปริมาณสงักะสีในปุ๋ยมูลวัวโดยนำความเข้มข้นของสังกะสีที่ได้จาก (1) หารด้วยน้ำหนักปุ๋ยที่

แท้จรงิ 
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      จะได้                       
0.0135  

0.2718
 = 0.0496 มิลลิกรมัต่อกรัมปุย๋ 

- รูปสารประกอบออกไซด์ (Oxide bound fraction)    

  1. หาความเข้มข้นของสังกะสีในปริมาตร 1,000 มิลลิตรจากสมการ n1v1 = n2v2 

    เมื่อ n1 = ความเข้มข้นของสงักะสีทีจ่ะปรับค่า 

          n2 = ความเข้มข้นของสงักะสีที่ต้องการ 

          v1 = ปริมาตรทีจ่ะปรบัค่า 

          v2 = ปริมาตรที่ตอ้งการ 

      แทนค่าในสมการจะได้ 0.418 มิลลิกรัมต่อลิตร × 50 มิลลิตร = n2 × 1,000 มิลลลิิตร 

                                   n2 = 0.0209 มิลลิกรมัต่อลิตร 

  2. หาปริมาณสังกะสีในปุ๋ยมลูวัวโดยนำความเข้มข้นของสังกะสีที่ได้จาก (1) หารด้วยน้ำหนักปุ๋ยที่

แท้จรงิ 

      จะได้                       
0.0209 

0.2718
 = 0.0769 มิลลิกรมัต่อกรัมปุย๋ 

- รูปสารประกอบเชิงซ้อนกับสารอินทรีย์ (Organically bound fraction) 

  1. หาความเข้มข้นของสังกะสีในปริมาตร 1,000 มิลลิตรจากสมการ n1v1 = n2v2 

    เมื่อ n1 = ความเข้มข้นของสงักะสีทีจ่ะปรับค่า 

          n2 = ความเข้มข้นของสงักะสีที่ต้องการ 

          v1 = ปริมาตรทีจ่ะปรบัค่า 

          v2 = ปริมาตรที่ตอ้งการ 

      แทนค่าในสมการจะได้ 0.098 มิลลิกรัมต่อลิตร × 50 มิลลิตร = n2 × 1,000 มิลลลิิตร 

                                   n2 = 0.0049 มิลลิกรมัต่อลิตร 

  2. หาปริมาณสังกะสีในปุ๋ยมลูวัวโดยนำความเข้มข้นของสงักะสีที่ได้จาก (1) หารด้วยน้ำหนักปุ๋ยที่

แท้จรงิ 

      จะได้                       
0.0049 

0.2718
 = 0.0180 มิลลิกรมัต่อกรัมปุย๋ 
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- รูปคงค้างของแข็ง (Residual fraction)      

    1. หาความเข้มข้นของสังกะสีในปริมาตร 1,000 มิลลิตรจากสมการ n1v1 = n2v2 

    เมื่อ n1 = ความเข้มข้นของสงักะสีทีจ่ะปรับค่า 

          n2 = ความเข้มข้นของสงักะสีที่ต้องการ 

          v1 = ปริมาตรทีจ่ะปรบัค่า 

          v2 = ปริมาตรที่ตอ้งการ 

      แทนค่าในสมการจะได้ 0.6254 มิลลิกรัมต่อลิตร × 50 มิลลิตร = n2 × 1,000 มิลลลิิตร 

                                   n2 = 0.0313 มิลลิกรมัต่อลิตร 

  2. หาปริมาณสังกะสีในปุ๋ยมลูวัวโดยนำความเข้มข้นของสงักะสีที่ได้จาก (1) หารด้วยน้ำหนักปุ๋ยที่

แท้จรงิ 

      จะได้                       
0.0313

0.2718
 = 0.1150 มิลลิกรัมต่อกรัมปุย๋  

 

 ปริมาณสังกะสีในปุ๋ยมูลวัว (มลิลกิรัมตอ่กรมัปุ๋ย)  
Exchangeable Oxide bound Organically bound Residual ผลรวม 

0.0496 0.0769 0.0180 0.1150 0.2595 
 

- ตัวอย่างการหาร้อยละรูปแบบของสังกะสี 

   รูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้  
ปริมาณสงักะสีในปุ๋ยมลูวัวทีได้ ×  100

ผลรวม
 

 

 0.0496 ×  100

0.2595
 

จะได้ร้อยละ 19.1 

 

-ทำซ้ำในตัวอยา่งท่ี 2 และ 3 นำมาหาคา่เฉลีย่ จะได้ข้อมลูปุ๋ยหมักมลูวัววันท่ี 0  
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ภาคผนวก 2  

ข้อมูลทางสถิติ 
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ตารางที่ 24 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ของกระบวนการหมักกบัรปูแบบของสังกะสีที่
เกิดข้ึน 

หมายเหตุ : Zn1 = รูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้ , Zn2 =  รูปสารประกอบออกไซด์ , Zn3 = รูป
สารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์, Zn4 = รูปคงค้างของแข็ง, Day = วัน, pH = ความเป็นกรด – ด่าง, 
OM = อินทรียวัตถุ, TKN = ปริมาณไนโตรเจน, CN = อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน, HA = กรด
ฮิวมิก, Temp = อุณหภูมิ, Moise = ความช้ืน 
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ตารางที่ 25 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ของกระบวนการหมักกบัรปูแบบของทองแดง
ที่เกิดข้ึน 

 

หมายเหตุ : Cu1 = รูปแบบที่แลกเปลี่ยนได้ , Cu2 = รูปสารประกอบออกไซด์ , Cu3 = รูป
สารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์, Cu4 = รูปคงค้างของแข็ง, Day = วัน, pH = ความเป็นกรด – ด่าง, 
OM = อินทรียวัตถุ, TKN = ปริมาณไนโตรเจน, CN = อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน, HA = กรด
ฮิวมิก, Temp = อุณหภูมิ, Moise = ความช้ืน 
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ตารางที่ 26 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบต่างๆ ของสงักะสีทีเ่กิดข้ึน 
 

 รูปท่ีแลกเปลี่ยน
ได ้

รูปสารประกอบ
ออกไซด ์

รูปสารประกอบ
เชิงซ้อนอินทรีย์ 

รูปคงค้าง
ของแข็ง 

 

รูปท่ีแลกเปลี่ยน
ได้ 

 
1 

 
0.694** 

 
0.400** 

 
0.880** 

รูปสารประกอบ
ออกไซด ์

 
0.694** 

 
1 

 
0.074 

 
0.499** 

รูปสารประกอบ
เชิงซ้อนอินทรีย์ 

 
0.400** 

 
0.074 

 
1 

 
0.321* 

 

รูปคงค้าง
ของแข็ง 

 
0.880** 

 
0.499** 

 
0.321* 

 
1 

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  86 

 

ตารางที่ 27 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบต่างๆ ของทองแดงทีเ่กิดข้ึน 
 

 
รูปท่ีแลกเปลี่ยน

ได ้
รูปสารประกอบ

ออกไซด ์
รูปสารประกอบ
เชิงซ้อนอินทรีย์ 

รูปคงค้าง
ของแข็ง 

 

รูปท่ีแลกเปลี่ยน
ได้ 

 
1 

 
0.365* 

 
0.772** 

 
0.704** 

รูปสารประกอบ
ออกไซด ์

 
0.365* 

 
1 

 
0.149 

 
0.595** 

รูปสารประกอบ
เชิงซ้อนอินทรีย์ 

 
0.722** 

 
0.149 

 
1 

 
0.439** 

 

รูปคงค้าง
ของแข็ง 

 
0.704** 

 
0.595** 

 
0.439** 

 
1 

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของสงักะสีรปูทีแ่ลกเปลี่ยนได้ตลอดระยะเวลาการหมัก 
Duncana 

Day N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 3 .048233        
3 3 .049200        
0 3 .053467        
14 3  .092500       
21 3  .101033 .101033      
28 3  .102067 .102067      
49 3   .113167 .113167     
35 3    .122967 .122967    
42 3    .128333 .128333 .128333   
119 3     .135167 .135167 .135167  
91 3      .143633 .143633  
105 3       .147933  
63 3       .151733  
77 3        .206400 
Sig.  .521 .243 .140 .067 .138 .065 .053 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของสงักะสีรปูสารประกอบออกไซด์ตลอดระยะเวลาการ
หมัก 
Duncana 

Day N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

3 3 .023900       
7 3 .025067       
21 3  .050800      
14 3  .064000 .064000     
119 3  .067467 .067467     
35 3  .067767 .067767     
42 3  .071033 .071033 .071033    
0 3  .071700 .071700 .071700    
49 3  .072133 .072133 .072133    
91 3   .079167 .079167 .079167   
105 3    .091267 .091267   
63 3     .096833   
28 3      .153233  
77 3       .351233 
Sig.  .902 .057 .172 .063 .086 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของสงักะสีรปูสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ตลอด
ระยะเวลาการหมกั 
Duncana 

Day N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

3 3 .014700   
21 3 .015500   
28 3 .015967   
0 3 .017333   
7 3 .019033   
14 3 .024733   
63 3 .030300 .030300  
42 3 .042767 .042767  
119 3 .047200 .047200  
77 3 .048567 .048567  
91 3 .048900 .048900  
105 3  .067833 .067833 
35 3   .092367 
49 3   .094500 
Sig.  .103 .064 .155 

 
 
Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของสงักะสรีูปคงค้างของแข็งตลอดระยะเวลาการหมัก 
Duncana 

Day N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

3 3 .088500       
0 3 .096300       
7 3 .145567 .145567      
35 3  .206867      
21 3  .212700      
14 3  .239833 .239833     
28 3  .240700 .240700     
49 3   .327933 .327933    
42 3    .386333 .386333   
63 3    .411400 .411400 .411400  
119 3    .427867 .427867 .427867 .427867 
91 3     .478633 .478633 .478633 
105 3      .509567 .509567 
77 3       .531133 
Sig.  .276 .088 .096 .068 .091 .073 .060 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของทองแดงรปูที่แลกเปลี่ยนได้ตลอดระยะเวลาการหมกั 
Duncana 

Day N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

28 3 .000706       
21 3 .000857       
7 3 .001154 .001154      
35 3 .001231 .001231      
14 3 .001721 .001721 .001721     
3 3 .002142 .002142 .002142     
0 3  .002450 .002450 .002450    
42 3   .003065 .003065    
49 3    .003598    
63 3     .005429   
91 3      .008128  
77 3      .008217  
105 3       .011449 
119 3       .011653 
Sig.  .054 .077 .061 .097 1.000 .890 .750 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของทองแดงรปูสารประกอบออกไซด์ตลอดระยะเวลาการ
หมัก 
Duncana 

Day N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

3 3 .000353  
7 3 .000366  
0 3 .000460  
28 3 .000552  
35 3 .001532 .001532 
21 3 .001552 .001552 
14 3 .001698 .001698 
42 3 .002029 .002029 
119 3 .002350 .002350 
49 3 .002602 .002602 
91 3 .002713 .002713 
63 3 .003800 .003800 
105 3 .005271 .005271 
77 3  .006762 
Sig.  .084 .064 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของทองแดงรปูสารประกอบเชิงซ้อนอินทรีย์ตลอด
ระยะเวลาการหมกั 
Duncana 

Day N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

28 3 .000254      
7 3 .000312      
0 3 .000802      
21 3 .002128      
42 3 .002924 .002924     
77 3 .003029 .003029     
14 3 .003387 .003387     
3 3  .005525 .005525    
35 3   .008272 .008272   
49 3    .008597   
63 3    .009189 .009189  
91 3    .010735 .010735 .010735 
105 3     .012135 .012135 
119 3      .012966 
Sig.  .058 .096 .058 .115 .053 .139 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของทองแดงรปูคงค้างของแข็งตลอดระยะเวลาการหมัก 
Duncana 

Day N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

3 3 .017560     
0 3 .026373     
7 3 .029110     
21 3 .046412 .046412    
35 3 .047609 .047609    
28 3 .051131 .051131 .051131   
14 3 .051468 .051468 .051468   
49 3  .070881 .070881 .070881  
42 3  .083005 .083005 .083005 .083005 
119 3   .087492 .087492 .087492 
63 3    .089758 .089758 
105 3    .107677 .107677 
77 3     .113998 
91 3     .114682 
Sig.  .078 .055 .053 .050 .095 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 



 

ประวัต ิผ ู้เข ีย น 
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