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เป้าหมายของการศึกษาวิจยันีเพือตรวจติดตามระดบัการเกิดฮิวมิก (humification degree) ของปุ๋ย
หมกัระหวา่งการหมกัโดยใชห้มู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดและเทคนิคฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 
(FT-IR)  ปุ๋ยหมกัทีไดจ้ากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรผสมกบัมูลสัตว ์วนัทีเก็บตวัอยา่ง คือ  0, 7, 14, 21, 28, 35, 

49, 63, 77, 91, 105 และ 119  พารามิเตอร์อืนๆ ทีใชด้งัเดิม เช่น อุณหภูมิ พีเอช ความชืน รวมทงัปริมาณกรดฮิวมิก
และธาตุองคป์ระกอบถูกนาํมาวเิคราะห์ร่วมดว้ย  

ระยะการหมกัปุ๋ยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ ระยะเริมผสมตงัแต่วนัที 0 - 1   ระยะอุณหภูมิสูง
ตงัแต่วนัที 2 - 48 และระยะเจริญเต็มทีตงัแต่วนัที 49 – 119 หลงัจากระยะอุณหภูมิสูง พบวา่ปริมาณกรดฮิวมิกมี
แนวโนม้เพิมมากขึนและมีปริมาณสูงสุดในวนัที 119 ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสาํคญัระหว่างกรดฮิวมิกกบัหมู่
ฟังกช์นัทงัฟีนอลิกและคาร์บอกซิลิก (r = 0.745 และ 0.821, p <0.01) บ่งชีคุณภาพปุ๋ยหมกัไดเ้ช่นกนั โดยปริมาณ
กรดฮิวมิกทีเพิมมากขึนความสามารถในการดูดซบัธาตุอาหารพืชก็จะเพิมขึนเนืองจากหมู่ฟังก์ชนัเพิมขึนนนัเอง 
นอกจากนีแถบสเปกตรัม FT-IR แสดงรายละเอียดเพิมเติมกียวกบัการเปลียนแปลงโครงสร้างกรดฮิวมิก   ซึง
ความสัมพนัธ์ของกรดฮิวมิกกบัการดูดกลืนแสงทีตาํแหน่งจาํนวนคลืน 1650, 1540, 1450, 1380 และ 1250 (r = -

0.738, -0.736, -0.602, -0.669 และ -0.692, p <0.05) บ่งชีถึงโครงสร้างของพนัธะ C=C, C=O, N-H, C-H  และ C-

O ปรากฎในโครงสร้างกรดฮิวมิก โครงสร้างแอโรแมติกทีมีเสถียรภาพสูงซึงพบในระหวา่งวนัที 35 – 49 และการ
เพิมขึนของโครงสร้างแอลิแฟติกหลงัจากวนัที 77  บ่งเป็นนัยถึงการเปลียนแปลงโครงสร้างกรดฮิวมิกจาก
โครงสร้างแอโรแมติกทีมีเสถียรภาพสูงไปเป็นโครงสร้างแอลิแฟติกทีมีเสถียรภาพลดลง เช่นเดียวกบั C/H และ 
C/N ของกรดฮิวมิกทีมีแนวโนม้ลดลงหลงัจากวนัที 63 อตัราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที 1650/1250, 1650/1125, 

1650/1030 สนบัสนุนถึงช่วงระยะเวลาทีเหมาะสมต่อการใชง้านควรอยูร่ะหวา่งวนัที 35 – 49 
โดยสรุปแมว้า่ปริมาณกรดฮิวมิกจะมีแนวโนม้เพิมสูงขึนเมือปุ๋ยหมกัถูกเก็บไวน้านขึน แต่คุณภาพ

บางประการอาจลดลงทาํใหก้รดฮิวมิกดอ้ยค่าลง ดงันนัระยะเวลาในการใชง้านทีดีทีสุด คือ ช่วงระหวา่งวนัที 35 – 

49 ทีซึงเป็นช่วงทีคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑดี์   ความสัมพนัธ์เชิงเส้นของกรดฮิวมิกกบัพารามิเตอร์พืนฐาน 
หมู่ฟังก์ชนั และสเปกตรัม FT-IR ในการศึกษานีสามารถนาํมาใชเ้พือช่วยอธิบายคุณภาพปุ๋ยหมกัในอนาคตกบั
กรณีศึกษาทีเหมือนกนัเพือช่วยลดค่าใชจ่้ายและการวเิคราะห์ได ้
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The purpose of this study was to monitor the humification degree of compost 
during fermenting period using acidic functional groups and Fourier transform infrared 
spectroscopy (FT-IR) techniques. Compost was derived from agricultural residues and mixed 
manures. The sampling dates were at days 0, 7, 14, 21, 28, 35, 49, 63, 77, 91, 105 and 119. 
Others traditional parameters such as temperature, pH, moisture including amounts of humic 
acid (HA) and its elemental compositions were also analyzed.  

The compost period was divided into 3 stages, initial stage at day 0-1, 
thermophilic stage at days 2-48, and mature stage during days 49-119. After thermophilic 
stage, the amounts of HA tended to increase and reached the highest amount at day 119. 
The significant relationship of HA with both functional groups - phenolic and carboxylic 
groups(r = 0.745 and 0.821, p <0.01) indicated the quality of the compost as well. The more 
HA founded the more ability of HA to adsorbed nutrients by these functional groups. 
Moreover, FTIR spectra showed additional details about the change of HA’s structures. The 
relationship of HA with the absorbencies at wavenumber 1650, 1540, 1450, 1380 and 1250 (r 
= -0.738, -0.736, -0.602, -0.669 and -0.692, p <0.05) indicated the structures of C=C, C=O, N-
H, C-H and C-O appeared in the HA structures. The high stability structures of aromatic 
structures were founded during day 35-63. The increasing of aliphatic structures after 77 days 
also implied the change of HA from high stability aromatic HA to lower stability aliphatic HA. 
These were also in agreement with C/H and C/N of HA that decreased after day 63. The ratio 
of FTIR absorbencies 1650/1250, 1650/1125, 1650/1030 also supported that the appropriate 
dates should be during days 35-49.    

In conclusion, although amounts of HA tended to increase when the compost was 
kept longer, some quality might degrade making HA less desirable. So, the suitable dates for 
best use should be during days 35-49 in which their most qualities were great. Linear 
relationship of HA with traditional parameters, its functional groups, and FT-IR spectra in this 
study could be employed to further help predicting compost quality with the similar case in 
order to reduce the cost and massive works. 
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 ในการทาํงานวิจยัครังนี ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร. นัทธีรา สรรมณี 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทีให้ความรู้รวมถึงขอ้แนะนาํต่าง ๆ ในการศึกษาวิจยั  และทีสําคญัคือ
ให้ข้อคิดและเทคนิควิธีการเขียนรายงานการวิจัย จนทําให้งานวิจัยครังนีสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
นอกจากนีขอขอบคุณท่านอาจารย  ์ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร. เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล และ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.กมลชนก พานิชการ เป็นอย่างสูงทีให้คาํแนะนาํและช่วยตรวจทานการเขียน
รายงานวจิยัใหส้มบูรณ์มากยงิขึน  และขอขอบคุณท่านคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชา
ความรู้ในทุกศาสตร์จนทาํใหผู้ว้จิยัมีวนันีได ้ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณท่านอาจารยท์งัหลายมา ณ ทีนี
ดว้ย 

 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทีได้ให้การสนับสนุนเงิน
งบประมาณแผน่ดิน (หมวดเงินอุดหนุนทวัไป) ประจาํปีงบประมาณ 2556 (ครังที 1) เพืออุดหนุน
การทํา วิ จัยค รั ง นีจนสํ า เ ร็ จ ลุ ล่ ว งด้ว ย ดี  นอกจาก นีขอขอบคุณคณะสัตวศาสต ร์และ 
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทีไดอ้นุญาตให้ผูว้ิจยัลา
ศึกษาต่อภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย)์ เพือเพิมพูนความรู้ และนาํมาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานได ้
และขอบคุณเพือนร่วมงานทุกท่านทีคอยเป็นกาํลงัใจแก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด 

 สุดทา้ยนีคุณค่าและคุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบันี  ผูว้ิจยัขอมอบเพือตอบแทน
คุณแด่คุณแม่เยอืทิพย ์กลัยาณสิทธิ และคุณปิติชยั สืบสาย ทีคอยสนบัสนุนและให้กาํลงัใจซึงถือวา่
เป็นแรงผลกัดนัทีสําคญัแก่ผูว้ิจยั และขอมอบแด่บูรพคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชา
แก่ผูว้จิยั 
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