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: สาขาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม 

คาํสาํคญั: ระดบัการเกิดฮิวมิก/ปุ๋ยหมกั/หมู่ฟังกช์นัทีเป็นกรด/ฟริูเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 

 สุภาวดี สืบสาย: การศึกษาระดบัการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมกัดว้ยการใชห้มู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดร่วมกบั
เทคนิคฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี .  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ. ดร.นัทธีรา  
สรรมณี.   107 หนา้ 
 

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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 สุดทา้ยนีคุณค่าและคุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบันี  ผูว้ิจยัขอมอบเพือตอบแทน
คุณแด่คุณแม่เยอืทิพย ์กลัยาณสิทธิ และคุณปิติชยั สืบสาย ทีคอยสนบัสนุนและให้กาํลงัใจซึงถือวา่
เป็นแรงผลกัดนัทีสําคญัแก่ผูว้ิจยั และขอมอบแด่บูรพคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชา
แก่ผูว้จิยั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ช 

 

สารบัญ 

หนา้ 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ............................................................................................................................ ง  

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................ ฉ 

สารบญัตาราง .................................................................................................................................. ญ 

สารบญัภาพ ...................................................................................................................................... ฏ 

บทที 

 1 บทนาํ ......................................................................................................................................  

    ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา ...........................................................................  

   ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา .................................................................  

   สมมติฐานของการศึกษา...................................................................................................  

   ขอบเขตของการศึกษา ......................................................................................................  

   ขนัตอนการศึกษา .............................................................................................................  

   ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บ ..............................................................................................  

 2 เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ...............................................................................................  

ปุ๋ยหมกั .............................................................................................................................  

ความหมายของปุ๋ยหมกั ..........................................................................................  

 กระบวนการหมกัปุ๋ย .............................................................................................  

คุณประโยชน์ของปุ๋ยหมกั ......................................................................................  

การประเมินคุณภาพและการเจริญเตม็ทีของปุ๋ยหมกั ..............................................  

สารฮิวมิก ..........................................................................................................................  

กระบวนการเกิดสารฮิวมิก .....................................................................................  

ความสาํคญัและบทบาทหนา้ทีของสารฮิวมิก ......................................................  

โครงสร้างและการจาํแนกสารฮิวมิก ....................................................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ซ 

 

บทที             หนา้ 
ธาตุองคป์ระกอบและอตัราส่วนของธาตุองคป์ระกอบในกรดฮิวมิก ...................  

การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างและหมู่ฟังกช์นัของกรดฮิวมิก ................................  

ฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี .........................................................  

2.3.1 หลกัการและทฤษฎี......................................................................................  

2.3.2 การดูดกลืนแสงอินฟราเรดและปัจจยัทีมีอิทธิพล ........................................  

2. .3 การแปลผลแถบอินฟราเรดสเปกตรัม ..........................................................  

2.3.4 การตรวจติดตามระดบัเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมกัดว้ยเทคนิค FT-IR .................  

 3 วธีิดาํเนินงานวจิยั ..................................................................................................................  

   สารเคมีและรีเอเจนต์ ......................................................................................................  

   เครืองมือทีใชใ้นการทดลอง ...........................................................................................  

   ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั .............................................................................................  

 การหมกัปุ๋ย เก็บตวัอยา่งปุ๋ยหมกั และเตรียมตวัอยา่งปุ๋ยหมกั ..............................  

การสกดัแยกกรดฮิวมิก .........................................................................................  

การตรวจวิเคราะห์หมู่ฟังกช์นัทีเป็นกรดของกรดฮิวมิก .......................................  

คุณสมบติัพืนฐานทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมกั .............................................  

 4 ผลการวจิยัและอภิปรายผลการวจิยั .......................................................................................  

คุณสมบัติพืนฐานทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมัก การพิจารณาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร และความสัมพันธ์ต่อกระบวนการ         
หมกัปุ๋ย ...........................................................................................................................  

สี กลิน ลกัษณะของปุ๋ย และการเจริญของพืช .......................................................  

อุณหภูมิ ความชืน และพีเอช .................................................................................  

ความจุแลกเปลียนประจุบวก (CEC) และค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ............................  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณสมบติัพืนฐานทางกายภาพและเคมีในการหมกัปุ๋ย ......  

ธาตุและอตัราส่วนของธาตุองคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์กบัคุณสมบติัพืนฐานทาง
กายภาพและเคมีของปุ๋ยหมกั ..........................................................................................  

ธาตุองคป์ระกอบ ..................................................................................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฌ 

 

บทที             หนา้ 
อตัราส่วนของธาตุองคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์กบัคุณสมบติัพืนฐานของปุ๋ย
หมกั ......................................................................................................................  

ดชันีระดบัการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมกั ..............................................................................  

 ดชันีระดบัการเกิดฮิวมิกจากร้อยละของปริมาณกรดฮิวมิก และความสัมพนัธ์กบั
คุณสมบติัพืนฐานทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมกั .............................................  

ดชันีระดบัการเกิดฮิวมิกจากปริมาณหมู่ฟังกช์นัทีเป็นกรดดว้ยวธีิการวเิคราะห์ทาง
เคมีแบบเปียก และความสัมพนัธ์กบัคุณสมบติัพืนฐานทางกายภาพ เคมี และ
ปริมาณกรดฮิวมิกของปุ๋ยหมกั .............................................................................  

ดัชนีระดับการเกิดฮิวมิกจากโครงสร้างทีวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  FT-IR และ
ความสัมพนัธ์กบัคุณสมบติัพืนฐานทางกายภาพ เคมี และปริมาณกรดฮิวมิกของปุ๋ย    
หมกั ......................................................................................................................  

 5 สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ .......................................................................................  

รายการอา้งอิง ..................................................................................................................................  

ภาคผนวก 

  ภาคผนวก ก  ขอ้มูลคุณสมบติัพืนฐานของปุ๋ยหมกั ปริมาณธาตุองคป์ระกอบ และอตัราส่วน
ธาตุองคป์ระกอบของกรดฮิวมิก ......................................................................  

  ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์ปริมาณร้อยละของกรดฮิวมิก และหมู่ฟังกช์นัทีเป็นกรดของ
กรดฮิวมิกดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์แบบเปียก .................................................  

  ภาคผนวก ค ส่วนประกอบเครืองฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ .  

 ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์โครงสร้างกรดฮิวมิกของปุ๋ยหมกัดว้ยเทคนิคฟูริเออร์ 

ทราสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรโกปี (FT-IR)  … ………………………..  

ประวติัผูว้ิจยั ..................................................................................................................................  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ญ 

 

สารบัญตาราง 
ตารางที                    หนา้ 
   มาตรฐานปุ๋ยอินทรียเ์พือการคา้ ตามประกาศกรมวชิาการเกษตร พ.ศ. 2548 .......................  

   คุณสมบติับางประการและหมู่ฟังกช์นัทีเกียวขอ้งกบักรดฮิวมิกและกรดฟัลวกิ .................  

   ปริมาณกรดฮิวมิกทีสกดัจากปุ๋ยหมกัในระยะเวลาการหมกัต่าง ๆ กนั ...............................  

   ปริมาณธาตุและอตัราส่วนของธาตุองคป์ระกอบของกรดฮิวมิกในระหวา่งการหมกัปุ๋ย ....  

   ปริมาณหมู่ฟังกช์นัของกรดฮิวมิกของผลรวมปริมาณกรดทงัหมด คาร์บอกซิลิก และ 
กรดฟีนอลิก ในระหวา่งการหมกัปุ๋ยจากแหล่งต่าง ๆ ..................................................  

 6  สรุปแนวโนม้การเปลียนแปลงพนัธะของหมู่ฟังกช์นัในกระบวนการสร้างกรดฮิวมิก ......  

 7  สรุปแนวโนม้การเปลียนแปลงค่าอตัราส่วนหมู่ฟังกช์นัในกระบวนการเกิดฮิวมิก ............  

   อตัราส่วนของพีกสาํคญัในกรดฮิวมิกทีสกดัจากปุ๋ยหมกัของเสียชุมชน ............................  

 9  วธีิการทดลองและเครืองมือทีใชใ้นการทดลอง .................................................................  

 10  ขอ้มูลลกัษณะพนืฐานทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมกัเมือเทียบกบัค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
ของกรมวชิาการเกษตร พ.ศ. 2548 ..............................................................................  

   ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งระยะเวลาการหมกัปุ๋ย อุณหภูมิ ความชืน  
   พีเอช ความจุแลกเปลียนประจุบวก (CEC) และค่าการนาํไฟฟ้า (EC) .........................  

   ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งคุณสมบติัพืนฐานทางกายภาพและเคมี 
ปริมาณร้อยละกรดฮิวมิก กบัหมู่ฟังกช์นัทีป็นกรด ประกอบดว้ย ผลรวมความเป็นกรด 
กรดฟีนอลิก และกรดคาร์บอกซิลิก.............................................................................  

   ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งค่าการดูดกลืนแสงของพนัธะในโครงสร้าง
กรดฮิวมิก ....................................................................................................................  

 14 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งคุณสมบติัพืนฐานทางกายภาพและเคมี 
ปริมาณร้อยละกรดฮิวมิก และหมู่ฟังกช์นัทีเป็นกรด กบัค่าการดูดกลืนแสงของพนัธะ
ในโครงสร้างกรดฮิวมิก ..............................................................................................  

 15  สรุปผลการประเมินคุณภาพปุ๋ยหมกัโดยพิจารณาจากอตัราส่วนค่าการดูดกลืนแสงทงัหมด
 ....................................................................................................................................  

 16 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งอตัราส่วนค่าการดูดกลืนแสง กบั
พารามิเตอร์พืนฐานทางกายภาพและเคมี ปริมาณกรดฮิวมิก และปริมาณหมู่ฟังกช์นัที
เป็นกรด .......................................................................................................................  

 17  ผลการวเิคราะห์คุณสมบติัพืนฐานของปุ๋ยหมกั ..................................................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฎ 

 

ตารางที             หนา้ 
   ปริมาณร้อยละธาตุองคป์ระกอบและอตัราส่วนธาตุองคป์ระกอบในกรด ฮิวมิกของปุ๋ยหมกั

ระยะเวลาต่าง ๆ ...........................................................................................................  

   ผลการวเิคราะห์ปริมาณร้อยละกรดฮิวมิก ปริมาณผลรวมความเป็นกรด ฟีนอลิก และ 
คาร์บอกซิลิกทงัหมดต่อกรดฮิวมิกทีสกดัได ้...............................................................  

 23  ค่าการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของกรดฮิวมิกณ ตาํแหน่งจาํนวนคลืนที 3300, 2930, 2850, 

1711, 1650 และ 1540 เซนติเมตร-1 ...........................................................................  

 24  ค่าการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของกรดฮิวมิก ณ ตาํแหน่งจาํนวนคลืนที 1450, 1380, 1230, 

1125 และ 1035 เซนติเมตร-1 .....................................................................................  

 25  อตัราส่วนการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของหมู่ฟังกช์นัของกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกัระยะ 
ต่าง ๆ.........................................................................................................................  

 26  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งอตัราส่วนค่าการดูดกลืนแสง................  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฏ 

 

สารบัญภาพ 

  ภาพที             หนา้ 
   ปุ๋ยอินทรียที์เจริญเตม็ทีจะมีลกัษณะนุ่ม ยุย่และสีคลาํจนถึงสีดาํ ..........................................  
 2  แผนภาพขนัตอนทฤษฎีของกระบวนการเกิดสารฮิวมิก ...................................................  
 3 โครงสร้างสารฮิวมิก ..........................................................................................................  
 4  การจาํแนกสารฮิวมิกโดยพิจารณาจากคุณสมบติัการละลาย ..............................................  
 5  แผนภาพแสดงการเกิดอนัตรกิริยาของสารกบัการแผรั่งสีหรือแสง ...................................  
 6  แถบอินฟราเรดสเปกตรัมของกรดแอซีติกและกรดฮิวมิก .................................................  
 7  ตาํแหน่งจาํนวนคลืนทีพบการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของหมู่ฟังกช์นัทวัไป .....................  
   แถบอินฟราเรดสเปกตรัมของกรดฮิวมิกทีสกดัจากปุ๋ยหมกัในวนัที 0 และ 63 ..................  
 9  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบปุ๋ยหมกัจากมูลสุกรในแต่ละระยะดว้ยเทคนิค FT-IR และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าอตัราส่วนของพีกกบัค่า C/N ของปุ๋ยหมกั ............................  
 10  แผนผงัการศึกษาวจิยัและการทดลองในภาพรวม ..............................................................  
 11  กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและความชืนกบัระยะเวลาการหมกัปุ๋ย .....................  
 12  คุณสมบติัทางเคมีของปุ๋ยหมกัตลอดระยะเวลาการหมกัปุ๋ย ...............................................  
 13  กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละความชืนกบัพีเอช ........................................................  
 14  กราฟการเปลียนแปลงและความสัมพนัธ์ของปริมาณธาตุในองคป์ระกอบของกรด 

  ฮิวมิกในระหวา่งกระบวนการหมกัปุ๋ย ...............................................................................  
 15  กราฟแนวโนม้การเปลียนแปลงอตัราส่วนของธาตุองคป์ระกอบ ระหวา่งคาร์บอนต่อ

ไนโตรเจน (C/N) คาร์บอนต่อไฮโดรเจน (C/H) และคาร์บอนต่อออกซิเจน (C/O) กบั
ระยะเวลาการหมกัปุ๋ย ..................................................................................................  

   กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่ง C/N และ C/H กบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) .................................  
 17  กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณกรดฮิวมิกและอุณหภูมิของปุ๋ยหมกั ...........................  
 18  กราฟแนวโนม้การเปลียนแปลงปริมาณกรดฟีนอลิกและกรดคาร์บอกซิลิก (เมือคิดเทียบ

กบัปริมาณกรดฮิวมิกทีสกดัไดท้งัหมดจากปุ๋ยหมกั  กรัม) ....................................  
   อินฟราเรดสเปกตรัมของกรดฮิวมิกในวนัที 0, 21, 49, 77, 91 และ 119 ตามลาํดบั ............  
   กราฟการเปลียนแปลงระหวา่งค่าการดูดกลืนแสงของกรดฮิวมิกที 3300, 2930, 1450 และ 

1380 เซนติเมตร-1 กบัระยะเวลาการหมกั ....................................................................  
 21  กราฟการเปลียนแปลงระหวา่งค่าการดูดกลืนแสงที 1650, 1540, 1380, 1250, 1125 และ 

1030 เซนติเมตร-1 ของกรดฮิวมิกกบัระยะเวลาการหมกั .............................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฐ 

 

 

  ภาพที                    หนา้ 
 22  กราฟการเปลียนแปลงค่าอตัราส่วนค่าการดูดกลืนแสงระหวา่งแอโรแมติกต่อ                  

แอลิแฟติกที 1650/2930, 1650/1450 และ 1650/1380 กบัระยะเวลาการหมกัปุ๋ย.........  
 23  กราฟการเปลียนแปลงค่าอตัราส่วนการดูดกลืนแสงระหวา่งแอโรแมติกต่อโครงสร้าง  

C-O ที 1650/1250, 1650/1125 และ 1650/1030 กบัระยะเวลาการหมกัปุ๋ย ..................  
   กราฟการเปลียนแปลงค่าอตัราส่วนการดูดกลืนแสงระหวา่งแอโรแมติกต่อแอไมดที์ 

1650/1540 กบัระยะเวลาการหมกัปุ๋ย ..........................................................................  
  25  กราฟการเปลียนแปลงค่าอตัราส่วนการดูดกลืนแสงระหวา่งโครงสร้าง C-O ต่อแอลิแฟติก

ที 1030/2930, 1030/1450 และ 1030/1380 กบัระยะเวลาการหมกั ..............................  
   องคป์ระกอบเครืองอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ .......................................................  
  แถบอินฟราเรดสเปกตรัมของกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกัระยะต่าง ๆ ......................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

1 

 

บทท ี1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ปัญหาความเสือมโทรมของดินอนัเนืองมาจากการทาํเกษตรแบบเชิงเดียวและการใช้
ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเพือเพิมผลผลิตทางการเกษตร  แต่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพดินโดยเติม
อินทรียวตัถุให้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงทาํให้ดินเสือมโทรมเพราะปุ๋ยเคมีมีเพียงธาตุอาหารใน
ปริมาณสูงทีช่วยเพิมผลผลิตไดใ้นระยะสัน  แต่เมือใชไ้ปนานๆ  โดยปราศจากการเติมปุ๋ยอินทรียที์
มีประสิทธิภาพลงไป จะส่งผลทาํให้อินทรียวตัถุในดินลดลง ดินกลายสภาพเป็นกรด (พิพฒัน์  
และคณะ, 2553) และแข็งกระดา้ง (สุพรชยั, 2554) ขณะทีปุ๋ยอินทรียที์ไดจ้ากกระบวนการหมกัปุ๋ย
ซึงเป็นกระบวนการย่อยสลายทางชีวเคมีของอินทรียวตัถุ หรือทีเรียกว่ากระบวนการเกิดฮิวมิก 
(humification process) เกิดเป็นสารทีมีลกัษณะสีคลาํ ๆ จนถึงสีดาํ ทีเรียกวา่ สารฮิวมิกหรือฮิวมสั 
((humic substances หรือ humus) นนั ซึงมีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพดินอยา่งยงัยืนในทุกดา้นทงั
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพราะคุณสมบติัเด่นทีสาํคญัของสารฮิวมิก จะช่วยทาํให้ดินร่วนซุยไม่
อดัแน่น เพิมอินทรียค์าร์บอนและธาตุอาหารให้แก่ดิน ลดการชะลา้งหรือการสูญเสียธาตุอาหาร จึง
ช่วยลดตน้ทุนการผลิตอนัเนืองจากการเติมปุ๋ยเคมีทีราคาแพงกวา่ได ้นอกจากนียงัช่วยเพิมจุลินทรีย์
ในกระบวนการยอ่ยสลาย (Kim et al., 1997) ซึงเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติ แต่ประสิทธิภาพใน
การปรับปรุงดินจะแตกต่างกนัออกไป ขึนกบัชนิดของวตัถุดิบตงัตน้ กระบวนการหมกั ตลอดจน
สภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ  
 สารฮิวมิกทีไดม้าจากการกระบวนการย่อยสลายอินทรียวตัถุนี สามารถจาํแนกชนิด
ตามคุณสมบติัการละลายไดเ้ป็น กรดฟัลวิก  (fulvic acid) กรดฮิวมิก (humic acid) และฮิวมิน 
(humin)  โดยกรดฟัลวิกทีมีโมเลกุลขนาดเล็กมีหมู่ฟังก์ชันทีมีออกซิเจน ได้แก่ คาร์บอกซิลิก  
มากกว่าจึงละลายนําได้ดีกว่ากรดฮิวมิกทีโมเลกุลมีขนาดใหญ่ มีโครงสร้างทีมีหมู่แอลิแฟติก 
(aliphatic) และแอโรแมติก (aromatic) มากกว่า จึงสามารถละลายไดใ้นสภาวะทีเป็นด่างเท่านนั 
ขณะทีฮิวมินไม่ละลายนาํในทุกสภาวะ อนัเนืองมาจากโครงสร้างมีขนาดใหญ่และมีหมู่ฟังก์ชนันอ้ย
นนัเอง (Stevenson, 1994)  จากคุณสมบติัการละลายทีแตกต่างกนันี ทาํให้กรดฮิวมิกมีความสําคญั
และเป็นตัวกําหนดบทบาทในดิน เนืองจากไม่ถูกพดัพาชะล้างได้ง่าย โดยหมู่ฟังก์ชันทีเป็น
องคป์ระกอบจะช่วยยึดจบัธาตุอาหารแลว้ค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช (Stevenson, 1994) 
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ดว้ยเหตุนีโครงสร้างและองคป์ระกอบของสารฮิวมิกจึงมีความสําคญัและเป็นตวักาํหนดศกัยภาพ
ของปุ๋ยหมกัในการปรับปรุงคุณภาพดิน 

 ดงันนัในกระบวนการหมกัปุ๋ยอินทรีย ์การติดตามตรวจสอบคุณลกัษณะทางโครงสร้าง
ของสารฮิวมิกในกระบวนการหมกัจึงมีความสําคญัในการกาํหนดอายุและคุณภาพของปุ๋ยหมกั อนั
จะนาํไปสู่การนาํไปใชข้องปุ๋ยหมกัทีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 วิธีการศึกษาโครงสร้างสารฮิวมิกมีได้หลายวิธี ทงัการตรวจวดัเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ในการศึกษาวิจยันีใช้การตรวจวดัปริมาณหมู่ฟังก์ชนัจากการวิเคราะห์ทางเคมีแบบเปียก 
โดยอาศยัการทาํปฏิกิริยาของหมู่ฟังก์ชนัโดยตรง เช่น หมู่คาร์บอกซิลิก (carboxylic) และฟีนอลิก 
(phenolic) ร่วมกบัวดัการดูดกลืนคลืนแสงอินฟราเรดในช่วง 4000 – 400 เซนติเมตร-1 ดว้ยเทคนิคฟู
ริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี (fourier transform infrared: FT-IR) โดยอาศยัการ
สันของพนัธะบริเวณหมู่ฟังกช์นั เช่น คาร์บอกซิลิกหรือไฮดรอกซิล และโครงสร้างหลกัโดยเฉพาะ
ส่วนแอโรแมติกและแอลิแฟติก นอกจากนีค่าอตัราส่วนของการดูดกลืนคลืนแสง ยงัแสดงถึงระดบั
การเกิดฮิวมิก (humification degree) เช่น 1650/2930, 1650/2850 และ 1650/1560 (Huang et al., 
2006) ซึงบ่งบอกถึงเสถียรภาพ (stability) ของกรดฮิวมิกได้ หากในโครงสร้างพบว่ามีหมู่ 
แอโรแมติกมาก  มีความหมายว่ากระบวนการย่อยสลายสมบูรณ์ได้ปุ๋ยหมักทีเจริญเต็มที 
(maturation) และมีคุณภาพสูงพร้อมนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

 

1.2 ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. ศึกษาการเปลียนแปลงหมู่ฟังก์ชันทีเป็นกรดในกรดฮิวมิกทีเกิดขึนระหว่าง

กระบวนการหมกัปุ๋ยอินทรีย ์

2. ศึกษาการเปลียนแปลงองค์ประกอบในโครงสร้างกรดฮิวมิก และเสถียรภาพของ
กรดฮิวมิกตลอดกระบวนการหมกัปุ๋ย โดยใชเ้ทคนิคร่วมกนัระหวา่งการวิเคราะห์ทางเคมีแบบเปียก
และเทคนิค FT-IR 

3. ศึกษาความสัมพนัธ์ของการเปลียนแปลงหมู่ฟังกช์นัทีเป็นกรดกบัพารามิเตอร์ดงัเดิม
ทีเกษตรกรเเละกรมวชิาการเกษตรใช ้ 

4. กาํหนดระยะเวลาการหมกัและเก็บรักษาปุ๋ยหมกัใหไ้ดคุ้ณภาพ  
 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 ระยะเวลาการหมกัปุ๋ยนานขึน ระดบัการเกิดฮิวมิกจะมีแนวโน้มเพิมสูงขึน และการ
โครงสร้างของกรดฮิวมิกจะมีหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดเพิมขึนและมีเสถียรภาพมากขึน โดยดูไดจ้ากค่า
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ผลรวมความเป็นกรดทงัหมด ปริมาณหมู่คาร์บอกซิลิกและฟีนอลิก และแนวโนม้ทีเพิมสูงขึนของ
วงแหวนแอโรแมติกในองคป์ระกอบโครงสร้างกรดฮิวมิก ในขณะทีโครงสร้างชนิดแอลิแฟติกจะมี
แนวโนม้ลดลง 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 ตวัอยา่งปุ๋ยหมกัไดจ้ากการเก็บตวัอยา่งในระหวา่งกระบวนการหมกัทีระยะเวลาต่าง ๆ
ในโครงการวจิยัเรือง ผลกระทบของระดบัการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมกัต่อการเจริญเติบโตของพืชบาง
ชนิด ของ นัทธีราและคณะ (2554) ซึงใช้วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรทีสามารถหาได้ทวัไปใน
ทอ้งถิน และ ทาํการวิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมีของกรดฮิวมิกทีสกดัจากปุ๋ยหมกั ไดแ้ก่ หมู่ฟังก์ชนั
ทีเป็นกรดของกรดฮิวมิกในแต่ละช่วงเวลา เพือดูการเปลียนแปลงขององค์ประกอบ ลักษณะ
โครงสร้าง และเสถียรภาพของกรดฮิวมิกตลอดกระบวนการหมกัปุ๋ย โดยใชเ้ทคนิคร่วมกนัระหวา่ง
การวเิคราะห์ทางเคมีแบบเปียกและเทคนิค FT-IR 

 

1.5 ขนัตอนการศึกษา 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารวจิยัทีเกียวขอ้ง 

2. เตรียมตวัอยา่งปุ๋ยหมกั วธีิการหมกั สารเคมีและวสัดุอุปกรณ์ทีใชใ้นการวเิคราะห์ 

3. เตรียมการทดลองวจิยั 
4. ตรวจวเิคราะห์พารามิเตอร์ทีตอ้งการศึกษา 
5. เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ผลทางสถิติ 

6. วเิคราะห์และสรุปผลการศึกษาวจิยั 

7. เขียนรายงานการวจิยั 

 

1.6 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดของกรดฮิวมิกทีเปลียนแปลงไปตลอด
กระบวนการหมกัปุ๋ย  ทาํใหเ้ขา้ใจกระบวนการเกิดฮิวมิกและระดบัการเกิดฮิวมิกในปุ๋ยหมกัมากขึน 

2. สามารถกาํหนดช่วงระยะเวลาการหมกัทีเหมาะสมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํมาก
ยิงขึน  โดยใช้ขอ้มูลการเปลียนแปลงโครงสร้างของกรดฮิวมิก  การเจริญเต็มทีและเสถียรภาพของ
กรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกั  

3. สามารถนาํความสัมพนัธ์ระหว่างพารามิเตอร์ดงัเดิมทีเกษตรกรและกรมวิชาการ
เกษตรใชก้บัหมู่ฟังกช์นัและโครงสร้าง มาอธิบายคุณภาพปุ๋ยหมกัในกองปุ๋ยหมกัใหม่ทีคลา้ยกนั 
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บทท ี2  

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 

2.1 ปุ๋ยหมัก  
2.1.1 ความหมายของปุ๋ยหมัก  

  ปุ๋ยหมกั (compost) เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึง ได้จากการนําวสัดุอินทรีย์จาก
สิงมีชีวิต เช่น มูลสัตว ์กากตะกอนออ้ย ทะลายปาล์ม เป็นตน้  มาทาํให้ชืน สับ บด ร่อน จนแปร
สภาพจากรูปเดิม  และผ่านกรรมวิธีหมกัอย่างสมบูรณ์ จนกระทงัสารอินทรียวตัถุตงัตน้เปลียน
สภาพเป็นสีนาํตาลปนดาํ ดงัแสดงในภาพที  1 ซึงคงทนต่อการย่อยสลายจึงสามารถนาํไปใช้
ปรับปรุงดินและเป็นแหล่งธาตุอาหารให้แก่พืชได ้(มุกดา, 2548; ธงชยั, 2550; ราเชนทร์และคณะ, 
2550)  ปุ๋ยหมกัทีมีคุณภาพจะตอ้งระบุชนิดวสัดุอินทรียที์ใชใ้นการผลิตและผ่านกระบวนการยอ่ย
สลายโดยสมบูรณ์ จนเนือปุ๋ยมีลกัษณะนุ่ม ยุย่ ขาดจากกนัไดง่้าย มีอุณหภูมิไม่สูงกวา่อากาศ และมี
ลกัษณะทีสามารถตรวจสอบได้ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรือง มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์พ.ศ. 
2548 (ราชกิจจานุเบกษา, 2548) 

 

 

 
 

ภาพที  ปุ๋ยอินทรีย์ทีเจริญเต็มทีจะมีลักษณะนุ่ม ยุ่ยและสีคลาํจนถึงสีดาํ 

ทีมา: Governo (2011) 
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 2.1.2 กระบวนการหมักปุ๋ย 
  กระบวนการหมกัปุ๋ย เป็นกระบวนการย่อยสลายอินทรียวตัถุต่างๆ เช่น เศษซาก
พืช ซากสัตว ์และขยะมูลฝอยทีสามารถยอ่ยสลายได ้โดยอาศยัจุลินทรียแ์ละสิงมีชีวิตในดิน  ปัจจยั
หลกั  3 ประการทีตอ้งควบคุมในกระบวนการหมกัปุ๋ย ไดแ้ก่ การให้อากาศ อุณหภูมิ และ ความชืน 
(Stentiford, 1996)  กระบวนการหมกัประกอบดว้ย 2 ประเภท ตามปัจจยัการให้อากาศ คือ การหมกั
แบบใชอ้ากาศ (aerobic decomposition) เป็นการหมกัทีใชจุ้ลินทรียก์ลุ่มทีตอ้งการออกซิเจน ภายใต้
สภาวะทีเหมาะสมในดา้นความชืน อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนและอตัราส่วนระหวา่งคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจน ซึงการหมกัปุ๋ยแบบใชอ้ากาศนีจะไม่ก่อให้เกิดแก๊สทีมีกลินเหม็นแต่จะไดผ้ลผลิต เป็น
ปุ๋ยหมกัทีมีคุณภาพดีมีองค์ประกอบของไนโตรเจนและซัลเฟต  ส่วนการหมกัแบบไม่ใช้อากาศ 
(anaerobic decomposition) เป็นการหมกัทีใชจุ้ลินทรียก์ลุ่มทีไม่ตอ้งการออกซิเจน กระบวนการนี
มกัจะเกิดแก๊สทีมีกลินเหมน็ คือ แก๊สไฮโดรเจนซลัไฟดแ์ละแก๊สแอมโมเนีย ปุ๋ยทีไดจ้ะมีคุณภาพตาํ 
อีกทงัใชร้ะยะเวลาการหมกันานกวา่การหมกัดว้ยระบบแบบใชอ้อกซิเจน 

  กระบวนการหมกัปุ๋ยแบ่งออกเป็น 3  ระยะ ตามการเปลียนแปลงของอุณหภูมิ 
ไดแ้ก่ ระยะที 1 คือระยะเริมผสม (initial หรือ mesophilic phase) เป็นระยะเริมตน้ของการเริมทาํ
การผสมและหมกัปุ๋ย 1 – 2 วนั อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยจะใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิภายนอกและยงัไม่
เกิดกิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรีย์ เนืองจากเป็นช่วงทีจุลินทรีย์กําลังปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มภายในกองปุ๋ยหมกั ระยะที 2 คือระยะอุณหภูมิสูง (thermophilic phase) เป็นช่วงที
อุณหภูมิภายในกองอยูร่ะหวา่ง 45 – 65 องศาเซลเซียส ระยะเวลาอาจจะนานเพียง 2 - 3 วนัหรือนาน
ถึง 2 - 3 เดือน เหตุทีอุณหภูมิมีค่าสูงเนืองจากจุลินทรียเ์พิมปริมาณ และผลจากการย่อยสลาย
สารอินทรียช์นิดต่างๆ ทาํให้เกิดความร้อนขึน ระยะที 3 คือ ระยะการเจริญเต็มที (cooling หรือ 

maturation phase) เป็นระยะทีปุ๋ยหมกัเริมเยน็ตวัลงเพราะการย่อยสลายเกิดอย่างสมบูรณ์ ดงันนั
อุณหภูมิถือไดว้า่เป็นปัจจยัสาํคญัทีตอ้งควบคุม เพือวตัถุประสงคส์าํคญั 2 ประการ คือ ทาํให้ไดปุ๋้ยที
ถูกสุขลกัษณะปราศจากเชือโรค (sanitization) และทาํให้ปุ๋ยคงสภาพหรือเสถียรภาพ (stabilization) 

(Steniford, 1996) 
  การเปลียนแปลงอุณหภูมิทีเกิดขึนระหวา่งกระบวนการหมกันีมีความสัมพนัธ์กบั
อตัราการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์(Tiquia and Tam, 2002;  Bernal et al., 2009; Droussi et al., 2009)  
จึงใชเ้ป็นดชันีเบืองตน้ในการติดตามกระบวนการยอ่ยสลาย และประเมินระยะการหมกัของปุ๋ยหมกั
กนัอย่างกวา้งขวาง  เนืองจากการตรวจวดัง่าย รวดเร็ว และเครืองมือทีใช้ราคาไม่แพง  แต่การ
กาํหนดระยะเวลาการหมกัปุ๋ยดว้ยวธีินีไม่สามารถระบุถึงคุณภาพพร้อมใชข้องปุ๋ยหมกั โดยลกัษณะ
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เด่นของปุ๋ยหมกัคุณภาพสูงทีพร้อมใช้งาน คือ โครงสร้างจะมีเสถียรภาพคงทนต่อการย่อยสลาย 
เป็นตน้ ซึงขึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการร่วมกนั  
 2.1.3 คุณประโยชน์ของปุ๋ยหมัก  
  ปัจจุบนันีเกษตรกรให้ความสนใจการทาํเกษตรอินทรียแ์ละยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว อีกทงัได้รับการส่งเสริมและ
สนบัสนุนจากภาครัฐ ผลกัดนัการเกษตรแบบยงัยืนตามแนวทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรียจ์นเป็น
วาระแห่งชาติ (กรมพฒันาทีดิน, 2550) ให้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการทาํเกษตรแบบผสมผสาน 
ลดการใชส้ารเคมี และส่งเสริมใหร้วมกลุ่มกนัผลิตปุ๋ยหมกัใชเ้องภายในชุมชน โดยนาํเศษวสัดุเหลือ
ใชต่้างๆ ทีสามารถหาไดง่้ายภายในทอ้งถิน เพือช่วยลดตน้ทุนในการผลิตหรืออาจเป็นแนวทางใน
การสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน จากการเพิมมูลค่าของมูลสัตวจ์ากฟาร์มเลียงสัตวข์องเกษตรกร และยงัถือ
วา่เป็นการอนุรักษฟื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดลอ้มไปพร้อมกนัดว้ย  
  หน้าทีและคุณประโยชน์ของปุ๋ยหมกัต่อการปรับปรุงฟืนฟูคุณภาพดิน ทงัทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ จะมีส่วนช่วยทาํใหดิ้นโปร่ง ร่วนซุย ไม่แน่นทึบ ช่วยเชือมอนุภาคของดิน
ให้เกาะเป็นกอ้น ทาํให้ดินมีช่องว่างเพิมมากขึน มีการถ่ายเทอากาศระบายนาํไดดี้และช่วยเพิมการ
อุม้นาํของดิน ลดการไหลบ่าของนาํทีผิวหนา้ดินและนาํทีไหลเกินระดบัความลึกของรากพืช อีกทงั
ช่วยช่วยตา้นทานการเปลียนแปลงพีเอชในดิน (Garcia-Gil et al., 2004) เพิมปริมาณธาตุอาหารแก่
พืชโดยช่วยดูดซับธาตุอาหารพืชไวไ้ดแ้ลว้ค่อยๆ ปล่อยมาให้พืชทีละนอ้ย (Ayuso et al., 1996) 

ประโยชน์ในอีกดา้นหนึงก็คือ สารฮิวมิกในปุ๋ยหมกัจะเป็นแหล่งอาหารแก่จุลินทรียที์อาศยัอยูใ่นดิน 
โดยจุลินทรียก์ลุ่มนีจะมีส่วนช่วยในการเปลียนรูปธาตุอาหาร เพือให้ธาตุอาหารอยู่ในรูปทีเป็น
ประโยชน์ต่อพืช สามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของไข่พยาธิและการทาํงานของจุลินทรียก่์อโรคพืช
บางชนิดซึงถือวา่เป็นชีวภณัฑป์ราบศตัรูพืชได ้(Cayuela et al., 2008) 

  ปุ๋ยหมกัไม่ไดมี้เฉพาะแต่คุณประโยชน์เท่านัน แต่ทว่าก็มีโทษแฝงด้วยเช่นกนั 
โดยปัญหาเกิดจากการใชปุ๋้ยหมกัทีเจริญไม่เต็มที จึงทาํให้มีวชัพืชไข่ของแมลงทีเป็นศตัรูพืช และ
จุลินทรียก่์อโรคพืชปนเปือนมาดว้ย อีกทงัหากปุ๋ยหมกัยงัเจริญไม่เต็มที หมายถึงกระบวนการหมกั
ปุ๋ยยงัไม่สินสุดลง ดังนันเมือนําปุ๋ยหมักนีมาใช้ จะก่อให้เกิดความร้อนเกิดขึน เนืองมาจาก
กระบวนการหมกัและยอ่ยสลายอินทรียวตัถุยงัคงดาํเนินไป และอาจส่งทาํให้ดินในบริเวณนนัขาด
ไนโตรเจน (Bernal et al., 1998) ลดอตัราการงอกของเมล็ดและการเจริญของรากพืช (Wong and 

Chu, 1985) พืชเจริญเติบโตชา้ (Hadar et al., 1985) นอกจากนีหากปุ๋ยหมกันนัไดม้าจากการหมกั
ดว้ยวตัถุดิบจากกากตะกอนนาํเสียชุมชน อาจทาํให้มีโลหะหนกัปนเปือนเกินเกณฑ์มาตรฐานทีจะ
สามารถนาํมาใชเ้พือการเกษตรได ้ซึงหากจะนาํกากตะกอนดงักล่าวมาผลิตเป็นปุ๋ยหมกั จะตอ้งผา่น
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กระบวนการปรับเสถียรทางเคมีเสียก่อนนาํมาใชห้มกัทาํปุ๋ยเพือความปลอดภยั (อุษณียแ์ละคณะ, 
2552) 

 2.1.4 การประเมินคุณภาพและการเจริญเต็มทขีองปุ๋ยหมัก  
  การทาํปุ๋ยหมกัอาจมีกระบวนการทียุง่ยากและมีค่าใชจ่้ายในการจดัการดูแล จึงทาํ
ให้เกษตรกรบางกลุ่มเลือกการใช้ปุ๋ยคอกโดยตรง ซึงวิธีการนีอาจทาํให้มีเชือโรคปนเปือนไปยงั
พืชผลทางการเกษตรและอาจก่อให้มลพิษต่อสิงแวดลอ้ม นอกจากนีการนาํปุ๋ยหมกัทีเจริญไม่เต็มที
ไปใชท้างการเกษตร อาจปลดปล่อยแก๊สแอมโมเนียและเอทิลีนออกไซด์ (ethylene oxide; C2H4O) 
ออกมาในดิน ส่งผลต่อการยบัยงัการงอกของเมล็ดและการเจริญของรากพืช (Wong and Chu, 1985) 
ดงันนัปุ๋ยทีผา่นกระบวนการหมกัอยา่งสมบูรณ์ในสภาวะทีเหมาะสม จะทาํให้ไดปุ๋้ยทีมีคุณภาพ เมือ
นาํไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรก็จะปลอดภยัและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม  
  เกษตรกรทีหมกัปุ๋ยใชเ้อง นิยมทาํการตรวจสอบคุณภาพและการเจริญเต็มทีของ
ปุ๋ยหมกัโดยใชว้ธีิการสังเกตคุณลกัษณะทางกายภาพอยา่งง่าย เช่น สีของปุ๋ยทีเขม้ขึน มีลกัษณะอ่อน
นุ่มหรือเปือยยุย่ ไม่มีกลินฉุนของแก๊สแอมโมเนีย อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยลดลงใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิ
ภายนอก หรือมีตน้พืชเจริญบนกองปุ๋ย เป็นตน้ ซึงขอ้ดีของการประเมินคุณภาพปุ๋ยหมกัดว้ยวิธีนี 
คือ วิธีการง่าย รวดเร็ว เครืองมือราคาไม่แพง แต่ขอ้เสีย คือ ไม่สามารถบอกถึงคุณสมบติัทางเคมี 
ระดบัปริมาณธาตุอาหาร การปนเปือนของโลหะหนกัทีเป็นอนัตราย และยบัยงัการเจริญของพืชได ้ 
ดงันันเพือประโยชน์และความปลอดภยัจากการใช้ปุ๋ยหมกั จึงควรประเมินคุณภาพปุ๋ยหมกัจาก
คุณสมบติัทางเคมีร่วมดว้ย ซึงกรมวิชาการเกษตรไดอ้อกประกาศ เรือง มาตรฐานปุ๋ยอินทรียเ์พือ
การคา้ พ.ศ. 2548 ดงัแสดงในตารางที 1 การประเมินคุณภาพทางเคมีตามมาตรฐานของกรมวิชาการ
เกษตรบอกถึงประสิทธิภาพและความปลอดภยัของปุ๋ยหมกั โดยพิจารณาจากค่าพีเอช (pH) ค่าการ
นาํไฟฟ้า (EC) ปริมาณอินทรียวตัถุ และปริมาณธาตุอาหารหลกั (N, P และ K) ซึงจะเป็นประโยชน์
ต่อการคาํนวณปริมาณการใชต่้อพืนทีไดอ้ยา่งเหมาะสม สําหรับความปลอดภยัพิจารณาจากค่า การ
เจริญเตม็ที อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) และกาํหนดมาตรฐานระดบัการปนเปือนโลหะ
หนกัทีอาจตกคา้งมาจากกระบวนการหมกัปุ๋ยใหอ้ยูใ่นเกณฑที์ปลอดภยั  
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ตารางที  มาตรฐานปุ๋ยอินทรียเ์พือการคา้ ตามประกาศกรมวชิาการเกษตร พ.ศ. 2548 

คุณลกัษณะ เกณฑก์าํหนด 

ขนาดของปุ๋ย ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณความชืนและสิงทีระเหยได ้ ไม่เกินร้อยละ 35 

ปริมาณหินและกรวด ขนาดใหญ่กวา่ 5 มิลลิเมตรไม่เกินร้อยละ 5 

พลาสติก แกว้ วสัดุมีคมและโลหะอืน ๆ ตอ้งไม่มี 

ปริมาณอินทรียวตัถุ (ร้อยละโดยนาํหนกั) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30  
ค่าพีเอช (pH) 5.5 – 8.5 

อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ไม่เกิน 20 : 1 

ค่าการนาํไฟฟ้า (Conductivity: EC) ไม่เกิน 6 เดซิซีเมน/เมตร 
ปริมาณธาตุอาหารหลกั (ร้อยละโดยนาํหนกั) 

-ไนโตรเจน (total N) 

-ฟอสฟอรัส (total P2O5) 

-โพแทสเซียม (total K2O) 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 1.0 

ไม่นอ้ยกวา่ 0.5 

ไม่นอ้ยกวา่ 0.5 

การเจริญเตม็ที (maturation) มากกวา่ร้อยละ 80 

สารหนู (Arsenic) 

แคดเมียม (Cadmium) 

โครเมียม (Chromium) 

ทองแดง (Copper) 

ตะกวั (Lead) 

ปรอท (Mercury) 

ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ทีมา: ราชกิจจานุเบกษา (2548) 

 

  อย่างไรก็ดีการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์เพือการค้าของกรม
วิชาการเกษตร สามารถบ่งบอกคุณภาพและความปลอดภยัของปุ๋ยหมกัได ้แต่ไม่สามารถบอกถึง
ระดบัการเกิดฮิวมิก (humification degree) เสถียรภาพ และปริมาณหมู่ฟังก์ชนัของกรดฮิวมิกในปุ๋ย
หมกั ซึงมีความสําคญัและเป็นประโยชน์อย่างมาก การวิเคราะห์ระดับปริมาณกรดฮิวมิกและ
เสถียรภาพทาํได้โดยอาศยัเทคนิคร่วมกนัระหว่างการวิเคราะห์ทางเคมีแบบเปียกและเทคนิคฟูริ
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เออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FT-IR) จึงจะทาํให้ทราบถึงองค์ประกอบและ
เสถียรภาพของโครงสร้างกรดฮิวมิกได ้

2.2 สารฮิวมิก  
 สารฮิวมิกเกิดมาจากการย่อยสลายสารอินทรียจ์าํพวกเศษซากพืชและซากสัตวโ์ดย
อาศยัจุลินทรียผ์่านกระบวนการเกิดสารฮิวมิก ซึงเป็นปฏิกิริยาทางชีวเคมีและเกิดจากปฏิกิริยาการ
รวมตวักนัของสารอินทรียโ์มเลกุลเล็ก เพือสร้างสารฮิวมิกทีโครงสร้างซับซ้อนขนาดใหญ่และมี
เสถียรภาพมากขึน เนืองด้วยมีโครงสร้างชนิดแอโรแมติกซึงเป็นพนัธะทีแข็งแรงและเสถียรสูง 
โครงสร้างสารฮิวมิกจะแตกต่างกนัไปตามแหล่งทีมาและกระบวนการหมกั ส่งผลให้คุณสมบติัทาง
เคมีหรือพฤติกรรมเมืออยูใ่นสิงแวดลอ้มต่างกนั บทบาทสาํคญัของสาร     ฮิวมิก คือมีส่วนช่วยฟืนฟู
ปรับปรุงคุณภาพดินให้ร่วนซุย ระบายอากาศไดดี้ แต่อุม้นาํไดดี้ และปลดปล่อยธาตุอาหารทีเป็น
ประโยชน์ต่อพืชและจุลินทรียใ์นดิน (Stevenson, 1994) เกิดมาจากการแตกตวัของหมู่ฟังก์ชนัทียึด
จบัธาตุอาหารไวแ้ละกระบวนการสลายธาตุอาหารโดยจุลินทรีย(์mineralization process) หาก
กระบวนการย่อยสลายสารฮิวมิกเกิดอย่างสมบูรณ์ จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ นาํ และธาตุ
อาหาร  

2.2.1 กระบวนการเกดิสารฮิวมิก 
  สารฮิวมิก หรือ สารฮิวมสั คือ สารผลิตภณัฑ์ทีเกิดจากการยอ่ยสลายเศษซากพืช
และซากสัตว์โดยอาศยักลุ่มของจุลินทรีย์ Stevenson (1994) และ Tan (2000) กล่าวไวว้่า
กระบวนการเกิดสารฮิวมิก คือ กระบวนการยอ่ยสลายทางชีวเคมีทีเกียวขอ้งกบัวฏัจกัรสารอินทรีย์
และไนโตรเจนในธรรมชาติของสารจาํพวกพอลิเมอร์ชีวภาพ (biopolymer) โดยอาศยัจุลินทรีย ์
Essington (2004) ไดก้ล่าวถึงกลไกการเกิดสารฮิวมิก ดงัภาพที 2 ซึงจะแสดงให้เห็นถึงวิถี การเกิด
สารฮิวมิกทีน่าเชือถือ ทงัหมด 4 ทฤษฎี ดงัต่อไปนี 

  2.2.1.1 ทฤษฎชูีการ์ – เอมีน  
 ทฤษฎีชูการ์ – เอมีนเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีในการเกิดสารฮิวมิก

เก่าแก่และเป็นทียอมรับมายาวนานว่าขันตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์หรือกระบวนการ 

เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย ์จะทาํให้เกิดผลิตภณัฑ์ทีเป็นสารประกอบจาํพวกนาํตาลโมเลกุลเดียว 
(monosaccharide) และกรดอะมิโน (amino compound) แต่ผลิตภณัฑ์นียงัไม่ถือวา่เป็นสารฮิวมิก 
(nonhumic substance) ดงัแสดงในวถีิที 1 เป็นปฏิกิริยาการรวมตวักนัของโดยสารผลิตภณัฑ์ดว้ยการ
สร้างพนัธะโควาเลนซ์ (covalent bond) เชือมต่อกนัจนกลายเป็นสารประกอบพอลิเมอร์โครงสร้าง
ใหญ่และมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ นนัก็คือ สารฮิวมิก ซึงกระบวนการนีไม่ไดอ้าศยัสิงมีชีวติ  
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ภาพที 2 แผนภาพขันตอนทฤษฎีของกระบวนการเกิดสารฮิวมิก  

หมายเหตุ: 1) ทฤษฎีชูการ์ – เอมีน 2) ทฤษฎีโพลีฟีนอล 3) และ4) ทฤษฎีลิกนิน – โปรตีน 

5) ทฤษฎีการรวมตวักัน 

ทีมา : ดดัแปลงจาก Essington (2004)  

 

  2.2.1.2 ทฤษฎโีพลฟีีนอล  
 ทฤษฎีโพลีฟีนอลสารฮิวมิกจะเกิดมาจากกระบวนการย่อยสลาย
ของสารอินทรียโ์ดยจุลินทรียแ์ลว้ไดผ้ลิตภณัฑ์ คือ โพลีฟีนอล (polyphenol) จากนนัเกิดการรวมตวั
กนักลายเป็นสารฮิวมิก ดงัวถีิที 2 

  2.2.1.3 ทฤษฎลีกินิน – โปรตีน  
 ทฤษฎีลิกนิน – โปรตีนนี คือ กระบวนการเกิดสารฮิวมิกทีมาจาก
การย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์แล้วได้ผลิตภณัฑ์ จาํพวกลิกนินหรือฟีนิลโพรพานอยด์ 

เศษซากพืช สัตว ์หรือสารอินทรียต่์างๆ 

จุลินทรียย์อ่ยสลายไม่ได ้
(ลิกนินหรือสารพอลีเมอร์ชีวภาพ) 

จุลินทรียย์อ่ยสลายได ้

ลิกนิน ฟีนิลโพรพานอยด์ โพลีฟีนอล นาํตาล เศษเหลือจาก
การยอ่ยสลาย 

กรดอะมิโน 
ควโินน 

สารฮิวมิก 

Supramolecular 

Assemblages 
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(phenylpropanoid) หรือเกิดมาจากกระบวนการย่อยสลายทีไม่สมบูรณ์ เศษทีเหลือคือสารจาํพวก
เซลลูโลสและลิกนิน ซึงเป็นองค์ประกอบในผนงัเซลล์พืช จากนนัจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัใน
บริเวณหมู่เมททอกซิลหรือแอลกอฮอล์ในลิกนิน หรือเกิดจากการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตโดย
จุลินทรีย ์ทาํใหไ้ดส้ารกลุ่มฟีนอลิก ควโินน คีโตน และคาร์บอก-   ซิลิกขึน ดงัวถีิที 3 และ 4 
  2.2.1.4 ทฤษฎกีารรวมตัวกนั  
 ทฤษฎีการรวมตวักนั เป็นแนวคิดหรือทฤษฎีทีเชือว่า สารฮิวมิก
เกิดมาจากการรวมตวักนัของสารผลิตภณัฑ์โมเลกุลขนาดเล็กทีเกิดจากกระบวนการย่อยสลาย
สารอินทรีย ์เพือใหส้ารมีโครงสร้างทีเสถียรคงทนต่อการยอ่ยสลายของจุลินทรียด์งัวถีิที 5 

 

 จากทีทราบแล้วว่าในกระบวนการหมกัปุ๋ยอินทรียจ์ะมีสารฮิวมิกเกิดขึน โดย
พบว่าในระยะแรกของการหมกัปุ๋ยวตัถุดิบตงัตน้ยงัมีปริมาณมาก จุลินทรียย์่อยสลายสารอินทรีย์
โมเลกุลใหญ่ใหก้ลายเป็นสารอินทรียโ์มเลกุลเล็ก ๆ จาํพวกแอลิแฟติก เพือใชเ้ป็นแหล่งอาหารของ
จุลินทรีย ์นอกจากนียงัเป็นสารตงัตน้ของปฏิกิริยาการรวมตวักนั เพือสร้างสารฮิวมิกทีมีความเสถียร
คงทนต่อไป จึงทาํให้สารฮิวมิกในปุ๋ยหมกัมีปริมาณเพิมมากขึนและในโครงสร้างมีหมู่แอโรแมติก
และหมู่คาร์บอกซิลิกเพิมสูงขึนแต่ในขณะทีหมู่แอลิแฟติกลดลง (Castaldi et al., 2005)  

2. .  ความสําคัญและบทบาทหน้าทขีองสารฮิวมิก  

  สารฮิวมิกมีบทบาทหน้าทีสําคญัต่อดินทงัทางกายภาพ เคมี และชีวภาพโดย
หนา้ทีสําคญัของสารฮิวมิกทีมีต่อคุณสมบติัทางกายภาพของดินคือ ช่วยให้ดินโปร่งไม่อดักนัแน่น 
(Soane, 1990) และเกาะรวมกนักลายเป็นเมด็ดินระบายอากาศไดดี้จึงช่วยให้รากพืชหายใจไดดี้ เพิม
ความสามารถในการอุม้นาํ ลดการกดัเซาะพงัทลายของหน้าดิน (Piccolo et al., 1997) เป็น
ประโยชน์อยา่งมากโดยเฉพาะในดินทราย หนา้ทีสําคญัทางเคมี คือ สารฮิวมิกเป็นแหล่งธาตุอาหาร
เเก่พืช (Stevenson, 1994) และช่วยใหก้ารดูดซึมธาตุอาหารไดดี้ขึน เพราะสารฮิวมิกมีคุณสมบติัเป็น
สารอิเล็กโทรไลต์สามารถแตกตวัและดูดจบัธาตุอาหารพืชในดิน แลว้ดูดซึมผ่านทางรากพืชจึงทาํ
ให้พืชเจริญเติบโตไดดี้ (Nardi et al., 2002) สามารถดูดจบัแร่ธาตุอาหารหลกัพืชไวแ้ลว้จะค่อยๆ 
ปลดปล่อยใหแ้ก่พืชทีละนอ้ย (Ayuso et al., 1996) จึงช่วยชะลอการสูญเสียธาตุอาหารและคงความ
อุดมสมบูรณ์แก่ดิน และยงัสามารถดูดจบัโลหะหนกัจึงมีส่วนช่วยลดความเป็นพิษต่อพืช (Newton 

et al., 2006; Soler-Rovira et al., 2010) นอกจากนียงัช่วยตา้นทานการเปลียนแปลงค่าพีเอชในดินได ้
(Stevenson, 1994, Garcia-Gil et al., 2004) ส่วนหนา้ทีสําคญัทางดา้นชีวภาพ คือ ช่วยเพิมปริมาณ
จุลินทรียที์เป็นประโยชน์ต่อการย่อยสลายสารอินทรียใ์นดิน (Kim et al., 1997) และช่วยยบัยงั
เจริญเติบโตจุลินทรียที์ก่อโรคพืชได ้(Pascual et al., 2002) 



12 

 

 

 

2. .3 โครงสร้างและการจําแนกสารฮิวมิก  
  การศึกษาถึงโครงสร้างโมเลกุลของสารฮิวมิก ยงัคงเป็นเรืองทีน่าสนใจใน
งานวจิยัทางดา้นธรณีวทิยา เพราะความรู้พืนฐานเกียวกบัโครงสร้างของกรดฮิวมิกและกรดฟัลวิกจะ
ทาํให้เขา้ใจถึงบทบาทหนา้ทีขององคป์ระกอบเหล่านีในสิงแวดลอ้ม  แต่จากความหลากหลายของ
โมเลกุลทีเป็นองคป์ระกอบชนิดของพนัธะต่าง ๆ ทียึดเหนียวโมเลกุล และชนิดวตัถุตน้กาํเนิดกรด
ฮิวมิก จึงยากทีจะทราบสูตรโครงสร้างของกรดฮิวมิกทีถูกตอ้งและแน่นอนได ้

  นกัวิทยาศาสตร์ไดพ้ยายามคิดและสร้างแบบจาํลองโครงสร้างสารฮิวมิก ไดแ้ก่ 
กรด ฮิวมิกและกรดฟัลวิก โดยพิจารณาจากขอ้มูลความรู้ทางดา้นกายภาพและเคมี เช่น การศึกษา
ธาตุในองค์ประกอบของโครงสร้าง ชนิดหมู่ฟังก์ชนั หรือผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ากการแตกตวั รวมถึง
ขอ้มูลทางดา้นสเปกโทรสโกปี แบบจาํลองโครงสร้างดงัแสดงในภาพที 3  
 

      
ภาพที 3โครงสร้างสารฮิวมิก 

ก) โครงสร้างกรดฮิวมิก เสนอโดย Stevenson (1982) 

ข) โครงสร้างกรดฟัลวกิ เสนอโดย Buffle et al. (1977) 
ทีมา: Stevenson (1994) 

 

 จากภาพแบบจาํลองจะเห็นวา่โครงสร้างของสารฮิวมิกแต่ละชนิดมีความแตกต่าง
กนั เช่น กรดฮิวมิกมีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่ากรดฟัลวิก และมีหมู่แอโรแมติกมากกว่ากรดฟัลวิก 
ส่งผลทาํใหคุ้ณสมบติัทางเคมีแตกต่างกนั โดยเฉพาะคุณสมบติัของการละลายนาํ ดงันนัหากนาํดิน 
ตะกอนหรือปุ๋ยหมกั มาสกดัแยกสารฮิวมิกเพือจาํแนกประเภทสารฮิวมิก โดยอาศยัความแตกต่าง
ของคุณสมบติัการละลาย จะพบวา่สามารถจาํแนกสารฮิวมิกออกไดเ้ป็น  ชนิดประกอบดว้ย กรด
ฟัลวกิ กรดฮิวมิก และฮิวมิน ตามลาํดบัดงัภาพที 4 

 

 

 

(ข) (ก) 
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ดิน ตะกอน หรือ ปุ๋ยหมกั 

         สกดัดว้ยด่าง 

 

ส่วนทีไม่ละลาย (ฮิวมิน)          ส่วนทีละลาย 
สกดัดว้ยกรด 

 

ส่วนทีตกตะกอน (กรดฮิวมิก)    ส่วนทีไม่ตกตะกอน (กรดฟัลวกิ) 

      สกดัดว้ยแอลกอฮอล ์                          นาํมาละลายในด่างแลว้เติม   อิเล็กโทรไลต์ 

ส่วนทีละลาย (กรดเฮมาโทเมลานิก)      
 

ส่วนทีตกตะกอน    ส่วนทีไม่ตกตะกอน 

             (กรดฮิวมิกสีเทา)   (กรดฮิวมิกสีนาํตาล) 
ภาพที 4 การจาํแนกสารฮิวมิกโดยพิจารณาจากคุณสมบติัการละลาย 

ทีมา: ดดัแปลงจาก Schnitzer and Khan (1978)  

 

  2.2.3.1 กรดฟัลวกิ   
  กรดฟัลวิกจะมีสีเหลืองอ่อนจนถึงสีนาํตาล มีคุณสมบติัละลายได้
ในทุกสภาวะทงัในสารละลายกรดและด่าง มวลโมเลกุลเฉลียประมาณ 100 – 10,000 ดอลตนั 
โครงสร้างมีปริมาณธาตุคาร์บอนและออกซิเจนในปริมาณมาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละโดยนาํหนกั
เท่ากบั 40.7 – 50.6 และ 39.7 – 49.8 ตามลาํดบั กรดฟัลวิกมีความไวปฏิกิริยา (reactivity) สูงทีสุด 
เนืองจากโครงสร้างประกอบดว้ยหมู่ฟังก์ชนัทีมีออกซิเจนอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ดงัภาพที 3 (ก) โดยมี
ค่าผลรวมความเป็นกรดทงัหมดในช่วง 640 – 1420 เซนติโมลต่อกิโลกรัม  เนืองจากโครงสร้างของ
กรดฟัลวิกมีหมู่คาร์บอกซิลิกอยู่ในช่วง 520 - 1120 เซนติโมลต่อกิโลกรัม ซึงมีค่าสูงกว่าในกรด 
ฮิวมิก (Stevenson, 1994) ดงัตารางที  จากลกัษณะของโครงสร้างกรดฟัลวกิทีมีหมู่ฟังกช์นัมากและ
ละลายนาํง่าย จึงทาํใหก้รดฟัลวกิมีความสามารถเคลือนยา้ยในสิงแวดลอ้มไปไดไ้กล บทบาทหนา้ที
สาํคญัของกรดฟัลวกิ คือ สามารถแตกตวัและแลกเปลียนประจุกบัธาตุอาหารพืชหรือจุลธาตุอาหาร 
โดยเฉพาะสังกะสีทีถูกตรึงให้เปลียนไปอยู่ในรูปทีละลายได ้ทาํให้พืชสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์
ไดม้ากยงิขึน  (Ingelmo et al., 2012) 
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ตารางที  คุณสมบติับางประการและหมู่ฟังก์ชันทีเกียวข้องกับกรดฮิวมิกและกรดฟัลวิก 

คุณสมบติั กรดฟัลวกิ กรดฮิวมิก 

การละลายในกรดแก่ (pH 1)  ละลาย ไม่ละลาย 

มวลโมเลกุล (ดอลตนั) 100 – 10,000 
ประมาณ 

100 – หลายลา้น 
ธาตุในองคป์ระกอบ (ร้อยละโดยนาํหนกั) 

คาร์บอน (C) 

ออกซิเจน (O) 

ไฮโดรเจน (H) 

ไนโตรเจน (N) 

ซลัเฟอร์ (S) 

 

40.7 – 50.6 

39.7 – 49.8 

3.8 – 7.0 

0.9 – 3.3 

0.1 – 3.6 

 

53.8 – 58.7 

32.8 – 38.3 

3.2 – 6.2 

0.8 – 4.3 

0.1 – 1.5 

หมู่ฟังกช์นั (เซนติโมลต่อกิโลกรัม) 
ปริมาณผลรวมกรดทงัหมด 

คาร์บอกซิลิก 

ฟีนอลิก 

แอลกอฮอล์ 
คาร์บอนิล 

เมทอกซิล 

 

640 - 1420 

520 – 1120 

30 – 570 

260 - 950 

120 - 420 

30 - 120 

 

560 - 890 

150 – 570 

210 – 570 

 -  

10 - 560 
30 - 80 

ทีมา: Stevenson (1994)  
 

  2.2.3.2 กรดฮิวมิก   
 กรดฮิวมิกมีสีนาํตาลเขม้จนถึงสีดาํ มีคุณสมบติัเป็นสารคอลลอยด ์
ละลายไดใ้นสารละลายด่างแต่ไม่ละลายในสารละลายกรด มีมวลโมเลกุลสูงในช่วง 100 - หลาย
ลา้นดอลตนั (Tan, 2003) โครงสร้างมีสัดส่วนคาร์บอนใกลเ้คียงกบักรดฟัลวิก แต่มีออกซิเจนนอ้ย
กว่าฟัลวิก ดงัตารางที 2 บริเวณโครงสร้างหลกั จะประกอบดว้ยไฮโดรคาร์บอนจาํพวกวงแหวน 
แอโรแมติกทีอยูชิ่ดกนั และแอลิแฟติกจาํนวนมาก ดงัภาพที 3 (ข) ซึงเป็นพนัธะทีแข็งแรงและไม่มี
ขวั ดงันนักรดฮิวมิกจึงมีความเสถียรคงทน ละลายนาํไดน้อ้ย การเคลือนยา้ยในสิงแวดลอ้มหรือถูก
ชะลา้งไปไดย้าก และบริเวณหมู่ฟังกช์นัจะมีคุณสมบติัทางเคมีเฉพาะตวัโดยส่วนใหญ่จะเป็นพนัธะ
มีขวั แตกตวัง่ายและว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี โดยเฉพาะหมู่ฟังก์ชันทีเป็นกรดหรือมี
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ออกซิเจนในองคป์ระกอบ ผลรวมความเป็นกรด และกรดคาร์บอกซิลิกมีค่าในช่วง  –  และ  
 –  เซนติโมลต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั (Stevenson, 1994) ค่าคงทีการแตกตวั (pKa) ของหมู่

คาร์บอกซิลิกและหมู่ฟีนอลิกมีค่าอยูใ่นช่วง 2.5 – 5.0 และ 9.0 – 10.0 ตามลาํดบั ความสามารถใน
การแตกตวัของหมู่ฟังก์ชนัจะขึนอยูก่บัโครงสร้างสารอินทรียที์อยูโ่ดยรอบกรดฮิวมิกและค่าพีเอช
ของสิงแวดลอ้ม  
  2.2.3.3 ฮิวมิน   
 ฮิวมินเป็นสารฮิวมิกชนิดหนึงโดยมากมกัจะมีสีดาํไม่ละลายในทุก
สภาวะทังในสารละลายกรดและด่าง โครงสร้างมีองค์ประกอบใกล้เคียงกับกรดฮิวมิก แต่
องคป์ระกอบทีต่างกนัชดัเจน คือ มีวงแหวนแอโรแมติกนอ้ยกว่ากรดฮิวมิก (Schnitzer and Khan, 

1972 อา้งถึงใน Tan, 2003) แต่มีโพลีแซคคาไรด์แอลิแฟติกเยอะจึงทาํให้ฮิวมินไม่ละลายใน
สารละลายด่าง และมีปริมาณหมู่ฟังก์ชนัน้อยจึงมีค่าความจุแลกเปลียนประจุบวกตาํ โครงสร้าง
ซับซ้อนและเสถียรภาพคงทนต่อการย่อยสลาย ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี จึงไม่มีบทบาท
ดา้นการคีเลชันหรือการแลกเปลียนประจุบวกทีมีผลต่อการดูดซับธาตุอาหาร เพือเพิมความอุดม
สมบูรณ์ของดินและการเจริญเติบโตของพืช แต่บทบาทหน้าทีสําคญัของฮิวมิน คือ ช่วยปรับ
โครงสร้างดิน เป็นแหล่งของวฏัจกัรคาร์บอน อีกทงัเมือสะสมนานไปอาจเปลียนเป็นเชือเพลิง
ฟอสซิลได ้(Tan, 2003) และช่วยลดความเป็นพิษของโลหะหนกั โดยพบว่าฮิวมินตรึงทองแดง  
นิเกิล และแคดเมียมใหอ้ยูใ่นรูปทีไม่เป็นพิษต่อพืชได ้(Ingelmo et al., 2012) 
 

  งานวิจัยครังนีสนใจศึกษาเฉพาะกรดฮิวมิกเท่านัน เนืองจากกรดฮิวมิกเป็น
สัดส่วนองค์ประกอบสําคญัทีสุดในสารฮิวมิก (Kulikowska and Klimiuk, 2011) และพบการ
เปลียนแปลงมากทีสุดต่อกระบวนการเกิดฮิวมิก (Hsu and Lo, 1999) ประกอบกบักรดฮิวมิกมี
บทบาทและมีประโยชน์หลากหลายมาก โดยเฉพาะดา้นช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน เพิมการดูดซึมธาตุ
อาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชและจุลินทรีย ์อีกทงัยงัมีความเสถียรคงทนต่อการย่อยสลายและคงตวั
ในสิงแวดล้อมนาน เนืองจากโครงสร้างประกอบไปด้วยแอโรแมติก แอลิแฟติก ฟีนอลิก และ 

คาร์บอกซิลิก ส่งผลต่อคุณสมบติัในการเกิดปฏิกิริยาทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในสิงแวดลอ้ม  
  Castaldi et al. (2005), Spaccini and Piccolo (2009) และ Amir et al. (2010) ได้
ศึกษากระบวนการหมกัปุ๋ย พบวา่เมือระยะเวลาการหมกันานขึน กรดฮิวมิกจะถูกสร้างเพิมมากขึน
ดว้ย ดงัเช่นตวัอยา่งขอ้มูลงานวจิยัทีรวบรวมไวใ้นตารางที 3 ซึงโดยส่วนใหญ่กรดฮิวมิกจะถูกสร้าง 
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ตารางที  ปริมาณกรดฮิวมิกทีสกัดจากปุ๋ยหมกัในระยะเวลาการหมกัต่าง ๆ กัน 

คณะผูว้จิยั ระยะเวลาการหมกั (วนั) 
ปริมาณกรดฮิวมิก 

(ร้อยละโดยนาํหนกั) 

Domeizel et al. (2004) 

2 

50 

120 

0.88† 

1.63† 

0.69† 

Castaldi et al. (2005) 

0 

21 

56 

100 

5.02 

5.23 

6.04 

6.22 

Spaccini และ Piccolo (2009) 

60 

90 

150 

6.26 

9.74 

10.10 

Amir et al, (2010) 
15 

60 

3.00 

3.97 

หมายเหตุ: † ร้อยละโดยนาํหนกัคาร์บอนในองคป์ระกอบของกรดฮิวมิก  
 

ขึนในระยะเจริญเต็มทีของกระบวนการหมกัปุ๋ย (Castaldi et al., 2005) แต่ Domeizel et al. (2004) 
กลบัพบว่าหากหมกัปุ๋ยนานเกินไป ระดับปริมาณคาร์บอนในกรดฮิวมิกจะมีแนวโน้มลดลง ซึง
อธิบายได้ว่าในระยะปุ๋ยเจริญเต็มทีแม้ว่าจะเกิดกระบวนการเกิดฮิวมิก ขณะเดียวกันก็ยงัเกิด
กระบวนการสลายธาตุอาหาร เนืองจากวตัถุดิบตงัตน้เริมลดลงน้อยลง ดงันนัจึงเกิดการย่อยสลาย
และใช้พลงังานจากสารฮิวมิก จึงเกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่จุลินทรียแ์ละพืชส่งผลทาํให้
ปริมาณกรดฮิวมิกลดลง 

2. .4 ธาตุองค์ประกอบและอัตราส่วนของธาตุองค์ประกอบในกรดฮิวมิก  
  โครงสร้างสารฮิวมิกในแต่ละทีมีความแตกต่างกนั อนัเนืองมาจากสารตงัตน้ที
แตกต่างกนัไปในแต่ละที ดงันันการศึกษาทางโครงสร้างจึงยงัคงเป็นสิงทีน่าสนใจ อนันาํไปสู่
การศึกษาคุณสมบัติอืน  ๆ  ทีแตกต่างกันไปด้วย  การศึกษาคุณลักษณะทางโครงสร้างและ
องค์ประกอบทัวไปของสารฮิวมิก ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบคาร์บอน (C) 

ออกซิเจน (O) ไฮโดรเจน (H) ไนโตรเจน (N) ซลัเฟอร์ (S) และหมู่ฟังก์ชนัต่าง ๆ นอกจากนีการ
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พิจารณาค่าอตัราส่วนธาตุประกอบ ได้แก่ คาร์บอนต่อไฮโดรเจน (C/H) อตัราส่วนคาร์บอนต่อ
ออกซิเจน (C/O) และ คาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ซึงถือไดว้า่เป็นดชันีสําคญัทีช่วยให้การอธิบาย
การเปลียนแปลงทางโครงสร้างในกระบวนการเกิดฮิวมิกให้เขา้ใจมากขึน (Stevenson, 1994; Rosa 

et al., 2005) หากโครงสร้างประกอบดว้ยพนัธะคู่มากหรือสารมีเสถียรภาพยงิขึนนนั ค่า C/H และ 
C/O จะมีค่าลดลง (Huang et al., 2006) 

  2. .4.  ธาตุองค์ประกอบ   
 สามารถใชค้าดการณ์นาํหนกัหรือสูตรโมเลกุลของกรดฮิวมิก และ
ยงัใชจ้าํแนกความแตกต่างของกรดฮิวมิก  (Kim, 2003) โดยเมือติดตามกระบวนการเกิดฮิวมิก  พบ
การเปลียนแปลงโครงสร้างฮิวมิกจากแอลิแฟติกไปเป็นแอโรแมติกทีมีเสถียรภาพมากยิงขึน โดย
เห็นไดจ้ากปริมาณคาร์บอนและไฮโดรเจนทีมีแนวโน้มลดลง นนัแสดงถึงความเป็นแอลิเเฟติกลด
ลงขณะทีความเป็นแอโรแมติกเพิมสูงขึน และหมู่ฟังก์ชนัทีมีออกซิเจนในองค์ประกอบเพิมสูงขึน 
(Chefetz et al., 1998; Sanchez-Monedero et al., 2002) โดยจะเห็นไดจ้ากออกซิเจนและไนโตรเจน
มีแนวโนม้เพิมสูงขึน  
 ดงัตวัอย่างผลการศึกษาวิจยัของ Sanchez - Monedero et al. 
(2002); Huang et al., (2006) และ Droussi et al., (2009) พบวา่โครงสร้างกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกัมี
ความเป็นแอโรแมติกหรือเสถียรภาพเพิมสูงขึน และปริมาณหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดมีแนวโน้มเพิม
สูงขึน เห็นไดจ้ากคาร์บอนและไฮโดรเจนมีแนวโนม้ลดลง แต่ไนโตรเจนและออกซิเจนมีแนวโนม้
เพิมสูงขึน ดงัตารางที 4 แต่หากวตัถุดิบตงัตน้มีอินทรียค์าร์บอนสูงและย่อยสลายยาก กรดฮิวมิกที
ไดจ้ะมีความเป็นแอลิแฟติกสูงและเสถียรภาพตาํลง เห็นไดจ้ากคาร์บอน ไฮโดรเจนและไนโตรเจน 
จะมีแนวโนม้เพิมสูงขึน ดงัเช่นผลการศึกษาของ Fukushima et al. (2009)  
  2. .4.  อตัราส่วนของธาตุองค์ประกอบ   
 สามารถอธิบายหรือคาดเดาสูตรโครงสร้าง รูปแบบพนัธะเคมี 
และหมู่ฟังก์ชนัในโครงสร้างสารได ้ซึงจะเกียวขอ้งโดยตรงกบัคุณสมบติัทางเคมีหรือพฤติกรรม
ของสารเมืออยู่ในสิงแวดล้อม โดยค่า C/H จะบอกถึงความเป็นแอลิแฟติกหรือความเป็น 

แอโรแมติกสะทอ้นเสถียรภาพของโครงสร้างกรดฮิวมิก สําหรับค่า C/O จะบอกถึงปริมาณหมู่
ฟังกช์นัทีเป็นกรดในโครงสร้าง บ่งบอกถึงความวอ่งไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการแลกเปลียน
ประจุบวก และสุดทา้ยค่า C/N จะบอกถึงองค์ประกอบของคาร์บอนและไนโตรเจนในโครงสร้าง 

ฮิวมิก ซึงสามารถใชจ้าํแนกชนิดของสารฮิวมิกวา่เป็นกรดฟัลวกิหรือฮิวมิกได ้(Tan, 2003)  
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ตารางที  ปริมาณธาตุและอตัราส่วนของธาตุองคป์ระกอบของกรดฮิวมิกในระหวา่งการหมกัปุ๋ย 

วตัถุดิบตงัตน้ 
อายปุุ๋ย 
(วนั) 

ปริมาณธาตุองคป์ระกอบ 
(กรัม/กิโลกรัม) 

อตัราส่วนของธาตุ
องคป์ระกอบ 

C H O N C/H C/O C/N 
มูลไก่+ สุกร+ เปลือก

ขา้วฟ่าง1 

0 

112 

524 

466 

58 

54 

393 

443 

25 

37 

0.63 

0.66 

1.85 

1.75 

2.38 

1.47 

มูลสุกร+ขีเลือย2 
0 

63 

527 

478 

62.3 

55.1 

347 

400 

48.8 

52.8 

0.70 

0.72 

2.02 

1.60 

12.60 

10.60 

กากปาลม์3 
3 

267 

700 

578.1 

102.9 

61.5 

176.9 

262.2 

10.5 

53.5 

0.57 

0.78 

5.26 

2.94 

77.48 

12.60 

กากปฏิกลู+ของเสียสี
เขียว4 

15 

135 

487 

475 

685 

655 

365 

375 

73 

73 

0.59 

0.60 

1.79 

1.69 

7.82 

7.62 

กากปฏิกลู+ฟาง5 
0 

270 

489.0 

487.0 

68.7 

65.9 

386.0 

400.0 

56.1 

46.8 

0.59 

0.62 

0.59 

0.63 

10.00 

12.16 

เปลือกไม้6 
 

สน6 

0 

365 

0 

365 

485 

516 

581.2 

532.3 

49.8 

53.4 

56.9 

58.4 

438.3 

380.2 

339.8 

309.0 

13.2 

39.4 

4.2 

66.3 

117.65 

116.28 

121.95 

109.89 

0.83 

1.02 

1.28 

1.29 

31.55 

11.22 

119.05 

6.88 

ทีมา: 1Sanchez-Monedero et al. (2002); 2Huang et al. (2006); 3Droussi et al. (2009); 4Amir et al., 
(2010); 5Amir et al. (2004); 6Fukushima et al. (2009) 

หมายเหตุ:            มีแนวโนม้ลดลง,           มีแนวโนม้เพิมขึน,           มีแนวโนม้คงที 

 

นอกจากนีใชเ้ป็นดชันีติดตามสถานะของกระบวนการยอ่ยสลาย เพราะกระบวนการยอ่ยสลาย 
เกียวขอ้งโดยตรงกบัวฏัจกัรคาร์บอนและไนโตรเจน   
  1. ค่าอตัราส่วนของคาร์บอนต่อไฮโดรเจน (C/H) แสดงถึง
ลกัษณะโครงสร้างแกนหลกัของกรดฮิวมิกว่าเป็นแบบแอลิแฟติกซึงมีลกัษณะเป็นพนัธะสายโซ่ 
หรือแบบแอโรแมติกมีลกัษณะเป็นวงแหวนซึงมีพลงังานพนัธะสูงและแข็งแรงกวา่ จึงทาํให้ถูกยอ่ย
สลายไดย้ากกวา่ดว้ย หากตรวจพบวา่กรดฮิวมิกมีค่า C/H สูง สันนิษฐานไดว้า่โครงสร้างเป็นแบบ
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แอโรแมติก แต่หากมีค่าตาํแสดงวา่โครงสร้างเป็นแบบแอลิแฟติก ในกระบวนการหมกัปุ๋ยเมือหมกั
นานขึนพบว่าค่า C/H ของโครงสร้างกรดฮิวมิกมีแนวโน้มเพิมสูงขึน บ่งบอกถึงการเปลียน
โครงสร้างของกรดฮิวมิกจากแอลิแฟติกกลายเป็นแอโรแมติกทีเสถียรภาพเพิมขึน (Garcia et al., 
1989) 
  2. ค่าอตัราส่วนของคาร์บอนต่อออกซิเจน (C/O) แสดงถึงหมู่ O-

alkyl และหมู่ฟังก์ชนัทีมีออกซิเจนในองค์ประกอบ นนัก็คือ หมู่คาร์บอกซิลิกและฟีนอลิก หาก
โครงสร้างกรดฮิวมิกมีค่า C/O สูง แสดงวา่โครงสร้างมีหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดนอ้ย กระบวนการเกิด
ฮิวมิกในระหว่างการหมกัปุ๋ยนัน ค่า C/O มกัมีแนวโน้มลดลง (ตารางที 4) บ่งชีว่าปริมาณหมู่
ฟังก์ชันทีเป็นกรดในโครงสร้างกรดฮิวมิกเพิมมากขึน โดยเฉพาะหมู่คาร์บอกซิลิก (Polak and 

Sulkowski, 2006) แต่ในขณะทีผลการศึกษาของ Fukushima et al. (2009) กลบัพบว่าค่า C/O มี
แนวโนม้เพิมสูงขึน โดยคาร์บอนมีแนวโนม้เพิมสูงขึน แต่ออกซิเจนในกรดฮิวมิกมีแนวโนม้ลดลง 
ทงันีเนืองจากวตัถุดิบตงัตน้มีองคป์ระกอบของลิกนินสูง เมือจุลินทรียย์อ่ยสลายลิกนินแลว้ไดส้าร
กลุ่มฟีนอลิกและโพลีฟีนอล ซึงจะถูกออกซิไดส์กลายเป็นควโินน แลว้กลายเป็นกรดฮิวมิกโดยผา่น
กระบวนการโพลีเมอร์ไรเซชนั ซึงควโินนจะมีออกซิเจนในองคป์ระกอบนอ้ยกวา่หมู่คาร์บอกซิลิก 
  3. ค่าอตัราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) แสดงถึง
ปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนในโครงสร้างกรดฮิวมิก สามารถใชจ้าํแนกชนิดและแหล่งทีมาของ
กรดฟัลวกิหรือกรดฮิวมิกได ้โดยกรดฟัลวิกทีสกดัจากดินพบวา่มีค่าในช่วง 21.74 – 45.45 และกรด
ฮิวมิกมีค่าในช่วง 14.29 – 20.83 ค่า C/N ของกรดฮิวมิกมีค่าตาํกวา่กรดฟัลวิก เพราะไนโตรเจนอยู่
ในองค์ประกอบของกรดฮิวมิกมากกว่ากรดฟัลวิก ดงัแบบจาํลองโครงสร้างในภาพที 3 จากความ
แตกต่างนีทาํให้สามารถนาํมาใชใ้นการพิจารณาชนิดหรือแหล่งทีมาของสารฮิวมิกได ้(Tan, 2003) 
นอกจากนียงัอธิบายถึงวา่สารอินทรียไ์นโตรเจนในโมเลกุลสารฮิวมิกมีความคงทนต่อการยอ่ยสลาย
มาก จึงถูกรวมตวัเขา้ไปอยูใ่นโมเลกุลกรดฮิวมิก (Wei et al., 2007) การเกิดกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกั 
พบวา่ค่า C/N มีแนวโนม้ลดลง (ตารางที 4) นนัแสดงวา่โมเลกุลกรดฮิวมิกเกิดจากการรวมตวักนั
ของกรดฟัลวกิกลายเป็นกรดฮิวมิก ทาํใหค้่า C/N จึงมีแนวโนม้ลดลง 

2.2.5 การตรวจวเิคราะห์โครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันของกรดฮิวมิก  
  โครงสร้างสารทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณสมบติั บทบาทและหน้าทีของสารเมือ
อยูใ่นสิงแวดลอ้ม ทงันีการศึกษาองคป์ระกอบ ชนิด ปริมาณของหมู่ฟังก์ชนัในโครงสร้างของกรด
ฮิวมิก โดยอาศยัเทคนิคร่วมกนัระหวา่งการวเิคราะห์ทางเคมีแบบเปียกและสเปกโทรสโกปี สามารถ
อธิบายคุณสมบติัของสารฮิวมิก 
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  2.2.5.1 การวเิคราะห์ทางเคมีแบบเปียก   
 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดดว้ยเทคนิคการ
วิเคราะห์ทางเคมีแบบเปียก  ประกอบไปด้วย  ค่าผลรวมความเป็นกรดโดยใช้วิ ธีแบเรียม 

ไฮดรอกไซด์ (Ba(OH)2) ปริมาณกรดคาร์บอกซิลิกโดยใช้วิธีแคลเซียมอะซีเตรต และปริมาณกรด 

ฟีนอลิกทีไดจ้ากการคาํนวณผลต่างระหวา่งค่าผลรวมความเป็นกรดกบัคาร์บอกซิลิก ทงันีเพือศึกษา
องค์ประกอบของชนิดและปริมาณหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรด ซึงเป็นบริเวณสําคญัทีมีการแตกตวัและ
เกิดการแลกเปลียนประจุบวก รวมถึงช่วยอธิบายถึงพฤติกรรมของสารได ้  
 โครงสร้างกรดฮิวมิกจะมีปริมาณหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดเพิมสูงขึน
เมือระยะเวลาการหมกัปุ๋ยนานขึน เห็นได้จากทงัค่าผลรวมความเป็นกรดทงัหมด คาร์บอกซิลิก 
และฟีนอลิกมีแนวโนม้เพิมสูงขึน (Sanchez - Modenero et al., 2002; Huang et al., 2006; Brunetti 

et al., ) ดงัตารางที 5 การเพิมขึนของหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดในระหวา่งกระบวนการหมกัปุ๋ยนนั 
เป็นผลมาจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของลิกนินตรงบริเวณหมู่เมททอกซิลหรือแอลกอฮอล์ และ
เกิดการยอ่ยสลายคาร์โบไฮเดรตโดยจุลินทรียจ์นไดส้ารผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก ใน
โครงสร้างจึงประกอบไปดว้ยหมู่ฟังกช์นัของฟีนอลิก ควโินน คีโตน และคาร์บอกซิลิก (Stevenson, 

1994) 

   2.2.5.2 การวเิคราะห์ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี   
  การศึกษาโครงสร้างและหมู่ ฟังก์ชันของกรดฮิวมิกยงัเป็นที
น่าสนใจ เนืองจากสารมาตรฐานในการตรวจสอบโครงสร้างมีราคาแพงมาก การวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคสเปกโทรสโกปีดว้ยเครืองฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (FT-IR) 
เป็นอีกวิธีทีสําคญัและนิยมใชศึ้กษาโครงสร้างสาร (Hsu and Lo, 1999; Smidt et al., 2005; Huang 

et al., 2006; Droussi et al., 2009) โดยอาศยัการสันหรือหมุนของพนัธะในโมเลกุลสาร ซึงสามารถ
ดูดกลืนคลืนแสงในช่วงอินฟราเรดได้ จึงทาํให้ทราบโครงสร้างกรดฮิวมิกว่าประกอบไปด้วย
สัดส่วนของพนัธะหรือหมู่ฟังกช์นัใดบา้ง  

 

 การวิเคราะห์โครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีแบบ
เปียกร่วมกบัเทคนิคสเปกโทรสโกปี นอกจากจะสามารถบ่งบอกเสถียรภาพของโครงสร้างกรด 
ฮิวมิก ระดบัการเกิดฮิวมิก การเจริญเตม็ทีและความปลอดภยัของปุ๋ยหมกั สะทอ้นถึงคุณภาพของปุ๋ย
หมกัไดแ้ลว้ นาํไปสู่การกาํหนดมาตรฐานระยะเวลาการหมกัเพือให้ไดปุ๋้ยหมกัทีมีคุณภาพสูง หาก
ตรวจติดตามการเปลียนแปลงโครงสร้างตลอดกระบวนการหมกัปุ๋ยนนั จะช่วยอธิบายกระบวนการ
เปลียนแปลงของอินทรียวตัถุเพือสร้างสารฮิวมิกได ้
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ตารางที  ปริมาณหมู่ฟังก์ชันของกรดฮิวมิกของผลรวมปริมาณกรดทงัหมด คาร์บอกซิลิก และ
กรดฟีนอลิก ในระหวา่งการหมกัปุ๋ยจากแหล่งต่าง ๆ 

วตัถุดิบตงัตน้ 
ระยะเวลาการ
หมกั (วนั) 

หมู่ฟังกช์นัทีเป็นกรด  (มิลลิกรัมสมมูลต่อกรัม) 
ผลรวมปริมาณ
กรดทงัหมด 

คาร์บอกซิลิก ฟีนอลิก 

มูลไก่+สุกร+ ชานออ้ย
ขา้วฟ่างหวาน1 

0 

112 

3.08 

6.66 

1.83 

3.96 

1.25 

2.70 

มูลสุกร+แกลบ2 
0 

63 

4.81 

5.20 

3.65 

3.95 

1.16 

1.25 

ของเสียชุมชน3 
120 

210 

3.71 

6.21 

0.54 

2.51 

3.17 

3.70 

ทีมา: 1Sanchez- Modenero et al. (2002); 2Huang et al. (2006); 3Brunetti et al. (2007) 

   
2.3 ฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อนิฟราเรดสเปกโทรสโกปี  

2.3.1 หลกัการและทฤษฎ ี 
  เทคนิคทางฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  (FT-IR) เป็น
เทคนิคอยา่งหนึงทีใชใ้นการวเิคราะห์ตรวจสอบพิสูจน์และศึกษาเกียวกบัโมเลกุลของสาร ซึงอาจอยู่
ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สก็ได ้โดยอาศยัหลกัการของคุณสมบติัการเกิดอนัตรกิริยา 
(interaction) ของสารกบัพลงังานจากการแผรั่งสีอินฟราเรด ซึงเป็นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเรียกวา่
รังสีอินฟราเรด จากภาพที 5 อธิบายการเกิดอนัตรกิริยาของสารไดว้า่ เมือผา่นรังสีอินฟราเรดเขา้ไป
ในสาร จะทาํใหเ้กิดการถ่ายเทพลงังาน และพบวา่บางส่วนของรังสีถูกดูดกลืน (absorbed) บางส่วน 

ผา่นทะลุออกไป (transmitted) บางส่วนเกิดการสะทอ้นกลบั (reflected) และบางส่วนอาจเกิดการ
กระเจิง (scattered) อยา่งใดอยา่งหนึงหรือเกิดหลายอยา่งพร้อมๆ กนั ซึงสามารถตรวจวดัได ้ความถี
ของรังสีอินฟราเรดอยูใ่นช่วงระหวา่งรังสีไมโครเวฟกบัแสงทีตามองเห็นได ้โดยพลงังานของรังสี
อินฟราเรดจะสอดคลอ้งกบัการสันของพนัธะภายในโมเลกุล หากการสันของพนัธะเกิดทีความถี
ตรงกบัความถีของรังสีอินฟราเรดก็จะเกิดการดูดกลืนขึน  
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                                                                           รังสีทีถูกดูดกลืน     

                                      รังสีอินฟราเรด                                               รังสีส่องผา่น 
                รังสีสะทอ้นกลบั     รังสีกระเจิง  
 

ภาพที 5 แผนภาพแสดงการเกิดอนัตรกิริยาของสารกับการแผ่รังสีหรือแสง  

 

2.3.2 การดูดกลนืแสงอนิฟราเรดและปัจจัยทมีีอทิธิพล  
  2.3.2.1 การดูดกลนืแสงอนิฟราเรด   
 โมเลกุลของสารทีจะสามารถดูดกลืนคลืนแสงอินฟราเรดได ้
จะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะและสภาวะตอ้งเหมาะสม อนัประกอบดว้ย  คลืนแสงอินฟราเรดจะตอ้งมี
พลงังานพอเหมาะทีทาํให้เกิดการแทรนซิชันและตอ้งเกิดการควบคู่ (coupling) พอดีระหว่าง
สนามไฟฟ้าจากการแผค่ลืนแสงกบัสารนนั เมือมีการดูดกลืนพลงังานแลว้จะทาํให้เกิดโมเมนตข์วัคู่ 
(dipole moment) หรือกล่าวอีกอยา่งวา่ความมีขวัของโมเลกุลจะเปลียนแปลงไป ดงันนัสารทีไม่มีขวั 
เช่น H2, Cl2, O2, N2 จะไม่มีการดูดกลืนคลืนแสงอินฟราเรด หากสารทีมีการเปลียนแปลงค่าโมเมนต์
ขวัคู่มาก แสดงว่าสารดูดกลืนคลืนแสงอินฟราเรดได้มาก ดงันนัแถบการดูดกลืนทีไดจ้ะสูง หาก
โมเมนตข์วัคู่เปลียนแปลงนอ้ยแถบการดูดกลืนทีไดจ้ะตาํ 
  การแสดงผลการดูดกลืนแสงจะเรียกวา่ อินฟราเรดสเปกตรัมหรือ
แถบการดูดกลืน โดยแสดงปริมาณรังสีทีส่องผ่าน (transmittance) หรือปริมาณรังสีทีถูกดูดกลืน
แสง (absorbance) ในแกนตงัเทียบกบัแกนนอน คือ จาํนวนคลืน (wave number) อยูใ่นช่วง 4000 – 

400 เซนติเมตร-1จาํนวนคลืนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบริเวณหมู่ฟังก์ชนั (functional 

group region) ตงัแต่ 4000 – 1300 เซนติเมตร-1 จะเป็นช่วงทีพบการดูดกลืนของหมู่ฟังก์ชนัทีสําคญั 
เช่น O-H, N-H และ C=O เป็นตน้ และช่วงบริเวณลายนิวมือ (fingerprint region) ตงัแต่ 1300 – 900 

เซนติเมตร-1 เป็นช่วงทีแถบการดูดกลืนทีไดซ้ับซ้อน เนืองจากเป็นผลรวมของการดูดกลืนหลายๆ 
พนัธะในโมเลกุล แต่จะมีประโยชน์มากเมือใชเ้ปรียบเทียบวา่เป็นสารเดียวกนักบัสารอา้งอิงหรือไม่ 
ตวัอยา่งอินฟราเรดสเปกตรัมของกรดแอซีติก (CH3COOH) และกรดฮิวมิก ดงัภาพที 6 (ก) และ (ข) 
ตามลาํดบั 
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ภาพที 6 แถบอินฟราเรดสเปกตรัมของกรดแอซีติกและกรดฮิวมิก  

(ก) แถบอินฟราเรดสเปกตรัมของกรดแอซีติก ชนิดตรวจวดัค่าการส่องผ่านแสง   

(ข) แถบอินฟราเรดสเปกตรัมของกรดฮิวมิกชนิดตรวจวดัการดูดกลืนแสง              
 

  2. . .2 ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อการดูดกลนืแสง   
 การดูดกลืนแสงทีตาํแหน่งจาํนวนคลืนแตกต่างกนั ขึนกบัปัจจยั
บางประการ ได้แก่ ชนิดพนัธะ  ขนาดอะตอม  และลกัษณะหรือรูปแบบการสัน  โดยชนิดของ
พนัธะทีมีความแข็งแรงหรือมีพลงังานพนัธะสูงจะดูดกลืนแสงทีจาํนวนคลืนสูง หากเรียงชนิดของ
พนัธะทีดูดกลืนแสงทีจาํนวนคลืนจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ พนัธะสาม พนัธะสอง และพนัธะเดียว 
ตามลาํดบัและหากพนัธะทีมีมวลอะตอมมาก (ขนาดใหญ่) จะทาํใหพ้นัธะมีความแข็งแรงมากหรือมี
พลงังานพนัธะสูง สารนีจะดูดกลืนแสงทีตาํแหน่งจาํนวนคลืนสูง สําหรับลกัษณะหรือรูปแบบการ
สันพนัธะ เนืองจากพนัธะทีอยู่ระหวา่ง  อะตอมจะมีลกัษณะคลา้ยสปริงมีการยืดหยุน่ตลอดเวลา 
รูปแบบการสันจะมีทงัการสันแบบพืนฐาน แบ่งเป็น การสันแบบยืด (stretching) และการสันแบบ
งอ (bending) ซึงลกัษณะการสันแบบยืดจะมีผลทาํให้ความยาวพนัธะมีการเปลียนแปลง แต่การสัน
แบบงอจะส่งผลทาํให้มุมพนัธะมีการเปลียนแปลง หากสารมีหมู่ฟังก์ชนัเดียวกนั เมือเกิดการสัน
มกัจะให้พีก (peak) ทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทีช่วงความยาวคลืนใกลเ้คียงกนั  อย่างไรก็ดีการสัน
ของพนัธะอาจถูกรบกวนจากอิทธิพลการสันคู่ควบ (coupled) ของกลุ่มอืนๆ ในโมเลกุลทาํให้พีกที
วดัมีค่าน้อยหรือมากกว่าความเป็นจริงได้ แมก้ระนันก็ตามเทคนิค FT-IR ยงัคงใช้ได้ดีกบัการ
เปรียบเทียบสารทีมาจากแหล่งตน้กาํเนิดเดียวกนั โดยใชบ้อกหมู่ฟังก์ชนัสําคญั ๆ ในโมเลกุลของ
สารทีสนใจได้ เพราะหากตวัอย่างทีมาจากแหล่งต้นกาํเนิดเดียวกัน ถูกตรวจวดัภายใต้สภาวะ
เดียวกัน แม้เกิดการรบกวนก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนันผลทีได้ยงัคงสามารถนํามาใช้
เปรียบเทียบกนัในเชิงปริมาณได ้ 

(ก) (ข) 
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2. .3 การแปลผลแถบอนิฟราเรดสเปกตรัม 

  สารโมเลกุลหนึงประกอบดว้ยหลายพนัธะ และแต่ละพนัธะก็มีรูปแบบการสันได้
หลายรูปแบบ จึงทาํให้สารโมเลกุลหนึงอาจดูดกลืนแสงอินฟราเรดไดห้ลายช่วงคลืนพร้อม ๆ กนั 
ทําให้แถบการดูดกลืนทีได้มีความซับซ้อน  อินฟราเรดสเปกตรัมของสารแต่ละชนิดจะมี
ลกัษณะเฉพาะ และโดยทวั ๆ ไปจะไม่พบสารคู่ใดทีมีสเปกตรัมเหมือนกนัทุกประการ ยกเวน้กรณี
ทีเป็นคู่อิแนนชิโอเมอร์กนั อย่างไรก็ตามสารทีมีหมู่ฟังก์ชนัประเภทเดียวกนั มกัจะให้พีกลกัษณะ
คลา้ยกนัทีตาํแหน่งจาํนวนคลืนใกลเ้คียงกนั แมว้่าจะมีความแตกต่างของส่วนอืนในโมเลกุลบา้ง 
การบอกหมู่ฟังกช์นัในโมเลกุลของสารจากตาํแหน่งจาํนวนคลืนทีมีการดูดกลืนแสง ดงัสรุปในภาพ
ที 7 

  การแปลผลแถบอินฟราเรดสเปกตรัม จะตอ้งพิจารณาทงัตาํแหน่งจาํนวนคลืนทีมี
การดูดกลืนแสง รูปร่างของแถบการดูดกลืนแคบ (sharp) หรือกวา้ง (broad) และระดบัความเขม้ 
ตวัอยา่งกรดแอซีติกในภาพที 6 (ก) ลาํดบัแรกควรตรวจสอบวา่ในโครงสร้างสารประกอบดว้ยหมู่
ฟังก์ชนัใดบา้ง จากภาพเห็นไดว้า่มีหมู่คาร์บอกซิลิก (COOH) เนืองจากพบแถบการดูดกลืนกวา้งที 
3400 – 2400 เซนติเมตร-1 นนัคือหมู่ O-H  พีกแหลมที 1730 – 1700 เซนติเมตร-1คือ หมู่ C=O และที 
1320 – 1210 เซนติเมตร-1 คือหมู่C-O  เป็นตน้ สาํหรับกรดฮิวมิกในภาพที 6 (ข) พบการดูดกลืนแสง
ของหมู่ฟังก์ชนัในช่วงจาํนวนคลืน  –  เซนติเมตร-1 ไดแ้ก่ O-H,  N-H และ C-H และช่วง
จาํนวนคลืน  -  เซนติเมตร-1ไดแ้ก่ C=O, C=C, N-H, C-H, C-O และ C-N เป็นตน้ 

 
 

 
 

ภาพที 7 ตาํแหน่งจาํนวนคลืนทีพบการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของหมู่ฟังก์ชันทัวไป 
ทีมา: ธีรยทุธ์และวรวรรณ (2548)  
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2.3.4 การตรวจติดตามระดับเกดิฮิวมิกของปุ๋ยหมักด้วยเทคนิค FT-IR  

  เทคนิค FT-IR ถูกนํามาประยุกต์ใช้ศึกษาตรวจติดตามการเปลียนแปลง
องคป์ระกอบทางเคมีในกระบวนการเกิดฮิวมิก (Inbar et al., 1991) โดยกรดฮิวมิกทีมาจากแหล่งตน้
กาํเนิดเดียวกนั ตรวจวดัในสภาวะเดียวกนัจะสามารถเปรียบเทียบกนัในเชิงปริมาณได ้หากวิเคราะห์
แลว้พบวา่โครงสร้างของกรดฮิวมิกประกอบดว้ยวงแหวนแอโรแมติกและหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดใน
องคป์ระกอบมากกวา่อีกแหล่ง นนัแสดงวา่กรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกันีมีคุณภาพทีดีมีเสถียรภาพสูง และ
มีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารไวไ้ดม้ากกว่าเมือเทียบกบักรดฮิวมิกจากแหล่งอืน ๆ ทีมี
คุณลกัษณะตรงกนัขา้ม 
  การประเมินการเปลียนแปลงโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันทีสําคญัของกรดฮิวมิก 
จะอธิบายระดบัการเกิดฮิวมิก รวมถึงบ่งบอกคุณสมบติัเสถียรภาพของโครงสร้างอีกดว้ยตวัอย่าง
งานวจิยั Huang et al. (2006) ศึกษาโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชนัของกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกัจากมูลสุกร
ผสมแกลบดว้ยเทคนิค FT-IR อินฟราเรดสเปกตรัมทีไดจ้ากการวเิคราะห์ดงัภาพที 8  

 

 
ภาพที  แถบอินฟราเรดสเปกตรัมของกรดฮิวมิกทีสกัดจากปุ๋ยหมกัในวนัที 0 และ 63 

ทีมา: Huang et al. (2006) 

 

 

 

63 วนั 

0 วนั 
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จากผลการศึกษาเปลียนแปลงโครงสร้างกรดฮิวมิกในกระบวนการหมกัปุ๋ยดว้ย
เทคนิค FT-IR ซึงวเิคราะห์กรดฮิวมิกทีสกดัจากปุ๋ยวนัที  และ  ดงัภาพที  พบการดูดกลืนเเสงที
เด่นชดัของพนัธะ O-H (ที 3379 เซนติเมตร-1), C-H (ที 2953 และ 2850 เซนติเมตร-1), C=O และ 

C=C (ที 1650 เซนติเมตร-1), N-H  (ที1560 เซนติเมตร-1) และพนัธะ C-O (ที 1160 เซนติเมตร-1) จาก
แถบอินฟราเรดสปกตรัม จะพบวา่หมู่แอลิแฟติกเพมิขึน แสดงวา่มีการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุเกิดขึน 
แต่ขณะเดียวกันก็พบว่ามีหมู่แอโรแมติกและหมู่ไฮดรอกซิลสูงขึนแสดงว่าเกิดสารอินทรีย์ที
เสถียรภาพและมีหมู่ฟังกช์นัทีเป็นกรด นนัก็คือ กรดฮิวมิก นอกจากนียงัพบวา่หมู่แอไมด์ (amide) มี
แนวโน้มสูงขึน เนืองจากวตัถุดิบตงัตน้ในการหมกัปุ๋ยมาจากมูลสุกรซึงมีไนโตรเจนสูง โดยส่วน
ใหญ่มกัใชห้มู่แอลิแฟติกและหมู่แอโรแมติก เป็นพีกดชันีชีวดัและติดตามกระบวนการเกิดฮิวมิก บ่ง
บอกความยากง่ายของการยอ่ยสลาย รวมถึงการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกัดว้ย (Hsu and Lo, 1999, 

Castaldi et al, 2005, Jouraiphy et al., 2005, Grube et al., 2006, Amir et al., 2010) ผลการศึกษานี
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ดงัสรุปไวใ้นตารางที 6 

 นอกจากพิจารณาค่าส่องผ่านหรือค่าการดูดกลืนแสง เพือติดตามการพฒันา
โครงสร้างและหมู่ฟังกช์นัของกรดฮิวมิกทีเป็นดชันีชีวดัเพียงอยา่งเดียวแลว้ ยงัสามารถพิจารณาจาก
อตัราส่วนระหวา่งค่าการดูดกลืนแสงของพีกทีมีการเปลียนแปลงเด่นชดัและสําคญั  ดงัรวบรวมไว้
ในตารางที 7 เพือใช้ประกอบการอธิบายอตัราแนวโน้มการพฒันาโครงสร้างกรดฮิวมิกและช่วย
ยืนยนัคุณภาพของปุ๋ยหมกัให้ชดัเจนขึน นอกเหนือจากการวิเคราะห์ดว้ยวิธีดงัเดิมเพียงอย่างเดียว 
รวมทังสามารถใช้เป็นเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพปุ๋ยหมัก  โดยค่าอตัราส่วนที 1650/2930 

1650/2850 และ 1650/1030 แสดงถึงค่าอตัราส่วนระหวา่งแอโรแมติกซึงเป็นตวัแทนโครงสร้างหลกั
ของกรดฮิวมิก เมือเทียบกับแอลิแฟติกซึงเป็นตวัแทนของสารตงัต้นทีได้มาจากการย่อยสลาย 
โพลีแซคคาไรด์ ค่าอตัราส่วนนีจะมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเกิดฮิวมิก  หากค่าอตัราส่วนนีมี
แนวโนม้เพิมสูงขึนหมายความถึงเกิดกระบวนการเกิดฮิวมิกเพิมขึน (Senesi et al., 2007) สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ Castaldi et al. (2005) ซึงพบวา่เมือระยะเวลาการหมกันานขึน ค่าอตัราส่วน 
1650/2930 และ 1650/2850 มีแนวโน้มเพิมขึน ดังข้อมูลในตารางที 8 แต่จะสังเกตเห็นว่าค่า
อัตราส่วนนีมีแนวโน้มทีจะเริมลดลงเมือปุ๋ยอายุได้ 100 วัน  นันแสดงว่ากระบวนการเกิด 
ฮิวมิกเริมลดลง นอกจากนีค่าอตัราส่วน /  เป็นตวัแทนระหวา่งกรดฮิวมิกเมือเทียบกบัหมู่ 
COOH ซึงให้ผลในทิศทางเดียวกัน  คือ  เมือหมักนานขึนค่าอัตราส่วนนีมีแนวโน้มเพิมขึน 
หมายความถึงกรดฮิวมิกทีสร้างขึนมามีหมู่ COOH ในโครงสร้างเพิมขึนดว้ย และให้ผลสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาหมู่ฟังก์ชนัดว้ยเทคนิคทางเคมีแบบเปียกของ Sanchez - Modenero et al. (2002), 

Huang et al. (2006) และ Brunetti et al. ( ) ทีพบวา่เมือระยะเวลาการหมกันานขึน 
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ตารางที 6 สรุปแนวโน้มการเปลียนแปลงพนัธะของหมู่ฟังก์ชันในกระบวนการสร้างกรดฮิวมิก 

จาํนวนคลืน  
(เซนติเมตร-1) 

พนัธะ 
แนวโนม้
การ

เปลียนแปลง 
อา้งอิง 

3300 พนัธะ O-Hของหมู่ไฮดรอกซิล ทีพบในแอลกอฮอล์ ฟีนอลและกรดอินทรีย ์หรือพนัธะ N-Hของหมู่
แอไมด ์

 ,  

2930, 2850 พนัธะ C-H (สันแบบยดื) ของหมู่อลัคิล  1, 2, 3, 5,6,7, 8, 10 

1711 พนัธะ C=O ของหมู่แอลดีไฮด ์คีโตน คาร์บอกซิลิก หรือเอสเทอร์  2, 8 

1650 พนัธะC=C, C=Oของหมู่อลัคีน แอโรแมติก แอไมดป์ฐมภูมิ คีโตน ควโินน หรือคาร์บอกซิลเลต  1, 5,  6 

1540 พนัธะ N-H ของหมู่แอไมดท์ุติยภูมิ  1, 5,6, 8, 10 

1450 พนัธะ C-H (การสันแบบงอ) ของหมู่อลัคิลฟีนอลิก หรือคาร์บอกซิลเลต  8 

1380 พนัธะ C-H (การสันแบบงอ) และหมู่คาร์บอกซิลเลต (COO- )   

1250 พนัธะ C-O ของหมู่แอโรแมติกอีเทอร์ (C-O-C) คาร์บอกซิลิก หรือพนัธะ C-N ของหมู่แอไมดต์ติยภูมิ   5, 8, 10 

1125 พนัธะ C-O ของทุติยภูมิแอลกอฮอลห์รืออีเทอร์  3 

1030 พนัธะ C-O ของคาร์โบไฮเดรตหรือโพลีแซคคาไรด์  5, 7, 10 

หมายเหตุ:1Baddi et al. (2004); 2Castaldi et al. (2005); 3Jouraiphy et al. (2005); 4Grube et al. (2006); 5Huang et al. (2006); 6Wei et al. (2007); 7Droussi et al. 
(2009); 8Fukushima et al. (2009); 9Amir et al. (2010); 10Barje et al. (2012) 
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ตารางที 7 สรุปแนวโน้มการเปลียนแปลงค่าอตัราส่วนหมู่ฟังก์ชันในกระบวนการเกิดฮิวมิก 

การเปลียนแปลง 

โครงสร้างกรดฮิวมิก 
อตัราส่วน 

การ
เปลียนแปลง 

อา้งอิง 

แอโรแมติก/แอลิแฟติก 1650/2930  , ,  

แอโรแมติก/แอลิแฟติก 1650/2850  , ,  

แอโรแมติก/คาร์บอกซิลิก 1650/1711   

แอโรแมติก/แอไมด ์ 1650/1540  1, 2,  

แอโรแมติก/โพลีแซคคาไรด์ 1650/1030   
หมายเหตุ: Hsu and Lo (1999); 2Castaldi et al. (2005); 3Huang et al. (2006); 4Amir et al. (2010) 

 

 ปริมาณหมู่ COOH มีแนวโนม้เพิมมากขึน เนืองจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั
ของลิกนินในบริเวณหมู่เมทอกซิลหรือแอลกอฮอล์ หรือเกิดจากการยอ่ยสลายคาร์โบไฮเดรตโดย
จุลินทรีย ์ทาํให้ไดส้ารกลุ่มฟีนอลิก ควิโนน คีโตนและคาร์บอกซิลิก (Stevenson, 1994) แต่ขณะที 
Wei et al. (2007) วเิคราะห์หมู่ฟังกช์นัของกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกัจากของเสียชุมชนทีเจริญเต็มทีแลว้ 
กลบัพบวา่หมู่ COOH กลบัมีแนวโนม้ลดลง 

 

ตารางที  อตัราส่วนของพีกสาํคญัในกรดฮิวมิกทีสกัดจากปุ๋ยหมกัของเสียชุมชน 

อตัราส่วน 
ระยะเวลาการหมกัปุ๋ย (วนั) 

0 7 14 28 56 70 100 

1650/2930 0.922 0.533 0.560 0.592 1.080 1.184 1.104 

1650/2850 0.894 0.524 0.558 0.591 1.074 1.153 1.117 

1650/1711 0.801 0.853 0.909 0.892 0.904 0.967 0.966 

ทีมา: Castaldi et al. (2005) 

 

 นอกจากนียงัพบวา่ค่าอตัราส่วนระหวา่งแอโรแมติกต่อแอลิแฟติกมีความสัมพนัธ์
อย่างมีนยัสําคญักบัค่า C/N ซึงเป็นดชันีบ่งบอกการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั ดงัเช่นการศึกษาของ 
Hsu and Lo (1999) ไดท้าํการตรวจสอบองคป์ระกอบของอินทรียวตัถุในปุ๋ยหมกัจากมูลสุกร ดว้ย
เทคนิค FT-IR แถบอินฟราเรดสเปกตรัมทีไดด้งัแสดงในภาพที 9 (ก)  
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ภาพที 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปุ๋ยหมกัจากมูลสุกรในแต่ละระยะด้วยเทคนิค FT-IR 

และความสัมพนัธ์ระหว่างค่าอตัราส่วนของพีกกับค่า C/N ของปุ๋ยหมกั 
(ก) อินฟราเรดสเปกตรัม FT-IR ของปุ๋ยหมกัจากมูลสุกรในปุ๋ยอาย ุ0, 7, 18, 33, 80 และ 122 วนั 

(ข) ความสัมพนัธ์ระหว่าง C/N กบั อตัราส่วนการดูดกลืนแสงที 1650/2930, 1650/2850 และ 
1650/1050 

ทีมา: Hsu and Lo (1999) 

 

 จากภาพที 9 (ก) จะเห็นไดว้า่แถบอินฟราเรดสเปกตรัมของอินทรียวตัถุในแต่ละ
ระยะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัและคลา้ยคลึงกบัแถบสปกตรัมของกรดฮิวมิก ดงัแสดงไวใ้นภาพที 6 

(ข) นนั เนืองดว้ยกรดฮิวมิกเป็นองคป์ระกอบหนึงในอินทรียวตัถุนนัเอง จากแถบสเปกตรัมจะเห็น
วา่หมู่แอโรแมติก (ที 1650 เซนติเมตร-1) มีแนวโนม้เพิมขึน จนกระทงัหลงัจากปุ๋ยอายุได ้80 วนั หมู่
แอโรแมติกแนวโนม้เริมลดลง อาจกล่าวไดว้า่กระบวนการเกิดกรดฮิวมิกก็เริมลดลงเช่นกนั สําหรับ
ค่าอตัราส่วนที 1650/2930 1650/2850 และ 1650/1050พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัค่า C/N ซึงเป็น
พารามิเตอร์หนึงในการบอกการย่อยสลายและการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมัก โดยเมือค่า C/N มี
แนวโนม้ลดลงค่าอตัราส่วนที 1650/2930 1650/2850 และ1650/1050 จะมีแนวโนม้เพิมสูงขึนเพราะ
เมืออตัราของกระบวนการยอ่ยสลายลดลง ขณะทีกระบวนการเกิดฮิวมิกเพิมสูงขึน ดงันนัความเป็น
แอโรแมติกจึงเพิมสูงขึนนนัเอง ดงัแสดงในภาพที 9 (ข) จึงสามารถใชค้่าอตัราส่วนดงักล่าวในการ
บอกคุณภาพและการเจริญเตม็ทีของปุ๋ยหมกัไดเ้ช่นกนั 

(ก) (ข) 
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บทท ี3  

วธีิดําเนินงานวจัิย 

 
 ในการศึกษาวจิยันี แบ่งกระบวนการทดลองวจิยัทงัหมดออกเป็น 4 ขนัตอนดว้ยกนั คือ 
ขนัตอนที 1 การเก็บตวัอย่างและเตรียมตวัอย่างปุ๋ยหมกั ขนัตอนที 2 การสกัดแยกกรดฮิวมิก 
บริสุทธิ  ขนัตอนที 3 การวเิคราะห์ทางเคมี ไดแ้ก่ การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดของกรดฮิวมิก
โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีแบบเปียก (wet lab) และการวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้เทคนิค 
FT-IR ขนัตอนสุดทา้ย 4 คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการตรวจวิเคราะห์
ในห้องปฏิบติัการ มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพืออธิบายความสัมพนัธ์ของการเปลียนแปลงโครงสร้างกรด
ฮิวมิกตลอดระยะเวลาหมกัปุ๋ยซึงไดแ้สดงขนัตอนแผนผงัการทดลองโดยรวมของการศึกษาไวใ้น
แผนภาพที 10 และพารามิเตอร์ทีทาํการศึกษาวจิยั วธีิการทดลอง และเครืองมือทีใชใ้นการวิเคราะห์
สรุปไวใ้นตารางที 9 

 
ตารางที 9 วิธีการทดลองและเครืองมือทีใช้ในการทดลอง  

พารามิเตอร์หรือการทดลอง วธีิการทดลอง เครืองมือทีใช ้

การสกดัแยกกรดฮิวมิกบริสุทธิ วธีิมาตรฐาน IHSS† เครืองเขยา่และเครือง
หมุนเหวยีง 

การวเิคราะห์หมู่ฟังกช์นัทีเป็นกรด 

-ผลรวมความเป็นกรด 

-กรดคาร์บอกซิลิก 

-กรดฟีนอลิก 

 

วธีิทางเคมีแบบเปียก (wet lab) 

-วธีิแบเรียมไฮดรอกไซด์ 
-วธีิแคลเซียมอะซีเตรต 
-ผลต่างระหวา่งผลรวมปริมาณกรด
ทงัหมดกบัคาร์บอกซิลิก 

เครืองวดัค่าพีเอช 

 

การวิเคราะห์โครงสร้างและหมู่
ฟังกช์นั 

 

วธีิสเปกโทรสโกปี เครืองฟูริเออร์ทรานส
ฟอร์ม  อินฟราเรดส
เปกโทรโฟโตมิเตอร์ 

†IHSS, International Humic Substance Society 
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ภาพที 10 แผนผงัการศึกษาวิจยัและการทดลองในภาพรวม  

 

3.1 สารเคมีและรีเอเจนต์  

 สารเคมีและรีเอเจนต์ทงัหมดทีใช้ในการทดลองวิจยัโดยระบุถึง Chemical Abstracts 

Service (CAS) number ของสารเคมีและบริษทัผูผ้ลิตสารเคมีแต่ละชนิดดงัแสดงไวใ้นตารางที 10 

 

3.2 เครืองมือทใีช้ในการทดลอง  
 3.2.1 เครืองชัง (analytical balance) 

  เครืองชงัทศนิยม 4 ตาํแหน่ง ของบริษทั Mettler Toledo รุ่น AB204 

 3.2.2 เครืองหมุนเหวยีง (centrifuge) 

  เครืองหมุนเหวยีงของบริษทั Eppendorf รุ่น R สามารถปรับความเร็วรอบใน
การเหวยีงสูงสุด 4,400 รอบต่อนาทีสามารถควบคุมอุณหภูมิและตงัเวลาได ้

ตวัอยา่งปุ๋ยหมกั 

ร่อนผา่นตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร 

สกดักรดฮิวมิกและทาํใหบ้ริสุทธิโดยวธีิ IHSS 

วเิคราะห์หมู่ฟังกช์นัโดยวธีิวิเคราะห์ 

ทางเคมีแบบเปียก (wet lab) 

วเิคราะห์หมู่ฟังกช์นัดว้ย FT-IR 

Spectrophotometer 

วเิคราะห์ผลทางสถิติเพือหาความสัมพนัธ์ของการเปลียนแปลงหมู่ฟังกช์นัทีเป็นกรดกบั
ระยะเวลาการหมกัโดยใช ้Pearson correlation 

ผงึแหง้  
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ตารางที 10 รายการสารเคมีทีใชใ้นการทดลอง CAS number และบริษทัผูผ้ลิต 

สารเคมี CAS No. บริษทัผูผ้ลิต 
Hydrochloric acid 

Sodium hydroxide 

Hydrofluoric acid 

Barium hydroxide 

Calcium acetate 

Potassium bromide 

Buffer pH 4.01, 7.00 และ 10.00 

7647-01-0 

1310-73-2 

7664-39-3 

17194-00-2 

5743-26-0 

7758-02-3 

Merck 

Merck 

Univar 

Univar 

Univar 

Sigma Aldrich 

Eutech 

 

 3.2.3 เครืองเขย่าแนวระนาบ (horizontal shaker) 

  เครืองเขย่าแนวราบของบริษทั Gallenkamp สามารถเขย่าไดที้ความเร็วรอบ 20-

400 รอบต่อนาที พร้อมทงัควบคุมอุณหภูมิขณะเขยา่ตวัอย่างได ้โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้
ในช่วง 4-60 องศาเซลเซียส และสามารถตงัเวลาในการเขยา่ตวัอยา่งได ้
 3.2.4 เครืองวดัค่าพเีอช (pH meter)  

  เครืองวดัค่าพีเอช (pH meter) เป็นของบริษทั Eutech รุ่น Cyberscan510 

 3.2.5 เครืองฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตรมิเตอร์ (Fourier 

transform infrared spectroscopy spectrometer) 

  เครืองฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตรมิเตอร์ เป็นของบริษทั 

Perkin Elmer รุ่น Spectrum GX FT-IR System 

3.2.6 เครืองกวนสารชนิดให้ความร้อน (Hotplate and Stirrer) 

 เครืองกวนสารชนิดให้ความร้อนเป็นของบริษทั Daihan Lab Tech รุ่น LMS-

1003 

3.3 ขนัตอนการดําเนินการวิจัย 
3.3.1 การหมักปุ๋ย เกบ็ตัวอย่างปุ๋ยหมัก และเตรียมตัวอย่างปุ๋ยหมัก 

  3.3.1.1 ขันตอนการหมักปุ๋ย  
 ปุ๋ยหมักทีใช้ในการศึกษาวิจัยครังนีมาจากโครงการวิจัย เรือง 
ผลกระทบของระดบัการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมกัต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด ของนทัธีราและ
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คณะ (2554) โดยปุ๋ยหมกันีหมกัมาจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรทีสามารถหาไดท้วัไปในพืนที
จงัหวดันครปฐม ส่วนผสมของปุ๋ยหมกัประกอบดว้ย  ส่วน ดงันี  
 ส่วนที  ประกอบดว้ยมูลสุกร มูลโค มูลไก่ และตน้กระถินสับในอตัราส่วน , 80, 40 

และ 50 กิโลกรัม ตามลาํดบั  
 ส่วนที   ประกอบด้วย  มูลค้างคาว  รําละเอียด ธาตุอาหารรอง  และโดโลไมท ์
(dolomite) ในอตัราส่วน , ,  และ  กิโลกรัม ตามลาํดบั 

 ส่วนที  ประกอบด้วยฮอร์โมนซากสัตว ์(ปลาและหอยเชอรีหมกั) จาํนวน  ลิตร 
กากนาํตาล  กิโลกรัม นาํเปล่า  ลิตร และหวัเชือจุลินทรีย ์ .  กิโลกรัมผสมคลุกเคลา้ให้เขา้กนั 
แลว้หมกัทิงไว ้  คืน  
   วิธีการหมกัปุ๋ยจะนาํนาํหมกัทีได้จากส่วนที  จาํนวน  ลิตร 
ไปพรมลงบนส่วนที  แลว้คลุกเคลา้รวมกบัส่วนที  จนเป็นเนือเดียวกนั จากนนับรรจุในกระสอบ 
ๆ ละ  กิโลกรัม รัดปากกระสอบดว้ยเชือกฟาง จากนนัตงักระสอบเรียงกนัแต่ไม่ชิดกนัจนเกินไป 
เพือใหอ้ากาศระบายไดดี้ 

  3.3.1.2 ขันตอนการเกบ็ตัวอย่างปุ๋ยหมัก  
 การเก็บตวัอยา่งปุ๋ยหมกัจะเก็บตวัอยา่งแบบสุ่มตวัอยา่ง ณ กึงกลาง

กระสอบ ๆ ละ 200 กรัม เพือเป็นตวัแทนของปุ๋ยหมกัทงัหมด และเก็บตวัอยา่งปุ๋ยหมกัในวนัที 0, 7, 

14, 21, 28, 35, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 ของการหมกั บนัทึกอุณหภูมิขณะเก็บตวัอยา่งดว้ยทุก
ครัง 

  3.3.1.3 ขันตอนการเตรียมตัวอย่างปุ๋ยหมัก  
 เมือได้ตัวอย่างปุ๋ยหมักทีเป็นตัวแทนของตวัอย่างทงัหมดแล้ว 
จากนนัจะนาํตวัอยา่งมาผงึให้แห้งในห้องปฏิบติัการ จากนนัทาํการเตรียมตวัอยา่งปุ๋ยตามมาตรฐาน
คุณภาพปุ๋ยหมกัของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 ซึงจะคดัแยกพลาสติก แกว้ วสัดุมีคมและโลหะ
อืนๆ ออกจากตวัอยา่งปุ๋ยหมกั จากนนันาํไปร่อนผา่นตะแกรง ขนาดรูเปิด 2.0 มิลลิเมตร เพือเตรียม
นาํไปสกดัแยกกรดฮิวมิกและวเิคราะห์คุณสมบติัทางเคมีต่อไป 

3.3.2 การสกดัแยกกรดฮิวมิก  
  การสกดัแยกสารฮิวมิกจะอาศยัหลกัการความสามารถของการละลายในพีเอชที
แตกต่างกนัโดยใชว้ิธีมาตรฐาน  IHSS ของ Method of Soil Analysis, Part 3 Chemical methods 

(Sparks et al., 1966) โดยชงัตวัอยา่งปุ๋ยหมกัแห้งหนกั 10.00 กรัม ใส่ลงไปในขวดรูปชมพู่ขนาด 
125 มิลลิลิตรจากนนัเติมสารละลาย  0.1 M  NaOH   ปริมาตร 100 มิลลิลิตร นาํไปเขยา่แนวระนาบ
ทีอุณหภูมิหอ้งนาน  2 ชวัโมง จากนนันาํสารละลายทีไดไ้ปปันเหวียงทีความเร็วรอบ 4,400 รอบต่อ



34 

 

 

 

นาที  เวลานาน 25 นาที  แยกเอาเฉพาะสารละลายใสดา้นบนมาทาํใหต้กตะกอน โดยเติมสารละลาย 
6M HCl ตงัทิงไวที้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 24 ชวัโมง นาํสารละลายไปปันเหวียงทีความเร็ว
รอบ 4,400 รอบต่อนาทีเวลานาน 25 นาที จากนนัลา้งตะกอนกรดฮิวมิกดว้ยสารละลายผสม 1:1 

ระหว่าง 0.1 M HCl กบั 0.3M HF ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เขย่าสารละลายนาน 24 ชวัโมง นาํ
สารละลายมาปันเหวยีง จากนนับนัทึกค่านาํหนกัเปียกของกรดฮิวมิก แลว้นาํไปทาํให้แห้งเยือกแข็ง
(freez drying หรือ lyophilisation) แลว้บนัทึกค่านาํหนกัแหง้ 

3.3.3 การตรวจวเิคราะห์หมู่ฟังก์ชันทเีป็นกรดของกรดฮิวมิก  
  3.3.3.1 การวเิคราะห์ผลรวมปริมาณกรดทงัหมด  

 วิเคราะห์ผลรวมปริมาณกรดทงัหมดโดยใช้วิธีแบเรียมไฮดรอก-

ไซด์ (Barium hydroxide method) เป็นวิธีทีไดรั้บความนิยมเนืองจากวิธีไม่ยุง่ยากและสารเคมีราคา
ไม่แพง (Stevenson, 1994) หลกัการในการวิเคราะห์ด้วยวิธีนี คือ การทาํปฏิกิริยาระหว่างกรดกบั
เบส โดยปฏิกิริยานีจะเติมสารละลาย Ba(OH)2 ทีทราบความเขม้ขน้แน่นอนในปริมาตรทีมากเกิน
พอ เนืองจากสารละลาย Ba(OH)2 มีคุณสมบติัเป็นเบส (pH >13) ก็จะทาํปฏิกิริยาทางเคมีกบักรด 

ฮิวมิก จากนันหาปริมาณ Ba(OH)2 ทีเหลือจากการทาํปฏิกิริยา โดยการไทเทรตยอ้นกลบัด้วย
สารละลายกรดมาตรฐาน สมการเคมีของปฏิกิริยามีดงัแสดงในสมการที [1] คาํนวณหาผลรวม
ปริมาณกรดทงัหมดไดต้ามสูตรการคาํนวณทีแสดงในสมการที [2]  

 

2RH + Ba(OH)2  R2Ba + 2H2O              [1] 

  

  ขนัตอนและวิธีการวิเคราะห์หาค่าผลรวมปริมาณกรดทงัหมด  
โดยการเตรียมตวัอยา่งกรดฮิวมิกทีบริสุทธิและแห้ง จาํนวน 50-100 มิลลิกรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่
ขนาด 125 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 0.2 N Ba(OH)2จาํนวน 20 มิลลิลิตร ทงันีทาํการทดสอบไร้สิง
ตวัอยา่ง (blank test) เช่นเดียวกนักบัวิธีทดสอบตวัอยา่งแต่ไม่ใส่กรดฮิวมิก จากนนั เติม N2 แลว้ปิด
ฝาขวด นาํไปเขย่าทีอุณหภูมิห้องนาน 24 ชวัโมง จากนันนาํมากรองและลา้งตะกอนดว้ยนาํกลนั
ปราศจาก CO2 แลว้นาํมาไทเทรต ดว้ยสารละลาย 0.5 M HCl จนค่าพีเอชมีค่าเท่ากบั 8.4  

 

 
sample of mg

10  N  )V -(V   (cmole/kg)Acidity   Total
6

sb                               [2] 
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เมือ   Vb  คือ ปริมาตรของกรดทีใชใ้นการไทเทรตแบลงค ์(ลิตร) 
 Vs  คือ ปริมาตรของกรดทีใชใ้นการไทเทรตตวัอยา่ง (ลิตร) 
 N   คือ ความเขม้ขน้ของกรด (นอร์แมลิตี) 

 

  3.3.3.2 การวเิคราะห์ปริมาณกรดคาร์บอกซิลกิ   
 การวิเคราะห์ปริมาณกรดคาร์บอกซิลิก (COOH) โดยใช้วิธี

แคลเซียม แอซีเทต (calcium acetate method) ซึงใชห้ลกัการของการแลกเปลียนไอออน จากนนัหา
ปริมาณของกรดคาร์บอกซิลิกทีเกิดขึน โดยการไทเทรตยอ้นกลบัระหวา่งแอซีติก (CH3COOH) ที
เกิดขึนจากปฏิกิริยากบัสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Stevenson, 1994) สมการเคมี
ของปฏิกิริยาดงัสมการที [3] และคาํนวณปริมาณกรดคาร์บอกซิลิกตามสมการที [4] 

 

2RCOOH + Ca(CH3COO)2  (RCOO)2Ca + 2CH3COOH                                   [3] 

  

 ขนัตอนและวิธีการวิเคราะห์ คือ ชังกรดฮิวมิกจาํนวน 50-100 
มิลลิกรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 1.  N Ca(COO)2 จาํนวน 10 

มิลลิลิตร และนาํปราศจาก CO2 จาํนวน 40 มิลลิลิตร ทงันีทาํการทดสอบไร้สิงตวัอยา่งเช่นเดียวกนั
กบัวิธีทดสอบตวัอยา่งแต่ไม่ใส่กรดฮิวมิก  จากนนันาํไปเขย่าทีอุณหภูมิห้องนาน 24 ชวัโมง นาํมา
กรองแลว้ลา้งตะกอนดว้ยนาํปราศจาก CO2 แลว้นาํไปไทเทรตดว้ยสารละลาย 0.1 M NaOH จน 

พีเอชมีค่าเท่ากบั 9.8 

 

                    sample of mg
10  N  )V-(V  (cmole/kg) COOH

6
bs                                                            [4] 

 

เมือ  Vb คือ ปริมาตรของด่างทีใชใ้นการไทเทรตแบลงค ์(ลิตร) 
 Vs  คือ ปริมาตรของด่างทีใชใ้นการไทเทรตตวัอยา่ง (ลิตร) 
 N    คือ ความเขม้ขน้ของด่างทีใชใ้นการไทเทรต (นอร์แมลิตี) 
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   3.3.3.3 การวเิคราะห์ปริมาณกรดฟีนอลกิ   
 หลกัการวิเคราะห์หาปริมาณกรดฟีนอลิกทีมีในตวัอยา่งนนั จะใช้
การคาํนวณจากผลต่างระหวา่งผลรวมปริมาณกรดทงัหมดและปริมาณกรดคาร์บอกซิลิก ดงัสมการ
ที [5] 

 

กรดฟีนอลิก  =   ผลรวมปริมาณกรดทงัหมด – กรดคาร์บอกซิลิก                           [5] 

 

  3.3.3.4 การวเิคราะห์หมู่ฟังก์ชันทเีป็นกรดด้วยเทคนิค FT-IR   
 หลกัการตรวจวดัดว้ยวิธีนี คือ การสันหรือหมุนของพนัธะเคมีใน
โมเลกุลสารสามารถการดูดกลืนแสงอินฟราเรดได ้การดูดกลืนแสงของหมู่ฟังก์ชนัหรือโครงสร้าง
สารแสดงคุณลกัษณะเฉพาะตวั หากเป็นตวัอย่างจากแหล่งเดียวกนั สามารถเปรียบเทียบในเชิง
ปริมาณได ้

 ขนัตอนและวิธีการวิเคราะห์ คือ นาํตวัอย่างกรดฮิวมิกบริสุทธิที
สกดัได้จากปุ๋ยหมกั จาํนวน 2 มิลลิกรัม มาผสมรวมกบัโพแทสเซียมโบไมด์ (KBr) จาํนวน 400 
มิลลิกรัม แลว้นาํบดรวมกนัและอดัเป็นเมด็ดว้ยแรงดนัในสภาวะสุญญากาศ จากนนันาํไปวดัค่าการ
ดูดกลืนแสงทีจาํนวนคลืน 400 – 4000 เซนติเมตร-1 ดว้ยเครืองฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรด 

สเปกโทรโฟโตร-มิเตอร์ของบริษทั Perkin Elmer รุ่น Spectrum GX FT-IR System ตรวจวดัในช่วง
จาํนวนคลืน 400 – 4000 เซนติเมตร-1 ความละเอียด 2 เซนติเมตร-1 

3.3.4 คุณสมบัติพนืฐานทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมัก  
  เนืองจากตวัอย่างปุ๋ยหมกัในการศึกษาวิจยัในครังนี เป็นตวัอย่างปุ๋ยหมกัทีไดม้า
จากโครงการวจิยัเรืองผลกระทบของระดบัการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมกัต่อการเจริญเติบโตของพืชบาง
ชนิด ของนทัธีราและคณะ (2554) ดงันนัจึงใช้ขอ้มูลพารามิเตอร์พืนฐานทางกายภาพและเคมีของ
ปุ๋ยหมกั ประกอบดว้ยขอ้มูลอุณหภูมิ ความชืน ค่าพีเอช ค่าความจุแลกเปลียนประจุบวก (CEC) ค่า
การนาํไฟฟ้า (EC) และปริมาณธาตุในองคป์ระกอบของกรดฮิวมิกทีไดร้ายงานไวใ้นงานวิจยัก่อน
หน้านี นาํมาวิเคราะห์ร่วมกบัผลการทดลองทีไดจ้ากงานวิจยันี เพือร่วมอธิบายระดบัการเกิดกรด 

ฮิวมิกไดอ้ยา่งชดัเจนมากยงิขึน 
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บทท ี4 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 

 

 งานวจิยันีเป็นงานวิจยัต่อยอดจากโครงการวิจยัผลกระทบของระดบัการเกิดฮิวมิกของ
ปุ๋ยหมกัต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด ของนทัธีราและคณะ (2554) โดยเป็นตวัอยา่งจากกอง
ปุ๋ยหมกัเดียวกนั ซึงหมกัมาจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรทีสามารถหาไดท้วัไปในพืนทีจงัหวดั
นครปฐม จึงใชข้อ้มูลคุณสมบติัพืนฐานทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมกั ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความชืน 
ค่าพีเอช ค่าความจุแลกเปลียนประจุบวก (CEC) และค่าการนําไฟฟ้า (EC) รวมถึงดชันีของ
กระบวนการเกิดสารฮิวมิก ไดแ้ก่ ธาตุในองคป์ระกอบและอตัราส่วนธาตุในองคป์ระกอบของกรด
ฮิวมิก จากนนัจึงนาํขอ้มูลทงัหมดมาวเิคราะห์ร่วมกบัผลการศึกษาในงานวจิยันี ทีศึกษาตรวจติดตาม
การเปลียนแปลงระดบัการเกิดฮิวมิกของกรดฮิวมิก คุณลกัษณะโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชนัของกรด
ฮิวมิกจากการวเิคราะห์ทางเคมีแบบเปียกและ FT-IR เพืออธิบายกระบวนการเกิดฮิวมิกให้เขา้ใจมาก
ยงิขึน 
4.1 คุณสมบัติพืนฐานทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมัก การพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานปุ๋ ย
อนิทรีย์ของกรมวชิาการเกษตร และความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการหมักปุ๋ย 
 จากขอ้มูลพืนฐานทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมกั (นทัธีราและคณะ, ) มาร่วม
วเิคราะห์ทางสถิติ เพือประกอบการอธิบายคุณภาพปุ๋ยหมกั และใชเ้ป็นขอ้มูลกาํหนดอายุปุ๋ยหมกัที
เหมาะสมในการนาํไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร พร้อมกนันีเพือวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ทางกายภาพและเคมีทีมีอิทธิพลต่อคุณภาพของปุ๋ย เพือกาํหนดสภาวะทีเหมาะสมในการหมกัปุ๋ยให้
ไดคุ้ณภาพผา่นเกณฑม์าตรฐาน ซึงการเปลียนแปลงของคุณสมบติัพืนฐานทางกายภาพและเคมีของ
ปุ๋ยหมกั มีดงันี 

4.1.1 สี กลนิ ลกัษณะของปุ๋ ย และการเจริญของพชื  
 การเปลียนแปลงของสี กลิน ลักษณะของปุ๋ย และการเจริญของต้นพืช เมือ
กระบวนการหมกัปุ๋ยเริมดาํเนินขึน จะพบว่าลกัษณะของวตัถุดิบตงัตน้นนัเริมมีขนาดเล็กลง อ่อน
นุ่มและเปือยยุย่ และจะไม่พบลกัษณะของส่วนผสมวตัถุดิบตงัตน้ เมือปุ๋ยอายุได ้35 วนั ปุ๋ยเริมเกาะ
ตวักนัเป็นกอ้น กลินฉุนของแอมโมเนียลดลง และเริมมีตน้พืชเล็ก ๆ ขึนบนกองปุ๋ยหมกั นนัแสดง
วา่ปุ๋ยหมกัมีความปลอดภยัไม่มีสารพิษทีจะเป็นอนัตรายต่อตน้พืชหรือสิงแวดลอ้ม ดงันนัจึงกล่าว
ไดว้า่ปุ๋ยหมกัพร้อมนาํไปใชง้านไดต้งัแต่วนัที 35 เป็นตน้ไป ดงัตารางที 10  
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ตารางที 10 ข้อมูลลักษณะพืนฐานทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมกัเมือเทียบกับค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร พ .ศ. 2548 

ขอ้มูลพืนฐานทางกายภาพและเคมี 

อายปุุ๋ย 

(วนั) สี กลิน ลกัษณะ 
อุณหภูมิ 

(องศา
เซลเซียส) 

ความชืน 
(ร้อยละ) 

การเจริญ
ของพืช pH 

CEC 
(เซนติโมลต่อ
กิโลกรัม) 

EC 
(เดซิซี
เมนต่อ
เมตร) 

0 สีดาํเขม้, เขียว ส่วนผสมต่าง ๆ ตามส่วนผสม ชืน 27.0 88.82 ไม่มี 6.69 8.95 2.85 

7 สีดาํ แอมโมเนีย เหลือเศษกระถินสบั เริมแหง้ มีเสน้ใยราสีขาว 34.0 84.27 ไม่มี 6.64 12.21 3.37 

14 สีดาํ แอมโมเนีย เหลือเศษกระถินสบั เริมแหง้ มีเสน้ใยราสีขาว 35.3 74.12 ไม่มี 6.76 8.97 4.86 

21 สีดาํ แอมโมเนีย เหลือกา้นกระถิน แหง้ เป็นกอ้น มีหนอน ไม่มีรา 39.0 72.27 ไม่มี 6.91 6.65 5.06 

28 สีดาํ แอมโมเนีย ไม่เห็นส่วนผสม แหง้ เป็นกอ้น มีแมลงวนั 36.3 65.04 ไม่มี 6.90 9.15 4.80 

35 สีดาํอ่อน แอมโมเนียนอ้ยมาก ไม่เห็นส่วนผสม แหง้คลา้ยดิน เป็นกอ้น มีแมลงวนั 30.0 53.22 มี 7.23 8.49 4.95 

49 สีดาํอ่อน ไม่มีกลิน ไม่เห็นส่วนผสม แหง้คลา้ยดิน เป็นกอ้น มีแมลงวนั 28.3 55.37 มี 7.27 7.14 4.93 

63 สีนาํตาล ไม่มีกลิน ไม่เห็นส่วนผสม แหง้มาก ร่วนและเป็นกอ้น 28.2 48.14 มี 7.63 6.10 4.26 

77 สีนาํตาล ไม่มีกลิน ไม่เห็นส่วนผสม แหง้มาก ร่วนและเป็นกอ้น 27.7 35.21 มี 7.68 12.65 4.28 

91 สีนาํตาล ไม่มีกลิน ไม่เห็นส่วนผสม แหง้มาก ร่วนและเป็นกอ้น 27.5 24.66 มี 7.70 11.59 4.18 

105 สีเทา ไม่มีกลิน ไม่เห็นส่วนผสม แหง้มาก ร่วนและเป็นกอ้น 27.3 20.84 มี 7.51 9.67 4.13 

119 สีเทา ไม่มีกลิน ไม่เห็นส่วนผสม แหง้มาก ร่วนและเป็นกอ้น 27.8 20.49 มี 7.47 12.00 4.15 

หมายเหตุ: เกณฑม์าตรฐานกาํหนดไวว้า่ ความชืน ≤ร้อยละ 35, พีเอช (pH) 5.5 - 8.5, ค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ≤  6 (เดซิซีเมนต่อเมตร) 

โดย      ผา่นเกณฑม์าตรฐาน   และ            ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน ตามลาํดบั 
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4.1.2 อุณหภูมิ ความชืน และพเีอช 
 การเปลียนแปลงอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมกั มีค่าอยู่ในช่วง .  - .  องศา
เซลเซียส โดยมีค่าตาํสุดในวนัแรกเริมการหมกัปุ๋ย และสูงสุดในวนัที 21 ของการหมกั ดงัภาพที 11 

  

 
ภาพที 11 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิและความชืนกับระยะเวลาการหมกัปุ๋ย 

หมายเหตุ: เมือระยะ I คือ ระยะเริมผสมตงัแต่วนัที 0 - 1   ระยะ T คือ ระยะอุณหภูมิสูงตงัแต่วนัที  
2 - 48 และ ระยะ M คือระยะเจริญเตม็ทีตงัแต่วนัที 49 - 119 

 

 โดยเมือกระบวนการหมักปุ๋ยเริมดําเนินขึน พบว่าอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยมี
แนวโน้มเพิมสูงขึนอย่างรวดเร็วและสูงสุดในวนัที  เนืองจากในช่วงแรกของการหมกัปริมาณ
อินทรียค์าร์บอนและสารอาหารมีมาก ประกอบกบัจุลินทรียเ์พิมจาํนวนมากขึน ส่งผลให้จุลินทรีย์
ย่อยสลายอินทรียวตัถุอย่างรวดเร็วและเกิดความร้อนสูง ในช่วงนีจึงตอ้งพลิกกลบักระสอบปุ๋ย
สัปดาห์ละ  -  ครัง เพือระบายความร้อน แต่หลงัจากวนัที  จะพบว่าอุณหภูมิมีแนวโนม้ลดลง
จนใกลเ้คียงกบัสิงแวดลอ้มภายนอกในวนัที 48 ของการหมกั ซึงการลดลงของอุณหภูมิบ่งบอกถึง
การยอ่ยสลายโดยจุลินทรียเ์กิดอยา่งสมบูรณ์ (Tiquia and Tam, 2002; Droussi et al., 2009; Bernal 

et al., 2009) จนกลายเป็นสารอินทรียที์เสถียรมากขึน  
 ปุ๋ยหมกัสามารถแบ่งตามการเปลียนแปลงอุณหภูมิออกได้เป็น  ระยะ ได้แก่ 
ระยะเริมผสม (initial phase: I) อยูร่ะหวา่งวนัที 0 - 1 ระยะอุณหภูมิสูง (thermophilic phase: T) 

ระหวา่งวนัที 2- 48 และระยะเจริญเต็มที (maturation phase: M) หรือระยะทีปุ๋ยหมกัไดคุ้ณภาพ

I                   T                M 
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พร้อมใช ้คือ ปุ๋ยอายุตงัแต่ 49 วนัเป็นตน้ไป ดงัภาพที 11 ซึงอุณหภูมิเป็นดชันีสําคญัในการติดตาม
กระบวนการหมกัปุ๋ย สะทอ้นถึงอตัราการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ (Tiquia and Tam, 2002; Bernal  

et al., 2009; Droussi et al., 2009) และประเมินการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกั โดยกิจกรรมการยอ่ย
สลายของจุลินทรียจ์ะเกิดความร้อนส่งผลให้อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยเพิมสูงขึนได ้ดงันนัอาจสรุปได้
วา่ปุ๋ยหมกัตงัแต่วนัที  เป็นปุ๋ยหมกัทีเจริญเตม็ทีพร้อมนาํมาใชง้านได ้
 ความชืนในปุ๋ยหมกัมีอิทธิพลต่อคุณสมบติัโครงสร้างวตัถุดิบตงัตน้ ความร้อน 
ตลอดจนอตัราการยอ่ยสลาย (Steniford, 1996) ซึงอตัราการยอ่ยสลายจะลดลงตามลาํดบั ในทาํนอง
เดียวกนักบัความชืน ดงัตารางที 10 และ ภาพที 11 โดยระยะเริมผสมความชืนมีค่าสูงสุดเท่ากบั 

ร้อยละ 88.82 จากนนัมีแนวโน้มลดลงเรือย ๆ จนกระทงัตาํสุดเท่ากบัร้อยละ 20.49 ในวนัสุดทา้ย
ของการหมักความชืนทีลดลง มีสาเหตุหลักจากการระเหยสู่สิงแวดล้อมเพือระบายความร้อน 
(Bernal et al., 2009) เมือเขา้สู่ระยะปุ๋ยเจริญเตม็ที เป็นช่วงทีอุณหภูมิและความชืนมีค่าลดลง ซึงเป็น
การยบัยงัการยอ่ยสลายของจุลินทรีย ์(Steniford, 1996) เมือพิจารณาเปรียบเทียบค่าความชืนของปุ๋ย
หมกัในการวจิยัครังนีกบัค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรียเ์พือการจาํหน่ายกาํหนดค่าเกณฑ์ความชืนและสิงที
ระเหยไดจ้ะตอ้งไม่เกินร้อยละ 35 (กรมวชิาการเกษตร, 2548) ผลการวิจยัพบวา่ปุ๋ยหมกัทีผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน คือ ปุ๋ยหมกัตงัแต่ 77 วนั เป็นตน้ไป แต่หากเกษตรกรต้องการผลิตปุ๋ยหมกัเพือการ
จาํหน่ายนนั หลงัจากหมกัปุ๋ยเสร็จพร้อมใชง้านแลว้ (ตงัแต่ วนัที 49) อาจตอ้งทาํการลดความชืนให้
ผา่นตามเกณฑม์าตรฐานก่อนการบรรจุกระสอบสาํหรับจาํหน่าย เพือไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบแก่
ผูซื้อ  
 ค่าพีเอชในกระบวนการหมกัปุ๋ยนีมีค่าตาํสุดเท่ากับ 6.64 ในวนัที 7 และมี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 7.70 ในวนัที 91 ของการหมกั ดงัขอ้มูลในตารางที 10 ซึงพบวา่ในช่วงสัปดาห์แรก
ของการหมกัปุ๋ย ค่าพีเอชจะมีแนวโนม้ลดลงหลงัจากนนัจะมีแนวโนม้เพิมสูงขึน ดงัภาพที 12 (ก) 
ค่าพีเอชทีลดลงเนืองมาจากการเพิมขึนของกรดอินทรีย์ทีเกิดจากกระบวนการย่อยสลายของ
จุลินทรียแ์ละการลดลงของปริมาณแอมโมเนียม (Meunchang et al., 2005) เมือเปรียบเทียบค่าพีเอช
ตามเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรียข์องกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 ทีกาํหนดว่าตอ้งมีค่าอยู่ในช่วง 
5.5 - 8.5 เมือพิจารณาจากค่าพีเอชของปุ๋ยหมกัในวิจยัครังนี สรุปไดว้า่ปุ๋ยหมกัทงัหมดมีค่าพีเอชอยู่
ในช่วงทียอมรับไดแ้ละผ่านเกณฑ์มาตรฐานทงัหมด แต่อย่างไรก็ดีการประเมินคุณภาพและความ
ปลอดภยัของปุ๋ยหมกัควรจะพิจารณาจากพารามิเตอร์อืนๆ ร่วมดว้ย  

4.1.3 ความจุแลกเปลยีนประจุบวก (CEC) และค่าการนําไฟฟ้า (EC) 

 การเปลียนแปลงของค่าความจุแลกเปลียนประจุบวกมีค่าอยูใ่นช่วง 6.10 - 12.65 

เซนติโมลต่อกิโลกรัม โดยมีค่าตาํสุดในวนัที 63 และมีค่าสูงสุดในวนัที 77 ของการหมกั แนวโนม้
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การเปลียนแปลงตลอดช่วงการหมกัพบว่ามีความผนัแปร ดงัภาพที 12 (ข) ทีเป็นเช่นนีเพราะใน
กระบวนการยอ่ยสลายอินทรียค์าร์บอนนนั จะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์เปลียนรูปเป็นสารอินทรียที์มี
หมู่ฟังก์ชันทีสามารถยึดจบักับธาตุอาหารพืชได้ จึงทาํให้ค่าความจุแลกเปลียนประจุบวกจะมี
แนวโนม้สูงขึน (Aparna et al., 2008) ซึงสัมพนัธ์กบักระบวนการเกิดฮิวมิกทีเพิมสูงขึน (Sanchez-

Monedero et al., 1999) ค่าความจุแลกเปลียนประจุบวกถือจึงเป็นดชันีหนึงในการประเมินการเจริญ
เตม็ทีของปุ๋ยหมกั โดยปุ๋ยทีเจริญเตม็ทีมีคุณภาพพร้อมใชค้วรมีค่าความจุแลกเปลียนประจุบวกไม่ตาํ
กวา่ 6.0 เซนติโมลต่อกิโลกรัม (Harada and Inoko, 1980 อา้งถึงใน Aparna et al., 2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 12 คุณสมบติัทางเคมีของปุ๋ยหมกัตลอดระยะเวลาการหมกัปุ๋ย 

(ก) ค่าพีเอช (pH) (ข) ค่าความจุแลกเปลียนประจุบวก (CEC) และ (ค) ค่าการนาํไฟฟ้า (EC)  

 

 การเปลียนแปลงค่าการนาํไฟฟ้ามีค่าอยูใ่นช่วง 2.85 - 5.06 เดซิซีเมนต่อเมตร มีค่า
ตาํสุดในวนัที 0 และมีค่าสูงสุดในวนัที 21 ของการหมกัโดยช่วงสองสัปดาห์แรกจะเห็นไดว้า่ค่าการ
นาํไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิมสูงขึนอย่างรวดเร็ว และในระยะปุ๋ยเจริญเต็มทีค่าการนาํไฟฟ้ามีแนวโน้ม
ลดลงจนค่อนขา้งคงที ดงัภาพที 12 (ค) ค่าการนาํไฟฟ้าทีมีแนวโนม้เพิมสูงขึนในระยะแรกของการ
หมกัเนืองจากเกิดกระบวนการเปลียนรูปสารอินทรียโ์ดยจุลินทรีย ์(mineralization) กลายเป็นเกลือ
แอมโมเนียไนโตรเจนรูปทีละลายนาํ ส่งผลให้ค่าการนาํไฟฟ้าเพิมสูงขึน (Huang et al., 2004) แต่
เมือเขา้สู่ระยะปุ๋ยเจริญเต็มทีแลว้ค่าการนาํไฟฟ้าจะมีแนวโน้มลดลงจนค่อนขา้งคงทีหากประเมิน
คุณภาพปุ๋ยหมกัโดยเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรียข์องกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 ที
กาํหนดเกณฑจ์ะตอ้งมีค่าการนาํไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดซิซีเมนต่อเมตร สรุปไดว้า่ปุ๋ยหมกัทีพร้อมใชง้าน 
คือ ปุ๋ยหมกัอายตุงัแต่ 49 วนั เป็นตน้ไป 

 
ระยะเวลาการหมกั (วนั) 

(ก) (ข) (ค) 
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4.1.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณสมบัติพนืฐานทางกายภาพและเคมีในการหมักปุ๋ย 
 กระบวนการหมกัปุ๋ยอาจมีปัจจยัหลายประการทีเกียวขอ้งหรือมีอิทธิพลในการ
กาํหนดคุณภาพปุ๋ยหมกั เช่น อุณหภูมิ ความชืน พีเอช ความจุแลกเปลียนประจุบวก และค่าการนาํ
ไฟฟ้า ดงันนัการหมกัปุ๋ยแต่ละครังควรติดตามการเปลียนแปลงของพารามิเตอร์ดงักล่าวเหล่านี เพือ
ประโยชน์ในการควบคุมกระบวนการหมกัปุ๋ยและการเก็บรักษาปุ๋ยหมกัให้คงคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานปุ๋ยอินทรียข์องกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.  จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกร
 ในการวิจัยครังนีจึงวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรด้วย Pearson 

correlation ของคุณสมบติัพืนฐานทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมกั ได้แก่ ระยะเวลาการหมัก 
อุณหภูมิ ความชืน พีเอช ความจุแลกเปลียนประจุบวก (CEC) และค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ซึงพบว่า
ปัจจัยอุณหภูมิ ความชืน และพีเอช มีความสัมพนัธ์กับระยะเวลาการหมกัปุ๋ยอย่างมีนัยสําคัญ 

(p < 0.05) ดงัตารางที 1 โดยอุณหภูมิและความชืนแปรผกผนักบัระยะเวลาการหมกัปุ๋ย นนัแสดงวา่
เมือหมกัปุ๋ยนานขึน อุณหภูมิและความชืนจะมีแนวโนม้ลดลง เนืองจากระยะเวลาหมกัปุ๋ยนานขึน
กระบวนการยอ่ยสลายและความชืนภายในกองปุ๋ยมีแนวโนม้ลดลง แต่ขณะทีพีเอชแปรผนัตามกบั
ระยะเวลาการหมกั แสดงว่าเมือระยะเวลาการหมกันานขึนค่าพีเอชมีแนวโน้มเพิมสูงขึน เพราะ
ปริมาณกรดอินทรียจ์ากการย่อยสลายลดลง และสารอินทรียรู์ปทีละลายนาํไดมี้ปริมาณเพิมสูงขึน 

ค่าพีเอชจึงสูงขึน (Huang et al., 2004) 

ตารางที  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหว่างระยะเวลาการหมักปุ๋ย อุณหภูมิ 
ความชืน พีเอช ความจุแลกเปลียนประจุบวก (CEC) และค่าการนาํไฟฟ้า (EC) 

ตวัแปร ระยะเวลาหมกั อุณหภูมิ ความชืน พีเอช CEC EC 

ระยะเวลาหมกั .  - . * - . ** . ** .  .  

อุณหภูมิ  .  .  - . * - .  .  

ความชืน   .  - . ** - .  - .  

พีเอช    .  .  .  
CEC     .  - .  

EC      .  

** มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที α= 0.01, n = 12 

* มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที α= 0.05, n = 12 
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จากค่าสัมประสิทธิของเพียร์สันดังแสดงในตารางที 1 จะเห็นได้ว่าปัจจัย
ความชืนและพีเอชมีอิทธิพลต่อกระบวนการหมกัปุ๋ยสูงกวา่ปัจจยัอืน ๆ (r = -0.981 และ r = .  
ตามลาํดบั) ดงันนัหากทราบค่าพีเอชก็สามารถอธิบายความชืนของปุ๋ยหมกัได ้ซึงมีประโยชน์ต่อ
การควบคุมกระบวนการหมกัปุ๋ยจากการควบคุมความชืนภายในกองปุ๋ยให้มีความเหมาะสม เพือให้
ไดปุ๋้ยทีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมือวิเคราะห์หาสมการทีเหมาะสมในการอธิบายโดยใชก้าร
วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (linear regression)โดยกาํหนดให้พีเอชเป็นตวัแปรอิสระและความชืนเป็น
ตวัแปรตาม ผลการวเิคราะห์และตวัแบบสมการทีไดด้งัแสดงในภาพที 13 ซึงจะเห็นไดว้า่ค่าพีเอชมี
ความสัมพนัธ์แบบแปรผกผนักับความชืน นันหมายความว่าเมือกระบวนการหมกัปุ๋ยนานขึน 
จุลินทรียท์าํการยอ่ยสลายสารอินทรียส่์งผลใหค้วามชืนลดลงและค่าพีเอชเพิมสูงขึน เนืองจากอตัรา
ของกิจกรรมการยอ่ยสลายของจุลินทรียจ์ะลดลง วตัถุดิบตงัตน้เหลือนอ้ยลงประกอบกบัมีสารฮิวมิก
เกิดขึนซึงมีความเสถียรยอ่ยสลายไดย้ากขึน จากตวัแบบสมการถดถอยเชิงเส้นกล่าวไดว้า่ค่าพีเอชมี
ความสามารถในการอธิบายค่าความชืนของปุ๋ยหมกัไดคิ้ดเป็นร้อยละ 83 

 

 
ภาพที 13 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างร้อยละความชืนกับพีเอช 

 

4.2 ธาตุและอตัราส่วนของธาตุองค์ประกอบ และความสัมพนัธ์กบัคุณสมบัติพนืฐานทางกายภาพ
และเคมีของปุ๋ยหมัก 
 ธาตุและอตัราส่วนธาตุองคป์ระกอบของกรดฮิวมิก สามารถใชเ้ป็นดชันีในการอธิบาย
การเปลียนแปลงทางโครงสร้างกรดฮิวมิกในกระบวนการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมกัได้ (Stevenson, 

1994, Rosa et al., 2005) โดยการเปลียนแปลงธาตุองคป์ระกอบสามารถแสดงคุณลกัษณะต่าง ๆ 
ของสารอินทรียไ์ด ้เนืองจากธาตุคาร์บอน (C), ไฮโดรเจน (H), ออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N) 
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เป็นองคป์ระกอบในสารอินทรียซึ์งส่วนหนึงจะถูกยอ่ยสลายกลายเป็นกรดฮิวมิก โดยเมือโครงสร้าง
กรดฮิวมิกชนิดแอลิแฟติกเปลียนเป็นแอโรแมติก การเปลียนแปลงธาตุองคป์ระกอบ C และ H มี
แนวโน้มลดลง แต่ O และ N มีแนวโน้มเพิมสูงขึน อตัราส่วนของธาตุองค์ประกอบก็เป็นดชันี
สาํคญัทีสามารถใชติ้ดตามการเปลียนรูปของสารอินทรียไ์ด้ บ่งบอกถึงระดบัการเกิดกรดฮิวมิกและ
เสถียรภาพของโครงสร้างกรดฮิวมิก โดยโครงสร้างทีประกอบดว้ยพนัธะคู่จะมีเสถียรภาพมากกวา่
พนัธะเดียว และค่าอตัราส่วนของธาตุ C/H และ C/O จะมีแนวโนม้ลดลง (Huang et al., 2006) 

4.2.1 ธาตุองค์ประกอบ 

 เมือวิเคราะห์ขอ้มูลปริมาณธาตุองคป์ระกอบของกรดฮิวมิก ประกอบดว้ย C, H, 

O และ N (นทัธีราและคณะ, 2554) พบวา่ปริมาณ C และ H มีค่าสูงสุดในวนัแรกของการหมกัมีค่า
เท่ากบั .  และ .  ตามลาํดบั และมีค่าตาํสุดในวนัที  ของการหมกัมีค่าเท่ากบั .  และ 

.  ตามลาํดบั สําหรับปริมาณ O มีค่าสูงสุดในวนัที  มีค่าเท่ากบั .  และ N มีค่าสูงสุดใน
วนัที  มีค่าเท่ากบั .  และทงั O และ N มีค่าตาํสุดในวนัแรกของการหมกั มีค่าเท่ากบั .  และ 
.  ตามลาํดบั ดงัภาพที 14 (ก) 

 C และ H มีแนวโน้มลดลง แต่ O และ N มีแนวโน้มเพิมสูงขึน ซึงให้ผล
เช่นเดียวกบัการวิจยัของ Veeken et al. (2000), Huang et al. (2006) และ Droussi et al. (2009) โดย
พบวา่ปริมาณ C และ H มีสัดส่วนลดลง สามารถอธิบายไดว้า่เมือระยะเวลานานขึนปริมาณ C ที
ลดลงชีให้เห็นว่ามีกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียเ์กิดขึน และปริมาณ H ลดลงแสดงว่าหมู่ 
แอลิแฟติกในโครงสร้างกรดฮิวมิกลดลงขณะทีแอโรแมติกเพิมขึน เกิดจากปฏิกิริยาการแทนที 

(substitution reaction) หรือปฏิกิริยาการรวมตวั (fusion reaction) โดยกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกที
มีเสถียรภาพ เกิดมาจากการรวมตวักนัของกรดฟัลวิก (Jouraiphy et al., 2005) แต่ปริมาณ N และ O 

มีแนวโนม้เพิมขึนเพราะโครงสร้างกรดฮิวมิกมีหมู่ฟังกช์นัทีมี O เป็นองคป์ระกอบเพิมขึน เช่น กรด
คาร์บอกซิลิกหรือกรดฟีนอลิก (Veeken et al., 2000; Huang et al., 2006) 

 จากกราฟระหวา่ง C และ O กบัระยะเวลาการหมกั ในภาพที 14 (ข) จะเห็นว่า
ปริมาณ C ในโครงสร้างกรดฮิวมิกมีแนวโนม้ลดลงแต่ O มีแนวโนม้เพิมขึน โดยปริมาณ C สามารถ
อธิบาย O ไดถู้กตอ้งคิดเป็นร้อยละ 99.5 ซึงให้ผลสอดคลอ้งเช่นเดียวกบัการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ของเพียร์สันต่างก็พบว่า C มีความสัมพนัธ์ชนิดแปรผกผนักบั O อย่างมีนยัสําคญั (r = -0.998,  

p < 0.05) นนัแสดงวา่โครงสร้างกรดฮิวมิกมีความเป็นแอลิแฟติกลดลง แต่จะมีหมู่ฟังก์ชนัทีมี O 

เป็นองค์ประกอบหรือหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดเพิมสูงขึน ซึงสอดคลอ้งเช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ 
Huang et al. (2006) และหากประเมินคุณภาพปุ๋ยหมกัโดยพิจารณาจากกราฟ อาจสรุปไดว้า่ช่วง 
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ภาพที 14 กราฟการเปลียนแปลงและความสัมพนัธ์ของปริมาณธาตุในองค์ประกอบของกรด
ฮิวมิกในระหว่างกระบวนการหมกัปุ๋ย 
(ก) กราฟการเปลียนแปลงระหวา่งปริมาณธาตุในองคป์ระกอบของกรดฮิวมิกกบัระยะเวลาการหมกั
ปุ๋ยไดแ้ก่ ธาตุคาร์บอน (C) ไนโตรเจน (N) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) 
(ข) กราฟการเปลียนแปลงระหวา่งปริมาณร้อยละคาร์บอน (C) และออกซิเจน (O) กบัระยะเวลาการ
หมกัปุ๋ยโดยพบวา่เมือระยะเวลาหมกันานขึน แนวโนม้ของคาร์บอนลดลงแต่ออกซิเจนเพิมขึน 
หมายเหตุ: I คือ ระยะเริมผสมตงัแต่วนัที 0 - 1, T คือ ระยะอุณหภูมิสูงตงัแต่วนัที 2 - 48 และ M คือ
ระยะเจริญเตม็ทีตงัแต่วนัที 49 - 119 

I                T                                             M 

(ก) 

(ข) 

I            T            M 
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ระยะเวลาทีปุ๋ยหมกัพร้อมใชแ้ละมีคุณภาพทีสุด  คือ ช่วงตงัแต่ วนัที 49 - 91 เนืองจากเป็นช่วงที
แนวโน้มการเปลียนแปลงของทงั C และ O ค่อนขา้งคงที (ภาพที 14) นนัแสดงว่าโครงสร้างกรด 
ฮิวมิกในช่วงเวลานีมีเสถียรภาพคงทนยอ่ยสลายยาก หากนาํไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรจะคงตวั
อยูใ่นดินนาน ถูกชะลา้งหรือย่อยสลายไดย้าก จึงช่วยชะลอการสูญเสียอินทรียวตัถุและธาตุอาหาร
ได ้แต่หากเกษตรกรเก็บไวน้านกวา่วนัที 91 จะเห็นวา่คุณภาพของปุ๋ยหมกัจะลดตาํลง เนืองจากเกิด
กระบวนการเปลียนรูปของธาตุใดๆ จากรูปอินทรียเ์ป็นรูปอนินทรีย ์ซึงแบคทีเรียสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ได ้ทาํให้ปริมาณธาตุอาหารทีเป็นประโยชน์ต่อพืชลดลง (Sanchez-Monedero et al., 
1999)   

4.2.2 อตัราส่วนของธาตุองค์ประกอบ และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติพืนฐานของปุ๋ย
หมัก 
 อตัราส่วนของธาตุองคป์ระกอบสามารถแสดงคุณลกัษณะเฉพาะของสารฮิวมิก 
โดยกรดฮิวมิกจะมี H/C สูงกวา่ แต่ขณะที O/C และ C/N จะมีค่าตาํกวา่กรดฟัลวิก เพราะโครงสร้าง
กรดฮิวมิกจะมีคุณลักษณะความเป็นแอลิแฟติก และมีลิกนินหรือโปรตีนในองค์ประกอบของ
โครงสร้าง แต่มีหมู่คาร์บอกซิลิกตาํกวา่กวา่เมือเทียบกบักรดฟัลวิก (Ghabbour and Davies, 2001) 
ดงันนัการเปลียนแปลงค่าอตัราส่วนของธาตุองคป์ระกอบ สามารถบ่งบอกถึงการเปลียนรูปของสาร
ฮิวมิกในปุ๋ยหมกัได ้

 การเปลียนแปลงของอตัราส่วน C/H, C/N และC/O ของโครงสร้างกรดฮิวมิก 
ตลอดระยะเวลาการหมักปุ๋ย พบว่าในระยะแรกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่
กลายเป็นสารอินทรียโ์มเลกุลเล็กลงเพราะใช้เป็นแหล่งอาหารไดง่้าย จาํพวกกรดอินทรีย ์นาํตาล 
หรือ กรดอะมิโน เป็นตน้ และตรึงแร่ธาตุจาํพวก N และ P ไวเ้พือใชส้ร้างเซลล์ใหม่ ขณะเดียวกนั
เกิดปฏิกิริยาการรวมตวักนัของสารผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ากการย่อยสลายในขนัตน้เพือสร้างสารฮิวมิก 
จากโครงสร้างกรดฮิวมิกชนิดแอลิแฟติกเปลียนเป็นชนิดแอโรแมติก ส่งผลให้ค่า C/N และ C/O มี
แนวโนม้ลดลง ขณะที C/H มีแนวโนม้เพิมสูงขึน โครงสร้างจึงมีเสถียรภาพสูงขึนเพราะโครงสร้าง
ชนิดแอโรแมติกทีประกอบดว้ยวงแหวนเบนซีน จะมีพลงังานพนัธะสูงถูกยอ่ยสลายไดย้ากกวา่ชนิด
แอลิแฟติกทีมีค่า C/H ตาํ และมีพลงังานพนัธะตาํกวา่ (Stevenson, 1994)  

 ดงันนัสรุปไดว้่าปุ๋ยหมกัทีประกอบกรดฮิวมิกทีมีคุณภาพดีและมีเสถียรภาพ คือ 
ปุ๋ยหมกัอายตุงัแต่วนัที 49 - 91 ซึงจะมีเสถียรภาพมากกวา่ปุ๋ยก่อนวนัที 49 และหลงัจากวนัที 91 เป็น
ตน้ไป แนวโน้มทีลดลงของ C/H, C/N และ C/O หลงัวนัที  บ่งชีว่าคุณภาพปุ๋ยหมกัเริมลดลง
เพราะเสถียรภาพของโครงสร้างกรดฮิวมิกมีแนวโนม้ลดลง  เนืองจากวตัถุดิบตงัตน้เหลือนอ้ยและ
จุลินทรียย์อ่ยสลายกรดฮิวมิกเพือใชเ้ป็นแหล่งพลงังาน ดงัภาพที 15 
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ภาพที 15 กราฟแนวโน้มการเปลียนแปลงอัตราส่วนของธาตุองค์ประกอบ ระหว่างคาร์บอน
ต่อไนโตรเจน (C/N) คาร์บอนต่อไฮโดรเจน (C/H) และคาร์บอนต่อออกซิเจน (C/O) กับ
ระยะเวลาการหมกัปุ๋ย  

หมายเหตุ: เมือระยะ I คือ ระยะเริมผสมตงัแต่วนัที 0 - 1   ระยะ T คือ ระยะอุณหภูมิสูงตงัแต่วนัที 2 

- 48 และ ระยะ M คือระยะเจริญเตม็ทีตงัแต่วนัที 49 - 119 
 

 เมือวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนของธาตุองคป์ระกอบกบัคุณสมบติั
พืนฐานของปุ๋ยหมกั พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่ง C/N กบัค่าการนาํไฟฟ้าเฉพาะระยะเริมการหมกั
ปุ๋ยจนถึงระยะอุณหภูมิสูง หรือตงัแต่วนัที 0 - 48 ของการหมกั โดยค่า C/N จะแปรผกผนักบัค่า EC 

อยา่งมีนยัสําคญั  (r = -0.989, p < 0.01, n = 7) ซึงค่า C/N บ่งบอกการเปลียนแปลงรูปแบบ
โครงสร้างของสารฮิวมิก ส่วนค่าการนาํไฟฟ้านนับ่งบอกการเปลียนแปลงของสารอนินทรียจ์าํพวก
ธาตุอาหารรองหรือเกลือของจุลธาตุต่าง ๆ นนัแสดงว่ามีธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร หรือเกลือ
ของฟอตเฟตและแอมโมเนียมทีเกิดขึนจึงส่งผลให้ค่า EC เพิมสูงขึน แต่ปริมาณคาร์บอนถูก
จุลินทรียใ์ชไ้ปจึงทาํให้ C/N ลดตาํลง แต่เมือเขา้สู่ระยะปุ๋ยเจริญเต็มที คือ ตงัแต่วนัที 49 เป็นตน้ไป 
ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่ง C/N และ EC หากพิจารณาจากแนวโนม้ พบวา่ค่า C/N เริมคงทีตงัแต่
วนัที 77 ส่วน EC จะเริมคงทีตงัแต่วนัที 63 ดงัภาพที 16 (ก) อาจเนืองจากปริมาณสารอินทรียเ์ริมลด
นอ้ยลง รวมถึงการตกตะกอนและระเหยของเกลือต่าง ๆ (Wong et al., 1995 อา้งถึงใน Huang et al., 
2004) 

 หากประเมินคุณภาพปุ๋ยหมกัจากค่า C/N และ EC สามารถใช้ค่า EC ของปุ๋ยหมกั
อธิบายค่า C/N ในโครงสร้างกรดฮิวมิกไดคิ้ดเป็นร้อยละ 85.2 ดงัภาพที 16 (ข) ดงันนัจึงอาจ  

I   T      M 
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ภาพที  กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่ง C/N และ C/H กบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) 

(ก) กราฟการเปลียนแปลงระหว่างค่า C/N และค่าการนาํไฟฟ้าตลอดกระบวนการหมกัปุ๋ย 

(ข) กราฟความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ระหว่าง C/N กับค่าการนาํไฟฟ้า (EC) 

หมายเหตุ: เมือระยะ I คือ ระยะเริมผสมตงัแต่วนัที 0 - 1   ระยะ T คือ ระยะอุณหภูมิสูงตงัแต่วนัที 2 

- 48 และ ระยะ M คือระยะเจริญเตม็ทีตงัแต่วนัที 49 - 119 

 

(ข) 

(ก) 
I     T              M 
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ใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามคุณภาพปุ๋ยหมกัและพิจารณาเสถียรภาพของโครงสร้างกรดฮิวมิกได ้
อยา่งรวดเร็วโดยไม่ตอ้งสกดักรดฮิวมิก เพือนาํไปวิเคราะห์ธาตุในองคป์ระกอบของโครงสร้าง ซึง
จะช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายอีกดว้ย 

 

4.3 ดัชนีระดับการเกดิฮิวมิกของปุ๋ยหมัก  
 การศึกษาระดบัการเกิดฮิวมิก โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากปริมาณองค์ประกอบสาร
ฮิวมิก ได้แก่ กรดฟัลวิก กรดฮิวมิก และฮิวมิน สําหรับงานวิจยันีทาํการติดตามเฉพาะกรดฮิวมิก 
เพราะเป็นองค์ประกอบทีมีบทบาททีสุดของสารฮิวมิกเมือเทียบกับฟัลวิกและฮิวมิน เนืองจาก
คุณสมบติัการละลายและความเสถียรคงตวัในสิงแวดลอ้ม (Stevenson, 1994) นอกจากนียงัสามารถ
ประเมินระดบัการเกิดฮิวมิกไดจ้ากการตรวจติดตามโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชนัของกรดฮิวมิก ดว้ย
วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีแบบเปียกร่วมกบัเทคนิค FT-IR จะช่วยอธิบายถึงคุณภาพปุ๋ยหมกัและ
คาดการณ์พฤติกรรมหรือเสถียรภาพของกรดฮิวมิกเมืออยู่ในสิงแวดลอ้มได ้ซึงจะเป็นประโยชน์
มากสาํหรับเกษตรกร 

4.3.1 ดัชนีระดับการเกดิฮิวมิกจากร้อยละของปริมาณกรดฮิวมิก และความสัมพันธ์กับ
คุณสมบัติพนืฐานทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยหมัก 
 ในระยะแรกของกระบวนการหมกัปุ๋ย จะเกิดการยอ่ยสลายอินทรียข์นาดใหญ่ให้
กลายเป็นสารอินทรีย์ทีมีขนาดเล็กลง  จาํพวก กรดอินทรีย์ นาํตาล กรดอะมิโนหรือโปรตีน ซึง
จุลินทรียส์ามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดง่้าย และส่วนหนึงเพือรอการสร้างสารฮิวมิกทีมีเสถียรภาพ
ในขนัตอนต่อไป (Stevenson, 1994) ปริมาณกรดฮิวมิกจึงมีแนวโนม้ลดลงในช่วงแรกของการหมกั
ตงัแต่วนัที 0 - 21 โดยมีค่าตาํทีสุดในวนัที 21 เท่ากบัร้อยละ 11.26 ของนาํหนกัปุ๋ย ผลการวิจยัทีได้
สอดคลอ้งกบั Veeken et al. (2000) แต่หลงัจากวนัที 21 เป็นตน้ไป พบวา่ระดบัปริมาณกรดฮิวมิก
ในปุ๋ยหมกัมีแนวโนม้ผนัผวนแต่เพิมสูงขึน โดยมีค่าสูงสุดในวนัสุดทา้ยของการหมกัเท่ากบัร้อยละ 
55.56 ของนาํหนกัปุ๋ย ดงัภาพที 17 (ก) จากขอ้มูลอาจสรุปไดว้า่ระยะเวลาทีเหมาะสมและเร็วทีสุด
ในการหมกัปุ๋ยอินทรีย์ทีมีคุณภาพอุดมด้วยกรดฮิวมิก คือ ระยะเวลา 49 วนั ทงันีการประเมิน
คุณภาพปุ๋ยหมกัโดยพิจารณาจากพารามิเตอร์ปริมาณกรดฮิวมิกเพียงอย่างเดียวอาจไม่บ่งชีถึง
คุณภาพของกรดฮิวมิก ควรทีจะพิจารณาร่วมกบัพารามิเตอร์อืน ๆ ร่วมดว้ย 
 เมือวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรคุณสมบติัพืนฐานทางกายภาพและเคมี
ของปุ๋ยหมกักบัร้อยละของปริมาณกรดฮิวมิก พบวา่อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อปริมาณร้อยละกรดฮิวมิก 
อย่างมีนยัสําคญั (p < 0.05) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันมีค่าเท่ากบั -0.796 โดยเมือ
อุณหภูมิ 
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ภาพที 17 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณกรดฮิวมิกและอุณหภูมิของปุ๋ยหมัก 

(ก) กราฟการเปลียนแปลงระหวา่งปริมาณร้อยละกรดฮิวมิกและอุณหภูมิกบัระยะเวลาการหมกัปุ๋ย  
(ข) กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณกรดฮิวมิกกบัอุณหภูมิ 

หมายเหตุ: เมือระยะ I คือ ระยะเริมผสมตงัแต่วนัที 0 - 1   ระยะ T คือ ระยะอุณหภูมิสูงตงัแต่วนัที 2 

- 48 และ ระยะ M คือระยะเจริญเตม็ทีตงัแต่วนัที 49 - 119 

 

 

I   T                     M 

(ข) 

(ก) 
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ภายในกองปุ๋ยเริมลดลง กระบวนการสร้างกรดฮิวมิกจะเกิดได้ดี ปริมาณกรดฮิวมิกจึงมีแนวโน้ม
เพิมสูงขึน ดงัภาพที 17 (ข) 

 เมือวิเคราะห์หาสมการทีเหมาะสมในการอธิบายโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิง
เส้นอยา่งง่าย โดยกาํหนดใหอุ้ณหภูมิเป็นตวัแปรอิสระและปริมาณร้อยละกรดฮิวมิกเป็นตวัแปรตาม 
ผลการวเิคราะห์ดงัตวัแบบสมการที [6] 

 

 HA  =   -2.400 (T) + 105.42 R2 = 0.634     n = 12            [6] 

 

 เมือ  HA คือ ปริมาณร้อยละกรดฮิวมิกเมือเทียบกบันาํหนกัปุ๋ย 
  T    คือ อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมกั (องศาเซลเซียส) 

   

 จึงยืนยนัได้ว่าอุณหภูมิเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการย่อยสลายรวมถึง
กระบวนการสร้างฮิวมิกดว้ย โดยปัจจยัอุณหภูมิสามารถอธิบายปริมาณกรดฮิวมิกของปุ๋ยหมกัได้
ถูกตอ้งคิดเป็นร้อยละ 63.4 ดงันนัจึงอาจใชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการหมกัปุ๋ยให้เอือ
ต่อการเกิดกรดฮิวมิก ซึงจะช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกรดฮิวมิก
โดยตรง อยา่งไรก็ดีการประเมินระดบัปริมาณกรดฮิวมิกเพียงอยา่งเดียวนนั อาจไม่เพียงพอต่อการ
บ่งชีคุณภาพหรือการเจริญเต็มทีของปุ๋ยหมกัได ้(Inbar et al., 1990, Veeken et al., 2000 และ
Castaldi et al., 2005) เนืองจากจะตอ้งทราบถึงรูปแบบโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชนั เพือประเมิน
คุณลกัษณะอืน ๆ รวมถึงเสถียรภาพของโครงสร้างกรดฮิวมิกต่อไป  
 4.3.2 ดัชนีระดับการเกิดฮิวมิกจากปริมาณหมู่ฟังก์ชันทีเป็นกรดด้วยวิธีการวิเคราะห์
ทางเคมีแบบเปียก และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติพืนฐานทางกายภาพ เคมี และปริมาณกรด       
ฮิวมิกของปุ๋ยหมัก 
 การตรวจติดตามการเปลียนแปลงปริมาณหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดของกรดฮิวมิกใน
ปุ๋ยหมกัเมือคิดเทียบกบัปริมาณร้อยละกรดฮิวมิกทีสกดัไดท้งัหมดจากปุ๋ย  กรัม พบว่าผลรวม
ความเป็นกรด (ผลรวมระหว่างกรดฟีนอลิกและคาร์บอกซิลิก) มีค่าอยู่ในช่วง  - ,   

เซนติโมลต่อกิโลกรัม โดยปริมาณกรดฟีนอลิกทีพบมีค่าในช่วง  - ,  เซนติโมลต่อกิโลกรัม 
มีค่าตาํสุดและสูงสุดในวนัที  และ  ของการหมกั ขณะทีปริมาณกรดคาร์บอกซิลิกมีค่าอยู่
ในช่วง  -  เซนติโมลต่อกิโลกรัม มีค่าตาํสุดและสูงสุดในวนัที  และ  ของการหมกั ดงั
ภาพที 18   
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ภาพที 18 กราฟแนวโน้มการเปลียนแปลงปริมาณกรดฟีนอลิกและกรดคาร์บอกซิลิก (เมือ
คิดเทียบกับปริมาณกรดฮิวมิกทีสกัดได้ทงัหมดจากปุ๋ยหมกั  กรัม) 

หมายเหตุ: เมือระยะ I คือ ระยะเริมผสมตงัแต่วนัที 0 - 1   ระยะ T คือ ระยะอุณหภูมิสูงตงัแต่วนัที 2 

- 48 และ ระยะ M คือระยะเจริญเตม็ทีตงัแต่วนัที 49 – 119 

 

 โดยค่าผลรวมความเป็นกรด ฟีนอลิกและคาร์บอกซิลิกของกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกั 
ต่างมีความสัมพนัธ์กบัผลรวมความเป็นกรดอยา่งมีนยัสําคญั (r = 0.995 และ 0.667, p < 0.05) และ
ทงัผลรวมความเป็นกรด กรดฟีนอลิก และกรดคาร์บอกซิลิกต่างก็สัมพนัธ์กบัปริมาณกรดฮิวมิก  

อยา่งมีนยัสําคญั (r = 0.791, 0.745 และ 0.821, p < 0.01 ตามลาํดบั) ดงัตารางที 2 แสดงให้เห็นถึง
คุณลกัษณะเด่นของหมู่ฟังกช์นัทงัสองในลกัษณะเป็นดชันีของกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกได ้ 

 แนวโนม้ของปริมาณร้อยละกรดฮิวมิกและหมู่ฟังกช์นัทีเป็นกรดลดลงจากวนัเริม
ผสมไปจนตาํทีสุดในวนัที   อาจเนืองมาจากวตัถุดิบตงัตน้ทีมีปริมาณฮิวมิกดงัเดิม เช่น มูลสัตว์
ต่าง ๆ ถูกนาํเขา้สู่กระบวนการย่อยสลายในการหมกันีอีกครัง เพือเป็นอาหารจุลินทรียใ์นช่วงแรก
ร่วมกบัพวกแกลบ และเซลลูโลสทีมาจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรและทีปะปนมากบัมูลสัตว ์
โดยแนวโนม้ของกรดฮิวมิกและหมู่ฟังกช์นัสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมกัทีเพิมสูงขึนในช่วงนี 
(ภาพที  ก) โดยหลงัจากวนัที 21 เป็นตน้ไป ปริมาณกรดฮิวมิกและหมู่ฟังก์ชนัมีแนวโน้มเพิม
สูงขึนจากกระบวนการสร้างสารฮิวมิกทีเกิดขึนมาใหม่ จากนนัทงัผลรวมความเป็นกรด หมู่ฟังก์ชนั
ทงัสองของกรดฮิวมิก และปริมาณกรดฮิวมิกจะมีแนวโนม้เพิมสูงขึนและมีค่าสูงทีสุดในช่วงทา้ย ๆ  

I      T          M 
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ตารางที  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งคุณสมบติัพืนฐานทางกายภาพและเคมี 
ปริมาณร้อยละกรดฮิวมิก กบัหมู่ฟังกช์นัทีป็นกรด ประกอบดว้ย ผลรวมความเป็นกรด กรดฟีนอลิก 
และกรดคาร์บอกซิลิก 

ตวัแปร ผลรวมความเป็นกรด กรดฟีนอลิก กรดคาร์บอกซิลิก 

ระยะเวลาการหมกั 0.503 0.442 0.757** 

อุณหภูมิ -0.527 -0.485 -0.630* 

ความชืน -0.404 -0.344 -0.685* 

พีเอช 0.198 0.145 0.502 

ความจุแลกเปลียนประจุบวก 0.442 0.441 0.283 

ค่าการนาํไฟฟ้า -0.517 -0.526 -0.259 

ร้อยละกรดฮิวมิก 0.791** 0.745** 0.821** 

ผลรวมความเป็นกรด 1.000 0.995** 0.667* 

กรดฟีนอลิก  1.000 0.585* 

กรดคาร์บอกซิลิก   1.000 

** มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที α= 0.01, n = 12 

* มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที α= 0.05, n = 12 

 

ของกระบวนการหมกั (หลงัวนัที  เป็นตน้ไป) แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของระยะเวลาการหมกัที
มีต่อคุณลกัษณะของกรดฮิวมิกทีจะส่งผลต่อการเพิมหรือลดปริมาณหมู่ฟังกช์นัทงัสอง 

 เมือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างพารามิเตอร์พืนฐานทางกายภาพและเคมี
ของปุ๋ยหมกั ประกอบด้วย ระยะเวลาการหมกั อุณหภูมิ ความชืน พีเอช ความจุแลกเปลียนประจุ
บวก  และค่าการนาํไฟฟ้ากบัปริมาณหมู่ฟังกช์นัทีเป็นกรดโดยวธีิวเิคราะห์ทางเคมีแบบเปียก  พบวา่
กรดคาร์บอกซิลิกมีความสัมพันธ์ชนิดแปรผันตามกับระยะเวลาการหมักอย่างมีนัยสําคัญ  
(r = 0.757, p < 0.01) โดยเมือระยะเวลาการหมกัปุ๋ยนานขึนโครงสร้างของกรดฮิวมิกจะมีหมู่
ฟังก์ชนัคาร์บอกซิลิกเพิมมากขึน ให้ผลสอดคลอ้งกบั Tsutsuki and Kuwatsuka (1978) ทีพบว่า
ระหวา่งกระบวนการเกิดฮิวมิกโครงสร้างกรดฮิวมิกจะมีหมู่คาร์บอกซิลิกและคาร์บอนิลเพิมสูงขึน
ดว้ย 

 จากความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณกรดฮิวมิกกบัปริมาณหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรด เมือ
นาํความสัมพนัธ์มาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เพือหาสมการทีเหมาะสมในการอธิบาย 
ตวัแบบสมการทีไดด้งัแสดงในสมการที [7], [8] และ [9]  
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TAt       =  25.767 (HA)  + 55.926  R2 = 0.625    n = 12          [7] 

ArOHt   =  22.319 (HA) - 40.334     R2 = 0.556    n = 12          [8] 

COOHt  =  3.449 (HA) + 15.598  R2 = 0.674    n = 12          [9] 
 

เมือ HA     คือ ปริมาณร้อยละกรดฮิวมิกเมือเทียบกบันาํหนกัปุ๋ย 

TAt     คือ ผลรวมความเป็นกรดเมือเทียบกบัปริมาณร้อยละกรดฮิวมิกทีสกดัได ้

ArOHt คือ ปริมาณหมู่ฟีนอลิกเมือเทียบกบัปริมาณร้อยละกรดฮิวมิกทีสกดัได ้

COOHtคือ ปริมาณหมู่คาร์บอกซิลิกเมือเทียบกบัปริมาณร้อยละกรดฮิวมิกทีสกดั
ได ้

 สมการขา้งตน้นีอธิบายปริมาณหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดจากปริมาณร้อยละของกรด
ฮิวมิกได ้ ซึงปริมาณหมู่ฟังกช์นัทีมากหรือนอ้ย ก็เป็นอีกดชันีหนึงทีบ่งบอกถึงคุณภาพกรดฮิวมิกได ้ 
หมู่ฟังก์ชนัทีมากบ่งบอกถึงศกัยภาพการตรึงหรือดูดซบัธาตุอาหารทีจะปลดปล่อยสู่พืชไดม้ากขึน 
เป็นการคาดการณ์ทีประหยดัเวลาในการวิเคราะห์และค่าใช้จ่ายไดเ้ป็นอย่างดี  โดยปริมาณกรด 

ฮิวมิก สามารถอธิบายค่าผลรวมความเป็นกรด ฟีนอลิก และคาร์บอกซิลิกไดร้้อยละ 62.5, 55.6 และ 
67.4 ตามลาํดบั  

4.3.3 ดัชนีระดับการเกิดฮิวมิกจากโครงสร้างทีวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FT-IR และ
ความสัมพนัธ์กบัคุณสมบัติพนืฐานทางกายภาพ เคมี และปริมาณกรดฮิวมิกของปุ๋ยหมัก 

 การตรวจติดตามการเปลียนแปลงโครงสร้างกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกัโดยใช้เทคนิค 

FT-IR อาศยัหลกัการดูดกลืนคลืนแสงอินฟราเรด เนืองจากการสันหรือหมุนของพนัธะเคมีภายใน
โมเลกุลกรดฮิวมิก ขอ้มูลทีไดจ้ากการวิเคราะห์ทงัค่าการดูดกลืนแสงและอตัราส่วนค่าการดูดกลืน
แสง จะช่วยอธิบายเพิมเติมทาํให้เขา้ใจมากยิงขึนถึงการเปลียนแปลงของกระบวนการเกิดฮิวมิก 
ระดบัการเกิดฮิวมิก และเสถียรภาพของโครงสร้าง เพือใชป้ระกอบการประเมินคุณภาพปุ๋ยหมกัได ้
ซึงเมือนาํไปวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัพารามิเตอร์ทีใช้ประเมินคุณภาพปุ๋ยทงัแบบทีเกษตรกรใช้
ดงัเดิมและพารามิเตอร์ทีกรมวิชาการเกษตรกาํหนด ประกอบด้วย ระยะเวลาการหมกั อุณหภูมิ 
ความชืน  พีเอช ความจุแลกเปลียนประจุบวก และค่าการนาํไฟฟ้า รวมถึงปริมาณกรดฮิวมิก และ
ปริมาณหมู่ฟังก์ชนัทีป็นกรด จากความสัมพนัธ์ทีได้สามารถอธิบายหรือคาดการณ์เสถียรภาพของ
โครงสร้างกรดฮิวมิกและคุณภาพของปุ๋ยหมกัไดอ้ยา่งง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้าย
โดยเกษตรกรไม่ตอ้งทาํการสกดัแยกกรดฮิวมิก 
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4.3.3.1 ค่าการดูดกลืนแสง และความสัมพันธ์คุณสมบัติพืนฐานทาง
กายภาพ เคมี และปริมาณกรดฮิวมิกของปุ๋ยหมัก 

 การตรวจติดตามโครงสร้างของกรดฮิวมิกจากตวัอยา่งปุ๋ยหมกัใน
วนัที 0, 7, 14, 21, 28, 35, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 ดว้ยเทคนิค FT- IR ช่วงจาํนวนคลืนตงัแต่ 
4000 - 400 เซนติเมตร-1 จากแถบอินฟราเรดสเปกตรัมทีได ้สามารถอธิบายการเปลียนแปลงของ
กระบวนการเกิดฮิวมิก  โดยเกิดทังกระบวนการสร้างและการเปลียนรูปของกรดฮิวมิก 
นอกเหนือจากการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพและเคมีแบบดงัเดิมเพียงอย่าง
เดียว ซึงทาํใหก้ารประเมินคุณภาพปุ๋ยหมกัไดถู้กตอ้งมากขึน 

 จากผลการศึกษาโครงสร้างด้วย FT-IR พบการดูดกลืนแสงที 
3300, 2930, 2850, 1650, 1540, 1450, 1380, 1250, 1125 และ 1030 เซนติเมตร-1 แสดงวา่ภายใน
โครงสร้างของโมเลกุลกรดฮิวมิก ประกอบไปดว้ยพนัธะ O-H, C-H, C=C, C=O, N-H และ C-O 

และการพฒันาโครงสร้างกรดฮิวมิกของปุ๋ยหมกัทีสําคญัและเห็นเด่นชดั คือพนัธะ C-H (ที 2930), 

C=C หรือ C=O (ที 1650) และ N-H (ที 1540) และ C-O (ที 1250) ดงัภาพที 19 ซึงมีคุณลกัษณะทาง
โครงสร้างหลายประการทีบ่งบอกถึงกระบวนการเกิดกรดฮิวมิกและเสถียรภาพของโครงสร้างได ้
โดยโครงสร้างกรดฮิวมิก ชนิดแอลิแฟติกเมือเปลียนรูปเป็นชนิดแอโรแมติกทีมีเสถียรภาพสูงกว่า 
จะตรวจพบค่าการดูดกลืนแสงที 1650 เซนติเมตร-1 มีแนวโนม้เพิมขึน เนืองจากภายในโครงสร้างมี
สัดส่วนของพนัธะคู่หรือวงแหวนแอโรแมติกเพิมสูงขึนนนัเอง ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของกรด
ฮิวมิกทีไดส้อดคลอ้งเช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ Castaldi et al. (2005), Jouraiphy et al. (2005), 

Huang et al. (2006), Wei et al. (2007), Droussi et al. (2009), Fukushima et al. (2009)  และ Amir 

et al. (2010) เนืองจากแถบสเปกตรัมทีไดมี้ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ผูว้ิจยัจึงแสดงตวัอย่างแถบ
สเปกตรัมของกรดฮิวมิกเฉพาะในวนัที  0, 21, 49, 77, 91 และ 119 รวมถึงคาํอธิบายในการแปลผล
การวเิคราะห์ ดงัแสดงไวใ้ตภ้าพที 19  
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ภาพที  อินฟราเรดสเปกตรัมของกรดฮิวมิกในวนัที 0, 21, 49, 77, 91 และ 119 ตามลาํดับ 

 
†ตาํแหน่งจาํนวนคลืน (เซนติเมตร-1) คือ 
3300 คือ พนัธะ O-H ของหมู่ไฮดรอกซิลของแอลกอฮอล์ ฟีนอลและกรดอินทรีย ์หรือพนัธะ N-H   
ของหมู่แอไมด ์

2930, 2850 คือ พนัธะ C-H (สันแบบยดื) ของหมู่อลัคิล 
1650 คือ พนัธะ C=C, C=O ของหมู่อลัคีน แอโรแมติก แอไมด์ปฐมภูมิ คีโตน ควิโนน หรือ 
คาร์บอกซิเลต 
1540 คือ พนัธะ N-H ของหมู่แอไมดทุ์ติยภูมิ 
1450 คือ พนัธะ C-H (การสันแบบงอ) ของหมู่อลัคิลฟีนอลิก หรือคาร์บอกซิเลต 
1380 คือ พนัธะ C-H (การสันแบบงอ) และหมู่คาร์บอกซิลเลต (COO- ) 

1250 คือ พนัธะ C-O ของหมู่แอโรแมติกอีเทอร์ (C-O-C) คาร์บอกซิลิก หรือพนัธะ C-N ของหมู่ 
แอไมดต์ติยภูมิ 
1125 คือ พนัธะ C-O ของทุติยภูมิแอลกอฮอลห์รืออีเทอร์ 
1030 คือ พนัธะ C-O ของคาร์โบไฮเดรตหรือโพลีแซคคาไรด์ 
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เมือนาํค่าการดูดกลืนแสงทีตาํแหน่งจาํนวนคลืนมาพลอตกราฟ 
เพือหาแนวโนม้การเปลียนแปลงของโครงสร้างกรดฮิวมิกในระหวา่งการหมกัปุ๋ย สามารถจดักลุ่ม
ได ้6 กลุ่ม ตามชนิดของพนัธะหรือหมู่ฟังกช์นั ดงันี   

1. พนัธะ O – H (หมู่ไฮดรอกซิล ท ี3300 เซนติเมตร-1)  

 การติดตามการเปลียนแปลงพนัธะ O-H ที 3300 เซนติเมตร-1 
พบว่าแนวโน้มการเปลียนแปลงค่อนขา้งผนัผวนและเพิมขึนอย่างรวดเร็วในสัปดาห์แรกของการ
หมกั ดงัภาพที 20 (ก) สอดคล้องกับทฤษฎีการย่อยสลายสารอินทรียเ์พือสร้างสารฮิวมิก โดย
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์จะให้สารผลิตภณัฑ์กลุ่มกรดอินทรีย  ์นาํตาล และโพลีฟีนอล 
(Essington, 2004) ซึงเป็นสารตงัตน้สําคญัหนึงในการสร้างสารฮิวมิกต่อไป และเมือวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบว่าพนัธะ O-H มีความสัมพนัธ์ชนิดแปรผนัตามกบัพนัธะเคมีที
เป็นองคป์ระกอบโครงสร้างกรดฮิวมิกอยา่งมีนยัสําคญั (p < 0.05) ซึงประกอบดว้ยพนัธะ C-H ที 
2930, 1450 และ 1380 (r = 0.943, , 0.959 และ 0.837 ตามลาํดบั), พนัธะ C=C และ C=O ที 1650 (r = 

0.728) และ N-H ที 1540 (r =0.768) นนัจึงยืนยนัวา่โครงสร้างกรดฮิวมิกมี O-H เป็นหมู่ฟังก์ชนั
สําคญั เพราะเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลกรดอินทรีย ์แอลกอฮอล์ นาํตาล ฟีนอล และโพลีฟีนอล 
ทีต่างก็เป็นสารอินทรียต์งัตน้ในการสร้างกรดฮิวมิก และมี O-H ในหมู่ฟังก์ชนัทงัคาร์บอกซิลิก
และฟีนอลิกดว้ย 
 2. พนัธะ C-H (หมู่อลัคิล ท ี2930, 1450 และ 1380 เซนติเมตร-1) 

  จากการตรวจติดตามการเปลียนแปลงของพนัธะ C-H ที 2930, 

1450 และ 1380 เซนติเมตร-1ตามลาํดบั พบวา่มีการเปลียนแปลงทีสําคญัและเห็นอยา่งชดัเจนทีสุด 
คือ การเพิมขึนอยา่งรวดเร็วของพนัธะ C-H ในช่วงสัปดาห์แรกเช่นเดียวกบัพนัธะ O-H อธิบายได้
วา่ในระยะแรกของการหมกัสารอินทรียต์งัตน้มีปริมาณมาก จุลินทรียจึ์งเจริญเติบโตเพิมจาํนวนทาํ
ใหอ้ตัราของกิจกรรมการยอ่ยสลายเพิมอยา่งรวดเร็วนนัเอง ดงัภาพที 20 (ข) แสดงวา่ในวนัดงักล่าว
เกิดการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นอตัราสูง ทาํให้โครงสร้างกรดฮิวมิกทีไดมี้ความเป็นแอลิแฟติกสูง
กวา่เมือเทียบกบัวนัอืน ๆ   

 เมือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรของพนัธะ C-H 

ที 2930, 1450 และ 1380 เซนติเมตร- 1  กบัพนัธะอืน ๆ ในองคป์ระกอบโครงสร้างที 3300, 1650, 

1540, 1250, 1125 และ 1030 เซนติเมตร-1  พบวา่พนัธะ C-H ที 1450 และ 1380 มีความสัมพนัธ์แบบ
แปรผนัตามกบัพนัธะ O-H, C=C, C=O และ C-O อยา่งมีนยัสําคญั (p < 0.01) โดยค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สันที 1450 มีค่าเท่ากบั 0.959, 0.875 และ 0.867 และที 1380 มีค่าเท่ากบั 0.837, 

0.962 และ 0.972 ตามลาํดบั ดงัตารางที 13  
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ภาพที  กราฟการเปลียนแปลงระหวา่งค่าการดูดกลืนแสงของกรดฮิวมิกที 3300, 2930, 1450 และ 
1380 เซนติเมตร-1 กบัระยะเวลาการหมกั 

(ก) กราฟการเปลียนแปลงของค่าการดูดกลืนแสงที 3300 เซนติเมตร-1 

(ข) กราฟการเปลียนแปลงของค่าการดูดกลืนแสงที 2930, 1450 และ 1380 เซนติเมตร-1 

(ก) 

(ข) 
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ตารางที  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งค่าการดูดกลืนแสงของพนัธะในโครงสร้างกรดฮิวมิก 

ตวัแปร 3300 2930 1650 1540 1450 1380 1250 1125 1030 

3300 1.000 0.943** 0.728** 0.768** 0.959** 0.837** 0.699* -0.252 -0.270 

2930  1.000 0.466 0.520 0.822** 0.616* 0.432 -0.557 -0.573 

1650   1.000 0.991** 0.875** 0.962** 0.984** 0.457 0.439 

1540    1.000 0.910** 0.987** 0.989** 0.411 0.393 

1450     1.000 0.953** 0.867** 0.008 0.012 

1380      1.000 0.972** 0.306 0.287 

1250       1.000 0.500 0.481 

1125        1.000 0.999** 

1030         1.000 

** มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที α= 0.01, n = 12 

*   มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที α= 0.05, n = 12 
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 3. พันธะ C=C และ C=O (หมู่แอโรแมติกหรือคาร์บอกซิลิก  
ท ี1650 และ 1380 เซนติเมตร-1) 

  จากการตรวจติดตามการเปลียนแปลงของพนัธะ C=C และ 

C=O ที 1650 และ 1380 เซนติเมตร-1 ซึงบ่งบอกความไม่อิมตวัของโครงสร้างเนืองมาจากพนัธะคู่
หรือวงแหวนแอโรมาติก และเป็นพนัธะทีนิยมใชติ้ดตามกระบวนการยอ่ยสลายและการสร้างฮิวมิก 
(Castaldi et al., 2005, Huang et al., 2006) ผลการศึกษาพบวา่พนัธะ C=C และ C=O มีแนวโนม้ผนั
ผวนลกัษณะคลา้ยระฆงัควาํ มีค่าสูงในวนัที 14, 49 และ 91 ดงัภาพที 21 (ก) บ่งชีวา่ปุ๋ยหมกัในวนั
ดังกล่าวมีคุณภาพสูงกว่าเมือเทียบกับวนัอืน ๆ  เนืองจากโครงสร้างกรดฮิวมิกมีความเป็น 

แอโรแมติกและมีเสถียรภาพสูง 

  เมือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนัธะ C=C และ C=O ที 
1650 เซนติเมตร-1 กบัพนัธะอืน ๆ ในองคป์ระกอบโครงสร้างที 3300, 2930, 1540, 1450, 1250, 

1125 และ 1030 เซนติเมตร-1  พบวา่มีความสัมพนัธ์แบบแปรผนัตามกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p < 0.01) 
กบัค่าการดูดกลืนแสงที 1540, 1250, 1380, 1450 และ 3300 เซนติเมตร-1 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สันมีค่าเท่ากบั 0.991, 0.984, 0.962, 0.875 และ 0.728 ตามลาํดบั นนัแสดงวา่โครงสร้าง
กรดฮิวมิกมีการพฒันาจากการเชือมต่อรวมตวักนัของสารอินทรียห์รือกรดอะมิโนขนาดเล็ก ๆ ที
พนัธะ C=C, C=O, N-H, C-H และ O-H เสถียรภาพของกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกัจึงเพิมสูงขึน  

 4. พนัธะ N-H (หมู่แอไมด์ ท ี1540 เซนติเมตร-1)  

  การตรวจติดตามการเปลียนแปลงของพนัธะ N-H ที 1540 

เซนติเมตร-1 พบวา่มีแนวโนม้ผนัผวนลกัษณะคลา้ยระฆงัควาํ มีค่าสูงในวนัที 14, 49 และ 91 ดงัภาพ
ที 21 (ข) สอดคลอ้งกบัทฤษฎีชูการ์-เอมีนทีสันนิษฐานวา่กรดฮิวมิกเกิดมาจากการรวมตวักนัของ
นาํตาลและกรดอะมิโนทีมีพนัธะ N-H เป็นองคป์ระกอบ และเมือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า
การดูดกลืนแสงที 1540 เซนติเมตร-1 กบัค่าการดูดกลืนแสงของพนัธะอืน ๆ พบว่ามีความสัมพนัธ์
กบัแบบแปรผนัตามกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.01) กบัค่าการดูดกลืนแสงที 1650, 1250, 1380, 1450 

และ 3300 เซนติเมตร-1 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันมีค่าเท่ากบั 0.991, 0.989, 0.987, 

0.910 และ 0.768 ตามลาํดบั ดงัตารางที 13  
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ภาพที 21 กราฟการเปลียนแปลงระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที 1650, 1540, 1380, 1250, 

1125 และ 1030 เซนติเมตร-1 ของกรดฮิวมิกกับระยะเวลาการหมกั 

(ก) กราฟการเปลียนแปลงของค่าการดูดกลืนแสงที 1650 และ 1380 เซนติเมตร-1 

(ข) กราฟการเปลียนแปลงของค่าการดูดกลืนแสงที 1540 เซนติเมตร-1 

(ค) กราฟการเปลียนแปลงของค่าการดูดกลืนแสงที 1250, 1125 และ 1030 เซนติเมตร-1 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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 5. พนัธะ C-O (หมู่แอโรแมติกอเีทอร์ หรือ คาร์บอกซิลกิ ท ี1250 

เซนติเมตร-1)  

  การตรวจติดตามการเปลียนแปลงของพนัธะ C-O ที 1250 

เซนติเมตร-1 พบวา่มีแนวโน้มผนัผวนลกัษณะคลา้ยระฆงัควาํ  มีค่าสูงในวนัที 14, 49 และ 91 ดงั
ภาพที 21 (ค) เมือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงของพนัธะ C-O ที 1250 

เซนติเมตร-1 กบัพนัธะอืน ๆ ในโครงสร้าง ที 3300, 2930, 1650, 1540, 1450, 1380, 1125 และ 1030 

เซนติเมตร-1  พบวา่ความสัมพนัธ์แบบแปรผนัตามอยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05) กบัค่าการดูดกลืนแสง
ที 1540, 1650, 1380, 1450 และ 3300 เซนติเมตร-1 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันมีค่า
เท่ากบั 0.989, 0.984, 0.972, 0.867 และ 0.669 ตามลาํดบั แสดงว่าโครงสร้างกรดฮิวมิกมีการ
เชือมต่อระหว่างพนัธะ C-O, N-H, C=C, C=O,  C-H และ O-H เพือพฒันาโครงสร้างให้มี
เสถียรภาพคงตวัต่อไป 

 6. พนัธะ C-O (หมู่แอลกอฮอล์ คาร์โบไฮเดรตหรือโพลีแซคคาไรด์ 

ท ี1125 และ 1030 เซนติเมตร-1)  

  พนัธะ C-O ตวัแทนสารอินทรียต์งัตน้ทียอ่ยสลายง่ายจุลินทรีย์
จะย่อยสลายเพือใช้เป็นพลงังานในการเจริญเติบโต และนิยมใช้เป็นดชันีติดตามการย่อยสลาย 
แนวโนม้การเปลียนแปลงดงัภาพที 21 (ค) เมือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนัธะ C-O ที 1125 
และ 1030 เซนติเมตร -1กบัพนัธะอืน ๆ ทงัหมดในโครงสร้างที 3300, 2930, 1650, 1540, 1450, 

1380 และ 1250  เซนติเมตร-1 พบความสัมพนัธ์แบบแปรผนัตามกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p < 0.05) กบั
ค่าการดูดกลืนแสงที 1030 เซนติเมตร-1 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันมีค่าเท่ากบั 0.999  

 

 สรุปได้ว่าแนวโน้มการเปลียนแปลงโครงสร้างกรดฮิวมิกใน 

กระบวนการหมกัปุ๋ยมีลกัษณะผนัผวน เนืองจากเกิดทงักระบวนการสร้างและสลายตวัของกรด 

ฮิวมิก ซึงเกียวขอ้งกบัปัจจยัหลายประการทงัทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยเมือหมกัปุ๋ยนานขึน
จะเกิดการพฒันาโครงสร้างกรดฮิวมิกจากการเชือมต่อกนัดว้ยพนัธะโควาเลนซ์ระหวา่งพนัธะ C-H, 

C=C, C=O, N-H และ C-O ทาํให้ไดก้รดฮิวมิกทีมีโครงสร้างซบัซ้อนและมีเสถียรภาพสูงขึน แต่
อย่างไรก็ตามพนัธะ C-H, C=C, C=O, N-H และ C-O มีแนวโน้มการลดลงในช่วงวนัที 21-28  

(1 สัปดาห์), วนัที 49-77 (4 สัปดาห์) และวนัที 91-105 (2 สัปดาห์) หากพิจารณาร่วมกบัปริมาณกรด
ฮิวมิกและหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรด กลบัพบว่าปริมาณกรดฮิวมิกและหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดมีทิศทาง
ตรงกนัขา้ม คือ มีแนวโนม้เพิมสูงขึน (ดูภาพที17 และ 18) นนัแสดงว่าเกิดการสลายตวัของกรด 
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ฮิวมิกโดยการนาํไปใชข้องจุลินทรียท์าํให้สารฮิวมิกทีเหลืออยูมี่โครงสร้างเล็กลงและมีหมู่ฟังก์ชนั
เพิมขึน 

 เมือวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณสมบติัพืนฐานทางกายภาพ
และเคมี ปริมาณกรดฮิวมิก ปริมาณหมู่ฟังก์ชันทีเป็นกรดของปุ๋ยหมัก กับการเปลียนแปลง
โครงสร้างดว้ยวิธี FT-IR โดยใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบวา่ปริมาณกรดฮิวมิกมี
ความสัมพนัธ์แบบแปรผกผนักับค่าการดูดกลืนแสงของพนัธะในโครงสร้างกรดฮิวมิกอย่างมี
นยัสาํคญั (p < 0.05) ตาํแหน่งจาํนวนคลืนทีพบความสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 1650, 1540, 1450, 1380 

และ 1250 เซนติเมตร-1 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันมีค่าเท่ากบั-0.738, -0.736, -0.602,  

-0.669 และ -0.692 ตามลาํดบั ดงัตารางที 14 โดยเมือหมกัปุ๋ยนานขึนระดบัปริมาณกรดฮิวมิกเพิม
สูงขึน แต่โครงสร้างกรดฮิวมิกมีคุณภาพลดลง 

 เมือวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น   เพือวิเคราะห์หาสมการที
เหมาะสมในการอธิบายโดยกาํหนดใหค้่าการดูดกลืนแสงของพนัธะที 1650, 1540, 1450, 1380 และ 

1250 เซนติเมตร-1 เป็นตวัแปรตาม และปริมาณร้อยละกรดฮิวมิกเป็นตวัแปรอิสระ ผลการวิเคราะห์
พบวา่แนวโนม้ของจาํนวนคลืนทีแปรตามกนั พบวา่มีเพียงค่าการดูดกลืนแสงที 1650 เซนติเมตร-1 
เพียงปัจจยัเดียวทีสามารถอธิบายปริมาณกรดฮิวมิกไดอ้ย่างมีนยัสําคญั (p < 0.05) ดงันนัหาก
ตอ้งการอธิบายโครงสร้างกรดฮิวมิกเพือบ่งบอกถึงคุณภาพปุ๋ยหมกั ว่ามีความเป็นแอโรแมติกมาก
หรือน้อยเพียงใด สามารถอธิบายไดโ้ดยใช้ตวัแบบสมการที [ 0] ซึงปริมาณร้อยละกรดฮิวมิก 
สามารถอธิบายความเป็นแอโรแมติกของโครงสร้างกรดฮิวมิกได้ถูกตอ้งร้อยละ 54.5 ดงันนัจึง
สามารถใชติ้ดตามการเปลียนแปลงคุณภาพของปุ๋ยหมกัได ้  

 

          A1650  =  -0.008(HA) + 0.821  R2 = 0.545    n = 12         [ 0] 

 

 เมือ  HA    คือ ปริมาณร้อยละกรดฮิวมิกเมือเทียบกบันาํหนกัปุ๋ย 
        A1650   คือ ค่าการดูดกลืนแสงอินฟราเรดทีตาํแหน่งจาํนวนคลืน 1650 เซนติเมตร-1  
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ตารางที 14 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหว่างคุณสมบตัิพืนฐานทางกายภาพและเคมี ปริมาณร้อยละกรดฮิวมิก และหมู่ฟังก์ชันทีเป็น
กรด กับค่าการดูดกลืนแสงของพนัธะในโครงสร้างกรดฮิวมิก  

ตวัแปร 1650 1540 1450 1380 1250 1125 1030 

อายปุุ๋ยหมกั -0.290 -0.255 -0.301 -0.203 -0.147 0.219 0.212 

อุณหภูมิ 0.508 0.512 0.471 0.453 0.433 0.057 0.037 

ความชืน 0.254 0.230 0.305 0.191 0.113 -0.282 -0.274 

CEC -0.252 -0.235 0.011 -0.136 -0.240 -0.481 -0.495 

EC 0.416 0.382 0.100 0.274 0.443 0.641* 0.618* 

พีเอช -0.209 -0.181 -0.288 -0.150 -0.072 0.333 0.341 

ปริมาณกรดฮิวมิก -0.738** -0.736** -0.602* -0.669* -0.692* -0.338 -0.330 

ผลรวมความเป็นกรด -0.570 -0.549 -0.395 -0.469 -0.521 -0.312 -0.312 

กรดฟีนอลิก -0.534 -0.516 -0.358 -0.437 -0.496 -0.318 -0.317 

กรดคาร์บอกซิลิก -0.617* -0.582* -0.511 -0.523 -0.510 -0.152 -0.157 

** มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที α= 0.01, n = 12 

*   มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที α= 0.05, n = 12



65 

 

 

 4.3.3.2 อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสง และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติ
พนืฐานทางกายภาพ เคมี และปริมาณกรดฮิวมิกของปุ๋ยหมัก 

  1. อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงระหว่างแอโรแมติกต่อแอลิแฟติก 
(ท ี1650/2930, 1650/1450 และ 1650/1380)  

 อตัราส่วนระหว่างแอโรแมติกกบัแอลิแฟติกเป็นดชันีบ่งบอก
ระดับการเกิดฮิวมิก โดยแอโรมาติกเป็นตวัแทนโครงสร้างของกรดฮิวมิก และแอลิแฟติกเป็น
ตวัแทนของสารอินทรียต์งัตน้ในการสร้างกรดฮิวมิกจาํพวกลิกนิน ซึงหากค่าอตัราส่วนนีมีแนวโนม้
เพิมสูงขึนหมายความถึงกระบวนการเกิดฮิวมิกเพิมขึน (Senesi et al., 2007) สอดคลอ้งกบัเมือ
ระยะเวลาการหมกันานขึน ค่าอตัราส่วน 1650/2930 จะมีแนวโนม้เพิมขึน (Castaldi et al., 2005 
และ Huang et al., 2006) จากผลการศึกษาการเปลียนแปลง 1650/2930, 1650/1450 และ 1650/1380 

มีค่าอยูใ่นช่วง 1.40 – 1.80 โดยมีแนวโนม้ลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงสัปดาห์แรกของการหมกั แต่
หลงัจากนนัจะมีแนวโน้มเพิมสูงขึน ดงัภาพที 22 แสดงว่าระดบัการเกิดฮิวมิกเพิมสูงขึนเนืองจาก
โครงสร้างกรดฮิวมิกมีการเปลียนรูปจากแอลิแฟติกเป็นแอโรแมติกมากขึน สะทอ้นถึงเสถียรภาพ
ของโครงสร้างกรดฮิวมิก หากอตัราส่วนของแอโรแมติกมีค่ามากกว่าแอลิแฟติก หรือ 1650/2930, 

1650/1450 และ 1650/1380  

 

 
ภาพที 22 กราฟการเปลียนแปลงค่าอตัราส่วนค่าการดูดกลืนแสงระหว่างแอโรแมติกต่อ 
แอลิแฟติกที 1650/2930, 1650/1450 และ 1650/1380 กับระยะเวลาการหมกัปุ๋ย 
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มีค่ามากกวา่ 1.00 และแนวโนม้การเปลียนแปลงของอตัราส่วนดงักล่าวค่อนขา้งคงที อาจกล่าวได้
ปุ๋ยหมกันีมีเสถียรภาพ ดังนันสรุปได้ว่าช่วงระยะเวลาการหมกัปุ๋ยทีสันทีสุดจนได้ปุ๋ยหมกัทีมี
คุณภาพและเสถียรภาพ คือ ตงัแต่วนัที 35-49 (2 สัปดาห์) หลงัจากวนัที 49 จะพบวา่ค่า 1650/2930, 

1650/1450 และ 1650/1380 เริมมีแนวโนม้ลดลง แสดงวา่ระดบัการเกิดกรดฮิวมิกมีแนวโนม้ลดลง 
ทงันีอาจเนืองมาจากสารอินทรียต์งัตน้ในการสร้างกรดฮิวมิกเหลือนอ้ยทาํให้กระบวนการสร้างสาร
ฮิวมิกเกิดไดน้อ้ย  ในขณะทีกระบวนการนาํกรดฮิวมิกไปใชโ้ดยจุลินทรียย์งัคงดาํเนินต่อไป ส่งผล
ใหป้ริมาณกรดฮิวมิกลดตาํลง 

 2. อตัราส่วนค่าการดูดกลนืแสงระหว่างแอโรแมติกต่อพันธะ C-O 
(ท1ี650/1250, 1650/1125 และ 1650/1030)  

  อัตราส่วนระหว่างแอโรแมติกกับ C-O เป็นอีกดัชนีหนึงที
สามารถใช้ติดตามคุณภาพปุ๋ยหมกั จะบ่งบอกกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียแ์ละเสถียรภาพ
โครงสร้างกรดฮิวมิก โดยแอโรแมติกเป็นตวัแทนของสารผลิตภณัฑ์นันก็คือ กรดฮิวมิก ขณะที
โครงสร้าง C-O เป็นตวัแทนของสารตงัตน้ทีย่อยสลายได้ง่ายจาํพวกคาร์โบไฮเดรตหรือโพลี- 

แซคคาไรด์ และสร้างเป็นสารฮิวมิกต่อไป รวมถึง C-O ในหมู่คาร์บอกซิลิก หากอตัราส่วนนีมีค่า
มากนนัแสดงวา่โครงสร้างกรดฮิวมิกมีเสถียรภาพสูง  

  ผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มอตัราส่วนค่าการดูดกลืนแสงทงั 

1650/1250, 1650/1125 และ 1650/1030 มีแนวโนม้ลดลงเมือระยะเวลาการหมกันานขึน โดยเฉพาะ
ช่วงวนัที 49 - 63 และหลงัจากวนัที 77 ดงัภาพที 23 แนวโนม้ทีลดลงบ่งชีวา่โครงสร้างกรดฮิวมิกมี
ความเป็นแอโรแมติกลดลง แต่โครงสร้าง C-O เพิมสูงขึน และเมือพิจารณาร่วมกบัปริมาณหมู่
ฟังก์ชนัทีเป็นกรด พบวา่เป็นช่วงทีมีปริมาณกรดคาร์บอกซิลิกและฟีนอลิกสูงเช่นกนั (ดูภาพที 18) 
ดงันนัโครงสร้างของกรดฮิวมิกในวนัที 63 จึงมีเสถียรตาํกวา่ แตกตวัง่าย วอ่งไวต่อปฏิกิริยาเคมี ถูก
ออกซิไดส์ได้ง่ายกว่าโครงสร้างกรดฮิวมิกในวนัที 49 ทีมีค่า 1650/1250, 1650/1125 และ 
1650/1030 สูง ทงันีเนืองจากสารอินทรียต์งัตน้เริมลดนอ้ยลง จุลินทรียจึ์งตอ้งยอ่ยสลายกรดฮิวมิก 

ดงันนัสรุปไดว้่าช่วงระยะเวลาการหมกัปุ๋ยทีสันทีสุดจนไดปุ๋้ยหมกัทีมีคุณภาพและเสถียรภาพ คือ 
ตงัแต่วนัที 35 - 49 (2 สัปดาห์) หลงัจากวนัที 49 จะพบวา่ค่า 1650/1250, 1650/1125 และ 1650/1030 

มีแนวโนม้ลดลง ใหผ้ลเหมือนกบัค่าอตัราส่วนระหวา่งแอโรแมติกกบัแอลิแฟติก 
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ภาพที  23 กราฟการเปลียนแปลงค่าอตัราส่วนการดูดกลืนแสงระหว่างแอโรแมติกต่อ      
พนัธะ C-O ที 1650/1250, 1650/1125 และ 1650/1030 กับระยะเวลาการหมกัปุ๋ย 

หมายเหตุ: ไม่สามารถคาํนวณค่าอตัราส่วนแอโรแมติกต่อได ้เนืองจากไม่พบการดูดกลืนแสงของ
พนัธะ C-O ในวนัที 7  

 3. อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงระหว่างแอโรแมติกต่อแอไมด์ (ท ี
1650/1540) 

 แนวโนม้การเปลียนแปลงค่าอตัราส่วนระหวา่งแอโรแมติกต่อ
แอไมด์ที 1650/1540 โดยพบวา่โครงสร้างของกรดฮิวมิกตงัแต่วนัที 7 - 35 ของการหมกั แนวโนม้
ค่า 1650/1540 เพิมสูงขึนจาก 1.32 - 1.46 บ่งบอกวา่สารอินทรียต์งัตน้ย่อยสลายไดง่้าย เนืองจาก
ประกอบดว้ย โพลีแซคคาไรด์ แอลกอฮอล์ และโปรตีน (Huang et al., 2006)  แต่หลงัจากวนัที  
35 - 63 พบวา่ 1650/1540 มีแนวโนม้ลดลงอยา่งรวดเร็ว ทีเป็นเช่นนีเพราะสารอินทรียที์ยอ่ยสลาย
ง่ายเหลือน้อยหรือหมดไป ทาํให้จุลินทรียจ์ะย่อยสลายสารอินทรียที์ย่อยสลายยาก จาํพวกลิกนิน 
และกรดฮิวมิก เพือใช้เป็นแหล่งพลงังานของจุลินทร์และยงัเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารออกสู่
สิงแวดลอ้มดว้ย ดงัภาพที 24 
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ภาพที   กราฟการเปลียนแปลงค่าอตัราส่วนการดูดกลืนแสงระหว่างแอโรแมติกต่อ       
แอไมด์ที 1650/1540 กับระยะเวลาการหมกัปุ๋ย 

 

 4. อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงระหว่างพันธะ  C-O ต่อ 
แอลแิฟติก (ท ี1030/2930, 1030/1450 และ 1030/1380) 

 อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงระหว่างโครงสร้าง C-O ต่อ 
แอลิแฟติก  เป็นอีกดชันีหนึงทีสามารถบ่งชีระดบัการเกิดฮิวมิก การเจริญเต็มทีและเสถียรภาพของ
ปุ๋ยหมกัได ้โดยปุ๋ยหมกัคุณภาพดีควรจะประกอบดว้ยโครงสร้างของกรดฮิวมิกทีมีเสถียรภาพสูง 
โดยโพลีแซคคาไรด์และแอลิแฟติกจะตอ้งถูกเปลียนไปอยู่ในรูปแอโรแมติก ดงันนัหากแนวโน้ม
การเปลียนแปลงค่าอตัราส่วนระหว่างโครงสร้าง C-O ต่อแอลิแฟติกมีค่าสูงและผนัผวน แสดงว่า
โครงสร้างกรดฮิวมิกยงัเจริญไม่เตม็ทีและมีเสถียรภาพตาํ ดงัเช่นปุ๋ยหมกัระหวา่งวนัที 0 - 35 แต่เมือ
ระยะเวลาการหมกัปุ๋ยนานขึนหลงัจากวนัที 35 - 77 จะพบวา่ค่าอตัราส่วนนีจะมีค่าลดตาํจนค่อนขา้ง
คงที แสดงวา่โครงสร้างกรดฮิวมิกมีเสถียรภาพสูงกวา่ช่วงวนัที 0 - 35 ดงัภาพที 25 แต่หลงัจากวนัที 
91 จะพบวา่ค่าอตัราส่วน 1030/1380 และ 1030/1450 มีแนวโนม้ค่อย ๆ เพิมสูงขึน แสดงวา่ปุ๋ยหมกั
มีคุณภาพลดลง เนืองจากเกิดการยอ่ยสลายกรดฮิวมิกและหมุนเวยีนธาตุอาหาร 
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ภาพที 25 กราฟการเปลียนแปลงค่าอตัราส่วนการดูดกลืนแสงระหว่างโครงสร้าง C-O กับ
แอลิแฟติกที 1030/2930, 1030/1450 และ 1030/1380 กับระยะเวลาการหมกั 

หมายเหตุ: ไม่สามารถคาํนวณค่าอตัราส่วนแอโรแมติกต่อได ้เนืองจากไม่พบการดูดกลืนแสงของ
พนัธะ C-O ในวนัที 7  

 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพของปุ๋ยหมักโดยพิจารณาจากค่า
อตัราส่วนการดูดกลืนแสง ไดผ้ลสรุปช่วงเวลาทีปุ๋ยหมกัเจริญเตม็ทีและมีคุณภาพดีเหมาะสมต่อการ
นาํไปใชม้ากทีสุด คือ ตงัแต่วนัที 35 – 49 รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์ ดงัตารางสรุปผลการพิจารณาใน
ตารางที 15 แต่หากเก็บปุ๋ยไวน้านเกินไปทาํให้ปุ๋ยเสือมคุณภาพ เพราะถูกย่อยสลายกลายเป็น
โครงสร้างทีเล็กลงและกลายเป็นธาตุอาหารให้แก่พืช (mineralization) ดงัเห็นไดจ้ากปริมาณกรด 
ฮิวมิกทีมีแนวโนม้เพิมขึน แต่กลบัพบวา่คุณภาพปุ๋ยหมกัมีแนวโนม้ลดลง แสดงให้เห็นวา่การศึกษา
เชิงปริมาณเพียงอยา่งเดียวอาจไม่บ่งบอกขอ้มูลอะไรมากนกั แต่เมือเพิมการศึกษาในเชิงคุณภาพจะ
ช่วยให้มองเห็นการเปลียนแปลงคุณลกัษณะของกรดฮิวมิกทีสะทอ้นต่อการนาํปุ๋ยหมกันีไปใช้ใน
ภาพรวมไดดี้ยงิขึน 
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ตารางที 15 สรุปผลการประเมินคุณภาพปุ๋ยหมกัโดยพิจารณาจากอัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงทงัหมด 

ดชันี ค่าอตัราส่วน 
ช่วงเวลาทีปุ๋ยมีคุณภาพทีสุด (วนั) 

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 

1. แอโรแมติกต่อแอลิแฟติก 
1650/2930                   

1650/1450                   

 1650/1380                   

2. แอโรแมติกต่อโครงสร้าง C-O 

1650/1250                   

1650/1125                    

1650/1030                   

3. แอโรแมติกต่อแอไมด ์  1650/1540                   

4. โครงสร้าง C-O ต่อแอลิแฟติก 

1030/2930                   

1030/1450                   

1030/1380                   

สรุปช่วงเวลาปุ๋ ยหมักมีคุณภาพดีพร้อมใช้ทสีุด คือ ระหว่างวนัท ี35 – 49 (2 สัปดาห์) 
หมายเหตุ:             โครงสร้างกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกัยงัเจริญไม่เตม็ทีและมีคุณภาพตาํ  
            โครงสร้างกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกัเจริญเตม็ทีและมีคุณภาพพร้อมนาํไปใช้
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 5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติพืนฐานทางกายภาพ เคมี 
ปริมาณกรดฮิวมิก ปริมาณหมู่ฟังก์ชันทเีป็นกรดของปุ๋ยหมัก กบัอตัราส่วนค่าการดูดกลนืแสง 

 เมือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพารามิเตอร์พืนฐานทาง
กายภาพและเคมีของปุ๋ยหมกัทีประกอบด้วยพารามิเตอร์ ระยะเวลาการหมกั อุณหภูมิ ความชืน  
พีเอช ความจุแลกเปลียนประจุบวก ค่าการนาํไฟฟ้า ปริมาณกรดฮิวมิก และปริมาณหมู่ฟังก์ชนัทีเป็น
กรด กับอัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงระหว่างแอโรแมติกต่อโพลีแซคคาไรด์ ที 1650/1250 

1650/1125 และ 1650/1030 อตัราส่วนระหว่างโครงสร้าง C-O กบัแอลิแฟติก ที 1030/1450 พบ
ความสัมพนัธ์มีดงันี  

 อตัราส่วนระหวา่งแอโรแมติกต่อโครงสร้าง C-O ที 1650/1030 

มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญั (p < 0.05) กบัระยะเวลาการหมกั ผลรวมความเป็นกรด และกรด
คาร์บอกซิลิก ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันมีค่าเท่ากับ -0.697, -0.671 และ -0.696 

ตามลาํดบั และที1650/1125 มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญั (p < 0.05) กบัระยะเวลาการหมกั 
ความชืน พีเอช ผลรวมความเป็นกรด และกรดคาร์บอกซิลิก โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สันมีค่าเท่ากบั -0.836, 0.762, -0.620, -0.627 และ -0.737 ตามลาํดบั ดงัตารางที 16  

 

ตารางที 16 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหว่างอตัราส่วนค่าการดูดกลืนแสง 
กับพารามิเตอร์พืนฐานทางกายภาพและเคมี ปริมาณกรดฮิวมิก  และปริมาณหมู่ฟังก์ช ันที
เป็นกรด 

ตวัแปร 1650/1030 1650/1250 1650/1125 1030/1450 1030/1380 

ระยะเวลาการหมกั -0.697* -0.838** -0.836** 0.024 -0.201 

อุณหภูมิ 0.565 0.322 0.382 -0.491 -0.366 

ความชืน 0.599 0.832** 0.762** 0.072 0.260 

ค่าความจุแลกเปลียนประจุบวก -0.237 -0.210 -0.265 0.060 -0.010 

ค่าการนาํไฟฟ้า 0.556 -0.142 0.210 -0.793** -0.636* 

พีเอช -0.588 -0.760** -0.620* -0.043 -0.265 

ปริมาณกรดฮิวมิก -0.594 -0.287 -0.465 0.619* 0.462 

ผลรวมความเป็นกรด -0.671* -0.303 -0.627* 0.593 0.494 

กรดฟีนอลิก -0.635* -0.240 -0.581 0.601 0.522 

กรดคาร์บอกซิลิก -0.696* -0.658* -0.737** 0.324 0.113 

** มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที α= 0.01 

*   มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที α= 0.05  
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 เมือหมกัปุ๋ยนานขึนโครงสร้างกรดฮิวมิกมีค่า 1650/1030 ลดลง 
บ่งบอกว่าเสถียรภาพลดลง ขณะทีผลรวมความเป็นกรดหรือหมู่คาร์บอกซิลิกในโครงสร้างเพิม
สูงขึน เมือวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงพหุ เพือหาสมการทีเหมาะสมในการอธิบายโดยเลือกตวั
แปรเข้าสมการด้วยวิธี Stepwise กาํหนดให้ค่าอตัราส่วนทงั 1650/1030 เป็นตวัแปรตาม ส่วน
พารามิเตอร์พืนฐานทางกายภาพและเคมี รวมทงัปริมาณกรดฮิวมิก และปริมาณหมู่ฟังก์ชนัทีเป็น
กรดถูกกาํหนดให้เป็นตวัแปรอิสระ ผลการวิเคราะห์พบว่ามี 3 พารามิเตอร์ทีสามารถอธิบายค่า 
1650/1030 ไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั (p < 0.05) ประกอบดว้ย ระยะเวลาการหมกั ค่าการนาํไฟฟ้า และค่า
ความจุแลกเปลียนประจุบวก  ตวัแบบสมการทีได้จากการวิเคราะห์นีมีความสามารถอธิบายค่า
อตัราส่วน 1650/1030 ไดถู้กตอ้งสูงถึงร้อยละ 86.2 ดงัสมการที [11] แต่สําหรับ 1650/1125 มีเพียง
ปัจจยัระยะเวลาการหมกัทีสามารถอธิบายไดร้้อยละ 70.0 ดงัสมการที [12] 

 
R1650/1030  =   -0.002 T i + 0.078EC + 0.017CEC + 1.123    R2 = 0.862   n = 11        [11] 

R1650/1125  =  -0.002Ti + 1.703            R2 = 0.700   n = 11        [12] 
 

 เมือ  Ti    คือ ระยะเวลาการหมกั (วนั) 
         EC   คือ ค่าการนาํไฟฟ้าในหน่วยเดซิซีเมนต่อเมตร 

       CEC คือ ค่าความจุแลกเปลียนประจุบวก (เซนติโมลต่อกิโลกรัม) 
        R1650/1030 คือ อตัราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที 1650/1030  

        R1650/1125 คือ อตัราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที 1650/1125  

 

 อตัราส่วนระหวา่งแอโรแมติกต่อโครงสร้าง C-O ที 1650/1250 

มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญั (p < 0.05) กบัระยะเวลาการหมกั ความชืน พีเอช และกรดคาร์- 

บอกซิลิก ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันมีค่าเท่ากบั-0.838, 0.832, -0.760 และ -0.658 
ตามลาํดับ ดังตารางที 16 เมือหมกัปุ๋ยนานขึนพีเอชเพิมสูง ขณะทีโครงสร้างกรดฮิวมิกมีค่า 
1650/1250 ลดลงเพราะโครงสร้างกรดฮิวมิกมีหมู่คาร์บอกซิลิกเพิมขึนและแตกตวักลายเป็น 

คาร์บอกซิเลต สามารถยึดจบักบัธาตุอาหาร เช่น แคลเซียมหรือแมกนีเซียมทาํให้ค่าพีเอชปรับเพิม
สูงขึน  

 เมือวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงพหุ  เพือหาสมการที
เหมาะสมในการอธิบายโดยเลือกตวัแปรเขา้สมการดว้ยวิธี Stepwise กาํหนดให้ค่าอตัราส่วนทงั 
1650/1250 เป็นตวัแปรตาม ส่วนพารามิเตอร์พืนฐานทางกายภาพและเคมี รวมทงัปริมาณกรดฮิวมิก 



73 

 

 

และปริมาณหมู่ฟังก์ชันทีเป็นกรดถูกกาํหนดให้เป็นตวัแปรอิสระ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีเพียง
ระยะเวลาการหมกัเท่านนัทีสามารถอธิบายค่าอตัราส่วนนีไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั และความสามารถใน
การอธิบายคิดเป็นร้อยละ 70.2 ดงัสมการที [13] 

 

R1650/1250 =  -0.001Ti + 1.480   R2 = 0.702        n = 11        [13] 

 

 เมือ  Ti    คือ ระยะเวลาการหมกั (วนั) 
        R1650/1250 คือ อตัราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที 1650/1250 

 

  อตัราส่วนระหวา่งโพลีแซคคาไรด์ต่อแอลิแฟติกที 1030/1450 

มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญั (p < 0.05) กบัค่าการนาํไฟฟ้าและปริมาณกรดฮิวมิก ค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สันมีค่าเท่ากบั -0.793 และ 0.619 ตามลาํดบั ค่าการนาํไฟฟ้ามีแนวโน้ม
เพิมสูงขึนเมือหมกัปุ๋ยนานขึนค่า 1030/1450 มีแนวโน้มลดลงให้ผลสอดคล้องเช่นเดียวกบัผล
การศึกษาของ Abouelwafa et al. (2008)  

 เมือวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงพหุ  เพือหาสมการที
เหมาะสมในการอธิบายโดยเลือกตวัแปรเขา้สมการดว้ยวิธี Stepwise กาํหนดให้ค่าอตัราส่วนทงั 
1030/1450 เป็นตวัแปรตาม ส่วนพารามิเตอร์พืนฐานทางกายภาพและเคมี รวมทงัปริมาณกรดฮิวมิก
และปริมาณหมู่ฟังก์ชันทีเป็นกรดถูกกาํหนดให้เป็นตวัแปรอิสระ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีเพียง
ปัจจยัค่าการนาํไฟฟ้าเท่านนัทีสามารถอธิบายค่าอตัราส่วนนีไดอ้ย่างมีนยัสําคญั ความสามารถใน
การอธิบายคิดเป็นร้อยละ 62.8 ดงัสมการที [14] 

 

R1030/1450 = -0.043(EC)  +  1.271   R2 = 0.628         n = 11        [14] 

 

 เมือ  EC   คือ ค่าการนาํไฟฟ้าในหน่วยเดซิซีเมนต่อเมตร 

        R1030/1450 คือ อตัราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที 1030/1450  

 

 การศึกษาวิจัยครังนีสรุปได้ว่า ปุ๋ยหมักทีได้ เมือประเมิน
คุณภาพของปุ๋ยหมกัจากการติดตามการเปลียนแปลงทงัปริมาณและคุณภาพของกรดฮิวมิก โดย
พิจารณาร่วมกันระหว่างพารามิเตอร์พืนฐานทางกายภาพและเคมีทีเกษตรกรนิยมใช้ รวมถึง
พารามิเตอร์ทีทางกรมวิชาการเกษตรกาํหนด ร่วมกบัการพิจารณาโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันจาก
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วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีแบบปียกและ FT-IR ซึงจะช่วยยืนยนัเพิมเติมถึงคุณภาพปุ๋ยหมกัในแง่
เสถียรภาพ ดงันนัหากเกษตรกรทีสนใจและตอ้งการประเมินคุณภาพและเสถียรภาพของปุ๋ยหมกัที
ได้กบัขอ้มูลเชิงคุณภาพในงานวิจยันี ก็สามารถนาํตวัแบบสมการความสัมพนัธ์ต่างนีไปใช้ช่วย
อธิบายได้กบัปุ๋ยหมกัทีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั ซึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นการ
ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายแก่เกษตรกร  
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บทท ี5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

 กระบวนการสร้างฮิวมิก (humification process) เป็นกระบวนการย่อยสลาย
อินทรียวตัถุทีสาํคญัในกระบวนการหมกัปุ๋ย สารฮิวมิกทีไดโ้ดยเฉพาะกรดฮิวมิกมีคุณสมบติัในการ
ปรับปรุงโครงสร้างดินและช่วยดูดซับธาตุอาหาร  โดยกรดฮิวมิกทีเกิดขึนนีหากมีเสถียรภาพดีมี
โครงสร้างทีย่อยสลายยากก็จะมีประสิทธิภาพทีจะปรับปรุงบาํรุงดินอยู่ได้นาน   การศึกษาถึง
ปริมาณและโครงสร้างของกรดฮิวมิกจึงมีความสําคัญต่อการประเมินคุณภาพปุ๋ยหมักทีเป็น
ประโยชน์นี  ในการศึกษาวจิยันีจึงใชป้ริมาณกรดฮิวมิก ธาตุองคป์ระกอบ หมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรดจาก
การวิเคราะห์ทางเคมีแบบเปียก และโครงสร้างกรดฮิวมิกจากฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดส
เปกโทรสโกปี (FT-IR) เพือศึกษาระดบัการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมกั และนาํผลทีไดห้าความสัมพนัธ์
กับพารามิเตอร์ทีเกษตรกรใช้ทวัไป อันนําไปสู่การนําไปใช้เพืออธิบายคุณภาพปุ๋ยหมักของ
เกษตรกรทีคลา้ยคลึงกนัไดใ้นอนาคตต่อไป     

ปุ๋ยหมกัในการทดลองนีไดม้าจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรร่วมกบัมูลสัตวต่์าง ๆ 
มีระยะเวลาในการหมกันาน  เดือน เก็บตวัอยา่งวนัที , 7, 14, 21, 28, 35, 49, 63, 77, 91, 105 และ 

 เมือพิจารณาคุณภาพปุ๋ยหมกัจากการเปลียนแปลงอุณหภูมิ  สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ  1) 

ระยะเริมผสม ระหวา่งวนัที 0 - 1 ของการหมกั อุณหภูมิมีค่าเท่ากบั 27 องศาเซลเซียส 2) ระยะ
อุณหภูมิสูง ระหวา่งวนัที 2 - 48 อุณหภูมิมีแนวโนม้เพิมสูงขึนมีค่าอยูใ่นช่วง 30 - 39 องศาเซลเซียส 
และ 3) ระยะเจริญเต็มที ระหว่างวนัที 49 - 119 อุณหภูมิมีแนวโน้มลดลงใกลเ้คียงสิงแวดลอ้ม
ภายนอกมีค่าเฉลียเท่ากบั 27.80 องศาเซลเซียส ขณะทีความชืนมีแนวโนม้ลดลงตลอดช่วงการหมกั 
มีค่าตาํสุดในวนัที 119  ค่าพีเอชของปุ๋ยหมกัมีค่าอยูร่ะหวา่ง 6.64 - 7.70  ค่า CEC มีค่าอยูใ่นช่วง 
6.10 - 12.65 เซนติโมลต่อกิโลกรัม โดยหลงัจากวนัที 63 พบวา่ค่า CEC จะมีแนวโนม้สูงขึน บ่ง
บอกถึงความสามารถต่อการดูดซบัธาตุอาหารและปลดปล่อยให้แก่พืช และค่า EC มีค่าอยูใ่นช่วง 
2.85 - 5.06 เดซิซีเมนต่อเมตร จากการประเมินผลดว้ยพารามิเตอร์ขา้งตน้นี  สรุปไดว้า่ปุ๋ยหมกัที
พร้อมสามารถนาํไปงาน คือ ปุ๋ยอายุ 49 - 119 ซึงเป็นช่วงทีปุ๋ยเจริญเต็มทีมีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิ
ภายนอก ค่าพีเอช CEC และ EC อยูใ่นช่วงมาตรฐานของกรมวชิาการเกษตร  
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อตัราส่วนธาตุองคป์ระกอบในโครงสร้างกรดฮิวมิก ไดแ้ก่ C/H มีแนวโนม้เพิมสูงขึน 

ขณะที C/O และ C/N มีแนวโนม้ลดลง แต่เมือเขา้สู่ระยะเจริญเต็มทีอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยเท่ากบั
อุณหภูมิบรรยากาศ จะเป็นช่วงทีจุลินทรีย์อุณหภูมิตาํเจริญเติบโตได้ดี และกระบวนการสร้าง
มากกวา่สลายกรดฮิวมิก ทาํให้ค่า C/N และ C/H มีแนวโนม้เพิมขึน แสดงว่าโครงสร้างกรดฮิวมิก 
ชนิดแอลิแฟติกเปลียนเป็นชนิดแอโรแมติก จึงสรุปไดว้า่ช่วงเวลาทีปุ๋ยหมกัมีความเหมาะสมในการ
ใชง้าน คือ วนัที 49 - 91 

เมือพิจารณาคุณภาพปุ๋ยหมกัจากดชันีระดบัการเกิดฮิวมิก (humification degree) ที
ประกอบไปดว้ย ปริมาณกรดฮิวมิก หมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรด และการวิเคราะห์โดยเทคนิค FT-IR  มี
รายละเอียดดงันี 

.  ปริมาณกรดฮิวมิกมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 11.26 - 55.56 ของนาํหนกัปุ๋ย และพบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกรดฮิวมิกกบัระยะเวลาการหมกัและอุณหภูมิอยา่งมีนยัสําคญั (r = 0.594 และ 

-0.796, p < 0.05) นนัแสดงวา่เมือหมกัปุ๋ยนานขึน อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยลดลง ในขณะทีปริมาณ
กรดฮิวมิกเพิมมากขึน เนืองจากโครงสร้างมีขนาดโมเลกุลทีซับซ้อนขนาดใหญ่ และมีเสถียรภาพ
มากยงิขึน   

. หมู่ฟังก์ชนัทีเป็นกรด ประกอบดว้ย ผลรวมความเป็นกรด ฟีนอลิก และคาร์บอก-   

ซิลิก พบวา่ผลรวมปริมาณกรด มีค่าอยูใ่นช่วง  - ,  เซนติโมลต่อกิโลกรัม ในโครงสร้างกรด
ฮิวมิกจะมีฟีนอลิกมากถึงร้อยละ 90 ขณะทีคาร์บอกซิลิกมีเพียงร้อยละ 10 พบวา่ปริมาณกรดฮิวมิกมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญักบัหมู่ฟังก์ชนัทงัฟีนอลิกและคาร์บอกซิลิก (r = 0.745 และ 0.821, p 

<0.01) เมือปริมาณกรดฮิวมิกเพิมการดูดซบัธาตุอาหารพืชจึงเพิมขึนพราะหมู่ฟังก์ชนัของกรดฮิวมิก
เพิมขึนนนัเอง 

.  แถบสเปกตรัมของ  FT-IR บ่งบอกการพัฒนาโครงสร้างกรดฮิวมิก  โดยพบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณกรดฮิวมิกกบัการดูดกลืนแสงทีเลขคลืน 1650, 1540, 1450, 1380  

และ 1250 เซนติเมตร-1 (r = -0.738, -0.736, -0.602, -0.669 และ -0.692, p < 0.05) บ่งบอกว่า
โครงสร้างกรดฮิวมิกประกอบดว้ยพนัธะ C-H, C=C, C=O, N-H และ C-O แมว้า่ปริมาณกรดฮิวมิก
จะเพิมมากขึนเมือหมกัปุ๋ยนานขึนกลบัพบว่าความเป็นแอโรแมติกหรือเสถียรภาพของโครงสร้าง
ลดลง หากพิจารณาแนวโน้มจากดัชนีค่าอัตราส่วนระหว่าง 1) แอโรแมติกกับแอลิแฟติก 

(1650/2930, 1650/1450 และ 1650/1380) พบวา่มีแนวโน้มเพิมขึนตงัแต่วนัที 7 – 49 การพฒันา
โครงสร้างกรดฮิวมิกจากแอลิแฟติกเปลียนเป็นแอโรแมติก บ่งบอกคุณภาพและเสถียรภาพเพิม
สูงขึน แต่หลงัจากวนัที 49 จะพบว่าแนวโนม้คุณภาพโครงสร้างลดตาํลง ช่วงทีเหมาะสมทีสุด คือ
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วนัที 35 – 49  2) แอโรแมติกกบั C-O (1650/1250, 1650/1125 และ 1650/1030) หากมีแนวโนม้
ลดลงบ่งชีโครงสร้างกรดฮิวมิกถูกย่อยสลายเปลียนจากแอโรแมติกไปเป็นโครงสร้าง C-O ซึงผล
การศึกษาพบวา่ตลอดกระบวนการหมกัค่าแอโรแมติกกบั C-O มีแนวโนม้ลดลงโดยเฉพาะหลงัจาก
วนัที  63 ซึงสอดคลอ้งกบัระยะเวลาการหมกั ผลรวมความเป็นกรด และกรดคาร์บอกซิลิก อยา่งมี
นยัสําคญั (r = -0.697, -0.671 และ -0.696, p < 0.05)  ทีแสดงให้เห็นว่าหากเก็บปุ๋ยหมกัไวน้าน
เกินไป โครงสร้างกรดฮิวมิกอาจถูกยอ่ยสลายกลายเป็นโครงสร้างทีเล็กลง เช่น อยูใ่นรูปหมู่ฟังก์ชนั
ทีเป็นกรด เป็นตน้ ดงันนัระยะเวลาทีเหมาะสมต่อการนาํไปใชข้องปุ๋ยหมกัดว้ยดชันีนี คือระหวา่ง
วนัที 35 – 49  3)  แอโรแมติกกบัแอไมด์ (1650/1540) บ่งบอกวา่สารอินทรียต์งัตน้ยอ่ยสลายไดง่้าย 
จากผลการทดลองพบว่าตงัแต่วนัที 7 – 35 ค่าแอโรแมติกต่อแอไมด์ มีแนวโน้มเพิมสูงขึนแต่มี
แนวโนม้ลดลงอยา่งรวดเร็วหลงัจากวนัที 35 - 63 ดงันนัช่วงทีเหมาะสมทีสุด คือวนัที 35 – 49   ค่า
อตัราส่วนสุดทา้ย 4) โครงสร้าง C-O ต่อแอลิแฟติก (1030/2930, 1030/1450 และ 1030/1380) พบวา่
ช่วงทีเหมาะสมในการใชง้าน คือช่วงทีการเปลียนแปลงของโครงสร้าง C-O กบัแอลิแฟติก ค่อนขา้ง
คงที ตงัแต่วนัที  35 – 77 แสดงวา่โครงสร้างกรดฮิวมิกมีเสถียรภาพ สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ของปุ๋ยหมกัโดยพิจารณาจากค่าอตัราส่วนการดูดกลืนแสง ช่วงเวลาทีปุ๋ยหมกัเจริญเต็มทีและมี
คุณภาพดีเหมาะสมต่อการนาํไปใชม้ากทีสุด คือ ตงัแต่วนัที 35 – 49 รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์ แต่
หากเก็บปุ๋ยไวน้านเกินไปทาํใหปุ๋้ยคุณภาพลดลง 

ดงันนัการพิจารณาคุณภาพปุ๋ยหมกัโดยพิจารณาในระดบัโครงสร้าง จึงมีความสําคญั
ต่อการพิจารณาอายปุุ๋ยหมกั ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาทีเหมาะสมทีปุ๋ยหมกัยงัคงคุณภาพ
ดี ขณะทีหากทิงไวน้านเกินไปอาจสูญเสียคุณสมบติัทีเหมาะสมบางประการลงจากการยอ่ยสลาย
ของสารฮิวมิกทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง ตวัแบบสมการความสัมพนัธ์กับพารามิเตอร์ทีเกษตรกร
ตรวจวดัอยูเ่ป็นประจาํทีไดจ้ากการทดลองนี  สามารถนาํไปอธิบายคุณภาพสารฮิวมิกของปุ๋ยหมกัที
มีลกัษณะคล้ายคลึงกนัได้  ทาํให้การนําขอ้มูลในงานวิจยันีเป็นประโยชน์แก่เกษตรได้โดยตรง 
เพราะช่วยในดา้นการประหยดัรายจ่ายค่าวเิคราะห์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อมูลคุณสมบัติพนืฐานของปุ๋ยหมัก ปริมาณธาตุองค์ประกอบ และอตัราส่วนธาตุองค์ประกอบของ
กรดฮิวมิก 
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ภาคผนวก ก 

1. ข้อมูลคุณสมบัติพนืฐานของปุ๋ยหมัก  
ตารางที 17 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติพืนฐานของปุ๋ยหมกั† 

ระยะเวลา
การหมกั 

(วนั) 

อุณหภูมิ (๐C) 

SD 
ความชืน (%) pH SD 

CEC 

(cmol/kg) 
EC (dS/m) 

0 27.0 0.00 88.82 6.69 0.20 8.95 2.85 

7 34.0 0.00 84.27 6.64 0.47 12.21 3.37 

14 35.3 0.58 74.12 6.76 0.17 8.97 4.86 

21 39.0 2.65 72.27 6.91 0.01 6.65 5.06 

28 36.3 3.21 65.04 6.90 0.12 9.15 4.80 

35 30.0 1.00 53.22 7.23 0.62 8.49 4.95 

49 28.3 0.58 55.37 7.27 0.46 7.14 4.93 

63 28.2 0.76 48.14 7.63 0.21 6.10 4.26 

77 27.7 0.29 35.21 7.68 0.07 12.65 4.28 

91 27.5 0.50 24.66 7.70 0.09 11.59 4.18 

105 27.3 0.58 20.84 7.51 0.46 9.67 4.13 

119 27.8 1.04 20.49 7.47 0.36 12.00 4.15 

† CEC คือ ความจุแลกเปลียนประจุบวก; EC คือ ค่าการนาํไฟฟ้า 
ทีมา: นทัธีรา และคณะ (2554) 
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2. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบและอัตราส่วนธาตุองค์ประกอบ 

ตารางที   ปริมาณร้อยละธาตุองค์ประกอบและอตัราส่วนธาตุองค์ประกอบในกรด 
ฮิวมิกของปุ๋ยหมกัระยะเวลาต่าง ๆ 

ระยะเวลาการหมกั (วนั) 
ร้อยละปริมาณธาตุองคป์ระกอบ อตัราส่วนธาตุองคป์ระกอบ 

C H N O O/C H/C C/N 

0 58.77 8.68 4.65 27.9 0.47 0.15 12.64 

7 58.58 8.2 5.27 27.95 0.48 0.14 11.12 

14 23.74 3.08 3.21 69.97 2.95 0.13 7.4 

21 50.67 6.21 7.71 35.41 0.7 0.12 6.57 

28 49.57 5.71 7.2 37.52 0.76 0.12 6.88 

35 46.94 5.69 7.02 40.35 0.86 0.12 6.69 

49 49.41 5.79 6.44 38.36 0.78 0.12 7.67 

63 51.83 5.51 5.97 36.69 0.71 0.11 8.68 

77 50.42 5.73 6.53 37.32 0.74 0.11 7.72 

91 49.98 5.82 6.43 37.77 0.76 0.12 7.77 

105 44.53 5.26 5.75 44.46 1.00 0.12 7.74 

119 37.05 4.71 4.96 53.28 1.44 0.13 7.47 

ทีมา: นทัธีรา และคณะ (2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

ผลการวเิคราะห์ปริมาณร้อยละของกรดฮิวมิก และหมู่ฟังก์ชันทเีป็นกรดของกรดฮิวมิกด้วยเทคนิค
การวเิคราะห์แบบเปียก 
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ภาคผนวก  ข 

ข้อมูลผลการวเิคราะห์ปริมาณร้อยละของกรดฮิวมิกและหมู่ฟังก์ชันทีเป็นกรดของกรดฮิวมิกด้วยเทคนิคการวเิคราะห์แบบเปียก  
ตารางที  ผลการวิเคราะห์ปริมาณร้อยละกรดฮิวมิก ปริมาณผลรวมความเป็นกรด ฟีนอลิก และคาร์บอกซิลิกทงัหมดต่อกรดฮิวมิกทีสกัดได้ 

ระยะเวลาการหมกั (วนั) ปริมาณร้อยละของกรดฮิวมิก SD 
ผลรวมปริมาณกรด 

(cmol/kg) SD 
ฟีนอลิก 

(cmol/kg) SD 
คาร์บอกซิลิก 

(cmol/kg) SD 
0 44.46 0.48 1105.28 0.00 1015.02 0.02 90.25 0.02 

7 27.78 0.48 786.45 0.19 724.22 0.16 62.23 0.03 

14 16.67 0.31 407.08 0.10 354.07 0.25 53.18 0.05 

21 11.12 0.63 241.53 0.24 216.40 0.26 25.24 0.02 

28 22.22 0.64 601.50 0.03 530.84 0.01 70.66 0.05 

35 28.00 1.02 777.28 0.06 710.36 0.04 66.92 0.04 

49 33.34 0.67 421.08 0.22 331.40 0.30 89.68 0.12 

63 27.78 0.64 702.56 0.12 602.83 0.11 100.01 0.03 

77 41.67 0.68 478.37 0.17 373.36 0.19 104.59 0.05 

91 27.75 0.45 828.34 0.10 759.80 0.11 68.27 0.05 

105 44.45 0.52 973.46 0.03 756.98 0.02 216.03 0.02 

119 55.56 0.66 1817.37 0.13 1639.02 0.07 179.46 0.04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

ส่วนประกอบเครืองฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อนิฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
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ภาคผนวก ค 

เครืองฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Fourier Transform Infrared 

Spectrometer: FT-IR)  

 โดยทวัไปเครืองมือทางสเปกโทรสโกปี นนัมกัจะใชห้ลกัการกระจายแสง (dispersion) 
ของสเปกตรัมการแผค่ลืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงทีสนใจเป็นตวักาํหนด เช่น ช่วงอินฟราเรด จากการ
บนัทึกผลของค่าความเขม้ของแสงต่อความถีหรือความยาวคลืน หรือเลขคลืน ซึงไดอ้อกมาเป็น
สเปกตรัม เรียกวา่ frequency-domain spectrum ดงัทีเห็นกนัอยูท่วัไป แต่ถา้ใชว้ิธีการวดัทีต่างไป 
โดยวดัความเขม้ของแสงหรือกาํลงัของแสงทีความยาวคลืนต่าง ๆ กนัอยา่งต่อเนืองเทียบกบัเวลา 
เรียกวา่ time-domain spectroscopy หรือโดยทวัไปเรียกวา่ fourier transform infrared spectroscopy 

จากนัน time-domain spectrum จะถูกเปลียนเป็น frequency-domain spectrum ด้วย fourier 

transform จากการใช้ดิจิทลัคอมพิวเตอร์ ความแตกต่างระหว่างสเปกตรัมทัง ก็คือ frequency-

domain spectrum เป็นสเปกตรัมทีไดจ้ากการวดัการดูดกลืนแสงทีความถีต่าง ๆ กนัทีละครังในช่วง
ระยะเวลาอนัหนึง แต่ fourier transform spectrum ไดจ้ากการวดัการดูดกลืนแสงทีความถีต่าง ๆ กนั
พร้อมกนั  ดงันนั fourier transform จึงช่วยทาํให้การวิเคราะห์รวดเร็วขึน การแยก (resolution) ดีขึน 
แต่สาํหรับขอ้เสียทีสาํคญัก็คือ FT-IR เป็นเครืองมือทีมีราคาแพงและตอ้งเสียค่าดูแลรักษาสูง  

ส่วนประกอบของเครือง  

 ส่วนประกอบของเครือง FT-IR จะมีองค์ประกอบและลกัษณะคลา้ย ๆ กบัเครืองยูว ี

วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ซึงส่วนประกอบทีสําคญัของเครืองจะประกอบดว้ย  ส่วนดงัแสดง
ในแผนภาพอยา่งง่ายในภาพที  22 รายละเอียดหนา้ทีการทาํงานของแต่ละส่วนมีดงันี 

. แหล่งกาํเนิดแสงอินฟราเรด (IR Sources) เป็นส่วนทีผลิตหรือแปลงแสงให้เป็นแสง
ในช่วงคลืนทีตอ้งการ หลอดทีนาํมาใช้เป็นเครืองกาํเนิดแสงจะตอ้งมีไส้หลอดทีสามารถให้รังสี
อินฟราเรดได ้ชนิดทีนิยมใชไ้ดแ้ก่ Nernst glower, Globar และ Nichrome coil 

. เซลล์ใส่สารตวัอยา่ง (Sample Cell) ในระหวา่งทางเดินของแสงจะมีบริเวณทีวาง
ตวัอย่าง ลกัษณะเป็นหน้าต่างและมีส่วนทีเสียบ sample cell สารทีใช้เป็นตวักลางยึดจบัตวัอย่าง  
จะตอ้งทาํดว้ยวสัดุทียอมให้แสงอินฟราเรดผา่น เช่น NaCl, KBr, AgCl, AgBr, CaF2, BaF2 เป็นตน้ 
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การเลือกใชส้ารตวักลาง จะตอ้งคาํนึงช่วงความถีของแสงทีสารเหล่านียอมให้ผา่น ลกัษณะตวัอยา่ง 
ช่วงความถีของแสงทีตวัอยา่งดูดกลืนดว้ย 

3. โมโนโครมาเตอร์ (Monochromator) เป็นตวัแยกความถีแสง และแยกรังสีหรือ
จดัลาํดบัรังสีของแสง อาจทาํดว้ยปริซึม หรือ เกรตติง แต่กรณี FT-IR จะใช้ Interferometer แทน 

โมโนโครมาเตอร์ 

4. เครืองวดัแสงอินฟราเรด (IR Detector) เครืองตรวจวดัสัญญาณ เป็นส่วนทีรับ
พลงังานแสงขนัสุดทา้ยแลว้แปลออกมาเป็นสัญญาณส่งเขา้เครืองบนัทึกสัญญาณ 

5. เครืองบนัทึกสเปกตรัม (Recorder หรือ Readout Devices) เครืองบนัทึกสัญญาณ ทาํ
หนา้ทีรับสัญญาณจาก Detector แลว้แสดงผลลพัธ์ออกมาเป็นเส้นกราฟหรือทีเรียกว่า อินฟราเรด
สเปกตรัม  

    
ภาพที  องค์ประกอบเครืองอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวเิคราะห์โครงสร้างกรดฮิวมิกของปุ๋ยหมัก 

ด้วยเทคนิคฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อนิฟราเรดสเปกโทรโกปี (FT-IR)  
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ภาคผนวก ง 

1. ผลการวเิคราะห์โครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันของกรดฮิวมิกด้วยเทคนิค FT-IR (จํานวนคลนืตังแต่ ,  –  เซนติเมตร –1)   
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ภาพที  แถบอินฟราเรดสเปกตรัมของกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมักระยะต่าง ๆ      

หมายเหตุ : วนัที 0, 7, 14, 21, 28, 35, 49, 63, 77, 91, 105, 119 



102 

 

 

2. ข้อมูลการวเิคราะห์ค่าการดูดกลนืแสงอนิฟราเรดของพนัธะหรือหมู่ฟังก์ชันด้วย FT-IR 

ตารางที  20 ค่าการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของกรดฮิวมิกณ ตาํแหน่งจาํนวนคลืนที 3300, 

2930, 2850, 1711, 1650 และ 1540 เซนติเมตร-1 

ระยะเวลา
การหมกั 

(วนั) 

ค่าการดูดกลืนแสงทีตาํแหน่งจาํนวนคลืน (เซนติเมตร-1) 

3300 2930 2850 1711 1650 1540 

0 0.3000 0.2533 0.2000 0.0000 0.4000 0.2710 

7 0.9250 1.4180 1.1786 1.0000 0.6500 0.4929 

14 0.5583 0.4830 0.0000 0.0000 0.7690 0.5583 

21 0.6000 0.5250 0.4210 0.0000 0.7680 0.5570 

28 0.3175 0.2750 0.0000 0.0000 0.4400 0.3200 

35 0.3600 0.3050 0.0000 0.0000 0.5240 0.3600 

49 0.4800 0.4000 0.0000 0.0000 0.6660 0.4700 

63 0.4200 0.3675 0.0000 0.0000 0.5470 0.4250 

77 0.3266 0.2776 0.0000 0.0000 0.4460 0.3200 

91 0.5850 0.5100 0.4200 0.0000 0.7140 0.5200 

105 0.3500 0.3000 0.0000 0.0000 0.4540 0.3350 

119 0.3400 0.3000 0.2466 0.0000 0.4380 0.3200 

 

 



103 

 

ตารางที  21 ค่าการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของกรดฮิวมิก ณ ตาํแหน่งจาํนวนคลืนที 1450, 

1380, 1230, 1125 และ 1035 เซนติเมตร-1 

ระยะเวลาการ
หมกั (วนั) 

ค่าการดูดกลืนแสงทีตาํแหน่งจาํนวนคลืน (เซนติเมตร-1) 

1450 1380 1230 1125 1035 

0 0.2280 0.2200 0.2604 0.2376 0.2644 

7 0.5643 0.4250 0.4500 0.0000 0.0000 

14 0.4667 0.4330 0.5416 0.4625 0.4750 

21 0.4500 0.4284 0.5250 0.4642 0.4855 

28 0.2650 0.2550 0.3125 0.2700 0.2800 

35 0.3000 0.2805 0.3650 0.3100 0.3250 

49 0.3900 0.3700 0.4700 0.4000 0.4150 

63 0.3600 0.3500 0.4175 0.3615 0.3900 

77 0.2700 0.2600 0.3200 0.2700 0.2900 

91 0.4500 0.4300 0.5200 0.4600 0.4800 

105 0.2900 0.2800 0.3500 0.3050 0.3150 

119 0.2800 0.2700 0.3300 0.3000 0.3100 
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3. ข้อมูลการวเิคราะห์อตัราส่วนการดูดกลนืแสง 

ตารางที 22 อตัราส่วนการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของหมู่ฟังก์ชันของกรดฮิวมิกในปุ๋ยหมกั
ระยะต่าง ๆ 

ระยะเวลา
การหมกั 

(วนั) 

อตัราส่วนการดูดกลืนแสง 

1650/2930 1650/1380 1650/1030 1380/2930 1030/1380 1030/2930 

0 1.5792 1.8182 1.5129 0.8685 1.2018 1.0438 

7 0.4584 1.5294 N.A. 0.2997 N.A. N.A. 

14 1.5921 1.7760 1.6189 0.8965 1.0970 0.9834 

21 1.4629 1.7927 1.5819 0.8160 1.1333 0.9248 

28 1.6000 1.7255 1.5714 0.9273 1.0980 1.0182 

35 1.7180 1.8681 1.6123 0.9197 1.1586 1.0656 

49 1.6650 1.8000 1.6048 0.9250 1.1216 1.0375 

63 1.4884 1.5629 1.4026 0.9524 1.1143 1.0612 

77 1.6066 1.7154 1.5379 0.9366 1.1154 1.0447 

91 1.4000 1.6605 1.4875 0.8431 1.1163 0.9412 

105 1.5133 1.6214 1.4413 0.9333 1.1250 1.0500 

119 1.4600 1.6222 1.4129 0.9000 1.1481 1.0333 

หมายเหตุ N.A. คือ Not Applicable 
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105 

ตารางที 23 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหว่างอตัราส่วนค่าการดูดกลืนแสง 

ตวัแปร 1650/3300 1650/2930 1650/1540 1650/1450 1650/1380 1650/1030 1650/1250 1650/1125 1380/2930 2930/1030 1030/2930 1030/1450 1030/1380 

1650/0330 1.000 0.996** 0.506 0.926** 0.668* 0.662* 0.344 0.645* 0.958** -0.533 0.528 -0.201 0.033 

1650/2930  1.000 0.517 0.935** 0.662* 0.669* 0.403 0.692* 0.966** -0.555 0.552 -0.115 0.117 

1650/1540   1.000 0.719** 0.870** 0.566 0.797** 0.703* 0.315 -0.120 0.119 0.392 0.673* 

1650/1450    1.000 0.847** 0.795** 0.913** 0.907** 0.829** 0.043 -0.040 0.186 0.480 

1650/1380     1.000 0.879** 0.866** 0.918** 0.446 0.100 -0.099 0.012 0.372 

1650/1030      1.000 0.663* 0.891** -0.185 0.245 -0.250 -0.448 -0.115 

1650/1250       1.000 0.862** -0.504 0.220 -0.220 0.275 0.519 

1650/1125        1.000 -0.193 0.098 -0.098 -0.108 0.175 

1380/2930         1.000 -0.849** 0.843** -0.152 -0.285 

2930/1030          1.000 -0.999** -0.336 -0.263 

1030/2930           1.000 0.348 .274 

1030/1450            1.000 0.897** 

1030/1380             1.000 

** มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที α= 0.01  

*   มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที α= 0.05  
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