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5. บทคัดย่อ   

ศึกษาการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ยอินทรีย์เคมีควบคุมการละลาย  โดยท าการศึกษาการปลดปล่อยอ

นินทรีย์ไนโตรเจนจากการบ่มปุ๋ยในดินร่วนทรายและดินร่วนเหนียว วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซ  า 

ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 ปุ๋ยเคมี 10 -5-5  กรรมวิธีที่ 2  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5(ดินเหนียว) 

กรรมวิธีที่ 3  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5(มูลวัว) กรรมวิธีที่ 4  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5(ปุ๋ยหมัก) กรรมวิธีที่ 5 ปุ๋ย

อินทรีย์เคมี 10-5-5(กากตะกอนอ้อย) และกรรมวิธีที่ 6 ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ลีโอนาไดต์) ผลการทดลองพบว่า  

เมื่อบ่มปุ๋ยในดินร่วนทรายที่ความชื น 60% ของความจุความชื นดิน เท่ากับ 6%, 13%, 13%, 17%, 13% และ 

14% ของปริมาณไนโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบ ตามล าดับ และเมื่อบ่มปุ๋ยในดินร่วนเหนียวที่ความชื น 60% ของ
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ความจุความชื นดิน เท่ากับ 14%, 14%, 13%, 15%, 12% และ 14% ของปริมาณไนโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบ 

ตามล าดับ  

 

 

Abstract 
Study on mineralization of organic-chemical fertilizer production. Investigation on 

nitrogen mineralization in sandy loam and clay loam. This experiment design was CRD with 6 
treatments and 3 replications. The 5 treatments as followed 1) chemical fertilizer 10-5-5 2) 
organic-chemical fertilizer 10-5-5(clay) 3) organic-chemical fertilizer 10-5-5(cow manure) 4) 
organic-chemical fertilizer 10-5-5(compost manure) 5) organic-chemical fertilizer 10-5-5(filter 
cake) and 6) organic-chemical fertilizer 10-5-5 (leonardite). Soil were carried out under an 
incubation condition of 60% water holding capacity (WHC) for 3 months. The results showed 
comulative N released from sandy loam of 6, 13, 13, 17, 13 and 14 %total N, respectively, and 
N released from clay loam of 14, 14, 13 15, 12 and 14 %total N, respectively. 

                                             

6. ค าน า                     

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีใน พ.ร.บ.ปุ๋ย 2550 ก าหนดว่า ต้องเป็นปุ๋ยที่มีทั ง NPK หรือ NP หรือ NK หรือ PK อย่าง

น้อยรวมกันมากกว่า 12% และต้องมีปริมาณอินทรียวัตถุมากกว่า 10%  ดังนั นจึงต้องเป็นปุ๋ยผสมในสภาพที่เป็น

เนื อเดียวกันหรือไม่เป็นเนื อเดียวกันก็ได้  แต่ในที่นี ต้องการปุ๋ยผสมแบบเป็นเนื อเดียวกันเพราะจะได้ฮิวมัสหรือฮิว

มิคแอซิดจากปุ๋ยอินทรีย์เป็นตัวควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารในปุ๋ยเคมี โดยปกติปุ๋ยเคมีจะปลดปล่อยธาตุ

อาหารเร็ว ถ้าน าไปใช้ในดินที่มี CEC ต่ าเช่น ดินร่วนทราย ดินทราย จะท าให้สูญเสียเร็วและเป็นปัญหากับ

สิ่งแวดล้อม ดังนั นการเลือกวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมคือ ต้องมีการย่อยสลายแล้วกับที่ก าลังย่อยสลายอยู่ พวกท่ีย่อย

สลายหมดแล้วไม่มีปัญหาเช่นกรณีของแร่ลีโอนาไดต์  ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ที่ยังมีการย่อยสลายอยู่จะต้องหาทางยับยั ง

กิจกรรมการย่อยสลายเสียก่อน โดยการท าให้กลายเป็นกรด acidification ก่อนการอบไอน  าเพ่ือหาทางยับยั ง 

Enzyme  โดยเฉพาะ Enzyme Urease ที่ท าให้ไนโตรเจนสูญหายกลายเป็นก๊าซแอมโมเนียเสียก่อนที่จะน ามา

ผสม จึงจะท าการทดลองผสมปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ที่มีสมบัติดังกล่าวเพ่ือน ามาทดสอบหาการปลดปล่อยธาตุ

อาหารเพ่ือควบคุมการละลายและได้มาตรฐานของพ.ร.บ.ปุ๋ย  

 

7. วิธีด าเนินการ         
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- อุปกรณ์    

ปุ๋ยเคมยีูเรีย (46-0-0)   ปุ๋ยได-แอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)  

วัสดุอินทรีย์ ได้แก่ มูลวัว ปุ๋ยหมัก กากตะกอนอ้อย  ลีโอนาไดต์ อุปกรณ์ผสมปุ๋ย อุปกรณ์อัดเม็ดปุ๋ย เครื่องมือและ

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของปุ๋ย สารเคมี ตู้อบ  

 

- วิธีการ      

 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซ  า ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่  1 ปุ๋ยเคมี 10-5-5  

กรรมวิธีที่ 2  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ดินเหนียว) กรรมวิธีที่ 3  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (มูลวัว) กรรมวิธีที่ 4  ปุ๋ย

อินทรีย์เคมี 10-5-5 (ปุ๋ยหมัก) กรรมวิธีที่ 5 ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (กากตะกอนอ้อย) กรรมวิธีที่ 6 ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 

10-5-5 (ลีโอนาไดต์)  ท าการทดลองในดินร่วนทรายและดินร่วนเหนียว โดยชั่งดิน 50 กรัม ใส่ในขวดโหลแก้ว

ขนาด 240 มิลลิลิตร และเติมน  ากรองปราศจากไอออน (Dionized water) ลงในดินเพ่ือปรับความชื นของดินให้

อยู่ที่ 60 %ของความจุความชื นของดินหลังจากผสมปุ๋ยแล้ว เพ่ือให้ดินมีความชื นพอเหมาะ โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

ควบคุมการละลายในอัตรา 1 กรัม จากนั นน าขวดแก้ว (vial) ขนาด 30 มิลลิลิตร ซึ่งภายในบรรจุสารละลาย

มาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2 นอร์มัล ปริมาตร 15 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดโหลแต่ละใบ เพ่ือใช้จับ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาจากการสลายตัวของปุ๋ย ชั่งน  าหนักของแต่ละตัวอย่างก่อนน าไปบ่ม 

จากนั นเปิดฝาขวดโหลแก้วให้สนิทแล้วน าไปบ่มที่ตู้ควบคุมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แต่ละกรรมวิธีเก็บ

ตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ 15 ครั ง ตามระยะเวลาของการบ่ม ระยะที่ 0, 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 56, 70, 

84 และ 98 วัน มาสกัดด้วยสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 2 นอร์มัล แล้วน าสารละลายที่สกัดได้มา

วิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมและไนเทรตที่ปลดปล่อยออกมาด้วยวิธีการกลั่น และวิเคราะห์หาปริมาณของ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกจับไว้ในสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยการตกตะกอนคาร์บอนไดออกไซด์

ด้วยสารละลายแบเรียมคลอไรด์ แล้วไทเทรตโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหลือด้วยสารละลายมาตรฐานไฮโดรคลอริก

ความเข้มข้น 2 นอร์มัล น าปริมาณแอมโมเนียม ไนเทรต และคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาจากดินที่ไม่

ผสมปุ๋ยมาหักลบออกจากปริมาณแอมโมเนียม ไนเตรท และคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาจากดินที่ผสม

ปุ๋ยชนิดต่างๆ ก็จะได้ปริมาณแอมโมเนียม ไนเทรต และคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาซึ่งเป็นผลจากการ

ใส่วัสดุอินทรีย์แต่ละชนิดลงไปในดิน 

 

- เวลาและสถานที่ : เดือนตุลาคม 2555  ถึง เดือนกันยายน 2558  

                  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

 ศึกษาการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ยอินทรีย์เคมีควบคุมการละลายเมื่อบ่มในดินร่วนทราย  พบว่า 

กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปลดปล่อยแอมโมเนียมเกิดขึ นสูงในช่วงสัปดาห์แรกของการบ่มดิน ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-

5-5 (ปุ๋ยหมัก) มีการปลดปล่อยช่วง 3 วันแรกของการบ่มสูงสุด (16.98 กรัมN/100กรัม T-N) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-

5-5 (ลีโอนาไดต์) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ดินเหนียว) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (มูลวัว) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (กาก

ตะกอนอ้อย) และ ปุ๋ยเคมี 10-5-5 ตามล าดับ หลังจากนั นมีปลดปล่อยแอมโมเนียมอย่างสม่ าเสมอและลดลงอย่าง

รวดเร็วในช่วงท้ายของการบ่ม ซึ่งกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีจะปลดปล่อยแอมโมเนียมได้มากกว่าใส่ปุ๋ยเคมี 10-5-

5 เพียงอย่างเดียว 

การปลดปล่อยปริมาณไนเทรตในช่วงแรกของการบ่มมีค่าสูงซึ่งกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 มี

ปริมาณการปลดปล่อยไนเทรตสูงสุด (2.08 กรัมN/100กรัม T-N) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (กากตะกอนอ้อย) ปุ๋ย

อินทรีย์เคมี 10-5-5 (มูลวัว) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ลีโอนาไดต์) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ปุ๋ยหมัก) และปุ๋ยอินทรีย์

เคมี 10-5-5 (ดินเหนียว) ตามล าดับ หลังจากนั นการปลดปล่อยไนเทรตจะลดลงแล้วจะปลดปล่อยไนเทรตจะ

เพ่ิมขึ นในช่วงท้ายของการบ่มซึ่งกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (มูลวัว) มีปริมาณการปลดปล่อยไนเทรต

ในช่วงท้ายสูงสุด (3.69 กรัมN/100กรัม T-N)   

การปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจน พบว่า กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจน อย่าง

รวดเร็วภายใน 3 วันของการบ่มดิน ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ปุ๋ยหมัก) มีการปลดปล่อยช่วง 3 วันแรกสูงสุด (17.41 

ก รั ม N/1 0 0 ก รั ม  T-N) ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ เ ค มี  10-5-5 (ลี โ อ น า ไ ด ต์ )  ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ เ ค มี  10-5-5  

(ดินเหนียว) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (มูลวัว) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (กากตะกอนอ้อย) และ ปุ๋ยเคมี 10-5-5 

ตามล าดับ และมีปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจนอย่างสม่ าเสมอและลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงท้ายของการบ่ม ซึ่ง

กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีจะปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจนได้มากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมี 10-5-5 เพียงอย่างเดียว 

เนื่องมาจากปุ๋ยอินทรีย์เคมีมีวัสดุอินทรีย์ที่มีปริมาณไนโตรเจนทั งหมดเป็นองค์ประกอบอยู่ปริมาณสูงและมีการ

ป ล ด ป ล่ อ ย แ อ ม โ ม เนี ย ม แ ล ะ ไน เท ร ต อ อ ก ม า ม า ก จึ ง ท า ใ ห้ มี ป ริ ม า ณ ก า ร ส ะ ส ม ข อ ง 

อนินทรีย์ไนโตรเจนสูงกว่าปุ๋ยเคมี 

อัตราการปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจนสุทธิของปุ๋ย พบว่า มีอัตราการปลดปล่อยสูงสุดในวัน 3 แรกของ

การบ่มดิน และลดลงอย่างรวดเร็ว โดยปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ปุ๋ยหมัก) มีอัตราการปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจน

สูงสุด (17.41 กรัมN/100กรัม T-N/วัน) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ลีโอนาไดต์) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ดินเหนียว) 
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ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (มูลวัว) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (กากตะกอนอ้อย) และ ปุ๋ยเคมี 10-5-5 ตามล าดับ ดินที่ใส่

แต่ปุ๋ยเคมีจะมีการปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจนสะสมที่สุด  

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของปุ๋ยอินทรีย์เคมี เมื่อบ่มในดินร่วนทราย พบว่า ปุ๋ยเคมี 10-5-5 

เพียงอย่างเดียว มีอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงในช่วงแรกของการบ่ม จากนั นจะค่อยๆลดลง

และคงที่หลังจาก 42 วันของการบ่ม แต่กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช้าๆ 

อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากการสลายตัวของปุ๋ยอินทรีย์เกิดจากการสลายตัวอย่างช้าๆ ของสารอินทรีย์ที่ทนทานต่อ

การสลายตัวสูง เช่น ลิกนิน ซึ่งเป็นการสลายตัวอย่างช้าๆ โดยเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์พวกแอกติโนมัยซีส

และรา (Stevenson,1986) 

- ศึกษาการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ยอินทรีย์เคมีควบคุมการละลายเมื่อบ่มในดินร่วน เหนียว พบว่า 

กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปลดปล่อยแอมโมเนียมเกิดขึ นสูงในช่วงสัปดาห์แรกของการบ่มดิน ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10 -

5-5 (ปุ๋ยหมัก) มีการปลดปล่อยช่วง 3 วันแรกของการบ่มสูงสุด (14.40 กรัมN/100กรัม T-N) ปุ๋ยเคมี 10-5-5 ปุ๋ย

อินทรีย์เคมี 10-5-5 (ลีโอนาไดต์) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (มูลวัว) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (กากตะกอนอ้อย) และ 

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ดินเหนียว) ตามล าดับ หลังจากนั นจะมีการปลดปล่อยแอมโมเนียมลดลงและค่อนข้างคงที่ 

จนถึงช่วงท้ายของการบ่มดินที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งปุ๋ยเคมี 10-5-5 จะปลดปล่อยแอมโมเนียม7ลดลงเร็วที่สุด 

การปลดปล่อยปริมาณไนเทรตในช่วงแรกของการบ่มมีค่าสูงซึ่งกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ดิน

เหนียว ) มีปริมาณการปลดปล่อยไนเทรตสู งสุด  (8 .53 กรัมN/100กรัม T-N) ปุ๋ ย อินทรีย์ เคมี  10-5-5  

(ลีโอนาไดต์) ปุ๋ยเคมี 10-5-5 ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (มูลวัว) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ปุ๋ยหมัก) และปุ๋ยอินทรีย์เคมี 

10-5-5 (กากตะกอนอ้อย) ตามล าดับ หลังจากนั นการปลดปล่อยไนเทรตจะลดลงอย่างรวดเร็ว แล้วค่อยๆจะ

ปลดปล่อยไนเทรตอย่างช้าๆ จนถึงช่วงสุดท้ายของการบ่ม  

การปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจน พบว่า กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจน อย่าง

รวดเร็วภายใน 3 วันของการบ่มดิน ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ปุ๋ยหมัก) มีการปลดปล่อยช่วง 3 วันแรกสูงสุด (15.41 

กรัมN/100กรัม T-N) เนื่องมาจากมีปริมาณไนโตรเจนทั งหมดเป็นองค์ประกอบอยู่ปริมาณสูงและมีการปลดปล่อย

แอมโมเนียมและไนเทรตออกมามากจึงท าให้มีปริมาณการสะสมของอนินทรีย์ไนโตรเจนสูงกว่า  รองลงมาเป็น

ปุ๋ยเคมี 10-5-5 ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ลีโอนาไดต์) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (มูลวัว) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (กาก

ตะกอนอ้อย) และ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ดินเหนียว) ตามล าดับ หลังจากนั นจะมีการปลดปล่อยอนินทรีย์

ไนโตรเจน ลดลงและค่อนข้างคงที่ จนถึงช่วงท้ายของการบ่มดินที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งปุ๋ยเคมี 10-5-5 จะ

ปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจนลดลงเร็วที่สุด 
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อัตราการปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจนสุทธิของปุ๋ย พบว่า มีอัตราการปลดปล่อยสูงสุดในวันแรกของการ

บ่ มดิ น  และลดลงอย่ างรวด เร็ ว  โดยปุ๋ ย อินทรีย์ เคมี  10 -5 -5 (ลี โอนาไดต์ ) มี อั ตราการปลดปล่ อย 

อนินทรีย์ไนโตรเจนสูงสุด (14.74 กรัมN/100กรัม T-N/วัน) ดินที่ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจะมีการปลดปล่อยอนินทรีย์

ไนโตรเจนสะสมต่ ากว่า  

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของปุ๋ยอินทรีย์เคมี เมื่อบ่มในดินร่วนเหนียว พบว่า ปุ๋ยเคมี 10-5-5 

เพียงอย่างเดียว มีอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงในช่วงแรกของการบ่ม รองลงมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์

เคมี 10-5-5 (ดินเหนียว)  จากนั นจะค่อยๆ ลดลงและค่อนข้างคงที่ แต่กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมีการปลดปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช้าๆ อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากการสลายตัวของปุ๋ยอินทรีย์เกิดจากการสลายตัวอย่างช้าๆ 

ของสารอินทรีย์ที่ทนทานต่อการสลายตัวสูง เช่น ลิกนิน ซึ่งเป็นการสลายตัวอย่างช้าๆ โดยเกิดจากกิจกรรมของ

จุลินทรีย์พวกแอกติโนมัยซีสและรา (Stevenson,1986)  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
ศึกษาการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ยอินทรีย์เคมีควบคุมการละลายพบว่า ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ปุ๋ย

หมัก) แบบอัดเม็ดจะค่อยๆ ปลดปล่อยไนโตรเจนออกมาได้มากกว่าปุ๋ยชนิดอ่ืนๆ การปลดปล่อยไนโตรเจนของ

ปุ๋ยเคมี 10-5-5  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ดินเหนียว)  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (มูลวัว) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ปุ๋ย

หมัก)   ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (กากตะกอนอ้อย)   ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 (ลีโอนาไดต์)  เมื่อบ่มปุ๋ยในดินร่วน

ทรายที่ความชื น 60% ของความจุความชื นดิน เท่ากับ 6%, 13%, 13%, 17%, 13% และ 14% ของปริมาณ

ไนโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบ ตามล าดับ และเมื่อบ่มปุ๋ยในดินร่วนเหนียวที่ความชื น 60% ของความจุความชื นดิน 

เท่ากับ 14%, 14%, 13%, 15%, 12% และ 14% ของปริมาณไนโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบ ตามล าดับ ซึ่งปุ๋ย

อินทรีย์เคมีทุกชนิดในมีการปลดปล่อยแอมโมเนียมไนโตรเจนและไนเทรตไนโตรเจนมากกว่าปุ๋ยเคมี และช่วยรักษา

ระดับไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ในดินให้มีปริมาณสม่ าเสมอได้นานกว่า  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

  ได้ข้อมูลการปลดปล่อยปริมาณแอมโมเนียม  ไนเทรต และคาร์บอนไดออกไซด์ของปุ๋ยอินทรีย์เคมีควบคุม

การละลายแบบอัดเม็ดชนิดต่างๆ  

 

11. ค าขอบคุณ    

  ขอขอบคุณ นายสมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์ ที่ได้ช่วยให้ความรู้และแนะน าการวางแผนการวิจัยในครั งนี   

เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยทุกท่านที่ท าให้ผลการทดลองประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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13. ภาคผนวก  
   ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์เคมีควบคุมการละลาย 
 

กรรมวิธี 
pH 

(1:5) 
OM 

   (%) 
OC 
(%) 

TN 
(%) 

OC/TN 
 

1) ปุ๋ยเคม ี 5.06 30.65 0.30 13.50 0.22 

2) ปุ๋ยเคม+ีดินเหนยีว 6.66 35.60 1.61 8.79 0.18 

3) ปุ๋ยเคมี+มูลวัว 6.60 39.50 13.24 10.11 1.31 

4) ปุ๋ยเคมี+ปุ๋ยหมัก 6.51 65.65 7.81 16.90 0.46 

5) ปุ๋ยเคมี+กากตะกอนอ้อย 6.63 35.40 16.09 10.90 1.48 

6) ปุ๋ยเคมี+ลีโอนาไดต ์ 6.19 30.65 10.35 10.64 0.97 
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ภาพที่ 1 (ก) ปริมาณการปลดปล่อยแอมโมเนียมของปุ๋ยหมัก เมื่อบ่มในดินร่วนทราย 

           (ข) ปริมาณการปลดปล่อยไนเทรตของปุ๋ยหมัก เมื่อบ่มในดินร่วนทราย 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(จ) 



9 

 

           (ค) ปริมาณการปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจน (แอมโมเนียม+ไนเทรต)ของปุ๋ยหมัก เมื่อบ่มในดิน

ร่วนทราย 

           (ง) อัตราการปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจนของปุ๋ยหมัก เมื่อบ่มในดินร่วนทราย 

           (จ) อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของปุ๋ยหมัก เมื่อบ่มในดินร่วนทราย 
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ภาพที่ 2 (ก) ปริมาณการปลดปล่อยแอมโมเนียมของปุ๋ยหมัก เมื่อบ่มในดินร่วนเหนียว 

           (ข) ปริมาณการปลดปล่อยไนเทรตของปุ๋ยหมัก เมื่อบ่มในดินร่วนเหนียว 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(จ) 
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           (ค) ปริมาณการปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจน (แอมโมเนียม+ไนเทรต)ของปุ๋ยหมัก เมื่อบ่มในดิน

ร่วนเหนียว 

           (ง) อัตราการปลดปล่อยอนินทรีย์ไนโตรเจนของปุ๋ยหมัก เมื่อบ่มในดินร่วนเหนียว 

           (จ) อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของปุ๋ยหมัก เมื่อบ่มในดินร่วนเหนียว 

 


