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5. บทคัดย่อ   :  
 ศึกษาการประเมินการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆ โดยการระเหิดจากดินโดยการบ่มในห้องปฏิบัติการ 
ด าเนินการบ่มดินในห้องปฏิบัติการ เพ่ือประเมินการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่าง ๆ ใน 8 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินตา
คลี ลพบุรี ล านารายณ์ สมอทอด ชัยบาดาล วังชมภู ชุดดินจตุรัส และชุดดินบึงชะนัง วางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design มี 4 กรรมวิธี คือ ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ใส่ปุ๋ยยูเรีย ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ใส่ปุ๋ย
เชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) ท าการบ่มดินด้วยปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่าง ๆ ระดับความชื้น 60% ของความจุ
การอุ้มน้ าของดิน ภายใต้อุณหภูมิ 3 ระดับ ได้แก่ 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส  ที่ระยะเวลา 0 3 7 14 28 35 42 
49 และ 56 วัน  
 จากการทดลองพบว่า ปุ๋ยยูเรียมีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมามากที่สุด (19.4-21.6 เปอร์เซ็นต์ของ
ประมาณไนโตรเจนทั้งหมด) ตามด้วยปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต (9.5-11.2 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด) และ
ปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) (7.1-7.8 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด)  ตามล าดับ ในทั้ง 8 
ชุดดิน โดยในชุดดินตาคลีมีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมาเท่ากับ 21.5 เปอร์เซ็นต์ 10.8 เปอร์เซ็นต์ และ 7.7 
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของปุ๋ย  ตามล าดับ ชุดดินลพบุรีมีก๊าซแอมโมเนีย
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ปลดปล่อยออกมาเท่ากับ 21.0 เปอร์เซ็นต์ 10.7 เปอร์เซ็นต์ และ 7.8 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่เป็น
องค์ประกอบของปุ๋ย ตามล าดับ ชุดดินล านารายณ์มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมาเท่ากับ 21.3  เปอร์เซ็นต์ 11.2 
เปอร์เซ็นต์ และ 7.7 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของปุ๋ย ตามล าดับ ชุดดินชัยบาดาลมี
ก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมาเท่ากับ 19.8 เปอร์เซ็นต์ 10.5 เปอร์เซ็นต์ และ 7.4 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของปุ๋ย ตามล าดับ ชุดดินสมอทอด มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมาเท่ากับ 21.6 
เปอร์เซ็นต์  10.8 เปอร์เซ็นต์ และ 7.7  เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของปุ๋ย ตามล าดับ 
ชุดดินวังชมภู มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมาเท่ากับ 20.8  เปอร์เซ็นต์ 9.7 เปอร์เซ็นต์ และ7.5 เปอร์เซ็นต์ ของ
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของปุ๋ย ตามล าดับ ชุดดินจตุรัส มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมา
เท่ากับ 19.4 เปอร์เซ็นต์ 9.5 เปอร์เซ็นต์ และ 7.4 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของปุ๋ย 
ตามล าดับ และชุดดินบึงชะนัง มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมาเท่ากับ 20.4 เปอร์เซ็นต์ 10.5 เปอร์เซ็นต์ และ 7.1 
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดท่ีเป็นองค์ประกอบของปุ๋ย ตามล าดับ 
 โดยการปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียสูงสุดเมื่อระยะเวลา 7 วันและเริ่มคงที่เมื่อระยะเวลา 14 วัน และที่อุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียส มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมามากกว่าที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส ตามล าดับ ในทุกกรรมวิธี 

 
Abstracts 

 The study was carried out to evaluate ammonia volatilization losses from urea, ammonium 
sulphate (AS), and NPK compound fertilizer (16-20-0) using soil incubation technique.  This work 
was carried out on Takhli, Lop Buri, Lam Narai,  Samo Thod, Chai Badan, Wang Chomphu, Chatturat 
and Bung Chanang soil series under 60 percent water holding capacity (WHC).  Soils were incubated 
at 30, 35 and 40oC.  The incubation times were 0, 3, 7, 14, 28, 35, 42, 49 and 56 days.  The data 
was analysed using completely randomized design. 
 The maximum rate of ammonia volatilization losses was observed at 40oC during 7 days in 
all soils. The constant rate occurred after 14 days.  The highest rate of nitrogen loss was urea, AS 
and NPK compound fertilizer (16-20-0), respectively. For Takhli soil series, total ammonia 
volatilization losses were 21.5 %, 10.8 % and 7.7% of the N applied to the soil as urea, AS and NPK 
compound fertilizer (16-20-0), respectively. For Lop Buri soil series, total ammonia volatilization 
losses were 21%, 10.7 % and 7.8% of the N applied to the soil as urea, AS and NPK compound 
fertilizer (16-20-0), respectively. For Lam Narai soil series, total ammonia volatilization losses were 
21.3%, 11.2 % and 7.7% of the N applied to the soil as urea, AS and NPK compound fertilizer (16-
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20-0), respectively. For Samo Thod soil series, total ammonia volatilization losses were 21.6%, 10.8 
% and 7.7% of the N applied to the soil as urea, AS and NPK compound fertilizer (16-20-0), 
respectively. For Chai Badan soil series, total ammonia volatilization losses were 19.8%, 10.5% and 
7.4% of the N applied to the soil as urea, AS and NPK compound fertilizer (16-20-0), respectively.  
For Wang Chomphu soil series, total ammonia volatilization losses were 20.8%, 9.7% and 7.5% of 
the N applied to the soil as urea, AS and NPK compound fertilizer (16-20-0), respectively.  For 
Chatturat soil series, total ammonia volatilization losses were 19.4%, 9.1% and 7.4% of the N 
applied to the soil as urea, AS and NPK compound fertilizer (16-20-0), respectively. For Bung 
Chanang soil series, total ammonia volatilization losses were 20.4%, 10.5% and 7.1% of the N 
applied to the soil as urea, AS and NPK compound fertilizer (16-20-0), respectively. 

6. ค าน า  :  
 ปัจจุบันราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยเคมีนั้นมีราคาสู งขึ้นมาก เนื่องจากสภาพ
วิกฤตเศรษฐกิจ ดังนั้นเกษตรกรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เนื่องจากเมื่อมีการใส่ปุ๋ยลงไปในดิน พบว่าปุ๋ยที่ใส่ลงไปไม่ได้เป็นประโยชน์กับพืชทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ปุ๋ยส่วน
หนึ่งอาจถูกดินดูดยึดเอาไว้และไม่สามารถปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์กับพืชได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะที่เฉพาะของดิน
นั้น ๆ เนื่องจากดินแต่ละชุดดินมีองค์ประกอบแตกต่างกัน ทั้งในด้านของโครงสร้าง เนื้อดิน ความเป็นกรด -ด่าง ชนิด
ของแร่ดินเหนียว และแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ ซึ่งส่งผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ตัวอย่างเช่น ชุด
ดินลพบุรี ชุดดินตาคลี ชุดดินชัยบาดาล เป็นดินเหนียวที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง มักมีปัญหาในการดูดยึดปุ๋ยฟอสเฟตท าให้
พืชแสดงอาการขาดปุ๋ยฟอสเฟส หรือปุ๋ยที่ใส่ลงไปอาจสูญหายไปโดยการกลายเป็นก๊าซ เช่นการสูญหายไปของปุ๋ย
ไนโตรเจนในรูปของก๊าซแอมโมเนีย  
 การสูญเสียไนโตรเจนจากการระเหิด การสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนในรูปของก๊าซเกิดจากหลายกระบวนการ 
เช่น การสูญหายไปในรูปของก๊าซ การชะล้างและไหลบ่าไปกับน้ า เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการสูญหายของปุ๋ย
ไนโตรเจนโดยกระบวนการดังกล่าวมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่างของดิน ความชื้น 
รูป ขอ งปุ๋ ย  แ ละวิ ธี ก าร ใส่ ปุ๋ ย  เป็ น ต้ น  ก ารสู ญ ห ายขอ งปุ๋ ย ไน โต ร เจน ใน รู ป ขอ งก๊ าซ ใน ดิ น  Vertisol 
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อดินมีความชื้นที่ระดับ 80%WHC และความเป็นกรด-ด่างของดินจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ก า ร เกิ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร  volatilization ไ ด้ ดี ก ว่ า ค่ า  c a t io n  e x c h a n g e  c a p a c it y  (C E C ) 
และการสูญเสียไนโตรเจนจากการใช้ปุ๋ยยูเรียจะมากกว่าปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต ตามล าดับ 
(Sigunga et al., 2002)  
 

ปัจจัยท่ีส าคัญซ่ึงมีผลกระทบต่ออัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนในรูปของก๊าซแอมโมเนีย มีดังนี้ 
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 1. ปฏิกิริยาดิน 
      การสูญเสียแอมโมเนียภายหลังการใส่ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเพ่ิมขึ้นพร้อมกับการ
เพ่ิมขึ้นของ pH ดิน ถ้าหาก pH ของดินสูงขึ้นถึงระดับมีฤทธิ์เป็นด่าง ศักยภาพ (potential) ของการสูญเสียจะเพ่ิม
สูงขึ้น การสูญเสียไนโตรเจนดังกล่าวพบว่าสูงมากในดิน calcareous soil เมื่อเทียบกับดินกรดโดยทั่วไป และการ
สูญเสียแอมโมเนียจะเกิดขึ้นน้อยมากในดินที่มีฤทธิ์เป็นกรดจัด เช่นในดินเปรี้ยว นอกจากนี้การใส่ปูน CaCO3 หรือวัสดุ
ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ช่วยท าให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่ลงไปเกิดการสูญหายไปในรูป NH3 ในอัตราที่สูงขึ้นกว่าเดิม 

 
  2. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity, CEC)  

    แอมโมเนียมเป็นไอออนประจุบวกซึ่งสามารถท าปฏิกิริยา absorption อย่างรวดเร็วกับ cation 
exchange complex ในดิน ปฏิกิริยาดังกล่าวมีผลต่อการลดปริมาณการสูญเสียแอมโมเนีย การสูญเสียแอมโมเนียจะ
น้อยลงเมื่อ CEC ของดินเพ่ิมขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ในดินที่มี CEC สูง โอกาสการสูญเสียแอมโมเนียจะลดน้อยลง
เมื่อเปรียบเทียบกับดินที่มี CEC ต่ า เนื่องจาก CEC มีความสัมพันธ์โดยตรงกับชนิดของแร่ดินเหนียวและอินทรียวัตถุใน
ดิน ดังนั้น เนื้อดินมีผลต่อการระเหยของแอมโมเนีย โดยในดินเหนียวหรือดินที่มีเนื้อละเอียด การสูญเสียแอมโมเนียมัก
เกิดข้ึนน้อยกว่าในดินที่มีเนื้อหยาบ เช่น ดินทราย  
 3. ความสามารถต้านทานการเปลี่ยน pH (Buffer capacity) 
     Buffer capacity ของดินเป็นปัจจัยที่ส าคัญอันหนึ่งที่มีผลต่อการสูญเสียของแอมโมเนีย ทั้งนี้เพราะใน
สภาพที่ดินมี Buffer capacity สูง แอมโมเนียสามารถที่จะระเหยอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปริมาณของ H+ จะถูก
ปลดปล่อยออกมาในปริมาณที่มากในระหว่างการเปลี่ยนของ NH+

4 ให้กลายเป็น NH3 ความเป็นกรดที่เกิดขึ้นจะถูก 
buffer โดย carbonate หรือ alkalinity เพ่ือรักษา pH ของระบบให้อยู่ในช่วงความเป็นด่าง มิฉะนั้นแล้วการระเหย
ของแอมโมเนียจะเกิดข้ึนในปริมาณที่จ ากัด  
 4. กิจกรรมของยูรีเอส ( Urease acitivity) 
     แหล่งของเอ็นไซม์ยูรีเอส โดยทั่วไปสามารถพบได้ในเมล็ดของถั่วบางชนิด จุลินทรีย์และในดิน ปริมาณและ
ความสามารถในกิจกรรมยูเรียไฮโดรไลซิสของยูรีเอสแตกต่างกัน แล้วแต่ชนิดของดิน ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง หรือเป็น
กลาง มักมี Urease activity สูงกว่าดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดเช่นดินเปรี้ยว ทั้งนี้เพราะเอนไซม์ยูรีเอสจะสูญเสีย
ความสามารถในการเปลี่ยนรูปยูเรียให้กลายเป็นแอมโมเนีย เมื่อ pH ของดินต่่ากว่า 4 หรือ 5 ดังนั้นในดินที่มี Urease 
activity สูง ยูเรียจะถูกเปลี่ยนมาอยู่ในรูปแอมโมเนียมคาร์บอเนตได้อย่างรวดเร็ว ท าให้โอกาสการสูญเสียโดยการ
ระเหยของแอมโมเนียเกิดขึ้นได้มากกว่า นอกจากนี้ อุณหภูมิ อินทรียวัตถุ และอัตราของยูเรียที่ใส่ลงไปมีผลกระทบต่อ
อัตราการสูญหายของปุ๋ยเช่นกัน 
 5. อุณหภูมิ 
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     อุณหภูมิที่สูง มีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมขึ้นของการสูญเสียแอมโมเนีย จากปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่ลงไปในดิน 
ส าหรับการเปลี่ยนยูเรียให้กลายเป็นแอมโมเนียมอยู่ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 30-40 องศาเซลเซียส เนื่องจากอุณหภูมิมี
ผลต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของยูเรียโดยตรง Vlek and Stumpe (1978) รายงานว่า การระเหยของแอมโมเนียในช่วง
ระยะ 5 ชั่วโมงนั้น จะเพ่ิมขึ้นพร้อมกับการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ ตั้งแต่ 0 -46 องศาเซลเซียส ซึ่งวัดการสูญเสียจาก
สารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตและยูเรียได้ 16 และ 20 % ตามล่าดับ  
 ดังนั้นจึงท าการศึกษาเพ่ือประเมินอัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนในดินต่าง ๆ ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้กับ
การให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชต่าง ๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลักษณะดินต่อไป 
 
7. วิธีด าเนินการ : 
    การทดลองในปี 2553-2554 

- อุปกรณ์ 
 1) ตัวอย่างดิน ได้แก่ ชุดดินตาคลี และชุดดินลพบุรี เก็บท่ีระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร 
 2) ตัวอย่างปุ๋ย ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) และปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุ

ไนโตรเจน (16-20-0) 
3) อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการบ่มดิน ได้แก่ ขวดโหลแก้วขนาด 240 มิลลิตร ขวดแก้วขนาด 30 

มิลลิลิตร 
 4) สารเคมี ได้แก่ สารละลายมาตรฐาน 2N H2SO4 สารละลายมาตรฐาน 2N NaOH 
- วิธีการ 
 วางแผนการทดลอง Completely Randomized Design มี 4 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้ า กรรมวิธีได้แก่ 

1)ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 2)ใส่ปุ๋ยยูเรีย 3)ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และ4)ใส่ปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) 
ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

 น าตัวอย่างดินชุดดินตาคลี และชุดดินลพบุรี มาหาความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน โดยน าตัวอย่าง
ดินที่ตากแห้ง บดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ใส่ในตลับสแตนเลสทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.7 
เซนติเมตร สูง 1.3 เซนติเมตร ซึ่งเจาะรูเล็ก ๆ ที่ก้นตลับเพ่ือให้สามารถระบายน้ าส่วนเกินออกไปได้และมีกระดาษ
กรองรองรับเพ่ือไม่ให้เศษดินหลุดออกจากตลับ วางตลับไว้ในถาด และค่อย ๆ เติมน้ าลงในถาดจนกระทั่งน้ าถูกดินดูด
ซับไว้จนอ่ิมตัว ชั่งน้ าหนักตัวอย่างดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ าก่อนน าไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
และชั่งน้ าหนักตัวอย่างดินหลังอบ แล้วน ามาค านวณปริมาณน้ าที่อยู่ในดินซึ่งถือเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของความชื้นดิน
เมื่อดินอ่ิมตัวด้วยน้ า (saturation) จากนั้นน ามาค านวณปริมาณน้ าที่จะต้องเติมลงไปในดินเพ่ือให้ดินมีความชื้นที่ 60 
เปอร์เซ็นต์ของความชื้นดินที่ saturation 
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 ชั่งดิน 50 กรัม และปุ๋ยตามปริมาณท่ีก าหนดใส่ขวดโหลแก้วขนาด 240 มิลลิลิตร โดยแบ่งออกเป็น 4 
ชุด ๆ ละ 36 ตัวอย่าง ได้แก่ ชุดที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ชุดที่ 2 ใส่ปุ๋ยูเรีย 0.014 กรัม ชุดที่ 3 ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียม
ซัลเฟต 0.0306 กรัม และชุดที่ 4 ใส่ปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) 0.04 กรัม จากนั้นเติมน้ าลงไปในดิน
เพ่ือปรับความชื้นให้ได้ 60 เปอร์เซ็นต์ (ความชื้นที่ saturation ของชุดดินตาคลีและชุดดินลพบุรี เท่ากับ 70.11 และ 
70.34 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก) แล้วน าหลอดแก้วขนาด 30 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุสารละลายมาตรฐาน 2N H2SO4 20 
มิลลิลิตร ใส่ลงไปในขวดโหลแก้วแต่ละใบ เพ่ือใช้ในการดักจับก๊าซแอมโมเนียซึ่งระเหิดออกมาจากการบ่มตัวอย่างไว้ใน
ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส โดยท าการบ่มครั้งละ 1 ระดับอุณหภูมิ น าตัวอย่างสารละลาย
มาตรฐาน H2SO4 ในแต่ละระยะของการบ่ม ที่ 0 3 7 14 28 35 42 49 และ 56 วัน มาไทเทรตกับสารละลาย
มาตรฐาน 2N NaOH เพ่ือค านวณหาปริมาณก๊าซแอมโมเนียที่ถูกจับไว้ด้วยกรด วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนที่เหลืออยู่
ในดินเปรียบเทียบกับปริมาณไนโตรเจนก่อนท าการบ่ม 

 
    การทดลองในปี 2554-2555 

- อุปกรณ์ 
 1) ตัวอย่างดิน ได้แก่ ชุดดินสมอทอด และชุดดินล านารายณ์ เก็บท่ีระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร 
 2) ตัวอย่างปุ๋ย ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) และปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุ

ไนโตรเจน (16-20-0) 
 3) อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการบ่มดิน ได้แก่ ขวดโหลแก้วขนาด 240 มิลลิตร ขวดแก้วขนาด 30 

มิลลิลิตร 
 4) สารเคมี ได้แก่ สารละลายมาตรฐาน 2N H2SO4 สารละลายมาตรฐาน 2N NaOH 
- วิธีการ 
 วางแผนการทดลอง Completely Randomized Design มี 4 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้ า กรรมวิธีได้แก่ 

1)ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 2)ใส่ปุ๋ยยูเรีย 3)ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และ4)ใส่ปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) 
ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

น าตัวอย่างดินชุดดินสมอทอด และชุดดินล านารายณ์ มาหาความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน โดยน าตัวอย่าง
ดินที่ตากแห้ง บดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ใส่ในตลับสแตนเลสทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.7 
เซนติเมตร สูง 1.2 เซนติเมตร ซึ่งเจาะรูเล็ก ๆ ที่ก้นตลับเพ่ือให้สามารถระบายน้ าส่วนเกินออกไปได้และมีกระดาษ
กรองรองรับเพ่ือไม่ให้เศษดินหลุดออกจากตลับ วางตลับไว้ในถาด และค่อย ๆ เติมน้ าลงในถาดจนกระทั่งน้ าถูกดินดูด
ซับไว้จนอ่ิมตัว ชั่งน้ าหนักตัวอย่างดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ าก่อนน าไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
และชั่งน้ าหนักตัวอย่างดินหลังอบ แล้วน ามาค านวณปริมาณน้ าที่อยู่ในดินซึ่งถือเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของความชื้นดิน
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เมื่อดินอ่ิมตัวด้วยน้ า (saturation) จากนั้นน ามาค านวณปริมาณน้ าที่จะต้องเติมลงไปในดินเพ่ือให้ดินมีความชื้นที่ 60 
เปอร์เซ็นต์ของความชื้นดินที่ saturation 

 ชั่งดิน 50 กรัม และปุ๋ยตามปริมาณท่ีก าหนดใส่ขวดโหลแก้วขนาด 240 มิลลิลิตร โดยแบ่งออกเป็น 4 
ชุด ๆ ละ 36 ตัวอย่าง ได้แก่ ชุดที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ชุดที่ 2 ใส่ปุ๋ยูเรีย 0.014 กรัม ชุดที่ 3 ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียม
ซัลเฟต 0.0306 กรัม และชุดที่ 4 ใส่ปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) 0.04 กรัม จากนั้นเติมน้ าลงไปในดิน
เพ่ือปรับความชื้นให้ได้ 60 เปอร์เซ็นต์ (ความชื้นที่ saturation ของชุดดินสมอทอด และชุดดินล านารายณ์ เท่ากับ 
70.21 และ 70.14 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก) แล้วน าหลอดแก้วขนาด 30 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุสารละลายมาตรฐาน 2N 
H2SO4 20 มิลลิลิตร ใส่ลงไปในขวดโหลแก้วแต่ละใบ เพ่ือใช้ในการดักจับก๊าซแอมโมเนียซึ่งระเหิดออกมาจากการบ่ม
ตัวอย่างไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส โดยท าการบ่มครั้งละ 1 ระดับอุณหภูมิ น าตัวอย่าง
สารละลายมาตรฐาน H2SO4 ในแต่ละระยะของการบ่ม ที่ 0 3 7 14 28 35 42 49 และ 56 วัน มาไทเทรตกับ
สารละลายมาตรฐาน 2N NaOH เพ่ือค านวณหาปริมาณก๊าซแอมโมเนียที่ถูกจับไว้ด้วยกรด วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน
ที่เหลืออยู่ในดินเปรียบเทียบกับปริมาณไนโตรเจนก่อนท าการบ่ม 

 
    การทดลองในปี 2555-2556 

- อุปกรณ์ 
 1) ตัวอย่างดิน ได้แก่ ชุดดินชัยบาดาล และชุดดินวังชมภู เก็บที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร 
 2) ตัวอย่างปุ๋ย ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) และปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุ

ไนโตรเจน (16-20-0) 
3) อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการบ่มดิน ได้แก่ ขวดโหลแก้วขนาด 240 มิลลิตร ขวดแก้วขนาด 30 มิลลิลิตร 
 4) สารเคมี ได้แก่ สารละลายมาตรฐาน 2N H2SO4 สารละลายมาตรฐาน 2N NaOH 
- วิธีการ 
 วางแผนการทดลอง Completely Randomized Design มี 4 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้ า กรรมวิธี ได้แก่ 

1)ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 2)ใส่ปุ๋ยยูเรีย 3)ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และ4) ใส่ปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) 
ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

 น าตัวอย่างดินชุดดินชัยบาดาล และชุดดินวังชมภู มาหาความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน โดยน า
ตัวอย่างดินที่ตากแห้ง บดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ใส่ในตลับสแตนเลสทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 
5.7 เซนติเมตร สูง 1.3 เซนติเมตร ซึ่งเจาะรูเล็ก ๆ ที่ก้นตลับเพื่อให้สามารถระบายน้ าส่วนเกินออกไปได้และมีกระดาษ
กรองรองรับเพ่ือไม่ให้เศษดินหลุดออกจากตลับ วางตลับไว้ในถาด และค่อย ๆ เติมน้ าลงในถาดจนกระทั่งน้ าถูกดินดูด
ซับไว้จนอ่ิมตัว ชั่งน้ าหนักตัวอย่างดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ าก่อนน าไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
และชั่งน้ าหนักตัวอย่างดินหลังอบ แล้วน ามาค านวณปริมาณน้ าที่อยู่ในดินซึ่งถือเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของความชื้นดิน
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เมื่อดินอ่ิมตัวด้วยน้ า (saturation) จากนั้นน ามาค านวณปริมาณน้ าที่จะต้องเติมลงไปในดินเพ่ือให้ดินมีความชื้นที่ 60 
เปอร์เซ็นต์ของความชื้นดินที่ saturation 

 ชั่งดิน 50 กรัม และปุ๋ยตามปริมาณท่ีก าหนดใส่ขวดโหลแก้วขนาด 240 มิลลิลิตร โดยแบ่งออกเป็น 4 
ชุด ๆ ละ 36 ตัวอย่าง ได้แก่ ชุดที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ชุดที่ 2 ใส่ปุ๋ยูเรีย 0.014 กรัม ชุดที่ 3 ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียม
ซัลเฟต 0.0306 กรัม และชุดที่ 4 ใส่ปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) 0.04 กรัม จากนั้นเติมน้ าลงไปในดิน
เพ่ือปรับความชื้นให้ได้ 60 เปอร์เซ็นต์ (ความชื้นที่ saturation ของชุดดินชัยบาดาล และชุดดินวังชมภู เท่ากับ 70.32 
และ 68.54 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก) แล้วน าหลอดแก้วขนาด 30 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุสารละลายมาตรฐาน 2N H2SO4 
20 มิลลิลิตร ใส่ลงไปในขวดโหลแก้วแต่ละใบ เพ่ือใช้ในการดักจับก๊าซแอมโมเนียซึ่งระเหิดออกมาจากการ 

  บ่มตัวอย่างไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส โดยท าการบ่มครั้งละ 1 
ระดับอุณหภูมิ น าตัวอย่างสารละลายมาตรฐาน H2SO4 ในแต่ละระยะของการบ่ม ที่ 0 3 7 14 28 35 42 49 และ 56 
วัน มาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน 2N NaOH เพ่ือค านวณหาปริมาณก๊าซแอมโมเนียที่ถูกจับไว้ด้วยกรด วิเคราะห์
ปริมาณไนโตรเจนที่เหลืออยู่ในดินเปรียบเทียบกับปริมาณไนโตรเจนก่อนท าการบ่ม 

 
    การทดลองในปี 2556-2558 

- อุปกรณ์ 
 1) ตัวอย่างดิน ได้แก่ ชุดดินจตุรัส และชุดดินบึงชะนังเก็บท่ีระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร 
 2) ตัวอย่างปุ๋ย ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) และปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุ

ไนโตรเจน (16-20-0) 
 3) อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการบ่มดิน ได้แก่ ขวดโหลแก้วขนาด 240 มิลลิตร ขวดแก้วขนาด 30 

มิลลิลิตร 
 4) สารเคมี ได้แก่ สารละลายมาตรฐาน 2N H2SO4 สารละลายมาตรฐาน 2N NaOH 
- วิธีการ 
วางแผนการทดลอง Completely Randomized Design มี 4 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้ า กรรมวิธี ได้แก่ 1)ไม่ใส่

ปุ๋ยไนโตรเจน 2)ใส่ปุ๋ยยูเรีย 3)ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และ4) ใส่ปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) ท าการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ 

 น าตัวอย่างดินชุดดินจตุรัส และชุดดินบึงชะนัง มาหาความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน โดยน า
ตัวอย่างดินที่ตากแห้ง บดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ใส่ในตลับสแตนเลสทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 
5.7 เซนติเมตร สูง 1.3 เซนติเมตร ซึ่งเจาะรูเล็ก ๆ ที่ก้นตลับเพื่อให้สามารถระบายน้ าส่วนเกินออกไปได้และมีกระดาษ
กรองรองรับเพ่ือไม่ให้เศษดินหลุดออกจากตลับ วางตลับไว้ในถาด และค่อย ๆ เติมน้ าลงในถาดจนกระทั่งน้ าถูกดินดูด
ซับไว้จนอ่ิมตัว ชั่งน้ าหนักตัวอย่างดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ าก่อนน าไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 



9 

 

และชั่งน้ าหนักตัวอย่างดินหลังอบ แล้วน ามาค านวณปริมาณน้ าที่อยู่ในดินซึ่งถือเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของความชื้นดิน
เมื่อดินอ่ิมตัวด้วยน้ า (saturation) จากนั้นน ามาค านวณปริมาณน้ าที่จะต้องเติมลงไปในดินเพ่ือให้ดินมีความชื้นที่ 60 
เปอร์เซ็นต์ของความชื้นดินที่ saturation 

 ชั่งดิน 50 กรัม และปุ๋ยตามปริมาณท่ีก าหนดใส่ขวดโหลแก้วขนาด 240 มิลลิลิตร โดยแบ่งออกเป็น 4 
ชุด ๆ ละ 36 ตัวอย่าง ได้แก่ ชุดที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ชุดที่ 2 ใส่ปุ๋ยูเรีย 0.014 กรัม ชุดที่ 3 ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียม
ซัลเฟต 0.0306 กรัม และชุดที่ 4 ใส่ปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) 0.04 กรัม จากนั้นเติมน้ าลงไปในดิน
เพ่ือปรับความชื้นให้ได้ 60 เปอร์เซ็นต์ (ความชื้นที่ saturation ของชุดดินจตุรัส และชุดดินบึงชะนัง เท่ากับ 67.72 
และ 69.55 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก) แล้วน าหลอดแก้วขนาด 30 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุสารละลายมาตรฐาน 2N H2SO4 
20 มิลลิลิตร ใส่ลงไปในขวดโหลแก้วแต่ละใบ เพ่ือใช้ในการดักจับก๊าซแอมโมเนียซึ่งระเหิดออกมาจากการ 

 บ่มตัวอย่างไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส โดยท าการบ่มครั้งละ 1 ระดับ
อุณหภูมิ น าตัวอย่างสารละลายมาตรฐาน H2SO4 ในแต่ละระยะของการบ่ม ที่ 0 3 7 14 28 35 42 49 และ 56 วัน 
มาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน 2N NaOH เพ่ือค านวณหาปริมาณก๊าซแอมโมเนียที่ถูกจับไว้ด้วยกรด วิเคราะห์
ปริมาณไนโตรเจนที่เหลืออยู่ในดินเปรียบเทียบกับปริมาณไนโตรเจนก่อนท าการบ่ม 

 
 - เวลาและสถานที่ 

  ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2558 

  สถานที่ด าเนินการ 1.ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยเคมีดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัย 

     พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

    การทดลองในปี 2553-2554 
1. สมบัติทั่วไปของชุดดินตาคลี และชุดดินลพบุรีก่อนการทดลอง 
 ได้ตัวอย่างดิน 2 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินตาคลี และชุดดินลพบุรี จากการวิเคราะห์สมบัติของดินก่อนท า

การทดลอง พบว่า ชุดดินตาคลีมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว ค่าปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) พบเม็ดหินปูนที่
ระดับความลึก 15 เซนติเมตรลงไปจากผิวดิน ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง 18.1 g/kg ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูง 42 mgP/kg ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับสูงมาก 129 mgK/kg 
(ตารางท่ี 1) 

 ชุดดินลพบุรี เป็นดินลึก มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว ค่าปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 7.9) พบ
ชั้นปูนมาร์ลที่ระดับความลึก 80 เซนติเมตร ลงไปจากผิวดิน ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่ า 10.5 g/kg ปริมาณ
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ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 22 mgP/kg ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับสูงมาก 
162 mgK/kg (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินก่อนการทดลอง 

สมบัติของดิน 
ค่าวิเคราะห์ 

ชุดดินตาคลี ชุดดินลพบุรี 

Texture clay loam clay loam 

pH (1:1) 8.0 7.9 

OM (g/kg) 18.1 10.5 

Avai.P (mg/kg) 42 22 

Exch.K (mg/kg) 129 162 

 2. ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆต่ออัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนโดยการระเหิด  
  การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างนั้น ท าให้ไนโตรเจนสูญหายไปในรูปของก๊าซ
แอมโมเนียได้ โดยจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเป็นกรด-ด่างของดิน ความชื้น อุณหภูมิ ชนิดของปุ๋ย และ
ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ย เป็นต้น (Sainz Roza et al. 2004) การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการบ่มตัวอย่างดิน ชุดดินตาคลี
และชุดดินลพบุรี ที่สภาพความชื้น 60 เปอร์เซ็นต์ของความจุความชื้นของดินที่อ่ิมตัว (saturation) ภายใต้อุณหภูมิ 30 
35 และ 40 องศาเซลเซียส พบว่า ในชุดดินตาคลี กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยยูเรีย มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมามาก
ที่สุด (21.5 เปอร์เซ็นต์ของประมาณไนโตรเจนทั้งหมด) ตามด้วยปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต (10.8 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด) และปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) (7.7 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด) 
ตามล าดับ เมื่อบ่มดินที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 3)  
  ชุดดินลพบุรี พบว่า กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยยูเรีย มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมามากที่สุด (21.0 
เปอร์เซ็นต์ของประมาณไนโตรเจนทั้งหมด) ตามด้วยปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต (10.7 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมด) และปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) (7.8 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด) ที่อุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียส ตามล าดับ (ภาพท่ี 6) 
  เนื่องจากในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างนั้น มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของไนโตรเจนโดยการระเหิดไปใน
รูปของก๊าซแอมโมเนีย (ammonia volatization) โดยเฉพาะในปุ๋ยยูเรีย เมื่อดินมีปฏิกิริยาเป็นด่าง มักมี Urease 
activity ในดินสูง ยูเรียจะถูกไฮโดรไลส์กลายเป็นแอมโมเนียมก่อนที่จะเกิดการสูญเสียในรูปก๊าซแอมโมเนีย โดยทั่วไป
การใส่ยูเรียจะชักน าให้เกิดการสูญเสียแอมโมเนียมากกว่าปุ๋ยไนโตรเจนชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากภายหลังปฏิกิริยาไฮโดรไล
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ซีสของยูเรียโดยกิจกรรมของเอนไซม์ยูรีเอสจะเกิดการสะสม NH4
+ และ HCO3

- ซึ่งชักน าให้เกิดการสูญเสียแอมโมเนีย
ได้โดยง่าย 
  ส าหรับปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต พบว่ามีการสูญเสียแอมโมเนียต่ ากว่าปุ๋ยยูเรีย ทั้งนี้เพราะแอมโมเนียม
ซัลเฟตเมื่อใส่ลงไปในดินที่เป็นด่าง จะช่วยเพ่ิมความเป็นกรดและลดความเป็นด่างของดิน ในขณะที่ยูเรียจะเพ่ิมความ
เป็นด่างของดินให้สูงขึ้นและก่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสมส าหรับขบวนการระเหยของแอมโมเนีย อย่างไรก็ต ามการ
ระเหยของแอมโมเนียจากปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตสามารถเกิดขึ้นได้ในปริมาณที่สูงได้ ถ้าหากว่าดินมีปฏิกิริยาเป็นด่างสูง
พอที่จะก่อให้เกิดการระเหยของแอมโมเนียได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) เป็นปุ๋ยไนโตรเจนประเภท
ละลายช้า เมื่อใส่ลงไปในดินด่างจึงมีการสูญเสียแอมโมเนียน้อยกว่าปุ๋ยมาตรฐาน เช่น ยูเรีย และ แอมโมเนียมซัลเฟต 
อย่างมาก (Mikkelsen and De Datta, 1979) 
 
 3. ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนโดยการระเหิด  

  การสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนจากการระเหิดของแอมโมเนีย พบว่าการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ ก็ เป็นอีก
หนึ่งปัจจัย ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจนโดยการระเหิดของแอมโมเนียอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่ใส่มีการใส่ปุ๋ยยูเรีย การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (ภาพที่3 และ6) มีก๊าซแอมโมเนีย
ปลดปล่อยออกมามากกว่าที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส (ภาพที่2 และ5) และอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (ภาพที่1 
และ 4) ตามล าดับ ในทุกกรรมวิธี ในทั้ง 2 ชุดดิน  

 การระเหยของแอมโมเนียเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 0.25 % ต่ออุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 1 องศาเซลเซียส 
ซึ่งเป็นผลมาจาก เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การระเหิดของปุ๋ยไนโตรเจนจะเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยยูเรีย 
เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิจะมีผลต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของยูเรียโดยตรง และช่วยเร่ง urease activity ให้
เพ่ิมข้ึน ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียแอมโมเนียเพิ่มข้ึนตามไปด้วย  

การเพ่ิมของอุณหภูมิยังมีผลท าให้อัตราส่วนของ ammonical-N มาอยู่ในรูป NH3(aq) เพ่ิมสูงขึ้น 
นอกจากนี้การเพิ่มของอุณหภูมิยังมีผลต่อการเพ่ิมความเร็วของ NH3 ที่แพร่กระจาย (diffuse) ไปจากดินและท าให้การ
เปลี่ยนจาก NH3(aq) เป็น NH3(g) เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ รายงานการทดลองวัดอิทธิพลของอุณหภูมิ
ที่มีต่ออัตราการระเหยของแอมโมเนียจากสารละลายยูเรียและแอมโมเนียมซัลเฟตในห้องปฏิบัติการของ Vlek and 
Stumpe (1978) พบว่า การระเหยของแอมโมเนียมในระยะ 5 ชั่วโมงนั้น เพ่ิมขึ้น พร้อมกับการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ 
ตั้งแต่ 0-40 องศาเซลเซียส ซึ่งวัดการสูญเสียจากสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตและยูเรียได้ 16 และ 20 % ตามล่าดับ 

 
4. ผลของระยะเวลาในการบ่มดินต่ออัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนโดยการระเหิด  
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พบว่า ในชุดดินตาคลี การปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียสูงสุด เมื่อระยะเวลา 7 วันและเริ่มคงที่เมื่อ
ระยะเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการแอมโมนิฟิเคชั่น (ammonification) ที่เปลี่ยนอินทรีย์ไนโตรเจนไป
เป็นแอมโมเนีย (ภาพท่ี 1, 2 และ 3 )  

ส าหรับชุดดินลพบุรี มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับชุดดินตาคลี 
(ภาพที่ 4, 5 และ 6 ) คือ อัตราการสูญเสียแอมโมเนียจะสูงสุด เมื่อระยะเวลา 7 วันภายหลังการบ่มดิน มีการ
ปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียสูงสุด และเริ่มคงที่เมื่อระยะเวลา 14 วัน โดยทั่วไปการสูญเสียแอมโมเนียเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและอัตราการเกิดสูงสุดภายหลังการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแล้วประมาณ 7 -10 วัน (Mikkelsen and De Datta, 
1979) หลังจากนั้นจะเริ่มคงที่ 
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ภาพที่ 1 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

           และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินตาคลี ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 2 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

           และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินตาคลี ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 3 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

           และปุย๋เชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินตาคลี ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 4 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

           และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินลพบุรี ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 5 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

           และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินลพบุรี ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 6 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

           และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินลพบุรี ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
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การทดลองในปี 2554-2555 

  1. สมบัติทั่วไปของชุดดินสมอทอด และชุดดินล านารายณ์ ก่อนการทดลอง 
     ได้ตัวอย่างดิน 2 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินสมอทอด และชุดดินล านารายณ์ จากการวิเคราะห์สมบัติของดินก่อน
ท าการทดลอง พบว่า ชุดดินสมอทอด มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว ค่าปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 7.8) ปริมาณ
อินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง 18.8 g/kg ปริมาณฟอสฟอรัสที ่เป ็นประโยชน์อยู ่ในระดับสูง  38 mgP/kg 
ปริมาณโพแทสเซียมทีแ่ลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับสูง 173 mgK/kg (ตารางท่ี 2) ชุดดินล านารายณ์ มีเนื้อดินเป็นดินร่วน 
ค่าปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 7.9) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง 18.3 g/kg ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 18.2 mgP/kg ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับสูงมาก 198 
mgK/kg (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินก่อนการทดลอง 

สมบัติของดิน 
ค่าวิเคราะห์ 

      ชุดดินสมอทอด ชุดดินล านารายณ์ 

Texture clay loam loam 

pH (1:1) 7.8 7.9 

OM (g/kg) 18.8 18.3 

Avai.P (mg/kg) 38 18.2 

Exch.K (mg/kg) 173 198 

 

 2. ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆต่ออัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนโดยการระเหิด  
     การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างนั้น ท าให้ไนโตรเจนสูญหายไปในรูปของก๊าซแอมโมเนียได้ 
โดยจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเป็นกรด-ด่างของดิน ความชื้น อุณหภูมิ ชนิดของปุ๋ย และปริมาณไนโตรเจน
ในปุ๋ย เป็นต้น (Sainz Roza et al. 2004) การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการบ่มตัวอย่างดิน ชุดดินสมอทอด และชุดดินล า
นารายณ์ ที่สภาพความชื้น 60 เปอร์เซ็นต์ของความจุความชื้นของดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ า (saturation) ภายใต้อุณหภูมิ 30 
35 และ 40 องศาเซลเซียส พบว่า ในชุดดินสมอทอด กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยยูเรีย มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมา
มากที่สุด (21.6 เปอร์เซ็นต์ของประมาณไนโตรเจนทั้งหมด) ตามด้วยปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต (10.7 เปอร์เซ็นต์ ของ
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด) และปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) (7.6 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมด) ตามล าดับ (ภาพท่ี 9)  
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  ชุดดินล านารายณ์ พบว่า กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยยูเรีย มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมามากที่สุด 
(21.3 เปอร์เซ็นต์ของประมาณไนโตรเจนทั้งหมด) ตามด้วยปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต (11.2 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด) และปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) (7.7 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด) 
ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ตามล าดับ (ภาพท่ี 12) 
  เนื่องจากในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างนั้น มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของไนโตรเจนโดยการระเหิดไปใน
รูปของก๊าซแอมโมเนีย (ammonia volatization) โดยเฉพาะในปุ๋ยยูเรีย เมื่อดินมีปฏิกิริยาเป็นด่าง มักมี Urease 
activity ในดินสูง ยูเรียจะถูกไฮโดรไลส์กลายเป็นแอมโมเนียมก่อนที่จะเกิดการสูญเสียในรูปก๊าซแอมโมเนีย โดยทั่วไป
การใส่ยูเรียจะชักน าให้เกิดการสูญเสียแอมโมเนียมากกว่าปุ๋ยไนโตรเจนชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากภายหลังปฏิกิริยาไฮโดรไล
ซีสของยูเรียโดยกิจกรรมของเอนไซม์ยูรีเอสจะเกิดการสะสม NH4

+ และ HCO3
- ซึ่งชักน าให้เกิดการระเหยของ

แอมโมเนียได้โดยง่าย 
  ส าหรับปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต พบว่ามีการสูญเสียแอมโมเนียต่ ากว่าปุ๋ยยูเรีย ทั้งนี้เพราะแอมโมเนียม
ซัลเฟตเมื่อใส่ลงไปในดินที่เป็นด่าง จะช่วยเพ่ิมความเป็นกรดและลดความเป็นด่างของดิน ในขณะที่ยูเรียจะเพ่ิมความ
เป็นด่างของดินให้สูงขึ้นและก่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสมส าหรับขบวนการระเหยของแอมโมเนีย อย่างไร ก็ตามการ
ระเหยของแอมโมเนียจากปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตสามารถเกิดขึ้นได้ในปริมาณที่สูงได้ ถ้าหากว่าดินมีปฏิกิริยาเป็นด่างสูง
พอที่จะก่อให้เกิดการระเหยของแอมโมเนียได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) เป็นปุ๋ยไนโตรเจนประเภท
ละลายช้า เมื่อใส่ลงไปในดินด่างจึงมีการสูญเสียแอมโมเนียน้อยกว่าปุ๋ยมาตรฐาน เช่น ยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต อย่าง
มาก (Mikkelsen and De Datta, 1979)  
 

 3. ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนโดยการระเหิด  

 การสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนจากการระเหิดของแอมโมเนีย พบว่าการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ ก็ เป็นอีก
หนึ่งปัจจัย ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจนโดยการระเหิดของแอมโมเนียอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่ใส่มีการใส่ปุ๋ยยูเรีย จากการบ่มดินที่อุณหภูมิ 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส พบว่า ที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส (ภาพที่ 9 และ12)  มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมามากกว่าที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 8 และ 
11) และอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 7 และ 10) ตามล าดับ ในทุกกรรมวิธี ในทั้ง 2 ชุดดิน  

 การระเหยของแอมโมเนียเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 0.25 % ต่ออุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 1 องศา
เซลเซียส ซึ่งเป็นผลมาจาก เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การระเหิดของปุ๋ยไนโตรเจนจะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ย
ยูเรีย เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิจะมีผลต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของยูเรียโดยตรง และช่วยเร่ง urease activity 
ให้เพ่ิมข้ึน ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียแอมโมเนียเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  

  การเพ่ิมของอุณหภูมิยังมีผลท าให้อัตราส่วนของ ammonical-N มาอยู่ในรูป NH3(aq) เพ่ิมสูงขึ้น 
นอกจากนี้การเพ่ิมของอุณหภูมิยังมีผลต่อการเพิ่มความเร็วของ NH3 ที่แพร่กระจายไปจากดินและท าให้การเปลี่ยนจาก 
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NH3(aq) เป็น NH3(g) เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ รายงานการทดลองวัดอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่ออัตรา
การระเหิดของแอมโมเนียจากสารละลายยูเรียและแอมโมเนียมซัลเฟตในห้องปฏิบัติการของ Vlek and Stumpe 
(1978) พบว่า การระเหยของแอมโมเนียมในระยะ 5 ชั่วโมงนั้น เพ่ิมข้ึน พร้อมกับการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ ตั้งแต่ 0-40 
องศาเซลเซียส ซึ่งวัดการสูญเสียจากสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตและยูเรียได้ 16 และ 20 % ตามล่าดับ 

 
 4. ผลของระยะเวลาในการบ่มดินต่ออัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนโดยการระเหิด  

 พบว่า ในชุดดินสมอทอด การปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียสูงสุด เมื่อระยะเวลา 7 วันและเริ่มคงที่เมื่อ
ระยะเวลา 14 วัน ในทุกอุณหภูมิของการบ่มดิน ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการแอมโมนิฟิเคชั่น (ammonification) ที่
เปลี่ยนอินทรีย์ไนโตรเจนไปเป็นแอมโมเนีย (ภาพท่ี 7, 8 และ 9) 

 ส าหรับชุดดินล านารายณ์ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับชุดดิน
สมอทอด (ภาพที่ 10, 11 และ 12) คือ อัตราการสูญเสียแอมโมเนียจะสูงสุด เมื่อระยะเวลา 7 วัน ภายหลังการบ่มดิน 
มีการปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียสูงสุด และเริ่มคงที่เมื่อระยะเวลา 14 วัน โดยทั่วไปการสูญเสียแอมโมเนียเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และอัตราการเกิดสูงสุดภายหลังการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแล้วประมาณ 7-10 วัน (Mikkelsen and De Datta, 
1979) หลังจากนั้นจะเริ่มคงที่ 
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 ภาพที่ 7 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

             และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินสมอทอด ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 8 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

            และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินสมอทอด ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 9 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

            และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินสมอทอด ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 10 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

             และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินล านารายณ์ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 11 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

             และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินล านารายณ์ ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 12 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

             และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินล านารายณ์ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
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การทดลองในปี 2555-2556 

  1. สมบัติทั่วไปของชุดดินชัยบาดาล และชุดดินวังชมภู ก่อนการทดลอง 
 ได้ตัวอย่างดิน 2 ชุดดิน ชุดดินชัยบาดาล และชุดดินวังชมภู จากการวิเคราะห์สมบัติของดินก่อนท าการทดลอง 
พบว่า ชุดดินชัยบาดาล มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ค่าปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 7.9) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ า 12.2 g/kg ปริมาณฟอสฟอรัสที ่เป ็นประโยชน์ อยู ่ในระดับต่ ามาก 8.3 mgP/ kg ปริมาณ
โพแทสเซียมทีแ่ลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ า 125.7 mgK/kg 

 (ตารางท่ี 3) 
 ชุดดินวังชมภู มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ค่าปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 7.8) ปริมาณ
อินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง 21.5 g/kg ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ ามาก 4.4 mgP/ kg 
ปริมาณโพแทสเซียมทีแ่ลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ ามาก 40.1 mgK/kg (ตารางท่ี 3) 
 
 ตารางที่ 3 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินก่อนการทดลอง 

สมบัติของดิน 
ค่าวิเคราะห์ 

      ชุดดินชัยบาดาล ชุดดินวังชมภ ู

Texture clay  sandy clay loam 

pH (1:1) 7.9 7.8 

OM (g/kg) 12.2 21.5 

Avai.P (mg/kg) 8.3 4.4 

Exch.K (mg/kg) 125.7 40.1 

 

 2. ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆต่ออัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนโดยการระเหิด 
  การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างนั้น ท าให้ไนโตรเจนสูญหายไปในรูปของก๊าซ
แอมโมเนียได้ โดยจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเป็นกรด-ด่างของดิน ความชื้น อุณหภูมิ ชนิดของปุ๋ย และ
ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ย เป็นต้น (Sainz Roza et al. 2004) การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการบ่มตัวอย่างดิน ชุดดินชัย
บาดาล และชุดดินวังชมภู ที่สภาพความชื้น 60 เปอร์เซ็นต์ของความจุความชื้นของดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ า (saturation) 
ภายใต้อุณหภูมิ 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส พบว่า ในชุดดินชัยบาดาล กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยยูเรีย มีก๊าซแอมโมเนีย
ปลดปล่อยออกมามากที่สุด (19.8 เปอร์เซ็นต์ของประมาณไนโตรเจนทั้งหมด) ตามด้วยปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต (10.5 
เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด) และปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) (7.4 เปอร์เซ็นต์ ของ
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด) ตามล าดับ เมื่อท าการบ่มดินที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 15)  
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  ชุดดินวังชมภู พบว่า กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยยูเรีย มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมามากที่สุด (20.8 
เปอร์เซ็นต์ของประมาณไนโตรเจนทั้งหมด) ตามด้วยปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต (9.7 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมด) และปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) (7.5 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด) ที่อุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียส ตามล าดับ (ภาพท่ี 18) 

 เนื่องจากในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างนั้น มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของไนโตรเจนโดยการระเหิดไปใน
รูปของก๊าซแอมโมเนีย (ammonia volatization) โดยเฉพาะในปุ๋ยยูเรีย เมื่อดินมีปฏิกิริยาเป็นด่าง มักมี Urease 
activity ในดินสูง ยูเรียจะถูกไฮโดรไลส์กลายเป็นแอมโมเนียมก่อนที่จะเกิดการสูญเสียในรูปก๊าซแอมโมเนีย โดยทั่วไป
การใส่ยูเรียจะชักน าให้เกิดการสูญเสียแอมโมเนียมากกว่าปุ๋ยไนโตรเจนชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากภายหลังปฏิกิริยาไฮโดรไล
ซีสของยูเรียโดยกิจกรรมของเอนไซม์ยูรีเอสจะเกิดการสะสม NH4

+ และ HCO3
- ซึ่งชักน าให้เกิดการระเหยของ

แอมโมเนียได้โดยง่าย 
 ส าหรับปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต พบว่ามีการสูญเสียแอมโมเนียต่ ากว่าปุ๋ยยูเรีย ทั้งนี้เพราะแอมโมเนียม

ซัลเฟตเมื่อใส่ลงไปในดินที่เป็นด่าง จะช่วยเพ่ิมความเป็นกรดและลดความเป็นด่างของดิน ในขณะที่ยูเรียจะเพ่ิมความ
เป็นด่างของดินให้สูงขึ้นและก่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสมส าหรับขบวนการระเหยของแอมโมเนีย อย่างไรก็ตามการ
ระเหยของแอมโมเนียจากปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตสามารถเกิดขึ้นได้ในปริมาณที่สูงได้ ถ้าหากว่าดินมีปฏิกิริยาเป็นด่างสูง
พอที่จะก่อให้เกิดการระเหยของแอมโมเนียได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) เป็นปุ๋ยไนโตรเจนประเภท
ละลายช้า เมื่อใส่ลงไปในดินด่างจึงมีการสูญเสียแอมโมเนียน้อยกว่าปุ๋ยมาตรฐาน เช่น ยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต อย่าง
มาก (Mikkelsen and De Datta, 1979)  

 
3. ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนโดยการระเหิด  
 การสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนจากการระเหิดของแอมโมเนีย พบว่าการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ ก็เป็นอีก

หนึ่งปัจจัย ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจนโดยการระเหิดของแอมโมเนียอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่มีการใส่ปุ๋ยยูเรีย จากการบ่มดินที่อุณหภูมิ 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส พบว่า ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
(ภาพที่15 และ18)  มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมามากกว่าที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส (ภาพที่14 และ 17) 
และอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ตามล าดับ (ภาพท่ี13 และ 16)  ในทุกกรรมวิธี ในทั้ง 2 ชุดดิน  

 การระเหยของแอมโมเนียเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 0.25 % ต่ออุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 1 องศา
เซลเซียส ซึ่งเป็นผลมาจาก เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การระเหิดของปุ๋ยไนโตรเจนจะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ย
ยูเรีย เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิจะมีผลต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของยูเรียโดยตรง และช่วยเร่ง urease activity 
ให้เพ่ิมข้ึน ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียแอมโมเนียเพิ่มข้ึนตามไปด้วย  

  การเพ่ิมของอุณหภูมิยังมีผลท าให้อัตราส่วนของ ammonical-N มาอยู่ในรูป NH3(aq) เพ่ิมสูงขึ้น 
นอกจากนี้การเพ่ิมของอุณหภูมิยังมีผลต่อการเพ่ิมความเร็วของ NH3 ที่แพร่กระจาย (diffuse) ไปจากดิน และท าให้
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การเปลี่ยนจาก NH3(aq) เป็น NH3(g) เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ รายงานการทดลองวัดอิทธิพลของ
อุณหภูมิที่มีต่ออัตราการระเหิดของแอมโมเนียจากสารละลายยูเรียและแอมโมเนียมซัลเฟตในห้องปฏิบัติการของ Vlek 
and Stumpe (1978) พบว่า การระเหยของแอมโมเนียมในระยะ 5 ชั่วโมงนั้น เพ่ิมขึ้น พร้อมกับการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิ ตั้งแต่ 0-40 องศาเซลเซียส ซึ่งวัดการสูญเสียจากสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตและยูเรียได้ 16 และ 20 % 
ตามล่าดับ 
 4. ผลของระยะเวลาในการบ่มดินต่ออัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนโดยการระเหิด ในปี 2556 
    พบว่า ในชุดดินชัยบาดาล การปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียสูงสุด เมื่อระยะเวลา 7 วันและเริ่มคงที่เมื่อ
ระยะเวลา 14 วัน ในทุกอุณหภูมิของการบ่มดิน ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการแอมโมนิฟิเคชั่น (ammonification) ที่
เปลี่ยนอินทรีย์ไนโตรเจนไปเป็นแอมโมเนีย (ภาพท่ี 13,14 และ15 ) 
 ส าหรับชุดดินวังชมภู มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับชุดดินชัยบาดาล 
(ภาพที่ 16,17 และ18) คือ อัตราการสูญเสียแอมโมเนียจะสูงสุด เมื่อระยะเวลา 7 วัน ภายหลังการบ่มดิน มีการ
ปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียสูงสุด และเริ่มคงที่เมื่อระยะเวลา 14 วัน โดยทั่วไปการสูญเสียแอมโมเนียเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และอัตราการเกิดสูงสุดภายหลังการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแล้วประมาณ 7 -10 วัน (Mikkelsen and De Datta, 
1979) หลังจากนั้นจะเริ่มคงท่ี 
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 ภาพที่ 13 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

              และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินชัยบาดาล ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 14 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

              และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินชัยบาดาล ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 15 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

              และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินชัยบาดาล ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 16 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

              และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินวังชมภู ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 17 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

              และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินวังชมภู ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 18 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

              และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินวังชมภู ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
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    การทดลองในปี 2556-2558 
  1. สมบัติทั่วไปของชุดดินจตุรัส และชุดดินบึงชะนัง ก่อนการทดลอง 

  ได้ตัวอย่างดิน 2 ชุดดิน ชุดดินจตุรัส และชุดดินบึงชะนัง จากการวิเคราะห์สมบัติของดินก่อนท าการ
ทดลอง พบว่า ชุดดินจตุรัส มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ค่าปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 7.85) ปริมาณ
อินทรียวัตถุอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 13.5 g/kg ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับต่ ามาก 9.5 mgP/ 
kg ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับสูง 215 mgK/kg 

 (ตารางท่ี 4) 
  ชุดดินบึงชะนัง มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว ค่าปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 7.95) ปริมาณ

อินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง 21.5 g/kg ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ ามาก 8.9 mgP/ kg 
ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับสูงมาก 275 mgK/kg (ตารางท่ี 4) 

 
 ตารางท่ี 4 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินก่อนการทดลอง 

สมบัติของดิน 
ค่าวิเคราะห์ 

ชุดดินจตุรัส ชุดดินบึงชะนัง 

Texture Silty Clay Loam Clay Loam 

pH (1:1) 7.85 7.95 

OM (g/kg) 13.5 21.5 

Avai.P (mg/kg) 9.5 8.9 

Exch.K (mg/kg) 215 275 

 

 2. ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆต่ออัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนโดยการระเหิด  
  การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างนั้น ท าให้ไนโตรเจนสูญหายไปในรูปของก๊าซ
แอมโมเนียได้ โดยจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเป็นกรด-ด่างของดิน ความชื้น อุณหภูมิ ชนิดของปุ๋ย และ
ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ย เป็นต้น (Sainz Roza et al. 2004) การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการบ่มตัวอย่างดิน ชุดดินจตุรัส 
และชุดดินบึงชะนัง ที่สภาพความชื้น 60 เปอร์เซ็นต์ของความจุความชื้นของดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ า (saturation) ภายใต้
อุณหภูมิ 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส พบว่า ในชุดดินจตุรัส กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยยูเรีย มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อย
ออกมามากที่สุด (19.4 เปอร์เซ็นต์ของประมาณไนโตรเจนทั้งหมด) ตามด้วยปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต (9.5 เปอร์เซ็นต์ 
ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด) และปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) (7.4 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด) ตามล าดับ เมื่อท าการบ่มดินที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 21) 
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  ชุดดินบึงชะนัง พบว่า กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยยูเรีย มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมามากที่สุด (20.4 
เปอร์เซ็นต์ของประมาณไนโตรเจนทั้งหมด) ตามด้วยปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต (10.5 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมด) และปุ๋ยเชิงประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน (16-20-0) (7.1 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด) ที่อุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียส ตามล าดับ (ภาพท่ี 24) 

  เนื่องจากในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างนั้น มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของไนโตรเจนโดยการระเหิดไปใน
รูปของก๊าซแอมโมเนีย (ammonia volatization) โดยเฉพาะในปุ๋ยยูเรีย เมื่อดินมีปฏิกิริยาเป็นด่าง มักมี Urease 
activity ในดินสูง ยูเรียจะถูกไฮโดรไลส์กลายเป็นแอมโมเนียมก่อนที่จะเกิดการสูญเสียในรูปก๊าซแอมโมเนีย โดยทั่วไป
การใส่ยูเรียจะชักน าให้เกิดการสูญเสียแอมโมเนียมากกว่าปุ๋ยไนโตรเจนชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากภายหลังปฏิกิริยาไฮโดรไล
ซีสของยูเรียโดยกิจกรรมของเอนไซม์ยูรีเอสจะเกิดการสะสม NH4

+ และ HCO3
- ซึ่งชักน าให้เกิดการระเหยของ

แอมโมเนียได้โดยง่าย 
  ส าหรับปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต พบว่ามีการสูญเสียแอมโมเนียต่ ากว่าปุ๋ยยูเรีย ทั้งนี้เพราะแอมโมเนียม

ซัลเฟตเมื่อใส่ลงไปในดินที่เป็นด่าง จะช่วยเพ่ิมความเป็นกรดและลดความเป็นด่างของดิน ในขณะที่ยูเรียจะเพ่ิมความ
เป็นด่างของดินให้สูงขึ้นและก่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสมส าหรับขบวนการระเหยของแอมโมเนีย อย่างไรก็ตามการ
ระเหยของแอมโมเนียจากปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตสามารถเกิดขึ้นได้ในปริมาณที่สูงได้ ถ้าหากว่าดินมีปฏิกิริยาเป็นด่างสูง
พอที่จะก่อให้เกิดการระเหยของแอมโมเนียได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) เป็นปุ๋ยไนโตรเจนประเภท
ละลายช้า เมื่อใส่ลงไปในดินด่างจึงมีการสูญเสียแอมโมเนียน้อยกว่าปุ๋ยมาตรฐาน เช่น ยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต อย่าง
มาก (Mikkelsen and De Datta, 1979)  

 
 3. ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนโดยการระเหิด  

 การสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนจากการระเหิดของแอมโมเนีย พบว่าการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ ก็เป็นอีก
หนึ่งปัจจัย ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจนโดยการระเหิดของแอมโมเนียอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่มีการใส่ปุ๋ยยูเรีย จากการบ่มดินที่อุณหภูมิ 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส พบว่า ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
(ภาพที่21 และ24)  มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อยออกมามากกว่าที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส (ภาพที่20 และ 23) 
และอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ตามล าดับ (ภาพท่ี19 และ 22)  ในทุกกรรมวิธี ในทั้ง 2 ชุดดิน 

การระเหยของแอมโมเนียเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 0.25 % ต่ออุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 1 องศา
เซลเซียส ซึ่งเป็นผลมาจาก เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การระเหิดของปุ๋ยไนโตรเจนจะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ย
ยูเรีย เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิจะมีผลต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของยูเรียโดยตรง และช่วยเร่ง urease activity 
ให้เพ่ิมข้ึน ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียแอมโมเนียเพิ่มข้ึนตามไปด้วย 

การเพ่ิมของอุณหภูมิยังมีผลท าให้อัตราส่วนของ ammonical-N มาอยู่ในรูป NH3(aq) เพ่ิมสูงขึ้น 
นอกจากนี้การเพ่ิมของอุณหภูมิยังมีผลต่อการเพ่ิมความเร็วของ NH3 ที่แพร่กระจาย (diffuse) ไปจากดิน และท าให้
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การเปลี่ยนจาก NH3(aq) เป็น NH3(g) เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ รายงานการทดลองวัดอิทธิพลของ
อุณหภูมิที่มีต่ออัตราการระเหิดของแอมโมเนียจากสารละลายยูเรียและแอมโมเนียมซัลเฟตในห้องปฏิบัติการของ Vlek 
and Stumpe (1978) พบว่า การระเหยของแอมโมเนียมในระยะ 5 ชั่วโมงนั้น เพ่ิมขึ้น พร้อมกับการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิ ตั้งแต่ 0-40 องศาเซลเซียส ซึ่งวัดการสูญเสียจากสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตและยูเรียได้ 16 และ 20 % 
ตามล่าดับ 

4. ผลของระยะเวลาในการบ่มดินต่ออัตราการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนโดยการระเหิด  
พบว่า ในชุดดินจตุรัส การปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียสูงสุด เมื่อระยะเวลา 7 วันและเริ่มคงที่เมื่อ

ระยะเวลา 14 วัน ในทุกอุณหภูมิของการบ่มดิน ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการแอมโมนิฟิเคชั่น (ammonification) ที่
เปลี่ยนอินทรีย์ไนโตรเจนไปเป็นแอมโมเนีย (ภาพท่ี 19,20 และ 21) 

ส าหรับชุดดินบึงชะนัง มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับชุดดินจตุรัส 
(ภาพที่ 22,23 และ 24) คือ อัตราการสูญเสียแอมโมเนียจะสูงสุด เมื่อระยะเวลา 7 วัน ภายหลังการบ่มดิน มีการ
ปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียสูงสุด และเริ่มคงที่เมื่อระยะเวลา 14 วัน โดยทั่วไปการสูญเสียแอมโมเนียเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และอัตราการเกิดสูงสุดภายหลังการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแล้วประมาณ 7 -10 วัน (Mikkelsen and De Datta, 
1979) หลังจากนั้นจะเริ่มคงที่ 
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 ภาพที่ 19 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

    และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินจตุรัส ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 20 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

   และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินจตุรัส ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 21 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

    และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินจตุรัส ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 22 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

     และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินบึงชะนัง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 23 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

    และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินบึงชะนัง ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
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 ภาพที่ 24 การเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3-N Volatization) จากการบ่มปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  

    และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ในชุดดินบึงชะนัง ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 
 1.จากการบ่มดินในห้องปฏิบัติการใน 8 ชุดดิน พบว่า กรรมวิธีที่มีการใส่ไนโตรเจนในรูปปุ๋ยยูเรียมีอัตราการ
ระเหิดของไนโตรเจนสูงสุด รองลงมาคือปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0)  ตามล าดับ  
 กรรมวิธีที่มีการใส่ไนโตรเจนในรูปปุ๋ยยูเรีย พบว่า ชุดดินสมอทอดมีอัตราการระเหิดของไนโตรเจนสูงสุด เฉลี่ย 
21.6 % ของ N ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในปุ๋ย รองลงมาคือ ชุดดินตาคลี  เฉลี่ย 21.5 % ชุดดินล านารายณ์ เฉลี่ย 
21.3% ชุดดินลพบุรี เฉลี่ย 21.0 % ชุดดินวังชมภู เฉลี่ย 20.8 % ชุดดินบึงชะนัง เฉลี่ย 20.4 % ชุดดินชัยบาดาล เฉลี่ย 
19.8 % และชุดดินจตุรัส มีอัตราการเหิดต่ าสุด เฉลี่ย 19.4 % ตามล าดับ 
 กรรมวิธีที่มีการใส่ไนโตรเจนในรูปปุ๋ยแอมโนเนียมซัลเฟต พบว่า ชุดดินล านารายณ์  มีอัตราการระเหิดของ
ไนโตรเจนสูงสุด เฉลี่ย 11.2 % ของ N ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในปุ๋ย รองลงมาคือ ชุดดินตาคลี เฉลี่ย 10.8 % ชุดดิน
ลพบุรี เฉลี่ย 10.7 % ชุดดินสมอทอด เฉลี่ย 10.7 % ชุดดินชัยบาดาล เฉลี่ย 10.5 % ชุดดินบึงชะนัง เฉลี่ย 10.5 % ชุดดินวัง
ชมภู เฉลี่ย 9.7 % และชุดดินจตุรัส มีอัตราการเหิดต่ าสุด เฉลี่ย 9.5 % ตามล าดับ 
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 กรรมวิธีที่มีการใส่ไนโตรเจนในรูปปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) พบว่า ชุดดินลพบุรี มีอัตราการระเหิดของ
ไนโตรเจนสูงสุด เฉลี่ย 7.8 % ของ N ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในปุ๋ย รองลงมาคือ ชุดดินตาคลี เฉลี่ย 7.7 % ชุดดินล า
นารายณ์ เฉลี่ย 7.7 % ชุดดินสมอทอด เฉลี่ย 7.6 % ชุดดินวังชมภู เฉลี่ย 7.5 % ชุดดินชัยบาดาล เฉลี่ย 7.4 % ชุดดินจตุรัส 
เฉลี่ย 7.4 % และชุดดินบึงชะนัง มีอัตราการเหิดต่ าสุด เฉลี่ย 7.1 % ตามล าดับ   
 2. อัตราการระเหิดของปุ๋ยไนโตรเจนใน 8 ชุดดินดังกล่าว จะสูงสุดเมื่อระยะเวลา 7 วัน ภายหลังจากการบ่ม
ดิน และเริ่มคงที่เมื่อระยะเวลา 14 วัน นอกจากนี้ยังพบว่า การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ มีผลท าให้เกิดการสูญเสีย
ไนโตรเจนโดยการระเหิดของแอมโมเนียสูงขึ้น โดยพบว่า ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีก๊าซแอมโมเนียปลดปล่อย
ออกมามากกว่าที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ในทุกกรรมวิธี  
 3. การใส่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในดินด่าง ชุดดินตาคลี ชุดดินลพบุรี ชุดดินสมอทอด ชุดดินล านารายณ์  ชุดดินชัย
บาดาล ชุดดินวังชมภู ชุดดินจตุรัส และชุดดินบึงชะนัง หากใส่ในรูปของปุ๋ยยูเรียท าให้มีไนโตรเจนสูญหายไปจากปุ๋ยสูง
กว่า การใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และปุ๋ยเชิงประกอบ (16-20-0) ซึ่งพบว่าการสูญหายของไนโตรเจนต่ าที่สุด ดังนั้น
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างมีประสิทธิภาพในชุดดินทั้ง 6 ชุดดินดังกล่าว จึงควรแนะน าให้ใช้ปุ๋ยเชิงประกอบ (16 -20-0) 
หรือ ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 
  
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 
 1. ได้ข้อมูลการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆ โดยการระเหิดจากดินของดินกลุ่มต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
ประเมินการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเฉพาะเจาะจงตามลักษณะดิน โดยเฉพาะในกลุ่มชุดดินด่าง 
 2. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปขยายผลหรือปรับใช้กับชุดดินอ่ืน หรือในระดับไร่-นา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับนักวิชาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานอ่ืนๆ น าไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยด้านดินและ
ปุ๋ย และสามารถให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนแก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง 
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