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1. แผนงานวิจัย : วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐานสากล 
 
2. โครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ ปุ๋ยพืช ดินและน้้า 
    กิจกรรม : พัฒนาเทคนิคระบบการตรวจวิเคราะห์ และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปุ๋ย 
 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย): อิทธิพลของปริมาณยูเรียที่มีผลกระทบต่อค่าวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียม 
                                       ไนโตรเจนในตัวอย่างปุ๋ยที่มียูเรียเป็นส่วนผสม  
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ): Influence of Urea  to Ammonium Nitrogen Content in Fertilizer  
                                           for Urea is a mixture. 
 

4. คณะผู้ด้าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง : นางทองจันทร์  พิมพ์เพชร  สังกัด กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
   ผู้ร่วมงาน : นางสาววรรณรัตน์  ชุติบุตร  สังกัด กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 : นางสาวอาธิยา  ปุ่นประโคน  สังกัด กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 

5. บทคัดย่อ 
          อิทธิพลของปริมาณยูเรียที่มีผลกระทบต่อค่าวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจนในตัวอย่างปุ๋ยที่มี
ยูเรียเป็นส่วนผสม เริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2560 ณ กลุ่มงานวิจัยระบบ
ตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพ่ือศึกษาหาปริมาณและ
สัดส่วนที่เหมาะสมของแอมโมเนียมไนโตรเจนและยูเรียไนโตรเจนในปุ๋ยไนโตรเจนเชิงเดี่ยวแบบคลุกเคล้าที่ท าให้ผล
วิเคราะห์ของไนโตรเจนทั้งสองรูปยังมีความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ โดยการเตรียมปุ๋ยเชิงเดี่ยวไนโตรเจน
แบบคลุกเคล้าสูตร 20-0-0 สูตร 25-0-0 สูตร 30-0-0 สูตร 36-0-0 และสูตร 40-0-0 ตามกรรมวิธีทั้ง 7 กรรมวิธี 
จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total nitrogen; TN) และปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน 
(Ammonium nitrogen; AN)  ในตัวอย่างปุ๋ยที่เตรียมขึ้น โดยผลวิเคราะห์ปริมาณ AN ที่ได้มี % Recovery อยู่
ในช่วง 124.06 – 100, 134.12 – 103.85, 129.25 – 103.37, 131.68 – 115.63 และ 125.24 ตามล าดับ พบว่า
เมื่อสัดส่วนของปุ๋ยยูเรียลดลง แตเ่พ่ิมปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ท าให้ได้ %Recovery ใกล้เคียง 100% มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าความคลาดเคลื่อน (error) ของผลการวิเคราะห์ปริมาณ AN ลดลง  
 

Abstract 
          Influence of urea to  ammonium nitrate content in fertilizer for urea is a mixture. 
Operated from October 2015 to September 2017. At the System Research of Fertilizer. Agricultural 
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Chemistry Research Group. Agricultural Production Science Research and Development Division. Study 
the optimum amount and proportions of ammonium nitrogen and urea nitrogen in nitrogen 
fertilizers, the results of both nitrogen analyzes were accurate. Nitrogen fertilizers were prepared 
formula were 20-0-0, 25-0-0, 30-0-0, 36-0-0 and 40-0-0 according to the process of seven 
methods and then analyzed. Total nitrogen (TN) and ammonium nitrogen (AN) in the fertilizer 
samples were prepared. The results of AN analysis showed that the % recovery of urea 
decreased in the range of 124.06 - 100, 134.12 - 103.85, 129.25 - 103.37, 131.68 - 115.63 and 
125.24, respectively. Increased recovery of ammonium sulphate results in a 100% recovery, 
which indicates that the error of AN decreases. 
 

6. ค้าน้า  
          แม่ปุ๋ย (Fertilizer material หรือ Fertilizer carrier) ได้แก่ สารประกอบสารหนึ่งสารใดที่มีธาตุปุ๋ยหนึ่งธาตุ
หรือมากกว่าเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท และปุ๋ยไดแอมโมเนียม
ฟอสเฟต เป็นต้น (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) 
          ปุ๋ยเชิงเดี่ยว (Straight fertilizer) เป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุปุ๋ยเพียงธาตุเดียว ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือ
โพแทสเซียม เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตจัดว่าเป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยวไนโตรเจน เพราะมีธาตุไนโรเจนอยู่ธาตุเดียว  
(คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) 
          ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปอนุพันธ์ของแอมโมเนีย (Ammonia derivatives) (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา , 
2548) ได้แก่ 
          1. ปุ๋ยแอมโมเนียมซลเฟต (Ammonium sulfate, (NH4)2SO4) เมื่อใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตลงดิน เกลือ
ชนิดนี้จะท าปฏิกิริยากับสารคอลลอยด์ในดินโดยแอมโมเนียมไอออน (NH4

+) ที่ได้จากปุ๋ยจะเข้าแทนที่ไอออนบวก
ชนิดอื่นๆ (ส่วนใหญ่ได้แก่ แคลเซียม) ที่ถูกดูดยึดอยู่กับอนุภาคคอลลอยด์ ดังสมการ 
            Ca (colloids) + (NH4)2SO4)                        2 NH4 (colloids) + CaSO4 
          2. ปุ๋ยยูเรีย (Urea, NH2CONH2) ยูเรียหรือคาร์บาไมด์ (Carbamide) เป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่ไม่มีไอออนเป็น
องค์ประกอบ (non-ionic nitrogen fertilizer) ยูเรียเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ าง่าย และให้ผลตกค้างเป็นกรด มี
ไนโตรเจนประมาณ 46% เนื่องจากมีปริมาณไนโตรเจนสูง ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบราคาของไนโตรเจนต่อหน่วยแล้ว
ยูเรียเป็นปุ๋ยที่มีราคาถูกกว่าปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และปุ๋ยไนโรเจนชนิดอื่นๆ ที่เป็นของแข็ง  
          เมือ่ใส่ยูเรียลงในดิน ยูเรียจะไฮโดรไลส์เปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมคาร์บอเนตโดยเร็ว ปฏิกิริยานี้จะเกิดเร็วขึ้น
ถ้ามีเอนไซม์ยูริเอส (Urease) ดังสมการ 
           NH2CONH2 + H2O                         (NH4)2CO3  
          ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและมีการถ่ายเทอากาศดี แอมโมเนียมไนโตรเจน (NH4-N) ในแอมโมเนียม
คาร์บอเนต จะเปลี่ยนเป็นไนเตรทไนโตรเจน (NO3-N) ดังสมการ 
           (NH4)2CO3 + 3O2                           2HNO2 + 3H2O +CO2 
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           2HNO2 + O2                                 2HNO3    
         ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนเชิงเดี่ยวแบบคลุกเคล้าจ านวนมาก โดยการน าปุ๋ยยูเรียผสมกับ
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยดังกล่าวเมื่อน าไปขึ้นทะเบียนจะต้องมีผลวิเคราะห์องค์ประกอบของไนโตรเจนรูปต่างๆ 
เช่น ยูเรียไนโตรเจน แอมโมเนียมไนโตรเจน เพ่ือป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรจากการน าปุ๋ยยูเรียมาลดสูตรโดย
การเติมสารตัวเติมเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมในปริมาณมากจะท าให้ต้นทุน
การผลิตสูงขึ้น จึงมีผู้ประกอบการบางรายได้ผสมปุ๋ยแอมโมเนียมในปริมาณเล็กน้อยลงไปในปุ๋ยยูเรียเพียงเพ่ือให้
สามารถขึ้นทะเบียนได้เท่านั้น ท าให้การวิเคราะห์องค์ประกอบของไนโตรเจนรูปต่างๆ นั้น มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 
เนื่องจากในวิธีวิเคราะห์แอมโมเนียมไนโตรเจนในปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนทั้งสองรูปอยู่ด้วยกันนั้น ผล
วิเคราะห์แอมโมเนียมไนโตรเจนและยูเรียไนโตรเจนที่ได้จะมีความแตกต่างจากค่าที่แท้จริง เนื่องจากการวิเคราะห์
แอมโมเนียมไนโตรเจนจะท าให้ยูเรียบางส่วนแตกตัวออกมาเป็นแอมโมเนียม ผลวิเคราะห์แอมโมเนียมที่ได้จึงมีค่า
สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งหากตัวอย่างมียูเรียอยู่ในปริมาณมากและแอมโมเนียมอยู่ในปริมาณน้อย จะท าให้ผล
วิเคราะห์ที่ได้มีความแตกต่างจากค่าจริงมากขึ้น  
          จากผลงานวิจัยเรื่องพัฒนาวิธีวิเคราะห์ และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแอมโมเนียมไนโตรเจนในปุ๋ยเคมี โดยใช้
แมกนีเซียมอกไซด์ เมื่อน าผลวิเคราะห์แอมโมเนียมไนโตรเจนที่ได้จาก 2 วิธี (วิธีที่ 1 ใช้สารละลาย 50% NaOH  และ
วิธีที่ 2 ใช้ MgO ในการกลั่น) เปรียบเทียบโดยใช้สถิติ Paired t-test พบว่า ผลวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน
ในตัวอย่างปุ๋ยเชิงเดี่ยว  ปุ๋ยเชิงประกอบ และปุ๋ยเชิงผสมที่ไม่มียูเรียเป็นส่วนผสม ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนปุ๋ยเชิงผสมที่มียูเรีย
เป็นส่วนผสม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ดังตาราง 
 

ชนิดปุ๋ย 
Paired t-test 

ผลการเปรียบเทียบ 
texp tcrit 

ปุ๋ยเชิงเดี่ยว 1.04 2.26 ns 
ปุ๋ยเชิงประกอบ 1.91 2.26 ns 
ปุ๋ยเชิงผสม (ไม่มยีูเรียเป็นส่วนผสม) 2.13 2.26 ns 
ปุ๋ยเชิงผสม (มียูเรียเป็นส่วนผสม) 5.70 2.26 S* 

*  Significant at 5% level  (ทองจันทร ์และคณะ, 2560) 

         เพ่ือให้ได้ปริมาณและสัดส่วนของแอมโมเนียมที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียน งานวิจัยนี้จึงท าการศึกษาหาปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมของแอมโมเนียมไนโตรเจนและยูเรีย
ไนโตรเจนในปุ๋ยไนโตรเจนเชิงเดี่ยวแบบคลุกเคล้าที่ท าให้ผลวิเคราะห์ของไนโตรเจนทั้งสองรูปยังมีความถูกต้องอยู่
ในเกณฑ์การยอมรับ 
 

7. วิธีด้าเนินการ  
   - อุปกรณ์ 

1. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง และ 2 ต าแหน่ง 
2. Macro Kjeldahl Digestion Apparatus and Distilling Apparatus 
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3. Combustion Instrument; model TruSpec N 
4. Magnetic stirrer 
5. เครื่องแก้วและวัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
6. Boric Acid (H3BO3), AR grade 
7. Ethyl Alcohol ≥ 90 % (C2H5OH), AR grade 
8. Methylene Blue, AR grade 
9. Methyl Red, AR grade 
10. Pumice Stone Granular, AR grade 
11. Standard  Hydrochloric  Acid  1 N (HCl), AR grade 
12. Magnesium Oxide (MgO), Commercial grade 
13. วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material ; CRM) 

            - Ammonium Dihydrogen Phosphate 12.15  0.01 % Nitrogen (SRM No.194 NIST) 

     - Sodium Carbonate 99.970  0.014 % (SRM 351a) 
14. ตัวอย่างแม่ปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 
 
 

 
   - วิธีการ  
แผนการทดลอง ทุกการทดลองวางแผนแบบ CRD  4 ซ้ า  7 กรรมวิธี  

กรรมวิธีที่ 1 อัตราส่วน ยูเรีย และแอมโมเนียมซัลเฟต เท่ากับ  10 : 0 

กรรมวิธีที่ 2 อัตราส่วน ยูเรีย และแอมโมเนียมซัลเฟต เท่ากับ  9 : 1 

กรรมวิธีที่ 3 อัตราส่วน ยูเรีย และแอมโมเนียมซัลเฟต เท่ากับ  8 : 2 

กรรมวิธีที่ 4 อัตราส่วน ยูเรีย และแอมโมเนียมซัลเฟต เท่ากับ  7 : 3 

กรรมวิธีที่ 5 อัตราส่วน ยูเรีย และแอมโมเนียมซัลเฟต เท่ากับ  6 : 4 

กรรมวิธีที่ 6 อัตราส่วน ยูเรีย และแอมโมเนียมซัลเฟต เท่ากับ  5 : 5 

กรรมวิธีที่ 7 อัตราส่วน ยูเรีย และแอมโมเนียมซัลเฟต เท่ากับ  0 : 10 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
1. เตรียมตัวอย่างแม่ปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยแอมมเนียมซัลเฟต 
2. เตรียมตัวอย่างปุ๋ยสูตร 20-0-0 สูตร 25-0-0 สูตร 30-0-0 สูตร 36-0-0 และสูตร 40-0-0 ตามกรรมวิธี

ทั้ง 7 
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3. ด าเนินการวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจนในแม่ปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต จากนั้น
วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและแอมโมเนียมไนโตรเจนในตัวอย่างปุ๋ยไนโตรเจนเชิงเดี่ยวแบบ
คลุกเคล้าที่เตรียมข้ึน 

4. น าผลการวิเคราะห์มาค านวณทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; 
SD), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Deviation; RSD) 

5. หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจนในตัวอย่างปุ๋ยไนโตรเจนเชิงเดี่ยวแบบคลุกเคล้า
ที่เตรียมขึ้น (จากการค านวณ) กับปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจนที่วิเคราะห์ได้จากตัวอย่างจริงในรูป
ร้อยละของการกลับคืน (%Recovery)  

6. สรุป และรายงานผลการทดลอง 
การบันทึกข้อมูล  

ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน (เปอร์เซ็นต์) ในแม่ปุ๋ย และปุ๋ยเชิงเดี่ยวแบบคลุกเคล้า 
   - เวลาและสถานที่ 
     ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2558 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2560 
     ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการ   
     ผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการจัดเตรียมตัวอย่างแม่ปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ปริมาณ AN
ในตัวอย่างแม่ปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และด าเนินการเตรียมปุ๋ยสูตร 20-0-0 ซึ่งสามารถเตรียมได้ทั้ง 7  
กรรมวิธี ด าเนินการวิเคราะห์ปริมาณ TN และ AN ได้ผลวิเคราะห์ปริมาณ AN ที่มี %Recovery อยู่ในช่วง 124.06 – 
100.25 ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณ TN และ AN และ %Recovery ของการวิเคราะห์ปริมาณ AN ในตัวอย่างปุ๋ยสูตร 20-0-0   
              ตามกรรมวิธีทั้ง 7 

กรรมวิธีที ่
%TN 

ที่วิเคราะห์ได้จาก 
ปุ๋ยที่เตรียมขึ้น 

%AN  
ที่เตรียม 

(จากการค านวณ) 

%ANเฉลี่ย (n=4)  
ที่ได้จาก 

การวิเคราะห์ 
%Recovery 

1 20.62 0 0.87 -* 
2 20.87 2.12 2.63 124.06 
3 20.53 4.24 4.83 113.92 
4 20.40 6.15 6.66 108.29 
5 20.87 8.27 8.70 105.20 
6 20.61 10.18 10.50 103.24 
7 20.36 20.36 20.41 100.25 

หมายเหตุ : -* หมายถึงไม่สามารถค านวณ %Recovery ได้ เนื่องจาก %AN ที่เตรียมเป็นศูนย์ 
 

เตรียมปุ๋ยสูตร 25-0-0 ซึ่งสามารถเตรียมได้เพียง 6 กรรมวิธี ด าเนินการวิเคราะห์ปริมาณ TN และ AN ได้ผล
วิเคราะห์ปริมาณ AN ที่มี %Recovery อยู่ในช่วง 134.12 – 103.85 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ปริมาณ TN และ AN และ %Recovery ของการวิเคราะห์ปริมาณ AN ในตัวอย่างปุ๋ยสูตร 25-0-0  
             ตามกรรมวิธีทั้ง 6 

กรรมวิธีที ่
%TN 

ที่วิเคราะห์ได้จาก 
ปุ๋ยที่เตรียมขึ้น 

%AN  
ที่เตรียม 

(จากการค านวณ) 

%AN เฉลี่ย (n=4) 
ที่ได้จาก 

การวิเคราะห์ 
%Recovery 

1 25.50 0 0.78 -* 
2 25.17 2.55 3.42 134.12 
3 25.41 5.09 5.96 117.09 
4 25.63 7.64 8.40 109.95 
5 25.33 10.18 10.71 105.21 
6 25.48 12.73 13.22 103.85 
7 -** -** -** -** 

หมายเหตุ : -* หมายถึง ไม่สามารถค านวณ %Recovery ได้ เนื่องจาก %AN ที่เตรียมเป็นศูนย์ 
             -** หมายถึง ไม่สามารถเตรียมตัวอย่างปุ๋ยสูตร 25-0-0 ด้วยกรรมวิธีที่ 7 ได้  

เตรียมปุ๋ยสูตร 30-0-0 ซึ่งสามารถเตรียมได้เพียง 6 กรรมวิธี ด าเนินการวิเคราะห์ปริมาณ TN และ AN ได้ผล
วิเคราะห์ปริมาณ AN ที่มี %Recovery อยู่ในช่วง 129.25 – 103.37 ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณ TN และ AN และ %Recovery ของการวิเคราะห์ปริมาณ AN ในตัวอย่างปุ๋ยสูตร 30-0-0  
              ตามกรรมวิธีทั้ง 6 

กรรมวิธีที ่
%TN 

ที่วิเคราะห์ได้จาก 
ปุ๋ยที่เตรียมขึ้น 

%AN  
ที่เตรียม 

(จากการค านวณ) 

%AN เฉลี่ย (n=4) 
ที่ได้จาก 

การวิเคราะห์ 
%Recovery 

1 30.65 0 0.94 -* 
2 30.49 3.18 4.11 129.25 
3 30.61 6.15 6.79 110.41 
4 30.34 9.12 9.88 108.33 
5 30.62 12.30 13.02 105.00 
6 29.26 14.56 15.05 103.37 
7 -** -** -** -** 

หมายเหตุ : -* หมายถึง ไม่สามารถค านวณ %Recovery ได้ เนื่องจาก %AN ที่เตรียมเป็นศูนย์ 
             -** หมายถึง ไม่สามารถเตรียมตัวอย่างปุ๋ยสูตร 30-0-0 ด้วยกรรมวิธีที่ 7 ได้  
 

เตรียมปุ๋ยสูตร 36-0-0 ซึ่งสามารถเตรียมได้เพียง 3 กรรมวิธี คือกรรมวิธีที่ 1-3 จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์
ปริมาณ TN และ AN ได้ผลวิเคราะห์ปริมาณ %TN เท่ากับ 36.59, 36.54, 36.38 และ%AN เท่ากับ 1.03, 5.03, 
8.58 ซึ่งได้ %Recovery อยู่ในช่วง 131.68 – 115.63  

เตรียมปุ๋ยสูตร 40-0-0 ซึ่งสามารถเตรียมได้เพียง 2 กรรมวิธี คือกรรมวิธีที่ 1-2 ด าเนินการวิเคราะห์ปริมาณ 
TN และ AN ได้ผลวิเคราะห์ปริมาณ %TN เท่ากับ 40.62, 40.92 และ%AN เท่ากับ 1.64, 5.31 ซึ่งได้ %Recovery 
เท่ากับ 125.24  
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
     ปุ๋ยเชิงเดี่ยวไนโตรเจนแบบคลุกเคล้าสูตร 20-0-0 สูตร 25-0-0 สูตร 30-0-0 สูตร 36-0-0 และสูตร 40-0-0 
สามารถเตรียมได้ 7 กรรมวิธี 6 กรรมวิธี 6 กรรมวิธี 3 กรรมวิธี และ 2 กรรมวิธี ผลวิเคราะห์ AN ที่ได้มี % 
Recovery อยู่ในช่วง 124.06 – 100.25, 134.12 – 103.85, 129.25 – 103.37, 131.68 – 115.63 และ 125.24 
ตามล าดับ พบว่าเมื่อสัดส่วนของปุ๋ยยูเรียลดลง แต่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเพ่ืมขึ้น ท าให้ได้ผลวิเคราะห์ปริมาณ AN 
ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยที่ %Recovery มีค่าใกล้เคียง 100% มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความคลาดเคลื่อน 
(error) ของผลการวิเคราะห์ปริมาณ AN ลดลง 
 เนื่องจากยังไม่มีวิธีวิเคราะห์ใดที่เหมาะส าหรับแยกวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจนในตัวอย่างที่มียูเรียเปน็

ส่วนผสมได้ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่มีความจ าเพาะ (Selectivity) ต่อปริมาณแอมโมเนียม

ไนโตรเจนในตัวอย่างที่มียูเรียเป็นส่วนผสม หรือพัฒนาเป็นชุดทดสอบอย่างง่าย (Test Kit) ที่มีค่าความแม่นและความ
เที่ยง ที่เหมาะส าหรับทดสอบไนโตรเจนรูปต่างๆ ในปุ๋ยเคมีต่อไป 
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10. การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ทราบถึงสัดส่วนและความสัมพันธ์ของปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจนในแม่ปุ๋ยไนโตรเจน และตัวอย่างปุ๋ย

เชิงเดี่ยวไนโตรเจนแบบคลุกเคล้าที่เตรียมขึ้น เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับใช้ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเรื่องการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของไนโตรเจนในรูปต่างๆ (Fraction-N) เพ่ือหาค่า Factor ที่ใช้ในการค านวณปริมาณ
องค์ประกอบของไนโตรเจนที่วิเคราะห์ได้จากห้องปฏิบัติการต่อไป 

ทราบถึงสัดส่วนที่สามารถแนะน าผู้ประกอบการส าหรับใช้ในการเตรียมปุ๋ยเชิงเดี่ยวไนโตรเจนแบบ
คลุกเคล้าสูตรต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลวิเคราะห์องค์ประกอบของไนโตรเจนรูปต่างๆ เช่น ยูเรียไนโตรเจน แอมโมเนียม
ไนโตรเจน ที่มีความถูกต้อง แม่นย า สามารถน าผลไปขึ้นทะเบียนต่อไป 
 

11. ค้าขอบคุณ - 
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13. ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกที่ 1 ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน(%AN) ในตัวอย่างแม่ปุ๋ยยูเรีย(46-0-0)  ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 
                     (21-0-0) และ SRM; Ammonium Dihydrogen Phosphate 12.15  0.01 % Nitrogen (SRM No.194  
                           NIST) 

ซ้ าที่ 
ปริมาณ %AN  

ในปุ๋ยยูเรีย 
ปริมาณ %AN 

ในปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  
ปริมาณ %AN 

ใน SRM(12.15%) 
%Recovery 

SRM(12.15%) 
1 1.79 21.35 12.01 98.85 
2 1.53 21.15 12.22 100.58 
3 1.47 21.03 12.21 100.49 
4 1.45 21.29 12.13 99.84 
5 1.41 21.19 12.03 99.01 
6 1.81 21.21 12.11 99.67 
7 1.60 21.44 12.06 99.26 
8 1.59 21.08 12.24 100.74 
9 1.60 21.13 12.16 100.08 
10 1.92 21.18 12.23 100.66 

Mean 1.62 21.21 12.14 99.92 
SD 0.17 0.12 0.09 0.70 

 


