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บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาชนิดของปุ๋ ยไนโตรเจนในการปลูกคะน้าด้วยชุดดินยางตลาดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต  

และประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จํานวน 6 ซํา้ และ 5 ตํารับการทดลอง 

คือ ไม่ใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนเป็นตํารับควบคมุ (T1:Non-N) ปุ๋ ยยูเรีย (46-0-0) อตัรา 20 กก.N/ไร่ (T2:Urea-N) ปุ๋ ยยูเรีย

อตัรา 20 กก.N/ไร่ ร่วมกบั สารยบัยัง้กระบวนการไนตริฟิเคชัน่ (dicyandiamide;DCD) ในอตัรา 10% ของปุ๋ ยยูเรีย 

(T3:Urea-N+DCD) ปุ๋ ยไนโตรเจนละลายช้า (30-0-0; Crotonylidene diurea;CDU;∅ 2.8-4.1 mm) อตัรา 20 กก.

N/ไร่ (T4:UBER-7) และปุ๋ ยไนโตรเจนละลายช้า (30-0-0; Crotonylidene diurea;CDU;∅ 1.2-1.4 mm) อตัรา 20 

กก.N/ไร่ (T5:UBER-Micro 5) โดยทุกตํารับการทดลองใส่ปุ๋ ยฟอสฟอรัส (0-46-0) และโพแทสเซียม (0-0-60) ใน

อตัรา 10 กก.P2O5/ไร่ และ 15 กก.K2O/ไร่ ตามลําดบั ผลการทดลองพบว่าการใส่ปุ๋ ยยูเรียร่วมกับสารยับยัง้

กระบวนการไนตริฟิเคชัน่ (T3)ให้ความสูง นํา้หนักสด และนํา้หนกัแห้งของคะน้าสูงท่ีสุด และมีความแตกต่างกัน

ทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั สําหรับการใส่ปุ๋ ย UBER-7 (T4) ส่งผลให้มีการชะละลายไนเทรตในดินน้อยท่ีสดุ (17.76 

มล. NO3
-/กก) นอกจากนีย้งัพบว่าการใส่ยูเรียร่วมกบัสารยบัยัง้กระบวนการไนตริฟิเคชัน่ (T3) ส่งผลให้มีปริมาณ

ของ ammonium oxidizing bacteria ในดินลดลงในทกุระยะการทดลอง เม่ือเทียบกบัตํารับท่ีใส่ปุ๋ ยยูเรียเพียงอย่าง

เดียว 

 

ABSTRACT 

 Effect of nitrogen (N) fertilizer types applied to Chinese kale in YangTaLad soil series was 

studied in the completely randomized design experiment with 6 replications and 5 treatments as the 
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follows: no-N fertilizer (T1:Non-N), urea fertilizer (46-0-0) at 20 kg N/rai (T2:Urea-N), urea fertilizer at 20 

kg N/rai with nitrification inhibitor (dicyandiamide; DCD) at 10% of urea fertilizer application (T3:Urea-

N+DCD), controlled-release N fertilizer UBER-7 (30-0-0, Crotonylidene diurea; CDU;∅ 2.8-4.1 mm) at 

20 kg N/rai (T4:UBER-7) and controlled-release N fertilizer UBER-Micro 5 (30-0-0, Crotonylidene diurea; 

CDU;∅ 1.2-1.4 mm) at 20 kg N/rai (T5: UBER-Micro 5). All treatments were applied with 10 kg P2O5/rai 

(0-40-0) and 15 kg K2O/rai (0-0-60).The result shown that plant height, fresh weight and dry weight were 

significantly highest when plant received urea fertilizer with nitrification inhibitor (T3). In addition, 

controlled-release N fertilizer (T4:UBER-7) could significantly reduce nitrate leacheate from soil and as 

compared with other treatments. Urea fertilizer with nitrification inhibitor application (T3) also reduced 

the amount of ammonium oxidizing bacteria in soil in all plant growth stages as compared with sole 

urea fertilizer application (T2). 

Key Words: Chinese kale, nitrogen fertilizer, nitrification inhibitor 
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คาํนํา 

 ปัจจุบันปุ๋ ยเคมีมีการนําเข้าในปริมาณท่ีเพ่ิมสูงขึน้ทุกปี โดยในปี 2553 มีการนําเข้าปุ๋ ยเคมีปริมาณ 

5,172,708 ตนั มลูค่า 61,211 ล้านบาท และปี 2554 มีการนําเข้าปุ๋ ยเคมีปริมาณ 6,149,228 ตนั มลูค่า 71,800  

ล้านบาท ซึง่ปุ๋ ยเคมีท่ีมีการนําเข้ามากท่ีสดุคือ กลุม่ปุ๋ ยไนโตรเจน เช่น ปุ๋ ยยเูรีย (46-0-0) และปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต 

(21-0-0) เป็นต้น เน่ืองจาก ไนโตรเจนเป็นธาตอุาหารท่ีรากพืชสามารถดดูใช้ได้ในรูปไนเทรตไอออน (NO3
--N) และ

แอมโมเนียมไอออน (NH4
+-N) ไนโตรเจนมีบทบาทสําคญัในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช  โดยทัว่ไปเม่ือใส่

ปุ๋ ยไนโตรเจนลงในดิน พืชสามารถนําไปใช้ในปริมาณ 50 – 60% ของปุ๋ ยท่ีใสล่งไปเท่านัน้ สว่นท่ีเหลือถกูยดึไว้ในดิน  

หรือเปลี่ยนเป็นรูปท่ีพืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรือสญูหายไปโดยการชะละลาย หรือสญูหายไปในอากาศ (ยงยุทธและ

คณะ, 2551) ซึง่การสญูเสียของปุ๋ ยไนโตรเจนไปจากดินส่วนใหญ่เกิดจากไนเตรทในดินถูกชะละลายไปกบันํา้แล้ว

เกิดกระบวนการ Eutrophication หรือแอมโมเนียระเหยไปจากดิน (Ammonia volatilization) รวมทัง้ไนเตรทถูก

รีดิวซ์แล้วได้ก๊าซ N2O, NO และ N2 แล้วระเหยไปจากดิน การใช้ปุ๋ ยไนโตรเจนทางการเกษตรส่วนใหญ่ของ

เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ ยเคมีธรรมดาซึ่งเกิดการสญูเสียได้ง่าย  รวมทัง้พืชท่ีต้องการไนโตรเจนในการเจริญเติบโตส่วน

ใหญ่เป็นพืชผักล้มลุก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงคะน้าจัดเป็นผักล้มลุกชนิดหนึ่งท่ีเกษตรกรนิยมเพาะปลูกกันอย่าง

แพร่หลาย ทําให้มีการใช้ปุ๋ ยไนโตรเจนมากในการเพาะปลกู  ดงันัน้หากสามารถลดการสญูเสียให้น้อยลงได้ก็จะเป็น

การเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ ยให้สงูขึน้ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  วิธีการหนึ่งก็คือการใช้ปุ๋ ยไนโตรเจน

ละลายช้า  ซึง่ปุ๋ ยไนโตรเจนละลายช้าแต่ละชนิดมีคณุสมบติัท่ีแตกต่างกนัออกไป  แต่มีคณุสมบติัท่ีคล้ายกนัคือมี

ความสามารถในการปลดปล่อยธาตุอาหารช้ากว่าปุ๋ ยเคมีธรรมดา จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าการให้ปุ๋ ยในโต

รเจนในปริมาณท่ีเท่ากนัในพืชชนิดเดียวกนัแตเ่ป็นปุ๋ ยชนิดท่ีแตกตา่งมีผลตอ่การเจริญเติบโตและผลผลิตพืชต่างกนั

และเม่ือทดสอบกบัพืชชนิดท่ีตา่งกนัแตใ่ห้ปุ๋ ยชนิดเดียวกนัพบวา่มีผลตอ่การเจริญเติบโตและผลผลิตพืชต่างกนั  จึง
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เป็นแนวคิดในการทดลองทดสอบปุ๋ ยไนโตรเจนละลายช้ากบัคะน้าเพ่ือศกึษาผลของปุ๋ ยไนโตรเจนละลายช้าท่ีมีต่อ

พืชและสามารถนําข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาไปปรับประยกุต์ใช้ในการเพาะปลกูคะน้าตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การศกึษาทําโดยใช้ชุดดินยางตลาดในโรงเรือนทดลอง โดยทําการปลกูคะน้าฮ่องกงในกระถางพลาสติก 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ลกึ 30 เซนติเมตร วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 

Design (CRD) จํานวน 6 ซํา้ มี 5 ตํารับการทดลอง ดงันี ้  1) ไมใ่สปุ่๋ ยไนโตรเจนเป็นตํารับควบคมุ (T1)  2) ปุ๋ ยยูเรีย

อตัรา 20 กก. N/ไร่ (T2) 3) ปุ๋ ยยเูรียอตัรา 20 กก. N/ไร่ ร่วมกบั nitrification inhibitor ในอตัรา 10% ของอตัราปุ๋ ยยู

เรีย (T3) 4) ปุ๋ ยละลายช้า UBER-7 (Crotonylidene diurea; CDU;∅ 2.8-4.1 mm) อตัรา 20 กก. N/ไร่(T4) และ5 )

ปุ๋ ยละลายช้า UBER-Micro 5 (CDU;∅ 1.2-1.4 mm) อตัรา 20 กก. N/ไร่(T5) โดยทุกตําหรับการทดลองใส่ปุ๋ ย

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในอตัรา 10 กก.P2O5/ไร่ และ 15 กก.K2O/ไร่ ตามลําดบั รดนํา้ในปริมาณท่ีเท่ากนัใน

ทุกตํารับการทดลอง   เก็บนํา้ท่ีชะละลายออกมาวดัปริมาณไนเทรตทัง้หมดท่ีอยู่ในนํา้  บันทึกความสูงจนถึงเก็บ

เก่ียวผลผลิต โดยเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีอาย ุ 42 วนั แล้วบนัทึกค่าความเขียวของใบด้วยเคร่ือง Chlorophyll meter 

(SPAD-502) นํา้หนักสด และนํา้หนักแห้งของพืช แล้วนําไปวิเคราะห์หาปริมาณ Total N ในพืชด้วยวิธี Micro 

Kjeldahl (ทศันีย์ และจงรักษ์, 2542)  นอกจากนีทํ้าการเก็บตวัอย่างดินทกุ 7 วนั เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณไนตริฟาย

อิงแบคทีเรียในดิน ด้วยวิธีการปลอดเชือ้ และนําข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ และค่า F-

test พร้อมทัง้คา่สถิติสําหรับเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยตามวิธี DMRT (Duncan’s new multiple range test)  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การเจริญเตบิโต 

 การใช้ปุ๋ ยไนโตรเจนละลายช้าแบบต่างๆทําให้ความสงูของลําต้นท่ีระยะเวลา 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 

วนั หลงัย้ายปลกูมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ (Table 1)  การใส่ปุ๋ ยแบบต่างๆ  ท่ีระยะ 7, 14, 21, 

28และ 35  วนั ไมมี่ความแตกตา่งกนั แต่ท่ีระยะเวลา 42 วนั ตํารับท่ีมีการใส่ปุ๋ ยยูเรียร่วมกบั nitrification inhibitor 

(T3) มีความสงูของต้นสงูท่ีสดุ (30.8 cm) สว่นในตํารับควบคมุ (T1)  มีความสงูของต้นต่ําท่ีสดุ (16.8 cm) และเม่ือ

เปรียบเทียบระหวา่ง T4 และ T5 ท่ีเป็นปุ๋ ยชนิดเดียวกนั แตข่นาดของเมด็ปุ๋ ยตา่งกนัตา่งกนัพบว่าความสงูของพืชไม่

มีความแตกตา่งกนัในทกุช่วงเวลาหลงัจากย้ายปลกู 
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Table 1 Effects of nitrogen fertilizer types on plant height (cm) at 7, 14, 21, 28, 35 and 42 days after 

 transplanting (DAT)  

Treatments 
Plant height (cm) 

7 DAT 14 DAT 21 DAT 28 DAT 35 DAT 42 DAT 

T1    6.7 b1/  13.3 b1/   14.5 b1/  15.4 b1/  15.4 b1/ 16.8 c1/ 

T2 9.1 a 17.9 a 19.1 a 23.6 a 27.8 a 27.9 b 

T3 8.9 a 19.6 a 20.8 a 25.0 a 30.2 a 30.8 a 

T4 9.0 a 19.6 a 21.0 a 22.9 a 27.5 a    28.1 ab 

T5 8.8 a 17.9 a 20.2 a 23.1 a 27.3 a    28.8 ab 

F-test ** ** ** ** ** ** 

C.V. (%) 5.89 9.55 8.15 5.82 8.54 11.91 
1/Number is average of 6 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 99% (**) by 

Duncan method 

2. คุณภาพของผลผลิต 

 ผลการศกึษาพบวา่คะน้าฮ่องกงมีการตอบสนองต่อการให้ปุ๋ ยแบบต่าง ๆ ส่งผลให้มีความแตกต่างอย่างมี

นยัสําคญัย่ิงทางสถิติของนํา้หนกัสด นํา้หนกัแห้ง ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดในพืช และความเขียวของใบ ตํารับท่ีมี

การใสปุ่๋ ยยเูรียร่วมกบั nitrification inhibitor (T3) มีนํา้หนกัสด นํา้หนกัแห้ง และปริมาณ Total N ของพืชมากท่ีสดุ 

(4608.2 กก./ไร่, 507.5 กก./ไร่ และ 3.8% ตามลําดบั) ส่วนในตํารับควบคมุ (T1)  มีนํา้หนกัสด นํา้หนกัแห้ง 

ปริมาณ Total N และความเขียวใบของพืชต่ําท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบนํา้หนักแห้งและค่าความเขียวใบของพืช

ระหว่าง T4 และ T5 ท่ีเป็นปุ๋ ยชนิดเดียวกนั แต่ขนาดของเม็ดปุ๋ ยต่างกนั พบว่าการใส่ปุ๋ ย UBER-Micro 5 (T5) ให้

นํา้หนักแห้ง และค่าความเขียวใบมากกว่าการใส่ปุ๋ ย UBER-7 (T4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขนาดของเม็ดปุ๋ ยมีผลต่อ

ความเร็วในการปลดปล่อยธาตอุาหารพืช นอกจากนีจ้ากผลการทดลองยังแสดงให้เห็นแนวโน้มของข้อจํากัดบาง

ประการของการใช้ปุ๋ ยละลายช้าในการปลูกพืชระยะสัน้ คือการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ ยอาจไม่ทนัต่อความ

ต้องการใช้สําหรับการเจริญเติบโตของพืช ทําให้พืชไมส่ามารถเจริญเติบโตได้เตม็ท่ีเม่ือเทียบกบัการใช้ปุ๋ ยธรรมดาท่ี

ใสปุ่๋ ยยเูรีย (T2) และการใสปุ่๋ ยยเูรียร่วมกบั nitrification inhibitor (T3)  ซึง่จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า ชนิดของ

ปุ๋ ยไนโตรเจนมีผลตอ่การเจริญเติบโต และผลผลิต ของพืชท่ีตา่งกนั แม้วา่ปริมาณธาตไุนโตรเจนในปุ๋ ยท่ีใสจ่ะเท่ากนั

ซึง่สอดคล้องกบั Fageria (2009) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า แหล่งธาตอุาหารและปุ๋ ยบางชนิดให้การเจริญเติบโตและผลผลิต

พืช มากกว่าปุ๋ ยชนิดอ่ืนท่ีให้ธาตุเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารจากปุ๋ ยของพืชจึง

แตกตา่งกนั นอกจากนัน้พืชแตล่ะจีโนไทพ์ (genotype) ก็อาจมีประสิทธิภาพการใช้ธาตอุาหารตา่งกนัด้วย 
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Table 2 Effects of nitrogen fertilizer types on greenness leaf color, fresh weight, dry weight and total 

 nitrogen content in plant at harvesting day 

Treatments Greenness leaf color 
Fresh weight 

(kg/rai) 
Dry weight (kg/rai) 

 Total N in plant 

(%) 

T1   51.6 b1/     496.4 c1/     88.7 c1/  1.4 c1/ 

T2 69.1 a   3966.3 ab 478.5 a   3.6 ab 

T3 64.6 a 4608.2 a 507.5 a 3.8 a 

T4 55.6 b 3282.5 b 402.1 b 3.1 b 

T5 64.3 a 3835.3 b 505.4 a   3.5 ab 

F-test ** ** ** ** 

C.V. (%) 2.84 10.82 7.09 6.90 
1/Number is average of 6 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 99% (**) by 

Duncan method 
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3. ปริมาณการชะละลายไนเทรต 

 ผลการศกึษาพบวา่ปริมาณการชะละลายไนเทรตของปุ๋ ยชนิดตา่งๆให้ผลท่ีแตกตา่งกนัทางสถิติในทุกตํารับ

การทดลอง โดยตํารับการทดลองท่ีไม่มีการใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนมีการชะละลายไนเทรตน้อยท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบเฉพาะตํารับท่ีมีการใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนพบว่า  ตํารับการทดลองท่ีใสปุ่๋ ย UBER-7 (T4) มีการชะละลายไน

เทรตน้อยท่ีสดุ (17.76 มก. NO3
-/กก.) ในขณะท่ีการใช้ปุ๋ ยยูเรียเพียงอย่างเดียว (T2) ส่งผลให้มีการชะละลายไนเต

รทสงูท่ีสดุ (56.04 มก. NO3
-/กก.) จากการทดลองจะเห็นได้ว่าปุ๋ ย CDU ท่ีมีเม็ดปุ๋ ยขนาดเล็ก (∅ 1.2-1.4mm) มี

ปริมาณการชะละลายของไนเตรทท่ีสงูกวา่เมด็ปุ๋ ยขนาดใหญ่ (∅ 2.8-4.1 mm) เน่ืองจากเมด็ปุ๋ ยขนาดเลก็มีพืน้ท่ีผิว

มากกวา่เมด็ปุ๋ ยขนาดใหญ่ ทําให้มีโอกาสสมัผสักบันํา้ในดินได้มาก จงึมีการปลดปลอ่ยธาตอุาหารออกมาได้เร็วกว่า  

ซึง่สอดคล้องกบัยงยทุธและคณะ (2551) ท่ีได้กลา่วไว้วา่ การปลดปล่อยไนโตรเจนนัน้ใช้กลไก 2 แบบ คือ ปฏิกิริยา

แยกสลายด้วยนํา้ และการสลายโดยกิจกรรมของจลุินทรีย์ ดงันัน้อตัราการปลดปล่อยของธาตอุาหารในการทดลอง

นี ้จงึขึน้อยู่กบัขนาดเมด็ปุ๋ ยด้วย 

4. ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนแบบต่าง ๆ ต่อปริมาณของ ammonium oxidizing bacteria ในดนิ 

 การใช้ปุ๋ ยไนโตรเจนแบบต่าง ๆไม่ทําให้ปริมาณของ ammonium oxidizing bacteria ท่ีพบในดินหลงัการ

ปลกูพืชท่ีระยะเวลา 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วนั หลงัย้ายปลกูมีความแตกต่างกนัทางสถิติ  (Figure 1a) แต่ท่ี

ระยะ 14 วนั หลงัย้ายปลกู การใส่ปุ๋ ยยูเรียเพียงอย่างเดียว (T2) มีแนวโน้มให้มีปริมาณของ ammonium oxidizing 

bacteria ในดินเพ่ิมมากขึน้ในปริมาณสงูกว่าทุกตํารับการทดลอง ซึง่จุลินทรีย์เหล่านีมี้เอนไซม์ยูรีเอส (urease) ท่ี

เร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสยูเรียให้อยู่ในรูปของแก๊สแอมโมเนียและสูญเสียไปจากดิน ส่วนการใช้สารยับยัง้

กระบวนการ Nitrification ร่วมกบัยเูรีย (T3) สง่ผลให้มีปริมาณของ ammonium oxidizing bacteria ในดินลดลงใน

ทกุระยะการทดลอง  เม่ือเทียบกบัตํารับท่ีใสปุ่๋ ยยูเรียเพียงอย่างเดียว (T2) แต่ในตํารับการทดลองท่ีใช้ปุ๋ ยละลายช้า

พบวา่อตัราของ ammonium oxidizing bacteria   ในดินจะเพ่ิมขึน้จนถึง 42 วนัหลงัปลกูสําหรับการใส่ปุ๋ ย UBER-

Micro 5 (T5) และเพ่ิมขึน้จนถงึ 28 วนัหลงัปลกู แล้วลดต่ําลงสําหรับการใช้ปุ๋ ย UBER-7 (T4) 

 

Table 3 Total nitrate leachate in all stage plant growth 

Treatments NO3
- leaching (mg NO3

-/kg) 

T1     8.95 e1/ 

T2 56.04 a 

T3 40.21 b 

T4 17.76 d 

T5 32.22 c 

F-test ** 

C.V. (%) 12.58  
1/Number is average of 6 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 99% (**) by 

Duncan method 

 



 การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1286 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Number of ammonium oxidizing bacteria (a) and nitrite oxidizing bacteria (b) in soil 

 

5. ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนแบบต่าง ๆ ต่อปริมาณของ nitrite oxidizing bacteria 

 จากการศกึษาปริมาณของ nitrite oxidizing bacteria ในดินในกระถางปลกู  พบว่าการใช้ปุ๋ ยไนโตรเจน

แบบตา่งๆสง่ผลให้ปริมาณของ nitrite oxidizing bacteria มีความแตกตา่งทางสถิติท่ีระยะเวลา 7, 14, 28, 35 และ 

42 วนั หลงัย้ายปลกู ซึง่ท่ีระยะเวลา 14 วนั ทุกตํารับการทดลองมีปริมาณของ nitrite oxidizing bacteria สงูกว่า

ช่วงเวลาอ่ืน โดยการใส่ปุ๋ ยยูเรียเพียงอย่างเดียว (T2) มีปริมาณของ nitrite oxidizing bacteria สงูท่ีสดุ ในขณะท่ี

การใสปุ่๋ ย UBER-Micro 5 (T5) มีปริมาณของ nitrite oxidizing bacteria ในดินต่ําท่ีสดุ ขณะท่ีไมพ่บความแตกต่าง

ทางสถิติท่ีระยะเวลา 21 วนั (Figure 1b) ซึ่งสาเหตุอาจมาจากการท่ีจุลินทรีย์ในดินจะปรับสภาพเข้าสู่สมดุล

หลงัจากท่ีได้รับอิทธิพลจากภายนอกมาระยะเวลาหนึง่ แตท่วา่หลงัจากการใส่ปุ๋ ยครัง้ท่ีสองเม่ือพืชมีอายุ 21 วนั จะ

เห็นได้วา่ปริมาณของ nitrite oxidizing bacteria มีความแตกตา่งกนัทกุระยะเวลาตอ่มาจนถงึเก็บเก่ียว  

จากการศกึษาปริมาณของ ammonium oxidizing bacteria และ nitrite oxidizing bacteria ในดิน แสดง

ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าปริมาณของ ammonium oxidizing bacteria ในดินมีมากกว่าปริมาณของ nitrite 

oxidizing bacteria ในดิน ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มของการสูญเสียไนโตรเจนจากดินในรูปของแก๊สแอมโมเนีย

มากกวา่การสญูเสียไนโตรเจนในรูปของไนเตรทจากการถกูชะละลายไปกบัสารละลายดิน 

 

สรุป 

 ชนิดของปุ๋ ยไนโตรเจนมีผลตอ่การเจริญเติบโต และผลผลิตของคะน้าฮ่องกงท่ีแตกต่างกนั โดยการใสยู่เรีย

ร่วมกบัสาร nitrification inhibitor ส่งผลให้พืชมีความสงู นํา้หนกัสด และปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดในพืชมากท่ีสดุ 

ส่วนการใส่ปุ๋ ย UBER-7 ส่งผลให้มีการชะละลายไนเทรตน้อยท่ีสดุ และการใช้สารยบัยัง้กระบวนการ nitrification 

ร่วมกบัยูเรียส่งผลให้มีปริมาณของ ammonium oxidizing bacteria ในดินลดลงในทุกระยะการทดลอง เม่ือเทียบ

กบัตํารับท่ีใสปุ่๋ ยยเูรียเพียงอย่างเดียว  
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