


ไนโตรเจน

ไนโตรเจน จ ำเป็นส ำหรับพืชเพรำะเป็น
ส่วนประกอบของโปรตีนและกรดนิวคลีอิกทุก
ชนิด ดังนั้นจึงเป็นส่วนประกอบส ำคัญของ  
โปรโตปลำสซมึ

ไนโตรเจน (N) เป็นธำตุอำหำรท่ีส  ำคัญ
ส ำหรับพืชมำก เพรำะเป็นธำตุอำหำรท่ีพืช
ตอ้งกำรในปริมำณมำก ถำ้พืชขำดไนโตรเจน
จะเกิดลกัษณะใบสีเหลือง (chlorosis)โดยเกิด
ท่ีใบแก่ก่อน กำรเจรญิเติบโตหยดุชะงกั
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ไนโตรเจนกับการเจริญเตบิโตของพชื (Nitrogen and plant growth)

ควำมเขม้ขน้ของธำต ุN ในพืชจะมีมำกท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบั
ธำตุในกลุ่มของ mineral elements โดยทั่วไปแลว้พืชจะมีปริมำณ
ไนโตรเจนประมำณ 1-5% โดยน ำ้หนกั ไนโตรเจนมีควำมส ำคญัต่อพืช
อย่ำงยิ่งเพรำะมนัเป็นส่วนประกอบพืน้ฐำนของรงควตัถใุนใบสีเขียวของ
พืช คือ คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ซึ่งชว่ยในกำรสงัเครำะหแ์สง

พืชตอ้งกำรไนโตรเจนในกำรสรำ้งสำรประกอบหลำยชนิด เช่น 
กรดนิวคลีอิก (Nucleic acids), กรดอะมิโน (amino acids), โปรตีน 
(Proteins), และน ำ้ตำล (sugars) อีกกลุ่มหนึ่งของสำรประกอบ
ไนโตรเจนก็คือ เอนไซม์ (enzyme) ซึ่งเป็นตัวเร่งกระบวนกำรทำง
ชีววิทยำ (Biological process) ในพืช
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องคป์ระกอบของคลอโรฟิลล ์(Chlorophyll)

N เป็นส่วนหน่ึงของ
องคป์ระกอบของ Chlorophyll

drvsrs.com/innovation.htm
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Amino acid structure

mwsu-bio101.ning.com/xn/detail/2…ent:9915
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Protein structure

Peptide bond
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ระบบคอลลอยดด์ินทีสั่มพันธกั์บรูปต่างๆ ของไนโตรเจน

หน้าตดัดนิตามแนวดิง่แสดงระบบคอลลอยด์ดนิทีสั่มพนัธ์กบัรูปต่าง ๆ ของธาตุอาหาร
ในดนิ และการดูดใช้ธาตุอาหารโดยรากพืช   (ปัทมา, 2547)

สารละลายดนิ

1 µm

คอลลอยด์ดนิ

NH4
+

NH4
+

NO3
-

NO3
-

N in Organic matter

NO3
-

รูปของ N ในดนิแบ่งเป็น 2 รูปหลัก คอื รูปอนิทรียแ์ละอนินทรีย์
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ไนโตรเจนเป็นธำตท่ีุมีมำกท่ีสดุในธรรมชำติ แต่ไนโตรเจนมกัจะ
เป็นธำตท่ีุจ ำกัดกำรเจริญเติบโตของพืช เน่ืองจำกอยู่ในรูปของก๊ำซ N2

สว่นในดนิมีปรมิำณของ N นอ้ยมำกเม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ ซึ่งในปริมำณ
น้อยนี ้ก็มีสัดส่วนท่ีน้อยมำกท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชโดยตรง โดยท่ี
ประมำณ 90% ของสำรประกอบไนโตรเจนอยู่ในส่วนประกอบของ
อินทรียวตัถุหรืออีกนยัหนึ่งก็คืออยู่ในรูปของอินทรีย์ไนโตรเจน (organic 
nitrogen) 

N อินทรียจ์ะเป็นประโยชนต์อ่พืชเม่ือถกูเปล่ียนมำอยู่ในรูปของ     
อนินทรียไ์นโตรเจน (inorganic nitrogen) คือ NO3

- หรือ NH4
+ อย่ำงไรก็

ตำมพืชสว่นใหญ่ไดร้บัหรือมีแนวโนม้ท่ีจะดดูใชไ้นโตรเจนในรูปของ NO3
-

มำกกวำ่ NH4
+

รูปของไนโตรเจนในดนิ (forms of soil nitrogen)
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อนิทรียไ์นโตรเจนในดนิ (soil organic nitrogen)

อินทรียไ์นโตรเจนในดินมี >90% ของ N ทัง้หมดในดิน  เป็น
สว่นประกอบของโปรตีน (20-40%) และสำรประกอบโมเลกลุเชิงซอ้น
อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ของสำรนีจ้ะอยู่ในรูปของ amine group (-NH2) ซึ่ง
เป็นสว่นประกอบของ amino acid และ amino sugars 

นอกจำกนีก้็เป็นส่วนประกอบของ Hexosamines (5-10%),
purine และ pyrimindine derivative (~1%), และสำรประกอบ
เชิงซอ้นต่ำงๆ ซึ่งเกิดจำก ปฏิกิริยำของ ammonium กบั lignin, เกิด
จำกกระบวนกำร polymerization ของ quinones กับสำรประกอบ 
nitrogen, และเกิดจำกกำร condensation ของ sugar และ amines
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แบบจ าลองโครงสร้างของกรดฮิวมิก humic acid (Stevenson, 1982)

N  in organic matter

ไนโตรเจนอินทรีย ์(organic N)

นอกจากนี้ยงัมี N อินทรียรู์ปที่ละลายอยูใ่นสารละลายดิน (dissolved 
organic N) เช่น กรดอะมิโน เป็นต้น 10



รูปหลกัไดแ้ก่ แอมโมเนียม (NH4
+  ) และไนเตรต (NO3

- )

รูปของ NH4
+  พืชจะดดูใชน้อ้ยกว่ำเพรำะว่ำควำมเขม้ขน้สงูของ 

NH4
+ ในพืชจะเป็นพิษตอ่พืชได ้ พืชสำมำรถใชไ้นโตรเจนในรูปของ NO3

-

และ/หรือ NH4
+ แต่สำรประกอบทัง้สองดงักล่ำวมีปริมำณจ ำกัดในดิน

และมักจะสูญเสียได้ง่ำยโดยกระบวนกำรต่ำงๆ เช่น กำรชะล้ำง 
(leaching) และกระบวนกำรอ่ืนๆ เช่น biological reduction of NO3

-

(denitrification) ในขณะท่ีพืชตอ้งกำรไนโตรเจนในปริมำณมำกส ำหรับ
กำรเจริญเติบโต ดงันัน้เรำจึงมกักล่ำวกันว่ำ ไนโตรเจนเป็นธำตุท่ีมกัจะ
จ ำกดักำรเจรญิเตบิโตของพืช 

ไนโตรเจนรูปอนินทรีย ์

11



sci.waikato.ac.nz/farm/content/n...ing.html

วงจรของไนโตรเจน (Nitrogen cycle)
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กำรทบัถมแบบเปียกเป็นกระบวนกำรท่ีสสำรท่ีอยู่ในรูปก๊ำซและ
ของแข็งถกูเคล่ือนยำ้ยจำกบรรยำกำศลงสู่ดินโดยฝนและหิมะ สว่นกำร
ทับถมแบบแห้งคือ กำรเคล่ือนย้ำยของสำร เช่น สิ่ งแขวนลอยใน
บรรยำกำศ เชน่ เกลือของแอมโมเนียม ท่ีเกิดจำกแรงดงึดดูของโลก

ยกตวัอย่ำงเช่น  ก๊ำซไนโตรเจน N2 เปล่ียนรูปโดยปรำกฏกำรณ์
ฟ้ำแลบ (lighting) เป็น oxide ของไนโตรเจนในรูปตำ่งๆ และสดุทำ้ยเป็น 
NO3

- เป็นตน้ 

วงจรของไนโตรเจน 
กระบวนน าไนโตรเจนเข้ามาสู่ระบบดนิ-พชื

การทบัถมแบบเปียกและแบบแหง้
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การตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixation)

ถึงแมว้่ำแหล่งเก็บกัก N ในบรรยำกำศจะมีมำกถึง 78% ของ
บรรยำกำศ แต่พืชชั้นสูงไม่สำมำรถเปล่ียนก๊ำซไนโตรเจนให้มำเป็น
โปรตีนไดโ้ดยตรง และก่อนท่ีพืชหรือสตัวจ์ะสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกก๊ำซ
ไนโตรเจนในบรรยำกำศได ้ ก๊ำซไนโตรเจนตอ้งผ่ำนกระบวนกำร “ตรึง”
ซึ่งก็คือกำรเปล่ียนก๊ำซไนโตรเจน ใหเ้ป็นรูปไนโตรเจนท่ีพืชใชป้ระโยชนไ์ด ้
เรียกกระบวนกำรนีว้่ำ “กำรตรึงไนโตรเจน” (nitrogen fixation หรือ 
dinitrogen fixation)

ไนโตรเจนสำมำรถจะถูกตรึงจำกบรรยำกำศไดท้ัง้กระบวนกำร
ทำงธรรมชำติและกำรสงัเครำะหเ์ทียม  ซึ่งจะเปล่ียนก๊ำซ N2 ใหม้ำเป็น
ไนโตรเจนในรูปท่ีพืชใชป้ระโยชนไ์ด ้เชน่ NH4

+ หรือ NO3
-
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sci.waikato.ac.nz/farm/content/n...ing.html

Nitrogen cycle
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กระบวนการตรึงไนโตรเจน (ต่อ)

กระบวนกำรกำรตรงึไนโตรเจน มี 3 กระบวนกำรหลกั คือ
1. กำรตรงึไนโตรเจนเม่ือเกิดฟ้ำแลบตำมธรรมชำติ (N2-fixation in natural lighting) 

กำรตรึงไนโตรเจนท่ีเกิดขึน้ตำมธรรมชำติอย่ำงหนึ่งก็คือ ปรำกฏกำรณฟ์้ำแลบ ซึ่ง
เรยีกวำ่เป็นแบบ non-biological nitrogen fixation หรอื abiotic nitrogen fixation

2. กำรตรงึไนโตรเจนทำงชีวภำพ (biological N2 fixation หรือ biotic N2 fixation) เป็น
ปรำกฏกำรณท่ี์เกิดขึน้เองตำมธรรมชำติ หมำยถึง ปฏิกิริยำกำรรีดิวซก๊์ำซไนโตรเจน
ในบรรยำกำศ (reduction of atmospheric nitrogen gas (N2)) ใหเ้ป็นแอมโมเนีย 
(NH3) ซึ่งปฏิกิริยำนีส้ำมำรถเกิดขึน้ได้โดยจุลินทรียเ์ฉพำะกลุ่มท่ี สำมำรถผลิต
เอนไซมไ์นโตรจีเนส (nitrogenase enzyme) ซึ่งเป็นเอนไซมท่ี์ท ำหนำ้ท่ีเร่งปฏิกิริยำ
กำรแยกพนัธะ triple bond ของก๊ำซไนโตรเจน จลุินทรียท่ี์สำมำรถตรงึไนโตรเจนได ้
จะจ ำกดัอยู่เฉพำะกลุ่ม prokaryotic microorganisms (bacteria, cyanobacteria, 
actinomycetes และ Archaea) เท่ำนัน้ 16



กระบวนการตรึงไนโตรเจน (ต่อ)

3. กำรตรงึไนโตรเจนทำงเคมี (Chemical หรือ Artificial N2 – fixation) 
เป็นกำรน ำธำตไุนโตรเจนมำเปล่ียนเป็นสำรประกอบเคมีท่ีสำมำรถ
น ำไปผลิตและใช้เป็นปุ๋ ยเคมีไนโตรเจน (Chemical Nitrogen 
fertilizers) Haber-Bosch process

จะเห็นไดว้่ำกำรตรงึไนโตรเจนเกิดขึน้ไดจ้ำกกระบวนกำรทั้งทำง
ชีวภำพและทำงเคมี ซึ่งอำจจะเกิดขึน้เองตำมธรรมชำติหรือจำกกำร
สงัเครำะห ์อย่ำงไรก็ตำม ทุกกระบวนกำรตอ้งอำศยัพลงังำนในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งในกำรเปล่ียนรูปของก๊ำซ N2 ใหเ้ป็นรูปท่ีเป็นประโยชนไ์ด ้
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การสูญเสียไนโตรเจนในรูปก๊าซ         
(Gaseous Losses of Nitrogen)

ไนโตรเจนในดินสำมำรถสญูเสียไปในบรรยำกำศไดใ้นรูปของ
ก๊ำซหลำยชนิด ไดแ้ก่ ก๊ำซไนโตรเจน (molecular nitrogen (N2)), ก๊ำซ
แอมโมเนีย (ammonia (NH3)), และก๊ำซในรูปของออกไซดต์่ำงๆ ของ
ไนโตรเจน เช่น nitric oxide (NO) และ nitrous oxide (N2O) เป็นตน้ 
กำรสญูเสียไนโตรเจนจำกดินในรูปของก๊ำซท่ีพบบ่อยคือกระบวนกำร
denitrification, urea hydrolysis และ ammonia volatilization

กระบวนการต่างๆ ทีท่ าใหสู้ญเสียไนโตรเจน(output)จากระบบดนิ
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Nitrogen cycle
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การสูญเสียไนโตรเจนในรูปก๊าซ (ต่อ)

กระบวนการ Denitrification
กิจกรรมของจลุินทรียดิ์นตอ้งกำร O2 ดงันัน้เม่ือดินขำด O2 หรืออยู่ในสภำพ

น ำ้ขงั (anaerobic conditions) ไม่มีช่องว่ำงใหอ้ำกำศผ่ำน ก็จะมีจลุินทรียก์ลุ่มหนึ่งท่ี
สำมำรถดงึเอำ oxygen ท่ีมนัตอ้งกำรจำกโมเลกลุของสำรประกอบไนโตรเจนในดินคือ 
nitrite (NO2

-) และ nitrate (NO3
-) เม่ือเกิดกำรดึงเอำ oxygen จำกสำรประกอบ

ไนโตรเจนไปใชซ้ึ่งก็คือ กำรรีดิวซ ์nitrate ใหเ้ป็น nitrite และในท่ีสุดก็จะเกิดก๊ำซ 
nitrous oxide (N2O) และ nitrogen (N2) กลบัคืนสู่บรรยำกำศ เรียกกระบวนกำรนีว้่ำ 
denitrification ซึ่งในสภำพน ำ้ขงัท่ีเอือ้ต่อกำรเกิดกระบวนกำรนีต้อ้งมี สำรประกอบ
อินทรียเ์พียงพอเพื่อเป็นแหล่งพลงังำนและเป็นตวัใหไ้ฮโดรเจน (Hydrogen donors) 
สว่น NO3

- ในดินก็ท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัรบั อิเลคตรอน (electron accepter) นั่นเอง

+5 +3 +2 +1 0
NO3

- NO2
- NO N2O N2

สมกำรแสดงกระบวนกำร Denitrification และตวัเลขแสดงคำ่ valence ของ N 20



การสูญเสียไนโตรเจนจากดนิในรูปของก๊าซโดย Urea hydrolysis

ปุ๋ ยไนโตรเจนในรูปของยเูรีย (Urea – CO(NH2)2) เป็นปุ๋ ยท่ีมีปริมำณกำรใช้
สูงมำกทั่วโลก และนิยมใชก้ันมำกในกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ดงันั้นเรำจึงควร
ทรำบถึงปฏิกิริยำของ urea ในดินด้วย เม่ือเรำใส่ปุ๋ ยยูเรียลงไปในดินก็จะเกิด
กระบวนกำร hydrolysis ของ urea ขึน้ดงัสมกำร

ปฏิกิรยิำของ urea ในดิน

สมกำรท่ี 3: NH4
+ + OH- NH3 + H2O หรือ NH4

+ NH3 + H+ (pH>7.0)

สมกำรท่ี 2: (NH4)2CO3 + 2 H+ 2NH4
+  + HCO3

- + H+ 2NH4
+ + CO2 + H2O

สมกำรท่ี 1: CO(NH2)2 +  2 H2O                        (NH4)2CO3

ก๊ำซ

ก๊ำซก๊ำซ



การสูญเสียไนโตรเจนจากดนิในรูปของก๊าซ
โดย Ammonia Volatilization

นอกจำกปุ๋ ย Urea แลว้ ปุ๋ ยแอมโมเนียมหรอืปุ๋ ยอ่ืนๆ ท่ีใหไ้นโตรเจนออกมำใน
รูปของ NH4

+ (ammonium หรือ ammonium-producing fertilizers) ก็เกิดกำรสญูเสีย
ไนโตรเจนในรูปของก๊ำซ NH3 ไดเ้ช่นกัน ซึ่งกำรสูญเสียไนโตรเจนในกระบวนกำร 
ammonia volatilization นีจ้ะมีประมำณ 0-50% ของปุ๋ ยท่ีใสล่งไปในดิน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลำยประกำร เช่น รูปแบบของปุ๋ ย, วิธีกำรใส่ปุ๋ ย, ค่ำ pH, ค่ำ cation exchange 
capacity (CEC) และ ระยะกำรเจรญิเติบโตของพืช เป็นตน้

Ammonia (NH3) ท่ีเกิดขึน้หรือใส่ลงไปในดินในรูปของปุ๋ ยต่ำงๆ นั้น ถำ้ในดิน
มี H+ เพียงพอ NH3 ก็จะดดูซบั H+ กลำยเป็น NH4

+ และก็มีโอกำสถูกดดูซบับนผิว
คอลลอยดไ์ด ้ท ำให้กำรสูญเสียโดยกำรระเหยนอ้ยลง ผลกำรทดลองบำงงำนพบว่ำ
กระบวนกำร ammonia volatilization จะเกิดต ่ำท่ีสดุในดินท่ีมี CEC สงู ควำมชืน้สูง 
และมี pH ต ่ำ ส่วนกำรสญูเสียท่ีมำกมำยนัน้จะเกิดขึน้เม่ือใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนในดินทรำย
ดำ่ง (alkaline sandy soils) โดยไม่มีกำรปลกูพืช 22



การสูญเสีย NO3
- โดยการชะล้าง (Nitrate leaching)

กำรสูญเสียธำตุอำหำรจำกดินในรูปของ NO3
- ไดร้บัควำมสนใจ

อยำ่งมำกเน่ืองจำกท ำใหส้ิ่งแวดลอ้มโดยเฉพำะแหลง่น ำ้มีกำรปนเป้ือนของ 
NO3

- ท่ีสงูมำกเกินไปจนท ำใหน้  ำ้ไม่เหมำะในกำรน ำมำบริโภค NO3
- เป็น

สำรท่ีละลำยไดดี้มำกในน ำ้และไม่ถกูดดูซบัโดย soil colloids ดงันัน้มนัจึง
ถกูชะลำ้งไปกับน ำ้สู่ชัน้ใตผ้ิวดินไดง้่ำย กำร leaching ของ NO3

- เกิดขึน้
เม่ือมี NO3

- ในดินมำกเกินไปและไม่ถูกใชโ้ดยพืชจึงท ำใหถู้กชะลำ้งออก
จำกบริเวณรำกพืชไปกับน ำ้และลงสู่น  ำ้ใตด้ินในท่ีสุด ซึ่ งเป็นสำเหตุให้
ปนเป้ือนในน ำ้ด่ืมและมีปัญหำต่อสุขภำพ ดงันัน้ กำรใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนจึง
ควรใสใ่นอตัรำท่ีเหมำะสมในชว่งระหวำ่งกำรปลกูพืช
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กระบวนการเปล่ียนรูปไนโตรเจนในระบบดนิ-พชื 
(N transformation)

การตรึงแอมโมเนียม (Ammonium Fixation)

โดยปกติแลว้ NH4
+ จะถกูดดูซบั (absorb) ไวท่ี้ผิวของคอลลอยด์

ดินซึ่งเรียกว่ำเป็น exchangeable NH4
+ ซึ่งสำมำรถแลกเปล่ียนกับ 

cations ตวัอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในสำรละลำยดินไดอ้ยู่และเป็นประโยชนต์่อพืชได ้
แต่เม่ือใดท่ี NH4

+ ถูกดกัจับ (trapped) หรือตรึง (fixed) ในระหว่ำงชั้น 
(interlayer) ของแรด่ินเหนียว เรียกกลไกนีว้่ำ Ammonium fixation ซึ่งจะ
ท ำให ้NH4

+ ไม่สำมำรถแลกเปล่ียนกับ cations ตวัอ่ืนๆ ในสำรละลำย
ดินได้ และเรำเรียกว่ำเป็น non-exchangeable NH4

+ ซึ่งไม่เป็น
ประโยชนต์อ่พืช
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การตรึงแอมโมเนียม (ต่อ)

โดยทั่วไปแลว้ในดิน NH4
+ สำมำรถถูกตรึงไดโ้ดยแร่ดินเหนียวท่ีมี

ชัน้ท่ียืดหยุน่ไดคื้อประเภท 2:1 clay minerals โดยกำรแลกเปล่ียนกบั Ca2+, 
Mg2+, Na+ และ H+ แรด่ินเหนียวท่ีมี ammonium fixation ส่วนใหญ่คือ 
montmorillonite, illite และ vermiculites

กระบวนกำรท่ี NH4
+ ถกูดกัจบัไวใ้นระหว่ำงชัน้ของ clay minerals 

คลำ้ยกบั K+ ใน Mica กำรตรงึ NH4
+ อำจจะเกิดขึน้เองเม่ือดินแหง้ หรือ เม่ือ

ดินมีอุณหภูมิสูงท ำใหน้  ำ้ท่ีอยู่ระหว่ำงชัน้ออกมำและ NH4
+ เขำ้ไปแทนท่ี 

NH4
+ จะเป็นประโยชนอี์กครัง้เม่ือชัน้ของแรด่ินเหนียวมีกำรขยำยตวัตอนท่ีมี

ควำมชืน้เพิ่มขึน้
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ไดอะแกรมของ NH4
+ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรด่นิเหนียวประเภท 2:1

Fixed  NH4
+ or  K+

Exchangeable  Ca2+, Mg2+, Na+, H+

Si-O layer

Al-O-OH 
layer

Exchangeable  NH4
+or  K+

Soil solution  NH4
+or  K+

Soil solution  Ca2+, Mg2+, Na+, H+
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Nitrogen cycle
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การเปลี่ยนรูปไนโตรเจนจากอินทรียเ์ป็นไนโตรเจนอนินทรียใ์น
ดนิ (Mineralization of Soil Organic Nitrogen) 

ไนโตรเจนในอินทรียวตัถสุ่วนใหญ่อยู่ในรูปของ amine group ซึ่ง N 
จะจบักบั C หนึ่งอะตอม และ H สองอะตอมดว้ย covalent bond ท ำให ้N
ไมส่ำมำรถแตกตวัออกมำได ้ 

อินทรียวตัถตุอ้งผ่ำนกำรย่อยสลำยอย่ำงนอ้ยบำงส่วนจึงจะท ำให ้N 
เริ่มเป็นประโยชน์ได้ ซึ่ง กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินจะค่อยๆ ย่อยสลำย 
(decompose) อินทรียวตัถ ุท ำให ้organic N ถกูเปล่ียนใหเ้ป็น inorganic N 
ซึ่งเรำเรียกกระบวนกำรนีว้ำ่ Mineralization 29



การปลดปล่อยไนโตรเจนจากอนิทรียไ์นโตรเจนในดนิ (ต่อ)

กระบวนกำร Mineralization เกิดขึน้โดยปฏิกิรยิำอยำ่งเป็นขัน้ตอน 3 
ขัน้ตอนดว้ยกนัคือ aminization, ammonification และ nitrification

• ขัน้ตอนท่ี 1 Aminization เป็นกำรย่อยสลำยสำรประกอบอินทรียซ์บัซ้อน 
โดยจลุินทรียห์ลำยชนิดในกลุ่ม heterotrophs ไดแ้ก่ bacteria, fungi และ 
actinomycetes โดยขั้นตอนสุดท้ำยเป็นกำรย่อยสลำยโปรตีนและ
ปลดปลอ่ย N ออกมำในรูปของ amines, amino acid และ urea ดงัสมกำร

ขัน้ตอนท่ี 1 Aminization

Proteins R-C-COOH   +   R-NH2 +   C=O  + CO2 +  พลังงาน
จุลินทรียย์อ่ยสลาย    H                                          NH2

Amino acid Amines Urea 

NH2 NH2
H2O

30



การปลดปล่อยไนโตรเจนจากอนิทรียไ์นโตรเจนในดนิ (ต่อ)

ขัน้ตอนท่ี 2 Ammonification

• ขัน้ตอนท่ี 2 Ammonification เป็นกระบวนกำรทำงชีววิทยำท่ี organic N เปลี่ยนรูป
ไปเป็น Ammonia (NH3) หรือ ammonium ions (NH4

+) โดยท่ีหลงัจำกขัน้ตอนท่ี 1 
amine และ amino acids ท่ีถกูปลดปล่อยมำจำกกระบวนกำร Aminization จะถกู 
จลุินทรียอี์กกลุ่มหนึ่งย่อยสลำยต่อซึ่งปฏิกิริยำขัน้สดุทำ้ยของกระบวนกำรนีคื้อกำร 
hydrolysis ของ amino group ซึ่งจะปลดปล่อย N ออกมำในรูปของ inorganic 
NH4

+ จลุินทรียท่ี์มีบทบำทในกระบวนกำรนีมี้ทัง้ประเภท aerobic และ anaerobic 
ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ bacteria, fungi และ actinomycetes อย่ำงไรก็ตำมในสภำพ 
aerobic environments อตัรำของปฏิกิรยิำจะเกิดไดดี้และเรว็กวำ่ 

R-NH2 +   H2O               NH3 + R-OH  +  พลังงาน
+  H2O         NH4

+ +  OH-
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การปลดปล่อยไนโตรเจนจากอนิทรียไ์นโตรเจนในดนิ (ต่อ)

• ขัน้ตอนท่ี 3 Nitrification เป็นชดุของกระบวนกำร oxidation ท่ีเริ่มจำก NH4
+

และมีผลิตภณัฑส์ดุทำ้ยเป็น NO3
- ดงัสมกำรสรุปของกระบวนกำรดงันี ้

Nitrosomonas Nitrobacter

Nitrification: NH4
+ NO2

- NO3
-

Nitrification ประกอบดว้ยกระบวนกำร 2 ขัน้ตอน ในขัน้ตอนแรก ammonium (NH4
+) 

จะถกูเปลีย่นไปเป็น nitrite (NO2
-) โดยจลุนิทรยีท์ี่เรยีกวำ่ Nitrosomonas และ ในขัน้ตอน

ที่ 2 nitrite จะถกูเปลีย่นไปเป็น nitrate (NO3
-) โดยจลุนิทรยีท์ี่เรยีกวำ่ Nitrobacter

ขัน้ตอน 1: 2 NH4
+ +  3 O2 2 NO2

- + 2 H2O  +  4 H+

(-3) (+3)  เพิ่ม oxidation state ของ N

Nitrosomonas

ขัน้ตอน 2: 2 NO2
- +   O2 2 NO3

-

(+3) (+5)  เพิ่ม oxidation state ของ N

Nitrobacter
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การเกดิ net mineralization และ net immobilization ของ N

กระบวนการ mineralization และ immobilization เกดิขึน้ไป
ด้วยกัน แต่มีผลสวนทางกันหรือด าเนินไปในทศิทางตรงกันข้าม กระบวนกำร
mineralization ท ำใหอ้ินทรียวตัถสุลำยตวั ในขณะท่ีกระบวนกำร immobilization 
สรำ้งอินทรียวตัถ ุ เม่ือน ำปริมำณของผลผลิตจำกกระบวนกำรทัง้สองมำหกัลบกนั
จะไดผ้ลสทุธิ ซึง่อำจเป็นผลสทุธิของ mineralization (net mineralization) หรือผล
สทุธิของ immobilization (net immobilization)

อตัรำสว่นคำรบ์อนตอ่ไนโตรเจน (C/N ratio) ของสำรอินทรียห์รือ
อินทรียวตัถใุนดิน จะเป็นตวัชีว้ำ่จะเกิด net mineralization หรือ net 
immobilization ได ้ ถำ้อตัรำสว่น C/N อยู่ในช่วงประมำณ 20-30  สำรอินทรียน์ัน้จะ
ท ำใหเ้กิด net mineralization ถำ้สงูกวำ่นี ้จะท ำใหเ้กิด net immobilization เม่ือเกิด
กำรสลำยตวัในดิน
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กระบวนการเปล่ียนรูปไนโตรเจนอนินทรียใ์ห้เป็นรูป
อนิทรีย ์(Nitrogen immobilization) 

พืชและจลุินทรียจ์ะดดูใช ้(absorb) ammonium และ nitrate ions (NH4
+

และ NO3
-) เพ่ือจะน ำไปสรำ้งโปรตีนและสำรประกอบอื่นๆ ท่ีมี N เป็นองคป์ระกอบ

กำรดดูใชห้รือเรียกวำ่ absorption เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนกำรท่ีเรยีกว่ำ
assimilation หรือ consumption

N immobilization คือกำรเปลี่ยนรูปของ inorganic N (NH4
+ และ NO3

-) 
ใหเ้ป็น organic N ซึง่คือรูปท่ีไมเ่ป็นประโยชนต์่อพืช  หรืออีกนยัหนึ่งเป็นกำรกกัเก็บ
ไวใ้นพืชและจลุินทรีย์
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ปริมาณไนโตรเจนและอัตราส่วน C/N ในวัสดุอินทรียต์่างๆ
วัสดุอินทรีย ์ %N C:N เอกสารอ้างอิง

มูลไก่ 2.76 8 ปัทมาและสุรศักดิ์

ใบถ่ัวลิสง 2.17 13

มูลวัว 1.38 19

ใบกระถินณรงค์ 2.73 22

ใบยูคาลิปตัส 1.63 29

มูลหมู 0.83 30

หญ้าทีตั่ดจากสนาม 4 12 ปัทมา (2524)

กะหล ่าปลี 3.6 12

มะเขอืเทศ 3.3 12

หอมใหญ่ 2.6 15

สาหร่ายทะเล 1.9 19

ฟางจากข้าวโอ๊ต 1.03 48

ฟางจากข้าวสาลี 0.32 128

ขีเ้ล่ือยดบิ 0.11 510


