ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารพืชกับดิน
ดิน เป็ น สิ่ งแวดล้ อมที่ส าคัญ ส าหรั บสิ่ งมีชี วิตทุกชนิดก็ว่า ได้ โดยเฉพาะพืช ที่ต้องอาศัยดินในการ
เจริญเติบโตทั้งในด้านแหล่งอาหารและที่ค้ายันหรือยึดเกาะของรากให้มีความมั่นคงสาหรับการเจริญเติบโต ซึ่ง
การที่พืชจะมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณธาตุอาหารที่สะสมอยู่ในดินของแต่ละ
พื้ น ที่ ที่ มี ค่ า แตกต่ า งกั น ออกไป โดยเฉพาะธาตุ ที่ ถื อ เป็ น ธาตุ อ าหารที่ มี ค วามจ าเป็ น ส าหรั บ พื ช ทุ ก ชนิ ด
ประกอบด้วย 17 ชนิด ซึ่งความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชทั้ง 17 ชนิดนี้ก็จะถูกควบคุมโดยลัก ษณะของ
สมบัติดินในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันในด้านต่างที่ส่งผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชที่สะสม
อยู่ในดิน ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารพืชกับดินนั้น จาเป็นที่จะต้องทราบบทบาท
หน้าที่และความสาคัญของธาตุอาหารพืชและลักษณะของสมบัติ
บทบาทธาตุอาหารพืช
ธาตุอาหารพืช (mineral plant nutrition) เป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่ควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชร่วมกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น ชนิดและปริมาณของก๊าซต่างๆ ใน
บรรยากาศ โรคแมลงและสมบัติต่างๆ ของดิน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้เมื่อพืชได้รับอย่างเหมาะสมจะ
ทาให้พืชมีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และให้ผลผลิตสูง แต่เมื่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่เหมาะสมแม้เพียงปัจจัย
เดียวหรือพืชได้รับปัจจัยอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมก็ตาม หากมีปัจจัยหนึ่งขาดแคลน
หรือไม่เหมาะสม การเจริญเติบโตและผลผลิตพืชจะถูกจากัดด้วยปัจจัยนี้ เรียกว่า หลักของปัจจัยที่ขาดแคลน
(principle of limiting factors) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบหลักของปัจจัยที่ขาดแคลน โดยในรูป a จะแสดงให้เห็นถึงปริมาณของ
ไนโตรเจนเป็นตัวจากัดปริมาณของผลผลิตที่จะได้รับ แต่เมื่อเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้มากพอ
ในรูป b ปริมาณของผลผลิตก็จะถูกควบคุมด้วยปริมาณของโพแทสเซียมที่มีปริมาณต่ารอง
จากไนโตรเจน
ธาตุอาหารพืชที่พบในพืชมีมากกว่า 60 ธาตุ แต่ไม่ได้จาเป็นต่อการดารงชีพของพืชทั้งหมด ซึ่งการที่
จะกาหนดว่าธาตุใดเป็นธาตุอาหารที่จาเป็นต่อพืช (essential nutrient elements) มีหลักพิจารณา 3 ข้อ คือ
1) พืชต้องการเพื่อให้ดารงชีพจนครบชีพจักรหรือเป็นธาตุที่จาเป็นต่อพืชเมื่อพืชขาดไม่อาจดารงชีวิตจนครบ
วงจรได้ 2) ไม่มีธาตุใดทาหน้าที่ทดแทนธาตุนั้นได้อย่างสมบูรณ์ และ 3) พืชโดยทั่วไปต้องการธาตุนั้นเป็นผลมา
จากผลการทดลองของนักวิจัยทั่วโลก สาหรับพืชชนิดต่างๆ ที่ผ่านการดสอบแล้วล้วนต้องการธาตุอาหารพืช
ทั้งหมด 17 ชนิด ประกอบด้วย คาร์บอน (C), ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P)
โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) กามะถัน (S) โบรอน (B) คลอรีน (Cl) ทองแดง (Cu) เหล็ก
(Fe) แมงกานีส (Mn) โมลิบดีนัม (Mo) สังกะสี (Zn) และนิเกิล (Ni)
การจาแนกธาตุอาหารพืช ตามความต้องการของพืช สามารถจาแนกออกได้ 2 กลุ่ม คือ มหธาตุ
(macronutrient elements) และจุลธาตุ (micronutrient elements)

มหาธาตุ (มห-เป็นคาที่ลดรูปจาก มหา- ซึ่งแปลว่าใหญ่หรือยิ่งใหญ่) คือธาตุอาหารพืชที่พืชต้องการ
ปริมาณมาก มีความเข้มข้นของธาตุโดยน้าหนักแห้งเมื่อพืชเจริญเต็มวัยสูงกว่า 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ได้แก่
ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมและกามะถัน สาหรับธาตุไฮโดรเจน ออกซิเจน
และคาร์บอน พืชได้รับมาในรูปของน้าและแก๊สทาให้พืชได้รับในปริมาณที่เพียงพอ จึงไม่รวมไว้ในกลุ่มนี้
สาหรับธาตุอาหารพืชในกลุ่มมหาธาตุยังสามารถแบ่งออกไดเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นธาตุอาหาร
พืชที่มักขาดแคลนในดินทั่วไป เรียกว่า ธาตุหลัก (primary elements) ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม และกลุ่มที่ 2 เป็นธาตุอาหารพืชที่มีปัญหาความขาดแคลนไม่กว้างขวางเหมือนธาตุหลัก
เรียกว่า ธาตุอาหารรอง (secondary elements) ประกอบด้วย แคลเซียม แมกนีเซียมและกามะถัน
จุลธาตุ (จุล- แปลว่า เล็กหรือน้อย) คือ ธาตุอาหารพืชที่พืชต้องการปริมาณน้อย ความเข้มข้นของธาตุ
โดยน้าหนักแห้งเมื่อพืชเจริญเต็มวัยต่ากว่า 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ได้แก่ โบรอน คลอรีน ทองแดง เหล็ก
แมงกานีส โมลิบดีนัม สังกะสีและนิเกิล
บทบาทหน้าที่และอาการขาดแคลนธาตุอาหารของพืช
ธาตุอาหารพืช
หน้าที่สาคัญ
อาการขาดธาตุ
ไนโตรเจน (N)  เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน
โตช้า ใบล่างมีสีเหลืองซีดทั้ง
คลอโรฟิลล์ กรดนิวคลีอิกและเอนไซม์ในพืช แผ่นใบ ต่อมากลายเป็นสี
 ส่งเสริมการเจริญเติบโตของยอดอ่อน ใบและ น้าตาลแล้วร่วงหล่น หลังจาก
กิ่งก้าน
นั้นใบบนๆ ก็มีสีเหลือง
ฟอสฟอรัส (P)  ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนและสารอินทรีย์ ใบล่างเริ่มมีสีม่วงตามแผ่นใบ
ที่สาคัญในพืช
ต่อมาใบเป็นสีน้าตาลและร่วง
 เป็นองค์ประกอบของสารที่ทาหน้าที่ถ่ายทอด หล่น ลาต้นแกร็น ไม่ผลิดอก
พลังงานในกระบวนการต่างๆ เช่น การ
ออกผล
สังเคราะห์แสงและการหายใจ
โพแทสเซียม (K)  ช่วยสังเคราะห์น้าตาล แป้งและโปรตีน
ใบล่างมีอาการเหลือง แล้ว
 ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของน้าตาลจากใบไป กลายเป็นสีน้าตาลตามขอบใบ
ยังผล
แล้วลุกลามเข้ามาเป็นหย่อมๆ
 ช่วยให้ผลเจริญเติบโตเร็ว พืชแข็งแรง มีความ ตามแผ่นใบ อาจพบแผ่นใบโค้ง
ต้านทางต่อโรคบางชนิด
เล็กน้อย รากเจริญช้า ลาต้น
อ่อนแอ ผลไมเติบโต
แคลเซียม (Ca)  เป็นองค์ประกอบในสารที่เชื่อมผนังเซลล์ให้ ใบที่เจริญใหม่ๆ หงิก ตายอดไม่
ติดกัน ช่วยในการแบ่งเซลล์ การผสมเกสร
เจริญ อาจมีจุดดาที่เส้นใบ ราก
การงอกของเมล็ดและช่วยให้เอนไซม์บาง
สั้น ผลแตกและมีคุณภาพไม่ดี
ชนิดทางานได้ดีขึ้น
แมกนีเซียม
 เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ ช่วย
ใบแก่จะเหลืองยกเว้นเส้นใบ
(Mg)
สังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไขมันและ
และใบร่วงหล่นเร็ว
น้าตาล
 ทาให้สภาพความเป็นกรด-ด่างในเซลล์
พอเหมาะ ช่วยในการงอกของเมล็ด

ธาตุอาหารพืช
หน้าที่สาคัญ
กามะถัน (S)
 เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีนและ
วิตามิน
โบรอน (B)
 ช่วยในการออกดอก การผสมเกสร การติดผล
และการเคลื่อนย้ายน้าตาลมาสู่ผล การ
เคลื่อนย้ายของฮอร์โมน การใช้ประโยชน์จาก
ไนโตรเจนและการแบ่งเซลล์
ทองแดง (Cu)
 ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ การหายใจ
การใช้โปรตีนและแป้ง
 กระตุ้นการทางานของเอนไซม์บางชนิด
คลอรีน (Cl)

 มีบทบาทบางประการเกี่ยวกับฮอร์โมนในพืช

เหล็ก (Fe)

 ช่วยในการสังเคราะห์แสงและการทางานของ

เอนไซม์บางชนิด
แมงกานีส (Mn)  ช่วยในการสังเคราะห์แสงและการทางานของ
เอนไซม์บางชนิด
โมลิบดีนัม (Mo)  ช่วยให้พืชใช้ไนเตรตให้เป็นประโยชน์ในการ
สังเคราะห์โปรตีน
สังกะสี (Zn)

 ช่วยในการสังเคราะห์ออกซิน คลอโรฟิลล์

และแป้ง
นิเกิล (Ni)

 ช่วยให้การงอกของเมล็ดหลายชนิดดีขึ้น และ

เป็นองค์ประกอบของเอ็นไซม์หลายชนิด

อาการขาดธาตุ
ใบทั้งบนและล่างมีสีเหลืองซีด
และต้นอ่อนแอ
ตายอดตายแล้วเริ่มมีตาข้าง แต่
ตาข้างจะตายอีก ลาต้นไม่ค่อย
ยืดตัว กิ่งและใบจึงชิดกัน ใบ
เล็ก หนา โค้งและเปราะ
ตายอดชะงักการเจริญเติบโต
และกลายเป็นสีดา ใบอ่อน
เหลือง พืชทั้งต้นชะงักการ
เจริญเติบโต
พืชเหี่ยวงาย ใบสีซีดและ
บางส่วนแห้งตาย
ใบอ่อนมีสีขาวซีด ขณะที่ใบแก่
ยังเขียวสด
ใบอ่อนมีสีเหลืองในขณะที่เส้น
ใบยังเขียว ต่อมาจะเหี่ยวแล้ว
ร่วงหล่น
พืชมีอาการคล้ายขาดไนโตรเจน
ใบมีลักษณะโค้งคล้ายถ้วย
ปรากฏจุดเหลืองๆ ตามแผ่นใบ
ใบอ่อนมีสีเหลืองซีดและปรากฏ
สีขาวๆ ประปรายตามแผ่นใบ
โดยเส้นใบยังเขียว รากสั้นไม่
เจริญตามปกติ
ต้นแกร็น ตาใบไม่ค่อยเจริญ
ปลายใบตายและแผ่นใบมีสี
เหลืองซีดระหว่างเส้นใบและ
เนื้อเยื่อตายเป็นหย่อม

ที่มา: คณาจารย์ภาควิชาปฐพีศาสตร์, 2548 และ ยงยุทธ, 2552
อาจกล่ าวได้ ว่าธาตุอาหารพืช ที่ได้รับ จากดินจะประกอบด้ว ย 14 ธาตุ จาก 17 ธาตุอาหารที่พื ช
ต้องการ โดยกลุ่มธาตุที่มีความจาเป็นมากที่สุดประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม รองลงมา
คือกลุ่ มของธาตุ แคลเซีย ม แมกนีเซีย มและกามะถัน ส่ว นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณน้อยแต่ถ้าได้รับไม่
เพียงพอจะไม่สามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตได้ประกอบด้วย โบรอน เหล็ก สังกะสี โมลิบดีนัม คลอรีน
แมงกานีส ทองแดงและนิเกิล (ธาตุใหม่) ธาตุอาหารเหล่านี้จ ะถูกควบคุมความเป็นประโยชน์โดยสมบัติของดิน
ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เรียบเรียงโดย นายทนงศักดิ์ ปะระไทย นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

