
ธาตุอาหารพืชในดนิ 

 

ธาตอุาหารพืชในดิน ๑๓ ธาต ุนัน้มีดงันีคื้อ  

กลุม่ท่ี ๑  

ไนโตเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม สามธาตนีุ ้พืชมกัต้องการเป็นปริมาณมาก แต่มกัจะมีอยูใ่นดินไมค่อ่ยพอกบัความต้องการ

ของพืชท่ีปลกู ต้องช่วยเหลือโดยใสปุ่๋ ยอยูเ่สมอ เฉพาะธาตอุาหารในกลุม่นีเ้ทา่นัน้ ท่ีจะขอกลา่วไว้พอสมควรในท่ีนี ้ 

 

กลุม่ท่ี ๒  

แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถนั สามธาตนีุ ้พืชต้องการมากเหมือนกนั บางธาตก็ุไมแ่พ้กลุม่ท่ีหนึง่ แตธ่าตทุัง้สามนีโ้ดย

ปกติ มกัอยูใ่นดินคอ่นข้างมากเพียงพอกบัความต้องการของพืชทัว่ๆ ไป เม่ือเราใสปุ่๋ ยสําหรับธาตใุนกลุม่ท่ี ๑ ธาตใุนกลุม่ท่ี ๒ 

นีก็้มกั จะติดมาด้วยไมม่ากก็น้อย ดงันัน้จงึไม่คอ่ยมีปัญหาเกิดการขาดหรือมีไม่พอเพียงกบัความต้องการของพืช 

 

กลุม่ท่ี ๓  

เหลก็ แมงกานีส โบรอน โมลิบดินมั ทองแดง สงักะสี และคลอรีน ธาตทุัง้เจ็ดนี ้พืชโดยทัว่ไปมีความต้องการเป็นปริมาณน้อย

มากเราจงึเรียกธาตใุนกลุม่ท่ี ๓ นีว้า่ จลุธาตอุาหาร ธาตพุวกนีบ้างธาต ุถ้ามีอยูใ่นดินเป็นปริมาณมาก เช่น เหลก็และแมงกานีส 

ก็จะกลบักลายเป็นพิษแก่พืชได้ อยา่งไรก็ตามธาตพุวกนีร้วมทัง้ในกลุม่ท่ี ๒ ตา่งก็มีความสําคญัตอ่การเจริญเติบโตของพืช เทา่

เทียมกนัหมด และมีความสําคญัเทา่เทียมกบักลุม่ท่ี ๑ ด้วยเช่นกนั ถ้ามีธาตใุดขาดไป หรือไมเ่พียงพอกบัความต้องการของพืช

พืชก็จะหยดุชะงกัการเจริญเติบโต และจะตายไปในท่ีสดุ ธาตอุาหารในกลุม่ท่ี ๓ นีก็้เช่นเดียวกนั จะไมข่อกลา่ว เพราะเป็นเร่ือง

ท่ียืดยาวมาก ถ้าจะกลา่วกนัให้ครบถ้วน 

 



 

 แหลง่ท่ีมาของธาตไุนโตรเจนในดินจะมาจากการผพุงัสลายตวัของอินทรียวตัถใุนดิน 

 

หน้าท่ีความสําคญั และธรรมชาติของธาตอุาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในดินท่ีมีตอ่พืชจะขอกลา่วแต่

โดยสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้

ธาตไุนโตรเจน  

ธาตไุนโตรเจนปกติจะมีอยูใ่นอากาศในรูปของก๊าซไนโตรเจนเป็นจํานวนมาก แตไ่นโตรเจนในอากาศในรูปของก๊าซนัน้พืช

นําเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไมไ่ด้ (ยกเว้นพืชตระกลูถัว่เทา่นัน้ ท่ีมีระบบรากพิเศษ สามารถแปรรูปก๊าซไนโตรเจนจากอากาศเอา

มาใช้ประโยชน์ได้) ธาตไุนโตรเจนท่ีพืชทัว่ๆ ไปดงึดดูขึน้มาใช้ประโยชน์ได้นัน้ จะต้องอยูใ่นรูปของอนมุลูของสารประกอบ เช่น 

แอมโมเนียมไอออน (NH4+) และไนเทรตไอออน (No3-) ธาตไุนโตรเจนในดินท่ีอยูใ่นรูปเหลา่นีจ้ะมาจากการสลายตวั ของสาร

อินทรียวตัถใุนดิน โดยจลุนิทรีย์ในดินจะเป็นผู้ปลดปลอ่ยให้ นอกจากนัน้ก็ได้มาจากการท่ีเราใสปุ่๋ ยเคมีลงไปในดินด้วย  

 

พืชโดยทัว่ไปมีความต้องการธาตไุนโตรเจนเป็นจํานวนมาก เป็นธาตอุาหารท่ีสําคญัมาก ในการสง่เสริมการเจริญเติบโตอยา่ง

รวดเร็วของพืช พืชท่ีได้รับไนโตรเจนอยา่งเพียงพอ ใบจะมีสีเขียวสด มีความแข็งแรง โตเร็ว และทําให้พืชออกดอกและผลท่ี

สมบรูณ์ เม่ือพืชได้รับไนโตรเจนมากๆ บางครัง้ก็ทําให้เกิดผลเสียได้เหมือนกนั เช่น จะทําให้พืชอวบนํา้มาก ต้นอ่อน ล้มง่าย 



โรคและแมลงเข้ารบกวนทําลายได้ง่าย คณุภาพ ผลติผลของพืชบางชนิดก็จะเสียไปได้ เช่น ทําให้ ต้นมนัไม่ลงหวั มีแปง้น้อย

อ้อยจืด ส้มเปรีย้ว และมีกากมาก แตบ่างพืชก็อาจทําให้คณุภาพดี ขึน้ โดยเฉพาะพวกผกัรับประทานใบ ถ้าได้รับไนโตรเจนมาก

จะออ่น อวบนํา้ และกรอบ ทําให้มีเส้นใยน้อย และมีนํา้หนกัดี แต่ผกัมกัจะเน่าง่าย และแมลงชอบรบกวน 

 

พืชเม่ือขาดไนโตรเจนจะแคระแกร็น โตช้า ใบเหลือง โดยเฉพาะใบลา่งๆ จะแห้ง ร่วงหลน่เร็ว ทําให้แลดตู้นโกร๋น การออกดอก

ออกผลจะช้า และไมค่อ่ยสมบรูณ์นกั ดินโดยทัว่ๆ ไปมกัจะมีไนโตรเจนไมเ่พียงพอกบัความต้องการของพืช ดงันัน้เวลาปลกูพืช

จงึควรใสปุ่๋ ยคอก หรือปุ๋ ยเคมี เพิ่มเติมให้กบัพืชด้วย 

 

 รูปแสดงการสญูเสียฟอสฟอรัสโดยการตรึงฟอสฟอรัสในดิน 

ธาตฟุอสฟอรัส  

ธาตฟุอสฟอรัสในดินมีกําเนิดมาจากการสลายตวัผพุงัของแร่บางชนิดในดิน การสลายตวัของสารอินทรียวตัถใุนดิน ก็จะ

สามารถปลดปลอ่ยฟอสฟอรัสออกมาเป็นประโยชน์ตอ่พืชท่ีปลกูได้ เช่นเดียวกบัไนโตรเจน ดงันัน้ การใช้ปุ๋ ยคอก นอกจากจะได้

ธาตไุนโตรเจนแล้วก็ยงัได้ฟอสฟอรัสอีกด้วย ธาตฟุอสฟอรัสในดินท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่พืชได้ จะต้องอยูใ่นรูปของอนมุลูของ

สารประกอบท่ีเรียกวา่ ฟอสเฟตไอออน (H2PO4- และ HPO4-) ซึง่จะต้องละลายอยูใ่นนํา้ ในดิน สารประกอบของฟอสฟอรัส

ในดินมีอยูเ่ป็นจํานวนมากแตส่ว่นใหญ่ละลายนํา้ยาก ดงันัน้จงึมกัจะมีปัญหาเสมอวา่ ดินถงึแม้จะมีฟอสฟอรัสมากก็จริง แต่

พืชก็ยงัขาดฟอสฟอรัส เพราะสว่นใหญ่อยูใ่นรูปท่ี ละลายนํา้ยากนัน่เอง นอกจากนัน้แร่ธาตตุา่งๆ ในดินชอบท่ีจะทําปฏิกิริยา



กบัอนมุลูฟอสเฟตท่ี ละลายนํา้ได้ดงันัน้ปุ๋ ยฟอสเฟตท่ีละลายนํา้ได้เม่ือ ใสล่งไปในดินประมาณ ๘๐-๙๐% จะทําปฏิกิริยา กบัแร่

ธาตใุนดินกลายเป็นสารประกอบท่ีละลาย นํา้ยากไมอ่าจเป็นประโยชน์ตอ่พืชได้ ดงันัน้การ ใสปุ่๋ ยฟอสเฟตจงึไมค่วรคลกุเคล้า

ให้เข้ากบัดิน เพราะย่ิงจะทําให้ปุ๋ ยทําปฏิกิริยากบัแร่ธาตตุา่งๆ ในดินได้เร็วย่ิงขึน้ แตค่วรจะใสแ่บบเป็นจดุหรือ โรยเป็นแถบให้

ลกึลงไปในดินในบริเวณรากของพืชปุ๋ ยฟอสเฟตนีถ้งึแม้จะอยูใ่กล้ชิดกบัรากก็จะไม ่เป็นอนัตรายแก่รากแตอ่ยา่งใด ปุ๋ ยคอกจะ

ช่วย ปอ้งกนัไมใ่ห้ปุ๋ ยฟอสเฟตทําปฏิกิริยากบัแร่ธาตใุน ดินและสญูเสียความเป็นประโยชน์ตอ่พืชเร็วจน เกินไป 

 

พืชเม่ือขาดฟอสฟอรัสจะมีต้นแคระแกร็น ใบมีสีเขียวคลํา้ ใบลา่งๆ จะมีสีมว่งตามบริเวณขอบใบ รากของพืชชะงกัการ

เจริญเติบโตพืชไมอ่อกดอกและผล พืชท่ีได้รับฟอสฟอรัสอยา่งเพียงพอ จะมีระบบรากท่ีแข็งแรงแพร่กระจายอยูใ่นดินอยา่ง

กว้างขวาง สามารถดงึดดูนํา้และธาตอุาหารได้ดี การออกดอกออกผลจะเร็วขึน้  

 

ธาตโุพแทสเซียม  

ธาตโุพแทสเซียมในดินท่ีพืชนําเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ มีกําเนิดมาจากการสลายตวัของหินและแร่มากมายหลายชนิดในดิน

โพแทสเซียมท่ีอยูใ่นรูปอนมุลูบวก หรือโพแทสเซียมไอออน (K+) เทา่นัน้ ท่ีพืชจะดงึดดูไปใช้เป็นประโยชน์ได้ ถ้าธาตุ

โพแทสเซียม ยงัคงอยูใ่นรูปของสารประกอบ ยงัไมแ่ตกตวัออกมาเป็นอนมุลูบวก (K+) พืชก็ยงั ดงึดดูไปใช้เป็นประโยชน์อะไร

ไมไ่ด้ อนมุลูโพแทสเซียมในดินอาจจะอยูใ่นนํา้ ในดิน หรือดดูยดึอยูท่ี่พืน้ผิวของอนภุาคดินเหนียวก็ได้ สว่นใหญ่จะดดูยดึท่ี

พืน้ผิวของอนภุาคดินเหนียว ดงันัน้ดินท่ีมีเนือ้ดินละเอียด เช่น ดินเหนียว จงึมีปริมาณของธาตนีุส้งูกวา่ดินพวกเนือ้หยาบ เช่น 

ดินทราย และดินร่วนปนทรายถึงแม้โพแทสเซียมไอออน จะดดูยดึอยูท่ี่อนภุาคดินเหนียว รากพืชก็สามารถดงึดดูธาตนีุไ้ปใช้

ประโยชน์ได้ง่ายๆ พอกนักบัเม่ือมนัละลายอยูใ่นนํา้ ในดิน ดงันัน้การใสปุ่๋ ยโพแทสเซียมอาจจะใสแ่บบคลกุเคล้าให้เข้ากบัดิน

ก่อนปลกูพืชได้ หรือจะใสโ่ดยโรยบนผิวดิน แล้วพรวนกลบก็ได้ถ้าปลกูพืชไว้ก่อนแล้ว ธาต ุโพแทสเซียมมีความสําคญัในการ

สร้างและการ เคล่ือนย้ายอาหารพวกแปง้และนํา้ตาลไปเลีย้ง สว่นท่ีกําลงัเติบโต และสง่ไปเก็บไว้เป็นเสบียงท่ี หวัหรือท่ีลําต้น 

ดงันัน้พืชพวกอ้อย มะพร้าวและมนัสําปะหลงั จึงต้องการโพแทสเซียมสงูมาก ถ้าขาดโพแทสเซียมหวัจะลีบ มะพร้าวไมม่นั และ

อ้อยก็ไมค่อ่ยมีนํา้ตาล 

พืชท่ีขาดโพแทสเซียมมกัเห่ียวง่าย แคระแกร็น ใบลา่งเหลือง และเกิดเป็นรอยไหม้ตามขอบใบ พืชท่ีปลกูในดินทรายท่ีเป็นกรด

รุนแรงมกัจะมีปัญหาขาดโพแทสเซียม แตถ้่าปลกูในดินเหนียวมกัจะมีโพแทสเซียมพอเพียง และไมค่อ่ยมีปัญหาท่ีจะต้องใสปุ่๋ ย

นีเ้ทา่ใดนกั 

เน่ืองจากเหตผุลท่ีได้กลา่วมาแล้วในตอนต้นวา่ ธาตไุนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ โพแทสเซียม (K) ดินมกัจะมีไมพ่อ

ประกอบกบัพืชดงึดดูจากดินขึน้มาใช้แตล่ะครัง้เป็นปริมาณมาก จงึทําให้ดินสญูเสียธาตเุหลา่นี ้หรือท่ีเรียกวา่ เสียปุ๋ ยในดินไป

มากซึง่เป็นผลทําให้ดินท่ีเราเรียกวา่ "ดินจืด" 



อ้างอิงจาก :- โครงการสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

โครงการสารานกุรมไทยฯ สนามเสือป่า ถนนศรีอยธุยา เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

โทรศพัท์ 0-2280-6502, 0-2280-6507, 0-2280-6515, 0-2280-6538, 0-2280-6541, 0-2280-6580 โทรสาร 0-2280-6589 

 

 


