ธาตุอาหารพืชในดิน
ธาตุอาหารพืชในดิน ๑๓ ธาตุ นันมี
้ ดงั นี ้คือ
กลุม่ ที่ ๑
ไนโตเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม สามธาตุนี ้ พืชมักต้ องการเป็ นปริมาณมาก แต่มกั จะมีอยูใ่ นดินไม่คอ่ ยพอกับความต้ องการ
ุ๋ เ่ สมอ เฉพาะธาตุอาหารในกลุม่ นี ้เท่านัน้ ที่จะขอกล่าวไว้ พอสมควรในที่นี ้
ของพืชที่ปลูก ต้ องช่วยเหลือโดยใส่ปยอยู

กลุม่ ที่ ๒
แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน สามธาตุนี ้ พืชต้ องการมากเหมือนกัน บางธาตุก็ไม่แพ้ กลุม่ ที่หนึง่ แต่ธาตุทงสามนี
ั้
้โดย
ุ๋ าหรับธาตุในกลุม่ ที่ ๑ ธาตุในกลุม่ ที่ ๒
ปกติ มักอยูใ่ นดินค่อนข้ างมากเพียงพอกับความต้ องการของพืชทัว่ ๆ ไป เมื่อเราใส่ปยสํ
นี ้ก็มกั จะติดมาด้ วยไม่มากก็น้อย ดังนันจึ
้ งไม่คอ่ ยมีปัญหาเกิดการขาดหรื อมีไม่พอเพียงกับความต้ องการของพืช

กลุม่ ที่ ๓
เหล็ก แมงกานีส โบรอน โมลิบดินมั ทองแดง สังกะสี และคลอรี น ธาตุทงเจ็
ั ้ ดนี ้ พืชโดยทัว่ ไปมีความต้ องการเป็ นปริมาณน้ อย
มากเราจึงเรี ยกธาตุในกลุม่ ที่ ๓ นี ้ว่า จุลธาตุอาหาร ธาตุพวกนี ้บางธาตุ ถ้ ามีอยูใ่ นดินเป็ นปริมาณมาก เช่น เหล็กและแมงกานีส
ก็จะกลับกลายเป็ นพิษแก่พืชได้ อย่างไรก็ตามธาตุพวกนี ้รวมทังในกลุ
้
ม่ ที่ ๒ ต่างก็มีความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตของพืช เท่า
เทียมกันหมด และมีความสําคัญเท่าเทียมกับกลุม่ ที่ ๑ ด้ วยเช่นกัน ถ้ ามีธาตุใดขาดไป หรื อไม่เพียงพอกับความต้ องการของพืช
พืชก็จะหยุดชะงักการเจริญเติบโต และจะตายไปในที่สดุ ธาตุอาหารในกลุม่ ที่ ๓ นี ้ก็เช่นเดียวกัน จะไม่ขอกล่าว เพราะเป็ นเรื่ อง
ที่ยืดยาวมาก ถ้ าจะกล่าวกันให้ ครบถ้ วน

แหล่งที่มาของธาตุไนโตรเจนในดินจะมาจากการผุพงั สลายตัวของอินทรี ยวัตถุในดิน

หน้ าที่ความสําคัญ และธรรมชาติของธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในดินที่มีตอ่ พืชจะขอกล่าวแต่
โดยสังเขปดังต่อไปนี ้
ธาตุไนโตรเจน
ธาตุไนโตรเจนปกติจะมีอยูใ่ นอากาศในรูปของก๊ าซไนโตรเจนเป็ นจํานวนมาก แต่ไนโตรเจนในอากาศในรูปของก๊ าซนันพื
้ ช
นําเอาไปใช้ ประโยชน์อะไรไม่ได้ (ยกเว้ นพืชตระกูลถัว่ เท่านัน้ ที่มีระบบรากพิเศษ สามารถแปรรูปก๊ าซไนโตรเจนจากอากาศเอา
มาใช้ ประโยชน์ได้ ) ธาตุไนโตรเจนที่พืชทัว่ ๆ ไปดึงดูดขึ ้นมาใช้ ประโยชน์ได้ นนั ้ จะต้ องอยูใ่ นรูปของอนุมลู ของสารประกอบ เช่น
แอมโมเนียมไอออน (NH4+) และไนเทรตไอออน (No3-) ธาตุไนโตรเจนในดินที่อยูใ่ นรูปเหล่านี ้จะมาจากการสลายตัว ของสาร
อินทรี ยวัตถุในดิน โดยจุลนิ ทรี ย์ในดินจะเป็ นผู้ปลดปล่อยให้ นอกจากนันก็
้ ได้ มาจากการที่เราใส่ปยเคมี
ุ๋
ลงไปในดินด้ วย

พืชโดยทัว่ ไปมีความต้ องการธาตุไนโตรเจนเป็ นจํานวนมาก เป็ นธาตุอาหารที่สําคัญมาก ในการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตอย่าง
รวดเร็วของพืช พืชที่ได้ รับไนโตรเจนอย่างเพียงพอ ใบจะมีสีเขียวสด มีความแข็งแรง โตเร็ว และทําให้ พืชออกดอกและผลที่
สมบูรณ์ เมื่อพืชได้ รับไนโตรเจนมากๆ บางครัง้ ก็ทําให้ เกิดผลเสียได้ เหมือนกัน เช่น จะทําให้ พืชอวบนํ ้ามาก ต้ นอ่อน ล้ มง่าย

โรคและแมลงเข้ ารบกวนทําลายได้ ง่าย คุณภาพ ผลิตผลของพืชบางชนิดก็จะเสียไปได้ เช่น ทําให้ ต้ นมันไม่ลงหัว มีแป้งน้ อย
อ้ อยจืด ส้ มเปรี ย้ ว และมีกากมาก แต่บางพืชก็อาจทําให้ คณ
ุ ภาพดี ขึ ้น โดยเฉพาะพวกผักรับประทานใบ ถ้ าได้ รับไนโตรเจนมาก
จะอ่อน อวบนํ ้า และกรอบ ทําให้ มีเส้ นใยน้ อย และมีนํ ้าหนักดี แต่ผกั มักจะเน่าง่าย และแมลงชอบรบกวน

พืชเมื่อขาดไนโตรเจนจะแคระแกร็น โตช้ า ใบเหลือง โดยเฉพาะใบล่างๆ จะแห้ ง ร่วงหล่นเร็ว ทําให้ แลดูต้นโกร๋น การออกดอก
ออกผลจะช้ า และไม่คอ่ ยสมบูรณ์นกั ดินโดยทัว่ ๆ ไปมักจะมีไนโตรเจนไม่เพียงพอกับความต้ องการของพืช ดังนันเวลาปลู
้
กพืช
หรื อปุ๋ ยเคมี เพิ่มเติมให้ กบั พืชด้ วย
จึงควรใส่ปยคอก
ุ๋

รูปแสดงการสูญเสียฟอสฟอรัสโดยการตรึงฟอสฟอรัสในดิน
ธาตุฟอสฟอรัส
ธาตุฟอสฟอรัสในดินมีกําเนิดมาจากการสลายตัวผุพงั ของแร่บางชนิดในดิน การสลายตัวของสารอินทรี ยวัตถุในดิน ก็จะ
สามารถปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมาเป็ นประโยชน์ตอ่ พืชที่ปลูกได้ เช่นเดียวกับไนโตรเจน ดังนัน้ การใช้ ปยคอก
ุ๋
นอกจากจะได้
ธาตุไนโตรเจนแล้ วก็ยงั ได้ ฟอสฟอรัสอีกด้ วย ธาตุฟอสฟอรัสในดินที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ พืชได้ จะต้ องอยูใ่ นรูปของอนุมลู ของ
สารประกอบที่เรี ยกว่า ฟอสเฟตไอออน (H2PO4- และ HPO4-) ซึง่ จะต้ องละลายอยูใ่ นนํ ้า ในดิน สารประกอบของฟอสฟอรัส
ในดินมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากแต่สว่ นใหญ่ละลายนํ ้ายาก ดังนันจึ
้ งมักจะมีปัญหาเสมอว่า ดินถึงแม้ จะมีฟอสฟอรัสมากก็จริง แต่
้ ธาตุตา่ งๆ ในดินชอบที่จะทําปฏิกิริยา
พืชก็ยงั ขาดฟอสฟอรัส เพราะส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปที่ ละลายนํ ้ายากนัน่ เอง นอกจากนันแร่

กับอนุมลู ฟอสเฟตที่ ละลายนํ ้าได้ ดงั นันปุ๋
้ ยฟอสเฟตที่ละลายนํ ้าได้ เมื่อ ใส่ลงไปในดินประมาณ ๘๐-๙๐% จะทําปฏิกิริยา กับแร่
ธาตุในดินกลายเป็ นสารประกอบที่ละลาย นํ ้ายากไม่อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ พืชได้ ดังนันการ
้
ใส่ปยฟอสเฟตจึ
ุ๋
งไม่ควรคลุกเคล้ า
ให้ เข้ ากับดิน เพราะยิ่งจะทําให้ ปยทํ
ุ๋ าปฏิกิริยากับแร่ธาตุตา่ งๆ ในดินได้ เร็วยิ่งขึ ้น แต่ควรจะใส่แบบเป็ นจุดหรื อ โรยเป็ นแถบให้
ลึกลงไปในดินในบริเวณรากของพืชปุ๋ ยฟอสเฟตนี ้ถึงแม้ จะอยูใ่ กล้ ชิดกับรากก็จะไม่ เป็ นอันตรายแก่รากแต่อย่างใด ปุ๋ ยคอกจะ
ช่วย ป้องกันไม่ให้ ปยฟอสเฟตทํ
ุ๋
าปฏิกิริยากับแร่ ธาตุใน ดินและสูญเสียความเป็ นประโยชน์ตอ่ พืชเร็วจน เกินไป

พืชเมื่อขาดฟอสฟอรัสจะมีต้นแคระแกร็น ใบมีสีเขียวคลํ ้า ใบล่างๆ จะมีสีมว่ งตามบริเวณขอบใบ รากของพืชชะงักการ
เจริ ญเติบโตพืชไม่ออกดอกและผล พืชที่ได้ รับฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอ จะมีระบบรากที่แข็งแรงแพร่กระจายอยูใ่ นดินอย่าง
กว้ างขวาง สามารถดึงดูดนํ ้าและธาตุอาหารได้ ดี การออกดอกออกผลจะเร็วขึ ้น

ธาตุโพแทสเซียม
ธาตุโพแทสเซียมในดินที่พืชนําเอาไปใช้ เป็ นประโยชน์ได้ มีกําเนิดมาจากการสลายตัวของหินและแร่มากมายหลายชนิดในดิน
โพแทสเซียมที่อยูใ่ นรูปอนุมลู บวก หรื อโพแทสเซียมไอออน (K+) เท่านัน้ ที่พืชจะดึงดูดไปใช้ เป็ นประโยชน์ได้ ถ้ าธาตุ
โพแทสเซียม ยังคงอยูใ่ นรูปของสารประกอบ ยังไม่แตกตัวออกมาเป็ นอนุมลู บวก (K+) พืชก็ยงั ดึงดูดไปใช้ เป็ นประโยชน์อะไร
ไม่ได้ อนุมลู โพแทสเซียมในดินอาจจะอยูใ่ นนํ ้า ในดิน หรื อดูดยึดอยูท่ ี่พื ้นผิวของอนุภาคดินเหนียวก็ได้ ส่วนใหญ่จะดูดยึดที่
พื ้นผิวของอนุภาคดินเหนียว ดังนันดิ
้ นที่มีเนื ้อดินละเอียด เช่น ดินเหนียว จึงมีปริมาณของธาตุนี ้สูงกว่าดินพวกเนื ้อหยาบ เช่น
ดินทราย และดินร่วนปนทรายถึงแม้ โพแทสเซียมไอออน จะดูดยึดอยูท่ ี่อนุภาคดินเหนียว รากพืชก็สามารถดึงดูดธาตุนี ้ไปใช้
ประโยชน์ได้ ง่ายๆ พอกันกับเมื่อมันละลายอยูใ่ นนํ ้า ในดิน ดังนันการใส่
้
ปยโพแทสเซี
ุ๋
ยมอาจจะใส่แบบคลุกเคล้ าให้ เข้ ากับดิน
ก่อนปลูกพืชได้ หรื อจะใส่โดยโรยบนผิวดิน แล้ วพรวนกลบก็ได้ ถ้าปลูกพืชไว้ ก่อนแล้ ว ธาตุ โพแทสเซียมมีความสําคัญในการ
สร้ างและการ เคลื่อนย้ ายอาหารพวกแป้งและนํ ้าตาลไปเลี ้ยง ส่วนที่กําลังเติบโต และส่งไปเก็บไว้ เป็ นเสบียงที่ หัวหรื อที่ลําต้ น
ดังนันพื
้ ชพวกอ้ อย มะพร้ าวและมันสําปะหลัง จึงต้ องการโพแทสเซียมสูงมาก ถ้ าขาดโพแทสเซียมหัวจะลีบ มะพร้ าวไม่มนั และ
อ้ อยก็ไม่คอ่ ยมีนํ ้าตาล
พืชที่ขาดโพแทสเซียมมักเหี่ยวง่าย แคระแกร็น ใบล่างเหลือง และเกิดเป็ นรอยไหม้ ตามขอบใบ พืชที่ปลูกในดินทรายที่เป็ นกรด
รุนแรงมักจะมีปัญหาขาดโพแทสเซียม แต่ถ้าปลูกในดินเหนียวมักจะมีโพแทสเซียมพอเพียง และไม่คอ่ ยมีปัญหาที่จะต้ องใส่ปยุ๋
นี ้เท่าใดนัก
เนื่องจากเหตุผลที่ได้ กล่าวมาแล้ วในตอนต้ นว่า ธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ โพแทสเซียม (K) ดินมักจะมีไม่พอ
ประกอบกับพืชดึงดูดจากดินขึ ้นมาใช้ แต่ละครัง้ เป็ นปริมาณมาก จึงทําให้ ดินสูญเสียธาตุเหล่านี ้ หรื อที่เรี ยกว่า เสียปุ๋ ยในดินไป
มากซึง่ เป็ นผลทําให้ ดินที่เราเรี ยกว่า "ดินจืด"

อ้ างอิงจาก :- โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
โครงการสารานุกรมไทยฯ สนามเสือป่ า ถนนศรี อยุธยา เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2280-6502, 0-2280-6507, 0-2280-6515, 0-2280-6538, 0-2280-6541, 0-2280-6580 โทรสาร 0-2280-6589

