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แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหารพืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

	 พืชตระกูลส ้ม	 เป ็นไม้ผลที่ส�ำคัญชนิดหนึ่งท่ีมูลนิธิ 
โครงกำรหลวงศึกษำวิจัยและพัฒนำเพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง
ปลูกเป็นอำชีพ	 	 มีกำรน�ำเข้ำสำยพันธุ์พืชตระกูลส้มจำกประเทศ
ญี่ปุ่นและจำกแหล่งต่ำงๆ	 ในประเทศ	 เพื่อปลูกทดสอบพันธุ์และ
กำรให้ผลผลิตก่อนส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงปลูก	 โดยเน้น
พันธุ์ที่แตกต่ำงจำกพื้นที่รำบและให้ผลผลิตได้ดีบนพื้นที่สูงซ่ึงมี
อำกำศเย็น	 ปัจจุบันมูลนิธิโครงกำรหลวงได้คัดเลือกชนิดและพันธุ์
ส้มทีม่ศัีกยภำพเพือ่ผลติและส่งเสรมิให้เกษตรกรปลกูในพืน้ทีม่ลูนธิิ
โครงกำรหลวง	ได้แก่	คัมควัท	เกรปฟรุต	และเลมอน	มีแนวโน้มที่
ตลำดมีควำมต้องกำรผลผลิตมำกขึ้น	 จึงเป็นไม้ผลท่ีมีศักยภำพท้ัง
กำรผลิตบนพื้นที่สูงและกำรตลำด		

	 พืชตระกลูส้มเป็นพชืทีต้่องกำรทัง้ธำตอุำหำรอย่ำงเหมำะ
สมในแต่ละช่วงกำรเจริญเติบโต	เพือ่ให้ผลผลติมคีณุภำพและเหมำะ
สม	ทั้งนี้ขึ้นกับสภำพดินและสภำพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่	 โดยที่ปุ๋ย
เป็นต้นทุนส�ำคัญของกำรท�ำสวนส้ม	 คิดเป็นประมำณ	 20%	 ของ
ต้นทุนทั้งหมด	 เนื่องจำกกำรให้ปุ ๋ยจะเน้นให้ปุย๋ในรูปของปุย๋ 
ส�ำเรจ็หรอืปุย๋สตูรต่ำงๆ	 ในปรมิำณไม่เหมำะสม	 มำกหรือน้อยเกินไป		 
มีกำรวิเครำะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ยน้อยมำก	ซึ่งอำจจะมีควำมเสี่ยงสูงต่อ
กำรขำดหรือกำรได้รับธำตุอำหำรในปริมำณมำกเกินไปของธำตุ
อำหำรบำงชนดิ	ซึง่จะส่งผลถงึสมดลุของธำตอุำหำร	ท�ำให้ขำดธำตุ
อำหำรรองและจุลธำตุได้	ท�ำให้ส้มเกิดอำกำรต้นโทรมส่งผลให้โรค
เข้ำท�ำลำยได้ง่ำยขึ้นและส่งผลต่อคุณภำพของผลผลิต	 ตลอดจน
ต้นทุนค่ำปุ๋ยสูงเกินควำมจ�ำเป็น	 	 ดังนั้น	 กำรจัดกำรธำตุอำหำรท่ี
เหมำะสมจึงต้องมีกำรวิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำรในส้มและธำตุ
อำหำรในดนิเพือ่ประมำณควำมต้องกำรธำตอุำหำรในส้ม	และเป็น
แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรดินและธำตุอำหำรใน
กำรผลิตส้มบนพื้นที่สูง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณะผู ้ จั ดท� ำ 
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ส้ม บนพื้นที่สูง
พชืตระกูลส้ม	(Citrus spp.)	เป็นไม้ผลทีส่�ำคญัชนดิหนึง่

ที่มูลนิธิโครงกำรหลวงศึกษำวิจัยและพัฒนำเพื่อให้เกษตรกร
บนพืน้ทีส่งูปลูกเป็นอำชีพ	โดยได้เริม่ด�ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี	พ.ศ.
2537	 ดร.วิทยำ	 สุริยำภณำนนท์	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร	์
ได้น�ำเข้ำสำยพันธุ์พืชตระกูลส้มจำกประเทศญี่ปุ ่นและจำก
แหล่งต่ำงๆ	 ในประเทศ	 และได้ด�ำเนินกำรต่อเนื่องโดยมูลนิธิ
โครงกำรหลวงเพือ่ปลกูทดสอบพนัธุแ์ละกำรให้ผลผลิตก่อนส่ง
เสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูก	 โดยเน้นพันธุ์ที่แตกต่ำงจำก
พืน้รำบและให้ผลผลิตได้ดีบนพืน้ท่ีสงูซ่ึงมอีำกำศท่ีเยน็	ปัจจบุนั
มูลนิธิโครงกำรหลวงได้คัดเลือกชนิดและพันธุ์ส้มที่มีศักยภำพ
เพื่อผลิตและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่มูลนิธิโครงกำร
หลวง	ได้แก่	เลมอน	เกรปฟรุต	และคัมควัท	

คัมควัท	 (Kumquat	 : ช่ือวิทยำศำสตร ์	 	 Citrus japonica  
Thunb.)	หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ	ส้มจี๊ด	หรือกิมจ๊อ	 	 เป็นพืชท้องถิ่นใน
ประเทศจีน	แล้วจึงแพร่กระจำยพันธุ์ไปญี่ปุ่น	ไต้หวัน	และเกำหลี	เป็นไม้พุ่ม	
ผลมีลักษณะเหมือนผลส้มท่ัวไป	 แต่จะมีขนำดเล็กมีทั้งกลมและรี	 เป็นส้มที่
สำมำรถกินได้ทั้งเปลือก	 น�ำมำใช้ปรุงแยม	 แช่อิ่ม	 เชื่อม	 ชำส้มจี๊ด	 หรือน�ำ
เปลือกไปดองเค็มที่เรียกว่ำ	 “กิมจ๊อ“	 เปลือกผลสำมำรถน�ำมำใช้เป็นส่วน
ประกอบส�ำคัญในกำรท�ำน�้ำมันหอมระเหย	 และสำมำรถปลูกเป็นไม้ประดับ
ได้อีกด้วย

เลมอน	(Lemon:ชื่อวิทยำศำสตร์	Citrus limon	(L.)	Osbeck)	หรือ
ที่เรียกกันว่ำ	มะนำวฝรั่ง	เป็นไม้พุ่ม	มีหนำมเฉพำะปลำยยอด	เมื่อขยี้ใบจะได้
กลิ่นหอมแรง	 	 ผลสุกเป็นสีเหลือง	 เนื้อในฉ�่ำน�้ำ	 นิยมน�ำมำแปรรูปเป็น	 
น�้ำเลมอน	มีกำรน�ำเลมอนมำสกัดเป็นน�้ำมันหอมระเหย		มีกำรใช้เปลือกเป็น
ส่วนประกอบในกำรท�ำอำหำรหรือของหวำน
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แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหารพืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

เกรปฟรุต	 (Grapefruit:	 ชื่อวิทยำศำสตร์ Citrus 
paradisi เป็นผลไม้กึ่งเขตร้อนท่ีจัดอยู่ในสกุลส้ม	 (Citrus)	
เป็นผลไม้ท่ีมีรสหวำนอมเปรี้ยวถึงเปรี้ยวจัด	 มีรสฝำดปน	
มขีนำดผลใหญ่กว่ำ	คมัควทัและเลมอน	นยิมน�ำแปรรปูเป็น
น�้ำผลไม้	เพรำะมีสีสวยงำมน่ำบริโภค

โดยพืชตระกูลส้มท้ัง	 3	 ชนิด	 มีผลผลิตที่จ�ำหน่ำย
ผ่ำนฝ่ำยตลำดของมูลนิธิโครงกำรหลวง	 โดยเฉลี่ยปีละ
ประมำณ	8-10	ตัน	และมีแนวโน้มที่ตลำดมีควำมต้องกำร
ผลผลิตมำกขึ้น	ซึ่งพืชตระกูลส้ม	เป็นพืชที่ต้องกำรทั้งธำตุ
อำหำรหลกัและธำตอุำหำรรองอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วง
กำรเจรญิเตบิโต	ท้ังนีต้้องมกีำรจดักำรดิน	กำรปรบัปรงุดิน
ให้เหมำะสม	 รวมทั้งกำรใส่ปุ ๋ย	 เพ่ือส่งผลต่อปริมำณ	
คุณภำพของผลผลิต	 ในต้นทุนท่ีเหมำะสม	 โดยอำศัย	 
กำรจัดกำรดินและกำรให้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภำพ	
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ดิน 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช

	 ดิน	 เกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังของอนินทรีย์สำร	 ได้แก่	หิน
และแร่	 กับอินทรีย์สำร	 ได้แก่	 ซำกพืชซำกสัตว์	 ผสมคลุกเคล้ำกัน
อย่ำงต่อเนือ่งเป็นระยะเวลำยำวนำน	ช่วยค�ำ้จนุและเป็นแหล่งอำหำร
ของพืช

ส่วนประกอบของดิน
ดินในแต่ละพื้นที่จะมีส่วนประกอบ	4	ส่วนใหญ่ๆ	คือ
1.	 อนินทรียวัตถุ	 เป็นส่วนท่ีได้จำกกำรสลำยตัวผุพังของหิน

และแร่	อนัเป็นแหล่งก�ำเนิดธำตอุำหำรพชืและควบคมุโครงสร้ำงของ
ดิน

2.	 อินทรียวัตถุ	 เป็นส่วนที่เน่ำเปื่อยผุพัง	 หรือเกิดจำกกำร
สลำยตัวของเศษพืช	อันเป็นแหล่งก�ำเนิดธำตุอำหำรพืช	ให้พลังงำน
แก่จลุนิทรย์ีดิน	และควบคมุสมบตัทิำงกำยภำพของดิน	และจุลินทรีย์
ดิน

3.	 อำกำศ	 เป็นส่วนของก๊ำซต่ำง	 ๆ	ที่อยู่ในช่องว่ำงระหว่ำง
ก้อนดินหรืออนุภำคดิน

4.	น�้ำ	เป็นส่วนของน�้ำที่พบอยู่ในช่องว่ำงของดินหรืออนุภำค
ของดิน

ดิน	 ในอุดมคติท่ีเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืช	 ควรมี
ส่วนประกอบของอนินทรียวัตถุหรือแร่ธำตุร้อยละ	 45	 น�้ำหรือ
สำรละลำยร้อยละ	25	อำกำศร้อยละ	25	และอินทรียวัตถุร้อยละ	5

8



แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหารพืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

ลักษณะดินบนพื้นที่สูง  
	 ทรพัยำกรดนิในพืน้ทีเ่กษตรกรรมโครงกำร
หลวงมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ใน	6	ลักษณะ	 ได้แก่	
พืชผัก	ไม้ผล	พืชไร่	ข้ำวนำน�้ำขัง	ไม้ดอกไม้ประดับ	
ไม้ยืนต้น	 มีมำตรกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำของกรม
พัฒนำที่ดิน	ได้แก่	ตะพักขั้นบันได	ปลูกพืชตำมแนว
ระดบั	ปลกูพชืหมุนเวยีน	ปลกูพชืเป็นแถบ	ส่วนใหญ่
วตัถุต้นก�ำเนดิดนิเป็นวตัถตุกค้ำงและเศษหนิเชิงเขำ
ของ	 หินแกรนิต	 หินพำรำไนส์	 หินแกรโนไดโอไรต	์
(อินทนนท์	 แม่หลอด	 หมอกจ๋ำม	 หนองหอย)	
หนิดนิดำน	หนิฟิลไลต์	หนิปนูหนิแกรนติ	หนิพำรำไนส์	
(แม่สำใหม่	แม่แพะ	ทุ่งเริง	ทุ่งเรำ)	และ	หินดินดำน	
หินฟิลไลต์	หินกรวดมน	หินตะกอนเนื้อปูน	ตะกอน
น�้ำพำเก่ำ	 (ห้วยเสี้ยว	พระบำทห้วยต้ม)	ทรัพยำกร
ดนิมพีฒันำกำรสงู	หน้ำตดัดนิลกึถงึลกึมำก	มเีนือ้ดิน
ปำนกลำงถึงเนื้อดินละเอียด	ได้แก่	ดินร่วน	ดินร่วน
ปนทรำย	ดนิร่วนปนเหนยีว	ดินร่วนเหนยีวปนทรำย	
ดินเหนียวปนทรำย	และดินเหนียว	พบมีกำรสะสม
ดินเหนียวในชั้นดินล่ำงอย่ำงชัดเจน	 ชนิดแร่ดิน
เหนียวที่เป็นองค์ประกอบหลัก	 คือ	 เคโอลิไนต	์
กบิบ์ไซต์	และเซสควอิอกไซด์	ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่แร่ดนิ
เหนียวกิจกรรมต�่ำ	 ควำมหนำแน่นรวมของดินบน
และดินล่ำงต�่ำถึงปำนกลำง	 ควำมพรุนรวมของดิน
ร้อยละ	30-60	ปริมำณน�้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืชใน
ดนิร้อยละ15-30	โดยมวล	ควำมคงทนของเมด็ดินไม่
ด	ี โดยเม็ดดนิจดัอยู่ใน	กลุม่	small	macro	aggre-
gates	 และ	 large	 macro	 aggregates	 และ
สัมประสิทธิ์กำรน�ำน�้ำของดินบนปำนกลำงถึงเร็ว
มำก	แต่ในดินล่ำงช้ำถึงช้ำมำก	ท�ำให้ชั้นดินตอนบน
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เกิดสภำพดนิอิม่ตวัด้วยน�ำ้ค่อนข้ำงเรว็	ดงันัน้ในเขตพ้ืนทีล่ำดชันสูงจึงเกดิ
กำรกร่อนดินและเกิดสภำพดินคืบได้ง่ำยเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกัน		
สมบัติทำงเคมีและธำตุอำหำรพืชของทรัพยำกรดินในแปลงเกษตรกรรม	
มีปริมำณอินทรีย์วัตถุสูงถึงสูงมำก	 ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงถึงกรดรุนแรง
มำก	(pH	4.0-6.5)		ส่วนใหญ่สภำพควำมเป็นกรดของดินเกิดจำกประจุ
เหล็กและประจุอะลูมินัม	 ทรัพยำกรดินมีสถำนะควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ดินปำนกลำงถึงสูงมำก	 โดยปริมำณโพแทสเซียมและแมงกำนีสสูงถึงสูง
มำก	 แคลเซียมต�่ำ	 เหล็กปำนกลำงถึงสูงมำก	 แมกนีเซียมต�่ำถึงสูง	
ฟอสฟอรสั	สงักะส	ีทองแดงปำนกลำงถงึต�ำ่มำก	และโบรอนต�ำ่ถงึต�ำ่มำก	
โดยทั่วไปในแปลงปลูกพืชผักและไม้ผลมีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และ
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ปริมำณสูงมำกเกินไป	อันเป็นผลเนื่องจำก 
เกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยเคมอัีตรำสูงและตดิต่อกนันำนหลำยปี	ท�ำให้เกดิกำร
แก่งแย่งและลดควำมเป็นประโยชน์ของธำตเุหล็ก	สงักะส	ีและแมกนเีซียม
ส่งผลให้พืชท่ีปลูกเกิดกำรขำดธำตุอำหำรพืชดังกล่ำวได้ง่ำย	 ทั้งนี้พบว่ำ	
เกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรจัดกำรดินอย่ำงไม่เหมำะสมและมีกำรก�ำจัด
วัชพืชด้วยวิธีกำรฉีดพ่นสำรละลำยเกลือแกง	 นอกจำกนี้กำรใส่ปูน
โดโลไมต์ด้วยวธิกีำรหว่ำนบนผวิดนิเพือ่ปรบัสภำพกรดของดนิ	สภำพดิน
เนื้อปูน	 และน�้ำชลประทำนซึ่งมีสำรประกอบคำร์บอเนตและไบ
คำร์บอเนต	 จะท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยำดินเป็นสภำพด่ำงจัด	
ท�ำให้พืชที่ปลูกเกิดกำรขำดจุลธำตุในบำงช่วงเวลำของรอบปี	ได้แก่	ธำตุ
เหล็ก	 สังกะสี	 ทองแดง	 แมงกำนีส	 และโบรอน	 ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ
ปรมิำณและคณุภำพผลผลติของพชื	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่	ไม้ผล	พชืผกั	และ
พืชไม้ดอก
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แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหารพืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน	หมำยถึง	ควำมมำกน้อยของธำตุอำหำรที่พืช

สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้	 	 ธำตุอำหำรแต่ละธำตุท่ีมีอยู่ในดินนั้นพืชจะไม่
สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมด	 พืชจะน�ำไปใช้เฉพำะส่วนท่ีละลำยได้
เท่ำนั้น	 	กำรปลูกพืชในดินดีหรือดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์สูงย่อมให้ผลผลิตสูง
และมีคุณภำพดีกว่ำที่ปลูกในดินเลวหรือดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ	

ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์สูงนั้น	 หมำยถึง	 ดินที่สำมำรถให้ธำตุอำหำรที่
จ�ำเป็นแก่พืชได้อย่ำงครบทกุธำตอุย่ำงเพยีงพอ	ได้แก่ธำตุอำหำรหลัก	ไนโตรเจน	
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม	 ธำตุอำหำรรองได้แก่	 แคลเซียม	 แมกนีเซียมและ
ก�ำมะถัน	และจุลธำตุอำหำร	 เช่น	 เหล็ก	ทองแดง	สังกะสี	 แมงกำนีส	 โบรอน	
โมลิบดีนัม	คลอรีน	เป็นต้น	นอกจำกปริมำณธำตุอำหำรในดินแล้ว	สมบัติด้ำน
อื่นของดินก็มีควำมส�ำคัญ	 เช่น	อินทรียวัตถุของดิน	และลักษณะทำงกำยภำพ	
เช่น	เนื้อดิน	จะส่งผลถึงควำมแน่นทึบ	ควำมอุ้มน�้ำ	และกำรระบำยน�้ำ	ระบำย
อำกำศของดินว่ำดีหรือไม่			

ธำตุอำหำรพืชที่อยู่ในดินตำมธรรมชำตินั้นมำจำกส่วนประกอบของดิน	
2	แหล่งด้วยกัน	คือ	

1.	อนิทรียวตัถใุนดิน		ซึง่สลำยตวัและปลดปล่อยธำตุอำหำรต่ำงๆ	ออกมำ				
2.	อนินทรีย์สำรซึ่งผุพังมำจำกหินและแร่ต่ำงๆ		ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบ

หลักของดินทั่วไป	 เม่ือแร่เหล่ำนี้สลำยก็จะปลดปล่อยธำตุอำหำรที่เป็นส่วน
ประกอบในแร่นัน้ออกมำ		ดงันัน้ควำมอดุมสมบูรณ์ของดินจงึขึน้อยูก่บัชนดิของ
หินแร่ที่เป็นต้นก�ำเนิดของดินน้ัน	 ดินที่เป็นดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยจะมี
ปรมิำณธำตอุำหำรน้อยกว่ำดนิเหนยีว	เนือ่งจำกส่วนใหญ่เกดิมำจำกหนิและแร่
ทีมี่ธำตอุำหำรน้อยกว่ำ		นอกจำกนีด้นิทีม่อีนิทรยีวตัถสุงู		จะเป็นดนิทีม่ลีกัษณะ
ทำงกำยภำพดี	 	 ให้ธำตุอำหำรอย่ำงครบถ้วน	 	 ซึ่งธำตุอำหำรท่ีมีอยู่ในดินตำม
ธรรมชำติจะเริ่มลดน้อยลงเมื่อเรำมีกำรน�ำผลผลิต	 ออกนอกพ้ืนที่หรือเพื่อ
จ�ำหน่ำยมำกยิ่งขึ้น	ส่งผลท�ำให้ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง	ชำวสวนจ�ำเป็น
ต้องเข้ำใจกำรจัดกำรดินธำตุอำหำรท่ีเหมำะสมจึงจะท�ำให้พืชตระกูลส้ม	 
ให้ผลผลิตทั้งปริมำณและคุณภำพในระยะยำวได้
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ธาตุอาหารพืช
ธำตุอำหำรพืช	 หมำยถึง	 ธำตุที่พืชต้องกำรเพ่ือด�ำรงชีพ	 ธำตุเหล่ำนั้นมี

บทบำทในกระบวนกำรเมตำบอลซิมึ	(metabolism)	อย่ำงเฉพำะเจำะจงในพชื		
ไม่มีธำตุอื่นใดท�ำหน้ำที่แทนได้อย่ำงสมบูรณ์	เมื่อพืชขำดธำตุอำหำรใดธำตุหนึ่ง
จะชะงกักำรเจรญิเตบิโต	มอีำกำรผดิปกตอินัเป็นลกัษณะเฉพำะและอำจฟ้ืนตัว
ได้เมื่อได้รับปุ๋ยซึ่งมีธำตุนั้นจนเพียงพอ	โดยหน้ำที่ของธำตุอำหำรพืชนั้นสรุปไว้
ในตำรำงที่	1

กำรให้ธำตุอำหำรแก่พืชจะมีกำรตอบสนองของพืชในระดับต่ำงๆ	 ตำม
ปริมำณธำตุอำหำรที่ได้รับ	ดังนี้

ระดับกำรขำดธำตุอำหำร		(Nutrient		deficiency)		หมำยถึง		กำรที่พืช
ได้รับธำตุอำหำรที่จ�ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตอยู่ในระดับที่ขำดแคลน		ผลที่ตำม
มำคือท�ำให้ผลผลิตลดลงอย่ำงมำก	 	 พืชจะแสดงอำกำรขำดให้เห็นซ่ึงลักษณะ
อำกำรขำดนี้อำจจะแสดงให้เห็นชัดเจนมำกน้อยแล้วแต่ปริมำณที่พืชได้รับ		ใน
กรณีที่พืชได้รับในระดับที่ขำดแคลนมำกอำจจะท�ำให้ตำย

ระดับที่พืชได้รับธำตุอำหำรไม่เพียงพอ		(Insufficient)		หมำยถึงพืชได้
รับธำตุอำหำรในระดับที่ต�่ำกว่ำระดับควำมต้องกำรที่เหมำะสมต่อกำรเจริญ
เติบโตของพืช		หรือในระดับที่ก่อให้เกิดควำมไม่สมดุลกับธำตุอำหำรอื่น	ๆ		มี
ผลท�ำให้พืชมีกำรเจริญเติบโตช้ำลง		ให้ผลผลิตน้อยลง		ในกรณีเช่นนี้พืชอำจจะ
ไม่แสดงอำกำรขำดธำตุอำหำรออกมำให้เห็น

ระดบัเป็นพษิ		(Toxic)		หมำยถึงพชืได้รบัธำตอุำหำรหรอืธำตใุด	ๆ 	กต็ำม		
ในระดบัทีส่งูเกนิควำมต้องกำรมำก		จนมผีลท�ำให้พชืพชืลดกำรเจรญิเติบโต		ใน
กรณทีีพ่ชืได้รบัในระดบัสงูมำกพชืจะแสดงอำกำรออกมำให้เห็น	หรืออำจท�ำให้
พืชตำยได้

ระดับมำกเกินพอ		(Excessive)		หมำยถึง	พืชได้รับธำตุอำหำรมำกเกิน
ควำมต้องกำร		จนมผีลท�ำให้พชืเจรญิเตบิโตอย่ำงรวดเรว็จนก่อให้เกดิกำรขำดธำตุ
อำหำรอืน่
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ตารางที่ 1 หน้าที่ส�าคัญของธาตุอาหาร

ธาตุ     หน้าที่ส�าคัญ

ไนโตรเจน 	 เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน	 โปรตีน	 คลอโรฟิลล	์ 
	 	 	 และเอนไซม ์ในพืช	 ส ่งเสริมกำรเจริญเติบโตของ 
	 	 	 ยอดอ่อน	ใบ	และกิ่งก้ำน	

ฟอสฟอรัส	 ช่วยในกำรสังเครำะห์โปรตีนและสำรอินทรีย์ที่ส�ำคัญ 
 	 	 ในพืช	 เป็นองค์ประกอบของสำรที่ท�ำหน้ำที่ถ่ำยทอด 
	 	 	 พลังงำนในกระบวนกำรต่ำงๆ	 เช่น	 กำรสังเครำะห์แสง 
	 	 	 และกำรหำยใจ

โพแทสเซียม	 ช่วยสังเครำะห์น�้ำตำล	 แป้ง	 และโปรตีน	 ส่งเสริมกำร 
	 	 	 เคลื่อนย้ำยของน�้ำตำลจำกใบไปยังผล	 ช่วยให้ผลเจริญ 
	 	 	 เตบิโตเรว็	พชืแขง็แรง	มีควำมต้ำนทำนต่อโรคบำงชนดิ

แคลเซียม  เป็นองค์ประกอบในสำรที่เ ช่ือมผนังเซลล์ให้ติดกัน  
	 	 	 ช่วยในกำรแบ่งเซลล์	กำรผสมเกสร	กำรงอกของเมล็ดและ 
	 	 	 ช่วยให้เอนไซม์บำงชนดิท�ำงำนได้ดี

แมกนีเซียม	 เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์	 ช ่วยสังเครำะห  ์
	 	 	 ก ร ด อ ะ มิ โ น 	 วิ ต ำ มิ น 	 ไ ข มั น 	 แ ล ะ น�้ ำ ต ำ ล 
         ก�ามะถัน 	 เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน	โปรตีนและวิตำมิน

  โบรอน	 	 ช่วยในกำรออกดอกและกำรผสมเกสรมีบทบำทส�ำคัญ 
	 	 	 ในกำรติดผลและกำรเคลื่อนย ้ำยน�้ ำตำลมำสู ่ผล	 
	 	 	 กำรเคลื่อนย้ำยของฮอร์โมน	 กำรใช้ประโยชน์จำก 
	 	 	 ไนโตรเจนและกำรแบ่งเซลล์

ทองแดง 	 ช่วยในกำรสังเครำะห์คลอโรฟิลล์	 กำรหำยใจ	 กำรใช ้
	 	 	 โปรตีนและแป้งกระตุ้นกำรท�ำงำนของเอนไซม์บำงชนิด

 คลอรีน	 	 มีบทบำทบำงประกำรเกี่ยวกับฮอร์โมนในพืช
  เหล็ก	 	 ช่วยในกำรสังเครำะห์คลอโรฟิลล์	 มีบทบำทส�ำคัญใน 

	 	 	 กำรสังเครำะห์แสงและหำยใจ
 สังกะสี  เกีย่วกบักำรสร้ำงฮอร์โมน	เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ 

	 	 	 หลำยชนิด	กำรสร้ำงโปรตีน 13



แน
วท

าง
กา
รจ
ัดก

าร
ดิน

แล
ะธ
าต
ุอา
หา
ร

พืช
ตร

ะก
ูลส

้มบ
นพ

ื้นท
ี่สูง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ๋ย
ปุ๋ย	 คือ	 วัสดุที่มีธำตุอำหำรพืชเป็นส่วนประกอบ	 หรือสิ่งมี

ชวีติทีท่�ำให้เกดิธำตอุำหำรพชืเมือ่ใส่ลงไปในดินแล้วปลดปล่อยหรอื
สังเครำะห์ธำตุอำหำรที่จ�ำเป็นแก่พืช	 	แบ่งได้เป็น	3	ประเภท	คือ	
ปุ๋ยเคมี	ปุ๋ยอินทรีย์	และปุ๋ยชีวภำพ

1. ปุย๋เคม ีคอื	สำรประกอบอนนิทรีย์ท่ีให้ธำตุอำหำรพืช	เป็น
สำรประกอบที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตทำงเคมี	เมื่อใส่ลงไปในดินที่มี
ควำมชื้นที่เหมำะสม	 ปุ๋ยเคมีจะละลำยให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงรวดเร็ว

ปุ๋ยเคมีแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
	 1.1	 ปุ ๋ยเด่ียวหรือแม่ปุ ๋ย	 คือ	 ปุ ๋ยที่มีธำตุอำหำร	 คือ	

ไนโตรเจน	(N)	หรือ	ฟอสฟอรัส	(P)	หรือ	โพแทสเซียม	(K)	เป็นองค์
ประกอบอยู่หนึ่งหรือสองธำตุแล้วแต่ชนิดของสำรประกอบท่ีเป็น 
แม่ปุ๋ยนั้น	ๆ	มีปริมำณของธำตุอำหำรที่คงที่	และมีควำมเข้มข้นสูง	
มักน�ำมำใช้ผสมเป็นปุ ๋ยสูตรต่ำง	 ๆ	 ได้แก่	 ยูเรีย	 (46-0-0)	 
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต	(18-46-0)	โพแทสเซียมคลอไรด์	(0-0-60)

	 1.2	 ปุ๋ยผสม	 ได้แก่	 ปุ๋ยท่ีมีกำรน�ำเอำแม่ปุ๋ยหลำยชนิดมำ
ผสมรวมกนั	เพือ่ให้ปุย๋ท่ีผสมได้มปีรมิำณและสัดส่วนของธำตุอำหำร	
N	P	และ		K	ตำมที่ต้องกำรเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่เหมำะที่จะใช้กับพืชและ
ดินที่แตกต่ำงกัน

2. ปุ๋ยอินทรีย์	คือ	สำรประกอบที่ได้จำกสิ่งมีชีวิต	ได้แก่	พืช	
สัตว์	และจุลินทรีย์	ผ่ำนกระบวนกำรผลิตทำงธรรมชำติ	ปุ๋ยอินทรีย์
ส่วนใหญ่ใช้ในกำรปรบัปรงุสมบตัทิำงกำยภำพของดนิ	ท�ำให้ดนิโปร่ง	
ร่วนซยุ	ระบำยน�ำ้และถ่ำยเทอำกำศได้ด	ีท�ำให้รำกพชืซอนไซไปหำ
ธำตุอำหำรได้ง่ำยขึ้น
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แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหารพืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

ปุย๋อนิทรย์ี	มีปรมิำณธำตอุำหำรน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปุย๋เคม	ีและธำตุ
อำหำรพืชส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสำรประกอบอินทรีย์	 พืชไม่สำมำรถดูดไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที	ต้องผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำยโดยจุลินทรีย์ในดินก่อน	แล้ว
จึงปลดปล่อยธำตุอำหำรออกมำในรูปสำรประกอบอินทรีย์	 พืชจึงดูดไปใช้
ประโยชน์ได้	ปุ๋ยอินทรีย์	มี	3	ประเภท	ได้แก่

2.1	ปุย๋คอก	เป็นปุ๋ยอนิทรย์ีทีไ่ด้มำจำกสิง่ขับถ่ำยของสตัว์	เช่น	โค	กระบอื	
สุกร	เป็ด	ไก่	และห่ำน	โดยอำจจะใช้ในรูปปุ๋ยคอกแบบแห้ง	หรือน�ำไปหมักให้
เกิดกำรย่อยสลำยก่อนแล้วค่อยน�ำไปใช้

2.2	 ปุ๋ยหมัก	 เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง	 ซึ่งได้จำกกำรน�ำชิ้นส่วนของพืช
วสัดเุหลอืใช้ทำงกำรเกษตร	หรอืวสัดเุหลอืใช้จำกโรงงำนอตุสำหกรรม	เช่น	หญ้ำ
แห้ง	ใบไม้	ฟำงข้ำว	ซงัข้ำวโพด	กำกอ้อยจำกโรงงำนน�ำ้ตำล	แกลบจำกโรงสข้ีำว	
ขี้เลื่อยจำกโรงงำนแปรรูปไม้	 เป็นต้น	มำหมักในรูปของกำรกองซ้อนกันบนพื้น
ดิน	 หรืออยู่ในหลุม	 เพื่อให้ผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำยให้เน่ำเปื่อย	 โดยอำศัย
กิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน

2.3	ปุ๋ยพืชสด	เป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งได้จำกกำรไถกลบต้น	ใบและส่วนต่ำง	ๆ 	
ของพืช	 โดยเฉพำะพืชตระกูลถั่วในระยะช่วงออกดอกจนถึงดอกบำนเต็มที่	ซึ่ง
เป็นช่วงทีม่ธีำตไุนโตรเจนในล�ำต้นสงูสดุ	แล้วปล่อยไว้ให้เน่ำเป่ือยผุพัง	ย่อยสลำย
เป็นอำหำรแก่พชืทีจ่ะปลกูตำมมำ	พชืตระกลูถ่ัวท่ีควรใช้เป็นปุย๋พชืสด	ได้แก่	ถัว่
พุม่	ถัว่เขยีว	ถัว่ลำย	ปอเทือง	ถ่ัวขอ	ถ่ัวแปป	และโสน	เป็นต้น	ปุย๋พชืสด	นอกจำก
จะให้ธำตุไนโตรเจน	 ซึ่งเป็นธำตุอำหำรหลักแก่พืชแล้ว	 ยังให้ธำตุอำหำรรอง 
อื่น	ๆ	ที่จ�ำเป็นแก่พืชด้วย

3. ปุ๋ยชีวภาพ	 คือ	 ปุ๋ยท่ีประกอบด้วยจุลินทรีย์ท่ียังมีชีวิตอยู่และมี
คุณสมบัติพิเศษสำมำรถสังเครำะห์สำรประกอบธำตุอำหำรพืชได้เองหรือ
สำมำรถเปล่ียนธำตุอำหำรพชืท่ีอยูใ่นรปูท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อพชื	ให้มำอยูใ่นรปู
ที่พืชสำมำรถดูดไปใช้ประโยชน์ได้	ปุ๋ยชีวภำพแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ

3.1	กลุม่จุลนิทรย์ีทีส่ำมำรถสงัเครำะห์สำรประกอบอำหำรพชืไนโตรเจน
ได้เอง	ได้แก่	ไรโซเบียมที่อยู่ในปมรำกพืชตระกูลถั่ว	สำหร่ำยสีเขียวแกมน�้ำเงิน
ที่อยู่ในโพรงใบของแหนแดง	 และยังมีจุลินทรีย์ท่ีอำศัยอยู่ในดินอย่ำงอิสระอีก
มำก	ที่สำมำรถตรึงไนโตรเจนจำกอำกำศให้แก่พืชได้เช่นกัน

3.2	 กลุ่มจุลินทรีย์ท่ีช่วยท�ำให้ธำตุอำหำรพืชในดิน	 ละลำยออกมำเป็น
ประโยชน์ต่อพืชมำกท่ีสุด	 เช่น	 ไมคอร์ไรซำท่ีช่วยให้ฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงอยู่ใน
ดินละลำยออกมำในรูปที่พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้	เป็นต้น 15
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การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
กำรผลิตพืชให้ผลผลิตดีอย่ำงต่อเนื่อง	 จะต้องรักษำระดับควำม

อดุมสมบรูณ์ของดนิ	หำกดินขำดธำตอุำหำรกเ็พิม่เติมธำตุอำหำรลงไปให้
กับพชืตะกูลส้มโดยกำรใส่ปุ๋ย	แต่ถ้ำไม่มกีำรจดักำรปุย๋ทีด่พีอจะส่งผลต่อ
คุณภำพของผลผลิตและอำจเริ่มแสดงอำกำรขำดธำตุอำหำรออกมำ	  
ดังน้ันควรต้องมีการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อจะท�าให้
ทราบว่าดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เพียงใด มีปริมาณธาตุอาหารอยู่
เท ่าใด โดยท่ี	 กำรประเมินควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน	 หมำยถึง	
กระบวนกำรตรวจสอบหรือประเมินระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน	 
ในลักษณะของปริมำณและสัดส่วนของธำตุอำหำรที่พืชสำมำรถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้	ตลอดจนสมบตัขิองดนิทีค่วบคมุควำมเป็นประโยชน์ของธำตุ
อำหำรในดินซ่ึงกำรน�ำข้อมูลจำกกำรประเมินควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
น้ีไปปรับปรุงดินโดยวิธีกำรต่ำงๆ	 เพื่อท�ำให้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ทั้ง
ปริมำณและสัดส่วนของธำตุอำหำรพืช	ตลอดจนควำมเหมำะสมของดิน
ต่อกำรเจริญเติบโตของพืช

สดัส่วนของธำตอุำหำรพชืในดนิ	หมำยถงึ	ปริมำณของธำตุอำหำร
ชนิดต่ำงๆ	 ในดินที่มีอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช	ถ้ำหำกปริมำณของ
ธำตุอำหำรพืชในดินมีเพียงพอและมีสัดส่วนที่เหมำะสม	 พืชจะเจริญ
เตบิโตและสำมำรถให้ผลผลติทีด่ไีด้	แต่ถ้ำหำกมธีำตุอำหำรบำงชนดิมำก
หรือน้อยเกินไปจะท�ำให้กำรเจริญเติบโตของพืชผิดปกติไป	 ในกรณีที่มี
ธำตุอำหำรบำงชนิดมำกเกินไปอำจจะเป็นพิษต่อพืช	(Toxicity)	หรือถ้ำ
มีน้อยเกินไปอำจจะท�ำให้เกิดกำรขำดแคลนธำตุอำหำรพืชชนิดนั้นๆ	 
(Deficiency)	 ดังน้ันระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดินจึงเกี่ยวข้องกับ
ปรมิำณและสดัส่วนของธำตอุำหำรในดนิตลอดจนสมบตัขิองดนิด้ำนอืน่ๆ	
ที่ควบคุมควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรในดินด้วย	 แนวทำงกำร
พิจำรณำกำรประเมินระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดินเบื้องต้น	 แสดงใน
ตำรำงที่	2		
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ตารางท่ี  2 แสดงการพจิารณาการประเมนิระดบัความอดุมสมบรูณ์
ของดินเบื้องต้น

การประเมิน ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต�่า ปานกลาง สูง

การเจรญิเตบิโต
ของพชืคณุภาพและ
ปรมิาณผลผลติพชื

ธาตอุาหาร
แต่ละธาตท่ีุอยู่
ในรปูท่ีเป็นประโยชน์

ธาตอุาหารทีเ่ข้าข่าย
ขาดแคลนและสมดุล
ของธาตอุาหาร

ความเข้มข้นของธาตุ
อาหารในเนือ้เยือ่พืช

ปรมิาณปุ๋ยแต่ละชนดิ
ทีต้่องใช้ เพือ่ให้พชืได้
รบัธาตเุหล่านัน้
อย่างเพยีงพอ

ปัญหาอืน่ๆ ทีอ่าจพบ

 
โตช้ำ	มอีำกำรผดิปกติ
หรือตำยผลผลิตต�่ำ
มำก	หรอืไม่ได้ผลผลติ

 
มี น ้ อ ย เ กิ น ไ ป ถึ ง
ขำดแคลนมำก	 กำร
เปลีย่นแปลงจำกรปูที่
ไม่เป็นประโยชน์มำ
เป็นประโยชน์แก่พืช
ช้ำเกินไป

 
อำจขำดแคลนหลำย
ธำตุหรือบำงธำตุ มี
มำกแต่บำงธำตุมน้ีอย
เกินไปจึงไม่สมดุล

 
 
มีต�่ำมำก

 
ต้องใช้ปุ๋ยมำก

 
 
 
ดินเป็นกรดหรือด่ำง
จดัเป็นดนิเค็มหรอืดนิ
โซดิก	 มีกษัยกำรของ
ดินอย่ำงรุนแรง	 หรือ
มธีำตอุำหำรทีเ่ป็นพษิ
ในดิน

 
กำรเจริญเติบโต 
ปำนกลำงผลผลิต 
ค่อนข้ำงต�่ำ

มีปำนกลำง	 
ไม่ขำดแคลนนัก	 
ดินชดเชยธำตุอำหำร
แก่พืชได้ในอัตรำที่
เกือบจะเพียงพอแก่พืช

 
อำจขำดแคลนเพียง	1	
ธำตุ	และขำดแคลนไม่
มำกนักอำจมีปัญหำ
ด้ำนควำมสมดุลของ
ธำตุอำหำรในดินบ้ำง
 
ค่อนข้ำงต�่ำ
 
 
ใช้ปุ๋ยไม่มำก
 

 
ดินเป็นกรดหรือด่ำง
ปำนกลำง	เป็นดินเค็ม	
หรือดินโซดิกอย่ำงอ่อน
อำจมีกษัยกำรของดิน
บ้ำงและมีธำตุอำหำรที่
เป็นพิษในดินไม่มำกนัก

เจริญเตบิโตดีผลผลติสงู

ทุกธำตุมีเพียงพอและ
ดินชดเชยธำตุอำหำร
แก่พืชได้เร็วและเพียง
พอ

ดินมีธำตุอำหำรเพียง
พอและสมดุลกัน

อยู่ในขั้นเพียงพอ

ใช้เพียงเล็กน้อยเพื่อ
ชดเชยส่วนที่ติดไปกับ
พืชที่สูญหำยไประหว่ำง
ฤดูปลูก
 
ดินไม่มีปัญหำใดๆ
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การวิเคราะห์ดิน 
กำรวิเครำะห์ดิน	 เป็นกำรประเมินควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน

ท�ำให้ทรำบถึงปริมำณธำตุอำหำรท่ีมีอยู่ในดิน	 ท�ำได้โดยเก็บตัวอย่ำง
ดนิบรเิวณทรงพุม่พืชตระกูลส้ม	ส่งให้กบัหน่วยงำนทีม่บีรกิำรวเิครำะห์
ดนิ	ปัจจุบันมหีน่วยงำนกำรศกึษำหลำยแห่งทีใ่ห้บริกำรด้ำนนี	้อำจจะ
ต้องมีกำรเสียค่ำใช้จ่ำยเพรำะกำรวิเครำะห์ต้องอำศัยเครื่องมือและ
สำรเคมีที่มีรำคำแพง	 แต่เมื่อเทียบกับผลที่จะได้รับนั้น	 ถือว่ำคุ้มค่ำ	
เพรำะสำมำรถที่จะให้ธำตุอำหำรที่เหมำะสมแก่พืช	 ซึ่งหำกปริมำณ
ธำตุอำหำรที่วิเครำะห์ได้มีปริมำณมำกแล้ว	 อำจไม่จ�ำเป็นต้องให้ปุ๋ย
ชนิดนั้นเลยก็ได้	และหำกดินมีสภำพควำมเป็นกรดด่ำงไม่เหมำะสมก็
จะมีผลต่อควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรได้		
การเก็บตัวอย่างดิน 

หลักส�าคัญของการเก็บตัวอย่างดิน 
1.เก็บตัวอย่ำงดินจำกบริเวณขอบของทรงพุ่มรอบต้น	
2.เครื่องมือที่ใช้ขุดดิน	 และภำชนะบรรจุตัวอย่ำงดินจะต้อง

สะอำด	ไม่มีดิน	ปุ๋ย	ยำฆ่ำแมลง	หรือผงสกปรกอื่นๆ	ติดอยู่	เพรำะจะ
ไปปนเปื้อนกับตัวอย่ำงดิน	

3.จุดที่จะเก็บตัวอย่ำงดิน	 ให้หลีกเลี่ยงบริเวณ	 กองปุ๋ยเก่ำ	 
กองปูนเก่ำ	 หรือกองปุ๋ยคอก	 ปุ๋ยหมักเก่ำ	 หำกต้นพืชตระกูลส้ม	 
ในสวนมีอำกำรแตกต่ำงกันให้แยกเก็บคนละตัวอย่ำง	เป็นต้น	

อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน 
1.เครื่องมือส�ำหรับขุดตัวอย่ำงดินเช่น	 จอบ	 เสียม	 พลั่วหรือ

อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงดินโดยเฉพำะ
2.	ภำชนะส�ำหรับรวบรวมตัวอย่ำงดิน	เช่น	ถังพลำสติก	หรือ	

กะละมัง	
3.ถงุพลำสตกิส�ำหรบับรรจตุวัอย่ำงดนิได้ประมำณครึง่กโิลกรมั

เพื่อส่งตัวอย่ำงดินไปวิเครำะห์	
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วิธีเก็บดิน
กำรเก็บตัวอย่ำงดินไม่ควรเก็บ

ขณะท่ีดินแฉะหรือมีควำมชื้นมำกเกินไป	
ในกรณีของสวนไม้ผลควรเก็บตัวอย่ำง
หลังกำรเก็บเก่ียวผลผลิตแล้วทุก	 1-2	 ปี	
โดยเก็บตัวอย่ำงรอบทรงพุ่มท้ัง	 4	 ทิศใต้
ทรงพุ่ม	 3-4	 จุดต่อต้น(ภำพท่ี1)	 ควรใช้
สว่ำนเจำะดินเพื่อสะดวกในกำรเก็บให้ได้
ตัวอย่ำงดินตำมระดับควำมลึกที่ต้องกำร	
แต่หำกไม่มีสว่ำนเจำะดินก็สำมำรถใช้
จอบและพล่ัวแทนได้	 โดยใช้จอบ	 เสียม	
หรือพลั่ว	ให้เป็นรูปตัววี	 (	V)	ลึก	20-30	
เซนตเิมตรดงัภำพที	่3	หลงัจำกนัน้ใช้พลัว่	
จอบหรือเสียมแซะดินด้ำนข้ำงของหลุม
หนำ	ประมำณ	3-5	เซนติเมตร	จำกปำก
หลมุให้ขนำนกับรูปตวัว	ี(V)	ทีข่ดุไว้	จนถึง
ก้นหลมุแล้วงัดขึน้ให้หน้ำดนิตดิมำกบัพลัว่
หรือเสียม	ใช้มีดตัดดินบนพลั่ว	หรือเสียม	
ออกทัง้	2	ข้ำง	เหลอืไว้เฉพำะดนิตรงกลำง	
กว้ำงประมำณ	 5	 เซนติเมตร	 (ภำพที่	 4)	
เก็บใส่ถังพลำสติก	 หลังจำกน้ันคลุกเคล้ำ
ให้ดีดังภำพที่	5	น�ำตัวอย่ำงดินที่เก็บจำก
หลำยจุดมำรวมกันเพื่อเป็นตัวแทนของ
พืน้ที	่ผึง่ตวัอย่ำงดนิบนแผ่นพลำสตกิหรอื
กระดำษที่สะอำดในที่ร่มจนแห้ง	 ใช้ขวด
แก้วบดดนิให้แตกเป็นก้อนเลก็ๆ	แล้วผสม
คลุกเคล้ำดินให้เข้ำกันอย่ำงสม�่ำเสมอ		
หลังจำกนั้นแบ ่งตัวอย ่ำงดินเพื่อส ่ง
วิเครำะห์เพียง	0.5	กิโลกรัม	

ภาพที ่1 เกบ็ตวัอยา่งดนิใตท้รงพุม่ 3-4 
จดุตอ่ตน้  

ภาพที่ 2 ใชอ้ปุกรณเ์กบ็ตวัอยา่งดนิ               

ภาพที ่3 ขดุดนิ ใหเ้ป น็รปู V ลกึ 30-50  
ซม.
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ภาพที่ 4 ตดัดนิออกทัง้ 2 ขา้ง ภาพที่ 5 คลกุเคลา้แลว้แบง่ใสถ่งุ

ตารางที่ 3 ปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในดินทั่วๆไป

ที่มา: 1ยุทธนำและคณะ,	2545
  2Menzel	and	Simpson,1987

ไทย1  ออสเตรเลีย2ธาตุอาหาร     

ควำมเป็นกรด	ด่ำง(pH)
อินทรียวัตถุ	(%)

ฟอสฟอรัส(มก/กก.)
โพแทสเซียม(มก/กก.)
แคลเซียม(มก/กก.)
แมกนีเซียม(มก/กก.)

เหล็ก(มก/กก.)
สังกะสี(มก/กก.)
ทองแดง(มก/กก.)
โบรอน(มก/กก.)

แมงกำนีส(มก/กก.)

5.5-6.5
2.0-3.0
35-60

100-120
800-1,500
250-450
60-70
3-15
3-5
4-6

20-60

-
1-3

20-60
78-195

1,200-2,000
192-384
2-50
2-15
0.3-10
1-5
2-50
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ตารางที่ 4 แสดงปริมาณปูนขาวและโดโลไมท์(กิโลกรัมต่อต้น) เพื่อ
ใช้ปรับปรุงความเป็นกรดของดิน

การปรับปรุงความเป็นกรดของดิน
นอกจำกกำรใส่ปุ๋ยแล้ว	กำรปรบัปรงุสมบติัต่ำงๆทีไ่ม่เหมำะสม	เช่น	ควำม

เป็นกรดของดินบนพื้นที่สูงก็มีควำมจ�ำเป็น	เพรำะควำมเป็นกรด	ด่ำง	ของดินมี
ผลต่อควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำร	 ซึ่งท�ำได้	 โดยกำรเติมวัสดุปูนลงดิน	
ควรใส่ปูนโดยหว่ำนรอบทรงพุ่มและให้น�้ำตำมปกติ	 อำจพรวนดินเล็กน้อยโดย
ให้กระทบต่อรำกน้อยที่สุด	 ปริมำณปูนที่เติมควรมีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
ปูน	หรือกำรให้วัสดุปูนโดยประมำณดังนี้

*หมำยเหตุ	:	ค�ำนวนที่ขนำดทรงพุ่ม	20	ตำรำงเมตร

หรือกำรปรับปรุงเพื่อเพิ่ม	pH		0.1	หน่วย	จะใช้ปูน		38.4		กิโลกรัม	ต่อ
ไร่	และโดโลไมท์	64	กิโลกรัม	ต่อไร่			โดยประมำณและกำรแบ่งใส่	เพรำะหำก
ใส่ปูนในปริมำณมำกครั้งเดียวจะส่งผลให้เกิดสภำพเกินปูนซึ่งถึงผลเสียกระทบ
ต่อต้นพืชได้

       ปูนขาว โดโลไมท์pH ของดิน 

4.5-5.0
5.0-5.5

มำกกว่ำ	5.5

3
2
1

3.5
2.5
1.2
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การวิเคราะห ด์ินโดยใช ชุ้ดวิเคราะห ด์ินอย ่าง
รวดเรว็

	 กำรวิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำรในดิน	นอกจำก
กำรส่งตวัอย่ำงดนิไปวเิครำะห์ในห้องปฏบิติักำรตำมหน่วย
งำนต่ำง	 ๆ	 แล้ว	 กำรใช้ชุดวิเครำะห์ดินอย่ำงรวดเร็ว	 ซึ่ง
เป็นชดุทีส่ำมำรถน�ำไปวิเครำะห์ในภำคสนำมหรอืในแปลง
ปลูกพืช	 	 เป็นแนวทำงที่จะช่วยให้ทรำบถึงปริมำณธำตุ
อำหำรในดนิได้ไม่ยำกและรวดเรว็กว่ำกำรวเิครำะห์ในห้อง
ปฏิบัติกำร		รวมทั้งยังมีรำคำที่ถูกกว่ำ	และเพียงพอที่จะ
เพิม่ประสทิธิภำพกำรใช้ปุย๋ให้กบัเกษตรกรได้		โดยเมือ่น�ำ
ดนิมำวเิครำะห์จะบอกได้ว่ำปรมิำณธำตอุำหำรในดนิมีอยู่
ในปริมำณสูง		ปำนกลำง	หรือ	ต�่ำ	ซึ่งอำจแปลควำมหมำย
ได้ดังนี้
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แนวทางการจัดการธาตุอาหาร
ส�าหรับพืชตระกูลส้ม

กำรจัดกำรดินและกำรใช้ปุ๋ยที่ผ่ำนมำ	 ชำวสวนจะอำศัย
ข้อมูลจำกประสบกำรณ์ที่เคยปฏิบัติกันมำเป็นหลัก	 ยิ่งไปกว่ำ
นัน้มชีำวสวนจ�ำนวนไม่น้อยทีม่กีำรจดักำรปุย๋พืชตระกลูส้ม	ตำม
ควำมเชื่อ	 	 	 เช่นเช่ือว่ำกำรใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสสูงจะช่วยให้ต้นไม้
ออกดอกได้ดี	เป็นต้น	ในกรณีกำรจัดกำรธำตุอำหำรที่ไม่เหมำะ
สมจะส่งผลต่อสมดลุของธำตอุำหำรในดนิ	ซึง่จะมปัีญหำต่อกำร
จัดกำรธำตุอำหำรและกำรผลิตพืชในอนำคตได้	นอกจำกนี้กำร
จัดกำรธำตุอำหำรไม่เหมำะสม	ท�ำให้ชำวสวนเสียค่ำใช้จ่ำยโดย
เปล่ำประโยชน์	ส่งผลให้ต้นทนุกำรผลติสงูขึน้	ดงันัน้กำรใช้ข้อมลู
ทำงวิชำกำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดักำรดนิและธำตอุำหำรจะช่วย
ให้กำรให้ปุ๋ยมีประสิทธิภำพ	 ถูกต้องและเหมำะสม	 ซึ่งจะท�ำให้
ต้นทุนจำกกำรใช้ปุ๋ยลดลง	มีประสิทธิภำพสูงยิ่งขึ้น

เมื่อปลูกพืชติดต่อกันระยะหนึ่ง	 ดินจะเร่ิมเส่ือมควำม
สมบูรณ์ลง	หรือปริมำณธำตุอำหำรในดินมีปริมำณลดลงเพรำะ
กำรสูญเสียธำตุอำหำรจำกดิน	ซึ่งมีสำเหตุดังนี้

1)	ติดไปกับผลผลิตที่น�ำออกจำกสวนไปจ�ำหน่ำย		
2)	ตดิไปกบัใบและกิง่ก้ำนสำขำท่ีร่วงหล่นและตัดแต่งลงมำ	
3)	สูญเสียไปกับน�้ำที่ไหลบ่ำไปตำมผิวดินหรือซึมลึกลง 

สู่ใต้ดินเลยระดับรำกพืช		
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4)	สูญเสีย	เนื่องจำกปฏิกิริยำเคมีของดิน	ซึ่ง
เก่ียวข้องกับกำรใช้ปุ๋ยท่ีไม่ถูกต้องท�ำให้สภำพควำม
เป็นกรดด่ำงของดินไม่เหมำะสม	 หรือท�ำให้มีธำตุ
อำหำรบำงชนดิตกค้ำงในดินมำกเกนิ	จนมผีลให้ธำตุ
อำหำรอื่นตกตะกอนอยู่ในรูปที่พืชดูดไปใช้ไม่ได	้	
เป็นต้น	

ดังนั้น	 กำรจัดกำรธำตุอำหำรพืชจึงควรยึด
หลักกำรที่ส�ำคัญ	คือ	ต้องพิจำรณำว่ำ	ในแต่ละรอบ
ปี	ได้น�ำเอำธำตุอำหำรพืชออกจำกดินไปในปริมำณ
เท่ำใด	 จะต้องใส่กลับคืนไปให้กับดินในปริมำณเท่ำ
กัน	 ซึ่งจะต้องใส่เผื่อไว้ส�ำหรับกำรสูญเสียต่ำงๆท่ี
กล่ำวไว้ข้ำงต้นด้วย	 และที่ส�ำคัญควรจะต้องทรำบ
ด้วยว่ำในดินมีธำตุอำหำรพืชอยู่แล้วอย่ำงไร	
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ความต้องการธาตุอาหารและ
แนวทางการจัดการปุ๋ยพืชตระกูลส้ม

 กำรให้ปุ๋ยพืชตระกูลส้มโดยอำศัยค่ำปริมำณธำตุอำหำรที่ใช้ไปใน
ระหว่ำงกำรเจริญเติบโต	 เช่นกำรแตกใบและท่ีสูญเสียไปกับผลผลิต(Crop	
removal)	 เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใส่ปุ ๋ยเพรำะ
เป็นกำรให้ปุย๋โดยอำศยัค่ำวเิครำะห์ธำตอุำหำรท่ีพชืตระกลูส้มใช้ในระหว่ำง
กำรสร้ำงผลและท่ีติดไปกับผลผลิต	 ซึ่งค�ำนวณเป็นปริมำณปุ๋ยหรือปุ๋ยสูตร
แล้ว	ปริมำณปุ๋ยที่ควรให้กับพืชตระกูลส้ม	แสดงได้ดังตำรำงที่	5	

ตารางที่ 5 ปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิตสด 1 กโิลกรัม  
ทีเ่กบ็เกีย่วฤดปูลกู พ.ศ. 2559 ของคมัควทั เลมอน และเกรปฟรตุ 
จากหนว่ยวิจัยส ม้โปงนอ้ย อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่ (กรัม/กโิลกรัม
ผลผลติ)

่

ปริมาณธาตุอาหาร (กรัม/กิโลกรัมผลผลิต)

   เลมอน เกรปฟรุต
ธาตุอาหาร 

คัมควัท 
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
แคลเซียม
แมกนีเซียม

1.15
0.26
1.53
0.58
0.14

0.82
0.11
1.26
0.41
0.11

0.51
0.10
0.83
0.35
0.09
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แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหารพืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

จำกกำรทดลองจนถึงปัจจุบัน	 ควรให้ปุ๋ยแก่พืชตระกูลส้ม	 ในปริมำณ 
1.5	 -2	 เท่ำของปริมำณธำตุอำหำรที่ติดไปกับผลผลิต	 นอกจำกนี้	 ควรมีกำร
วิเครำะห์ดินในสวน	ก่อนเพื่อจะท�ำให้ทรำบถึงปริมำณธำตุอำหำรที่มีอยู่แล้วใน
ดิน	 ตลอดจนทรำบว่ำดินเป็นกรดหรือไม่	 เพื่อท่ีจะได้มีกำรปรับปรุงดินก่อนใส่
ปุ๋ย	 จะท�ำให้พืชใช้ปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้น	 	 และอำจมีวิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำรในใบ
ร่วมด้วยเพื่อประกอบกำรให้ปุ๋ยในฤดูกำรผลิตปีถัดๆไป	

กำรใช้ค่ำปรมิำณธำตอุำหำรทีต่ดิไปกบัผลผลติ(Crop	removal)	และผล
กำรวิเครำะห์ดินมำร่วมพิจำรณำในกำรใส่ปุ๋ยจะท�ำให้กำรจัดกำรดินและปุ๋ยมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น	โดยหำกผลกำรวิเครำะห์ดินอยู่ในช่วงที่เหมำะสม	ควรให้
ปุ๋ยตำมค�ำแนะน�ำตำมปริมำณธำตุอำหำรที่ติดไปกับผลผลิต	 หำกค่ำวิเครำะห์
ดนิมค่ีำสงูหรอืต�ำ่กว่ำค่ำท่ีเหมำะสม	ให้ท�ำกำรเพิม่หรือลดกำรใส่ปุย๋ตำมสดัส่วน	
ตำมภำพที่	6	กล่ำวคือ	หำกดินในสวนมีปริมำณธำตุอำหำรในปริมำณมำกหรือ
น้อย	จะมีกำรให้ปุ๋ยเพิ่มเติมหรือ	ลดลงตำมส่วน	โดยพิจำรณำจำกปริมำณธำตุ
อำหำรท่ีติดไปกับผลผลิตและปริมำณธำตุอำหำรในดิน	 เช่นเมื่อธำตุอำหำรใน
ดนิอยูใ่นช่วงระดับท่ีเหมำะสม	จะมกีำรให้ปุย๋เท่ำกบัปริมำณธำตุอำหำรทีติ่ดไป
กับผลผลิต	 (เพิ่มเติมปริมำณประสิทธิภำพและควำมเป็นประโยชน์ของธำตุลง
ไปด้วยซึ่งงำนวิจัยจนถึงปัจจุบันแนะน�ำที่	1.5	 เท่ำของปริมำณธำตุอำหำรที่ติด
ไปกับผลผลิต)	เป็นต้น	และหำกในดินมีธำตุอำหำรมำกหรือน้อย	ให้ลดลงหรือ
เพิ่มเติมตำมส่วน	 และติดตำมผลของกำรใส่ปุ๋ยเพื่อพิจำรณำเพิ่มหรือลดกำรใส่
ปุ๋ยในรอบกำรผลิตถัดไปร่วมกับกำรวิเครำะห์ดินและ/หรือ	กำรวิเครำะห์พืช	

ภาพที ่6 แสดงแนวทางการใหปุ้ย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิและปรมิาณธาตอุาหารทีต่ดิ
ไปกบัผลผลติ 27
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แนวทางตดิตามผลของการใสปุ่ย๋
หลังจำกมีกำรใส่ปุ๋ย	 ควรมีกำรวิเครำะห์ดิน	

และวิเครำะห์พืช	 	 เพื่อติดตำมหรือตรวจสอบ	
ปริมำณธำตุอำหำรในดิน	และพืช	ทั้งก่อนและหลัง
ใส่ปุย๋				ซึง่หำกมปีรมิำณธำตุอำหำรในดินเหมำะสม
แล้วก็อำจไม่ใส่ปุ ๋ยหรือพิจำรณำลดปุ ๋ยจำกท่ีใส ่
อยูเ่ดมิ	เพรำะกำรใส่ปุ๋ยมำกเกินไปอำจไม่ส่งผลดีกบั
ต ้นพืชตระกูลส้มและส้ินเปลืองโดยไม่จ�ำเป ็น	
นอกจำกนี้	 กำรสังเกตอำกำรตอบสนองของพืช
ตระกูลส้มว่ำแสดงอำกำรผิดปกติใดใดหรือไม	่ 
รวมทั้ง	กำรวิเครำะห์	 ธำตุอำหำรในใบว่ำอยู่ในช่วง
ท่ีเหมำะสมหรือไม่	 ก็จะเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใส่ปุ๋ย	หรือช่วยลดค่ำใช้จ่ำยได้
การสังเกตอาการตอบสนองของพชืตระกูลสม้
หลังจากใสปุ่ย๋
	 กำรให้ปุ๋ยกบัพชืตระกลูส้มโดยอำศัยวธิกีำร
ทีก่ล่ำวมำข้ำงต้นนัน้	ในแต่ละสวนพืชตระกลูส้มอำจ
จะตอบสนองต่อปุ๋ยท่ีให้แตกต่ำงกัน	 ซึ่งอำจเป็นผล
มำจำก	ดินในแต่ละสวนมีควำมแตกต่ำงกัน	รวมทั้ง
กำรจัดกำรอื่นๆแตกต่ำงกัน	เป็นต้น	ดังนั้น	จะต้อง
มีกำรปรับลดหรือเพิ่มปริมำณปุ๋ยที่ควรให้กับพืช
ตระกูลส้มในปีต่อไปด้วย	 ซ่ึงอำจท�ำได้โดยสังเกต	 
ใบส้ม	 ที่ว่ำมีอำกำรผิดปกติเช่น	 ใบล่ำงหรือใบยอด
เหลอืงหรอืไม่	เหลอืงมำกหรอืน้อย	อำกำรเหลอืงเป็น
อย่ำงไร	 เป็นต้น	 หำกพบอำกำรก็พิจำรณำเพิ่มปุ๋ย
จำกท่ีเคยให้	 ตำมอำกำร	 	 แต่หำกไม่พบอำกำรก็
แสดงว่ำกำรให้ปุ ๋ยของเรำอำจจะเหมำะสมแล้ว 
ควรใช้กำรวเิครำะห์ดนิและใบ	ร่วมพจิำรณำปรบัลด
หรือเพิ่มปริมำณปุ๋ยด้วย	 จะท�ำให้กำรให้ปุ ๋ยมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	
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แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหารพืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

ภาพที่ 7 อาการใบลา่งเหลอืงของตน้ทีไ่ดร้ับปุย๋ไมพ่อ(ซา้ย) และไดร้ับเพยีงพอ(ขวา)

29
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การวิเคราะห์พืช
	 กำรวเิครำะห์พชืเป็นกำรตดิตำมว่ำปุย๋ทีเ่รำ

ใส่ลงไป	 พืชดูดขึ้นไปใช้เพียงใด	 ท�ำได้โดยกำรเก็บ
ตัวอย่ำงใบพืชตระกูลส้มต�ำแหน่งที่	3-4	จำกยอดไม่
ติดผลที่ใบอำยุ	 4-7	 เดือนมำวิเครำะห์ปริมำณธำตุ
อำหำร	 และเปรียบเทียบกับค่ำที่เหมำะสมของพืช
ตระกูลส้ม	(ตำรำงที่	6	)	เช่นหำกมีกำรวิเครำะห์ใบ
ได ้ต�่ำหรือสูงกว ่ำค ่ำท่ีเหมำะสม(โดยท่ัวไปใช	้ 
น้อยหรือมำกกว่ำค่ำที่เหมำะสม	5	%)	จะต้องเพิ่ม
หรือลดปุ๋ยลงไป	อีกประมำณ	20-25	%	จำกอัตรำ
เดิมที่เคยใส่	 หลังจำกนั้นท�ำกำรติดตำมสังเกต
ผลผลติทีเ่ปลีย่นแปลงในปีต่อไป	พร้อมตรวจสอบค่ำ
วิเครำะห์ใบในปีต ่อไปด้วยโดยรักษำระดับค่ำ
วิเครำะห์ใบให้เหมำะสม

ตารางที่ 6 แสดงชว่งคา่ทีเ่หมาะสมของปรมิาณธาตอุาหารในใบสม้

ธาตุอาหาร 
ค่าที่เหมาะสม
(ดัดแปลงจาก

Mattos et al.,2012)

ค่าที่เหมาะสม
(นันทรัตน์,2545)

ไนโตรเจน	(%)
ฟอสฟอรัส	(%)
โพแทสเซียม	(%)
แคลเซียม	(%) 
แมกนีเซียม	(%)
เหล็ก	(ppm)
สังกะสี	(ppm)
ทองแดง	(ppm)
แมงกำนีส	(ppm)

2.3-2.7
0.12-0.16
1.0-1.5
3.5-4.5
0.3-0.4
50-120
35-50
10-20
35-50

2.4-2.7
0.12-0.16
0.8-1.1
3.0-5.5

0.26-0.60
-

25-100
5-16

31-100
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แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหารพืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

ส�ำหรับจุลธำตุอำหำรนั้น	 มีควำมจ�ำเป็นไม่น้อยไปกว่ำกำรปรับปรุงดิน
และกำรให้ปุย๋ทีเ่ป็นธำตอุำหำรหลกั	เพรำะท่ีผ่ำนมำเกษตรกรละเลยกำรจดักำร
ดนิและมกีำรให้ธำตอุำหำรเพยีงธำตอุำหำรหลกัเท่ำนัน้	แทบจะไม่มกีำรจดักำร
ให้จลุธำตอุำหำรเลย	รวมทัง้ดนิบนพืน้ทีส่งูมคีวำมเป็นกรด-ด่ำงไม่เหมำะสม	ซ่ึง
จะส่งผลถึงควำมเป็นประโยชน์ของจุลธำตุได้	 ซึ่งสำมำรถพบกำรแสดงอำกำร
ขำดได้ทั่วไป	ดังนั้นควรมีกำรจัดกำรให้ปุ๋ยจุลธำตุให้กับพืชตระกูลส้ม	และควร
มีกำรให้ทำงดินซึ่งเป็นวิธีที่พืชน�ำไปใช้ได้ดีที่สุด	 (พิจำรณำตำมค่ำวิเครำะห์ดิน)	
ดังตำรำงที่	7		ส่วนกำรให้ทำงใบนั้นควรพิจำรณำให้ตำมควำมจ�ำเป็น	เท่ำนั้น						

ที่มำ:	Menzel	and	Simpson,	1986

ตารางที่ 7 ปรมิาณจลุธาตอุาหารทีใ่หท้างดนิและการใหท้างใบ

แร่ธาตุอาหาร การให้ทางใบ     
       (กรัม/ลิตร)

  การให้ทางดิน
กรัม/ม2ของพื้นที่    

           ทรงพุ่ม/ปี

บอแรกซ์	(Borax)
สังกะสี	(Zinc	sulphate	heptahydrate)
ทองแดง(Copper	sulphate	(bluestone))
เหล็ก(Iron		sulphate	or	chelate)
แมงกำนีส(Manganese	sulphate)

1.0
2.0
2.0
1.0
2.0

2.0
25
4.0
10.0
5.0
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การใช้ปุ๋ยเคมี
ให้มีประสิทธิภาพ

กำรใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภำพสูง		หมำยถึง
กำรใช้ปุ๋ยชนิดที่เหมำะสมโดยวิธีกำรที่ถูกต้อง		เพื่อ
ให้ได้ผลผลิตออกมำมีมูลค่ำสูงสุด	 และมีต้นทุนต�่ำ		
ซึง่หลกักำรปฏบิตัเิพือ่ให้ปุย๋เคมทีีใ่ห้มปีระสทิธภิำพ
สูงสุดมีดังนี้คือ		

1.	 ใช้ปุ๋ยให้ตรงกับที่พืชขำด	 เมื่อขำดธำตุ
ไนโตรเจนก็ต้องให้ปุ๋ยไนโตรเจน	 และต้องให้จนถึง
ระดับที่เพียงพอ		ถ้ำขำดแคลน	3	ธำตุ	ก็ให้จนครบ	
และเพียงพอทั้ง	 3	 ธำตุ	 หำกให้ไม่ครบก็จะให้ผล
เหมอืนกับไม่ให้อะไรเลย	เพรำะธำตทุีข่ำดอยูจ่ะเป็น
ตัวจ�ำกัดกำรเจริญเติบโตของพืช	

2.	พยำยำมให้ดนิร่วนซุยและมีควำมชืน้อย่ำง
เหมำะสม			เพรำะโดยปกติรำกพืชจะแผ่ขยำยและ
ชอนไชในดนิร่วนซยุได้ดมีำก	ย่อมมโีอกำสดูดน�ำ้และ
ธำตุอำหำรจำกดินไปใช้อย่ำงเต็มที่	 เมื่อใส่ปุ๋ยลงไป
พชืกดู็ดธำตอุำหำรจำกปุย๋ได้มำก	ถ้ำดนิแน่นทึบต้อง
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้พอเพียง	 รวมทั้งควรให้ควำมชื้น
อย่ำงเพียงพอ	 เพรำะนอกจำกจะท�ำให้ปุ๋ยละลำย
แล้ว	 พืชยังต้องกำรน�้ำไปใช้ประโยชน์โดยตรงด้วย	
หำกดินแห้งหรือแฉะเกินไปจะไม่สำมำรถดูดธำตุ
อำหำรได้ดี

3	 .ใส่ปุ๋ยให้ถูกที่	 ถูกจังหวะและปริมำณที่
เหมำะสม	ปุ๋ยท่ีใส่ลงไปในดินจะเป็นประโยชน์ต่อพชื
ได้ก็ต่อเมื่อปุ๋ยนั้นละลำยในดิน	ตรงบริเวณที่รำกพืช
เจริญเติบโตและแผ่ขยำยอย่ำงหนำแน่น	 แต่ควำม
เข้มข้นของปุย๋ในดนินัน้จะต้องไม่มำกเกินไปจนเป็น
พิษต่อรำกพืช	
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4.	ป้องกันกำรสูญหำย	ปุ๋ยอำจสูญหำยไปจำกดินได้ดังได้กล่ำว
มำแล้ว			หำกปุ๋ยที่ละลำยน�้ำง่ำย	เช่นปุ๋ยไนโตรเจน	จะถูกน�้ำชะลงไป
ในชัน้ดนิลกึ	ซึง่รำกพชืดดูมำใช้ไม่ได้	หลงัจำกใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต้องรดน�ำ้
แต่พอควรเท่ำนัน้	และควรป้องกันน�ำ้เซำะกร่อนดนิแล้วดินถูกพัดพำไป
ตำมน�้ำ	 ปัญหำอย่ำงนี้มักเกิดขึ้นเมื่อปลูกพืชในพื้นที่ซึ่งมีควำมลำดเท
มำก					ส�ำหรับอีกกรณีหนึ่งคือกำรสูญเสียปุ๋ยโดยปุ๋ยระเหยไปจำกดิน	
มักเกิดขึ้นเสมอเมื่อใส่ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยแอมโมเนียในดินที่เป็นด่ำงจัด	
หรอืกำรใส่ปุย๋ยเูรยีร่วมกบักำรใส่ปูน	ดงันัน้จงึควรหลกีเลีย่งกำรกระท�ำ
ดังกล่ำว		

5.	 กำรใส่ปุ๋ยไม่เหมำะสมอำจท�ำให้สมดุลของธำตุอำหำรในดิน
คลำดเคลือ่นได้	ปัญหำนีจ้ะเกดิขึน้หำกชำวสวนใส่ปุ๋ยบำงธำตโุดยเฉพำะ
ปุย๋ทีเ่ป็นธำตอุำหำรหลกัหรอืปุ๋ยสตูรท่ีมขีำยกนัอยูท่ั่วๆ	ไปเช่น	15-15-15, 
8-24-24	 ในปริมำณมำกและติดต่อกันเป็นเวลำนำนโดยไม่มีกำร
วเิครำะห์ดนิว่ำ	ดนิในสวนมีปรมิำณธำตุอำหำรมำกน้อยเท่ำใด	จะท�ำให้
ธำตุอื่นซึ่งพืชยังไม่น่ำจะขำดแคลนกลับขำดแคลนได้	 โดยเฉพำะ
ฟอสฟอรัสถ้ำมีปริมำณมำกเกินไปจะมีผลท�ำให้พืชขำดจุลธำตุเช่น
สงักะสแีละทองแดง	เช่น	ในดนิทีม่สีงักะสอียูไ่ม่มำกนกั	แต่พืชยงัไม่ขำด
สงักะส	ีถ้ำใส่ปุย๋ฟอสเฟตค่อนข้ำงมำกในดนิประเภทนี	้จะท�ำให้พืชเร่ิม
ขำดสงักะสทีนัท	ีในดนิทีม่โีพแทสเซยีมปรมิำณมำกจะไปขดัขวำงไม่ให้
พืชดูดแคลเซียมและแมกนีเซียมได้		เป็นต้น	

6.	กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ปุ๋ยโดยกำรตัดแต่งกิ่ง	นอกจำก
จะเป็นกำรตัดก่ิงที่ทึบ	 บังแสงซึ่งกันและกัน	 ท�ำให้ใบที่ถูกบังแสงมี
ประสิทธิภำพในกำรสังเครำะห์แสงลดลง	 เปรียบรำกพืชตระกูลส้มกิ่ง
ตอนซึ่งมีรำกน้อยเสมือนปั๊มสูบน�้ำที่มีแรงจ�ำกัด	 และส่วนกิ่งและยอด
พืชตระกูลส้มเหมือนกับท่อน�้ำ	 จะเห็นได้ว่ำหำกมีท่อน�้ำอยู่มำกเกินไป	
จะท�ำให้ปั๊มที่มีแรงจ�ำกัดไม่สำมำรถส่งน�้ำไปปลำยท่อได้ในปริมำณที่
มำกพอ	แต่ถ้ำปิดหรือลดท่อแยกลงเพื่อให้น�้ำจำกปั๊มส่งถึงปลำยท่อได้
แรงขึน้	ต้นพชืตระกลูส้มก็เช่นกนั	รำกทีม่อียูจ่�ำกดักไ็ม่สำมำรถส่งอำหำร
ไปเลี้ยงทุกยอดได้อย่ำงดีพอ	 ท�ำให้ต้นพืชตระกูลส้มอำจแสดงอำกำร
ขำดธำตุอำหำรได้	 กำรตัดแต่งก่ิงพืชตระกูลส้มออกบ้ำงจะช่วยให้รำก
สำมำรถดูดธำตุอำหำรไปเลี้ยงส่วนยอดได้ทัน	
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การให้ปุ๋ยอินทรีย์ 
และการจัดการเศษวัชพืช
ในสวนไม้ผล

	 อินทรยีวตัถใุนดินเป็นส่ิงทีส่ลำยตัวได้ง่ำย	และรวดเร็ว	
ในประเทศเขตร้อนช้ืนเช่นประเทศไทย	 ถ้ำใช้แต่ปุ๋ยเคมีจะ
ท�ำให้อินทรียวัตถุลดลงอย่ำงรวดเร็ว	 มีผลท�ำให้ดินแน่นทึบ	 
กำรระบำยน�้ำ	 และกำรถ่ำยเทอำกำศไม่ดี	 จึงต้องรักษำระดับ
อนิทรยีวตัถใุนดนิไว้	ถ้ำเป็นดนิเหนยีวและดนิร่วนควรมอีนิทรยี
วัตถุอย่ำงน้อย	2.5	 เปอร์เซ็นต์	ถ้ำเป็นดินทรำยควรมีอินทรีย
วัตถุอย่ำงน้อย	1.5	เปอร์เซ็นต์	โดยกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ประเภท
มูลวัว	มูลไก่	แกลบ	กำรจัดกำรเศษปุ๋ยพืชตระกูลส้มที่ได้จำก
กำรตัดแต่งก่ิงโดยกำรท้ิงให้เน่ำเปื่อยสลำยตัวคลุมโคนต้น	 
จดัว่ำเป็นกำรเพิม่อนิทรยีวตัถุแก่ดินทีป่ระหยดัทีส่ดุ	กำรก�ำจดั
วชัพชืโดยกำรตดัแล้วใช้เศษวชัพชืเป็นปุย๋อนิทรย์ีกเ็ป็นอกีทำง
หนึง่ในกำรเพิม่อนิทรยีวตัถุในดนิ		นอกจำกนีก้ำรไม่เผำใบ	และ
กิ่งแขนงที่ถูกตัดแต่งออกก็จะท�ำให้มีธำตุอำหำรกลับคืนสู่ดิน	 
12	–	30	%		
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อาการขาดธาตแุมกนีเซยีมในเลมอน

อาการขาดธาตสุงักะสใีนคมัควทั

อ า ก า ร ข า ด ธ า ตุ อ า ห า ร ใ น 
พืชตระกูล...ส้ม
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อาการขาดธาตสุงักะสใีนคมัควทั

อาการขาดธาตเุหลก็ในคมัควทั
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