






ดินและธาตุอาหารพืช

พิมพ์ครั้งที่ 1 จ�ำนวน 32 เล่ม

ปีที่พิมพ์ 2563

จัดพิมพ์โดย ศูนย์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                                                     

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์                                                     

27 ถนนอินใจมี ต�ำบลท่ำอิฐ อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์                                            

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  

ที่ปรึกษำ นำยธนำกร อึ้งจิตรไพศำล

คณะผู้จัดท�ำ นำยวัชระ มูลจันทร์

นำงสำวมีนำ กรมมี

ผู้เขียน อำจำรย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง

ชุดคู่มือกำรปรับปรุงบ�ำรุงดิน
ด้วยถ่ำนชวีภำพ ในพืน้ทีพื่ชไร่และนำข้ำว
จังหวัดอุตรดิตถ์

.....................................................................................................................................................

คู่มือเล่มที่ 2

นำยพงศธร มำนิตย์

ชุดคู่มือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับดินและธำตุอำหำรพืช 
แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ



        คู่มือ “ดินและธำตุอำหำรพืช” เล่มนี้เป็น 1 ใน 3 ของชุดคู่มือกำรปรับ                                                                                             
ปรงุบ�ำรงุดนิด้วยถ่ำนชวีภำพ ในพืน้ทีพ่ชืไร่และนำข้ำว จงัหวดัอตุรดติถ์ ทีเ่กดิ                                                                                                      
จำกกำรแนวคิดร่วมกันของกำรบูรณำกำร ทั้ง 3 ภำคส่วน คือ หน่วยงำน                                              
จังหวัด น�ำโดย นำยธนำกร อึ้งจิตรไพศำล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์                                                                                            
หน่วยงำนวิชำกำร โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ และเกษตรกรต้นแบบ                                                                                             
จ�ำนวน 32 รำย จำก 5 พชืไร่จงัหวดัอตุรดิตถ์ ทีต้่องกำรยกระดบัสนิค้ำเกษตร                         
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นเมืองแห่งคุณภำพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สร้ำงควำม                                                                                                  
เชือ่มัน่ในกระบวนกำรผลิตท่ีเกดิจำกกำรผสมผสำนของควำมเป็นอัตลกัษณ์ใน                       
เชงิพืน้ที ่มสีภำพภมิูประเทศ ภมูอิำกำศและภมูปัิญญำท่ีผลติสนิค้ำเกษตรได้                                                      
หลำกหลำยจนได้รบักำรข้ึนทะเบยีนสินค้ำเป็นส่ิงบ่งชีท้ำงภมิูศำสตร์ไทย ได้แก่ 
สับปะรดห้วยมุ่น ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์และทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ 
รวมไปถึงสินค้ำทำงกำรเกษตรท่ีมชีือ่เสยีงท่ีรอกำรขึน้ทะเบยีนในอนำคต เช่น 
มะม่วงหิมพำนต์อุตรดิตถ์ มะขำมหวำนอุตรดิตถ์ เป็นต้น แต่เนื่องด้วยสภำพ
ภมูปิระเทศทีป่ลกูในพืน้ทีหุ่บเขำ ปรมิำณน�ำ้มอีย่ำงจ�ำกดั จงึมีแนวคดิในกำรผลติ                                                                                      
ถ่ำนชีวภำพ “Biochar” ซึ่งเป็นกำรน�ำวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรที่มีอยู่ใน                 
พืน้ทีม่ำเพิม่มลูค่ำของกำรเป็นสำรปรบัปรงุดนิและเพิม่ธำตอุำหำรพชื ช่วยกัก                                                                                                   
เกบ็ควำมชืน้และเป็นทีอ่ยูอ่ำศยัของจลุนิทรย์ีในดนิและช่วยดดูซับโลหะหนกั                                                                                             
ในดิน อันเกิดจำกกำรสลำยตัวของวัตถุต้นก�ำเนิดดินหรือหินและแร่
        ขอขอบคุณส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ที่เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญ                                                                             
ของปัญหำเชิงพื้นท่ี ในกำรอุดหนุนงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน อันเป็น                                                                                       
กลไกส�ำคญัของกำรขบัเคลือ่นผลงำนวจัิยสู่กำรปฏบัิตจิรงิเชิงพืน้ทีด้่วยกระบวน-                                                                                         
-กำรทำงวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐำนควำมเหมำะสม                                                                                                         
และเกษตรกรสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ ซึง่จะช่วยส่งเสรมิคณุภำพชวีติและรกัษำ                                                                                               
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยืน ตลอดจน                                                                                              
ยกระดับคณุภำพชวีติของชมุชนให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมหรอืสงัคมคำร์บอน                                                                                                     
ต�่ำ ผสมผสำนกำรต่อยอดองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยเชิงพ้ืนที่กับภูมิปัญญำ  
ท้องถิ่น

ค�าน�า
.........................................................................................................................................................



สารบัญ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความ                        
อุดมสมบูรณ์            
ของดิน

ควำมอุดมสมบูรณ์
ของดินคืออะไร

หน้ำ               

7
องค์ประกอบของดิน

หน้ำ               

7

คุณสมบัติของดิน
หน้ำ               

9
พืชดูดใช้ธำตุอำหำร
ในรูปของประจุไฟฟ้ำ

หน้ำ               

11
ปริมำณธำตุอำหำร
ในดินที่เหมำะสมฯ

หน้ำ               

13
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ควำมเป็นกรดด่ำงฯ

หน้ำ               

14
สำรปรับปรุงดินที่ควรรู้จักหน้ำ               

15

วัสดุอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์
หนำ้               

18
กำรวินิจฉัยควำมผิดปกติ
ของพืชเบื้องต้น

หนำ้               

20

บทที่ 1



...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ธาตุอาหารพืช                        

ธำตุไนโตรเจน
หน้ำ               

29

ธำตุฟอสฟอรัสหน้ำ               

30
ธำตุโพแทสเซียมหน้ำ               

31
ธำตุแคลเซียมหน้ำ               

33

ธำตุแมกนีเซียมหน้ำ               

34

ธำตุก�ำมะถันหน้ำ               

35

ธำตุเหล็กหน้ำ               

36

ธำตุทองแดง
หนำ้               

37

ธำตุสังกะสีหนำ้               

38
ธำตุแมงกำนีสหนำ้               

39
ธำตุโบรอนหนำ้               

40

ธำตุโมลิบดินัมหนำ้               

41

ธำตุคลอรีนหนำ้               

42

ธำตุซิลิกอนหนำ้               

42
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..............................................................................................................................................

       ควำมอุดมสมบูรณ์ของของดิน หมำยถึง ควำมสำมำรถของดิน
ในกำรปลดปล่อยธำตอุำหำรรปูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพชืได้ครบทกุธำตใุน
ปริมำณที่เพียงพอและสมดุลกันตำมที่พืชต้องกำรของพืช

1. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน คืออะไร

รปูที ่1 สดัส่วนขององค์ประกอบของดนิทัง้หมด

       ดนิทีเ่หมำะส�ำหรับกำรปลูกพืชโดยทัว่ไป ควรมีสดัส่วนขององค์
ประกอบทีเ่ป็นของแขง็จำกอนนิทรยีวตัถ ุ 45% และอินทรยีวตัถทุีไ่ด้มำ
จำกกำรสลำยตวัของเศษซำกสิง่มชีวีติ 5% ส่วนทีเ่หลอือกีครึง่หนึง่นัน้เป็น
ทีอ่ยูข่องน�ำ้ 25% และอำกำศ 25% โดยองค์ประกอบของดินทัง้หมดมี 4 
ส่วน ดงัแสดงรูปท่ี 1

2. องค์ประกอบของดิน
..............................................................................................................................................
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“ดิน”
ความอุดมสมบูรณ์ของ บทที่

1



เป็นส่วนประกอบทีม่ปีริมำณมำกทีส่ดุในดนิทัว่ไป 
ได้มำจำกกำรผุพังสลำยตัวของหินและแร่ เป็น
แหล่งที่มำของธำตุอำหำรพืช

................................

อนินทรียวัตถุ1

ซำกพืชซำกสัตว์ที่ก�ำลังสลำยตัว เซลล์จุลินทรีย์ 
ท้ังท่ีมีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตำยแล้ว ตลอดจน
สำรอนิทรย์ีทีไ่ด้จำกกำรย่อยสลำย หรอืส่วนทีถ่กู
สังเครำะห์ขึ้นมำใหม่ เป็นแหล่งของธำตุอำหำร
พืชและจุลินทรีย์ดิน เป็นองค์ประกอบที่ควบคุม
สมบัติทำงกำยภำพของดิน

..........................................................

อินทรียวัตถุ2

ของเหลวที่พบอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงอนุภำค
ดินหรอืเมด็ดนิ มีควำมส�ำคญัมำกต่อกำรปลกู
และกำรเจรญิเตบิโตของพชื เนือ่งจำกเป็นตัว
ช่วยในกำรละลำยธำตุอำหำรต่ำง ๆ ในดิน 
และเป็นส่วนส�ำคญัในกำรเคลือ่นย้ำยอำหำร
พืชจำกรำกไปสู่ส่วนต่ำง ๆ ของพืช 

..............................................................................................................

น�้า3

แก๊สที่พบโดยทั่วไปในดิน คือ แก๊สไนโตรเจน 
(N

2
) ออกซเิจน (O

2
) และคำร์บอนไดออกไซด์ 

(CO
2
) ซึ่งรำกพืชและจุลินทรีย์ดินใช้ในกำร

หำยใจ และสร้ำงพลังงำนในกำรด�ำรงชีวิต

อากาศ4

น�้ำ

อำกำศ

ขนรำกพืช
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        ดนิประกอบด้วยอนภุำค 3 อนภุำคใหญ่ คอื อนภุำคแร่ดนิเหนยีว อนภุำค
ทรำยแป้งและอนุภำคทรำย

3. คุณสมบัติของดิน

    อนุภำคแร่ดินเหนียวมีขนำดเล็กที่สุดและมีที่พื้นผิวของแร่ดินเหนียวมี
ประจไุฟฟ้ำเป็นลบ ท�ำให้เกดิกำรดดูยดึกบัธำตอุำหำรท่ีมีประจไุฟฟ้ำเป็นบวก
ได้ หรอืมค่ีำควำมสำมำรถในกำรแลกเปล่ียนประจบุวก (C.E.C.)  สงู ดงัน้ันถ้ำ
ในดินมแีร่ดนิเหนยีวมำกกจ็ะมปีระจลุบมำก จงึสำมำรถดดูยดึธำตอุำหำรทีม่ี
ประจบุวกได้มำก เมือ่ 3 อนภุำคนีม้ำผสมกนัจงึท�ำให้เกดิระดบัควำมละเอียด
หรอืควำมหยำบของดนิท่ีแตกต่ำงกัน ซ่ึงเรำเรียกว่ำ “เนือ้ดิน” ซึง่สำมำรถแบ่ง
เป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่

รปูที ่2 อนภุำคต่ำง ๆ ของดนิ

.........................................................................................................................................................
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ไม่ค่อยเหมำะสม                               
ในกำรปลกูพชื        

ไม่เก็บปุย๋ธำตุอำหำร
พชื และไม่เก็บน�ำ้

เหมำะสมกำรปลูกพืช 
เกบ็ปุ๋ยดกีว่ำดนิทรำย 
กำรระบำยน�ำ้ดกีว่ำ  

ดนิเหนยีว

เกบ็ปุ๋ยธำตอุำหำรพชืดี 
แต่กำรระบำยน�ำ้ไม่ดี 

อำกำศน้อย

ดนิทราย ดนิร่วน ดินเหนยีว

............................................................................................

............................................................................................

รปูที ่3 แสดงลกัษณะควำมพรนุของดนิ

เนือ้ดนิมคีวำมสมัพันธ์กบัควำมหนำแน่น หรือ ควำมพรนุของดนิ ซ่ึงส่งผล
ต่อกำรระบำยน�ำ้ ระบำยอำกำศ ดนิท่ีมีอนภุำคละเอยีดยดึเหน่ียวน�ำ้ไว้ได้
ดแีละมช่ีองว่ำงระหว่ำงเมด็ดนิมำก จงึมโีอกำสทีจ่ะมีน�ำ้ในดนิได้มำกกว่ำ
ดนิทีม่อีนภุำคหยำบจะยดึน�ำ้ได้น้อย เพรำะมช่ีองว่ำงระหว่ำงเม็ดดนิน้อย
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       ภำยในดินประกอบไปด้วยแร่ธำตุและฮิวมัส ซึ่งเป็นของแข็งที่มีขนำด
ใหญ่ทีร่ำกพชืไม่สำมำรถดดูใช้ธำตอุำหำรได้โดยตรง แต่เมือ่ธำตอุำหำรเหล่ำนี้                                                                                            
หลุดออกมำอยู่ในรูปที่เป็นประจุไฟฟ้ำละลำยอยู่ในน�้ำในดินหรือถูกดูดยึด                                                                                        
ไว้ทีบ่รเิวณผวิของอนภุำคดนิ รำกพชืจงึจะสำมำรถดดูใช้ธำตอุำหำรเหล่ำนีไ้ด้                                                                                            
ดังนั้นไม่ว่ำเรำจะใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในดิน ปุ๋ยเกิดกระบวนกำร
ย่อยสลำยหรอืละลำยแล้วธำตอุำหำรพชืต้องอยูใ่นรปูทีเ่ป็นประจไุฟฟ้ำเท่ำนัน้ 
รำกพืชจึงจะดูดใช้ธำตุอำหำรได้ 
       ธำตุอำหำรพืชที่อยู่ในรูปของประจุไฟฟ้ำที่ดูดยึดไว้ที่อนุภำคดิน และ                                     
ละลำยอยู่ในน�้ำในดิน เรียกว่ำ “รูปที่เป็นประโยชน์” และในกำรตรวจ
วิเครำะห์ดินจะเป็นกำรวัดหำปริมำณธำตุอำหำรเหล่ำนี้เพื่อประเมินว่ำในดิน
มีธำตุอำหำรมำกน้อยเท่ำไหร่ และต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่

4. พืชดูดใช้ธาตุอาหารในรูปของประจุไฟฟ้า

รปูท่ี 4 ธำตุอำหำรพชืทีอ่ยูใ่นรูปของประจุไฟฟ้ำท่ีดดูยดึไว้

.........................................................................................................................................................
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ธาตุ รูปที่เป็น
ประโยชน์

ชื่อเรียก

คาร์บอน CO
2

แก๊สคำร์บอนไดออกไซต์

ออกซิเจน O
2

แก๊สออกซิเจน

ไฮโดรเจน H
2
O น�้ำ

ฟอสฟอรัส H
2
PO

4
- ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต

HPO
4
2- โมโนไฮโดรเจนฟอสเฟต

แคลเซียม Ca2+ แคลเซียมไอออน

แมกนีเซียม Mg2+ แมกนีเซียมไอออน

ก�ามะถัน SO
4
2- ซัลเฟต

สังกะสี Zn2+ ซิงค์ไอออน

โบรอน H
3
BO

3
บอริก

B
4
O

7
2- บอเรต

ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์อยู่ในรูปของประจุไฟฟ้า

ไนโตรเจน NH
4
+ แอมโมเนียม

NO
3
- ไนเตรต

Urea ยูเรีย

เหล็ก Fe2+ เฟอรัสไอออน

Fe3+ เฟอริกไอออน

ทองแดง Cu+, Cu2+ คอปเปอร์ไอออน

แมงกานีส Mn2+, Mn4+ แมงกำนีสไอออน

โพแทสเซียม K+ โพแทสเซียมไอออน

โมลิบดีนัม MoO
4
2- โมลิบเดต

คลอรีน Cl- ครอไรด์ไอออน
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5. ปริมาณธาตุอาหารในดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก
.........................................................................................................................................................

คุณสมบัติของดิน ช่วงที่เหมาะสม

ค่ำพีเอชของดิน 5.5-6.5

อินทรียวัตถุ OM (%) 2.0-3.0

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์, 35-60
avail. P (มก./กก.)

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนที่ได้, 100-200
exch. K (มก./กก.)

แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนที่ได้, 800-1500
exch. Ca (มก./กก.)

แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนที่ได้,  250-400
exch. Mg (มก./กก.)

เหล็ก, Fe (มก./กก.) 60-70

แมงกำนีส, Mn (มก./กก.) 20-60

ทองแดง, Cu (มก./กก.) 3-5

สังกะสี, Zn (มก./กก.) 3-15

โบรอน, B (มก./กก.) 4-6

ก�ำมะถัน, S (มก./กก.) 25-150
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       ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน หรือ “พีเอช” (pH) เป็นค่ำปฏิกิริยำดิน 
วัดได้จำกควำมเข้มข้นของปริมำณไฮโดรเจนไอออน (H+) ในดิน ชนิดและ                  
ปริมำณของประจุบวกที่ถูกดูดซับอยู่ในดินจะควบคุมควำมเป็นกรดหรือด่ำง                                                                                               
ของดิน เช่น ดนิทีม่ปีระจ ุH+, Al3+, NH

4
+ และ Fe3+ มสีมบตัเิป็นกรด ในขณะ

ที่ดินที่ประจุ Ca2+, Mg2+ และ Na2+ มีสมบัติเป็นด่ำง
       พีเอชของดินมีควำมส�ำคัญต่อกำรปลูกพืชมำก เพรำะเป็นตัวควบคุม
กำรละลำยธำตุอำหำรในดนิ ถ้ำดนิมค่ีำพีเอชไม่เหมำะสมธำตอุำหำรในดินอำจ 
จะละลำยออกมำได้น้อย ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของพืช หรือในทำง                                                                                        
ตรงกันข้ำมธำตุอำหำรบำงชนิดอำจจะละลำยออกมำมำกเกินไปจนเป็นพิษ
ต่อพืชได้ ดังภำพที่ 5 ค่ำพีเอชที่เหมำะสมคือประมำณ 5.5-6.5

6. ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรดด่าง
กับความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช

รปูที ่5 แสดงค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของดิน

.........................................................................................................................................................
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       สำรปรับปรุงดินเป็นสำรที่ได้จำกธรรมชำติ สำรสังเครำะห์หรือสำรเคมี                                                                                                
ทัง้แบบทีเ่ป็นวสัดอุนิทรย์ีและอนนิทรย์ีทีม่กีำรปรงุแต่ง หรอืไม่มกีำรปรงุแต่ง                                                                                                
ก็ได้ โดยทัว่ไปกำรใช้สำรปรับปรุงดนิมวีตัถปุระสงค์เพือ่ปรบัปรงุดนิให้เหมำะ
สมต่อกำรเจรญิเตบิโตของพชื แก้ปัญหำสมบตัทิำงด้ำนเคมแีละทำงกำยภำพ
ของดิน ซึ่งสำรปรับปรุงดินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

7. สารปรับปรุงดินที่ควรรู้จัก

      ใช้ปรับปรุงดินกรด ส่วนใหญ่เป็นหินหรือแร่ตำมธรรมชำติที่ไม่มีกำรปรุง
แต่ง เช่น ปนูขำว หนิปนู ปนูมำร์ล โดโลไมต์ วสัดปูุนแต่ละชนดิจะมีฤทธิใ์นกำร
ลบล้ำงควำมเป็นกรดในดนิได้แตกต่ำงกนั นอกจำกนีย้งัมีปัจจยัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น ดินแต่ละชนิดต้ำนทำนต่อกำรเปลี่ยนค่ำพีเอชได้ต่ำงกันร่วมไปถึงควำม
ละเอยีดของสำรปรบัปรงุดนิ ดงันัน้จงึควรน�ำดนิไปตรวจทกุๆ 2 ปี และใช้สำร
ปรับปรงุดนิตำมอตัรำแนะน�ำ กรณพีืน้ทีเ่พำะปลกูไม่มีระบบน�ำ้ ควรใส่วสัดปูุน
ในช่วงต้นฤดูฝน ด้วยกำรโรยวัสดุปูนบำงๆ บนดิน ทิ้งไว้อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ 
จึงจะใส่ปุ๋ยเคมีได้ ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีไปพร้อมกับวัสดุปูน เพรำะฤทธิ์ด่ำงของ
วสัดปุนูจะไปท�ำปฏกิริยิำกบัปุย๋ ท�ำให้ธำตอุำหำรทีอ่ยูใ่นปุย๋ไม่ละลำยออกมำ

7.1 สารปรับปรุงดินที่มีฤทธิ์เป็นด่าง

.........................................................................................................................................................
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รปูท่ี 6 วสัดุปรบัปรงุดนิทีม่ฤีทธ์ิเป็นด่ำง : ปนูขำว



      ที่เน้นกำรปรับปรุงทำงกำยภำพของดิน ท�ำให้ดินจับตัวกันเป็นก้อน อุ้ม
น�้ำ ไม่แน่นทึบ บำงชนิดปลดปล่อยธำตุอำหำรได้ไม่มำกนัก สำรปรับปรุงดิน
กลุ่มนี้ ได้แก่ ยิปซัม ซีโอไลต์ กรดฮิวมิก เวอร์มิคิวเตอร์ เป็นต้น

7.2 สารปรับปรุงดินชนิดอื่นๆ

         เป็นแร่เกลือจืด มีค่ำพีเอชเป็นด่ำง แต่ไม่สำมำรถลบล้ำงควำมเป็นกรด                                                                                     
ของดินได้ มีธำตุแคลเซียม 23% และธำตุก�ำมะถันสูง 18% เหมำะส�ำหรับ
กำรปรับปรุงดินในกำรเพำะปลูกไม้ผล เนื่องจำกพืชต้องกำรแคลเซียมและ
ก�ำมะถันปริมำณมำกและยังช่วยลดควำมเค็มในดินได้ 

1. ยิปซัม

       เป็นแร่ที่มีควำมพรุน มีแร่ธำตุซิลิคอน 65% และธำตุอลูมินัม 10% 
เป็นองค์ประกอบหลัก สำมำรถดูดซับธำตุอำหำรประจุบวกได้สูง นิยมใช้
เป็นสำรปรับปรุงดินที่มีเนื้อหยำบหรือดินทรำยเพื่อช่วยในกำรดูดซับธำตุ
อำหำร และช่วยท�ำให้กำรใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

2. ซีโอไลต์ 

ชุดคู่มือกำรปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยถ่ำนชีวภำพฯ

ดินและธำตุอำหำรพืช16

รปูที ่7 ยปิซัม

รปูที ่8 ซโีอไลต์
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       เป็นแร่ที่ได้จำกกำรสลำยตัวของหิน มีธำตุโพแทสเซียม 5-8% และธำตุ
แมกนีเซียมเล็กน้อย 9-12% ไม่ละลำยน�้ำแต่อุ้มน�้ำได้ดี มีน�้ำหนักเบำ นิยม
ผสมในดินปลูก สำรปรับปรุงดินชนิดนี้สำมำรถน�ำไปใส่ในดินเหนียวที่มีกำร
ระบำยน�้ำ ระบำยอำกำศไม่ดี เพื่อให้ดินโปร่งมำกขึ้น

3. เวอร์มิคิวไลต์ 

       เป็นสำรอินทรีย์ที่มีโครงสร้ำงซับซ้อนสกัดได้จำกปุ๋ยอินทรีย์ ดินอินทรีย์ 
(พที) ถ่ำนหนิลิกไนต์และแร่ลโีอนำไดต์ โดยกรดฮวิมิกทีส่กดัได้จำกลโีอนำไดต์
เป็นกรดฮิวมิกที่มีคุณภำพดีที่สุด มีองค์ประกอบหลักเป็นธำตุคำร์บอน 27% 
ธำตุไฮโดรเจน 5% และธำตุไนโตรเจน 2% เป็นสำรปรับปรุงดินที่มีควำม
สำมำรถในกำรดูดซับธำตุอำหำรประจุบวกสูงมำก ช่วยแก้ปัญหำดินแน่นทึบ 
อุ้มน�้ำได้ดีขึ้น ช่วยดูดซับธำตุอำหำรบำงชนิดที่มีมำกจนเกินไปในดิน

4. กรดฮิวมิก

รปูที ่9 เวอร์มคิวิไลต์

รปูที ่10 กรดฮวิมกิ



       กำรเติมอินทรียวัตถุลงดิน เป็นกำรให้อำหำรและพลังงำนแก่จุลินทรีย์
ดิน เมื่ออินทรียวัตถุเกิดกำรย่อยสลำย สำรประกอบอินทรีย์ต่ำงๆ และธำตุ                                                                                               
อำหำรพืชจะถูกปลดปล่อยออกมำอยู่ในดิน รวมถึงไนโตรเจนในกำรสลำย
ตัวของเศษซำกพืชเกิดจำกกิจกรรมของจุลินทรีย์ ผลของกำรสลำยตัวดัง
กล่ำวสุดท้ำยจะได้สำรที่เรียกว่ำ “ฮิวมัส” (Humus) ซึ่งเป็นสำรประกอบที่
มีโครงสร้ำงซับซ้อนคงทนต่อกำรสลำยตัวสูงจึงสลำยตัวได้ช้ำมำก มีสีน�้ำตำล                                                                                              
เข้มถึงด�ำ โดยฮิวมัสนั้นมีควำมส�ำคัญมำกในเรื่องของกำรเก็บกักธำตุอำหำร                                                                                             
ของพชื สำมำรถเกบ็กักธำตอุำหำรทีเ่ป็นเป็นไอออนบวกได้สงู หำกเรำสำมำรถ                                                                                               
สร้ำงฮิวมสัให้มปีรมิำณเยอะได้ กจ็ะท�ำให้ดนิสำมำรถเกบ็ธำตอุำหำรได้มำกขึน้ 
กำรสูญเสียธำตุอำหำรในดินจำกกำรชะล้ำงของน�้ำจะน้อยลง

8. วัสดุอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์

        กำรสร้ำงฮิวมัสนั้นท�ำได้โดยกำรเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยวิธีกำร
คืนเศษซำกพืช หรือปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสดต่ำงๆ กลับลงไปในดิน

รปูที ่11 ลกัษณะและประโยชน์ของฮวิมสั

.........................................................................................................................................................
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       อย่ำงไรก็ตำมต้องเลือกชนิดของวัสดุอินทรีย์ที่ใส่ลงไปในดินด้วย เนื่อง                        
จำกกระบวนกำรย่อยสลำย มีองค์ประกอบหลำยอย่ำงทีเ่กีย่วข้อง เช่น ขนำด                                                                                                 
ของอินทรียวัตถุ ต�ำแหน่งของอินทรียวัตถุในดิน ควำมเป็นกรดด่ำง ควำมชื้น                                                                                               
ที่เหมำะสมและที่ส�ำคัญที่สุดคือสัดส่วนคำร์บอนต่อไนโตรเจน เพรำะมี                                         
ควำมสัมพันธ์กับควำมยำกง่ำยในกำรย่อยสลำยของวัสดุอินทรีย์ชนิด
นั้นๆ วัสดุอินทรีย์ที่ย่อยสลำยง่ำย ค่ำสัดส่วนคำร์บอนต่อไนโตรเจนต�่ำ เช่น 
พืช ตระกลูถ่ัว โสนอฟัริกนั โสนอนิเดยี ปอเทอืง ในขณะทีว่สัดอุินทรีย์ท่ีย่อย
สลำยยำกจะมีค่ำสัดส่วนคำร์บอนต่อไนโตรเจนสูง กำรน�ำวัสดุอินทรีย์
มำใช้ปรับปรุงดินมีควำมจ�ำเป็นต้องพิจำรณำค่ำสัดส่วนของคำร์บอน
ต่อไนโตรเจน ที่ต้องไม่เกิน 20 หรือวัสดุอินทรีย์ที่ย่อยสลำยอย่ำงสมบูรณ์
แล้วเท่ำนั้น แต่หำกใส่วัสดุอินทรีย์ที่ยังย่อยสลำยไม่สมบูรณ์จะเกิดปัญหำ
ตำมมำ คือ กระบวนกำรย่อยสลำยยังคงด�ำเนินต่อไป ในระหว่ำงนั้น                                                                                     
จะเกิดควำมร้อนขึ้นและจุลินทรีย์จะดูดใช้ธำตุอำหำรที่มีอยู่ในดินไปใช้ใน                            
กระบวนกำรย่อยสลำยด้วย ดังน้ันพืชจะแสดงอาการใบเหลือง เนื่องจาก
ความร้อนในดินและขาดธาตุอาหารชั่วคราว ดังแสดงในรูปที่ 12

รปูที ่12 แสดงอำกำรใบเหลอืงของพชื
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     ปริมำณธำตุอำหำรที่พืชต้องกำรมีควำมแปรปรวนมำกขึ้นกับชนิดพืช                                                                                                 
ระดบัของผลผลติและธำตุอำหำรแต่ละชนิด โดยปกติเม่ือพชืได้รบัธำตอุำหำร 
อย่ำงเพยีงพอแล้วพชืจะให้ผลผลติทีด่มีคุีณภำพ แต่หำกได้รบัธำตอุำหำรน้อย
เกินไปหรือมำกจนเกินไปพืชจะแสดงอำกำรผิดปกติ ควำมผิดปกติของพืช
สำมำรถเกิดได้ใน 2 ลักษณะ คือ กรณีพืชขำดธำตุอำหำร และกรณีพืชได้รับ
ธำตุอำหำรมำกเกินไปจนเป็นพิษ

9. การวินิจฉัยความผิดปกติของพืชเบื้องต้น

      กำรขำดธำตุอำหำรพืชมีโอกำสเกิดขึ้นมำกกว่ำ เนื่องจำกดินขำดควำม
อุดมสมบูรณ์และเกษตรกรไม่ได้ตระหนักถึงกำรใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตำมควำม
ต้องกำรของพชืในแต่ละช่วงของกำรเจรญิเตบิโต และละเลยกำรใช้ธำตอุำหำร
รองและจุลธำตุอำหำร

 9.1 กรณีพืชขาดธาตุอาหาร

        กำรสงัเกตอำกำรขำดธำตอุำหำรพชืด้วยตำเปล่ำในพืน้ทีเ่พำะปลกู (Field 
Diagnostic) ส่วนใหญ่สงัเกตทีใ่บและล�ำต้น เนือ่งจำกสังเกตได้ง่ำยกว่ำรำก ดงั
แสดงในรูปที่ 13 และในส่วนของกำรวินิจฉัยได้แบ่งกลุ่มของธำตุอำหำรออก
เป็น 2 กลุ่ม ตำมควำมสำมำรถในกำรเคลือ่นท่ีได้ในต้นพชื ดงัแสดงในรปูที ่14

.........................................................................................................................................................
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รปูที ่13 ลกัษณะกำรขำดธำตอุำหำรของพชื
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      กำรได้รบัธำตอุำหำรพืชทีม่ำกเกนิไป นอกจำกจะส่งผลต่อพชืโดยตรงแล้ว 
ยังท�ำให้เกิดอำกำรเป็นพิษต่อพืช เช่น อำกำรใบไหม้ เนื้อเยื่อตำยแล้ว ยังส่ง
ผลท�ำให้พืชดูดใช้ธำตุอำหำรชนิดอื่นๆ น้อยลง เช่น หำกใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสมำก
เกินไปจะท�ำให้พืชแสดงอำกำรขำดธำตุสังกะสี เป็นต้น โดยแต่ละธำตุจะส่ง
ผลกระทบต่ออีกธำตุหนึ่ง ดังแสดงในตำรำง

9.2 กรณีพืชได้รับธาตุอาหารมากเกินไป 

ธาตุที่พืชได้รับมากเกินไป ธาตุที่พืชดูดใช้น้อยลง

ไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม

โพแทสเซียม ไนโตรเจน แคลเซียม แมกนีเซียม

ฟอสฟอรัส สังกะสี เหล็ก ทองแดง

แคลเซียม โบรอน แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส

แมกนีเซียม แคลเซียม โพแทสเซียม

เหล็ก แมงกำนีส

แมงกำนีส เหล็ก โมลิบดีนัม แมกนีเซียม

ทองแดง โมลิบดีนัม เหล็ก แมงกำนีส สังกะสี

สังกะสี เหล็ก แมงกำนีส

โมลิบดีนัม ทองแดง เหล็ก

โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม

อลูมินัม ฟอสฟอรัส

แอมโมเนียมไอออน แคลเซียม ทองแดง

ก�ำมะถัน โมลิบดีนัม
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       ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องกำรให้ปุ๋ย พบว่ำยังไม่
ถูกต้องมำกนัก เนื่องจำกยังไม่มีผลงำนวิจัยที่ชัดเจนมำก่อนว่ำไม้ผล
ที่ปลูกในเมืองไทยแต่ละชนิดมีควำมต้องกำรธำตุอำหำรพืชอย่ำงไร
บ้ำง ส�ำหรับกำรใส่ปุ๋ยไม้ผลทุกชนิดทุกพื้นที่ด้วยสูตรเดียวกัน เช่น 
ช่วงบ�ำรุงต้น แนะน�ำให้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 
16-16-16 ช่วงก่อนออกดอกแนะน�ำให้ใช้ปุ ๋ยสูตรที่มีฟอสฟอรัสสูง 
เช่น 8-24-24 หรือ 9-24-24 ช่วงบ�ำรุงผลแนะน�ำให้ใช้ปุ๋ยสูตรที่มี
โพแทสเซียมสูง เช่น 13-13-21 หรือ 12-12-27+2Mg จำกข้อมูล
ของผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนกำรจัดกำรธำตุอำหำรพืชได้กล่ำวไว้ว่ำ “พืช
แต่ละชนิดจะมีควำมต้องกำรธำตุอำหำรพืชที่แตกต่ำงกัน ดินปลูกไม้
ผลแต่ละแห่งมีองค์ประกอบและสมบัติของดินที่ต่ำงกันไป” ดังน้ัน                                                                               
ค�ำแนะน�ำกำรจัดกำรธำตุอำหำรพืช จึงควรแตกต่ำงกันไปด้วย ซึ่งวิธี
กำรที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยหรือจัดกำรธำตุอำหำรพืชอย่ำงถูกต้องนั้นควรจะ
มีกำรตรวจวิเครำะห์ดินและพืช เพื่อให้ทรำบสถำนภำพท่ีแท้จริงว่ำ 
ดินมีธำตุอำหำรแต่ละชนิดมำกน้อยแค่ไหน และดินอยู่ในสภำพที่เอื้อ                                                                                        
อ�ำนวยให้ธำตุอำหำรท่ีมีอยู ่เป็นประโยชน์ต่อพืชหรือไม่ แต่กำร
วิเครำะห์ดินเพียงอย่ำงเดียวอำจจะไม่สำมำรถบอกได้ว่ำพืชจะสำมำรถ
ดูดอำหำรไปใช้ได้อย่ำงสมดุลหรือไม่ ทั้งนี้จึงมีควำมจ�ำเป็นที่ต้อง
วิเครำะห์ใบพืชร่วมด้วย
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ธาตุอาหารพืช
บทที่

2



      ประเด็นส�ำคัญท่ีนักวิจัยทุกรำยได้กล่ำวไว้ว่ำ พืชมีควำมต้องกำร
ฟอสฟอรัสในสัดส่วนที่น้อยมำก เมื่อเปรียบเทียบกับควำมต้องกำรไนโตรเจน
และโพแทสเซียม กำรท่ีเกษตรกรใส่ปุ ๋ยในอัตรำ 1:1:1 เช่น สูตร 15-
15-15 นั้นแสดงว่ำใส่ฟอสฟอรัสมำกเกินควำมจ�ำเป็น อีกทั้งในช่วงก่อน 
ออกดอกยังมีกำรใส่ปุ๋ยสูตรท่ีมีฟอสฟอรัสสูง เช่น 8-24-24 หรือ 9-24-
24 โดยที่ไม่่เคยมีผลงำนวิจัยใดๆ พิสูจน์มำก่อนว่ำฟอสฟอรัสมีบทบำทใน
กำรกระตุ้นกำรออกดอก ซ่ึงกำรใส่ปุ๋ยที่ผิดดังกล่ำวนอกจำกจะท�ำให้ส้ิน
เปลืองเงินโดยมิใช่เหตุแล้ว ปุ ๋ยฟอสฟอรัสที่มีมำกเกินควำมจ�ำเป็นและ                                                                                     
เหลือตกค้ำงอยู่ในดินเป็นปริมำณมำก ก็จะไปจับกับจุลธำตุท�ำให้จุลธำตุอยู่
ในรูปที่พืชดูดไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ พืชจึงแสดงอำกำรขำดจุลธำตุนั้นตำมไป
ด้วย เกษตรกรก็มักจะแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรให้ปุ๋ยทำงใบแทน ส่งผลให้เพิ่ม
ต้นทุนยิ่งขึ้นไปอีก

    “จะได้เห็นว่ำกำรจัดกำรธำตุอำหำรพืชให้เหมำะสมเป็นเร่ืองที่
ค่อนข้ำงยำกและสลบัซบัซ้อน กำรจดักำรท่ีไม่่ถกูต้องจะท�ำให้เกษตรกร 
สูญเสียเงินซื้อปุ๋ย มีผลเสียต่อสุขภำพและกำรให้ผลผลิตของพืช อีกทั้ง
ยังส่งผลกระทบต่อสมบัติของดินด้วย ดังนั้นวิธีการแก้ปญหาท่ีดี คือ 
ควรมีการวิเคราะห์ดินและใบพืช เพื่อน�าไปวางแผนใช้ปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท�าให้เรื่องนี้จัดเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับเกษตรกรไทย”
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        ธำตุอำหำรที่จัดเป็นธำตุอำหำรพืชที่นอกเหนือจำกคำร์บอน ไฮโดรเจน 
และออกซิเจน ซึ่งได้รับจำกอำกำศและน�้ำแล้ว ธำตุอำหำรที่จ�ำเป็นต่อกำร
เจรญิเตบิโตและให้ผลผลติของพชื โดยได้รบัจำกดนิมจี�ำนวนทัง้หมด 14 ธำตุ 
แบ่งตำมปริมำณที่พืชต้องกำรออกเป็น 3 กลุ่มธำตุอำหำร ดังนี้

ความรู้เรื่องธาตุอาหารพืช

         ธาตุอาหารหลัก (Primary Nutrients) ได้แก่ ไนโตรเจน (N) 
ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) เป็นธำตุที่พืชมีควำมต้องกำรใน                                                                                  
ปริมำณมำก พืชมักจะขำดแคลนในดินและจะแสดงอำกำรก่อนกำรขำดธำตุ
อำหำรชนิดอื่นๆ
         ธาตุอาหารรอง (Secondary Nutrients) ได้แก่ แคลเซียม (Ca)                                                                                     
แมกนเีซียม (Mg) และก�ามะถนั (S) เป็นธำตทุีพ่ชืมคีวำมต้องกำรในปรมิำณ                                                                                                       
รองลงมำจำกธำตุอำหำรหลัก โดยพืชจะแสดงอำกำรขำดธำตุเหล่ำนี้รองจำก
ธำตุอำหำรหลัก ซึ่งในอดีตพืชมักไม่พบอำกำรขำดธำตุอำหำรในกลุ่มนี้ แต่
ในปัจจุบันมีกำรใช้ปุ๋ยเคมีกันมำกขึ้นผนวกกับสภำพดินในพื้นที่สูงส่วนใหญ่มี                                                                                        
สภำพเป็นดินกรด ส่งผลให้พืชมีอำกำรขำดธำตุอำหำรรองเป็นส่วนใหญ่ 
         ธาตุอาหารเสริม : จุลธาตุ (Micro Nutrients) ได้แก่่ โบรอน (B)                                                                                        
ทองแดง (Cu) คลอรนี (Cl) เหลก็ (Fe) แมงกานีส (Mn) โมลิบดีนัม (Mo) 
สังกะสี (Zn) และนิกเกิล (Ni) เป็นธำตุอำหำรที่พืชต้องกำรในปริมำณที่
น้อยมำกเมื่อเปรียบเทียบกับธำตุอำหำรหลักและธำตุอำหำรรอง

       ในกำรจ�ำแนกธำตดุงักล่ำวนี ้กลุม่ธำตอุำหำรหลักพชืต้องกำรในปรมิำณ 
มำกและมักพบอำกำรขำดแคลนในดินทั่วไป ยกเว้นฟอสฟอรัส เนื่องจำกพบ
ว่ำในเนื้อเยื่อของพืช ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่น้อยมำก เม่ือเปรียบ                     
เทียบกับไนโตรเจนและโพแทสเซียม เนื่องจำกในกระบวนกำรเจริญเติบโต
ของพืชทุกส่วนมีธำตุอำหำรหลำยธำตุเข้ำไปมีบทบำทร่วมกัน ดังนั้นพืชต้อง
ได้รับธำตุอำหำรให้ครบถ้วน เพียงพอและปริมำณที่สมดุลกัน 
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       ธำตุไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบของพชืประมำณร้อยละ 18 และปรมิำณ                                                                                           
ไนโตรเจนร้อยละ 80-85 ของไนโตรเจนทัง้หมดทีพ่บในพชืจะเป็นองค์ประกอบ
ของโปรตนี ร้อยละ 10 เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลอิกิและร้อยละ 5 เป็น
องค์ประกอบของกรดอะมิโนทีล่ะลำยได้ โดยทัว่ไปธำตไุนโตรเจนในดนิมักขำด
มำกกว่ำธำตุอื่น ดังนั้นหำกต้องกำรให้ไนโตรเจนในดินที่เพียงพอ ควรใส่ธำตุ
ไนโตรเจนลงไปในดินในรูปของปุ๋ย

1. ธาตุไนโตรเจน (N)

       ธำตุไนโตรเจน มีหน้ำที่ช่วยเสริมใบและล�ำต้นให้มีสีเขียวเข้ม ท�ำให้พืช
เจริญเติบโตและตั้งตัวได้เร็ว ช่วยเพิ่มปริมำณโปรตีนให้แก่พืชที่ใช้เป็นพืช
อำหำรควบคุม กำรออกดอกและติดผลของพืช

    อาการขาดธาตุไนโตรเจน : ใบจะเหลืองผิดปกติจำกใบล่ำงไปสู่ยอด 
ล�ำต้นจะผอม กิ่งก้ำนลีบเล็กและมีใบน้อย พืชบำงชนิดอำจจะมีล�ำต้นสี
เหลืองหรืออำจจะมีสีชมพูเจือปนด้วย จำกนั้นปลำยใบและขอบใบจะ
ค่อยๆ แห้ง และร่วงจำกล�ำต้น ท�ำให้พชืจะไม่เจรญิเตบิโตหรอืโตช้ำมำก 
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     ธำตุฟอสฟอรัส เป็นธำตุที่มีบทบำทส�ำคัญมำกในพืช แต่พืชต้องกำร
ฟอสฟอรัสในปริมำณไม่มำกเหมือนกับไนโตรเจนและโพแทสเซียม ถ้ำพืชมี                      
ฟอสฟอรัสสะสมในใบมำกเกินไป พืชมักจะแสดงอำกำรขำดจุลธำตุ ส่วน
กำรที่มีฟอสฟอรัสในดินมำกเกินไป ฟอสฟอรัสจะท�ำปฏิกิริยำตกตะกอน
กับจุลธำตุ โดยเฉพำะสังกะสี เหล็กและแมงกำนีส ท�ำให้พืชไม่สำมำรถดูด                         
จุลธำตุเหล่ำนี้ไปใช้ได้ พืชจึงแสดงอำกำรขำดจุลธำตุ แม้ว่ำจะใส่จุลธำตุเพ่ิม                    
ให้ทำงดินก็จะไม่ได้ผล เพรำะจะเกิดกำรตกตะกอนกับฟอสฟอรัสได้ต่ออีก                                                                                             
วิธีแก้ปญหาที่ถูกต้อง คือ ต้องลดการใช้ฟอสฟอรัสลง เกษตรกรมักมีควำม
เชื่อว่ำ กำรใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจะช่วยให้พืชออกดอกและผลแก่เร็ว จึงมีกำรใส่                                                                                                            
ปุ ๋ยฟอสฟอรัสกันมำก (มำกกว่ำควำมต้องกำรของพืช) และเนื่องจำก
ฟอสฟอรัสสูญหำยไปจำกดินค่อนข้ำงยำก จึงพบว่ำมีกำรสะสมฟอสฟอรัสใน
ดินสูงเกินควำมต้องกำรของพืช ท�ำให้เกิดผลเสียตำมมำดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น

2. ธาตุฟอสฟอรัส (P)

        ธำตุฟอสฟอรัส มีหน้ำที่ช่วยในกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของรำก
แก้ว รำกฝอย และรำกแขนง โดยเฉพำะในระยะแรกของกำรเจริญเติบโต 
ช่วยเร่งให้พชืแก่เร็ว ช่วยเร่งกำรออกดอก กำรตดิผลและกำรสร้ำงเมลด็ ช่วย
ให้รำกดดูโพแทสเซียมจำกดินมำใช้เป็นประโยชน์ได้มำกข้ึน ช่วยเพ่ิมควำม
ต้ำนทำนต่อโรคบำงชนิด ท�ำให้ผลผลิตมีคุณภำพดี ช่วยให้ล�ำต้นแข็งแรง

    อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส : พืชจะชะงักกำรเจริญเติบโต ต้นแคระ   
แกรน พชืบำงชนดิอำจจะมลี�ำต้นบดิเป็นเกลยีว เนือ้ไม้จะแขง็ แต่เปรำะ
และหักง่ำย รำกจะเจริญเติบโตช้ำ ดอกและผลที่ออกมำไม่สมบูรณ์หรือ
บำงครั้งอำจหลุดร่วงไปและมีขนำดเล็ก พืชล�ำต้นอวบน�้ำหรือล�ำต้น
อ่อนๆ จะล้มง่ำย ใบแก่จะเปลี่ยนสีหรือพืชบำงชนิดใบจะเกิดอำกำร
เป็นสีม่วง
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         ธำตุโพแทสเซียม เป็นธำตุที่จ�ำเป็นส�ำหรับพืชเหมือนกับธำตุฟอสฟอรัส
และธำตุไนโตรเจน พืชจะดูดโพแทสเซียมจำกดินในรูปโพแทสเซียมไอออน                                                                                        
โพแทสเซียมเป็นธำตุที่ละลำยน�้ำได้ดีและพบมำกในดินทั่วไป แต่ส่วนใหญ่                                                                                       
จะรวมตัวกับธำตุอื่นหรือถูกยึดในชั้นดินเหนียว ท�ำให้พืชน�ำไปใช้ไม่ได้ กำร                                                                                       
เพิ่มปริมำณโพแทสเซียมในดินจะเกิดจำกกำรสลำยตัวของหินเป็นดินหรือ                                                                                      
ปฏิกิริยำของจุลินทรีย์ในดินที่พืชสำมำรถน�ำไปใช้ได้ โพแทสเซียมที่เป็น                                                                                      
องค์ประกอบของพืช พบมำกในส่วนยอดของต้น ปลำยรำก ตำข้ำง ใบอ่อน                                                                                        
ในใจกลำงล�ำต้นและในท่อล�ำเลียงอำหำร โดยท่ัวไปควำมต้องกำรโพแทสเซียม
ของพืชอยู่ในช่วง 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีน�้ำหนักแห้ง บทบำทส�ำคัญของโพแทส-                                                                                                   
-เซียม คือ ช่วยกระตุ้นกำรท�ำงำนของเอนไซม์ ช่วยในกระบวนกำรสร้ำงแป้ง                                                                                                
ช่วยในกระบวนกำรสงัเครำะห์แสง ควบคุมศักย์ออสโมซสี ช่วยในกำรล�ำเลยีง
สำรอำหำร ช่วยรักษำสมดุลระหว่ำงกรดและเบส

3. ธาตุโพแทสเซียม (K) 
.........................................................................................................................................................
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       ธำตุโพแทสเซียม เป็นธำตุอำหำรที่จ�ำเป็นมำกส�ำหรับพืช เพรำะมีหน้ำ
ท่ีเกีย่วข้องกบักำรสงัเครำะห์โปรตนีและคำร์โบไฮเดรต พชืทีข่ำดโพแทสเซยีม
มักจะให้ผลขนำดเล็ก สีผิวไม่สวย รสชำติไม่ดี

     อาการขาดธาตโุพแทสเซยีม : พืชจะชะงกักำรเจรญิเตบิโต ท�ำให้ใบ
แก่มสีเีหลอืงซดี โดยเริม่จำกขอบใบและปลำยใบ พชืบำงชนดิจะพบจดุสี
น�้ำตำลไหม้กระจำยทั่วไปหรือพบจุดสีแดง หรือเหลืองระหว่ำงใบ ในใบ
อ่อน ถ้ำมีอำกำรรนุแรงใบจะแห้งและร่วงก่อนเวลำ แต่ถ้ำมีโพแทสเซยีม
ในดินหรือในใบพืชมำกเกินไปก็ส่งผลเสียเช่นกัน ท�ำให้พืชดูดใช้ธำตุ
แมกนเีซียมและแคลเซยีมลดลง  เมือ่มกีำรใช้ปุย๋โพแทสเซยีมในปรมิำณ
มำก แนะน�ำให้ใส่ปุย๋แมกนเีซียมและแคลเซยีมร่วมด้วย นอกจำกนีพ้บว่ำ
พืชที่ได้รับโพแทสเซียมไม่เพียงพอ ส่งผลให้กระบวนกำรสังเครำะห์แสง 
รวมไปถึงกำรสร้ำงและเคลื่อนย้ำยน�้ำตำลลดลง ส่งผลต่อคุณภำพของสี 
ขนำด น�้ำหนัก ควำมหวำนและคุณภำพของผล
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      ธำตุแคลเซียม เป็นธำตุที่พืชน�ำไปใช้เพื่อกำรเจริญเติบโต ช่วยส่งเสริม
กำรน�ำธำตุไนโตรเจนจำกดินมำใช้ให้เป็นประโยชน์มำกขึ้น จึงมีควำมจ�ำเป็น
มำกในระยะออกดอกและระยะท่ีสร้ำงเมลด็พืช เพรำะธำตแุคลเซยีมจะมีส่วน
ในกำรเคลือ่นย้ำยและเกบ็รกัษำคำร์โบไฮเดรตและโปรตีนในพืช เพ่ือน�ำไปใช้
ในกำรสร้ำงผลและเมล็ด ซึ่งแคลเซียมมีหน้ำที่ดูแลควำมแข็งแรงของเนื้อเยื่อ
พืช เกี่ยวข้องกับกำรปฏิสนธิ กำรแบ่งเซลล์และกำรเจริญเติบโตของเซลล์

4. ธาตุแคลเซียม (Ca)

  อาการขาดธาตุแคลเซียม : พบมำกในบริเวณยอดและปลำยรำก 
ยอดอ่อนจะแห้ง ใบจะมีกำรม้วนงอไปข้ำงหน้ำและขำดเป็นริ้วๆ โดย
จะเริ่มที่ใบอ่อนก่อน

.........................................................................................................................................................

ชุดคู่มือกำรปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยถ่ำนชีวภำพฯ

ดินและธำตุอำหำรพืช 33

    การแก้ไข : โดยกำรใส่ปูนขำว หินปูนบด หินปูนเผำ เพื่อปรับสภำพ
ควำมเป็นกรด-ด่ำงของดิน หรือ กำรใส่ปุ๋ยคอกบ�ำรุงดิน 



        ธำตุแมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบของส่วนท่ีเป็นสีเขียวทั้งในส่วนของ
ใบและส่วนอื่นๆ ซึ่งมีบทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงอำหำรและโปรตีนพืช 

5. ธาตุแมกนีเซียม (Mg)

   อาการขาดธาตุแมกนีเซียม : ซึ่งสังเกตได้จำกใบพืชมีสีเหลืองซีด                                                              
บริเวณเส้นกลำงใบที่อยู่ใกล้กับผล ถ้ำหำกอำกำรขำดรุนแรง ใบแก่จะมี                                                                            
อำกำรมำกกว่ำใบอ่อน ส่งผลให้ผลผลิตลดน้อยลงและต้นพืชทรุดโทรม                                                                                             
อย่ำงเห็นได้ชัด สำเหตุที่พืชขำดธำตุแมกนีเซียมนั้นก็เพรำะว่ำปริมำณ                                                                                         
แมกนีเซียมที่อยู่ในดินถูกชะล้ำงลึกลงไปเกินกว่ำที่รำกพืชจะดึงดูดมำ                                                                                      
ใช้ได้ และกำรที่มีปริมำณโพแทสเซียมสะสมในดินมำกเกินไปก็เป็นอีก
สำเหตุหนึ่งที่ส�ำคัญ
  การแก้ไข : สำมำรถท�ำได้โดยกำรปรับปรุงสภำพดิน ควำมเป็นกรด                                                                            
-ด่ำงของดินให้เหมำะสมต่อกำรดูดเข้ำไปใช้ของพืชและมีกำรใช้ปุ๋ย
โพแทสเซียมที่พอเหมำะ ที่ส�ำคัญก็คือกำรฉีดพ่นทำงใบด้วยธำตุอำหำร
เสริม ซึ่งมีธำตุแมกนีเซียมในรูปที่พืชสำมำรถน�ำไปใช้ได้ทันที 
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       ธำตุก�ำมะถัน มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรสร้ำงโปรตีนพืช เป็นองค์ประกอบ
ของวิตำมินบำงตัวที่มีผลทำงอ้อมต่อกำรสร้ำงสีเขียวของพืช ช่วยให้เกิดกำร
หำยใจและกำรปรุงอำหำรพืช 

6. ธาตุก�ามะถัน (S)

  อาการขาดธาตุก�ามะถัน : พืชที่ขำดธำตุก�ำมะถันล�ำต้นจะมีสีเขียว
อ่อน หรือสีเหลืองคล้ำยๆ อำกำรขำดไนโตรเจน ล�ำต้นและกิ่งก้ำนลีบ
เล็ก ใบมีขนำดเล็กลง ยอดของพืชจะชะงักกำรเจริญเติบโต อำกำรจะ
ปรำกฏท่ียอดอ่อนก่อน ส่วนใบล่ำงยงัคงปกติ แต่ถ้ำอำกำรรนุแรงใบล่ำง
ก็จะมีอำกำรด้วยเช่นกัน ดินท่ีมักพบกำรขำดธำตุก�ำมะถันคือดินทรำย 
เนื่องจำกมีอินทรียวัตถุน้อย
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    การแก้ไข : ใส่ก�ำมะถันผงโดยตรง หรือกำรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือ
ปุ๋ยพืชสด ก็เป็นวิธีกำรแก้ปัญหำกำรขำดธำตุก�ำมะถันในดินได้เช่นกัน 
แต่ควรระวงัในกำรใส่ก�ำมะถนั หำกใส่มำกเกนิไปจะท�ำให้ดนิเป็นกรดได้



       ธำตุเหล็ก เป็นองค์ประกอบของโปรตีนและมีบทบำทส�ำคัญในกำร
ปรุงอำหำรของพืช ช่วยกระตุ้นให้กำรหำยใจและกำรปรุงอำหำรของพืช

7. ธาตุเหล็ก (Fe)

    อาการขาดธาตุเหล็ก : จะแสดงออกท้ังทำงใบและทำงผล อำกำร
เริ่มแรกจะสังเกตพบว่ำใบอ่อนบริเวณเส้นใบยังคงมีควำมเขียว แต่พื้น
ใบจะเริ่มเหลืองซีด ส่วนใบแก่ยังคงมีอำกำรปกติ ระยะต่อมำใบจะมีสี
เหลอืงซดีทัง้ใบ ขนำดใบจะเลก็ลงกว่ำปกตแิละจะร่วงไปก่อนใบแก่เตม็ที่ 
ก่ิงแห้งตำย ผลผลติจะลดลง ขนำดของผลเล็กและผิวไม่สวย ผิวเรียบ
และเกรียม กำรขำดธำตุเหลก็ยงัมผีลต่อกำรเจริญของยอดอ่อนอกีด้วย

      การแก้ไข : ตำมปกติช่วงควำมเป็นกรด-ด่ำงของดินที่พืชสำมำรถน�ำ                                                                                      
ธำตุเหล็กไปใช้ได้คือค่ำ pH ระหว่ำง 5.5-5.6 แต่ถ้ำค่ำ pH ต�่ำกว่ำนี้
จะท�ำให้ปริมำณของธำตุเหล็กมีมำกเกินไปจนก่อให้เกิดควำมเป็นพิษ
ต่อพืชได้ ดังนั้นควรฉีดพ่นธำตุอำหำรเสริมทำงใบ เพื่อช่วยลดปัญหำ
กำรขำดธำตุเหล็กได้ 
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      ธำตุทองแดง หน้ำท่ีของธำตุทองแดงมีผลต่อพืชโดยอ้อมในกำรสร้ำง
ส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช ช่วยเพิ่มโมเลกุลของคลอโรฟิลล์และป้องกันกำร
ถูกท�ำลำยส่วนสีเขียว นอกจำกนี้ยังเป็นส่วนประกอบของน�้ำย่อยในพืช ซึ่งมี 
ผลต่อกำรปรุงอำหำรยังส่งผลต่อกำรเจริญเติบโต กำรติดดอกออกผล และ                                                                                                 
ยังช่วยให้พืชสำมำรถดูดเอำธำตุเหล็กที่อยู่ในดินน�ำมำใช้ประโยชน์ได้มำกขึ้น

8. ธาตุทองแดง (Cu)

   อาการขาดธาตุทองแดง : สังเกตได้จำกใบพืชจะมีสีเขียวจัดผิดปกติ
ต่อมำจะค่อยๆ เหลืองลงๆ โดยแสดงอำกำรจะยอดลงมำถึงโคน อำกำร
ขำดธำตุทองแดงพบมำกในเขตดินเปรี้ยว 
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    การแก้ไข : กำรใช้ปุย๋ฟอสเฟตอำจช่วยได้ หรอืฉดีพ่นด้วยธำตอุำหำร
เสริมทำงใบ ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ



      ธำตุสังกะส ีมีบทบำทและหน้ำที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนพืช

9. ธาตุสังกะสี (Zn)

          IAA คือ กรดอินโดล-3-แอซีติก (Indole-3-Acetic Acid: IAA) เป็น
ฮอร์โมนพืชในกลุ่มออกซิน เป็นของแข็ง ไม่มีสีและเป็นออกซินธรรมชำติท่ี
ส�ำคัญมำก เป็นอนุพันธ์ของ Indole ที่มีหมู่ Carboxymethyl Group (หรือ
กรดน�้ำส้ม)

   อาการขาดธาตุสังกะส ี: พืชที่ขำดธำตุสังกะสีจะท�ำให้ปริมำณ
ฮอร์โมนไอเอเอ (IAA) ท่ีตำยอดลดลง ท�ำให้ตำยอด ข้อและปล้องไม่                                                                              
ขยำย ใบออกซ้อนกนั นอกจำกนีย้งัท�ำหน้ำทีเ่ก่ียวข้องกบัน�ำ้ย่อยหลำย
ชนิด กำรสร้ำงสำรอำหำรและสังเครำะห์แสง สังกะสีมีผลทำงอ้อมใน                                                                                    
กำรสร้ำงส่วนสีเขียว    
   การแก้ไข : โดยกำรฉีดพ่นธำตุอำหำรเสริมทำงใบ ที่มีธำตุสังกะสี                                                                                         
เป็นองค์ประกอบ
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       ธำตุแมงกำนีส เป็นธำตุนี้มีผลกระทบต่อใบ เนื่องจำกมีบทบำทในกำร                                                                                          
สังเครำะห์แสงและเป็นตัวกระตุ้นกำรท�ำงำนของน�้ำย่อยในต้นพืช อีกทั้งยัง
ควบคุมกิจกรรมของธำตุเหล็กและธำตุไนโตรเจนในต้นพืชอีกด้วย

10. ธาตุแมงกานีส (Mn)

    อาการขาดธาตแุมงกานสี : ใบจะออกสเีหลอืงๆ ส่วนเส้นใบจะเขยีว
อยู่ปกติ โดยเฉพำะใบอ่อนอำจเกิดเป็นจุดขำวๆ หรือจุดเหลืองที่ใบ ต้น                                                                                          
โตช้ำ ใบไม่สมบูรณ์ พุ่มต้นโปร่ง
    การแก้ไข : โดยกำรฉีดพ่นธำตุอำหำรเสริมทำงใบที่มีธำตุแมงกำนีส
เป็นองค์ประกอบ
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      ธำตุโบรอน มีหน้ำที่ในกำรดูดดึงธำตุอำหำรพืช ช่วยให้พืชดูดเอำธำตุ
แคลเซียมและไนโตรเจนไปใช้ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ช่วยให้พืช
ใช้ธำตโุพแทสเซยีมได้มำกขึน้ รวมไปถงึยงัช่วยในกำรสงัเครำะห์แสง กำรย่อย
โปรตีน คำร์โบไฮเดรต และเพิ่มคุณภำพทั้งรสชำติ ขนำดและน�้ำหนักของผล 
เพิม่ควำมสำมำรถในกำรเจริญเตบิโต เพรำะโบรอนจะควบคมุกำรดดูและคำย
น�้ำของพืชในขบวนกำรปรุงอำหำรอีกทำงหนึ่ง

11. ธาตุโบรอน (B)

     อาการขาดธาตุโบรอน : อำกำรเริ่มแรกคือยอดและใบอ่อน ส่วนที่
ยอดและตำยอดจะบิดงอ ใบอ่อนบำงและโปร่งใสผิดปกติ เส้นกลำงใบ
หนำกร้ำน และตกกระ มีสำรเหนียวๆ ออกมำตำมเปลือกของล�ำต้น กิ่ง
ก้ำนจะแลดูเหี่ยว ผลเล็กและแข็งผิดปกติ มีเปลือกหน้ำ บำงทีผลแตก
เป็นแผลได้ อำกำรจะเห็นเด่นชดัเมือ่ต้นพชืกระทบแล้งหรอืขำดน�ำ้มำกๆ 
ควรท�ำกำรปรับปรุงดินอย่ำให้เป็นกรด-ด่ำงมำก และควรฉีดพ่นอำหำร
เสริมทำงใบที่มีองค์ประกอบของโบรอนร่วมด้วย
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         ธำตุโมลิบดินัม เป็นธำตุที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรตรึงธำตุไนโตรเจน ท�ำให้
กำรท�ำงำนของธำตุไนโตรเจนในพืชสมบูรณ์ข้ึน นอกจำกนี้ยังจ�ำเป็นส�ำหรับ
กระบวนกำรสร้ำงสำรสีเขียวและน�้ำย่อยภำยในพืชบำงชนิด ในดินด่ำงควำม
เป็นประโยชน์ของธำตุโมลิบดินัมต่อพืชมำกขึ้น แต่ในดินกรดพืชมักจะแสดง
อำกำรขำดธำตุนี้เสมอ นอกจำกนี้ปริมำณธำตุโมลิบดินัมยังขึ้นอยู่กับปริมำณ
ธำตุอำหำรพืชบำงธำตุในดิน เช่น ธำตุเหล็ก ธำตุอลูมิเนียม ธำตุก�ำมะถัน 
เป็นต้น แต่ถ้ำมีมำกเกนิไปกจ็ะท�ำให้ควำมเป็นประโยชน์ของโมลบิดนิมัลดลง

12. ธาตุโมลิบดินัม (Mo)

     อาการขาดธาตุโมลิบดินัม : ใบจะเป็นจุดด่ำงเป็นดวงๆ ในขณะท่ี
เส้นใบยังเขียวอยู่ ถ้ำขำดธำตุนี้รุนแรงใบจะม้วนเข้ำข้ำงใน ลักษณะที่
ปลำยและขอบใบจะแห้ง ดอกร่วงและผลแคระแกร็นไม่เติบโตเต็มที่ 
ส่วนใหญ่พืชที่มีอำกำรขำดธำตุโมลิบดินัม เช่น พืชผัก มักแสดงอำกำร
ที่ใบแก่ โดยเป็นจุดด่ำงเป็นดวงๆ ขณะที่เส้นใบยังเขียว
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       ธำตุคอลรีน มีควำมส�ำคัญต่อขบวนกำรสังเครำะห์แสง มีผลท�ำให้พืชแก่
เรว็ขึน้ อำกำรของพชืทีข่ำดธำตคุลอรนีใบจะซดี เหีย่วและใบสเีหลอืงบรอนซ์ 
แต่ถ้ำมีคลอรีนมำกจะท�ำให้ใบแห้งและจะเหลืองก่อนก�ำหนด

13. ธาตุคลอรีน (Cl)

      ธำตุซิลิกอน เป็นธำตุที่จ�ำเป็นในกำรพัฒนำใบ รำกและล�ำต้นที่แข็งแรง 
ช่วยลดกำรคำยน�้ำของพืช ท�ำให้สำมำรถทนแล้ง เป็นองค์ประกอบของผนงั
เซลล์ ช่วยให้ผนังเซลล์พืชแข็งแรง ช่วยให้พืชต้ำนทำนโรค แมลงและปลวก
ดีขึ้น ช่วยในกำรแตกรำก นอกจำกนี้ข้ำวที่ได้รับซิลิกอนพอเพียงจะมีใบและ
ล�ำต้นตั้งท�ำให้กำรสังเครำะห์แสงดีขึ้นอีกด้วย

14. ธาตุซิลิกอน (Silicon : Si)

.........................................................................................................................................................
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สรุปหน้าที่ของธาตุอาหารของพืช

ธาตุอาหารพืช บทบาทหน้าที่/ความส�าคัญต่อพืช

ไนโตรเจน                 
(N)

- กระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตและมีควำมแข็งแรง
- เพิ่มปริมำณโปรตีนให้แก่พืช     
- ช่วยให้พืชมีสีเขียว เร่งกำรเจริญเติบโตทำงใบ         
และล�ำต้น

- ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของรำกพืช    
- ช่วยเร่งกำรสุกแก่ของพืชให้เร็วขึ้น
- เร่งกำรออกดอก ออกผลและกำรสร้ำงเมล็ดพืช    
- เพิ่มควำมต้ำนทำนต่อโรคพืช

ฟอสฟอรัส                   
(P)
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ธาตุอาหารพืช บทบาทหน้าที่/ความส�าคัญต่อพืช

โพแทสเซียม     
(K)

- ช่วยสังเครำะห์แป้งและน�้ำตำลในพืช  
- ควบคุมระบบหำยใจและกำรปิดเปิดปำกใบของพืช
- ช่วยเคลื่อนย้ำยแป้งและน�้ำตำลจำกใบไปสู่ผลและ
พืชหัว
- ช่วยให้ผลเติบโตเร็วและมีรสชำติดี   
- ช่วยให้พืชแข็งแรงต้ำนทำนต่อโรคและแมลง

แคลเซียม       
(Ca)

- เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชและจ�ำเป็นต่อ
กำรแบ่งเซลล์พืช
- ช่วยผสมเกสรของพืช
- ช่วยให้กำรงอกรำกและใบของพืชได้ดีและเร็ว
- ช่วยในกำรเคลื่อนย้ำยแป้ง น�้ำตำลและโปรตีน         
ในพืช

แมกนีเซียม          
(Mg)

- เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของคลอโรฟิลล์ในพืช
- ช่วยสร้ำงโปรตีน ไขมัน วิตำมินและน�้ำตำลในพืช
- ส่งเสริมกำรน�ำธำตุฟอสฟอรัสไปสู่ล�ำต้น   
- ท�ำให้สภำพกรดด่ำงในเซลล์เหมำะสม

ก�ามะถัน              
(S)

- สร้ำงกรดอะมิโน โปรตีนและวิตำมินบีในพืช
- ช่วยสร้ำงสี กลิ่นและน�้ำมันในพืช      
- ช่วยในกำรสังเครำะห์คลอโรฟิลล์

เหล็ก (Fe)
- ช่วยในกำรสังเครำะห์คลอโรฟิลล์
- มีบทบำทส�ำคัญต่อกระบวนกำรสังเครำะห์แสง  
และกำรหำยใจของพืชให้เป็นไปอย่ำงสมบูรณ์
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ธาตุอาหารพืช บทบาทหน้าที่/ความส�าคัญต่อพืช

แมงกานีส     
(Mn)

- ช่วยกำรสังเครำะห์แสงในใบพืช
- กระตุ้นกำรท�ำงำนของเอนไซม์ (Enzyme) ในต้นพืช

โบรอน (B)

- ส่งเสริมกำรออกดอกในพืช            
- ช่วยในกำรผสมเกสรและกำรติดผล
- ช่วยให้พืชใช้ประโยชน์จำกไนโตรเจนและแคลเซียม
ได้ดียิ่งขึ้น
- ช่วยในกำรเคลื่อนย้ำยฮอร์โมนในพืช

โมลิบดินัม         
(Mo)

- ช่วยพืชสังเครำะห์โปรตีน     
- ช่วยให้พืชใช้ประโยชน์จำกไนโตรเจนได้ดียิ่งขึ้น

ทองแดง (Cu)

- ช่วยในกำรสังเครำะห์คลอโรฟิลล์
- กระตุ้นกำรท�ำงำนของเอนไซม์ (Enzyme)
- เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรหำยใจ กำรใช้โปรตีน  
และแป้งในพืช
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สังกะสี (Zn)

- ช่วยสร้ำงคลอโรฟิลล์และแป้ง
- ช่วยสร้ำงฮอร์โมนออกซิเจน ท�ำให้ข้อปล้องของพืช
มีขนำดสมบูรณ์

คลอรีน (Cl)
- ช่วยสร้ำงฮอร์โมนบำงชนิดในพืช
- ช่วยเพิ่มควำมสุกแก่ให้กับพืชเร็วขึ้น

ซิลิกอน (Si)
- ช่วยท�ำให้พืชต้ำนทำนโรค ต้นไม่หักล้มง่ำย
- เพิ่มผลผลิตในข้ำว
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