
สารเอคโค เอเชยี  

ภาคพเิศษส าหรบัสาร Echo Development Notes 

 ฉบบัที ่29 เดอืนตลุาคม 2016 

การวนิจิฉยัอาการขาดธาตอุาหารของพชืไร ่ 
โดย แพททรคิ เทรล นกัวจิยัและประสานงานดา้นเทคนคิของเอคโค เอเชยี 

 

ค าน า 

ค ากลา่วโบราณทีว่า่ „คณุจะแกปั้ญหาไมไ่ดถ้า้

คณุไมรู่ว้า่คณุมปัีญหา‟  เป็นค ากลา่วทีส่นับสนุน

วทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐานของการวนิจิฉัยอาการ

ขาดธาตอุาหารในพชืไดเ้ป็นอยา่งด ีเป็น

เวลานานมาแลว้ทีเ่กษตรกรและนักวทิยาศาสตร์

ท างานรว่มกนัเพือ่หาอาการทีป่รากฏใหเ้ห็นดว้ย

ตาเพือ่ใชพ้จิารณาถงึการขาดธาตอุาหารในพชืไร่

หลายชนดิ รอ่งรอยและอาการทีแ่สดงออกมานี้

จะเป็นประโยชนอ์ยา่งมาก โดยเฉพาะเมือ่ไม่

สามารถใชว้ธิกีารทดสอบดนิและเนือ้เยือ่ตน้พชื

ได ้ 

การดแูลพชืใหไ้ดรั้บอาหารอยา่งอดุมสมบรูณ์และ

เพยีงพอเป็นเรือ่งทีค่อ่นขา้งยากแตก่็คุม้คา่กบั

ความพยายาม แตอ่ยา่งไรกต็ามหากมคีวาม

ผดิพลาดในการประเมนิธาตอุาหารแตล่ะชนดิที่

ใหก้บัพชืก็จะเกดิความยุง่ยากหลายอยา่งตามมา การพฒันาทักษะในการสงัเกตอาการขาดธาตอุาหารของพชืจะชว่ย

บอกถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีเ่พาะปลกูของเกษตรกร และจะชว่ยป้องกนัการแกไ้ขปัญหาทีไ่มต่รงจดุทีอ่าจตอ้งเสยี

ทัง้เวลาและเงนิทอง บอ่ยครัง้ทีปั่ญหาการขาดธาตอุาหารกลับถกูเขา้ใจผดิวา่เป็นปัญหาเกีย่วกบัความเสยีหายจาก

แมลง โรคพชื จากไสเ้ดอืนฝอย และ/หรอืปัจจัยความเครยีดอืน่ๆทีไ่มใ่ชจ่ากสิง่มชีวีติ (ภาพที ่1) 

การเรยีนรูท้ีจ่ะเขา้ใจถงึปัญหาการขาดธอาหารในพชืและสามารถแยกแยะความแตกตา่งออกจากปัจจัยอืน่ๆทีม่ี

ผลกระทบตอ่พชืจะท าใหเ้ราเขา้ใจสภาพพืน้ทเีพาะปลกูของเราไดด้ยี ิง่ขึน้ บางทเีราอาจใสปุ่๋ ยมากพอแลว้ในบรเิวณที่

ตอ้งการ แตค่า่ pH ก็ยงัไมอ่ยูใ่นสภาพสมดลุ ผลกค็อืธาตอุาหารบางอยา่งกลับถกูกกัเกบ็เอาไวท้ าใหพ้ชืไมส่ามารถ

น าเอาไปใชไ้ด ้บางทดีนิของเราอาจมธีาตอุาหารทกุอยา่งทีจ่ะท าใหพ้ชืเจรญิเตบิโตไดด้ ีแตอ่าจมปัีญหาเรือ่ง

ไสเ้ดอืนฝอยและไมว่า่จะใสปุ่๋ ยหมกัเขา้ไปเทา่ไหรก่็ไมช่ว่ยใหผ้ลผลติดขีึน้ หรอืพชืทีเ่ราปลกูอยูอ่าจก าลังตอ่สูก้บั

ปัญหาการขาดธาตอุาหารโดยทีเ่ราไมรู่เ้ลยวา่พชืผลนัน้จะไมส่ามารถใหผ้ลผลติตามทีค่วรจะเป็น ปัญหาเหลา่นีเ้กดิ

ขึน้อยูเ่สมอ ซึง่บางครัง้เราเรยีกอาการลกัษณะนีว้า่ “อาการแฝงของการขาดธาตอุาหาร” หรอื  „hidden hunger‟   

ภาพที ่1 อาการขาดธาตอุาหารหลายๆแบบ: a. การขาดธาตุ

ไนโตรเจน (IPNI, 2016); b. การขาดธาตอุาหารรอง (เหล็ก); c. 

การขาดฟอสฟอรัส (IPNI, 2016); d. การขาดธาตอุาหารรองใน

พชืตระกลูสม้ (FFTC, 2003) 



เครือ่งมอืงา่ยๆไมก่ีช่นดิและความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัความตอ้งการธาตอุาหารของพชืจะชว่ยใหเ้ราบอกไดว้า่พชื

ก าลังขาดธาตอุาหารประเภทใดอยู ่และสามารถแยกแยะอาการนีอ้อกจากอาการอืน่ๆทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายได ้ 

 

 

ธาตอุาหารทีจ่ าเป็นตอ่การเตบิโตของพชื 

ธาตอุาหารจาก
บรรยากาศและน ้า 

ธาตอุาหารจากดนิ และสารปรับปรงุดนิ (ดนิ, ปุ๋ ยหมกั, ปุ๋ ยคอก, ปุ๋ ยเคมี
,อนิทรยีวตัถ…ุ) 

สว่นโครงสรา้ง ธาตอุาหารหลัก ธาตอุาหารรอง ธาตอุาหารเสรมิ 

คารบ์อน (C) 
ไฮโดรเจน (H) 
ออกซเิจน (O) 

ไนโตรเจน (N) 
ฟอสฟอรัส (P) 
โปตัสเซยีม (K) 

แคลเซยีม (Ca) 
แมกนเีซยีม (Mg) 
ซลัเฟอร ์(S) 

โบรอน (B) 
คลอรนี (Cl) 
ทองแดง (Cu) 
เหล็ก (Fe) 
แมงกานสี (Mn) 
โมลบิดนัีม (Mo) 
นกิเกล (Ni) 
สงักะส ี(Zn) 

หมายเหต:ุ ธาตอุาหารทางซา้ยมอืพชืจะน าไปใชใ้นปรมิาณมากทีส่ดุ สว่นธาตอุาหารทางขวามอืสดุ พชืจะน าไปใช ้
ในปรมิาณทีไ่มม่าก 

ธาตอุาหารใดบา้งทีพ่ชืตอ้งการ? 

มธีาตอุาหารอยู ่17 ชนดิทีพ่ชืตอ้งใชใ้นการเจรญิเตบิโต (ตารางที ่1) ธาตแุตล่ะชนดิถอืวา่จ าเป็นตอ่พชืเพือ่ใหพ้ชื

สามารถเจรญิเตบิโตไดค้รบวงจรชวีติ และไมม่ธีาตอุาหารชนดิใดสามารถแทนทีก่นัได ้(IPNI, 2006) ธาตอุาหาร

จ าเป็นเหลา่นีส้ว่นใหญม่อียูใ่นดนิ สว่นคารบ์อน ไฮโดรเจน และออกซเิจนทีพ่ชืไดจ้ากบรรยากาศและน ้าในชว่งทีพ่ชื

สงัเคราะหแ์สง ถา้ธาตใุดธาตหุนึง่ใน 17 ชนดินีข้าดไปหรอืมไีมเ่พยีงพอ การเจรญิเตบิโตของพชืจะถดถอยและ

อาจจะไมส่ามารถใหผ้ลผลติไดต้ามศกัยภาพการใหผ้ลผลติตามพันธกุรรม แมว้า่ธาตอุืน่อกี 16 ชนดิจะมใีนปรมิาณที่

เพยีงพอแลว้  

ท าความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มกอ่นเป็น
อนัดบัแรก 

ความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัสภาพดนิ ไดแ้กส่ภาพทาง

ภมูศิาสตร ์ชนดิของดนิ ประวัตพิชืทีเ่คยเพาะปลกู และวธิกีาร

จัดการการเพาะปลกูกอ่นหนา้นี ้ส ิง่เหลา่นีจ้ะชว่ยบอกไดถ้งึ

อาการขาดธาตอุาหารในพชืทีก่ าลังเพาะปลกู และสามารถ

แยกแยะอาการขาดธาตอุาหารจากอาการอืน่ทีเ่ป็นผลมาจาก

แมลงศัตรพูชืหรอืโรคพชืได ้ 

คา่ pH 

ท าความเขา้ใจคา่ pH ในดนิของเรา หรอือยา่งนอ้ยหาระดับ

ความเป็นกรดหรอืดา่งในระดับเบือ้งตน้ เพราะคา่ pH จะชว่ย

ไดม้ากในการสงัเกตอุาการขาดธาตอุาหาร แมจ้ะไมม่กีาร

ทดสอบคา่ pH อยา่งเป็นทางการ แตค่วามรูเ้รือ่งสภาพ

ทางภมูศิาสตร ์ชนดิของดนิ ประวัตพิชืทีเ่คยปลกู และ

ตารางที ่1 ธาตอุาหารทีจ่ าเป็นตอ่การเตบิโตของพชื (IPNI, 2006)  

ภาพที ่2: ธาตอุาหารทีม่อียูใ่นดนิทีม่คีา่ pH ในระดบัตา่งกนั 

(Goldy, 2011) มอีลมูเินยีมทีพ่ชืน าไปใชไ้ดใ้นดนิทีเ่ป็นกรด

สงู (ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความเป็นพษิจากอลเูนยีมได)้ 



วธิกีารจัดการการเพาะปลกูกอ่นหนา้นีจ้ะพอบอกเราไดถ้งึความเป็นกรดหรอืดา่งในดนิ พชืสว่นใหญเ่จรญิเตบิโตไดใ้น

ดนิทีม่คีา่ pH ทีป่ระมาณกลางๆ (7) และจะเตบิโตเป็นอยา่งดเีมือ่คา่ pH อยูท่ีร่ะหวา่ง 5.5 - 6.6 ดนิทีม่คีวามเป็นกรด

อยูบ่า้งโดยทั่วไปแลว้มกัจะมธีาตอุาหารจ าเป็นทัง้ 17 ชนดิในปรมิาณทีพ่อดกีบัพชื (ภาพที ่2) เมือ่ดนิเป็นกรดมาก

เกนิไป ธาตอุาหารหลกัของพชืจะอยูใ่นสภาพทีเ่กาะกนัแน่นหรอืทีน่ าไปใชไ้มไ่ด ้และพชืกไ็มส่ามารถดดูซมึได ้และ

ตรงกนัขา้มเชน่เดยีวกบัธาตอุาหารรอง ที่

มกัจะมอียูใ่นดนิทีเ่ป็นกรดเล็กนอ้ยและมี

ไมม่ากในดนิทีม่คีวามเป็นดา่ง เมือ่รูเ้ชน่นี้

และรูค้า่ pH ของดนิ ก็จะสามารถชว่ยใน

หาสาเหตไุดง้า่ยขึน้เมือ่ท าการวเิคราะห์

อาการขาดธาตอุาหาร    

คา่ pH ในดนิของเราขึน้อยูก่บัปัจจัย

มากมายรวมกนั แตท่ีแ่น่นอนคอืแนวโนม้

ทางภมูศิาสตรก์็มผีลตอ่ความเป็นกรด

และดา่งในดนิดว้ย หรอือาจพดูไดว้า่ดนิ

ในเขตภมูอิากาศชุม่ชืน้มกัจะเป็นกรด 

ขณะทีด่นิในเขตภมูอิากาศแหง้แลง้มกั

เป็นดา่ง (ภาพที ่3) 

ค าศพัทเ์บือ้งตน้เกีย่วกบัการขาดธาตอุาหาร 

การทีเ่ราสามารถแยกความแตกตา่งของอาการทีเ่กดิกบัพชืได ้จะ

ชว่ยใหเ้ราเขา้ใจและรูว้า่พชืขาดธาตอุาหารประเภทใดไดด้มีากขึน้

ดว้ย ตอ่ไปนีเ้ป็นค าทีม่กัจะใชอ้ธบิายอาการขาดธาตอุาหารในพชื 

ค าตา่งๆทีใ่ชน้ีอ้าจอธบิายถงึแคใ่บของพชืหรอือธบิายถงึอาการที่

เกดิขึน้ตอ่ตน้พชืทัง้ตน้ 

การเหลอืงของเนือ้เยือ่ (Chlorosis): คอืการทีเ่นือ้เยือ่ของพชื

เปลีย่นเป็นสเีหลอืงหรอืขาว เนือ่งจากการขาดสารสเีขยีวหรอื

คลอโรฟิลล ์(ดภูาพที ่1b)  

การตายของเนือ้เยือ่ (Necrosis): คอืการตายของเนือ้เยือ่ของพชื 

มกัจะเริม่จากเนือ้เยือ่เป็นสเีหลอืงกอ่น และในทีส่ดุกลายเป็นสี

น ้าตาลและตายไป (ภาพที ่4b และ 4d) 

การเหลอืงระหวา่งเสน้ใบ (Interveinal Chlorosis): เพยีง

สว่นเนือ้เยือ่ระหวา่งเสน้ใบเทา่นัน้ทีแ่สดงอาการเหลอืง  

(ภาพที ่4e) 

การไหม ้(Burning or Scorching): มสีเีหลอืงหรอืน ้าตาล

เฉพาะทีท่ีเ่กดิรนุแรงจนดเูหมอืนเป็นรอยไหม ้(ภาพที ่4d) 

การดา่ง (Mottling): มจีดุ ทีเ่ป็นรอยเกดิขึน้ไมส่ม า่เสมอ 

ภาพที ่3: แผนทีโ่ลกแสดงคา่ pH ของดนิ (Nelson, 1998) 

คา่ pH ของดนิ 

เป็นกรดสงู          คอ่นขา้งเป็นกรด                 กลาง                เป็นดา่ง 

ภาพที ่4: ใบขา้วโพดทีม่สีขุภาพดเีทยีบกับใบทีข่าดธาตุ

อาหาร: a. สขุภาพด;ี b. ขาดไนโตรเจน (การตายของ

เนือ้เยือ่ปรากฏเป็นรูปตวั v จากปลายใบ); c. ขาดฟอสฟอรัส

(สมีว่งตามดา้นขา้งใบ); d. ขาดโปตัสเซยีม (การตายและ

การเหลอืงของใบตามดา้นขา้ง); e. ขาดแมกนเีซยีม 

(เหลอืงระหวา่งเสน้ใบ) (Berger, 1954) 



การวนิจิฉยัโรคขาดธาตอุาหารของพชื 

ธาตอุาหารบางชนดิเคลือ่นยา้ยในตน้พชืได ้ขณะทีบ่างชนดิเคลือ่นยา้ยไมไ่ด ้โดยทัว่ไปแลว้ ธาตอุาหารหลักสามารถ

เคลือ่นยา้ยในตน้พชืได ้และธาตอุาหารรองเคลือ่นยา้ยไมไ่ด ้ต าแหน่งของอาการทีเ่กดิในพชืกม็สีว่นส าคัญเป็นอยา่ง

มากทีจ่ะชว่ยใหเ้ราพจิารณาหาสาเหตแุละบอกไดว้า่พชืก าลังแสดงอาการขาดธาตอุาหารชนดิใด  

ภายในพชืตน้หนึง่ เมือ่มกีารเคลือ่นยา้ยธาตอุาหาร ปกตแิลว้มกัจะยา้ยจากใบแกม่ายงับรเิวณสว่นทีเ่พิง่เจรญิเตบิโต 

พชืท าเชน่นีเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่จะมกีารเตบิโตไปเรือ่ยๆ ซึง่การเคลือ่นยา้ยธาตอุาหารนี้มกัเกดิขึน้เมือ่มกีารขาดธาตุ

อาหารชนดิใดชนดิหนึง่ ในกรณีนี ้อาการขาดธาตอุาหารจะเกดิขึน้ในสว่นทีแ่กแ่ลว้ หรอืในสว่นลา่งของพชื (ภาพที ่

1c) 

ธาตอุาหารทีเ่คลือ่นยา้ยไมไ่ดจ้ะอยูก่บัทีแ่ละไมม่กีารน าเอาไปใชใ้นสว่นอืน่ของพชื ธาตอุาหารเหลา่นีม้กัรวมตวัอยูใ่น

สว่นประกอบทีเ่ป็นโครงสรา้งของพชื ตัวอยา่งเชน่ แคลเซยีมเป็นสว่นประกอบของผนังเซลล ์และอยูก่บัที ่(IPNI, 

2006) อาการขาดธาตอุาหารทีเ่คลือ่นยา้ยไมไ่ดม้กัจะเกดิขึน้ในชว่งแรกๆในสว่นทีก่ าลังเตบิโตใหม ่ใกลก้บัสว่นยอด

ของพชื (ภาพที1่b และ 1d) 

ภาพที ่5 แสดงถงึธาตอุาหารจ าเป็นทีเ่คลือ่นยา้ยได ้(น าไปใช ้

สว่นอืน่ของตน้ได)้ ทีอ่าการแสดงออกเบือ้งตน้อยูท่ีใ่บแก ่และ

ธาตอุาหารทีเ่คลือ่นยา้ยไมไ่ด(้น าไปไวส้ว่นอืน่ของตน้ไมไ่ด)้ ที่

อาการแสดงออกเบือ้งตน้อยูท่ีใ่บออ่น   

แมอ้าการตา่งๆทีแ่สดงออกจากการขาดธาตอุาหารมกัเริม่ตน้จาก

ต าแหน่งของตน้พชืดังทีก่ลา่วมาแลว้ แตจ่ากนัน้กจ็ะลกุลามไป

จนทั่วทัง้ตน้ถา้มอีาการทีร่นุแรง นอกจากนีอ้าการทีเ่ห็นอาจเป็น

เพยีงอาการทีบ่ดบงัอาการอืน่ไว ้เมือ่อาการขาดธาตอุาหารหนึง่

มองเห็นไดช้ดัดว้ยตามากกวา่อาการอืน่ทีเ่กดิขึน้พรอ้มกนัแตม่ี

ความรนุแรงนอ้ยกวา่  

การจ าแนกอาการทีเ่กดิจากการขาดธาตุ
อาหารแตล่ะชนดิ 

การแยกอาการขาดธาตอุาหารทีเ่กดิขึน้กบัสว่นแกแ่ละสว่นออ่น

ของตน้พชืเป็นสิง่ทีท่ าไดค้อ่นขา้งงา่ย ตามทีก่ลา่วไวก้อ่นหนา้ 

คอืทีส่ว่นแกข่องตน้พชืจะแสดงถงึการขาดธาตอุาหารหลัก และที่

สว่นออ่นจะแสดงถงึการขาดธาตอุาหารรอง การเริม่ตน้วเิคราะห์

แบบนีจ้ะชว่ยไดม้าก แตส่ ิง่ทีเ่ราตอ้งการจรงิๆคอืการรูแ้บบเจาะจง

มากขึน้วา่ตน้พชืก าลังขาดธาตอุาหารชนดิใด   

การวนิจิฉัยไดอ้ยา่งเจาะจงนัน้เราจะตอ้งมขีอ้มลูทีเ่กีย่วกบั

ต าแหน่งของตน้พชืทีเ่กดิอาการ รวมถงึรปูแบบและต าแหน่งในใบพชืทีเ่กดิอาการ  ภาพที ่6 จะชว่ยในการจ าแนกการ

ขาดธาตอุาหารชนดิตา่งๆ   

การใชป้ระโยชนจ์ากภาพนีจ้ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจในรายละเอยีดเกีย่วกบัอาการเครยีดของตน้พชื นอกจาก

ต าแหน่งของตน้พชืทัง้ตน้แลว้ เรายงัตอ้งแยกอาการดว้ย เชน่ ตอ้งแยกวา่เป็นการเหลอืงหรอืการตายของเนือ้เยือ่

และจะตอ้งดดูว้ยวา่เกดิทีต่ าแหน่งสว่นไหนของใบแตล่ะใบ ตัวอยา่งเชน่ เป็นการตายของเนือ้เยือ่ทีข่อบรอบใบ (อยู่

ภาพที ่5: บรเิวณทีเ่กดิอาการขาดธาตอุาหารในตน้

พชื ธาตอุาหารทีเ่คลือ่นยา้ยได ้(ดา้นลา่งของภาพ) 

จะแสดงอาการทีส่ว่นลา่งของตน้ ขณะทีธ่าตอุาหาร

ทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ได(้ดา้นบนของภาพ)จะแสดงอาการ

ทีส่ว่นบนของตน้ (IPNI, 2016) 



ในกรณีการขาดโปตัสเซยีม ในภาพที ่4d) หรอืเป็นการเหลอืงของเนือ้เยือ่ระหวา่งเสน้ใบ (อยูใ่นกรณีขาดแมกนเีซยีม 

ในภาพที ่4e) การจ าแนกแบบนี ้ถา้ไดฝึ้กบอ่ยๆก็จะท าไดไ้มย่าก และถกูตอ้งมากขึน้เรือ่ยๆ  

มกีารรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการจ าแนกการขาดธาตอุาหารของพชื ดว้ยการใชว้ธิสีงัเกตอุาการ ขอ้มลูเหลา่นีม้อียู่

มากมายพรอ้มกบัรายละเอยีด ตอ่ไปนีเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูเหลา่นัน้ทีถ่อืวา่มปีระโยชนอ์ยา่งมาก: 

Guide to Symptoms of Plant Nutrient Deficiencies- โดยมหาวทิยาลัย อรโิซนา 

Plant Nutrient Functions and Deficiency and Toxicity Symptoms- โดยมหาวทิยาลัยรัฐมอนทานา 

Crop Nutrient Deficiency Image Collection – หาซือ้ไดจ้ากสถาบนั International Plant Nutrition Institute 
(IPNI)  

 

 

 

แนะน าแอพในสมารท์โฟนของ 
IPNI เพือ่การวนิจิฉยัโรคขาด
สารอาหาร 

ในสว่นของการใชเ้ทคโนโลยทีีม่เีพิม่ขึน้นัน้ 

มแีอพพลเิคชัน่ในสมารท์โฟนทีจั่ดท าโดย

สถาบนั International Plant Nutrient 

Institute (IPNI) ซึง่แอพนีจ้ะประกอบไป

ดว้ยภาพดจิติอลขนาดเล็กทีแ่สดงถงึอาการ

ขาดธาตอุาหารตา่งๆ (ภาพที ่7)  

นอกจากนัน้ แอพพลเิคชัน่นีย้งัมคี าอธบิาย

อาการขาดธาตอุาหารแตล่ะชนดิ และ

ส าหรับพชืไรส่ าคญัทีป่ลกูทัว่โลก 14 ชนดิ 

แมจ้ะมอียูเ่พยีง 14 ชนดิ แตพ่ชืไรท่ีเ่ลอืกมา

นีจ้ะเป็นตวัแทนของพันธุพ์ชือืน่ทีม่อียูห่ลาย

หลายสายพันธุ ์ตัวอยา่งเชน่ ไมม่รีายชือ่ของ ภาพที ่7: ภาพแอพพลเิคชัน่ของ IPNI ในโทรศพัทม์อืถอื 

ภาพที ่6: การวนิจิฉัยอาการขาดธาตอุาหารเบือ้งตน้ (IFAS, 2012) 

ใบแก ่ ใบออ่น 

อาการทัง้ตน้ อาการของใบแก ่

ทัง้ตน้เป็นสี

เขยีวออ่น 

ใบเหลอืง 

ก าลังแหง้

เป็นสนี ้าตาล 

ตน้สเีขยีว

เขม้ กบัมสีี

แดงหรอืมว่ง 

ใบแกส่ี

เหลอืง ก าลงั

แหง้เป็นสี

เขยีวเขม้ 

ใบแกเ่หีย่ว 

หรอืไหม ้ที่

ขอบมี

เนื้อเยือ่ตาย 

ทีใ่บเป็นจุด 

ใบแกม่สีี

เหลอืงทีข่อบ

ใบ แตต่รง

กลางยังเป็น

สเีขยีว ใบออ่นบดิ

มว้น ปลาย

และขอบใบ

ตาย 

พชืหยดุโต 

ใบเป็นสเีขยีว

ปนเทา ใบ

เล็กและบดิ

เบีย้ว ใบไมม่จีุด

ทีเ่นื้อเยือ่

ตาย 

ใบเริม่มจีุด

ทีเ่นื้อเยือ่

ตาย 

ขอ้ใบสัน้ ใบ
ยอดแตกเป็น
ฝอยเลก็ๆ 

ทัง้ใบมสีเีหลอืง 

และกระจายไปทั่ว

ทัง้ตน้ 

ขอ้ใบไมส่ัน้ 
ใบยอดไมแ่ตก
เป็นฝอยเล็กๆ 

ใบมว้นและ/หรอืมรีอยไหม ้ ใบมเีนือ้เยือ่ทีต่าย 

ยอดออ่นตาย ยอดออ่นไมต่าย อาการเหลอืงระหวา่งเสน้ใบ 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แมกนเีซยีม โปตัสเซยีม 

แคลเซยีม ทองแดง 

โบรอน 
ซลัเฟอร ์

สงักะส ี

เหล็ก แมงกานสี 



ขา้วฟ่างมกุในแอพพลเิคชัน่ แตอ่าการของโรคจะคลา้ยกนักบัพชืประเภทขา้วโพดหรอืขา้วฟ่าง ทีม่ลีักษณะเบือ้งตน้

คลา้ยกนั 

ขอ้สงวนสทิธิก์ารใชง้าน: แอพพลเิคชัน่เพือ่สมารท์โฟนนีไ้มไ่ดม้ขี ึน้เพือ่ใชว้ดัการขาดธาตอุาหารของพชื แตจ่ดัท า

ขึน้เพือ่เป็นเครือ่งมอืชว่ยเหลอืผูท้ีก่ าลังวเิคราะหอ์าการขาดธาตอุาหารในพชื 

แอพทีม่ภีาพของตน้พชื (Plant Images) มอียูใ่นหลายภาษาซึง่หาไดจ้ากรา้น Apple App Store (พมิพค์น้หา 

“Crop Nutrient Deficiency Photo Library” หรอื “International Plant Nutrition Institute”) นอกจากนีย้งัมี

ขอ้มลูทีส่ามารถหาไดจ้าก http://www.ipni.net/ndapp 

 

ข ัน้ตอ่ไป หลงัจากทีว่นิจิฉยัอาการไดแ้ลว้ 

เมือ่เราสามารถบอกไดแ้ลว้วา่พชืขาดธาตอุาหารอะไร เราก็จะมาถงึขัน้ตอ่ไปคอืการแกปั้ญหา แตม่คี าถามคอื การ

เพิม่ธาตอุาหารทีข่าดอยูเ่ขา้ไปจะเป็นวธิกีารแกปั้ญหาทีถ่กูตอ้งหรอืเปลา่? หรอือาการขาดธาตอุาหารทีเ่ห็นอยูเ่ป็น

เพยีงเบือ้งหนา้ของปัญหาอืน่ทีใ่หญก่วา่นัน้?  

บอ่ยครัง้ทเีดยีวทีส่าเหตทุีซ่บัซอ้นเกดิขึน้และสง่ผลใหพ้ชืแสดงอาการขาดธาตอุาหารออกมา ปัญหาบางอยา่งอาจ

แกไ้ขไดง้า่ยๆ แตปั่ญหาบางอยา่งอาจตอ้งใชเ้วลาเป็นปีๆ ตอ่ไปนีเ้ป็นปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ทีม่กัจะสง่ผลแสดงออกมา

เป็นอาการขาดธาตอุาหาร 

 

คา่ pH – ดังทีก่ลา่วมากอ่นหนา้นี ้วา่คา่ pH ของดนิมบีทบาททีส่ าคญัในการก าหนดวา่ธาตอุาหารใดอยูใ่นสภาพที่
พชืจะสามารถน าไปใชไ้ด ้ถา้ดนิอยูใ่นภาวะทีเ่ป็นกรดเกนิไป ธาตอุาหาร N, P, K, S, Ca, และ Mg จะมอียูน่อ้ย สว่น
ในดนิทีเ่ป็นดา่งธาตอุาหาร Fe, Mn, B, Cu, และ Zn จะมนีอ้ยกวา่ (ภาพที ่2) ถา้เราวนิจิฉัยวา่พชืขาดธาตอุาหาร
เหลา่นี ้ปัญหาแทจ้รงิอาจเกีย่วกบัคา่ pH (แตจ่ะตอ้งท าการตรวจคา่ pH ใหแ้น่ใจดว้ย) การปรับคา่ pH นัน้อาจท า
โดยการใสห่นิปนูเพือ่การเกษตรในดนิทีเ่ป็นกรด และใสซ่ลัเฟอรใ์นดนิทีเ่ป็นดา่ง ขอ้มลูทีจ่ะอา่นเพิม่เตมิเกีย่วกบั
หัวขอ้นีโ้ดยตรงสามารถหาไดท้ี ่ECHOcommunity.org  ตวัอยา่งเชน่ เอกสารเรือ่ง “ดนิเป็นกรดในเขตรอ้น” Acid 
Soils of the Tropics และ “ถา่นชวีภาพ” Biochar ทีม่ขีอ้แกไ้ขทีเ่ป็นประโยชนแ์ละเป็นการแกปั้ญหาในกรณีเฉพาะ 

น า้ขงัหรอืระบายน า้ไมด่ ี– อาการขาดธาตไุนโตรเจนมกัเกดิขึน้ในบรเิวณทีม่พีืน้ทีต่ า่หรอืระบายน ้าไดไ้มไ่ด ้เมือ่ดนิ

เจิง่นองไปดว้ยน ้า ไนเตรต (NO3) ทีม่อียูส่ าหรับพชืจะถกูชะลา้งออกไปและ/หรอืถกูแยกตัวออกไป  (Sawyer, 

2007) กระบวนการดไินตรฟิิเคชัน่(Denitrification) หรอืกระบวนการเปลีย่นไนเตรดเป็นไนโตรเจน เกดิขึน้เมือ่

แบคทเีรยีในดนิน าสารประกอบไนโตรเจนไปใชแ้ทนทีอ่อกซเิจน (ทีม่จี ากดัในสภาพน ้าขงั) สารประกอบจะคอ่ยๆถกู

ยอ่ยสลายและไนโตรเจนจะถกูปลอ่ยออกไปสูบ่รรยากาศในรปูของกา๊ซไนโตรเจน (N2) กระบวนการนีอ้าจท าให ้

พืน้ทีเ่ป็นวงกวา้งบรเิวณนัน้ขาดธาตไุนโตรเจนในชว่งระหวา่งน ้าขงัและหลังจากน ้าขงั (ภาพที ่8a) 

 

ความเครยีดจากสภาพแหง้แลง้ – ความเครยีดจากความแหง้แลง้เป็นอาการทีอ่าจท าใหส้บัสนไดก้บัอาการของ

การขาดธาตอุาหาร ในกรณีทัง้สอง ตน้พชืจะแสดงอาการทีค่ลา้ยกนัคอืการเตบิโตหยดุชะงัก แตอ่าการความเครยีด

จากสภาพแหง้แลง้สามารถมองเห็นไดต้ัง้แตช่ว่งเริม่แรกจากอาการใบทีเ่หีย่ว จากนัน้ใบจะมว้น และหลังจากนัน้

ปลายของใบจะไหม ้ธาตอุาหารในพชืหลายอยา่งจะไมส่ามารถถกูน าไปใชเ้มือ่พชืมปีรมิาณน ้าจ ากดัในการชว่ย

ละลายธาตอุาหารเหลา่นัน้ใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีพ่ชืสามารถดดูซมึได ้ 



 

อาการอืน่ทีม่กัจะท าใหส้บัสนกบัอาการขาดธาตอุาหาร 

 

อาการจากโรคพชื – อาการขาดธาตอุาหารมกัจะถกูเขา้ใจผดิวา่เป็นอาการของโรคทีเ่กดิจากไวรัส แบคทเีรยี หรอื

เชือ้รา เพราะเชือ้โรคเหลา่นีจ้ะท าใหใ้บพชืเป็นสเีหลอืงและตายไป อาการขาดธาตอุาหารโดยทั่วไปแลว้สามารถแยก

ออกไดจ้ากการถกูแมลงศตัรพูชืหรอืจากโรคพชืดว้ยอาการทีม่ลีักษณะสมมาตร อาการจากโรคพชืจะเกดิขึน้ใน

ต าแหน่งทีเ่ป็นดา่งๆ จดุๆ ทีไ่มส่ม า่เสมอตามตน้

หรอืใบ (ภาพที ่8c) แตอ่าการจากการขาดธาตุ

อาหารมกัจะเกดิขึน้แบบสมมาตรและกระจายตวั

สม า่เสมอบนตน้หรอืใบ  

 

อาการจากไสเ้ดอืนฝอย – พชืทีเ่สยีหายจาก

ไสเ้ดอืนฝอยจะแสดงอาการเครยีดทีท่ าใหง้า่ยตอ่

การสบัสนกบัอาการขาดธาตอุาหารหลายๆชนดิ 

อาการความเสยีหายทีเ่กดิจากไสเ้ดอืนฝอยมกัถกู 

เขา้ใจวา่เกีย่วขอ้งกบัการขาดไนโตรเจนจากน ้าขงั

หรอืกระบวนการดไินตรฟิิเคชัน่ สว่นอาการจากการ

ขาดธาตอุาหารมกัจะบอกไดด้ว้ยอาการทีป่รากฏใน

พชืทีอ่ยูน่อกบรเิวณทีต่ ่าและเป็นแอง่ (ไมเ่กีย่วกบั

ปัญหาน ้าขงั) และมลีกัษณะเหีย่วเฉพาะสว่นปลาย

ของพชื (ภาพที ่8d) ถา้สงสยัวา่เป็นไสเ้ดอืนฝอย 

ใหล้องดงึตน้ออกมาซกัสองสามตน้เพือ่สงัเกตดทูี่

รากวา่ม ี“ปม” หรอืไม ่ถา้เป็นไปไดอ้าจเก็บ

ตัวอยา่งสง่ไปตรวจทีห่อ้งทดลองเพือ่การวนิจิฉัยที่

ถกูตอ้ง การวนิจิฉัยอยา่งถกูตอ้งวา่ในพืน้ที่

เพาะปลกูมไีสเ้ดอืนฝอยอาจเป็นเรือ่งทีย่าก และ

ควรตอ้งมกีารยนืยนัดว้ยกลอ้งจลุทศัน ์

 

การปนเป้ือนของยาก าจดัวชัพชืทีล่อยมาในอากาศ – การปนเป้ือนของยาก าจดัวัชพชืทีล่อยมาในอากาศ

สามารถเกดิขึน้ไดเ้มือ่มกีารใสย่าในสภาพทีม่ลีมแรง หรอืมกีารใชย้าในบรเิวณใกลเ้คยีงกนั ถา้ยาก าจัดวัชพชืไมไ่ด ้

ท าใหพ้ชือืน่ทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจฉดีตาย ยานีก้อ็าจเป็นสาเหตทุีท่ าใหเ้กดิอาการทีง่า่ยตอ่การสบัสนระหวา่งอาการขาดธาตุ

อาหาร และเชน่กนัคอื อาการนีส้ามารถแยกไดด้ว้ยอาการใบเหลอืงหรอืใบไหมท้ีเ่กดิแบบไมส่ม า่เสมอ แทนทีจ่ะเกดิ

แบบสมมาตร (แบบสม า่เสมอ) นอกจากนี ้ยงัขึน้อยูก่บัยาทีใ่ช ้ยาบางชนดิอาจท าใหเ้กดิอาการเหลอืงทีใ่บอยา่ง

รนุแรง (ภาพที ่8b) หรอือาการ “ไหม”้ ทีป่ลายใบ อาการจะเกดิขึน้อยา่งทันททีันใด สว่นมากภายใน 24 ถงึ 48 

ชัว่โมงหลังจากทีม่กีารฉีดพน่ยาก าจัดวัชพชื โดยพชืมคีวามสามารถในการทนตอ่ความเสยีหายจากยาทีเ่กดิขึน้ใน

ระดับเล็กนอ้ย 

ภาพที ่8: ปัจจัยจากสิง่มชีวีติและไมม่ชีวีติทีม่ักท าใหส้บัสนในการ

วเิคราะหอ์าการขาดธาตอุาหาร: a.กระบวนการเปลีย่นไนเตรดเป็น

ไนโตรเจนเนือ่งจากการเกดิน ้าทว่ม (Sawyer, 2007); b. ใบไหม ้

จากสารเคมใีนยาก าจัดวชัพชืทีล่อยมาในอากาศ (Purdue, 2016); 

c. โรคทีเ่กดิจากเชือ้ราในมะเขอืเทศ (Nitzsche and Wyenandt, 

2005); d. ซสีตจ์ากไสเ้ดอืนฝอยทีท่ าความเสยีหายกับขา้วโพด 

(Tylka, 1994) 



สรปุ 

การวนิจิฉัยอาการขาดธาตอุาหารของพชืไมใ่ชเ่ป็นวทิยาศาสตรท์ีต่ายตัว แตว่ธิกีารวนิจิฉัยแบบงา่ยๆนีจ้ะสามารถชว่ย

ใหเ้ราปรับปรงุผลผลติและสขุภาพของดนิใหด้ขี ึน้ได ้เป็นการชว่ยป้องกนัปัญหาการขาดธาตอุาหารทีซ่อ่นอยูใ่นตน้

พชืของเรา และอาจชว่ยใหเ้ราตืน่ตวัตอ่ปัญหาทีใ่หญก่วา่ทีพ่บในพืน้ทีเ่พาะปลกูของเรา วธิกีารวนิจิฉัยทีท่ าไดเ้องนี้

จะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากโดยเฉพาะกบัผูท้ีท่ างานในพืน้ทีท่ีเ่ครือ่งอ านวยความสะดวกในการทดสอบดนิและพชืหา
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