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บทที่ 7
การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารและความเป็นพิษ

 มนัสำ�ปะหลงักเ็หมอืนกบัพชือืน่ๆ ท่ีมีคว�มตอ้งก�รธ�ตอุ�ห�ร
หลัก คือ 3 ตัว ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม 
(K) ธ�ตุอ�ห�รทั้ง 3 ตัว เรียกว่� "ธ�ตุอ�ห�รหลัก" เพร�ะพืชมีคว�ม
ต้องก�รในปรมิ�ณม�ก เพือ่ชว่ยใหก้�รเจรญิเตบิโตเปน็ปกต ินอกจ�กนี ้
พืชยงัมคีว�มตอ้งก�รธ�ตอุ�ห�รรองอกี 3 ตัว ซึง่พชืมีคว�มต้องก�ร
คอ่นข�้งม�ก แตด่นิมกัจะไมข่�ดธ�ตอุ�ห�รเหล�่นี ้“ธ�ตอุ�ห�รรอง” 3 
ชนิด ได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และซัลเฟอร์ (S) และธ�ตุ
อ�ห�รกลุ่มสุดท้�ยที่มีคว�มจำ�เป็นต่อพืชแต่มีคว�มต้องก�รปริม�ณ
น้อย ดังนั้น จึงเรียกธ�ตุอ�ห�รกลุ่มนี้ว่� “ธ�ตุอ�ห�รเสริม” ซึ่งได้แก่ 
โบรอน (B) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงก�นีส (Mn) และสังกะสี 
(Zn)

“การขาดธาตุอาหารแฝง”
 ถ้�ดินข�ดธ�ตุอ�ห�รที่จำ�เป็นตัวใดตัวหนึ่งพืชส่วนใหญ่ เช่น 
ข้�วโพด ข้�ว หรือถั่วเหลือง จะแสดงอ�ก�รข�ดที่ชัดเจน แต่มันสำ�ปะหลัง
อ�จจะไม่แสดงอ�ก�รข�ดธ�ตุอ�ห�รให้เห็นเด่นชัด แม้ว่�ต้นจะเตี้ยและ
อ่อนแอกว่�ปกติ ผลผลิตหัวมันสดจะต่ำ� มันสำ�ปะหลังจะแสดงอ�ก�รข�ด
ธ�ตอุ�ห�รทีช่ดัเจนเฉพ�ะกบัธ�ตอุ�ห�รเพยีงไมก่ีต่วัหรอืเฉพ�ะเมือ่ข�ดธ�ตุ
อ�ห�รอย่�งรุนแรง ซึ่งเรียกว่� “ก�รข�ดธ�ตุอ�ห�รแฝง” เพร�ะว่�ต้น
มันสำ�ปะหลังอ�จจะมองดูปกติแต่ผลผลิตจะต่ำ�จ�กก�รที่ได้รับธ�ตุอ�ห�ร
ทีจ่ำ�เปน็บ�งตวัไมเ่พยีงพอ เนือ่งจ�กมนัสำ�ปะหลงัมกัจะปลกูในดนิทีม่คีว�ม
อดุมสมบรูณต์่ำ�หรอืดนิเสือ่มโทรม ดนิจงึมกัจะข�ดธ�ตอุ�ห�รทีจ่ำ�เปน็ตวั
ใดตวัหน่ึงหรอืม�กกว�่หน่ึงตวั และกรณทีีด่นิมปีรมิ�ณธ�ตอุ�ห�รม�กจน
เกินไปจะทำ�ให้เป็นพิษต่อพืชได้เช่นกัน ดังนั้น ผลผลิตมันสำ�ปะหลังอ�จจะได้
รับผลกระทบจ�กทั้งกรณีที่ข�ดหรือมีม�กเกินไปจนเป็นพิษ 
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ลักษณะการขาดธาตุอาหาร
 การขาดธาตุไนโตรเจน (N) มันสำ�ปะหลังท่ีข�ด N 
อ�จจะไม่แสดงอ�ก�รให้เห็น แต่ต้นจะเตี้ยและโตช้�กว่�ปกติ 
มันสำ�ปะหลังบ�งพันธุ์ที่ข�ดธ�ตุ N อย่�งรุนแรงจะแสดงอ�ก�ร
ใบสซีดีออ่นลงเล็กนอ้ย อ�ก�รใบซดีค่อนข�้งสม่ำ�เสมอท่ัวไปท้ังต้น
ก�รข�ด N ท่ีรุนแรงมักจะเกิดในดินทร�ยท่ีมีอินทรียวัตถุต่ำ� 
แต่ก็อ�จจะพบในดินที่เป็นกรดม�กๆ และมีอินทรียวัตถุสูงได้ 
เช่นกัน ทั้งนี้ ส�เหตุหลักเป็นเพร�ะว่�อัตร�ก�รสล�ยตัวของ 
อนิทรยีวตัถชุ�้ซึง่ตอ่ไปจะเกิดขบวนก�รไนโตรเจนมินเนอรลัไลเซชัน่
(N mineralization)

 การขาดธาตุฟอสฟอรัส (P) ก�รข�ด P จะไม่ค่อย
แสดงอ�ก�รให้เห็นชัดเจน แต่มันสำ�ปะหลังจะแสดงอ�ก�รต้นเตี้ย 
สั้น และอ่อนแอ ลำ�ต้นผอมเล็ก และใบจะแคบกว่�ต้นปกติ ผลผลิต
หัวมันสำ�ปะหลังอ�จลดลงอย่�งรุนแรงจ�กก�รข�ดุ P ในกรณี
ที่รุนแรงม�กๆ ใบล่�งๆ ของพืชจะเป็นสีเหลืองคล้ำ�หรือสีส้ม ซึ่ง
ต่อไปจะเป็นแผลเนื้อต�ยและเห่ียวแห้งหลุดรว่งไป ในกรณีท่ีพืชไม่
แสดงอ�ห�รข�ด P ที่ชัดเจน ก�รวินิจฉัยส�ม�รถดูได้จ�กก�ร
วิเคร�ะห์ดินหรือก�รวิเคร�ะห์พืช

มันสำ�ปะหลังน้อยพันธุ์ที่แสดงอ�ก�รใบสีเขียว
อ่อนเนื่องจ�กข�ด N (ด้�นหน้�)

ก�รข�ด N มักจะทำ�ให้ต้นเตี้ย (ด้�ยซ้�ย) โดยไม่มี
อ�ก�รข�ดที่ชัดเจน

ต้นที่ข�ด P มักจะเตี้ยและผอมเรียวโดยไม่มีอ�ก�รข�ดที่ชัดเจน แต่ถ้�ข�ดอย่�งรุนแรงใบล่�งๆ จะเป็นสีเหลืองส้ม
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 การขาดธาตุโพแทสเซียม (K) ก�รข�ด K จะทำ�ให้คว�มสูง
ของต้นและคว�มแข็งแรงลดลง ข้อปล้องจะสั้นลงอย่�งเห็นได้ชัด ลำ�ต้น
ส่วนบนจะแข็งเป็นเนื้อไม้ทำ�ให้ลำ�ต้นโตแบบหักซิกแซก โดยทั่วไปลำ�ต้นจะ
แน่นและแตกกิ่งก้�นม�กทำ�ให้ทรงต้นแผ่กว้�ง ใบมันสำ�ปะหลังมักจะไม่
แสดงอ�ก�รข�ด K ที่ชัดเจน ในสภ�พไร่มันสำ�ปะหลังใบมักจะไม่แสดง
อ�ก�รซีดหรือ สีเขียวอ่อน แต่ใบบนๆ จะเล็กและใบล่�งๆ อ�จจะเหลือง 
และขอบใบแห้ง แผลแห้งต�ยจ�กก�รข�ด K จะเป็นช่องท�งให้เชื้อโรค
โดยเฉพ�ะโรคแอนแทรกโนสเข้�ทำ�ล�ยพืช ใบล่�งๆ อ�จจะมีอ�ก�ร 
ขอบใบม้วนขึ้นคล้�ยกับก�รข�ดน้ำ�ในหน้�แล้ง โดยทั่วไป ก�รข�ด K  
จะเกดิขึน้ไดใ้นดนิทร�ยทีม่ปีรมิ�ณส ำ�รองของ K ต่ำ� และโดยเฉพ�ะอย�่งยิง่
ในแปลงที่ปลูกมันสำ�ปะหลังติดต่อกันเป็นเวล�หล�ยปี

ต้นที่ข�ด K จะแตกยอดข้อปล้องสั้นม�ก และใบแก่
เป็นสีเหลืองและเป็นแผลแห้งต�ย

อ�ก�รข�ด K ต้นอ่อนแอเติบโตไม่ดี (แตกแขนงกระจ�ยออกไป) 
ใบสีเขียวอ่อน และใบล่�งๆ ขอบใบม้วนขึ้น
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 การขาดธาตุแคลเซียม (Ca) อ�ก�รข�ด Ca มักจะไม่ค่อย
พบในแปลงมันสำ�ปะหลัง แต่ในกรณีดินเป็นกรดสูงและปริม�ณ Ca ที่เป็น
ประโยชน์ต่ำ�พืชจะตอบสนองต่อก�รใส่ปุ๋ย Ca ก�รข�ด Ca จะทำ�ให้ร�กลด
ก�รเจริญเติบโต ดังนั้น ต้นจะมีขน�ดเล็กและเตี้ยกว่� และระบบร�กจะไม่
แตกและร�กหย�บ ในสภ�วะก�รข�ด Ca อย่�งรุนแรงใบแก่จะยังคงเขียว
เป็นปกติแต่ปล�ยใบอ่อนจะม้วนลงและอ�จแห้งต�ย ก�รข�ด Ca จะมีผล 
กระทบต่อจุดเจริญเติบโตทั้งส่วนยอดและร�ก 

 การขาดธาตแุมกนเีซยีม (Mg) อ�ก�รข�ด Mg ในมันสำ�ปะหลงั
จะไม่เหมือนก�รข�ดธ�ตุอื่นๆ คืออ�ก�รจะสังเกตเห็นได้ง่�ยม�ก ถ้�ข�ด 
Mg ใบล่�งๆ ของมันสำ�ปะหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองบนใบและขอบใบ ทำ�ให้
เห็นเส้นใบสีเขียวชัดเจนบนใบสีเหลืองคล้�ย “ก้�งปล�” อ�ก�รนี้เรียกว่� 
“ใบเหลืองระหว่�งเส้นใบ” หรือ “คลอโรซีส” (chlorosis) อ�ก�รใบเหลือง
จะเริ่มที่ใบแก่ท่ีสุดก่อนแล้วทยอยเหลืองขึ้นไปลำ�ต้นส่วนบน แต่ใบบนๆ จะ
ไม่แสดงอ�ก�รนี้ คว�มสูงของต้นมักจะไม่ลดลงและใบจะไม่ผิดรูปร่�ง  
ก�รข�ด Mg ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในดินที่เป็นกรดจัด

ก�รข�ด Ca ส่วนใหญ่จะมีผลกระทบต่อจุด
เจริญของยอดและร�ก และปล�ยใบบนๆ ม้วนลง 

หรือเป็นแผลแห้งต�ย

ก�รข�ด Mg จะแสดงอ�ก�ร
เส้นใบสีเขียวบนใบเหลือง 
(เป็นรูปก้�งปล�) บนใบล่�งๆ
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 การขาดธาตุซัลเฟอร์ (S) ก�รข�ด S ในมันสำ�ปะหลังจะ
มีอ�ก�รใบบนๆ จะเหลืองสม่ำ�เสมอเป็นรูปแบบคล้�ยกับอ�ก�รข�ด N 
ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ที่รุนแรงพืชจะเหลืองท่ัวไปท้ังต้นจ�กก�รสูญเสีย 
คลอโรฟิลล์ และใบจะยังคงเล็ก

 การขาดธาตุโบรอน (B) มักจะไม่ค่อยพบอ�ก�รข�ด B ใน 
ไร่มันสำ�ปะหลัง เนื่องจ�ก B จะไม่เคลื่อนย้�ยภ�ยในต้น (เช่นเดียวกับ Ca) 
อ�ก�รที่ข�ด B รุนแรงจะพบได้บริเวณจุดเจริญของร�กและยอด ต้นจะ
เตี้ยสั้นร�กฝอยจะหน�และสั้น ใบที่ส่วนยอดจะเล็กผิดรูปและเป็นสีเขียวเข้ม 
ข้อส่วนบนของลำ�ต้นจะสั้นม�ก บ�งครั้งก้�นใบและลำ�ต้นจะมีย�งสีน้ำ�ต�ล
ไหลซึมออกม�และจะเปลี่ยนไปเป็นจุดสีน้ำ�ต�ล ในกรณีที่ข�ดไม่รุนแรงต้น
มนัสำ�ปะหลงัจะมอี�ก�รใบสอีอ่นเปน็จดุๆ เนือ่งจ�กก�รสญูเสยีคลอโรฟลิล ์
โดยเป็นบนใบกล�งๆ หรือใบล่�งๆ

ต้นที่ข�ด S ใบบนๆ จะแสดงอ�ก�รเหลือง

ก�รข�ด B ใบบริเวณกล�งลำ�ต้นจะมีอ�ก�รสีอ่อนหรือ
ข�วเป็นจุดเล็กๆ

สภ�พที่ข�ด B อย่�งรุนแรงต้นจะเตี้ยและใบส่วนบนมี
ขน�ดเล็ก และมีย�งสีน้ำ�ต�ลไหลซึมออกม�จ�กลำ�ต้น

ส่วนบนหรือก้�นใบ
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 การขาดธาตุเหล็ก (Fe) อ�ก�รข�ด Fe ในมันสำ�ปะหลัง
จะมีลักษณะใบเหลืองสม่ำ�เสมอท่ัวไปท้ังต้นโดยท่ีตัวใบไม่เปลี่ยนรูปร่�ง 
ในกรณีที่ข�ดรุนแรงใบบนๆ และก้�นใบอ�จจะเป็นสีข�วเกือบท้ังหมด 
ปญัห�ก�รข�ด Fe นีจ้ะพบไดเ้ฉพ�ะในดนิทีเ่ปน็ด�่งหรอืดนิทีส่ล�ยตวัจ�ก
หินปูน หรือพบเป็นจุดๆ บริเวณที่เป็นจอมปลวกเก่�ในดินกรด อ�ก�ร
ข�ด Fe จะแสดงให้เห็นช่วงฤดูแล้ง

 การขาดธาตุสังกะสี (Zn) มันสำ�ปะหลังเป็นพืชที่ไวต่อก�ร
ข�ด Zn โดยเฉพ�ะในช่วงแรกของก�รเจริญเติบโต อ�ก�รข�ด Zn  
จะปร�กฏเปน็จดุข�วหรือเสน้ข�วบนใบออ่น เม่ืออ�ก�รรุนแรงใบท้ังหมด
จะเปน็สซีดีข�ว คว�มหยกัของใบจะเล็กและแคบกว�่ และใบจะชีอ้อกไปจ�ก
ลำ�ตน้ ใบล�่งจะเปน็แผลจดุสขี�วหรอืน้ำ�ต�ล ตน้จะไมโ่ตและออ่นแอ ตน้ที่
แสดงอ�ก�รเร่ิมข�ดสงักะสอี�จจะกลบัม�ต้ังตัวได้หลงัจ�กท่ีระบบร�ก
เจรญิเตบิโตดแีล้วและร�กไดรั้บเชือ้ร�ไมโคไรซ�่ในดนิแลว้ ถ้�ข�ดรุนแรง
มันสำ�ปะหลังอ�จต�ยหรือให้ผลผลิตต่ำ�ม�กๆอ�ก�รข�ด Fe ใบจะเหลืองหรือข�วอย่�ง

สม่ำ�เสมอโดยเริ่มจ�กส่วนบนของต้น

อ�ก�รข�ด Zn ใบส่วนบนจะเป็นสีเขียวอ่อนและมีจุดสีข�ว และใบล่�งๆ เป็นแผลเนื้อต�ย
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 อ�ก�รข�ดธ�ตุอ�ห�รอื่นๆ ท่ี ไ ม่ ค่อยเ กิดขึ้นบ่อยใน 
มันสำ�ปะหลัง เช่น ก�รข�ดทองแดง (Cu) และแมงก�นีส (Mn) อ�ก�ร
ข�ดทองแดงจะเกิดขึ้นเฉพ�ะในดินที่มีอินทรียวัตถุสูงม�ก เช่น ดินพีต 
(peat soil) ก�รข�ดธ�ตุอ�ห�รและก�รแก้ไขจะได้กล่�วถึงในบทที่ 9

ความเป็นพิษจากธาตุอาหาร
 พษิจากอะลมูเินยีม (Al) พชืท่ีดูดซบัอะลมิูเนยีมม�กเกินไปต้น
จะเลก็และไมม่อี�ก�รอืน่ๆ แตผ่ลผลติจะลดลง ปญัห�นีมั้กจะเกิดเฉพ�ะใน
ดินที่เป็นกรดสูง ค่� pH ต่ำ�กว่� 4.2 และมักจะมีก�รข�ดธ�ตุแคลเซียม 
(Ca) ร่วมด้วย    

 พษิจากแมงกานสี (Mn) ลกัษณะคว�มเปน็พษิของแมงก�นสี
คือใบล่�งๆ จะเหลืองหรือส้มและมีจุดสีม่วงต�มเส้นใบ ใบเหล่�นี้จะเหี่ยว
เฉ�และหลุดร่วงไป คว�มเป็นพิษจ�ก Mn จะพบได้เพียงในดินที่เป็นกรด
สงูม�กๆ หรอืในดนิทีจ่บัตวักนัแนน่มกี�รระบ�ยน้ำ�ภ�ยในดนิไมด่ทีำ�ใหน้้ำ�ขงั

 พิษจากดินเค็ม มันสำ�ปะหลังจะมีอ�ก�รใบเหลืองอย่�ง
สม่ำ�เสมอ โดยจะเริ่มที่ใบล่�งๆ ก่อนแล้วไล่ขึ้นส่วนบนลำ�ต้น อ�ก�รจะ
คล้�ยกับก�รข�ดธ�ตุเหล็ก ในสภ�พที่รุนแรงม�กๆ ใบบนหรือใบล่�งจะ
เปน็แผลแหง้มขีอบเขต และตน้ออ่นอ�จต�ยได้ อ�ก�รเปน็พษิจะพบในดิน
เค็มหรือดินด่�ง มันสำ�ปะหลังพันธุ์ต่�งๆ จะมีคว�มทนท�นต่อเกลือหรือ
ด่�งแตกต่�งกันไป

คว�มเป็นพิษจ�ก Mn ใบล่�งๆ จะเหลืองและมี
จุดสีน้ำ�ต�ล หรือม่วงต�มแนวเส้นใบ

มันสำ�ปะหลังปลูกในดินเค็มหรือดินด่�ง ใบบนๆ มักจะ
เหลือง และเป็นแผลเนื้อต�ยบนใบล่�งๆ
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 พิษจากโบรอน (B) อ�ก�รเป็นพิษจ�ก B ใบจะเป็นแผลเนื้อ
ต�ยเป็นจุดๆ ที่ใบล่�งๆ โดยเฉพ�ะบริเวณขอบใบ จะพบเมื่อมีก�รใส่ปุ๋ย B 
ม�กเกินไปเท่�นั้น

 เนือ่งจ�กลกัษณะอ�ก�รต�่งๆ เหล�่นีจ้ะไม่แสดงใหเ้ห็นเดน่ชดัใน
มันสำ�ปะหลัง ก�รจะตัดสินว่�ธ�ตุอ�ห�รตัวไหนไม่เพียงพอหรือม�กเกิน
ไปจึงไม่ง่�ย ในหล�ยๆ กรณีจำ�เป็นต้องมีก�รวิเคร�ะห์ดินและวิเคร�ะห์
พืชในห้องปฏิบัติก�รพิเศษ แต่บ�งครั้งห้องปฏิบัติก�รอยู่ห่�งไกลและ
ก�รแปลผลก�รวิเคร�ะห์ต้องใช้เจ้�หน้�ที่ที่มีประสบก�รณ์เท่�นั้น ดังนั้น 
เกษตรกรส�ม�รถแก้ไขได้ด้วยก�รจัดทำ�แปลงทดสอบอย่�งง่�ยๆ โดย
ก�รแนะนำ�ช่วยเหลือจ�กนักวิจัยหรือนักส่งเสริมก�รเกษตร ก�รทดลอง
ทำ�โดยแบ่งแปลงทดสอบเปน็แปลงยอ่ยๆ แต่ละแปลงยอ่ยทำ�ก�รใสปุ่ย๋ธ�ตุ
อ�ห�รต�่งๆ ทีส่ำ�คญัและจำ�เปน็ ไดแ้ก ่ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม 
แคลเซียม แมงก�นีส และสังกะสี โดยในแต่ละแปลงย่อยจะงดไม่ใส่ปุ๋ยหนึ่ง
ตวัใดตวัหนึง่ แปลงไหนทีใ่ห้ผลผลติต่ำ�ท่ีแสดงว�่ธ�ตอุ�ห�รตวัท่ีไม่ไดใ้สใ่น
แปลงนั้นเป็นตัวท่ีทำ�ให้ผลผลิตลดลงและควรจะใส่ปุ๋ยชนิดนั้น ส่วนแปลง
ย่อยอื่นที่ทดสอบให้ข�ดธ�ตุอ�ห�รตัวอื่นๆ ท่ีให้ผลผลิตลดลง ก็อ�จมี
คว�มจำ�เป็นจะต้องใส่ปุ๋ยนั้นๆ เพื่อจะเพิ่มผลผลิต


