
กลไกการทธีาตอุาหารมายังผวิรากพชื 
(nutrient transport)



กระบวนการทีดนิให้ธาตุอาหารแก่พชืกระบวนการทีดนิให้ธาตุอาหารแก่พชื

“ดิน” ในฐานะเป็นตัวกลางในการเจริญ 

เติบโตของพืช ทาํหน้าทใีห้ธาตุอาหารแก่พืช 

การทรีากพืชทเีจริญเติบโตอยู่ในดิน 

ดูดใช้ธาตุอาหารได้มากน้อยเพยีงใด      

จะขึนอยู่กบัคุณสมบัติการให้ธาตุอาหาร

(nutrient supply characteristics) ของดิน 

ซึงปัจจัยหลกัทมีีอทิธิพลต่อคุณสมบัติดังกล่าว

ได้แก่เนือดินและแร่ธาตุประกอบดิน



กระบวนการทีดนิให้ธาตุอาหารแก่พชื (ต่อ)กระบวนการทีดนิให้ธาตุอาหารแก่พชื (ต่อ)

กลไกหลักทีดินให้ธาตุอาหารแก่พืชจะเกียวข้องกับการเคลือนทีของธาตุ

อาหารในดินสู่ผวิราก 

การทีรากพืชจะดูดใช้ธาตุอาหารได้ ธาตุอาหารจะต้องมาอยู่ในตําแหน่ง

ของการดูดใช้ คือทผีวิราก จึงจัดว่าการเคลือนทีของธาตุอาหาร (mobility) เป็น

ปัจจัยของความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารปัจจัยหนึง



กลไกการให้ธาตุอาหาร 

(nutrient supplying mechanisms)

กลไกการให้ธาตุอาหาร 

(nutrient supplying mechanisms)

รากพืชทีเจริญเติบโตอยู่ในดินจะแผ่ขยายไปตามรูดิน เมือรากพืชขยายตัว

ตามการเจริญเติบโตจะเบียดอัดดินทีอยู่ชิดกับราก ทําให้ดินส่วนนันมีรูทีมี

อากาศและนําเต็มอยู่เป็นจํานวนน้อยลง ดินบริเวณติดกับรากและใกล้เคียงจะมี

ความหนาแน่นรวมเพิมขึน คอลลอยด์และสารละลายดินบริเวณใกล้รากทํา

หน้าทใีห้ธาตุอาหารแก่รากในช่วงต้นของการดูดใช้





ร ะ บ บ ดิ น ต่ า ง จ า ก ร ะ บ บ

สารละลายธาตุอาหาร คือ ความเข้มข้น

ของธาตุอาหารส่วนต่างๆ ของระบบดิน

จะไม่เท่ากัน ปริมาณธาตุอาหารทีเป็น

ประโยชน์ได้ทันทีในบริเวณผิวรากจะมี

จํากดั

กลไกการให้ธาตุอาหาร 

(nutrient supplying 

mechanisms)

กลไกการให้ธาตุอาหาร 

(nutrient supplying 

mechanisms)



กลไกของธาตุอาหารเข้าสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืชกลไกของธาตุอาหารเข้าสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช

ก่อนทธีาตุอาหารจะเข้าไปในต้นพืชนัน มีกลไกในการเข้าสู่ต้นพืชได้ 3 วธีิ คือ

1. กลไก root interception and contact exchange

2. กระบวนการไหล ( Mass flow)

3. กระบวนการแพร่ ( Diffusion)



กลไก root interception (กระบวนการยืดตัวของราก) 

and contact exchange (การแลกเปลียน สัมผัส)

กลไก root interception (กระบวนการยืดตัวของราก) 

and contact exchange (การแลกเปลียน สัมผัส)

กลไก root interception and contact exchange เป็นกลไกทีดินให้ 

(supply) ธาตุอาหารแก่รากพืช ณ ส่วนต่อระหว่างดินกับผิวราก (root 

interface) นันเอง โดยธาตุอาหารไม่ต้องเคลือนทีมายังผิวราก เพือให้อยู่ใน

ตําแหน่งทีรากจะดูดใช้แต่อย่างใด ปริมาณธาตุอาหารทีให้โดยกลไก root 

interception คือ ปริมาณธาตุอาหารทีอยู่ในปริมาตรดิน (soil volume) ที

เท่ากบัปริมาณราก  โดยทวัไปแล้วรากพืชจะกนิพืนทใีนดินประมาณ ไม่เกิน 1-

2% ปริมาณสารอาหารทีพืชได้รับโดยกลไกนีขึนอยู่กับความเข้มข้นของธาตุ

อาหารในดินและปริมาตรดินทถูีกแทนทโีดยระบบราก



กลไก root interception and contact exchangeกลไก root interception and contact exchange



ปัจจัยทีมีผลต่อกลไก 

root interception and contact exchange

ปัจจัยทีมีผลต่อกลไก 

root interception and contact exchange

ปัจจัยทีมีผลต่อกลไก root interception ก็คือปัจจัยต่างๆ ทีมี

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของรากนันเอง เช่น

- ความชืนของดิน (soil moisture)

- ความหนาแน่นของดิน (soil compaction)

- ความเป็นกรดด่างของดิน (soil pH)

-  การระบายอากาศของดิน (soil aeration)

- โรคแมลง

- ไส้เดือนฝอยราก และ

- อุณหภูมิของดิน



 กลไก Mass flow เป็นการเคลือนทีของไอออนธาตุอาหารในดิน

ไปสู่รากตามการไหล (convective flow) ของนําซึงเกิดจากการทีพืชดูดนํา 

เมือพืชดูดนําจะทําให้เกิดความต่างพลังงานศักย์ของนํา (water potential 

ψw) กล่าวคือ เมือพืชดูดนํา ψw บริเวณผิวรากจะตําลงกว่าบริเวณในดินที

ไกลจากรากออกมา (bulk soil) นําจะไหลจากบริเวณ bulk soil ทีมี ψw สูง

มายังผิวรากทีมี ψw ตํา ดังนันสสารทีละลายอยู่ในสารละลายดิน (ตัวถูก

ละลาย-solute) กจ็ะเคลือนทตีามการไหลของนํามาด้วย

กลไก Mass flow กลไก Mass flow 



การได้รับธาตุอาหารพชืโดยกลไก Mass flowการได้รับธาตุอาหารพชืโดยกลไก Mass flow

( ดัดแปลงจาก อรวรรณ, 2551 )



ปริมาณสารอาหารทีรากพืชได้รับโดยกลไก mass flow ขึนอยู่กับปัจจัย

ต่อไปนี 1.  อตัราการไหลของนําหรือปริมาตรนําทพืีชดูดใช้

2.  ความเข้มข้นโดยเฉลยีของธาตุอาหารในสารละลายดิน

ปัจจัยทมีีผลต่อปริมาณนําทพืีชดูดใช้ ได้แก่

- ปริมาณของระบบราก

- ความชืนของดิน 

- อุณหภูมิของดิน

การลาํเลยีงสารอาหารโดย mass flow จะลดลงเมือความชืนของดินลดลง 

อุณหภูมิทีตําจะทําให้ mass flow ลดลงเช่นกันเพราะการดูดนําของพืชลดลง

นันเอง

ปัจจัยทีมีผลต่อกลไก mass flowปัจจัยทีมีผลต่อกลไก mass flow



การแพร่ หรือ diffusion หมายถึง การเคลือนทีของตัวถูกละลาย 

(solute) ในสารละลายจากบริเวณทีมีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณทีมีความ

เข้มข้นตํากว่า เมือกลไก root interception และ mass flow ให้อาหารแก่พืชได้

ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของพืช  รากพืชก็จะทําการดูดธาตุอาหารต่อไป ทํา

ให้ความเข้มข้นธาตุอาหารบริเวณรากพืชลดตําลงกว่าบริเวณทีห่างจากรากพืช

ออกไป เกิดแนวลาดเทของความเข้มข้น (concentration gradient) ซึงมีทิศทาง

ตังฉากกบัผวิรากขึน ธาตุอาหารจึงแพร่มาสู่รากตามทศิทางนี 

โดยทัวไป diffusion จะสินสุดลงเมือความเข้มข้นที 2 ตําแหน่งเท่ากัน 

นันคือ เกดิความสมดุลของความเข้มข้นขึน แต่เนืองจากรากดูดใช้ธาตุอาหารอยู่

เสมอ ความสมดุลนีจะไม่เกิดขึน และธาตุอาหารจะแพร่ไปสู่รากตาม gradient 

ของความเข้มข้นอย่างต่อเนือง

กลไกการแพร่ Diffusionกลไกการแพร่ Diffusion



การได้รับธาตุอาหารพชืโดยกลไก Diffusionการได้รับธาตุอาหารพชืโดยกลไก Diffusion

( ดัดแปลงจาก อรวรรณ, 2551 )



ปัจจัยทมีีผลต่อ diffusion ได้แก่

- ปัจจัยด้านอุณหภูมิของดิน

    เช่น  ถ้าอุณหภูมิตํากท็าํให้การ diffusion ช้าลง

- ความชืนของดิน 

   เช่น  ถ้าดินแห้งการ diffusion กช้็าลง แต่ถ้าดินมีความชืน

           เพมิสูงขึน กจ็ะส่งผลให้อตัราการ diffusion เพมิขึน

-  soil buffering capacity 

ดินทีมี buffering capacity สูง เช่น มีเปอร์เซ็นต์แร่ดินเหนียว 

(%clay) สูง ก็มีส่วนทําให้ธาตุอาหารทีลําเลียงโดยกลไก diffusion อาจจะถูกดูด

ยดึโดยอนุภาคของแร่ดินเหนียว ทาํให้อตัราการ diffusion ลดลง

ปัจจัยทีมีผลต่อกลไก diffusionปัจจัยทีมีผลต่อกลไก diffusion



Tortuosity (ความคดเคียวของเส้นทางในการ diffusion) คือ หนทาง

ของการ diffusion ซึงต้องผ่านอนุภาคดินและผ่านแผ่นฟิล์มของนําในดิน 

ดังนันถ้ามีช่องว่างขนาดใหญ่ในดินและดินมีความชืนเพียงพอ ก็จะลดความ

คดเคียว (tortuosity) ลงทําให้การ diffusion ง่ายขึน ในดินทีมีปริมาณอนุภาค

ดินเหนียวสูง จะมีช่องว่างขนาดเล็กในดินและถ้าดินมีความชืนตํา ก็จะเพิม 

tortuosity ซึงทาํให้การ diffusion ช้าลงและเป็นไปได้ยากขึน

Tortuosity (ความยากในการ diffusion)Tortuosity (ความยากในการ diffusion)



ดินทีมีความชืนตํา ดินทีมีความชืนสงู

Tortuosity (ความยากในการ diffusion)Tortuosity (ความยากในการ diffusion)



Significance of root interception, mass flow and 
diffusion in ion transport to corn root

Significance of root interception, mass flow and 
diffusion in ion transport to corn root



การสูญเสียธาตุอาหารไปจากดนิการสูญเสียธาตุอาหารไปจากดนิ

1. สูญเสียไปกบัผลผลติพืชทนํีาออกไปจากพืนทปีลูก

2. สูญเสียไปกบันําทไีหลซึมลกึเข้าไปในดิน (leaching)/percolation

3. สูญเสียไปกบัการกดัเซาะพดัพา (erosion) เกดิจากนําหรือลม

4. สูญเสียโดยการระเหย (Volatilization) เช่น การสูญเสียธาตุไนโตรเจนใน

รูปก๊าซสูญเสียไปในบรรยากาศ ถ้าดินอยู่ในสภาพนําขัง โดยกระบวนการทมีี

ชือว่า denitrification

การสูญเสียธาตุอาหารไปจากดิน (มี 4 ทาง)


