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ปุ๋ยทางใบ หมายถึง ปุ๋ยที่เป็นสารละลายแล้ว
ฉีดพ่นทางใบเพือ่ ให้ธาตุอาหารแก่พชื
เนื่องจากรากพืชสัมผัสอยู่กับอนุภาคดินและสาร
ละลายของดินโดยตรง รากจึงดูดธาตุอาหารได้ตลอดเวลา
ส่วนใบพืชอยูใ่ นอากาศ จะมีโอกาสดูดธาตุอาหารได้เฉพาะ
จากสารละลายทีม่ าสัมผัสใบเท่านัน้ ด้วยเหตุนใ้ี บจึงได้รบั
ธาตุอาหารตามธรรมชาติจากน้ำฝนและน้ำค้าง การฉีด
พ่นปุย๋ ทางใบให้แก่พชื เป็นการช่วยให้พชื ได้รบั ธาตุอาหาร
ได้มากขึน้ และเร็วขึน้

 
ปัจจุบนั ใช้ปยุ๋ ทางใบมี 2 ชนิด
1) ปุย๋ เกล็ด คือปุย๋ เคมีชนิดแข็งทีม่ สี ภาพเป็นรูป
ผลึกของสารประกอบ ผลิตจากการนำแม่ปุ๋ยชนิดต่างๆ
มาผสมกับให้ได้สตู รทีต่ อ้ งการเป็นปุย๋ ทีล่ ะลายน้ำง่าย
2) ปุย๋ น้ำหรือปุย๋ เหลว คือปุย๋ ทีไ่ ด้จากการละลาย
แม่ปยุ๋ ในน้ำให้ได้สดั ส่วนเป็นปุย๋ สูตรต่างๆ โดยทีแ่ ม่ปยุ๋ จะถูก
ละลายได้ทง้ั หมด วิธใี ช้ปยุ๋ เพียงแต่นำมาเจือจางด้วยน้ำ
ในอัตราทีพ่ อเหมาะแล้วนำไปฉีดพ่นพืชได้ทนั ที

⌫
 
1. ช่วยให้พชื เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หลังจาก
การย้ายปลูกและตัง้ ตัวได้แล้ว
2. ใช้กับอาการขาดธาตุอาหารในระยะแรกๆ
ได้ดี
3. ใช้ผสมกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรค
แมลง และควบคุมวัชพืชได้เป็นการประหยัดแรงงาน
4. ใช้กบั พืชทีป่ ลูกในดินทีม่ ปี ญ
ั หา เช่น ดินเค็ม
ดินเปรีย้ วจัด ดินทรายจัด ดินเหนียวจัด หรือดินทีม่ ปี จั จัย
แวดล้อมขวางการดูดใช้ธาตุอาหารทางระบบราก
5. ใช้ในการเสริมธาตุหลัก คือ ไนโตรเจนในรูปปุย๋
ยูเรียและการให้ธาตุรอง และธาตุอาหารเสริมแก่พชื
6. พืชสามารถดูดธาตุอาหารโดยทางใบได้มาก
กว่า และเร็วกว่าการดูดทางราก ต้นไม้จงึ ใช้ประโยชน์จาก
ธาตุอาหารได้เร็ว
7. ช่วยให้พชื ฟืน้ ตัวเร็ว หลักจากชะงักเนือ่ งจาก
กระทบแล้งหรือถูกโรคแมลงทำลาย
8. ปุย๋ น้ำ มีความสม่ำเสมอของเนือ้ ปุย๋ แน่นอนกว่า
ปุ ๋ ย ชนิ ด แข็ ง และปุ ๋ ย เกล็ ด มี ป ริ ม าณเนื ้ อ ปุ ๋ ย รวม
(N+P2O5+K2O) สูงกว่าปุ๋ยเม็ดทำให้ทุ่นค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งมากกว่า
9. ปุ๋ยน้ำผลิตง่ายและเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
สูตรได้งา่ ย จึงผลิตได้มากสูตรกว่าปุย๋ ชนิดแข็ง

เกษตรอินทรีย์ ฟืน้ ผืนดิน ฟืน้ ชีวติ เพิม่ คุณภาพ เพิม่ ผลผลิต

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

www.ldd.go.th

⌫⌫    

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
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10. ง่ายต่อการขนส่งและการใช้
เมือ่ เปรียบเทียบปุย๋ ทางใบกับปุย๋ ทางดิน ปุย๋ ทางใบ
มิใช่จะดีกว่าปุ๋ยทางดินในทุกๆเรื่อง ข้อเสียหรือความ
ไม่เหมาะสมของปุ๋ยทางใบมีหลายประการดังจะได้กล่าว
ต่อไป ฉะนัน้ จึงควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียก่อนจะเลือก
ใช้ปยุ๋
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ปุย๋ ทางใบทีด่ คี วรมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. ปุย๋ พืชทีม่ สี ตู รสูง อย่างน้อยควรมีผสมรวมของ
N+P2O3+K2O ไม่นอ้ ยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ สำหรับปุย๋ น้ำ
และ 60 เปอร์เซ็นต์สำหรับปุย๋ เกล็ด
2. ควรประกอบด้วยธาตุอาหารเสริมบางธาตุ
หรือหลายๆ ธาตุนอกเหนือจากธาตุอาหารหลัก N-P-K
3. ควรเป็นปุย๋ ทีม่ คี วามเป็นกรดมากพอ ทีเ่ มือ่ นำ
ไปละลายน้ำในระดับความเข้มข้น 0.25-0.30 เปอร์เซ็นต์
ของตัวปุย๋ (ซึง่ เป็นอัตราทีใ่ ช้อยูใ่ นประเทศไทย) จะได้สว่ น
ผสมของสารละลายปุย๋ ทีม่ คี า่ pH ระหว่าง 4.5-6.0 ทัง้ นี้
เนือ่ งจากค่า pH ในช่วงดังกล่าวใบพืชจะสามารถดูดธาตุ
อาหารได้ดแี ละเร็วกว่าค่า pH ของปุย๋ ทีต่ ำ่ หรือสูงกว่านี้
4. ปุ๋ยน้ำควรเป็นปุ๋ยประเภทสารละลายที่ไม่มี
ความดัน
5. ปุ๋ยเกล็ดควรเป็นปุ๋ยที่สามารถละลายน้ำ
ได้เร็วและละลายได้นำ้ ทัง้ หมด
6. ปุ๋ยน้ำควรเป็นปุ๋ยที่ผลิตจากแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส ในรูปของสารประกอบหรือสารละลายโพลิฟอสเฟต
7. ปุย๋ เกล็ดควรอยูใ่ นรูปผลึกขนาดเล็ก ทีม่ คี วาม
บริสุทธิ์สูงไม่ชื้นง่ายและไม่ควรมีค่าความชื้นมากกว่า 1
เปอร์เซ็นต์
หรือที่
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1. โดยทั่วไปการใช้ปุ๋ยทางใบเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถจะให้ธาตุอาหารแก่พชื ได้อย่างเพียงพอในปริมาณ
ที่เท่าเทียมกับปุ๋ยทางดิน เพราะถ้าให้ในระดับความ
เข้มข้นสูงเกินไปอาจทำให้พชื ใบไหม้
2. การให้ ป ุ ๋ ย ทางใบเพี ย งอย่ า งเดี ย วจะทำได้
เฉพาะกับพืชทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงมากเท่านัน้ เพราะจะต้อง
ให้ปยุ๋ บ่อยครัง้ ตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ
3. ปุย๋ น้ำชนิดสารละลายไม่สามารถผลิตให้มเี กรด
สูงๆได้ โดยทั่วไปมักมีปริมาณของธาตุอาหารรวมของ
(N+P2O5+K2O) ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์
4. ปุย๋ เกล็ดมักมีคณ
ุ สมบัตดิ ดู ความชืน้ จากอากาศ
ได้งา่ ยกว่าปุย๋ เม็ด แม้จะมีการใส่สารป้องกันความชืน้ แล้ว
ก็ตามทำให้เสือ่ มคุณภาพเร็ว
5. ราคาต่อหน่วยของธาตุอาหารในปุ๋ยน้ำสูงกว่า
ราคาต่อหน่วยของธาตุอาหารในปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยเกล็ด
เพราะโดยทัว่ ไปปุย๋ น้ำจะมีเกรดต่ำกว่าปุย๋ ชนิดแข็ง (ปุย๋ เม็ด
และปุย๋ เกล็ด)
6. ราคาต่อหน่วยของธาตุอาหารในปุ๋ยเกล็ดสูง
กว่าราคาต่อหน่วยของธาตุอาหารในปุย๋ เม็ดมาก เพราะ
แม่ปุ๋ยที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยผสมชนิดเกล็ดมีราคาแพงกว่า
แม่ปยุ๋ ทีใ่ ช้ในการผลิตปุย๋ เม็ด
7. ปุ๋ยน้ำละลายธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหาร
รองได้นอ้ ย ยกเว้นปุย๋ น้ำทีใ่ ช้แม่ปยุ๋ ในรูปของสารประกอบ
พวกโพลิฟอสเฟตและสารคีเลต
8. ปุ ๋ ย น้ ำ โดยทั ่ ว ไปจะ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพได้ ย ากกว่ า
ปุย๋ เม็ดและปุย๋ เกล็ด

