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ชดูดธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะทีเ่ ป็นสารประกอบง่ายๆ ของ
ธาตุ ต ่ า งๆ พื ช โดยทั ่ ว ไปต้ อ งการ
ธาตุอาหารพืชเพียง 16 ธาตุ แยกเป็น

- ธาตุอาหารพืชหลัก หมายถึง ธาตุอาหารพืช
ที่พืชต้องการในปริมาณที่มาก ดินทั่วไปมักมีไม่เพียงพอ
จึงต้องใส่เพิ่มเติมในรูปของปุ๋ย ได้แก่ ธาตุไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
- ธาตุอาหารรอง หมายถึง ธาตุอาหารพืชที่
พืชต้องการน้อยแต่พืชก็ขาดไม่ได้เช่นกัน ดินมักไม่ขาด
แคลนบ่อยๆ ได้แก่ ธาตุกำมะถัน แคลเซียม และแมกนีเซียม
- ธาตุอาหารเสริม หมายถึง ธาตุอาหารที่พืช
ต้องการในปริมาณน้อย แต่พชื ก็ขาดไม่ได้เช่นกัน ได้แก่
ธาตุเหล็ก ทองแดง แมกกานีส สังกะสี โบรอน โมลิบดีนมั
และคลอรีน
สำหรับธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน จะมี
อยูใ่ นพืชและได้รบั จากน้ำและอากาศ จึงไม่จำเป็นต้องใส่
ให้พชื เพิม่ เติม

เนื ่ อ งจากดิ น เป็ น แหล่ ง ของธาตุ อ าหารหลั ก
ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ซึง่ พืชจะต้องได้รบั
ครบทุกธาตุ แต่ละธาตุในปริมาณทีเ่ พียงพอและสม่ำเสมอ
ตลอดฤดูปลูก โดยทีแ่ ต่ละธาตุซง่ึ พืชได้รบั นัน้ ต้องสมดุล
ซึ่งกันและกันด้วย การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์
ของดินว่าแต่ละธาตุอยูใ่ นระดับต่ำปานกลาง หรือสูงเพียง
ใดต้องอาศัยการวิเคราะห์ดนิ ทางเคมี
เมื่อผลการประเมินชี้ว่าความเป็นประโยชน์ของ
บางธาตุ เช่น ฟอสฟอรัสในดินนี้ต่ำเพียงธาตุเดียว
ในขณะที่สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินเหมาะสม
ก็ตอ้ งดำเนินการปรับปรุงดินโดยหาปุย๋ ฟอสเฟตมาใส่

หลักการให้ปยุ๋ ทางดิน คือ
1) ใส่ปุ๋ยเพื่อยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของธาตุ
นัน้ ขึน้ สูร่ ะดับทีต่ อ้ งการตัวอย่าง เช่น เมือ่ ใส่ปยุ๋ ฟอสเฟต
อัตรานีแ้ ล้ว พืชจะได้รบั ฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอเช่นเดียว
กับธาตุอื่นๆ
2) ใส่ปยุ๋ ชดเชยเป็นประจำทุกฤดูปลูก เพือ่ เพิม่ เติม
ธาตุอาหารต่างๆ ทีส่ ญ
ู เสียไปจากดินในรูปแบบต่างๆ เช่น
ติดไปกับผลผลิตพืช การชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น
เพือ่ ดินจะได้มธี าตุอาหารพร้อมสำหรับการปลูกพืชฤดูตอ่ ไป

วิธกี ารใส่ปยุ๋ ทางดิน
วิธกี ารใส่ปยุ๋ ทางดิน แบ่งได้เป็น 2 ตอน คือ
1) การใส่ปุ๋ยก่อนปลูกหรือในเวลาไล่เลี่ยกับ
การปลูกพืช ปุ๋ยที่ใช้ในขั้นตอนนี้มักใช้ร่วมกันระหว่าง
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือชดเชยธาตุอาหารเป็น
ประจำทุกฤดูปลูก ดังทีไ่ ด้กล่าวเป็นหลักการไว้แล้ว

เกษตรอินทรีย์ ฟืน้ ผืนดิน ฟืน้ ชีวติ เพิม่ คุณภาพ เพิม่ ผลผลิต
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ปุย๋ ทางดิน

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
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ปุย๋ ทางใบ
ปุย๋ ทางใบ หมายถึง ปุย๋ ทีเ่ ป็นสารละลายแล้วฉีดพ่น
ทางใบเพือ่ ให้ธาตุอาหารแก่พชื
เนื ่ อ งจากรากพื ช สั ม ผั ส อยู ่ ก ั บ อนุ ภ าคดิ น และ
สารละลายของดินโดยตรง รากจึงดูดธาตุอาหารได้ตลอด
เวลา ส่วนใบพืชอยูใ่ นอากาศจะมีโอกาสดูดธาตุอาหารได้
เฉพาะจากสารละลายทีม่ าสัมผัสใบเท่านัน้ ด้วยเหตุนใ้ี บจึง
ได้รบั ธาตุอาหารตามธรรมชาติจากน้ำฝนและน้ำค้าง การ
ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้แก่พืชเป็นการช่วยให้พืชได้รับธาตุ
อาหารได้มากขึน้ และเร็วขึน้

ชนิดของปุย๋ ทางใบ
ปัจจุบนั ทีใ่ ช้ปยุ๋ ทางใบมี 2 ชนิด
1) ปุย๋ เกล็ด
คือปุ๋ยเคมีชนิดแข็งที่มีสภาพเป็นรูปผลึกของสาร
ประกอบ ผลิตจากการนำแม่ปยุ๋ ชนิดต่างๆ มาผสมกันให้ได้
สูตรทีต่ อ้ งการเป็นปุย๋ ทีล่ ะลายน้ำง่าย
2) ปุย๋ น้ำหรือปุย๋ เหลว
คือปุย๋ ทีไ่ ด้จากการละลายแม่ปยุ๋ ในน้ำให้ได้สดั ส่วน
เป็นปุ๋ยสูตรต่างๆ โดยที่แม่ปุ๋ยจะถูกละลายได้ทั้งหมด
วิธใี ช้ปยุ๋ เพียงแต่นำมาเจือจางด้วยน้ำในอัตราทีพ่ อเหมาะ
แล้วนำไปฉีดพ่นพืชได้ทนั ที

หลักการให้ปยุ๋ ทางใบ
1) เพือ่ แก้อาการขาดธาตุอาหาร เช่น ในดินด่าง
มั ก จะขาดธาตุ เ หล็ ก ทองแดง สั ง กะสี แมงกานี ส
และโบรอน การใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหล่านี้ในรูปเกลือ
อนินทรียล์ งในดิน ก็มกั จะตกตะกอนและไม่เป็นประโยชน์
ต่อพืชอย่างเต็มที่ วิธีการแก้ไขที่เหมาะสมคือ ใช้สาร
ละลายของเกลือที่มีธาตุอาหารดังกล่าว ฉีดพ่นทางใบ
จะแก้อาการขาดธาตุอาหารได้ในเวลาทีเ่ ร็วกว่า
2) เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ในไม้ดอกไม้
ประดับนิยมใช้ปุ๋ยทางใบ ที่มีสัดส่วนของฟอสฟอรัสสูง
จะช่วยให้คณ
ุ ภาพของดอกไม้สมบูรณ์ขน้ึ
3) เพื่อช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็วหลังจากการให้
ดอกให้ ผ ลแล้ ว โดยทั ่ ว ๆไปช่ ว งที ่ ผ ลิ ด อกออกผล
อินทรียต์ า่ งๆ ทีเ่ คยสะสมไว้ในใบจะถูกนำไปใช้การสร้าง
ดอกและผล เป็นเหตุให้รากได้รบั อาหารน้อยจึงหยุดการ
เจริญของระบบราก แต่รากก็ยังต้องทำหน้าที่ในการดูด
อาหาร ทั้งๆที่อยู่ในช่วงที่มีประสิทธิภาพการทำงานของ
รากต่ำ ปริมาณธาตุอาหารที่ดูดได้จึงมีน้อย ต้นพืชจะ
แสดงอาการทรุดโทรม เช่น ใบเหลือง ร่วง จึงควรฉีด
พ่นปุย๋ ทางใบทีม่ สี ดั ส่วนของไนโตรเจนสูง
4) ใช้ปุ๋ยทางใบเพื่อบังคับให้พืชออกดอกนอก
ฤดู โดยใช้ประกอบกับการใช้สารเคมีอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมของพืชแต่ละชนิด
5) ใช้ปุ๋ยทางใบกับพืชที่มีราคาแพง ให้ผลตอบ
แทนสูง ปลูกในเรือนโรงซึง่ สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ได้
เพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
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วิธกี ารใส่ปยุ๋ มีอยู่ 2 วิธี คือ หว่านทัว่ แปลงเพือ่
ให้ปยุ๋ กระจายอย่างทัว่ ถึง วิธนี เ้ี หมาะกับการใช้ปยุ๋ อัตรา
ค่อนข้างสูงและปลูกพืชเป็นแถวแคบ อีกวิธหี นึง่ คือโรยเป็น
แนวในร่องเล็กๆ ทีเ่ ตรียมไว้แล้วกลบดิน ต่อจากนัน้ ก็หยอด
เมล็ดเป็นแถวห่างจากแนวปุ๋ยเล็กน้อย เพื่อให้กล้าอ่อน
ของพืชได้ปยุ๋ โดยรวดเร็วเมือ่ รากแผ่ไปถึง
2) การใส่ปยุ๋ แต่งหน้า เป็นการใส่ปยุ๋ บางชนิดเสริม
ลงไปเมือ่ มีพชื อยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ล้ว ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้พชื ได้รบั ธาตุเหล่า
นัน้ อย่างต่อเนือ่ งและเพียงพอตลอดฤดูปลูก

