
 
 
 
 
 
 
 

 

‘ไฮฟา’ เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายปุ๋ย
คุณภาพสูงจากประเทศอิสราเอลและเป็นผู้น า
การจัดจ าหน่ายปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท สูตร 
13-0-46 ของโลก ซ่ึงใช้เป็นธาตุอาหารพืช
คุณภาพสูงส าหรับการฉีดพ่นทางใบ, การใช้
ทางระบบน ้า และการปลูกพืชไร้ดิน  ‘ไฮฟา’ 
เ ป็นที่ ยอม รับความ เ ป็นผู้ น า ก าร บุก เบิ ก
นวัตกรรมการใช้ธาตุอาหารพืชในการเกษตร
พร้อมกับการสนับสนุนข้อมูลวิธีการใช้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามสภาพการเพาะปลูกที่
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก โดยดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากนักวิชาการประจ าในแต่ละพืน้ที ่

ภารกิจส าคัญของ ‘ไฮฟา ’คือการส ร้าง
โซลูช่ันที่มีประสิทธิภาพสูงส าหรับเกษตรกร
ทั่ว โลก  และ เผยแผ่แ ก่ เกษตรกร เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพจากการปฏิบัติปกติ พร้อมทั้ง
น าเสนอวิธีการใหม่ที่สร้างผลประโยชน์และผล
ก าไรแก่เกษตรกรมากขึ้น ทัศนคติน้ีร่วมกับ
การศึกษาตลาดอย่างลึกซ้ึงท าให้ ‘ไฮฟา’ เพิ่ม
ผลประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างมีความแตกต่าง 

‘ไฮฟา’ ยึดมั่นอุดมการณ์การเป็นผู้ บุกเบิก
ในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ดังน้ัน‘ไฮฟา’จึงน าเสนอ
นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ที่ความต้องการอาหาร
มากขึ้นจากการเพิม่ขึ้นของประชากร พร้อมทั้ง
ความต้องการอาหารที่มีคุณภาพสูง นอกจากน้ี
เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ก ษ ต ร ก ร จ า ก ปั ญ ห า
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีผลต่อการ
เพาะปลูก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

‘มัลต-ิเค®’ ปุ๋ ยคณุภาพสูงผลติจากน ้าทะเล 

‘มัลติ-เค®’ เป็นปุ๋ยท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างจากปุ๋ยชนิดอ่ืน 
เป็นธาตุอาหารหลกัพืช 100% ประกอบไปดว้ยโพแทสเซียม
และไนโตรเจนในรูปไนเตรท พืชดูดซบัง่ายและน าไปใชไ้ด้
ทนัที  เกษตรกรผูป้ลูกสามารถปรับการใชไ้ดต้ามสภาพการ
เพาะปลูก, ชนิดพืช, การเจริญเติบโต และไม่มีผลต่อ
สภาพแวดลอ้ม ‘มัลติ-เค®’ ปราศจากคลอไรด์, โซเดียม และ
สารประกอบท่ีเป็นอนัตรายต่อพืช  ‘มัลติ-เค®’ มีการละลาย
น ้ าหมดจด  เหมาะกับการใช้กับ พืชด้วยวิ ธี ก าร ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงเช่น การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน ้ า 
และการฉีดพ่นทางใบ เพื่อความสะดวกส าหรับการใชท้าง
ดิน ‘ไฮฟา’ ไดผ้ลิต ‘มัลติ-เค®’ ชนิดเม็ดเพื่อให้สะดวกใน
การใชแ้ละเป็นทางเลือกแก่เกษตรกร พืชดูดซบั‘มัลติ-เค®’ 
ใชไ้ด ้100% จึงไม่เกิดผลตกคา้งในดิน และคุณสมบติัของ 
‘มัลติ-เค®’ ท่ีไม่ท าให้ดินเค็มและยงัช่วยให้พืชท่ีได้รับ 
‘มัลติ-เค®’ แข็งแรงสามารถน าน ้ าไปใช้ในกระบวนการ
เติบโตดีข้ึน  ‘มัลติ-เค®’ มีสูตรธาตุอาหารหลากหลายเหมาะ
กบัการใชทุ้กสภาพแวดลอ้ม เช่น สูตรเสริมธาตุฟอสฟอรัส, 
สูตรเสริมธาตุอาหารรอง, สูตรเสริมธาตุอาหารเสริม และ
สูตรเสริมสารเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซบัทางใบพืช ‘ไฮฟา’  
เผยแพร่วธีิใชแ้ละผลิตภณัฑ‘์มัลติ-เค®’ สู่พ้ืนท่ีการเกษตรทัว่
โลก ‘มัลติ-เค®’ จึงเป็นท่ียอมรับและใชใ้นการเพาะปลูกพืช
ทุกชนิด  

‘มัลติ-เค®’ ปุ๋ ยโพแทสเซียมไนเตรทของ ‘ไฮฟา’ ที่
แตกต่างจากปุ๋ ยทั่วไป ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) และ
โพแทสเซียม (K) 100%  ผลิตจากวิตถุดิบบริสุทธ์ิ
คุณภาพสูงโดยเทคโนโลยีทันสมัย ปราศจากสารคลอไรด์, 
โซเดียม และสารอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อพืช พืชดูดดึงไป
ใช้ได้ง่ายได้รับธาตุอาหารหลกั N และ K พร้อมกนั 

‘มัลติ-เค®’ ไม่สร้างความเค็มในดินและน ้า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูดใช้น ้ า  การสร้างสารอาหาร และ
เคลือ่นย้ายสู่ส่วนต่างๆในพชื ช่วยให้พชืเจริญเติบโตสมบูรณ์
แข็งแรง ให้ผลผลติสูง  

‘มัลต-ิเค®’ ธาตุอาหารพชืคณุภาพสูง 

 ‘มัลติ-เค®’ ธาตุอาหารพชื 100%: ปุ๋ยชนิดเดียวท่ีใหธ้าตุ 
อาหารหลักท่ีพืชต้องการใช้มาก คือโพแทสเซียมและ
ไนโตรเจน 

 ‘มัลติ-เค®’ ไม่มสีารประกอบทีเ่ป็นอนัตรายต่อพชื:  
ปราศจากคลอไรด ์โซเดียม และสารปลอมปนต่างๆ 

 ‘มัลติ-เค®’ การละลายน า้หมดจด พชืดูดซับไปใช้ง่าย:  
สารประกอบไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3) และโพแทสเซียม 
(K+) ของ ‘มัลติ-เค®’ ท าใหพ้ืชดูดไปใชท้างรากและใบได ้

 
 
 
 

ง่าย นอกจากน้ีโพแทสเซียมใน ‘มัลติ-เค®’ อยูใ่นรูปท่ีไม่เกิด
การตรึงในดินให้พืชน าไปใช้ได้ยาก เช่นท่ี เ กิดกับปุ๋ย
โพแทสเซียมทัว่ไป  

  ‘มัลติ-เค®’ ง่ายต่อการใช้ตามปกตขิองเกษตรกร: ทั้ง 
การใช้ทางดิน (‘มัลติ-เค®’ ชนิดเม็ด), ให้ทางระบบน ้ า
ชลประทาน และฉีดพ่นทางใบ (‘มัลติ-เค®’ ชนิดเกล็ด) 
และสามารถผสมใช้ ‘มัลติ-เค®’ พร้อมสารเคมีการเกษตร
และปุ๋ยอ่ืนๆไดทุ้กชนิด 

 ‘มัลติ-เค®’ แหล่งธาตุโพแทสเซียมทีด่เียีย่มกบัพชื:  
โพแทสเซียมเป็นธาตุควบคุมกลไกการเคล่ือนยา้ยอาหาร
และน ้ า ใน พืช  และ เ ป็น องค์ป ระ กอบส า คัญขอ ง
กระบวนการสร้างอาหาร เม่ือสมดุลน ้ าและธาตุอาหารใน
เซลลเ์หมาะสม กระบวนการสร้างอาหารและส่งถ่ายไปใช้
ยงัส่วนต่างๆของพืชจะด าเนินไดดี้ ท าให้พืชเจริญเติบโต
สมบูรณ์ แขง็แรง ใหผ้ลผลิตสูง 

การใช้ ‘มัลต-ิเค®’ ทางระบบ ‘นูตริเกชัน®’ 

‘นูตริเกชัน®’ หมายถึง การใหธ้าตุอาหารพืชพร้อมกบัน ้ า
ชลประทานสู่เขตรากพืช ระบบ‘นูตริเกชัน®’ สามารถ
จดัการให้ธาตุอาหารพืชได้เหมาะสมตามการเจริญเติบโต 
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้วิธีการน้ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูป้ลูก
จ าเป็นตอ้งใชปุ๋้ยคุณภาพสูง พืชดูดดึงไปใชไ้ดง่้าย 

 ‘มัลติ-เค®’ เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับระบบ ‘นูตริเก
ชัน®’ ในพืชทุกชนิด จากความบริสุทธ์ิของธาตุอาหารและ
คุณสมบติัการละลายน ้ าดีเยีย่ม 
(* ผูส้นใจ ‘นูตริเกชัน®’ ดูขอ้มูลไดจ้าก www.haifa-group.com/thai/ )  

ประโยชน์ของการใช้ ‘มัลต-ิเค®’ ฉีดพ่นทางใบ 

การฉีดพ่นปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบเป็นวิธีท่ีนิยมปฏิบติั
ในไมผ้ล และพืชหลายชนิด มีค่าใชจ่้ายต ่า ช่วยเพ่ิมปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิต ‘มัลติ-เค®’ เป็นปุ๋ยโพแทสเซียมท่ีดี
เยี่ยมส าหรับใช้ฉีดพ่นทางใบ นอกน้ียงัมีธาตุไนเตรท-
ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ เพ่ิมคุณค่าธาตุอาหารพืช และ
ส่งเสริมใหพื้ชดูดซบัทางใบไดง่้าย 

 ‘มัลต-ิเค®’ เหมาะสมกบัการใช้ทัง้ทางใบและทางดนิ 

 ‘มัลติ-เค®’ มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดเกล็ดสะดวกต่อกสร
ใชใ้นการเกษตรทั้งการฉีดพน่ทางใบและการใส่ทางดิน  

 

 

 

 

รูปที ่1 ‘มัลติ-เค®’ ชนิดเกลด็ (ซ้าย) ส าหรับใช้ฉีดพ่นทางใบ
และ ‘นูตริเกชัน®’ และชนิดเมด็ (ขวา) ส าหรับหว่านทางดิน 

http://www.haifa-group.com/thai/
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รูปที ่3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอไรด์ในต้นมะเขือเทศ (มิลลิกรัมคลอ
ไรด์ ต่อกรัมพืช) ต่อน า้หนักแห้งของผลผลิต (กรัม) จะเห็นได้ว่าน า้หนักแห้งผลผลิต
มะเขือเทศลดลงเม่ือปริมาณคลอไรด์ในต้นเพ่ิมสูงขึน้ แสดงถึงพิษของคลอไรด์ ย่ิงพืช
ได้รับมากปริมาณและคุณภาพผลผลิตย่ิงลดลง 

คลอไรดใ์นพืช (มิลลิกรัม ต่อกรัม) 

อุณหภูมิเขตรากพืชสูง 

เซลล์พืชหายใจมากขึน้ 

น า้ตาลในเซลล์พชืลดลง 

ไม่มีน า้ตาลในเซลล์ส าหรับ 

การเผาผลาญแอมโมเนียม 

แอมโมเนียมสะสมในรากพชื 

แอมโมเนียมเป็นพษิ, รากตาย 

กระบวนการใช้ 

แอมโมเนียมของพชื 

รูปที ่4 กลไกการสะสมแอมโมเนียมในรากพืช 

‘มัลต-ิเค®’ ช่วยให้พชืต้านทานความเคม็ในดนิ 

ไนโตรเจนในรูปไนเตรทของ ‘มัลติ-เค®’ ช่วยให้พืช
ลดการดูดดึงคลอไรด์ เม่ือสารประกอบท่ีเป็นอนัตรายต่อ
พืชน้ีมีอยู่ในสารละลายดินหรือน ้ าชลประทาน และใน
ลกัษณะเดียวกันโพแทสเซียมใน‘มัลติ-เค®’ ช่วยให้พืช
ตา้นทานอนัตรายจากโซเดียมท่ีมีอยูใ่นดินเค็ม ‘มัลติ-เค®’ 
จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้ในพืชท่ีอ่อนแอต่อความเค็ม 
และเม่ือน ้ าท่ีใช้เพาะปลูกมีคุณภาพต ่ า มีสารประกอบ
โซเดียมและคลอไรดสู์ง 

‘มัลต-ิเค®’ ช่วยให้พชืใช้น ้ามีประสิทธิภาพ 

 ไนเตรทใน‘มัลติ-เค®’ เพิม่ประสิทธิภาพการใช้น า้พชื 
พืชท่ีไดรั้บไนโตรเจนในรูปไนเตรทมีการดูดใชน้ ้ าท่ีดีกวา่
พืชท่ีได้รับไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม และจะเห็น
ความแตกต่างอยา่งชดัเจนเม่ือพืชไดรั้บไนเตรทควบคู่กบั
โพแทสเซียม 

 โพแทสเซียมใน ‘มัลติ-เค®’ ลดการสูญเสียน า้ในพชื  
โพแทสเซียมควบคุมการเปิด-ปิดของปากใบ ช่วยให้พืชมี
การคายน ้ าอยา่งหมาะสม 

 

 

 

 
รูปที ่2 พืชได้รับ K+ ไม่เพียงพอ (ซ้าย) ปากใบปิดไม่สนิท
ท าให้สูญเสียน า้มาก พืชได้รับ K+ เพียงพอ (ขวา) ควบคุม
การเปิด-ปิดปากใบได้ดีลดการสูญเสียน า้ 

 ‘มัลติ-เค®’ ไม่สร้างความเคม็ในดนิ พืชดูดดึงไปใชไ้ด ้
หมดไม่เหลือตกคา้งในดิน ไม่เกิดความเคม็ตกคา้งในดิน 

มัลต-ิเค®’ ท าให้พชืเติบโตแขง็แรง 

 ‘มัลติ-เค®’ ปราศจากคลอไรด์ พืชดูดซบัคลอไรดท์าง 
รากได้ง่าย เ ม่ือคลอไรด์เข้าไปในพืชจะมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิต ถ้าหากในสารละลายดินมี
ปริมาณคลอไรด์มากจะเกิดพิษและอาจท าให้พืชตายได ้
พืชแต่ละชนิดทนทานต่อคลอไรดแ์ตกต่างกนั แมว้า่พืชจะ
ทนทานต่อคลอไรด์ แต่การใช้ปุ๋ยท่ีมีคลอไรด์ติดต่อกัน
เป็นเวลานานจะสะสมตกคา้งในดินจนเป็นอนัตรายต่อพืช 
นอกจาก ‘มัลติ-เค®’ ปราศจากคลอไรด์แลว้ ยงัมีงาน
ทดลองพบวา่ ‘มัลติ-เค®’ ช่วยลดปริมาณคลอไรด์ในพืช 
และท าใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ‘มัลติ-เค®’ ไม่เป็นอนัตรายต่อรากพชื เหมือน 
แอมโมเนียม ‘มัลติ-เค®’ มีไนโตรเจนในรูปไนเตรท 
ไม่ท าอนัตรายต่อพืชเม่ืออุณหภูมิเขตรากพืชสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ‘มัลติ-เค®’ เพิม่ความต้านทานการเกดิโรค  
โพแทสเซียมใน ‘มัลติ-เค®’ เพ่ิมความแขง็แรงของเซลล์
พืช ท าลายคาร์โบไฮเดรตสายใยสั้น และไนโตรเจนท่ี
ไม่ใช่โปรตีน ท่ีเป็นสารตั้งตน้ของการเขา้ท าลายของ
แบคทีเรีย, เช้ือรา, ไสเ้ดือนดิน และไวรัส 

 ‘มัลติ-เค®’ เพิม่ความต้านทานต่อการขาดน า้ 
‘มัลติ-เค®’ กระตุน้การเกิดและการแตกแขนงของระบบ
ราก ช่วยใหพื้ชดูดใชน้ ้ าไดม้ากข้ึน ‘มัลติ-เค®’ ยงัช่วยให้
พืชควบคุมการปิด-เปิดปากใบเพ่ือเก็บน ้ าไวใ้นตน้ ลด
การสูญเสียในสภาวะขาดแคลน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบบัน้ีเราไดน้ าเสนออีกคร้ังส าหรับอรรถประโยชน์ของ
‘มัลติ-เค®’ ท่ีช่วยเพ่ิมผลผลิตสร้างก าไร โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมเม่ือใช้ในการเกษตร โอกาสต่อไปเราจะ
น าเสนอการน า‘มัลติ-เค®’มาใช้ในพืชชนิดต่างๆ ท่านท่ี
สนใจขอ้มูลของเรา โปรดติดตามอ่านตอนต่อไปในปี 2556 
ท่านสามารถอ่านบทความยอ้นหลังและสาระประโยชน์
อ่ืนๆ ท่ี ‘ไฮฟา’ มี ไดจ้าก www.haifa-group.com/thai/  ฉบบั
น้ีขอลาทีปีเก่าและตอ้นรับปีใหม่ สวสัดีครับ 

----- taneth@haifachem.com ----- 
สนใจขอ้มูลติดต่อ:  
ไฮฟา เคมิคอล (ประเทศไทย) โทร: 02-663-5979-80 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.haifa-group.com/thai/

