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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-0-15  ช่ือสามัญ โพแทสเซียมแมกนีเซียมคลอไรด3 ช่ือการค4า......................... เครื่องหมายการค4า........................... 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดผง  ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

   ประกอบด4วยธาตุอาหารรอง ดังน้ี 
       แมกนีเซียม (MgO)      12 % 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ใช4ได4กับปาล3มนํ้ามัน ยางพารา ใช4เป8นแม�ปุ�ยและทําปุ�ยผสม 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ปาล3มนํ้ามัน เป8นปุ�ยเคมีร�วมกับแม�ปุ�ยไนโตรเจน และฟอสเฟต ท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKข้ึนไป 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-7 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4น การใส�ปุ�ยเคมีบํารุง ต4นปาล3มมหีลายวิธี เช�น วิธีหว�าน
ลงไปรอบ ๆ โคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ โดยแบ�งใส�ปุ�ยเคมีปKละสองครั้ง หว�านรอบ ๆ ต4นตามแนวพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ 
และตามด4วยการให4นํ้า  

ยางพารา ใช4กับยางพาราหลังเปPดกรีด การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจาก
โคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมี
แล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะยางพาราเริม่ผลิ
ใบอ�อน ใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-0-15  ช่ือสามัญ โพแทสเซียมแมกนีเซียมคลอไรด3 ช่ือการค4า......................... เครื่องหมายการค4า........................... 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดผง  ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
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  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 
   ประกอบด4วยธาตุอาหารรอง ดังน้ี 

       แมกนีเซียม (MgO)      12 % 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ใช4ได4กับปาล3มนํ้ามัน ยางพารา ใช4เป8นแม�ปุ�ยและทําปุ�ยผสม 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ปาล3มนํ้ามัน เป8นปุ�ยเคมีร�วมกับแม�ปุ�ยไนโตรเจน และฟอสเฟต ท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKข้ึนไป 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-7 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4น การใส�ปุ�ยเคมีบํารุง ต4นปาล3มมหีลายวิธี เช�น วิธีหว�าน
ลงไปรอบ ๆ โคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ โดยแบ�งใส�ปุ�ยเคมีปKละสองครั้ง หว�านรอบ ๆ ต4นตามแนวพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ 
และตามด4วยการให4นํ้า  

ยางพารา ใช4กับยางพาราหลังเปPดกรีด การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจาก
โคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมี
แล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะยางพาราเริม่ผลิ
ใบอ�อน ใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-0-16  ช่ือสามัญ โพแทสเซียมแมกนีเซียมคลอไรด3 ช่ือการค4า......................... เครื่องหมายการค4า........................... 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   16 % 

         ประกอบด4วยธาตุอาหารรอง ดังน้ี 
       แมกนีเซียม (MgO)      12% 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปาล3มนํ้ามัน ยางพารา   
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ปาล3มนํ้ามัน เป8นปุ�ยเคมีร�วมกับแม�ปุ�ยไนโตรเจน และฟอสเฟต ท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายุตั้งแต� 3 ปK ข้ึนไป 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-7 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4น การใส�ปุ�ยบํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านลงไป
รอบ ๆ โคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ โดยแบ�งใส�ปุ�ยปKละ 2 ครั้ง หว�านรอบ ๆ ต4นตามแนวพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ และตามด4วย
การให4นํ้า  

ยางพารา ใช4กับยางพาราหลังเปPดกรีด การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจาก
โคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บรเิวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมี
แล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยแบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะยางพาราเริ่มผลิใบ
อ�อน ใส�ปุ�ยครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน  

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-0-17  ช่ือสามัญ โพแทสเซียมแมกนีเซียมคลอไรด3 ช่ือการค4า......................... เครื่องหมายการค4า........................... 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   17 % 

         ประกอบด4วยธาตุอาหารรอง ดังน้ี 
       แมกนีเซียม (MgO)      12% 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปาล3มนํ้ามัน ยางพารา   
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ปาล3มนํ้ามัน เป8นปุ�ยเคมีร�วมกับแม�ปุ�ยไนโตรเจน และฟอสเฟต ท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายุตั้งแต� 3 ปK ข้ึนไป 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-7 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4น การใส�ปุ�ยบํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านลงไป
รอบ ๆ โคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ โดยแบ�งใส�ปุ�ยปKละ 2 ครั้ง หว�านรอบ ๆ ต4นตามแนวพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ และตามด4วย
การให4นํ้า  

ยางพารา ใช4กับยางพาราหลังเปPดกรีด การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจาก
โคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บรเิวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมี
แล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยแบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะยางพาราเริ่มผลิใบ
อ�อน ใส�ปุ�ยครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน  

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-0-20      ช่ือการค4า......................... เครื่องหมายการค4า........................... 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปาล3มนํ้ามัน ยางพารา   
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ปาล3มนํ้ามัน เป8นปุ�ยเคมีร�วมกับแม�ปุ�ยไนโตรเจน และฟอสเฟต ท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายุตั้งแต� 3 ปK ข้ึนไป ใช4ปุ�ยเคมี
อัตรา 9-12  กิโลกรัมต�อต4นต�อปK   ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4น การใส�ปุ�ยบํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านลงไป
รอบๆ โคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ โดยแบ�งใส�ปุ�ยปKละ 2 ครั้ง  หว�านรอบๆ ต4นตามแนวพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ และตามด4วย
การให4นํ้า  

ยางพารา ใช4กับยางพาราหลังเปPดกรีด การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจาก
โคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บรเิวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมี
แล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยแบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะยางพาราเริ่มผลิใบ
อ�อน ใส�ปุ�ยครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน 
 
คําแนะนํา  

 ก�อนใช4ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสยีก�อนทุกครั้ง หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษา
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสรมิการเกษตรในท4องถ่ิน เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และไม�ควรใช4เกิน
อัตราท่ีกําหนด เพราะจะเป8นอันตรายกับพืชได4 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-0-21  ช่ือสามัญ โพแทสเซียมแมกนีเซียมซัลเฟต ช่ือการค4า..........................เครื่องหมายการค4า........................... 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   21 % 



 7 

     ประกอบด4วยธาตุอาหารรอง ดังน้ี 
       แมกนีเซียม (MgO)      18 % 
       กํามะถัน (S)       22 % 
อัตราท่ีใช	 วิธีใช	 และระยะเวลาท่ีใช	 

 เน่ืองจากปุ�ย  โพแทสเซียมแมกนีเซียมซัลเฟต ให4ธาตุโพแทสเซียมเพียงอย�างเดียว เหมาะสําหรับใช4เป8นแม�ปุ�ย และ
ทําปุ�ยผสม 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี

สูตร 0-0-22      ช่ือการค4า......................... เครื่องหมายการค4า........................... 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   22 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปาล3มนํ้ามัน ยางพารา   
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ปาล3มนํ้ามัน เป8นปุ�ยเคมีร�วมกับแม�ปุ�ยไนโตรเจน และฟอสเฟต ท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายุตั้งแต� 3 ปK ข้ึนไป ใช4ปุ�ยเคมี
อัตรา 9-12  กิโลกรัมต�อต4นต�อปK   ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4น การใส�ปุ�ยบํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านลงไป
รอบๆ โคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ โดยแบ�งใส�ปุ�ยปKละ 2 ครั้ง  หว�านรอบๆ ต4นตามแนวพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ และตามด4วย
การให4นํ้า  

ยางพารา ใช4กับยางพาราหลังเปPดกรีด การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจาก
โคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บรเิวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมี
แล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยแบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะยางพาราเริ่มผลิใบ
อ�อน ใส�ปุ�ยครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 



 9 

 เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-0-22  ช่ือสามัญ โพแทสเซียมแมกนีเซียมซัลเฟต ช่ือการค4า..........................เครื่องหมายการค4า........................... 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   22 % 

     ประกอบด4วยธาตุอาหารรอง ดังน้ี 
       แมกนีเซียม (MgO)      18 % 
       กํามะถัน (S)       22 % 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 เน่ืองจากปุ�ยเคมี โพแทสเซียมแมกนีเซียมซัลเฟต ให4ธาตุโพแทสเซียมเพียงอย�างเดียว เหมาะสําหรับใช4เป8นแม�ปุ�ย
และทําปุ�ยผสม 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน  ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-0-30       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชหัว พืชไร�   
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น องุ�น เงาะ ส4ม น4อยหน�า มังคุด และไม4ผลอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 300-600 กรัมต�อต4น โดยใส�เป8นรูปวงแหวน 
ตามรัศมีแนวพุ�มใบ หลังจากติดลกูแล4วประมาณ 20-30 วัน แล4วแต�อายุของผลไม4แต�ละชนิด 

พืชหัว มันสําปะหลังใช4แต�งหน4าในระยะท่ีพืชกําลังสร4างผลผลิต ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 4-5 เดือน 
หรือกลางฤดฝูน โดยหยอดปุ�ยเคมบีริเวณโคนต4น ให4เป8นรูปวงแหวน หรือแนวท้ังสองข4างของแถวพืชให4ห�างจากโคนต4นประมาณ  
6-8 น้ิว 

พืชไร� เช�น อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร� ผสมกับปุ�ยเคมีเชิงเดี่ยวชนิดอ่ืน ๆ หรือปุ�ยเคมเีชิงประกอบ เพ่ือให4
ได4สตูรตามความเหมาะสมในการเพ่ิมผลผลติ และคุณภาพอ4อยในแหล�งน้ัน การใส�ปุ�ยเคมีอ4อยท่ีปลูกในฤดูฝน แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ 
กัน ครั้งแรกใส�เมื่ออ4อยอายุประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองเมื่ออ4อยอายุประมาณ 3 เดือน สําหรับอ4อยตอในเขตนํ้าฝน ใส�ครั้งเดียวเมื่อ
ดินมีความช้ืนเพียงพอ แต�ท่ีมีการชลประทานแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกหลักแต�งตอ ครั้งท่ีสองอ4อยอายปุระมาณ 3 เดือน วิธีการใส�
โรยข4างแถวแล4วพรวนดินกลบปุ�ยเคมี 

ปุ�ยเคมสีูตร 0-0-30 ยังสามารถใช4ผสมกับปุ�ยเคมีเชิงเดี่ยวต�าง ๆ ท่ีมไีนโตรเจน หรือฟอสเฟต และหรือปุ�ยเคมีอินทรีย3 
เพ่ือผสมปุ�ยเคมีสูตรต�าง ๆ ตามต4องการ แต�ผู4ใช4ต4องมีความรู4เก่ียวกับดินและปุ�ยเคมเีป8นอย�างดี และต4องทราบว�าในดินมีปริมาณ
ธาตุอาหารพืชอ่ืนเพียงพอกับความต4องการของพืชน้ัน ๆ แล4ว  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-0-38       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   38 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปาล3มท่ีมีอายุตั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลิตแล4ว  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีให4ธาตุอาหารหลักโพแทสเซียมเพียงธาตุเดียว ท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว วิธีใช4 หว�านรอบโคนต4นใน
รัศมีพุ�มใบ และกลบปุ�ยเสียเพ่ือปVองกันการชะล4างของฝน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและปริมาณ
ของผลผลิตและอายุของต4นปาล3ม โดยแบ�งใส�ปKละ 2 ครั้ง ในช�วงต4นฤดูฝน และปลายฤดูฝน และควรท่ีจะใช4ร�วมกับปุ�ยเคมี
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) (N) และปุ�ยฟอสเฟต (P)  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน  ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-0-39       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   39 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปาล3มท่ีมีอายุตั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลิตแล4ว  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีให4ธาตุอาหารหลักโพแทสเซียมเพียงธาตุเดียว ท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว วิธีใช4 หว�านรอบโคนต4นใน
รัศมีพุ�มใบ และกลบปุ�ยเสียเพ่ือปVองกันการชะล4างของฝน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและปริมาณ
ของผลผลิตและอายุของต4นปาล3ม โดยแบ�งใส�ปKละ 2 ครั้ง ในช�วงต4นฤดูฝน และปลายฤดูฝน และควรท่ีจะใช4ร�วมกับปุ�ยเคมี
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) (N) และปุ�ยฟอสเฟต (P)  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า  ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-0-40       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   40 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลติแล4ว  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีให4ธาตุอาหารหลักโพแทสเซียมเพียงธาตุเดียว ท่ีใช4บํารงุต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว วิธีใช4 หว�านรอบโคนต4นใน
รัศมีพุ�มใบ และพรวนดินกลบเสียเพ่ือปVองกันการชะล4างของฝน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและ
ปริมาณของผลผลติและอายุของต4นปาล3ม โดยแบ�งใส�ปKละสองครั้ง ในช�วงต4นฤดูฝน และปลายฤดฝูน และควรท่ีจะใช4ร�วมกับปุ�ยเคมี
ไนโตรเจนและปุ�ยฟอสเฟต  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-0-41       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   41 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปาล3มท่ีมีอายุตั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลิตแล4ว  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีให4ธาตุอาหารหลักโพแทสเซียมเพียงธาตุเดียว ท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว วิธีใช4 หว�านรอบโคนต4นใน
รัศมีพุ�มใบ และกลบปุ�ยเสียเพ่ือปVองกันการชะล4างของฝน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและปริมาณ
ของผลผลิตและอายุของต4นปาล3ม โดยแบ�งใส�ปKละ 2 ครั้ง ในช�วงต4นฤดูฝน และปลายฤดูฝน และควรท่ีจะใช4ร�วมกับปุ�ยเคมี
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) (N) และปุ�ยฟอสเฟต (P)  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-3-0 ช่ือสามัญ หินฟอสเฟต ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดผง  ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   0 % 

มีขนาดความละเอียด 80 เมช ไม�ต่ํากว�า 70 % ของนํ้าหนัก โดยมปีริมาณฟอสเฟตท้ังหมด (Total P2O5) 25 % 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา ไม4ผล ไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  1. ใช4กับต4นกล4าของยาง ในอัตรา 170 กรัมต�อหลุม โดยคลุกกับดินท่ีขุดจากหลุมกว4าง 50 เซนติเมตร 
ลึก 50 เซนติเมตร แล4วเอาดินล�าง และดินบนท่ีคลุกกับปุ�ยเคมีกลบลงไปในหลุมให4แน�นเป8นรูปหลังเต�าแล4วเอายางมาปลูก เพ่ือให4
ธาตุฟอสฟอรัสอย�างเดียว 

2. ใช4กับต4นติดตาเขียว ในอัตรา 170 กรัมต�อหลุม โดยเอาปุ�ยเคมีคลกุกับดินช้ันล�างไว4ด4านหน่ึงส�วนดินบนน้ันแยกเอาไว4
อีกด4านหน่ึง ไม�ให4ปนกัน หลมุกว4าง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร เมื่อเอาปุ�ยเคมีคลุกกับดินช้ันล�างดีแล4ว ให4เอาดินบนกลบลง
ในก4นหลุมประมาณ 1 ใน 4 ของความลึกแล4วเอาต4นตดิตามาปลูกตรงกลาง 

3. รองก4นหลุมไม4ผล ไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ ก�อนปลูกหลมุละ 250-450 กรัม 
 
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-3-0 ช่ือสามัญ หินฟอสเฟต ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดผง  ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   0 % 

มีขนาดความละเอียด 100 เมช ไม�ต่ํากว�า 80 % ของนํ้าหนัก โดยมีปริมาณฟอสเฟตท้ังหมด (Total P2O5) 25 % 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา ข4าว พืชไร� พืชสวน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ปุ�ยเคมีน้ีเป8นปุ�ยเคมีเชิงเดี่ยว ชนิดผง ใช4โดยวิธีนําไปหว�านให4ท่ัว ๆ แปลงก�อนปลูกในขณะเตรยีมดิน แล4วไถกลบ ถ4าเป8น
ไม4ยืนต4น เช�น มะพร4าวและยางพารา ก็ให4ใส�รองก4นหลมุก�อนปลูกเพ่ือให4ธาตุฟอสฟอรัสอย�างเดียว 
สําหรับอัตราใช4 

1. หว�านให4ท่ัวแปลง 
 ใช4กับข4าว 100-200 กิโลกรัมต�อไร� 

ใช4กับพืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง 100-200 กิโลกรมัต�อไร� 
 ใช4กับไม4ผลและไม4ยืนต4น เช�น มะพร4าว กาแฟ ยางพารา 150-200 กิโลกรมัต�อไร� 

2. รองก4นหลุมก�อนปลูก หลุมละ 170-400 กรัม 
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-4-0 ช่ือสามัญ หินฟอสเฟต ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดผง  ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   0 % 

มีขนาดความละเอียด 80 เมช ไม�ต่ํากว�า 70 % ของนํ้าหนัก โดยมปีริมาณฟอสเฟตท้ังหมด (Total P2O5) 25 % 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา ไม4ผล ไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  1. ใช4กับต4นกล4าของยาง ในอัตรา 170 กรัมต�อหลุม โดยคลุกกับดินท่ีขุดจากหลุมกว4าง 50 เซนติเมตร 
ลึก 50 เซนติเมตร แล4วเอาดินล�าง และดินบนท่ีคลุกกับปุ�ยเคมีกลบลงไปในหลุมให4แน�นเป8นรูปหลังเต�าแล4วเอายางมาปลูก เพ่ือให4
ธาตุฟอสฟอรัสอย�างเดียว 

2. ใช4กับต4นติดตาเขียว ในอัตรา 170 กรัมต�อหลุม โดยเอาปุ�ยเคมีคลกุกับดินช้ันล�างไว4ด4านหน่ึงส�วนดินบนน้ันแยกเอาไว4
อีกด4านหน่ึง ไม�ให4ปนกัน หลมุกว4าง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร เมื่อเอาปุ�ยเคมีคลุกกับดินช้ันล�างดีแล4ว ให4เอาดินบนกลบลง
ในก4นหลุมประมาณ 1 ใน 4 ของความลึกแล4วเอาต4นตดิตามาปลูกตรงกลาง 

3. รองก4นหลุมไม4ผล ไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ ก�อนปลูกหลมุละ 250-450 กรัม 
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-4-0 ช่ือสามัญ หินฟอสเฟต ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดผง  ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   0 % 

มีขนาดความละเอียด 100 เมช ไม�ต่ํากว�า 80 % ของนํ้าหนัก โดยมีปริมาณฟอสเฟตท้ังหมด (Total P2O5) 25 % 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา ข4าว พืชไร� พืชสวน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ปุ�ยเคมีน้ีเป8นปุ�ยเคมีเชิงเดี่ยว ชนิดผง ใช4โดยวิธีนําไปหว�านให4ท่ัว ๆ แปลงก�อนปลูกในขณะเตรยีมดิน แล4วไถกลบ ถ4าเป8น
ไม4ยืนต4น เช�น มะพร4าวและยางพารา ก็ให4ใส�รองก4นหลมุก�อนปลูกเพ่ือให4ธาตุฟอสฟอรัสอย�างเดียว 
สําหรับใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 

1. หว�านให4ท่ัวแปลง 
 ใข4กับข4าว 100-200 กิโลกรัมต�อไร� 

ใช4กับพืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง 100-200 กิโลกรมัต�อไร� 
 ใช4กับไม4ผลและไม4ยืนต4น เช�น มะพร4าว กาแฟ ยางพารา 150-200 กิโลกรมัต�อไร� 

2. รองก4นหลุมก�อนปลูก หลุมละ 170-400 กรัม 
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-5-15       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก พืชไร� 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น ส4ม มะนาว องุ�น มะม�วง ทุเรียน เงาะ และไม4ผลอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดนิกลบเมด็ปุ�ย และ
ตามด4วยการให4นํ้า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น หลังจากติดผลแล4วข้ึนกับขนาดและอายุของต4นไม4  

พืชผักต�าง ๆ หว�านปุ�ยให4ท่ัวแปลงในอัตรา 50-60 กิโลกรมัต�อไร� รองพ้ืนก�อนปลูกและควรจะมีการใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียม
ซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร� 

พืชไร� เช�น ชา กาแฟ ยาสูบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนการปลูกพืช และเมื่อพืชตั้งตวัได4แล4ว  
       ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-80 กิโลกรัมต�อไร� ตอนปลูกหรือเมื่อพืชมีอายุประมาณ 3 สัปดาห3 
(ก�อนออกดอก) 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-8-14       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   14 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก พืชสวน พืชไร� 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น ส4ม มะนาว องุ�น มะม�วง ทุเรียน เงาะ และไม4ผลอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดนิกลบเมด็ปุ�ยเคมี 
และตามด4วยการให4นํ้า ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4น หลังจากติดผลแล4วข้ึนกับขนาดและอายุของต4นไม4  

พืชผัก หว�านปุ�ยเคมีให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� รองพ้ืนก�อนปลูกและใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-
0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-25 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 30-40 กิโลกรมัต�อไร� 

พืชสวน เช�น ชา กาแฟ หอม กระเทียม หว�านให4ท่ัวบริเวณหลังจากปลูกแล4ว 20-25 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรมั
ต�อไร� ปาล3มนํ้ามันใส�รอบโคนต4นรศัมีทรงพุ�มใบและพรวนดินกลบเพ่ือปVองกันการชะล4าง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 190-210 กิโลกรัมต�อไร� 

พืชไร� เช�น ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ฝVาย 
ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับดินเหนียวหรือร�วนเหนียว และ อัตรา 50-

80 กิโลกรัมต�อไร� สาํหรับดินร�วนเหนียวปนทราย ดินร�วนทราย หรือดินทราย โดยใส�ตอนปลูกหรือเมื่อพืชมีอายุประมาณ 15-20 
วัน  

ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� ร�วมกับปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 25 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมี
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 50 กิโลกรมัต�อไร� สําหรับดินทรายและดินเหนียวสีแดง 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-9-20      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก พืชไร� 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น ส4ม มะนาว องุ�น มะม�วง ทุเรียน เงาะ และไม4ผลอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดนิกลบเมด็ปุ�ยเคมี 
และตามด4วยการให4นํ้า ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น หลังจากติดผลแล4วข้ึนกับขนาดและอายุของต4นไม4 

พืชผัก ใช4ปุ�ยเคมีอัตราให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรมัต�อไร� ก�อนปลูก และควรจะมีการใส�ปุ�ยเคมแีอมโมเนียมซัลเฟต 
(21-0-0) หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 20-30 กิโลกรมัต�อไร� 

พืชไร� เช�น ชา กาแฟ ยาสูบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกพืชและเมื่อพืชตั้งตัวได4แล4ว  
ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ในดินร�วนเหนียวปนทราย หรือดินร�วนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-80 กิโลกรัมต�อไร� ตอนปลูกหรือเมื่อพืช
มีอายุประมาณ 3 อาทิตย3 (ก�อนออกดอก) 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-10-15       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก พืชไร� 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น ส4ม มะนาว องุ�น มะม�วง ทุเรียน เงาะ และไม4ผลอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดนิกลบเมด็ปุ�ยเคมี 
และตามด4วยการให4นํ้า ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น หลังจากติดผลแล4วข้ึนกับขนาดและอายุของต4นไม4 

พืชผัก ใช4ปุ�ยเคมีอัตราให4ท่ัวแปลง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูก และควรจะมีการใส�ปุ�ยเคมี
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 20-30 กิโลกรัม
ต�อไร� 

พืชไร� เช�น ชา กาแฟ ยาสูบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกพืชและเมื่อพืชตั้งตัวได4แล4ว  
ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ในดินร�วนเหนียวปนทราย หรือดินร�วนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-80 กิโลกรัมต�อไร� ตอนปลูกหรือเมื่อพืช
มีอายุประมาณ 3 อาทิตย3 (ก�อนออกดอก) 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-10-20       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก พืชไร� 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น ส4ม มะนาว องุ�น มะม�วง ทุเรียน เงาะ และไม4ผลอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดนิกลบเมด็ปุ�ยเคมี 
และตามด4วยการให4นํ้า ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น หลังจากติดผลแล4วข้ึนกับขนาดและอายุของต4นไม4 

พืชผัก ใช4ปุ�ยเคมีอัตราให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรมัต�อไร� ก�อนปลูก และควรจะมีการใส�ปุ�ยเคมแีอมโมเนียมซัลเฟต 
(21-0-0) หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 20-30 กิโลกรมัต�อไร� 

พืชไร� เช�น ชา กาแฟ ยาสูบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกพืชและเมื่อพืชตั้งตัวได4แล4ว  
ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ในดินร�วนเหนียวปนทราย หรือดินร�วนทราย ให4ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-80 กิโลกรัมต�อไร� ตอนปลูกหรือเมื่อ
พืชมีอายุประมาณ 3 อาทิตย3 (ก�อนออกดอก) 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-10-30       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

  เป8นปุ�ยเคมีท่ีแนะนําให4ใช4ในสวนปาล3มโดยเฉพาะ และไม�มีธาตไุนโตรเจนผสมอยู�ใน ผู4ใช4จะต4องทําการวิเคราะห3ดินและใบ
ปาล3มก�อน เพ่ือใช4ปุ�ยเคมีให4ถูกต4องตามผลวิเคราะห3  
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ปาล3มนํ้ามันท่ีให4ผลผลติแล4ว หรือมีอายุตั้งแต� 4 ปK ข้ึนไป 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับอายุปาล3มและความอุดมสมบูรณ3ของดินใช4 3 ครั้งต�อปK โดยแบ�งใส� ดังน้ี  
    รอบท่ี 1 (พ.ค. – มิ.ย.) 21-0-0  (ตามผลวิเคราะห3ใบ) 

0-10-30 อัตรา 750-1,250 กรัมต�อต4น 
รอบท่ี 2 (ส.ค. – ก.ย.) 21-0-0  (ตามผลวิเคราะห3ใบ) 
       0-0-60 (ตามผลวิเคราะห3ใบ) 
รอบท่ี 3 (ส.ค. – ก.ย.) 21-0-0  (ตามผลวิเคราะห3ใบ) 

0-10-30 อัตรา 750-1,250 กรัมต�อต4น 
วิธีการใช4  ให4ใส�รอบโคนต4นรัศมีทรงพุ�มใบ และพรวนดินกลบเสียเพ่ือปVองกันการชะล4างจากฝน  

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-20-20       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   20 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก พืชหัว  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชหัว เช�น แห4วจีน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� ระยะก�อนแทงช�อดอก จํานวนปุ�ยท่ีจะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับ
ความหนาแน�นของพืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-5 กิโลกรมัต�อ
ต4น ข้ึนอยู�กับขนาดต4น ควรใส�ปุ�ยน้ีให4กับไม4ผลในระยะก�อนออกดอกจะช�วยให4ไม4ผลพัฒนาตาดอกและออกดอกได4ดีข้ึน 

พืชไร� เช�น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลสิง ใส�อัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยข4างแถวปลูกแล4วพรวนกลบหลังปลูก 20-25 วัน 
พืชผัก ประเภทพริก มะเขือ อาจใส�อัตรา 10-20 กิโลกรัมต�อไร� หลังย4ายกล4าปลูกประมาณ 30 วัน 

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-24-0       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   24 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชไร� พืชสวน และไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

ใช4เป8นปุ�ยเคมีรองพ้ืนก4นหลมุก�อนปลูกสําหรับไม4ผลทุกชนิด ในอัตรา 1-2 กิโลกรมัต�อต4นต�อหลมุ โดยโรยบริเวณก4นหลุม
แล4วคลุกกับดินก4นหลมุ จากน้ันกลบปุ�ยเคมีด4วยดินหนาประมาณ 3-5 น้ิว จึงค�อยปลูก 

ใช4เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4าไม4ยืนต4น ไม4ผลเกือบทุกชนิด เพ่ือเสริมสร4างธาตุอาหารฟอสเฟตในดินให4แก�ต4นไม4 ในระยะเร�งดอก
หรือเร�งความเจรญิเติบโตของต4น ในอัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4น หว�านปุ�ยเคมีเป8นรูปวงแหวนตามรัศมแีนวพุ�มใบ แล4วพรวนดินกลบ 

สําหรับพืชไร� แนะนําให4ใช4กับถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ซ่ึงปลูกในดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-40 กิโลกรมัต�อไร� ใส�
ครั้งเดียวตอนปลูกหรือหลังปลูก 15-20 วัน โดยโรยข4างแถวแล4วพรวนดินกลบ ถ4าเป8นดินร�วนหรือดินทรายควรใส�ปุ�ยเคมี
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ร�วมไปด4วย 

ใช4เป8นแม�ปุ�ย คือผสมกับปุ�ยเคมีประเภทเชิงเดี่ยวชนิดอ่ืน ๆ เช�น ปุ�ยเคมีไนโตรเจน หรือปุ�ยเคมโีพแทสเซียม เพ่ือให4ได4
ปุ�ยเคมสีูตรต�าง ๆ ท่ีมีสดัส�วนท่ีเหมาะสมตามความต4องการของเกษตรกรในการนําปุ�ยเคมีไปผสมเองใช4กับพืชต�าง ๆ แต�ผู4ผสม
ปุ�ยเคมีต4องมคีวามรู4เก่ียวกับเรื่องปุ�ยเคมีและดินพอสมควร 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 0-25-25      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   25 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   25 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก พืชหัว  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 พืชหัว เช�น แห4วจีน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� ระยะก�อนแทงช�อดอก จํานวนปุ�ยเคมีท่ีจะมากหรือน4อยข้ึนอยู�
กับความหนาแน�นของพืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-5 กิโลกรัม
ต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดต4น ควรใส�ปุ�ยเคมีน้ีให4กับไม4ผลในระยะก�อนออกดอกจะช�วยให4ไม4ผลพัฒนาตาดอกและออกดอกได4ดีข้ึน 

พืชไร� เช�น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลสิง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-30 กิโลกรมัต�อไร� โรยข4างแถวปลูกแล4วพรวนกลบหลังปลูก 20-
25 วัน 

พืชผัก ประเภทพริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หลังย4ายกล4าปลูกประมาณ 30 วัน 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคมี  
 สูตร 0-35-0  ชื่อการค4า...........................เคร่ืองหมายการค4า................... 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเม็ดประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้ 

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)         0 % 
    ฟอสฟอรัสที่เป8นประโยชน3 (P2O5)       35 % 
    โพแทสเซียมที่ละลายน้าํ (K2O)              0 % 
ปริมาณสารเป"นพิษ       สารหนู (Arsenic)  ไม�เกิน      0.5 % 
พืชที่แนะนําให	ใช	  ใช4กับพชืประเภท ไม4ผล พชืไร� พชืสวน ไม4ดอกไม4ประดับ และใช4เป8นวัตถุดบิในการผสมปุ�ย 
อัตราที่ใช	 วิธีใช	 และระยะเวลาที่ใช	 
 1.  ใช4ปุ�ยเคมีรองพื้นก4นหลุมก�อนปลูก สาํหรับไม4ผลทุกชนิด ในอัตราส�วน 0.5-1 กิโลกรัม /ต4น/หลุม โดย 
โรยบริเวณก4นหลุมแล4วคลุกกับดินก4นหลุม จากนั้นกลบปุ�ยเคมีด4วยดินให4หนาประมาณ 3-5 นิ้ว จึงค�อยปลูกพืช 

2. ใช4ปุ�ยเคมีแต�งหน4าไม4ยนืต4น ไม4ผลเกือบทุกชนิด ไม4ดอกไม4ประดับ เพื่อเสริมธาตุอาหารฟอสเฟตในดินให4แก�ต4น
พืช ในระยะเร�งดอกหรือเร�งความเจริญเติบโตของต4น โดยใช4ในอัตรา  0.5-1 กิโลกรัมต�อต4น หว�านปุ�ยเคมีเป8นรูปวงแหวน
ตามรัศมีแนวพุ�มใบแล4วพรวนดนิกลบ 

3. สําหรับพชืไร� แนะนาํให4ใช4กับถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ซ่ึงปลูกในดินเหนียว อัตราไร�ละ  
25 กิโลกรัม  ใส�คร้ังเดียวหลังปลูก 15-20 วัน โดยโรยข4างแถวแล4วพรวนดินกลบ หรือหยอดเป8นหลุมระหว�างหลุมปลูก 
พร4อมปลูกหรือหลังปลูก  15-20 วัน ถ4าเป8นดนิรวน และดินทรายต4องใส�ปุ�ยเคมี 0-0-60 อัตราไร�ละ 10 กิโลกรัม ร�วมไป
ด4วย 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 3-3-30      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      3 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก หลังจากออกดอกและติดผลแล4ว 
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อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลือง และถ่ัวเขียว 

ใส�ในอัตรา 20 กิโลกรมัต�อไร� ตอนปลูกหรือเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ภายใน 15-20 วัน หลังจากงอก  
ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มังคุด ลางสาด ลองกอง มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มรัศมใีบแล4วพรวนดิน

กลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 1-2 ครั้ง หลังจากติดผล
แล4ว 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ก�อน
ปลูกและใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 
20-25 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 3-3-33      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      3 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   33 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก หลังจากออกดอกและติดผลแล4ว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใส�ปุ�ยเคมี 25-50 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลือง และถ่ัวเขียว 
ใส�ในอัตรา 20 กิโลกรมัต�อไร� ตอนปลูกหรือเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ภายใน 15-20 วัน หลังจากงอก  

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มังคุด ลางสาด ลองกอง มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มรัศมใีบแล4วพรวนดิน
กลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 1-2 ครั้ง หลังจากติดผล
แล4ว 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกและใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 20-25 
กิโลกรมัต�อไร� 
 

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 3-3-40      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      3 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   40 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก หลังจากออกดอกและติดผลแล4ว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใส�ปุ�ยเคมี 25-50 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลือง และถ่ัวเขียว 
ใส�ในอัตรา 20 กิโลกรมัต�อไร� ตอนปลูกหรือเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ภายใน 15-20 วัน หลังจากงอก  

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มังคุด ลางสาด ลองกอง มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มรัศมใีบแล4วพรวนดิน
กลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 1-2 ครั้ง หลังจากติดผล
แล4ว 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกและใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 20-25 
กิโลกรมัต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 3-6-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      3 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพรวน
ดินกลบ หรือใส�เมื่อพืชมีอายุ 15-20 วัน อัตราท่ีใส�จะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
ควรจะใช4กับดินทรายหรือดินร�วนปนทราย  

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�บรเิวณทรงพุ�มแล4วพรวนดิน ใช4เมื่อไม4ผลผลติลูกแล4วประมาณ 1 เดือน 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยประมาณ 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่าํดอก กะหล่ําปลี ใส�ครั้งแรกรองพ้ืนก�อนปลกู ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
20-25 กิโลกรัมต�อไร� โดยหว�านบนร�องแล4วพรวนดินกลบ จึงค�อยปลูกพืช ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากปลูกแล4วประมาณ 20-25 วัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวแปลง 
  หญ4าสนามกอล3ฟ ใส�รองพ้ืนก�อนปลูกหญ4า ในอัตรา 50-70 กิโลกรมัต�อไร� หว�านให4ท่ัวแล4วไถกลบลงในระดับความลึก 15 
เซนติเมตร สําหรบัใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า ใส� อัตรา 5 กิโลกรัมไร�ในระยะเริ่มต4น และหลังปลูก 
2 อาทิตย3 จากน้ันใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�ต�อเดือน หลังจากหญ4าตั้งตัวดีแล4ว  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 
 



 33 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 3-8-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      3 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพรวน
ดินกลบ หรือใส�เมื่อพืชมีอาย ุ15-20 วัน อัตราท่ีใส�จะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
ควรจะใช4กับดินทรายหรือดินร�วนปนทราย  

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยสูตรน้ีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดิน ใช4เมื่อไม4ผลผลิตลูกแล4วประมาณ 
1 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 2-3 ครั้ง 
  พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปล ีใส�ครั้งแรกรองพ้ืนก�อนปลูก ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
20-25 กิโลกรัมต�อไร� โดยหว�านบนร�องแล4วพรวนดินกลบ จึงค�อยปลูกพืช ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากปลูกแล4วประมาณ   20-25 วัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวแปลง 
  หญ4าสนามกอล3ฟ ใส�ปุ�ยสูตรน้ีรองพ้ืนก�อนปลูกหญ4า ในอัตรา 50-70 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวแล4วไถกลบลงในระดับ
ความลึก 15 เซนติเมตร สําหรับใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4า ใส�ปุ�ยสูตรน้ี อัตรา 5 กิโลกรมัไร� ในระยะเริ่มต4น และหลังปลูก 2 อาทิตย3 
จากน้ันใส�ปุ�ยสตูรน้ีอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร� ต�อเดือน หลังจากหญ4าตั้งตัวดีแล4ว  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 3-9-9      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     3 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพรวน
ดินกลบ หรือใส�เมื่อพืชมีอาย ุ15-20 วัน อัตราท่ีใส�จะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
ควรจะใช4กับดินทรายหรือดินร�วนปนทราย  

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยสตูรน้ีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดิน ใช4เมื่อไม4ผล ติดผลแล4วประมาณ 
1 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 2-3 ครั้ง 
  พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปล ีใส�ครั้งแรกรองพ้ืนก�อนปลูก ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
20-25 กิโลกรัมต�อไร� โดยหว�านบนร�องแล4วพรวนดินกลบ จึงค�อยปลูกพืช ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากปลูกแล4วประมาณ 20-25 วัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวแปลง 
  หญ4าสนามกอล3ฟ ใส�ปุ�ยสูตรน้ีรองพ้ืนก�อนปลูกหญ4า ในอัตรา 50-70 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวแล4วไถกลบลงในระดับ
ความลึก 15 เซนติเมตร สําหรับใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4า ใส�ปุ�ยสูตรน้ี อัตรา 5 กิโลกรมัไร� ในระยะเริ่มต4น และหลังปลูก 2 อาทิตย3 
จากน้ันใส�ปุ�ยสตูรน้ีอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร� ต�อเดือน หลังจากหญ4าตั้งตัวดีแล4ว  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 3-9-30       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      3 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว หรือมีอายตุั้งแต� 4 ปKข้ึนไป 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีแนะนําให4ใช4ในสวนปาล3มโดยเฉพาะ และมีธาตุอาหารไนโตรเจนผสมอยู�ในสตูรน้ี ผู4ใช4ต4องทําการวิเคราะห3
ดินและใบปาล3มก�อน เพ่ือทราบใช4ปุ�ยเคมีอัตราธาตุอาหารรบัรอง และธาตุอาหารรอง อาหารเสรมิต�าง ๆ ให4ถูกต4องตามผล
วิเคราะห3  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
 อัตราท่ีใช4 ข้ึนอยู�กับอายุปาล3มและความอุดมสมบูรณ3ของดินใช4 3 ครั้งต�อปK โดยแบ�งใส� ดังน้ี  
    รอบท่ี 1 (พ.ค. – มิ.ย.) 21-0-0  (ตามผลวิเคราะห3ใบ) 

3-9-30 อัตรา 750-1,250 กรัมต�อต4น 
รอบท่ี 2 (ส.ค. – ก.ย.) 21-0-0  (ตามผลวิเคราะห3ใบ) 
      0-0-60 (ตามผลวิเคราะห3ใบ) 
รอบท่ี 3 (ส.ค. – ก.ย.) 21-0-0  (ตามผลวิเคราะห3ใบ) 

3-9-30 อัตรา 750-1,250 กรัมต�อต4น 
วิธีการใช4  ให4ใส�รอบโคนต4นรัศมีทรงพุ�มใบ และพรวนดินกลบเสียเพ่ือปVองกันการชะล4างจากฝน  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 3-10-30       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      3 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว หรือมีอายตุั้งแต� 4 ปKข้ึนไป 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีแนะนําให4ใช4ในสวนปาล3มโดยเฉพาะ และมีธาตุอาหารไนโตรเจนผสมอยู�ในสตูรน้ี ผู4ใช4ต4องทําการวิเคราะห3
ดินและใบปาล3มก�อน เพ่ือทราบใช4ปุ�ยเคมีอัตราธาตุอาหารรบัรอง และธาตุอาหารรอง อาหารเสรมิต�าง ๆ ให4ถูกต4องตามผล
วิเคราะห3  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
 อัตราท่ีใช4 ข้ึนอยู�กับอายุปาล3มและความอุดมสมบูรณ3ของดินใช4 3 ครั้งต�อปK โดยแบ�งใส� ดังน้ี  
    รอบท่ี 1 (พ.ค. – มิ.ย.) 21-0-0  (ตามผลวิเคราะห3ใบ) 

3-9-30 อัตรา 750-1,250 กรัมต�อต4น 
รอบท่ี 2 (ส.ค. – ก.ย.) 21-0-0  (ตามผลวิเคราะห3ใบ) 
      0-0-60 (ตามผลวิเคราะห3ใบ) 
รอบท่ี 3 (ส.ค. – ก.ย.) 21-0-0  (ตามผลวิเคราะห3ใบ) 

3-9-30 อัตรา 750-1,250 กรัมต�อต4น 
วิธีการใช4  ให4ใส�รอบโคนต4นรัศมีทรงพุ�มใบ และพรวนดินกลบเสียเพ่ือปVองกันการชะล4างจากฝน  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 3-12-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      3 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชตระกูลถ่ัวทุกชนิด เช�น ถ่ัวเหลอืง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง และถ่ัวลันเตา เป8นต4น 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถัวลิสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� โดยโรยก4นร�องตามแถวปลูก กลบดินบาง ๆ แล4วจึงหยอด
เมลด็ หรือหว�านลงไปในพ้ืนท่ีให4ท่ัวและสม่ําเสมอ พรวนหรือคราดก�อนปลูก 1 วัน หรือโรยข4างแถวปลกูแล4วพูนโคน เมื่อถ่ัวมีอายุ 
15-20 วัน 

ถ่ัวลันเตา ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งปุ�ยเคมีออกเป8น 4 ส�วนท�า ๆ กัน ใส�เป8นระยะดังน้ี 
ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อตอนเตรียมดิน โดยคลุกเคล4าไปกับดินในแปลงปลกู ใช4จอบพลิกให4ปุ�ยเคมีอยู�ข4างล�างในอัตรา 20 

กิโลกรมัต�อไร� 
ระยะท่ี 2 ใส�เมื่อต4นถ่ัวสูงประมาณ 10 เซนติเมตรหรืออายุ 15 วัน หลังปลูก ในอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� หว�านตาม

ร�องถ่ัวแล4วพรวนดินกลบบาง ๆ  
ระยะท่ี 3 ใส�หลังจากใส�ครั้งท่ีสองแล4ว 15 วัน ในอัตรา 20 กิโลกรมัต�อไร� หว�านตามร�องถ่ัวแล4วพรวนดินกลบบาง ๆ  
ระยะท่ี 4 ใส�หลังจากใส�ครั้งท่ีสามแล4ว 15 วัน ในอัตรา 20 กิโลกรมัต�อไร� หว�านตามร�องถ่ัวแล4วพรวนดินกลบบาง ๆ  

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 4-0-54       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      4 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   54 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปาล3มนํ้ามัน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมอีายุตั้งแต� 3 ปKข้ึนไป หรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลติแล4ว โดยใช4ร�วมกับปุ�ยเคมสีูตร 13-13-
21 ก�อนปาล3มอายคุรบ 5 ปK การใส�บํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี และวิธีเจาะเป8น
ร�องรอบ ๆ โคนต4น รัศมีห�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร โดยมีอัตราท่ีใช4และเวลาใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1.5-3.0 กิโลกรัมต�อต4นต�อครั้ง 
ใส�ปKละสองครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดินและจํานวนน4อยหรือมากของผลผลิต  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 4-3-30       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      4 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก หลังจากออกดอกและติดผลแล4ว  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใส�ปุ�ยเคมี 25-50 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียว 
ใส�ปุ�ยเคมี 20 กิโลกรัมต�อไร� ตอนปลูกหรือเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ภายใน 15-20 วันหลังจากงอก 
  ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มังคุด ลางสาด ลองกอง มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มรัศมใีบ แล4วพรวนดิน
กลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใน 1 ปKควรใส�ปุ�ยเคมี 1-2 ครั้ง หลังจากติดผลแล4ว 
  พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูก และ
ใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมยีูเรยี (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วันหลังจากปลูกแล4วในอัตรา 20-25 
กิโลกรมัต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 4-10-24       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      4 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพูนดิน
กลบ หรือใส�เมื่อพืชมีอาย ุ30-35 วัน อัตราท่ีใส�จะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควร
จะใช4กับดินทรายหรือดินร�วนทราย ไม�เหมาะกับดินเหนียว 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยสูตรน้ีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดิน ใช4เมื่อไม4ผลผลิตลูกแล4วประมาณ 
1 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ควรใส�ปุ�ยปKละ 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่าํดอก กะหล่ําปล ีใส�ครั้งแรกรองพ้ืนก�อนปลกูใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
20-25 กิโลกรัมต�อไร� โดยหว�านบนร�องแล4วพรวนดินกลบ จึงค�อยปลูกพืช ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากปลูกแล4วประมาณ 20-25 วัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวบริเวณแปลง 

หญ4าสนามกอล3ฟ ใส�ปุ�ยสูตรน้ีรองพ้ืนก�อนปลูกหญ4า อัตรา 50-70 กิโลกรมัต�อไร� หว�านให4ท่ัวแล4วไถกลบลงในระดับความ
ลึก 15 เซนติเมตร สําหรับการใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4าใส�ปุ�ยสูตรน้ี อัตรา 5 กิโลกรัมต�อไร� ในระยะเริ่มต4นและหลังปลูก 2 อาทิตย3 
จากน้ันใส�ปุ�ยสตูรน้ีอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�ต�อเดือน หลังจากหญ4าตัง้ตัวดีแล4ว  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 4-12-12       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      4 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลืองและ 
ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยสูตรน้ีอัตรา 30 กิโลกรมัต�อไร� ควรใส�ครั้งเดยีวก�อนปลูก โดยวิธีเปPดร�องตามแนวปลูก หว�านปุ�ยกลบดินแล4วหยอด
เมลด็ ควรใช4กับดินร�วนทรายหรือดินทราย ไม�เหมาะกับท่ีจะใช4กับดนิเหนียวจํานวนปุ�ยท่ีใส�จะมากหรอืน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�น
ของพืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน  

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยสูตรน้ีบรเิวณทรงพุ�มแล4วพรวนดิน ในใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรมั
ต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ควรใส�ปุ�ย ปKละ 2-3 ครั้ง หลังจากติดผลแล4ว 
  พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านปุ�ยให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูก 
และควรใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) แต�งหน4า ในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 
20-30 กิโลกรัมต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 4-12-24       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      4 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพูนดิน
กลบ หรือใส�เมื่อพืชมีอาย ุ30-35 วัน อัตราท่ีใส�จะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควร
จะใช4กับดินทรายหรือดินร�วนทราย ไม�เหมาะกับดินเหนียว 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยสูตรน้ีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดิน ใช4เมื่อไม4ผลผลิตลูกแล4วประมาณ 
1 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ควรใส�ปุ�ยปKละ 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่าํดอก กะหล่ําปล ีใส�ครั้งแรกรองพ้ืนก�อนปลกูใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
20-25 กิโลกรัมต�อไร� โดยหว�านบนร�องแล4วพรวนดินกลบ จึงค�อยปลูกพืช ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากปลูกแล4วประมาณ 20-25 วัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวบริเวณแปลง 

หญ4าสนามกอล3ฟ ใส�ปุ�ยสูตรน้ีรองพ้ืนก�อนปลูกหญ4า อัตรา 50-70 กิโลกรมัต�อไร� หว�านให4ท่ัวแล4วไถกลบลงในระดับความ
ลึก 15 เซนติเมตร สําหรับการใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4าใส�ปุ�ยสูตรน้ี อัตรา 5 กิโลกรัมต�อไร� ในระยะเริ่มต4นและหลังปลูก 2 อาทิตย3 
จากน้ันใส�ปุ�ยสตูรน้ีอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�ต�อเดือน หลังจากหญ4าตัง้ตัวดีแล4ว  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 4-16-24       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      4 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   16 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรอง 
  มักเนเซียม (MgO)      4 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารเสริม 
  โบรอน (B)       0.06 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ใช4กับต4นยาสูบท่ัว ๆ ไป โดยเฉพาะพันธุ3เวอร3ยิเนีย และเบอร3เลย3 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100-140 กิโลกรัมต�อไร� หลักจากปลูก 7-10 วัน แต�ในกรณีแบ�งใส�สองครั้ง ควรใส�ครั้งแรกครึ่งหน่ึง
ภายใน 1 สัปดาห3 และอีกครึ่งหน่ึงท่ีเหลือควรใส�ในสัปดาห3ท่ี 3-4 หลังจากปลูก โดยอาจแบ�งใส�เป8นสองแถบหรือแถบเดียวข4างใด
ข4างหน่ึง หรือท้ังสองข4าง โดยทําเป8นร�องเล็ก ๆ ข4างต4นยาสูบตามแถวยาวห�างจากต4น 4-6 น้ิว หรือจะใส�โดยรอบต4นห�างจากต4น
ยาสูบ 4-6 น้ิวก็ได4 นอกจากน้ีอาจจะต4องใช4ปุ�ยเคมีเสรมิใช4ปุ�ยเคมีอัตราโพแทสเซียมไนเตรทในอัตรา 12-15 กิโลกรัมต�อไร� โดยใส�
ภายใน 1 เดือน หลังจากปลูก แต�ไม�ควรเกิน 1 เดือนครึ่ง นอกจากกรณีท่ีมฝีนตกหนักหรือมีการชะล4างปุ�ยเคมีมาก 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 4-18-24       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      4 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   18 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพูนดิน
กลบหรือใส�เมื่อพืชมีอาย ุ15-20 วัน หลังจากงอก อัตราท่ีใส�จะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดม
สมบูรณ3ของดิน ควรจะใช4กับดินทรายหรือดินร�วนทราย ไม�เหมาะกับดินเหนียว 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดิน ใช4เมื่อไม4ผลผลติลูกแล4วประมาณ 1 เดือน 
ในอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ควรใส�ปุ�ยปKละ 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่าํดอก กะหล่ําปล ีใส�ครั้งแรกรองพ้ืนก�อนปลกูในอัตรา 20-25 
กิโลกรมัต�อไร� โดยหว�านบนร�องแล4วพรวนดินกลบ จึงค�อยปลูกพืช ใส�ครั้งท่ีสอง หลังจากปลูกแล4วประมาณ 20-25 วัน ในอัตรา 20-
25 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวบริเวณแปลง 

หญ4าสนามกอล3ฟ ใส�รองพ้ืนก�อนปลูกหญ4า อัตรา 50-70 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวแล4วไถกลบลงในระดับความลึก 15 
เซนติเมตร สําหรบัการใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4า ใส�ปุ�ยสตูรน้ี อัตรา 5 กิโลกรัมต�อไร� ในระยะเริ่มต4นและหลังปลูก 2 อาทิตย3 จากน้ันใส�ปุ�ย
สูตรน้ีอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�ต�อเดือน หลังจากหญ4าตั้งตัวดีแล4ว  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 4-28-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      4 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   28 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล ท่ีปลูกในดินเหนียวและดินร�วน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาด กะหล่ําปล ีและผักกินใบอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100  กิโลกรัมต�อไร� จะใส�ก่ีครั้งข้ึนอยู�กับ
อายุและประเภทของผักน้ัน ๆ 
  ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน เงาะ องุ�น ใส�เมื่อต4นอายุเกิน 3 ปK ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 200-500 กรัมต�อต4น ในปKแรก หรือมากกว�าน้ัน
ในปKต�อ ๆ ไป ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน ๆ ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง ใส�บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวน
ดินกลบ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 4-44-0       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      4 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   44 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  พืชผัก ไม4ผล ท่ีปลูกในดินเหนียวและดินร�วน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาด กะหล่ําปล ีและผักกินใบอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50  กิโลกรมัต�อไร� จะใส�ก่ีครั้งข้ึนอยู�กับอายุ
และประเภทของผักน้ัน ๆ 
  ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน เงาะ องุ�น ใส�เมื่อต4นอายุเกิน 3 ปK ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 200-500 กรัมต�อต4น ในปKแรก หรือมากกว�าน้ัน
ในปKต�อ ๆ ไป ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน ๆ ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง ใส�บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวน
ดินกลบ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 5-5-10       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      5 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ฝVาย ถ่ัวลสิง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว  
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร� เพ่ือบํารุงลําต4น ใบ ให4เจริญเติบโต แข็งแรง แบ�งใส�สองครั้ง 

ครั้งแรกรองก4นร�องก�อนปลูก และใส�อีกครั้งในอัตราเดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 
   ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ให4ใส�ครั้งเดียว โดยใส�ก�อนปลูกพืชหรือเมือ่ถ่ัวมีอายุประมาณ 15-20 วัน หลังจากการ
กําจัดวัชพืชแล4ว โดยโรยข4างแถวแล4วพูนโคน ในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร� 

ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี ทุเรียน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย ใส�บํารุงการออกดอกอัตราการใส�ปุ�ยเคมี
แล4วแต�อายุของผลไม4น้ัน ๆ เช�น ส4ม อายุ 3 ปK ควรใส�ครั้งละ 600-1800 กรัมต�อต4น ส4มอายุ 6 ปK ควรใส�ครั้งละ 1200-3500 กรัม
ต�อต4น ใส�ปุ�ยเคมีน้ี 2-3 ครั้ง ในอัตรา 4-10 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยใส�บริเวณทรงพุ�มใบ  

พืชผัก เช�น ผักกาดหัว หอม กระเทียม มะเขือ พริก กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี นํ้าเต4า แตงโม ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 
กิโลกรมัต�อไร� แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูกโดยหว�านเป8นร�องแล4วพรวนดินกลบ ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว 30 วัน  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 5-5-20       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      5 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล ไม4ดอกไม4ประดับ ในดินร�วนปนทรายท่ีมีธาตโุพแทสเซียมต่ําไม�เพียงพอต�อความต4องการของพืช 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มตดิผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ในอัตรา 250-800 กรัมต�อ
ต4น ท้ังน้ีต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4น้ัน การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�รอบ ๆ ตามแนวรศัมพุี�มใบพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี 
และตามด4วยการให4นํ้า  
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรอืโรยท้ังสองข4างแถว พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 5-6-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      5 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อย กล4วยต�าง ๆ ใส�เมือ่พืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�เป8น 2 ครัง้ ครั้งแรกใส�ปุ�ย 40-60 กิโลกรัมต�อไร�สําหรับอ4อย 
ครั้งแรกใส�รองก4นร�อง 100 กิโลกรมัต�อไร� ครั้งท่ีสอง ใส�ปุ�ยอัตราเดยีวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรก 30-40 วัน ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ
ของพืชไร�น้ัน ๆ จํานวนปุ�ยท่ีใช4ก็เช�นเดียวกันต4องพิจารณาถึงความต4องการธาตุอาหารของพืชแต�ละชนิด ซ่ึงไม�เหมือนกัน และต4อง
พิจารณาถึงความหนาแน�นของพืชแต�ละชนิดท่ีปลูก ตลอดจนความอุดมสมบูรณ3ของดินประกอบด4วย 
  ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี ทุเรียน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย ใส�หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตและตดัแต�งก่ิง
แล4ว ใส�ปุ�ยบรเิวณทรงพุ�มอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4น  

พืชผัก เช�น พริก แตงโม แตงไทย หอม กระเทียม มะเขือต�าง ๆ กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก ผักกาดหัว กะหล่ําดอก 
กะหล่ําปลี นํ้าเต4า แตงโม 40-60 กิโลกรมัต�อไร� รองพ้ืนก�อนปลูก รดนํ้าให4ชุ�มท้ิงไว4 7-10 วัน ก�อนลงเมล็ดพันธุ3และควรใส�ปุ�ย
แต�งหน4าอัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร�ในระยะ 25-30 วันหลังจากปลกู  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 5-13-30       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      5 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   13 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรอง 
       แมกนีเซียม (MgO)      4 % 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ต4นยาสูบท่ัว ๆ ไป โดยเฉพาะพันธุ3เวอร3ยิเนีย  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ใช4ปุ�ยสูตรน้ี 100-140 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากปลูก 7-10 วัน แต�ในกรณีแบ�งใส� 2 ครั้ง ควรใส�ครั้งแรกครึ่งหน่ึงภายใน 1 
สัปดาห3 และอีกครึ่งหน่ึงท่ีเหลือควรใส�ในสัปดาห3ท่ี 3-4 หลังจากปลูก โดยแบ�งใส�เป8นสองแถบหรือแถบเดียวข4างใดข4างหน่ึง หรือท้ัง
สองข4าง โดยทําเป8นร�องเล็ก ๆ ข4างต4นยาสูบตามแถวยาวห�างจากต4น 4-6 น้ิว หรือจะใส�โดยรอบต4นห�างจากต4นยาสูบ 4-6 น้ิวก็ได4 
นอกจากน้ี อาจจะต4องใช4ปุ�ยเสริมโดยใช4ปุ�ยโพแทสเซียมไนเตรทในอัตรา 12-15 กิโลกรัมต�อไร� โดยใส�ภายใน 1 เดือน หลังจากปลูก
แต�ไม�ควรเกิน1 เดือนครึ่ง นอกจากกรณีท่ีมีฝนตกหนัก หรือมีการชะล4างปุ�ยมาก  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 5-15-25       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      5 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   15 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   25 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลือง และถ่ัวเขียวใช4ปุ�ยเคมี
อัตราสตูรน้ีในอัตรา 30 กิโลกรัมต�อไร� ควรใส�ครั้งเดยีวก�อนปลูกโดยวิธีเปPดร�องตามปลูก โรยปุ�ยเคมี กลบดิน แล4วหยอดเมล็ด ควร
ใช4กับดินร�วนทรายหรือดินทราย ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับดินเหนียว จํานวนของปุ�ยเคมีมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช 
และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัม
ต�อต4น หลังจากตดิผลแล4ว ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปKหน่ึง ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมี 2-3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ก�อนปลูก และใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4ว ในอัตรา 12-30 
กิโลกรมัต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 5-16-22      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      5 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   16 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   22 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

 พืชไร� เช�น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพูนดิน
กลบหรือใส�เมื่อพืชมีอาย ุ15-20 วัน หลังจากงอก อัตราท่ีใส�จะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดม
สมบูรณ3ของดิน ควรจะใช4กับดินทรายหรือดินร�วนทราย ไม�เหมาะกับดินเหนียว 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยสูตรน้ีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดิน ใช4เมื่อไม4ผลผลิตลูกแล4วประมาณ 
1 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ควรใส�ปุ�ยปKละ 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่าํดอก กะหล่ําปล ีใส�ครั้งแรก รองพ้ืนก�อนปลูกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
20-25 กิโลกรัมต�อไร� โดยหว�านบนร�องแล4วพรวนดินกลบ จึงค�อยปลูกพืช ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากปลูกแล4วประมาณ 20-25 วัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวบริเวณแปลง 

หญ4าสนามกอล3ฟ ใส�ปุ�ยสูตรน้ีรองพ้ืนก�อนปลูกหญ4า อัตรา 50-70 กิโลกรมัต�อไร� หว�านให4ท่ัวแล4วไถกลบลงในระดับความ
ลึก 15 เซนติเมตร สําหรับการใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4า ใส�ปุ�ยสูตรน้ี อัตรา 5 กิโลกรัมต�อไร� ในระยะเริ่มต4นและหลังปลูก 2 อาทิตย3 
จากน้ันใส�ปุ�ยสตูรน้ีอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�ต�อเดือน หลังจากหญ4าตัง้ตัวดีแล4ว  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 5-26-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      5 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   26 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล ท่ีปลูกในดินเหนียวและดินร�วน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาด กะหล่ําปลี และผักกินใบอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมปีระมาณ 60-100 กิโลกรมัต�อไร� จะใส�ก่ีครั้งข้ึนอยู�กับ
อายุและประเภทของผักน้ัน ๆ 
  ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน เงาะ องุ�น ใส�เมื่อต4นอายุเกิน 3 ปK ใช4ปุ�ยเคมีอัตราประมาณ 200-500 กรัมต�อต4น 
ในปKแรก หรือมากกว�าน้ันในปKต�อ ๆ ไป ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน ๆ ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณสามครั้ง 
ใส�บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ 
  ไม�แนะนําให4ใข4กับข4าวโพดข4าวฟaาง เพราะมีไนโตรเจนไม�เพียงพอ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 5-30-10       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      5 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   30 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัม
ต�อต4น ก�อนออกดอกประมาณ 1-2 เดือน ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมี 1 ครั้ง  
  พืชผัก เช�น พริก มะเขือ ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูก และใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต 
(21-0-0) หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 20-30 กิโลกรมัต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-3-12       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใส�ปุ�ยบริเวณทรงพุ�ม แล4วพรวนดินกลบปุ�ยเคมีน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-6 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น 
ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือ กะหล่ํา พริก ไม4ดอกไม4ประดับ ใส�เมื่อพืชตั้งตัวได4ดีแล4ว แบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 50-70 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยในอัตราเดียวกับครั้งแรก โดยใส�หลังจากครั้งแรก 15-30 วัน อัตราและวิธีการใช4
อาจเปลี่ยนแปลงได4 ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ ความต4องการของธาตุอาหาร ความหนาแน�นของพืชท่ีปลูกและความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-3-30       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผักหลังออกดอกและตดิผลแล4ว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กิโลกรัมต�อไร� สําหรบัถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียว ใส�ในอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� 
ตอนปลูกหรือเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ภายใน 15-20 วัน หลังจากงอก  

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มังคุด ลางสาด ลองกอง มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มรัศมใีบแล4วพรวนดิน
กลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปKหน่ึง ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมี 1-2 ครั้ง หลังจากติดผลแล4ว 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูก และ
ใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมยีูเรยี (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4ว ในอัตรา 20-25 
กิโลกรมัต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-3-32       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   32 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผักหลังออกดอกและตดิผลแล4ว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กิโลกรัมต�อไร� สําหรบัถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียว ใส�ในอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� 
ตอนปลูกหรือเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ภายใน 15-20 วัน หลังจากงอก  

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มังคุด ลางสาด ลองกอง มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มรัศมใีบแล4วพรวนดิน
กลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปKหน่ึง ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมี 1-2 ครั้ง หลังจากติดผลแล4ว 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูก และ
ใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมยีูเรยี (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4ว ในอัตรา 20-25 
กิโลกรมัต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-4-10       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ฝVาย ถ่ัวลสิง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว  
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร� เพ่ือบํารุงลําต4น ใบ ให4เจริญเติบโต แข็งแรง แบ�งใส�สองครั้ง 

ครั้งแรกรองก4นร�องก�อนปลูก และใส�อีกครั้งในอัตราเดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 
   ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ให4ใส�ครั้งเดียว โดยใส�ก�อนปลูกพืชหรือเมือ่ถ่ัวมีอายุประมาณ 15-20 วัน หลังจากการ
กําจัดวัชพืชแล4ว โดยโรยข4างแถวแล4วพูนโคน ในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร� 

ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี ทุเรียน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย ใส�บํารุงการออกดอกอัตราการใส�ปุ�ยเคมี
แล4วแต�อายุของผลไม4น้ัน ๆ เช�น ส4ม อายุ 3 ปK ควรใส�ครั้งละ 600-1800 กรัมต�อต4น ส4มอายุ 6 ปK ควรใส�ครั้งละ 1200-3500 กรัม
ต�อต4น ใส�ปุ�ยเคมีน้ี 2-3 ครั้ง ในอัตรา 4-10 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยใส�บริเวณทรงพุ�มใบ  

พืชผัก เช�น ผักกาดหัว หอม กระเทียม มะเขือ พริก กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี นํ้าเต4า แตงโม ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 
กิโลกรมัต�อไร� แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูกโดยหว�านเป8นร�องแล4วพรวนดินกลบ ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว 30 วัน  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-4-12       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ฝVาย ถ่ัวลสิง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว  
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร� เพ่ือบํารุงลําต4น ใบ ให4เจริญเติบโต แข็งแรง แบ�งใส�สองครั้ง 

ครั้งแรกรองก4นร�องก�อนปลูก และใส�อีกครั้งในอัตราเดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 
   ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ให4ใส�ครั้งเดียว โดยใส�ก�อนปลูกพืชหรือเมือ่ถ่ัวมีอายุประมาณ 15-20 วัน หลังจากการ
กําจัดวัชพืชแล4ว โดยโรยข4างแถวแล4วพูนโคน ในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร� 

ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี ทุเรียน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย ใส�บํารุงการออกดอกอัตราการใส�ปุ�ยเคมี
แล4วแต�อายุของผลไม4น้ัน ๆ เช�น ส4ม อายุ 3 ปK ควรใส�ครั้งละ 600-1800 กรัมต�อต4น ส4มอายุ 6 ปK ควรใส�ครั้งละ 1200-3500 กรัม
ต�อต4น ใส�ปุ�ยเคมีน้ี 2-3 ครั้ง ในอัตรา 4-10 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยใส�บริเวณทรงพุ�มใบ  

พืชผัก เช�น ผักกาดหัว หอม กระเทียม มะเขือ พริก กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี นํ้าเต4า แตงโม ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 
กิโลกรมัต�อไร� แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูกโดยหว�านเป8นร�องแล4วพรวนดินกลบ ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว 30 วัน  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-6-12       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ฝVาย ถ่ัวลสิง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว  
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร� เพ่ือบํารุงลําต4น ใบ ให4เจริญเติบโต แข็งแรง แบ�งใส�สองครั้ง 

ครั้งแรกรองก4นร�องก�อนปลูก และใส�อีกครั้งในอัตราเดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 
   ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ให4ใส�ครั้งเดียว โดยใส�ก�อนปลูกพืชหรือเมือ่ถ่ัวมีอายุประมาณ 15-20 วัน หลังจากการ
กําจัดวัชพืชแล4ว โดยโรยข4างแถวแล4วพูนโคน ในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร� 

ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี ทุเรียน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย ใส�บํารุงการออกดอกอัตราการใส�ปุ�ยเคมี
แล4วแต�อายุของผลไม4น้ัน ๆ เช�น ส4ม อายุ 3 ปK ควรใส�ครั้งละ 600-1800 กรัมต�อต4น ส4มอายุ 6 ปK ควรใส�ครั้งละ 1200-3500 กรัม
ต�อต4น ใส�ปุ�ยเคมีน้ี 2-3 ครั้ง ในอัตรา 4-10 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยใส�บริเวณทรงพุ�มใบ  

พืชผัก เช�น ผักกาดหัว หอม กระเทียม มะเขือ พริก กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี นํ้าเต4า แตงโม ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 
กิโลกรมัต�อไร� แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูกโดยหว�านเป8นร�องแล4วพรวนดินกลบ ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว 30 วัน  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-10-18       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  แปลงเพาะกล4ายาสูบท่ัวไป  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ใช4ปุ�ยสูตรน้ีในอัตรา 2-6 กิโลกรัมต�อแปลงเพาะมาตรฐาน 11 ตารางเมตร โดยหว�านลงในแปลงให4ท่ัว อาจแบ�งปุ�ยใส�ทีละ
ครึ่งแปลง โดยหว�านให4ท่ัวท้ังครึ่งท่ีแบ�งไว4 และท่ีเหลือก็ใส�ครึ่งแปลงให4ท่ัวเช�นกัน เมื่อหว�านแล4วให4กลบปุ�ยลงในแปลงเพาะท้ิงไว4 4-
5 ช่ัวโมง โดยใช4ไม4พายแซะเข4าไปในดิน แล4วกลับปุ�ยลงไปข4างล�าง เอาดินล�างข้ึนข4างบน เมื่อกลบปุ�ยแล4ว ควรหว�านเมลด็ยาสบูเลย 
หรือไม�ควรเว4นไว4เกิน 2-3 วัน  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-12-18       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรอง 
  มักเนเซียม (MgO)      4 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารเสริม 
  โบรอน (B)       0.05 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ต4นยาสูบท่ัว ๆ ไป โดยเฉพาะพันธุ3เวอร3ยิเนีย  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ใช4ปุ�ยสูตรน้ี 100-140 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากปลูก 7-10 วัน แต�ในกรณีแบ�งใส� 2 ครั้ง ควรใส�ครั้งแรกครึ่งหน่ึงภายใน 1 
สัปดาห3 และอีกครึ่งหน่ึงท่ีเหลือควรใส�ในสัปดาห3ท่ี 3-4 หลังจากปลูก โดยแบ�งใส�เป8นสองแถบหรือแถบเดียวข4างใดข4างหน่ึง หรือท้ัง
สองข4าง โดยทําเป8นร�องเล็ก ๆ ข4างต4นยาสูบตามแถวยาวห�างจากต4น 4-6 น้ิว หรือจะใส�โดยรอบต4นห�างจากต4นยาสูบ 4-6 น้ิวก็ได4 
นอกจากน้ี อาจจะต4องใช4ปุ�ยเสริมโดยใช4ปุ�ยโพแทสเซียมไนเตรทในอัตรา 12-15 กิโลกรัมต�อไร� โดยใส�ภายใน 1 เดือน หลังจากปลูก
แต�ไม�ควรเกิน 1.5 เดือน นอกจากกรณีท่ีมีฝนตกหนัก หรือมีการชะล4างปุ�ยมาก  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-12-24       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตราสตูรน้ีในอัตรา 40-50 กิโลกรมัต�อไร� เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว โดยโรยข4างแถว
ปลูกแล4วพูนดินกลบ หรือใส�เมื่อพืชมีอายุ 30-35 วัน อัตราท่ีใส�จะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดม
สมบูรณ3ของดิน ควรจะใช4กับดินทรายหรือดินร�วนทราย ไม�เหมาะกับดินเหนียว 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�บรเิวณทรงพุ�มแล4วพรวนดิน ใช4เมื่อไม4ผลผลติลูกแล4วประมาณ 1 เดือน 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ควรใส�ปุ�ยเคมีปKละ 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่าํดอก กะหล่ําปลี ใส�ครั้งแรกรองพ้ืนก�อนปลกูใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
20-25 กิโลกรัมต�อไร� โดยหว�านบนร�องแล4วพรวนดินกลบ จึงค�อยปลูกพืช ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากปลูกแล4วประมาณ 20-25 วัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวบริเวณแปลง 

หญ4าสนามกอล3ฟ ใส�รองพ้ืนก�อนปลูกหญ4า อัตรา 50-70 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวแล4วไถกลบลงในระดับความลึก 15 
เซนติเมตร สําหรบัการใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5 กิโลกรัมต�อไร�ในระยะเริม่ต4นและหลงัปลูก 2 อาทิตย3 จากน้ันใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 10 กิโลกรมัต�อไร�ต�อเดือน หลังจากหญ4าตั้งตัวดีแล4ว  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-15-28       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   15 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   28 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรอง 
  มักเนเซียม (MgO)      4 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารเสริม 
  โบรอน (B)       0.06 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ต4นยาสูบท่ัว ๆ ไป โดยเฉพาะพันธุ3เวอร3ยิเนีย และเบอร3เลย3  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ใช4ปุ�ยสูตรน้ี 100-140 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากปลูก 7-10 วัน แต�ในกรณีแบ�งใส� 2 ครั้ง ควรใส�ครั้งแรกครึ่งหน่ึงภายใน 1 
สัปดาห3 และอีกครึ่งหน่ึงท่ีเหลือควรใส�ในสัปดาห3ท่ี 3-4 หลังจากปลูก โดยแบ�งใส�เป8นสองแถบหรือแถบเดียวข4างใดข4างหน่ึง หรือท้ัง
สองข4าง โดยทําเป8นร�องเล็ก ๆ ข4างต4นยาสูบตามแถวยาวห�างจากต4น 4-6 น้ิว หรือจะใส�โดยรอบต4นห�างจากต4นยาสูบ 4-6 น้ิวก็ได4 
นอกจากน้ี อาจจะต4องใช4ปุ�ยเสริมโดยใช4ปุ�ยโพแทสเซียมไนเตรทในอัตรา 12-15 กิโลกรัมต�อไร� โดยใส�ภายใน 1 เดือน หลังจากปลูก
แต�ไม�ควรเกิน 1.5 เดือน นอกจากกรณีท่ีมีฝนตกหนัก หรือมีการชะล4างปุ�ยมาก  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-16-24       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   16 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรอง 
  มักเนเซียม (MgO)      4 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารเสริม 
  โบรอน (B)       0.06 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ต4นยาสูบท่ัว ๆ ไป โดยเฉพาะพันธุ3เวอร3ยิเนีย 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100-140 กิโลกรัมต�อไร� หลักจากปลูก 7-10 วัน แต�ในกรณีแบ�งใส�สองครั้ง ควรใส�ครั้งแรกครึ่งหน่ึง
ภายใน 1 สัปดาห3 และอีกครึ่งหน่ึงท่ีเหลือควรใส�ในสัปดาห3ท่ี 3-4 หลังจากปลูก โดยอาจแบ�งใส�เป8นสองแถบหรือแถบเดียวข4างใด
ข4างหน่ึง หรือท้ังสองข4าง โดยทําเป8นร�องเล็ก ๆ ข4างต4นยาสูบตามแถวยาวห�างจากต4น 4-6 น้ิว หรือจะใส�โดยรอบต4นห�างจากต4น
ยาสูบ 4-6 น้ิวก็ได4 นอกจากน้ีอาจจะต4องใช4ปุ�ยเคมีเสรมิใช4ปุ�ยเคมีอัตราโพแทสเซียมไนเตรทในอัตรา 12-15 กิโลกรัมต�อไร� โดยใส�
ภายใน 1 เดือน หลังจากปลูก แต�ไม�ควรเกิน 1 เดือนครึ่ง นอกจากกรณีท่ีมฝีนตกหนักหรือมีการชะล4างปุ�ยเคมีมาก 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-18-12       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   18 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชตระกูลถ่ัวทุกชนิด 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ใส�ในอัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร� โดยหยอดก4นหลุม หรือก4นร�องตามแถวปลูก กลบดินบาง ๆ แล4ว
จึงหยอดเมล็ด หรือหว�านลงไปในพ้ืนท่ีให4ท่ัวและสม่ําเสมอพรวนหรอืคราดก�อนปลูก 1 วัน 

ถ่ัวลันเตา ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งปุ�ยเคมีออกเป8น 4 ส�วนเท�า ๆ กัน ใส�เป8นระยะ ดังน้ี 
ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อตอนเตรียมดิน โดยคลุกเคล4าไปกับดินในแปลงปลกู ใช4จอบพลิกให4ปุ�ยเคมีอยู�ข4างล�างในอัตรา 20 

กิโลกรมัต�อไร� 
ระยะท่ี 2 ใส�เมื่อต4นถ่ัวสูงประมาณ 10 เซนติเมตร หรืออายุ 15 วันหลังปลูกในอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� หว�านตาม

ร�องถ่ัวแล4วพรวนดินกลบบาง ๆ 
ระยะท่ี 3 ใส�หลังจากใส�ครั้งท่ีสองแล4ว 20 วัน ในอัตรา 20 กิโลกรมัต�อไร� หว�านตามร�องถ่ัวแล4วพรวนดินกลบบาง ๆ 
ระยะท่ี 4 ใส�หลังจากใส�ครั้งท่ีสามแล4ว 20 วัน ในอัตรา 20 กิโลกรมัต�อไร� หว�านตามร�องถ่ัวแล4วพรวนดินกลบบาง ๆ  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-18-24       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   18 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรอง 
  มักเนเซียม (MgO)      4 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารเสริม 
  โบรอน (B)       0.06 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ต4นยาสูบท่ัว ๆ ไป โดยเฉพาะพันธุ3เวอร3ยิเนีย 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100-140 กิโลกรัมต�อไร� หลักจากปลูก 7-10 วัน แต�ในกรณีแบ�งใส�สองครั้ง ควรใส�ครั้งแรกครึ่งหน่ึง
ภายใน 1 สัปดาห3 และอีกครึ่งหน่ึงท่ีเหลือควรใส�ในสัปดาห3ท่ี 3-4 หลังจากปลูก โดยอาจแบ�งใส�เป8นสองแถบหรือแถบเดียวข4างใด
ข4างหน่ึง หรือท้ังสองข4าง โดยทําเป8นร�องเล็ก ๆ ข4างต4นยาสูบตามแถวยาวห�างจากต4น 4-6 น้ิว หรือจะใส�โดยรอบต4นห�างจากต4น
ยาสูบ 4-6 น้ิวก็ได4 นอกจากน้ีอาจจะต4องใช4ปุ�ยเคมีเสรมิใช4ปุ�ยเคมีอัตราโพแทสเซียมไนเตรทในอัตรา 12-15 กิโลกรัมต�อไร� โดยใส�
ภายใน 1 เดือน หลังจากปลูก แต�ไม�ควรเกิน 1 เดือนครึ่ง นอกจากกรณีท่ีมฝีนตกหนักหรือมีการชะล4างปุ�ยเคมีมาก 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 6-18-24       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      6 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   18 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยน้ีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลตดิลูกแล4วประมาณ 
1 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4นข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ควรใส�ปุ�ยอีกหน่ึงครั้งเมื่อไม4ผลติดลูกแล4วประมาณ 2-3 เดือน
ในอัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4น 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่าํดอก กะหล่ําปลี ใส�ครั้งแรกรองพ้ืนก�อนปลกู ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
20-25 กิโลกรัมต�อไร� โดยหว�านบนร�องแล4วพรวนดินกลบ จึงค�อยปลูกพืช ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากปลูกแล4วประมาณ 20-25 วัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวบริเวณแปลง 

หญ4าสนามกอล3ฟ ใส�ปุ�ยสูตรน้ีรองพ้ืนก�อนปลูกหญ4า อัตรา 50-70 กิโลกรมัต�อไร� หว�านให4ท่ัวแล4วไถกลบลงในระดับความ
ลึก 15 เซนติเมตร สําหรับการใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4าใส�ปุ�ยสูตรน้ี อัตรา 5 กิโลกรัมต�อไร� ในระยะเริ่มต4นและหลังปลูก 2 อาทิตย3 
จากน้ันใส�ปุ�ยสตูรน้ีอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�ต�อเดือน หลังจากหญ4าตัง้ตัวดีแล4ว 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 7-3-11       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      7 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   11 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใส�ปุ�ยบริเวณทรงพุ�ม แล4วพรวนดินกลบปุ�ยเคมีน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-6 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น 
ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือ กะหล่ํา พริก ไม4ดอกไม4ประดับ ใส�เมื่อพืชตั้งตัวได4ดีแล4ว แบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 50-70 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยในอัตราเดียวกับครั้งแรก โดยใส�หลังจากครั้งแรก 15-30 วัน อัตราและวิธีการใช4
อาจเปลี่ยนแปลงได4 ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ ความต4องการของธาตุอาหาร ความหนาแน�นของพืชท่ีปลูกและความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 7-7-7      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      7 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    7 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรก 30-40 วัน ท้ังน้ีแล4วแต�อายุของพืชไร�น้ัน ๆ จํานวนปุ�ยเคมีท่ีใช4ก็เช�นเดียวกันต4องพิจารณาถึง
ความต4องการของธาตุอาหารของพืชแต�ละชนิดท่ีปลูก ตลอดจนความอุดมสมบูรณ3ของดินประกอบด4วย 

ไม4ผล ใช4ได4กับไม4ผลทุกชนิด ระยะท่ีเหมาะสมในการใช4 ควรใส�เพ่ือเป8นการบํารุงโดยท่ัวไป คือ ใส�ระยะท่ีไม4ผลยังไม�ออก
ดอกครั้งหน่ึง และใส�เพ่ือเป8นการบํารุงผลอีกครั้งหน่ึง เมื่อไม4ผลติดลูกขนาดผลเท�าหัวแม�มือแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตราต�อต4นน้ัน ให4ถือ
หลักอายุและความเจรญิเติบโตของต4นไม4เป8นหลักในการใส� ส4มอายุ 5 ปK ควรใส�ครั้งละ 500-800 กรัม เป8นต4น 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 7-7-11       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      7 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   11 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใส�ปุ�ยเคมี 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรก 30-40 วัน ท้ังน้ีแล4วแต�อายุของพืชไร�น้ัน ๆ จํานวนปุ�ยเคมีท่ีใช4ก็เช�นเดียวกันต4องพิจารณาถึง
ความต4องการของธาตุอาหารของพืชแต�ละชนิดท่ีปลูก ตลอดจนความอุดมสมบูรณ3ของดินประกอบด4วย 

ไม4ผล ใช4ได4กับไม4ผลทุกชนิด ระยะท่ีเหมาะสมในการใช4 ควรใส�เพ่ือเป8นการบํารุงโดยท่ัวไป คือ ใส�ระยะท่ีไม4ผลยังไม�ออก
ดอกครั้งหน่ึง และใส�เพ่ือเป8นการบํารุงผลอีกครั้งหน่ึง เมื่อไม4ผลติดลูกขนาดผลเท�าหัวแม�มือแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตราต�อต4นน้ัน ให4ถือ
หลักอายุและความเจรญิเติบโตของต4นไม4เป8นหลักในการใส� ส4มอายุ 5 ปK ควรใส�ครั้งละ 500-800 กรัม เป8นต4น 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 7-9-9       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      7 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรก 30-40 วัน ท้ังน้ีแล4วแต�อายุของพืชไร�น้ัน ๆ จํานวนปุ�ยเคมีท่ีใช4ก็เช�นเดียวกันต4องพิจารณาถึง
ความต4องการของธาตุอาหารของพืชแต�ละชนิดท่ีปลูก ตลอดจนความอุดมสมบูรณ3ของดินประกอบด4วย 

ไม4ผล ใช4ได4กับไม4ผลทุกชนิด ระยะท่ีเหมาะสมในการใช4 ควรใส�เพ่ือเป8นการบํารุงโดยท่ัวไป คือ ใส�ระยะท่ีไม4ผลยังไม�ออก
ดอกครั้งหน่ึง และใส�เพ่ือเป8นการบํารุงผลอีกครั้งหน่ึง เมื่อไม4ผลติดลูกขนาดผลเท�าหัวแม�มือแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตราต�อต4นน้ัน ให4ถือ
หลักอายุและความเจรญิเติบโตของต4นไม4เป8นหลักในการใส� ส4มอายุ 5 ปK ควรใส�ครั้งละ 500-800 กรัม เป8นต4น 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 7-14-21       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      7 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   14 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   21 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

พืชไร� เช�น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพูนดิน
กลบหรือใส�เมื่อพืชมีอายุ 15-20 วัน หลังจากงอก อัตราท่ีใส�จะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดม
สมบูรณ3ของดิน ควรจะใช4กับดินทรายหรือดินร�วนทราย ไม�เหมาะกับดินเหนียว 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดิน ใช4เมื่อไม4ผลผลติลูกแล4วประมาณ 1 เดือน 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ควรใส�ปุ�ยเคมีปKละ 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่าํดอก กะหล่ําปลี ใส�ครั้งแรก รองพ้ืนก�อนปลูก ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
20-25 กิโลกรัมต�อไร� โดยหว�านบนร�องแล4วพรวนดินกลบ จึงค�อยปลูกพืช ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากปลูกแล4วประมาณ 20-25 วัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวบริเวณแปลง 

หญ4าสนามกอล3ฟ ใส�รองพ้ืนก�อนปลูกหญ4า ในอัตรา 50-70 กิโลกรมัต�อไร� หว�านให4ท่ัวแล4วไถกลบลงในระดับความลึก 15 
เซนติเมตร สําหรบัการใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4า ใส� อัตรา 5 กิโลกรัมต�อไร�ในระยะเริ่มต4นและหลังปลูก 2 อาทิตย3 จากน้ันใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
10 กิโลกรัมต�อไร�ต�อเดือน หลังจากหญ4าตั้งตัวดีแล4ว  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-0-17       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   17 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  พืชผัก พืชหัว ไม4ผล โดยใช4ร�วมกับแม�ปุ�ยฟอสเฟต 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผักและพืชหัว เช�น กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก กะหล่ําปม บร็อคโคล ีพริก มะระ หอมหัวใหญ� กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ 
และแครอท ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ทุก ๆ 10-15 วัน จนกว�าจะเก็บผลผลิตได4 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น พุทรา ทุเรียน ชมพู� ส4ม เงาะ ทุเรียน และละมดุ ใช4หว�านตามแนวรัศมีทรงพุ�ม แบ�งใส� 2 ครั้ง ๆ ละ 
400 กรัมต�อต4น ครั้งแรกใส�เมื่อติดผลแล4ว 15 วัน ครั้งท่ีสองใส�หลังจากครั้งแรก 20 วัน ครั้งท่ี 3 ใส�หลังจากครั้งท่ีสอง 30 วัน 

องุ�น พุทรา และชมพู� ใช4หว�านตามแนวรัศมีทรงพุ�ม แบ�งใส� 2 ครั้ง ๆ ละ 100-200 กรัมต�อต4น ใส�ครั้งแรกเมื่อตดิผลแล4ว 
15-20 วัน ครั้งท่ีสองใส�หลังจากครั้งแรก 20-30 วัน  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-3-45       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   45 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก หลังจากออกดอกและติดผลแล4ว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กิโลกรัมต�อไร� ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียวใส�ปุ�ยน้ีในอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร�ตอนปลูกหรือเมื่อพืชตั้ง
ตัวดีแล4วภายใน 15-20 วันหลังจากงอก อัตราท่ีใส�จะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
ควรจะใช4กับดินทรายหรือดินร�วนทราย ไม�เหมาะกับดินเหนียว 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยสูตรน้ีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลผลติลูกแล4ว
ประมาณ 1 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ควรใส�ปุ�ยปKละ 1-2 ครัง้หลังจากติดผลแล4ว 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่าํดอก กะหล่ําปลี ก�อนปลูกควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-
60 กิโลกรัมต�อไร� โดยหว�านบนร�องแล4วพรวนดินกลบ จึงค�อยปลูกพืช ครั้งท่ีสองหลังจากปลูกแล4วประมาณ 20-30 วัน ควรใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) อัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวบริเวณแปลง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-4-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�ม แล4วพรวนดินกลบปุ�ยเคมีน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-10 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาด
ของต4น ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 
  พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวได4ดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-120 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
เดียวกับครั้งแรก โดยใส�หลังจากครั้งแรก 15-30 วัน อัตราและวิธีการใช4อาจเปลี่ยนแปลงได4 ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ ความต4องการของธาตุ
อาหาร ความหนาแน�นของพืชท่ีปลูกและความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-5-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�ม แล4วพรวนดินกลบปุ�ยเคมีน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-10 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาด
ของต4น ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 
  พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวได4ดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-120 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
เดียวกับครั้งแรก โดยใส�หลังจากครั้งแรก 15-30 วัน อัตราและวิธีการใช4อาจเปลี่ยนแปลงได4 ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ ความต4องการของธาตุ
อาหาร ความหนาแน�นของพืชท่ีปลูกและความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-8-8       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรก 30-40 วัน ท้ังน้ีแล4วแต�อายุของพืชไร�น้ัน ๆ จํานวนปุ�ยเคมีท่ีใช4ก็เช�นเดียวกันต4องพิจารณาถึง
ความต4องการของธาตุอาหารของพืชแต�ละชนิดท่ีปลูก ตลอดจนความอุดมสมบูรณ3ของดินประกอบด4วย 

ไม4ผล ใช4ได4กับไม4ผลทุกชนิด ระยะท่ีเหมาะสมในการใช4 ควรใส�เพ่ือเป8นการบํารุงโดยท่ัวไป คือ ใส�ระยะท่ีไม4ผลยังไม�ออก
ดอกครั้งหน่ึง และใส�เพ่ือเป8นการบํารุงผลอีกครั้งหน่ึง เมื่อไม4ผลติดลูกขนาดผลเท�าหัวแม�มือแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตราต�อต4นน้ัน ให4ถือ
หลักอายุและความเจรญิเติบโตของต4นไม4เป8นหลักในการใส� ส4มอายุ 5 ปK ควรใส�ครั้งละ 500-800 กรัม เป8นต4น 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-8-9       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรก 30-40 วัน ท้ังน้ีแล4วแต�อายุของพืชไร�น้ัน ๆ จํานวนปุ�ยเคมีท่ีใช4ก็เช�นเดียวกันต4องพิจารณาถึง
ความต4องการของธาตุอาหารของพืชแต�ละชนิดท่ีปลูก ตลอดจนความอุดมสมบูรณ3ของดินประกอบด4วย 

ไม4ผล ใช4ได4กับไม4ผลทุกชนิด ระยะท่ีเหมาะสมในการใช4 ควรใส�เพ่ือเป8นการบํารุงโดยท่ัวไป คือ ใส�ระยะท่ีไม4ผลยังไม�ออก
ดอกครั้งหน่ึง และใส�เพ่ือเป8นการบํารุงผลอีกครั้งหน่ึง เมื่อไม4ผลติดลูกขนาดผลเท�าหัวแม�มือแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตราต�อต4นน้ัน ให4ถือ
หลักอายุและความเจรญิเติบโตของต4นไม4เป8นหลักในการใส� ส4มอายุ 5 ปK ควรใส�ครั้งละ 500-800 กรัม เป8นต4น 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-8-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ไม4ดอกและไม4ประดับ ใส�เมื่อพืชตัง้ตัวได4แล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งท่ีหน่ึงใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีโรย
ข4างแถว ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก โดยใส�หลังจากครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว สําหรับปลูกในกระถางให4
ใช4 15-30 กรัมต�อกระถาง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-8-14      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   14 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร( เช�น อ4อย  ท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความ
สมบูรณ3ต่าํ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน คือ 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสอง
หลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย
ข4างแถว  

         ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม	ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง มะพร4าว กล4วย ใส�ปุ�ยเคมบีริเวณทรงพุ�มแล4วพรวน
ดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลติดลูกแล4วประมาณ 1 เดือน ให4ปุ�ยเคมสีูตรน้ีทุก ๆ 2 เดือน จนกว�าจะเก็บผลได4 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัม
ต�อต4น  

พืชผัก เช�น แตงต�าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี  ใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกันกับพืชไร� 
สําหรับระยะการใส�ครั้งท่ีสอง ควรใส� 15-30 วันหลังจากใส�ครั้งแรก 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-10-32      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   32 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ปาล3มนํ้ามัน  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมอีายุตั้งแต� 3 ปKข้ึนไป การใส�บํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ โคนต4น 
วิธีหว�านแล4วคราดกลบ ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 3-5 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4น โดยแบ�งใส�ปุ�ยเคมีปKละสองครั้ง 
หว�านรอบ ๆ ต4นตามแนวพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ และตามด4วยการให4นํ้า  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-11-24      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   11 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วโดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพูนดิน
กลบ หรือใส�เมื่อพืชมีอายุ 30-35 วัน อัตราท่ีใส�จะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควร
จะใช4กับดินทราย หรือดินร�วนทราย ไม�เหมาะกับดินเหนียว 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลผลติลูกแล4ว
ประมาณ 1 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ควรใส�ปุ�ยเคมีปKละ 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่าํดอก กะหล่ําปลี ใส�ครั้งแรกรองพ้ืนก�อนปลกู ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
20-25 กิโลกรัมต�อไร� โดยหว�านบนร�องและพรวนดินกลบ แล4วจึงปลูกพืช ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากปลูกแล4วประมาณ 20-25 วัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวบริเวณแปลง 

หญ4าสนามกอล3ฟ ใส�รองพ้ืนก�อนการปลูกหญ4า อัตรา 50-70 กิโลกรมัต�อไร� หว�านให4ท่ัวแล4วไถกลบลงในระดับความลึก 
15 เซนติเมตร สําหรับการใส�ปุ�ยเคมีแต�งหน4า ใส� อัตรา 5 กิโลกรมัต�อไร�ในระยะเริ่มต4นและหลังปลูก 2 อาทิตย3 หลังจากน้ันใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 10 กิโลกรมัต�อไร�ต�อเดือน หลังจากหญ4าตั้งตัวดีแล4ว 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-12-24      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วโดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพูนดิน
กลบ หรือใส�เมื่อพืชมีอายุ 30-35 วัน อัตราท่ีใส�จะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควร
จะใช4กับดินทราย หรือดินร�วนทราย ไม�เหมาะกับดินเหนียว 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลผลติลูกแล4ว
ประมาณ 1 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ควรใส�ปุ�ยเคมีปKละ 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่าํดอก กะหล่ําปลี ใส�ครั้งแรกรองพ้ืนก�อนปลกู ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
20-25 กิโลกรัมต�อไร� โดยหว�านบนร�องและพรวนดินกลบ แล4วจึงปลูกพืช ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากปลูกแล4วประมาณ 20-25 วัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวบริเวณแปลง 

หญ4าสนามกอล3ฟ ใส�รองพ้ืนก�อนการปลูกหญ4า อัตรา 50-70 กิโลกรมัต�อไร� หว�านให4ท่ัวแล4วไถกลบลงในระดับความลึก 
15 เซนติเมตร สําหรับการใส�ปุ�ยเคมีแต�งหน4า ใส� อัตรา 5 กิโลกรมัต�อไร�ในระยะเริ่มต4นและหลังปลูก 2 อาทิตย3 หลังจากน้ันใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 10 กิโลกรมัต�อไร�ต�อเดือน หลังจากหญ4าตั้งตัวดีแล4ว 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-16-24       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   16 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรอง 
  มักเนเซียม (MgO)      4 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารเสริม 
  โบรอน (B)       0.06 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ต4นยาสูบท่ัว ๆ ไป โดยเฉพาะพันธุ3เวอร3ยิเนีย 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100-140 กิโลกรัมต�อไร� หลักจากปลูก 7-10 วัน แต�ในกรณีแบ�งใส�สองครั้ง ควรใส�ครั้งแรกครึ่งหน่ึง
ภายใน 1 สัปดาห3 และอีกครึ่งหน่ึงท่ีเหลือควรใส�ในสัปดาห3ท่ี 3-4 หลังจากปลูก โดยอาจแบ�งใส�เป8นสองแถบหรือแถบเดียวข4างใด
ข4างหน่ึง หรือท้ังสองข4าง โดยทําเป8นร�องเล็ก ๆ ข4างต4นยาสูบตามแถวยาวห�างจากต4น 4-6 น้ิว หรือจะใส�โดยรอบต4นห�างจากต4น
ยาสูบ 4-6 น้ิวก็ได4 นอกจากน้ีอาจจะต4องใช4ปุ�ยเคมีเสรมิใช4ปุ�ยเคมีอัตราโพแทสเซียมไนเตรทในอัตรา 12-15 กิโลกรัมต�อไร� โดยใส�
ภายใน 1 เดือน หลังจากปลูก แต�ไม�ควรเกิน 1 เดือนครึ่ง นอกจากกรณีท่ีมฝีนตกหนักหรือมีการชะล4างปุ�ยเคมีมาก 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-20-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   20 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ปาล3มนํ้ามันและไม4ผล ในช�วงท่ีต4องการให4ออกดอกอย�างต�อเน่ือง ในระหว�างท่ีไม4ผลหรือต4นปาล3มนํ้ามนัติดดอก
ออกผล  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  หว�านรอบทรงพุ�มโดยแบ�งใส�เป8น 2-3 ครั้ง ๆ ละ 500 กรัมต�อต4นต�อ 2 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะเริ่มผลิดอก ครั้งท่ีสอง
และครั้งท่ี 3 ห�างจากครั้งแรก 1 เดือน และ 2 เดือน ตามลําดับ 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-20-20      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   20 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลืองและ ถ่ัวเขียว 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว หรือใส�เมื่อพืชมีอายุ 15-20 วันหลังงอก หรือใส�ท้ังหมดก�อนปลูก โดยวิธีเปPด
ร�องตามแถวปลูก โรยปุ�ยเคมี กลบดิน แล4วหยอดเมล็ด เหมาะจะใช4กับดินทรายหรือดินร�วนปนทราย ไม�ควรใช4กับดินเหนียว 
จํานวนปุ�ยเคมีท่ีจะใส�มากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 

ไม4ผล เช�น ส4ม เงาะ ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 
กิโลกรมัต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใส�เมื่อติดผลแล4ว  

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกและใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4ว ในอัตรา 20-30 
กิโลกรมัต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-21-32      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   21 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   32 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ใส�ปุ�ยเคมี 25-50 กิโลกรัมต�อไร� สาํหรับถ่ัวเหลือง และถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรมัต�อไร� 
ควรใส�ครั้งเดียวก�อนปลูก โดยวิธีเปPดร�องตามแถวปลูก โรยปุ�ยเคมีกลบดินแล4วหยอดเมลด็ ควรใช4กับดนิร�วนทรายหรือดินทราย  

ไม4ผลและไม4ยืนต4น เช�น เงาะ ส4ม ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา กาแฟ มะพร4าว ยางพารา พืชยังไม�
ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 200-400 กรัมต�อต4นต�อปK แบ�งใส� 2-3 ครั้ง แล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 พืชท่ีให4ผลแล4ว 
ใส�อัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK หลังจากติดผลแล4วข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 2-3 ครั้ง การ
ใช4ให4ใส�แนวรัศมีพุ�มใบ อย�าให4กระเทือนรากมาก 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง หว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูก และใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4ว  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-24-24      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   24 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียว 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30 กิโลกรัมต�อไร� ควรใส�ครั้งเดียวก�อนปลูก โดยวิธีเปPดร�องตามแถวปลูก โรยปุ�ยเคมี กลบดิน แล4วหยอดเมล็ด ควร
ใช4กับดินร�วนทรายหรือดินทราย ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับดินเหนียว จํานวนปุ�ยเคมีท่ีจะใส�มากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช 
และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ ในใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 
กิโลกรมัต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมี 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ก�อนปลูก และใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 20-30 
กิโลกรมัต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-26-26      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   26 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   26 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียว 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30 กิโลกรัมต�อไร� ควรใส�ครั้งเดียวก�อนปลูก โดยวิธีเปPดร�องตามแถวปลูก โรยปุ�ยเคมี กลบดิน แล4วหยอดเมล็ด ควร
ใช4กับดินร�วนทรายหรือดินทราย ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับดินเหนียว จํานวนปุ�ยเคมีท่ีจะใส�มากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช 
และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ ในใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 
กิโลกรมัต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมี 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ก�อนปลูก และใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 20-30 
กิโลกรมัต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 9-3-9      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     9 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�ม แล4วพรวนดินกลบปุ�ยเคมีน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-10 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาด
ของต4น ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 
  พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวได4ดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-120 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
เดียวกับครั้งแรก โดยใส�หลังจากครั้งแรก 15-30 วัน อัตราและวิธีการใช4อาจเปลี่ยนแปลงได4 ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ ความต4องการของธาตุ
อาหาร ความหนาแน�นของพืชท่ีปลูกและความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 9-3-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      9 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�ม แล4วพรวนดินกลบปุ�ยเคมีน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-10 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาด
ของต4น ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

 พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวได4ดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-120 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
เดียวกับครั้งแรก โดยใส�หลังจากครั้งแรก 15-30 วัน อัตราและวิธีการใช4อาจเปลี่ยนแปลงได4 ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ ความต4องการของธาตุ
อาหาร ความหนาแน�นของพืชท่ีปลูกและความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 9-3-18      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      9 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน ใส�ปุ�ยเคมีเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ในอัตรา 250-800 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของ
ต4นไม4น้ันท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�รอบ ๆ ตามแนวรัศมพุี�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี ตามด4วยการให4นํ้า 

 พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัม
ต�อไร� สําหรับการใช4แบ�งใส�สองครัง้ การใส� ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากครั้งแรก 20-30 วัน  
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�รอบ ๆ บรเิวณ พุ�มใบของต4นหรือโรยท้ังสองข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 9-4-9       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      9 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  พืชตระกูลปาล3ม  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

อายุ 1 ปK ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 300 กรัมต�อต4นต�อครั้ง โดยใส�รอบโคนต4นรัศมี 30 เซนติเมตร พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีแล4ว
ตามด4วยการให4นํ้า ให4ปุ�ยเคมีในอัตราดังกล�าวทุก 3 เดือน  

อายุ 2-4 ปK ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 700 กรัมต�อต4นต�อครั้ง โดยใส�รอบโคนต4นรัศมี 1.5-2 เมตร พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีแล4ว
ตามด4วยการให4นํ้า ให4ปุ�ยเคมีในอัตราดังกล�าวทุก 3 เดือน  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 9-5-9       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      9 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  พืชตระกูลปาล3ม  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

อายุ 1 ปK ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 300 กรัมต�อต4นต�อครั้ง โดยใส�รอบโคนต4นรัศมี 30 เซนติเมตร พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีแล4ว
ตามด4วยการให4นํ้า ให4ปุ�ยเคมีในอัตราดังกล�าวทุก 3 เดือน  

อายุ 2-4 ปK ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 700 กรัมต�อต4นต�อครั้ง โดยใส�รอบโคนต4นรัศมี 1.5-2 เมตร พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีแล4ว
ตามด4วยการให4นํ้า ให4ปุ�ยเคมีในอัตราดังกล�าวทุก 3 เดือน  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 9-9-3       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      9 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    3 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ฝVาย ถ่ัวลสิง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว 
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� เพ่ือบํารุงลําต4น ใบ ให4เจริญเติบโต แข็งแรง แบ�งใส� 2 ครั้ง  

ครั้งแรกรองก4นร�องก�อนปลูก และใส�อีกครั้งในอัตราเดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 
ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ให4ใส�ครั้งเดียว โดยใส�ก�อนปลูกพืช หรือเมื่อถ่ัวมีอายุประมาณ 15-20 วัน หลังจากการ

กําจัดวัชพืชแล4ว โดยโรยข4างแถวแล4วพูนโคน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� 
ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี ทุเรียน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย ใส�บํารุงการออกดอก อัตราการใส�ปุ�ยแล4วแต�

อายุของผลไม4น้ัน ๆ เช�น ส4ม อายุ 3 ปK ควรใส� ครั้งละ 500 – 1,000 กรัมต�อต4น ส4มอายุ 6 ปK ควรใส�ครั้งละ 1-2 กิโลกรมัต�อต4น ใส�
ปุ�ยน้ี 2-3 ครั้ง ใส�อัตรา 3-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยใส�บรเิวณทรงพุ�มใบ 

พืชผัก เช�น ผักกาดหัว หอม กระเทียม มะเขือ พริก กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี นํ้าเต4า แตงโม ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 
กิโลกรมัต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�ก�อนปลูกโดยหว�านเป8นร�องแล4วพรวนดินกลบ ครั้งท่ีสองใส�หลงัจากการปลูกแล4ว 30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 9-9-9       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      9 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรก 30-40 วัน ท้ังน้ีแล4วแต�อายุของพืชไร�น้ัน ๆ จํานวนปุ�ยเคมีท่ีใช4ก็เช�นเดียวกันต4องพิจารณาถึง
ความต4องการของธาตุอาหารของพืชแต�ละชนิดท่ีปลูก ตลอดจนความอุดมสมบูรณ3ของดินประกอบด4วย 

ไม4ผล ใช4ได4กับไม4ผลทุกชนิด ระยะท่ีเหมาะสมในการใช4 ควรใส�เพ่ือเป8นการบํารุงโดยท่ัวไป คือ ใส�ระยะท่ีไม4ผลยังไม�ออก
ดอกครั้งหน่ึง และใส�เพ่ือเป8นการบํารุงผลอีกครั้งหน่ึง เมื่อไม4ผลติดลูกขนาดผลเท�าหัวแม�มือแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตราต�อต4นน้ัน ให4ถือ
หลักอายุและความเจรญิเติบโตของต4นไม4เป8นหลักในการใส� ส4มอายุ 5 ปK ควรใส�ครั้งละ 500-800 กรัม เป8นต4น 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 9-18-33      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      9 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   18 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   33 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-35 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพูนดินกลบหรือใส�เมื่อพืชอายุ 
20-25 วัน หรือก�อนพืชออกดอก อัตราท่ีใส�จะมากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรจะ
ใช4กับดินทรายหรือดินร�วนทราย ไม�เหมาะใช4กับดินเหนียว 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�บรเิวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลผลิตลกูแล4วประมาณ 1 
เดือน อัตรา 1.5-3.5 กิโลกรัมต�อต4นข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 1-2 ครั้ง 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่าํดอก กะหล่ําปลี ใส�ครั้งแรกรองพ้ืนก�อนปลกู ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
15-17.5 กิโลกรัม โดยหว�านบนร�องแล4วพรวนดินกลบจึงค�อยปลูกพืช ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากปลูกพืชแล4วประมาณ 20-25 วัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 15-17.5 กิโลกรมัต�อไร� หว�านให4ท่ัวบริเวณแปลงปลูก 

หญ4าสนามกอล3ฟ ใส�รองพ้ืนก�อนปลูกหญ4า อัตรา 35-50 กิโลกรัมต�อไร� หว�านให4ท่ัวแปลงแล4วไถกลบลงในระดับความลึก 
15 เซนติเมตร สําหรับการใช4ปุ�ยเคมีแต�งหน4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 3.5 กิโลกรมัต�อไร�ในระยะเริ่มต4นและหลังปลูก 2 อาทิตย3 จากน้ันใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 7 กิโลกรัมต�อไร�ต�อเดือน หลังจากหญ4าตั้งตัวดีแล4ว 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 9-20-20      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      9 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   20 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียว 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30 กิโลกรัมต�อไร� ควรใส�ครั้งเดียวก�อนปลูก โดยวิธีเปPดร�องตามแถวปลูก โรยปุ�ยเคมี กลบดิน แล4วหยอดเมล็ด ควร
ใช4กับดินร�วนทรายหรือดินทราย ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับดินเหนียว จํานวนปุ�ยเคมีท่ีจะใส�มากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช 
และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ ในใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 
กิโลกรมัต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมี 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ก�อนปลูก และใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 20-30 
กิโลกรมัต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 9-24-24       เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      9 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   24 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลืองและ ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมี
อัตราสตูรน้ีในอัตรา 30 กิโลกรัมต�อไร� ควรใส�ครั้งเดยีวก�อนปลูกโดยวิธีเปPดร�องตามแถวปลูก โรยปุ�ยเคมี กลบดิน แล4วหยอดเมลด็ 
ควรใช4กับดินร�วนทรายหรือดินทราย ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับดินเหนียว จํานวนปุ�ยเคมีท่ีจะใส�มากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของ
พืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อ
ต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ก�อนปลูกและใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4ว ในอัตรา 20-30 
กิโลกรมัต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 9-25-25      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      9 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   25 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   25 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลืองและ ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมี
อัตราสตูรน้ีในอัตรา 30 กิโลกรัมต�อไร� ควรใส�ครั้งเดยีวก�อนปลูกโดยวิธีเปPดร�องตามแถวปลูก โรยปุ�ยเคมี กลบดิน แล4วหยอดเมลด็ 
ควรใช4กับดินร�วนทรายหรือดินทราย ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับดินเหนียว จํานวนปุ�ยเคมีท่ีจะใส�มากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของ
พืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อ
ต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ก�อนปลูกและใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4ว ในอัตรา 20-30 
กิโลกรมัต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 9-25-27      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      9 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   25 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   27 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลืองและ ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมี
อัตราสตูรน้ีในอัตรา 30 กิโลกรัมต�อไร� ควรใส�ครั้งเดยีวก�อนปลูกโดยวิธีเปPดร�องตามแถวปลูก โรยปุ�ยเคมี กลบดิน แล4วหยอดเมลด็ 
ควรใช4กับดินร�วนทรายหรือดินทราย ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับดินเหนียว จํานวนปุ�ยเคมีท่ีจะใส�มากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของ
พืช และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อ
ต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ระยะเวลา 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ก�อนปลูกและใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4ว ในอัตรา 20-30 
กิโลกรมัต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-0-0 ช่ืองทางเคมี แมกนีเซียมไนเตรท ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ยืนต4น พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เน่ืองจากปุ�ยเคมสีูตร 10-0-0 ให4ธาตุอาหารไนโตรเจนเพียงอย�างเดียว เพ่ือให4การใช4ปุ�ยน้ีเป8นไปอย�างมปีระสิทธิภาพ ควร
ใช4ผสมกับปุ�ยฟอสเฟต และปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย หรือใช4เฉพาะเป8นปุ�ยแต�งหน4าเท�าน้ัน 

พืชไร� 
ข4าวโพด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100-300 กิโลกรัมต�อไร� และใส�ครั้งเดียวหรือแบ�งใส�ก็ได4ในดินเหนียว แต�ในดินทรายต4อง

แบ�งใส� 
ข4าว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-80 กิโลกรัมต�อไร� 
สับปะรด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งควร

ดายหญ4าออกให4หมดเสียก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถว หรือรอบ ๆ โคนต4น ให4ห�างจากโคนต4นพอสามควร และควรกลบดินเสีย
หลังจากการใส�ปุ�ยเคมี  

ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็กและต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หรือจากตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ส4ม เงาะ ทุเรียน 
มังคุด น4อยหน�า ขนุน พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 300-600 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�สองครั้ง ท้ังน้ีต4องแล4วแต�
สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใส�อัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�เป8นสองครัง้ การ
ใส�ควรใส�ในแนวพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนราก 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักการเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 70-80 
กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืน จํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�าง
จากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�แต�งหน4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-0-14      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   14 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล และปาล3มนํ้ามัน โดยใช4ร�วมกับแม�ปุ�ยประเภทฟอสเฟต 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก ประเภทกินหัว เช�น กะหล่าํปลี กะหล่ําปม บร็อคโคลี หอมหัวใหญ� มันฝรั่ง แครอท กระเทียม พริก มะระ ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ทุก ๆ 10-15 วัน จนกว�าจะเก็บผลผลิตได4 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ พุทรา ละมุด ทุเรยีน ชมพู� ใช4เลี้ยงลูกผลไม4ระยะเริม่แรกเกือบทุกชนิด สําหรับ ส4ม เงาะ ทุเรียน 
ละมดุ ใช4หลังจากติดผลแล4วประมาณ 30-40 วัน โดยหว�านตามแนวรัศมีพุ�มใบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 200-300 กรัมต�อต4น ทุก ๆ 40-60 
วัน ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดของต4นและความดกของผล สําหรบัองุ�น พุทรา ชมพู� ใช4หลังจากติดลูกแล4วประมาณ 15-20 วัน ใช4ปุ�ยเคมี
อัตรา 100-200 กรัมต�อต4น ในระยะห�างกันประมาณ 20-30 วัน จนกว�าจะเก็บได4  

ปาล3มนํ้ามัน ต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลติปาล3ม เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 
ปK ครึ่ง ข้ึนไป หรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�ปุ�ยเคมตี4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี 
และวิธีขุดเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4น รัศมีห�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรมัต�อต4นต�อครั้ง ใส�ปKละสอง
ครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน และจํานวนน4อยหรือมากของผลผลติ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-0-30      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล และปาล3มนํ้ามัน โดยใช4ร�วมกับแม�ปุ�ยประเภทฟอสเฟต 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก ประเภทกินหัว เช�น กะหล่าํปลี กะหล่ําปม บร็อคโคลี หอมหัวใหญ� มันฝรั่ง แครอท กระเทียม พริก มะระ ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ทุก ๆ 10-15 วัน จนกว�าจะเก็บผลผลิตได4 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ พุทรา ละมุด ทุเรยีน ชมพู� ใช4เลี้ยงลูกผลไม4ระยะเริม่แรกเกือบทุกชนิด สําหรับ ส4ม เงาะ ทุเรียน 
ละมดุ ใช4หลังจากติดผลแล4วประมาณ 30-40 วัน โดยหว�านตามแนวรัศมีพุ�มใบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 200-300 กรัมต�อต4น ทุก ๆ 40-60 
วัน ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดของต4นและความดกของผล สําหรบัองุ�น พุทรา ชมพู� ใช4หลังจากติดลูกแล4วประมาณ 15-20 วัน ใช4ปุ�ยเคมี
อัตรา 100-200 กรัมต�อต4น ในระยะห�างกันประมาณ 20-30 วัน จนกว�าจะเก็บได4  

ปาล3มนํ้ามัน ต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลติปาล3ม เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 
ปK ครึ่ง ข้ึนไป หรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�ปุ�ยเคมตี4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี 
และวิธีขุดเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4น รัศมีห�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรมัต�อต4นต�อครั้ง ใส�ปKละสอง
ครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน และจํานวนน4อยหรือมากของผลผลติ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-0-39      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   39 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล และปาล3มนํ้ามัน โดยใช4ร�วมกับแม�ปุ�ยประเภทฟอสเฟต 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก ประเภทกินหัว เช�น กะหล่าํปลี กะหล่ําปม บร็อคโคลี หอมหัวใหญ� มันฝรั่ง แครอท กระเทียม พริก มะระ ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ทุก ๆ 10-15 วัน จนกว�าจะเก็บผลผลิตได4 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ พุทรา ละมุด ทุเรยีน ชมพู� ใช4เลี้ยงลูกผลไม4ระยะเริม่แรกเกือบทุกชนิด สําหรับ ส4ม เงาะ ทุเรียน 
ละมดุ ใช4หลังจากติดผลแล4วประมาณ 30-40 วัน โดยหว�านตามแนวรัศมีพุ�มใบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 200-300 กรัมต�อต4น ทุก ๆ 40-60 
วัน ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดของต4นและความดกของผล สําหรบัองุ�น พุทรา ชมพู� ใช4หลังจากติดลูกแล4วประมาณ 15-20 วัน ในอัตราครั้ง
ละ 100-200 กรัมต�อต4น ในระยะห�างกันประมาณ 20-30 วัน จนกว�าจะเก็บได4  

ปาล3มนํ้ามัน ต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลติปาล3ม เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 
ปK ครึ่ง ข้ึนไป หรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�ปุ�ยเคมตี4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี 
และวิธีขุดเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4น รัศมีห�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรมัต�อต4นต�อครั้ง ใส�ปKละสอง
ครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน และจํานวนน4อยหรือมากของผลผลติ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-3-7      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    7 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�ม แล4วพรวนดินกลบปุ�ยเคมีน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-10 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาด
ของต4น ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 
  พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวได4ดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-120 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
เดียวกับครั้งแรก โดยใส�หลังจากครั้งแรก 15-30 วัน อัตราและวิธีการใช4อาจเปลี่ยนแปลงได4 ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ ความต4องการของธาตุ
อาหาร ความหนาแน�นของพืชท่ีปลูกและความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-3-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�ม แล4วพรวนดินกลบปุ�ยเคมีน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-10 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาด
ของต4น ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 
  พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวได4ดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-120 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
เดียวกับครั้งแรก โดยใส�หลังจากครั้งแรก 15-30 วัน อัตราและวิธีการใช4อาจเปลี่ยนแปลงได4 ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ ความต4องการของธาตุ
อาหาร ความหนาแน�นของพืชท่ีปลูกและความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-3-30       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ 
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ ขนาดผลประมาณเท�าเมล็ดถ่ัวลิสง เป8นต4นไป โดยใส�ทุก 
1-2 เดือน ประมาณ 2-3 ครั้ง ในอัตรา 250-500 กรัมต�อต4น ท้ังน้ี ต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้ง
จะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรศัมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมี 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
สําหรับการใช4 แบ�งการใช4เป8นสองครั้ง ครั้งแรก หว�านให4ท่ัวแปลงก�อนปลูก การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 20-
30 วัน 

 ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใส�ปุ�ยเคมี 50-100 กิโลกรัมต�อไร� ใส�
บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรือโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-4-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ส4มและพืชตระกูลส4ม 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ส4มและพืชตระกูลส4มท่ียังไม�ให4ผลใช4 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้งแล4วแต�สภาพความอุดมสมบรณู3ของ
ดิน 
  ส4มและพืชตระกูลส4มท่ีให4ผลแล4วใช4 2-10 กิโลกรัมต�อต4นต�อปKในแนวรัศมีพุ�มใบ ข้ึนอยู�กับอายุและชนิดของพืช โดยแบ�งใส� 
2 ครั้ง 
  สําหรับการปลูกในกระถางให4ลดใช4ปุ�ยเคมีอัตราลงครึ่งหน่ึง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-5-20      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ 
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ในอัตรา 250-800 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4อง
แล4วแต�ขนาด และอายุของต4นไม4 การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี 
และตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัม
ต�อไร� สําหรับการใช4 แบ�งการใช4เป8นสองครั้ง การใส�ครั้งท่ี 1 ควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน 

ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-7-35       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   35 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปาล3มท่ีมีอายุตั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลิตแล4ว  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายุตั้งแต� 3 ปKครึ่ง ข้ึนไปหรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�บํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี 
เช�น วิธีหว�านลงรอบโคนต4น วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ย และวิธีเจาะเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4น รัศมีห�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร 
โดยมีอัตราท่ีใช4และระยะเวลาใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4นต�อครั้ง ประมาณ ปKละ 2 ครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดม
สมบูรณ3ของดิน และจํานวนน4อยหรือมากของผลผลิต  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-10-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  พืชไร� ไม4ผล ผักท่ีปลูกในดินเหนียว ดินร�วนท่ีมีปริมาณโพแทสเซียมในดินค�อนข4างสูง 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� แบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�ปุ�ยรองก4นหลุมก�อนปลูกอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมี
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) เมื่อพืชอายุ 30 วันในอัตรา 25-50 กิโลกรัมต�อไร�โดยโรยข4างแถวปลูก 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน เงาะ ใช4ปุ�ยน้ีเมื่อต4นโตพอสมควรก�อนให4ผลผลิต (อายุ 1-3 ปK) ในปKแรกใส�อัตรา 200-500 กรัมต�อ
ต4น ในปKต�อ ๆไปใส�อัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน ในแต�ละปKควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้งใส�บริเวณ
ทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-10-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)     5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผลและผัก ท่ีปลูกในดินทราย ดินร�วนปนทราย 
  พืชไร�  เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง มันสําปะหลัง 
   ข4าวโพด และข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกร4มต�อไร� ก�อนปลูกหรือตอนดายหญ4า (ทํารุ�น) ก็ได4หรือจะแบ�งใส� 
2 ครั้งเท�า ๆ กัน คือ ครั้งแรกใส�ก�อนปลูกและครั้งท่ีสองเมื่อข4าวโพดอายุ 20-30 วันโดยโรยข4างแถวปลกูแล4วพรวนดินกลบ  
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อมีอายุ 
1-2 เดือน หรือหลังกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
ไม4ผล ส�งเสริมการเจิรญเติบโตของต4นก�อนให4ผล โดยใส�อัตรา 1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ของอายุพืช โดยแบ�งใส� 3-4 ครั้งทุก ๆ 3-4 
เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากการเก็บผลและตกแต�งก่ิงแล4ว ใส�อัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ
และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ต4นตามแนวพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า   

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผัก
อีกหลายชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมีออกเป8น 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วันโดยหว�านประมาณ 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 ใส�หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรกแล4วประมาณ 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิด
ของพืช 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-10-10     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรก 30-40 วัน ท้ังน้ีแล4วแต�อายุของพืชไร�น้ัน ๆ จํานวนปุ�ยเคมีท่ีใช4ก็เช�นเดียวกันต4องพิจารณาถึง
ความต4องการของธาตุอาหารของพืชแตละชนิดท่ีปลูก ตลอดจนความอุดมสมบูรณ3ของดินประกอบด4วย 

ไม4ผล ใช4ได4กับไม4ผลระยะท่ีเหมาะสมในการใช4 ควรใส�เพ่ือเป8นการบํารุงโดยท่ัว ๆ ไป คือ ใส�ระยะท่ีไม4ผลยังไม�ออกดอก
ครั้งหน่ึง และใส�เพ่ือเป8นการบํารุงผลอีกครั้งหน่ึง เมื่อไม4ผลติดลูกขนาดผลเท�าหัวแม�มือแล4ว ใช4ปุ�ยเคมอัีตราต�อต4นน้ัน ให4ถือหลัก
อายุ และความเจรญิเติบโตของต4นไม4เป8นหลักในการใส� ส4มอายุ 5 ปK ควรใส�ครั้งละ 500-800 กรัม เป8นต4น 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-10-20      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อย ท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะสมท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ3ต่าํ ใส�อัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อปK ดังน้ี 

อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้ง เท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-
60 วัน 
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อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมยีูเรยี (46-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�
ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและจะต4องพรวนดนิกลบ 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง กล4วย ใส�ปุ�ยเคมบีริเวณทรงพุ�มแล4ว พรวนดินกลบ 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�ปKละ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น แตงต�าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร� 
สําหรับระยะการใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-12-18      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อย ท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะสมท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ3ต่าํ ใส�อัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อปK ดังน้ี 

อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้ง เท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-
60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมยีูเรยี (46-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�
ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและจะต4องพรวนดนิกลบ 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง กล4วย ใส�ปุ�ยเคมบีริเวณทรงพุ�มแล4ว พรวนดินกลบ 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�ปKละ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น แตงต�าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร� 
สําหรับระยะการใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-15-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 
       ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   15 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล และพืชผักท่ีปลูกในดนิเหนียวและดินร�วน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาด กะหล่ําปลี และผักกินใบอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมปีระมาณ 20-100 กรัมต�อต4น จะใช4ก่ีครั้งน้ันข้ึนอยู�กับ
อายุและประเภทของผักน้ัน 

พืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีประมาณ 60-100 กิโลกรมัต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส� 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยวิธีหว�าน หรือรองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ใส�เมื่อพืชอายุได4 30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน เงาะ องุ�น ใช4ช�วงก�อนได4ผลผลิต (ระยะ 1-3 ปK) ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 200-500 กรัมต�อต4น ในปKแรก 
หรืออาจจะมากกว�าน้ันในปKต�อ ๆไป (1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK) ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน ๆ ในระยะหน่ึงปK ควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง ใส�บรเิวณพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-15-5       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   15 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลสิง สําหรับดินร�วนทราย ให4ใส�ครั้งเดียว โดยใส�ก�อนปลูกพืช หรือเมื่อถ่ัวมีอายุประมาณ 
15-20 วัน หลังจากกําจัดวัชพืช แล4ว โดยโรยข4างแถวแล4วพูนโคน ใส�อัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 

ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี เงาะ ทุเรยีน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย อัตราการใส�ปุ�ยเคมี แล4วแต�อายุของไม4
ผลน้ัน ๆ เช�น ส4ม อายุ 3 ปK ควรใส�ครั้งละ 400-600 กรัมต�อต4น ส4ม อายุ 6 ปK ควรใส�ครั้งละ 800-1200 กรัมต�อต4น 
ให4ปุ�ยเคมีน้ีช�วงก�อนออกดอก 1-2 เดือน ใส�อัตรา 1-2 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK โดยใส�บริเวณทรงพุ�มใบ โดยรอบต4นแล4วพรวนดินกลบ 
สําหรับไม4ผลรากตื้น ส�วนไม4ผลระบบรากลึก เช�น ลําไย มะม�วง เงาะ ขุดร�องใส�ปุ�ยเคมีรอบต4นตามแนวชายพุ�ม หว�านปุ�ยเคมีในร�อง
พร4อมกลบดิน 

พืชผัก เช�น ผักกาดหัว หอม กระเทียม มะเขือ พริก กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี นํ้าเต4าและแตงโม ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เช�นเดียวกับพืชไร� สําหรับการใช4ควรแบ�งเป8นสองครั้ง ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังจากปลูกแล4ว 25-30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-20-10     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   20 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ใช4กับพืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� เพ่ือบํารุงลําต4น ใบ ให4เจริญเตบิโต แข็งแรงและใส�อีกครั้งในอัตรา
เดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 

ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ให4ใส�ครั้งเดียว โดยหว�านหรือโรยเป8นแถวก�อนปลูกพืชหรือเมื่อถ่ัวมีอายุประมาณ 
15-20 วัน หลังจาการกําจัดวัชพืชแล4วโดยโรยข4างแถวแล4วพูนโคน ใส�อัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 

ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี ทุเรียน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย ใส�บํารุงผล อัตราการใส�ปุ�ยเคมีแล4วแต�อายุ
ของผลไม4น้ัน ๆ เช�น ส4มอายุ 3 ปK ควรใส�ครั้งละ 300-900 กรัมต�อต4น ส4มอายุ 6 ปK ควรใส�ครั้งละ 600-1800 กรัมต�อต4น ให4ใส�
ปุ�ยเคมีน้ี 2-3 ครั้ง ใส�อัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK โดยใส�บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ  

พืชผัก เช�น ผักกาดหัว หอม กระเทียม มะเขือ พริก กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี นํ้าเต4า และแตงโม ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เช�นเดียวกับพืชไร� แต�ระยะการใส�ควร ควรใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 15-30 วัน 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-20-20     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   20 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียว 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30 กิโลกรัมต�อไร� ควรใส�ครั้งเดียวก�อนปลูก โดยวิธีเปPดร�องตามแถวปลูก โรยปุ�ยเคมี กลบดิน แล4วหยอดเมล็ด ควร
ใช4กับดินร�วนทรายหรือดินทราย ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับดินเหนียว จํานวนปุ�ยเคมีท่ีจะใส�มากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของพืช 
และความอุดมสมบูรณ3ของดิน 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ ในใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 
กิโลกรมัต�อต4น ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมี 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ก�อนปลูก และใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังจากปลูกแล4วในอัตรา 20-30 
กิโลกรมัต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-26-26     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   26 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   26 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียว 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตราสูตรน้ีในอัตรา 30 กิโลกรมัต�อไร� ควรใส�ครั้งเดยีวก�อนปลูก โดยวิธีเปPดร�องตามแถวปลกูโรยปุ�ยเคมี กลบดิน แล4ว
หยอดเมล็ด ควรใช4กับดินร�วนทราย หรือดินทรายไม�เหมาะท่ีจะใช4กับดินเหนียว จํานวนปุ�ยเคมีท่ีจะใส�มากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความ
หนาแน�นของพืชและความอุดมสมบูรณ3ของดิน 

 ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัม
ต�อต4น หลังการติดผลแล4วข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมี 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกและใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังปลูกในอัตรา 20-30 กิโลกรมัต�อ
ไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-30-0       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   30 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ยืนต4น ทุ�งหญ4าเลีย้งสัตว3 ในกรณีท่ีดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอและใช4เป8นแม�ปุ�ยผสมสูตรต�าง ๆ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ไม4ยืนต4น ปุ�ยเคมสีูตร 10-30-0 เป8นปุ�ยเคมีเร�งดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพ้ืนทางใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออก
ดอกประมาณ 30-50 วัน ในอัตรา 2-4 กิโลกรมัต�อต4น ตามขนาดแลชนิดขอต4นไม4น้ัน 
  ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 หวานปุ�ยเคมี สตูร 10-30-0 อัตรา 30-50 กิโลกรมัหว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมล็ดหญ4าแล4ว จึงพรวนดิน
กลบ หรือจะใช4หว�าน ร�วมกับเมลด็ได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ�และให4ผลผลิตสูง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-30-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   30 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ฝVาย ถ่ัวลสิง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว 
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� เพ่ือบํารุงต4น ใบ ให4เจริญเติบโต แข็งแรง และใส�อีกครั้งในอัตราเดียวกับ

ครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน  
ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ังลิสง ให4ใส�ครั้งเดียว โดยใส�ก�อนปลูกพืช เมื่อถ่ัวมีอายุประมาณ15-20 วันหลังจากกําจัดวัชพืช

แล4ว โดยโรยข4างแถวแล4วพูนโคน ใส�อัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
 ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี ทุเรียน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย ใส�เพ่ือเร�งดอกหรือบํารุงผล อัตราการใส�

ปุ�ยเคมีแล4วแต�อายุของไม4ผลน้ัน ๆ เช�น ส4ม อายุ 3 ปK ควรใส�ครั้งละ 300-900 กรัมต�อต4น ส4มอายุ 6 ปK ควรใส�ครั้งละ 600-1,800 
กรัมต�อต4น ให4ปุ�ยเคมีน้ี 2-3 ครั้ง ใส�อัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยใส�บรเิวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ 

พืชผัก เช�น ผักกาดหัว หอม กระเทียม มะเขือ พริก กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี นํ้าเต4า และแตงโม ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เช�นเดียวกับพืชไร� ระยะการใส�ครัง้ท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครัง้แรกประมาณ 25-30  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-46-0       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   46 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปุ�ยเคมสีูตร 10-46-0  ใช4ได4กับไม4ยืนต4น และทุ�งหญ4าเลีย้งสัตว3 ในกรณีท่ีดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ยืนต4น ปุ�ยเคมสีูตร 10-46-0 เป8นปุ�ยเร�งดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพ้ืนทางใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออกดอก
ประมาณ 30-50 วัน ในอัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4น ตามขนาดแลชนิดขอต4นไม4น้ัน 
  ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 หวานปุ�ยเคมี สตูร 10-46-0 อัตรา 30-50 กิโลกรมัหว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมล็ดหญ4าแล4ว จึงพรวนดิน
กลบ หรือจะใช4หว�าน ร�วมกับเมลด็ได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ�และให4ผลผลิตสูง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-50-0   ช่ือสามัญ โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   50 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ช4เป8นแม�ปุ�ยผสมสูตรต�าง ๆ ใช4ได4กับไม4ยืนต4น และทุ�งหญ4าเลีย้งสัตว3 ในกรณีท่ีดินมธีาตุโพแทสเซียมสูงพอ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ยืนต4น เป8นปุ�ยเร�งดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพ้ืนทางใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 30-50 วัน ใน
อัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4น ตามขนาดแลชนิดขอต4นไม4น้ัน 
  ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 หวานปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัหว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมลด็หญ4าแล4ว จึงพรวนดินกลบ หรือจะใช4
หว�าน ร�วมกับเมล็ดได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ�และให4ผลผลติสูง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 11-0-0 ช่ืองทางเคมี แมกนีเซียมไนเตรท ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     11 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ยืนต4น พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เน่ืองจากปุ�ยเคมสีูตร 10-0-0 ให4ธาตุอาหารไนโตรเจนเพียงอย�างเดียว เพ่ือให4การใช4ปุ�ยน้ีเป8นไปอย�างมปีระสิทธิภาพ ควร
ใช4ผสมกับปุ�ยฟอสเฟต และปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย หรือใช4เฉพาะเป8นปุ�ยแต�งหน4าเท�าน้ัน 

พืชไร� 
ข4าวโพด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100-300 กิโลกรัมต�อไร� และใส�ครั้งเดียวหรือแบ�งใส�ก็ได4ในดินเหนียว แต�ในดินทรายต4อง

แบ�งใส� 
ข4าว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-80 กิโลกรัมต�อไร� 
สับปะรด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งควร

ดายหญ4าออกให4หมดเสียก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถว หรือรอบ ๆ โคนต4น ให4ห�างจากโคนต4นพอสามควร และควรกลบดินเสีย
หลังจากการใส�ปุ�ยเคมี  

ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็กและต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หรือจากตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ส4ม เงาะ ทุเรียน 
มังคุด น4อยหน�า ขนุน พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 300-600 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�สองครั้ง ท้ังน้ีต4องแล4วแต�
สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใส�อัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�เป8นสองครัง้ การ
ใส�ควรใส�ในแนวพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนราก 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักการเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 70-80 
กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืน จํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�าง
จากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�แต�งหน4า  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 11-3-7      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     11 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    7 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร�  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะสมท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ3ต่าํ ใส�อัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อปK ดังน้ี 
  อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 
วัน 
  อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ใน
เขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตดัแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� 
หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 11-6-4      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     11 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    4 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางเล็กท่ีมีอายุต่ํากว�า 3 ปKครึ่งซ่ึงปลูกในดินร�วน 

การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราด
กลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยมี
อัตราท่ีใช4และระยะเวลา ดังน้ี  

จํานวนปุ�ยเคมีท่ีใช4  
ต4นยางอาย ุ

จํานวน 
ต4นต�อไร� กรัมต�อต4น กิโลกรมัต�อไร� 

 
หมายเหต ุ

2 เดือน 80 100 8.0 ใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ โคนต4น มีรัศมีห�างจากโคนต4น 12 น้ิว 
5 เดือน 80 100 8.0 ใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ โคนต4น มีรัศมีห�างจากโคนต4น 15 น้ิว 
8 เดือน 80 150 12.0 ใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ โคนต4น มีรัศมีห�างจากโคนต4น 15 น้ิว 
12 เดือน 80 200 16.0 ใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ โคนต4น มีรัศมีห�างจากโคนต4น 18 น้ิว 
15 เดือน 80 200 16.0 ใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ โคนต4น มีรัศมีห�างจากโคนต4น 24 น้ิว 
18 เดือน 80 200 16.0 

2 ปK 80 300 24.0 
2 ปKครึ่ง 80 300 24.0 

3 ปK 80 600 38.5 

หว�านปุ�ยเคมีให4กระจายเตม็พ้ืนท่ีหรือเป8นแถบกว4าง 
ระหว�างแถวยาง ห�างจากต4นข4างละ 1 เมตร 

และเมื่อต4นยางมีอายุ 3 ปKครึ่ง ให4ใส�ปุ�ยเคมีน้ีในอัตรา 300 กรัมต�อต4น  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 11-9-22      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     11 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   22 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปาล3มนํ้ามัน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมอีายุตั้งแต� 3 ปKครึ่ง ข้ึนไปหรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�บํารงุต4นปาล3มมหีลายวิธี 
เช�น วิธีหว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี และวิธีเจาะเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4น รศัมีห�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร 
โดยมีอัตราท่ีใช4และระยะเวลาใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4นต�อครั้ง ประมาณ ปKละสองครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดม
สมบูรณ3ของดิน และจํานวนน4อยหรือมากของผลผลติ  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 11-11-11     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     11 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   11 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   11 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรก 30-40 วัน ท้ังน้ีแล4วแต�อายุของพืชไร�น้ัน ๆ จํานวนปุ�ยเคมีท่ีใช4ก็เช�นเดียวกันต4องพิจารณาถึง
ความต4องการของธาตุอาหารของพืชแตละชนิดท่ีปลูก ตลอดจนความอุดมสมบูรณ3ของดินประกอบด4วย 

ไม4ผล ใช4ได4กับไม4ผลระยะท่ีเหมาะสมในการใช4 ควรใส�เพ่ือเป8นการบํารุงโดยท่ัว ๆ ไป คือ ใส�ระยะท่ีไม4ผลยังไม�ออกดอก
ครั้งหน่ึง และใส�เพ่ือเป8นการบํารุงผลอีกครั้งหน่ึง เมื่อไม4ผลติดลูกขนาดผลเท�าหัวแม�มือแล4ว ใช4ปุ�ยเคมอัีตราต�อต4นน้ัน ให4ถือหลัก
อายุ และความเจรญิเติบโตของต4นไม4เป8นหลักในการใส� ส4มอายุ 5 ปK ควรใส�ครั้งละ 500-800 กรัม เป8นต4น 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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 เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 11-13-0     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      11 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    13 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)      0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร( เช�น อ4อย  ท่ีปลูกในดินเหนียว ท่ีมีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความสมบูรณ3ต่ํา ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย
ข4างแถว  

         ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม	ผล ใช4ส�งเสริมความเจริญเตอบโตของต4นก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น โดยขุดร�องรัศมีพุ�มใบ โรย
ปุ�ยเคมลีงในร�อง พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี แล4วจึงตามด4วยการให4นํ้า   

ไม4ดอกไม4ประดับ ในกรณีท่ีปลูกเป8นไร� ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 70-100 กิโลกรัม ต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกโดยวิธี
โรยก4นหลุมก�อนปลูก หรือหว�านเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ครั้งท่ีสองใส�หลงัจากครั้งแรก 15-20 วัน 

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก หอมหัวใหญ� กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีกหลาย
ชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมีออกเป8น 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 ใส�หลังจากใช4ปุ�ยเคมีครัง้แรกแล4วประมาณ 25-30 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของ

พืช 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี

สูตร 11-25-25      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     11 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   25 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   25 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น แห4วจีน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ใส�ปุ�ยเคมี 30-60 กิโลกรัมต�อไร� สําหรับถ่ัวเหลืองและ ถ่ัวเขียว 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตราสูตรน้ีในอัตรา 30 กิโลกรมัต�อไร� ควรใส�ครั้งเดยีวก�อนปลูก โดยวิธีเปPดร�องตามแถวปลกู โรยปุ�ยเคมี กลบดิน แล4ว
หยอดเมล็ด ควรใช4กับดินร�วนทราย หรือดินทรายไม�เหมาะท่ีจะใช4กับดินเหนียว จํานวนปุ�ยเคมีท่ีจะใส�มากหรือน4อยข้ึนอยู�กับความ
หนาแน�นของพืชและความอุดมสมบูรณ3ของดิน 

 ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจ่ี ลําไย องุ�น ใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัม
ต�อต4น หลังการติดผลแล4วข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปKหน่ึงควรใส�ปุ�ยเคมี 2-3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง ควรหว�านให4ท่ัวแปลงในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกและใส�
ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมียเูรีย (46-0-0) แต�งหน4าในระยะ 20-30 วัน หลังปลูกในอัตรา 20-30 กิโลกรมัต�อ
ไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 11-44-0       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     11 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   44 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4    ใช4ได4กับไม4ยนืต4น และทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 ในกรณีท่ีดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ยืนต4น เป8นปุ�ยเร�งดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพ้ืนทางใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 30-50 วัน ใน
อัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4น ตามขนาดแลชนิดขอต4นไม4น้ัน 
  ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 หวานปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัหว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมลด็หญ4าแล4ว จึงพรวนดินกลบ หรือจะใช4
หว�าน ร�วมกับเมล็ดได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ�และให4ผลผลติสูง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 11-47-0       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     11 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   47 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ใช4ได4กับไม4ยืนต4น และทุ�งหญ4าเลี้ยงสตัว3 ในกรณีท่ีดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ยืนต4น เป8นปุ�ยเร�งดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพ้ืนทางใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 30-50 วัน ใน
อัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4น ตามขนาดแลชนิดขอต4นไม4น้ัน 
  ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 หวานปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัหว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมลด็หญ4าแล4ว จึงพรวนดินกลบ หรือจะใช4
หว�าน ร�วมกับเมล็ดได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ�และให4ผลผลติสูง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 11-49-0       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     11 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   49 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4   ใช4ได4กับไม4ยืนต4น และทุ�งหญ4าเลี้ยงสตัว3 ในกรณีท่ีดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ยืนต4น เป8นปุ�ยเร�งดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพ้ืนทางใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 30-50 วัน ใน
อัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4น ตามขนาดแลชนิดขอต4นไม4น้ัน 
  ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 หวานปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัหว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมลด็หญ4าแล4ว จึงพรวนดินกลบ หรือจะใช4
หว�าน ร�วมกับเมล็ดได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ�และให4ผลผลติสูง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 11-52-0  ช่ือสามัญ โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     11 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   52 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใ ช4 ใช4เป8นแม�ปุ�ยผสมสตูรต�างๆ ใช4ได4กับไม4ยืนต4นและทุ�งหญ4าเลีย้งสัตว3 ในกรณีท่ีดินมธีาตุโพแทสเซียมสูงพอ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ยืนต4น เป8นปุ�ยเร�งดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพ้ืนทางใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 30-50 วัน ใน
อัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4น ตามขนาดแลชนิดขอต4นไม4น้ัน 
  ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 หว�านปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัหว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมลด็หญ4าแล4ว จึงพรวนดินกลบ หรือจะใช4
หว�าน ร�วมกับเมล็ดได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ�และให4ผลผลติสูง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 11-55-0  ช่ือสามัญ โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     11 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   55 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ใช4เป8นแม�ปุ�ยผสมสตูรต�างๆ ใช4ได4กับไม4ยืนต4น และทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 ในกรณีท่ีดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ยืนต4น เป8นปุ�ยเร�งดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพ้ืนทางใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 30-50 วัน ใน
อัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4น ตามขนาดแลชนิดขอต4นไม4น้ัน 
  ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 หวานปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัหว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมลด็หญ4าแล4ว จึงพรวนดินกลบ หรือจะใช4
หว�าน ร�วมกับเมล็ดได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ�และให4ผลผลติสูง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-0-0  ช่ือสามัญ แมกนีเซียมไนเตรท ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� พืชสวน ไม4ผล ไม4ยืนต4น 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เน่ืองจากปุ�ยเคมสีูตร 12-0-0 ให4ธาตุอาหารไนโตรเจนเพียงอย�างเดียว เพ่ือให4การใช4เป8นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ควรใช4
ผสมกับปุ�ยฟอสเฟต และปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย หรือใช4เฉพาะเป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4าเท�าน้ัน 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักการเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ อัตราท่ีใช4 70-80 
กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืน จํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�าง
จากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�แต�งหน4า  

พืชไร� พืชสวน ใช4กับพืชต4นยังเล็กอยู� และต4องการเร�งให4โตเร็ว หรือพืชท่ีขาดธาตุน้ี  
ใช4เป8นปุ�ยเคมีสาํหรับข4าวโพด ได4ในอัตรา 100-300 กิโลกรัมต�อไร� และใส�ครั้งเดียวหรือแบ�งใส�ก็ได4ในดนิเหนียว แต�ในดิน

ทรายต4องแบ�งใส� 
ใช4เป8นปุ�ยเคมีสาํหรับสับปะรด ได4ในอัตราท่ีใช4 100 กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน ก�อนใส�

ปุ�ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ4าออกให4หมดเสียก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถว หรือรอบ ๆ โคนต4น ให4ห�างจากโคนต4นพอสามควร และ
ควรกลบดินเสยีหลังจากการใส�ปุ�ยเคมี  

ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็กและต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หรือจากตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ส4ม เงาะ ทุเรยีน 
มังคุด น4อยหน�า ขนุน พุทรา อัตราท่ีใช4 ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 300-600 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�สองครั้ง ท้ังน้ีต4อง
แล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใส�อัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�เป8นสอง
ครั้ง การใส�ควรใส�ในแนวพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนราก 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-0-9      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล และปาล3มนํ้ามัน โดยใช4ร�วมกับแม�ปุ�ยประเภทฟอสเฟต 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก ประเภทกินหัว เช�น กะหล่าํปลี กะหล่ําปม บร็อคโคลี หอมหัวใหญ� มันฝรั่ง แครอท กระเทียม พริก มะระ ใช4
ปุ�ยเคมีอัตราครั้งละ 10-15 กิโลกรมัต�อไร� ทุก ๆ 10-15 วัน จนกว�าจะเก็บผลผลิตได4 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ พุทรา ละมุด ทุเรยีน ชมพู� ใช4เลี้ยงลูกผลไม4ระยะเริม่แรกเกือบทุกชนิด สําหรับ ส4ม เงาะ ทุเรียน 
ละมดุ ใช4หลังจากติดผลแล4วประมาณ 30-40 วัน โดยหว�านตามแนวรัศมีพุ�มใบในอัตราครั้งละ 200-300 กรัมต�อต4น ทุก ๆ 40-60 
วัน ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดของต4นและความดกของผล สําหรบัองุ�น พุทรา ชมพู� ใช4หลังจากติดลูกแล4วประมาณ 15-20 วัน ในอัตราครั้ง
ละ 100-200 กรัมต�อต4น ในระยะห�างกันประมาณ 20-30 วัน จนกว�าจะเก็บได4  

ปาล3มนํ้ามัน ต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลติปาล3ม เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 
ปK ครึ่ง ข้ึนไป หรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�ปุ�ยเคมตี4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี 
และวิธีขุดเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4น รัศมีห�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร โดยมีอัตราท่ีใช4และระยะเวลาใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 
กิโลกรมัต�อต4นต�อครั้ง ใส�ปKละสองครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน และจํานวนน4อยหรือมากของผลผลติ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-0-22      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   22 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล และปาล3มนํ้ามัน โดยใช4ร�วมกับแม�ปุ�ยประเภทฟอสเฟต 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก ประเภทกินหัว เช�น กะหล่าํปลี กะหล่ําปม บร็อคโคลี หอมหัวใหญ� มันฝรั่ง แครอท กระเทียม พริก มะระ ใช4
ปุ�ยเคมีอัตราครั้งละ 10-15 กิโลกรมัต�อไร� ทุก ๆ 10-15 วัน จนกว�าจะเก็บผลผลิตได4 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ พุทรา ละมุด ทุเรยีน ชมพู� ใช4เลี้ยงลูกผลไม4ระยะเริม่แรกเกือบทุกชนิด สําหรับ ส4ม เงาะ ทุเรียน 
ละมดุ ใช4หลังจากติดผลแล4วประมาณ 30-40 วัน โดยหว�านตามแนวรัศมีพุ�มใบในอัตราครั้งละ 200-300 กรัมต�อต4น ทุก ๆ 40-60 
วัน ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดของต4นและความดกของผล สําหรบัองุ�น พุทรา ชมพู� ใช4หลังจากติดลูกแล4วประมาณ 15-20 วัน ในอัตราครั้ง
ละ 100-200 กรัมต�อต4น ในระยะห�างกันประมาณ 20-30 วัน จนกว�าจะเก็บได4  

ปาล3มนํ้ามัน ต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลติปาล3ม เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 
ปK ครึ่ง ข้ึนไป หรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�ปุ�ยเคมตี4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี 
และวิธีขุดเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4น รัศมีห�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร โดยมีอัตราท่ีใช4และระยะเวลาใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 
กิโลกรมัต�อต4นต�อครั้ง ใส�ปKละสองครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน และจํานวนน4อยหรือมากของผลผลติ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-3-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร�  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะสมท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ3ต่าํ ใส�อัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อปK ดังน้ี 
  อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 
วัน 
  อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ใน
เขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตดัแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� 
หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-3-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร�  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะสมท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ3ต่าํ ใส�อัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อปK ดังน้ี 
  อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 
วัน 
  อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ใน
เขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตดัแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� 
หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-0-42      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   42 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล และปาล3มนํ้ามัน โดยใช4ร�วมกับแม�ปุ�ยประเภทฟอสเฟต 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก ประเภทกินหัว เช�น กะหล่าํปลี กะหล่ําปม บร็อคโคลี หอมหัวใหญ� มันฝรั่ง แครอท กระเทียม พริก มะระ ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ทุก ๆ 10-15 วัน จนกว�าจะเก็บผลผลิตได4 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ พุทรา ละมุด ทุเรยีน ชมพู� ใช4เลี้ยงลูกผลไม4ระยะเริม่แรกเกือบทุกชนิด สําหรับ ส4ม เงาะ ทุเรียน 
ละมดุ ใช4หลังจากติดผลแล4วประมาณ 30-40 วัน โดยหว�านตามแนวรัศมีพุ�มใบในอัตราครั้งละ 200-300 กรัมต�อต4น ทุก ๆ 40-60 
วัน ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดของต4นและความดกของผล สําหรบัองุ�น พุทรา ชมพู� ใช4หลังจากติดลูกแล4วประมาณ 15-20 วัน ใช4ปุ�ยเคมี
อัตรา 100-200 กรัมต�อต4น ในระยะห�างกันประมาณ 20-30 วัน จนกว�าจะเก็บได4  

ปาล3มนํ้ามัน ต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลติปาล3ม เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 
ปK ครึ่ง ข้ึนไป หรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�ปุ�ยเคมตี4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี 
และวิธีขุดเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4น รัศมีห�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรมัต�อต4นต�อครั้ง ใส�ปKละสอง
ครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน และจํานวนน4อยหรือมากของผลผลติ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-0-43      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   43 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล และปาล3มนํ้ามัน โดยใช4ร�วมกับแม�ปุ�ยประเภทฟอสเฟต 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก ประเภทกินหัว เช�น กะหล่าํปลี กะหล่ําปม บร็อคโคลี หอมหัวใหญ� มันฝรั่ง แครอท กระเทียม พริก มะระ ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ทุก ๆ 10-15 วัน จนกว�าจะเก็บผลผลิตได4 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ พุทรา ละมุด ทุเรยีน ชมพู� ใช4เลี้ยงลูกผลไม4ระยะเริม่แรกเกือบทุกชนิด สําหรับ ส4ม เงาะ ทุเรียน 
ละมดุ ใช4หลังจากติดผลแล4วประมาณ 30-40 วัน โดยหว�านตามแนวรัศมีพุ�มใบในอัตราครั้งละ 200-300 กรัมต�อต4น ทุก ๆ 40-60 
วัน ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดของต4นและความดกของผล สําหรบัองุ�น พุทรา ชมพู� ใช4หลังจากติดลูกแล4วประมาณ 15-20 วัน ใช4ปุ�ยเคมี
อัตรา 100-200 กรัมต�อต4น ในระยะห�างกันประมาณ 20-30 วัน จนกว�าจะเก็บได4  

ปาล3มนํ้ามัน ต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลติปาล3ม เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 
ปK ครึ่ง ข้ึนไป หรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�ปุ�ยเคมตี4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี 
และวิธีขุดเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4น รัศมีห�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรมัต�อต4นต�อครั้ง ใส�ปKละสอง
ครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน และจํานวนน4อยหรือมากของผลผลติ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-3-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง สับปะรด กล4วย อ4อยตอ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา ประมาณ 60-70 กิโลกรัมต�อไร� การใส�ปุ�ยเคมคีวรใส�

ระหว�างต4นแล4วถากหญ4ากลบโคน ครั้งแรกถ4าเป8นกล4วยใส�ห�างโคนกอกล4วยในรัศมีกลางพุ�มใบ 0.5-1 กิโลกรมัต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับ
สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินและอายุของพืช อ4อยตอ ควรใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินร�วนเหนียว หรือดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ3 

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น กาแฟ มะม�วง มะพร4าว และปาล3มนํ้ามัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา พืชท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3
ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลหรือพืชท่ีให4ผลแล4ว ใส�อัตรา 2-10 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุของพืช โดยแบ�งใส�สอง
ครั้ง การให4ควรใส�แนวรัศมีปลายพุ�มใบ 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา ประมาณ 60-80 
กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใส�เป8นรองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และใส�ครั้งท่ีสองห�างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 
โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-3-17      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   17 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน ใส�ปุ�ยเคมีเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ในอัตรา 250-800 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของ
ต4นไม4น้ันท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�รอบ ๆ ตามแนวรัศมพุี�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี ตามด4วยการให4นํ้า 

 พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัม
ต�อไร� สําหรับการใช4แบ�งใส�สองครัง้ การใส� ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากครั้งแรก 20-30 วัน  
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�รอบ ๆ บรเิวณ พุ�มใบของต4นหรือโรยท้ังสองข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-4-4      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    4 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและผัก ท่ีปลูกในดินเหนียว 
ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควรอายุ 1 - 3 ปK โดยเร�งการเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใส�อัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ี

แล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก 3 เดือน 
  สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงหลังจากเก็บผลและตกแต�งก่ิงแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มแล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วันโดยหว�านประมาณ 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังหว�านปุ�ยครั้งแรก 20-25 วัน อัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-4-7      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    7 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและผัก ท่ีปลูกในดินเหนียว 
ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควรอายุ 1 - 3 ปK โดยเร�งการเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใส�อัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ี

แล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก 3 เดือน 
  สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงหลังจากเก็บผลและตกแต�งก่ิงแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มแล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วันโดยหว�านประมาณ 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังหว�านปุ�ยครั้งแรก 20-25 วัน อัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-4-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง สับปะรด กล4วย อ4อยตอ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา ประมาณ 60-70 กิโลกรัมต�อไร� การใส�ปุ�ยเคมคีวรใส�

ระหว�างต4นแล4วถากหญ4ากลบโคน ครั้งแรกถ4าเป8นกล4วยใส�ห�างโคนกอกล4วยในรัศมีกลางพุ�มใบ 0.5-1 กิโลกรมัต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับ
สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินและอายุของพืช อ4อยตอ ควรใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินร�วนเหนียว หรือดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ3 

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น กาแฟ มะม�วง มะพร4าว และปาล3มนํ้ามัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา พืชท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3
ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลหรือพืชท่ีให4ผลแล4ว ใส�อัตรา 2-10 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุของพืช โดยแบ�งใส�สอง
ครั้ง การให4ควรใส�แนวรัศมีปลายพุ�มใบ 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา ประมาณ 60-80 
กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใส�เป8นรองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และใส�ครั้งท่ีสองห�างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 
โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-4-20      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ 
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ในอัตรา 250-800 กรัมต�อต4น ท้ังน้ี ต4อง
แล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี 
และตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมี 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
สําหรับการใช4 แบ�งการใช4เป8นสองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน 

 ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใส�ปุ�ยเคมี 50-100 กิโลกรัมต�อไร� ใส�
บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรือโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-4-30       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ 
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ ขนาดผลประมาณเท�าเมล็ดถ่ัวลิสง เป8นต4นไป โดยใส�ทุก 
1-2 เดือน ประมาณ 2-3 ครั้ง ในอัตรา 250-500 กรัมต�อต4น ท้ังน้ี ต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้ง
จะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรศัมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมี 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
สําหรับการใช4 แบ�งการใช4เป8นสองครั้ง ครั้งแรก หว�านให4ท่ัวแปลงก�อนปลูก การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 20-
30 วัน 

 ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใส�ปุ�ยเคมี 50-100 กิโลกรัมต�อไร� ใส�
บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรือโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-4-32       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   32 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ 
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ ขนาดผลประมาณเท�าเมล็ดถ่ัวลิสง เป8นต4นไป โดยใส�ทุก 
1-2 เดือน ประมาณ 2-3 ครั้ง ในอัตรา 250-500 กรัมต�อต4น ท้ังน้ี ต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้ง
จะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรศัมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมี 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
สําหรับการใช4 แบ�งการใช4เป8นสองครั้ง ครั้งแรก หว�านให4ท่ัวแปลงก�อนปลูก การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 20-
30 วัน 

 ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใส�ปุ�ยเคมี 50-100 กิโลกรัมต�อไร� ใส�
บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรือโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-4-35       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   35 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ 
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ ขนาดผลประมาณเท�าเมล็ดถ่ัวลิสง เป8นต4นไป โดยใส�ทุก 
1-2 เดือน ประมาณ 2-3 ครั้ง ในอัตรา 250-500 กรัมต�อต4น ท้ังน้ี ต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้ง
จะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรศัมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมี 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
สําหรับการใช4 แบ�งการใช4เป8นสองครั้ง ครั้งแรก หว�านให4ท่ัวแปลงก�อนปลูก การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 20-
30 วัน 

 ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใส�ปุ�ยเคมี 50-100 กิโลกรัมต�อไร� ใส�
บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรือโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-5-3      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    3 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและผัก ท่ีปลูกในดินเหนียว 
ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควรอายุ 1 - 3 ปK โดยเร�งการเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใส�อัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ี

แล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก 3 เดือน 
  สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงหลังจากเก็บผลและตกแต�งก่ิงแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มแล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วันโดยหว�านประมาณ 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังหว�านปุ�ยครั้งแรก 20-25 วัน อัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 



 156 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-5-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา ประมาณ 60-80 

กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใส�เป8นรองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และใส�ครั้งท่ีสองห�างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 
โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า 

พืชไร� เช�น สับปะรด กล4วย อ4อยตอ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา ประมาณ 60-70 กิโลกรัมต�อไร� การใส�ปุ�ยเคมีควรใส�ระหว�างต4นแล4ว
ถากหญ4ากลบโคน ครั้งแรก ถ4าเป8นกล4วยใส�ห�างโคนกอกล4วยในรัศมกีลางพุ�มใบ 0.5-1 กิโลกรมัต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความ
อุดมสมบูรณ3ของดินและอายุของพืช อ4อยตอ ควรใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินร�วนเหนียว หรือดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ3 

มันสําปะหลัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา และระยะเวลาใช4 ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใส�อัตรา 
80-100 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อมีอายุ 1-2 เดือน หรือหลังจากการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น กาแฟ มะม�วง มะพร4าว และปาล3มนํ้ามัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา พืชท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3
ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลหรือพืชท่ีให4ผลแล4ว ใส�อัตรา 2-10 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุของพืช โดยแบ�งใส�สอง
ครั้ง การให4ควรใส�แนวรัศมีปลายพุ�มใบ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-5-14      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   14 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และผลไม4อ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มตดิผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดอืน ในอัตรา 250-800 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4องแล4วแต�ขนาดและ
อายุของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี และตามด4วยการ
ให4นํ้า 

 พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินผัก และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัม
ต�อไร� สําหรับการใช4 แบ�งการใช4เป8นสองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน 
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา เคมีในอัตรา 50-100 
กิโลกรมัต�อไร� ใส�บรเิวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรือโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-6-18      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  พืชไร� พืชสวน ไม4ผล ไม4ยืนต4น 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร�และพืชสวน เช�น อ4อย กล4วย สับปะรด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา ประมาณ 60-70 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับความ
อุดมสมบูรณ3ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ4าออกให4หมดเสียก�อน การใส�ปุ�ยควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4น ให4
ห�างโคนต4นพอควรและกลบดินเสียหลังจากใส�ปุ�ย 

ไม4ผลและไม4ยืนต4น เช�น ส4ม เงาะ ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน พุทรา กาแฟ มะพร4าว ควรใช4กับพืชท่ีตกผลแล4วเท�าน้ัน 
ไม�ใช4ปุ�ยน้ีขณะท่ีพืชกําลังเจริญเติบโตอยู� และยังไม�ตกผล เช�น ไม4ผลท่ีให4ผลแล4วโดยใส�อัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4น โดยใส�ครั้งเดียว
เมื่อติดผลแล4ว 15-30 วัน การใส� ควรใส�ในรัศมีพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนรากมากจนเกินไป มีการให4นํ้าเพียงพอ สําหรับกาแฟ
และมะพร4าวก็เช�นเดียวกันควรใส�เมื่อพืชเริ่มตกผลแล4วโดยใส� 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�ปKละ 2 ครั้ง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-6-30       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
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อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ 
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ ขนาดผลประมาณเท�าเมล็ดถ่ัวลิสง เป8นต4นไป โดยใส� 
ทุก 1-2 เดือน ประมาณ 2-3 ครั้ง ในอัตรา 250-500 กรัมต�อต4น ท้ังน้ี ต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก  
การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระทียม แตงต�างๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืนๆ ใส�ปุ�ยเคมี 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
สําหรับการใช4 แบ�งการใช4เป8นสองครั้ง ครั้งแรก หว�านให4ท่ัวแปลงก�อนปลูก การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจาก 
ใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน 

 ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใส�ปุ�ยเคมี 50-100 กิโลกรัม 
ต�อไร� ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรือโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-8-10     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 สนามหญ4า พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  สนามหญ4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กิโลกรัมต�อ 9 ตารางเมตร หว�านให4ท่ัวสนามทุก 2-4 เดือน 
  ผักต�าง ๆ ใส�ครั้งแรกในอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร�เป8นปุ�ยรองพ้ืน ใส�ครั้งท่ีสองในอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร�เป8นปุ�ย
แต�งหน4าห�างจากครั้งแรก 30 วัน 
  ไม4ดอกไม4ประดับ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� ใส�บริเวณรอบ ๆพุ�มใบหรือโรยท้ังสองข4างแถวแล4วพรวนดิน
กลบ รดนํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 



 161 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-8-17      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   17 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน เงาะ มังคุด องุ�น ลองกอง ชมพู� ฝรั่ง ใส�อัตรา 50-80 กิโลกรัมต�อไร� โดยการหว�านรอบบริเวณโคน
ต4น ทุก 2-3 เดือน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-9-21      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   21 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  ปาล3มนํ้ามัน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมอีายุตั้งแต� 3 ปKครึ่ง ข้ึนไปหรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�บํารงุต4นปาล3มมหีลายวิธี 
เช�น วิธีหว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี และวิธีเจาะเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4น รศัมีห�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร 
โดยมีอัตราท่ีใช4และระยะเวลาใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4นต�อครั้ง ประมาณ ปKละสองครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดม
สมบูรณ3ของดิน และจํานวนน4อยหรือมากของผลผลติ  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-10-10     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะสมท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ3ต่าํ ใส�อัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อปK ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้ง เท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ1 เดอืน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-
60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 
20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและจะต4อง
พรวนดินกลบ 
  ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง กล4วย ใส�ปุ�ยเคมบีริเวณทรงพุ�มแล4ว พรวนดินกลบ 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�ปKละ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น แตงต�าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร� 
สําหรับระยะการใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-10-18      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อย ท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะสมท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ3ต่าํ ใส�อัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อปK ดังน้ี 

อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้ง เท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-
60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมยีูเรยี (46-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�
ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและจะต4องพรวนดนิกลบ 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง กล4วย ใส�ปุ�ยเคมบีริเวณทรงพุ�มแล4ว พรวนดินกลบ 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�ปKละ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น แตงต�าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร� 
สําหรับระยะการใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-12-17      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   17 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อย ท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะสมท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ3ต่าํ ใส�อัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อปK ดังน้ี 

อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้ง เท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-
60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมยีูเรยี (46-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�
ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและจะต4องพรวนดนิกลบ 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง กล4วย ใส�ปุ�ยเคมบีริเวณทรงพุ�มแล4ว พรวนดินกลบ 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�ปKละ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น แตงต�าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร� 
สําหรับระยะการใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-12-18     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรอง 
  มักเนเซียม (MgO)       2 % 

ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารเสริม 
  โบรอน (B)       0.06 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยาสูบพันธุ3เบอร3เลย3 และอาจใช4กับยาสูบพันธ3เวอร3ยิเนียในบางท4องท่ี โดยเฉพาะในท4องท่ีท่ีไนโตรเจนต่ํา และ
ฟอสเฟตสูง 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ใช4ปุ�ยสูตรน้ี 100-140 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากปลูก 7-10 วัน แต�ในกรณีแบ�งใส� 2 ครั้ง ควรใส�ครั้งแรกครึ่งหน่ึงภายใน 1 
สัปดาห3 และอีกครึ่งหน่ึงท่ีเหลือควรใส�ในสัปดาห3ท่ี 3-4 หลังจากปลูก โดยแบ�งใส�เป8นสองแถบหรือแถบเดียวข4างใดข4างหน่ึง หรือท้ัง
สองข4าง โดยทําเป8นร�องเล็ก ๆ ข4างต4นยาสูบตามแถวยาวห�างจากต4น 4-6 น้ิว ลึกประมาณ 2-4 น้ิว หรือจะใส�โดยรอบต4นห�างจาก
ต4นยาสูบ 4-6 น้ิวก็ได4 นอกจากน้ี อาจจะต4องใช4ปุ�ยเสริมโดยใช4ปุ�ยโพแทสเซียมไนเตรทในอัตรา 15-25 กิโลกรมัต�อไร� โดยใส�ภายใน 
1 เดือน หลังจากปลูกแต�ไม�ควรเกิน 1.5 เดือน นอกจากกรณีท่ีมีฝนตกหนัก หรือมีการชะล4างปุ�ยมาก  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-12-24      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดนิท่ีมีความสมบูรณ3
ต่ํา ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน คือ 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ครั้งแรกหลังปลูก ประมาณ 1 เดือน 
ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรมั
ต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง มะพร4าว กล4วย ใส�ปุ�ยเคมี บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวน
ดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลติดลูกแล4วประมาณ 1 เดือน ให4ปุ�ยเคมีน้ีทุก ๆ 2 เดือน จนกว�าจะเก็บผลได4 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อ
ต4น 

พืชผัก เช�น แตงต�าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร� 
สําหรับระยะการใส�ครั้งท่ีสองควรใส� 15-30 วัน หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครัง้แรก 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-24-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   24 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ฝVาย ถ่ัวลสิง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว 
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ตอนปลูกหรือหลังการงอก 20-25 วัน เพ่ือบํารุงลําต4น ใบ ให4เจรญิเติบโต 

แข็งแรงและใส�อีกครั้งในอัตราเดยีวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 30 วัน 
ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ให4ใส�ครั้งเดียวโดยใส�ก�อนปลูกพืช หรือโรยเป8นแถวเมื่อถ่ัวมีอายุประมาณ 15-20 วัน 

หลังจากการกําจัดวัชพืชแล4ว โดยโรยข4างแถวแล4วพูนโคนใส�อัตรา 30-40 กิโลกรมัต�อไร� 
ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี ทุเรียน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย ใส�บํารุงผล อัตราการใส�ปุ�ยเคมีแล4วแต�อายุ

ของผลไม4น้ัน ๆ เช�น ส4มอายุ 3 ปK ควรใส�ครั้งละ 300-900 กรัมต�อต4น ส4มอายุ 6 ปK ควรใส�ครั้งละ 600-1800 กรัมต�อต4น ให4ใส�
ปุ�ยเคมีน้ี 2-3 ครั้ง ใส�อัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK โดยใส�บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ  

พืชผัก เช�น ผักกาดหัว หอม กระเทียม มะเขือ พริก กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี นํ้าเต4า และแตงโม ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เช�นเดียวกับพืชไร� แต�ระยะการใส�ควรใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 15-30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-35-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   35 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล ไม4ดอก พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ผล เหมาะสําหรับไม4ผลในระยะก�อนออกดอก โดยใส�อัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น โดยขุดร�องตื้น ๆ รอบทรงพุ�มแล4วโรย
ปุ�ยเคมลีงในร�อง พรวนดินกลบแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
  ไม4ดอก ในกรณีท่ีปลูกเป8นไร� ใส�อัตรา 70-100 กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งในเป8นสองครั้ง คือ ในระยะแรก โดยวิธีรองก4นหลมุ
ก�อนปลูก หรือหว�านเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ครั้งท่ีสองใส�หลังจากครั้งแรก 15-20 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ถ4าปลูกเป8นกระถางให4
ประมาณ 15-30 กรัมต�อกระถาง 

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี หอม กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ โดยแบ�งใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
ออกเป8น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน โดยหว�านปุ�ยเคมปีระมาณ 30-50 กิโลกรัม 
ระยะท่ี 2 ใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดพืช 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-46-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   46 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  พืชผัก ไม4ยืนต4น 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

พืชผัก ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง ครั้งท่ีสองใส�หลังจากครั้ง
แรก 25-30 วัน 

ไม4ยืนต4น ใช4เป8นปุ�ยเร�งดอก ใส�รอบ ๆต4นตามแนวรัศมีพุ�มในระยะก�อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 30-50 วัน ในอัตรา 2-4 
กิโลกรมัต�อต4น ตามขนาดและชนิดของต4นไม4น้ัน ๆ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-52-0    ช่ือการค4า    เครื่องหมายการค4า      
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   52 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4    ใช4ได4กับไม4ยนืต4น และทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 ในกรณีท่ีดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ยืนต4น เป8นปุ�ยเร�งดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพ้ืนทางใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 30-50 วัน ใน
อัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4น ตามขนาดแลชนิดขอต4นไม4น้ัน 
  ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 หวานปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัหว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมลด็หญ4าแล4ว จึงพรวนดินกลบ หรือจะใช4
หว�าน ร�วมกับเมล็ดได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ�และให4ผลผลติสูง 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-0-30      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     13 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล และปาล3มนํ้ามัน โดยใช4ร�วมกับแม�ปุ�ยประเภทฟอสเฟต 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก ประเภทกินหัว เช�น กะหล่าํปลี กะหล่ําปม บร็อคโคลี หอมหัวใหญ� มันฝรั่ง แครอท กระเทียม พริก มะระ ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ทุก ๆ 10-15 วัน จนกว�าจะเก็บผลผลิตได4 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ พุทรา ละมุด ทุเรยีน ชมพู� ใช4เลี้ยงลูกผลไม4ระยะเริม่แรกเกือบทุกชนิด สําหรับ ส4ม เงาะ ทุเรียน 
ละมดุ ใช4หลังจากติดผลแล4วประมาณ 30-40 วัน โดยหว�านตามแนวรัศมีพุ�มใบในอัตราครั้งละ 200-300 กรัมต�อต4น ทุก ๆ 40-60 
วัน ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดของต4นและความดกของผล สําหรบัองุ�น พุทรา ชมพู� ใช4หลังจากติดลูกแล4วประมาณ 15-20 วัน ใช4ปุ�ยเคมี
อัตรา 100-200 กรัมต�อต4น ในระยะห�างกันประมาณ 20-30 วัน จนกว�าจะเก็บได4  

ปาล3มนํ้ามัน ต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลติปาล3ม เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 
ปK ครึ่ง ข้ึนไป หรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�ปุ�ยเคมตี4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี 
และวิธีขุดเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4น รัศมีห�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรมัต�อต4นต�อครั้ง ใส�ปKละสอง
ครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน และจํานวนน4อยหรือมากของผลผลติ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-5-15      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     13 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และผลไม4อ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มตดิผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดอืน ในอัตรา 250-800 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4องแล4วแต�ขนาดและ
อายุของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี และตามด4วยการ
ให4นํ้า 

 พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินผัก และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัม
ต�อไร� สําหรับการใส� แบ�งการใส�เป8นสองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน 
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรอืโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-6-8   ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     13 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)     8 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
พืชไร( เช�น อ4อย  มันสําปะหลัง ฝVาย  

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
  อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีท่ีเหลอืจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย
ข4างแถว  

         ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร�ในดินทราย หรือใส�ปุ�ยยเูรีย (46-0-0) อัตรา 25 กิโลกรัมต�อไร�ในดินเหนียว  หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
 มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน 
หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
 ฝVาย  ควรใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย อัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 25-50 
กิโลกรมัต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบ เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
ไม	ผล  เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะท่ีมีอายุ 
1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใน 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมี 
ประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย กวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า ใส�ปุ�ย
เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส� 2 ครั้ง  ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรมัต�อไร� โดยวิธีการหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ย
อัตราเดยีวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว   
คําแนะนํา   ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสยีก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 



 175 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-7-35      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     13 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   35 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� พืชสวน ไม4ผล ไม4ยืนต4น 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร�และพืชสวน 
อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา100-120 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครัง้เท�า ๆ กันเมื่ออาย ุ1 เดือน และ 3 เดือน ก�อน

ใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ4าออกให4หมดเสียก�อน การใส�ปุ�ยเคมคีวรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4น ให4ห�างโคนต4นพอควร และ
กลบดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผล พืชสวน ไม4ยืน เช�น ส4ม องุ�น เงาะ ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน พุทรา กาแฟ มะพร4าว ควรใช4กับพืชท่ีตกผลแล4ว
เท�าน้ัน ไม�ควรใช4ขณะท่ีพืชกําลังเจริญเติบโตอยู� และยังไม�ตกผล เช�น ไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
1-2 กิโลกรมัต�อต4น โดยใส�ครั้งเดยีวเมื่อติดผลแล4ว 15-30 วัน การใส� ควรใส�ในแนวรัศมีทรงพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนรากมาก
จนเกินไป มีการให4นํ้าพอเพียง สําหรับกาแฟ และมะพร4าวก็เช�นเดียวกัน ควรใส�เมื่อพืชตกผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อ
ต4นต�อปK แบ�งใส�ปKละสองครั้ง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-10-20     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     13 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� พืชสวน ไม4ผล ไม4ยืนต4น 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร�และพืชสวน เช�น อ4อย กล4วย สับปะรด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ4าออกให4หมดเสียก�อน การใส�ปุ�ยเคมีควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆโคนต4น ให4ห�างโคนต4น
พอควรและกลบดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น ส4ม เงาะ ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน พุทรา กาแฟ มะพร4าว ควรใช4กับพืชท่ีตกผลแล4ว
เท�าน้ัน ไม�ควรใช4ขณะท่ีพืชกําลังเจริญเติบโตอยู� และยังไม�ตกผล เช�น ไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา1-2 กิโลกรัมต�อต4น โดยใส�
ครั้งเดียวเมื่อติดผลแล4ว 15-30 วัน การใส� ควรใส�ในรศัมีพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนรากมากจนเกินไป มีการให4นํ้าเพียงพอ 
สําหรับกาแฟและมะพร4าวก็เช�นเดยีวกันควรใส�เมื่อพืชเริ่มตกผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK แบ�งใส�ปKละสองครั้ง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-11-20     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     13 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   11 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� พืชสวน ไม4ผล ไม4ยืนต4น 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร�และพืชสวน เช�น อ4อย กล4วย สับปะรด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ4าออกให4หมดเสียก�อน การใส�ปุ�ยเคมีควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆโคนต4น ให4ห�างโคนต4น
พอควรและกลบดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น ส4ม เงาะ ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน พุทรา กาแฟ มะพร4าว ควรใช4กับพืชท่ีตกผลแล4ว
เท�าน้ัน ไม�ควรใช4ขณะท่ีพืชกําลังเจริญเติบโตอยู� และยังไม�ตกผล เช�น ไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา1-2 กิโลกรัมต�อต4น โดยใส�
ครั้งเดียวเมื่อติดผลแล4ว 15-30 วัน การใส� ควรใส�ในรศัมีพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนรากมากจนเกินไป มีการให4นํ้าเพียงพอ 
สําหรับกาแฟและมะพร4าวก็เช�นเดยีวกันควรใส�เมื่อพืชเริ่มตกผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK แบ�งใส�ปKละสองครั้ง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4
มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 



 178 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-13-21      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     13 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   13 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   21 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดนิท่ีมีความสมบูรณ3
ต่ํา ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน คือ 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ครั้งแรกหลังปลูก ประมาณ 1 เดือน 
ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรมั
ต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง มะพร4าว กล4วย ใส�ปุ�ยเคมี บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวน
ดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลติดลูกแล4วประมาณ 1 เดือน ให4ปุ�ยเคมีน้ีทุก ๆ 2 เดือน จนกว�าจะเก็บผลได4 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อ
ต4น 

พืชผัก เช�น แตงต�างๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร� 
สําหรับระยะการใส�ครั้งท่ีสองควรใส� 15-30 วัน หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครัง้แรก 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-24-13      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     13 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   24 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   13 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ฝVาย ถ่ัวลสิง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว 
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ตอนปลูกหรือหลังการงอก 20-25 วัน เพ่ือบํารุงลําต4น ใบ ให4เจรญิเติบโต 

แข็งแรงและใส�อีกครั้งในอัตราเดยีวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 30 วัน 
ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ให4ใส�ครั้งเดียวโดยใส�ก�อนปลูกพืช หรือโรยเป8นแถวเมื่อถ่ัวมีอายุประมาณ 15-20 วัน 

หลังจากการกําจัดวัชพืชแล4ว โดยโรยข4างแถวแล4วพูนโคนใส�อัตรา 30-40 กิโลกรมัต�อไร� 
ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี ทุเรียน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย ใส�บํารุงผล อัตราการใส�ปุ�ยเคมีแล4วแต�อายุ

ของผลไม4น้ัน ๆ เช�น ส4มอายุ 3 ปK ควรใส�ครั้งละ 300-900 กรัมต�อต4น ส4มอายุ 6 ปK ควรใส�ครั้งละ 600-1800 กรัมต�อต4น ให4ใส�
ปุ�ยเคมีน้ี 2-3 ครั้ง ใส�อัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK โดยใส�บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ  

พืชผัก เช�น ผักกาดหัว หอม กระเทียม มะเขือ พริก กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี นํ้าเต4า และแตงโม ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เช�นเดียวกับพืชไร� แต�ระยะการใส�ควรใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 15-30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-28-0   ช่ือการค4า..............................เครือ่งหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

 ไนโตรเจนท้ังหมด (N)    13% 
 ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)  28 % 
 โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให	ใช	 ไม4ยืนต4น และทุ�งหญ4าเลีย้งสัตว3 ในกรณีท่ีดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ   
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ยืนต4น ใช4เป8นปุ�ยส�งเสริมการดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรศัมีพุ�มใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 30-50 
วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2  กิโลกรัมต�อต4น ตามขนาดและชนิดของต4นไม4น้ัน 

ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� หว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมลด็หญ4าพรวนดินกลบ หรือจะใช4หว�าน
ร�วมกับเมล็ดก็ได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ� และให4ผลผลติสูง 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-33-0   ช่ือการค4า..............................เครือ่งหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

 ไนโตรเจนท้ังหมด (N)       13% 
 ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5) 33 % 
 โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให	ใช	 ไม4ยืนต4น และทุ�งหญ4าเลีย้งสัตว3 ในกรณีท่ีดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ   
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ยืนต4น ใช4เป8นปุ�ยส�งเสริมการดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรศัมีพุ�มใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 30-50 
วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2  กิโลกรัมต�อต4น ตามขนาดและชนิดของต4นไม4น้ัน 

ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� หว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมลด็หญ4าพรวนดินกลบ หรือจะใช4หว�าน
ร�วมกับเมล็ดก็ได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ� และให4ผลผลติสูง 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-35-13     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     13 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   35 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   13 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล ไม4ดอกไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล สําหรับไม4ผลในระยะก�อนออกดอก ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4น โดยขุดร�องตื้น ๆ รอบทรงพุ�มแล4วโรยปุ�ยลง
ในร�อง พรวนดินกลบแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
  ไม4ดอกไม4ประดับ ในกรณีท่ีปลูกเป8นไร� ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 70-100 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใสเป8น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกใส�โดย
วิธีรองก4นหลุมก�อนปลูก หรือหว�านเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ครั้งท่ีสองใส�หลังจากใส�ครั้งแรก 15-20 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ถ4าปลูกเป8น
กระถาง ใส�อัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง 
  พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี หอม กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ ฯลฯ โดยแบ�งใส�เป8น 2 
ระยะ ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 10-15 วัน โดยหว�านประมาณ 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
  ระยะท่ี 2 ใส�หลังจากครั้งแรก 30-45 วัน อัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของพืช 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-0-7      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    7 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล และปาล3มนํ้ามัน โดยใช4ร�วมกับแม�ปุ�ยประเภทฟอสเฟต 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก ประเภทกินหัว เช�น กะหล่าํปลี กะหล่ําปม บร็อคโคลี หอมหัวใหญ� มันฝรั่ง แครอท กระเทียม พริก มะระ ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ทุก ๆ 10-15 วัน จนกว�าจะเก็บผลผลิตได4 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ พุทรา ละมุด ทุเรยีน ชมพู� ใช4เลี้ยงลูกผลไม4ระยะเริม่แรกเกือบทุกชนิด สําหรับ ส4ม เงาะ ทุเรียน 
ละมดุ ใช4หลังจากติดผลแล4วประมาณ 30-40 วัน โดยหว�านตามแนวรัศมีพุ�มใบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 200-300 กรัมต�อต4น ทุก ๆ 40-60 
วัน ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดของต4นและความดกของผล สําหรบัองุ�น พุทรา ชมพู� ใช4หลังจากติดลูกแล4วประมาณ 15-20 วัน ในอัตราครั้ง
ละ 100-200 กรัมต�อต4น ในระยะห�างกันประมาณ 20-30 วัน จนกว�าจะเก็บได4  

ปาล3มนํ้ามัน ต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลติปาล3ม เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 
ปK ครึ่ง ข้ึนไป หรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�ปุ�ยเคมตี4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี 
และวิธีขุดเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4น รัศมีห�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรมัต�อต4นต�อครั้ง ใส�ปKละสอง
ครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน และจํานวนน4อยหรือมากของผลผลติ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-0-28       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   28 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล และปาล3มนํ้ามัน โดยใช4ร�วมกับแม�ปุ�ยประเภทฟอสเฟต 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก ประเภทกินหัว เช�น กะหล่าํปลี กะหล่ําปม บร็อคโคลหีอมหัวใหญ� มันฝรั่ง แครอท กระเทียม พริก มะระ ควร
หว�านปุ�ยเคมีครั้งละแต�น4อย แต�หว�านหลาย ๆ ครั้ง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ทุก ๆ 10-15 วัน จนกว�าจะเก็บผลผลิตได4 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ พุทรา ละมุด ทุเรยีน ชมพู� ใช4เลี้ยงลูกผลไม4ระยะเริม่แรกเกือบ ทุกชนิด สําหรับส4ม เงาะ ทุเรียน 
ละมดุ ใช4หลังจากติดผลแล4ว ประมาณ 30-40 วัน โดยหว�านตามแนวรัศมีพุ�มใบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 200-300 กรัมต�อต4นทุก ๆ 40-60 
วัน ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดของต4นและความดกของผล สําหรบัองุ�น พุทรา ชมพู� ใช4หลังจากติดลูกแล4วประมาณ 15-20 วัน ในอัตราครั้ง
ละ 100-200 กรัมต�อต4น ในระยะห�างกันประมาณ 20-30 วัน จนกว�าจะเก็บผลได4 

ปาล3มนํ้ามัน ต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลติปาล3ม เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 
ปKครึ่งข้ึนไปหรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�ปุ�ยเคมตี4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี และ
วิธีขุดเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4นรัศมหี�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4นต�อครั้ง ใส�ปKละสองครั้ง 
อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดินและจํานวนน4อยหรือมากของผลผลิต 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-3-3      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    3 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล และพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4ปุ�ยน้ีเมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4น
ต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน 

สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงตอนหลังจากเก็บและตกแต�งแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มแล4วพรวนดินกลบเมล็ดปุ�ยแล4วตามด4วยการให4นํ้า  
  พืชผัก  ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน โดยหว�านประมาณ 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-4-9      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางอ�อนท่ีมีอายุตั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป ถึงยางกรีดได4ซึ่งปลูกในดินทราย 
การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4ว

คราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 800 กรัมต�อต4นต�อปK (51.20 กิโลกรัมต�อไร�ต�อยาง 64 ต4น) โดยแบ�งใส�สองครั้ง ระยะเวลา 6 เดือนต�อครั้ง  
ข4อควรระวัง 

1. ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสยีก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าพนักงานกองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และเจ4าหน4าท่ีกรมส�งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง 
หรือสถาบันวิจัยในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
3. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 4. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 5. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

6. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 7 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 8. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-4-9       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง สําหรับการใช4ปุ�ยเคมีกับข4าวโพด และข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100-150 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปลูกควรแบ�งใส�สองครั้ง ๆ ละเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก และครั้งท่ีสองข4าวฟaาง อายุ 20-30 วัน โดยโรยข4างแถวปลูกแล4ว
พรวนดินกลบ 

ไม4ผล ใส�เร�งความเจริญเติบโตของต4นก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1 กิโลกรมัต4นต�อปKของอายุพืช โดยแบ�งใส� 3-4 เดือน 
สําหรับต4นไม4ท่ีให4ผลแล4วใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและ ตกแต�งก่ิงแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุและ
ขนาดของต4น โดยแบ�งใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มแล4วพรวนดนิกลบ และตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก เช�น พริก กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก หอม กระเทียม มันเทศ มนัฝรั่ง มะเขือเทศ แตงโม โดยแบ�งอัตราการใส�ปุ�ยเคมี
เป8นระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 ให4เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ในอัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 ให4หลังจากให4ปุ�ยเคมีครัง้แรกแล4ว 30-45 วัน ในอัตรา 20-40 กิโลกรมัต�อไร� 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-4-20      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก และไม4ดอกไม4ประดบั 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ 
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 250-800 กรัมต�อต4น ท้ังน้ี
ต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก กรณีท่ีไม4ผลน้ันเก็บเก่ียวผลเสรจ็แล4วใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น เพ่ือบํารุงต4นให4
สมบูรณ3 การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ต4น ตามแนวรศัมีพุ�มใบพรวนดินกลบและตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว พืชกินหัวและอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
สําหรับการใช4 แบ�งออกเป8นสองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน 

ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโรยท้ังสองข4างแถว พรวนดินกลบ ตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-7-35      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   35 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� พืชสวน ไม4ผล ไม4ยืนต4น 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� และพืชสวน 
อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100-120 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครัง้เท�า ๆ กัน เมื่ออายุ 1 เดือน และ 3 เดือน ก�อนใส�

ปุ�ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ4าออกให4หมดเสียก�อน การใส�ปุ�ยเคมีควรใส�ระหว�างแถว หรือรอบ ๆ โคนต4น ให4ห�างโคนต4นพอควร และ
กลบดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น ส4ม องุ�น เงาะ ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน พุทรา กาแฟ มะพร4าว ควรใช4กับพืชท่ีตกผลแล4ว
เท�าน้ัน ไม�ควรใช4ขณะท่ีพืชกําลังเจริญเติบโตอยู� และยังไม�ตกผล เช�น ไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรมัต�อต4น โดยใส�
ครั้งเดียวเมื่อติดผลแล4ว 15-30 วัน การใส� ควรใส�ในแนวรศัมีทรงพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนรากมากจนเกินไป มีการให4นํ้า
พอเพียง สําหรับกาแฟ และมะพร4าวก็เช�นเดียวกัน ควรใส�เมื่อพืชตกผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�ปK
ละสองครั้ง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-9-20      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� พืชสวน ไม4ผล ไม4ยืนต4น 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร�และพืชสวน เช�น อ4อย กล4วย สับปะรด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา ประมาณ 60-70 กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับความ
อุดมสมบูรณ3ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ4าออกให4หมดเสียก�อน การใส�ปุ�ยเคมีควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4น 
ให4ห�างโคนต4นพอควรและกลบดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น ส4ม เงาะ ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน พุทรา กาแฟ มะพร4าว ควรใช4กับพืชท่ีตกผลแล4ว
เท�าน้ัน ไม�ควรใช4ขณะท่ีพืชกําลังเจริญเติบโตอยู� และยังไม�ตกผล เช�น ไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรมัต�อต4น โดยใส�
ครั้งเดียวเมื่อติดผลแล4ว 15-30 วัน การใส� ควรใส�ในรศัมีพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนรากมากจนเกินไป มีการให4นํ้าเพียงพอ 
สําหรับกาแฟและมะพร4าวก็เช�นเดยีวกันควรใส�เมื่อพืชเริ่มตกผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK แบ�งใส�ปKละสองครั้ง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-9-21      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   21 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� พืชสวน ไม4ผล ไม4ยืนต4น 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร�และพืชสวน เช�น อ4อย กล4วย สับปะรด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ4าออกให4หมดเสียก�อน การใส�ปุ�ยเคมีควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆโคนต4น ให4ห�างโคนต4น
พอควรและกลบดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น ส4ม เงาะ ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน พุทรา กาแฟ มะพร4าว ควรใช4กับพืชท่ีตกผลแล4ว
เท�าน้ัน ไม�ควรใช4ขณะท่ีพืชกําลังเจริญเติบโตอยู� และยังไม�ตกผล เช�น ไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรมัต�อต4น โดยใส�
ครั้งเดียวเมื่อติดผลแล4ว 15-30 วัน การใส� ควรใส�ในรศัมีพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนรากมากจนเกินไป มีการให4นํ้าเพียงพอ 
สําหรับกาแฟและมะพร4าวก็เช�นเดยีวกันควรใส�เมื่อพืชเริ่มตกผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK แบ�งใส�ปKละสองครั้ง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-9-30      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ และปาล3มนํ้ามัน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และผลไม4อ่ืน ๆ  
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 160-500 กรัมต�อต4น ท้ังน้ี
ต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรศัมีพุ�มใบพรวนดินกลบเมด็
ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-65 กิโลกรัมต�อ
ไร� สําหรับการใช4แบ�งใส�สองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรก 20-30 วัน 
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-65 กิโลกรมัต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโดยโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า  
  ปาล3มนํ้ามัน เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มนํ้ามันท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKข้ึนไป การใส�บํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลง
ไปรอบ ๆ โคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 3-5 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4นปาล3ม โดยแบ�ง
การใส�ปุ�ยเคมีปKละสองครั้ง หว�านรอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบ เมื่อพรวนดินกลบแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-10-20     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� พืชสวน ไม4ผล ไม4ยืนต4น 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร�และพืชสวน เช�น อ4อย กล4วย สับปะรด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ4าออกให4หมดเสียก�อน การใส�ปุ�ยเคมีควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆโคนต4น ให4ห�างโคนต4น
พอควรและกลบดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น ส4ม เงาะ ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน พุทรา กาแฟ มะพร4าว ควรใช4กับพืชท่ีตกผลแล4ว
เท�าน้ัน ไม�ควรใช4ขณะท่ีพืชกําลังเจริญเติบโตอยู� และยังไม�ตกผล เช�น ไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา1-2 กิโลกรัมต�อต4น โดยใส�
ครั้งเดียวเมื่อติดผลแล4ว 15-30 วัน การใส� ควรใส�ในรศัมีพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนรากมากจนเกินไป มีการให4นํ้าเพียงพอ 
สําหรับกาแฟและมะพร4าวก็เช�นเดยีวกันควรใส�เมื่อพืชเริ่มตกผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK แบ�งใส�ปKละสองครั้ง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-10-30     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ และปาล3มนํ้ามัน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และผลไม4อ่ืน ๆ  
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 160-500 กรัมต�อต4น ท้ังน้ี
ต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรศัมีพุ�มใบพรวนดินกลบเมด็
ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-65 กิโลกรัมต�อ
ไร� สําหรับการใช4แบ�งใส�สองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรก 20-30 วัน 
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-65 กิโลกรมัต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโดยโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า  
  ปาล3มนํ้ามัน เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มนํ้ามันท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKข้ึนไป การใส�บํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลง
ไปรอบ ๆ โคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 3-5 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4นปาล3ม โดยแบ�ง
การใส�ปุ�ยเคมีปKละสองครั้ง หว�านรอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบ เมื่อพรวนดินกลบแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-14-21     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   14 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   21 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดนิท่ีมีความสมบูรณ3
ต่ํา ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน คือใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร� ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 
เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรมั
ต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง มะพร4าว กล4วย ใส�ปุ�ยเคมี บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวน
ดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลติดลูกแล4วประมาณ 1 เดือน ให4ปุ�ยเคมีน้ีทุก ๆ 2 เดือน จนกว�าจะเก็บผลได4 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อ
ต4น 

พืชผัก เช�น แตงต�าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร� 
สําหรับระยะการใส�ครั้งท่ีสองควรใส� 15-30 วัน หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครัง้แรก 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-14-24     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   14 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดนิท่ีมีความสมบูรณ3
ต่ํา ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน คือใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร� ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 
เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรมั
ต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง มะพร4าว กล4วย ใส�ปุ�ยเคมี บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวน
ดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลติดลูกแล4วประมาณ 1 เดือน ให4ปุ�ยเคมีน้ีทุก ๆ 2 เดือน จนกว�าจะเก็บผลได4 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อ
ต4น 

พืชผัก เช�น แตงต�าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร� 
สําหรับระยะการใส�ครั้งท่ีสองควรใส� 15-30 วัน หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครัง้แรก 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-34-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   34 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 นิยมใช4เป8นแม�ปุ�ยผสมสูตรต�าง ๆ ใช4ได4กับไม4ยืนต4น และทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 ในกรณีท่ีดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ยืนต4น เหมาะท่ีจะเป8นปุ�ยเร�งดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรศัมีพุ�มใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 30-50 
วัน ในอัตรา 2-4 กิโลกรมัต�อต4น ตามขนาดและชนิดของต4นไม4น้ัน 

ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 หว�านในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� หว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมลด็หญ4าพรวนดินกลบ หรือจะใช4หว�าน
ร�วมกับเมล็ดก็ได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ� และให4ผลผลติสูง 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-0-0 ช่ือทางเคมี แคลเซียมไนเตรท ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� พืชสวน ไม4ผล ไม4ยืนต4น 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

เน่ืองจากปุ�ยเคมีแคลเซียมไนเตรท (15-0-0) ให4ธาตุอาหารไนโตรเจนเพียงอย�างเดียวเพ่ือให4การใช4เป8นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ ควรใช4ผสมกับปุ�ยฟอสเฟต และปุ�ยโพแทชในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย หรือใช4เฉพาะเป8นปุ�ยเคมี
แต�งหน4าเท�าน้ัน 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักการเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ  
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 70-80 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืน จํานวนครึ่งหน่ึง 
และครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�แต�งหน4า  

พืชไร� พืชสวน ใช4กับพืชต4นยังเล็กอยู� และต4องการเร�งให4โตเร็ว หรือพืชท่ีขาดธาตุน้ี ใช4เป8นปุ�ยเคมีสาํหรับข4าวโพดใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 100-300 กิโลกรัมต�อไร� และใส�ครั้งเดียวหรือแบ�งใส�ก็ได4ในดินเหนียวแต�ในดินทรายต4องแบ�งใส� ใช4เป8นปุ�ยเคมีสําหรับ
สับปะรดในอัตรา 100 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ4าออกให4หมด
เสียก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถว หรือรอบ ๆ โคนต4นให4ห�างจากโคนต4นพอสามควร และควรกลบดนิเสียหลังจากการใส�ปุ�ยเคมี  

ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็กและต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หรือจากตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ส4ม เงาะ ทุเรยีน 
มังคุด น4อยหน�า ขนุน พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 300-600 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�สองครั้ง ท้ังน้ีต4องแล4วแต�
สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�เป8นสอง
ครั้ง การใส�ควรใส�ในแนวพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนราก 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-0-14      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   14 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร�  
ยาสูบ ปุ�ยน้ีเหมาะสําหรับใช4ในดินท่ีมีฟอสฟอรัสเพียงพอกับความต4องการของพืช หรือดินท่ีใช4ฟอสเฟตติดต�อกัน

นาน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100-130 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากปลูก 7-10 วัน แต�กรณีในการแบ�งใส� 2 ครั้ง ควรใส�ครั้งแรกครึ่งหน่ึง
ภายใน 1 สัปดาห3 และอีกครึ่งหน่ึงท่ีเหลือควรใส�ในสัปดาห3ท่ี 3-4 หลงัจากปลูก โดยอาจแบ�งใส�เป8นสองแถบหรือแถบเดียวข4างใด
ข4างหน่ึงหรือท้ัง 2 ข4างโดยทําเป8นร�องเล็ก ๆ ข4างต4นยาสูบตามแถวยาวห�างจากต4น 4-6 น้ิว อีกประมาณ 2-4 น้ิว หรือจะใส�โดยรอบ
ต4นห�างจากต4นยาสูบ 4-6 น้ิวก็ได4 

พืชไร�อ่ืน ๆ เช�น ข4าวโพด สับปะรด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100 กิโลกรัมต�อไร� โดยใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นให4
ห�างจากโคนต4นพอสมควร และควรกลบดินหลังใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน น4อยหน�า สับปะรด ใส�เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ ใส�ทุก 1-2 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 250-800 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของพืช กรณี
หลังเก็บเก่ียวผลผลติแล4วใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น เพ่ือบํารุงให4สมบูรณ3โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆ แนวรัศมีทรงพุ�ม แล4วพรวนดิน
กลบเมด็ปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า  

พืชผัก เช�น คะน4า ค่ึนใช� ผักกาดขาวปลี มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 70-80 กิโลกรัมต�อไร� ข้ึนกับความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
ควรแบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืน จํานวนครึ่งหน่ึง ครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�ปุ�ยแต�งหน4า หอม 
กระเทียม แต�งต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชผักชนิดอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งการใส�
เป8น 2 ครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังการใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน  

ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นท้ังสองข4างพรวนดินกลบเมลด็ปุ�ยและตามด4วยการรดนํ้า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-0-30       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล และปาล3มนํ้ามัน โดยใช4ร�วมกับแม�ปุ�ยประเภทฟอสเฟต 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก ประเภทกินหัว เช�น กะหล่าํปลี กะหล่ําปม บร็อคโคลหีอมหัวใหญ� มันฝรั่ง แครอท กระเทียม พริก มะระ ควร
หว�านปุ�ยเคมีครั้งละแต�น4อย แต�หว�านหลาย ๆ ครั้ง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ทุก ๆ 10-15 วัน จนกว�าจะเก็บผลผลิตได4 

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ พุทรา ละมุด ทุเรยีน ชมพู� ใช4เลี้ยงลูกผลไม4ระยะเริม่แรกเกือบ ทุกชนิด สําหรับส4ม เงาะ ทุเรียน 
ละมดุ ใช4หลังจากติดผลแล4ว ประมาณ 30-40 วัน โดยหว�านตามแนวรัศมีพุ�มใบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 200-300 กรัมต�อต4นทุก ๆ 40-60 
วัน ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดของต4นและความดกของผล สําหรบัองุ�น พุทรา ชมพู� ใช4หลังจากติดลูกแล4วประมาณ 15-20 วัน ในอัตราครั้ง
ละ 100-200 กรัมต�อต4น ในระยะห�างกันประมาณ 20-30 วัน จนกว�าจะเก็บผลได4 

ปาล3มนํ้ามัน ต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือเริ่มให4ผลผลติปาล3ม เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายตุั้งแต� 3 
ปKครึ่งข้ึนไปหรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลิตแล4ว การใส�ปุ�ยเคมตี4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลงไปเฉย ๆ วิธีเจาะเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี และ
วิธีขุดเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4นรัศมหี�างจากโคนต4นประมาณ 1.5 เมตร ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4นต�อครั้ง ใส�ปKละสองครั้ง 
อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดินและจํานวนน4อยหรือมากของผลผลิต 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-3-3      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    3 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล และพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4ปุ�ยน้ีเมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4น
ต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน 

สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงตอนหลังจากเก็บและตกแต�งแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มแล4วพรวนดนิกลบเมล็ดปุ�ยแล4วตามด4วยการให4นํ้า  
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-5-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล และพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4ปุ�ยน้ีเมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4น
ต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน 

สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงตอนหลังจากเก็บและตกแต�งแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มแล4วพรวนดนิกลบเมล็ดปุ�ยแล4วตามด4วยการให4นํ้า  
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-5-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น สับปะรด เงาะ ทุเรียน ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ ใส�
ปุ�ยเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 250-800 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4อง
แล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก กรณีท่ีไม4ผลน้ันเก็บผลเสร็จแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น เพ่ือบํารุงต4นให4สมบูรณ3 
การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยรอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ย และตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัม
ต�อไร� สําหรับการใช4 แบ�งการใช4เป8น 2 ครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน 

ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรอืโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเม็ดปุ�ย และตามด4วยการให4นํ้า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-5-15      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง สับปะรด กล4วย อ4อยตอ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรัมต�อไร� การใส�ปุ�ยเคมคีวรใส�ระหว�างต4น

แล4วถากหญ4ากลบโคน ครั้งแรกถ4าเป8นกล4วยใส�ห�างโคนกอกล4วยในรศัมีกลางพุ�มใบ 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความ
อุดมสมบูรณ3ของดินและอายุของพืช อ4อยตอ ควรใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินร�วนเหนียว หรือดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ3 

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น กาแฟ มะม�วง มะพร4าว และปาล3มนํ้ามัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา พืชท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3
ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลหรือพืชท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-10 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุของพืช โดยแบ�ง
ใส�สองครั้ง การให4ควรใส�แนวรัศมปีลายพุ�มใบ 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใส�เป8นรองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และใส�ครั้งท่ีสองห�างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8น
ปุ�ยเคมีแต�งหน4า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-5-20      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มตดิผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดอืน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 250-800 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4องแล4วแต�
ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก กรณีท่ีไม4ผลน้ันติดผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น เพ่ือบํารุงผลให4สมบูรณ3 การใส�
ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า  

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัม
ต�อไร� สําหรับการใช4 แบ�งการใช4เป8นสองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลัง จากการใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน 

ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรอืโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-5-22     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   22 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มตดิผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดอืน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 250-800 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4องแล4วแต�
ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก กรณีท่ีไม4ผลน้ันติดผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น เพ่ือบํารุงผลให4สมบูรณ3 การใส�
ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า  

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัม
ต�อไร� สําหรับการใช4 แบ�งการใช4เป8นสองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลัง จากการใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน 

ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรอืโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-5-25      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   25 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มตดิผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดอืน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 250-800 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4องแล4วแต�
ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก กรณีท่ีไม4ผลน้ันติดผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น เพ่ือบํารุงผลให4สมบูรณ3 การใส�
ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า  

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัม
ต�อไร� สําหรับการใช4 แบ�งการใช4เป8นสองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลัง จากการใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน 

ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรอืโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-5-35      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   35 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ปาล3มนํ้ามัน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมอีายุตั้งแต� 3 ปK การใส�บํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ โคนต4น วิธี
หว�านแล4วคราดกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-8 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4นปาล3ม โดยแบ�งใส�ปุ�ยเคมปีKละสองครั้ง 
ครั้งแรกใส� 2 ต�อ 3 ของปริมาณท้ังหมด หว�านรอบ ๆ ต4นตามแนวรศัมีพุ�มใบ แล4วพรวนดินกลบ และตามด4วยการให4นํ้า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 



 209 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-7-15      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง สับปะรด กล4วย อ4อยตอ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรัมต�อไร� การใส�ปุ�ยเคมคีวรใส�ระหว�างต4น

แล4วถากหญ4ากลบโคน ครั้งแรกถ4าเป8นกล4วยใส�ห�างโคนกอกล4วยในรศัมีกลางพุ�มใบ 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความ
อุดมสมบูรณ3ของดินและอายุของพืช อ4อยตอ ควรใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินร�วนเหนียว หรือดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ3 

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น กาแฟ มะม�วง มะพร4าว และปาล3มนํ้ามัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา พืชท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3
ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลหรือพืชท่ีให4ผลแล4ว ใส�อัตรา 2-10 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุของพืช โดยแบ�งใส�สอง
ครั้ง การให4ควรใส�แนวรัศมีปลายพุ�มใบ 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา ประมาณ 60-80 
กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใส�เป8นรองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และใส�ครั้งท่ีสองห�างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 
โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-7-18       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางพาราหลังเปPดกรีด ใช4ในสวนยางท่ีไม�เคยปลูกพืชตระกูลถ่ัว และไม�ใส�ปุ�ยฟอสเฟตบํารุงพืช
คลุมสําหรับดินทุกชนิด  

การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4ว
คราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง 
เป8นต4น โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริ่มผลิใบอ�อน (ประมาณ
เดือนพฤษภาคม) ใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน (ประมาณเดือนกันยายน)  
ข4อควรระวัง 

1. ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสยีก�อนทุกครั้งหากไม�เข4าใจ หรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษา 
เจ4าพนักงานกองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และเจ4าหน4าท่ีกรมส�งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง 
หรือสถาบันวิจัยในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
3. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 4. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 5. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

6. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 7 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 8. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4  (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-7-19       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   19 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางพาราหลังเปPดกรีด ใช4ในสวนยางท่ีไม�เคยปลูกพืชตระกูลถ่ัว และไม�ใส�ปุ�ยฟอสเฟตบํารุงพืช
คลุมสําหรับดินทุกชนิด  

การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4ว
คราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง 
เป8นต4น โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริ่มผลิใบอ�อน (ประมาณ
เดือนพฤษภาคม) ใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน (ประมาณเดือนกันยายน)  
ข4อควรระวัง 

1. ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสยีก�อนทุกครั้งหากไม�เข4าใจ หรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษา 
เจ4าพนักงานกองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และเจ4าหน4าท่ีกรมส�งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง 
หรือสถาบันวิจัยในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
3. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 4. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 5. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

6. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 7 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 8. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4  (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-7-21       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   21 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางพาราหลังเปPดกรีด ใช4ในสวนยางท่ีไม�เคยปลูกพืชตระกูลถ่ัว และไม�ใส�ปุ�ยฟอสเฟตบํารุงพืช
คลุมสําหรับดินทุกชนิด  

การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4ว
คราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง 
เป8นต4น โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริ่มผลิใบอ�อน (ประมาณ
เดือนพฤษภาคม) ใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน (ประมาณเดือนกันยายน)  
ข4อควรระวัง 

1. ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสยีก�อนทุกครั้งหากไม�เข4าใจ หรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษา 
เจ4าพนักงานกองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และเจ4าหน4าท่ีกรมส�งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง 
หรือสถาบันวิจัยในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
3. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 4. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 5. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

6. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 7 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 8. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4   (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-10-20     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ และปาล3มนํ้ามัน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และผลไม4อ่ืน ๆ  
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 160-500 กรัมต�อต4น ท้ังน้ี
ต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรศัมีพุ�มใบพรวนดินกลบเมด็
ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-65 กิโลกรัมต�อ
ไร� สําหรับการใช4แบ�งใส�สองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรก 20-30 วัน 
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-65 กิโลกรมัต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโดยโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า  
  ปาล3มนํ้ามัน เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มนํ้ามันท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKข้ึนไป การใส�บํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลง
ไปรอบ ๆ โคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 3-5 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4นปาล3ม โดยแบ�ง
การใส�ปุ�ยเคมีปKละสองครั้ง หว�านรอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบ เมื่อพรวนดินกลบแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-10-22     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   22 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ และปาล3มนํ้ามัน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และผลไม4อ่ืน ๆ  
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 160-500 กรัมต�อต4น ท้ังน้ี
ต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรศัมีพุ�มใบพรวนดินกลบเมด็
ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-65 กิโลกรัมต�อ
ไร� สําหรับการใช4แบ�งใส�สองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรก 20-30 วัน 
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-65 กิโลกรมัต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโดยโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า  
  ปาล3มนํ้ามัน เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มนํ้ามันท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKข้ึนไป การใส�บํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลง
ไปรอบ ๆ โคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 3-5 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4นปาล3ม โดยแบ�ง
การใส�ปุ�ยเคมีปKละสองครั้ง หว�านรอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบ เมื่อพรวนดินกลบแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-10-25     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   25 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ และปาล3มนํ้ามัน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และผลไม4อ่ืน ๆ  
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 160-500 กรัมต�อต4น ท้ังน้ี
ต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรศัมีพุ�มใบพรวนดินกลบเมด็
ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-65 กิโลกรัมต�อ
ไร� สําหรับการใช4แบ�งใส�สองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรก 20-30 วัน 
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-65 กิโลกรมัต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโดยโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า  
  ปาล3มนํ้ามัน เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มนํ้ามันท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKข้ึนไป การใส�บํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลง
ไปรอบ ๆ โคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 3-5 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4นปาล3ม โดยแบ�ง
การใส�ปุ�ยเคมีปKละสองครั้ง หว�านรอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบ เมื่อพรวนดินกลบแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-10-30     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ และปาล3มนํ้ามัน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และผลไม4อ่ืน ๆ  
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 160-500 กรัมต�อต4น ท้ังน้ี
ต4องแล4วแต�ขนาดและอายุของของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรศัมีพุ�มใบพรวนดินกลบเมด็
ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-65 กิโลกรัมต�อ
ไร� สําหรับการใช4แบ�งใส�สองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรก 20-30 วัน 
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกศล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-65 กิโลกรมัต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโดยโรยท้ัง 2 ข4างแถว พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี และตามด4วยการให4นํ้า  
  ปาล3มนํ้ามัน เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มนํ้ามันท่ีมีอายตุั้งแต� 3 ปKข้ึนไป การใส�บํารุงต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลง
ไปรอบ ๆ โคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 3-5 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดและอายุของต4นปาล3ม โดยแบ�ง
การใส�ปุ�ยเคมีปKละสองครั้ง หว�านรอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบ เมื่อพรวนดินกลบแล4วตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-15-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   15 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกพืชหรือแบ�งใส�สองครั้ง ๆ ละ 15-20 
กิโลกรมัต�อไร� คือ ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองเมื่อข4าวโพดข4าวฟaางอายุ 20-30 วัน โดยโรยข4างแถวปลูก และพรวนดินกลบ 
สําหรับมันสําปะหลัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากกําจัดวัชพืชครั้งแรกหรือเมื่อต4นมอีายุ 1-2 เดือน โดยใส�เป8น
แถว 2 ข4างต4น ห�างจากต4นมันสําปะหลัง 20 เซนติเมตรแล4วพรวนดินกลบ 

ไม4ผล (ยกเว4นทุเรียน) ใช4เร�งความเจริญเติบโตของต4นก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปKของอายุพืชโดย
แบ�งใส� 3-4 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4สูตรน้ีบํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตกแต�งแล4ว ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 1-2 กิโลกรัม ท้ังน้ี
ข้ึนอยู�กับอายุและขนาดของต4น โดยแบ�งใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ต4น แล4วพรวนดินกลบ และตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก เช�น พริก กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก หอม กระเทียม มันเทศ มนัฝรั่ง มะเขือเทศ แตงโม โดยแบ�งใช4ปุ�ยเคมีเป8น 2 
ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 ใส�ปุ�ยเคมีเมื่อพืชอายุ 7-10 วัน ในอัตรา 20-40 กิโลกรมัต�อไร� 
ระยะท่ี 2 ใส�หลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 30-40 วัน ในอัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� ยกเว4นผักกินใบ 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-15-13     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   15 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   13 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกและไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง ฝVาย ปอแก4ว อ4อย 
  มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียว เป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อ

อายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80 กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส� 40 กิโลกรมัต�อไร� โดยโรยเป8น

แถวรองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-90 วัน โดยวิธีโรยสองข4างแถวก�อนพูนดิน
กลบ 

ปอแก4ว ใช4ปุ�ยเคมีเพียงครั้งเดียวโรยตามข4างแถวปลูก แล4วพรวนดินกลบ เมื่อปอมีอายุ 15-20 วัน ในอัตรา 50 
กิโลกรมัต�อไร� 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  
อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก

ประมาณ 30-60 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย

ข4างแถว  
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปK
หน่ึง ๆ ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม 
ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 

ไม4ดอกไม4ประดับ ถ4าปลูกเป8นไร�ใช4เช�นเดียวกับพืชผัก ถ4าปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-15-15     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   15 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกและไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง ฝVาย ปอแก4ว อ4อย 
  มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียว เป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อ

อายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80 กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส� 40 กิโลกรมัต�อไร� โดยโรยเป8น

แถวรองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-90 วัน โดยวิธีโรยสองข4างแถวก�อนพูนดิน
กลบ 

ปอแก4ว ใช4ปุ�ยเคมีเพียงครั้งเดียวโรยตามข4างแถวปลูก แล4วพรวนดินกลบ เมื่อปอมีอายุ 15-20 วัน ในอัตรา 50 
กิโลกรมัต�อไร� 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  
อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก

ประมาณ 30-60 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย

ข4างแถว  
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปK
หน่ึง ๆ ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม 
ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 

ไม4ดอกไม4ประดับ ถ4าปลูกเป8นไร�ใช4เช�นเดียวกับพืชผัก ถ4าปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-15-28     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   15 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   28 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความสมบูรณ3
ต่ํา ใส�อัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน คือใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร� ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 
เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรมั
ต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง มะพร4าว กล4วย ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวน
ดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลติดลูกแล4วประมาณ 1 เดือน ให4ปุ�ยน้ีทุก ๆ 2 เดือน จนกว�าจะเก็บผลได4 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.8-2.5 กิโลกรัมต�อ
ต4น 

พืชผัก เช�น แตงต�าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร� ครัง้
แรกใส�ก�อนปลูกหรือหลังจากปลูกแล4ว 5-7 วัน ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ปุ�ยครั้งแรก 25-30 วัน  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-15-28     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   15 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   28 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความสมบูรณ3
ต่ํา ใส�อัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน คือใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร� ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 
เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรมั
ต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง มะพร4าว กล4วย ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวน
ดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลติดลูกแล4วประมาณ 1 เดือน ให4ปุ�ยน้ีทุก ๆ 2 เดือน จนกว�าจะเก็บผลได4 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.8-2.5 กิโลกรัมต�อ
ต4น 

พืชผัก เช�น แตงต�าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร� ครัง้
แรกใส�ก�อนปลูกหรือหลังจากปลูกแล4ว 5-7 วัน ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ปุ�ยครั้งแรก 25-30 วัน  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-19-0   ชื่อการค	า.............................. เคร่ืองหมายการค	า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   19 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให	ใช	 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกไม4ประดับ พืชผัก 
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อัตราท่ีใช	 วิธีใช	 และระยะเวลาท่ีใช	 
พืชไร(   ถ4าใช4กับอ4อยจําเป8นต4องใช4ร�วมกับปุ�ยโพแทช ซ่ึงอ4อยมีความต4องการสูง เหมาะกับอ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว ท่ีมี 
ความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะกับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความสมบูรณ3ต่ํา ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
 อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง เท�าๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ี 2 หลังใส�ครั้งแรกประมาณ  
30-60 วัน 
  อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดูฝน ครั้งท่ี 2 หลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีการโรย 
ข4างแถว ในเขตชลประทาน ใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ี 2 ใส�ปุ�ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรัม 
ต�อไร�  หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และจะต4องพรวน 
ดินกลบปุ�ยเคมี 

ไม4ผล ใช4ส�งเสริมการเจริญเติบโตของต4นก�อนระยะออกดอกและควรเพ่ิมปุ�ยโพแทสเซียมในระยะพัฒนาการของผล ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4น โดยขุดร�องรัศมีพุ�มใบโรยปุ�ยเคมีลงในร�อง พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี แล4วจึงตามด4วยการให4นํ้า  
 ไม4ดอกไม4ประดับ ในกรณีท่ีปลูกเป8นไร� ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 70-100 กิโลกรัมต�อไร�  โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกโดยวิธีรองก4น
หลุมก�อนปลูก หรือหว�านเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ครั้งท่ีสองใส�หลังจากครัง้แรก 15-20 วัน 

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีก
หลายชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมอีอกเป8น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร4 
ระยะท่ี 2 ใส�หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรกแล4วประมาณ 25-30 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับ 

ชนิดของพืช 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร   15-30-0     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   30 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)     0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-80 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองต4งใส�ปุ�ยเคมี
ไนโตรเจน ใส�เมื่อพืชมีอายุได4 20-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน เงาะ องุ�น ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 170-400 กรัมต�อต4นในปKแรก
หรืออาจจะมากว�าน้ันในปKต�อ ๆ ไป (0.85-2.5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK) ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน ๆ ในระยะหน่ึงปK ควร
ใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง ใส�บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาด กะหล่ําปลี และผักกินใบอ่ืนๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� จะใส�ก่ีครั้งน้ันข้ึนอยู�กับ
อายุ และประเภทของผักน้ันๆ 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร   15-30-15     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   30 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ฝVาย ถ่ัวลสิง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว 
ฝVายใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรมัต�อไร� เพ่ือบํารุงลําต4น ใบ ให4เจรญิเติบโต แข็งแรงและใส�อีกครั้งในอัตราเดยีวกับ

ครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 
   ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ให4ใส�ครั้งเดียว โดยใส�ก�อนปลูกพืช เมื่อถ่ัวมีอายุประมาณ 15-20 วัน หลังจากกําจัดวัชพืช
แล4ว โดยโรยข4างแถวแล4วพูนโคน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรัมต�อไร� 

ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี เงาะ ทุเรยีน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย อัตราการใส�ปุ�ยเคมีแล4วแต�อายุของไม4
ผลน้ัน ๆ เช�น ส4ม อายุ 3 ปK ควรใส�ครั้งละ 250-750 กรัมต�อต4น ส4มอายุ 6 ปK ควรใส�ครั้งละ 500-1,500 กรัมต�อต4น 
ให4ปุ�ยเคมีน้ีช�วงก�อนออกดอก 1-2 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1.5-2.5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยใส�บริเวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ 

พืชผัก เช�น ผักกาดหัว หอม กระเทียม มะเขือเทศ มะเขือ พริก กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี นํ้าเต4า และแตงโม ใช4ปุ�ยเคมี
อัตราเช�นเดยีวกับพืชไร� แต�ระยะการใส�ควรจะเป8น 15-30 วันหลังจากใส�ปุ�ยเคมคีรั้งแรก  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-39-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   39 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ฝVาย ถ่ัวลสิง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว 
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� เพ่ือบํารุงลําต4น ใบ ให4เจริญเติบโต แข็งแรง และใส�อีกครั้งในอัตรา

เดียวกับครั้งแรก ใส�หลังจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 
   ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ให4ใส�ครั้งเดียว โดยใส�ก�อนปลูกพืชหรือเมื่อถ่ัวมีอายุประมาณ 15-20 วัน หลังจากกําจัด
วัชพืชแล4ว โดยโรยข4างแถวแล4วพูนโคน ใส�อัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 

ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี เงาะ ทุเรียน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย ช�วงก�อนให4ผลผลิต อัตราการใส�ปุ�ย
แล4วแต�อายุของไม4ผลน้ัน ๆ เช�น ส4ม อายุ 1-3 ปK ควรใส�ครั้งละ 200-1,000 กรัมต�อต4น ใส�ปุ�ยน้ี 2-3 ครั้ง ใส�อัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อ
ต4นต�อปK โดยใส�บริเวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ 

พืชผัก เช�น ผักกาดหัว หอม กระเทียม มะเขือเทศ มะเขือ พริก กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี นํ้าเต4า และแตงโม ใช4ปุ�ยเคมี
อัตราปุ�ยเช�นเดียวกับพืชไร� แต�ระยะการใส�ควรจะเป8น 15-30 วันหลังจากใส�ปุ�ยครั้งแรก  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-3-3      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    3 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4ปุ�ยน้ีเมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยส�งเสริมการเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อ
ต4นต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4บํารุงลําต4นหลังจาก
เก็บเก่ียวผลผลิตและตกแต�งลําต4น โดยใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุของพืชและขนาดของต4น โดยใส�
ปุ�ยเคมรีอบ ๆ ต4น ตามแนวทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 25 กิโลกรัมต�อไร�  

  นาข4าว  ระยะข4าว อายุ 25-30 วัน ให4ใช4หว�านในอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะข4าวโต อายุ 55-60 กิโลกรัมให4ใช4หว�านในอัตรา 25 กิโลกรัมต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-4-4      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    4 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4บํารุงหลังจากเก็บและตกแต�ง
แล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มแล4วพรวนดิน
กลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการระบายนํ้า 

พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 



 228 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-4-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4บํารุงหลังจากเก็บและตกแต�ง
แล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มแล4วพรวนดิน
กลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการระบายนํ้า 

พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-4-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4บํารุงหลังจากเก็บและตกแต�ง
แล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มแล4วพรวนดิน
กลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการระบายนํ้า 

พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-4-7      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    7 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4บํารุงหลังจากเก็บและตกแต�ง
แล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มแล4วพรวนดิน
กลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการระบายนํ้า 

พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-4-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุนและผลไม4อ่ืน ๆ 
ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ
และขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงหลังจากเก็บและตกแต�งแล4ว ใช4ปุ�ยเคมี
อัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มไม4แล4วพรวนดินกลบเม็ด
ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการระบายนํ้า 

พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-30 วัน ในอัตรา 30-60 กิโลกรมัต�อไร�  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-4-16      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   16 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพาราหลังเปPดกรดี 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

สามารถใช4ได4ในช�วงเปPดกรีดในปKแรก ๆ หากต4นยางเกิดอาการขาดฟอสเฟต ในระยะต�อมาก็ควรเพ่ิมปุ�ยฟอสเฟตเพ่ิมเตมิ
ได4  

การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4ว
คราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง 
โดยแบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริ่มผลิใบอ�อน ใส�ปุ�ยครั้งท่ีสอง
หลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-5-19      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   19 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ยางพาราหลังเปPดกรดี ไม4ผล พืชผัก 
พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง สับปะรด กล4วย อ4อยตอ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรัมต�อไร� การใส�ปุ�ยเคมคีวรใส�ระหว�างต4น

แล4วถากหญ4ากลบโคน ครั้งแรกถ4าเป8นกล4วยใส�ห�างโคนกอกล4วยในรศัมีกลางพุ�มใบ 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความ
อุดมสมบูรณ3ของดินและอายุของพืช อ4อยตอ ควรใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินร�วนเหนียว หรือดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ3 

ยางพาราหลังเปPดกรดี  สามารถใช4ได4ในช�วงเปPดกรีดในปKแรก ๆ หากต4นยางเกิดอาหารขาดฟอสเฟตในระยะต�อมาก็ควร
ใส�ปุ�ยฟอสเฟตเพ่ิมเติมได4 

การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตรแล4วคราดกลบ 
วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ วิธีเจาะเป8นร�อง โดยแบ�งใส� 2 คร
รั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะยางพาราเริม่ผลิใบอ�อน ใส�ปุ�ยครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 
เดือน 

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น กาแฟ มะม�วง มะพร4าว และปาล3มนํ้ามัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา พืชท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3
ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลหรือพืชท่ีให4ผลแล4ว ใส�อัตรา 2-10 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุของพืช โดยแบ�งใส�สอง
ครั้ง การให4ควรใส�แนวรัศมีปลายพุ�มใบ 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา ประมาณ 60-80 
กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใส�เป8นรองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และใส�ครั้งท่ีสองห�างจากครั้งแรกประมาณ 25-30 วัน 
โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-5-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
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  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4บํารุงหลังจากเก็บและตกแต�ง
แล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มแล4วพรวนดิน
กลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการระบายนํ้า 

พืชผัก  ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-6-16      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   16 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง สับปะรด กล4วย อ4อยตอ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรัมต�อไร� การใส�ปุ�ยเคมคีวรใส�ระหว�างต4น

แล4วถากหญ4ากลบโคน ครั้งแรกถ4าเป8นกล4วยใส�ห�างโคนกอกล4วยในรศัมีกลางพุ�มใบ 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความ
อุดมสมบูรณ3ของดินและอายุของพืช อ4อยตอ ควรใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินร�วนเหนียว หรือดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ3 

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น กาแฟ มะม�วง มะพร4าว และปาล3มนํ้ามัน ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา พืชท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3
ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลหรือพืชท่ีให4ผลแล4ว ใส�อัตรา 2-10 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุของพืช โดยแบ�งใส�สอง
ครั้ง การให4ควรใส�แนวรัศมีปลายพุ�มใบ 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา ประมาณ 60-80 
กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใส�เป8นรองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และใส�ครั้งท่ีสองห�างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 
โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-7-14      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   14 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย ปอ มันสําปะหลัง  

อ4อย ปอ ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� และครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) ในดินเหนียว 25 
กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ในดินทราย 50 กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ4าให4หมดเสียก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นให4ห�างจากโคนต4นพอควร 
และควรกลบดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคมี  
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังจากการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ส4ม ทุเรยีน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา กาแฟ มะพร4าว ยางพารา พืชท่ี
ยังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 400-600 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีย�อมแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8น
เกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใส�อัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุ ชนิดของพืช โดยแบ�งใส�สองครั้ง การใช4ควรใส�
แนวรัศมีพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนรากมากจนเกินไป  
  พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� 
ท้ังน้ีท้ังน้ันแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครัง้ ๆ แรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจาก
ครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-8-4      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    4 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ยกเว4นทุเรียน ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 
กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน สําหรบัไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4บํารุง
หลังจากเก็บและตกแต�งแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ ต4น 
ตามแนวพุ�มแล4วพรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการระบายนํ้า 

พืชผัก  ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-8-8       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย 
อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง 

    อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกอัตรา 25-40 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองใส�ในอัตรา 
25-40 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออ4อยอายปุระมาณ 3 เดือน โดยใส�แบบโรยข4างแถว 

อ4อยตอ ใส�ปุ�ยเคมสีองครั้ง เช�นเดยีวกับอ4อยปลูก เขตท่ีไม�มีชลประทานใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอ 
แต�ถ4ามีการชลประทานใส�ปุ�ยเคมีเพ่ิมข้ึนเป8นครั้งละ 30-40 กิโลกรัมต�อไร� 

มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4น แล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อ
มีอายุ 1-2 เดือน หรือหลังจากกําจัดวัชพืชครั้งแรก 

ฝVาย ควรใส�ปุ�ยเคมีน้ีในดินทรายหรือดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส�สองครั้ง ครั้ง
แรกใส� 30-35 กิโลกรมัต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั่งท่ีสองใส� 30-35 กิโลกรัมต�อไร� โรยข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคนเมื่อ
ฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีจะต4องปราบวัชพืชให4เรยีบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลิ้นจ่ี ลางสาด มังคุด ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีน้ีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปK
หน่ึง ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง มะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� 
กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ มะระ และพืชผักอีกหลายชนิด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรมัต�อไร� โดยใส�ครั้งแรกเมื่อพืชมี
อายุประมาณ 10-15 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4วประมาณ 15-30 วัน ใช4ปุ�ยเคมี
อัตรา 15-20 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของพืช  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-8-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวท่ีปลูกในดินทรายหรือดินร�วนปนทราย ท่ีมีธาตุโพแทสเซียมต่ําไม�เพียงพอต�อความต4องการของพืช 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40 กิโลกรมัต�อไร� ก�อนปSก
ดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
  ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว 

 20-30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-9-9       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย 
อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง 

    อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกอัตรา 25-40 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองใส�ในอัตรา 
25-40 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออ4อยอายปุระมาณ 3 เดือน โดยใส�แบบโรยข4างแถว 

อ4อยตอ ใส�ปุ�ยเคมสีองครั้ง เช�นเดยีวกับอ4อยปลูก เขตท่ีไม�มีชลประทานใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอ 
แต�ถ4ามีการชลประทานใส�ปุ�ยเคมีเพ่ิมข้ึนเป8นครั้งละ 30-40 กิโลกรัมต�อไร� 

มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4น แล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อ
มีอายุ 1-2 เดือน หรือหลังจากกําจัดวัชพืชครั้งแรก 

ฝVาย ควรใส�ปุ�ยเคมีน้ีในดินทรายหรือดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส�สองครั้ง ครั้ง
แรกใส� 30-35 กิโลกรมัต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั่งท่ีสองใส� 30-35 กิโลกรัมต�อไร� โรยข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคนเมื่อ
ฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีจะต4องปราบวัชพืชให4เรยีบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลิ้นจ่ี ลางสาด มังคุด ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีน้ีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปK
หน่ึง ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง มะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� 
กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ มะระ และพืชผักอีกหลายชนิด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรมัต�อไร� โดยใส�ครั้งแรกเมื่อพืชมี
อายุประมาณ 10-15 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4วประมาณ 15-30 วัน ใช4ปุ�ยเคมี
อัตรา 15-20 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของพืช  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-8-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย ปอ มันสําปะหลัง  

อ4อย ปอ ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� และครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) ในดินเหนียว 25 
กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ในดินทราย 50 กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ4าให4หมดเสียก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นให4ห�างจากโคนต4นพอควร 
และควรกลบดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคมี  
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังจากการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ส4ม ทุเรยีน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา กาแฟ มะพร4าว ยางพารา พืชท่ี
ยังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 400-600 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีย�อมแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8น
เกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใส�อัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุ ชนิดของพืช โดยแบ�งใส�สองครั้ง การใช4ควรใส�
แนวรัศมีพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนรากมากจนเกินไป  
  พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� 
ท้ังน้ีท้ังน้ันแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครัง้ ๆ แรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจาก
ครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-8-14      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   14 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย ปอ มันสําปะหลัง  

อ4อย ปอ ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� และครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) ในดินเหนียว 25 
กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ในดินทราย 50 กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ4าให4หมดเสียก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นให4ห�างจากโคนต4นพอควร 
และควรกลบดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคมี  
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังจากการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ส4ม ทุเรยีน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา กาแฟ มะพร4าว ยางพารา พืชท่ี
ยังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 400-600 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีย�อมแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8น
เกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใส�อัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุ ชนิดของพืช โดยแบ�งใส�สองครั้ง การใช4ควรใส�
แนวรัศมีพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนรากมากจนเกินไป  
  พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� 
ท้ังน้ีท้ังน้ันแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครัง้ ๆ แรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจาก
ครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-8-16      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   16 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางพาราหลังเปPดกรีด ใช4ในสวนยางท่ีไม�เคยปลูกพืชตระกูลถ่ัว และไม�ใส�ปุ�ยฟอสเฟตบํารุงพืช
คลุมสําหรับดินทุกชนิด  

การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4ว
คราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง 
โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริ่มผลใิบอ�อน (ประมาณเดือน
พฤษภาคม) ใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน (ประมาณเดือนกันยายน)  
ข4อควรระวัง 

1. ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสยีก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าพนักงานกองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และเจ4าหน4าท่ีกรมส�งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง 
หรือสถาบันวิจัยในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
3. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 4. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 5. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

6. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 7 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 8. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-10-10     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวท่ีปลูกในดินทรายหรือดินร�วนปนทราย ท่ีมีธาตุโพแทสเซียมต่ําไม�เพียงพอต�อความต4องการของพืช 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30 กิโลกรมัต�อไร� ก�อนปSก
ดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
  ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-11-14      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   11 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   14 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ  
อัตราการใช	 ประมาณ 60-80 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีท้ังน้ันแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครั้ง ๆ แรกใส�รอง
พ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า 
  พืชไร( เช�น อ4อย ปอ มันสําปะหลัง ปอ กล4วย สับปะรด 
อัตราการใช	 ประมาณ 60-70 แต�ปอให4ใช4 50 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุก
ครั้งควรดายหญ4าให4หมดเสียก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นให4ห�างจากโคนต4นพอควร และควรกลบดินเสยี
หลังจากใส�ปุ�ยเคมี  

ไม	ผลและไม	ยืนต	นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ส4ม ทุเรยีน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา กาแฟ มะพร4าว ยางพารา อัตรา
การใช4 พืชท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 400-600 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีย�อมแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3
ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใส�อัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุ ชนิดของพืช โดยแบ�งใส�สองครั้ง 
การใช4ควรใส�แนวรัศมีพุ�มใบ อย�าให4กระทบกระเทือนรากมากจนเกินไป  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-11-14     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   11 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   14 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวท่ีปลูกในดินทรายหรือดินร�วนปนทราย ท่ีมีธาตุโพแทสเซียมต่ําไม�เพียงพอต�อความต4องการของพืช 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30 กิโลกรมัต�อไร� ก�อนปSก
ดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
  ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-12-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)     8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว พืชผักและพืชหัว ท่ีปลูกในดนิทรายหรือดินร�วนปนทราย ท่ีมีธาตุโพแทสเซียมต่ํา 
ไม�เพียงพอต�อความต4องการของพืช 

อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
 ข4าว 
  ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30 กิโลกรมัต�อไร� ก�อนปSก
ดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
  ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  



 251 

 พืชผักและพืชหัว ใช4ได4กับมะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่าํปลี กะหล่าํดอก หอมหัวใหญ� กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผัก
อีกหลายชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมีออกเป8น 2 ระยะ 
  ระยะท่ี 1 ใช4เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรัมต�อไร� 
  ระยะท่ี 2 ใช4หลังจากใช4ปุ�ยเคมีครัง้แรกแล4ว 30-45 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� 
ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของพืช 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-14-16     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   14 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   16 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกและไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง ฝVาย ปอแก4ว อ4อย 
  มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียว เป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อ

อายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80 กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส� 40 กิโลกรมัต�อไร� โดยโรยเป8น

แถวรองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-90 วัน โดยวิธีโรยสองข4างแถวก�อนพูนดิน
กลบ 

ปอแก4ว ใช4ปุ�ยเคมีเพียงครั้งเดียวโรยตามข4างแถวปลูก แล4วพรวนดินกลบ เมื่อปอมีอายุ 15-20 วัน ในอัตรา 50 
กิโลกรมัต�อไร� 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  
อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก

ประมาณ 30-60 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย

ข4างแถว  
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปK
หน่ึง ๆ ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม 
ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 

ไม4ดอกไม4ประดับ ถ4าปลูกเป8นไร�ใช4เช�นเดียวกับพืชผัก ถ4าปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-16-0      ชื่อการค	า.............................. เคร่ืองหมายการค	า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   16 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให	ใช	 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช	 วิธีใช	 และระยะเวลาท่ีใช	 
พืชไร(  ถ4าใช4กับอ4อยจําเป8นต4องใช4ร�วมกับปุ�ยโพแทช ซ่ึงอ4อยมีความต4องการสูง เหมาะกับอ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว ท่ีม ี
ความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะกับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความสมบูรณ3ต่ํา ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-70 กิโลกรัมต�อไร� ดังน้ี 
  อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง เท�าๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ี 2 หลังใส�ครั้งแรกประมาณ  
30-60 วัน 
   อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ี 2 หลังใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีการโรย 
ข4างแถว ในเขตชลประทาน ใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ี 2 ใส�ปุ�ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรัม 
ต�อไร�  หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และจะต4องพรวน 
ดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4ส�งเสริมการเจริญเติบโตของต4นก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น โดยขุดร�องรัศมพุี�มใบ 
โดยปุ�ยเคมลีงในร�อง พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี แล4วจึงตามด4วยการให4นํ้า  
  ไม4ดอกไม4ประดับ ในกรณีท่ีปลูกเป8นไร� ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 70-100 กิโลกรัมต�อไร�  โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกโดยวิธี
รองก4นหลุมก�อนปลูก หรือหว�านเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ครั้งท่ีสองใส�หลงัจากครั้งแรก 15-20 วัน 

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีก
หลายชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมอีอกเป8น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร4 
ระยะท่ี 2 ใส�หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรกแล4วประมาณ 25-30 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับ 

ชนิดของพืช 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-16-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   16 % 
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  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว ข4าวโพด ข4าวฟaาง มันสําปะหลัง ไม4ผล และพืชผัก ท่ีเป8นดินทรายหรือดินร�วนปนทราย 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ข4าว 
   ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
   ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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  พืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง มันสาํปะหลัง 
   ข4าวโพด และข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกหรือตอนดายหญ4า (ทํารุ�น) ก็ได4หรือจะแบ�งใส�
สองครั้งเท�า ๆ กัน คือ ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก และครั้งท่ีสองเมื่อข4าวโพดอายุ 20-30 วัน โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพรวนดินกลบ 
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 80-100 กิโลกรมัต�อไร� เมื่อมีอายุ 
1-2 เดือน หรือหลังกําจัดวัชพืชครัง้แรก 

ไม4ผล ใช4เร�งความเจรญิเติบโตของต4นก�อนให4ผล โดยใส�อัตรา 1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปKของอายุพืช โดยแบ�งใส� 3-4 ครั้ง ทุก 
ๆ 3-4 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บและตกแต�งก่ิงแล4ว ใส�อัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีแล4วแต�อายุของ
พืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีก
หลายชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมอีอกเป8น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร4 
ระยะท่ี 2 ใส�หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรกแล4วประมาณ 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของ

พืช 
 

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-16-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   16 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว ข4าวโพด ข4าวฟaาง มันสําปะหลัง ไม4ผล ไม4ดอกไม4ประดับ และพืชผัก ท่ีเป8นดินทรายหรือดินร�วน 
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ปนทรายอัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ข4าว 
   ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
   ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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  พืชไร� เช�น อ4อย ข4าวโพด ข4าวฟaาง มันสําปะหลัง 
   อ4อย  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร� โดยใส�รองก4นร�องก�อนปลูกหรือหลังแต�งตอ ประมาณ 1 เดือน 
   ข4าวโพด และข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกหรือตอนดายหญ4า (ทํารุ�น) ก็ได4หรือจะแบ�งใส�
สองครั้งเท�า ๆ กัน คือ ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก และครั้งท่ีสองเมื่อข4าวโพดอายุ 20-30 วัน โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพรวนดินกลบ 
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 80-100 กิโลกรมัต�อไร� เมื่อมีอายุ 
1-2 เดือน หรือหลังกําจัดวัชพืชครัง้แรก 

ไม4ผล ใช4เร�งความเจรญิเติบโตของต4นก�อนให4ผล โดยใส�อัตรา 1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปKของอายุพืช โดยแบ�งใส� 3-4 ครั้ง ทุก 
ๆ 3-4 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บและตกแต�งก่ิงแล4ว ใส�อัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น ท้ังน้ีแล4วแต�อายุของ
พืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมีรอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีก
หลายชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมอีอกเป8น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร4 
ระยะท่ี 2 ใส�หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรกแล4วประมาณ 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของ

พืช 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-16-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   16 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดนิเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง มันสาํปะหลัง 
   ข4าวโพด และข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกหรือตอนดายหญ4า (ทํารุ�น) ก็ได4หรือจะแบ�งใส�
สองครั้งเท�า ๆ กัน คือ ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก และครั้งท่ีสองเมื่อข4าวโพดอายุ 20-30 วัน โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพรวนดินกลบ 
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 80-100 กิโลกรมัต�อไร� เมื่อมีอายุ 
1-2 เดือน หรือหลังกําจัดวัชพืชครัง้แรก 

ไม4ผล ใช4เร�งความเจรญิเติบโตของต4นก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1 กิโลกรมัต�อต4นต�อปKของอายุพืช โดยแบ�งใส� 3-4 ครั้ง 
ทุก ๆ 3-4 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บและตกแต�งก่ิงแล4ว ใส�อัตรา 2-3 กิโลกรมัต�อต4น ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ
ของพืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีก
หลายชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมอีอกเป8น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร4 
ระยะท่ี 2 ใส�หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรกแล4วประมาณ 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของ

พืช 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-16-9      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   16 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดนิเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง มันสาํปะหลัง 
   ข4าวโพด และข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกหรือตอนดายหญ4า (ทํารุ�น) ก็ได4หรือจะแบ�งใส�
สองครั้งเท�า ๆ กัน คือ ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก และครั้งท่ีสองเมื่อข4าวโพดอายุ 20-30 วัน โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพรวนดินกลบ 
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 80-100 กิโลกรมัต�อไร� เมื่อมีอายุ 
1-2 เดือน หรือหลังกําจัดวัชพืชครัง้แรก 

ไม4ผล ใช4เร�งความเจรญิเติบโตของต4นก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1 กิโลกรมัต�อต4นต�อปKของอายุพืช โดยแบ�งใส� 3-4 ครั้ง 
ทุก ๆ 3-4 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บและตกแต�งก่ิงแล4ว ใส�อัตรา 2-3 กิโลกรมัต�อต4น ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ
ของพืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีก
หลายชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมอีอกเป8น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร4 
ระยะท่ี 2 ใส�หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรกแล4วประมาณ 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของ

พืช 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-16-13     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   16 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   13 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกและไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง ฝVาย ปอแก4ว อ4อย 
  มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียว เป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อ

อายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80 กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส� 40 กิโลกรมัต�อไร� โดยโรยเป8น

แถวรองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-90 วัน โดยวิธีโรยสองข4างแถวก�อนพูนดิน
กลบ 

ปอแก4ว ใช4ปุ�ยเคมีเพียงครั้งเดียวโรยตามข4างแถวปลูก แล4วพรวนดินกลบ เมื่อปอมีอายุ 15-20 วัน ในอัตรา 50 
กิโลกรมัต�อไร� 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  
อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก

ประมาณ 30-60 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย

ข4างแถว  
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปK
หน่ึง ๆ ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม 
ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 

ไม4ดอกไม4ประดับ ถ4าปลูกเป8นไร�ใช4เช�นเดียวกับพืชผัก ถ4าปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-16-16     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   16 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   16 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกและไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง ฝVาย ปอแก4ว อ4อย  
  มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียว เป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อ

อายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80 กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส� 40 กิโลกรมัต�อไร� โดยโรยเป8น

แถวรองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-90 วัน โดยวิธีโรยสองข4างแถวก�อนพูนดิน
กลบ 

ปอแก4ว ใช4ปุ�ยเคมีเพียงครั้งเดียวโรยตามข4างแถวปลูก แล4วพรวนดินกลบ เมื่อปอมีอายุ 15-20 วัน ในอัตรา 50 
กิโลกรมัต�อไร� 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  
อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก

ประมาณ 30-60 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย

ข4างแถว  
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปK
หน่ึง ๆ ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม 
ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 

ไม4ดอกไม4ประดับ ถ4าปลูกเป8นไร�ใช4เช�นเดียวกับพืชผัก ถ4าปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-16-26     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   16 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   26 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว ร�วนเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความสมบูรณ3
ต่ํา ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 48-80 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน คือใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร� ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 
เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรมั
ต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง มะพร4าว กล4วย ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวน
ดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลติดลูกแล4วประมาณ 1 เดือน ให4ปุ�ยน้ีทุก ๆ 2 เดือน จนกว�าจะเก็บผลได4 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.8-2.5 กิโลกรัมต�อ
ต4น 

พืชผัก เช�น แตงต�าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร� ครัง้
แรกใส�ก�อนปลูกหรือหลังจากปลูกแล4ว 5-7 วัน ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ปุ�ยครั้งแรก 25-30 วัน  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-20-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   20 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวท่ีปลูกในดินเหนียว ถ4าเป8นดินทราย หรือดินท่ีมีธาตุโพแทสเซียมต่ํา ควรใส�ปุ�ยเคมโีพแทสเซียม 
คลอไรด3 8 กิโลกรัมต�อไร� พร4อมกับการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-35 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45วัน  
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
  ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-35 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียม 
คลอไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-20-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   20 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความสมบูรณ3ต่ํา  
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
   อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน 
   อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังจากตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 
20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและจะต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4เร�งความเจรญิเติบโตของต4นก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น โดยขุดร�องรศัมีพุ�มใบ โรยปุ�ยเคมลีง
ในร�อง พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี แล4วจึงตามด4วยการให4นํ้า  
  ไม4ดอกไม4ประดับ ในกรณีท่ีปลูกเป8นไร� ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 70-100 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกโดยวิธีรอง
ก4นหลุมก�อนปลูก หรือหว�านเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ครั้งท่ีสองใส�หลังจากครั้งแรก 15-20 วัน 

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีก
หลายชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมอีอกเป8น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 ใส�หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรกแล4วประมาณ 25-30 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 

ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของพืช 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-20-3      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   20 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)       3 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความสมบูรณ3ต่ํา  
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
   อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน 
   อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังจากตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 
20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและจะต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4เร�งความเจรญิเติบโตของต4นก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น โดยขุดร�องรศัมีพุ�มใบ โรยปุ�ยเคมลีง
ในร�อง พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี แล4วจึงตามด4วยการให4นํ้า  
  ไม4ดอกไม4ประดับ ในกรณีท่ีปลูกเป8นไร� ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 70-100 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกโดยวิธีรอง
ก4นหลุมก�อนปลูก หรือหว�านเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ครั้งท่ีสองใส�หลังจากครั้งแรก 15-20 วัน 

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีก
หลายชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมอีอกเป8น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 ใส�หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรกแล4วประมาณ 25-30 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 

ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของพืช 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-20-5    ช่ือการค4า..............................  เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   20 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความสมบูรณ3ต่ํา  
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
   อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน 
   อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังจากตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 
20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและจะต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4เร�งความเจรญิเติบโตของต4นก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น โดยขุดร�องรศัมีพุ�มใบ โรยปุ�ยเคมลีง
ในร�อง พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี แล4วจึงตามด4วยการให4นํ้า  
  ไม4ดอกไม4ประดับ ในกรณีท่ีปลูกเป8นไร� ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 70-100 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกโดยวิธีรอง
ก4นหลุมก�อนปลูก หรือหว�านเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ครั้งท่ีสองใส�หลังจากครั้งแรก 15-20 วัน 

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีก
หลายชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมอีอกเป8น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 ใส�หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรกแล4วประมาณ 25-30 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 

ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของพืช 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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อกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-24-8       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   24 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อยท่ีปลูกในดินเหนียว มีความสมบูรณ3สูง ไม�เหมาะท่ีจะใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินท่ีมีความสมบูรณ3ต่ํา  
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
   อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน 
   อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังจากตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 
20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและจะต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4เร�งความเจรญิเติบโตของต4นก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น โดยขุดร�องรศัมีพุ�มใบ โรยปุ�ยเคมลีง
ในร�อง พรวนดินกลบเมด็ปุ�ยเคมี แล4วจึงตามด4วยการให4นํ้า  
  ไม4ดอกไม4ประดับ ในกรณีท่ีปลูกเป8นไร� ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 70-100 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกโดยวิธีรอง
ก4นหลุมก�อนปลูก หรือหว�านเมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว ครั้งท่ีสองใส�หลังจากครั้งแรก 15-20 วัน 

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีก
หลายชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมอีอกเป8น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ใส�เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ระยะท่ี 2 ใส�หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรกแล4วประมาณ 25-30 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 

ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของพืช 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร        17-0-4     ชื่อการค	า.............................. เคร่ืองหมายการค	า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     17 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    4 % 

พืชท่ีแนะนําให	ใช	    ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว โดยเฉพาะในดินท่ีเคยใช4ปุ�ยฟอสเฟตมาก�อน 
อัตราท่ีใช	 วิธีใช	 และระยะเวลาท่ีใช	 

ไม4ผล ยกเว4นทุเรียน ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยส�งเสริมความเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมี    อัตรา 
1-3 กิโลกรัมต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ และขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้งทุก ๆ 3 เดือน 

สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4บํารุงหลังจากเก็บและตดัแต�งแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3  กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืช
และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 

    แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 17-7-18      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     17 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
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  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 

พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง อ4อยตอ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรัมต�อไร�  และสับปะรด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 300-350 กิโลกรัม
ต�อไร� การใส�ปุ�ยเคมีควรใส�ระหว�างต4นแล4วถากหญ4ากลบโคน ครั้งแรกถ4าเป8นกล4วยใส�ห�างโคนกอกล4วยในรัศมีกลางพุ�มใบ 0.5-1 
กิโลกรมัต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินและอายุของพืช อ4อยตอ ควรใช4กับอ4อยท่ีปลูกในดินร�วนเหนียว หรือ
ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ3 

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น กาแฟ มะม�วง มะพร4าว และปาล3มนํ้ามัน  
พืชท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-1 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8น
เกณฑ3 หากเป8นไม4ผลหรือพืชท่ีให4ผลแล4ว ใส�อัตรา 2-10 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุของพืช โดยแบ�งใส�สองครั้ง การให4
ควรใส�แนวรัศมีปลายพุ�มใบ 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา ประมาณ 60-80 
กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ครั้งแรกใส�เป8นรองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และใส�ครั้งท่ีสองห�างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน 
โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 17-17-17     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     17 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   17 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   17 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกและไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง ฝVาย ปอแก4ว อ4อย  
  มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียว เป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อ

อายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
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ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80 กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส� 40 กิโลกรมัต�อไร� โดยโรยเป8น
แถวรองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-90 วัน โดยวิธีโรยสองข4างแถวก�อนพูนดิน
กลบ 

ปอแก4ว ใช4ปุ�ยเคมีเพียงครั้งเดียวโรยตามข4างแถวปลูก แล4วพรวนดินกลบ เมื่อปอมีอายุ 15-20 วัน ในอัตรา 50 
กิโลกรมัต�อไร� 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  
อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก

ประมาณ 30-60 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย

ข4างแถว  
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปK
หน่ึง ๆ ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม 
ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 

ไม4ดอกไม4ประดับ ถ4าปลูกเป8นไร�ใช4เช�นเดียวกับพืชผัก ถ4าปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 17-46-0      ช่ือการค4า..............................เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     17 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   46 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ยืนต4น และทุ�งหญ4าเลีย้งสัตว3 ในกรณีท่ีดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ และใช4เป8นแม�ปุ�ยผสมสูตรต�าง ๆ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ยืนต4น ใช4เร�งดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 
30-50 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4น ตามขนาดและชนิดของต4นไม4น้ัน 

ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� หว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมลด็หญ4าพรวนดินกลบ หรือจะใช4หว�าน
ร�วมกับเมล็ดก็ได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ� และให4ผลผลติสูง 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
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 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 



 273 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-0-10     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร�  
ยาสูบ ปุ�ยน้ีเหมาะสําหรับใช4ในดินท่ีมีฟอสฟอรัสเพียงพอกับความต4องการของพืช หรือดินท่ีใช4ฟอสเฟตติดต�อกัน

นาน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100-130 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากปลูก 7-10 วัน แต�กรณีในการแบ�งใส� 2 ครั้ง ควรใส�ครั้งแรกครึ่งหน่ึง
ภายใน 1 สัปดาห3 และอีกครึ่งหน่ึงท่ีเหลือควรใส�ในสัปดาห3ท่ี 3-4 หลงัจากปลูก โดยอาจแบ�งใส�เป8นสองแถบหรือแถบเดียวข4างใด
ข4างหน่ึงหรือท้ัง 2 ข4างโดยทําเป8นร�องเล็ก ๆ ข4างต4นยาสูบตามแถวยาวห�างจากต4น 4-6 น้ิว อีกประมาณ 2-4 น้ิว หรือจะใส�โดยรอบ
ต4นห�างจากต4นยาสูบ 4-6 น้ิวก็ได4 

พืชไร�อ่ืน ๆ เช�น ข4าวโพด สับปะรด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100 กิโลกรัมต�อไร� โดยใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นให4
ห�างจากโคนต4นพอสมควร และควรกลบดินหลังใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน น4อยหน�า สับปะรด ใส�เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ ใส�ทุก 1-2 เดือน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 250-800 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของพืช กรณี
หลังเก็บเก่ียวผลผลติแล4วใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น เพ่ือบํารุงให4สมบูรณ3โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆ แนวรัศมีทรงพุ�ม แล4วพรวนดิน
กลบเมด็ปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า  

พืชผัก เช�น คะน4า ค่ึนใช� ผักกาดขาวปลี มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 70-80 กิโลกรัมต�อไร� ข้ึนกับความอุดมสมบูรณ3ของดิน 
ควรแบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืน จํานวนครึ่งหน่ึง ครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�ปุ�ยแต�งหน4า หอม 
กระเทียม แต�งต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชผักชนิดอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งการใส�
เป8น 2 ครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังการใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน  

ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นท้ังสองข4างพรวนดินกลบเมลด็ปุ�ยและตามด4วยการรดนํ้า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-4-0       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม�แนะนําให4ใช4กับอ4อย  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชผัก เช�น มะเขือเทศ แตงโม พรกิ กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� โดยใส�ก�อนปลูกหรือหลังจากย4ายกล4าปลูกแล4ว 7-10 วัน 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-4-5       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางอ�อนท่ีมีอายุตั้งแต� 3 ปK ครึ่งข้ึนไปถึงยางกรีดได4ซึ่งปลูกในดินร�วน  

การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4ว
คราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง 
โดยมีอัตราท่ีใช4และระยะเวลา ดังน้ี  

จํานวนปุ�ยเคมีท่ีใช4  
ต4นยางอาย ุ

จํานวน 
ต4นต�อไร� กรัมต�อต4น กิโลกรมัต�อไร� 

 
หมายเหต ุ

2 เดือน 80 100 8.0 ใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ โคนต4น มีรัศมีห�างจากโคนต4น 12 น้ิว 
5 เดือน 80 100 8.0 ใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ โคนต4น มีรัศมีห�างจากโคนต4น 15 น้ิว 

3.5-4.5 ปK 64 800 51.20 
4.5-5.5 ปK 64 800 51.20 

หว�านปุ�ยเคมีให4กระจายเตม็พ้ืนท่ีหรือเป8นแถบกว4าง 
ระหว�างแถวยาง ห�างจากต4นข4างละ 1 เมตร 

สําหรับต4นยางท่ีมีอายเุกิน 5 ปKครึ่งข้ึนไปจนถึงยางกรีดได4 ใส�ปุ�ยเคม ี5 เดือนครั้ง ๆ ละ 400 กรัมต�อต4น  
ข4อควรระวัง 

1. ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสยีก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าพนักงานกองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และเจ4าหน4าท่ีกรมส�งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง 
หรือสถาบันวิจัยในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
3. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 4. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 5. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

6. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 7 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 8. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 
 

 ปSจจุบันไม�แนะนําให4ใช4
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-4-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร 
(ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน 
โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงหลังจากเก็บและตกแต�งแล4ว  
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มไม4แล4วพรวนดิน
กลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการระบายนํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-4-9      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร 
(ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน 
โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงหลังจากเก็บและตกแต�งแล4ว  
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืชและขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มไม4แล4วพรวนดิน
กลบเมด็ปุ�ยเคมีแล4วตามด4วยการระบายนํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-6-4      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    4 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ยกเว4นทุเรียน ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยส�งเสริมการเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 
กิโลกรมัต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ และขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้งทุก ๆ 3 เดือน 

สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4บํารุงตอนหลังจากเก็บและตดัแต�งแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 3-6 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืช
และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมรีอบต4น ตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-6-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ยกเว4นทุเรียน ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยส�งเสริมการเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 
กิโลกรมัต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ และขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้งทุก ๆ 3 เดือน 

สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4บํารุงตอนหลังจากเก็บและตดัแต�งแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 3-6 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืช
และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมรีอบต4น ตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-6-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ยกเว4นทุเรียน ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) เร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 2-5 กิโลกรัม
ต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ และขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้งทุก ๆ 3 เดือน 

สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4บํารุงตอนหลังจากเก็บและตดัแต�ง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 3-6 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืช
และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมรีอบต4น ตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-6-9  ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดผงให4ทางดิน ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)             18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล หรือพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ยกเว4นทุเรียน ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) ส�งเสรมิการเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-1.5 
กิโลกรมัต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุ และขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้งทุก ๆ 3 เดือน 

สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใช4บํารุงตอนหลังจากเก็บและตดัแต�งแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของพืช
และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยเคมรีอบต4น ตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมีและตามด4วยการให4นํ้า 
 พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� 
  ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� 
ท้ังน้ีควรเลือกใส�ปุ�ยกับไม4ผลและพืชผักท่ีทนทานต�อคลอไรด3ได4ด ี
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-6-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK 
   อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-
60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรมั
ต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย ลางสาด มังคุด มะม�วง มะพร4าว กล4วย ใส�ปุ�ยเคมบีริเวณทรงพุ�มแล4วพรวน
ดินกลบ ใช4เมื่อไม4ผลติดลูกแล4วประมาณ 1 เดือน ให4ปุ�ยเคมีน้ีทุก ๆ 2 เดือน จนกว�าจะเก็บผลได4 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อ
ต4น 

พืชผัก เช�น แตงต�าง ๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน4า กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ใส�เมื่อพืชตั้งตวัดีแล4วแบ�งใส�สอง
ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�
ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร   18-8-0      ช่ือการค4า..............................  เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)        8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)     0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวโพด ข4าวฟaาง และพืชผัก ท่ีปลูกในดินร�วนหรือดินเหนียว แต�ถ4าปลูกในดินทรายแล4วควรพิจารณา 
                       ใส�ปุ�ยโพแทชร�วมกัน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-80 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส� 20-35 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีรองก4น
หลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 25-30 กิโลกรัมต�อไร� ใส�เมื่อพืชมีอายุ 20-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก แล4วพรวนดินพรวนดินกลบ
พูนโคนต4นข4าวโพด 

พืชผัก ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� จะแบ�งก่ีครั้งน้ันข้ึนอยู�กับอายุและประเภทของผักและใช4เพ่ือเร�งการ
เจริญเติบโตเท�าน้ัน  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-8-26  ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

 ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
 ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     8 % 
 โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)        26 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง สับปะรด กล4วย  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-35  กิโลกรมัต�อไร�  ใส� 2 ครั้ง การใส�ปุ�ยเคมีควรใส�ระหว�าง

ต4นแล4วถากหญ4ากลบโคน ครั้งแรกถ4าเป8นกล4วย ใส�ห�างโคนกอกล4วยในรัศมีกลางพุ�มใบ 250-500 กรัม 
ต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินและอายุของพืช  มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดยีวสองข4างต4นมันสําปะหลัง 
แล4วพรวนดินกลบในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังจากกําจัดวัชพืชครั้งแรก   

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น กาแฟ มะม�วง มะพร4าว และปาล3มนํ้ามัน  
พืชท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 250-500 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดิน
เป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลหรือพืชท่ีให4ผลแล4ว ใส�อัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุของพืช โดยแบ�งใส�สองครั้ง การ
ให4ควรใส�แนวรัศมีปลายพุ�มใบ 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�เป8นรองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และใส�ครั้งท่ีสองห�างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมี
แต�งหน4า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-10-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 
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  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวโพด ข4าวฟaาง และพืชผักต�าง ๆ ท่ีปลูกในดินร�วนหรือดินเหนียว  
แต�ถ4าปลูกในดินทรายแล4ว ควรพิจารณาใส�ปุ�ยโพแทชร�วมกับปุ�ยสูตรน้ี 

อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
ข4าวโพด - ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-80 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใส� 20-35 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีรองก4น

หลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 25-30 กิโลกรัมต�อไร� ใส�เมื่อพืชมีอายุ 20-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก แล4วพรวนดินกลบปุ�ยพูนโคน
ต4นข4าวโพด 

พืชผักต�าง ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� จะแบ�งก่ีครั้งน้ันข้ึนอยู�กับอายุและประเภทของผักและใช4เพ่ือเร�งการ
เจริญเติบโตเท�าน้ัน  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-10-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางเล็กท่ีมีอายุต่ํากว�า 3 ปKครึ่งซ่ึงปลูกในดินร�วน 

การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4ว
คราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง 
โดยมีอัตราท่ีใช4และระยะเวลา ดังน้ี  

จํานวนปุ�ยเคมีท่ีใช4  
ต4นยางอาย ุ

จํานวน 
ต4นต�อไร� กรัมต�อต4น กิโลกรมัต�อไร� 

 
หมายเหต ุ

2 เดือน 80 62.5 5.0 ใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ โคนต4น มีรัศมีห�างจากโคนต4น 12 น้ิว 
5 เดือน 80 62.5 5.0 ใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ โคนต4น มีรัศมีห�างจากโคนต4น 15 น้ิว 
8 เดือน 80 93.75 7.5 ใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ โคนต4น มีรัศมีห�างจากโคนต4น 15 น้ิว 
12 เดือน 80 125.0 10.0 ใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ โคนต4น มีรัศมีห�างจากโคนต4น 18 น้ิว 
15 เดือน 80 125.0 10.0 ใส�ปุ�ยเคมรีอบ ๆ โคนต4น มีรัศมีห�างจากโคนต4น 24 น้ิว 
18 เดือน 80 125.0 10.0 

2 ปK 80 187.5 15.0 
2 ปKครึ่ง 80 187.5 15.0 

3 ปK 80 300.0 24.0 

หว�านปุ�ยเคมีให4กระจายเตม็พ้ืนท่ีหรือเป8นแถบกว4าง 
ระหว�างแถวยาง ห�างจากต4นข4างละ 1 เมตร 

และเมื่อต4นยางมีอายุ 3 ปKครึ่ง ให4ใส�ปุ�ยเคมีน้ีในอัตรา 300 กรัมต�อต4น  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าพนักงานกองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และเจ4าหน4าท่ีกรมส�งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง 
หรือสถาบันวิจัยในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นปุ�ย B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-12-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว พืชไร� พืชผักและพืชหัว ท่ีปลกูในดินทรายหรือดินร�วนปนทรายท่ีมีธาตุโพแทสเซียมต่ํา 
ไม�เพียงพอต�อความต4องการของพืช 

อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
 ข4าว 
  ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-35 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
  ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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 พืชผักและพืชหัว ใช4ได4กับมะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่าํปลี กะหล่าํดอก หอมหัวใหญ� กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผัก
อีกหลายชนิด โดยแบ�งการใช4ปุ�ยเคมีออกเป8น 2 ระยะ 
  ระยะท่ี 1 ใช4เมื่อต4นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรัมต�อไร� 
  ระยะท่ี 2 ใช4หลังจากใช4ปุ�ยเคมีครัง้แรกแล4ว 30-45 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� 
ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของพืช 

สําหรับพืชไร� ใช4ได4กับข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปลูกหรือตอนดายหญ4า (ทํารุ�น) ก็ได4 
หรือจะแบ�งใส�สองครั้ง ๆ ละ เท�า ๆ กัน คือ ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก และครั้งท่ีสองเมื่อข4าวโพด ข4าวฟaาง อายุประมาณ 20-30 วัน โดย
โรยข4างแถวปลูก หลังจากน้ันจึงพูนโคนกลบ  
  สําหรับมันสําปะหลัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากกําจัดวัชพืชครั้งแรก หรือเมื่อมันสาํปะหลังมีอายุ 1-2 
เดือน โดยใส�เป8นแถวสองข4าง ห�างจากต4นประมาณ 20 เซนติเมตร แล4วกลบปุ�ย  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-22-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   22 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวท่ีปลูกในดินเหนียว ถ4าเป8นดินทราย หรือดินท่ีมีธาตุโพแทสเซียมต่ํา ควรใส�ปุ�ยเคมโีพแทสเซียม 
คลอไรด3 8 กิโลกรัมต�อไร� พร4อมกับการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-35 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45วัน  
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
  ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-35 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียม 
คลอไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-46-0  ช่ือสามัญ ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต   ช่ือการค4า..............................เครือ่งหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   46 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)     0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ยืนต4น และทุ�งหญ4าเลีย้งสัตว3 ในกรณีท่ีดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ และใช4เป8นแม�ปุ�ยผสมสูตรต�าง ๆ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ยืนต4น ใช4เร�งดอก โดยใช4ใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบ ในระยะก�อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 30-50 วัน 
ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-4 กิโลกรัมต�อต4น ตามขนาดและชนิดของต4นไม4น้ัน 

ทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� หว�านรองพ้ืนก�อนหว�านเมลด็หญ4าพรวนดินกลบ หรือจะใช4หว�าน
ร�วมกับเมล็ดก็ได4 จะทําให4เมล็ดหญ4าท่ีงอกข้ึนมาแตกแขนงใหญ� และให4ผลผลติสูง 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 19-19-19     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     19 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   19 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   19 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล ไม4ดอกและไม4ประดับ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง ฝVาย ปอแก4ว อ4อย  
  มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียว เป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-45 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อ

อายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 62 กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส� 31 กิโลกรมัต�อไร� โดยโรยเป8น

แถวรองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 31 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-90 วัน โดยวิธีโรยสองข4างแถวก�อนพูนดิน
กลบ 

ปอแก4ว ใช4ปุ�ยเคมีเพียงครั้งเดียวโรยตามข4างแถวปลูก แล4วพรวนดินกลบ เมื่อปอมีอายุ 15-20 วัน ในอัตรา 40 
กิโลกรมัต�อไร� 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-62 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  
อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก

ประมาณ 30-60 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย

ข4างแถว  
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบในอัตรา 0.4-4 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปK
หน่ึง ๆ ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-45 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม 
ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 

ไม4ดอกไม4ประดับ ถ4าปลูกเป8นไร�ใช4เช�นเดียวกับพืชผัก ถ4าปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 12-23 กรัมต�อกระถาง 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 19-30-0       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     19 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   30 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผักท่ีปลูกในดินเหนียวและดินร�วน  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-80 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองต4องใส�ปุ�ยเคมี
ไนโตรเจน ใส�เมื่อพืชมีอายุได4 20-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก  

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน เงาะ องุ�น ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 170-400 กรัมต�อต4น 
ในปKแรกหรืออาจจะมากกว�าน้ันในปKต�อ ๆ ไป (0.85-2.5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK) ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน ๆ 
ในระยะหน่ึงปK ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง ใส�บรเิวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ  
  พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาด กะหล่ําปลี และผักกินใบอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� จะใส�ก่ีครั้งน้ันข้ึนอยู�กับ
อายุและประเภทของผักน้ัน ๆ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-3-3      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    3 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยน้ีในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 
25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง 
ๆ ละ เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน 
ก�อนใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสียก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดนิกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม 
ในระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมบีริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปK
หน่ึง ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า 
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4
ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา   ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถิ่น  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู�  เม่ือใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากขึ้น ถ4าให4ได4ผลดียิ่งขึ้น ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหม่ันดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-3-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยน้ีในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 
25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
  ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ๆ ละ 
เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรยีมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน ก�อน
ใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสยีก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดินกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม 
ในระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมบีริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปK
หน่ึง ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า 
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4
ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา   ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถิ่น  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู�  เม่ือใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากขึ้น ถ4าให4ได4ผลดียิ่งขึ้น ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหม่ันดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 



 296 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-3-12       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4  แปลงเพาะกล4ายาสูบท่ัวไป  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1.5-5 กิโลกรัมต�อแปลงเพาะมาตรฐาน 11 ตารางเมตร โดยหว�านลงในแปลงให4ท่ัว อาจแบ�งใส�ทีละครึ่ง
แปลง โดยหว�านให4ท่ัวท้ังครึ่งท่ีแบ�งไว4 และท่ีเหลือก็ใส�ครึ่งแปลงให4ท่ัวเช�นกัน เมื่อหว�านแล4วให4กลบปุ�ยลงในแปลงเพาะท้ิงไว4 4-5 
ช่ัวโมง โดยใช4ไม4พายแซะเข4าไปในดิน แล4วกลับปุ�ยลงไปข4างล�าง เอาดินล�างข้ึนข4างบน เมื่อกลบปุ�ยแล4วควรหว�านเมล็ดยาสูบเลย 
หรือไม�ควรเว4นไว4เกิน 2-3 วัน  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 



 297 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-4-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยน้ีในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 
25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง 
ๆ ละ เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน 
ก�อนใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสียก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดนิกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม 
ในระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมบีริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปK
หน่ึง ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า 
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4
ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา   ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าที่  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีที่ใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให4น้ํา ควรให4น้ําน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะที่ปPดมิดชดิ อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-4-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยน้ีในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 
25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง 
ๆ ละ เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน 
ก�อนใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสียก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดนิกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม 
ในระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมบีริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปK
หน่ึง ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า 
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4
ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา   ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถิ่น  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู�  เม่ือใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากขึ้น ถ4าให4ได4ผลดียิ่งขึ้น ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหม่ันดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-5-24       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก และไม4ดอกไม4ประดบั 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ  
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลหลังจากเริม่ติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ในอัตรา 175-570 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4อง
แล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก กรณีท่ีไม4ผลน้ันเก็บเก่ียวผลเสร็จแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.72-2 กิโลกรมัต�อต4น เพ่ือบํารุงต4นให4
สมบูรณ3 การใส�ทุกครั้งจะต4องใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบพรวนดินกลบ และตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว พืชกินหัวอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-70 กิโลกรมั 
ต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน  
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-70 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโรยท้ังสองข4างแถว แล4วพรวนดนิกลบตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-4-30       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก และไม4ดอกไม4ประดบั 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ  
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลหลังจากเริม่ติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ในอัตรา 175-570 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4อง
แล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก กรณีท่ีไม4ผลน้ันเก็บเก่ียวผลเสร็จแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.72-2 กิโลกรมัต�อต4น เพ่ือบํารุงต4นให4
สมบูรณ3 การใส�ทุกครั้งจะต4องใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบพรวนดินกลบ และตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว พืชกินหัวอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-70 กิโลกรมัต�อไร� แบ�ง
ใส�สองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน  
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-70 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโรยท้ังสองข4างแถว แล4วพรวนดนิกลบตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-5-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน 
หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยน้ีในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 
25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง 
ๆ ละ เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน 
ก�อนใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสียก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดนิกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใสปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า  
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
อัตราเดยีวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากบัปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถิ่น  เพื่อให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพื่อปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีที่ใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู�  เม่ือใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให4น้ํา ควรให4น้ําน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพิ่มให4มากขึ้น ถ4าให4ได4ผลดียิ่งขึ้น ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจดั ฝนไม�ตก 
 3. ควรหม่ันดูแลปVองกันกาํจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถกูความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-5-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน 
หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยน้ีในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 
25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง 
ๆ ละ เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน 
ก�อนใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสียก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดนิกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใสปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า  
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
อัตราเดยีวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากบัปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถิ่น  เพื่อให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพื่อปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีที่ใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู�  เม่ือใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให4น้ํา ควรให4น้ําน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพิ่มให4มากขึ้น ถ4าให4ได4ผลดียิ่งขึ้น ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจดั ฝนไม�ตก 
 3. ควรหม่ันดูแลปVองกันกาํจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถกูความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-5-24     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก และไม4ดอกไม4ประดบั 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ  
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลหลังจากเริม่ติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ในอัตรา 175-570 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4อง
แล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก กรณีท่ีไม4ผลน้ันเก็บเก่ียวผลเสร็จแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.72-2 กิโลกรมัต�อต4น เพ่ือบํารุงต4นให4
สมบูรณ3 การใส�ทุกครั้งจะต4องใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบพรวนดินกลบ และตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว พืชกินหัวอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-70 กิโลกรมัต�อไร� แบ�ง
ใส�สองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน  
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-70 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโรยท้ังสองข4างแถว แล4วพรวนดนิกลบตามด4วยการให4นํ้า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-6-4      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    4 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน 
หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยน้ีในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 
25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง 
ๆ ละ เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน 
ก�อนใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสียก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดนิกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใสปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า  
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
อัตราเดยีวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากบัปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถิ่น  เพื่อให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพื่อปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีที่ใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู�  เม่ือใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให4น้ํา ควรให4น้ําน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพิ่มให4มากขึ้น ถ4าให4ได4ผลดียิ่งขึ้น ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจดั ฝนไม�ตก 
 3. ควรหม่ันดูแลปVองกันกาํจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถกูความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-6-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน 
หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยน้ีในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 
25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง 
ๆ ละ เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน 
ก�อนใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสียก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดนิกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใสปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า  
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
อัตราเดยีวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากบัปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถิ่น  เพื่อให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพื่อปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีที่ใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู�  เม่ือใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให4น้ํา ควรให4น้ําน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพิ่มให4มากขึ้น ถ4าให4ได4ผลดียิ่งขึ้น ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจดั ฝนไม�ตก 
 3. ควรหม่ันดูแลปVองกันกาํจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถกูความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-6-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน 
หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยน้ีในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 
25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง 
ๆ ละ เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน 
ก�อนใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสียก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดนิกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใสปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า  
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
อัตราเดยีวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากบัปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถิ่น  เพื่อให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพื่อปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีที่ใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู�  เม่ือใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให4น้ํา ควรให4น้ําน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพิ่มให4มากขึ้น ถ4าให4ได4ผลดียิ่งขึ้น ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจดั ฝนไม�ตก 
 3. ควรหม่ันดูแลปVองกันกาํจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถกูความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-6-14      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   14 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางเอ�อนท่ีมีอายุตั้งแต� 42 เดือนข้ึนไปถึงยางกรีดได4ซ่ึงปลูกในดินทราย 

การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราด
กลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยมี
อัตราท่ีใช4และระยะเวลา ดังน้ี  

จํานวนปุ�ยเคมีท่ีใช4  
ต4นยางอาย ุ

จํานวน 
ต4นต�อไร� กรัมต�อต4น กิโลกรมัต�อไร� 

 
หมายเหต ุ

42-54 
เดือน 

64 600 38.4 ใส� 2 ครั้ง โดยหว�านปุ�ยให4กระจายเต็มพ้ืนท่ีหรือเป8นแถบ
กว4างระหว�างแถวยาง ห�างต4นยางข4างละ 1 เมตร 

54-66 
เดือน 

64 600 38.4 ใส� 2 ครั้ง โดยหว�านปุ�ยให4กระจายเต็มพ้ืนท่ีหรือเป8นแถบ
กว4างระหว�างแถวยาง ห�างต4นยางข4างละ 1 เมตร 

สําหรับต4นยางท่ีมีอายเุกิน 66 เดือนข้ึนไป จนถึงยางได4ขนาดกรีด ใส�ปุ�ย 6 เดือนครั้ง ๆ ละ 300 กรัมต�อต4น  
ข4อควรระวัง 

1. ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสยีก�อนทุกครั้งหากไม�เข4าใจ หรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษา เจ4าพนักงาน
กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และเจ4าหน4าท่ีกรมส�งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง หรือ
สถาบันวิจัยในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝน 
จะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 

3. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี
 4. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 5. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

6. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 7 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 8. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-6-18      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพาราหลังเปPดกรดี 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางหลังเปPดกรีด ใช4ในสวนยางท่ีไม�เคยปลกูพืชคลุมตระกูลถ่ัว และไม�ใส�ปุ�ยฟอสเฟต
บํารุงดินทุกชนิด การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4ว
คราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง 
โดยแบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ๆ ละ 250-300 กรัมต�อต4นต�อปK ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริ่มผลิใบอ�อน (ประมาณเดือนพฤษภาคม) 
ใส�ปุ�ยครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน (ประมาณเดือนกันยายน)  
คําแนะนํา 

  ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าพนักงานกองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และเจ4าหน4าท่ีกรมส�งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง 
หรือสถาบันวิจัยในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข4อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นปุ�ย B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-7-7      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    7 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน 
หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยน้ีในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 
25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง 
ๆ ละ เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน 
ก�อนใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสียก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดนิกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใสปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า  
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
อัตราเดยีวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากบัปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถิ่น  เพื่อให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพื่อปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีที่ใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู�  เม่ือใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให4น้ํา ควรให4น้ําน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพิ่มให4มากขึ้น ถ4าให4ได4ผลดียิ่งขึ้น ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจดั ฝนไม�ตก 
 3. ควรหม่ันดูแลปVองกันกาํจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถกูความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 

เอกสารกํากับปุ�ยเคมี 
สูตร  20-7-14  ชื่อการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้ 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายน้ํา (K2O)          14 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
 เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางพาราก�อนเปPดกรีดในสวนยางท่ีมีดินไนโตรเจนและฟอสฟอรัสปานกลาง 
โพแทสเซียมสูง 

การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยเป8นแถบหางจากโคนต4นบริเวณทรงพุ�มของใบยาง
แล4วคราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีขุดเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และ
วิธีเซาะเป8นร�อง โดยมีอัตราท่ีใช4และระยะเวลา ดังนี้ 
 

อายุยาง อัตราปุ�ย (กรัม/ต4น/ครั้ง 
1 เดือน, 3 เดือน 100 
6 เดือน 150 
12 เดือน, 15 เดือน, 18 เดือน 190 
24 เดือน, 30 เดือน, 36 เดือน, 42 เดือน 290 
48 เดือน, 54 เดือน, 60 เดือน, 66 เดือน, 72 เดือน 380 

 

คําแนะนํา 
 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษา 

เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การ
ใช4ปุ�ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

ข	อควรระวัง 
1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะน้ําฝนจะชะล4าง
ปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคมี 
3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมีจะไม�ละลาย จะเสียปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหตุ 
4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดินร�วน 
5. ควรหม่ันดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-8-0    ช่ือการค4า..............................  เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวโพด ข4าวฟaาง และพืชผัก ท่ีปลูกในดินร�วนหรือดินเหนียว 
แต�ถ4าปลูกในดินทรายแล4วควรพิจารณาใส�ปุ�ยโพแทชร�วมกับ 

อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
 ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-80 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส� 20-35 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีรองก4น

หลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 25-30 กิโลกรัมต�อไร� ใส�เมื่อพืชมีอายุ 20-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก แล4วพรวนดินพรวนดินกลบ
พูนโคนต4นข4าวโพด 

พืชผัก ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� จะแบ�งก่ีครั้งน้ันข้ึนอยู�กับอายุและประเภทของผักและใช4เพ่ือเร�งการ
เจริญเติบโตเท�าน้ัน  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-8-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน 
หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยน้ีในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 
25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง 
ๆ ละ เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน 
ก�อนใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสียก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดนิกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใสปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า  
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
อัตราเดยีวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากบัปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถิ่น  เพื่อให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพื่อปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู�  เม่ือใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให4น้ํา ควรให4น้ําน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพิ่มให4มากขึ้น ถ4าให4ได4ผลดียิ่งขึ้น ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจดั ฝนไม�ตก 
 3. ควรหม่ันดูแลปVองกันกาํจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถกูความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 

 
เอกสารกํากับปุ�ยเคมี 

สูตร   20-8-10   ชื่อการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้ 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
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  โพแทสเซียมท่ีละลายน้ํา (K2O)      10 % 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ยางพารา ไม4ผล พืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังนี้ 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้ง
แรกประมาณ 30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดูฝน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 30-60 วัน โดยวิธโีรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียม
ซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธโีรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมี
ขณะท่ีดินมีความชื้นพอเหมาะ และต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคมี 
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เม่ืออายุ 
1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยนี้ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย 
ครั้งท่ีสองใส� 25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เม่ือฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ย
จะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยนี้ในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
แบ�งใส� 2 ครั้ง ๆ ละ เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น 
เม่ืออายุประมาณ 25-30 วัน ก�อนใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสียก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดินกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจี่ ฝรั่ง 
และส4ม ในระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�
กับขนาดของต4น ใสปKหนึ่ง ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ 
และน้ําเต4า ใส�เม่ือพืชต้ังตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4น
หลุม ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน  
โดยวิธีโรยข4างแถว 

 
 
ยางพารา 
เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงยางเล็กถึงก�อนเปPดกรีด ซ่ึงปลูกในดินทุกชนิด ในเขตแห4งแล4ง  
การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 

1-2 เมตร แล4วคราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุม 
ใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยมีอัตราท่ีใช4และระยะเวลา ดังนี้  

อัตราปุ�ยเคมี กรัมต�อต4นต�อครั้ง (ปKละสองครั้ง) 
ปKท่ี 

อายุต4นยาง 
เดือน ดินร�วนเหนียว ดินร�วนทราย 

1 2 70 100 
 5 100 140 
 11 130 170 
2 14 150 200 
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 16 150 210 
 23 150 210 
3 28 230 320 
 36 230 320 
4 40 240 330 
 47 240 330 
5 52 260 360 
 59 260 360 
6 64 270 370 
 71 270 370 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-8-20     ช่ือการค4า..............................  เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง สับปะรด กล4วย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-35 กิโลกรัมต�อไร� การใส�ปุ�ยเคมี ควรใส�ระหว�างต4นแล4วถาก

หญ4ากลบโคน ครั้งแรกถ4าเป8นกล4วย ใส�ห�างโคนกอกล4วยในรัศมีกลางพุ�มใบ 250-500 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3
ของดินและอายุของพืช มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวสองข4างต4นมันสําปะหลัง แล4วพรวนดินกลบในอัตรา 40-60 กิโลกรมัต�อไร� 
เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือ หลังจากกําจัดวัชพืชครั้งแรก  

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น กาแฟ มะม�วง มะพร4าว ปาล3มนํ้ามัน พืชท่ี
ยังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 250-500 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีย�อมแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8น
เกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใส�อัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุ ชนิดของพืช โดยแบ�งใส�สองครั้ง การให4ควรใส�
แนวรัศมีทรงพุ�ม 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�เป8นรองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และใส�ครั้งท่ีสองห�างจากครั้งแรก ประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8น
ปุ�ยเคมีแต�งหน4า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-8-20     ช่ือการค4า..............................   เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงยางเล็กถึงก�อนเปPดกรดี ในเขตปลูกยางเดิม  
การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราด

กลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยมี
อัตราท่ีใช4และระยะเวลา ดังน้ี  

อัตราปุ�ยเคมี กรัมต�อต4นต�อครั้ง (ปKละสองครั้ง) 
ปKท่ี 

อายุต4นยาง 
เดือน ดินร�วนเหนียว ดินร�วนทราย 

1 2 70 100 
 5 100 140 
 11 130 170 
2 14 150 200 
 16 150 210 
 23 150 210 
3 28 230 320 
 36 230 320 
4 40 240 330 
 47 240 330 
5 52 260 360 
 59 260 360 
6 64 270 370 
 71 270 370 

คําแนะนํา 
 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 

เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพื้นท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวธิีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีที่กําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคมี 

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมีจะไม�ละลาย จะเสียปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหตุ 
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีที่กําหนด และดินปลูกเป8นดินร�วน 

5. ควรหม่ันดูแลปVองกันกาํจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถกูความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-8-26  ช่ือการค4า..............................  เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   26 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ยางพาราหลังเปPดกรดี ไม4ผล พืชผักและไม4ดอกไม4ประดับ 
พืชไร( เช�น อ4อย ปอ มันสําปะหลัง   
อ	อย  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 45-50 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�หลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก ประมาณ 
60-90 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ต4นฤดฝูน อัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร� ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีท่ีเหลือจาก 
ใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 

อ4อยตอในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอท้ังหมด ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 60 วัน  โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
จะต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
ปอ  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35 กิโลกรมัต�อไร� ก�อนใส�ปุ�ยทุกครั้งควรดายหญ4าให4หมดเสียก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถว หรือรอบ ๆ โคน
ต4น ให4ห�างจากโคนต4นพอสมควร และควรกลบดินหลังจากใส�ปุ�ย 
มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลัง
การกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
ยางพารา หลังเปPดกรีด 

สามารถใช4ได4ในช�วงเปPดกรีดกับต4นยางท่ีปลูกในดินท่ีมีไนโตรเจนปานกลาง ฟอสฟอรัสปานกลาง และโพแทสเซียมต่ํา 
การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีโรยปุ�ยเป8นแถบบรเิวณก่ึงกลางระหว�างแถวยางหรือห�างจากโคนต4น ประมาณ 3 เมตร 
แล4วคราดกลบ วิธีขุดเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ๆ ละ 50 กรัมต�อต4น ครั้งแรกใส�เมื่อใบยางเป8นเพสลาด ใส�
ปุ�ยครั้งท่ี 2 หลังจากใส�ครั้งแรกแล4วประมาณ 4-6 เดือน 

ไม4ผล  เช�น เงาะ ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมี
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลหลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ในอัตรา 175-570 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4องแล4วแต�ขนาด 
และอายุของต4นไม4ท่ีปลูก กรณีท่ีไม4ผลน้ันเก็บเก่ียวผลเสร็จแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.72-2 กิโลกรัมต�อต4น เพ่ือบํารุงต4นให4สมบูรณ3 การ
ใส�ทุกครั้งจะต4องใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบ พรวนดินกลบและตามด4วยการให4นํ้า 

 พืชผัก เช�น  หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว พรกิ มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรมัต�อไร� โดย
แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�เป8นรองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และใส�ครั้งท่ีสองห�างจากครั้งแรก ประมาณ 20-30 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมี
แต�งหน4า 
ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-70 กิโลกรัมต�อไร� ใส�รอบ ๆ 
พุ�มใบของต4น หรือโรยท้ังสองข4างแถว แล4วพรวนดินกลบตามด4วยการให4นํ้า 
 
 
 
 
 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-9-9       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน 
    อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน อัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีท่ีเหลือหลงัจากใส�
ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร�ในดินทราย หรือใส�ปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) อัตรา 25 กิโลกรมัต�อไร�ในดินเหนียว หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถวควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และจะต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
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   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใส�อัตรา 60-80 กิโลกรมัต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
   ฝVาย ควรใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย อัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครัง้ท่ีสองใส� 25-
50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใส�ปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า 
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4
ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-10-0       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวโพด ข4าวฟaาง และพืชผัก ท่ีปลูกในดินร�วนหรือดินเหนียว 
แต�ถ4าปลูกในดินทรายแล4วควรพิจารณาใส�ปุ�ยโพแทชร�วมกับ 

อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
 ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-80 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส� 20-35 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีรองก4น

หลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 25-30 กิโลกรัมต�อไร� ใส�เมื่อพืชมีอายุ 20-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก แล4วพรวนดินพรวนดินกลบ
พูนโคนต4นข4าวโพด 

พืชผัก ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� จะแบ�งก่ีครั้งน้ันข้ึนอยู�กับอายุและประเภทของผักและใช4เพ่ือเร�งการ
เจริญเติบโตเท�าน้ัน  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
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 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-10-3       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    3 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ฝVาย ไม4ผล พืชผัก ข4าวโพดและข4าวฟaาง 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ฝVาย ควรใส�ปุ�ยเคมีน้ีในดินร�วนปนทราย อัตราท่ีใช4 50-60 กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�สองครั้งก�อนปลูกและโรยสองข4าง
แถวฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ีควรเพ่ิม
ปุ�ยเคมีโพแทสเซียม 6 กิโลกรมั K2Oต�อไร� (ปุ�ยเคมโีพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม 
ในระยะก�อนตกผลใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง 
ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และนํ้าเต4า อัตราท่ีใช4 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังจากปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน  

ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรมัต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�อัตรา 20-35 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธี
รองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�อัตรา 20-35 กิโลกรัมต�อไร� ใส�เมือ่ข4าวโพดหรือข4าวฟaางมีอายุประมาณ 20-30 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถวปลูก 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-10-5       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ฝVาย ไม4ผล พืชผัก ข4าวโพดและข4าวฟaาง 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ฝVาย ควรใส�ปุ�ยเคมีน้ีในดินร�วนปนทราย อัตราท่ีใช4 50-60 กิโลกรมัต�อไร� โดยแบ�งใส�สองครั้งก�อนปลูกและโรยสองข4าง
แถวฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ีควรเพ่ิม
ปุ�ยเคมีโพแทสเซียม 6 กิโลกรมั K2Oต�อไร� (ปุ�ยเคมโีพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม 
ในระยะก�อนตกผลใส�ปุ�ยเคมีบรเิวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง 
ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และนํ้าเต4า อัตราท่ีใช4 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังจากปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน  

ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรมัต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�อัตรา 20-35 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธี
รองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�อัตรา 20-35 กิโลกรัมต�อไร� ใส�เมือ่ข4าวโพดหรือข4าวฟaางมีอายุประมาณ 20-30 วัน โดยวิธีโรยข4าง
แถวปลูก 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-10-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน 
    อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน อัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีท่ีเหลือหลงัจากใส�
ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร�ในดินทราย หรือใส�ปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) อัตรา 25 กิโลกรมัต�อไร�ในดินเหนียว หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถวควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และจะต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใส�อัตรา 60-80 กิโลกรมัต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
   ฝVาย ควรใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย อัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครัง้ท่ีสองใส� 25-
50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใส�ปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า 
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4
ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-10-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
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อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน 
    อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน อัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีท่ีเหลือหลงัจากใส�
ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร�ในดินทราย หรือใส�ปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) อัตรา 25 กิโลกรมัต�อไร�ในดินเหนียว หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถวควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และจะต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใส�อัตรา 60-80 กิโลกรมัต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
   ฝVาย ควรใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย อัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครัง้ท่ีสองใส� 25-
50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใส�ปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า  
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4
ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-10-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงยางพาราอ�อนจนถึงก�อนเปPดกรีดซ่ึงปลูกในดินทุกชนิด ในเขตแห4งแล4ง 
การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราด

กลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยมี
อัตราท่ีใช4และระยะเวลา ดังน้ี  

ปKท่ี อายุต4นยาง (เดือน) อัตราปุ�ยเคมี กรัมต�อต4นต�อครั้ง (ปKละสองครั้ง) 
1 2 60 
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 5 80 
 11 100 
2 14 110 
 16 110 
 23 120 
3 28 180 
 36  180 
4 40 180 
 47 180 
5 52 200 
 59 200 
6 64 200 
 71 200 

คําแนะนํา 
 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 

เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคมี 

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมีจะไม�ละลาย จะเสียปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหตุ 
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดินร�วน 

5. ควรหม่ันดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-11-11      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   11 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   11 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน 
    อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน อัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีท่ีเหลือหลงัจากใส�
ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร�ในดินทราย หรือใส�ปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) อัตรา 25 กิโลกรมัต�อไร�ในดินเหนียว หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถวควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และจะต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใส�อัตรา 60-80 กิโลกรมัต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
   ฝVาย ควรใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย อัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครัง้ท่ีสองใส� 25-
50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใส�ปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า 
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4
ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-19-18     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   19 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง ฝVาย ปอแก4ว อ4อย  

มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 

ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�ครึ่งหน่ึงโดยโรยก4นร�องก�อนปลูก ครั้งท่ีสอง
เมื่อฝVายอายุ 20-25 วัน โดยโรยสองแถวฝVายแล4วพูนโคน 

ปอแก4ว ใช4ปุ�ยเคมีเพียงครั้งเดียวโรยตามข4างแถวปลูก เมื่อปอมีอายุ 15-20 วัน ในอัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร� 
อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 

    อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน 
    อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมท่ีีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถวควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
จะต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4น ให4ห�างจากโคนต4น
พอควร และควรกลบดินหลังจากการใส�ปุ�ย 
  ไม4ผล และไม4ยืนต4น เงาะ ส4ม ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา กาแฟ มะพร4าว  
   พืชยังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 300-500 กรัมต�อต4นต�อปK แบ�งใส� 2-3 ครั้ง แล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดิน
เป8นเกณฑ3 
   พืชท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับอายุของพืช ชนิดของพืช โดยแบ�งใส� 2 ครั้ง ใส�
แนวรัศมีพุ�มใบ อย�าให4กระเทือนราก 

พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม
อัตราเดยีวกับครั้งแรก โดยใส�หลังจากครั้งแรก 15-30-วัน โดยวิธีโรยข4างแถว  
ไม4ดอกไม4ประดับ ถ4าปลูกเป8นไร� ใช4เช�นเดียวกับพืชผัก ถ4าปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-20 กรัมต�อกระถาง 
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-20-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   20 % 
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  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวท่ีปลูกในดินเหนียว ถ4าเป8นดินทราย หรือดินท่ีมีธาตุโพแทสเซียมต่ํา ควรใส�ปุ�ยเคมโีพแทสเซียม 

คลอไรด3 8 กิโลกรัมต�อไร� พร4อมกับการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-35 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัม 
ต�อไร� ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45วัน  
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
  ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-35 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว 20-30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 20-30 วัน 

    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียม 

คลอไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 
 



 331 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-20-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   20 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผักท่ีปลูกในดินเหนียวและดินร�วนท่ีมีธาตโุพแทสเซียมในดินเพียงพอ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรมัต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส� 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยวิธีหว�าน หรือรองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ใส�เมื่อพืชอายุได4 20-30 วันโดยวิธีโรยข4างแถวก�อนปลูก 

ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน เงาะ องุ�น ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) ในอัตรา 200-500 กรัมต�อต4น ในปKแรกหรือ
อาจจะมากกว�าน้ันในปKต�อ ๆ ไป (1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK) ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน ๆ ในระยะหน่ึงปK ควรใส�ปุ�ยเคมี
ประมาณ 3 ครั้ง ใส�บริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ  
  พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาด กะหล่ําปลี และผักกินในอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 20-100 กิโลกรมัต�อไร� จะใส�ก่ีครั้งน้ันข้ึนอยู�กับ
อายุ และประเภทของผักน้ัน ๆ 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-30-10     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   30 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� (ยกเว4นฝVาย) ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลสิง สําหรับดินร�วน ดินร�วนเหนียวให4ใส�ครั้งเดยีว โดยใส�ก�อนปลูกพืช หรือเมื่อถ่ัวมีอายุ
ประมาณ 15-20 วัน หลังจากกําจัดวัชพืชแล4ว โดยโรยข4างแถวแล4วพูนโคน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรัมต�อไร� 

ไม4ผล เช�น องุ�น ลิ้นจ่ี เงาะ ทุเรยีน ส4ม มะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม�วง ลําไย กล4วย อัตราการใส�ปุ�ยแล4วแต�อายุของไม4ผล
น้ัน ๆ เช�น ส4มอายุ 3 ปK ควรใส�ครัง้ละ 250-750 กรัมต�อต4น ส4มอาย ุ6 ปK ควรใส�ครั้งละ 450-1,500 กรัมต�อต4น ใส�ปุ�ยในช�วงก�อน
ออกดอก 1-2 เดือน ในอัตรา 1.5-2.5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK โดยใส�บรเิวณทรงพุ�มใบโดยรอบต4นแล4วพรวนดินกลบ สําหรับไม4ผลราก
ตื้น ส�วนไม4ผลระบบรากลึก เช�น ลาํไย มะม�วง เงาะ ขุดร�องใส�ปุ�ยรอบต4นตามแนวชายพุ�ม หว�านปุ�ยในร�องพร4อมกลบดิน 

พืชผัก เช�น ผักกาดหัว หอม กระเทียม มะเขือ พริก กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี นํ้าเต4าและแตงโม ใช4ปุ�ยเคมีอัตราปุ�ย
เช�นเดียวกับพืชไร� สําหรับการใช4ควรแบ�งเป8น 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังจากปลูกแล4ว 25-30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี  
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู�  เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อน 
แล4วจึงเพ่ิมให4มากข้ึน ถ4าให4ได4ผลดยีิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 21-4-3      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     21 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    3 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยน้ีในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 
25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง 
ๆ ละ เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน 
ก�อนใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสียก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดนิกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม 
ในระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมบีริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปK
หน่ึง ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า 
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4
ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากบัปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถิ่น  เพื่อให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพื่อปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีที่ใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู� เม่ือใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให4น้ํา ควรให4น้ําน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพิ่มให4มากขึ้น ถ4าให4ได4ผลดี
ยิ่งขึ้น ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหม่ันดูแลปVองกันกาํจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถกูความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 21-4-21      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     21 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   21 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ไม4ผล เช�น เงาะ ส4ม ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา มะพร4าว และไม4ผลอ่ืน ๆ ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร 
(ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งการเจริญเตบิโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-1.5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับอายุและขนาดของต4นไม4น้ัน
โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน 
   ต4นท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งก่ิงแล4ว ในอัตรา 1.5-2 กิโลกรัมต�อต4น ข้ึนอยู�กับอายุของพืช 
และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบ อย�าให4กระเทือนรากแล4วพรวนดินกลบปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-30 วัน ในอัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 21-4-21      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     21 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   21 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพาราหลังเปPดกรดี 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

สามารถใช4ได4ในช�วงเปPดกรีดในปKแรก ๆ หากต4นยางเกิดอาการขาดฟอสเฟต ในระยะต�อมาก็ควรเพ่ิมปุ�ยฟอสเฟตเพ่ิมเตมิ
ได4 การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราดกลบ วิธี
หว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยแบ�งใส�เป8น 
2 ครั้ง ๆ ละ 350-400 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริม่ผลิใบอ�อน ใส�ปุ�ยครัง้ท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก
แล4ว 6 เดือน  
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 21-5-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     21 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
ต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน 
หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ปุ�ยน้ีในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 
25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในท่ีเป8นดินร�วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง 
ๆ ละ เท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดิน ก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวพูนโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน 
ก�อนใส�ต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อยเสียก�อน และหลังใส�ปุ�ยต4องพูนดนิกลบปุ�ยด4วย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใสปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า  
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4วแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมี
อัตราเดยีวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากบัปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถิ่น  เพื่อให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพื่อปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีที่ใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู� เม่ือใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให4น้ํา ควรให4น้ําน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพิ่มให4มากขึ้น ถ4าให4ได4ผลดี
ยิ่งขึ้น ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหม่ันดูแลปVองกันกาํจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถกูความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 21-5-21     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     21 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   21 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพาราหลังเปPดกรดี 
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อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางหลังเปPดกรีด ใช4ในสวนยางท่ีไม�เคยปลกูพืชคลุมตระกูลถ่ัว และไม�ใส�ปุ�ยฟอสเฟต

บํารุงดินทุกชนิด การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4ว
คราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง 
โดยแบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ๆ ละ 250-300 กรัมต�อต4นต�อปK ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริ่มผลิใบอ�อน (ประมาณเดือนพฤษภาคม) 
ใส�ปุ�ยครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน (ประมาณเดือนกันยายน)  
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 21-7-14      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     21 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   14 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพารา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางพาราอ�อน ตั้งแต� 42 เดือนข้ึนไปถึงกรีดได4ซึ่งปลูกในดินทราย 

การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราด
กลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยมี
อัตราท่ีใช4และระยะเวลา ดังน้ี  

จํานวนปุ�ยเคมีท่ีใช4  
ต4นยางอาย ุ

จํานวน 
ต4นต�อไร� กรัมต�อต4น กิโลกรมัต�อไร� 

 
หมายเหต ุ

42-54 
เดือน 

64 600 38.4 ใส� 2 ครั้ง โดยหว�านปุ�ยให4กระจายเต็มพ้ืนท่ีหรือเป8นแถบ
กว4างระหว�างแถวยาง ห�างต4นยางข4างละ 1 เมตร 

54-66 
เดือน 

64 600 38.4 ใส� 2 ครั้ง โดยหว�านปุ�ยให4กระจายเต็มพ้ืนท่ีหรือเป8นแถบ
กว4างระหว�างแถวยาง ห�างต4นยางข4างละ 1 เมตร 

สําหรับต4นยางท่ีมีอายเุกิน 66 เดือนข้ึนไป จนถึงยางได4ขนาดกรีด ใส�ปุ�ย 6 เดือนครั้ง ๆ ละ 300 กรัมต�อต4น  
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 21-7-18      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     21 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพาราหลังเปPดกรดี 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางหลังเปPดกรีด ใช4ในสวนยางท่ีไม�เคยปลกูพืชคลุมตระกูลถ่ัว และไม�ใส�ปุ�ยฟอสเฟต
บํารุงดินทุกชนิด การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4ว
คราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง 
โดยแบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ๆ ละ 250-300 กรัมต�อต4นต�อปK ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริ่มผลิใบอ�อน (ประมาณเดือนพฤษภาคม) 
ใส�ปุ�ยครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน (ประมาณเดือนกันยายน)  
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 21-7-18       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     21 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 อ4อย ข4าวโพด ข4าวฟaาง มันสําปะหลัง ยางพาราหลังเปPดกรดี ปาล3มนํ้ามัน และไม4ดอกไม4ประดับ 
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อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  อ	อย   ให4ปุ�ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร� โดยโรยปุ�ยข4างแถวปลูกแล4วฝSงกลบเมื่ออ4อยอายุ 3-4 เดือน 
  ข	าวโพด และข	าวฟ/าง ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพรวนดินกลบ 
  มันสําปะหลัง  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� โดยโรยข4างแถวปลูกแล4วพรวนดินกลบ 

ยางพาราหลังเป0ดกรีด  
ใช4บํารุงต4นยางพาราหลังเปPดกรดี ใช4ในสวนยางท่ีไม�เคยปลูกพืชตระกูลถ่ัว และไม�ใส�ปุ�ยฟอสเฟตบํารุงพืชคลุมสําหรับดิน

ทุกชนิด  
การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4ว

คราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง 
เป8นต4น โดยแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ๆ ละ 250-300 กรัมต�อต4นปK ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริ่มผลิใบอ�อน ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง
หลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน   

ปาล1มน้ํามนั 
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัม ต�อต4นต�อปK หลังการตดัแต�งก่ิง โดยโรยปุ�ยรอบทรงพุ�มแล4วฝSกกลบ 
  ไม	ดอกไม	ประดับ 
  ใช4ปุ�ยเคมี อัตรา 50-100 กรัม หรือ 1-2 กํามือต�อต4น โดยโรยรอบต4นแล4วพรวนดินกลบ ใส� 2- 3 เดือนต�อครั้ง 
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 21-10-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     21 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน 
    อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน อัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีท่ีเหลือหลงัจากใส�
ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร�ในดินทราย หรือใส�ปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) อัตรา 25 กิโลกรมัต�อไร�ในดินเหนียว หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถวควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และจะต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใส�อัตรา 60-80 กิโลกรมัต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
   ฝVาย ควรใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย อัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครัง้ท่ีสองใส� 25-
50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใส�ปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า 
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4
ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 21-11-11      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     21 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   11 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   11 % 



 342 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน 
    อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน อัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีท่ีเหลือหลงัจากใส�
ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร�ในดินทราย หรือใส�ปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) อัตรา 25 กิโลกรมัต�อไร�ในดินเหนียว หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถวควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และจะต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใส�อัตรา 60-80 กิโลกรมัต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
   ฝVาย ควรใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย อัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครัง้ท่ีสองใส� 25-
50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใส�ปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า 
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4
ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 21-18-18     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     21 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   18 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง ฝVาย ปอแก4ว อ4อย  

มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 

ฝVาย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�ครึ่งหน่ึงโดยโรยก4นร�องก�อนปลูก ครั้งท่ีสอง
เมื่อฝVายอายุ 20-25 วัน โดยโรยสองแถวฝVายแล4วพูนโคน 

ปอแก4ว ใช4ปุ�ยเคมีเพียงครั้งเดียวโรยตามข4างแถวปลูก เมื่อปอมีอายุ 15-20 วัน ในอัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร� 
อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 

    อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน 
    อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมท่ีีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถวควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และ
จะต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4น ให4ห�างจากโคนต4น
พอควร และควรกลบดินหลังจากการใส�ปุ�ย 
  ไม4ผล และไม4ยืนต4น เงาะ ส4ม ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา กาแฟ มะพร4าว  
   พืชยังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 300-500 กรัมต�อต4นต�อปK แบ�งใส� 2-3 ครั้ง แล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดิน
เป8นเกณฑ3 
   พืชท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับอายุของพืช ชนิดของพืช โดยแบ�งใส� 2 ครั้ง ใส�
แนวรัศมีพุ�มใบ อย�าให4กระเทือนราก 

พืชผัก ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม
อัตราเดยีวกับครั้งแรก โดยใส�หลังจากครั้งแรก 15-30-วัน โดยวิธีโรยข4างแถว  

ไม4ดอกไม4ประดับ ถ4าปลูกเป8นไร� ใช4เช�นเดียวกับพืชผัก ถ4าปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-20 กรัมต�อกระถาง 
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 22-0-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     22 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

ประโยชน3 ปุ�ยเคมไีนโตรแมกนีเซียน้ีเป8นปุ�ยเคมีเชิงเดี่ยว ท่ีมีธาตุอาหารไนโตรเจนอยู�ในรูปไนเตรทไนโตรเจน และแอมโมเนียม-
ไนโตรเจน อย�างละครึ่ง พืชสามารถนําไปใช4ประโยชน3ได4เร็ว จึงใช4ได4ในรูปของปุ�ยเคมี แต�งหน4าเร�งความเจรญิเติบโต เท�าน้ัน 
นอกจากน้ียังมีธาตุอาหาร ซ่ึงท่ีดินบางแห�งขาดธาตุอาหารดังกล�าว และพืชบางชนิดมีความจําเป8นต4องใช4มาก ปุ�ยเคมไีนโตรแมกนี
เซีย ใช4เป8นปุ�ยเคมเีพ่ือเร�งความ เจริญเติบโตของพืชต�าง ๆ เมื่อพืชได4รับปุ�ยฟอสเฟต และ โพแทสเซียมเพียงพอแล4ว 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง 
    พืชผัก ท้ังพืชกินใบและกินหัว เช�น ผักคะน4า ผักกาดหอม กะหล่ําปล ีมันเทศ หอม กระเทียม 

ไม4ผล เช�น ทุเรียน ส4ม เงาะ ลําไย ลิ้นจ่ี องุ�น แตงโม  
นอกจากน้ียังใช4กับสนามหญ4าหรือทุ�งหญ4าเลี้ยงสัตว3อีกด4วย 

อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  สําหรับไม4ผล ไม4ยืนต4น ถ4าเป8นไม4เริ่มปลูก ควรใช4ครั้งละ 25-30 กรัม โรยรอบ ๆ โคนต4นห�างจากต4นประมาณทรงพุ�มใบ 
แล4วรดนํ้าให4ชุ�ม โดยใส�เดือนละครัง้ เมื่อต4นโตข้ึนในปKท่ี 2 หรือปKท่ี 3 ควรใส�ปุ�ยเคมีเป8นครั้งละ 80-100 กรัม 2 เดือนครั้งก็ได4 โดย
พรวนดินเป8นรางตื้นรอบโคนต4นห�างจากต4นประมาณ 2-3 ศอก โรยปุ�ยเคมลีงในร�องให4ท่ัว เกลี่ยดินกลบบาง ๆ แล4วรดนํ้าให4ชุ�ม 

 การใส�ปุ�ยเคมีน้ีโดยท่ัวไปควรแบ�งใส�เป8นสองครั้ง ๆ ละเท�า ๆ กัน ระยะเวลาควรใส�ต4นฤดฝูนครั้งหน่ึง และปลายฤดฝูนอีก
ครั้งหน่ึง หรือจะเป8นหลังจากเก็บเก่ียวผลแล4วอีกครั้งหน่ึงก็ได4 
  สําหรับพืชไร� ใช4เป8นปุ�ยเคมีสําหรบัข4าวโพดได4 อัตรา 40-60 กิโลกรมัต�อไร� จะใส�ครั้งเดียวหรือแบ�งใส�ก็ได4ในดินเหนียว แต�
ในดินทรายควรแบ�งใส�สองครั้ง โดยใส�ควบกับปุ�ยฟอสเฟต และหรือ ปุ�ยโพแทช 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 22-3-3     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     22 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    3 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก ใช4กับดินร�วนเหนียว ดินเหนียว ดินร�วนปนทราย ควรใช4ร�วมกับปุ�ย ฟอสเฟต  
และโพแทช 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง  

อ4อย  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  
อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8น 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก 

ประมาณ 30-60 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน  

โดยวิธีโรยข4างแถว  
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)  

อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
  มันสําปะหลัง  ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ใช4ปุ�ยเคมีในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ  1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
  ฝVาย ใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย  โดยแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�อง
ก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 25-50 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน 
ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
  ข4าวโพดและข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยน้ีในดนิร�วนปนทรายหรือดินทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้ง
ละเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรยีมดินก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองใส�โรยสองข4างแถวแล4วพูนดินกลบโคนต4น เมื่ออายุประมาณ 
25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม  ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ  ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปK
หน่ึง ๆ ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า ใส�เมื่อ
พืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา
เดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี

สูตร 22-5-18       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     22 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผัก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ 
ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) เร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ในอัตรา 0.5-1.5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและ
ขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน  
   สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งแล4ว ในอัตรา 1.5-2 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืชและขาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆ ต4น ตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก  ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน โดยหว�าน 20-40 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-30 วัน อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อต4น 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร   22-5-20   ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)    22 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)  20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพาราหลังเปPดกรดี 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางหลังเปPดกรีด ใช4ในสวนยางท่ีไม�เคยปลกูพืชคลุมตระกูลถ่ัว และไม�ใส�ปุ�ยฟอสเฟต
บํารุงดินทุกชนิด การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4ว
คราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลมุใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง 
โดยแบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ๆ ละ 250-300 กรัมต�อต4นต�อปK ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริ่มผลิใบอ�อน (ประมาณเดือนพฤษภาคม) 
ใส�ปุ�ยครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4ว 6 เดือน (ประมาณเดือนกันยายน)  
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 22-6-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     22 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
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อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
ไม4ผล เช�น สับปะรด เงาะ ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า ส4ม องุ�น ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ 

ใส�เพ่ือเพ่ิมขนาดของผล หลังจากเริ่มตดิผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดอืน ในอัตรา 200-400 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4องแล4วแต�ขนาดและ
ปริมาณการติดผลของต4นไม4ท่ีปลูก และควรหยุดใส�ปุ�ยน้ีในระยะผลใหญ�ใกล4สุก กรณีท่ีไม4ผลน้ันเก็บผลเสร็จแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-
2 กิโลกรัมต�อต4น เพ่ือบํารุงต4นให4สมบูรณ3 การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยรอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ย และ
ตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัม
ต�อไร� แบ�งการใส�เป8น 2 ครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน  
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรอืโรยท้ังสองข4างแถว พรวนดินกลบเม็ดปุ�ย และตามด4วยการให4นํ้า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 22-11-11     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     22 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   11 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   11 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
    อ4อยปลูก แบ�งใส�สองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 
30-60 วัน 
    อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน อัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีท่ีเหลือหลงัจากใส�
ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 50 กิโลกรมัต�อไร�ในดินทราย หรือใส�ปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) อัตรา 25 กิโลกรมัต�อไร�ในดินเหนียว หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถวควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และจะต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ใส�อัตรา 60-80 กิโลกรมัต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
   ฝVาย ใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย อัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใส� 25-50 
กิโลกรมัต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน เมื่อฝVายอาย ุ25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ในระยะ
ท่ีมีอายุ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ใส�ปKหน่ึง ๆ 
ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า 
ใส�เมื่อพืชตั้งตัวดีแล4ว แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีหว�านหรือรองก4นหลุม ครั้งท่ีสองใช4
ปุ�ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 22-11-22     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     22 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   11 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   22 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
พืชไร� เช�น มันสําปะหลัง สับปะรด กล4วย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-35 กิโลกรัมต�อไร� การใส�ปุ�ยเคมี ควรใส�ระหว�างต4นแล4วถาก

หญ4ากลบโคน ครั้งแรกถ4าเป8นกล4วย ใส�ห�างโคนกอกล4วยในรัศมีกลางพุ�มใบ 250-500 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3
ของดินและอายุของพืช มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวสองข4างต4นมันสําปะหลัง แล4วพรวนดินกลบในอัตรา 40-60 กิโลกรมัต�อไร� 
เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือ หลังจากกําจัดวัชพืชครั้งแรก  

ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น กาแฟ มะม�วง มะพร4าว ปาล3มนํ้ามัน พืชท่ี
ยังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 250-500 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2-3 ครั้ง ท้ังน้ีย�อมแล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8น
เกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4วใส�อัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับอายุ ชนิดของพืช โดยแบ�งใส�สองครั้ง การให4ควรใส�
แนวรัศมีปลาย 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�เป8นรองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และใส�ครั้งท่ีสองห�างจากครั้งแรก ประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8น
ปุ�ยเคมีแต�งหน4า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 22-15-19     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     22 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   15 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   19 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผลและไม4ยืนต4นอ่ืน ๆ พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย ปอ มันสําปะหลัง 
   อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 45-50 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 60-90 วัน 
    อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดูฝน อัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีท่ีเหลือหลังจากใส�
ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถวควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และจะต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี

ปอ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนใส�ปุ�ยทุกครั้ง ควรดายหญ4าให4หมดเสียก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถว 
หรือรอบ ๆ โคนต4นให4ห�างจากโคนต4นพอสมควร และควรกลบดินหลังจากใส�ปุ�ย 
   มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 
เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้แรก 
  ไม4ผล และไม4ยืนต4น เงาะ ส4ม ทุเรียน ลําไย มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา กาแฟ มะพร4าว  
   พืชยังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 300-450 กรัมต�อต4นต�อปK แบ�งใส� 2-3 ครั้ง แล4วแต�สภาพความอุดมสมบูรณ3ของดิน
เป8นเกณฑ3 
   พืชท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1.5-3.5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับอายุของพืช ชนิดของพืช โดยแบ�งใส� 2 ครั้ง 
ใส�แนวรัศมีพุ�มใบ อย�าให4กระเทือนราก 
  พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 46-60 กิโลกรัมต�อไร� 
ท้ังน้ีแล4วแต�สภาพความสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรก
ประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 22-26-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     22 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   26 % 
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  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวท่ีปลูกในดินเหนียว ถ4าเป8นดินทราย หรือดินท่ีมีธาตุโพแทสเซียมต่ํา ควรใส�ปุ�ยเคมโีพแทสเซียม 

คลอไรด3 8 กิโลกรัมต�อไร� พร4อมกับการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15 กิโลกรมั 
ต�อไร� ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45วัน  
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
  ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 

20-30 วัน 
    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียม 
คลอไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 23-0-30      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     23 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก และไม4ดอกไม4ประดบั 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ผล เช�น เงาะ ทุเรยีน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ  
ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลหลังจากเริม่ติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ในอัตรา 175-570 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4อง
แล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก กรณีท่ีไม4ผลน้ันเก็บเก่ียวผลเสร็จแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.72-2 กิโลกรมัต�อต4น เพ่ือบํารุงต4นให4
สมบูรณ3 การใส�ทุกครั้งจะต4องใส�รอบ ๆ ต4นตามแนวรัศมีพุ�มใบพรวนดินกลบ และตามด4วยการให4นํ้า 

พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว พืชกินหัวอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-70 กิโลกรมัต�อไร� แบ�ง
ใส�สองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน  
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-70 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโรยท้ังสองข4างแถว แล4วพรวนดนิกลบตามด4วยการให4นํ้า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคมี 
สูตร   23-8-23   ชื่อการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้ 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      23 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายน้ํา (K2O)            23 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� พืชไร� ยางพาราหลังเปPดกรีด ไม4ผล พืชผัก และไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
พืชไร( เช�น อ4อย ปอ มันสําปะหลัง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 45-50 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังนี้ 
  อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 60-90 วัน  

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดูฝน อัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร� ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยท่ีเหลือ
หลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวธิีโรยข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียม
ซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 60 วัน โดยวิธโีรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ี
ดินมีความชื้นพอเหมาะ และต4องพรวนดินกลบปุ�ยเคมี 
  ปอ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35  กิโลกรัมต�อไร� ก�อนใส�ปุ�ยทุกครั้งควรดายหญ4าให4หมดเสียก�อน การใส�ควรใส�
ระหว�างแถว หรือรอบ ๆ โคนให4ห�างจากโคนต4นพอสมควรและควรกลบดินหลังจากใส�ปุ�ย 
 มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยเคมีครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เม่ือ
อายุ 1-2 เดือน หรือ หลังจากการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
ยางพารา 

สามารถใช4ได4ในข�วงเปPดกรีดกับต4นยางท่ีปลูกในดินท่ีมีไนโตรเจนปานกลาง ฟอสฟอรัสปานกลาง และ
โพแทสเซียมตํ่า การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วธิีโรยปุ�ยเป8นแถบบริเวณก่ึงกลางระหว�างแถวยางหรือ
ห�างจากโคนต4น ประมาณ 3 เมตร แล4วคราดกลบ วิธีขุดเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ โดยแบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ๆ ละ 
50 กรัมต�อต4น ครั้งแรกใส�เม่ือใบยางเป8นเพสลาด ใส�ปุ�ยครั้งท่ี 2 หลังจากใส�ครั้งแรกแล4วประมาณ 4-6 เดือน 
ไม	ผล เช�น เงาะ ทุเรียน ลิ้นจี่ ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ  ใส�
ปุ�ยเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม�ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ในอัตรา 175-570 กรัมต�อต4น 
ท้ังนี้ต4องแล4วแล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก กรณีท่ีไม4ผลนั้นเก็บเก่ียวผลเสร็จแล4ว ใช4ปุ�ยเคมี อัตรา 0.72-2  
กิโลกรัมต�อต4น เพ่ือบํารุงต4นให4สมบูรณ3 การใส�ทุกครั้งจะต4องใส�รอบ ๆ ต4นตามรัศมีพุ�มใบ พรวนดินกลบ และตาม
ด4วยการให4น้ํา  
พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว พืชกินหัวอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อ
ไร� แบ�งใส�สองครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-30 วัน  
ไม4ดอกไม4ประดับ  เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-70 
กิโลกรัมต�อไร� ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโรยท้ังสองข4างแถว แล4วพรวนดินกลบ ตามด4วยการให4น้ํา 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
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 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 23-21-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     23 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   21 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวท่ีปลูกในดินเหนียว ถ4าเป8นดินทราย หรือดินท่ีมีธาตุโพแทสเซียมต่ํา ควรใส�ปุ�ยเคมโีพแทสเซียม 
คลอไรด3 8 กิโลกรัมต�อไร� พร4อมกับการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
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1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 18-20 กิโลกรัมต�อไร� 

ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 14 กิโลกรมั 

ต�อไร� ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 
2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45วัน  

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
  ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 18-25 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 14 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 

20-30 วัน 
    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียม 
คลอไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 23-23-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     23 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   23 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวท่ีปลูกในดินเหนียว ถ4าเป8นดินทราย หรือดินท่ีมีธาตุโพแทสเซียมต่ํา ควรใส�ปุ�ยเคมโีพแทสเซียม 
คลอไรด3 8 กิโลกรัมต�อไร� พร4อมกับการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 18-20 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 14 กิโลกรมั 
ต�อไร� ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45วัน  
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
  ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 18-25 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 14 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียม 
คลอไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 24-3-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     24 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ผล เช�น สับปะรด เงาะ ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า ส4ม องุ�น ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ 
ใช4เพ่ือเพ่ิมขนาดของผล หลังจากเริ่มตดิผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดอืน ในอัตรา 200-400 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4องแล4วแต�ขนาดและ
ปริมาณการติดผลของต4นไม4ท่ีปลูก และควรหยุดใส�ปุ�ยน้ีในระยะผลใหญ�ใกล4สุก กรณีท่ีไม4ผลน้ันเก็บผลเสร็จแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-
2 กิโลกรัมต�อต4น เพ่ือบํารุงต4นให4สมบูรณ3 การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยรอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ย และ
ตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัม
ต�อไร� สําหรับการใช4แบ�งการใช4เป8น 2 ครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน  
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรือโรยท้ังสองข4างแถว พรวนดินกลบเม็ดปุ�ย และตามด4วยการให4นํ้า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 24-4-24      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     24 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพาราหลังเปPดกรดี 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

สามารถใช4ได4ในช�วงเปPดกรีดในปKแรก ๆ หากต4นยางเกิดอาการขาดฟอสเฟต ในระยะต�อมาก็ควรเพ่ิมปุ�ยฟอสเฟตเพ่ิมเตมิ
ได4 การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราดกลบ วิธี
หว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยแบ�งใส�เป8น 
2 ครั้ง ๆ ละ 350-400 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริม่ผลิใบอ�อน ใส�ปุ�ยครัง้ท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก
แล4ว 6 เดือน  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร  24-5-24 ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)    24 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)  24 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ยางพาราหลังเปPดกรีด ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
พืชไร( เช�น อ4อย ปอ มันสําปะหลัง  

อ	อย   ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 45-50 กิโลกรัมต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  
อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจาก 

ใส�ครั้งแรกประมาณ 60-90 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน อัตรา 50 กิโลกรัมต�อไร�  ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก

ประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว  
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ และต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
 ปอ  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35 กิโลกรมัต�อไร� ก�อนใส�ปุ�ยทุกครั้ง ควรดายหญ4าให4หมดเสยีก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถว หรือรอบ ๆ 
โคนต4นให4ห�างจากโคนต4นพอสมควร และควรกลบดินหลังจากใส�ปุ�ย 
 มันสําปะหลัง ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4นแล4วพรวนดินกลบ ในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือ
หลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
ยางพาราหลังเป0ดกรีด    
 สามารถใช4ได4ในช�วงเปPดกรีดในปKแรก ๆ หากต4นยางเกิดอาการขาดฟอสเฟต ในระยะต�อมาก็ควรใส�ปุ�ยฟอสเฟตเพ่ิมเติมได4 การ
ใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราดกลบ วิธีหว�านลง
ไปรอบ ๆ บรเิวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ วิธีเจาะเป8นร�อง โดยแบ�งใส�เป8น 2 ครั้ง ๆ ละ 
350-400 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริม่ผลิใบอ�อน ใส�ปุ�ยครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก 6 เดือน 
ไม	ผล เช�น เงาะ ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ ใส�ปุ�ยเคมเีพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของผลหลังจากเริ่มตดิผลใหม� ๆ  โดยใส�ทุก 1-2 เดือน ในอัตรา 175-570 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4องแล4วแต�ขนาดและ
อายุของต4นไม4ท่ีปลูก กรณีท่ีไม4ผลน้ันเก็บเก่ียวผลเสร็จแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอ4ตรา 0.72-2 กิโลกรัมต�อต4น เพ่ือบํารุงต4นให4สมบูรณ3 การใส�
ทุกครั้งจะต4องใส�รอบ ๆ ต4น ตามแนวรัศมีพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ และตามด4วยการให4นํ้า 
พืชผัก  เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว พืชกินหัวอ่ืน ๆ   ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 
ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน  
ไม4ดอกไม4ประดับ  เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-70 กิโลกรัมต�อไร�  ใส�ปุ�ย
บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4น หรือโรยท้ังสองข4างแถว แล4วพรวนดินกลบ ตามด4วยการให4นํ้า
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 24-5-24      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     24 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพาราหลังเปPดกรดี 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

สามารถใช4ได4ในช�วงเปPดกรีดในปKแรก ๆ หากต4นยางเกิดอาการขาดฟอสเฟต ในระยะต�อมาก็ควรเพ่ิมปุ�ยฟอสเฟตเพ่ิมเตมิ
ได4 การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราดกลบ วิธี
หว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยแบ�งใส�เป8น 
2 ครั้ง ๆ ละ 350-400 กรัมต�อต4นต�อ 6 เดือน ครั้งแรกใส�ในระยะต4นยางพาราเริม่ผลิใบอ�อน ใส�ปุ�ยครัง้ท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก
แล4ว 6 เดือน  
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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 เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 24-15-15     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     24 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   15 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย 
   อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง 

อ4อยปลูก แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-25 กิโลกรมัต�อไร� เมื่ออายปุระมาณ 1 เดือน ครั้งท่ีสองใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 15-25 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออ4อยอายุประมาณ 3 เดือน โดยใส�แบบโรยข4างแถว  
    อ4อยตอ ใส�ปุ�ย 2 ครั้ง เช�นเดียวกับอ4อยปลูก เขตท่ีไม�มีการชลประทานใส�ปุ�ยขณะดินมีความช้ืนเพียงพอ แต�ถ4ามี
การชลประทาน ใส�ปุ�ยเพ่ิมข้ึนเป8นครั้งละ 20-25 กิโลกรัมต�อไร�  

มันสําปะหลัง เหมาะสาํหรับดินท่ีมีธาตุโพแทสเซียมมากกว�า 30 ส�วนในล4านส�วน (ppm) ใส�ปุ�ยครั้งเดยีว โดยโรย
เป8นแถวข4างต4นแล4วพรวนดินกลบในอัตรา 50-60 กิโลกรมัต�อไร� เมือ่อายุ 1-2 เดือนหรือหลังจากกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ในดินทรายหรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 35-45 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
20-25 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� โรยข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน 
เมื่อต4นฝVายมีอายุ 20-25 วัน ก�อนปลูกจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
  ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลิ้นจ่ี ลางสาด มังคุด ฝรั่ง และส4ม  
ในระยะ 1-3 ปK ใส�ปุ�ยบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปKหน่ึง 
ๆ ควรใส�ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  
  พืชผัก เช�น ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง มะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่ําดอก หอม หอมหัวใหญ� 
กะหล่ําปลี กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ มะระ และพืชผักอีกหลายชนิด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรมัต�อไร� โดยใส�ครั้งเมื่อพืชมีอายุ
ประมาณ 10-15 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 8-12 กิโลกรัมต�อไร� และใส�ครัง้ท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกแล4วประมาณ 15-30 วัน ในอัตรา 8-
12 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของพืช 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 24-30-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     24 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   30 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวท่ีปลูกในดินเหนียว ถ4าเป8นดินทราย หรือดินท่ีมีธาตุโพแทสเซียมต่ํา ควรใส�ปุ�ยเคมโีพแทสเซียม 
คลอไรด3 8 กิโลกรัมต�อไร� พร4อมกับการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15 กิโลกรมั 
ต�อไร� ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45วัน  
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
  ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว 30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว  

20-30 วัน 
    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ
ไรด3 (25-0-0) 20-30 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียม 
คลอไรด3 (25-0-0) 10-20 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 24-30-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     24 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   30 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวโพด ข4าวฟaาง ไม4ผล ท่ีปลูกในดินเหนียว  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ข4าวโพด ข4าวฟaาง สําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ3ปานกลางถึงค�อนข4างต่ํา ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-25 กิโลกรัมต�อไร� เป8นปุ�ย
รองพ้ืน โดยใส�ขณะหยอดเมล็ดข4าวโพด ข4าวฟaาง ให4ปุ�ยอยู�ห�างเมลด็พืช ประมาณ 5 เซนติเมตร และอยู�ต่ํากว�าเมล็ดพืช 3-5 
เซนติเมตร เมื่อข4าวโพด ข4าวฟaาง อายุได4 25-30 วัน เมื่อโตมีความสงูประมาณหัวเข�าให4ใช4ปุ�ยไนโตรเจน เช�น ปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 
เป8นปุ�ยแต�งหน4า ในอัตรา 10-15 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ในอัตรา 20-30 กิโลกรมัต�อต4น หลังจาก
การทํารุ�นแล4ว โดยโรยปุ�ยเป8นแถวห�างจากโคนข4าวโพด ข4าวฟaาง ประมาณ 10 เซนติเมตร แล4วจึงพูนโคนต4น และกลบปุ�ยไปพร4อม 
  ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน เงาะ องุ�น ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ช�วงก�อนให4ผลผลติ) ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 150-350 กรัมต�อต4น ในปK
แรก หรืออาจมากกว�าน้ัน ในปKต�อ ๆ ไป (1-2 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK) ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน ในระยะหน่ึงปKควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง ใส�บรเิวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-0-0 ช่ือสามัญ แอมโมเนียมคลอไรด3 ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

ประโยชน3   สามารถใช4ผสมกับปุ�ยเคมีประเภทเชิงเดี่ยวท่ีมีธาตุอาหารหลักธาตุเดียว เพ่ือให4ได4สูตรต�าง ๆ ท่ีมสีัดส�วนท่ีเหมาะสมตาม
ความต4องการของเกษตรกรในการนําไปใช4กับพืชต�าง ๆ 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว อ4อย ข4าวโพด และผักกินใบทุกชนิด 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

เน่ืองจากปุ�ยเคมี แอมโมเนียมคลอไรด3 (25-0-0) ให4ธาตุอาหารไนโตรเจนเพียงอย�างเดียวเพ่ือให4การใช4เป8นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ ใช4ปุ�ยเคมีสตูรน้ีผสมกับปุ�ยฟอสเฟต และปุ�ยโพแทชในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย หรือใช4เฉพาะเป8น
ปุ�ยเคมีแต�งหน4าเท�าน้ัน 
  ข4าว ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอไรด3 (25-0-0) ก�อนต4นข4าวเริ่มสร4างรวงอ�อน ซ่ึงเป8นเวลาก�อนต4นข4าวออกดอก 30 วัน 
สําหรับข4าวไวแสง ในอัตรา 10-20 กิโลกรัมต�อไร� ข4าวไม�ไวแสง อัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร�  
  พืชไร� แนะนําให4ใช4เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า อัตราและวิธีการใช4ของแต�ละพืชมีดังน้ี 

ข4าวโพด ข4าวฟaาง ท่ีปลูกในดินเหนียว มีการชลประทาน ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอไรด3 (25-0-0) แต�งหน4า เมื่อพืช
อายุประมาณ 30 วัน ในอัตรา 20-25 กิโลกรมัต�อไร� ใส�แบบโรยข4างแถวให4ห�างจากต4นประมาณ 4 น้ิว แล4วพรวนดินกลบ ท้ังน้ีต4อง
ใส�ปุ�ยเคมี N-P-K รองพ้ืนเสียก�อน  

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอไรด3 (25-0-0) ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� แต�งหน4าหลังจากใส�ปุ�ยเคมี  
N-P-K รองพ้ืนแล4วในดินร�วนและดินเหนียว 

ผักกินใบทุกชนิด การใส�ปุ�ยเคมีครัง้แรก เมื่อต4นผักอายุประมาณ 10-15 วัน ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอไรด3 (25-0-0) 
ในอัตรา 30-40 กิโลกรมัต�อไร� แล4วรดนํ้า และการใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสองเมื่อต4นผักอายุประมาณ 25-30 วัน ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียม
คลอไรด3 (25-0-0) ในอัตรา 30-40 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีผู4ใช4จะต4องทราบว�าในดินมีปรมิาณธาตุอาหารเพียงพอหรือไม� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-0-0  ช่ือการค4า..............................  เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

ประโยชน3   สามารถใช4ผสมกับปุ�ยเคมีประเภทเชิงเดี่ยวท่ีมีธาตุอาหารหลักธาตุเดียว เพ่ือให4ได4สูตรต�าง ๆ ท่ีมสีัดส�วนท่ีเหมาะสมตาม
ความต4องการของเกษตรกรในการนําไปใช4กับพืชต�าง ๆ 
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว อ4อย ข4าวโพด และผักกินใบทุกชนิด 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

เน่ืองจากปุ�ยเคมี สูตร 25-0-0 ให4ธาตุอาหารไนโตรเจนเพียงอย�างเดยีวเพ่ือให4การใช4เป8นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ใช4ปุ�ยเคมี
สูตรน้ีผสมกับปุ�ยฟอสเฟต และปุ�ยโพแทชในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย หรือใช4เฉพาะเป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4าเท�าน้ัน 
  ข4าว ใช4ปุ�ยเคมี สูตร 25-0-0  ก�อนต4นข4าวเริ่มสร4างรวงอ�อน ซ่ึงเป8นเวลาก�อนต4นข4าวออกดอก 30 วัน สําหรับข4าวไวแสง 
ในอัตรา 10-20 กิโลกรมัต�อไร� ข4าวไม�ไวแสง อัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร�  
  พืชไร� แนะนําให4ใช4เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า อัตราและวิธีการใช4ของแต�ละพืชมีดังน้ี 

ข4าวโพด ข4าวฟaาง ท่ีปลูกในดินเหนียว มีการชลประทาน ใช4ปุ�ยเคมี สตูร 25-0-0  แต�งหน4า เมื่อพืชอายุประมาณ 30 
วัน ในอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� ใส�แบบโรยข4างแถวให4ห�างจากต4นประมาณ 4 น้ิว แล4วพรวนดินกลบ ท้ังน้ีต4องใส�ปุ�ยเคมี N-P-K 
รองพ้ืนเสียก�อน  

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมี สูตร 25-0-0  ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� แต�งหน4าหลังจากใส�ปุ�ยเคมี  
N-P-K รองพ้ืนแล4วในดินร�วนและดินเหนียว 

ผักกินใบทุกชนิด การใส�ปุ�ยเคมีครัง้แรก เมื่อต4นผักอายุประมาณ 10-15 วัน ใช4ปุ�ยเคมี สูตร 25-0-0  ในอัตรา 30-40 
กิโลกรมัต�อไร� แล4วรดนํ้า และการใส�ปุ�ยเคมคีรั้งท่ีสองเมื่อต4นผักอายปุระมาณ 25-30 วัน ใช4ปุ�ยเคมี สตูร 25-0-0  ในอัตรา 30-40 
กิโลกรมัต�อไร� ท้ังน้ีผู4ใช4จะต4องทราบว�าในดินมีปริมาณธาตุอาหารเพียงพอหรือไม� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร        25-0-3    ช่ือการค4า..............................  เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    3 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล และปาล3มนํ้ามัน โดยใช4ร�วมกับแม�ปุ�ยประเภทฟอสเฟต 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

พืชผัก ประเภทกินหัว เช�น กะหล่าํปลี กะหล่ําปม บร็อคโคลี หอมหัวใหญ� มันฝรั่ง แครอท กระเทียม พริก มะระ ควร
หว�านปุ�ยเคมีครั้งละแต�น4อย แต�หว�านหลาย ๆ ครั้ง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-25 กิโลกรัมต�อไร� ทุก ๆ 10-15 วันจนกว�าจะเก็บผลผลติได4 

ไม	ผล เช�น ส4ม องุ�น เงาะ พุทรา ละมุด ทุเรียน ชมพูใช4เลี้ยงลูกผลในระยะเริ่มแรกเกือบทุชนิด สําหรับส4ม  เงาะ ทุเรียน 
ละมุด ใช4หลังจากติดผลแล4ว ประมาณ 30-40 วัน โดยหว�านตามแนวรัศมีพุ�มใบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 230-250 กรัมต�อต4น ทุก ๆ 40-60 
วัน  ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดของต4นและความดกของผล สําหรับองุ�น พุทรา ชมพู� ใช4หลังจากติดผลแล4วประมาณ 15-20 วัน ในอัตรา 
175-250 กรัมต�อต4น ในระยะห�างกันประมาณ 20-30 วัน จนกว�าจะเก็บผลได4 

ปาล3มนํ้ามัน  เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นปาล3มท่ีมีอายุตั้งแต� 3 ปKครึ่งข้ึนไป หรือต4นปาล3มท่ีให4ผลผลติ การใส� 
ปุ�ยเคมีต4นปาล3มมีหลายวิธี เช�น หว�านลงไปเฉย ๆ  วิธีเจอเป8นรูแล4วใส�ปุ�ยเคมี และวิธีขุดเป8นร�องรอบ ๆ โคนต4น รัศมหี�างจากโคน
ต4นประมาณ 1.5 เมตร ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 2.4 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ใส�ปKละ 2 ครั้ง อัตราท่ีใช4ข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดินและ
จํานวนต4นมากหรือน4อยของผลผลติ 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-3-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล พืชผัก ไม4ดอกไม4ประดับ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ไม4ผล เช�น สับปะรด เงาะ ทุเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า ส4ม องุ�น ลางสาด มะพร4าว ขนุน และไม4ผลอ่ืน ๆ 
ใช4เพ่ือเพ่ิมขนาดของผล หลังจากเริ่มตดิผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดอืน ในอัตรา 200-400 กรัมต�อต4น ท้ังน้ีต4องแล4วแต�ขนาดและ
ปริมาณการติดผลของต4นไม4ท่ีปลูก และควรหยุดใส�ปุ�ยน้ีในระยะผลใหญ�ใกล4สุก กรณีท่ีไม4ผลน้ันเก็บผลเสร็จแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-
2 กิโลกรัมต�อต4น เพ่ือบํารุงต4นให4สมบูรณ3 การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�ปุ�ยรอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ�มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ�ย และ
ตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัม
ต�อไร� สําหรับการใช4แบ�งการใช4เป8น 2 ครั้ง การใส�ครั้งท่ีสองควรใส�หลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 20-30 วัน  
  ไม4ดอกไม4ประดับ เช�น กุหลาบ หน4าวัว มะลิ เบญจมาศ สร4อยทอง หงอนไก� โกสน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� 
ใส�บริเวณรอบ ๆ พุ�มใบของต4นหรือโรยท้ังสองข4างแถว พรวนดินกลบเม็ดปุ�ย และตามด4วยการให4นํ้า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-3-3      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    3 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน  
   สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งแล4ว ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-3-4      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    4 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน  
   สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งแล4ว ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-4-3      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    3 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน  
   สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งแล4ว ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-5-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 อ4อย ไม4ผลและพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�ต�อปK ดังน้ี 
อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 

30-60 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว 
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-

40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดิบกลบปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน  
   สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งแล4ว ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-5-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน  
   สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งแล4ว ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-7-7      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    7 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง  

อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบรณู3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�ต�อปK 
ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย
ข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใช4ในดินท่ีมีธาตุอาหารโปแทสเซียมมากกว�า 30 ส�วนในล4านส�วน (30 ppm) ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุม
สองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-
30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน 
เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ในดินร�วนปนทรายหรือดินทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ 
กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองโรยสองข4างแถวแล4วพูนดินกลบเมื่ออายปุระมาณ 25-30 วัน ก�อนใส�
ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ใช4ใน
ระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปKเท�าน้ันเพ่ือเร�งการเจรญิเติบโต ในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปKหน่ึง ๆ 
ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 15-30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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 เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-7-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง  

อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบรณู3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�ต�อปK 
ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย
ข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใช4ในดินท่ีมีธาตุอาหารโปแทสเซียมมากกว�า 30 ส�วนในล4านส�วน (30 ppm) ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุม
สองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-
30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน 
เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ในดินร�วนปนทรายหรือดินทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ 
กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองโรยสองข4างแถวแล4วพูนดินกลบเมื่ออายปุระมาณ 25-30 วัน ก�อนใส�
ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ใช4ใน
ระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปKเท�าน้ันเพ่ือเร�งการเจรญิเติบโต ในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปKหน่ึง ๆ 
ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 15-30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-8-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง  

อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบรณู3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�ต�อปK 
ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย
ข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใช4ในดินท่ีมีธาตุอาหารโปแทสเซียมมากกว�า 30 ส�วนในล4านส�วน (30 ppm) ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุม
สองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-
30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน 
เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ในดินร�วนปนทรายหรือดินทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ 
กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองโรยสองข4างแถวแล4วพูนดินกลบเมื่ออายปุระมาณ 25-30 วัน ก�อนใส�
ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ใช4ใน
ระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปKเท�าน้ันเพ่ือเร�งการเจรญิเติบโต ในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปKหน่ึง ๆ 
ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 15-30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-8-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง  

อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบรณู3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�ต�อปK 
ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย
ข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใช4ในดินท่ีมีธาตุอาหารโปแทสเซียมมากกว�า 30 ส�วนในล4านส�วน (30 ppm) ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุม
สองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-
30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน 
เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ในดินร�วนปนทรายหรือดินทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ 
กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองโรยสองข4างแถวแล4วพูนดินกลบเมื่ออายปุระมาณ 25-30 วัน ก�อนใส�
ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ใช4ใน
ระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปKเท�าน้ันเพ่ือเร�งการเจรญิเติบโต ในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปKหน่ึง ๆ 
ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 15-30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-8-18      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให	ใช	    ยางพารา 
อัตราท่ีใช	 วิธีใช	 และระยะเวลาท่ีใช	  

1. เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงยางก�อนเปPดกรีด ในดินท่ีมไีนโตรเจนระดับต่ําในเขตปลูกยางเดมิ  
2. เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางท่ีเปPดกรีดแล4วในดินท่ีมไีนโตรเจนระดับปานกลางในทุกเขตท่ีปลูกยาง 
การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยเป8นแถบ วิธีหว�านรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีขุดเป8นหลุม   2 หลุม 

และวิธีโรยเป8นแถว โดยทุกวิธีให4ใส�บริเวณทรงพุ�มของใบยาง แล4วคราดกลบให4ปุ�ยอยู�ใต4ดิน                         
 อัตราท่ีใช	และระยะเวลา ดังนี้  

อัตราปุ�ยเคมี กรัมต�อต4นต�อครั้ง (ปKละสองครั้ง) 
ปKท่ี 

อายุต4นยาง 
เดือน ดินร�วนเหนียว ดินร�วนทราย 

1 2 70 100 
 5 100 140 
 11 130 170 
2 14 150 200 
 16 150 210 
 23 150 210 
3 28 230 320 
 36 230 320 
4 40 240 330 
 47 240 330 
5 52 260 360 
 59 260 360 
6 64 270 370 
 71 270 370 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
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2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี
 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-9-7      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    7 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง  

อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบรณู3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมั 
ต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจาก 
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ใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน  

โดยวิธีโรยข4างแถว  
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใช4ในดินท่ีมีธาตุอาหารโปแทสเซียมมากกว�า 30 ส�วนในล4านส�วน (30 ppm) ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุม
สองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-
30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน 
เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ในดินร�วนปนทรายหรือดินทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ 
กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองโรยสองข4างแถวแล4วพูนดินกลบเมื่ออายปุระมาณ 25-30 วัน ก�อนใส�
ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ใช4ใน
ระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปKเท�าน้ันเพ่ือเร�งการเจรญิเติบโต ในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปKหน่ึง ๆ 
ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 15-30 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 25-9-9      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     25 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    9 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง  

อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบรณู3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�ต�อปK 
ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย
ข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใช4ในดินท่ีมีธาตุอาหารโปแทสเซียมมากกว�า 30 ส�วนในล4านส�วน (30 ppm) ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุม
สองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-
30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน 
เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ในดินร�วนปนทรายหรือดินทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ 
กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองโรยสองข4างแถวแล4วพูนดินกลบเมื่ออายปุระมาณ 25-30 วัน ก�อนใส�
ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ใช4ใน
ระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปKเท�าน้ันเพ่ือเร�งการเจรญิเติบโต ในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปKหน่ึง ๆ 
ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 15-30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 
 



 394 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 26-0-0 ช่ือสามัญ แคลเซียมแอมโมเนียมไนเตรท   ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     26 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� พืชสวน ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เน่ืองจากปุ�ยเคมีแคลเซียมแอมโมเนียมไนเตรท ให4ธาตไุนโตรเจนเพียงอย�างเดียว เพ่ือให4การใช4เป8นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ ใช4ปุ�ยเคมีสตูรน้ีผสมกับปุ�ยฟอสเฟต และปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย เช�น 
  พืชไร�และพืชสวน ใช4กับพืชท่ีต4นยังเล็กอยู� และต4องการเร�งให4โตเร็วหรือพืชท่ีขาดธาตุน้ี เช�น 
   ข4าวโพด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ๆ ละเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�โรยก4นร�องก�อนหยอดเมล็ด 
และครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวหลังพูนดินกลบปุ�ย เมื่ออายุข4าวโพด 20-30 วัน 
  ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็กและต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หรือหลังจากตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตน้ีุ เช�น 
ส4ม เงาะ ทุเรียน มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผลใช4 200-400 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2 ครั้ง ท้ังน้ี
ย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4วให4ใส� 1-2 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�เป8น 2 
ครั้ง การใส�ควรใส�ในแนวรัศมีทรงพุ�มใบ และอย�าให4กระทบกระเทือนราก 
  พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรก
ประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 26-4-4      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     26 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    4 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน  
   สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งแล4ว ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 26-6-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     26 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง  

อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบรณู3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�ต�อปK 
ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย
ข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใช4ในดินท่ีมีธาตุอาหารโปแทสเซียมมากกว�า 30 ส�วนในล4านส�วน (30 ppm) ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุม
สองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-
30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน 
เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ในดินร�วนปนทรายหรือดินทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ 
กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองโรยสองข4างแถวแล4วพูนดินกลบเมื่ออายปุระมาณ 25-30 วัน ก�อนใส�
ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ใช4ใน
ระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปKเท�าน้ันเพ่ือเร�งการเจรญิเติบโต ในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปKหน่ึง ๆ 
ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 15-30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 26-11-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     26 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   11 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)     8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 
   ฝVาย ใช4ในดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งก�อนปลูก และโรยสองข4างแถว
ฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคนเมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ี ควรเพ่ิมปุ�ย
โพแทสเซียม 6 กก K2O ต�อไร� (ปุ�ยเคมีโพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมัต�อไร� ใส�เมื่อข4าวโพดหรือข4าวฟaาง มีอายุประมาณ 30 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 
  ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม ในระยะก�อนตก
ผลใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง ๆ ควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 
  พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และ นํ้าเต4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 26-12-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     26 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 
   ฝVาย ใช4ในดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งก�อนปลูก และโรยสองข4างแถว
ฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคนเมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ี ควรเพ่ิมปุ�ย
โพแทสเซียม 6 กก K2O ต�อไร� (ปุ�ยเคมีโพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมัต�อไร� ใส�เมื่อข4าวโพดหรือข4าวฟaาง มีอายุประมาณ 30 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 
  ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม ในระยะก�อนตก
ผลใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง ๆ ควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 
  พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และ นํ้าเต4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 26-12-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     26 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 
   ฝVาย ใช4ในดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งก�อนปลูก และโรยสองข4างแถว
ฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคนเมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ี ควรเพ่ิมปุ�ย
โพแทสเซียม 6 กก K2O ต�อไร� (ปุ�ยเคมีโพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมัต�อไร� ใส�เมื่อข4าวโพดหรือข4าวฟaาง มีอายุประมาณ 30 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 
  ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม ในระยะก�อนตก
ผลใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง ๆ ควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 
  พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และ นํ้าเต4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 26-14-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     26 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   14 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ท่ีปลูกในดินเหนียวและดินร�วนท่ีมีธาตุโพแทสเซียมในดินพอเพียง 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 พืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง ท่ีปลูกในดินเหนียวและดินร�วน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 
2 ครั้ง ครั้งแรกใส� 15-30 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีรองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 15-30 กิโลกรัมต�อไร� ใส�เมื่อพืชมีอายุ 
30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 27-0-0 ช่ือสามัญ แคลเซียมแอมโมเนียมไนเตรท ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     27 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� พืชสวน ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  เน่ืองจากปุ�ยเคมีแคลเซียมแอมโมเนียมไนเตรท ให4ธาตไุนโตรเจนเพียงอย�างเดียว เพ่ือให4การใช4เป8นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ ใช4ปุ�ยเคมีสตูรน้ีผสมกับปุ�ยฟอสเฟต และปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย เช�น 
  พืชไร�และพืชสวน ใช4กับพืชท่ีต4นยังเล็กอยู� และต4องการเร�งให4โตเร็วหรือพืชท่ีขาดธาตุน้ี เช�น 
   ข4าวโพด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ๆ ละเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�โรยก4นร�องก�อนหยอดเมล็ด 
และครั้งท่ีสองใส�โรยข4างแถวหลังพูนดินกลบปุ�ย เมื่ออายุข4าวโพด 20-30 วัน 
  ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็กและต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หรือหลังจากตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตน้ีุ เช�น 
ส4ม เงาะ ทุเรียน มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผลใช4 200-400 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2 ครั้ง ท้ังน้ี
ย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4วให4ใส� 1-2 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�เป8น 2 
ครั้ง การใส�ควรใส�ในแนวรัศมีทรงพุ�มใบ และอย�าให4กระทบกระเทือนราก 
  พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อไร� 
ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรก
ประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4า 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 27-5-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     27 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน  
   สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งแล4ว ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร      27-5-18  ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)    27 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)  18 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพาราหลังเปPดกรดี 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางหลังเปPดกรีด สําหรับดินทุกชนิด ท้ังในเขตปลูกยางและเขตแห4งแล4ง  
การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร  

แล4วคราดกลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมแีล4วกลบ และ 
วิธีเจาะเป8นร�อง โดยใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ๆ ละ 500 กรัมต�อต4น 
 
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 27-7-7      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     27 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    7 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง  

อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบรณู3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�ต�อปK 
ดังน้ี  

อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 30-60 วัน 

อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย
ข4างแถว  

อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใช4ในดินท่ีมีธาตุอาหารโปแทสเซียมมากกว�า 30 ส�วนในล4านส�วน (30 ppm) ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุม
สองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-
30 กิโลกรัมต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน 
เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ในดินร�วนปนทรายหรือดินทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ 
กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูกพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองโรยสองข4างแถวแล4วพูนดินกลบเมื่ออายปุระมาณ 25-30 วัน ก�อนใส�
ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ใช4ใน
ระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปKเท�าน้ันเพ่ือเร�งการเจรญิเติบโต ในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปKหน่ึง ๆ 
ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 15-30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 27-12-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     27 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 
   ฝVาย ใช4ในดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งก�อนปลูก และโรยสองข4างแถว
ฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคนเมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ี ควรเพ่ิมปุ�ย
โพแทสเซียม 6 กก K2O ต�อไร� (ปุ�ยเคมีโพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมัต�อไร� ใส�เมื่อข4าวโพดหรือข4าวฟaาง มีอายุประมาณ 30 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 
  ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม ในระยะก�อนตก
ผลใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง ๆ ควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 
  พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และ นํ้าเต4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 28-0-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     28 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ข4าว  
ก. สําหรับข4าวนาดํา 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดิน

เป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมสีตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปSกดําแล4ว
คราดกลบ หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8น
ดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมีสตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� ก�อนปSกดําแล4วคราด
กลบ หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้ง

แรก 30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 

หรือก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
   ข. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือ

ปุ�ยเคมสีูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 20-30 วัน 
2.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมี

สูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดนิเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 15-20 วัน 
2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 
30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 
หรือใส�ก�อนข4าวออกดอก 25-30 วัน 

พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
 เน่ืองจากปุ�ยเคมสีูตรน้ี ให4ธาตุไนโตรเจนเพียงพออย�างเดียว เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีเป8นไปอย�างมีประสทิธิภาพ ใช4

ปุ�ยเคมสีูตรน้ีผสมกับปุ�ยฟอสเฟตและปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย  
พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อ

ไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรก
ประมาณ 25-30 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า  
   พืชไร� และพืชสวน ใช4กับพืชท่ีต4นยังเล็กอยู�และต4องการเร�งให4โตเร็วหรือพืชท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ข4าวโพด อ4อย กาแฟ 
กล4วย สับปะรด ยางพารา  

ข4าวโพด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตหรือโพแทช หรือใช4ใส�เดี่ยวเป8นปุ�ยเคมีครั้งท่ี
สอง 
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อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตและโพแทช ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้ง ควรดายหญ4าออกให4หมดเสยีก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นพอควรและควรกลบ
ดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็ก และต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หลังจากการตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตน้ีุ เช�น ส4ม 
เงาะ ทุเรียน มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 500-1,000 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�สองครั้ง 
ท้ังน้ี ย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK 
ใส�หลังจากเก็บผลผลิตแล4ว การใส�ควรใส�ใส�แนวรศัมีพุ�มใบ และอย�าให4กระทบกระเทือนราก  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 28-4-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     28 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน  
   สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งแล4ว ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 28-10-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     28 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 
   ฝVาย ใช4ในดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งก�อนปลูก และโรยสองข4างแถว
ฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคนเมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ี ควรเพ่ิมปุ�ย
โพแทสเซียม 6 กิโลกรมั K2O ต�อไร� (ปุ�ยเคมโีพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 
   ข4าวโพด และข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมั
ต�อไร� โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมัต�อไร� ใส�เมื่อข4าวโพดหรือข4าวฟaาง มีอายุประมาณ 30 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 
  ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม ในระยะก�อนตก
ผลใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง ๆ ควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 
  พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และ นํ้าเต4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 28-10-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     28 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 
   ฝVาย ใช4ในดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งก�อนปลูก และโรยสองข4างแถว
ฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคนเมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ี ควรเพ่ิมปุ�ย
โพแทสเซียม 6 กิโลกรมั K2O ต�อไร� (ปุ�ยเคมโีพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 
   ข4าวโพด และข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมั
ต�อไร� โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมัต�อไร� ใส�เมื่อข4าวโพดหรือข4าวฟaาง มีอายุประมาณ 30 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 
  ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม ในระยะก�อนตก
ผลใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง ๆ ควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 
  พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และ นํ้าเต4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 28-10-10     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     28 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 
   ฝVาย ใช4ในดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งก�อนปลูก และโรยสองข4างแถว
ฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคนเมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ี ควรเพ่ิมปุ�ย
โพแทสเซียม 6 กิโลกรมั K2O ต�อไร� (ปุ�ยเคมโีพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 
   ข4าวโพด และข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมั
ต�อไร� โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมัต�อไร� ใส�เมื่อข4าวโพดหรือข4าวฟaาง มีอายุประมาณ 30 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 
  ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม ในระยะก�อนตก
ผลใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง ๆ ควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 
  พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และ นํ้าเต4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 28-11-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     28 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   11 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 
   ฝVาย ใช4ในดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งก�อนปลูก และโรยสองข4างแถว
ฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคนเมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ี ควรเพ่ิมปุ�ย
โพแทสเซียม 6 กิโลกรมั K2O ต�อไร� (ปุ�ยเคมโีพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 
   ข4าวโพด และข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมั
ต�อไร� โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมัต�อไร� ใส�เมื่อข4าวโพดหรือข4าวฟaาง มีอายุประมาณ 30 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 
  ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม ในระยะก�อนตก
ผลใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง ๆ ควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 
  พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และ นํ้าเต4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 28-12-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     28 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 
   ฝVาย ใช4ในดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งก�อนปลูก และโรยสองข4างแถว
ฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคนเมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ี ควรเพ่ิมปุ�ย
โพแทสเซียม 6 กก K2O ต�อไร� (ปุ�ยเคมีโพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมัต�อไร� ใส�เมื่อข4าวโพดหรือข4าวฟaาง มีอายุประมาณ 30 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 
  ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม ในระยะก�อนตก
ผลใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง ๆ ควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 
  พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และ นํ้าเต4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร  28-13-13  ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)    28 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)  13 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)  13 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
พืชไร( เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง  

อ	อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบรณู3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรมัต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  
อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจาก 

ใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย

ข4างแถว  
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
 มันสําปะหลัง ใช4ในดินท่ีมีธาตุอาหารโพแทสเซียมมากกว�า 30 ส�วนในล4านส�วน (30 ppm) ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุมสองข4างต4น
แล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
 ฝ4าย ใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 
กิโลกรมัต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลกูฝVาย ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบโคน 
เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
 ข	าวโพด และข	าวฟ/าง ใช4ในดินร�วนปนทรายหรือดินทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรัมต�อไร� ใส�เมื่อข4าวโพดหรือ
ข4าวฟaาง มีอายุประมาณ 30 วันโดยวิธีโรยสองข4างแถวปลูก 

ไม	ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลาํไย และส4ม ในระยะก�อนตก
ผล ใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3  กิโลกรมัต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น ในปKหน่ึง ๆ 
ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง  

พืชผัก  เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย คะน4า กวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ มะระ และ
นํ้าเต4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยหลังจาก
ใส�ครั้งแรกประมาณ 25-30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 29-0-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     29 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ข4าว  
ก. สําหรับข4าวนาดํา 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดิน

เป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมสีตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปSกดําแล4ว
คราดกลบ หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8น
ดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมีสตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� ก�อนปSกดําแล4วคราด
กลบ หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้ง

แรก 30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 

หรือก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
   ข. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือ

ปุ�ยเคมสีูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 20-30 วัน 
2.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมี

สูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดนิเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 15-20 วัน 
2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 
30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 
หรือใส�ก�อนข4าวออกดอก 25-30 วัน 

พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
 เน่ืองจากปุ�ยเคมสีูตรน้ี ให4ธาตุไนโตรเจนเพียงพออย�างเดียว เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีเป8นไปอย�างมีประสทิธิภาพ ใช4

ปุ�ยเคมสีูตรน้ีผสมกับปุ�ยฟอสเฟตและปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย  
พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อ

ไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรก
ประมาณ 25-30 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า  
   พืชไร� และพืชสวน ใช4กับพืชท่ีต4นยังเล็กอยู�และต4องการเร�งให4โตเร็วหรือพืชท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ข4าวโพด อ4อย กาแฟ 
กล4วย สับปะรด ยางพารา  

ข4าวโพด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตหรือโพแทช หรือใช4ใส�เดี่ยวเป8นปุ�ยเคมีครั้งท่ี
สอง 

อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตและโพแทช ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้ง ควรดายหญ4าออกให4หมดเสยีก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นพอควรและควรกลบ
ดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็ก และต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หลังจากการตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตน้ีุ เช�น ส4ม 
เงาะ ทุเรียน มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 500-1,000 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�สองครั้ง 
ท้ังน้ี ย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK 
ใส�หลังจากเก็บผลผลิตแล4ว การใส�ควรใส�ใส�แนวรศัมีพุ�มใบ และอย�าให4กระทบกระเทือนราก  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 29-3-18      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      29 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)      3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4   ไม4ผล พืชผัก พืชไร�  พืชสวน 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
   ไม4ผล เช�น   เงาะ ทะเรียน ลิ้นจ่ี ลําไย มะม�วง มังคุด น4อยหน�า องุ�น ส4ม ลางสาด มะพร4าว ขนุน ใส�ปุ�ยเคมีเพ่ือ
ส�งเสริมให4พืชโตเร็วข้ึน หลักจากตกแต�งก่ิง และปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม� ๆ โดยใส�ทุก 1-2 เดือน    ในอัตรา 
350-1,000 กรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4ท่ีปลูก การใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้งจะต4องใส�รอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ�มใบ 
พรวนดินกลบเม็ดปุ�ยเคมี ตามด4วยการให4นํ้า หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรัมต�อต4น ใส�หลังจากเก็บผลแล4ว 
การใส�ควรใส�แนวรัศมีพุ�มใบและอย�าให4กระทบกระเทือนราก 
        พืชผัก เช�น หอม กระเทียม แตงต�าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอ่ืน ๆ  ใช4ปุ�ยเคมอัีตรา 50-100 
กิโลกรมัต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4วประมาณ 25-30 วัน 
พืชไร� พืชส�วน ใช4กับต4นท่ียังเล็กอยู� และต4องให4ส�งเสรมิให4เจริญเติบโตหรือพืชท่ีขาดธาตุอาหารน้ี เช�น  ข4าวโพด  อ4อย กาแฟ 
สับปะรด 
   ข4าวโพด  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร� ควรใส�เป8นปุ�ยเคมคีรั้งท่ีสอง 
   อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 100-150 กิโลกรัมต�อไร� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมทุีกครั้งควร
ดายหญ4าให4หมดเสียก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นพอควร  ควรกลบดินเสยีหลังจากใส�ปุ�ยเคมี และตามด4วย
การให4นํ้า  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี

สูตร 29-4-18      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     29 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพาราหลังเปPดกรดี 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางหลังเปPดกรีด สําหรับดินทุกชนิด ท้ังในเขตปลูกยางและเขตแห4งแล4ง  
การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราด

กลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ๆ ละ 500 กรัมต�อต4น 
 
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 29-5-18      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     29 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ยางพาราหลังเปPดกรดี 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

เป8นปุ�ยเคมีท่ีใช4บํารุงต4นยางหลังเปPดกรีด สําหรับดินทุกชนิด ท้ังในเขตปลูกยางและเขตแห4งแล4ง  
การใส�ปุ�ยเคมีบํารุงต4นยางมีหลายวิธี เช�น วิธีหว�านปุ�ยกระจายเป8นแถบห�างจากโคนต4นประมาณ 1-2 เมตร แล4วคราด

กลบ วิธีหว�านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต4น วิธีหว�านแล4วคราดกลบ วิธีเจาะเป8นหลุมใส�ปุ�ยเคมีแล4วกลบ และวิธีเจาะเป8นร�อง โดยใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 1 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK แบ�งใส�เป8นสองครั้ง ๆ ละ 500 กรัมต�อต4น 

 
คําแนะนํา 

 ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อน หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสยัให4ปรึกษา 
เจ4าหน4าท่ีกรมวิชาการเกษตร  กองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ินเพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข	อควรระวัง 

1. ถ4าสภาพพ้ืนท่ีลาดเทมากและไม�ได4ปลูกตามแนวระดับ ไม�ควรใส�ปุ�ยเคมีโดยวิธีหว�าน เพราะนํ้าฝนจะชะล4างปุ�ยเคมีหมดไป 
2. อย�าใส�ปุ�ยเคมีชิดต4นยางเกินไปหรือห�างจนพ4นรัศมีท่ีกําหนด รากยางจะไม�ได4รับปุ�ยเคม ี

 3. อย�าหว�านปุ�ยเคมีในระยะท่ีอากาศแห4งแล4ง เม็ดปุ�ยเคมจีะไม�ละลาย จะเสยีปุ�ยเคมีและแรงงานโดยใช�เหต ุ
 4. ใส�ปุ�ยเคมีตามจํานวนและภายในรัศมีท่ีกําหนด และดินปลูกเป8นดนิร�วน 

5. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 6 ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมดิชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน  
 7. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 29-12-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     29 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 
   ฝVาย ใช4ในดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งก�อนปลูก และโรยสองข4างแถว
ฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคนเมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ี ควรเพ่ิมปุ�ย
โพแทสเซียม 6 กก K2O ต�อไร� (ปุ�ยเคมีโพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมัต�อไร� ใส�เมื่อข4าวโพดหรือข4าวฟaาง มีอายุประมาณ 30 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 
  ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม ในระยะก�อนตก
ผลใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง ๆ ควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 
  พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และ นํ้าเต4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 29-18-7      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     29 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   18 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    7 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 
   ฝVาย ใช4ในดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-40 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งก�อนปลูก และโรยสองข4างแถว
ฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคนเมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ี ควรเพ่ิมปุ�ย
โพแทสเซียม 6 กิโลกรมั K2O ต�อไร� (ปุ�ยเคมโีพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 
   ข4าวโพด และข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 12-20 กิโลกรมั
ต�อไร� โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 12-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�เมื่อข4าวโพดหรือข4าวฟaาง มีอายุประมาณ 30 
วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 
  ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม ในระยะก�อนตก
ผลใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-2 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง ๆ ควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 
  พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และ นํ้าเต4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-40 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 30-0-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     30 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ข4าว  
ก. สําหรับข4าวนาดํา 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดิน

เป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมสีตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปSกดําแล4ว
คราดกลบ หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8น
ดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมีสตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� ก�อนปSกดําแล4วคราด
กลบ หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้ง

แรก 30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 

หรือก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
   ข. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือ

ปุ�ยเคมสีูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 20-30 วัน 
2.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมี

สูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดนิเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 15-20 วัน 
2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 
30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 
หรือใส�ก�อนข4าวออกดอก 25-30 วัน 

พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
 เน่ืองจากปุ�ยเคมสีูตรน้ี ให4ธาตุไนโตรเจนเพียงพออย�างเดียว เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีเป8นไปอย�างมีประสทิธิภาพ ใช4

ปุ�ยเคมสีูตรน้ีผสมกับปุ�ยฟอสเฟตและปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย  
พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อ

ไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรก
ประมาณ 25-30 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า  
   พืชไร� และพืชสวน ใช4กับพืชท่ีต4นยังเล็กอยู�และต4องการเร�งให4โตเร็วหรือพืชท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ข4าวโพด อ4อย กาแฟ 
กล4วย สับปะรด ยางพารา  

ข4าวโพด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตหรือโพแทช หรือใช4ใส�เดี่ยวเป8นปุ�ยเคมีครั้งท่ี
สอง 
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อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตและโพแทช ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้ง ควรดายหญ4าออกให4หมดเสยีก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นพอควรและควรกลบ
ดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็ก และต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หลังจากการตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตน้ีุ เช�น ส4ม 
เงาะ ทุเรียน มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 500-1,000 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�สองครั้ง 
ท้ังน้ี ย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK 
ใส�หลังจากเก็บผลผลิตแล4ว การใส�ควรใส�ใส�แนวรศัมีพุ�มใบ และอย�าให4กระทบกระเทือนราก  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 30-4-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     30 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจรญิเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-5 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK 
ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน  
   สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งแล4ว ในอัตรา 1-3 กิโลกรมัต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 30-6-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     30 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว ดินร�วน ดินร�วนปนทราย 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4นต�อ
ปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน  
   สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งแล4ว ในอัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุของ
พืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-25 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 20-25 วัน ในอัตรา 15-25 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 



 429 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 30-10-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     30 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวโพด ข4าวฟaาง และพืชผักต�าง ๆ ท่ีปลูกในดินร�วนหรือดินเหนียว แต�ถ4าปลูกในดินทรายแล4ว ควรพิจารณาใส�
ปุ�ยโพแทชร�วมกับปุ�ยสูตรน้ี 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ข4าวโพด - ข4าวฟาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-80 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยวิธีโรยก4นหลุม ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� ใส�เมื่อพืชมีอายุ 30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก แล4ว
พรวนดินกลบพูนต4นข4าวโพด  
  พืชผักต�าง ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� จะแบ�งก่ีครั้งน้ันข้ึนอยู�กับอายุ และประเภทของผัก และใช4เพ่ือเร�งการ
เจริญเติบโตเท�าน้ัน 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 30-10-10     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     30 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง  

อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบรณู3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 37.5 กิโลกรมัต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  
อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก

ประมาณ 60-90 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย

ข4างแถว  
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใช4ในดินท่ีมีธาตุอาหารโปแทสเซียมมากกว�า 30 ส�วนในล4านส�วน (30 ppm) ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุม
สองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 30-45 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 40-45 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-
22.5 กิโลกรมัต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-22.5 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบ
โคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ในดินร�วนปนทรายหรือดินทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน 
ครั้งแรกใส�ตอนเตรยีมดินก�อนปลกูพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองโรยสองข4างแถวแล4วพูนดินกลบเมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ย
จะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ใช4ใน
ระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปKเท�าน้ันเพ่ือเร�งการเจรญิเติบโต ในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปKหน่ึง ๆ 
ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 15-30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 30-12-6     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     30 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง 
   ฝVาย ใช4ในดินร�วนปนทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งก�อนปลูก และโรยสองข4างแถว
ฝVาย แล4วพรวนดินกลบโคนเมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย สําหรับในดินน้ี ควรเพ่ิมปุ�ย
โพแทสเซียม 6 กก K2O ต�อไร� (ปุ�ยเคมีโพแสเซียมคลอไรด3 0-0-60 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต�อไร�) 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-70 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรัมต�อไร� 
โดยวิธีรองก4นหลมุก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-35 กิโลกรมัต�อไร� ใส�เมื่อข4าวโพดหรือข4าวฟaาง มีอายุประมาณ 30 วัน 
โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 
  ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ องุ�น น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจ่ี ลําไย และส4ม ในระยะก�อนตก
ผลใส�ปุ�ยเคมีบริเวณทรงพุ�มแล4วพรวนดินกลบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ข้ึนกับขนาดของต4นในปKหน่ึง ๆ ควรใส�
ปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส4ม ไม�ต4องพรวนดินกลบ) 
  พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักคะน4า ผักกวางตุ4ง แตงกวา หอม พริก กระเทียม มะเขือ 
มะระ และ นํ้าเต4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�หลังปลูกแล4ว
ประมาณ 25-30 วัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 30-11-11     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     30 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   11 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   11 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น อ4อย มันสําปะหลัง ฝVาย ข4าวโพด ข4าวฟaาง  

อ4อย เหมาะสําหรับดินท่ีมีความอุดมสมบรณู3 เช�น ดินเหนียวภาคกลาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 37.5 กิโลกรมัต�อไร�ต�อปK ดังน้ี  
อ4อยปลูก แบ�งใส�เป8นสองครั้งเท�า ๆ กัน ใส�ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส�ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรก

ประมาณ 60-90 วัน 
อ4อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต4นฤดฝูน ครั้งท่ีสองหลังจากใส�ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรย

ข4างแถว  
อ4อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส�ท้ังหมดหลังตัดแต�งตอ ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

อัตรา 20-40 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข4างแถว ควรใส�ปุ�ยเคมีขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะและต4อง
พรวนดินกลบปุ�ยเคม ี
   มันสําปะหลัง ใช4ในดินท่ีมีธาตุอาหารโปแทสเซียมมากกว�า 30 ส�วนในล4านส�วน (30 ppm) ใส�ปุ�ยครั้งเดียวเป8นหลุม
สองข4างต4นแล4วกลบปุ�ย ในอัตรา 30-45 กิโลกรัมต�อไร� เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครั้งแรก 
   ฝVาย ใช4ในดินทราย หรือดินร�วนปนทราย ในอัตรา 40-45 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-
22.5 กิโลกรมัต�อไร� โรยก4นร�องก�อนปลูกฝVาย ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-22.5 กิโลกรัมต�อไร� โรยสองข4างแถวฝVายแล4วพูนดินกลบ
โคน เมื่อฝVายอายุ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ยจะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 
   ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ในดินร�วนปนทรายหรือดินทราย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน 
ครั้งแรกใส�ตอนเตรยีมดินก�อนปลกูพืชเล็กน4อย ครั้งท่ีสองโรยสองข4างแถวแล4วพูนดินกลบเมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน ก�อนใส�ปุ�ย
จะต4องปราบวัชพืชให4เรียบร4อย 

ไม4ผล เช�น มะม�วง กล4วย มะละกอ มะนาว องุ�น ลําไย น4อยหน�า ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจ่ี ฝรั่ง และส4ม ใช4ใน
ระยะท่ีมีอายุ 1-3 ปKเท�าน้ันเพ่ือเร�งการเจรญิเติบโต ในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับขนาดของต4น และในปKหน่ึง ๆ 
ควรแบ�งในปุ�ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง 

พืชผัก เช�น กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักชี ค่ึนฉ�าย ผักกวางตุ4ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และนํ้าเต4า ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้งเท�า ๆ กัน ครั้งแรกใส�ตอนเตรียมดินก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส�ปุ�ยหลังจากใส�ครั้งแรก
ประมาณ 15-30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 30-15-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     30 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   15 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชไร� ไม4ผล พืชผัก ท่ีปลูกในดินร�วนและดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  พืชไร� เช�น ข4าวโพด ข4าวฟaาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใส� 30-50 กิโลกรัมต�อไร� โดย
วิธีหว�านหรือรองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใส� 30-50 กิโลกรัมต�อไร� ใส�เมื่อพืชมีอายุ 30 วัน โดยวิธีโรยข4างแถวปลูก 
  ไม4ผล เช�น ส4ม ทุเรียน เงาะ องุ�น ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยใช4ปุ�ย 200-500 กรัมต�อต4น ในปKแรก หรือ
อาจจะมากกว�าน้ันในปKต�อ ๆ ไป (1-3 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK) ท้ังน้ีแล4วแต�ขนาดและอายุของต4นไม4น้ัน ๆ ในระยะ 1 ปK ควรใส�ปุ�ยเคมี
ประมาณ 3 ครั้ง ใส�บริเวณทรงพุ�มใบแล4วพรวนดินกลบ 

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาด กะหล่ําปลี และผักกินใบอ่ืน ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต�อไร� จะแบ�งใส�ก่ีครั้งน้ันข้ึนอยู�
กับอายุและประเภทของผักน้ัน ๆ 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 30-25-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     30 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   25 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวโพด ข4าวฟaางท่ีปลูกในดินเหนียว ดินร�วนท่ีมีความอุดมสมบรณู3ปานกลาง หรือค�อนข4างต่ํา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง  ครั้งแรก ในอัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร� เป8นปุ�ยรองพ้ืนใส�
ตอนหยอดเมล็ดพันธุ3 ให4ห�างจากเมล็ดพันธุ3ประมาณ 5 เซนติเมตร และอยู�ในดินต่ํากว�าเมล็ดพันธุ3 3-5 เซนติเมตร ครั้งท่ีสอง ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อข4าวโพด ข4าวฟaางอายุประมาณ 25-30 วัน โดยโรยปุ�ยข4างแถวปลูกแล4วพูนโคนต4นและกลบ
ปุ�ย 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 31-0-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     31 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ข4าว  
ก. สําหรับข4าวนาดํา 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดิน

เป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมสีตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปSกดําแล4ว
คราดกลบ หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8น
ดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมีสตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� ก�อนปSกดําแล4วคราด
กลบ หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้ง

แรก 30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 

หรือก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
   ข. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือ

ปุ�ยเคมสีูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 20-30 วัน 
2.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมี

สูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดนิเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 15-20 วัน 
2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 
30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 
หรือใส�ก�อนข4าวออกดอก 25-30 วัน 

พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
 เน่ืองจากปุ�ยเคมสีูตรน้ี ให4ธาตุไนโตรเจนเพียงพออย�างเดียว เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีเป8นไปอย�างมีประสทิธิภาพ ใช4

ปุ�ยเคมสีูตรน้ีผสมกับปุ�ยฟอสเฟตและปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย  
พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อ

ไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรก
ประมาณ 25-30 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า  
   พืชไร� และพืชสวน ใช4กับพืชท่ีต4นยังเล็กอยู�และต4องการเร�งให4โตเร็วหรือพืชท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ข4าวโพด อ4อย กาแฟ 
กล4วย สับปะรด ยางพารา  

ข4าวโพด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตหรือโพแทช หรือใช4ใส�เดี่ยวเป8นปุ�ยเคมีครั้งท่ี
สอง 
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อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตและโพแทช ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้ง ควรดายหญ4าออกให4หมดเสยีก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นพอควรและควรกลบ
ดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็ก และต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หลังจากการตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตน้ีุ เช�น ส4ม 
เงาะ ทุเรียน มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 500-1,000 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�สองครั้ง 
ท้ังน้ี ย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK 
ใส�หลังจากเก็บผลผลิตแล4ว การใส�ควรใส�ใส�แนวรศัมีพุ�มใบ และอย�าให4กระทบกระเทือนราก  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 31-4-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     31 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวโพด ข4าวฟaางท่ีปลูกในดินเหนียว ดินร�วนท่ีมีความอุดมสมบรณู3ปานกลาง แต�ถ4าปลูกในดินทรายแล4วควร
พิจารณา ควรพิจารณาใส�ปุ�ยโพแทชร�วมกับปุ�ยสูตรน้ี 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

 ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง  ครั้งแรก ในอัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร� เป8นปุ�ยรองพ้ืนใส�
ตอนหยอดเมล็ดพันธุ3 ให4ห�างจากเมล็ดพันธุ3ประมาณ 5 เซนติเมตร และอยู�ในดินต่ํากว�าเมล็ดพันธุ3 3-5 เซนติเมตร ครั้งท่ีสอง ใช4
ปุ�ยเคมีอัตรา 20-30 กิโลกรัมต�อไร� เมื่อข4าวโพด ข4าวฟaางอายุประมาณ 25-30 วัน โดยโรยปุ�ยข4างแถวปลูกแล4วพูนโคนต4นและกลบ
ปุ�ย 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 32-0-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     32 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ข4าว  
ก. สําหรับข4าวนาดํา 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดิน

เป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมสีตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปSกดําแล4ว
คราดกลบ หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8น
ดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมีสตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� ก�อนปSกดําแล4วคราด
กลบ หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้ง

แรก 30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 

หรือก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
   ข. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือ

ปุ�ยเคมสีูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 20-30 วัน 
2.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมี

สูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดนิเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 15-20 วัน 
2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 
30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 
หรือใส�ก�อนข4าวออกดอก 25-30 วัน 

พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
 เน่ืองจากปุ�ยเคมสีูตรน้ี ให4ธาตุไนโตรเจนเพียงพออย�างเดียว เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีเป8นไปอย�างมีประสทิธิภาพ ใช4

ปุ�ยเคมสีูตรน้ีผสมกับปุ�ยฟอสเฟตและปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย  
พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อ

ไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรก
ประมาณ 25-30 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า  
   พืชไร� และพืชสวน ใช4กับพืชท่ีต4นยังเล็กอยู�และต4องการเร�งให4โตเร็วหรือพืชท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ข4าวโพด อ4อย กาแฟ 
กล4วย สับปะรด ยางพารา  

ข4าวโพด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตหรือโพแทช หรือใช4ใส�เดี่ยวเป8นปุ�ยเคมีครั้งท่ี
สอง 
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อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตและโพแทช ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้ง ควรดายหญ4าออกให4หมดเสยีก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นพอควรและควรกลบ
ดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็ก และต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หลังจากการตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตน้ีุ เช�น ส4ม 
เงาะ ทุเรียน มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 500-1,000 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�สองครั้ง 
ท้ังน้ี ย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK 
ใส�หลังจากเก็บผลผลิตแล4ว การใส�ควรใส�ใส�แนวรศัมีพุ�มใบ และอย�าให4กระทบกระเทือนราก  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 33-3-6      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     33 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    6 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว ดินร�วน และดินร�วนปนทราย 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-1.5 กิโลกรัมต�อต4น
ต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน  
   สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งแล4ว ในอัตรา 0.5-1.5 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุ
ของพืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-25 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 15-25 กิโลกรัมต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 33-20-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     33 % 
(ไนโตรเจนอยู�ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรยี) 

  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   20 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวท่ีปลูกในดินเหนียว ถ4าเป8นดินทราย หรือดินท่ีมีธาตุโพแทสเซียมต่ํา ควรใส�ปุ�ยเคมโีพแทสเซียม 
คลอไรด3 8 กิโลกรัมต�อไร� พร4อมกับการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ก. สําหรับแปลงกล4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต�อไร� แล4วคลุกปุ�ยเคมีกับเทือกก�อนหว�านเมล็ดข4าวหรืออาจจะใส�
หลังจากตกกล4า 10 วัน  

ข. สําหรับนาดํา 
1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  

1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรัม 
ต�อไร� ก�อนปSกดํา 1 วัน แล4วคราดกลบ 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-25 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 8-12 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45วัน  
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 10-15 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 6-8 กิโลกรมัต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
  ค. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังข4าวงอกแล4ว 30 วัน 
1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 20-30 วัน 

    2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียมคลอ

ไรด3 (25-0-0) 20-25 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 8-12 กิโลกรัมต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ�ยเคมีแอมโมเนียม 

คลอไรด3 (25-0-0) 10-15 กิโลกรมัต�อไร� หรือปุ�ยเคมียูเรีย (46-0-0) 6-8 กิโลกรมัต�อไร� ใส�ก�อนข4าวออกดอก 30 วัน  
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คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 34-0-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     34 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ข4าว  
ก. สําหรับข4าวนาดํา 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดิน

เป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมสีตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปSกดําแล4ว
คราดกลบ หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8น
ดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมีสตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปSกดําแล4วคราดกลบ 
หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้ง

แรก 30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 

หรือก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
   ข. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือ

ปุ�ยเคมสีูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 20-30 วัน 
2.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมี

สูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดนิเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 15-20 วัน 
2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 
30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 
หรือใส�ก�อนข4าวออกดอก 25-30 วัน 

พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
 เน่ืองจากปุ�ยเคมสีูตรน้ี ให4ธาตุไนโตรเจนเพียงพออย�างเดียว เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีเป8นไปอย�างมีประสทิธิภาพ ใช4

ปุ�ยเคมสีูตรน้ีผสมกับปุ�ยฟอสเฟตและปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย  
พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อ

ไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรก
ประมาณ 25-30 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า  
   พืชไร� และพืชสวน ใช4กับพืชท่ีต4นยังเล็กอยู�และต4องการเร�งให4โตเร็วหรือพืชท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ข4าวโพด อ4อย กาแฟ 
กล4วย สับปะรด ยางพารา  

ข4าวโพด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตหรือโพแทช หรือใช4ใส�เดี่ยวเป8นปุ�ยเคมีครั้งท่ี
สอง 
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อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตและโพแทช ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้ง ควรดายหญ4าออกให4หมดเสยีก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นพอควรและควรกลบ
ดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็ก และต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หลังจากการตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตน้ีุ เช�น ส4ม 
เงาะ ทุเรียน มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 500-1,000 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�สองครั้ง 
ท้ังน้ี ย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK 
ใส�หลังจากเก็บผลผลิตแล4ว การใส�ควรใส�ใส�แนวรศัมีพุ�มใบ และอย�าให4กระทบกระเทือนราก  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 34-0-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     34 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล ไม4กระถาง กล4วยไม4 สนามหญ4า 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

เน่ืองจากเป8นปุ�ยท่ีให4ธาตไุนโตรเจนเพียงอย�างเดียว เพ่ือให4การใช4เป8นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ควรใช4ปุ�ยเคมสีูตรน้ีร�วมกับ
ปุ�ยฟอสเฟตและปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอสําหรับพืชแต�ละชนิดด4วยเช�น  

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ เป8นต4น ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัม
ต�อไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�หลังจากครั้ง
แรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4า 

ไม4ผล ใช4ได4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็กและต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หรือหลังจากตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ส4ม เงาะ 
ทุเรียน มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 200-400 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2 ครั้ง ท้ังน้ี
ย�อมข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2 
ครั้ง การใส�ควรใส�ในแนวรัศมีพุ�มใบ และอย�าให4กระทบกระเทือนราก 

ไม4กระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4 
กล4วยไม4 ปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-6 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับกล4วยไม4 
สนามหญ4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กรัมต�อตารางเมตร โดยวิธีหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 35-0-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     35 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ข4าว  
ก. สําหรับข4าวนาดํา 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดิน

เป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมสีตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปSกดําแล4ว
คราดกลบ หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8น
ดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมีสตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปSกดําแล4วคราดกลบ 
หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้ง

แรก 30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 

หรือก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
   ข. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือ

ปุ�ยเคมสีูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 20-30 วัน 
2.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมี

สูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดนิเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 15-20 วัน 
2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 
30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 
หรือใส�ก�อนข4าวออกดอก 25-30 วัน 

พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
 เน่ืองจากปุ�ยเคมสีูตรน้ี ให4ธาตุไนโตรเจนเพียงพออย�างเดียว เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีเป8นไปอย�างมีประสทิธิภาพ ใช4

ปุ�ยเคมสีูตรน้ีผสมกับปุ�ยฟอสเฟตและปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย  
พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อ

ไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรก
ประมาณ 25-30 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า  
   พืชไร� และพืชสวน ใช4กับพืชท่ีต4นยังเล็กอยู�และต4องการเร�งให4โตเร็วหรือพืชท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ข4าวโพด อ4อย กาแฟ 
กล4วย สับปะรด ยางพารา  

ข4าวโพด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตหรือโพแทช หรือใช4ใส�เดี่ยวเป8นปุ�ยเคมีครั้งท่ี
สอง 
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อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตและโพแทช ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้ง ควรดายหญ4าออกให4หมดเสยีก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นพอควรและควรกลบ
ดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็ก และต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หลังจากการตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตน้ีุ เช�น ส4ม 
เงาะ ทุเรียน มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 500-1,000 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�สองครั้ง 
ท้ังน้ี ย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK 
ใส�หลังจากเก็บผลผลิตแล4ว การใส�ควรใส�ใส�แนวรศัมีพุ�มใบ และอย�าให4กระทบกระเทือนราก  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 35-8-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     35 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผลและพืชผักท่ีปลูกในดินเหนียว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ผล ใช4เมื่อต4นโตพอสมควร (ระยะ 1-3 ปK) โดยเร�งความเจริญเติบโตก�อนให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 0.5-1.5 กิโลกรัมต�อต4น
ต�อปK ท้ังน้ีแล4วแต�อายุและขนาดของต4นไม4น้ัน โดยแบ�งใส� 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน  
   สําหรับไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4บํารุงต4นหลังจากเก็บผลและตัดแต�งแล4ว ในอัตรา 0.5-1.5 กิโลกรัมต�อต4น แล4วแต�อายุ
ของพืช และขนาดของต4น โดยใส�ปุ�ยรอบ ๆต4นตามแนวพุ�มไม4 แล4วพรวนดินกลบเม็ดปุ�ยตามด4วยการให4นํ้า 
  พืชผัก ระยะท่ี 1 อายุ 7-10 วัน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-25 กิโลกรัมต�อไร� 
    ระยะท่ี 2 หลังใช4ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30-45 วัน ในอัตรา 15-25 กิโลกรัมต�อไร� 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 36-0-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     36 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าว พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ข4าว  
ก. สําหรับข4าวนาดํา 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
1.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4ท้ังนาปK และนาปรัง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดิน

เป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมสีตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 35-40 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปSกดําแล4ว
คราดกลบ หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

1.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ซ่ึงปลูกได4เฉพาะนาปKเท�าน้ัน ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8น
ดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมีสตูร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25 กิโลกรัมต�อไร� ก�อนปSกดําแล4วคราดกลบ 
หรือหลังปSกดํา 15-20 วัน 

2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากการใส�ปุ�ยเคมีครั้ง

แรก 30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 
2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 

หรือก�อนข4าวออกดอก 30 วัน 
   ข. สําหรับนาหว�านนํ้าตม หรือนาหยอด 

1. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก  
2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือ

ปุ�ยเคมสีูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 20-30 วัน 
2.2 สําหรับพันธ3ข4าวไวต�อช�วงแสง ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 16-16-8 ในกรณีท่ีดินเป8นดินร�วนปนทราย หรือปุ�ยเคมี

สูตร 16-20-0 ในกรณีท่ีดินเป8นดนิเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรมัต�อไร� หลังจากข4าวงอกแล4ว 15-20 วัน 
2. การใส�ปุ�ยเคมีครั้งท่ีสอง 

2.1 สําหรับข4าวพันธุ3ไม�ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรมัต�อไร� ใส�หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 
30 วัน หรือ 25-30 วัน ก�อนข4าวออกดอก 

2.2 สําหรับข4าวพันธุ3ไวต�อช�วงแสง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต�อไร� หลังจากใส�ปุ�ยเคมีครั้งแรก 30 วัน 
หรือใส�ก�อนข4าวออกดอก 25-30 วัน 

พืชผัก พืชไร� พืชสวน ไม4ผล  
 เน่ืองจากปุ�ยเคมสีูตรน้ี ให4ธาตุไนโตรเจนเพียงพออย�างเดียว เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีเป8นไปอย�างมีประสทิธิภาพ ใช4

ปุ�ยเคมสีูตรน้ีผสมกับปุ�ยฟอสเฟตและปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอกับพืชแต�ละชนิดด4วย  
พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต�อ

ไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส�สองครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�ห�างจากครั้งแรก
ประมาณ 25-30 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยเคมีแต�งหน4า  
   พืชไร� และพืชสวน ใช4กับพืชท่ีต4นยังเล็กอยู�และต4องการเร�งให4โตเร็วหรือพืชท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ข4าวโพด อ4อย กาแฟ 
กล4วย สับปะรด ยางพารา  

ข4าวโพด ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรมัต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตหรือโพแทช หรือใช4ใส�เดี่ยวเป8นปุ�ยเคมีครั้งท่ี
สอง 
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อ4อย ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต�อไร� ร�วมกับปุ�ยฟอสเฟตและโพแทช ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพความสมบูรณ3
ของดิน ก�อนใส�ปุ�ยเคมีทุกครั้ง ควรดายหญ4าออกให4หมดเสยีก�อน การใส�ควรใส�ระหว�างแถวหรือรอบ ๆ โคนต4นพอควรและควรกลบ
ดินเสียหลังจากใส�ปุ�ยเคม ี

ไม4ผล ใช4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็ก และต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หลังจากการตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตน้ีุ เช�น ส4ม 
เงาะ ทุเรียน มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 500-1,000 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส�สองครั้ง 
ท้ังน้ี ย�อมข้ึนอยู�กับสภาพความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ผลท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อต4นต�อปK 
ใส�หลังจากเก็บผลผลิตแล4ว การใส�ควรใส�ใส�แนวรศัมีพุ�มใบ และอย�าให4กระทบกระเทือนราก  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 36-16-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     36 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   16 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ข4าวโพด ข4าวฟaาง และพืชผักต�าง ๆ ท่ีปลูกในดินร�วน หรือดินเหนียว แต�ถ4าปลูกในดินทรายแล4วควรพิจารณาใส�
ปุ�ยโพแทชร�วมกับปุ�ยสูตรน้ี 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ข4าวโพด ข4าวฟaาง ท่ีปลูกในดินร�วน หรือดินเหนียว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรัมต�อไร� แบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใช4ปุ�ยเคมี
อัตรา 15 กิโลกรัมต�อไร� โดยวิธีรองก4นหลุมก�อนปลูก ครั้งท่ีสองใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กิโลกรัมต�อไร� ใส�เมื่อพืชมีอายุ 30 วัน โดยวิธี
โรยข4างแถวปลูก แล4วพรวนดินกลบปุ�ยพูนโคนต4นข4าวโพด 
  พืชผักต�าง ๆ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-35 กิโลกรัมต�อไร� จะแบ�งก่ีครั้งน้ันข้ึนอยู�กับอายุและประเภทของผัก และใช4เพ่ือเร�งการ
เจริญเติบโตเท�าน้ัน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 38-0-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     38 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล ไม4กระถาง กล4วยไม4 สนามหญ4า 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

เน่ืองจากเป8นปุ�ยท่ีให4ธาตไุนโตรเจนเพียงอย�างเดียว เพ่ือให4การใช4เป8นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ควรใช4ปุ�ยเคมสีูตรน้ีร�วมกับ
ปุ�ยฟอสเฟตและปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอสําหรับพืชแต�ละชนิดด4วยเช�น  

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ เป8นต4น ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัม
ต�อไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�หลังจากครั้ง
แรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4า 

ไม4ผล ใช4ได4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็กและต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หรือหลังจากตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ส4ม เงาะ 
ทุเรียน มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 200-400 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2 ครั้ง ท้ังน้ี
ย�อมข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2 
ครั้ง การใส�ควรใส�ในแนวรัศมีพุ�มใบ และอย�าให4กระทบกระเทือนราก 

ไม4กระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4 
กล4วยไม4 ปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-6 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับกล4วยไม4 
สนามหญ4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กรัมต�อตารางเมตร โดยวิธีหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 39-0-0      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     39 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 พืชผัก ไม4ผล ไม4กระถาง กล4วยไม4 สนามหญ4า 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

เน่ืองจากเป8นปุ�ยท่ีให4ธาตไุนโตรเจนเพียงอย�างเดียว เพ่ือให4การใช4เป8นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ควรใช4ปุ�ยเคมสีูตรน้ีร�วมกับ
ปุ�ยฟอสเฟตและปุ�ยโพแทช ในอัตราส�วนท่ีเพียงพอสําหรับพืชแต�ละชนิดด4วยเช�น  

พืชผัก เช�น คะน4า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ เป8นต4น ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัม
ต�อไร� ท้ังน้ีแล4วแต�ความอุดมสมบูรณ3ของดิน ควรแบ�งใส� 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�รองพ้ืนจํานวนครึ่งหน่ึง และครั้งท่ีสองใส�หลังจากครั้ง
แรกประมาณ 30-40 วัน โดยใส�เป8นปุ�ยแต�งหน4า 

ไม4ผล ใช4ได4กับไม4ผลท่ีต4นยังเล็กและต4องการเร�งให4โตเร็วข้ึน หรือหลังจากตกแต�งก่ิง หรือไม4ผลท่ีขาดธาตุน้ี เช�น ส4ม เงาะ 
ทุเรียน มังคุด น4อยหน�า ขนุน องุ�น พุทรา ไม4ผลท่ียังไม�ให4ผล ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 200-400 กรัมต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2 ครั้ง ท้ังน้ี
ย�อมข้ึนอยู�กับความอุดมสมบูรณ3ของดินเป8นเกณฑ3 หากเป8นไม4ท่ีให4ผลแล4ว ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรมัต�อต4นต�อปK โดยแบ�งใส� 2 
ครั้ง การใส�ควรใส�ในแนวรัศมีพุ�มใบ และอย�าให4กระทบกระเทือนราก 

ไม4กระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4 
กล4วยไม4 ปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-6 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับกล4วยไม4 
สนามหญ4า ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กรัมต�อตารางเมตร โดยวิธีหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร     0-30-24     ช่ือการค4า........................... เครื่องหมายการค4า.................... 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดนํ้า  ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)        0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    30 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    24 % 

ประโยชน3  พืชสามารถดดูซึมธาตุอาหารไปใช4ได4โดยทางรากและทางใบ ช�วยเสรมิสร4างให4พืชออกดอกและติดผลได4ดี  
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 
 
 

สูตรปุ�ยเคม ี
N-P205-K2O 

 

ชนิดพืช 

8-0-12 สนามหญ4า, หญ4าสนามกอล3ฟ 
อัตราปุ�ยเคมีท่ีใช4  
ซี.ซี.ต�อนํ้า 20 ลิตร 

 400-800 

วิธีการใช4 
ควรพ�นให4เป8นละอองเล็ก ๆ พอเปKยกท่ัวใบและทุก ๆ ส�วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน หรือเมื่อใบหญ4า
เริ่มมสีีซดีลง 

คําแนะนํา 
  ก�อนใช4ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนทุกครั้ง หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี

กรมส�งเสรมิการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท4องถ่ิน เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และไม�ควรใช4เกินอัตราท่ีกําหนด เพราะจะเป8นอันตรายกับพืชได4 
ข4อควรระวัง 

1. โดยท่ัวไปแล4วปุ�ยเคมีพ�นทางใบ พืชใช4ประโยชน3ได4น4อย ควรใช4เป8นปุ�ยเคมีเสรมิกับการให4ปุ�ยเคมีทางดิน 
2. ควรพ�นในช�วงเวลาเช4าหรือเย็น ในเวลาท่ีอากาศไม�ร4อน ลมไม�พัดแรง และคาดว�าฝนไม�ตก 
3. ขณะท่ีพ�น พืชต4องไม�เห่ียวเฉา หรือขาดนํ้า 
4. การพ�น อย�าให4ถึงเปKยกโชก เพราะจะทําให4เสียค�าปุ�ยเคมีเพ่ิมข้ึน และประสิทธิภาพปุ�ยเคมีท่ีใช4พ�นทางใบ 

เมื่อตกลงดินจะมีประสิทธิภาพเท�ากับปุ�ยเคมีท่ีใส�ทางดิน 
 5. ควรเก็บรักษาปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีมิดชิด ในท่ีร�มและแห4ง และควรเก็บปุ�ยเคมไีว4ในท่ีปลอดภัย ห�างไกลจากมือเด็ก 

6. ระวังอย�าให4ถูกผิวหนังหรือเข4าตา หากถูกผิวหนังหรือเข4าตา ควรล4างด4วยนํ้าสะอาดทันที  
7. ปุ�ยเคมีนํ้าอาจมีกpาซเกิดข้ึน และอาจเป8นอันตรายได4ง�าย ควรเปPดด4วยความระมัดระวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-0-18      ช่ือการค4า........................... เครื่องหมายการค4า.................... 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดนํ้า  ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      8 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
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  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 
ประโยชน3  พืชสามารถดดูซึมธาตุอาหารไปใช4ได4โดยทางรากและทางใบ ช�วยเสรมิสร4างให4พืชออกดอกและติดผลได4ดี  
พืชท่ีแนะนําให4ใช4 
 

สูตรปุ�ยเคม ี
N-P205-K2O 

 
ชนิดพืช 

8-0-12 สนามหญ4า, หญ4าสนามกอล3ฟ 
อัตราปุ�ยเคมีท่ีใช4  
ซี.ซี.ต�อนํ้า 20 ลิตร 

 400 -1,000 

วิธีการใช4 
ควรพ�นให4เป8นละอองเล็ก ๆ พอเปKยกท่ัวใบและทุก ๆ ส�วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน หรือเมื่อใบหญ4า
เริ่มมสีีซดีลง 

คําแนะนํา 
  ก�อนใช4ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนทุกครั้ง หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี

กรมส�งเสรมิการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท4องถ่ิน เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และไม�ควรใช4เกินอัตราท่ีกําหนด เพราะจะเป8นอันตรายกับพืชได4 
ข4อควรระวัง 

1. โดยท่ัวไปแล4วปุ�ยเคมีพ�นทางใบ พืชใช4ประโยชน3ได4น4อย ควรใช4เป8นปุ�ยเคมีเสรมิกับการให4ปุ�ยเคมีทางดิน 
2. ควรพ�นในช�วงเวลาเช4าหรือเย็น ในเวลาท่ีอากาศไม�ร4อน ลมไม�พัดแรง และคาดว�าฝนไม�ตก 
3. ขณะท่ีพ�น พืชต4องไม�เห่ียวเฉา หรือขาดนํ้า 
4. การพ�น อย�าให4ถึงเปKยกโชก เพราะจะทําให4เสียค�าปุ�ยเคมีเพ่ิมข้ึน และประสิทธิภาพปุ�ยเคมีท่ีใช4พ�นทางใบ 

เมื่อตกลงดินจะมีประสิทธิภาพเท�ากับปุ�ยเคมีท่ีใส�ทางดิน 
 5. ควรเก็บรักษาปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีมิดชิด ในท่ีร�มและแห4ง และควรเก็บปุ�ยเคมไีว4ในท่ีปลอดภัย ห�างไกลจากมือเด็ก 

6. ระวังอย�าให4ถูกผิวหนังหรือเข4าตา หากถูกผิวหนังหรือเข4าตา ควรล4างด4วยนํ้าสะอาดทันที  
7. ปุ�ยเคมีนํ้าอาจมีกpาซเกิดข้ึน และอาจเป8นอันตรายได4ง�าย ควรเปPดด4วยความระมัดระวัง 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 8-11-4       ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)       0 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4กระถาง 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา โดยกดลงให4มิดจนถึงผิวดินให4อยู�ระยะก่ึงกลางระหว�างต4นพืชกับขอบกระถาง และรดนํ้าให4ชุ�ม 
ขนาดกระถาง จํานวน 
5-8 เซนติเมตร 1 แท�ง 
8-12 เซนติเมตร 2 แท�ง 
12-17 เซนติเมตร 3 แท�ง 
18-20 เซนติเมตร 4 แท�ง 

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร    9-43-0     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็เคลือบด4วยสารเคมี ทําให4ปุ�ยเคมีท่ีมีอยู�ด4านในค�อย ๆ  ซึมผ�านออกมาทําให4พืชได4รับปุ�ยเคมีอยาง
ต�อเน่ือง ประกอบด4วยปริมาณธาตอุาหารรับรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)       9 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   43 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)     0 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ ไม4กระถาง ไม4คลุมดิน ไม4พุ�ม ไม4ยืนต4น รวมถึงไม4ผลต�าง ๆ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

-  ไม4กระถาง  กระถางขนาด 5-8 น้ิว ใส�ปุ�ยเคมสีูตร 9-43-0 ประมาณ 5-10 กรัม ต�อกระถาง สําหรับรองก4นหลุม 
หรือโรยผิวดิน ระยะเวลาท่ีใช4 1-2 เดือนต�อครั้ง 

-  กล4วยไม4 ท่ีปลูกเลี้ยงบนกาบมะพร4าว ฝSงเม็ดปุ�ยเป8นจุด ๆ ประมาณ 2-6 กรัม บนกาบมะพร4าว ให4ห�างจากปลาย 
รากกล4วยไม4ประมาณ 1 น้ิว และห�างจากยอดท่ีกําลังออกใหม� ประมาณ 2-3 น้ิว ระยะเวลาท่ีใช4 3-4 เดือนต�อครั้ง 

-  พืชคลุมดิน ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กรัมต�อตารางเมตร หว�านให4ท่ัวบริเวณ ระยะเวลาท่ีใช4 1-2 เดือนต�อครั้ง 
-  ไม4ยืนต4น ไม4ผลและไม4ปaาปลูกใหม� ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-40 กรัม ไม4ท่ีมีขนาดใหญ�ใช4 50-100 กรัมต�อต4น ระยะเวลา 

การใช4 1-2 เดือน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-0-24      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   24 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ   
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

หญ4าสนามกอล3ฟ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-40 กรัมต�อตารางเมตร ทุก ๆ 2-4 เดือน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า 
    
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-25-20     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   25 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ บัว หมาก ปาล3มประดับ กล4าไม4ผล กล4าสําหรับปลูกปaา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4กระถางในเรือนเพาะชํา ใช4ปุ�ยเคมีโดยฝSงลงให4ลึกจากผิวดินประมาณ 1-6 น้ิว ห�างจากปลายรากพืช 1 น้ิว 
ให4อยู�ระยะก่ึงกลางระหว�างต4นพืชกับขอบกระถาง และรดนํ้าให4ชุ�ม 

  ขนาดกระถาง   4-6 น้ิวใส�ปุ�ยจํานวน 1 ก4อน 
  ขนาดกระถาง  8-16 น้ิวใส�ปุ�ยจํานวน 2-4 ก4อน 
บัว ใช4ปุ�ยเคมี 1-2 ก4อนตามขนาดของอ�างเดือนละ 1 ครั้งโดยฝSงก4อนปุ�ยให4ห�างจากกอบัวเล็กน4อย 
ไม4ยืนต4น ต4นไม4ท่ีเริ่มปลูกลงแปลง ให4ฝSงก4อนปุ�ยลึกจากผิวดิน 4-6 น้ิว ห�างจากปลายรากประมาณ 1 น้ิว 

สําหรับต4นไม4ท่ีตั้งตัวได4แล4ว หรือไม4ผลหลังการเก็บเก่ียว ให4ขุดรูลึกจากผิวดิน 6-8 น้ิวโดยรอบรัศมีพุ�มใบ ใส�ปุ�ยลงในรู 
รูละ 1 ก4อนตามขนาดของต4นไม4ดังน้ี 

เส4นผ�าศูนย3กลางลําต4น 0.5-1 น้ิว ความสูง 30-90 เซนติเมตร ใส�ปุ�ย 4-8 ก4อนต�อต4น 
เส4นผ�าศูนย3กลางลําต4น 2-4 น้ิว ความสูง 1.2-3.60 เมตร. ใส�ปุ�ย 10-20 ก4อนต�อต4น 

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 10-30-15     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)      10 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    30 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 กล4าไม4ผล ไม4ผล กล4าไม4สําหรับปลกูปaา หมาก ปาล3มประดับ โปqยเซียน โกสน กุหลาบ ว�าน ชวนชม กล4วยไม4 
ไม4ดอก ไม4ประดับ บัว 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
 วิธีการใส�ปุ�ย 

ก. สําหรับกระถางในเรือนเพาะชํา ฝSงแท�งปุ�ยให4ลึกจากผิวดินประมาณ 1-3 น้ิว ห�างจากปลายรากพืชประมาณ 1 น้ิว 
ข. สําหรับกล4วยไม4 ท่ีปลูกเลี้ยงบนกาบมะพร4าว เสียบแท�งปุ�ยบนกาบมะพร4าวห�างจากปลายรากกล4วยไม4ประมาณ 1 น้ิว 

และห�างจากยอดท่ีกําลังงอกใหม� ประมาณ 2-3 น้ิว 
ค. สําหรับบัว ฝSrงแท�งปุ�ยห�างจากโคนกอบัวเล็กน4อย 

อัตรา และระยะเวลาท่ีใช4 
ไม4กระถาง กระถางขนาดเส4นผ�านศูนย3กลาง 4-6 น้ิว ใส�ปุ�ยแท�ง 1-2 แท�ง เดือนละครั้ง 

  กระถางขนาดเส4นผ�านศูนย3กลาง 8-16 น้ิว ใส�ปุ�ยแท�ง 4-8 แท�ง เดือนละครั้ง 
กล4วยไม4 กระถางแขวนขนาด 4-6 น้ิว ใส�ปุ�ยแท�ง 1 แท�ง เดือนละ ครั้ง 

 กระถางแขวนขนาด 8 น้ิวข้ึนไป และกอกล4วยไม4ขนาดใหญ� ใส�ปุ�ยแท�ง 2 แท�ง เดือนละครั้ง 
บัว ฝSงปุ�ยแท�ง 2-6 แท�ง ตามขนาดของกอบัว และอ�างบัว ทุก ๆ 20 วัน 

วิธีใส�ปุ�ยไม4ยืนต4น  
1. สําหรับใส�ต4นไม4ท่ีเริ่มปลูกลงแปลงและตั้งตัวได4แล4ว หรือใส�ในไม4ผล เตรียมความพร4อมของต4นไม4ผลก�อนออกดอกรุ�น

ต�อไป 
2. เริ่มปลูกกล4าต4นไม4 (ไม4ผลหรือกล4าไม4ปaา) ฝSงแท�งปุ�ยให4ลึกจากผิวดินประมาณ 1-2 น้ิว ห�างจากปลายรากพืชประมาณ 

1 น้ิว 
3. ต4นไม4ท่ีปลูกและตั้งตัวได4แล4วหรือใส�ในไม4ผลก�อนออกดอก ให4ขุดรูท่ีจะใส�แท�งปุ�ยให4ลึกจากผิวดิน ประมาณ 2-4 น้ิว 

โดยมีจํานวนท่ีจะขุดเท�ากับจํานวนแท�งปุ�ยท่ีจะใส�รอบ ๆ รัศมีพุ�มใบ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 
เส4นผ�าศูนย3กลางลําต4น ความสูงของต4นไม4 จํานวนแท�งปุ�ยต�อต4น 

0.5-1.5 น้ิว 
2-4 น้ิว 

1-3 ฟุต 
4-12 ฟุต 

6-12 แท�ง 
15-30 แท�ง 

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากบัปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถิ่น  เพื่อให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสียก�อน เพื่อปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีที่ใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู� เม่ือใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให4น้ํา ควรให4น้ําน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพิ่มให4มากขึ้น ถ4าให4ได4ผลดี
ยิ่งขึ้น ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหม่ันดูแลปVองกันกาํจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถกูความร4อน แสงแดด และฝน 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-0-43      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   43 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

หญ4าสนามกอล3ฟ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ทุก ๆ 2-4 เดือน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า 
  ไม4ผล ใช4หว�านบริเวณทรงพุ�มในอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น 
  พืชผักต�าง ๆ ใช4หว�านในอัตรา 10-20 กิโลกรัมต�อไร� 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-0-44      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   44 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ ไม4ผล พืชผัก 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

หญ4าสนามกอล3ฟ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ทุก ๆ 2-4 เดือน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า 
  ไม4ผล ใช4หว�านบริเวณทรงพุ�มในอัตรา 1-3 กิโลกรัมต�อต4น 
  พืชผักต�าง ๆ ใช4หว�านในอัตรา 10-20 กิโลกรัมต�อไร� 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-12-12     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเม็ด ท่ีสามารถควบคุมการปลดปล�อยธาตุอาหารอย�างสม่ําเสมอต�อเน่ืองเป8นเวลายาวนาน อาศัย
ความช้ืนในดิน ทําให4สารเคลือบผวิของเม็ดปุ�ยอ�อนตัวลงและยอมให4นํ้าซึมผ�านเข4าไปละลายธาตุอาหารภายในท่ี 
อยู�ในรูปสารละลาย ให4ค�อย ๆ ซึมผ�านช้ันเคลือบผิว ของเม็ดปุ�ยออกมาสู�ดินท่ีละลายน4อย ได4ตลอดเวลา ประกอบด4วยปริมาณธาตุ
อาหารรับรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   12 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 กล4วยไม4 ไม4ดอกไม4ประดบั 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  กล4วยไม4 ปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-6 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดของกล4วยไม4 ทุก ๆ 3 เดือน 

ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-20 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4  
ทุก ๆ 3 เดือน 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 12-25-12     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     12 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   25 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ ไม4กระถาง กล4วยไม4 หญ4าสนามกอล3ฟ ในระยะท่ีต4องการฟอสฟอรัสมาก เช�น ระยะออกดอก
และออกรากใหม� 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

ไม4ดอกไม4ประดับท่ีปลูกในกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-20 กรัมต�อกระถางทุก 7-8 เดือน ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของ
ต4นไม4 

กล4วยไม4ท่ีปลูกในกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-6 กรัมต�อกระถางทุก 7-8 เดือนข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4 
หญ4าสนามกอล3ฟ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา25-50 กรัมต�อตารางเมตร หว�านให4ท่ัวโดยใช4ทุก 7-8 เดือน 
ไม4ผลไม4ยืนต4น และปaาปลูกใหม� ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 20-40 กรัมต�อต4น ไม4ขนาดโตใช4 50-100 กรัมต�อต4น ใส�ทุก 7-8 เดือน 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-0-26      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     13 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   26 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 19 กรัม ต�อตารางเมตร ทุก ๆ 1-2 เดือนโดยวิธีหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-13-13     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     13 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   13 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   13 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 กล4วยไม4 ไม4ดอกไม4ประดบั 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  กล4วยไม4 ปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-6 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดของกล4วยไม4 

ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-20 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4  
 

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 13-18-10     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     13 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   18 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 กล4วยไม4 ไม4ดอกไม4ประดบั 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  กล4วยไม4 ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-6 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดของกล4วยไม4 

ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-20 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4  
 

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-5-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ใบท่ีปลูกในกระถาง 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา โดยกดลงให4มิดจนถึงผิวดินให4อยู�ระยะก่ึงกลางระหว�างต4นพืชกับขอบกระถาง และรดนํ้าให4ชุ�ม 
ขนาดกระถาง จํานวน 
5-8 เซนติเมตร 1 แท�ง 
8-12 เซนติเมตร 2 แท�ง 
12-17 เซนติเมตร 3 แท�ง 
18-20 เซนติเมตร 4 แท�ง 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-8-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 กล4าไม4ชําถุง ไม4กระถาง ไม4ดอกไม4ประดับ ไม4ในเรือนเพาะชํา 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

ใช4ผสมในวัสดปุลูกในอัตรา 2-4 กิโลกรมัต�อลูกบาศก3เมตร  
ไม4ชําถุง หรือ ไม4กระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-20 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-14-14     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   14 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   14 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 กล4วยไม4 ไม4ดอกไม4ประดบั 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  กล4วยไม4 ปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-6 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดของกล4วยไม4 

ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-20 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4  
 

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 



 474 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 14-19-19     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     14 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   19 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   19 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-40 กรัมต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4ทุก ๆ 3-4 เดือน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-5-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 30-50 กรัมต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4 ใช4ทุก 2-4 เดือนโดยวิธีหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-7-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-7-11     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    7 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   11 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-8-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4  
 

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-8-15      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-9-15      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 

ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4  
 

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-14-14     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   14 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   14 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 กล4วยไม4 ไม4ดอกไม4ประดบั 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

กล4วยไม4 ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-6 กรัมต�อกระถาง หรอืข้ึนอยู�กับขนาดของกล4วยไม4 
  ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-20 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 15-15-15     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     15 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   15 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 กล4วยไม4 ไม4ดอกไม4ประดบั 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  กล4วยไม4 ปลูกเป8นกระถางใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-6 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดของกล4วยไม4 

ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 10-20 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4  
 

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-0-15      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4ทุก ๆ 2-4 เดือน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-0-16      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   16 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4ทุก ๆ 2-4 เดือน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 



 485 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-0-19      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   19 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4ทุก ๆ 2-4 เดือน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 16-0-21      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     16 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   21 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4ทุก ๆ 2-4 เดือน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 17-3-17      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     17 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   17 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 14 กรัม ต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4 ใช4ทุก 1-2 เดือนโดยวิธีหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 18-6-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     18 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    6 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4  
 

คําแนะนํา  
ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 19-3-12     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     19 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต�อกระถาง ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 19-3-19      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     19 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)      3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   19 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 26 กรัม ต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4 ใช4ทุก 1-2 เดือนโดยวิธีหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-0-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 15 กรัม ต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4 ใช4ทุก 1-2 เดือนโดยวิธีหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-3-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4ทุก ๆ 3-4 เดือน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-5-8      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)    8 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าประดับ หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมี 40-60 กรัมต�อตารางเมตร โดยหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า ทุก 4-8 สัปดาห3 หรือเมื่อใบหญ4าเริม่มีสีซีดลง  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-5-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)    5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าประดับ หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมี 40-60 กรัมต�อตารางเมตร โดยหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า ทุก 4-8 สัปดาห3 หรือเมื่อใบหญ4าเริม่มีสีซีดลง  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-5-15      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   15 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมี 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4ทุก ๆ 2-4 เดอืน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-9-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)      9 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ กล4วยไม4 หญ4าสนามกอล3ฟ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4  

ไม4ดอกไม4ประดับท่ีปลูกในกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 ก4อนต�อกระถางทุก 3-4 เดือน ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4
ให4อยู�ระยะก่ึงกลางระหว�างต4นพืชกับขอบกระถาง และรดนํ้าให4ชุ�ม 

กล4วยไม4ท่ีปลูกในกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 ก4อนต�อกระถางทุก 3-4 เดือนข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4ให4อยู�
ระยะก่ึงกลางระหว�างต4นพืชกับขอบกระถาง และรดนํ้าให4ชุ�ม 

หญ4าสนามกอล3ฟ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 4-5 ก4อนต�อตารางเมตร ฝSงให4ท่ัวโดยใช4ทุก 3-4 เดือน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-10-10     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ กล4วยไม4 หญ4าสนามกอล3ฟ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4  

ไม4ดอกไม4ประดับท่ีปลูกในกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 ก4อนต�อกระถางทุก 3-4 เดือน ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4
ให4อยู�ระยะก่ึงกลางระหว�างต4นพืชกับขอบกระถาง และรดนํ้าให4ชุ�ม 

กล4วยไม4ท่ีปลูกในกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2-3 ก4อนต�อกระถางทุก 3-4 เดือนข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของต4นไม4ให4อยู�
ระยะก่ึงกลางระหว�างต4นพืชกับขอบกระถาง และรดนํ้าให4ชุ�ม 

หญ4าสนามกอล3ฟ ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 4-5 ก4อนต�อตารางเมตร ฝSงให4ท่ัวโดยใช4ทุก 3-4 เดือน 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-10-5      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)      5 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ดอกไม4ประดับ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ไม4ดอกไม4ประดับ ปลูกเป8นกระถาง ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 เม็ดต�อกระถาง (นํ้าหนักเมด็ละ 10 กรัม)  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
 5. ควรคลุกเคล4าปุ�ยให4เข4ากันก�อนใช4 (กรณีเป8นเชิงผสมแบบ B/B) 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-10-20     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   20 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมี 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4ทุก ๆ 2-4 เดอืน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า 

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 22-3-18      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     22 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     3 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   18 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมี 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4ทุก ๆ 2-4 เดอืน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 22-4-11      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     22 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   11 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมี 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4ทุก ๆ 2-4 เดอืน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 22-5-10      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     22 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     5 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   10 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมี 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4ทุก ๆ 2-4 เดอืน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  

 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 24-8-16      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     24 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   16 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ทุก ๆ 2-4 เดือน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 24-8-19      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     24 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     8 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   19 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  

ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 25-50 กรัมต�อตารางเมตร ทุก ๆ 2-4 เดือน โดยวิธีการหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า 
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี

สูตร 26-4-12      ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     26 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     4 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   12 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 หญ4าสนามกอล3ฟ  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 19 กรัม ต�อตารางเมตร ระยะเวลาการใช4 ใช4ทุก 1-2 เดือนโดยวิธีหว�านให4ท่ัวสนามหญ4า  
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
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พร4อมระบบนํ้า 
Fertigation 
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เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 20-10-30     ช่ือการค4า.............................. เครื่องหมายการค4า.............................. 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดเมด็ ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     20 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)   10 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)   30 % 

พืชท่ีแนะนําให4ใช4 ไม4ผล ไม4ดอกไม4ประดับ หญ4าสนามกอล3ฟ และสนามหญ4า  
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4  
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต�อนํ้า 1 ลูกบาศก3เมตร โดยให4ปุ�ยเคมีไปพร4อมกับระบบให4นํ้าทางการเกษตร  
 
คําแนะนํา  

ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนหากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส�งเสริมการเกษตร ในท4องถ่ิน  เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข	อควรระวัง 
 1.  ก�อนใส�ปุ�ยเคมี ควรกําจัดวัชพืชให4หมดเสยีก�อน เพ่ือปVองกันมิให4วัชพืชมาใช4ปุ�ยเคมีท่ีใส�ลงไป 
 2. ควรใส�ปุ�ยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู� เมื่อใส�ปุ�ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการให4นํ้า ควรให4นํ้าน4อย ๆ ก�อนแล4วจึงเพ่ิมให4มาก
ข้ึน ถ4าให4ได4ผลดียิ่งข้ึน ควรใส�ปุ�ยเคมีแก�พืชในช�วงมีแสงแดดจัด ฝนไม�ตก 
 3. ควรหมั่นดูแลปVองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู�เสมอ 
 4. ควรเก็บปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีปPดมิดชิด อย�าให4ถูกความร4อน แสงแดด และฝน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารกํากับปุ�ยเคม ี
สูตร 30-0-0      ช่ือการค4า........................... เครื่องหมายการค4า.................... 
คุณสมบัติ  เป8นปุ�ยเคมีชนิดนํ้า  ประกอบด4วยปริมาณธาตุอาหารรบัรอง ดังน้ี 

  ไนโตรเจนท้ังหมด (N)     30 % 
  ฟอสฟอรัสท่ีเป8นประโยชน3 (P2O5)     0 % 
  โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O)     0 % 
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พืชท่ีแนะนําให4ใช4    หญ4าสนามกอล3ฟ 
อัตราท่ีใช4 วิธีใช4 และระยะเวลาท่ีใช4 
  ใช4ปุ�ยเคมีอัตรา 2 ซี.ซี. ต�อนํ้า 80 ซี.ซี.ต�อตารางเมตร โดย�วิธีพ�นให4เป8นละอองเล็ก ๆ พอเปKยกท่ัวใบและ 
ทุก ๆ ส�วนของพืช ทุก 7-14 วัน  
 
คําแนะนํา 

  ก�อนใช4ควรอ�านคําแนะนําเอกสารกํากับปุ�ยเคมีให4เข4าใจเสียก�อนทุกครั้ง หากไม�เข4าใจหรือมีปSญหาสงสัยให4ปรึกษาเจ4าหน4าท่ี
กรมส�งเสรมิการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท4องถ่ิน เพ่ือให4การใช4ปุ�ยเคมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และไม�ควรใช4เกินอัตราท่ีกําหนด เพราะจะเป8นอันตรายกับพืชได4 
ข4อควรระวัง 

1. โดยท่ัวไปแล4วปุ�ยเคมีพ�นทางใบ พืชใช4ประโยชน3ได4น4อย ควรใช4เป8นปุ�ยเคมีเสรมิกับการให4ปุ�ยเคมีทางดิน 
2. ควรพ�นในช�วงเวลาเช4าหรือเย็น ในเวลาท่ีอากาศไม�ร4อน ลมไม�พัดแรง และคาดว�าฝนไม�ตก 
3. ขณะท่ีพ�น พืชต4องไม�เห่ียวเฉา หรือขาดนํ้า 
4. การพ�น อย�าให4ถึงเปKยกโชก เพราะจะทําให4เสียค�าปุ�ยเคมีเพ่ิมข้ึน และประสิทธิภาพปุ�ยเคมีท่ีใช4พ�นทางใบ 

เมื่อตกลงดินจะมีประสิทธิภาพเท�ากับปุ�ยเคมีท่ีใส�ทางดิน 
 5. ควรเก็บรักษาปุ�ยเคมีในภาชนะท่ีมิดชิด ในท่ีร�มและแห4ง และควรเก็บปุ�ยเคมไีว4ในท่ีปลอดภัย ห�างไกลจากมือเด็ก 

6. ระวังอย�าให4ถูกผิวหนังหรือเข4าตา หากถูกผิวหนังหรือเข4าตา ควรล4างด4วยนํ้าสะอาดทันที  
7. ปุ�ยเหลวอาจมีกpาซเกิดข้ึน และอาจเป8นอันตรายได4ง�าย ควรเปPดด4วยความระมัดระวัง 

 
 


