
เอกสารกํากับปุยเคมีธาตุอาหารรอง 

ชื่อการคา      เครื่องหมายการคา      

คุณสมบัติ ประกอบดวย ปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี ้

       แมกนีเซียม (MgO)       

ประโยชน  เปนสวนประกอบของคลอโรฟลล หรือสีเขียวที่พืชใชในการสังเคราะหแสง ชวยใหใบพืชมีสีเขียวเขมมาก

ขึ้น  ชวยในการสรางพลังงาน ดูดซึมสารอาหารตาง ๆ ไปใชไดมากขึ้น สงเสริมการเจริญเติบโตของตนพืช และชวยใน

การเคลื่อนยายธาตุฟอสฟอรัสในพืช 

 

 

เอกสารกํากับปุยเคมีธาตุอาหารรอง 

ชื่อการคา      เครื่องหมายการคา      

คุณสมบัติ ประกอบดวย ปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี ้

แคลเซียม (CaO) 

ประโยชน  เปนโครงสรางผนังเซลลของพืช ทําใหพืชมีความแข็งแรง และชวยในการสรางโปรตีน ชวยขยายขนาด 

ของผล และปองกันไมใหผล เถา หรือผักแตก ทําใหเน้ือแนน ปองกันแกนไสนิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ชวยในการ

เคลื่อนยายนํ้าตาลจากลําตน ใบมาสูผล และเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตไดอยาง

สมบูรณ ลดปญหาการหลุดรวงของผลได 

 

 

เอกสารกํากับปุยเคมีธาตุอาหารรอง 

ชื่อการคา      เครื่องหมายการคา      

คุณสมบัติ  ประกอบดวย ปริมาณธาตุอาหารรอง ดังน้ี 

กํามะถัน (S) 

ประโยชน  สงเสริมการเจริญเติบโตของพืช ชวยสังเคราะหโปรตีน เพ่ิมการสังเคราะหแสง  เพ่ิมการสรางแปง และ

นํ้าตาล ชวยเพ่ิมรสชาติ สีสัน และความหวานใหแกผล ชวยเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพใหมากขึ้น ชวยในการสรางนํ้ามัน

ในพืช และกลิ่นสําหรับพืชบางชนิด 

 

 

 

 

 

 

 



 2 
เอกสารกํากับปุยเคมีธาตุอาหารเสริม 

ชื่อการคา      เครื่องหมายการคา      

คุณสมบัติ ประกอบดวย ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังน้ี 

เหล็ก (Fe) 

ประโยชน  เปนองคประกอบของเอ็นไซมหลายชนิด และเปนตัวสําคัญในกระบวนการหายใจ ของพืช 

 

 

เอกสารกํากับปุยเคมีธาตุอาหารเสริม 

ชื่อการคา      เครื่องหมายการคา      

คุณสมบัติ ประกอบดวย ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังน้ี 

แมงกานีส (Mn) 

ประโยชน   ธาตุน้ีมีบทบาทสําคัญในการสังเคราะหแสง มีสวนในเมตาบอลิซึมของเหล็กและไนโตรเจน 

 

 

เอกสารกํากับปุยเคมีธาตุอาหารเสริม 

ชื่อการคา      เครื่องหมายการคา      

คุณสมบัติ ประกอบดวย ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังน้ี 

      ทองแดง (Cu) 

ประโยชน  ธาตุน้ีจะชวยในกระบวนการหายใจของพืช ทําใหพืชใชธาตุเหล็กไดมากขึ้น มีหนาที่ทางออมในการสราง

คลอโรฟลล โดยชวยเพ่ิมโมเลกุลคลอโรฟลลและชวยปองกันการทําลายคลอโรฟลล ทําใหพืชมีอายุยาวขึ้น 

 

 

เอกสารกํากับปุยเคมีธาตุอาหารเสริม 

ชื่อการคา      เครื่องหมายการคา      

คุณสมบัติ ประกอบดวย ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังน้ี 

สังกะสี (Zn) 

ประโยชน   เก่ียวของในการสรางสารควบคุมการเจริญเติบโต (Auxin) ที่ปลายยอด  ชวยใหพืชแตกตาดอกและตา

ยอด  เพ่ิมคุณภาพของผลผลิต แกปญหาการขาดธาตุสังกะสี แกอาการใบแกว ใบลายในสม ชวยให พืชทนทานตอ

สภาวะอากาศหนาวไดดีขึ้น 
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เอกสารกํากับปุยเคมีธาตุอาหารเสริม 

ชื่อการคา      เครื่องหมายการคา      

คุณสมบัติ ประกอบดวย ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังน้ี 

โบรอน (B) 

ประโยชน  ชวยในการผสมเกสร ผสมเกสรดี ปองกันเมล็ดลีบ เพิ่มนํ้าหนัก ทําใหพืชนําธาตุโพแทสเซียมและธาตุ

แคลเซียมไปใชไดดีขึ้น มีบทบาทในการยอยและสังเคราะหโปรตีน และคารโบไฮเดรต จําเปนในการแบงเซลพืช ชวย

การขนยายนํ้าตาลทางทออาหารในพืช จําเปนสําหรับการงอกของละอองเรณูและการเจริญของทอนิวเคลียสของเรณู 

มีสวนเก่ียวของกับการดูดและคายน้ําและการสังเคราะหแสง 

 

 

เอกสารกํากับปุยเคมีธาตุอาหารเสริม 

ชื่อการคา      เครื่องหมายการคา      

คุณสมบัติ ประกอบดวย ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังน้ี 

          โมลิบดินัม (Mo) 

ประโยชน    จําเปนสําหรับกระบวนการสรางคลอโรฟลลและเอ็นไซมบางชนิดในพืช ชวยในการตรึงไนโตรเจนในพืช

ตระกูลถั่ว ลดการสะสมและชวยใหพืชนําไนเตรทไปใชประโยชนไดมากขึ้น 

 

 

เอกสารกํากับปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม 

ชื่อการคา      เครื่องหมายการคา      

คุณสมบัติ ประกอบดวย ปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี ้

           แมกนีเซียม (MgO)          

       ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังน้ี 

แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) 

ประโยชน   เปนองคประกอบของออกซิน (auxin)  ชวยสงเสริมการสรางตายอด และตาดอกของพืช เปน

สวนประกอบของคลอโรฟลล เพ่ิมการสังเคราะหแสง ชวยในการสังเคราะหโปรตีนทําใหพืชสรางแปงและน้ําตาลมาก

ขึ้น เพ่ิมการสรางคลอโรฟลล ทําใหใบเขียวเขม ใบหนา ชวยใหพืชทนหนาวไดดี แกอาการใบแกว ใบลายในสม 

มะนาว และแกอาการขาดธาตุสังกะส ี
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เอกสารกํากับปุยเคมหีารรอง ธาตุอาหารเสริม 

ชื่อการคา       เคร่ืองหมายการคา       

คุณสมบัติ  ประกอบดวยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังน้ี 

 แคลเซียม (CaO)        

 ปริมาณธาตุอาหารเสริม 

 โบรอน (B)          

ประโยชน   ปองกันการการขาดธาตุแคลเซียม และโบรอน ชวยในการแบงเซลล  สงเสริมการงอกของเกสรตัวผู ชวย

ใหงอกเขาไปผสมกับไขของเกสรตัวเมีย ชวยเพิ่มปริมาณการติดผลตอชอ รวมทั้งชวยขยายขนาดของผล และสามารถ

ปองกันไมใหผล เถา หรือฝกแตก ทําใหเน้ือแนน ปองกันแกนไสน่ิม รสชาติและสีดีขึ้น ชวยในการเคลื่อนยายนํ้าตาล

จาก ลําตน ใบ มาสูผล และเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตไดอยางสมบูรณ ลดปญหา

การหลุดรวงได  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 
ตัวอยางเอกสารกํากับปุยธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมชนิดนํ้า ใหทางใบ 

เอกสารกํากับปุยเคมี 
ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม        ชื่อการคา     เคร่ืองหมายการคา    

คุณสมบัติ  ประกอบดวยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้ 

 แคลเซียม (CaO)        % 

 ปริมาณธาตุอาหารเสริม 

 โบรอน (B)       % 

ประโยชน   ปองกันการการขาดธาตุแคลเซียม และโบรอน ชวยในการแบงเซลล  สงเสริมการงอกของเกสรตัวผู ชวยใหงอก

เขาไปผสมกับไขของเกสรตัวเมีย ชวยเพ่ิมปริมาณการติดผลตอชอ รวมท้ังชวยขยายขนาดของผล และสามารถปองกนัไม

ใหผล เถา หรือฝกแตก ทําใหเนื้อแนน ปองกันแกนไสนิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ชวยในการเคล่ือนยายน้ําตาลจาก ลําตน ใบ  

มาสูผล และเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตไดอยางสมบูรณ ลดปญหาการหลุดรวงได  

พืชที่แนะนําใหใช 

ชนิดพืช 
ธาตุอาหารรอง 

ธาตุอาหารเสริม 
พืชกลุมที่ 1 พืชกลุมที่ 2 พืชกลุมที่ 3 

CaO  ...% 

       B ....% 

แตงตาง ๆ ถั่วฝกยาว ถั่วลันเตา 

มะเขือตาง ๆ ผักกาดหอม ไมดอกไม

ประดับ และไมผล 

พืชผักตระกูล

กะหล่ํา 

พืชหัว หอม แครอท 

มันฝรั่ง สับปะรด 

อัตราปุยเคมีที่ใช  

ซี.ซี. ตอนํ้า 20 ลิตร 

 

  
 

  
 

  

วิธีการใช ควรพนใหเปนละอองเล็ก ๆ พอเปยกทั่วใบและทุก ๆ สวนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน 

ขอควรระวัง 

1. โดยทั่วไปแลวปุยเคมีพนทางใบ พืชใชประโยชนไดนอย ควรใชเปนปุยเคมีเสริมกับการใหปุยเคมีทางดิน 

2. กอนใชควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยเคมีใหเขาใจเสียกอนทุกคร้ัง หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษาเจาหนาท่ี

กรมสงเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในทองถ่ิน เพ่ือใหการใชปุยเคมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน และไมควรใชเกินอัตราท่ีกําหนด เพราะจะเปนอันตรายกับพืชได 

3. ควรพนในชวงเวลาเชาหรือเย็น ในเวลาที่อากาศไมรอน ลมไมพัดแรง และคาดวาฝนไมตก 

4. ขณะท่ีพน พืชตองไมเห่ียวเฉา หรือขาดน้ํา 

5. การพน อยาใหถึงเปยกโชก เพราะจะทําใหเสียคาปุยเคมีเพ่ิมข้ึน และประสิทธิภาพปุยเคมีที่ใชพนทางใบ 

เม่ือตกลงดินจะมีประสิทธิภาพเทากับปุยเคมีท่ีใสทางดิน 

      6. ควรเก็บรักษาปุยเคมีในภาชนะที่มิดชิด ในท่ีรมและแหง และควรเก็บปุยเคมีไวในท่ีปลอดภัย หางไกลจากมือเด็ก 

7. ระวังอยาใหถูกผิวหนังหรือเขาตา หากถูกผิวหนังหรือเขาตา ควรลางดวยน้ําสะอาดทันที  

8. ปุยเคมีน้ําอาจมีกาซเกิดขึ้น และอาจเปนอันตรายไดงาย ควรเปดดวยความระมัดระวัง 

ผูนําเขาปุย / ผูผลิต       สถานที่ทําการ    

ผูผลิต / สถานท่ีผลิต เลขท่ี      



 6 
ตัวอยางเอกสารกํากับปุยธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมชนิดเกล็ดผง ใหทางใบ 

 

เอกสารกํากับปุยเคมีธาตุอาหารรอง 

ชื่อการคา      เครื่องหมายการคา      

คุณสมบัติ ประกอบดวย ปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี ้

แคลเซียม (CaO)          …. % 

ประโยชน  เปนโครงสรางผนังเซลลของพืช ทําใหพืชมีความแข็งแรง และชวยในการสรางโปรตีน ชวยขยายขนาดของ

ผล และปองกันไมใหผล เถา หรือผักแตก ทําใหเน้ือแนน ปองกันแกนไสนิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ชวยในการเคลื่อนยาย

นํ้าตาลจากลําตน ใบมาสูผล และเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตไดอยางสมบูรณ ลด

ปญหาการหลุดรวงชองผลได 

พืชที่แนะนําใหใช 

ชนิดพืช 
ธาตุอาหารรอง    

ธาตุอาหารเสริม 
พืชกลุมที่ 1 พืชกลุมที่ 2 พืชกลุมที่ 3 

CaO …. % แตงตาง ๆ ถั่วฝกยาว ถั่วลันเตา 

มะเขือตาง ๆ ผักกาดหอม ไมดอกไม

ประดับ และไมผล 

พืชผักตระกูล

กะหล่ํา 

พืชหัว หอม แค

รอท 

มันฝรั่ง สับปะรด 

อัตราปุยเคมีที่ใช  

กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

      

วิธีการใช ควรพนใหเปนละอองเล็ก ๆ พอเปยกทั่วใบและทุก ๆ สวนของพืชทกุ ๆ 7-10 วัน 

ขอควรระวัง 

1. โดยทั่วไปแลวปุยเคมีพนทางใบ พืชใชประโยชนไดนอย ควรใชเปนปุยเคมีเสริมกับการใหปุยเคมีทางดิน 

2. กอนใชควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยเคมีใหเขาใจเสียกอนทุกครั้ง หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยให

ปรึกษาเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในทองถิ่น 

เพื่อใหการใชปุยเคมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และไมควรใชเกินอัตราที่กําหนด เพราะจะเปนอันตรายกับพืชได 

3. ควรพนในชวงเวลาเชาหรือเย็น ในเวลาที่อากาศไมรอน ลมไมพัดแรง และคาดวาฝนไมตก 

4. ขณะที่พน พืชตองไมเหี่ยวเฉา หรือขาดนํ้า 

5. การพน อยาใหถึงเปยกโชก เพราะจะทําใหเสียคาปุยเคมีเพ่ิมขึ้น และประสิทธิภาพปุยเคมีที่ใชพนทางใบ 

เมื่อตกลงดินจะมีประสิทธิภาพเทากับปุยเคมีที่ใสทางดิน 

6. ควรเก็บปุยเคมีในภาชนะที่ปดมิดชิด ในที่รมและแหง และเก็บปุยเคมีไวในที่ปลอดภัยหางไกลจากมือเด็ก 
 


