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พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง (Act  concerning Commercial Fertilizer Production) 

 พระราชบญัญติัปุ๋ ย (ฉบบัท่ี 2) 2550  [Fertilizer Act (No.2) B.E.2550] 

 พระราชบญัญติัโรงงาน (ฉบบัท่ี 3) 2562  [Factory Act (No.3) B.E.2562] 

อปุกรณ ์เครือ่งมือ และเครือ่งจกัรในการผลิตปุ๋ ย  
(Equipments and Machinery) 

ปุ๋ ย 3 ประเภท (3 Fertilizer Types) 

ปุ๋ ยอินทรยี ์(Organic fertilizer) ปุ๋ ยชีวภาพ (Biological fertilizer) ปุ๋ ยเคมี (Chemical fertilizer) 

ปุ๋ ยเคมีเชิงเด่ียว  

ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม 

ปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบ 

ปุ๋ ยอินทรยีเ์คมี 

(ซากสิ่งมีชีวิตท่ีถกูยอ่ยสมบรูณด์ว้ยจลุินทรยี)์ (จลุินทรยีมี์ชีวิตสง่เสรมิธาตอุาหารพืช) 

ไมเ่ป็นของเหลว ของเหลว 

ผง  

เม็ด 

อดัเม็ด 

ไรโซเบียม 
(Rhizobium) 

พีจีพีอาร ์(PGPR) 

สาหรา่ยสีเขียวแกมน้ําเงิน 
(Cynobacteria) 

อาบสัคลูาไมโคไรซา่ 

จลิุนทรยีล์ะลายฟอสเฟต 

จลิุนทรยีล์ะลายโพแทสเซียม 

N 

P 

K 

ตะแกรงคดัเม็ดปุ๋ ย 

สายพานลาํเลียง 

จานป้ันเม็ด 

ท่ออบรอ้น-เย็น 

ถงัพกัวตัถดิุบพรอ้มป้ันเม็ด 

เครือ่งตีผง 

ไซโลดกัฝุ่ น 

เครือ่งชัง่ 

เครือ่งจกัรกลบักองปุ๋ ย 

ปุ๋ ยเคมีธาตอุาหารรอง 

ปุ๋ ยเคมีธาตอุาหารเสรมิ 

(รถโฟลค์ลิฟท)์ 

(Arbuscular  mycorrhiza) 

(Organic chemical fertilizer) 

 พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ / องคก์ารบรหิารสว่นตําบล  เทศบาล  [Public Health Act] 

(Liquid) (Solid) 

(powder) 

(pellet) 

(Single fertilizer) 

(Mixed fertilizer) 

(Compound fertilizer) 
(pellet) 

(Secondary element) 

(Trace element) 

ตวัอยา่งฉลาก (Sample of Label) 
(Organic material starter) 

กากทลายปาลม์ 
กากตะกอน 
หมอ้กรอง 

กากถัว่เหลือง กากเปลือก 
ยคูาลิปตสั 

วสัดอิุนทรยีต์ัง้ตน้ท่ีใชทํ้าปุ๋ ยอินทรยี ์

กากอตุสาหกรรมอาหารและเกษตร 
วสัดอิุนทรยีจ์ากไรน่า 

มลูววั 

มลูหม ู มลูแพะ 

มลูไก ่ ฟางขา้ว 

ใบออ้ย 
ใบไม ้

มลูสตัว ์(Dung) 

(Food and agricultural industry waste) 
(Organic waste from field) 

(Potassium solubilizing  microorganisms) 



ศนูยป์ฏิบติัการวิจยัและเรอืนปลกูพืชทดลอง คณะเกษตร กาํแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 
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เกณฑป์ุ๋ ยอินทรยี ์กรมวิชาการเกษตร (Organic fertilizer criteria) 

พารามิเตอร ์(Parameters) ปุ๋ ยอินทรยี ์(Organic fertilizer) 

ไมเ่ป็นของเหลว (Solid) ของเหลว (Liquid) 

ปรมิาณไนโตรเจน  Total N (%) ไมน่อ้ยกว่า  > 1 ไมน่อ้ยกว่า  > 0.5 

ปรมิาณฟอสฟอรสั  Total P2O5 (%) ไมน่อ้ยกว่า  > 0.5        > 2 ไมน่อ้ยกว่า  > 0.5       > 1.5 

ปรมิาณโพแทสเซียม  Total K2O (%) ไมน่อ้ยกว่า  > 0.5 ไมน่อ้ยกว่า  > 0.5 

ปรมิาณโซเดียม  Soluble Na (%) ไมเ่กิน  < 1 ไมเ่กิน  < 1 

คา่การนําไฟฟ้า Electrical Conductivity (EC) (dS/m) ไมเ่กิน  < 10 ไมเ่กิน  < 10 

สดัสว่นคารบ์อนต่อไนโตรเจน  (C:N ratio) ไมเ่กิน  <  20:1 ไมเ่กิน   < 20:1 

ปรมิาณอินทรยีวตัถ ุOrganic Matter (OM.) (%) ไมต่ํ่ากว่า > 20 ไมต่ํ่ากว่า  > 10 

การยอ่ยสลายท่ีสมบรูณ ์ Maturity  (GI) (>=80%) สมบรูณ ์ Mature - 

ความช้ืน Moisture (%) ไมเ่กิน  < 30 - 

ขนาดเม็ดปุ๋ ย (Pellet  size) ไมเ่กิน  < 12.5 x 12.5 mm - 

ปรมิาณหิน กรวด ขนาด > 5 mm (rock, gravel)(%)  ไมเ่กิน  < 2 - 

การปนเป้ือนของพลาสติกแกว้วสัดมีุคมหรอืโลหะอ่ืน 

(plastic, glass, metal and sharp material contamination) 
ไมมี่  None 

ชนิดของปุ๋ ยชีวภาพ (Biological fertilizer) ปรมิาณจลุินทรยีร์บัรอง 

ปุ๋ ยชีวภาพไรโซเบียม  (Rhizobium) ไมน่อ้ยกว่า >106
 โคโลนีต่อกรมั 

ปุ๋ ยชีวภาพพีจีพีอาร ์  (PGPR)                      ไมน่อ้ยกว่า >106
 โคโลนีต่อกรมั 

ปุ๋ ยชีวภาพสาหรา่ยสีเขียวแกมน้ําเงิน  (Cynobacteria) ไมน่อ้ยกว่า >105
 โคโลนีต่อกรมั 

ปุ๋ ยชีวภาพอาบสัคลูาไมโคไรซา่ (Arbuscular  mycorrhiza) ไมน่อ้ยกว่า > 25 สปอรต่์อกรมั 

ปุ๋ ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (Phosphate solubilizing microorganisms) 

          รา (Fungi) 

          แบคทีเรยี (Bacteria) 

 

ไมน่อ้ยกว่า >107
 โคโลนีต่อกรมั 

ไมน่อ้ยกว่า >108
 โคโลนีต่อกรมั 

ปุ๋ ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม (Potassium solubilizing microorganisms) ไมน่อ้ยกว่า >107
 โคโลนีต่อกรมั 

เกณฑป์ุ๋ ยชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร (Biological fertilizer criteria) 

สมบติัทางกายภาพ  
(Physical property) 

ความช้ืน 

ขนาดเม็ดปุ๋ ย 

ปรมิาณหิน กรวด 

การปนเป้ือนพลาสติกฯ 

สมบติัทางเคมี  
(Chemical property) 

การนําไฟฟ้า (EC) 

ความเป็นกรดด่าง (pH) 

ปรมิาณธาตอุาหาร 
(Nutrient  elements) การยอ่ยสลายท่ีสมบรูณ ์

 (Maturity) 

ปรมิาณอินทรยีวตัถ ุ(OM) 

ความปลอดภยัของสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพ 
(Safety  of  environment  and  health) 

โลหะหนกั Hg, As, Pb, Cd, Cr 

Salmonella spp. 

เช้ือสาเหตขุองโรค 

E.coli Coliform 

ธาตอุาหารหลกั (N, P, K) 

ธาตอุาหารรอง (Ca, Mg, S) 

ธาตอุาหารเสรมิ (Fe, Mn, Cu, Zn) 

การวิเคราะหป์ุ๋ ยอินทรยี ์(Organic fertilizer analysis) 
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