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บทที่ 2
มาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่รับรองโดยกรมพัฒนาที่ดนิ
ปั จจัยการผลิตทางการเกษตรซึ่ งเป็ นองค์ประกอบการผลิตในระดับไร่ นา เพื่อรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ฟื้ นฟูและปรับปรุ งคุณภาพดิน ป้ องกันโรค โดยกรมพัฒนาที่ดิน
ได้กาหนดมาตรฐานเพื่อการออกใบอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายรับรองมาตรฐานตามระเบี ยบ
กรมพัฒนาที่ดิน จานวน 13 ชนิด มีรายละเอียดดังนี้
2.1 สารเร่ งประเภทจุลนิ ทรีย์สาหรับทาปุ๋ยหมัก เป็ นกลุ่มจุลินทรี ยท์ ี่มีความสามารถสูง
ในการย่อยสลายวัสดุอินทรี ยเ์ พื่อผลิตปุ๋ ยหมัก มาตรฐานที่กาหนด คือ
1) ปริ ม าณแบคที เรี ย ย่ อ ยสลายเซลลู โ ลส ไม่ น้ อ ยกว่ า 1.0x107 เซลล์ต่ อ กรั ม
ที่อุณหภูมิ 30 และ 45 องศาเซลเซียส
2) ปริ มาณราย่อยสลายเซลลูโลส ไม่ น้อยกว่า 1.0x107 เซลล์ต่อกรั ม ที่ อุณหภู มิ
30 และ 45 องศาเซลเซียส
3) ปริ มาณจุลินทรี ยย์ อ่ ยสลายเซลลูโลสทั้งหมด ไม่นอ้ ยกว่า 1.0x1010 เซลล์
4) ปริ มาณความชื้นของผลิตภัณฑ์สารเร่ ง ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก
5) ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายวัสดุอินทรี ยจ์ ากฟางข้าวเป็ นเวลา 30 วัน
ประเมินได้จากค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ไม่เกิน 20:1

2.2 สารเร่ งประเภทจุ ลิน ทรี ย์ ส าหรั บ ท าน้ าหมั ก ชี ว ภาพ เป็ นกลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ไม่
ต้อ งการออกซิ เจนในการย่อ ยสลายวัส ดุ อิ น ทรี ย ์ในรู ป ของเหลวเพื่ อ ผลิ ต น้ าหมัก ชี ว ภาพ
มาตรฐานที่กาหนด คือ
1) ปริ มาณยีสต์ ไม่นอ้ ยกว่า 1.0x107 เซลล์ต่อกรัม
2) ปริ มาณแบคทีเรี ยผลิตกรดอินทรี ย ์ ไม่นอ้ ยกว่า 1.0x107 เซลล์ต่อกรัม
3) ปริ มาณแบคทีเรี ยย่อยสลายโปรตีน ไม่นอ้ ยกว่า 1.0x107 เซลล์ต่อกรัม
4) ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด ไม่นอ้ ยกว่า 1.0x1010 เซลล์
5) ปริ มาณความชื้นผลิตภัณฑ์สารเร่ ง ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก
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6) ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการหมักกับผัก ได้แก่ ผักกะหล่าปลี หรื อผักกวางตุ ้ง
หมักเป็ นเวลา 14 วัน โดยค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างลดลง ไม่เกิน 4

2.3 สารเร่ งประเภทจุ ลิน ทรี ย์ ส าหรั บผลิตเชื้ อจุ ลิน ทรี ย์ ควบคุ มเชื้ อสาเหตุ โรคพื ช
มีความสามารถควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าได้ดี มาตรฐานที่กาหนด คือ
1) ปริ มาณ Trichoderma sp. ทั้งหมด ไม่นอ้ ยกว่า 1.0 x107 เซลล์ ต่อกรัม
2) ปริ มาณความชื้นของผลิตภัณฑ์สารเร่ ง ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก

2.4 ปุ๋ยหมัก(เกรด 1) ปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิ ด ไม่เป็ นของเหลวที่ ปริ มาณอินทรี ยวัตถุไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 30 ของน้ าหนัก ได้หรื อทาจากวัสดุอินทรี ย ์ และผ่านการย่อยสลายเสร็ จสมบูรณ์
จนแปรสภาพจากรู ปเดิม เมื่อนาไปให้พืชจะให้ธาตุอาหารที่จาเป็ นแก่พืช โดย มาตรฐานที่
กาหนด คือ
1) ปริ มาณอินทรี ยวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของน้ าหนัก
2) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ไม่เกิน 20:1
3) ค่าการนาไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ไม่เกิน 10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
4) ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) อยูร่ ะหว่าง 5.5-8.5
5) ปริ มาณโซเดียม (Na) ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก
6) ปริ มาณธาตุอาหารหลัก
- ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1.0 ของน้ าหนัก
- ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P2O5) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ าหนัก
- โพแทสเซียมทั้งหมด (Total K2O) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ าหนัก
7) ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ของน้ าหนัก
8) ขนาดของปุ๋ ยไม่เกิน 12.5x12.5 มิลลิเมตร
9) ปริ มาณหิ น และกรวด ขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 2 ของน้ าหนัก
10) ต้องไม่พบเศษพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม หรื อโลหะอื่นๆ
11) ปริ มาณธาตุโลหะหนัก
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- Arsenic (As) ไม่เกิน
50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Cadmium (Cd) ไม่เกิน
5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Chromium (Cr) ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Copper (Cu) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Lead (Pb)
ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Mercury (Hg) ไม่เกิน
2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
12) การย่อยสลายที่สมบูรณ์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2.5 ปุ๋ยหมัก(เกรด 2) ปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิ ดไม่เป็ นของเหลวที่มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุไม่ต่า
กว่าร้อยละ 20 ของน้ าหนัก ได้หรื อทามาจากวัสดุอินทรี ย ์ ซึ่ งผลิตด้วยกรรมวิธีทาให้ช้ื น สับ
หมัก บด ร่ อน สกัด หรื อด้วยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรี ยถ์ ูกย่อยสลายสมบูรณ์ดว้ ยจุลินทรี ย ์ แต่
ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีหรื อปุ๋ ยชีวภาพ มาตรฐานที่กาหนด คือ
1) ปริ มาณอินทรี ยวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของน้ าหนัก
2) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ไม่เกิน 20:1
3) ค่าการนาไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ไม่เกิน 10 เดซิซีเมนต่อเมตร
4) ปริ มาณโซเดียม (Na) ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก
5) ปริ มาณธาตุอาหารหลัก
- ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1.0 ของน้ าหนัก
- ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P2O5) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ าหนัก
- โพแทสเซียมทั้งหมด (Total K2O)ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ าหนัก
หรื อมีปริ มาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 2 ของน้ าหนัก
6) ปริ มาณความชื้นของปุ๋ ยหมักไม่เกินร้อยละ 30 ของน้ าหนัก
7) ขนาดของปุ๋ ยไม่เกิน 12.5x12.5 มิลลิเมตร
8) ปริ มาณหิ น และกรวด ขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 2 ของน้ าหนัก
9) ต้องไม่พบเศษพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม หรื อโลหะอื่นๆ
10) ปริ มาณธาตุโลหะหนัก
- Arsenic (As)
ไม่เกิน
50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Cadmium (Cd)
ไม่เกิน
5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Chromium (Cr)
ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
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- Copper (Cu)
ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Lead (Pb)
ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Mercury (Hg)
ไม่เกิน
2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
11) การย่อยสลายที่สมบูรณ์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
หมายเหตุ เป็ นมาตรฐานขั้นต่าตาม พระราชบัญญัติปุ๋ย ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2550)
2.6 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสู ง ปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิดไม่เป็ นของเหลวที่ มีปริ มาณธาตุอาหารหลัก
รวมกันไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 9 และไม่เกิ นร้ อยละ 20 โดยน้ าหนัก โดยได้จ ากการนาวัส ดุ
อิ น ทรี ย ์ และหรื อ อนิ นทรี ยธ์ รรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสู งมาผ่านกระบวนการ
หมักจนสลายตัวสมบูรณ์ หรื อการนาปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ผ่านการสลายตัวสมบูรณ์แล้ว ผสมกับวัสดุ
อินทรี ย ์ และหรื ออนินทรี ยธ์ รรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูง มาตรฐานที่กาหนด คือ
1) ปริ มาณอินทรี ยวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของน้ าหนัก
2) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ไม่เกิน 20:1
3) ค่าการนาไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ไม่เกิน 15 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
4) ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) อยูร่ ะหว่าง 5.5-10
5) ปริ มาณโซเดียม (Na) ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก
6) ปริ มาณธาตุอาหารหลัก
- ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
1.0 ของน้ าหนัก
- ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P2O5) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2.5 ของน้ าหนัก
- โพแทสเซียมทั้งหมด (Total K2O) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1.0 ของน้ าหนัก
และธาตุอาหารหลักรวมกันปริ มาณต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 และไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของน้ าหนัก
7) ปริ มาณความชื้นของปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ม่เกินร้อยละ 30 ของน้ าหนัก
8) ขนาดของปุ๋ ยไม่เกิน 12.5x12.5 มิลลิเมตร
9) ปริ มาณหิ น และกรวด ขนาดใหญ่กว่า 5 มิลลิเมตร ไม่เกินร้อยละ 2 ของน้ าหนัก
10) ต้องไม่พบเศษพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม หรื อโลหะอื่นๆ
11) ปริ มาณธาตุโลหะหนัก
- Arsenic (As)
ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Cadmium (Cd) ไม่เกิน
5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
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-

Chromium (Cr)
Copper (Cu)
Lead (Pb)
Mercury (Hg)

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

300
500
500
2

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

2.7 น้ าหมั ก ชี วภาพ ประกอบด้ วยกรดอิ น ทรี ย์ และฮอร์ โมนหรื อสารเสริ มการ
เจริ ญเติ บโตของพืชหลายชนิ ด โดยได้จากกระบวนการย่อยสลายวัสดุอินทรี ยใ์ นรู ปของเหลว
มาตรฐานที่กาหนด คือ
1) ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ไม่เกิน 4.0
2) ค่าการนาไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ไม่เกิน 20 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
3) ปริ มาณฮอร์โมน
- ออกซิน
ไม่นอ้ ยกว่า
0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร
- จิบเบอร์เรลลิน ไม่นอ้ ยกว่า
5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ไซโตไคนิน
ไม่นอ้ ยกว่า
1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
4) ปริ มาณกรดฮิวมิก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก
5) ปริ มาณธาตุโลหะหนัก
- Arsenic (As)
ไม่เกิน
3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Cadmium (Cd) ไม่เกิน
2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Chromium (Cr) ไม่เกิน
5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Copper (Cu)
ไม่เกิน
50.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Lead (Pb)
ไม่เกิน
3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Mercury (Hg) ไม่เกิน
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Zinc (Zn)
ไม่เกิน
300.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
2.8 ยิปซั ม เป็ นสารปรับปรุ งบารุ งดิ น องค์ประกอบส่ วนใหญ่เป็ นแคลเซี ยมซัลเฟต
ทางการเกษตรใช้ในการปรับปรุ งดินเค็ม เพื่อแก้ไขปั ญหาความเค็มของดิ น และปรับปรุ งดิ น
กรด เพื่อลดความเป็ นพิษของอะลูมินมั ในดินกรด มาตรฐานที่กาหนด คือ
1) เป็ นยิปซัมที่เกิดจากธรรมชาติ (ระบุแหล่ง)
2) ปริ มาณแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4.2H2O) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 โดยน้ าหนัก
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3) ปริ มาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก
4) ขนาดอนุ ภาคมี ค่ าความละเอียดสามารถร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 2.38 มิ ลลิ เมตร
(8 เม ช ) ไม่ น้ อ ยก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 90 โ ด ยน้ าห นั ก แ ล ะ จะ ต้ อ งผ่ าน ต ะแ ก รงร่ อ น ข น าด
0.25 มิลลิเมตร (60 เมช) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ าหนัก
5) ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง ไม่นอ้ ยกว่า 7.0
6) ส าหรั บ ยิ ป ซั ม ที่ ไม่ ใ ช่ ม าจากแหล่ ง ธรรมชาติ ต้ อ งมี โ ลหะหนั ก และ
สารกัมมันตภาพรังสี ในปริ มาณต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดว่าเป็ นพิษ
- Arsenic (As)
ไม่เกิน
50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Cadmium (Cd) ไม่เกิน
5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Chromium (Cr) ไม่เกิน
300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Copper (Cu)
ไม่เกิน
500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Lead (Pb)
ไม่เกิน
500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Mercury (Hg)
ไม่เกิน
2
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- Zinc (Zn)
ไม่เกิน
600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
2.9 ปูนมาร์ ล หรื อดินมาร์ ล เป็ นสารปรับปรุ งดิน องค์ประกอบส่ วนใหญ่เป็ นแคลเซี ยม
คาร์ บ อเนต (CaCO3) และดิ น เหนี ยว มี สี ข าว หรื อขาวขุ่ นปนน้ าตาล ใช้ป รั บปรุ งดิ น เพื่ อแก้
ความเป็ นกรดของดิน มาตรฐานที่กาหนด คือ
1) มี ค่ าความสามารถในการท าให้ เป็ นกลาง (CCE) ไม่ น้ อ ยกว่ า 80 มี ค่ า CaO
(calcium oxide) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
2) ขนาดอนุ ภ าค มี ค่ าความละเอี ย ดคละกัน สามารถร่ อ นผ่ านตะแกรงขนาด
2.38 มิลลิเมตร (8 เมช) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก และจะต้องผ่านตะแกรงร่ อนขนาด
0.177 มิลลิเมตร (80 เมช) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ าหนัก
3) ปริ มาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก
4) ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง ไม่นอ้ ยกว่า 8.0
2.10 หินปูนบด หรื อหิ นปูนฝุ่ น เป็ นสารปรั บปรุ งดิ น ได้จากหิ นชั้นหรื อหิ นตะกอน
ที่ประกอบด้วยแคลเซี ยมคาร์ บอเนต เป็ นส่ วนใหญ่ ใช้ในการปรับปรุ งดินเพื่อแก้ความเป็ นกรด
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ของดิน หิ นปูนบดที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพสู งควรมี สีเทา เทานวล เทาขาว และขาวนวล
มาตรฐานที่กาหนด คือ
1) มีค่าความสามารถในการทาให้เป็ นกลาง ไม่น้อยกว่า 85 มี CaO ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40
2) ขนาดอนุ ภ าค มี ค วามละเอี ย ดคละกัน สามารถผ่ านตะแกรงร่ อ นขนาด
2.38 มิ ลลิ เมตร (8 เมช) ไม่ น้ อยกว่าร้ อ ยละ 85 โดยน้ าหนัก และในจ านวนนั้ น ต้อ งผ่ าน
ตะแกรงร่ อนขนาด 0.177 มิลลิเมตร (80 เมช) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก
3) ปริ มาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก
4) ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง ไม่นอ้ ยกว่า 8.0
2.11 โดโลไมท์ เป็ นสารปรั บปรุ งดิ น ได้จากแร่ ที่เกิ ดจากตะกอนของแคลเซี ยมและ
แมกนี เซี ยมทับถมกัน [CaMg(CO3)2] มีสีต่าง ๆ กัน เช่น เทา ชมพู ขาว มีส่วนประกอบทางเคมี
เป็ น CaCO3 และ MgCO3 ใช้ป รั บปรุ งดิ นเพื่ อแก้ค วามเป็ นกรดของดิ นและยังให้ ธาตุ อาหาร
แคลเซียมและแมกนีเซียมแก่พืชอีกด้วย มาตรฐานที่กาหนด คือ
1) มีค่าความสามารถในการทาให้เป็ นกลาง ไม่น้อยกว่า 90 มีค่า CaO ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 และมีค่า MgO (magnesium oxide) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15
2) ขนาดอนุ ภ าค มี ค วามละเอี ย ดสามารถผ่ านตะแกรงร่ อ นขนาด 0.177
มิลลิเมตร (80 เมช) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก
3) ปริ มาณความชื้น ไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก
4) ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง ไม่นอ้ ยกว่า 8.0
2.12 ปูนขาว เป็ นสารปรับปรุ งดินเพื่อแก้ความเป็ นกรดของดิน เกิดจากการใช้ปูนที่เกิดในรู ป
ของออกไซด์ ซึ่ งเป็ นปูนเผามาให้ได้รับความชื้ น โดยกองไว้ให้ดูดความชื้นในอากาศ หรื อพรมน้ าให้
ชุ่ม ทาให้กอ้ นแข็งนั้นยุย่ แตกออกเป็ นผงโดยไม่ตอ้ งบด ปูนนี้ จะกัดผิวหนังเมื่อชื้น เช่นเดียวกับ
ปูนเผา มาตรฐานที่กาหนด คือ
1) มีค่าความสามารถในการทาให้เป็ นกลาง ไม่น้อยกว่า 100 มี CaO ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
2) ขนาดอนุ ภ าค มี ค วามละเอี ย ดสามารถผ่ านตะแกรงร่ อ นขนาด 0.177
มิลลิเมตร (80 เมช) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก
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3) ปริ มาณความชื้น ไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก
4) ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง ไม่นอ้ ยกว่า 10.0
2.13 สารสกัดอินทรีย์ (organic extracted substance) เป็ นสารปรับปรุ งบารุ งดิน ซึ่ งสกัด
ได้จากสารอินทรี ยธ์ รรมชาติ ต่างๆ หรื อดิ น โดยใช้ด่าง ประกอบด้วยอิ นทรี ยวัตถุในรู ปที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่อพืชช่ วยในการปรั บปรุ งสภาพดิ นให้มี ความเหมาะสมต่ อการเจริ ญเติ บโตของพื ช
มาตรฐานที่กาหนด คือ
1) เป็ นสารอินทรี ยเ์ หลวที่ไม่ตกตะกอน มีสีดา หรื อสี น้ าตาลเข้ม
2) ปริ มาณความเข้มข้นของกรดฮิวมิก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 6
3) ปริ มาณธาตุโลหะหนัก
- Arsenic (As)
ไม่เกิน
3.0
มิลลิกรัมต่อลิตร
- Cadmium (Cd)
ไม่เกิน
2.0
มิลลิกรัมต่อลิตร
- Chromium (Cr)
ไม่เกิน
5.0
มิลลิกรัมต่อลิตร
- Copper (Cu)
ไม่เกิน
50.0
มิลลิกรัมต่อลิตร
- Lead (Pb)
ไม่เกิน
3.0
มิลลิกรัมต่อลิตร
- Mercury (Hg)
ไม่เกิน
0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร
- Zinc (Zn)
ไม่เกิน
300.0
มิลลิกรัมต่อลิตร
4) มี ห นั งสื อ รั บ รอ งคุ ณ ภ าพ เป็ น ท างก ารจาก ห น่ วยงาน ราช ก าร
หรื อสถาบันการศึกษา หรื อองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่หน่วยงานราชการรับรอง

