
มาตรฐานปุยอินทรีย  (ปุยหมกั ปุยอนิทรียคุณภาพสูง) 
ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 

ปุยหมัก(เกรด 1)   ปุยอินทรียชนิดไมเปนของเหลวท่ีปริมาณอินทรียวัตถุไมตํ่ากวารอย
ละ 30 ของน้ําหนัก  ไดหรือทําจากวัสดุอินทรีย  และผานการยอยสลายเสร็จสมบูรณ  จนแปร
สภาพจากรูปเดิม  เมื่อนําไปใหพืชจะใหธาตุอาหารท่ีจําเปนแกพืช  โดย มาตรฐานท่ีกําหนด 
คือ 

1) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไมตํ่ากวารอยละ 30 ของน้ําหนัก 
2) อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน  (C/N Ratio) ไมเกิน 20:1 
3) คาการนําไฟฟา  (Electrical Conductivity) ไมเกิน 10 เดซิซีเมนสตอเมตร 
4) คาความเปนกรดเปนดาง (pH)  อยูระหวาง 5.5-8.5 
5) ปริมาณโซเดียม (Na) ไมเกินรอยละ  1  โดยนํ้าหนัก 
6) ปริมาณธาตุอาหารหลัก 

- ไนโตรเจนท้ังหมด (Tatal N) ไมนอยกวารอยละ 1.00 ของน้ําหนัก 
- ฟอสเฟตท้ังหมด (Total P2O5) ไมนอยกวารอยละ 0.50 ของน้ําหนัก 
- โพแทชท้ังหมด (Total K2O) ไมนอยกวารอยละ 0.50 ของน้ําหนัก 

7) ความชื้นไมเกินรอยละ 30 ของน้ําหนัก 
8) ขนาดของปุยไมเกิน 12.5x12.5 มิลลิเมตร  
9) ปริมาณหิน  และกรวด  ขนาดต้ังแต 5 มิลลิเมตรขึ้นไป ไมเกินรอยละ 2 ของน้ําหนัก 
10) ตองไมพบเศษพลาสติก  แกว  วัสดุมีคม หรือโลหะอื่นๆ  
11) ปริมาณธาตุโลหะหนัก 

- Arsenic (As) ไมเกิน   50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Cadmium (Cd) ไมเกิน      5 มิลลกิรัมตอกิโลกรัม 
- Chromium (Cr) ไมเกิน 300 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Copper (Cu) ไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Lead (Pb) ไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Mercury (Hg) ไมเกิน     2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 



12) การยอยสลายท่ีสมบูรณ  ไมนอยกวารอยละ 80  

ปุยหมัก(เกรด 2)  ปุยอินทรียชนิดไมเปนของเหลวท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุไมตํ่ากวา
รอยละ 20 ของน้ําหนัก  ไดหรือทํามาจากวัสดุอินทรีย  ซึ่งผลิตดวยกรรมวิธีทําใหชื้น สับ หมัก 
บด รอน สกัด หรือดวยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรียถูกยอยสลายสมบูรณดวยจุลินทรีย  แต
ไมใชปุยเคมีหรือปุยชีวภาพ  มาตรฐานท่ีกําหนด คือ 

1) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของน้ําหนัก 
2) อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน  (C/N Ratio)  ไมเกิน  20:1 
3) คาการนําไฟฟา  (Electrical Conductivity)  ไมเกิน 10 เดซิซีเมนตอเมตร 
4) ปริมาณโซเดียม (Na) ไมเกินรอยละ  1  โดยนํ้าหนัก 
5) ปริมาณธาตุอาหารหลัก 

- ไนโตรเจนท้ังหมด (Tatal N) ไมนอยกวารอยละ 1.0 ของน้ําหนัก 
- ฟอสเฟตท้ังหมด (Total P2O5) ไมนอยกวารอยละ 0.5 ของน้ําหนัก  
- โพแทชท้ังหมด (Total K2O) ไมนอยกวารอยละ 0.5 ของน้ําหนัก 
หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไมตํ่ากวารอยละ 2 ของน้ําหนัก 

6) ปริมาณความชื้นของปุยหมักไมเกินรอยละ  30  ของน้ําหนัก 
7) ขนาดของปุยไมเกิน 12.5x12.5 มิลลิเมตร  
8) ปริมาณหิน และกรวด  ขนาดต้ังแต 5 มิลลิเมตรขึ้นไป  ไมเกินรอยละ  2  ของน้ําหนัก 
9) ตองไมพบเศษพลาสติก  แกว  วัสดุมีคม หรือโลหะอื่นๆ  
10) ปริมาณธาตุโลหะหนัก 

- Arsenic (As) ไมเกิน       50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Cadmium (Cd) ไมเกิน         5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Chromium (Cr) ไมเกิน     300 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Copper (Cu) ไมเกิน     500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Lead (Pb)  ไมเกิน     500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Mercury (Hg) ไมเกิน         2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

11) การยอยสลายท่ีสมบูรณ  ไมนอยกวารอยละ 80 
หมายเหตุ  เปนมาตรฐานขั้นตํ่าตาม พระราชบัญญัติปุย ฉบับท่ี 2 ( พ.ศ. 2550) 



ปุยอินทรียคุณภาพสูง   ปุยอินทรียชนิดไมเปนของเหลวที่มีปริมาณธาตุอาหารหลัก
รวมกันไมนอยกวารอยละ 9  และไมเกินรอยละ 20 โดยนํ้าหนัก  โดยไดจากการนําวัสดุ
อินทรีย  และหรืออนินทรียธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูงมาผานกระบวนการ
หมักจนสลายตัวสมบูรณ  หรือการนําปุยอินทรียท่ีผานการสลายตัวสมบูรณแลว  ผสมกับวัสดุ
อินทรีย  และหรืออนินทรียธรรมชาติทางการเกษตรท่ีมีธาตุอาหารสูง  มาตรฐานท่ีกําหนด  คือ 

1) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของน้ําหนัก 
2) อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน  (C/N Ratio)  ไมเกิน 20:1 
3) คาการนําไฟฟา  (Electrical Conductivity) ไมเกิน 15 เดซิซีเมนสตอเมตร 
4) คาความเปนกรดเปนดาง   (pH)   อยูระหวาง 5.5-10 
5) ปริมาณโซเดียม (Na) ไมเกินรอยละ  1  โดยนํ้าหนัก 
6) ปริมาณธาตุอาหารหลัก 

- ไนโตรเจนท้ังหมด (Tatal N) ไมนอยกวารอยละ 1.0 ของน้ําหนัก 
- ฟอสเฟตท้ังหมด (Total P2O5) ไมนอยกวารอยละ 2.5 ของน้ําหนัก 
- โพแทชท้ังหมด (Total K2O)  ไมนอยกวารอยละ 1.0 ของน้ําหนัก 

และธาตุอาหารหลักรวมกันปริมาณตองไมนอยกวารอยละ 9  และไมเกิน 
รอยละ 20 ของน้ําหนัก  

7) ปริมาณความชื้นของปุยอินทรียไมเกินรอยละ 30 ของน้ําหนัก 
8) ขนาดของปุยไมเกิน 12.5x12.5 มิลลิเมตร  
9) ปริมาณหิน และกรวด ขนาดใหญกวา 5 มิลลิเมตร  ไมเกินรอยละ 2  ของน้ําหนัก 
10) ตองไมพบเศษพลาสติก  แกว  วัสดุมีคม หรือโลหะอื่นๆ 
11) ปริมาณธาตุโลหะหนัก  

- Arsenic (As)  ไมเกิน    50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Cadmium (Cd)  ไมเกิน      5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Chromium (Cr) ไมเกิน  300 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Copper (Cu)  ไมเกิน  500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Lead (Pb)   ไมเกิน  500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
- Mercury (Hg)  ไมเกิน      2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 



ปุยอินทรียคุณภาพสูง 
วัตถุดิบสําหรับการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง ปริมาณ 100 กิโลกรัม 

 

 
 

สูตรท่ี 1 
-  กากถ่ัวเหลือง 40  กิโลกรัม 
-  รําละเอียด 10  กิโลกรัม 
-  มูลสัตว 10  กิโลกรัม 
-  หินฟอสเฟต 24  กิโลกรัม 
-  มูลคางคาว 8  กิโลกรัม 
-  กระดูกปน 8  กิโลกรัม 

สูตร  2 
-  กากถ่ัวเหลือง 40  กิโลกรัม 
- รําละเอียด 10  กิโลกรัม 
-  มูลสัตว 10  กิโลกรัม 
-  หินฟอสเฟต 24  กิโลกรัม 
-  กระดูกปน 16  กิโลกรัม 

สูตร  3 
-  กากถ่ัวเหลือง 40  กิโลกรัม 
- รําละเอียด 10  กิโลกรัม 
-  มูลสัตว 10  กิโลกรัม 
-  หินฟอสเฟต 40  กิโลกรัม 

สูตร  4 
- ปลาปน 30 กิโลกรัม 
-  มูลสัตว 30  กิโลกรัม 
-  หินฟอสเฟต 24  กิโลกรัม 
-  มูลคางคาว 16  กิโลกรัม 

สูตร  5 
-  กากถ่ัวเหลือง 40  กิโลกรัม 
-  รําละเอียด 10  กิโลกรัม 
-  มูลสัตว 10  กิโลกรัม 
-  หินฟอสเฟต 24  กิโลกรัม 
-  มูลคางคาว 16  กิโลกรัม 

 


