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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ปยุ

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุเฉพาะปยุทีม่ลีกัษณะเปนของแขง็ และมธีาตอุาหารหลกัธาตใุด

ธาตหุนึง่หรอืหลายธาต ุเปนองคประกอบ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม มดีงัตอไปนี้

2.1 ปยุ (fertilizer) หมายถงึ สารอนิทรยีหรอือนนิทรยี เกดิขึน้โดยธรรมชาตหิรอืทำขึน้ ใชสำหรบัใหธาตอุาหาร
แกพชืไดไมวาโดยวธิใีด

2.2 ปยุเคม ีหมายถงึ ปยุทีไ่ดหรอืทำจากสารอนนิทรยี หรอืจากสารอนิทรยีสงัเคราะห
2.3 ปยุเชงิเดีย่ว หมายถงึ ปยุเคมทีีม่ธีาตอุาหารหลกัธาตเุดยีว ไดแก ปยุไนโตรเจน ปยุฟอสเฟต และปยุโพแทช
2.4 ปยุเชงิประกอบ หมายถงึ ปยุเคมทีีท่ำขึน้ดวยกรรมวธิทีางเคมแีละมธีาตอุาหารหลกั อยางนอย 2 ธาตุ
2.5 ปยุเชงิผสม หมายถงึ ปยุเคมทีีม่ธีาตอุาหารหลกัอยางนอย 2 ธาตขุึน้ไป ทีไ่ดจากการผสมปยุประเภทตาง ๆ

เขาดวยกนั เพือ่ใหไดธาตอุาหารตามตองการ ไมวาการผสมนัน้จะเขาเปนเนือ้เดยีว กนัหรอืไมกต็าม
2.6 ปยุเชงิผสมแบบเมด็เนือ้เดยีวกนั หมายถงึ ปยุเชงิผสมทีไ่ดจากการผลติโดยนำวตัถดุบิแตละชนดิมาผสมให

เขากนั แลวปนใหเปนเมด็
2.7 ปุยเชิงผสมแบบเม็ดผสม หรือ Bulk-Blended Fertilizer หมายถึง ปุยเชิงผสมที่ไดจากการผลิตโดยนำ

วตัถดุบิแตละชนดิทีเ่ปนเมด็มาผสมใหเขากนั

2.8 ปยุเชงิผสมแบบผงหรอืเกลด็ หมายถงึ ปยุเชงิผสมทีไ่ดจากการผลติโดยนำวตัถดุบิทีเ่ปนผงหรอืเกลด็แตละแบบ
หรอืทัง้สองอยางมาผสมใหเขากนั

2.9 ปยุอนิทรยี หมายถงึ ปยุทีไ่ดจากหรอืทำจากวสัดอุนิทรยี
2.10 ปยุหมกั หมายถงึ ปยุอนิทรยีทีไ่ดจากหรอืทำจากวสัดอุนิทรยีซึง่ผลติดวยกรรมวธิทีำใหชืน้ สบั บด หมกั รอน

หรอืกรรมวธิอีืน่ๆ โดยผานการหมกัจนเสรจ็สมบรูณแลว
2.11 ปยุคอก หมายถงึ ปยุอนิทรยีทีไ่ดจากสิง่ขบัถายของสตัว
2.12 ปยุหนิฟอสเฟต หมายถงึ ปยุเคมทีีไ่ดจากการบดหนิฟอสเฟต
2.13 อาหารรอง หมายถงึ แคลเซยีมทัง้หมด (คำนวณเปนรอยละของ CaO) แมกนเีซยีมทัง้หมด (คำนวณเปนรอยละ

ของ MgO) และกำมะถนัทัง้หมด (คำนวณเปนรอยละของ S)
2.14 อาหารเสรมิ หมายถงึ เหลก็ (Fe) แมงกามสี (Mn) ทองแดง (Cu) สงักะส ี(Zn) โบรอน (B) โมลบิดนีมั

(Mo) และคลอรนี(Cl)
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2.15 ฟอสเฟตที่เปนประโยชน (available phosphate) (คำนวณเปน P2O5) หมายถึง ฟอสเฟตที่ละลายน้ำ
รวมกับฟอสเฟตที่ละลายใน 2-ไฮดรอกซี-1,2,3-โพรเพนไตรคารบอกซีเลต (2-hydroxy-1,2,3-
propanetricarboxylate) หรอืทีเ่รยีกกนัทัว่ไปวาซเิทรต

2.16 อาหารหลัก

2.16.1 อาหารหลกัในปยุเคม ีหมายถงึ ไนโตรเจนทัง้หมด (total nitrogen) (คำนวณเปน N) ฟอสเฟตทีเ่ปน
ประโยชน (available phosphate) (คำนวณเปน P2O5) และโพแทชทีล่ะลายน้ำ (water soluble potash)
(คำนวณเปน K2O)

2.16.2 อาหารหลกัในปยุอนิทรยี หมายถงึ ไนโตรเจนทัง้หมด (total nitrogen) (คำนวณเปน N) ฟอสเฟตทัง้หมด
(total phosphate) (คำนวณเปน P2O5) และโพแทชทัง้หมด (total potash) (คำนวณเปน K2O)

2.17 สตูรปยุ หมายถงึ ตวัเลขแสดงอาหารหลกัในปยุเคม ีคดิเปนรอยละโดยน้ำหนกั

3. ประเภท ชนดิ และแบบ
3.1 ปยุแบงออกเปน 2 ประเภท คอื

3.1.1 ปยุเคม ีแบงออกเปน 3 ชนดิ คอื
3.1.1.1 ปยุเชงิเดีย่ว

3.1.1.2 ปยุเชงิประกอบ

3.1.1.3 ปยุเชงิผสม แบงออกเปน 3 แบบ คอื
(1) ปยุเชงิผสมแบบเมด็เนือ้เดยีวกนั

(2) ปยุเชงิผสมแบบเมด็ผสม

(3) ปยุเชงิผสมแบบผงหรอืเกลด็

3.1.2 ปยุอนิทรยี แบงออกเปน 2 ชนดิ คอื
3.1.2.1 ปยุหมกั

3.1.2.2 ปยุคอก

4. คุณลักษณะที่ตองการ
4.1 ลกัษณะทัว่ไป

ตองปราศจากวสัดอุนัตราย เชน เศษแกว วสัดแุหลมคมทีเ่หน็ไดชดั
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ

4.2 คณุลกัษณะทีต่องการอืน่ ๆ
4.2.1 ปยุเคม ี (ยกเวนปยุหนิฟอสเฟต) ใหเปนไปตามตารางที ่1

ในกรณทีีเ่ปนปยุหนิฟอสเฟต ใหเปนไปตามตารางที ่2
4.2.2 ปยุอนิทรยี  ใหเปนไปตามตารางที ่3
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ตารางที ่1 คณุลกัษณะทีต่องการอืน่ ๆ ของปยุเคมี
(ขอ 4.2.1)

หมายเหตุ * หมายถึง ปริมาณความชื้นกำหนดสำหรับปุยมาตรฐานฟอสเฟตทั้ง 3 ชนิด คือ ปุยเคมีซิงเกิลซูเปอร

ฟอสเฟต ปยุเคมดีบัเบลิซเูปอรฟอสเฟต และปยุเคมทีรบิเปลซเูปอรฟอสเฟต

– หมายถึง ไมกำหนดและไมตองทดสอบ

เกณฑท่ีกําหนด

รายการ คุณลักษณะ ปุยเชิงเดี่ยว ปุยเชิง ปุยเชิงผสม วิธีทดสอบ

ท่ี ประกอบ ปุยเชิงผสม

แบบเม็ด

เน้ือเดียวกัน

ปุยเชิงผสม

แบบเม็ด

ผสม

ปุยเชิงผสม

แบบผงหรือ

เกล็ด

ตาม

1 สูตรปุย สูตรปุย ใหเปนไปตามท่ีผูทําระบไุวท่ีฉลาก
และยอมใหมีเกณฑคลาดเคล่ือนไดตามตารางท่ี 4

2  ปรมิาณอาหารหลัก รอยละโดยนํ้าหนัก ไมนอยกวา 
  2.1 ปรมิาณอาหารหลักแตละตัว (ถามี) 
        (1) ไนโตรเจนท้ังหมด (total nitrogen) (คํานวณเปน N) 3 3 3 3
        (2) ฟอสเฟตท่ีเปนประโยชน (available phosphate)
              (คํานวณเปน P2O5) 3 3 3 3

        (3) โพแทชท่ีละลายนํ้า (water soluble potash)
              (คํานวณเปน K2O)

3 3 3 3

AOAC
  2.2 ปรมิาณอาหารหลักรวม ไมนอยกวาท่ีระบไุวท่ีฉลาก และ หรือ
        ไมนอยกวาท่ีกําหนดตอไปน้ี OMAF
        ผลรวมของไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสเฟตท่ีเปน
        ประโยชน และโพแทชท่ีละลายนํ้า - 20 20 20

3  ปรมิาณอาหารรองและปริมาณอาหารเสริม
 แตกตางจากปริมาณท่ีระบุหรอืแจง
 ได รอยละโดยนํ้าหนัก ไมเกิน 10 10 10 10

4 สารหนู รอยละโดยนํ้าหนัก ไมเกิน 0.5 * – – -
5  ไบยุเรตในปุยยูเรีย

 รอยละโดยนํ้าหนัก ไมเกิน 1.0 – – -
6  ความแข็ง กิโลกรมัตอเม็ด ไมนอยกวา – 1.7 – - ขอ 8.2
7  ขนาด 

 7.1 ผานแรงขนาด 0.60 มิลลิเมตร
      รอยละโดยนํ้าหนัก ไมเกนิ - 2 2 -
 7.2 ผานแรงขนาด 4 มิลลิเมตร และ
      ไมผานแรงขนาด 1 มิลลิเมตร
      รอยละโดยนํ้าหนัก ไมนอยกวา – 90 90 -

AOAC

 7.3 ไมผานแรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร
      รอยละโดยนํ้าหนัก ไมเกนิ - 1 1 -

8 ความชื้น รอยละโดยนํ้าหนัก ไมเกิน 3 หรือ 9* 3 3 3 AOAC
หรอื

OMAF
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ตารางที ่2 คณุลกัษณะทีต่องการอืน่ ๆ ของปยุหนิฟอสเฟต
(ขอ 4.2.1)

รายการท่ี คุณลักษณะ เกณฑที่กําหนด วิธีทดสอบตาม

1 สูตรปุย สูตรปุย ใหเปนไปตามท่ีผูทําระบุไวท่ี
ฉลากและยอมใหมีเกณฑคลาดเคลื่อน

ไดตามตารางท่ี 4

2 ปริมาณอาหารหลัก คํานวณเปน  P2O5  รอยละโดยน้าํหนัก AOAC
 ไมนอยกวาท่ีระบุไวท่ีฉลาก  และไมนอยกวาท่ีกําหนดตอไปนี้ หรือ

2.1 ฟอสเฟตท่ีเปนประโยชน (available phosphate)
       (คํานวณเปน P2O5)

3 OMAF

2.2 ฟอสเฟตท้ังหมด  (total phosphate)
       (คํานวณเปน P2O5)

20

3 ปริมาณอาหารรองและปรมิาณอาหารเสรมิ

 แตกตางจากปรมิาณท่ีระบุหรือแจง
 ได รอยละโดยน้ําหนกั ไมเกิน 10

4 ขนาด

 - ผานแรงขนาด 0.180 มิลลิเมตร
    รอยละโดยน้ําหนกั ไมนอยกวา 70 AOAC

5 ความชื้น รอยละโดยน้าํหนัก ไมเกิน 3 AOAC
หรือ

OMAF
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ตารางที ่3 คณุลกัษณะทีต่องการอืน่ ๆ ของปยุอนิทรยี
(ขอ 4.2.2)

รายการ คุณลักษณะ เกณฑที่กําหนด วธีิทดสอบ

ที่ ปุยหมกั ปุยคอก ตาม

1 ปริมาณอาหารหลัก รอยละโดยน้ําหนกั
 1.1  ปรมิาณอาหารหลักแตละตัว  ไมนอยกวาที่กําหนดตอไปนี้ 
        (1) ไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen)
             (คํานวณเปน N) 1 1.2
        (2) ฟอสเฟตทั้งหมด (total phosphate)
             (คํานวณเปน P2O5)

0.5 1

        (3) โพแทชทั้งหมด (total potash)
              (คํานวณเปน K2O)

1 1.5

 หรอื AOAC
 1.2  ปรมิาณอาหารหลักรวม ไมนอยกวาทีก่ําหนดตอไปนี้ หรือ

       ผลรวมของไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสเฟตทั้งหมด และ OMAF
        โพแทชทัง้หมด 3.0 5.0

2  ขนาด 
 ผานแรงขนาด 9.5 มลิลิเมตร รอยละโดยน้ําหนกั ไมนอยกวา 100

3  ความชื้นและสารที่ระเหยได รอยละโดยน้ําหนกั ไมเกิน 35
4  อัตราสวนธาตุคารบอนตอธาตุไนโตรเจน ไมเกิน 25 ตอ 1
5 อินทรียวัตถุ รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา 35 ขอ 8.3
6 คาการนําไฟฟา (Electrical conductivity) เดซิซีเมนสตอเมตร

ไมเกิน 3.5 ขอ 8.4
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ตารางที ่4 เกณฑคลาดเคลือ่นของสตูรปยุ
(ตารางที ่1 รายการที ่1 และตารางที ่2 รายการที ่1)

หมายเหตุ ตวัอยางการคำนวณหาเกณฑกำหนด (หนวยเปน รอยละ) เชน

ผผูลติแจงวา ไนโตรเจน (N) ในปยุเชงิประกอบมปีรมิาณ = 16.0

ดงันัน้จากตารางที ่4 เกณฑทีก่ำหนดของไนโตรเจน (N)      = (16.0-0.5) ถงึ (16.0 + 3)

= 15.5 ถงึ 19

5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจปุยุในภาชนะบรรจทุีป่องกนัความชืน้ได มคีวามแขง็แรงคงทนตอการขนสง และปดผนกึแนนหนา
5.2 หากมไิดตกลงกนัเปนอยางอืน่ น้ำหนกัสุทธขิองปยุในแตละภาชนะบรรจใุหมขีนาดบรรจ ุ100 กรมั 200 กรมั

300 กรมั 400 กรมั 500 กรมั 1 กโิลกรมั 2 กโิลกรมั 3 กโิลกรมั 4 กโิลกรมั 5 กโิลกรมั 10 กโิลกรมั 15
กโิลกรมั 20 กโิลกรมั 25 กโิลกรมั หรอื 50 กโิลกรมั และตองไมนอยกวาทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก

อาหารหลัก ปริมาณอาหารหลัก

เกณฑคลาดเคลื่อนต่ําสุด

รอยละโดยนํ้าหนัก

เกณฑคลาดเคลื่อนสูงสุด

รอยละโดยนํ้าหนัก

รอยละโดยนํ้าหนัก ปุยเชิงเดี่ยวและ

ปุยเชิงประกอบ

ปุยเชิงผสม ปุยเชิงประกอบ

และปุยเชิงผสม

ไนโตรเจน (N)   นอยกวา 8.0
  8.0 ถึง 16.0
16.1 ถึง 24.0
 มากกวา 24.0

0.4
0.5
0.6
0.8

0.4
0.6
0.8
1.0

2
3
4
5

 ฟอสเฟต (P2O5)   นอยกวา 8.0
  8.0 ถึง 16.0
16.1 ถึง 24.0
 มากกวา 24.0

0.4
0.5
0.6
0.8

0.4
0.6
0.8
1.0

3
4
5
6

 โพแทช (K2O)   นอยกวา 8.0
  8.0 ถึง 16.0
16.1 ถึง 24.0
 มากกวา 24.0

0.5
0.7
0.8
1.0

0.5
0.8
1.0
1.2

2
2
4
5
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6. เครือ่งหมายและฉลาก
6.1 ทีภ่าชนะบรรจปุยุทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย

ชดัเจน

(1) ประเภท ชนดิ และ แบบ (ถาม)ี
ในกรณทีีเ่ปนปยุเคม ีใหระบชุือ่ทางเคมหีรอืชือ่สามญั (ถาม)ี ดวย
หมายเหตุ รายละเอยีดการระบ ุประเภท ชนดิ และแบบ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

(2) สตูรปยุ (เฉพาะปยุเคม)ี
วธิแีจงสตูรปยุ มดีงันี้
(2.1) ปยุเคมชีนดิปยุเชงิเดีย่ว

(2.1.1) ปยุไนโตรเจน

ใหแจงปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด (total nitrogen) เปนรอยละโดยน้ำหนกั
(2.1.2) ปยุฟอสเฟต

ใหแจงปรมิาณฟอสเฟตทีเ่ปนประโยชน (available phosphate) เปนรอยละโดยน้ำหนกั
ในกรณีที่เปนปุยหินฟอสเฟต ใหแจงปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด (total phosphate)
เปนรอยละโดยน้ำหนกัดวย

(2.1.3) ปยุโพแทช

ใหแจงปรมิาณโพแทชทีล่ะลายน้ำ (water soluble potash) เปนรอยละโดยน้ำหนกั
(2.2) ปยุเคมชีนดิปยุเชงิประกอบ  และปยุเคมชีนดิปยุเชงิผสม

ใหแจงปรมิาณอาหารหลกัเปนรอยละโดยน้ำหนกั เรยีงตามลำดบัดงันี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen)-ฟอสเฟตที่เปนประโยชน (available phosphate)
-โพแทชทีล่ะลายน้ำ (water soluble potash)

(3) ปรมิาณอาหารหลกั (เฉพาะปยุอนิทรยี) เปนรอยละโดยน้ำหนกั
(4) อนิทรยีวตัถ ุ(เฉพาะปยุอนิทรยี) เปนรอยละโดยน้ำหนกั
(5) น้ำหนกัสทุธ ิเปนกรมัหรอืกโิลกรมั
(6) เดอืน ปทีท่ำ หรอืรหสัรนุทีท่ำ
(7) คำแนะนำเกีย่วกบัวธิใีชและขอควรระวงั เชน หามใชขอเกีย่วภาชนะบรรจุ
(8) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศดวย ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

7. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
7.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิใหเปนไปตามภาคผนวก ข.
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8. การทดสอบ
8.1 ขอกำหนดทัว่ไป

8.1.1 ใหใชวิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ใหผลเทียบเทา ในกรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธีที่
กำหนดในมาตรฐานนี้

8.1.2 น้ำกลัน่และสารเคมทีีใ่ช ตองมคีวามบรสิทุธิเ์หมาะสำหรบัใชในการวเิคราะห
8.2 การทดสอบความแขง็

ใหทดสอบตาม Bulletin Y-147, National Fertilizer Development Center, TVA, Muscle Shoals, AL
35660

8.3 การวเิคราะหหาอนิทรยีวตัถุ

8.3.1 สารเคม ีสารละลายและวธิเีตรยีม
8.3.1.1 กรดซลัฟวรกิเขมขน ความหนาแนน 1.84 กรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร
8.3.1.2 กรดออรโทฟอสเฟอรกิเขมขน ความหนาแนน 1.83 กรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร
8.3.1.3 สารละลายออรโท-ฟแนนโทรลนีอนิดเิคเตอร 6.95 กรมัตอลกูบาศกเดซเิมตร

ละลายออรโท-ฟแนนโทรลนีอนิดเิคเตอร 14.85 กรมั และไอรออน (II) ซลัเฟตเฮปตะไฮเดรต
6.95 กรมั ดวยน้ำกลัน่ในบกีเกอร ถายใสขวดแกวปรมิาตรขนาด 1 ลกูบาศกเดซเิมตร เจอืจาง
ดวยน้ำกลัน่ จนถงึขดีปรมิาตร

8.3.1.4 สารละลายมาตรฐานเฟรรสัแอมโมเนยีมซลัเฟต 0.25 โมลตอลกูบาศกเดซเิมตร
ชัง่เฟรรสัแอมโมเนยีมซลัเฟตเฮกซะไฮเดรตประมาณ 196.1 กรมั ใหทราบมวลแนนอนใสลงใน
ขวดแกวปริมาตรขนาด 1 ลูกบาศกเดซิเมตร เติมน้ำกลั่น 800 ลูกบาศกเซนติเมตรและกรด
ซลัฟวรกิเขมขน 20 ลกูบาศกเซนตเิมตร เจอืจางดวยน้ำกลัน่จนถงึขดีปรมิาตร
สอบเทยีบมาตรฐานโดยการไทเทรตกบัสารละลายมาตรฐานโพแทสเซยีมไดโครเมต 0.167 โมลตอ
ลกูบาศกเดซเิมตร โดยใชสารละลายออรโท-ฟแนนโทรลนีเปนอนิดเิคเตอร
เตรยีมสารละลายมาตรฐานโพแทสเซยีมไดโครเมต 0.167 โมลตอลกูบาศกเดซเิมตร โดยละลาย
โพแทสเซยีมไดโครเมตทีผ่านการอบแหงทีอ่ณุหภมู ิ105  ± 1 องศาเซลเซยีส ประมาณ 6 ชัว่โมงแลว
ปรมิาณ 49.039 กรมัดวยน้ำกลัน่ในบกีเกอร ถายใสขวดแกวปรมิาตรขนาด 1 ลกูบาศกเดซเิมตร
เจอืจาง ดวยน้ำกลัน่จนถงึขดีปรมิาตร

8.3.2 การเตรยีมสารละลายตวัอยาง

ชัง่ตวัอยางทีบ่ดละเอยีดแลวประมาณ 0.1 กรมั ใหทราบทศนยิม 4 ตำแหนง ใสลงในขวดแกวรปูกรวยขนาด
250 ลกูบาศกเซนตเิมตร เตมิสารละลายโพแทสเซยีมไดโครเมต 25 ลกูบาศกเซนตเิมตร แลวคอยๆ เตมิ
กรดซลัฟวรกิเขมขน 20 ลกูบาศกเซนตเิมตร (ใหปฏบิตัใินตดูดูควนั) แกวงขวดเบาๆ เพือ่ใหสารละลาย
เขากนัไดด ีตัง้ทิง้ไวไมนอยกวา 12 ชัว่โมง

8.3.3 วธิวีเิคราะห

8.3.3.1 เตมิน้ำกลัน่ 100 ลกูบาศกเซนตเิมตร ลงในสารละลายตวัอยาง ตัง้ทิง้ไวใหเยน็
8.3.3.2 เตมิกรดออรโท-ฟอสฟอรกิเขมขน 5 ลกูบาศกเซนตเิมตร เพือ่ชวยใหเหน็จดุยตุชิดัเจนขึน้
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8.3.3.3 เตมิสารละลายออรโทฟแนนโทรลนีอนิดเิคเตอร 0.5 ลกูบาศกเซนตเิมตร แลวนำไปไทเทรตกบัสาร
ละลายมาตรฐานเฟรรสัแอมโมเนยีมซลัเฟตจนถงึจดุยตุเิมือ่สารละลายเปลีย่นจากสเีขยีวเปนสฟีา และสี
น้ำตาลแดงในทีส่ดุ

8.3.3.4 ทำแบลงกเปรยีบเทยีบ

8.3.4 วธิคีำนวณ

คำนวณหาอนิทรยีวตัถ ุ จากสตูร
อนิทรยีวตัถ ุรอยละโดยน้ำหนกั = อนิทรยีคารบอน x 1.732

อนิทรยีคารบอน รอยละโดยน้ำหนกั =

เมื่อ V1 คือ ปรมิาตรของสารละลายมาตรฐานเฟรรสัแอมโมเนยีมซลัเฟต จากขอ 8.3.3.4 เปนลกูบาศก
เซนตเิมตร

V2 คือ ปรมิาตรของสารละลายมาตรฐานเฟรรสัแอมโมเนยีมซลัเฟต จากขอ 8.3.3.3 เปนลกูบาศก
เซนตเิมตร

c คือ ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานเฟรรัสแอมโมเนียมซัลเฟต เปนโมลตอลูกบาศก
เดซเิมตร

m คือ น้ำหนกัของตวัอยาง เปนกรมั (ขอ 8.3.2)
8.4 การทดสอบคาการนำไฟฟา

8.4.1 เครื่องมือ

เครือ่งวดัคาการนำไฟฟา

8.4.2 วธิทีดสอบ

8.4.2.1 ชัง่ตวัอยางประมาณ 2 กรมั ใสลงในบกีเกอร เตมิน้ำกลัน่ประมาณ 20 ลกูบาศกเซนตเิมตร คนให
เขากนั ตัง้ทิง้ไวไมนอยกวา 12 ชัว่โมง

8.4.2.2 เปดเครือ่งวดัคาการนำไฟฟาเปนเวลา 15 นาท ีถงึ 20 นาท ีทีอ่ณุหภมู ิ25 องศาเซลเซยีส
8.4.2.3 ตัง้อณุหภมูเิครือ่งวดัคาการนำไฟฟาใหเทากบัอณุหภมูขิองสารละลายตวัอยาง

8.4.2.4 วดัคาการนำไฟฟาของสารละลายตวัอยางดวยเครือ่งวดัคาการนำไฟฟา

m x 2
0.39 x (V1-V2) x c
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ภาคผนวก ก.
การระบปุระเภท ชนดิ และ แบบ

(ขอ 6.1(1))

ก.1 การระบปุระเภท ชนดิ และแบบ (ถาม)ี ของปยุเคมทีีฉ่ลาก ใหระบตุามขอความทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1

ตารางที ่ก.1 การระบปุระเภท ชนดิ และแบบ

ปุยเคมี ขอความที่ระบุท่ีฉลาก

ประเภทปุยเคมี ชนิดปุยเชิงเดี่ยว  ปุยเคมีเชิงเดี่ยว

ประเภทปุยเคมี ชนิดปุยเชิงประกอบ  ปุยเคมีเชิงประกอบ

ประเภทปุยเคมี ชนิดปุยเชิงผสมแบบเม็ดเน้ือเดยีวกัน  ปุยเคมีเชิงผสมแบบเม็ดเน้ือเดยีวกัน

ประเภทปุยเคมี ชนิดปุยเชิงผสมแบบเม็ดผสม  ปุยเคมีเชิงผสมแบบเม็ดผสม

ประเภทปุยเคมี ชนิดปุยเชิงผสมแบบผงหรือเกล็ด  ปุยเชิงผสมแบบผงหรือเกล็ด

ประเภทปุยอินทรีย ชนิดปุยหมัก  ปุยหมัก

ประเภทปุยอินทรีย ชนิดปุยคอก  ปุยคอก
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ภาคผนวก ข.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

(ขอ 7.1)

ข.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ ประเภท ชนดิ แบบ (ถาม)ี และสตูรปยุเดยีวกนั (กรณปียุเคม)ี ทำโดยกรรมวธิเีดยีวกนั
บรรจใุนภาชนะบรรจชุนดิและขนาดเดยีวกนั ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

ข.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ข.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบการบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก
ข.2.1.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัตามจำนวนทีก่ำหนดในตารางที ่ข.1
ข.2.1.2 ตวัอยางทกุตวัอยางตองเปนไปตามขอ 5. และขอ 6 จงึจะถอืวาปยุรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ตารางที ่ข.1 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบการบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ข.2.1)

หมายเหตุ การคำนวณขนาดตัวอยางตามสดมภที่ 2 ถามีเศษ ใหปดเปนจำนวนเต็มตาม

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม กฎการปดเศษ มาตรฐานเลขที ่มอก.929

ข.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบลกัษณะทัว่ไป และคณุลกัษณะทีต่องการอืน่ ๆ
ข.2.2.1 ใหใชตวัอยางจากขอ ข.2.1 แลวปฏบิตัดิงันี้

(1) กรณรีนุทีม่นี้ำหนกัเกนิ 100 กโิลกรมั
(1.1) ตวัอยางทีม่ลีกัษณะเปนผงหรอืเกลด็หรอืเมด็

(1.1.1) วางถงุหรอืกระสอบลงในแนวราบ แลวใชหลาวเฉพาะสำหรบัการชกัตวัอยาง
แทงทแยงมมุใหไดตวัอยางสม่ำเสมอตลอดแนวทีแ่ทง และไดตวัอยางจาก
แตละภาชนะบรรจใุนปรมิาณเทา ๆ  กนั แลวผสมใหเขากนั

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง

หนวยภาชนะบรรจุ รอยละของขนาดรุน แตตองไมนอยกวา

หนวยภาชนะบรรจุ

       นอยกวา         21 10 2
        21   ถึง        60 5 2
        61   ถึง      200 4 3
      201   ถึง      500 3 8
      501   ถึง   1 000 2 15

1 001  ถึง 10 000 1 20 (แตไมเกิน 30)
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หมายเหตุ สำหรับตัวอยางที่เปนปุยเชิงผสมแบบเม็ดผสม ไมตองใชหลาว

เฉพาะสำหรับการชักตัวอยาง แตใหใชเครื่องมือที่เหมาะสม

ชกัตวัอยางในแตละภาชนะบรรจ ุ ภาชนะบรรจลุะเทาๆ กนั แลว

ผสมใหเขากัน

(1.1.2) เมือ่ไดตวัอยางซึง่ชกัมาตามขอ (1.1.1) แลว ใหนำไปผสมใหเขากนั พนูเปน
รปูกรวย ตบยอดใหราบลงแลวแบงกองปยุออกเปนสีส่วน นำสวนตรงขาม
มารวมกนัอกี พนูเปนรปูกรวยใหม แลวแบงออกเปนสีส่วนอกี ทำดงันีจ้น
กระทัง่ไดตวัอยางทีเ่หลอืมนี้ำหนกัประมาณ 2 กโิลกรมั ในการนีอ้าจใชเครือ่ง
แบงตวัอยางทีใ่หผลอยางเดยีวกนักไ็ด

(1.1.3) ถาตวัอยางปยุตามขอ (1.1.1) ไมถงึ 2 กโิลกรมั ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุ
เพิม่จนไดปรมิาณตวัอยางรวมประมาณ 2 กโิลกรมั

(1.2) ตวัอยางทีม่ลีกัษณะอืน่ๆ เชน กอน ชิน้
(1.2.1) ใหใชเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมชกัตวัอยางจากแตละภาชนะบรรจ ุภาชนะบรรจุ

ละเทาๆ กนั นำมาผสมใหเขากนัแลวปฏบิตัติามขอ(1.1.2) และขอ(1.1.3)
(2) กรณรีนุทีม่นี้ำหนกัไมเกนิ 100 กโิลกรมั

(2.1) ใหใชเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมชกัตวัอยางในแตละภาชนะบรรจทุีเ่พิง่เปดภาชนะบรรจลุะ

เทา ๆ  กนั นำมาผสมกนัใหไดตวัอยางรวมไมนอยกวา 1 กโิลกรมั แลวเกบ็ไวในภาชนะ
ทีก่นัความชืน้ได ในกรณทีีต่วัอยางไมเพยีงพอสำหรบัทดสอบ ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุ
เพิม่จนไดตวัอยางรวมประมาณ 1 กโิลกรมั

ข.2.2.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 4. ทกุรายการ จงึจะถอืวาปยุรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด
ข.3 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางปยุตองเปนไปตามขอ ข.2.1.2 และขอ ข.2.2.2 ทกุขอ จงึจะถอืวาปยุรนุนัน้เปนไปตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้


