
รายละเอยีดและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร จํานวน 27 รายการ 

โครงการฐานเรยีนรูการผลติและแปรรูปผลติภัณฑสมุนไพรกําจัดศัตรูพชืและพชืเครื่องเทศ และ

โครงการพัฒนาศูนยกลางการเรยีนรูเทคโนโลยกีารควบคุมศัตรูพชืโดยชวีวิธ ีมหาวทิยาลัยแมโจ 

ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอนิทรยีจังหวัดเชยีงใหม  

ประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ.2560 

  

ลําดับ 

ท่ี 
รายการ คุณลักษณะเฉพาะวัสดุ จํานวน (หนวย) 

1. ดนิดํา 1. เปนดนิรวน  

2. ไมมสีารปนเปอนของตะกั่ว สารหนู ปรอด 

3. ไมมวีัสดุอื่นเจอืปน 

80 ลํา 

(1 ลํา/5 ลูกบาศก

เมตร) 

2. ดนิเพาะกลา 1. ผลติจากพทีมอสขาว 

2. มคีาความเปนกรด-ดาง อยูในชวง 6 

3. เปนวัสดุเพาะกลา สําหรับกลาอายุไมเกนิ 

21 วัน ที่ไมตองการความช้ืนมาก 

4. ขนาดบรรจุ 70 ลติร/กระสอบ 

250 กระสอบ 

3. มูลคางคาว 1. เปนมูลคางคาวแหง 100 เปอรเซ็นต 

2. มคีุณสมบัตไิมต่ํากวาดังนี้ 

   (1)ไนโตรเจนไมต่ํากวา 0.5 เปอรเซ็นตตอ

น้ําหนัก 

   (2)ฟอสฟอรัสไมตํ่ากวา 15 เปอรเซ็นตตอ

น้ําหนัก 

   (3)โพแทสเซยีมไมต่ํากวา 5 เปอรเซ็นตตอ

น้ําหนัก 

   (4) แคลเซยีมไมตํ่ากวา 5 เปอรเซ็นตตอ

น้ําหนัก 

   (5)แม็กนเีซยีมไมต่ํากวา 1 เปอรเซ็นตตอ

น้ําหนัก 

3. มผีลวิเคราะหมูลคางคาวจากสถาบันที่

เช่ือถอืได 

4. ขนาดบรรจุ 50 กโิลกรัม/กระสอบ 

130 กระสอบ 
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ลําดับ 

ท่ี 
รายการ คุณลักษณะเฉพาะวัสดุ จํานวน (หนวย) 

4. แกลบดบิ 1. เปนแกลบชนดิหยาบที่ไดจากโรงสขีาว 

2. ไมมวีัสดุอื่นเจอืปน 

50 ลํา 

(1 ลํา/5 ลูกบาศก

เมตร) 

5. ถานแกลบ(แกลบ

ดํา) 

1. เปนถานแกลบที่ไดจากการเผาแกลบดบิ 

2. ลักษณะถานแกลบสดีําและไมเปนผง 

   ละเอยีด 

3. ไมมกีรวด หนิ ดนิ ทราย หรอืวัสดุอื่นเจอื 

    ปน 

15 ลํา 

(1 ลํา/5 ลูกบาศก

เมตร) 

6. ปุยอนิทรยีชนดิน้ํา 1.ธาตุอาหารพืชชนดิน้ํา สําหรับฉดีพนทางใบ  

  โดยการสกัดจากกลุมเช้ือจุลนิทรยีที่เปน 

   ประโยชนตอพืชทุกชนดิ 

2.ไดรับมาตรฐาน IFOAM  (มาตรฐานเกษตร 

   อนิทรยีแหงประเทศไทย)  

3. ขนาดบรรจุ 1ลติร/ขวด  

50 ขวด 

7. เมล็ดพันธุปอเทอืง  1. รับรองอัตราความงอก 85 เปอรเซ็นต  

2. รับรองอัตราความบรสิุทธิ์ 95 เปอรเซ็นต  

3. บรรจุถุงที่แข็งแรงไมฉกีขาดงาย 

100 กโิลกรัม 

8 ปุยอนิทรยีชนดิเม็ด  พลาสตกิสานคงทนตอการขนสง และมี

รายละเอยีดบนกระสอบ ดังนี้ 

(1) ช่ือการคาและเครื่องหมายการคา 

(2) ชนดิของผลิตภัณฑ 

(3) ปรมิาณบรรจุเปนน้ําหนักสุทธ(ิในระบบ

เมตรกิ) 

(4) ช่ือผูผลติและสถานที่ผลิต 

(5) ระบุวัสดุที่ใชผลติและอัตราสวนที่ใช 

(6) ระบุวันที่ผลติ และวันหมดอายุ 

(7) ระบุวธิใีชการเก็บรักษาและขอควรระวัง  

280 กโิลกรัม 
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ลําดับ 

ท่ี 
รายการ คุณลักษณะเฉพาะวัสดุ จํานวน (หนวย) 

  2. คุณสมบัต ิตามประกาศกรมวชิาการ

เกษตร เรื่องมาตรฐานปุยอนิทรยี พ.ศ. 2548 

ประกาศ ณ วันที่ 2 มถิุนายน 2548 ดังนี้ 

(1) ขนาดของปุยไมเกนิ 12.5X12.5 มลิลเิมตร 

(2) ปรมิาณความช้ืนและสิ่งที่ระเหยไดไมเกนิ 

35 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

(3) ปรมิาณหนิและกรวด ขนาดใหญกวา 5 

มลิลเิมตร ไมเกนิ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

(4) พลาสตกิ แกว วัสดมุคีม และโลหะอื่น ๆ 

ตองไมมี 

(5) ปรมิาณอนิทรยีวัตถ ุไมนอยกวา 30

เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

(6) คาความเปนกรด-ดาง (pH=5.5-8.5) 

(7) อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N) ไม

เกนิ 20:1 

(8) คาการนําไฟฟา (EC:ElectricalConductive) 

ไมเกนิ6 เดซซิเีมน/เมตร 

(9) ปรมิาณธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน(total 

N) ไมนอยกวา 1.0 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

ฟอสฟอรัส (total P 205) ไมนอยกวา 1.0 

เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก โปรแทสเซยีม 

(total K 20) ไมนอยกวา0.5 เปอรเซ็นต โดย

น้ําหนัก 

(10) การยอยสลายที่สมบูรณมากกวา80 

เปอรเซ็นต 

(11) คุณลักษณะมสีารหนู (Arsenic) ไมเกนิ50

มลิลกิรัม/กโิลกรัม แคดเมยีม(cadmium) ไม

เกนิ 5 มลิลกิรัม/กโิลกรัม โครเมยีม  
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ลําดับ 

ท่ี 
รายการ คุณลักษณะเฉพาะวัสดุ จํานวน (หนวย) 

   

(Chromium)ไมเกนิ 300 มลิลกิรัม/กโิลกรัม 

ทองแดง (Copper) ไมเกนิ 500มลิลกิรัม/

กโิลกรัม ตะกั่ว (Lead) ไมเกนิ 500 มลิลกิรัม/

กโิลกรัมปรอท (Mercury) ไมเกนิ 2 มลิลกิรัม/

กโิลกรัม 

3. ไดรับมาตรฐาน IFOAM  (มาตรฐานเกษตร   

  

    อนิทรยีแหงประเทศไทย) 

4. ขนาดบรรจุ 50 กโิลกรัม/กระสอบ 

  

9. กาวดักจับแมลง 1. เปนผลติภัณฑกาวเหนยีว ใชสําหรับดักจับ

แมลงศัตรูพชืทุกชนดิ 

2. เปนกาวที่ไมมสี ี ไมมกีลิ่น  เก็บใชไดนาน  

ไมมสีวนผสมของสารพษิไมเปนอันตรายตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม 

3. ขนาดบรรจุ 1 กโิลกรัม/กระปอง 

 

30 กระปอง 

10. ภาชนะเพาะชํา(ถาด

หลุม) 

1. ภาชนะเพาะชําผลิตจากพลาสตกิ PE สดีํา

ขนาดบรรจุ 104 หลุม/ถาด 

2. ขนาดความกวาง 36 เซนตเิมตร ความยาว 

54.5 เซนตเิมตร ความหนา 0.70 มลิลเิมตร

ลักษณะหลุมเปนทรงกลม 

3. ดานลางมรูีระบายน้ําอยางนอยหลุมละ 1 รู 

4. ขนาดบรรจุ 100ใบ/กลอง 

5 กลอง 

11. ถุงเพาะชํา ขนาด

3×6 นิ้ว 

1. เปนถุงพลาสตกิสดีําชนดิพับขาง ขนาด3×6 

นิ้ว 

2. ผลติจากพลาสตกิ PE คุณภาพดี 

3. ดานขางถุงมกีารเจาะรูระบายน้ํา 

100 กโิลกรัม 
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ลําดับ 

ท่ี 
รายการ คุณลักษณะเฉพาะวัสดุ จํานวน (หนวย) 

12.  ถุงเพาะชํา ขนาด

4×8นิ้ว 

1. เปนถุงพลาสตกิสดีําชนดิพับขาง ขนาด4×8 

นิ้ว 

2. ผลติจากพลาสตกิ PE คุณภาพดี 

3. ดานขางถุงมกีารเจาะรูระบายน้ํา 

100 กโิลกรัม 

13. ถุงเพาะชํา ขนาด

6×12นิ้ว 

1. เปนถุงพลาสตกิสดีําชนดิพับขาง ขนาด 

6×12 นิ้ว 

2. ผลติจากพลาสตกิ PE คุณภาพดี 

3. ดานขางถุงมกีารเจาะรูระบายน้ํา 

100 กโิลกรัม 

14. ถุงซบิใส 1. เปนถุงพลาสตกิซบิล็อค แบบใส 

2. ขนาด 5x7 เซนตเิมตร 

20 กโิลกรัม 

 

15. จอบพรอมดาม 1. เปนจอบขุดขนาด 3 ปอนด ผลติจาก

เหล็กกลาช้ันดี 

2. พรอมดามทําจากไมเนื้อแข็ง ยาว 1.20 

เมตร 

100 ชุด 

16. ชอนปลูก 1. ผลติจากเหล็กเนื้อหนาอยางดเีคลอืบดวย

สารปองกันสนิม 

2. ดามจับหุมดวยพลาสตกิ 

100 อัน 

17. สอมพรวน 1. ผลติจากเหล็กเนื้อหนาอยางดเีคลอืบดวย

สารปองกันสนิม 

2. ดามจับหุมดวยพลาสตกิ 

100 อัน 

 18  สายยาง 6 หุน 1. เปนสายยางเขยีว ผลิตจากเม็ดพลาสตกิ 

PVC แท 100%ขนาด 6 หุน 

2. ความยาว 100 เมตร/มวน 

 

 

 

 

7 มวน 
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ลําดับ 

ท่ี 
รายการ คุณลักษณะเฉพาะ จํานวน (หนวย) 

19. กรรไกรตัดกิ่ง 1. เปนกรรไกรตัดกิ่งแบบปากโคงขนาดความ

ยาว 8 นิ้ว 

2. ผลติจากเหล็กคุณภาพสูง ชนดิ High 

Carbon Steel ผานการชุบแข็งและเคลอืบ

ปองกันสนมิดวยโครเมยีม (Hard Chrome) 

3. ดามเปนพลาสตกิอยางดี 

4. มรีะบบเซตตี้ชวยล็อคดามและระบบสปรงิ

ชวย 

ผอนแรง 

90 ดาม 

20. มูลวัว 1. เปนมูลวัวแหง 100 เปอรเซ็นต 

2. ไดจากมูลววัที่เลี้ยงในระบบปด 

3. ไมมสีารปนเปอนของตะกั่ว สารหนู ปรอด 

4. ขนาดบรรจุ 50 กโิลกรัม/กระสอบ 

5. มผีลวเิคราะหมูลวัวจากสถาบันที่เช่ือถอืได 

2,000 กระสอบ 

21. กระถางพลาสตกิ

ขนาด 12 นิ้ว 

1. เปนกระถางพลาสตกิสดีํา ขนาด 12 นิ้ว 

2. ผลติจากพลาสตกิ PE คุณภาพดี 

3. ดานลางกระถางมกีารเจาะรูระบายน้ํา 

3,000 อัน 

22. กระถางพลาสตกิ

ขนาด 8 นิ้ว 

1. เปนกระถางพลาสตกิสดีํา ขนาด 8 นิ้ว 

2. ผลติจากพลาสตกิ PE คุณภาพดี 

3. ดานลางกระถางมกีารเจาะรูระบายน้ํา 

1,700 อัน 

23. เทปน้ําหยด 1. ผลติจากพลาสตกิคุณภาพสูง ความหนาไม

ต่ํากวา 0.20 มม. 

2. ระยะหางของรูน้ําหยด 10 เซนตเิมตร  

3. ความยาว 500 เมตร/มวน 

15 มวน 

24. วาลวน้ําหยด เปนขอตอในระบบน้ําหยดที่ตอจากทอพวีซี ี

มาที่เทปน้ําหยดมวีาลวเปด-ปดน้ํา ขนาด 4 

หุน 

230 อัน 

25. ลูกยางวาลวน้ําหยด เปนลูกยางใชรวมกับวาลวน้ําหยดขนาด 4 หุน 

เพื่อปองกันน้ําร่ัว 

200 อัน 
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                                                                  อาจารย ดร.เทดิศักดิ์ โทณลักษณ 

                                                           อาจารย ดร.ศมาพร แสงยศ 

                                                                ผูกําหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ 

 

    

 

 

 

ลําดับ 

ท่ี 
รายการ คุณลักษณะเฉพาะ จํานวน (หนวย) 

26  มุงตาขายกันแมลง 1.เปนมุงตาขายพลาสตกิกันแมลง สีขาว 

2.มคีวามถี่ขนาด 20 ตาตอนิ้ว 

3. มขีนาดความกวาง 3 เมตร และความยาว 

30 เมตร/มวน 

 10 มวน 

27.  ปายแท็ค  ผลติจากพลาสตกิคุณภาพสูง ความหนาไม

ต่ํากวา 0.20 มม. พรอมลวดสําหรับมัด 

10 หอ  


