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ABSTRACT
Office of Agricultural Research and Development Region 5 (OARD 5) oversees the
areas covering the central and western regions of Thailand, most of which are agricultural
areas. According to the OARD 5’s monitoring of the places distributing agricultural inputs
from 2004-2017, it was found that the number of places for sale of fertilizer having no
license has been continuously decreasing to 1.1 percent in 2017. On the other hand, the
quality of distributed chemical fertilizer has been increasing at the maximum level of 91.8
percent in 2012. In addition to the inspection of the places for sale and random
examination of the inputs, the officials of OARD 5 have developed the database of the
issuance of license for sale of agricultural inputs which helps reduce the time of license
issuance from 1 hour per 1 license to 5 minutes per 1 license to support the analysis of
quality of chemical fertilizer samples randomly examined by the officials. Therefore, the
Production and Resources Inspection Development Group has expanded its service for
chemical fertilizer analysis in 2008, and as the analysis results are used as evidence in legal
proceedings, the Group has applied for ISO/IEC 17025: 2005 certification for chemical
fertilizer laboratory in 2012, and it was certified in 2013. In terms of lawsuits filed against
the offenders, OARD 5 has brought 286 cases to the court. The decisions have been made
for 77 cases in which all of the accused have been sentenced.
Keywords: Control of chemical fertilizer quality
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บทคัดย่อ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (สวพ.5) เป็นเขตที่มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งภาค
กลางและภาคตะวันตกของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม จากการควบคุมกากับดูแลการ
จาหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของ สวพ.5 ตั้งแต่ปี 2547-2560 พบว่า สถานที่จาหน่ายปุ๋ยที่ไม่
มีใบอนุญาตลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียงร้อยละ 1.1 ในปี 2560 ในทางกลับกันจากการสุ่มตัวอย่าง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่าคุณภาพของปุ๋ยเคมีที่วางจาหน่ายมีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสูงสุด
ถึงร้อยละ 91.8 ในปี 2555 นอกจากการตรวจสถานที่จาหน่ายและสุ่มตรวจคุณภาพปัจจัยการผลิตแล้ว
พนักงานเจ้าหน้าที่ของ สวพ.5 ยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตจาหน่ายปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร จนสามารถลดระยะเวลาการออกใบอนุญาตจาก 1 ชม./ฉบับ เหลือเพียง 5 นาที/ฉบับ
เพื่อรองรั บ การวิเคราะห์ คุณภาพของตัวอย่างปุ๋ยเคมีจากการสุ่ มตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่ ม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต จึงได้ขยายการให้บริ การวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีในปี 2551 และ
เนื่ องจากผลการวิเคราะห์ ถูกใช้เป็ น หลั กฐานประกอบการดาเนิ น คดีทางกฎหมาย กลุ่ มพัฒ นาการ
ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิตจึงยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 17025: 2005 ห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมีใน
ปี 2555 และได้รับการรับรองในปี 2556 ในส่วนของการดาเนินคดีของผู้กระทาความผิดทางกฎหมาย
สวพ.5 ได้กล่าวโทษร้องทุกข์ 286 คดี ศาลมีคาพิพากษาตัดสินแล้ว 77 คดี ซึ่งทั้ง 77 คดี ผู้พิพากษา
ลงโทษผู้กระทาความผิดทุกราย
คาหลัก : การควบคุม คุณภาพปุ๋ยเคมี
คานา
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (สวพ.5) เป็นเขตที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 19 จังหวัด ได้แก่
ชัยนาท กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี
ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
ครอบคลุมภาคกลางและภาคตะวันตก โดยมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 22,529,857 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 15.1 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์ ทางการเกษตรทั้งหมดของประเทศ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2558) และมีส ถานที่จ าหน่ ายปุ๋ ยเคมีจ านวน 6,018 ร้าน เดิมส านักควบคุมพื ชและวัสดุการเกษตร
(สคว.) เป็นผู้กากับดูแลสถานที่จาหน่ายปุ๋ยและปัจจัยการผลิต ทางการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ทาให้การกากับดูแลไม่สามารถทาได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงได้มอบหมายให้
ส่ว นภูมิภ าคทาหน้า ที่ดัง กล่า ว ตั้งแต่ป ี 2547 โดยให้ภ ารกิจ นี้อ ยู่ภ ายใต้ส ่ว นถ่า ยทอดเทคโนโลยี
ส านัก วิจัย และพัฒ นาการเกษตรในส่ว นภูม ิภ าค จนในปี 2551 กรมวิช าการเกษตรได้ม ีค าสั ่ง ที่
465/255 เรื่อง ตั้งส่วนควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ. 1-8 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551 เพื่อทาหน้าที่
ควบคุม กากับดูแลสถานที่จาหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
นอกจากนี้ในการควบคุม กากับดูแลสถานที่ จาหน่ายปุ๋ยเคมีของพนักงานเจ้าหน้าที่ มี ขั้นตอน
ของการสุ่ม ตัว อย่า งปุ๋ย ต้อ งสงสัย ว่า เป็น ปุ๋ย ปลอม ปุ๋ย ผิด มาตรฐาน หรือ ปุ๋ย เสื่อ มคุณ ภาพด้ว ย
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ดังนั้ น กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.5 จึงได้เปิดให้บริการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี เพื่อ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติปุ๋ย (พ.ร.บ. ปุ๋ย) ในปี 2551 และพัฒนาห้องปฏิบัติการจนได้รับการรับรอง
ISO/IEC 17025: 2005 ในปี 2556 ในรายการวิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดและขยายขอบข่ายอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
1. เครื่องแบ่งตัวอย่างปุ๋ยเคมี
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ได้แก่ Spectrophotometer Flame photometer
เครื่องกลั่นไนโตรเจน เป็นต้น
วิธีการ
1.การตรวจใบอนุญาตการจาหน่ายปุ๋ยเคมี เป็นภารกิจที่สาคัญของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้อง
เข้าไปตรวจสอบสถานที่จาหน่ายปุ๋ยเคมี ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตเพื่อการค้า ขาย นาเข้า ส่งออกหรือนาผ่านปุ๋ยดังต่อไปนี้ ยกเว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(1) ปุ๋ยเคมี
(2) ปุ๋ยชีวภาพยกเว้นปุ๋ยชีวภาพที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา 34(7)
(3) ปุ๋ยอินทรีย์ยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์ทรี่ ัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา 34(7)
2. การควบคุมกกากับดูแลคุณภาพปุ๋ยเคมี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ให้สามารถนาปุ๋ยหรือวัตถุที่ สงสัยว่าเป็นปุ๋ยในปริมาณพอสมควร
ไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห์ โดยสงสัยเป็นปุ๋ยปลอม ปุ๋ยผิดมาตรฐาน หรือปุ๋ยเสื่อม
คุณภาพซึ่งพิจารณาจาก
2.1 ประวัติของตัวอย่างปุ๋ย
2.2 ฉลากข้างบรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์สรรพคุณเกินความเป็นจริง
2.3 ยี่ห้อที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในพื้นที่
2.4 ราคาที่ต่าผิดปกติ
2.5 การแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน ฯลฯ
ทั้งนี้การเก็บตัวอย่างให้ปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการนาปุ๋ยหรือวัตถุที่
สงสั ย ว่ า เป็ น ปุ๋ ย ในปริ ม าณพอสมควรไปเป็ น ตั ว อย่ า งเพื่ อ ตรวจสอบหรื อ วิ เ คราะห์ ต าม พ.ร.บ.ปุ๋ ย
พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และคู่มือการแบ่งตัวอย่างปุ๋ยเม็ด (สานักควบคุมพืช และ
วัส ดุก ารเกษตร, 2557) ยกตัว อย่า งเช่น กรณีปุ๋ย ต้อ งสงสัย มีจานวน 100 กระสอบ ให้สุ่มตัวอย่าง
4 กระสอบ นาตัวอย่างปุ๋ ยที่สุ่มได้คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นทาการทอนตัว อย่างไปเรื่อย ๆ จนเหลื อ
ประมาณ 4 กก. แบ่ งตัว อย่ าง 4 กก. นี้ ออกเป็ น 4 ส่ วน บรรจุลงในถุงลงนามทั้งเจ้ าของร้ านและ
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พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก็บตัวอย่างผนึกถุงให้เรียบร้อย ตัวอย่างปุ๋ย 3 ถุง พนักงานเจ้าหน้าที่นากลับ และ
อีก 1 ถุง เก็บไว้ที่ร้านพร้อมกับตัวอย่างที่อายัดไว้ จานวน 4 กระสอบ
3. การจัดทาระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตจาหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามที่ สวพ. 1-8
ได้รับ มอบอานาจจากอธิบ ดีก รมวิช าการเกษตร ให้เป็น ผู้ล งนามในใบอนุญ าตจาหน่า ยปัจ จัย การ
ผลิต ทางการเกษตร ได้แก่ ใบอนุญาตจาหน่ายปุ๋ย วัตถุอันตราย และเมล็ดพันธุ์ควบคุม นั้น สวพ.5 ได้
ดาเนินการเพื่อออกใบอนุญาตดังกล่าว ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2547 ซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปัญหา
การออกใบอนุญาตที่ล่าช้า ดังนั้น นายสุวิทย์ สอนสุข และนายธีรพล ศิลกุล จึงได้ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล
ออกใบอนุญาตทั้ง 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547 - สิงหาคม 2549 โดยใช้โปรแกรมประยุกต์
Microsoft Access 2002 ช่วยในการประมวลผลข้อมูล และสร้างแบบฟอร์มต่าง ๆ ทาให้ง่ายต่อการ
ปฏิบั ติงานของผู้ ใช้ตลอดจนมีการปรั บ ปรุ งแก้ไข และดูแลรักษาฐานข้อมูล อย่างต่อเนื่องจนได้เป็น
ฐานข้อมูลการออกใบอนุญาต 1 ฐานข้อมูล
4. การพัฒนาห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมี เพื่อรองรับการวิเคราะห์ปุ๋ยของพนักงานเจ้าหน้าที่
4.1 การเตรียมความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และฝึกอบรมผู้วิเคราะห์
4.2 การให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเคมีของพนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาการ
ตรวจสอบพืชและปัจ จัย การผลิต สวพ.5 ได้ข ยายขอบข่ายจากการเป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บ ริการ
วิเคราะห์ ดิน พืช และน้า มาวิเคราะห์ ปุ๋ ย เคมีเพื่อ การควบคุมตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย ในปี 2551
4.3 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์
4.3.1 จัดให้มีการสอบเทียบ/ตรวจสอบความใช้ได้ของเครื่องมือและเครื่อง
แก้วที่มีผลต่อการวิเคราะห์เป็นประจาทุกปี
4.3.2 มีการใช้ตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่ทราบค่าที่แน่นอน (Internal Quality Control
Sample: IQC sample) ซึ่งจัดทาโดยกลุ่มวิจัยเกษตรเคมี ร่วมทดสอบทุกครั้งและตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา
ห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมีได้มีการใช้ปุ๋ยเคมีที่เป็น Certified Reference Material (CRM) และ Standard
Reference Material (SRM) ร่วมในการทดสอบเพิ่มจากการใช้ IQC sample เพียงอย่างเดียว
4.3.3 เข้าร่วมทดสอบความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory
comparison) ที่จั ดท าโดยกลุ่ ม วิจั ย เกษตรเคมี ตั้ง แต่ ปี 2550 จนถึ งปั จจุ บันซึ่ งในแต่ล ะปี จะมี
ห้อ งปฏิบัติก ารวิเ คราะห์ปุ๋ย เคมีเ ข้า ร่ว มทดสอบไม่น้อ ยกว่า 50 แห่ง นอกจากนี้ใ นการทาการ
เปรียบเทียบความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีของกลุ่มวิจัยเกษตรเคมี ใช้มาตรฐาน
เดียวกับการทา Proficiency Testing ทั้งในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างและการคานวณเกณฑ์ ยอมรับ
ผลการวิเคราะห์
4.3.4 การท าวิ จั ย เพื่ อ ตรวจสอบความใช้ ไ ด้ ข องวิ ธี วิ เ คราะห์ (Method
Validation) ถึงแม้ว่าห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมีจะใช้วิธีวิเคราะห์ที่จัดทาโดยกลุ่มวิจัยเกษตรเคมี (กลุ่มวิจัย
เกษตรเคมี, 2551) ซึ่งอ้างอิงตามวิธีวิเคราะห์ของ AOAC (Horwitz and Latimer, 2005) และ OMAF
(The National Institute of Agro-environment Sciences, 1987) ซึ่งเป็นวิธีวิเคราะห์ที่เป็นสากลก็
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ตาม เพื่อยื น ยัน ว่าวิธีที่ห้องปฏิ บัติการปุ๋ยเคมีของ สวพ.5 ใช้ เป็นวิธีที่เหมาะสม ผู้ วิเคราะห์ จึงได้
ดาเนินการวิจัย จานวน 4 เรื่องได้แก่
1) ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน
ในปุ๋ยเคมี ดาเนินการในปี 2554
2) ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ ป ริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
ในปุ๋ยเคมี ดาเนินการในปี 2555
3) ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ป ริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด
ในปุ๋ยเคมี ดาเนินการในปี 2556
4) ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมที่ละลาย
น้าในปุ๋ยเคมี ดาเนินการในปี 2557
4.3.5 การขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ถึงแม้ว่าห้องปฏิบัติการ
ปุ๋ยเคมีจะได้ดาเนินการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรั ส
ทั้งหมด และโพแทสเซียมที่ละลายน้าในปุ๋ยเคมีตลอดจนใช้ CRM/SRM ร่วมในการวิเคราะห์ทุกครั้ง และ
เข้าร่วม ทดสอบความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการเป็นประจาทุกปีแล้วก็ตาม แต่เพื่อยกระดับความ
เชื่อมั่นของการทางานของห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมี กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจั ยการผลิต จึงได้
ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ของห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมีใน ปี 2555
4.3.6. การเข้าร่วมเครือข่ายของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ปุ๋ย ห้องปฏิบัติการ
ปุ๋ยเคมีของ สวพ.5 ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยในส่ว นกลางตามนโยบาย
ของกรมวิชาการเกษตร ที่มอบหมายให้สานักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ร่วมกับ
สวพ.1-8 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยส่วนภูมิภาคให้สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยให้ได้
มาตรฐานเท่าเทียมกับห้องปฏิบัติการวิเ คราะห์ปุ๋ย ในส่วนกลาง และให้ดาเนินการให้ได้รั บการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ในปี 2555-2556 (อมราและคณะ, 2557)
นอกจากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารปุ๋ ย เคมี ข อง สวพ.5 จะเข้ า ร่ ว มเครื อ ข่ า ยกั บ
ห้องปฏิบัติการที่ส่วนกลางแล้วห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมีของ สวพ. 5 ยังได้ร่วมเครือข่ายกับห้องปฏิบัติการของ
สวพ. ต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคอีก 7 แห่ง โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในส่วน
ภูมิภ าคให้ ได้รั บการรั บ รองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เพื่อยกมาตรฐานการวิเ คราะห์ข อง
ห้องปฏิบัติการทั้ง 8 เขต ให้มีมาตรฐานเดียวกันและเทียบเท่าสากล (ยสิศร์ และคณะ, 2558)
4.4 การลดระยะเวลาการวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยเคมี การวิเคราะห์เป็นกระบวนการ
พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของตัวอย่างปุ๋ย ซึ่งถือว่าเป็นของกลางทางกฎหมาย ระยะเวลาที่ใช้วิเคราะห์ มี
ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งการถอนอายัดกรณีที่ตัวอย่างปุ๋ย ผ่านมาตรฐาน
และการดาเนินการทางกฎหมายในกรณีที่ตัวอย่างปุ๋ยเป็นปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยผิดมาตรฐาน จานวนวันที่ใช้
วิเคราะห์เป็นสิ่งที่กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก จากการ
ประชุมทบทวนบริห ารของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2005 เมื่อวัน ที่ 20 สิงหาคม 2558
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กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ได้เลือก เรื่อง ระยะเวลาวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีเพื่อควบคุม
ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย ให้สามารถวิเคราะห์ได้แล้วเสร็จภายใน 21 วันทาการ ซึ่งเป็นประกาศของกรมวิชาการ
เกษตร ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็น ข้อแนะนาในการปรับปรุง และผลักดัน เรื่องนี้ให้เป็น Overall
Objective ของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2005 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา
5. การดาเนินคดีทางกฎหมาย กรณีที่มีการกระทาผิดกฎหมาย เช่น ผลการตรวจฉลากไม่ถูกต้อง
หรือผลวิเคราะห์ตัวอย่างไม่ได้มาตรฐาน ผอ.กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ จะดาเนินการรวบรวม
หลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อกล่าวโทษร้องทุกข์ผู้จาหน่ายตามคาสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 486/2552
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เรื่อง มอบอานาจและหน้าที่ให้ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1-8 ส่วนการกล่าวโทษร้องทุกข์ผู้ผลิต ให้สานักนิติการเป็นผู้กล่าวโทษร้องทุกข์ ต่ อมาในปี 2555
กรมวิชาการเกษตร ได้มีคาสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 373/255 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555 เรื่อง ยกเลิก
การมอบอานาจและหน้าที่ให้ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 และให้ สวพ. 1-8
รวบรวมหลักฐานส่งให้สานักนิติการกล่าวโทษร้องทุกข์ทั้งผู้จาหน่ายและผู้ผลิต
ผลการดาเนินงาน
1. การตรวจใบอนุญาตจาหน่ายปุ๋ยเคมี จากการตรวจสถานที่จาหน่ายปุ๋ยเคมี ในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันตก 19 จังหวัด ตั้งแต่ปี 2551 พบว่ามีสถานที่จาหน่ายปุ๋ยเคมีไม่มีใบอนุญาตจาหน่ายปุ๋ย จานวน
457 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 10.2 จากนั้น จานวนสถานที่จาหน่ายปุ๋ยเคมีที่ไม่มีใบอนุญาตการจาหน่ายปุ๋ยได้
ลดลงเป็นร้อยละ 8.1 และ 7.0 ในปี 2552 และ 2553 ตามล าดับ จนเหลื อเพียงร้อยละ 1.1 หรือมี
สถานที่จาหน่ายปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงร้อยละ 98.9 ในปี 2560 (Figure 1)
2. การควบคุมกากับดูแลคุณภาพปุ๋ยเคมี จากการสุ่มตัวอย่างปุ๋ยเคมีเพื่อตรวจสอบคุณภาพระหว่างปี
2548-2560 พบว่า ผลการวิเคราะห์ ปริมาณธาตุอาหารหลั ก ในปุ๋ยเคมี ซึ่งได้แก่ ไนโตรเจนทั้งหมด
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่ละลายน้า ของตัวอย่างทั้ง 2,563 ตัวอย่าง พบตัวอย่างปุ๋ย
ผ่านมาตรฐาน 1,918 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 74.8 และพบตัวอย่างที่เป็นปุ๋ยปลอมและปุ๋ยผิดมาตรฐาน
451 และ 194 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 17.6 และ 7.6 ตามลาดับ (Figure 2)
การจะตัดสินว่าตัวอย่างปุ๋ยเคมีใดเป็นปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยผิดมาตรฐาน พิจารณาจากการนาผล
การวิเ คราะห์ที่ไ ด้ม ารวมกับ ค่า คลาดเคลื ่อ นตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
กาหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุ อาหารรับรองของปุ๋ยเคมี ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2552 ถ้าพบว่าปริมาณธาตุอาหารใดธาตุอาหารหนึ่ง
เมื่อรวมกับเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนแล้วยังมีปริมาณธาตุอาหารขาดหายไปจากสูตรเกินร้อยละ 10 จะถือ
ว่าปุ๋ยดังกล่าวเป็นปุ๋ยปลอม แต่ถ้ารวมแล้วมีปริมาณธาตุอาหารขาดหายไปจากสูตรน้อยกว่าร้อยละ 10
จะถือว่าเป็นปุ๋ยผิดมาตรฐาน
จากผลการดาเนินงานตั้งแต่ปี 2548-2560 พบว่าจานวนตัวอย่างปุ๋ยเคมีผ่านมาตรฐานเพิ่ม ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากปี 2550 ที่มีปุ๋ยเคมีผ่านมาตรฐานเพียงร้อยละ 50.6 จากนั้นการผ่านมาตรฐานได้
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เพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 91.8 ในปี 2555 และตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาจานวนปุ๋ยเคมีที่ผ่านมาตรฐานจะอยู่
ในระดับที่มากกว่าร้อยละ 75.0 (Figure 2) และเมื่อพิจารณาเป็นรายธาตุอาหาร พบว่าฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์มีการปลอมสูงสุดเกือบทุกปี เมื่อเปรียบเทียบกับไนโตรเจนทั้งหมด และโพแทสเซียมที่ละลาย
น้า (Figure 3) ซึ่งเมื่อพิจารณาราคาของปุ๋ยเคมีในตลาดโลกก็พบว่าราคา Di-Ammonium Phosphate
(DAP) ซึ่งใช้เป็นแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส มีราคาแพงกว่า Urea และ Potassium Chloride ที่ใช้เป็นแม่ปุ๋ย
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมมาก (Index Omundi, 2016) ส่วนปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐานพบว่า ไนโตรเจน
ทั้งหมดผิดมาตรฐานสูงสุดเกือบทุกปี (Figure 4)
จากการควบคุมกากับ ดูแลคุณ ภาพปุ๋ย ที่ว างจาหน่ายอย่า งเข้ม งวดของพนักงานเจ้าหน้าที่
สวพ.5 ที่เข้าตรวจสถานที่จาหน่ายปุ๋ยเคมีอย่างไม่เลือกปฏิบัติและดาเนินคดี กับทุกตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย สวพ.5 ยังมีการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วย โดยกลุ่มถ่ายทอด
เทคโนโลยี จากการให้ ก ารอบรมตั้ง แต่ปี 2547-2560 มีผู ้เ ข้า อบรมไม่น ้อ ยกว่า 10,000 ราย
ไม่เพียงแต่คุณภาพของปุ๋ยที่จาหน่ายในเขตความรับผิดชอบของ สวพ.5 จะได้มาตรฐานมากขึ้น ในส่วน
ของสวพ.4 ก็มีพัฒนาการของปุ๋ยเคมีที่วางจาหน่ายดีขึ้นเช่นเดียวกันโดย สวพ.4 ปี 2551 มีปุ๋ยเคมีผ่าน
มาตรฐานร้อยละ 39.1 (สวัสดิ์และคณะ, 2552) จากนั้นจานวนตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่ผ่านมาตรฐานได้
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 70.2, 86.8 และ 79.1 ตามลาดับ ในปี 2552, 2553 และ 2554 (สุพจน์, 2553,
2554; วีระพลและคณะ, 2555)
3. การจัดทาระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตจาหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้ฐานข้อมูลการ
จัด ทาใบอนุญ าต 1 ฐานข้อ มูล ที่ส ามารถนาไปใช้ป ฏิบัติง านการออกใบอนุญ าตของกรมวิช าการ
เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการออกแบบฟอร์มที่กาหนดเป็นลักษณะฟอร์มเมนู ที่ผู้ใช้จะ
มองเห็ น ทุ กเมนู ที่ต้ องการอยู่ ใ นหน้ าเดีย ว แต่ จัด เป็ นหมวดหมู่ใ ห้ ง่า ยต่ อการใช้ งาน ด้า นการพิม พ์
ใบอนุญาตสามารถเลือกพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ หรือ เลือกแบบไม่มีแบบฟอร์มได้ การสืบค้น
ข้อมูลสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านฟอร์มต่างๆ ได้ เช่น การค้นหาชื่อผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมร้าน เป็นต้น
จากการพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวทาให้ช่วยลดระยะเวลาออกใบอนุญาตจากประมาณ 1 ชม./ใบอนุญาต
เหลือเพียง 5 นาที/ใบอนุญาต ฐานข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องของการออกใบอนุญาตเท่านั้น
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่กากับดูแลตามพระราชบัญญัติของ สวพ.5 ยังสามารถใช้ฐานข้อมูลนี้ใน
เรื่องของการปฏิบัติงานตรวจสอบสถานที่จาหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งแจ้งเตือนให้
ผู้ประกอบการทาการต่อใบอนุญาตก่อนที่จะหมดอายุ
นอกจากนี้จากการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการออกใบอนุญาตจาหน่ายปุ๋ย
วัตถุอันตรายและเมล็ดพันธุ์ควบคุม ระหว่างปี 2558-2560 โดยสารวจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เจ้าหน้ าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวก คุณภาพการให้ บริการ และความพึงพอใจใน
ภาพรวมนั้น ผลสารวจทั้ง 3 ปี พบว่าค่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 89.04-90.31
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4. การพัฒนาห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมีเพื่อรองรับการวิเคราะห์ปุ๋ยของพนักงานเจ้าหน้าที่
4.1 การเตรียมความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ และการฝึกอบรมผู้วิเคราะห์ กลุ่ ม
พัฒ นาการตรวจสอบพืช และปั จ จั ยการผลิ ต ได้ รับการจั ดสรรเครื่องมือที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ปุ๋ย เคมี
จานวน 11 รายการ ได้แก่ Atomic Absorption Spectrophotometer, Flame photometer ฯลฯ
จากกรมวิชาการเกษตรในปี 2549 รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ที่กลุ่มวิจัย
เกษตรเคมี สานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จนสามารถเปิดให้บริการ
วิเคราะห์ได้ในปี 2550 และวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีเพื่อการควบคุมตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย ให้ได้ในปี 2551
4.2 การให้ บ ริ การวิเคราะห์ ตัว อย่างปุ๋ยเคมี ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้า ที่
สวพ.5 ได้ เ ริ่ ม ส่ ง ตั ว อย่ า งให้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารปุ๋ ย เคมี ข อง สวพ.5 เป็ น ครั้ ง แรก ในปี 2551 จ านวน
10 ตัวอย่ าง จากนั้ น จานวนตัว อย่างที่ส่งได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึง 427 ตัว อย่า ง ในปี 2553
ในทางกลับ กัน การส่ง ตัว อย่า งเพื่อ วิเ คราะห์คุณ ภาพที่ส่ว นกลาง ก็ทยอยลดลงจนเหลื อไม่ถึง 40
ตัวอย่างต่อปี ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา (Figure 5)
4.3 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์
4.3.1 เครื่องมือและเครื่องแก้ว ที่มีผลต่อการวิเคราะห์ได้รับการสอบเทียบ/ตรวจสอบ
ความใช้ได้เป็นประจาทุกปี โดยบริษัทที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 ในขอบข่ายที่ห้องปฏิบัติการ
ปุ๋ยเคมีของ สวพ.5 ใช้บริการ
4.3.2 มี ก ารใช้ ตั ว อย่ า งปุ๋ ย เคมี ที่ ท ราบค่ า ที่ แ น่ น อนร่ ว มวิ เ คราะห์ ทุ ก ครั้ ง ของการ
ปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากมีการใช้ IQC sample ที่ผลิตโดยกลุ่มวิจัยเกษตรเคมีเ พียงอย่างเดียว ต่อมาในปี
2555 ห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมี ได้ใช้ตัวอย่างปุ๋ยที่เป็น Certified Reference Material (CRM) รวมทั้งใช้
Standard Reference Material (SRM) ซึ่งผลิตโดย National Institute of Standard and Technology
(NIST) ของสหรัฐอเมริกา ร่วมวิเคราะห์กับตัวอย่างปุ๋ยเคมีทุกครั้ง ห้องปฏิบัติการจะรายงานผลก็ต่อเมื่อ
ตัวอย่างที่ใช้ควบคุมการวิเคราะห์ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง
4.3.3 จากการเข้าร่วมการทดสอบความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ปี 2550
เป็นต้นมา โดยเข้าร่วมการทดสอบทั้ง 3 รายการ คือ ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด และโพแทสเซียม
ที่ละลายน้าในปุ๋ยเคมี ห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมีของ สวพ.5 สามารถผ่านการทดสอบทุกครั้งทั้ง 3 รายการ
4.3.4 การทาวิจัยเพื่อตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method Validation)
ห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมีได้ทาวิจัยเพื่อตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน
ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด และโพแทสเซียมที่ละลายน้าในปุ๋ยเคมี ระหว่างปี 2554-2557
พบว่ามีค่าความถูกต้องแม่นยาเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้ง 4 รายการ
4.3.5 การขอรับ รองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมีของ
สวพ.5 ได้ รั บ การรั บ รองผลการวิ เ คราะห์ ไ นโตรเจนทั้ ง หมดในปี 2556 จากส านั ก มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองผลการวิเคราะห์ โพแทสเซียมที่ละลายน้า
ได้ในปี 2558 และอยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อขอการรับรองฟอสฟอรัสทั้งหมดในปี 2560
192
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4.3.6 การเข้าร่วมเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย จากการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
กับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีในส่วนกลาง เป็นผลให้ห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมีของ สวพ.5 สามารถ
ยกระดับการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ได้ในปี
2556 นอกจากนี้ ผลการทางานร่วมกันอย่างหนักของห้ องปฏิบัติการส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ทาให้
ห้องปฏิบัติการปุ๋ยเคมีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลประเภทบริการวิชาการระดับดี จาก
กรมวิ ช าการเกษตรประจ าปี 2557 ในเรื่ อ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน การให้ บริการ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย (อมราและคณะ, 2557)
4.4 การลดระยะเวลาการวิเคราะห์ คุณภาพปุ๋ยเคมี จากความพยายามที่จะลดระยะเวลา
การวิ เ คราะห์ ปุ๋ ย เคมี เพื่ อ การควบคุ ม ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ ย ให้ ไ ด้ โ ดยที่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
การวิเคราะห์ ไม่ลดลง และไม่ส่งผลกระทบกับงานบริการวิเคราะห์ด้านอื่น ๆ ของกลุ่ม ในปี 2558
พบว่าระยะเวลาการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 51.0 วัน/ตัวอย่าง จากการประกาศให้การลดระยะเวลาการ
วิเคราะห์ ปุ๋ ย เคมีเพื่อ ควบคุมตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย เป็ น หั ว ข้อในการปรับ ปรุงในระบบคุณภาพ ISO/IEC
17025:2005 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 พบว่าปี 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยลดลงเป็น 34.3 วัน/ตัวอย่าง
และหลังจากที่กลุ่มพัฒนาฯ ผลักดันเรื่องลดระยะเวลาการวิเคราะห์เป็น Overall Objective ในระบบ
คุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เป็นผลให้ร ะยะเวลาวิเคราะห์เฉลี่ยเป็น
12.7 วัน/ตัวอย่าง ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลจาก
4.4.1 ผอ.กลุ่ ม พั ฒ นาการตรวจสอบพื ช และปั จ จั ย การผลิ ต คื อ เสาหลั ก ของ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เนื่ อ งจากคดี ปุ๋ ย เป็ น คดี อ าญา ทุ ก ขั้ น ตอนของการปฏิ บั ติ ง านต้ อ งกระท าอย่ า ง
ระมัดระวังที่ต้องไม่มีคาว่าผิดพลาด ผอ. กลุ่ มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิ ต จึงเป็นผู้
ตรวจทานข้อมูลดิบของทุกรายการวิเคราะห์ ทั้งตรวจสอบใบรายงานผลครั้งสุดท้ายก่อนออกรายงาน
เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของผู้วิเคราะห์ รวมทั้งเป็นพยานผู้วิเคราะห์กรณีปุ๋ยถูกดาเนินคดี
4.4.2 การจัดองค์กร ถึงแม้ว่าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของ สวพ.5 จะมีบุคลากรเพียง
ไม่กี่อัตรา และอยู่ในสภาพที่สลับกันลาศึกษาต่อก็ตาม งานวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ซึ่งประกอบด้วย
การวิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และน้า กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ได้จัด
ให้การบริการวิเคราะห์ปุ๋ย เป็นความสาคัญอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีที่ กลุ่มพัฒนาการ
ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ได้ฝึกบุคลากรและปรับการทางาน จนได้ผู้วิเคราะห์ 1 ราย/รายการ
วิเคราะห์ และมีผู้วิเคราะห์ซ้าเพื่อยืนยันผลกรณีผลวิเคราะห์ไม่ผ่านมาตรฐาน
4.4.3 จัดหัวหน้างานรับผิดชอบ หัวหน้างานจะคอยช่วยกากับดูแลและกระตุ้นลูกทีม
ให้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด
4.4.4 ได้รับการสนับสนุนอาคารปฏิบัติการและเครื่องมือคุณภาพสูง ในปี 2557 สวพ.
5 ได้ รั บ การสนั บ สนุ น อาคารปฏิ บั ติ ก าร 2 ชั้ น พื้ น ที่ ท างานประมาณ 850 ตร.ม. ได้ รั บ เครื่ อ ง
Inductively coupled plasma atomic emission spectrometer (ICP-OES), Microwave digestion
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และ Spectrophotometer ที่มี auto sampler ในปี 2558 2559 และ 2560 รวมทั้งได้เครื่องมืออื่นๆ
มาทดแทนเครื่องมือเดิมอย่างต่อเนื่อง ทาให้การวิเคราะห์สามารถทาได้อย่างรวดเร็วขึ้น
4.4.5 คุณภาพปุ๋ย เคมีที่วางจาหน่ายมีคุ ณภาพสู งขึ้น จากการปฏิบัติงานที่เข้มงวด ของ
เจ้าหน้ าที่ จึงทาให้ คุณภาพของปุ๋ ยเคมีที่จาหน่ายในเขต สวพ.5 มีคุณภาพสู งอย่างมาก เมื่อทาการ
วิเคราะห์ตัวอย่างจึงผ่านมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ไม่ต้องวิเคราะห์ ซ้า ส่งผลให้ผู้วิเคราะห์ สามารถ
รายงานผลได้อย่างรวดเร็ว
5. การดาเนินคดี จากการติดตามคดีระหว่างปี 2551-2555 ที่ สวพ.5 ดาเนินการกล่าวโทษร้องทุกข์
ผู้จ าหน่ ายกับพนักงานสอบสวนของสถานี ตารวจ ที่ ส ถานที่จาหน่ายปุ๋ยเคมี ตั้งอยู่ จานวน 286 คดี
หลังจากได้กล่าวโทษร้องทุกข์แล้ว สวพ.5 ได้ทาการติดตามความก้าวหน้าของคดีผู้ จาหน่าย ซึ่งข้อมูล
ณ วันที่ 11 เมษายน 2557 พบว่า 1) คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 38 คดี 2) คดี
อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ 31 คดี 3) พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าสั่งไม่ฟ้อง
136 คดี 4) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินของศาล 4 คดี และ5) ศาลตัดสินแล้ว 77 คดี
การพิจารณาของพนักงานอัยการที่เสร็จสิ้นแล้วจานวน 217 คดี พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง
จานวน 136 คดี คิดเป็นร้อยละ 62.7 และพนักงานอัยการสั่งฟ้อง จานวน 81 คดี คิด เป็นร้อยละ 37.3
ในช่วงปี 2551-2554 เมื่อพิจารณาเป็นรายปี พบว่าการสั่งฟ้องของพนักงานอัยการการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากปี 2551 ร้อยละ 15.0 เพิ่มเป็นร้อยละ 58.3 ในปี 2554
ในช่วงปี 2551-2554 ศาลได้พิพากษาแล้วจานวนรวม 77 คดี พบว่าผู้พิพากษาลงโทษผู้กระทา
ความผิดทุกราย โดยมีการปรับตั้งแต่ 1,000-75,000 บาท โทษจาคุกสูงสุด 1 ปี โดยโทษจาคุก ให้รอ
ลงอาญาไว้ 2 ปี บางคดีผู้พิพากษาให้คุมประพฤติ เป็นเวลา 1 ปี และให้รายงานตัวทุก 3 เดือน หรือให้
ทากิจกรรมบริการสังคม 12 ชั่วโมง
สรุปผลงานบริการ
จากการควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลการจ าหน่ า ยปุ๋ ย เคมี ใ นเขตภาคกลางและภาคตะวั น ตกตั้ ง แต่
ปี 2547-2560 พบว่าสถานที่จ าหน่ ายปุ๋ ยเคมีเกือบทั้งหมดได้รับใบอนุญาตให้ ส ามารถจาหน่ายปุ๋ย
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่คุณภาพของปุ๋ยเคมีที่วางจาหน่ายมีคุณภาพที่สูงอย่างต่อเนื่อง จากที่ผ่าน
มาตรฐานเพี ย งร้ อ ยละ 50.6 ในปี 2550 เป็น ไม่ น้ อยกว่ า ร้อ ยละ 75.0 ตั้ ง แต่ปี 2556 เป็ น ต้ น มา
นอกจากนี้ สวพ. 5 ยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
ในการขออนุญาตจาหน่ายปัจจัยการผลิต และช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในส่วนของ
งานวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยเคมี กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ได้เปิดให้บริการวิเคราะห์
ปุ๋ยเคมีเพื่อการควบคุมตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย ในปี 2551 และพัฒนาศักยภาพของงานวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
จนได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025: 2005 ในปี 2556
สาหรับการดาเนินคดี จากการติดตามได้ในระหว่างปี 2551-2555 ที่ สวพ.5 กล่าวโทษร้องทุกข์
286 คดี พบว่า 1) คดีอยู่ระหว่างสอบสวน 38 คดี 2) อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ 31 คดี
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3) พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง 136 คดี 4) อยู่ระหว่างการพิจารณาการตัดสินของศาล 4 คดี 5) ศาล
ตัดสินแล้ว 77 คดี ซึ่งทั้ง 77 คดี ผู้พิพากษาลงโทษผู้กระทาความผิดทุกราย
การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกได้ใช้ปุ๋ยเคมี ที่มีคุณภาพถูกต้องตามกฎหมาย
2. ผู้ประกอบการจาหน่ายปุ๋ยเคมี มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมาย
3. ด้วยระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพทาให้กรมวิชาการเกษตร สามารถสืบค้นข้อมูล และ
วางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
4. จากการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เสริมด้วยผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ปุ๋ย เคมี ที่มีค วามแม่น ย าและรวดเร็ ว ท าให้ กรมวิ ช าการเกษตรสามารถด าเนินคดีท างกฎหมายกั บ
ผู้กระทาความผิดได้ทันก่อนที่คดีจะหมดอายุความ
5. ผลการวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยเคมี สามารถใช้เป็นฐานข้ อมูลให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
พิจารณาสุ่มเก็บตัวอย่างต่อไป
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Figure 1 Place for Sale of Chemical Fertilizer with non-license.

Figure 2 Analysis of Chemical Fertilizers for Litigation During 2005-2017.
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Figure 3 Analysis of Total Nitrogen, Available Phosphorus and Water Soluble
Potassium in Fake Fertilizers of Chemical Fertilizers During 2006-2017.

Figure 4 Analysis of Total Nitrogen, Available Phosphorus and Water Soluble
Potassium in non-Conforming Standard of Chemical Fertilizers During
2005-2017.
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Figure 5 The Sampling of Chemical Fertilizers.

Figure 6 Period of Chemical Fertilizers Analysis.
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