โครงการอบรม “ปุยอินทรียและปุยชีวภาพเพื่อการคา”
วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันความตองการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากการตกคางของสารเคมีในผลผลิต ทําใหเกษตรกรสนใจ
ปลูกพืชตามระบบเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น ซึ่งปจจัยหนึ่งในการผลิตพืชระบบนี้ที่สําคัญคือ ปุยอินทรีย และจากสภาพ
พื้นที่เพาะปลูกสวนใหญของของประเทศไทยมีประมาณอินทรียวัตถุต่ํา กรมพัฒนาที่ดินจึงไดสงเสริมใหเกษตรกร
ผลิตปุยอินทรียเ พื่อ ปรับ ปรุง ดิน ทั้ง ยัง เปนการลดตนทุนและใชป ระโยชนจ ากวัส ดุเ หลือทิ้ง ในทองถิ่นใหเ กิด
ประโยชนแบบพึ่งพาตนเอง แตเกษตรกรโดยสวนใหญไมนิยมผลิตปุยอินทรีย ทําใหมีผูประกอบการผลิตปุยอินทรีย
จําหนายจํานวนมากในชื่อเรียกตางๆ กัน เชน ปุยอินทรีย ปุยอินทรียชีวภาพ ปุยชีวภาพ ปุยอินทรียน้ํา น้ําหมัก
ชีวภาพ เปนตน และมีการโฆษณาสรรพคุณตางๆ นานา กอใหเกิดความเขาใจผิดในชื่อที่เรียกและสมบัติของปุย
ตามพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กําหนดความหมาย มาตรฐานปุยอินทรีย บทลงโทษ
เพื่อคุมครองเกษตรกรผูใช ปุย โดยมีกรมวิชาเกษตรเปนหนวยงานที่ดูแลใหผูผลิตปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ
และจากการวิเ คราะหปุยอินทรีย ที่ผูผ ลิต สง ตรวจโดยหอ งปฏิบัติก ารวิเ คราะหวิจ ัยดิน พืช และวัส ดุเ กษตร
ศูน ยป ฏิบ ัต ิก าร วิจ ัย แล ะเรือ น ปลูก พืช ทดล อง ศูน ยว ิจ ัย และ บริก าร คณะเ กษต ร กํ า แพง แส น
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร พบวาปุยอินทรียที่นําสง ตรวจยัง ไมไดม าตรฐานตามที่ก รมวิชาการกําหนดและ
พบวาผูผลิตยังขาดความเขาใจเรื่องปุยอินทรียและปุยชีวภาพ ผูผลิตเขาใจวาปุยอินทรี ยและปุยชีวภาพเปนปุย
ชนิดเดียวกัน ผูผ ลิตบางรายตองการผลิตปุยอินทรียแตเ ติม ปุยเคมีเ พิ่ม ธาตุอาหาร สวนผูผ ลิตปุยชีวภาพก็มี
ปญหาเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต ทําใหไมสามารถผานเกณฑการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร
ดังนั้นหากผูผลิตมีความเขาใจในความหมาย ความแตกตาง ประโยชนและการใชปุยปุยอินทรียและปุย
ชีวภาพ ที่ถูกตอง เขาใจกระบวนการผลิต คุณสมบัติ และการเก็บ รัก ษาปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ ยอมทําให
ผูผ ลิตผลิตปุย ไดตามเกณฑกําหนดของกรมวิชาการเกษตร และจะสามารถสง เสริม เกษตรกรใหใชปุยอยาง
ถูกตองและเกิดผลดีตอการเพิ่มผลิตภาพของดิน ชวยลดปริมาณขยะวัสดุอินทรีย สงเสริมสภาพแวดลอมที่ดีใน
การผลิตภาคเกษตรกรรม
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน เห็นความสําคัญของปญหาและประโยชนจากการใชปุยเหลานี้ จึงไดจัดทําโครงการ ปุยอินทรีย
และปุยชีวภาพเพื่อการคา เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ความหมาย การผลิต มาตรฐาน สมบัติ การเก็บ
รัก ษา การใช และประโยชน ข องปุ ย อิ น ทรี ย แ ละปุ ยชี ว ภาพ ตลอดจนพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ประกอบการผลิตปุยเพื่อการคา ได แก พ.ร.บ.ปุย (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.โรงงาน ให แกผูผ ลิต
ผูจําหนาย เกษตรกร และบุคคลทั่วไป

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรูแกผทู สี่ นใจประกอบการผลิตปุยเพื่อการคาไดทราบวาตองปฏิบัติอยางไรใหถูกตองตาม
พ.ร.บ.ปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.โรงงาน
2. เพื่อใหผูผลิตมีความเขาใจที่ถูกตองวาปุยอินทรียแ ละปุยชีวภาพมีความแตกตางกันอยางไรตาม พรบ.
ปุย (ฉบับที่ 2)
3. เพื่อใหความรูเ รื่องการเลือกใชวัสดุอินทรียในการผลิต สมบัติ ประโยชน และการใชปุยอินทรียแ ละปุย
ชีวภาพอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพแกผูประกอบการ
4. เพื่อใหผูประกอบการสามารถแนะนําการใชปุยอินทรียแ ละปุยชีวภาพที่ถูกตองแกเกษตรกรผูซื้อ
3. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ผูผลิตและจําหนายปุยอินทรียแ ละปุยชีวภาพ กลุมเกษตรกร และผูสนใจทั่วไป
4. จํานวนผูเขารับการอบรม
จํานวน 20 คน
5. ระยะเวลาการอบรม
3 วัน ระหวางวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
6. สถานที่ฝกอบรม
ศูนยป ฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก พืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริก ารวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
7. วิธีการฝกอบรม
การบรรยาย สาธิต และศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุยอินทรียและปุยอินทรียเคมี
8. การลงทะเบียนและสมัครเขารับการฝกอบรม
คาลงทะเบียนทานละ 2,900 บาท คาใชจายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารวาง
และบริการรถนําเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุยอินทรีย
9. หัวขอในการอบรม
การบรรยาย
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุย: ความหมายและประเภทของปุย หลักเกณฑและขั้นตอน
การขอขึ้นทะเบียน บทลงโทษ
- สมบัติของปุยอินทรีย: วัสดุอินทรียตั้งตน กระบวนการหมักปุยอินทรีย สมบัติทางเคมีและ
กายภาพของปุยอินทรีย ประโยชนและการใชของปุยอินทรีย
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน: การดําเนินการตั้งโรงงานตามกฎหมายโรงงาน หนาที่
ของผูประกอบการโรงงาน
- ขั้นตอนการตั้งโรงงานการผลิตปุยอินทรีย: อุปกรณและเครื่องมือในการผลิตปุย วัสดุอินทรีย
สําหรับการผลิตปุย คําแนะนําในการตัง้ โรงงานผลิตปุยอินทรีย

- การผลิตปุยชีวภาพเชิงการคา: ชนิดของจุลินทรียทสี่ ามารถผลิตปุยชีวภาพ การเลือกวัสดุ
รองรับ กระบวนการผลิต การเก็บรักษาและการใชประโยชน ปญหาและอุปสรรคในการผลิตเชิงการคา
การสาธิต
- การวิเคราะหสมบัตปิ ุยอินทรีย
- การทําปุยอินทรีย : ปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา
การเยี่ยมชม โรงงานผลิตปุยอินทรียเ คมีแบบอัดเม็ด และปุยอินทรียแบบปนเม็ด
10. หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยวิเคราะหวิจัยดินพืชและวัสดุเกษตร ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและ
บริก ารวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร วิท ยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารับการอบรมสามารถดําเนินการผลิตปุยไดตาม พ.ร.บ.ปุย และ พ.ร.บ.โรงงาน
2. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูและความเขาใจเรื่อง ปุยอินทรียและปุยชีวภาพแนะนําตอผูอื่น
12. การประเมินผลการฝกอบรม
ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา การจัดฝกอบรม และวิทยากร โดยใชแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดการ
อบรม ทั้งนี้ผูเขารับการอบรมจะตองมีเวลาอบรมรวมไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต จึงจะไดรับใบประกาศนียบัตร
13. ตัวบงชี้ความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
จํานวนผูเขารับการอบรมไมนอ ยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ ผูเ ขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการอยูใ นระดับ 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

