
โครงการอบรม “ปุยอินทรียและปุยชีวภาพเพ่ือการคา” 

วันท่ี 20 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ณ ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 

1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันความตองการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากการตกคางของสารเคมีในผลผลิต ทําใหเกษตรกรสนใจ

ปลูกพืชตามระบบเกษตรอินทรียเพิ่มข้ึน ซึ่งปจจัยหน่ึงในการผลิตพืชระบบน้ีที่สําคัญคือ ปุยอินทรีย และจากสภาพ

พื้นที่เพาะปลูกสวนใหญของของประเทศไทยมีประมาณอินทรียวัตถุตํ่า กรมพัฒนาที่ดินจึงไดสงเสริมใหเกษตรกร

ผลิตปุยอินทรียเพื่อปรับปรุงดิน ทั้งยังเปนการลดตนทุนและใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งในทองถ่ินใหเกิด

ประโยชนแบบพึ่งพาตนเอง แตเกษตรกรโดยสวนใหญไมนิยมผลิตปุยอินทรีย ทําใหมีผูประกอบการผลิตปุยอินทรีย

จําหนายจํานวนมากในช่ือเรียกตางๆ กัน เชน  ปุยอินทรีย  ปุยอินทรียชีวภาพ   ปุยชีวภาพ  ปุยอินทรียนํ้า นํ้าหมัก

ชีวภาพ เปนตน และมีการโฆษณาสรรพคุณตางๆ นานา กอใหเกิดความเขาใจผิดในช่ือที่เรียกและสมบัติของปุย  

ตามพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กําหนดความหมาย มาตรฐานปุยอินทรีย บทลงโทษ    

เพื่อคุมครองเกษตรกรผูใชปุย โดยมีกรมวิชาเกษตรเปนหนวยงานที่ดูแลใหผูผลิตปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ     

และจากการวิเคราะหปุ ยอินทรียที ่ผู ผลิตสงตรวจโดยหองปฏิบัติการวิเคราะหวิจัยดินพืชและวัสดุเกษตร     

ศ ูนย ปฏ ิบ ัต ิก าร ว ิจ ัย แล ะ เ ร ือนปล ูกพ ืชทดล อง  ศ ูน ย ว ิจ ัยและบร ิก าร  คณะ เ กษตร  กํ าแพง แส น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวาปุยอินทรียที่นําสงตรวจยังไมไดมาตรฐานตามที่กรมวิชาการกําหนดและ

พบวาผูผลิตยังขาดความเขาใจเรื่องปุยอินทรียและปุยชีวภาพ ผูผลิตเขาใจวาปุยอินทรียและปุยชีวภาพเปนปุย

ชนิดเดียวกัน ผูผลิตบางรายตองการผลิตปุยอินทรียแตเติมปุยเคมีเพิ่มธาตุอาหาร สวนผูผลิตปุยชีวภาพก็มี

ปญหาเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต ทําใหไมสามารถผานเกณฑการข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร 

ดังน้ันหากผูผลิตมีความเขาใจในความหมาย ความแตกตาง ประโยชนและการใชปุยปุยอินทรียและปุย

ชีวภาพ ที่ถูกตอง เขาใจกระบวนการผลิต คุณสมบัติ และการเก็บรักษาปุยอินทรียและปุยชีวภาพ ยอมทําให

ผูผลิตผลิตปุยไดตามเกณฑกําหนดของกรมวิชาการเกษตร และจะสามารถสงเสริมเกษตรกรใหใชปุยอยาง

ถูกตองและเกิดผลดีตอการเพิ่มผลิตภาพของดิน ชวยลดปริมาณขยะวัสดุอินทรีย สงเสริมสภาพแวดลอมที่ดีใน

การผลิตภาคเกษตรกรรม  

ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตกําแพงแสน เห็นความสําคัญของปญหาและประโยชนจากการใชปุยเหลาน้ี จึงไดจัดทําโครงการ ปุยอินทรีย

และปุยชีวภาพเพื่อการคา  เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ความหมาย การผลิต มาตรฐาน สมบัติ การเก็บ

รักษา การใช และประโยชนของปุยอินทรียและปุยชีวภาพ ตลอดจนพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวของกับการ

ประกอบการผลิตปุยเพื่อการคา ไดแก พ.ร.บ.ปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.โรงงาน  ใหแกผูผลิต          

ผูจําหนาย เกษตรกร และบุคคลทั่วไป 

 

 
 



2. วัตถุประสงค 

    1. เพื่อใหความรูแกผูทีส่นใจประกอบการผลิตปุยเพื่อการคาไดทราบวาตองปฏิบัติอยางไรใหถูกตองตาม

พ.ร.บ.ปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.โรงงาน  

 2. เพื่อใหผูผลิตมีความเขาใจที่ถูกตองวาปุยอินทรียและปุยชีวภาพมีความแตกตางกันอยางไรตาม พรบ.

ปุย (ฉบับที่ 2) 

 3. เพื่อใหความรูเรื่องการเลือกใชวัสดุอินทรียในการผลิต สมบัติ ประโยชน และการใชปุยอินทรียและปุย

ชีวภาพอยางถูกตองและมปีระสิทธิภาพแกผูประกอบการ  

 4. เพื่อใหผูประกอบการสามารถแนะนําการใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพที่ถูกตองแกเกษตรกรผูซื้อ 

3. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

ผูผลิตและจําหนายปุยอินทรียและปุยชีวภาพ กลุมเกษตรกร และผูสนใจทั่วไป 

4. จํานวนผูเขารับการอบรม 

 จํานวน 20 คน 

5. ระยะเวลาการอบรม 

3 วัน ระหวางวันที่ 20  – 22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

6. สถานท่ีฝกอบรม 

ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

7. วิธีการฝกอบรม 

การบรรยาย สาธิต และศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุยอินทรียและปุยอินทรียเคมี 

8. การลงทะเบียนและสมัครเขารับการฝกอบรม 

คาลงทะเบียนทานละ 2,900 บาท คาใชจายน้ี รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารวาง 

และบริการรถนําเย่ียมชมโรงงานผลิตปุยอินทรีย   

9. หัวขอในการอบรม 

การบรรยาย 

  - ความรูเกี่ยวกบัพระราชบญัญัติปุย: ความหมายและประเภทของปุย หลักเกณฑและข้ันตอน

การขอข้ึนทะเบียน บทลงโทษ 

  - สมบัติของปุยอินทรีย: วัสดุอินทรียต้ังตน กระบวนการหมกัปุยอินทรีย สมบัติทางเคมีและ

กายภาพของปุยอินทรีย ประโยชนและการใชของปุยอินทรีย 

- ความรูเกี่ยวกับพระราชบญัญัติโรงงาน: การดําเนินการต้ังโรงงานตามกฎหมายโรงงาน หนาที่

ของผูประกอบการโรงงาน 

- ข้ันตอนการต้ังโรงงานการผลิตปุยอินทรีย: อุปกรณและเครื่องมอืในการผลิตปุย วัสดุอินทรีย

สําหรับการผลิตปุย คําแนะนําในการต้ังโรงงานผลิตปุยอินทรีย 



- การผลิตปุยชีวภาพเชิงการคา: ชนิดของจุลินทรียทีส่ามารถผลิตปุยชีวภาพ  การเลือกวัสดุ

รองรับ กระบวนการผลิต  การเก็บรักษาและการใชประโยชน  ปญหาและอปุสรรคในการผลิตเชิงการคา 

 การสาธิต 

- การวิเคราะหสมบัติปุยอินทรีย 

- การทําปุยอินทรีย : ปุยหมกัและปุยอินทรียนํ้า  

การเย่ียมชม โรงงานผลิตปุยอินทรียเคมีแบบอัดเม็ด และปุยอินทรียแบบปนเม็ด  

10. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

หนวยวิเคราะหวิจัยดินพืชและวัสดุเกษตร ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและ

บริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน         

จ.นครปฐม 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  ผูเขารับการอบรมสามารถดําเนินการผลิตปุยไดตาม พ.ร.บ.ปุย และ พ.ร.บ.โรงงาน  

 2.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูและความเขาใจเรื่อง ปุยอินทรียและปุยชีวภาพแนะนําตอผูอื่น 

12. การประเมินผลการฝกอบรม 

 ประเมินความเหมาะสมของเน้ือหา การจัดฝกอบรม และวิทยากร โดยใชแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดการ

อบรม ทั้งน้ีผูเขารับการอบรมจะตองมีเวลาอบรมรวมไมตํ่ากวา 80 เปอรเซ็นต  จึงจะไดรับใบประกาศนียบัตร 

13. ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 

 เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการมีความพงึพอใจในการเขารวมโครงการอยูในระดับ 3.51  

                               จากคะแนนเต็ม 5 

 


