โครงการอบรม “ปุยอินทรียและปุยชีวภาพเพื่อการคา”
วันที่ 26 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
1. หลักการและเหตุผล
กระแสความตื่นตัวเรื่องสุขอนามัย และการอนุรักษสิ่งแวดลอม กระตุนใหผูคนหันมาเลือกบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยตอสุขภาพมากขึ้นแมจะมีราคาจําหนายสูงกวาราคาสินคาเกษตรโดยทั่วไป สงผลใหพื้นที่เกษตรตามระบบ
เกษตรอินทรียขยายตัวตามไปดวย ซึ่งปจจัยการผลิตหนึ่งที่สําคัญในระบบเกษตรอินทรีย คือปุยอินทรีย ขณะที่
พื้นที่เกษตรสวนใหญของประเทศมักมีปญหาทั้ง การดานความอุดมสมบูร ณของดิน มีป ระมาณอินทรียวัตถุต่ํา
ปญหาทางดานสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน กรมพัฒนาที่ดินจึงไดสงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยอินทรียใชเพื่อ
ปรับปรุงดิน ทั้งยังเปนการลดตนทุนและใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งในทองถิ่นใหเกิดประโยชนแบบพึ่งพาตนเอง
แตเกษตรกรโดยสวนใหญไมนิยมผลิตปุยอินทรีย ทําใหมีผูประกอบการผลิตปุยอินทรียจําหนายจํานวนมากในชื่อ
เรียกตางๆ กัน เชน ปุยอินทรีย ปุยอินทรียชีวภาพ ปุยอินทรียคุณภาพสูง ปุยอินทรียน้ํา น้ําหมักชีวภาพ เปนตน
และมีการโฆษณาสรรพคุณตางๆ นานา กอใหเกิดความเขาใจผิดในชื่อที่เรียกและสมบัติของปุย
ตามพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กําหนดความหมาย มาตรฐานปุยอินทรีย บทลงโทษ เพื่อ
คุม ครองเกษตรกรผูใช ปุ ย โดยกรมวิชาเกษตรเปนหนว ยงานที่ดู แลใหผู ผ ลิตปุยอิ นทรียจํ าหนายปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฯและจากการวิเคราะหปุยอินทรียที่ผูผลิตสงตรวจโดยหองปฏิบัติก ารวิเ คราะหวิจัยดินพืชและ
วัส ดุเ กษตรศูน ยป ฏิบ ัติก ารวิจ ัย และเรือ นปลูก พืช ทดลอง ศูน ยวิจ ัย และบริก าร คณะเกษตร กํา แพง แสน
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร พบวาปุยอินทรียที่นําสง ตรวจยัง ไมไดม าตรฐานตามที่ก รมวิชาการกําหนดและ
พบวาผูผลิตยังขาดความเขาใจเรื่องปุยอินทรียและปุยชีวภาพ ผูผลิตเขาใจวาปุยอินทรียและปุยชีวภาพเปนปุย
ชนิดเดียวกัน ผูผ ลิตบางรายตองการผลิตปุยอินทรียแต เ ติม ปุยเคมีเ พิ่ม ธาตุอาหาร สวนผูผ ลิตปุยชีวภาพก็มี
ปญหาเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต ทําใหไมสามารถผานเกณฑการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร
ดังนั้นหากผูผลิตมีความเขาใจในความหมาย ความแตกตาง ประโยชนและการใชปุยปุยอินทรียและปุย
ชีวภาพ ที่ถูกตอง เขาใจกระบวนการผลิตคุณสมบัติ และการเก็บ รัก ษาปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ ยอมทําให
ผูผ ลิตผลิตปุยไดตามเกณฑ กําหนดของกรมวิชาการเกษตร และจะสามารถสง เสริม เกษตรกรใหใชปุยอยาง
ถูกตองและเกิดผลดีตอการเพิ่มผลิตภาพของดินชวยลดปริมาณขยะวัส ดุอินทรียสง เสริม สภาพแวดลอมที่ ดีใน
การผลิตภาคเกษตรกรรม
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน เห็นความสําคัญของปญหาและประโยชนจากการใชปุยเหลานี้ จึงไดจัดทําโครงการ ปุยอินทรีย
และปุยชีวภาพเพื่อการคา เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย การผลิตมาตรฐานสมบัติ การเก็บ
รักษา การใชและประโยชนของปุยอินทรียและปุยชีวภาพตลอดจนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประกอบการ
ผลิตปุยเพื่อการคา ไดแก พ.ร.บ.ปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.โรงงาน ใหแกผูผลิต ผูจําหนายเกษตรกร
และบุคคลทั่วไป

2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหความรูแกผทู ี่สนใจประกอบการผลิตปุยเพื่อการคาไดทราบวาตองปฏิบัติอยางไรใหถูกตองตาม
พ.ร.บ.ปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.โรงงาน
2.เพื่อใหผผู ลิตมีความเขาใจที่ถูกตองวาปุยอินทรียและปุยชีวภาพมีความแตกตางกันอยางไรตาม พรบ.ปุย
(ฉบับที่ 2)
3.เพื่อใหความรูเรื่องการเลือกใชวัสดุอินทรียในการผลิต สมบัติ ประโยชน และการใชปุยอินทรียแ ละปุย
ชีวภาพอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพแกผูประกอบการ
4.เพื่อใหผูประกอบการสามารถแนะนําการใชปุยอินทรียแ ละปุยชีวภาพที่ถูกตองแกเกษตรกรผูซื้อ
3. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ผูผลิตและจําหนายปุยอินทรียแ ละปุยชีวภาพ เกษตรกร และผูสนใจทั่วไป
4. จํานวนผูเขารับการอบรม
จํานวน 20 คน
5. ระยะเวลาการอบรม
3 วัน ระหวางวันที่ 26 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
6. สถานที่ฝกอบรม
ศูนยป ฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก พืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริก ารวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนอ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
7. วิธีการฝกอบรม
การบรรยายสาธิตและศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุยอินทรีย
8. การลงทะเบียนและสมัครเขารับการฝกอบรม
คาลงทะเบียนทานละ 2,900 บาท คาใชจายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารวาง
9. หัวขอในการอบรม
การบรรยาย
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุย: ความหมายและประเภทของปุยหลักเกณฑและขั้นตอนการ
ขอขึ้นทะเบียนบทลงโทษ
- สมบัติของปุยอินทรีย: วัสดุอินทรียตั้งตน กระบวนการหมักปุยอินทรีย สมบัติทางเคมีและ
กายภาพของปุยอินทรีย ประโยชนและการใชของปุยอินทรีย
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน: การดําเนินการตั้งโรงงานตามกฎหมายโรงงานหนาที่
ของผูประกอบการโรงงาน สถานที่หามตั้งโรงงาน
- การตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรีย: อุปกรณและเครื่องมือในการผลิตวัสดุอินทรียส ําหรับการผลิตปุย
อินทรีย ขั้นตอนการตัง้ โรงงานปญหาและอุปสรรคในการตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรีย

- การผลิตปุยชีวภาพเชิงการคา: ความหมายของปุยชีวภาพ ชนิดของจุลินทรียทสี่ ามารถผลิตปุย
ชีวภาพ การเลือกวัสดุรองรับ กระบวนการผลิต การเก็บรักษาและการใชประโยชน ปญหาและอุปสรรคในการผลิต
เชิงการคา
การสาธิต
- การวิเคราะหสมบัตปิ ุยอินทรีย
- การทําปุยอินทรีย: ปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา
การศึกษาดูงาน โรงงานผลิตปุยอินทรียแ บบปนเม็ด
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
ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาการจัดฝกอบรม และวิทยากรโดยใชแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดการอบรม
ทั้งนี้ผูเขารับการอบรมจะตองมีเวลาอบรมรวมไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต จึงจะไดรับใบประกาศนียบัตร
13. ตัวบงชี้ความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
จํานวนผูเขารับการอบรมไมนอ ยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ ผูเ ขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการอยูใ นระดับ 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

