
              TGL-31-02

F:\jim\gl_tc5cr.pro 1

โครงการฉลากเขียว

ขอกํ าหนดฉลากเขียว
สํ าหรับปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ

(Fertilizers)

สํ านักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว
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สํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label)

“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา
เมือ่นํ ามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทํ าหนาที่อยางเดียวกัน

ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภคทราบวา
ผลิตภัณฑน้ันเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตามวัตถุประสงค ในสวนผูผลิต
หรือผูจัดจํ าหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกํ าไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑเหลาน้ันมากขึ้น 
ผลักดันใหผูผลิตรายอื่นๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการของตนในดาน
เทคโนโลยโีดยคํ านึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสํ าคัญ ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดการยอมรับของประชาชน
และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวย
ปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน

โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย
ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมันต้ังแตป พ.ศ. 2520  และไดรับการตอบ

สนองจากผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตาง ๆ มากกวา 20 ประเทศไดมีการจัดทํ า
โครงการฉลากเขียว

ส ําหรบัประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business Council
for Sustainable Development, TBCSD) ไดริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536
และไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม และองคกรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติออกมาเปนรูปธรรม จึงนับวาเปนโครง
การทีเ่กิดจากการรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน และองคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํ านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทํ าหนาที่เปนเลขานุการ

หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ
• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจํ าวัน
• ค ํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทางสิ่งแวดลอมที่ได

รบัเมือ่ผลิตภัณฑน้ันถูกจํ าหนายออกสูตลาด
• มีวิธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ

ทางสิง่แวดลอมตามที่กํ าหนดไวในขอกํ าหนด
• เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทํ าใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นอยกวา

ผลิตภัณฑฉลากเขียว
ผลติภณัฑทีไ่ดรับการคัดเลือกใหออกขอกํ าหนดสํ าหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก

• กระดาษ • คอมพิวเตอร
• หลอดฟลูออเรสเซนซ • เครื่องซักผา
• ผลติภณัฑส ําเร็จรูปทํ าจากพลาสติกที่ใชแลว • ฉนวนกันความรอน
• ตูเย็น • บริการประเภทซักแหงและซักอบรีด
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• สีอิมัลชัน • น้ํ ามนัหลอลื่น
• เครื่องสุขภัณฑ • แชมพู
• เครื่องปรับอากาศ • ผลิตภัณฑลางจาน
• ถานไฟฉาย • เครื่องเรือนไมยางพารา
• สารซักฟอก • เครื่องเรือนเหล็ก
• สเปรย • บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
• มอเตอร • เครื่องถายเอกสาร
• กอกนํ ้าและอุปกรณตางๆ • บรรจภุณัฑที่นํ ากลับมาเติมหรือใชใหมได
• ผลติภณัฑทํ าจากผา • ผลติภณัฑทํ าความสะอาด
• วัสดุกอสรางที่ใชทดแทนไม • สบู
• เครื่องเขียน • ปุยชีวภาพ
• รถยนตน่ังสวนบุคคล • สถานีบริการนํ้ ามัน
• ตลับหมึก • สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา

ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกํ าหนด
ขอก ําหนดของผลิตภัณฑที่กํ าหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและความ

เสยีหายของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑน้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํ านึงถึง
• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่สามารถนํ ากลับมาใชไดใหม 

(renewable resources) และที่ไมสามารถนํ ากลับมาใชไดไหม (nonrenewable
resources)

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สํ าคัญของประเทศ โดยสงเสริมใหมีการ
ผลติ การขนสง การบริโภค และการกํ าจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ

• การน ําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชประโยชนอยางอื่น (reuse) หรือ
แปรสภาพกลับมาใชใหม (recycle)

การสมัครขอใชฉลากเขียว
การขอใชฉลากเขียวเปนความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจํ าหนาย หรือผูใหบริการที่ตองการ

แสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะสมัครขอใชฉลากเขียว สามารถ
ขอรับเอกสารเพื่อกรอกขอความไดที่สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและเสียคาสมัคร 1,000 บาท สถาบันฯ
และส ํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน และจัดทํ าสัญญา
อนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑเมื่อผลิตภัณฑผานการ
ตรวจสอบตามขอกํ าหนดแลว ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการใชฉลากเขียวเปนจํ านวนเงิน
5,000 บาท  โดยสัญญามีอายุไมเกิน 3 ป

ถาทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดตอสอบถามไดที่ :
สํ านักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
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124  สุขุมวิท 62 พระโขนง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 742-6350-7 ตอ 301, 302

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 31
โครงการฉลากเขียว

ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ

ประธานอนุกรรมการ

รศ. อุดม คมพยัคฆ มหาวิทยาลัยมหิดล

อนุกรรมการ

ดร. สุพรรณี เทพอรุณรัตน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม

ดร. ชวลิต ฮงประยูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางอรพิน กิระวัฒน กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

นางภาวนา ลิกขนานนท กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

นางกรรณิการ โตประเสริฐพงษ ส ํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

นายอารยะ อนันตศิลป บริษัท ปุยชีวภาพไทย จํ ากดั

นายกิตติภพ ศรีทับทิม บริษัท ไบโอเทค เอ็นเตอรไพรส จํ ากดั

นายนววัต สถิตยเพียรศิริ บรษิทั อัลโกเทค จํ ากัด

อนุกรรมการและเลขานุการ

ดร.พงษวิภา หลอสมบูรณ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
     นายปฐม ชัยพฤกษทล

                นางสาววิรงรอง ทับทิมงาม
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ขอกํ าหนดฉลากเขียวของปุยอินทรียและปุยชีวภาพ
จัดทํ าโดย

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 31
โครงการฉลากเขียว

1. เหตุผล

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการผลิตในภาคเกษตรกรรม เปนกิจกรรมหลักของประเทศ ผลผลิต
ทางการเกษตร เปนวัตถุดิบปอนโรงงานในภาคอุตสาหกรรม และรองรับการบริโภคภายใน
ประเทศ และการสงออก ที่ดินและปุย เปนปจจัยพื้นฐานสํ าคัญที่มีผลกํ าหนดใหปริมาณผลผลิต
ตอพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่พื้นที่ที่ใชในภาคเกษตรกรรมคงที่ และมีแนวโนมลดลงจากการ
ขยายการใชพื้นที่สํ าหรับที่พักอาศัย พาณิชยกรรมและภาคอุตสาหกรรม หนทางในการปรับปรุง
ปริมาณผลผลิตตอพื้นที่ใหสูงขึ้นในสภาพการณปจจุบัน จึงขึ้นอยูกับการใชปุยเปนหลัก อยางไรก็
ตามการนํ าปุยเคมีมาใชในการเกษตรมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญเปนผลิตภัณฑ
ทีนํ่ าเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะปุยแอมโมเนียมซัลเฟตและปุยยูเรีย  ทํ าใหเกิดการเสียดุล
การคา และสงผลกระทบตอโครงสรางดินและระบบนิเวศเมื่อมีการนํ าไปใชในการเกษตรอยาง
ผิดวิธี

ดังน้ันการสนับสนุนใหมีการใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมกับการ
ใชปุยเคมี จึงเปนทางออกที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ใหสูงขึ้น ลดการขาดดุลทางการ
คาจากการนํ าเขาปุยเคมีจากตางประเทศ ตลอดจนชวยรักษาระบบนิเวศและอนุรักษดินในการ
เพาะปลูก

2. ขอบเขต

ปุยฉลากเขียว ในที่น้ีครอบคลุมเฉพาะ ปุยอนิทรียและปุยชีวภาพ แตไมรวมปุยดินคํ่ า      (night
soil) และนํ ้าหมักชีวภาพ*

*น้ํ าหมักชีวภาพ หมายถึง สารละลายที่ไดจากการหมักเซลลพืชหรือเซลลสัตวโดยกรรมวิธีผลิตที่หลากหลาย และขณะนี้ยังไมมี
มาตรฐานกํ าหนด
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3.      บทนิยาม

ปุย หมายถึง สารอนิทรยีหรืออนินทรียไมวาจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือทํ าขึ้นก็ตาม สํ าหรับ
ใชเปนธาตอุาหารแกพืชไมวาโดยวิธีใด หรือทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินเพื่อบํ ารุง
ความเติบโตแกพืช

ปุยอนิทรีย หมายถึง ปุยที่ไดหรือทํ าจากอินทรียวัตถุ แตไมใชปุยเคมีและปุยชีวภาพ ไดแก
ปุยหมัก และปุยคอก

ปุยเคมี หมายถึง ปุยที่ไดหรือทํ าจากสารอนินทรียหรือจากอินทรียสังเคราะห

ปุยชวีภาพ หมายถึง ปุยที่ไดจากการนํ าเอาจุลินทรียที่มีชีวิตมาใชในการปรับปรุงบํ ารุงดินทาง
ชีวภาพ ทางกายภาพ และทางชีวเคมี และใหหมายรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย

4.    ขอกํ าหนดทั่วไป

4.1 ตองผานมาตรฐานตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 หรือฉบับลาสุดที่มีการประกาศใช
4.2 กระบวนการผลิต และการขนสง ตองเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของราชการ

5.    ขอกํ าหนดพิเศษ

 รายละเอียดดังในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางแสดงเกณฑกํ าหนดในการพิจารณาสมบัติปุยอินทรีย ปุยชีวภาพและวิธีทดสอบ
ขอ ขอกํ าหนดพิเศษ เกณฑ วิธีทดสอบ

5.1 ขอกํ าหนดพิเศษสํ าหรับปุยอินทรีย
5.1.1 ปุยหมัก มีสมบัติดังนี้
1) ปริมาณอินทรียวัตถุ ไมต่ํ ากวารอยละ 35

(โดยนํ ้าหนัก)
BS EN 13039

Walkley and Black   
หรือ เทียบเทา

2) อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน นอยกวา 20 ตอ 1 BS 7755-3.8
(ISO 10694)

3) คาการนํ าไฟฟา (Electrical Conductivity) ต่ํ ากวา 3.5
เดซิซีเมนสตอเมตร

BS EN 13038   
หรือ เทียบเทา

4) ความเปนกรดเปนดาง (pH) 5.5-8.5 AOAC 973.04      
BS EN 13037
หรือ เทียบเทา
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ขอ ขอกํ าหนดพิเศษ เกณฑ วิธีทดสอบ
5) ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชไนโตรเจน

(N) “ไนโตรเจนทั้งหมด” ฟอสฟอรัส
(P2O5) “ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน”
โพแทสเซียม (K2O) “โพแทสที่ละลายนํ้ า”

ไมต่ํ ากวา 1.0-0.5-
0.5

(โดยนํ ้าหนัก)

AOAC 955.04
AOAC 993.31
AOAC 983.02
หรือ เทียบเทา

6) ความชื้นและสิ่งที่ระเหยได ไมเกิน รอยละ 35
(โดยนํ ้าหนัก)

AOAC 950.01
BS EN 13040   
หรือ เทียบเทา

7) ขนาดผานตะแกรงรอนชองสี่เหลี่ยม 10x10
มิลลิเมตร

CATM 01         
หรือ เทียบเทา

8) เศษวัสดุอื่นๆ ที่ไมตองการ เชน หิน กรวด
ทราย เศษพลาสติก ฯลฯ

ไมเกิน รอยละ 3
(โดยนํ ้าหนัก)

CATM 01
หรือ ตรวจพินิจ

9) วัสดุอันตราย เชน เศษแกว วัสดุแหลมคม
และโลหะอื่น ที่เปนอันตรายตอผูใชเจือปน

ไมมีการเจือปน CATM 01
หรือ ตรวจพินิจ

10) ธาตุโลหะหนัก และสารพิษที่เปนอันตราย
-แคดเมียม (Cadmium)
-ตะกั่ว (Lead)
-ปรอท (Mercury)

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)
ไมเกิน 5

ไมเกิน 500
ไมเกิน 2

USEPA 3050B
หรือ เทียบเทา

5.1.2 ปุยคอก มีสมบัติดังนี้
1) ธาตุโลหะหนัก และสารพิษที่เปนอันตราย

-แคดเมียม (Cadmium)
-ตะกั่ว (Lead)
-ปรอท (Mercury)

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)
ไมเกิน 5

ไมเกิน 500
ไมเกิน 2

USEPA 3050B
หรือเทียบเทา

2) จุลนิทรยีที่ทํ าใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว
และพืช

ไมมีเชื้อรา และ
แบคทีเรียที่เปน
สาเหตุโรคพืช

Dilution Method
หลักฐานรับรอง

3) คาการนํ าไฟฟา (Electrical Conductivity) ต่ํ ากวา 3.5
เดซิซีเมนสตอเมตร

BS EN 13038
หรือเทียบเทา

4) ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชไนโตรเจน
(N) “ไนโตรเจนทั้งหมด” ฟอสฟอรัส
(P2O5) “ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน”
โพแทสเซียม (K2O) “โพแทสที่ละลายนํ้ า”

ไมต่ํ ากวา 1.0-0.5-
0.5

(โดยนํ ้าหนัก)

AOAC 955.04
AOAC 993.31
AOAC 983.02
หรือเทียบเทา

5) ปริมาณอินทรียวัตถุ ไมต่ํ ากวา รอยละ 35
(โดยนํ ้าหนัก)

BS EN 13039
Walkley and Black   
หรือเทียบเทา

6) ความชื้นและสิ่งที่ระเหยได ไมเกิน รอยละ 35
(โดยนํ ้าหนัก)

AOAC 950.01
BS EN 13040   
หรือ เทียบเทา
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ขอ ขอกํ าหนดพิเศษ เกณฑ วิธีทดสอบ
5.2 ขอกํ าหนดพิเศษสํ าหรับปุยชีวภาพ
5.2.1 ปุยชีวภาพสาหรายสีนํ้ าเงินแกมเขียว มีสมบัติดังนี้
1) ประกอบดวยสาหรายสีน้ํ าเงินแกมเขียวที่

ตรึงไนโตรเจนได
- ตรวจพินิจ

2) ระบุชนิดของสาหรายสีน้ํ าเงินแกมเขียวที่
เปนองคประกอบของปุยชีวภาพ

- ตรวจพินิจ
หลักฐานรับรอง

3) ระบจํุ านวนสาหรายสีน้ํ าเงินแกมเขียว ไมต่ํ ากวา 105 เซลล
ตอ 1 กรัมของผลิต
ภณัฑ (น้ํ าหนักแหง)

ตรวจพินิจ
หลักฐานรับรอง

4) ระบุชนิดของวัสดุรองรับ (Carrier) - ตรวจพินิจ
5) ความชื้น ไมเกินรอยละ 20 AOAC 950.01

BS EN 13040   
หรือ เทียบเทา

6) ลักษณะเปนเม็ด เสนผานศูนยกลาง ไม
นอยกวา 2 มิลลิเมตร

CATM 01         
หรือ เทียบเทา

7) ธาตุโลหะหนัก และสารพิษที่เปน
อันตราย
-แคดเมียม (Cadmium)
-ตะกั่ว (Lead)
-ปรอท (Mercury)

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)

ไมเกิน 5
ไมเกิน 500
ไมเกิน 2

USEPA 3050B
หรือเทียบเทา

8) จุลนิทรยีที่ทํ าใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว
และพืช

ไมมีการเจือปน Dilution Method
หลักฐานรับรอง

9) บรรจุกระสอบ 2 ชั้นโดยชั้นในเปน
กระสอบพลาสติกเหนียว ผนึกแนนหนา
สามารถปองกันความชื้นได และระบุวัน
หมดอายุบนผลิตภัณฑดวย

- ตรวจพินิจ

5.2.2 ปุยชีวภาพเชื้อไรโซเบียม มีสมบัติดังนี้
5.2.2.1 ปุยชีวภาพเชื้อไรโซเบียมชนิดผง (วัสดุรองรับไมผานการฆาเชื้อ)
1) ระบุชื่อเชื้อไรโซเบียมถั่ว  ………………… ระบุชนิดของถั่วที่เกิด

ปมโดยไรโซเบียม
ตรวจพินิจ

2) จํ านวนเชื้อไรโซเบียม ไมนอยกวา 107 เซลล
ตอกรัมของผลิตภัณฑ

(น้ํ าหนักแหง)

ตรวจพินิจ
หลักฐานรับรอง

3) มีวัสดุรองรับ ผานตะแกรงขนาด 80
เมช

CATM 01 หรือ
เทียบเทา
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ขอ ขอกํ าหนดพิเศษ เกณฑ วิธีทดสอบ
4) ความเปนกรดเปนดาง (pH) 6.5-7.0 AOAC 973.04      

BS EN 13037
หรือ เทียบเทา

5) ความชื้น รอยละ 40-50
โดยนํ ้าหนัก

AOAC 950.01
BS EN 13040   
หรือ เทียบเทา

6) บรรจุ ในภาชนะป องกันความชื้นซึ่ ง
อากาศถายเทเขาออกได

- ตรวจพินิจ

7) ธาตุโลหะหนัก และสารพิษที่เปน
อันตราย
-แคดเมียม (Cadmium)
-ตะกั่ว (Lead)
-ปรอท (Mercury)

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)

ไมเกิน 5
ไมเกิน 500
ไมเกิน 2

USEPA 3050B
หรือเทียบเทา

8) จุลนิทรยีที่ทํ าใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว
และพืช

ไมมีการเจือปน Dilution Method
หลักฐานรับรอง

5.2.2.2 ปุยชีวภาพเชื้อไรโซเบียมชนิดผง (วัสดุรองรับผานการฆาเชื้อ)
1) ระบุชื่อเชื้อไรโซเบียมถั่ว  ………………… ระบุชนิดของถั่วที่เกิด

ปมโดยไรโซเบียม
ตรวจพินิจ

2) จํ านวนเชื้อไรโซเบียม ไมนอยกวา 107 เซลล
ตอกรัมของผลิตภัณฑ

(น้ํ าหนักแหง)

ตรวจพินิจ
หลักฐานรับรอง

3) มีวัสดุรองรับ ผานตะแกรงขนาด 80
เมซ

CATM 01         
หรือ เทียบเทา

4) ความเปนกรดเปนดาง (pH) 6.5-7.0 AOAC 973.04      
BS EN 13037
หรือ เทียบเทา

5) ความชื้น รอยละ 40-50
(โดยนํ ้าหนัก)

AOAC 950.01
BS EN 13040   
หรือ เทียบเทา

6) บรรจุ ในภาชนะป องกันความชื้นซึ่ ง
อากาศถายเทเขาออกได

- ตรวจพินิจ

7) ธาตุโลหะหนัก และสารพิษที่เปน
อันตราย
-แคดเมียม (Cadmium)
-ตะกั่ว (Lead)
-ปรอท (Mercury)

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)

ไมเกิน 5
ไมเกิน 500
ไมเกิน 2

USEPA 3050B
หรือเทียบเทา
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ขอ ขอกํ าหนดพิเศษ เกณฑ วิธีทดสอบ
8) จุลนิทรยีที่ทํ าใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว

และพืช
ไมมีการเจือปน Dilution Method

หลักฐานรับรอง
5.2.2.3 ปุยชีวภาพเชื้อไรโซเบียมชนิดนํ้ า
1) ระบุชื่อเชื้อไรโซเบียมถั่ว  ………………… ระบุชนิดของถั่วที่เกิด

ปมโดยไรโซเบียม
ตรวจพินิจ

2) จํ านวนเชื้อไรโซเบียม ไมนอยกวา 107 เซลล
ตอมิลลิลิตร

ตรวจพินิจ  
หลักฐานรับรอง

3) บรรจใุนภาชนะที่ไมชํ ารุดเสียหาย - ตรวจพินิจ
4) ธาตุโลหะหนัก และสารพิษที่เปน

อันตราย
-แคดเมียม (Cadmium)
-ตะกั่ว (Lead)
-ปรอท (Mercury)

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)

ไมเกิน 5
ไมเกิน 500
ไมเกิน 2

USEPA 3050B
หรือเทียบเทา

5) จุลนิทรยีที่ทํ าใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว
และพืช

ไมมีการเจือปน Dilution Method
หลักฐานรับรอง

5.2.3 ปุยชีวภาพเชื้อราไมคอรไรซา มีสมบัติดังนี้
1) ระบุชื่อผลิตภัณฑที่มีเชื้อราไมคอรไรซา - ตรวจพินิจ
2) ระบุชนิดของเชื้อราไมคอรไรซา - ตรวจพินิจ
3) ระบชุนิดของพืชที่จะนํ าผลิตภัณฑไปใช - ตรวจพินิจ
4) ปริมาณเชื้อ ไมนอยกวา 25

สปอรตอกรัม
ของผลิตภัณฑ

ตรวจพินิจ
หลักฐานรับรอง

5) ระบุวัสดุรองรับ - ตรวจพินิจ
6) ความชื้น ไมเกินรอยละ 20

(โดยนํ ้าหนัก)
AOAC 950.01
BS EN 13040   
หรือ เทียบเทา

7) -ขนาดในรูปผง
-ขนาดในรูปเม็ด

-ไมต่ํ ากวา 60 เมช
-ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 2-6 มิลลิเมตร

CATM 01         
หรือ เทียบเทา

8) ความเปนกรดเปนดาง (pH) 5.5-9.0 AOAC 973.04      
BS EN 13037
หรือ เทียบเทา

9) ธาตุโลหะหนัก และสารพิษที่เปน
อันตราย
-แคดเมียม (Cadmium)
-ตะกั่ว (Lead)
-ปรอท (Mercury)

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)

ไมเกิน 5
ไมเกิน 500
ไมเกิน 2

USEPA 3050B
หรือเทียบเทา
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ขอ ขอกํ าหนดพิเศษ เกณฑ วิธีทดสอบ
10) จุลนิทรยีที่ทํ าใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว

และพืช
ไมมีการเจือปน Dilution Method

หลักฐานรับรอง
5.2.4 ปุยชีวภาพเชื้อจุลินทรียละลายฟอสเฟต มีสมบัติดังนี้
1) ประกอบดวยจุลินทรียที่ละลายฟอสเฟต 

ใหอยูในรูปที่พืชใชประโยชนได
- ตรวจพินิจ

หลักฐานรับรอง
2) ระบุชนิดของจุลินทรียละลายฟอสเฟต - ตรวจพินิจ

หลักฐานรับรอง
3) ระบจํุ านวนสปอร หรือปริมาณเชื้อ

จุลินทรียที่มีชีวิต
ไมนอยกวา 107 เซลล
ตอกรมั (น้ํ าหนักแหง)
หรือ มิลลิลิตรของ

ผลิตภัณฑ

ตรวจพินิจ
หลักฐานรับรอง

4) ระบุชนิดวัสดุรองรับ - ตรวจพินิจ
5) ความชื้น(ในกรณีที่ผลิตภัณฑเปนเม็ด

หรือเปนผง)
ไมเกินรอยละ 20

(โดยนํ ้าหนัก)
AOAC 950.01
BS EN 13040   

    หรือ เทียบเทา
6) ธาตุโลหะหนัก และสารพิษที่เปน

อันตราย
-แคดเมียม (Cadmium)
-ตะกั่ว (Lead)
-ปรอท (ปรอท)

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)

ไมเกิน 5
ไมเกิน 500
ไมเกิน 2

USEPA 3050B
หรือเทียบเทา

7) จุลนิทรยีที่ทํ าใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว
และพืช

ไมมีการเจือปน Dilution Method
หลักฐานรับรอง

หมายเหตุ : AOAC  = Official Methods of Analysis of AOAC International (AOAC)
BSI  = British standard Institution (BSI)
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6.    หองปฏิบัติการทดสอบ

ผูผลิตสามารถนํ าหลักฐานรับรองที่เปนผลการทดสอบมายื่นตอเจาหนาที่โครงการฉลาก
เขียวจากหองปฏิบัติการตอไปน้ี

1) หองปฏิบัติการของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
2) หองปฏิบัติการของเอกชนอิสระหรือสถาบันการศึกษา ที่ไดรับการรับ

รองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อตุสาหกรรม ขอกํ าหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการ
สอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025
(ISO/IEC 17025)

3) ผูผลิตสามารถสงตัวอยางวิเคราะหหาจุลินทรียที่ทํ าใหเกิดโรคพืชได
จาก กองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร

4) ในกรณีที่มีการตรวจพินิจระบุในวิธีทดสอบผูผลิตจะตองแสดงหลักฐาน  
รับรอง โดยเปนหนังสือลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมี
อ ํานาจของบริษัทลงนาม

ทั้งน้ีผลการทดสอบดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนภายในวันที่ยื่นขอ
ฉลากเขียว
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ภาคผนวก

1. ขั้นตอนการรางขอกํ าหนดฉลากเขียวของปุยอินทรียและปุยชีวภาพ

7

ค ําจํ ากดัความและขอบเขต

รายละเอียดของปุยอินทรียและปุยชีวภาพและความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ

พิจารณาวัฏจักรชีวิตของปุยอินทรียและปุยชีวภาพตอสิ่งแวดลอม

เปรยีบเทียบและจัดลํ าดับผลกระทบของปุยอินทรียและปุยชีวภาพตอสิ่งแวดลอม

พจิารณาสิ่งที่ทํ าใหปุยอินทรียและปุยชีวภาพมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด

ก ําหนดมาตรฐานของปุยอินทรียและปุยชีวภาพทางดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม
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2. รายละเอียดของปุยและความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ

2.1 การแบงประเภทของปุย

ปุยแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ตามชนิดของสารประกอบ ไดแก ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และ
ปุยเคมี

2.1.1 ปุยอินทรีย เปนปุยที่เกิดจากธรรมชาติ โดยการผุพังเนาเปอยของซากพืชและสัตว รวมทั้ง
มลูสตัว อยูในรูปที่พืชจะนํ าไปใชเปนอาหาร ปุยอินทรียนอกจากจะใหธาตุอาหารแกพืชแลว  ยัง
กระตุนการทํ างานของแบคทีเรียในดินและชวยปรับปรุงคุณภาพของดินใหอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น   
ปุยอินทรียน้ีรูจักกันโดยทั่วไปในรูปของปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด
1) ปุยคอก คือ ปุยที่ไดจากมูลสัตวเชน มูลของคางคาว โค กระบือ หมู เปด ไก ฯลฯ  ปุย

ชนิดน้ีจึงประกอบไปดวย สารอินทรียตางๆ ที่ยังยอยสลายไมสมบูรณ  เซลลจุลินทรียและ
ธาตุอาหารพืชตางๆ เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม
ก ํามะถัน เหล็ก ฯลฯ แมมูลสัตวจะมีธาตุอาหารพืชในปริมาณไมเขมขนเหมือนปุยเคมี แต
ก็มีธาตุอาหารพืชครบทุกชนิด สวนประกอบของมูลสัตวแตละชนิดก็แตกตางกันไปตาม
ชนิดของสัตวและอาหารที่สัตวเหลาน้ันกิน เชน มูลของโค กระบือ ที่กินหญาเปนอาหาร
จะมีสวนประกอบของพืชที่ยังยอยสลายไมหมด สวนใหญเปนพวกเซลลูโลส และลิกนิน         
ในมูลสัตวจึงมีทั้งสวนของอาหารสัตวที่ยังยอยไมหมด เซลลจุลินทรีย และยังมีสารอินทรีย
อีกมากมายหลายชนิดที่จุลินทรียสามารถใชเปนอาหารได ในปสสาวะของสัตวก็มีธาตุ
ไนโตรเจนผสมอยูในรูปของยูเรีย ซึ่งจะสลายตัวอยางรวดเร็วไปเปนแอมโมเนียที่พืชหรือจุ
ลินทรียใชไดโดยตรง หลังจากสัตวขับถายออกมามูลสัตวยังมีการยอยสลายไปอีกระยะ
เวลาหนึ่งโดยจุลินทรียที่มีในธรรมชาติ การนํ ามูลสัตวใหมไปใชจึงควรตองระมัดระวังการ
สลายตวัน้ีเพราะอาจจะทํ าใหเกิดความรอนขึ้นมาจนอาจเปนอันตรายตอพืช หรือก็มี
ความเขมขนของเกลือสูง ทํ าใหรากพืชเกิดความเสียหาย หากจะเปรียบเทียบกับปุยหมัก
ที่มีการสลายตัวของสารอินทรียไปมากๆ แลวปุยคอกจะมีขอดีในดานความเปนประโยชน
ของธาตุอาหารพืชที่ยังอยูในรูปที่พืชใชไดงายกวาและมูลสัตวก็เปนอาหารที่ดีสํ าหรับจุลิ
นทรีย เมื่อยอยสลายตัวตอไปในดินจะชวยกระตุนการเจริญของจุลินทรียในดินและปรับ
ปรุงสมบัติชีวภาพของดินไดดีกวาปุยหมัก

2) ปุยหมัก คือ ปุยทีเ่กิดจากการนํ าเอาเศษพืชหรือวัสดุอินทรียตางๆ เชน เศษหญา ใบไม
ฟางขาว ชานออย แกลบ ฯลฯ มากองรวมกัน รดนํ้ าใหความชื้น จุลินทรียชนิดตางๆ ที่ติด
มากบัเศษพชืจะเขายอยสลาย แปรสภาพเศษพืชใหกลายเปนวัสดุสีดํ าหรือน้ํ าตาลเขม
รวนซยุ ดูดซับน้ํ าและธาตุอาหารพืชไดอยางดี มีสารฮิวมิก และเซลลจุลินทรียเปนสวน
ประกอบหลัก ปุยหมักที่ไดที่ดีแลวสวนใหญเปนสารฮิวมิกที่มีการสลายตัวไดชา แตมี
ความสามารถสูงในการปรับปรุงสมบัติดินใหเกิดเปนเม็ดดินที่ดี ระบายอากาศดี ดูดซับ
น้ํ าและธาตอุาหารพืชไวไมใหถูกน้ํ าชะลางสูญหายไปหมด แมวาจะมีปริมาณธาตุอาหาร
พืชนอย ไมเขมขนเหมือนกับปุยเคมี แตปุยหมักก็มีธาตุอาหารที่พืชตองการครบถวนมาก
กวาปุยเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับปุยคอก ปุยหมักมีจุดเดนอยูที่ความสามารถในการปรับ
ปรุงโครงสรางของดินมากกวาความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ปุยหมักมีความคงทน
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ตอการยอยสลายในดินและมีความสามารถดูดซับประจุบวก (หรือความสามารถในการ
ดูดซับเก็บรักษาธาตุอาหารไวใหพืชใช) สูงกวาปุยคอก

ในกระบวนการหมักเศษพืช มักมีการชวยเรงการยอยสลายโดยการเติมมูลสัตว
เพื่อเพิ่มสารอาหารและเชื้อจุลินทรียหรือเติมปุ ยเคมีไนโตรเจนในรูปของยูเรียหรือ
แอมโมเนียมซัลเฟตเพื่อเสริมไนโตรเจนใหกับจุลินทรียในการยอยเศษพืช หากชิ้นสวน
ของพืชมีขนาดใหญ ก็มักถูกบดหรือสับใหมีขนาดเล็กลงเพื่อชวยใหการยอยสลายเร็วขึ้น
ปุยหมกัที่หมักไมไดที่จะเกิดความรอนขึ้นอีกในการนํ าไปใช เน้ือของปุยก็ยังแปรสภาพไป
เปนสารฮิวมิกไดไมดีนัก ทํ าใหความสามารถในการปรับปรุงสมบัติของดินลดลง การใช
ประโยชนในแงของธาตุอาหารพืชจากปุยหมัก สวนใหญก็ตองรอใหปุยหมักสลายตัวกอน
แตการสลายตัวของปุยหมักจะชากวาปุยคอก ธาตุอาหารปลดปลอยออกมาชากวา การใช
ปุยหมักจึงมุงเนนไปในแงของการปรับปรุงสมบัติอื่นๆของดินมากกวา ขอดีอีกประการ
หน่ึงของปุยหมักคือ หากกระบวนการหมักเหมาะสม มีการกลับกองหรือผสมคลุกเคลา
วัสดุทั่วถึง เมล็ดวัชพืช เชื้อโรคพืช เชื้อโรคคน ไขแมลงที่ติดมากับเศษพืช และไขแมลงวัน
บนกองปุย จะถูกทํ าลายไปโดยความรอนในกระบวนการหมัก

3) ปุยพืชสด คือปุยอินทรียที่เปนพืชไถกลบหรือคลุกลงไปในดินในขณะที่พืชน้ันเจริญเติบโต
และสดอยู โดยมีวัตถุประสงคที่จะเพิ่มอินทรียวัตถุหรือฮิวมัส และเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร
ใหแกดิน ชนิดของพืชที่นิยมปลูกเพื่อใชเปนปุยพืชสด ไดแก ปอเทือง ถั่วลาย ถั่วเขียว
เมล็ดเล็ก โสนชนิดตางๆ และถั่วกระดาง เปนตน ถาจะใหไดผลดีควรใชพืชตระกูลถั่ว
เน่ืองจากพืชประเภทนี้สามารถตรึงกาซไนโตรเจนจากอากาศมาใชประโยชนได ดังน้ัน
เมื่อมีการไถกลบพืชลงดินและเกิดการเนาเปอย ไนโตรเจนที่สะสมอยูในพืชจะถูกปลอย
ออกมาในรูปที่พืชหลักสามารถนํ าไปใชประโยชนได

2.1.2 ปุยชวีภาพ เปนปุยที่ไดจากการนํ าจุลินทรียมาใชปรับปรุงดินทางชีวภาพ กายภาพ ทางชีวเคมี
และการยอยสลายอินทรียวัตถุ ตลอดจนการปลดปลอยธาตุอาหารจากพืชจากสารอินทรียหรือ
จากสารอนินทรีย หรอืหมายถึงจุลินทรียที่นํ ามาใชเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตหรือเพิ่มความ
ตานทานของโรคพืช จุลินทรียที่ใชในการทํ าปุยชีวภาพมีอยูหลายชนิด เชน

2.1.2.1 จุลินทรียที่ใหธาตุไนโตรเจน
จุลินทรียในธรรมชาติหลายชนิดสามารถเปลี่ยนกาซไนโตรเจนที่มีมากมายใน
อากาศแตพืชใชไมได ใหกลายเปนสารประกอบแอมโมเนียม โดยกระบวนการที่
เรียกวา “กระบวนการตรึงไนโตรเจน” แอมโมเนียมที่เกิดขึ้นเปนไนโตรเจนที่พืช
สามารถนํ าไปใชประโยชนไดงาย จุลินทรียอาจใหไนโตรเจนที่ตรึงไดแกพืชที่มัน
อาศัยอยูไดโดยตรง หรืออาจเปลี่ยนไปเปนกรดอะมิโนหรือสารอินทรียอื่น ๆ ใน
เซลลจุลินทรียกอน จากนั้นเมื่อจุลินทรียตาย ไนโตรเจนที่เก็บไวจึงจะถูกปลด
ปลอยออกสูดินหรือสภาพแวดลอมในรูปของแอมโมเนียมที่พืชสามารถนํ าไปใช
ประโยชนไดในภายหลัง ไนโตรเจนเปนธาตุอาหารหลักที่พืชตองการในปริมาณ
มากจากดิน  แตทวาในดินโดยทั่วไปมีไนโตรเจนไมเพียงพอแกความตองการของ
พชื  จุลินทรียเหลาน้ีจึงมีบทบาทสํ าคัญอยางยิ่งที่จะชวยเพิ่มไนโตรเจน  ปรับปรุง
ความอุดมสมบูรณของดิน  จุลินทรียเหลาน้ีมีอยูมากมายหลายชนิด แตอาจพอ
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แบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ พวกที่ดํ ารงชีวิตอยางอิสระและตรึง
ไนโตรเจนกับพวกที่เขาไปอาศัยอยูรวมกับพืชแลวตรึงไนโตรเจนดังน้ี
1) จุลินทรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนอยางอิสระ (Free-living nitrogen fixing

microorganisms) โดยไมจํ าเปนตองอาศัยอยูรวมกับพืช เชน อะโซโตแบค
เตอร (Azotobacter) อะโซสไปริลลัม (Azospirillum) และ สาหรายสีเขียวแกม
น้ํ าเงนิพวก อะนาบีนา (Anabaena) นอสทอค (Nostoc) ประสิทธิภาพในการ
ตรงึไนโตรเจนของจุลินทรียที่ดํ ารงชีพอยางอิสระไมสูงนัก เน่ืองจากในสภาพ
แวดลอมมักมีปริมาณสารอาหารใหพลังงานนอยไมเพียงพอแกความตองการ
หรือเผชิญปญหากับการมีกาซออกซิเจนในสภาพแวดลอมมากเกินไปจนไป
ยับยั้งกระบวนการตรึงไนโตรเจน จุลินทรียในกลุมน้ีหลาย ๆ ชนิดจึงมักปรับ
ตัวโดยการพยายามเขาไปอาศัยอยูในรากพืชเพื่อใหมีสารอาหารมากขึ้นและมี
ปญหาเรื่องออกซิเจนนอยลง สาหรายสเีขยีวแกมน้ํ าเงินที่ใชทํ าปุยชีวภาพ เชน
Anabaena sp., Calothrix sp., Cylindrospermum sp., Nostoc sp.,
Scytonema sp. และ Tolypothris sp.

2) จุลินทรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศโดยตองอาศัยอยู รวมกับพืช 
(Symbiotic nitrogen fixing microorganisms) เชน ไรโซเบียม (rhizobium)
ซึง่เปนแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถทํ าใหพืชตระกูลถั่วหลายๆ ชนิด ทั้งพืชลม
ลุกและไมยืนตน เชน ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง แค กระถินณรงค  และกามปู
เกิดเปนปมรากที่ไรโซเบียมก็เขาไปอาศัยแลวไดรับสารอาหารใหพลังงานจาก
ตนถั่ว ขณะเดียวกันก็สงไนโตรเจนที่ตรึงไดใหแกตนพืช เชื้อแอคทิโนมัยซีทที่
ชื่อแฟรงเคีย (Frankia)  สามารถทํ าใหพืชบางชนิดเกิดปมและตรึงไนโตรเจน
ไดเชนเดียวกับไรโซเบียม แตวาจะเกิดปมกับพืชพวก    ตนไม เชน สนทะเล
สนประดิพัทธ  สาหรายสีเขียวแกมน้ํ าเงินพวกอะนาบีนา (Anabaena) หาก
เขาไปอาศัยอยูในโพรงใบของแหนแดงจะตรึงไนโตรเจนไดดีกวาที่อยูอยาง
อิสระในธรรมชาติ  พวกนอสทอค (Nostoc) สามารถอยูในสวนรากของปรง     
การเขาไปอาศัยรวมกันกับพืชมักทํ าให   จุลินทรียเหลาน้ีมีประสิทธิภาพใน
การตรึงไนโตรเจนไดมากขึ้น

จุลินทรียตรึงไนโตรเจนที่กลาวมา แตละชนิดก็มีอยูมากมายหลายสาย
พันธุ แตละสายพันธุมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนไมเทากัน ดังน้ันจึงมี
การพยายามคัดเลือก หรือปรับปรุงพันธุของจุลินทรียเหลาน้ันใหไดสายพันธุที่
มีความสามารถสูง ๆ ในการตรึงไนโตรเจนมาท ําการผลิตออกเปนผงเชื้อหรือ
ปุยชวีภาพเพื่อนํ าไปใสในแปลงปลูกพืชหรือคลุกกับเมล็ดพันธุพืช

2.1.2.2 จุลินทรียชวยเพิ่มความเปนประโยชนของฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรัสเปนธาตุอาหารพืชที่สํ าคัญอีกธาตุหน่ึงที่ในดินมักมีปริมาณไมเพียงพอ
ตอความตองการของพืช ฟอสฟอรัสที่มีอยูมักอยูในรูปที่ละลายไดนอยหรือไมเปน
ประโยชนตอพืช พบวามีกิจกรรมจุลินทรียในดินหลายชนิดสามารถชวยละลาย
ฟอสฟอรัสออกมาไดมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งฟอสฟอรัสที่อยูในรูปของ
แคลเซยีมฟอสเฟต ทํ าใหพืชสามารถนํ าเอาฟอสฟอรัสไปใชประโยชนไดมากขึ้น   
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จุลินทรียบางกลุม เชน เชื้อราไมคอรไรซา ก็สามารถชวยสงเสริมความสามารถ
ของรากพชืในการดูดซับฟอสฟอรัสจากดินได  จึงมีการนํ าเอาจุลินทรียมาทํ าเปน
ผงเช้ือเพื่อใชประโยชน เชน

1) จุลินทรียละลายฟอสเฟต (Phosphate solubilizing microorganisms) จุลินทรีย
บางชนิดสามารถชวยละลายฟอสเฟตที่อยูในดินออกมาใหพืชใชประโยชนได  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดินที่คอนขางเปนดาง ซึ่งฟอสเฟตมักตกตะกอนในรูปของ
แคลเซียมฟอสเฟต  ตัวอยางจุลินทรียที่มีความสามารถนี้ไดแก แบคทีเรียพวก
Bacillus, Pseudomonas, Thiobacillus และเชื้อราพวก Aspergillus  และ
Penicillium เปนตน จึงมีการคัดเลือกจุลินทรียที่สามารถละลายฟอสเฟตมาใช
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการใสหินฟอสเฟตเพื่อเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสแกดิน

2) ไมคอรไรซา (Mycorrhiza) เชื้อราในดินบางชนิดสามารถเขาไปอาศัยอยูรวมกับ
รากพืช  โดยแทรกเสนใยบางสวนเขาไปในราก และบางสวนแผกระจายอยูในดิน
เสนใยสวนในดินจะชวยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับดิน ชวยดูดซับแรธาตุอาหารตาง ๆ
และนํ ้าจากดินใหกับพืช นอกจากชวยดูดซับธาตุอาหารตาง ๆ โดยทั่วไปแลวเชื้อ
ราพวกนี้ยังมีความสามารถดูดซับฟอสฟอรัสมากเปนพิเศษ  การใชเชื้อราไมคอร
ไรซา จึงมักมุงเนนไปที่ฟอสฟอรัสมากกวาแรธาตุตัวอื่น ๆ

3) ไมคอรไรซา ทีนํ่ ามาใชประโยชนกันมากมี 2 พวก คือ เอคโตไมคอรไรซา
(Ectomycorrhiza) ซึ่งเกิดกับพวกไมยืนตน เชน สน จึงมักนํ ามาเพาะใหกับกลา
ไมในการปลูกปา ท ําใหกลาไมทนทานตอความแหงแลงไดดีขึ้นและเจริญเติบโต
ไดเร็วขึ้น อีกพวกหนึ่งคือ เอนโดไมคอรไรซา (Endomycorrhiza) ไมคอรไรซา
ชนิดน้ีมีอยูหลายชนิด บางชนิดก็เปนไมคอรไรซาของกลวยไม แตเอนโด       ไม
คอรไรซา ชนิดทีส่ ําคัญและมีบทบาทมากทางการเกษตรไดแก เวสสิคูลาร-อาบัส
คูลารไมคอรไรซา หรือ วี-เอไมคอรไรซา (Vesicular-arbuscular mycorrhiza)
เปนไมคอรไรซาที่มีความสํ าคัญมาก เพราะเกิดกับพืชเศรษฐกิจการเกษตรแทบ
ทุกชนิด เชน สม  กาแฟ  ออย  ขาว  ขาวโพด  ขาวฟาง  ถั่วตางๆ พืชอาหารสัตว
ไมดอกไมประดับ ไมผล หรือพวกพืชผักหลายชนิด  จึงเปนจุลินทรีย อีกชนิดหนึ่ง
ทีม่ศีกัยภาพสูงที่จะนํ ามาใชเพราะชวยดดูซับฟอสฟอรัส ธาตุอาหารอื่นๆ และนํ้ า
ใหกับพืชที่ปลูก อยางไรก็ตามหากดินมีความอุดมสมบูรณสูง มีฟอสฟอรัสมากอยู
แลว การเกิดไมคอรไรซาหรือประโยชนที่ไดจากไมคอรไรซาจะไมมากเหมือนกับ
ดินทีม่คีวามอุดมสมบูรณต่ํ า
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2.1.3 ปุยเคมี เปนปุยที่ไดหรือทํ าจากสารอนินทรียหรือจากอินทรียสังเคราะห เชน ปุยยูเรียที่ใช
ส ําหรบัใหธาตุอาหารแกพืช อาจไดจากแหลงแรธาตุที่สะสมอยูตามธรรมชาติหรือใชกรรมวิธี
ทางวิทยาศาสตรเข าทํ าการผลิตเพื่อใหมีธาตุปุ ยหรือธาตุอาหารหลักที่พืชตองการคือ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  ปุยเคมีมีทั้งในรูปของปุยเชิงเด่ียวที่มีธาตุปุยเพียงธาตุ
เดียวเชนปุยแอมโมเนียมซัลเฟตที่มีเพียงธาตุปุยไนโตรเจนหรือซูเปอรฟอสเฟตที่ใหธาตุปุย
ฟอสฟอรัส ในรูปปุยเชิงประกอบที่มีธาตุปุยอยางนอยสองธาตุขึ้นไป  หรือปุยเชิงผสม ที่ไดจาก
การผสมปุยเคมีประเภทตางๆเขาดวยกันเพื่อใหมีธาตุอาหารพืชตามตองการ ปุยเคมีที่ผลิตใน
ปจจุบันจึงมีมากมายหลายสูตร ดังตัวอยางตอไปน้ี

1) ปุยเชิงเด่ียว ประเภทไนโตรเจน (N) ไดแก
- แอมโมเนียมซัลเฟต มีธาตุไนโตรเจนรอยละ 20-21 อยูในรูปของแอมโมเนียม
- ยูเรีย มีธาตุไนโตรเจนทั้งหมดรอยละ 44-46
- แอมโมเนียมไนเตรต มีธาตุไนโตรเจนทั้งหมดรอยละ 32-35 โดยอยูในรูป

แอมโมเนียมและไนเตรตอยางละครึ่ง
- แอมโมเนียมคลอไรด มีธาตุไนโตรเจนทั้งหมดรอยละ 26

2) ปุยเชิงเด่ียวประเภทฟอสฟอรัส (P) ไดแก
- ซูเปอรฟอสเฟต มีธาตุฟอสฟอรัสอยูในรูปฟอสเฟตที่เปนประโยชน (P2O5) รอยละ

20-21
- ดับเบิลซูเปอรฟอสเฟต มีฟอสเฟตที่เปนประโยชน รอยละ 32-40
- ทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต มีฟอสเฟตที่เปนประโยชน รอยละ 45-46

3) ปุยเชิงเด่ียวประเภทโพแทสเซียม (K) ไดแก
- โพแทสเซียมซัลเฟต มีโพแทชที่ละลายในนํ้ า (K2O) รอยละ 48-50
- โพแทสเซียมคลอไรด มีโพแทชที่ละลายในนํ้ า (K2O) รอยละ 60

4) ปุยสูตร 16-20-5 มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดรอยละ 16 มีฟอสเฟตที่เปน
ประโยชนรอยละ 20  มีโพแทชที่ละลายในนํ้ ารอยละ 5

2.2 สวนประกอบหลักในการผลิตปุย

2.2.1 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตปุยอินทรีย

วัตถดิุบทีส่ามารถนํ ามาใชทํ าปุยอินทรีย  สามารถแบงเปน 3 กลุม ดังน้ี
1) วัตถดิุบทีนํ่ ามาทํ าปุยคอก ไดแก ปสสาวะและมูลสัตวของสัตวชนิดตางๆ เชน โค กระบือ

สุกร มา เปด ไก แพะ แกะ คางคาว และสัตวอื่นๆ มูลสัตวที่มีอยูในแหลงตางๆ อาจมี
ลกัษณะหรือมีวัสดุเจือปนที่แตกตางกันไป เชน มูลสุกรมักจะผสมอยูกับน้ํ าลางคอกอยูใน
บอ มูลไกจะมีเศษอาหารผสมกับแกลบรองคอก มูลโค กระบือ ไมคอยมีสิ่งเจือปนนัก ใน
มูลสัตวนอกจากจะมีแรธาตุอาหารพืชแลวยังอุดมไปดวยสารอาหารของจุลินทรีย จึงมี
จุลนิทรยีเจริญเติบโตอยูเปนจํ านวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในมูลสัตวกินหญาที่มี
เซลลูโลสอยูสูงก็มักมีจุลินทรียพวก Cellulolytic microorganisms เจรญิอยูเปนจํ านวนมาก
ทั้งพวกแบคทีเรียและเชื้อรา เชน Cellulomonas, Bacillus, Pseudomonas, Nocardia,
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Thermoactinomyces, Thermomonospora, Streptomyces, Humicola, Thielavia, และ
Scytalidium ซึ่งจุลินทรียเหลาน้ีจะมีจุลินทรียพวกที่ทนความรอนสูง (Thermophilic
microorganisms) ปะปนอยูเปนจํ านวนมาก การนํ าเอามูลโค กระบือ ไปใชในการทํ าปุย
หมักจึงมักชวยเรงการสลายตัวของเศษพืชไดดี

2) วัตถดิุบทีนํ่ ามาใชทํ าปุยหมัก ไดแก เศษซากของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว โดยทั่วไปจะไดมา
จากพืช โดยมักเปนเศษพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เชน ฟางขาว
ตนขาวโพด ตนขาวฟาง ตนถั่ว ฝาย เศษผัก กากออย แกลบ ขี้เลื่อย ขุยมะพราว
ผักตบชวา กากเมล็ดขาวฟาง เศษหญา หรือวัชพืชตางๆ รวมทั้งเศษขยะตามบานเรือน
เชน เศษกระดาษ ใบตอง กิ่งไม ใบไม การยอยสลายของพืชจะเร็วหรือชาก็ขึ้นอยูกับเนื้อ
ของวัสดุเหลาน้ันวามีสวนที่จุลินทรียสามารถใชเปนอาหารไดยากหรืองาย และมีแรธาตุ
อาหารเพียงพอกับความตองการของจุลินทรียหรือไม โดยปกติเศษพืชเหลาน้ีจะมีแรธาตุ
อาหารบางชนิดนอยมาก ไมเพียงพอตอความตองการของจุลินทรีย โดยเฉพาะธาตุ
ไนโตรเจน ดังน้ันถาตองการใหเศษพืชเหลาน้ีสลายตัวไดรวดเร็ว ตองเพิ่มปริมาณธาตุ
ไนโตรเจนลงไปในรูปของปุยเคมี หรือมูลสัตวแทน

3) วัตถดิุบทีนํ่ ามาทํ าปุยพืชสด ไดแก พืชชนิดตางๆ โดยควรเปนพืชโตเร็ว ไมเปนวัชพืชแต
สามารถแขงขันกับวัชพืชไดดี ทนแลงและเจริญเติบโตไดดีในฤดูแลง เมล็ดพันธุหาไดงาย
ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี
• ปุยพืชสดที่ไมใชพืชตระกูลถั่ว เชน ขาวโพด ขาวฟาง มิลเลตและหญาบางชนิด
• ปุยพชืสดจากพืชตระกูลถั่ว  พืชตระกูลถั่วที่ควรนํ ามาทํ าเปนปุยพืชสด แบงออกได 2

กลุม ดังน้ี
- ปุยพืชสดที่ปลูกตนฤดูฝน ไดแก ถั่วพุม ถั่วพรา และถั่วเขียวเมล็ดแดง
- ปุยพืชสดที่ปลูกปลายฤดูฝน เปนกลุมถั่วที่ไวแสง อายุออกดอกยาวกวา 50 วัน ได

แก ปอเทือง โสนอินเดีย และโสนไตหวัน นอกจากนี้ยังมีถั่วชนิดอื่นๆ ไดแก ถั่วอัญ
ชัญ ถั่วแปบ ไมยราพไรหนาม ถั่วลาย และถั่วสไตโล

2.2.2 วัตถุดิบในการผลิตปุยชีวภาพ

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตปุยชีวภาพ แบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก
1) หัวเชื้อจุลินทรีย เปนการนํ าจุลินทรียที่ตองการผลิต เชน สาหรายสีเขียวแกมน้ํ าเงิน        

ไรโซเบียม และเชื้อไมคอรไรซา มาเพาะเลี้ยง เพิ่มปริมาณใหมากขึ้น หัวเชื้อจุลินทรียน้ีอาจ
นํ าไปใชโดยตรงหรือผสมกับวัสดุรองรับกอนนํ าไปใช หัวเชื้อจุลินทรียแตละชนิดมีกรรมวิธี
การผลิตที่แตกตางกันออกไป เชน เชื้อแบคทีเรียพวกไรโซเบียมหรือบาซิลลัส มักเพาะเลี้ยง
ในอาหารเหลว เชื้อราอาจเพาะในวัสดุอาหารแข็งที่มีการระบายอากาศดี เชื้อรา วี-เอ ไม
คอรไรซา ตองเพาะเลี้ยงรวมกับพืชอาศัยในวัสดุปลูกที่จะใชเปนผงเชื้อโดยตรง เปนตน

2) วัสดุรองรับ เปนวัสดุที่ใชรองรับเชื้อจุลินทรีย โดยทั่วไปมีวัตถุประสงคใชผสมกับเชื้อ
จุลินทรียที่ไดจากการเพาะเลี้ยง เพื่อใหมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตอการเก็บรักษาและ
จํ าหนายหรือชวยปกปองจุลินทรียใหรอดชีวิตไดนานขึ้นทั้งในผงเชื้อ ในดิน และในสภาพ
แวดลอม เชน ดินพีท ลิกไนต ทราย เวอรมิคูลไลต นอกจากนี้การใชวัสดุเสริมหรือรองรับน้ี
ก็เพื่อใหผงเช้ือมีลักษณะที่เหมาะสมและสะดวกตอการใช เชน ในกรณีของเชื้อไรโซเบียมที่
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ไดจากการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว การใชผงพีทเปนวัสดุรองรับไมเพียงแตจะชวยให
ไรโซเบียมสามารถเจริญเพิ่มปริมาณขึ้นมาในผงพีทเทาน้ัน แตจะทํ าใหไดผงเช้ือที่สะดวก
ตอการนํ าไปคลุกเมล็ดถั่วกอนปลูก ซึ่งใชไดงาย และมีประสิทธิภาพดีกวาการใชสารละลาย
เชื้อโดยตรง วัสดุรองรับเหลาน้ีสวนใหญนิยมใชสารอินทรีย เชน ผงพีท ซึ่งก็คือ ดินอินทรีย
หรอืดินพรุ ที่มีการปรับแกความเปนกรดแลว หรือ ปุยหมักที่แปรสภาพไดที่ดีแลว นํ ามา
รอนใหเปนผงละเอียดกอนใช  

2.2.3 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตปุยเคมี

วัตถดิุบทีส่ ําคญัในการผลิตปุยเคมี โดยทั่วไปอาจจํ าแนกวัตถุดิบที่จํ าเปนตอการผลิตปุยเคมีออก
เปน 3 กลุมใหญๆ คือ

1) วัตถุดิบพื้นฐานหรือวัตถุดิบปฐมภูมิ (Primary raw materials) ในอุตสาหกรรมการผลิตปุย
เคมีชนิดตางๆ โดยทั่วไปมี
• วัตถดิุบที่เปนแหลงที่จะใหกาซไฮโดรเจนสํ าหรับการผลิตกาซแอมโมเนียสังเคราะห ซึ่ง

ทีส่ ําคญัและนิยมใชกันมากที่สุด คือ กาซธรรมชาติ รองลงไปคือ แนปทา (Naphtha)
และสารไฮโดรคารบอนอื่นๆ เปนตน

• วัตถดิุบสํ าหรับผลิตปุยฟอสเฟต เชน หินฟอสเฟต ที่มีฟอสฟอรัสเปนองคประกอบของ
แรอะพาไทต (Apatite) ซึ่งเปนแหลงที่มาหลักของฟอสเฟตในปุยเคมีที่มีธาตุ
ฟอสฟอรัส

• ก ํามะถนั ใชส ําหรบัการผลติกรดกํ ามะถันโดยตรง เพื่อนํ ามาทํ าปฏิกิริยากับหิน
ฟอสเฟตเพื่อการผลิตกรดฟอสฟอริก

• แรโพแทสในรูปตางๆ เชน ที่อยูในรูปแรซิลไวต (Sylvite) ซิลวิไนต (Sylvinite) คารนัล
ไลต (Carnallite) และแลงเบไนต (Langbeinite) รวมทั้งในรูปสารละลายของเกลือโพ
แทส สินแรเหลาน้ีปกติจะไมอยูในรูปที่บริสุทธิ์ ถาสินแรชนิดใดมีปริมาณโพแทสเซียม
สงูพอสมควร ก็อาจขุดขึ้นมาบดละเอียดแลวนํ าไปใชเปนปุยไดโดยตรง  แตถาสินแรมี
เกลอืชนิดอื่นบางชนิดปนอยูมากการนํ าไปใชโดยตรงอาจเปนผลเสียตอพืชได

2) วัตถดิุบลํ าดับรองหรือวัตถุดิบทุติยภูมิ (Secondary raw materials) ไดแก วัตถุดิบที่มีการ
ผลิตมาขั้นหนึ่งกอนแลว อาจอยูในรูปที่เปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซ เชน วัตถุดิบใน
รูปแมปุยชนิดของแข็งตางๆ เชน ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต แอมโมเนียมฟอสเฟต
โพแทสเซียมคลอไรด รวมทั้งวัตถุดิบหรือแมปุยในรูปของเหลว ไดแก กรดอนินทรียตางๆ
เชน กรดกํ ามะถัน กรดฟอสฟอริก กรดไนตริก หรือกรดดินประสิวและปุยในรูปกาซ เชน
กาซแอมโมเนียสังเคราะห เปนตน

3) วัตถุดิบเสริม หมายถึง วัตถุดิบที่ใชเพื่อชวยปรับสภาพทางกายภาพหรือทางเคมีของปุยให
ดีขึน้ เชน ใชในการชวยทํ าใหสามารถปนเม็ดปุยไดดีขึ้น ใชผสมลงไปเพื่อปองกันไมใหปุย
ชื้นงายจับตัวกันเปนกอนแข็ง ใชเพื่อเคลือบเม็ดปุย สารพวกยิปซัม ปูน ใชเปนสารตัวเติม
ปรบัน้ํ าหนักใหปุยมีสูตรตามตองการโดยไมมีผลกระทบตอปริมาณธาตุอาหารหลักในปุย
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2.3 กรรมวิธีผลิตปุย

2.3.1 กรรมวิธีผลิตปุยอินทรีย

2.3.1.1 กรรมวิธีผลิตปุยคอกในระดับอุตสาหกรรม ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังน้ี
1) การเตรียมชนิดและวัสดุที่ใช เปนการรวบรวมมูลสัตวใหไดปริมาณมากพอที่จะ

นํ าไปเก็บในสถานที่เก็บโดยเฉพาะ เพื่อปองกันกลิ่นและแมลงวันรบกวน
2) การอบและการปนเม็ด เปนการนํ ามูลสัตวไปผานเครื่องปนเม็ดและอบแหงใหมี

ความชืน้ต่ํ า เพื่อใหเม็ดปุยไมมีกลิ่น มีธาตุอาหารที่เขมขน และเก็บไวไดนาน
3) การบรรจุและขนสง เปนการนํ าปุยที่ผานการปนเม็ดมาบรรจุใสถุงและขนสง

กระจายสินคาไปยังเกษตรกร

2.3.1.2 กรรมวิธีผลิตปุยหมัก สามารถกระทํ าไดโดยการน ําเอาวัสดุดิบอินทรียตางๆ เชน
ชานออย แกลบ ฟางขาว ฯลฯ มาตัง้กองบนพื้นหรือในบอหมัก รดนํ้ าใหความชื้น
หมักไว จุลินทรียที่ติดมากับเศษวัสดุ มูลสัตว หรือผงเชื้อเรงปุยหมักจะยอยสลายเศษ
พืชใหแปรสภาพไปจนกระทั่งเปนปุยหมักที่มีลักษณะเปนขุย รวนซุย ยุย สน้ํี าตาลดํ า
การตั้งกองบนพื้นจะชวยประหยดัคาใชจายในการทํ าปุยหมัก ดูแลกองปุยไดงาย ไม
สิ้นเปลืองแรงงาน การระบายอากาศดี และเศษพืชสลายตัวไดดีกวาการหมักในหลุม
กรรมวิธีผลิตปุยหมักประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี
1) การเตรียมพื้นที่ สถานที่หรือบริเวณที่จะผลิตปุยหมักควรเปนที่ๆ มีการระบาย

น้ํ าดี น้ํ าไมขงั มแีหลงน้ํ าที่ใชรดกองปุย หางจากชุมชนในระยะที่ไมสงกลิ่น
รบกวน การผลิตในระดับอุตสาหกรรมควรผลิตในโรงเรือนที่มีหลังคากันฝน
เพื่อสามารถควบคุมความชื้นในกองปุยไมใหเนาแฉะ

2) การเตรียมชนิดและวัสดุที่ใชหมัก เปนการเตรียมเศษซากวัสดุอินทรียที่เปนวัตถุ
ดิบ เชน เศษพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวทางการเกษตร วัสดุอินทรียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร เศษพืชจากตลาด หรือชุมชนรวมทั้งวัสดุเหลือทิ้งตางๆ
นอกจากนี้ยังมีวัสดุเสริมชวยเรงการยอยสลายไดแก ปุยคอก ปุยเคมีไนโตรเจน
หัวเชื้อจุลินทรียชวยเรงปุยหมัก

3) การตัง้กองปุย เปนการนํ าเศษพืชหรือวัสดุที่ใชหมักมากองรวมกัน โดยอาจผสม
คลกุเคลากับมูลสัตว และปุยเคมี รดนํ้ าใหมีความชื้นเหมาะสม ในชวงแรกภาย
ในกองวัสดุจะมีอาหารชนิดที่จุลินทรียสามารถใชไดงายอยูเปนจํ านวนมาก จุลิ
นทรียจึงเจริญเติบโต และเพิม่จํ านวนไดอยางรวดเร็ว ทํ าใหเกิดความรอนในกอง
ปุย โดยความรอนอาจสูงถึง 55 - 80 องศาเซลเซียส ภายใน 2 - 4 วัน จาก
น้ันความรอนจะรักษาระดับอยูที่ 45 – 60 อยูชวงเวลาหนึ่ง แลวคอยๆ ลดลง
ขณะเดยีวกันเนื้อของเศษพืชที่ใชหมักก็เปอยยุย และมีสีคลํ้ าขึ้น จนในที่สุดกอง
ปุยกเ็ยน็ลง เศษพืชจะมีลักษณะรวนซุย มีสีดํ าหรือน้ํ าตาลเขม ยุบตัวลงประมาณ
1/3 - 1/4 สวนของกองเดิม สามารถนํ าไปใชไดโดยไมเกิดอันตรายใดๆ ตอพืช
ขณะหมักตองควบคุมความชื้นในกองปุยใหเหมาะสม ควรมีการคุย พลิก กลับ
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กองปุยเปนครั้งคราว อาจเพิ่มอากาศใหกองปุยโดยการใชปมพนอากาศเขาไปใน
กอง ความรอนที่เกิดขึ้นในกองจะชวยทํ าลายเชื้อโรค เมล็ด   วัชพืช หรือ ไข
แมลง ที่ติดมากับวัสดุ

2.3.1.3 กรรมวิธีผลิตปุยพืชสด ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี
1) การเตรียมดิน เปนการเตรียมพื้นที่ในการปลูกพืชสด โดยควรเปนพื้นที่ราบ

สมํ ่าเสมอและไมมีน้ํ าขัง และมีการปรับปรุงสภาพของดินใหเหมาะสม เชน ถา
เปนดินเปรี้ยว ควรใสปูนลงไปกอน จะชวยใหพืชสดเจริญเติบโตและใหน้ํ าหนัก
พืชสดสูง

2) การเตรียมเมล็ดพันธุ เปนการนํ าเมล็ดพันธุใหม ที่มีความงอกงามดี แข็งแรง
เมลด็ควรมีความสามารถในการงอกรอยละ 70 ขึ้นไป เพื่อนํ าไปปลูกได
สมํ ่าเสมอและไมเปลืองเมล็ดในการปลูก

3) การปลูกพืชสดและไถพรวน เปนการปลูกพืชสดโดยการปลูกเปนแถวในพื้นที่
แปลงใหญ ปลูกเปนพืชแซมในระหวางพืชหลักที่ปลูก และปลูกแบบใชเปนพืช
คลุมดิน นิยมใชกันมากในสวนผลไม หรือสวนยางพารา โดยการปลูกพืชสด
ชนิดพืชคลุมดินที่เปนเถาเลื้อยเพื่อปองกันวัชพืช และการชะลางพังทลาย

2.3.2 กรรมวิธีผลิตปุยชีวภาพ

การผลติปุยชีวภาพเปนการผลิตเชื้อจุลินทรียในปริมาณมากพอที่จะนํ าไปใชประโยชนได ซึ่ง
จุลินทรียแตละชนิด จะมีวิธกีารเลี้ยงขยายเพื่อเพิ่มจํ านวน และมีขั้นตอนการผลิตที่แตกตางกัน
สิง่ทีต่องค ํานึงถึงคือ เชื้อที่นํ ามาผลิตควรตองเปนเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ตรงตามวัตถุประสงค
ของการใช ควรผลิตใหไดเชื้อจุลินทรียที่บริสุทธิ์ หรือปนเปอนจากเชื้อในธรรมชาติใหนอยที่สุด
มปีรมิาณเชื้อที่มีชีวิตในผงเชื้อในปริมาณที่ไมต่ํ ากวาที่ระบุไวบนฉลาก ซึ่งเปนปริมาณที่
สามารถนํ าไปใชไดผล และสามารถผลติใหไดปริมาณที่เพียงพอในการที่จะนํ าไปใชตอไป

2.3.2.1 การผลิตเชื้อไรโซเบียม
เชือ้ทีจ่ะน ํามาผลิตตองไดรับการคัดเลือกและทดสอบวามีประสิทธิภาพดี จากนั้นนํ า
มาขยายปริมาณผลิตเพื่อนํ าไปใชตอไป โดยมีวิธีการผลิตหลายวิธี เชน
1) เลี้ยงบนอาหารวุน
2) เลี้ยงในอาหารเหลว
3) นํ าเชือ้ที่เลี้ยงในอาหารมาผสมกับวัสดุรองรับ ซึ่งมักใชอินทรียวัตถุ เชน   ดิน

พีทเปนวัสดุรองรับ

2.3.2.2 การผลติเชื้อสาหรายสีเขียวแกมน้ํ าเงิน
สาหรายสีเขียวแกมนํ้ าเงินสามารถเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อหลายชนิด ซึ่งจะเริ่มจาก
การนํ าเชื้อสาหรายสีเขียวแกมนํ้ าเงินชนิดที่มีประสิทธิภาพดีเลี้ยงในอาหารจนเพิ่ม
จํ านวนในหลอดทดลอง จากนั้นนํ าไปเพิ่มปริมาณโดยการนํ าสาหรายที่เลี้ยงไวใน
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ภาชนะทีถ่กูแสงไดในอาหารเหลว จนไดสาหรายจํ านวนหนึ่ง จากนั้นนํ าไปเลี้ยงใน
อาง ถัง หรือบอดิน

2.3.2.3 การผลิตเชื้อไมคอรไรซา
เชื้อไมคอรไรซาทั้งชนิดวี-เอ ไมคอรไรซา มีวิธีการผลิตที่แตกตางกัน เชื้อวี-เอไม
คอรไรซา ไมสามารถเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อได เน่ืองจากเปนเชื้อราที่จะเจริญได
โดยอาศัยอยูกับรากพืช ดังน้ันการผลิตจึงตองอาศัยพืชเพื่อใหเชื้อไมคอรไรซาเจริญ
เติบโตและขยายจํ านวน วิธีการผลิตจึงทํ าไดโดยวิธีการปลูกพืชทั้งในกระถางหรือใน
แปลง การจะผลิตในแปลงจะตองผลิตในพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อจะสามารถควบคุม
สภาพแวดลอมตางๆ เชน อบวัสดุปลูกเพื่อฆาเชื้อจุลินทรียอื่นๆ ที่ปะปนอยู ไมให
เกิดการปนเปอนตอเชื้อที่จะผลิตขึ้น กระบวนการผลิตตองมีการดูแลอยางใกลชิด
ตลอดระยะเวลาที่ปลูกพืชอาศัย ระมัดระวังไมใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรค ดังน้ัน
กอนการปลูกพืชอาศัยจะตองกํ าจัดเชื้อปนเปอนที่ติดมากับดิน หรือเมล็ดพืช โดยกา
รอบฆาเชือ้ในดินดวยไอนํ้ า ความรอนหรือสารฆาเชื้อบางชนิด เพื่อปองกันการผลิต
เชือ้อืน่ที่อาจเปนอันตรายตอพืช จากนั้นจึงทํ าการปลูกพืชอาศัย พืชอาศัยที่ดี ไดแก
ขาวฟาง ขาวโพด หญาไขมุก หญาคุดซู โดยปลูกพืชในดินที่มีคุณสมบัติรวนผสม
ทราย และใสสปอรของเชื้อวี-เอ ไมคอรไรซาลงไป เชื้อจะเขาสูราก และผลิตเพิ่ม
จํ านวนสปอรในดิน ทั้งรากและสปอรในดินสามารถนํ าไปใชกับการปลูกพืชที่
ตองการ

2.3.2.4 การผลิตจุลินทรียละลายฟอสเฟตและจุลินทรียยอยสลายวัสดุอินทรีย
การผลิตจะมีวิธีการเลี้ยงเชื้อจุลินทรียที่บริสุทธิ์ในอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อเพิ่มปริมาณ
กอน จากการที่จุลินทรียละลายฟอสเฟตและจุลินทรียยอยสลายวัสดุอินทรีย มีความ
หลากหลาย ประกอบไปดวยเชื้อจุลินทรียชนิดตางๆ จึงมีหลักการผลิตโดย ทั่วไปดัง
น้ี คือ ใชหัวเชื้อจุลินทรียที่บริสุทธิ์ ปราศจากการปนเปอน และเปนเชื้อที่ผานการ
ทดสอบแลววาเปนเชื้อที่มีประสิทธิภาพ เลือกใชชนิดของอาหารที่เหมาะสมกับจุลิ
นทรยีแตละชนิด กํ าจัดการปนเปอนที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการผลิต จากนั้นตรวจ
สอบปรมิาณและคุณภาพกอนนํ าไปใช

2.3.3 กรรมวิธีผลิตปุยเคมี

กระบวนการผลิตปุยเคมีมีหลายวิธีโดยขึ้นอยูกับชนิดของปุย ในที่น้ีไมขอกลาวถึง

2.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และปุยเคมี

ประสิทธิภาพหรือประโยชนที่ไดรับจากปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และปุยเคมีจะมีความแตกตางกัน
ดังแสดงในตารางที่ 2
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2.5 อุตสาหกรรมการผลิตปุย

อตุสาหกรรมผลิตปุยในประเทศเปนการผลิตปุยเคมีผสม ซึ่งตองอาศัยวัตถุดิบ (แมปุย) นํ าเขา
จากตางประเทศเกือบทั้งหมดมาผลิตเปนปุยเคมีสูตรตางๆ ซึ่งการผลิตปุยในประเทศยังมีนอย
มากเมือ่เปรียบเทียบกับปริมาณความตองการใชปุยทั้งหมดภายในประเทศ จึงจํ าเปนตองสั่ง
ปุยจากตางประเทศเขามาจํ าหนายทุกป ซึ่งปุยที่นํ าเขามีทั้งที่เปนปุยเดี่ยว แมปุย และปุยผสม

เมือ่เกดิภาวะวิกฤตเศรษฐกิจคาเงินบาทลดลง มีผลทํ าใหปุยเคมีที่ตองนํ าเขามีราคาแพงขึ้น
มาก ตนทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น การหันมาใชวัสดุอื่นๆ ที่มีอยูภายในประเทศมาเปน
แหลงธาตุอาหารพืชชดเชยการใชปุยเคมี ตลอดจนใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปน
ประเดน็ส ําคญัที่จะชวยลดคาใชจายของประเทศในการนํ าเขาปุยเคมี โดยยังคงความสามารถ
ในการผลิตไว หนวยงานตางๆ ของรัฐจึงหันมาสงเสริมการใชปุยอินทรียมากขึ้น การสนับสนุน
ใหใชปุยอินทรียมาเสริมการใชปุยเคมี นับเปนแนวทางการจัดการความสมบูรณของดินที่ถูกวิธี
เน่ืองจากปุยอินทรียจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยเคมีไดโดยตรง

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพหรือประโยชนที่ไดรับของปุยอินทรีย ปุยชีวภาพและปุยเคมีที่มีตอดินและพืช
             คุณสมบัติ            ปุยอินทรีย               ปุยชีวภาพ                 ปุยเคมี

1. สมบัติทางกายภาพของดิน
ปรับปรุงโครงสรางของดินให
 รวนซุย ดูดซับนํ้ า และระบาย
 อากาศดีขึ้น

สวนใหญไมปรับปรุงโครงสราง
ดินนอกจากจุลินทรียบางชนิด
เชน สาหรายสเีขยีวแกมนํ้ าเงิน

ไมปรับปรุงโครงสรางของดิน

2. ชนิดของธาตุอาหารพืช เม่ือสลายตัวใหธาตุอาหาร
พืชครบทุกชนิด

ชวยเพ่ิมปริมาณ หรือความ
เปนประโยชนของธาตุอาหาร
บางชนิดขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อ

เพ่ิมเฉพาะธาตุอาหารหลัก 1-3
ชนิด อาจมีธาตุอื่นเพ่ิมเติมใน
องคประกอบของปุย

3. ปริมาณธาตุอาหารหลัก
มีปริมาณธาตุอาหารไม
เขมขน สวนใหญอยูในชวง
0.5 – 2 เปอรเซนต

ปริมาณไมแนนอนขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพ และชนิดของ
จุลินทรีย

มีธาตุอาหารเขมขนปริมาณ
ขึ้นอยูกับชนิดปุย

4. ความเปนกรด-ดางของดิน ลดการเปลี่ยนแปลง
ความเปนกรด-ดางของดิน - เปลี่ยนความเปนกรด-ดางของ

ดินไดงายกวา แลวแตชนิดของปุย
5. การกระตุนการเจริญเติบโต
    ของพืช ไมรวดเร็ว ชึ้นอยูกับชนิด,ประสิทธิภาพของ

เชื้อและสภาพแวดลอม รวดเร็ว

6. เพ่ิมการดูดซับธาตุอาหารพืช
    ของดิน เพ่ิมไดมาก - ไมเพ่ิม

7. การละลายนํ้ า ละลายนํ้ าไดนอย - ละลายนํ้ าไดดี
8. การอุมนํ้ าของดิน เพ่ิม - ไมเพ่ิม

9. ระยะเวลาที่มีผลในดิน ธาตุอาหารปลดปลอยทีละ
นอย คงอยูในดินนาน

ขึ้นอยูกับ ชนิดของเชื้อ และ
 สภาพแวดลอม

อยูในรูปที่เปนประโยชนในชวง
เวลาสั้น สูญหายไดงายโดย
การชะลาง หรือ ระเหย

10. การเจริญเติบโตของ
      จุลินทรียในดิน

สงเสริมการเจริญเติบโต
ของจุลินทรียโดยทั่วไป
ในดิน

เพ่ิมปริมาณจุลินทรียที่มี
ประโยชนในดิน

ปุยเคมีไนโตรเจน หรือ
ฟอสฟอรัสอาจสงเสริม
การเจริญของสาหราย หรือ
จุลินทรียบางชนิด ปุยเคมี
โพแทสเซียมมีผลนอย

11. ปริมาณที่ตองใช มาก นอย, เจริญเติบโตไดเอง นอย

12. การใชงาน งาย, ผลเสียนอย ตองมีเอกสารกํ ากับ, ผลเสียนอย
ตองใชใหพอเหมาะไมใหมากจน
เกิดผลเสียตอพืช หรือ สภาพแวดลอม
 ควรใชควบคูกับปุยอินทรีย

13. ราคา (โดยนํ้ าหนักปุย) ถูก ถูก แพง
หมายเหตุ :  - หมายถึงไมมีผลเกี่ยวของกับสมบัติดังกลาวโดยตรง
                 ที่มา : ชวลิต ฮงประยูร  ภาควิชาปฐพีวิทยา  คณะเกษตร
                 วิทยาเขตกํ าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545)
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 ทั้งยังสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของดิน และเพิ่มศักยภาพในการผลิตใหแกดินไดอยางดี ขณะ
เดียวกันปุยเคมีก็มีขอดีตรงที่ปริมาณธาตุอาหารหลักที่เขมขน กระตุนการเจริญเติบโตของพืชได
รวดเรว็ จึงชวยแกจุดออนของปุยอินทรียที่มีปริมาณธาตุอาหารหลักต่ํ า ตองใสในปริมาณมาก
โดยนโยบายสนับสนุนการใชปุยอินทรียของรัฐ จึงกอใหเกิดอุตสาหกรรมการผลิตปุยอินทรียใน
ประเทศขึ้นมาระดับหนึ่ง

ส ําหรบัปุยชีวภาพเปนผลิตภัณฑอีกประเภทหนึ่งที่มีการผลิต หรือนํ าเขามาใชในการปรับปรุง
ความอุดมสมบูรณของดิน และสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช ปุยชีวภาพบางชนิดมีการผลิต
มานานโดยหนวยงานราชการ เชน ปุยชีวภาพไรโซเบียม และมีอีกหลายชนิดในทองตลาดที่
ดํ าเนนิการผลิต หรือนํ าเขาโดยเอกชน อยางไรก็ตามการใชปุยชีวภาพมักมีลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ มีกรรมวิธีการใชที่แตกตางกัน และใชกับพืชเฉพาะชนิด ปริมาณความตองการปุย
ชีวภาพแตละชนิดในทองตลาดจึงยังไมสูงนัก

2.5.1 ภาวะการผลิต

ปจจุบันประเทศไทยไมมีโรงงานผลิตปุยเคมีที่ทันสมัย ปุยเคมีที่ใชในการเกษตรเกือบ
ทัง้หมด จึงจํ าเปนตองนํ าเขาจากตางประเทศ สํ าหรับปริมาณการผลิตภายในประเทศ
ทั้งในรูปที่ผลิตโดยใชแมปุยภายในประเทศ และที่ผสมโดยใชแมปุยจากตางประเทศ
ยงัมปีรมิาณไมพอกับความตองการใชภายในประเทศ จึงจํ าเปนตองสั่งปุยจากตาง
ประเทศเขามาจํ าหนายทุกป  โดยประเทศไทยตองพึ่งปุยตางประเทศมากกวารอยละ
90 ของความตองการใชในประเทศ

อุตสาหกรรมการผลิตปุ ยอินทรียและปุ ยชีวภาพในประเทศไทยมีผู ผลิตรายใหญ
ประมาณ 50 ราย (ตารางที่ 3) การผลิตปุยสวนใหญเปนการตอบสนองความ
ตองการในประเทศ โดยใชวัตถุดิบภายในประเทศจากอุตสาหกรรมการแปรรูปทาง
การเกษตร และอตุสาหกรรมเลี้ยงสัตวที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น สํ าหรับโรงงานผลิตปุย
ชีวภาพมีปริมาณการผลิตปุยชีวภาพนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใชปุย   
ยูเรีย และแอมโมเนียมซัลเฟต
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    ตารางที่ 3 รายชื่อผูผลิตปุยอินทรียและปุยชีวภาพในประเทศไทย
ผูผลิต ประเภทของปุย ท่ีอยู โทรศัพท ยี่หอ

1. บริษัท ไบโอกรีน
จํ ากดั

ปุยอินทรีย 68/4 หมู 16 ถ. หทันยราษฎร แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
10510

918-8329 -

2. บริษัท อุตสาหกรรม
เกษตร จํ ากัด

ปุยอินทรีย 177 ถ. กระจางวิถี หมู 2 ต.กระทูม
อ.ทิปูน จ.นครศรีธรรมราช

- -

3. บริษัท ไพบูลย
บรูพา จํ ากัด

ปุยอินทรีย 45/10 ถ.แสงชูโต หมู 6 ต.ทาผา อ.
บานโปง จ.ราชบุรี

- -

4. บริษัท อนันตสง
เสริมเกษตรกรรม
จํ ากดั

ปุยอินทรีย 30 หมู 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.
กระทุมลม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73220

429-2311
429-2412

• ปุยอินทรีย
อนันตฮิวมัส

5. บริษัท รุงฉัตรฟารม
จํ ากดั

ปุยอินทรีย - - • Marathon
• Suppressa
• Groworganic

6. บริษัท เซ็นเน็คสอะ
โกรเทค จํ ากัด

ปุยอินทรีย ยูนิต 10207 ศูนยการคาพรีเมียร
สัมมากร

- -

7. บริษัท โตวัยดี
จํ ากดั

ปุยอินทรีย 2-4 ถ.เจริญนคร 50 บุคคโล ธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

437-2225 • โตวัยดี

8. บริษัท เทพเกษตร
อตุสาหกรรม จํ ากัด

ปุยอินทรีย 94/12 หมู 2 ถ.ราษฎรบูรณะ
กรุงเทพฯ 10140

871-3344 • เทวดาพระ
อาทิตย

9. บริษัท วี ไอ พี
เกษตรพัฒนา จํ ากัด

ปุยอินทรีย 869/1 สุขุมวิท 101 บางจาก พระ
โขนง กรุงเทพฯ

- -

10. บริษัท ที ซี ยูเนี่ยน
อโกรเทค จํ ากัด

ปุยอินทรีย 289 ทาพระ-ตากสิน ถ.รัชดาภิเษก
บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

210-0555 • เพชรดํ า

11. บริษัท สยามทรี ดี
เวลลอปเมนท
จํ ากดั

ปุยอินทรีย 518/5 มณียาเซ็นเตอร 4 ถ.เพลินจิต
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ

652-0882 -

12. บริษัท อารียกิจ
เกษตร จํ ากัด

ปุยอินทรีย 889 อาคารไทยซีซี ชั้น 28 ถ.สาทรใต
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

210-0853-72
ตอ 3407

-

13. บริษัท เฟสทยูเนี่ยน
ซัพพลาย จํ ากัด

ปุยอินทรีย 13/1 หมู 1 ต.ชัยนารายณ อ.ชัย
บาดาล จ.ลพบุรี

- -

14. บรษิทั ตังนํ าเกษตร
จํ ากดั

ปุยอินทรีย 122/2 หมู 3 ต.ทาลอ อ.ทามวง
จ.กาญจนบุรี

044-311-190 -

15. บริษัท พรีซิซ่ันทูลล
เซอรวิส (ประเทศ
ไทย) จํ ากัด

ปุยอินทรีย 2922/278 ชาญอิสระทาวเวอร
ถ.เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง
กรุงเทพฯ

308-2470 • พี ที เอส

16. บริษัท เอส พี เค
การเกษตร จํ ากัด

ปุยอินทรีย 303/26 ถ.แสงชูโต ต.บานเหนือ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

034-633-170-2 -

17. บริษัท ตะวันออก
ออรแกนิค จํ ากัด

ปุยอินทรีย 1792/12 ซ.พระแมมารี ถ.จันทน
สาทร กรุงเทพฯ

- -

18. บริษัท สุรชัยฟารม
จํ ากดั

ปุยอินทรีย 35/8 หมู 3 ถ.บานบึง-หนองบอน
แดง ต.หนองบอนแดง อ.บานบึง
จ.ชลบุรี

038-444-306 -

19. บริษัท เค เอส อาร
อนิเตอรเทรด จํ ากัด

ปุยอินทรีย 198 ถ.อิสรภาพ วัดกัลยาณ ธนบุรี
กรุงเทพฯ

466-0537 • มูลคางคาว

20. บริษัท กรีนโซน อิน
เตอรเนชั่นแนล

ปุยอินทรีย 117/65 หมู 5 ซ,บายศรี 2 ต.พลูตา
หลวง อ.สัตหับ จ.ชลบุรี

- -
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ผูผลิต ประเภทของปุย ท่ีอยู โทรศัพท ยี่หอ
จํ ากดั

21. บริษัท ไมโครไบโอ
เทค จํ ากัด

ปุยอินทรีย 40/2409 หมู 1 ต.ทาทราย อ.เมือง
จ.นนทบุรี

589-7388
591-4310

•  ไบโอนิค

22. บริษัท หาดาว เคมี
ภัณฑ จํ ากัด

ปุยอินทรีย 145/1 หมู 11 ต.พระพุทธบาท
อ.พระพุทธบาท จ.ชลบุรี

036-268-777
036-268-888

-

23. หจก. จิตโสภาการ
เกษตร

ปุยอินทรีย 374/1 หมู 1 ต.จํ าปาหลวง อ.เกาะคา
จ.ล ําปาง

01-288-0913 -

24. หจก. ไฮคอมโพสท ปุยอินทรีย 104 หมู 3 ต.อรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก

055-220-526 -

25. หจก. โปรบิซินส
แอดวานซ

ปุยอินทรีย 122/3 หมู 6 ถ.ลํ าพูน-เชียงใหม
ต.อโุมงค อ.เมือง จ.ลํ าพูน

053-559-469 -

26. หจก. รังสิต
เศรษฐกิจการ
เกษตร

ปุยอินทรีย 265/54 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชา
ธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

531-0662 -

27. บริษัท พรีแท็ค
จํ ากดั

ปุยอินทรีย
ปุยชีวภาพ

21/721 ซ.แผนดินเงิน ถ.บางนา-
ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260

398-1455
749-0618-9

• ไบโอฮิวมิค
   พลัส

28. บริษัท ปุยชีวภาพ
ไทย จํ ากัด

ปุยชีวภาพ 6/41 ถ.ลาดปลาเคา แขวงจระเขบัว
เขตลาด พราว กรุงเทพฯ 10230

916-7543-44 -

29. บริษัท ไบโอเทค
เอ็นเตอรไพรส
จํ ากดั

ปุยชีวภาพ 227/11 ถ.ลาดราว 1 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

939-3834-8 -

30. บริษัท อัลโกเทค
จํ ากดั

ปุยชีวภาพ 1901 ถ.รามคํ าแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกระป กรุงเทพฯ 10240

319-6676-8 • อัลจินัว
(ปุยนาขาว)
• ไบโอฟอสกา
(พืชไรพืชสวน)

31. บริษัท เอเชียอาโกร
เทค  จํ ากัด

ปุยชีวภาพ 2 หมู 3 ถ.พหลโยธิน (กรุงเทพฯ-
สระบรุี)  ต.ลํ าไทร อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

035 215260 • เกลียวทอง

32. บริษัท กรีนชอยส
จํ ากดั

ปุยชีวภาพ 600/509 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลํ า
ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

992-2286-7 • Bioplus

33. บริษัท จรูญทรัพย ปุยชีวภาพ - 920-7980 • Van
34. บริษัท ซินฟุเถียน

จํ ากดั
ปุยชีวภาพ 2/16-18 หมู 7 ถ.กรุงเทพฯ-

สุพรรณบุรี ต.หนาไม อ.ลาดหลุมแกว
จ.ปทุมธานี

977-6291-2
599-1884

• ปุยทิพย
2000

35. บริษัท ที ซี ยูเนียน
อะโกรเทค จํ ากัด

ปุยชีวภาพ 289 ถ.รัชดาซอย 6 บุคคโล ธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

476-0674 • เพชรดํ า

36. ไบโออะกริเทค (ป.
ไทย) จํ ากัด

ปุยชีวภาพ 43/36 หมู 5 ม.พนารินทร ถ. รัตนาธิ
เบศร ต.บางรักใหญ อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110

985-9458
985-9661

922-2831-3

• มานํ้ า
• หัวมังกร
• เซฟวิ่งซอย
• ผึ้ง

37. บริษัท พรชัยการ
เกษตร

ปุยชีวภาพ 225-6 ถ.สุขุมวิท ต.วังหวา อ.แกลง
จ.ระยอง

038-886-325-6 • PC
• PC 9002

38. บริษัท โพรเทคเดอร
นิวทริชัน (ป.ไทย)
จํ ากดั

ปุยชีวภาพ 17/1 ถ.พระราม 9 ตัดใหม ซอย 8
เสรี 7 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

718-3728-31 -

39. บริษัทฟุกเทียนกรุฟ
จํ ากดั

ปุยชีวภาพ 67/132-3 ซอยพหลโยธิน แขวง
อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ

972-5224
972-5441-2

• มาเงา
• วี ไอ พี
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ผูผลิต ประเภทของปุย ท่ีอยู โทรศัพท ยี่หอ
10220

40. หจก. โฟกัสนนท
เกษตรไทย

ปุยชีวภาพ 113/3 หมู 1 ต.บางสีทอง อ.บาง
กรวย จ.นนทบุรี

879-6878 • SUPER 46

41. เมจิก-พลัส ภูพิงค
โภคภัณฑ (ยุคใหม)

ปุยชีวภาพ 177/4-5 ถ.ราชวงศ ต.ชางมอย อ.
เมือง จ.เชียงใหม 50300

053-876-206-8 • เมจิกซี

42. บริษัทเมือง
นครปฐม จํ ากัด

ปุยชีวภาพ 22/5 ถ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170

034-297-748 • เกษตรทอง
• วีเพ็ค
• นํ ้าทิพย
• ซีคอน
• วีท็อค
• คารโอ 300

43. บริษัท อะกรีเนเจอร
จํ ากดั

ปุยชีวภาพ 1057/2 หมู 12 ถ.บางนา-ตราด
กม.5 ตรงขามตึกเดอะเนชั่น บางนา
กรุงเทพฯ

316-6343-6 • นํ ้าเพชร

44. บริษัท โอเชี่ยนวิลส
กรุฟ

ปุยชีวภาพ 50/28 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

970-4961-3 • เหรียญทอง

45. บริษัท ไอดีอะโกร
จํ ากดั

ปุยชีวภาพ 114/87 ถ.ภูมิเวท ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

960-6266-7
960-9336-7

• ไอดี

46. หจก. โปรมิซิเนส
แอดวานซ

ปุยชีวภาพ 122/3 หมู 6 ต.อุโมงค อ.เมือง
จ.ล ําพูน 51150

053-559-469 • พญานาค

47. บริษัท ปุยอินทรีย
ขอนแกน จํ ากัด

ปุยชีวภาพ 131 หมู 4 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ
จ.ขอนแกน

043-244-431
043-321-505

• พีพี

48. บริษัท กรีนพีค
จํ ากดั

ปุยชีวภาพ 15/4 หมู 6 ถ. บางนา-ตราด
ต. บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

750-9064-5 • บัวสวรรค
• กรีนพีค

49. บริษัทแมบานการ
เกษตร จํ ากัด

ปุยชีวภาพ 365 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
10900

585-6446 • แมบานเกี่ยว
ขาว

• ระฆังทอง
50. บริษัทไทยโซไลท

จํ ากดั
ปุยชีวภาพ 256-25 ถ. ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา
044-268-019
044-266-623

• ถุงเงิน
• ถุงทอง

      ที่มา: จากการสํ ารวจตลาดและสอบถามผูผลิต (มกราคม 2544)

2.5.2 การตลาด

การตลาดของปุยเคมีในประเทศไทยมีการแขงขันดานการจํ าหนายพอสมควร โดยมี
การสงเสริมการขาย ไดแก การโฆษณา การใหเครดิตแกลูกคา นอกจากนี้ระบบตลาด
ของปุยเคมี ในประเทศไทยมีหนวยงานของรัฐบาลเขาแทรกแซงตลาด เพื่อ  ปองกัน
การเอาเปรียบในเชิงการคาของผูคาปุยเคมีเอกชน

ส ําหรบัการจ ําหนายปุยอินทรีย จะเปนการจํ าหนายผานตัวแทนจํ าหนาย โดยมี    กล
ยุทธทางการตลาดคือ การใหเครดิตแกลูกคา และการโฆษณาผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต



TGL-31-02

F:\jim\gl_tc5cr.pro 30

กลยทุธทางการตลาดในการดํ าเนินงานเพื่อใหปุยชีวภาพเขาถึงเกษตรกรคือ การ
จํ าหนายผานหนวยงานที่เกี่ยวของ และใกลชิดกับเกษตรกรทั้งของภาครัฐบาล ไดแก
สหกรณ หรือ ธ.ก.ส.  และของเอกชน ไดแก พอคาทองถิ่น และผูผลิต โดยมีตัวแทน
จํ าหนายออกไปจํ าหนายปุยชีวภาพใหแกเกษตรกรผูใชโดยตรง เพื่อใหปุยชีวภาพ
เปนที่รูจักของเกษตรกรทั่วไป

2.5.3 การนํ าเขา-สงออก

ตามสถติิการน ําเขาปุยเคมีของไทยในชวงป 2543 พบวาแหลงนํ าเขาปุยเคมีของไทย
มีกระจายอยูทั่วไป ทั้งประเทศในแถบยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และเอเซีย แต
แหลงที่สํ าคัญอยูในประเทศในแถบเอเชีย คือ เกาหลีใต และญี่ปุน นอกจากนั้นมีการ
นํ าเขาจากประเทศอื่นๆ เชน  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  นอรเวย  เยอรมัน  รัสเซีย   เน
เธอรแลนด และสหรัฐอเมริกา เปนตน แตในอนาคตคาดวาแหลงนํ าเขาปุยเคมี จะ
เปลี่ยนไปนํ าเขาจากประเทศกลุมประชาคมยุโรปและกลุมประเทศยุโรปตะวันออก 
เน่ืองจากประเทศในแถบเอเชียผลิตปุยไดต่ํ ากวาที่ตองการมาก (ตารางที่ 4)

ส ําหรบัปุยเคมทีีส่ ําคัญที่มีปริมาณนํ าเขามากในแตละป  ไดแก ปุยแอมโมเนียม    ซัล
เฟต ยูเรีย โพแทสเซียมซัลเฟต และ โพแทสเซียมคลอไรด สวนภาวะการสงออกปุย
เคมขีองไทย พบวาปุยเคมีของไทยมีแหลงสงออกที่สํ าคัญอยูในประเทศแถบเอเชีย ได
แก ลาว พมา กัมพูชา และจีน  นอกจากนั้นมีการสงออกไปยังประเทศอื่นๆ ไดแก เซซิ
ลสี ส ําหรับปุยเคมีที่สงออกในแตละป ไดแก ยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต โพแทสเซียม
ซัลเฟต และโพแทสเซียมคลอไรด (ตารางที่ 5)

การน ําเขาปุยพืชสดของประเทศไทยสวนมากเปนการนํ าเขาจากประเทศในแถบ    เอ
เชยี ไดแก จีน ฮองกง อินโดนีเซีย และสิงคโปร โดยเปนการนํ าเขาจากประเทศจีนมาก
ทีส่ดุ มมีลูคาการนํ าเขา 584,007 บาท รองลงมาประเทศสิงคโปร มีมูลคาการนํ า
เขา 2,267,385 บาท และฮองกงมีมูลคาการนํ าเขา 151,283 บาท ตามลํ าดับ
ส ําหรบัการสงออกปุยพืชสดจะสงออกไปยังประเทศ มาเลเซีย และสาธารณรัฐอาหรับ
เอมิเรตต โดยเปนการสงออกไปยังประเทศมาเลเซียมากที่สุด มีมูลคาการสงออก
531,069 บาท สวนการนํ าเขาปุยมูลสัตวในชวงป 2543 เปนการนํ าเขาจากประเทศ
สหรฐัอเมริกามากสุด โดยมีมูลคาการนํ าเขา 4,009,028 บาท รองลงมาเปน
ประเทศเกาหลีใตมีมูลคาการนํ าเขา 2,562,151 บาท และประเทศจีนมีมูลคาการนํ า
เขา 992,151 บาท (ตารางที่ 6)

ในชวงป 2543 การสงออกปุยมูลสัตวในประเทศไทยมีการสงออกไปประเทศลาวมาก
ที่สุด โดยมีมูลคาการสงออก 3,126 บาท รองลงมาเปนประเทศเซชิลิส มีมูลคาการ
สงออก 7,837 บาท  โดยที่ภาวะการนํ าเขาปุยผสมระหวางปุยคอกและปุยพืชสดใน
ประเทศไทย พบวามีการนํ าเขาจากประเทศจีนมากที่สุด โดยมีมูลคาการนํ าเขา
2,034,704 บาท รองลงมาคือ ประเทศไตหวัน มีมูลคาการนํ าเขา 491,954 บาท
และประเทศออสเตรเลีย มีมูลคาการนํ าเขา 307,353 บาท (ตารางที่ 7)
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ส ําหรบัการสงออกปุยผสมระหวางปุยมูลสัตวและปุยพืชสด เปนการสงออกไปยัง
ประเทศในแถบเอเชีย ไดแก ฮองกง มาเลเซีย พมา และสิงคโปร โดยเปนการสงออก
ไปยังประเทศพมามากที่สุด โดยมีมูลคาการสงออก 7,173,908 บาท รองลงมาเปน
ประเทศมาเลเซีย มีมูลคาการสงออก 131,272 บาท และประเทศฮองกง มีมูลคา
การสงออก 4,019 บาท (ตารางที่ 8)

 ตารางที่ 4 การน ําเขาปุยเคมี ในชวงป 2543
แอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรีย โพแทสเซียมซัลเฟต โพแทสเซียมคลอไรดสูตรปุย

ประเทศ
ปริมาณ
(กก)

มูลคา
(บาท)

ปริมาณ
(กก)

มูลคา
(บาท)

ปริมาณ
(กก)

มูลคา
(บาท)

ปริมาณ
(กก)

มูลคา
(บาท)

ออสเตรเลีย 12,592,020 54,278,750 250 16,732 - - - -
เบลเยี่ยม 69,500,005 185,899,890 42,000 431,501 169,000 2,121,113 - -
บังกลาเรีย 300 65,508 - - - - - -
บาเรน - - 25,073,490 140,836,280 - - - -
บังกลาเทศ - - 54,710,781 307,637,102 - - - -
แคนาดา - - - - - - 85,274,340 462,396,779
จีน 4,863,531 29,682,047 40,000 375,814 64,000 570,223
ฟนแลนด - - - - 40,000 462,116 - -
ฝรั่งเศส - - - - 2,750,400 24,845,28

4
- -

เยอรมัน 8,249,912 30,893,809 157,100 2,324,096 3,172,441 34,821,74
5

48,677,305 279,852,905

ไอซแลนด - - 3,000,000 15,971,803 - - - -
อิสราเอล - - - - - - 48,144,000 249,293,439
อินเดีย - - 5,197,519 30,575,424 - - - -
อินโดนีเซีย - - 227,855,674 1,364,501,359 - - - -
อิตาลี 600 99,894 43,060 626,835 1,050 93,508 360 53,962
ญี่ปุน 28,900,002 80,310,491 325,560 4,308,358 235,786 14,312,974
จอรแดน - - - - 38,861,023 201,173,960
เกาหลีใต 109,001,209 293,495,006 - - 13,000 148,672 - -
มาเลเซีย - - 172,197,228 919,755,420 - - 2,090,000 13,056,949
เนเธอรแลนด 18,224,921 56,975,505 - - - - - -
นอรเวย - - 180,000 2,338,545 - - - -
การตา - - 156,790,851 832,860,217 - - - -
โปแลนด 17,972,601 57,541,809 - - - -
สหพันธรัฐ
รัสเซีย

105,317,434 302,844,500 5,500,300 20,975,935 - - 10,481,000 61,737,849

ซาอุดิอาระ
เบีย

- - 420,698,800 2,264,979,940 - - - -

สวิสเซอร
แลนด

- - 126 42,040 - - - -

สเปน 28 4,995 100,000 1,791,742 189,000 2,891,492 - -
สวีเดน - - 4 9,926 - -
ไตหวัน 3,100,000 8,589,507 - - 200,000 1,760,967 - -
อังกฤษ 610 125,058 5 7,909 3,022 240,355 180,270 4,691,711
อเมริกา 5 11,153 5,272,644,911 776,136,356 24,511,001 174,883,769

รวม 372,859,757 1,071,138,875 6,349,381,190 6,715,809,567 6,577,913 67,761,534 258,519,085 1,462,024,520
 ที่มา: กรมศุลกากร (http://www.customs.go.th ) (กันยายน 2544)
 หมายเหตุ : แอมโมเนียมซัลเฟต: พิกัดศุลกากรที่ 310221   โพแทสเซียมซัลเฟต: พิกัดศุลกากรที่ 310430
                 ยูเรีย: พิกัดศุลกากรที่ 310210                     โพแทสเซียมคลอไรด: พิกัดศุลกากรที่ 310430
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 ตารางที่ 5 การสงออกปุยเคมี ในชวงป 2543
แอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรีย โพแทสเซียมซัลเฟต โพแทสเซียมคลอไรดสูตรปุย

ประเทศ
ปริมาณ
(กก)

มูลคา
(บาท)

ปริมาณ
(กก)

มูลคา
(บาท)

ปริมาณ
(กก)

มูลคา
(บาท)

ปริมาณ
(กก)

มูลคา
(บาท)

กัมพูชา - - 2,620,550 15,870,900 - - - -
จีน - - 20 847 - - - -
สาธารณรัฐ
ประชาชนลาว

9,400 70,000 4,196,000 26,420,293 8,000 41,600 1,400 122,200

พมา 1,500 37,500 272,500 1,761,000 - - - -
เซชีลิส 2,000 26,538 - - - -

รวม 10,900 107,500 7,091,070 44,079,578 8,000 41,600 1,400 122,200
 ที่มา: กรมศุลกากร (http://www.customs.go.th ) (กันยายน 2544)
 หมายเหตุ : แอมโมเนียมซัลเฟต: พิกัดศุลกากรที่ 310221
                ยูเรีย: พิกัดศุลกากรที่ 310210
                โพแทสเซียมซัลเฟต: พิกัดศุลกากรที่ 310430
                โพแทสเซียมคลอไรด: พิกัดศุลกากรที่ 310430

ตารางที่ 6  การน ําเขาและการสงออกปุยพืชสด (พิกัดศุลกากรที่ 3101000208) ในชวงป 2543
การนํ าเขาปุยพืชสด (พิกัดศุลกากรที่ 3101000208) ในชวงป 2543

ประเทศ ปริมาณ (KG) มูลคา (บาท)
ออสเตรเลีย 29 4,576
จีน 60,000 584,007
ฮองกง 2,000 151,283
อินโดนีเซีย 1,000 13,300
สิงคโปร 17,269 2,267,385

รวม 80,298 3,020551
การสงออกปุยพืชสด (พิกัดศุลกากรที่ 3101000208) ในชวงป 2543

ประเทศ ปริมาณ (KG) มูลคา (บาท)
มาเลเซีย 237,667 531,069
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตต 11,250 136,514

รวม 248,917 667,583
ที่มา: กรมศุลกากร (http://www.customs.go.th ) (กรกฎาคม 2544)
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 ตารางที่ 7  การน ําเขาและสงออกปุยคอก (มูลสัตว) (พิกัดศุลกากรที่ 3101000107)
     ในชวงป 2543

การนํ าเขาปุยคอก (มูลสัตว) (พิกัดศุลกากรที่ 3101000107) ในชวงป 2543
ประเทศ ปริมาณ (KG) มูลคา (บาท)

จีน 11,000 992,151
เกาหลีใต 41,000 2,562,151
แอฟริกาใต 10,373 535,971
สเปน 6,350 572,836
ไตหวัน 4,600 446,191
สหรัฐอเมริกา 62,233 4,009,028

รวม 135,556 9,118,328
การสงออกปุยคอก (มูลสัตว) (พิกัดศุลกากรที่ 3101000107) ในชวงป 2543

ประเทศ ปริมาณ (KG) มูลคา (บาท)
สาธารณรัฐประชาชนลาว 7,000 3,126

เซชิเลส 46 7,837
รวม 7,046 10,963

 ที่มา: กรมศุลกากร (http://www.customs.go.th ) (กรกฎาคม 2544)

ตารางที่ 8 การน ําเขาและสงออก ปุยผสมระหวางปุยคอก (มูลสัตว) และปุยพืชสด
             (พิกัดศุลกากรที่ 3101000904) ในชวงป 2543

การนํ าเขาปุยผสมระหวางปุยคอก (มูลสัตว) และปุยพืชสด  (พิกัดศุลกากรที่ 3101000904) ในชวงป 2543
ประเทศ ปริมาณ (KG) มูลคา (บาท)

ออสเตรเลีย 2,880 307,353
จีน 35,600 2,034,704
ไตหวัน 3,000 491,954
สหรัฐอเมริกา 2,270 96,215
รวม 43,750 2,930,226

การสงออกปุยผสมระหวางปุยคอก (มูลสัตว) และปุยพืชสด  (พิกัดศุลกากรที่ 3101000904) ในชวงป 2543
ประเทศ ปริมาณ (KG) มูลคา (บาท)

ฮองกง 30 4,019
มาเลเซีย 35,616 131,272
พมา 1,325,622 7,173,908
สิงคโปร 60 2,245
รวม 1,361,328 7,311,444

ที่มา: กรมศุลกากร (http://www.customs.go.th ) (กันยายน 2544)
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3.      ผลกระทบเบื้องตนของปุยอินทรียและปุยชีวภาพตอสิ่งแวดลอม

ผลกระทบของผลิตภัณฑตอสิ่งแวดลอม เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (ตารางที่ 12)
สามารถแบงไดเปน 5 ระยะ คือ

1. กอนการผลิต เปนการเตรียมวัตถุดิบที่ในการผลิตปุย
2. ในระหวางการผลิต เปนการนํ าวัตถุดิบที่เตรียมไวมาผลิตเปนปุย บรรจุในบรรจุภัณฑ เก็บ

ในโรงเก็บ และตรวจสอบคุณภาพ
3. ขณะขนสง เปนการขนสง และกระจายสินคาไปยังเกษตรกร
4. ในระหวางการใชงาน เปนการใชปุยในการปลูกพืช
5. การทิ้งหลังการใชงาน เปนการทิ้งปุยที่เสื่อมสภาพ

ตารางที่ 9  ผลกระทบเบื้องตนของปุยอินทรียและปุยชีวภาพตอสิ่งแวดลอม
หัวขอทางสิ่งแวดลอม วัฏจักรชีวิตของปุยอินทรียและปุยชีวภาพ

(environmental aspect) กอนผลิต ขณะผลิต ขณะขนสง ขณะใช ทิ้งหลังใช
การใชทรัพยากร (resource use) เชน
− วัตถุดิบ × × 4) × ×
− พลังงาน ×    4) 4) × ×
− น้ํ า × × × ×
การปลอยมลสารไปสู
(emission/release of pollutant into)
− อากาศ 1)    1),5)     2),9) 5) ×
− น้ํ า 2) 2) × × ×
− ดิน × × × 6) ×
การเกิดของเสียอันตราย (hazardous waste
generation) × 6) × × ×
ขยะมูลฝอย / ของเสีย (waste) × 7) × × 7)

ผลกระทบอื่นๆ (other impacts)
-    กลิ่น 3) 3) 3) 3) ×
− ความรอน ×  8) × × ×
ความเหมาะสมสํ าหรับการใช (fitness for use) 10)

ความปลอดภัย (safety) ในการใชงาน 11)

        หมายเหตุ  มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกํ าหนด
มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกํ าหนด

× ไมเก่ียวของ

1) มีเธน กาซคารบอนไดออกไซด 7) บรรจุภัณฑ
2) น้ํ าจากกองปุย 8) ความรอนจากมูลสัตวที่ทับถมกัน
3) กลิ่นจากกองปุย  (ปุยหมัก) 9) ออกไซดของซัลเฟอร
4) น้ํ ามัน พลังงาน 10) คูมือแนะนํ า
5) ฝุนละออง 11) เชื้อโรค
6) โลหะหนัก   (ปุยหมัก)
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3.1 กอนการผลิต

ในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบของปุยอินทรีย ไดแก มูลสัตว เศษซากของสารอินทรียและ
มูลฝอยชุมชนเพื่อใชในการผลิตปุยอินทรีย เปนหนึ่งในกระบวนการรวบรวมของเสียเพื่อ
ก ําจดั ลดการแพรกระจายขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน และเกิดผลเปนผลิตภัณฑที่สามารถนํ า
ไปใชได อยางไรก็ตาม ในขั้นตอนดังกลาว อาจกอใหเกิดปญหากลิ่นรบกวนจากกองปุย
และมีการปลอยมลสารบางสวนสูบรรยากาศ ไดแก กาซมีเทน และกาซ
คารบอนไดออกไซด

3.2 ในระหวางการผลิต

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในระหวางการผลิตปุยอินทรียและปุยชีวภาพ คือ การ
ใชทรพัยากรเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตพลังงานในการดํ าเนินการตางๆ ในขณะที่กระบวนการที่
เกดิขึน้ในระหวางการผลิต เปนการกํ าจัดของเสียรูปแบบหนึ่งและไดผลิตภัณฑเปนปุย
เพ่ือน ําไปใชประโยชนโดยมีการปลอยมลสารสูบรรยากาศ เชน กาซมีเทน กาซ
คารบอนไดออกไซด ฝุนละออง เปนตน กาซมีเทนที่เกิดขึ้นหากมีการจัดการที่เหมาะสม
สามารถนํ าไปใชงานในรูปพลังงานทดแทนได โดยไมสงผลกระทบตอสภาวะโลกรอน
จากการปลดปลอยออกสูบรรยากาศโดยตรง สวนนํ้ าเสียและมูลฝอยที่เกิดขึ้น นอกจาก
ใหด ําเนินการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการแลว หากมีการเลือกวัตถุดิบที่มีสาร
อันตรายและโลหะหนักออกจากกระบวนการ สามารถลดปญหาการปนเปอนที่อาจเกิด
การสะสมและตกคางสูส่ิงแวดลอมได รวมถึงบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุปุยอินทรีย และปุย
ชีวภาพ นับเปนมูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการสูส่ิงแวดลอม ควรมีการจัดการอยาง
เหมาะสมโดยการนํ ากลับไปใชใหม

3.3 ในระหวางการขนสง

การขนสงของปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ จะทํ าการขนสงโดยรถบรรทุกที่มีรูปแบบการ
บรรจุผลิตภัณฑใน 2 ลักษณะ คือ บรรทุกหลังรถสิบลอแลวใชผาใบคลุมโดยไมบรรจุ
กระสอบ และบรรจุถุงกระสอบขนาด 50 กิโลกรัมในกรณีปุยอินทรีย สํ าหรับปุยชีวภาพ
จะบรรจุถุงกระสอบขนาด 50 และ 25 กิโลกรัม โดยผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่สามารถ
เกิดขึ้นไดในระหวางการขนสง ไดแก การหกหลนของวัตถุดิบ และการใชพลังงานที่หมด
เปลืองไปในระหวางการขนสง ผลกระทบจากการปลอยมลสารทางอากาศในรูปของฝุน
ละอองและกลิ่นในขณะขนสง จึงควรมีขั้นตอนการดํ าเนินการเพื่อปองกันและแกไขผล
กระทบที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม
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3.4 ในระหวางการใชงาน

โดยสมบัติของปุยอินทรีย และปุยชีวภาพสงผลดีในการปรับปรุงโครงสรางดินใหเหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของพืช อยางไรก็ตามการใสปุยพืชสดที่ยอยสลายตัวงายหากอยูในสภาวะที่มี
ความชืน้สูง จะทํ าใหเกิดสภาพขาดออกซิเจนและหยุดกระบวนการ Nitrification หากปุยที่ใชมี
ปริมาณเหล็กและแมงกานีสในองคประกอบสูงและละลายออกมากจากกระบวนการดังกลาว 
จะสงผลกระทบตอระบบรากพืชในบริเวณที่มีการยอยสลาย สวนการใชปุยอินทรียหากมีสวน
ผสมของมูลฝอยชุมชนที่ปนเปอนดวยสารอันตรายและโลหะหนัก  อาจกอใหเกิดการสะสมของ
โลหะหนักในดินและพืช ถายทอดสูหวงโซอาหาร ในระหวางการใชงานและเกิดเหตุรบกวนจาก
กลิน่และอนุภาคฝุน จึงควรมีคูมือแนะนํ าการใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพที่ถูกตองและเหมาะ
สมในขณะใชงาน

3.5 การทิ้งหลังการใชงาน

บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุปุยอินทรียและปุยชีวภาพสวนใหญเปนพลาสติกที่สามารถนํ ากลับ
ไปใชใหมได อยางไรก็ตามถาไมมีการนํ ากลับไปใชใหม พลาสติกที่ยอยสลายไดยาก
กอใหเกิดเปนขยะตกคางและสะสมในสิ่งแวดลอม และอาจเกิดมลสารทางอากาศเมื่อนํ า
ไปเผากลางแจง
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