ทีม่ า : แผนพับเผยแพรท่ี 208 กรมสงเสริมการเกษตร

เรียบเรียงโดย : สถาบันพัฒนาและสงเสริมปจจัยการผลิต
จัดทําโดย : วิเชียร ภิรมยสุภาพ กองเกษตรสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร

ปุย เคมี
เราซื้อปุยเคมี เพราะตองการนําธาตุอาหารทีม่ อี ยูใ นปุย นัน้ ใหแกพชื ปุยเคมีจะมีธาตุอาหารพืช
อยูมากนอยเทาใด ดูไดจากตัวเลขบนกระสอบปุย ซึ่งเรียกวา สูตรปุย
สูตรปุย ประกอบดวยตัวเลข 3 คา มีขดี คัน่ ระหวางตัวเลขแตละคํา เชน 16-16-8 เปนตน ตัว
เลขแตละคาจะแทนความหมาย ดังนี้
-! ตัวเลขคาแรก คือ 16 แทนเนือ้ ธาตุไนโตรเจนแสดงวาในปุย จํานวน 100 กิโลกรัม จะมีเนือ้
ธาตุไนโตรเจน 16 กิโลกรัม
-! ตัวเลขตอมา คือ 16 แทนเนื้อธาตุฟอสฟอรัสแสดงวาปุยจํานวน 100 กิโลกรัม จะมีเนือ้
ธาตุฟอสฟอรัส 16 กิโลกรัม
-! ตัวเลขสุดทาย คือ 8 แทนเนื้อธาตุโพแทสเซียม แสดงวา ในปุยจํานวน 8 แทนเนือ้ ธาตุ
โพแทสเซียม แสดงวาในปุยจํานวน 100 กิโลกรัม จะมีเนื้อธาตุโพแทสเซียม 8 กิโลกรัม
-!

ปุย ปลอม
ปุย ปลอม คือ ปุยที่มีปริมาณธาตุอาหารพืชไมถึง
90 เปอรเซ็นต ของปริมาณทีร่ ะบุไวบนกระสอบ เชน ปุย
สูตร 16-16-8 ถาวิเคราะหแลว มีเนือ้ ธาตุไนโตรเจนไม
ถึง 14.4 เปอรเซ็นต (14.4 = 90 เปอรเซ็นตของ 16) เนือ้
ธาตุฟอสฟอรัส ไมถงึ 14.4 เปอรเซ็นต (14.4 = 90
เปอรเซ็นตของ 16) หรือเนื้อธาตุโพแทสเซียมไมถึง 7.2

เปอรเซ็นต (7.2 = 90 เปอรเซ็นตของ 8) อยางใดอยางหนึง่ แสดงวาปุย สูตรนีเ้ ปน ปุยปลอม
ถาปุยกระสอบใดมีปริมาณเนือ้ ธาตุมากกวา 90 เปอรเซ็นต แตไมครบตามปริมาณทีร่ ะบุไวบน
กระสอบ แสดงวาปุย กระสอบนัน้ เปนปุย เคมีผดิ มาตรฐาน

การตรวจสอบ
ปุยปลอมตรวจสอบไดยากมากดวยตาเปลาหรือเพียงการสัมผัส
นอนตองทําโดยวิธกี ารทางเคมีในหองปฏิบตั กิ าร

การตรวจสอบใหไดผลทีแ่ น

เครื่องมือตรวจสอบปุย ปลอมอยางงาย สําหรับการตรวจสอบในภาคสนามนัน้ ใชสาหรั
ํ บการ
ตรวจสอบเบือ้ งตนเทานัน้ ใหผลเพียงคราว ๆ และไม สามารถนําผลการตรวจสอบมาใชเพือ่ ดําเนินคดี
ทางกฎหมายได
เมื่อสงสัยวาจะเปนปุย ปลอม ควรเก็บตัวอยางปุย ตามวิธกี ารทีแ่ นะนําอยางเครงครัด แลวสงไป
ยังสํานักงานเกษตรอําเภอ หรือสํานักงานเกษตรจังหวัดในทองถิน่ เพือ่ สงใหหอ งปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ
ตอไป

วิธเี ก็บตัวอยางปุย
การเก็บตัวอยางปุย เพือ่ สงไปตรวจสอบ มีวธิ กี ารปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เทปุยทัง้ กระสอบลงบนผาพลาสติกทีแ่ หงและสะอาด คลุกเคลาใหปยุ เขากันเปนอยางดี
2. ใชแผนไมแบงปุยออกเปน 4 สวน

3. นําปุย 2 สวนทีอ่ ยูต รงกันขามมาคลุกเคลากันใหม และแบงออกเปน 4 สวน อีกครัง้ หนึง่
4. ทําซํ้าขอ 3 จนเห็นวาเมือ่ แบงปุย ออกเปน 4 สวนแลว แตละสวนหนักประมาณ 1 กิโลกรัม
ตักปุย 1 สวนใสถงุ พลาสติกทีแ่ หงและสะอาด
5. เขียนรายละเอียดของตัวอยางปุย ไดแก สูตร ตรา เลขทะเบียน ผูผลิต สถานทีผ่ ลิต ใสถงุ
พลาสติกเล็ก ๆ แลวใสลงไปในถุงตัวอยางปุย พรอมรัดปากถุงใหแนน
6. สงตัวอยางปุย ไปยังสํานักงานเกษตรอําเภอหรือสํานักงานเกษตรจังหวัดเพือ่ ตรวจสอบตอไป

คําแนะนําในการเลือกซือ้ ปุย
ในการเลือกซือ้ ปุย มีขอ แนะนํา ดังนี้
1. กอนซื้อควรปรึกษาเจาหนาทีส่ ง เสริมการเกษตรเพือ่ ตัดสินใจวา ควรจะซื้อปุยสูตรใด ตราใด
จํานวนเทาใด
2. ควรซื้อโดยการรวมกลุมกันซื้อโดยตรงจากบริษัทที่ไวใจได โดยใหเจาหนาที่สงเสริมการ
เกษตรเปนผูป ระสานงานให
! 3. หากจําเปนตองการซือ้ รายยอย ควรดําเนินการดังนี้
! - บอกสูตร ตรา และจํานวนทีต่ อ งการแกผขู าย
-! ตรวจสอบขอความบนกระสอบปุย วาเปนปุย ชนิดทีต่ อ งการหรือไม
-! ตรวจสอบสภาพกระสอบวาใหมและเรียบรอยไมมีรอยฉีกขาดหรือรอยเย็บใหม
-! ตรวจสอบดูวา แตละกระสอบมีนาหนั
้ํ กครบ 50 กิโลกรัมหรือไม
-! ขอเอกสารกํากับปุย และใบเสร็จรับเงินจากผูข ายดวย

โทษของการผลิตและจําหนายปุย ปลอม
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518
มาตรา 62 " ผูใ ดผลิตปุย เคมีปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา 30 (1) ตองระวางโทษจําคุกตัง้
แตหา ปถงึ สิบหาป และปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท"
มาตรา 63 "ผูใดขาย มีไวเพือ่ ขาย หรือนํา หรือสัง่ เขามาในราชอาณาจักรซึง่ ปุย เคมีปลอม อัน
เปนการฝาฝนมาตรา 30 (1) ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตสามปถงึ สิบป และปรับตัง้ แตสามหมืน่ บาทถึง
หนึง่ แสนบาท"

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

