
 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหาร และฮอร์โมนพืช 
 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12  เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับ
พืชเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วย
จุลินทรีย์ 4 ชนิด ได้แก่ Azotobacter tropicalis, Burkholderia unamae, Bacillus subtilis และ Azotobacter 
chroococcum 
 
 
 
 
 
 
วิธีการขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 
 วัสดุสําหรับขยายเช้ือ 
 ปุ๋ยหมัก 300 กิโลกรัม 
 รําละเอียด     3 กิโลกรัม 
 ปุ๋ยชีวภาพ พด. 12     1 ซอง 
 วิธีการขยายเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azotobacter tropicalis Burkholderia unamae Bacillus subtilis Azotobacter chroococcum 

1. ผสมปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 และรําข้าวในนํ้า 1 ป๊ีบ (20 ลิตร) คนให้เขา้กันนาน 5 นาท ี

2. รดสารละลายปุ๋ยชีวภาพ พด. 12  ลงบนกองปุ๋ยหมักและคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปรับความช้ืน 
ให้ได้ 70 เปอรเ์ซ็นต์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราและวิธีการใชปุยชีวภาพ พด. 12 รวมกับปุยเคมีสําหรับพืชชนิดตางๆ 

ชนิดพืช 
ปริมาณปุยที่ใช 

วิธกีารใสปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ พด.12 ปุยเคมี 

ขาว 

1. ขาวไมไวแสง 

 

2. ขาวไวแสง 

 

300 กก./ไร 

 

300 กก./ไร 

 

16-20-0 อัตรา 26 กก./ไร 

46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 

16-16-8 อัตรา 19 กก./ไร 

46-0-0 อัตรา 8 กก./ไร 

 

หวานใหท่ัวพ้ืนท่ีชวงเตรียมดินปลูก 

พืชไร  

1. ขาวโพดเลี้ยงสัตว  

 

2. ออย 

 

 

 

 

3. มันสําปะหลัง 

 

300 กก./ไร 

 

300 กก./ไร 

 

 

 

 

300 กก./ไร 

 

15-15-15 อัตรา 38 กก./ไร 

46-0-0 อัตรา 8 กก./ไร 

15-15-15 อัตรา 60 กก./ไร 

 

 

 

 

15-7-18 อัตรา 30 กก./ไร 

(แบงใส 2 คร้ัง) 

 

ใสระหวางแถวตามแนวปลูกพืช แลว

คลุกเคลากับดิน 

ออยปลูก : หวานใหท่ัวพ้ืนท่ีชวง

เตรียมดินปลูก 

ออยตอ : ใสระหวางแถวตามแนว

ปลูกพืช แลวคลุกเคลากับดิน 

หวานใหท่ัวแปลงแลวยกรองปลูกมัน

สําปะหลงั 

พืชผัก 

(พืชตระกูลกะหล่ํา) 

300 กก./ไร 

 

15-15-15 อัตรา 23 กก./ไร 

46-0-0 อัตรา 8 กก./ไร 

ใสระหวางแถวตามแนวปลูกพืช แลว

คลุกเคลากับดิน 

ปาลมนํ้ามัน 5 กก./ตน/คร้ัง 

(ใส 3 คร้ัง/ป) 

21-0-0, 5.5 กก./ตน/3 ป 

18-46-0, 1.7 กก./ตน/3 ป 

0-0-60, 4.9 กก./ตน/3 ป 

 

เตรียมหลุมปลูก : ใสโดยคลุกเคลากับ

ดิน รองไวกนหลุม 

พืชท่ีเจริญแลว : ใสรอบทรงพุมหรือ

หวานใหท่ัวภายใตทรงพุม 

  

3. ต้ังกองปุยหมกัเปนรูปสีเ่หลี่ยมผืนผาใหมีความสงู 50 เซนติเมตร  และใชวัสดุคลมุกองปุย 

เพื่อรกัษาความช้ืนกองปุยหมักไวในทีร่มเปนระยะเวลา 4 วัน แลวจึงนําไปใชทันท ี



ยางพารา 5 กก./ตน/คร้ัง 

(ใส 2 คร้ัง/ป) 

เขตปลูกยางใหม (กอนเปดกรีด) : 

อัตราปุยท่ีใชขึ้นอยู กับอายุของ

ยาง 20-8-20 อัตรา 180-300 

กรัม/ตน/ป  

(แบงใส 4 คร้ัง) 

ยางหลังกรีด : 30-11-22 อัตรา 

750 กรัม/ตน/ป (แบงใส 4 คร้ัง) 

หวานบริเวณหางจากโคนตนยาง

ประมาณ 1 เมตร หรือบริเวณ

ก่ึงกลางระหวางแถวยาง แลวคราด

กลบ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ปริมาณปุ๋ ยเคมีท่ีแนะนําในตารางเป็นอตัราที่ลดลงแล้ว 25 เปอร์เซ็นต์ของอตัราปุ๋ ยเคมีที่แนะนํา 


	ส่วนผสมและวิธีการกองปุ๋ยหมัก
	ส่วนผสมในการกองปุ๋ยหมัก 1 ตัน ประกอบด้วย
	การกองปุ๋ยหมัก
	กรณีที่ 1 : ขนาดของวัสดุที่ใช้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ให้ผสมมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมี และเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสามเหลี่ยมพื้นผ้า กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร
	กรณีที่ 2 :ขนาดของวัสดุเป็นชิ้นใหญ่ ให้แบ่งวัสดุออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
	1. เศษพืชแห้ง 1000 กิโลกรัม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน ส่วนละ 300 กิโลกรัม และให้เหลือ            100 กิโลกรัม ปิดด้านบนกองปุ๋ยหมักเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นจากแสงแดด
	2. มูลสัตว์ 200  กิโลกรัม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน ส่วนละ 66.67 กิโลกรัม
	3. ยูเรีย 2 กิโลกรัม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน ส่วนละ 0.67 ขีด
	ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก
	วัสดุในการกองปุ๋ยหมัก 1 ตัน ประกอบด้วย
	อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมัก
	1.2 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
	น้ำหมักชีวภาพ   เป็นของเหลวที่ได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ลักษณะสด อวบน้ำ หรือมีความชื้นสูงโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ทั้งในสภาพที่มีอากาศและมีอากาศน้อย
	สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2
	ส่วนผสมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
	การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยวิธีการต่อเชื้อ
	การพิจารณาน้ำหมักชีวภาพที่หมักสมบูรณ์แล้ว
	การใช้พืชให้ความหวานทดแทนกากน้ำตาลในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
	วัสดุสำหรับขยายเชื้อซุปเปอร์ พด. 9
	วิธีการขยายเชื้อ
	อัตราและวิธีการใช้
	วิธีการขยายเชื้อ จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11 ( ปอเทืองและโสนอัฟริกัน )
	วัสดุสำหรับขยายเชื้อ พด.11
	ประโยชน์ของจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11
	วิธีการขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ พด. 12
	วัสดุสำหรับขยายเชื้อ
	วิธีการขยายเชื้อ
	อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 ร่วมกับปุ๋ยเคมีสำหรับพืชชนิดต่างๆ
	2) กลุ่มที่ 2 จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช
	กลไกการควบคุมโรคพืชของกลุ่มจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
	วัสดุสำหรับขยายเชื้อ
	วิธีการขยายเชื้อ
	การดูแลรักษา
	การใช้ประโยชน์
	อัตราและวิธีการใช้
	การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7
	ชนิดพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลง
	วิธีทำ
	การพิจารณาสารควบคุมแมลงศัตรูพืชที่หมักสมบูรณ์แล้ว
	อัตราการใช้และวิธีการใช้
	วิธีการผลิตสารบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6
	วิธีที่ 1 ผลิตจากการหมักขยะสด
	ส่วนผสมในการผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น (จำนวน 50 ลิตร)
	ส่วนผสมในการขยายเชื้อ
	กากน้ำตาล     5       กิโลกรัม
	วิธีการขยายเชื้อ
	การใช้แบคทีเรียในสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ
	- ยุงรำคาญ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง มีแหล่งอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำเสีย
	อัตราและวิธีการใช้สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น
	อัตราและวิธีการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ
	4) กลุ่มที่ 4 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.
	ปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
	วิธีการขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
	ข้อควรพิจารณาในการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

