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สำนักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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เกษตรอนิทรยี ฟนผนืดนิ ฟนชวีติ เพิม่คณุภาพ เพิม่ผลผลติ 
 

ปุยชวีภาพ พด.12 เพิม่ธาตอุาหารและฮอรโมนพชื 

 ความหมายของปุยชวีภาพ 

  ปุยที่ ไดจากการนำจุลินทรียที่มีชีวิตที่สามารถสราง 

ธาตุอาหารหรือชวยใหธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืชมา

ใชในการปรบัปรงุบำรงุดนิทางชวีภาพ ทางกายภาพ หรอื

ทางชวีเคม ีทำใหดนิมคีวามอดุมสมบรูณเพิม่มากขึน้ 

 คณุสมบตัขิองจลุนิทรยีในปุยชวีภาพ พด.12 

  ปุยชีวภาพ พด.12 เปนกลุมจุลินทรียที่สามารถ

สรางธาตุอาหารหรือชวยใหธาตุ

อาหารเปนประโยชนกบัพชื เพือ่เพิม่

ความอุดมสมบูรณ ใหกับดินและ

สรางฮอร โมนสงเสริมการเจริญ

เติบโตของพืชประกอบดวยจุลินทรีย 

4 ประเภท 

  1. จุลินทรียที่ ใหธาตุอาหาร

ไนโตรเจน เปนจุลินทรียที่อยูอยาง

อิสระในดิน สามารถตรึงกาซ

ไนโตรเจนในอากาศและเปลีย่นใหอยู

ในรูปแอมโมเนียมที่เปนประโยชนตอพืช โดยกิจกรรม

เอนไซม ไนโตรจเีนส   

  2. จุลินทรียที่ ใหธาตุฟอสฟอรัส เปนจุลินทรียที ่

สามารถผลิตกรดอินทรียปลดปลอยออกมาละลาย 

สารประกอบอนินทรียฟอสเฟตที่อยูในรูปไมละลาย เชน 

หนิฟอสเฟตใหอยูในรปูทีพ่ชืสามารถดดูใช ได 

  3. จลุนิทรยีที่ใหธาตโุพแทสเซยีมเปนจลุนิทรยีทีป่ลด 

ปลอยกรดอินทรียชวยละลายแรธาตุโพแทสเซียมเปน 

องคประกอบในกลุมไมกา เชน ไบโอไทต มสัโคไวต และ

กลุมของเฟลดสปาร เชน ไมโครไคลนออโทเคลสใหอยูใน

รปูทีพ่ชืสามารถนำไปใชประโยชนได    

  4. จุลินทรียที่สรางสารกระตุนการเจริญเติบโต        

หรอืฮอรโมนพชื ฮอรโมนทีแ่บคทเีรยีสราง ไดแก ออกซนิ 

จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน ชวยกระตุนการเจริญของ 

รากขนออน และชวยเพิม่พืน้ทีผ่วิราก ทำใหความสามารถ

ในการดดูนำ้และธาตอุาหารเพิม่มากขึน้ 

  5. เปนกลุมจุลินทรียที่แยก และคัดเลือกไดจาก 

บรเิวณรากพชื 

  6. เจรญิทีอ่ณุหภมูริะหวาง 30-35 องศาเซลเซยีส 

  7. เจริญ ในสภาพที่ มี ความ เปนกรดเปนด า ง          

ระหวาง 6-8 

 จดุเดนของปุยชวีภาพ พด.12 

  1. เพิม่ไนโตรเจน 

  2. เพิ่มการละลายไดของหินฟอสเฟต 15-45 

เปอรเซน็ต 

  3. เพิ่มการละลายไดของโพแทสเซียมเฟลดสปาร 

10 เปอรเซน็ต 

  4. สรางฮอรโมนเรงการเจรญิเตบิโตของรากและตน 

พชื 

  5. เพิม่ประสทิธภิาพการดดูใชธาตอุาหารของพชื 

 วธิกีารขยายเชือ้ปุยชวีภาพ พด.12 

  วสัดสุำหรบัขยายเชือ้ 

  ปุยหมกั 300 กโิลกรมั 

  รำขาว 3 กโิลกรมั 

  ปุยชวีภาพ พด.12 จำนวน    1 ซอง 100 กรมั 

  วธิกีารขยายเชือ้ 

  1. ผสมปุยชีวภาพ พด.12 และรำขาวในน้ำ 1 ปบ         

(20 ลติร) คนใหเขากนันาน 5 นาที 

  2. รดสารละลายปุยชวีภาพ พด.12 ลงบนกอง ปุย

หมักและคลุกเคลาใหเขากัน ปรับความชื้นให ได 70 

เปอรเซ็นต โดยตรวจสอบความชื้นดวยวิธีการกำปุยหมัก

เปน กอนและไมมนีำ้ไหลออกมา เมือ่คลายมอืออกปุยหมกั

ยงัคงสภาพเปนกอนอยูได 

  3. ตัง้กองปุยหมกัเปนรปูสีเ่หลีย่มผนืผาใหมคีวามสูง  

50 เซนตเิมตร และใชวสัดคุลมุกองปุยเพือ่รกัษาความชืน้ 

  4. กองปุยหมกัไวในทีร่มเปนระยะเวลา 4 วนั แลว

จงึนำไปใช 



ดินมีปญหา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบาน-ตำบล ที่ใกลบาน 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

  สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร. 0-2579-7563 
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.10900 
  โทร. 1760  

 หรือที่ 

  สถานีพัฒนาที่ดินที่ตั้งใกลบาน 
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 ลกัษณะของพชืเมือ่ขาดธาตอุาหารหลกั 

  การขาดธาตุไนโตรเจน พืชเมื่อไดรับธาตุไนโตรเจน 

ในปริมาณที่นอยจะทำใหใบพืชเปนสีเหลือง ลำตนเหลือง 

การแตกกิ่งแตกตาไมเกิดขึ้น ในสวนตามกิ่งมีการแตก

แขนง นอยกวาปกต ิ ผลผลิตที่ ไดจะต่ำ เชน เมล็ดลีบ 

นำ้หนกันอย ผลเลก็ 

  อัตราและวิธีการใชปุยหมักที่ขยายเชื้อปุย         

ชวีภาพ พด.12 

  อตัราการใช 

  ขาว : ใช 300 กโิลกรมัตอไร 

  พชืไร พชืผกั หญาอาหารสตัว : ใช 300  กโิลกรมัตอไร 

  ไมผลหรอืไมยนืตน : ใช 3-5 กโิลกรมัตอตน 

   วธิกีารใช 

  ขาว : หวานใหทัว่พืน้ทีช่วงเตรยีมดนิปลกู 

  พชืไร พชืผกั หญาอาหารสตัว : ใสระหวางแถวตาม 

แนวปลกูพชืแลวคลกุเคลากบัดนิ 

  ไมผลหรอืไมยนืตน 

  เตรียมหลุมปลูก : ใสโดยคลุกเคลากับดินรองไวกน 

หลมุ 

  พืชที่เจริญแลว : ใสรอบทรงพุมหรือหวานใหทั่ว 

ภายใตทรงพุม 

 ประโยชนของปุยชวีภาพ 

  1. ลดปรมิาณการใชปุยเคมลีงได 25-30 เปอรเซน็ต 

  2. เพิ่มความเปนประโยชนของฟอสฟอรัสและ 

โพแทสเซยีมในดนิ 

  3. เพิม่ประสทิธภิาพการใชปุย 

  4. ชวยสรางความสมดลุของธาตอุาหารพชื 

  5. ใชปรมิาณนอย ราคาถกู ลดตนทนุ และชวยเพิม่ 

ผลผลติพชื 

 หนาทีส่ำคญัของธาตอุาหารหลกั 

  ไนโตรเจน สงเสรมิการเจรญิเตบิโตของยอดออนใบ 

และกิง่กาน 

  ฟอสฟอรัส ชวยในการสังเคราะหโปรตีนและสาร

อนิทรยีทีส่ำคญัในพชื เปนองคประกอบของสารทีท่ำหนาที่

ถายทอดพลังงานในกระบวนการตางๆ เชน การ

สงัเคราะหแสงและการหายใจ 

  โพแทสเซียม ชวยสังเคราะหน้ำตาล แปง และ

โปรตนี สงเสรมิการเคลือ่นยายของนำ้ตาลจากใบไปยงัผล 

ชวยใหผลเจรญิเตบิโตเรว็ พชืแขง็แรงมคีวามตานทานตอ

โรคบางชนดิ 

  การขาดธาตฟุอสฟอรสั พชืเมือ่ไดรบัธาตฟุอสฟอรสั 

ในปรมิาณทีน่อย จะทำใหสขีองใบพชืโดยเฉพาะใบลางมสีี

เหลือง สีมวง สีแดงปนอยู รวมทั้งขนาดใบเล็กผิดปกต ิ

การออกดอกชา ผลไมสมบูรณ ตนเล็กแคระ ไมแข็งแรง 

ลมงาย ผลผลติที่ไดตำ่ 

  การขาดธาตุโพแทสเซียม พืชเมื่อไดรับธาตุโพแทส- 

เซยีมในปรมิาณทีน่อย จะทำใหขอบใบลางมสีเีหลอืงกลาย 

เปนสนีำ้ตาลเหีย่วแหงจากตนไป ขนาดดอกและผลเลก็ผดิ 

ปกต ิผลไมมคีวามหวาน พชืออนแอตอโรคพชืและแมลง 

 บทบาทของฮอรโมนตอการสงเสรมิ 

 การเจรญิเตบิโตของพชื 

 การตอบสนองของพชืตอออกซนิ 

  1. ทำใหเกิดการขยายตัวของเซลล เชน การ

ขยายตวัของใบ ทำใหผลเจรญิเตบิโต 

  2. ทำใหการตดิผลมากขึน้ 

  3. กระตุนใหมดีอกตวัเมยีมากขึน้ 

  4. กระตุนการเกดิรากฝอยและรากแขนงเพิม่ขึน้ 

 การตอบสนองของพชืตอจบิเบอเรลลนิ 

  1. กระตุนการเจริญเติบโตของพืชทั้งตน ทำใหเกิด

การยดืตวัของเซลล 

  2. กระตุนการยดืยาวของชอดอก 

  3. กระตุนการงอกของเมลด็ และตาทีพ่กัตวั 

  4. ทำใหเกดิการแทงชอดอก 

 การตอบสนองของพชืตอไซโตไคนนิ 

  1. กระตุนการแบงเซลล 

  2. ชะลอกระบวนการเสือ่มสลาย 

  3. ทำใหเกดิการแตกของตาขาง 

  4. สงเสริมใหพืชมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนยาย 

อาหารจากรากสูยอดพชื 

 คำแนะนำ 

  1. ควรปรบัปรงุบำรงุดนิดวยปุยอนิทรยี 

  2. หลีกเลี่ยงการเผาตอซังพืช เพราะจะทำลาย 

จุลินทรียปุยชีวภาพ พด.12 ที่ ใสลงไปในดิน รวมทั้ง

เปนการทำลายอินทรียวัตถุซึ่งเปนแหลงอาหารและหลัง

งานของจลุนิทรยี 

  3. ปุยหมักที่ใชขยายเชื้อปุยชีวภาพตองเปนปุยหมัก 

ทีส่มบรูณแลว 

  4. เก็บปุยชีวภาพ พด.12 หรือปุยหมักที่ขยายเชื้อ 

พด.12 ในทีร่ม 

 


