
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื�อการผลิตพืช

กลุ่มวจิัยปฐพวีทิยา 
กองวจิัยพฒันาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
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    ปุ๋ยชีวภาพ
        (ตาม พรบ.ปุ๋ย พ.ศ.2550)
“ปุ�ยชีวภาพ”ตามพระราชบัญญัติปุ�ย พ.ศ. 2518 แก�ไขเพิ่มเติม

พ.ศ. 2550 หมายความว&า ปุ�ยที่ได�จากการนําจุลินทรีย-ที่มีชีวิต
ที่สามารถสร�างธาตุอาหารหรือช&วยให�ธาตุอาหารเป5นประโยชน-กับพืช 
มาใช�ในการปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ หรือทาง
ชีวเคมี และให�หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย-
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ชื�ออื�น  ๆตามความนิยม และ/หรือ การตลาด

ปุ๋ยนํ1าชีวภาพ   ปุ๋ยนํ1าสกัดชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์นํ1า 

ปุ๋ยอินทรีย์นํ1าหมัก ปุ๋ยนํ1าหมักชีวภาพ    

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพ

ไม่ใช่ปุ๋ยชีวภาพ!!!



ปุ๋ยที�จาํหน่ายในท้องตลาด
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ชนิดของปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ
ไรโซเบียม

ปุ๋ยชีวภาพ
พจีีพอีาร์ 

ปุ๋ยชีวภาพ
ไมคอร์ไรซา

ปุ๋ยชีวภาพ
ละลายฟอสเฟต

ปุ๋ยชีวภาพ
แหนแดง

ปุ๋ยชีวภาพ
สาหร่ายสีเขียวแกมนํ1าเงิน
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1.ไรโซเบียม
2. พจีพีอีาร์
3. แหนแดง

ปุ๋ยชีวภาพที�สร้างธาตุอาหารพืช
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1. ไมคอร์ไรซา

2. จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต

3. จุลินทรีย์ละลายโพแทสเซียม 

ปุ๋ยชีวภาพที�ช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์



ปุ�ยชีวภาพไรโซเบียม สําหรับพืชตระกูลถั่ว

     ปุ� ย ชี ว ภ า พ ไ ร โ ซ เ บี ย ม 
ป ร ะ กอ บ ด� ว ย แ บ ค ที เ รี ย ต ร ะ กู ล        
ไ ร โ ซ เ บี ย ม  (Rhizobiaceae) ที่
สามารถเข�าสร�างปมรากกับพืชตระกูล
ถั่วได� และเจริญอยู&ภายในปมรากแบบ
พึ่ ง พ า อ า ศั ย ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น 
(symbiosis) 



ปุ�ยชีวภาพไรโซเบียม สําหรับพืชตระกูลถั่ว

ไรโซเบียมสามารถตรึงไนโตรเจน โดย
ใช�เอนไซม- ไนโตรจีเนส (nitrogenase) 
ควบ คุมปฏิ กิ ริ ย า ก า ร เปลี่ ย นกN า ซ
ไนโตรเจนที่มีอยู&ในบรรยากาศถึง 78 %
โดย น้ํ าห นั ก ใ ห� เ ป5 น ส า ร ป ร ะ กอบ
ไ น โ ต ร เ จ น เ พื่ อ ใ ห� พื ช ใ ช� ใ น ก า ร
เจริญเติบโตได�



ปุ�ยชีวภาพไรโซเบียม

ประกอบด�วย
 แบคทีเรียสกุลแบรดดีไรโซเบียม (Bradyrhizobium)
 ปริมาณจุลินทรีย-รับรองไม&น�อยกว&า 1×106 โคโลนีต&อปุ�ยชีวภาพ 1 กรัม
 ขนาดบรรจุภัณฑ- 200 กรัม

ลักษณะโคโลนีของแบรดดีไรโซเบียม(Bradyrhizobium sp.)
ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (ซ3าย) และลักษณะของเซลล4ภายใต3
กล3องจุลทรรศน4 (ขวา)
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ที่มา : ดร.ศรีสุดา, 2558



ปมถั่วเหลือง ปมถั่วเขียว ปมถั่วลิสง

ลักษณะการเข�าสร�างปม



ประโยชน-ของปุ�ยชีวภาพไรโซเบียม
• ลดต�นทุนการผลิตพืชตระกูลถั่ว
• ทดแทนการใช�ปุ�ยไนโตรเจนได� 

50% ถึง 100%
• เพิ่มปริมาณรากและเพิ่มผลผลิต

อย&างน�อย 20%
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ใช้ได้กับพืชตระกูลถั�ว 5 กลุ่ม

• ถั�วพืชเศรษฐกิจ

• ถั�วพืชผกั

• ถั�วพืชบํารุงดนิ 

• ถั�วพืชอาหารสัตว์ 

• ถั�วไม้ยืนต้น

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
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ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม สําหรับถั�วพืชเศรษฐกิจ

ถั�วเหลือง

ถั�วลิสง

ถั�วเขียว

ถั�วเหลืองฝักสด



ปุ�ยชีวภาพ...พืชตระกูลถั่ว
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ถั�วฝักยาว ถั�วดาํ ถั�วลันเตาถั�วแดงหลวง

ถั�วพู ถั�วหรั�ง ถั�วแปบ ถั�วปากอ้า

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม สําหรับถั�วพืชผกั



18ถั�วพร้า

เซนโตรซีมา คาโลโปโกเนียมเพอราเรียโสน

ถั�วพุ่ม  ถั�วลิสงเถา  ถั�วซีราโตร
ถั�วมะแฮะ  ถั�วพุ่มดาํ  ปอเทือง

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม สําหรับถั�วพืชบํารุงดนิ
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ถั�วฮามาต้า ถั�วสไตโล

ถั�วคาวาลเดค

ถั�วลิสงเถา

ถั�วไมยรา

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม สําหรับถั�วพืชอาหารสัตว์



มะขาม

นนทรี ไมยราพยกัษ์หางนกยูงฝรั�งจามจุรี

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม สําหรับถั�วไม้ยืนต้น

มะค่าโมง ชิงชัง ประดู่



ผลิตภณัฑ์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
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ใชปุ้๋ยชีวภาพไรโซเบยีม

ไม่ใชปุ้๋ยชีวภาพไรโซเบยีม



ระบุวันหมดอายุชัดเจน

ระบุชนิดของถั่วที่เหมาะสมกับ
เชื้อไรโซเบียม

ผลิตภัณฑ-ปุ�ยชีวภาพไรโซเบียม
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ใส่สารเหนียวและคลกุเคลา้

ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบยีม คลกุกบัเมล็ดถั !ว พรอ้มปลูก

เตรียมวสัดุ

วธิีการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมชนิดผง
1 2

3 4



การใช�ปุ�ยชีวภาพไรโซเบียมกับพืชตระกูลถั่ว

ชนิดถั่ว การใช�ปุ�ยชีวภาพไรโซเบียม

ถั่วเหลือง
คลุกเมล็ด 10 - 12 กิโลกรัมด�วยปุ�ย

ชีวภาพไรโซเบียมสําหรับถั่วเหลือง 1ถุง

ถั่วเขียว
คลุกเมล็ด  3 - 5  กิโลกรัมด�วยปุ�ย

ชีวภาพไรโซเบียมสําหรับถั่วเขียว 1 ถุง

ถั่วลิสง
คลุกเมล็ด 10 - 15  กิโลกรัมด�วยปุ�ย

ชีวภาพไรโซเบียมสําหรับถั่วลิสง 1 ถุง

ปอเทือง
คลุกเมล็ด  2  กิโลกรัมด�วยปุ�ยชีวภาพ 

ไรโซเบียมสําหรับปอเทือง 1 ถุง



วิธีการใช�

 ใส&สารเหนยีวทีละน�อย เช&น 
     น้ําเปล&า หรือน้ํามันพืช คลุกเคล�า
     ให�ทั่ว  หากมากเกินไปควรรินออก
 

  ใส&สารป]องกันกําจัดเชื้อรา 
      (คาร-บอกซิน) คลุกเคล�าให�
      เคลือบเมล็ด 



วิธีการใช�

  ใส&สารป]องกันกําจัดเชื้อรา 
      (คาร-บอกซิน) คลุกเคล�าให�
      เคลือบเมล็ด



วิธีการใช�

  ใส&ปุ�ยชีวภาพไรโซเบียมถั่วลิสง 
      คลุกกับสารเหนียวให�ติดเมลด็
      สม่ําเสมอ

   นําไปปลูกในดินที่มี
      ความชื้นเหมาะสมแล�วกลบ
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ปุ๋ยชีวภาพพจีพีอีาร์
คือ ปุ๋ยชีวภาพที�มแีบคทเีรียที�อาศัยอยู่บริเวณรากพืช 

(อะโซโตแบคเตอร์  อะโซสไปริลลัม และไบเจอริงเคยี) 

ซึ�งสามารถสร้างธาตุอาหารไนโตรเจน



กลยุทธ-การลดต�นทุน
พันธุ4
พืช

สารเคมี
กําจัด

ศัตรูพืช

ปุGยเคมี
คHาเชHา
ที่ดิน

คHาจ3าง

การใช3ปIจจัยการผลิตในอัตราที่เหมาะสม

พันธุ4ดี สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชปุGย

ลดราคา
ป̂จจัยการผลิต

3
0

PGPR



ปุGยชีวภาพพีจีพีอาร4 ชHวยสHงเสริม 

N2 P,K Fe

เพิ่มปริมาณราก 
เพิ่มการดูดน้ํา

และปุGย

สHงเสริมการ
เจริญเติบโต

ละลาย
ฟอสฟอรัส

และ
โพแทสเซียม

ชHวยตรึง
ไนโตรเจน

เพิ่มการ
นําธาตุเหล็ก
เข3าเซลล4พืช

ผลิต
สารคล3าย

ฮอร4โมนพืช

การเจริญเติบโตของพืชอยHางไร ?

3
1



ปุ�ยชีวภาพพีจีพีอาร-

ปุ�ยชีวภาพพีจีพีอาร--วัน ประกอบด�วย
 Azospirillum brasilense, Azotobacter vinelandii, Beijerinckia mobilis

 ปริมาณจุลินทรีย-รับรองไม&น�อยกว&า 1×106 โคโลนีต&อปุ�ยชีวภาพ 1 กรัม
 ขนาดบรรจุภัณฑ- 500 กรัม
 ใช�สําหรับข�าวโพด ข�าวฟfาง

Azospirillum brasilense     Azotobactervinelandii   
Beijerinckia mobilis
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ปุ�ยชีวภาพพีจีพีอาร--ทรี ประกอบด�วย
 Azospirillum brasilense, Gluconacetobacter diazotrophicus

 ปริมาณจุลินทรีย-รับรองไม&น�อยกว&า 1×106 โคโลนีต&อปุ�ยชีวภาพ 1 กรัม
 ขนาดบรรจุภัณฑ- 500 กรัม
 ใช�สําหรับอ�อย มันสําปะหลัง

ปุ�ยชีวภาพพีจีพีอาร--ทู ประกอบด�วย
 Azospirillum brasilense, Beijerinckia vietnamiensis

 ปริมาณจุลินทรีย-รับรองไม&น�อยกว&า 1×106 โคโลนีต&อปุ�ยชีวภาพ 1 กรัม
 ขนาดบรรจุภัณฑ- 500 กรัม
 ใช�สําหรับข�าว
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ผลของปุ�ยชีวภาพพีจีพีอาร--วัน ต&อการเจริญเติบโตของพืชผักอินทรีย-
โดย สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4
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PGPR-1   วิธีเกษตรกร



ประกอบด3วย แบคทีเรีย 3 ชนิด ได3แกH 
   - Azospirillum brasilense
   - Azotobacter vinelandii
   - Beijerinckia mobilis



วิธีการใช�ปุ�ยชีวภาพพีจีพีอาร--วัน

• คลุกเมล็ดก&อนปลูก 
     ใช�ปุ�ยชีวภาพพีจีพีอาร--วัน จํานวน 1 ถุง ผสมน้ําให�ข�น แล�วนํา
เมล็ดข�าวโพด 3–4 กิโลกรัม หรือ ข�าวฟfาง 2–3 กิโลกรัม คลุกเคล�าจน
เนื้อปุ�ยเคลือบติดผิวเมล็ด แล�วจึงนําไปปลูกทันที
• ใช�รองก�นหลุม
     ใช�ปุ�ยชีวภาพพีจีพีอาร--วัน จํานวน 1 ถุง ละลายน้ําสะอาด 20 ลิตร 
ราดกองปุ�ยที่หมักสมบูรณ-แล�ว ประมาณ 250 กิโลกรัม ปรับความชื้นใน
กองปุ�ยหมักให�ได�ประมาณ 50–60 เปอร-เซ็นต-โดยน้ําหนัก คลุกเคล�าให�
เข�ากันแล�วบ&มไว� 1 สัปดาห- ใช�รองก�นหลุมก&อนปลูก อัตรา 250 
กิโลกรัมต&อไร&
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วธิีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพจีีพอีาร์

ปุ๋ ยช ีวภาพพจีพีอีาร ์

+PGPR +PGPR

- PGPR

คลุกเมลด็ข้าวโพดก่อนปลูก อ ัตรา 500 กร ัม/
เมลด็ข ้าวโพด 3-5 กก. ลดการใช้ปุ๋ ยเคม ี25% 





ประกอบด3วย แบคทีเรีย 2 ชนิด ได3แกH 
   - Azospirillum brasilense
   - Burkholderia vietnamiensis



วิธีการใช�ปุ�ยชวีภาพพีจพีีอาร--ทู
• คลุกเมล็ดก&อนปลูก
    - หวHานข3าวแห3ง พรมน้ําลงบนเมล็ดข3าว 10–15 กิโลกรัม ให3พอเปUยก โรยปุGย
ชีวภาพพีจีพีอาร4-ทู จํานวน 1 ถุง คลุกเคล3าจนเนื้อปุGยเคลือบติดผิวเมล็ดแล3วจึง
นําไปหวHาน
    - หวHานข3าวงอก ใช3ปุGยชีวภาพพีจีพีอาร4-ทู จํานวน 1 ถุง คลุกเคล3ากับเมล็ด
ข3าว 10–15 กิโลกรัม ที่แชHไว3แล3วจนเนื้อปุGยเคลือบติดผิวเมล็ดแล3วจึงนําไปหวHาน
• ใช�ร&วมกับปุ�ยหมัก    ใช3ปุGยชีวภาพพีจีพีอาร4-ทู จํานวน 1 ถุง ผสมกับปุGย
หมักประมาณ 250 กิโลกรัมตHอไรH





PGPR-2 + 
75% ปุ�ยเคมี
อัตราแนะนํา

วิธีเกษตรกร
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  วิธีเกษตรกร PGPR-2 +
75% ปุ�ยเคมี 
อัตราแนะนํา



ประกอบด3วย แบคทีเรีย 2 ชนิด ได3แกH 
   - Azospirillum brasilense
   - Gluconacetobacter diazotrophicus



วิธีการใช�ปุ�ยชวีภาพพีจพีีอาร--ทรี
• ฉีดพ&นท&อนพันธุ-อ�อยและมันสําปะหลัง 
    ใช�ปุ�ยชีวภาพพีจีพอีาร--ทรี ละลายกับน้ําสะอาด อัตราส&วน 1 : 100 (ปุ�ย
ชีวภาพพีจีพีอาร--ทรี 1 กิโลกรัม ต&อน้ํา 100 ลิตร) ฉีดพ&นเป5นฝอยละเอียดลง
บนท&อนพันธุ-แล�วจึงกลบทับด�วยดินทันที 
• แช&ท&อนพันธุ-อ�อยและมันสําปะหลัง 
    ใช�ปุ�ยชีวภาพพีจีพอีาร--ทรี  ละลายกับน้ําสะอาด อัตราส&วน 1 : 20  (ปุ�ย
ชีวภาพพีจีพีอาร--ทรี 1 กิโลกรัม ต&อน้ํา 20 ลิตร) หลังจากนั้นนําท&อนพันธุ-ลง
ไปแช&เป5นเวลา 30 นาที แล�วจึงนําไปปลูกทันที
• ใช�กับปุ�ยหมัก    ใช�ปุ�ยชีวภาพพีจีพีอาร--ทรี จํานวน 1 ถุง ผสมกับปุ�ยหมัก
ประมาณ 250 กิโลกรัมต&อไร& แล�วจึงนําไปหว&านทันที



การใช3ปุGยชีวภาพพีจีพีอาร4-ทรี
ในการผลิตอ3อย



วิธีการใช�ปุ�ยชีวภาพพีจีพีอาร--ทรี 

ปุ�ยชีวภาพพีจีพีอาร--ทรี 1 กิโลกรัม (2 ถุง) ต&อน้ํา 100 ลิตร/ไร& 
ฉีดพ&นเป5นฝอยละเอียดลงบนท&อนพันธุ-

แล�วจึงกลบทับด�วยดินทันที 

การชําข�ออ�อย









ควรมีการกลบปุ�ยหลังใส&



จํานวนการอยู&รอดของแบคทีเรียในปุ�ยชีวภาพพีจีพีอาร--ทู
เมื่อผสมกับปุ�ยเคมีและทิ้งไว� ณ ระยะเวลาต&างๆ
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การผลิตมันสําปะหลงัอินทรีย- โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4
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ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา
ประกอบด้วยราไมคอร์ไรซาที�มชีีวติ
อาศัยอยู่บริเวณรากพืช และเจริญเข้าไป
ในรากโดยไม่ทําอันตรายต่อพืชที�อาศัย

สามารถดูดซึมธาตุอาหารที�เป็น
ประโยชน์กับพืช
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1. เอ็นโดไมคอร์ไรซา  
คือ  ไมคอร์ไรซาชนิดที� “อยู่ในรากพืช”
1. เอ็นโดไมคอร์ไรซา  
คือ  ไมคอร์ไรซาชนิดที� “อยู่ในรากพืช”

2. เอ็คโตไมคอร์ไรซา
คือไมคอร์ไรซาชนิดที� “อยู่บริเวณราก
พืช” เช่น เห็ดตบัเต่า  เห็ดเผาะ

2. เอ็คโตไมคอร์ไรซา
คือไมคอร์ไรซาชนิดที� “อยู่บริเวณราก
พืช” เช่น เห็ดตบัเต่า  เห็ดเผาะ

ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา
มี 2 ประเภท



ปุ�ยชีวภาพไมคอร-ไรซา

ประกอบด�วย
 ราอาร-บัสคูลาร-ไมคอร-ไรซาที่มีประสิทธิภาพ
 ปริมาณจุลินทรีย-รับรองไม&น�อยกว&า 25 สปอร-ต&อปุ�ยชีวภาพ 1 กรัม 
 ขนาดบรรจุภัณฑ- 500 กรัม
 ใช�กับพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช&น ยางพารา ปาล-มน้ํามัน กล�วย มะม&วง ขนุน 

มะละกอ ทุเรียน มังคุด ส�ม มะนาว มะขามหวาน ลําไย สับปะรด ลองกอง กาแฟ 
กระเจี๊ยบเขียว หน&อไม�ฝรั่ง พริกเป5นต�น

สปอร4ของราอาร4บัสคูลาร4ไมคอร4ไรซา
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ประโยชน-ของปุ�ยชีวภาพไมคอร-ไรซา
๏ ช&วยเพิ่มการดูดธาตุอาหารให�แก&พืช (สามารถลดการใช�ปุ�ยฟอสเฟตได� 

25–50 เปอร-เซ็นต-)
๏ ช&วยเพิ่มพื้นที่ผิวรากพืช 
๏ ช&วยละลายธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว�ในดินซึ่งไม&เป5นประโยชน- แล�ว    
   ส&งผ&านให�แก&พืชทางผนังเส�นใยของราอาร-บัสคูลาร-ไมคอร-ไรซา
๏ ส&งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
๏ เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให�แก&พืช 
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การใช�ปุ�ยชีวภาพไมคอร-ไรซา
• ต�นกล�า : 3 กรัม/ต�นคลุกผสมกับดินเพาะชํากล�า
• พืชพร�อมปลูก : 10 กรัม/ต�น รองก�นหลุม
• พืชหลังปลูก : รอบทรงพุ&มหรือบริเวณรากฝอย

แล�วกลบดิน
• พืชอายุ 1-3 ปt 10 กรัม/ต�น
• พืชอายุ 3-10 ปt ขึ้นไป 20 กรัม/

ต�น 
• พืชอายุ 10 ปt ขึ้นไป 50 กรัม/ต�น 



คําแนะนํา
• ก&อนใส&ควรกําจัดวัชพืชให�หมดก&อน
• ควรใส&ปุ�ยเมื่อดินมีความชื้นอยู&
• เก็บปุ�ยชีวภาพในภาชนะปuด เย็นและแห�ง
• ห�ามผสมกับปุ�ยเคมี
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ไม่ใส่ไมคอร์ไรซา ใส่ไมคอร์ไรซา ใส่ไมคอร์ไรซาไม่ใส่ไมคอร์ไรซา

ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา

ส้ม มนัฝรั�ง



64

ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต

ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที�สามารถละลาย “หินฟอสเฟต” หรือ
“ฟอสเฟตที�ถูกตรึงในดนิ” ให้ออกมาเป็นประโยชน์แก่พืช 

 มีทั1งชนิดที�เป็นเชื1อรา และเชื1อแบคทีเรีย



ประกอบด�วย
 ราทาลาโลมัยซีส อัพ มาโครสปอร-รัท( Talaromyces aff. macrosporus) 
 ปริมาณจุลินทรีย-รับรองไม&น�อยกว&า 1×107 โคโลนีต&อปุ�ยชีวภาพ 1 กรัม
 ขนาดบรรจุภัณฑ- 500 กรัม
 ใช�กับดินที่มีป^ญหาการตรึงฟอสฟอรัส หรือใช�ร&วมกับหินฟอสเฟต

เส3นใย Talaromyces aff. macrosporus ที่เจริญบนอาหาร PDA (ซ3าย)
และ ลักษณะเส3นใยและสปอร4ภายใต3กล3องจุลทรรศน4 (ขวา)

ปุ�ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
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๏ เพิ่มความเป5นประโยชน-ของฟอสเฟตในดิน โดยเฉพาะดินกรดและดินด&าง
๏ ลดการใช�ปุ�ยเคมีฟอสเฟตได� 25-50%
๏ เพิ่มผลผลติ 10 - 15 %
๏ ทําให�พืชเพิม่การดูดใช�ฟอสเฟต
 เป็นปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์

ประโยชน-ของปุ�ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
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วธิีการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
ไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ลําไย ทุเรียน ลองกอง ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะละกอ
มะพร้าว ยางพารา ปาล์มนํ1ามนั เป็นต้น

วิธ ีการใช้ อ ัตราการใช้
เพาะกล้าหร ือการชาํกิ2ง
พนัธุ ์

ปุ๋ ยช ีวภาพ 10 กร ัมต่อต้น หยอดเมล็ดหร ือปักชาํกิ2งพนัธุ ์
ลงในถุงเพาะ

รองก้นหลุม ปุ๋ ยช ีวภาพ 10 กร ัมต่อหลุม ใช้รองก้นหลุมก่อนปลูก

โรยรอบทรงพุม่ ปุ๋ ยช ีวภาพ 10 กร ัมต่อต้น 
(อายุ 1–3 ปี )

คลุกผสมกับปุ๋ ยอนิทร ีย ์โรย
รอบทรงพุม่แล้วกลบดนิทนัท ี

ปุ๋ ยช ีวภาพ 20กร ัมต่อต้น 
(อายุ3-10 ปี )
ปุ๋ ยช ีวภาพ 20กร ัมต่อต้น 
(อายุ 10 ปีข ึ ?นไป )



วธิีการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (ต่อ)

การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตโดยวธิีโรยรอบทรงพุ่ม



วธิีการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (ต่อ)

เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง อ้อย ถั�วเหลือง ถั�วลิสง งา เป็นต้น

พืชไร่

วิธ ีการใช้ อ ัตราการใช้
คลุกเมล็ด ปุ๋ ยช ีวภาพ 500 กร ัม ต่อเมล็ดพนัธุ ์

 5 กโิลกร ัม 
ค ลุก เ ม ล็ด ใ ห ้ท ั2 ว ก่อ น น ําไ ป
ปลูก

รองก้นหลุม ปุ๋ ยช ีวภาพ 5 กโิลกร ัม คลุกผสมกับปุ๋ ย
อนิทร ีย ์100 กโิลกร ัม

ใช้รองก้นหลุมพร ้อมปลูก



วธิีการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (ต่อ)

การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตคลุกเมล็ดข้าวโพดก่อนปลูก



วธิีการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (ต่อ)

เช่น ผกั พริก มะเขือ มะเขือเทศ กระเจีGยบเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นต้น

พืชผกั

วิธ ีการใช้ อ ัตราการใช้
คลุกเมล็ด ปุ๋ ยช ีวภาพ 500 กร ัม ต่อเมล็ดพนัธุ ์

5 กโิลกร ัม 
คลุกเมล็ดใหท้ ั2วก่อนนาํไปปลูก

ผสมวัสดุเพาะ ปุ๋ ยช ีวภาพ 1000 กร ัม ผสมวัสดุเพาะ
 50  กโิลกร ัม

ใส่วัสดุเพาะลงในกระบะเพาะ 
แล้วหยอดเมล็ดลงบนกระบะ

รองก้นหลุม ปุ๋ ยช ีวภาพ  5 กิโลกร ัม  คลุกผสมกับปุ๋ ย
อนิทร ีย ์100 กโิลกร ัม

ใช้รองก้นหลุมพร ้อมปลูก



วธิีการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (ต่อ)

เพาะเมลด็ไม่ใชปุ้๋ ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (ขวา) เพาะเมลด็ดว้ยปุ๋ ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (ซา้ย)



วธิีการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (ต่อ)

การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตรองก้นหลุม



การเก็บรักษา และข้อควรระวงั

๏ การเก็บรักษา
- เกบ็รักษาในที�เยน็ ไม่โดนแสงแดด 
- เกบ็ในตูเ้ยน็ที�อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

๏ ข้อควรระวงั
- เลือกใชผ้ลิตภณัฑป์ุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตที�ยงัไม่หมดอาย ุ
- ไม่ควรใชร้่วมกบัสารป้องกนักาํจดัเชื<อราโรคพืช 
- ไม่ควรคลุกผสมปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตกบัปุ๋ยเคมีโดยตรง



ยางพารา
-เพาะกล้า 10 กรัม/ต้น
-รองก้นหลุม 10 กรัม/ต้น
-ต้นที�ปลูกแล้ว 20 กรัม/ต้น



ปาล์มนํ1ามัน
-เพาะกล้า 10 กรัม./ต้น
-รองก้นหลุม 10 กรัม/ต้น
-ต้นที�ปลูกแล้ว 20  กรัม/ต้น
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ปุ๋ยชีวภาพอื�นๆ

* ปุ๋ยชีวภาพบีจีเอ [สาหร่ายสีเขยีวแกมนํ1าเงนิ] 

• ปุ๋ยชีวภาพแหนแดง 



80

ปุ๋ยชีวภาพแหนแดง
ในโพรงใบแหนแดงมีสาหร่ายสีเขยีวแกมนํ1าเงนิอาศัยอยู่

สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้กับแหนแดงได้ 

ทําให้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวได้ดี



แหนแดง เปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุGยไนโตรเจนทางชีวภาพโดยผHานกระบวนการตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศของสาหรHายสีเขียวแกมน้ําเงิน (cyanobacteria) ที่อาศัยอยูHในโพรงใบ
ของแหนแดง
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A. microphylla A. filiculoides

A. pinnata

A. niloticaA. mexicana

แหนแดงชนิดต่างๆแหนแดงชนิดต่างๆ

A. caroliniana



แหนแดง เป_นเฟ`ร4นชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก พบได3ทั่วไปตามบริเวณน้ํานิ่ง เชHน บHอ หรือ 
คูน้ํา แหนแดงที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําให3แกHเกษตรกรนําไปเพาะเลี้ยงเพื่อใช3ในนา
ข3าว   สามารถเจริญเติบโตให3น้ําหนักสดถึง 3 ตัน ในพื้นที่นา 1 ไรH  ซึ่งเทียบเทHากับ
ปริมาณไนโตรเจนประมาณ 6.0-7.5 กิโลกรัม หรือทดแทนปุGยยูเรียได3 10-12 กิโลกรัม

แหนแดง
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ในประเทศไทยพบเพียง 2 ชนิด

Azolla pinnata

(พันธุ-พื้นเมือง)
Azolla microphylla

(พันธุ-แนะนํา)

85



ประโยชน-ของแหนแดง

1. ทดแทนหรือลดการใช�ปุ�ยเคมีไนโตรเจน
2. เพิ่มอินทรียวัตถุให�แก&ดิน
3. ช&วยเพิ่มประสิทธภิาพการใช�ปุ�ยเคมี 
4. ต�นทุนการผลิตแหนแดงต่ํา
5. ใช�ป]องกันวัชพืชในนาข�าว
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แหนแดงจะเจริญเติบโตให�
น้ําหนักสดเพิ่มขึ้นหนึ่ง
เท&าตัวในทุก 2-3 วัน และจะ
ใช�เวลาเจริญเติบโตเต็มที่
ประมาณ 13-15 วัน 

การเจริญเติบโตของแหนแดง
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กรณีใช�แหนแดงในฤดูปลูกข�าวถัดไป

วิธีการใช�แหนแดงในนาข�าว

ข�าวจะได�ปุ�ยจากแหนแดงในฤดูถัดไป 
หว&านแหนแดงหลังการปลูกข�าว

โดยใช�แหนแดงอัตรา 10 กิโลกรัมต&อไร&

กรณีใช�ประโยชน-จากแหนแดงหลังไถกลบ

ข�าวจะได�ปุ�ยจากแหนแดงทันทีหลังไถกลบ 
หว&านแหนแดง ก&อนปลูกข�าว 15 วัน

โดยใช�แหนแดงอัตรา 300 กิโลกรัมต&อไร& 
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2. ใสปุ่๋ยชีวภาพเมื�อดินมีความชื� นเหมาะสม

ปุ๋ยไนโตรเจน
ปุ๋ยโพแทสเซียม

           ปุ๋ยชีวภาพ “ ไรโซเบียม” ลดการใชปุ้๋ยไนโตรเจนได ้50% ถึง 100%

  
ปุ๋ยชีวภาพ

หลกัการใช ้“ปุ๋ยชีวภาพ” ใหม้ีประสิทธิภาพ

3. หากมีการใชส้ารเคมีทางการเกษตรควรใชก้่อนหรือหลงัจากการใส่
ปุ๋ยชีวภาพอยา่งนอ้ย 15 วนั

ปุ๋ยฟอสเฟต
ปุ๋ยโพแทสเซียม

ปุ๋ยชีวภาพ “พีจพีีอาร”์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที�สามารถตรึงไนโตรเจน 
ลดการใชปุ้๋ยเคมีอยา่งนอ้ย 25% 

  
6. ควรเก็บรกัษาปุ๋ยชีวภาพในที�เยน็ไม่ใหโ้ดนแดดและไม่กองทบัแน่นเกินไป

ปุ๋ยชีวภาพ “อารบ์สัคลูารไ์มคอรไ์รซา” และ ละลายฟอสเฟต 
เพิ�มประสิทธิภาพในการดดูใชธ้าตอุาหารพืชโดยเฉพาะ “ฟอสฟอรสั” 

ลดการใชปุ้๋ยฟอสเฟตอยา่งนอ้ย 20%

  

>ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ช่วยตรึงไนโตรเจน
สาํหรบัพืชตระกูลถั �ว  สาํหรบั ถั �วเขียว ถั �ว
เหลือง ถั �วลิสง ถั �วพรา้ ปอเทือง เป็นตน้

>ปุ๋ยชีวภาพพีจพีีอาร-์ทู 
สาํหรบัขา้ว

>ปุ๋ยชีวภาพพีจพีีอาร-์วนั 
สาํหรบัขา้วโพด และขา้วฟ่าง

>ปุ๋ยชีวภาพพีจพีีอาร-์ทรี
สาํหรบัออ้ย และ มนัสาํปะหลงั

>ปุ๋ยชีวภาพ อารบ์สัคลูารไ์มคอรไ์รซา เพิ�มพื� นที�ผิวรากพืช
ในการดดูนํ�าและธาตอุาหาร สาํหรบั พืชผกั เช่น พริก 
กระเจีBยบ หน่อไมฝ้รั �ง ไมย้นืตน้ เช่น ไมผ้ล ยางพารา 
ปาลม์นํ�ามนั

>ปุ๋ยชีวภาพ ละลายฟอสเฟต เพิ�มความเป็นประโยชนข์อง
ฟอสเฟตในดิน ที�มีปัญหาการตรึงฟอสเฟต เช่น ดินกรด 
ดินดา่ง สาํหรบั ปาลม์นํ�ามนั ยางพารา พืชไร ่ไมผ้ล 
พืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั ขา้วไร ่เป็นตน้

4. ไม่คลุกปุ๋ยชีวภาพทุกชนิดกับปุ๋ยเคมี และเมล็ดที�คลุกสารเคมี
ป้องกนักาํจดัเชื� อราและแบคทีเรีย เพราะจะทาํใหเ้ชื� อลดจาํนวน

1. ใชปุ้๋ยชีวภาพใหต้รงกบัชนิดพืช

5. ควรใส่ธาตอุาหารอื�นที�จาํเป็นเพิ�มลงไปดว้ยเพื�อเสริมประสิทธิภาพ

ปุ๋ยฟอสเฟต
ปุ๋ยโพแทสเซียม
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ราคาผลิตภณัฑ์ปุ๋ยชีวภาพของกรมวชิาการเกษตร

ไรโซเบียม 200 / 80 ซีซี     25

พจีพีอีาร์1/2/3        500                  60

ไมคอร์ไรซา 500                 60

ละลายฟอสเฟต 500                45

ชนิดปุ๋ยชีวภาพ       ขนาดบรรจุ (กรัม)   ราคา/ถุง (บาท) 
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