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คํานํา 
  

ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตอการผลิตพืชเน่ืองจากเปน
แหลงของธาตุอาหาร นํ้า และอากาศสําหรับพืช ปจจุบันความตองการใช
ทรัพยากรดินมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นตามจํานวนประชากร และการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงทําใหมีการใชทรัพยากรดินอยางมากในการผลิตพืช 
ขาดการบํารุงดูแลรักษาและฟนฟูดิน ทําใหดินเกิดความเสื่อมโทรม ขาดความ
อุดมสมบูรณสงผลใหปริมาณและคุณภาพผลผลิตพืชลดลง การจัดการดินและ
การใชปุยท่ีถูกตองและเหมาะสมจะชวยแกไขปญหาดังกลาวได โดยการใช
เทคโนโลยีดานปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมีแบบผสมผสาน เพ่ือเปนแนวทางหน่ึงใน
การลดตนทุนการผลิตพืชใหแกเกษตรกร อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมความอุดม
สมบูรณของดินอยางยั่งยืนตามนโยบายหลักของรัฐบาล  

กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มี
บทบาทหนาท่ีสําคัญในการดําเนินงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช
ปุยชีวภาพในการผลิตพืชหลายชนิด เพ่ือใชเปนปจจัยการผลิตอีกแนวทางหน่ึง
ในการลดการใชปุยเคมี ซ่ึงไดแก ปุยชีวภาพไรโซเบียมสําหรับพืชตระกูลถั่ว  
ปุยชีวภาพพีจีพีอารสําหรับขาว ขาวโพด ขาวฟาง พืชผักและพืชสมุนไพร ออย
และมันสําปะหลัง ปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซาสําหรับไมผล ไมยืนตน 
และพืชผัก และปุยชีวภาพละลายฟอสเฟตสําหรับไมผล ไมยืนตน พืชไร  
ไมดอกไมประดับ และพืชผัก เปนตน ดังน้ันจึงไดรวบรวมและสรุปผลงานวิจัย
ดานปุยชีวภาพในการผลิตพืชเปนเอกสารคําแนะนําการใชปุยชีวภาพท่ีมีความ
ถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือจะไดเปนองคความรูสําหรับนักวิชาการและบุคคล
ท่ัวไปใหสามารถนําไปใชประโยชนตอไป 
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ปุยชีวภาพ 
 

“ปุยชีวภาพ”ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2550 หมายความวา ปุยท่ีไดจากการนําจุลินทรียท่ีมีชีวิตท่ีสามารถสราง
ธาตุอาหารหรือชวยใหธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืช มาใชในการปรับปรุง
บํารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ หรือทางชีวเคมี และใหหมายความรวมถึง 
หัวเชื้อจุลินทรีย 

นอกจากความหมายของปุยชีวภาพแลว ยังมีคํานิยามท่ีเก่ียวของกับ 
ปุยชีวภาพท่ีควรทราบเพ่ิมเติมในการท่ีจะใช ซ้ือ หรือจําหนายปุยชีวภาพ ดังน้ี 

“ชนิดของจุลินทรีย” หมายความวา กลุ มหรือสกุลของจุลินทรียเปน
ภาษาทางวิทยาศาสตรของจุลินทรีย 

“หัวเชื้อจุลินทรีย” หมายความวา จุลินทรียชีวภาพท่ีมีจํานวนเซลลตอ
หนวยสูงซ่ึงถูกเพาะเลี้ยงโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร 

“วัสดุรองรับ” หมายความวา สิ่งท่ีนํามาใชในการผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย
ในกระบวนการผลิตปุยชีวภาพ 

“ปริมาณจุลินทรียรับรอง” หมายความวา ปริมาณขั้นต่ําท่ีผูผลิตหรือ 
ผูนําเขารับรองถึงจํานวนเซลลรวม หรือจํานวนสปอรรวม หรือจํานวนตามท่ี
หนวยวัดอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาของจุลินทรียท่ี
มีชีวิตท่ีมีอยูในปุยชีวภาพหรือหัวเชื้อจุลินทรียท่ีตนผลิตหรือนําเขา แลวแตกรณี 

“จุลินทรียท่ีเปนเชื้อโรค” หมายความวา จุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคตอ
มนุษย สัตวหรือพืชและใหหมายความรวมถึงจุลินทรียท่ีทําลายจุลินทรียท่ีเปน
ประโยชนไมวาดวยประการใด ๆ 
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ประเภทของปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพสามารถแบงตามลักษณะการใหธาตุอาหารแกพืช ได  

2 ประเภท คือ 
 
1. ปุยชีวภาพที่ประกอบดวยจุลินทรียสรางธาตุอาหารพืช 

 จุลินทรียท่ีสามารถสรางธาตุอาหารพืชไดในปจจุบันพบเพียงกลุมเดียว 
คือ กลุมจุลินทรียตรึงไนโตรเจน ประกอบดวยแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีท 
จุลินทรียในกลุมน้ีมีชุดยีนท่ีควบคุมการสรางเอนไซมไนโตรจีเนส (nitrogenase 
enzyme) และควบคุมกระบวนการตรึงไนโตรเจนจากอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ 
เปนองคประกอบในจีโนม ปุยชีวภาพประเภทน้ีสามารถแบงตามลักษณะ
ความสัมพันธกับพืชอาศัยได 2 กลุม คือ 

กลุมท่ี 1 ปุยชีวภาพท่ีประกอบดวยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนท่ีอาศัยอยู
รวมกับพืชแบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (symbiotic nitrogen fixation)    
ปุยชีวภาพกลุมน้ีมีแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงมากเปน
สวนประกอบ สามารถทดแทนปุยเคมีไนโตรเจนใหกับพืชอาศัยไดมากกวา    
50–100 เปอรเซ็นต ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชนิดและสายพันธุของจุลินทรีย ชนิดของพืช
อาศัย รวมท้ังระดับความอุดมสมบูรณของดิน สวนใหญมีการสรางโครงสราง
พิเศษอยูกับพืชอาศัยและตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพจากอากาศ ไดแก การสราง
ปมของแบคทีเรียไรโซเบียมกับพืชตระกูลถั่วชนิดตาง ๆ การสรางปมท่ีรากสน
ของแฟรงเคีย (Frankia) การสรางปมท่ีรากปรงของสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน
สกุลนอสทอค (Nostoc) การอาศัยอยูในโพรงใบแหนแดงของสาหรายสีเขียว
แกมนํ้าเงินสกุลอะนาบีนา (Anabaena) เปนตน ในกลุมน้ีพืชอาศัยจะไดรับ
ไนโตรเจนท่ีตรึงไดทางชีวภาพจากจุลินทรียไปใชโดยตรง สามารถนําไปใชในการ
สรางการเจริญเติบโต เพ่ิมผลผลิต และคุณภาพพืชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมท่ี 2 ปุยชีวภาพท่ีประกอบดวยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนท่ีอาศัยอยู
รวมกับพืชแบบอิสระ (non-symbiotic nitrogen fixation) แบคทีเรียกลุมน้ีมี
ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนต่ํา จึงสามารถทดแทนปุยไนโตรเจนใหกับพืช
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ท่ีอาศัยระหวาง 5–30 เปอรเซ็นต ขึ้นอยูกับสกุลของจุลินทรีย ชนิดของพืชอาศัย
และระดับความอุดมสมบูรณของดิน สามารถแบงได 3 กลุมคือ 
 2.1 แบคทีเรียท่ีอาศัยอยูอยางอิสระในดินและบริเวณรากพืช ไดแก 
สกุลอะโซโตแบคเตอร (Azotobacter) และสกุลไบเจอริงเคีย (Beijerinckia) 
เปนตน 
 2.2 แบคทีเรียท่ีพบอาศัยอยูไดท้ังในดิน บริเวณรากพืช และภายในราก
พืชชั้นนอก ไดแก สกุลอะโซสไปริลลัม (Azospirillum) และสกุลบาซิลลัส 
(Bacillus) เปนตน 
 2.3 แบคทีเรียท่ีพบอาศัยอยูภายในตนและใบพืช ไดแก กลูคอนอะซีโต
แบคเตอรไดอะโซโตรฟคัส (Gluconacetobacter diazotrophicus) ท่ีพบใน
ออยและกาแฟ สกุลเฮอบาสไปริลลัม (Herbaspirillum) ท่ีพบในขาว ออยและ
พืชเสนใยบางชนิด และสกุลอะโซอารคัส (Azoarcus) ท่ีพบในขาวและหญา 
เปนตน 
 
2. ปุยชีวภาพที่ประกอบดวยจุลินทรียที่ทําใหธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืช 

ปุยชีวภาพในกลุมน้ีจะชวยเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช
บางชนิดท่ีถูกตรึงอยูในดิน ในรูปท่ีพืชไมสามารถนําไปใชประโยชนไดใหเปน
ประโยชนกับพืชไดมากขึ้น โดยจุลินทรียกลุมน้ีจะสรางกรดอินทรียหรือเอนไซม
บางชนิด เพ่ือละลายธาตุอาหารท่ีถูกตรึงอยูในดินสามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ 

กลุมท่ี 1 ปุยชีวภาพไมคอรไรซา ประกอบดวยกลุมราไมคอรไรซาท่ีชวย
เพ่ิมศักยภาพในการดูดใชธาตุอาหารใหแกพืช โดยจะสรางเสนใยเขาไปในราก 
และเสนใยบางสวนจะเจริญอยูในดินบริเวณรอบรากพืช ชวยดูดธาตุอาหารตาง ๆ 
และละลายฟอสฟอรัสท่ีถูกตรึงอยูในดิน แลวสงผานธาตุอาหารไปทางเสนใยรา
เขาสูรากพืช ทําใหพืชไดรับธาตุอาหารเพ่ือใชในการเจริญเติบโตและสราง
ผลผลิตอยางเพียงพอ ปุยชีวภาพไมคอรไรซาท่ีมีการนํามาใชทางการเกษตรมี  
2 กลุม คือ 1) อารบัสคูลารไมคอรไรซา (Arbuscular mycorrhiza) ใชกับพืชสวน 
พืชไร พืชผัก และไมดอกไมประดับ และ 2) เอ็คโตไมคอรไรซา (Ectomycorrhiza)  
ใชกับไมผล ไมปา และไมโตเร็ว 



4 
 

กลุมท่ี 2 ปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต ประกอบดวยจุลินทรียท่ีชวยเพ่ิม
ความเปนประโยชนของฟอสฟอรัสโดยการสรางและปลดปลอยกรดอินทรียและ
กรดอนินทรียออกมานอกเซลล เพ่ือละลายสารประกอบอนินทรียฟอสเฟตท่ีไม
เปนประโยชนตอพืชและสะสมในดิน นอกจากน้ียังสรางและปลดปลอยเอนไซม
บางชนิดออกมานอกเซลลเพ่ือยอยสลายสารประกอบอินทรียฟอสเฟตท่ีอยูใน
ดิน ยกตัวอยางเชน การสรางเอนไซมไฟเตส (phytase) ในการยอยสลายไฟเตท 
phytate) และปลดปลอยโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (HPO4

2-) และ 
ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (H2PO4

-) ออกมาในสารละลายดิน ซ่ึงพืชจะนําไปใชเพ่ือ
การเจริญเติบโตและสรางผลผลิตตอไป 
 กลุมท่ี 3 ปุยชีวภาพละลายโพแทสเซียม ประกอบดวยจุลินทรียชวย
เพ่ิมความเปนประโยชนของโพแทสเซียม ไดแก สกุลบารซิลลัส (Bacillus) สกุล
คลาโดสปอริออยเดส (Cladosporioides) สกุลคลาโดสปอเรียม (Cladosporium) 
สกุลคลอสทริเดียม (Clostridium) สกุลเพนนิซิลเลียม (Penicillium) และสกุล 
ไทโอบารซิลลัส (Thiobacillus) เปนตน โดยจุลินทรียกลุมน้ีจะสรางกรดอินทรีย
และอนินทรียออกมาละลายโพแทสเซียมออกจากการตรึงของแรดินเหนียวบาง
ชนิด จึงสามารถใชเปนจุลินทรียสําหรับผลิตปุยชีวภาพได สามารถใชไดผลดีท้ัง
ในพืชสวนและพืชไร  
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ปุยชีวภาพไรโซเบียม 
 

ปุยชีวภาพไรโซเบียม คือ ปุยชีวภาพท่ีประกอบดวยแบคทีเรียแกรมลบ
ตระกูลไรโซเบียม (Rhizobiaceae) ซ่ึงเปนแบคทีเรียในดินท่ีสามารถเขาสราง
ปมรากกับพืชตระกูลถั่วได และเจริญอยูภายในปมรากแบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน (symbiosis) โดยปมรากท่ีมีไรโซเบียมอาศัยอยู เปรียบเสมือน
โรงงานผลิตปุยไนโตรเจนทางชีวภาพ เน่ืองจากไรโซเบียมสามารถตรึงไนโตรเจน 
โดยใชเอนไซมไนโตรจีเนส (nitrogenase enzyme) ในการควบคุมปฏิกิริยา
การเปลี่ยนกาซไนโตรเจนท่ีมีอยูในบรรยากาศถึง 78 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก  
ใหเปนสารประกอบไนโตรเจนเพ่ือใหพืชใชในการเจริญเติบโตได ในขณะท่ีพืชจะ
ใหแหลงอาหารคารบอนท่ีไดจากการสังเคราะหแสงแกไรโซเบียม และสราง
โปรตีนชื่อ เลกฮีโมโกลบิน (leghaemoglobin) ซ่ึงสามารถเห็นเปนสีแดงเม่ือผา
ปมท่ีสมบูรณ (ภาพท่ี 1) สารเลกฮีโมโกลบินถูกสรางขึ้นเพ่ือควบคุมปริมาณ
ออกซิ เจนภายในปมรากให เหมาะสมตอกระบวนการต รึง ไนโตรเจน 
(Alexander, 1977) 

 

 
 

ภาพที่ 1 การติดปมของถั่วเหลืองเม่ือใชปุยชีวภาพไรโซเบียม(ซาย) และปมราก

ถั่วท่ีมีประสิทธิภาพจะมีสีแดงของเลกฮีโมโกลบิน (ขวา) 
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ประโยชนที่ไดจากการใชปุยชีวภาพไรโซเบียมในการผลิตพืชตระกูลถั่ว 
ดินท่ีไมเคยทําการเพาะปลูกถั่วมากอนหรือเลิกรางเปนเวลานาน หรือดิน

ท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํา มักจะไมพบหรือพบเชื้อไรโซเบียมในปริมาณนอย  
หากไมมีการใสปุยเคมีหรือปุยชีวภาพไรโซเบียม จะทําใหลําตนถั่วแคระแกร็น 
ใบสเีหลืองและใหผลผลิตต่ํา การใสปุยชีวภาพไรโซเบียมท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ตรึงไนโตรเจนพรอมกับการปลูกถั่วสามารถชวยแกปญหาดังกลาวได 

การใชปุยชีวภาพไรโซเบียมรวมกับการปลูกพืชตระกูลถั่ว สามารถ
สงเสริมการเจริญเติบโตของตนถั่วและทําใหปริมาณไนโตรเจนในลําตนถั่ว
เพ่ิมขึ้น (ภาพท่ี 2) ชวยเพ่ิมผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดถั่วได โดยทํา
ใหมีปริมาณโปรตีนเพ่ิมขึ้นในเมล็ด สามารถทดแทนการใชปุยเคมีไนโตรเจนได 
50 ถึง 100 เปอรเซ็นต (กรมวิชาการเกษตร, 2553; พรพรรณ และคณะ, 2554)
นอกจากน้ีไรโซเบียมยังมีบทบาทสําคัญในระบบเกษตรยั่งยืน เน่ืองจาก
สารประกอบไนโตรเจนท่ีไรโซเบียมตรึงไดจะถูกสะสมในตนถั่ว และเม่ือไถกลบก็
จะถูกยอยสลายและปลดปลอยธาตุไนโตรเจนลงสูดิน เกษตรกรจึงนิยมใชพืช
ตระกูลถั่วหลายชนิดเปนปุยพืชสด ทําใหดินคงความอุดมสมบูรณอยูไดนาน 
เหมาะแกการเพาะปลูกพืชอ่ืนตอไป 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 การเจริญเติบโตของถั่วท่ีใสปุยชีวภาพไรโซเบียมและไมใสปุยชีวภาพ 

ไรโซเบียม 
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ผลิตภัณฑปุยชีวภาพไรโซเบียม 
ปุยชีวภาพไรโซเบียมประกอบดวยแบคทีเรียสกุลแบรดดีไรโซเบียม

(Bradyrhizobium) (ภาพท่ี 3) มีลักษณะเปนผง มีปริมาณจุลินทรียรับรองไมนอย
กวา 1×106 โคโลนีตอปุยชีวภาพ 1 กรัม มีขนาดบรรจุภัณฑ 200 กรัม (ภาพท่ี 4)  

 

 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะโคโลนีของแบรดดีไรโซเบียม (Bradyrhizobium sp.) ท่ี 

เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (ซาย) และลักษณะของเซลลภายใตกลอง
จุลทรรศน (ขวา) 

 

 
 

ภาพที ่4 ผลิตภัณฑปุยชีวภาพไรโซเบยีมสําหรับถั่วเขียว 

× 1,000 
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วิธกีารใชปุยชีวภาพไรโซเบียม 
การท่ีพืชจะไดรับประโยชนจากปุยชีวภาพไรโซเบียมไดสูงสุด จะตองทํา

ใหไรโซเบียมท่ีคลุกกับเมล็ดเขาสูราก เพ่ือสรางปมรากใหไดมากท่ีสุด เม่ือราก
ถั่วงอกออกมา ไรโซเบียมท่ีติดอยูกับเมล็ดก็จะเขาสูรากไดทันที (กรมวิชาการ
เกษตร, 2548) วิธีการนําเมล็ดมาคลุกกับปุยชีวภาพไรโซเบียมกอนปลูกจึง
จําเปนจะตองใชวิธีพรมดวยนํ้าเปลา เพ่ือชวยใหปุยชีวภาพไรโซเบียมติดกับ
เมล็ด โดยมีขั้นตอนการคลุกเชื้อไรโซเบียมกับเมล็ด (ภาพท่ี 5) ดังน้ี 

1. นําเมล็ดถั่วท่ีตองการปลูกใสลงในภาชนะ 
2. พรมดวยนํ้าเปลาใหท่ัว 
3. โรยปุยชีวภาพไรโซเบียมสําหรับถั่วชนิดน้ัน ๆ ลงบนเมล็ดถั่วในอัตรา  

1 ถุงตอเมล็ดถั่วเขียว 3–5 กิโลกรัม ถั่วเหลือง 10–12 กิโลกรัม ถั่วลิสง 10–15 
กิโลกรัม หรือตามอัตราแนะนําท่ีระบุบนบรรจุภัณฑ 

4. คลุกเคลาผงปุยชีวภาพไรโซเบียมใหติดอยางสมํ่าเสมอท่ัวทุกเมลด็และ
นําไปปลูกใหหมดทันที รวมกับการใชปุยเคมี 8-24-24 อัตรา 38 กิโลกรัมตอไร  

 

 
 

ภาพที่ 5 วิธีการคลุกเมลด็ถั่วกับปุยชีวภาพไรโซเบียม 
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การเก็บรกัษา 
เก็บรักษาปุยชีวภาพไรโซเบียมในท่ีเย็น ไมโดนแสงแดด ควรเก็บในตูเย็น

ท่ีอุณหภูมิ 8–10 องศาเซลเซียส 
 
ขอควรระวัง 

1. ควรเลือกปุยชีวภาพไรโซเบียมใหตรงกับชนิดของถั่วท่ีตองการปลูก  
ซ่ึงปุยชีวภาพไรโซเบียมแตละชนิดเหมาะสมกับชนิดถั่วท่ีระบุไวบนถุงบรรจุภณัฑ
เทาน้ัน (ภาพท่ี 6) 

2. เลือกใชผลิตภัณฑปุยชีวภาพไรโซเบียมท่ียังไมหมดอายุ ซ่ึงจะระบุอยู
บนถุงผลิตภัณฑ (ภาพท่ี 6) 

3. ควรปลูกถั่วในขณะท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม หรือปลูกแลวมีการใหนํ้า
ทันที  

 

 
 

ภาพที่ 6 รายละเอียดบนบรรจุภัณฑของปุยชีวภาพไรโซเบียมท่ีควรพิจารณา

กอนซ้ือ 
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ปุยชีวภาพพีจีพอีาร 
 

“ปุยชีวภาพพีจีพีอาร หรือ ปุยชีวภาพแบคทีเรียสงเสริมการเจริญ 
เติบโตของพืช (Plant Growth Promoting Rhizobacteria: PGPR)” เปน 
ปุยชีวภาพท่ีประกอบดวยแบคทีเรียท่ีอาศัยอยู ในดินบริเวณรอบรากพืช 
(rhizosphere) และชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชได โดยแบคทีเรียกลุมน้ี
มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจน เพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช 
สรางสารซิเดอโรฟอร (siderophores) ซ่ึงมีสมบัติเพ่ิมการนําธาตุเหล็กเขา 
สูเซลลพืช โดยการแยงจับธาตุเหล็กบริเวณรอบรากพืช ทําใหเชื้อราโรคพืช 
ไมสามารถนําธาตุ เหล็กไปใช ได  นอกจากน้ียังสามารถสรางฮอร โมนพืช 
(phytohormones) เชน ฮอรโมนกลุมออกซิน (auxins) ซ่ึงกระตุนการยืดตัวของ
เซลล การแบงเซลล และการเปลี่ยนสภาพของเซลล สรางเอนไซมไคติเนส 
(chitinase) และลามินาริเนส (laminarinase) ยอยเสนใยเชื้อราโรคพืช สราง 
สารปฏิชีวนะท่ีมีฤทธ์ิตานเชื้อราสาเหตุโรคพืชได เปนตน (หน่ึง, 2548; ธงชัย, 
2550 และ Gliek et al., 1999) ซ่ึงในแบคทีเรียบางสกุลมีความสามารถหลาย
อยางรวมกัน เชน แบคทีเรียสกุลอะโซสไปริลลัม (Azospirillum) บางสายพันธุ
มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจน ชวยละลายฟอสเฟต ผลิตฮอรโมนสงเสริม
การเจริญของพืช และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดธาตุอาหารของพืช  

 ปจจุบันการผลิตปุยชีวภาพพีจีพีอารนิยมใชแบคทีเรียสกุลอะโซสไปริลลัม 
(Azospirillum) รวมกับแบคทีเรียสกุลอ่ืน ๆ  เชน อะโซโตแบคเตอร (Azotobacter) 
ไบเจอริงเคีย (Beijerinckia) เบอรโคลเดอเรีย (Burkholderia) และกลูคอนอะซิโต
แบคเตอร (Gluconacetobacter) เปนตน เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของปุย
ชีวภาพพีจีพีอารในการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชไดดียิ่งขึ้น 
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ประโยชนที่ไดจากการใชปุยชีวภาพพีจีพีอารในการผลิตพืช 
ปุยชีวภาพพีจีพีอารสามารถสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยชวยเพ่ิม

ปริมาณรากไดอยางนอย 20 เปอรเซ็นต (ภาพท่ี 7) เน่ืองจากจุลินทรียใน 
ปุยชีวภาพพีจีพีอารสามารถสรางฮอรโมนพืช ทําใหระบบรากพืชแข็งแรง เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดูดนํ้าและปุย ทําใหตนพืชแข็งแรง ตานทานโรค นอกจากน้ี
ยังชวยเพ่ิมผลผลิตพืชไดอยางนอย 10 เปอรเซ็นต สามารถชวยลดการใชปุยเคมี
ในการปลูกพืชไดอยางนอย 25 เปอรเซ็นต ของอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน 
(ภาพท่ี 8) 
 

   

 
 

ภาพที่ 7 ผลการใชปุยชีวภาพพีจีพีอารตอการเพ่ิมปริมาณรากของขาวโพด 

(บน) และขาว (ลาง) 
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ภาพที่ 8 ผลการใชปุยชีวภาพพีจีพีอารตอการเพ่ิมปริมาณรากและการเจริญ 

เติบโตของออย 
 
ผลิตภัณฑปุยชีวภาพพีจีพีอาร 
1. ปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วัน ประกอบดวย แบคทีเรีย 3 ชนิด ไดแก Azospirillum 
brasilense, Azotobacter vinelandii, Beijerinckia mobilis (ภาพท่ี 9) มีปริมาณ
จุลินทรียรับรองไมนอยกวา 1×106 โคโลนีตอปุยชีวภาพ 1 กรัม ใชสําหรับขาวโพด 
ขาวฟาง พืชผัก และพืชสมุนไพร 
2. ปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทู ประกอบดวยแบคทีเรีย 2 ชนิด ไดแก Azospirillum 
brasilense, Burkholderia vietnamiensis มีปริมาณจุลินทรียรับรองไมนอย
กวา 1×106 โคโลนีตอปุยชีวภาพ 1 กรัม ใชสําหรับขาว (ภาพท่ี 10) 
3. ปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทร ีประกอบดวย แบคทีเรีย 2 ชนิด ไดแก Azospirillum 
brasilense, Gluconacetobacter diazotrophicus (ภาพท่ี  11) มีป ริมาณ
จุลินทรียรับรองไมนอยกวา 1×106 โคโลนีตอปุยชีวภาพ 1 กรัม ใชสําหรับออย
และมันสําปะหลัง 
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    Azospirillum brasilense          Azotobacter vinelandii             Beijerinckia mobilis 

 

ภาพที ่9 ลักษณะเซลลของแบคทีเรียในปุยชวีภาพพีจีพีอารภายใตกลองจุลทรรศน 

 

 
ภาพที ่10 ผลติภัณฑปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทู 

 
 

                        
 Azospirillum brasilense DASF04008    Gluconacetobacter diazotrophicus BR11281 
 

ภาพที ่11  ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียในปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทรี ท่ีเจริญบน 

 อาหารวุนแข็ง 

                  X1,000                x1,000                         x1,000  
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วิธกีารใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร 
1. ปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วัน 

• คลุกเมลด็กอนปลูก  
ใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วัน จํานวน 1 ถุง ผสมนํ้าใหขน แลวนําเมล็ด

ขาวโพด 3–4 กิโลกรัม หรือขาวฟาง 2–3 กิโลกรัม คลุกเคลาจนเน้ือปุยเคลือบ
ติดผิวเมล็ด (ภาพท่ี 12) แลวจึงนําไปปลูกทันที 

• ใชรองกนหลุม 
ใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วัน จํานวน 1 ถุง ละลายในนํ้าสะอาด 20 ลิตร 

ราดกองปุ ย ท่ีหมักสมบูรณแลว ประมาณ 250 กิโลกรัม (ภาพท่ี  13 ) 
ปรับความชื้นในกองปุยหมักใหไดประมาณ 50–60 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
คลุกเคลาใหเขากันแลวบมไว 1 สัปดาห ใชรองกนหลุมกอนปลูก อัตรา 250 
กิโลกรัมตอไร 
 

   
 

ภาพที ่12 ตัวอยางเมลด็พันธุท่ีคลุกดวยปุยชวีภาพพีจีพีอาร 
 

2. ปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทู 
• คลุกเมล็ดกอนปลูก 

- หวานขาวแหงพรมนํ้าลงบนเมล็ดขาว 10–15 กิโลกรัม ใหพอเปยก 
โรยปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทู จํานวน 1 ถุง คลุกเคลาจนเน้ือปุยเคลือบติดผิวเมล็ด
แลวจึงนําไปหวาน (ภาพท่ี 12) 

- หวานขาวงอก ใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทู จํานวน 1 ถุง คลุกเคลากับ
เมล็ดขาว 10–15 กิโลกรัม ท่ีแชไวแลวจนเน้ือปุยเคลือบติดผิวเมล็ดแลวจึง 
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นําไปหวาน 
• ใชรวมกับปุยหมักรองพ้ืน 

ใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทู จํานวน 1 ถุง ผสมกับปุยหมักประมาณ 
250 กิโลกรัมตอไร รองพ้ืนพรอมปลูก (ภาพท่ี 13) 
 

  
 

ภาพที ่13 การคลุกปุยชีวภาพพีจีพีอารกับปุยหมัก  
 

3. ปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทรี 
• ฉดีพนทอนพันธุออย 

ใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทรี ละลายกับนํ้าสะอาดอัตราสวน 1 : 100 
(ปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทรี 1 กิโลกรัม ตอนํ้า 100 ลิตร) ฉีดพนเปนฝอยละเอียดลง
บนทอนพันธุแลวจึงกลบทับดวยดินทันที  

• แชทอนพันธุมันสําปะหลัง  
ใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทรี ละลายกับนํ้าสะอาดอัตราสวน 1 : 20  

(ปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทรี 1 กิโลกรัม ตอนํ้า 20 ลิตร) หลังจากน้ันนําทอนพันธุลง
ไปแชเปนเวลา 30 นาที แลวจึงนําไปปลูกทันที (ภาพท่ี 14) 

• ใชกับปุยหมัก 
ใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทรี จํานวน 1 ถุง ผสมกับปุยหมักประมาณ 

250 กิโลกรัมตอไร แลวจึงนําไปหวานทันที  
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ภาพที ่14 การใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทรีแชทอนพันธุมันสําปะหลัง 

 
วิธีการเก็บรักษา 

เก็บรักษาปุยชีวภาพพีจีพีอารในท่ีเย็น ไมโดนแสงแดดหากเก็บรักษาในท่ี
อุณหภูมิต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส จะชวยยืดอายุการเก็บรักษาได 
 
ขอควรระวังในการใช 

1. ควรเลือกปุยชีวภาพพีจีพีอารใหตรงกับชนิดของพืชท่ีตองการปลูก  
ปุยชีวภาพพีจีพีอารแตละชนิดเหมาะสมกับชนิดพืชท่ีระบุไวบนถุงบรรจุภัณฑ
เทาน้ัน 

2. เลือกใชผลิตภัณฑปุยชีวภาพพีจีพีอารท่ียังไมหมดอายุ ซ่ึงจะระบุอยู
บนถุงผลิตภัณฑ 

3. เม่ือเปดใชแลวควรใชใหหมดทันที 
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ปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา 
 

ปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา คือ ปุยชีวภาพท่ีประกอบดวย 
ราอารบัสคูลารไมคอรไรซาท่ีมีชีวิตและมีประสิทธิภาพในการสงเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช โดยราอารบัสคูลารไมคอรไรซาจะสรางเสนใยอยูบริเวณรอบ
รากแลวเจริญเขาไปอยูระหวางเซลลและภายในเซลลรากพืช (ภาพท่ี 15) รา 
อารบัสคูลารไมคอรไรซาจะชวยดูดธาตุอาหารจากภายนอกราก แลวสงผานไป
ทางเสนใยราเขาไปภายในรากพืช ทําใหพืชไดรับธาตุอาหารและเจริญเติบโตไดดี
ยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 ลักษณะโครงสรางของราอารบสัคลูารไมคอรไรซาท่ีอยูบริเวณรอบราก 

(ซาย) และในรากพืช (ขวา) (ท่ีมา: Peterson et al., 2004) 
 
ประโยชนของปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

1. ชวยเพ่ิมการดูดธาตุอาหารใหแกพืช โดยเฉพาะอยางยิ่งธาตุฟอสฟอรัส 
จึงสามารถลดการใชปุยฟอสเฟตได 25–50 เปอรเซ็นต  
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2. ชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวรากพืช (ภาพท่ี 16) เสนใยราอารบัสคูลารไมคอรไรซา
ท่ีเจริญอยูรอบรากชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวในการดูดซับธาตุอาหารและนํ้า ทําใหพืช
เจริญเติบโตและทนแลงไดดี และชวยทําใหรากพืชแตกแขนงไดมากขึ้น 

  

 

ภาพที่ 16 ผลของปุยชีวภาพอารบสัคูลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโตของ

รากพืช (ภาพบน); เสนใยและโครงสรางของราอารบสัคลูารไมคอร- 
ไรซาในรากพืช (ซายลาง), รากพืชท่ีไมมีราอารบสัคลูารไมคอรไรซา 
(ขวาลาง) 

 

3. ชวยละลายธาตุอาหารท่ีถูกตรึงไวในดินซ่ึงไมเปนประโยชนตอพืช
โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสท่ีถูกตรึงโดยเหล็ก อะลูมินัม หรือแคลเซียม แลว
สงผานใหแกพืชทางผนังเสนใยของราอารบัสคูลารไมคอรไรซา  

4. ชวยใหพืชมีความแข็งแรง ปองกันการเขาทําลายของเชื้อสาเหตุโรค
รากเนาหรือโคนเนาจากเชื้อราในดิน  

5. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตใหแกพืช 
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ผลิตภัณฑปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา 
ปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา ประกอบดวย ราอารบัสคูลาร-

ไมคอรไรซาท่ีมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณจุลินทรียรับรองไมต่ํากวา 25 สปอร
ตอปุยชีวภาพ 1 กรัม มีขนาดบรรจุภัณฑ 500 กรัม (ภาพท่ี 17 และ 18) สามารถ
ใชไดกับพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน กลวย มะมวง ขนุน 
มะละกอ ทุเรียน มังคุด สม มะนาว มะขามหวาน ลําไย สับปะรด ลองกอง กาแฟ 
กระเจ๊ียบเขียว หนอไมฝร่ัง พริก เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 17 สปอรของราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

 

 
 

ภาพที่ 18 ผลิตภัณฑปุยชีวภาพอารบัสคลูารไมคอรไรซา 
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การใชปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

1. ไมผล ไมยืนตน เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ผักหวาน มะมวง ทุเรียน มังคดุ 
สม มะนาว ลําไย กาแฟ เปนตน 

• การเพาะกลาหรือการชําก่ิงพันธุ ใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา 
3 กรัมตอถงุ จากน้ันหยอดเมลด็หรือปกชําก่ิงพันธุลงในถงุเพาะ 

• การรองกนหลุม ใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา 10 กรัมตอหลุม 
รองกนหลุมกอนปลูกพืช (ภาพท่ี 19) 

• การโรยรอบทรงพุม แบงตามอายุพืช ดงัน้ี 
- สําหรับไมผล ไมยืนตนท่ีมีอายุ 1–3 ป ใชปุยชีวภาพอารบัสคูลาร- 

ไมคอรไรซา 30–40 กรัมตอตน โรยรอบทรงพุมแลวกลบดินทันที (ภาพท่ี 20) 
- สําหรับไมผลท่ีมีอายุ 3 ปขึ้นไป ใชปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอร- 

ไรซา 40–50 กรัมตอตน โรยรอบทรงพุมแลวกลบดินทันที 

    
 

ภาพที่ 19 การใชปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา โดยวิธีการรองกนหลุม 
 

    
 

ภาพที่ 20 การใชปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา โดยวิธีการโรยรอบทรงพุม 
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2. พืชผัก เชน กระเจ๊ียบเขียว หนอไมฝร่ัง พริก เปนตน 
• การเพาะกลาในกระบะเพาะชํา ใชปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา

300 กรัมตอกระบะเพาะ ผสมกับวัสดุเพาะใหเขากัน แลวหยอดเมล็ด 
• การรองกนหลุม ใชปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา 10 กรัมตอตน

รองกนหลุมพรอมปลูก 

การเก็บรกัษา 
เก็บรักษาปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซาในท่ีเย็นไมโดนแสงแดด 

ควรเก็บในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 4–10 องศาเซลเซียส 
 
ขอควรระวัง 

1. ไมควรใชปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซารวมกับสารปองกัน
กําจัดเชื้อราโรคพืช เชน ฟอสอีทิล (fosetyl) เมทาแลกซิล (metalaxyl) แมนโคเซบ 
(mancozeb) เปนตน เน่ืองจากเปนสารเคมีท่ียับยั้งการเจริญเติบโตของรา 
อารบัสคูลารไมคอรไรซา 

2. หลีกเลี่ยงการผสมปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซากับปุยเคมี
โดยตรง 
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ปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 

ปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต ประกอบดวยจุลินทรียละลายฟอสเฟตท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการละลายสารประกอบอนินทรียและอินทรียฟอสเฟต
ฟอสฟอรัสท่ีสะสมในดินสวนใหญอยูในรูปสารประกอบอินทรียฟอสเฟต เชน  
ไฟเตท (phytate) และสารประกอบอนินทรียฟอสเฟต เชน อลูมิเนียมฟอสเฟต 
(AlPO4) เฟอรริกฟอสเฟต (FePO4) แคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (CaHPO4) 
และแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) โดยปกติจุลินทรียในดินจะสรางเอนไซม 
ไฟเตส (phytase) เพ่ือยอยสลายไฟเตทและปลดปลอยฟอสฟอรัสซ่ึงพืช
สามารถนําไปใช เพ่ือการเจริญเติบโต (ภาพท่ี 21) จุลินทรียบางกลุมมี
ความสามารถละลายสารประกอบอนินทรียฟอสเฟตโดยสรางและปลดปลอย
กรดอินทรีย เชน กรดฟอรมิก กรดอะซิติก กรดโพรพิโอนิก เปนตน (Whitelaw, 
2000; Maliha et al., 2004) และกรดอนินทรีย ไดแก กรดไนตริกและกรด 
ซัลฟูริก (Azam and Memon, 1996) ออกมานอกเซลลเพ่ือละลายสารประกอบ 
อนินทรียฟอสเฟตท่ีอยูในดินใหเปนฟอสฟอรัสท่ีละลายอยูในสารละลายดินใน
รูปโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (HPO4

2-) และไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน 
(H2PO4

-) (ภาพท่ี 21) ทําใหพืชสามารถใชประโยชนไดซ่ึงเปนการชวยลดการใส
ปุยเคมีฟอสเฟตและทําใหตนทุนการเพาะปลูกพืชลดลงดวย 

ปจจุบันการผลิตปุยชีวภาพละลายฟอสเฟตนิยมใชจุลินทรียในสกุล
บาซิลลัส (Bacillus) แอสเพอรจิลลัส (Aspergillus)  และเพนนิซิลเลียม 
(Penicillium) เน่ืองจากเปนจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการละลายฟอสเฟต
และสามารถสรางสปอรทําใหมีความคงทนตอสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลีย่นแปลง
ไดดี  
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ภาพที่ 21 การละลายฟอสเฟตในดินโดยจุลินทรีย 

 
ประโยชนที่ไดจากการใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟตในการผลิตพืช 

1. ชวยละลายฟอสเฟตท่ีถูกตรึงไวในดินซ่ึงไมเปนประโยชนตอพืช 
จึงสามารถลดการใชปุยฟอสเฟตได 25–50 เปอรเซ็นต  

2. ชวยเพ่ิมความเปนประโยชนของหินฟอสเฟต 
3. ชวยใหพืชมีความแข็งแรง ปองกันการเขาทําลายของเชื้อสาเหตุโรค

รากเนาหรือโคนเนาจากเชื้อราในดิน  
4. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตพืช (ภาพท่ี 22) 
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ภาพที่ 22 ตนกลาพริกในวัสดุเพาะท่ีผสมปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต (ซาย)  

 และไมผสมปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต (ขวา) 
 

ผลิตภัณฑปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
ผลิตภัณฑปุยชีวภาพละลายฟอสเฟตของกรมวิชาการเกษตรประกอบดวย 

รา Talaromyces aff. macrosporus (ภาพท่ี 23) มีปริมาณจุลินทรียรับรอง
ไมนอยกวา 1×107 โคโลนีตอปุยชีวภาพ 1 กรัม สวนแบคทีเรียมีปริมาณ
จุลินทรียรับรองไมนอยกวา 1×108 โคโลนีตอปุยชีวภาพ 1 กรัม มีขนาดบรรจุ-
ภัณฑ 500 กรัม (ภาพท่ี 24) เหมาะสําหรับดินท่ีมีปญหาการตรึงฟอสเฟต เชน 
ดินกรด ดินดาง สามารถใชกับพืช ไดแก ปาลมนํ้ามัน ยางพารา พืชไร ไมผล 
พืชผัก ไมดอกไมประดับ ขาวไร เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 23 เสนใยรา Talaromyces aff. macrosporus ท่ีเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (ซาย) 

และลักษณะของเสนใยและสปอรภายใตกลองจุลทรรศน (ขวา) 

× 1,000 
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ภาพที่ 24 ผลิตภัณฑปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต 

 
วิธกีารใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
1. ไมผล ไมยืนตน เชน มะมวง ลําไย ทุเรียน ลองกอง สมเขียวหวาน สมโอ 
มะละกอ มะพราว ยางพารา ปาลมนํ้ามัน เปนตน 

• การเพาะกลาหรือการชําก่ิงพันธุ ใสปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต 10 กรัม
ตอถุงเพาะ จากน้ันหยอดเมล็ดหรือปกชําก่ิงพันธุลงในถงุเพาะ 

• การรองกนหลุม ใสปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต 10 กรัมตอหลุม รองกน
หลุมกอนปลูกพืช 

• การโรยรอบทรงพุม (ภาพท่ี 25) แบงตามอายุพืช ดงัน้ี 
- สําหรับไมผลท่ีมีอายุ 1–3 ป ใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต 50–100 

กรัมตอตน คลุกผสมกับปุยอินทรียโรยรอบทรงพุมแลวกลบดินทันที 
- สําหรับไมผลท่ีมีอายุ 3 ปขึ้นไป ใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต 100–200 

กรัมตอตน คลุกผสมกับปุยอินทรียโรยรอบทรงพุมแลวกลบดินทันที 
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ภาพที่ 25 การใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟตโดยวิธีการโรยรอบทรงพุม 

 
2. พืชไร เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ถั่วเหลือง ถั่วลสิง งา เปนตน 

• การคลุกเมล็ด เชน ขาวโพด ถั่วลิสง ถั่วเหลือง นําเมล็ดพืชท่ีตองการ
ปลูก 5 กิโลกรัม ใสลงในภาชนะ จากน้ันพรมดวยนํ้าเปลาใหท่ัว แลวจึงโรย 
ปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต 1 ถุง และคลุกเมล็ดใหท่ัวกอนนําไปปลูก (ภาพท่ี 26) 

• การรองกนหลุม เชน มันสําปะหลัง ออย ใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
5 กิโลกรัมตอไร คลุกผสมกับปุยอินทรีย 100 กิโลกรัม ใหเขากันแลวใชรองกน
หลุมพรอมปลูก 

 

กลบดินทันท ีโรยปุยชีวภาพที่ผสมปุย
อินทรียรอบทรงพุม 

ขุดดินรอบทรงพุม ผสมปุยชีวภาพกับปุยอินทรีย 
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ภาพที่ 26 การใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟตคลุกเมล็ดขาวโพดกอนปลูก 

 
3. พืชผัก เชน พริก มะเขือ มะเขือเทศ กระเจ๊ียบเขยีว เปนตน 

• การเพาะกลาในกระบะเพาะชํา ใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต 1 ถุง
คลุกกับวัสดุเพาะ 50 กิโลกรัม ผสมกับวัสดุเพาะใหเขากัน แลวนําใสกระบะ
เพาะ แลวจึงหยอดเมล็ด 

• การรองกนหลุม ใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต 5 กิโลกรัมตอไร คลุก
ผสมกับปุยอินทรีย 100 กิโลกรัม ใหเขากันแลวใชรองกนหลุมพรอมปลูก 
(ภาพท่ี 27) 

 

 
ภาพที่ 27 การใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟตรองกนหลุม 

 

ผสมปุยชีวภาพกับ
ปุยอินทรีย 

รองกนหลุม นําตนกลามาปลูก 
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การเก็บรกัษา 
เก็บรักษาปุยชีวภาพละลายฟอสเฟตในท่ีเย็นไมโดนแสงแดด ควรเก็บใน

ตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 4–10 องศาเซลเซียส 
 
ขอควรระวัง 

1. เลือกใชผลิตภัณฑปุยชีวภาพละลายฟอสเฟตท่ียังไมหมดอายุ  
2. ไมควรใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟตรวมกับสารปองกันกําจัดเชื้อรา

โรคพืช เชน ฟอสอีทิล (fosetyl) เมทาแลกซิล (metalaxyl) แมนโคเซบ 
(mancozeb) เปนตน เน่ืองจากเปนสารเคมีท่ียับยั้งการเจริญเติบโตของรา 

3. ไมควรคลุกผสมปุยชีวภาพละลายฟอสเฟตกับปุยเคมีโดยตรง 
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