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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 

หน่วยของส่ิงมีชีวติ และการด ารงชีวติของพืช 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
หน่วยท่ี 7 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกบัพืช 
 

 
 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 74 
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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
หน่วยท่ี 7 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกบัพืช 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือเรียนจบเร่ืองน้ีแลว้ นกัเรียนสามารถ 

1. ยกตวัอยา่งพืชและส่วนต่างๆ ของพืชท่ีใชใ้นการขยายพนัธ์ุ 
2. อธิบายการขยายพนัธ์ุ การปรับปรุงพนัธ์ุ การเพิ่มผลผลิตของพืชดว้ย

เทคโนโลยชีีวภาพได ้
3. อธิบายถึงผลของการใชเ้ทคโนโลยใีนดา้นการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

อาหาร และการแพทยไ์ด ้
4. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยชีีวภาพท่ีมนุษยน์ ามาใชใ้น

การขยายพนัธ์ุและปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
5. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลของการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพในดา้นการเกษตร 

อุตสาหกรรมและการแพทย ์
6. น าความรู้เร่ือง เทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิตของพืชไปใชป้ระโยชน์ได ้

 
เวลาทีใ่ช้ 3 คาบ 
กจิกรรมที ่7.1  ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกบัพืช (3 คาบ) 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน รหัส ว 21182 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    ผู้สอน...ครูมนวภิา   อ่อนศรี 

 

 

ใบกจิกรรม 7 
กจิกรรมที ่7.1 

เร่ือง     ความก้าวหน้าของเทคโนโลยชีีวภาพเกีย่วกบัพชื 
 
สาระส าคัญ 
  การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงพนัธ์ุพืช เพื่อใหไ้ดส้ายพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพดีกวา่เดิม ทั้งในแง่
ของผลผลิต ความตา้นทานโรคและแมลง อายเุก็บเก่ียวและการเจริญเติบโต อาจท าไดห้ลายวธีิ ซ่ึง
ในปัจจุบนัเทคโนโลยชีีวภาพไดถู้กน ามาใชเ้พื่อกรณีน้ีมากข้ึน และเพื่อประโยชน์ทางดา้น
เกษตรกรรม อาหาร และยารักษาโรค 
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมให้นกัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 
จุดประสงค์กจิกรรม 

เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 
1. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยชีีวภาพท่ีเก่ียวกบัพืช 
2. อธิบายหลกัการอยา่งกวา้งๆ ของเทคโนโลยชีีวภาพท่ีสืบคน้ได ้
3. ยกตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์ของเทคโนโลยชีีวภาพในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม 

และการแพทย ์
4. วเิคราะห์และน าเสนอขอ้ดีและขอ้เสียของการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพในดา้นต่างๆ ท่ีมี

ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
เวลาทีใ่ช้ 3 คาบ 
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ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 
1. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 
2. การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล 
3. การลงความคิดเห็นขอ้มูล 
4. การจ าแนกประเภท 
 

วธีิท ากจิกรรม  
วธีิท า 

1. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพเพื่อขยายพนัธ์ุและปรับปรุง
พนัธ์ุพืช และผลของการใชเ้ทคโนโลยเีหล่านั้น ในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร 
และการแพทย ์

2. อภิปรายและน าเสนอผลการสืบคน้ขอ้มูล พร้อมวเิคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของการใช้
เทคโนโลยชีีวภาพท่ีน าเสนอ 
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แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 
กจิกรรมที ่7.1   
เร่ือง ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกบัพืช  
 
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
 
ข้อมูลทีไ่ด้จากการสืบค้น 
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สรุปผลการท ากจิกรรม 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. เทคโนโลยชีีวภาพจะช่วยในการอนุรักษ์พชืบางชนิด เช่น พชืสมุนไพร พชืทีห่ายาก และพชื
ทีใ่กล้สูญพันธ์ุได้อย่างไร 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. เทคโนโลยชีีวภาพ หมายถึงอะไร  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

3. จงยกตัวอย่างเทคนิคทีใ่ช้ในเทคโนโลยชีีวภาพ  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

4. จีเอม็โอ คืออะไร มีความปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 
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5. นักเรียนคิดว่าสมัยก่อนมีเทคโนโลยชีีวภาพหรือไม่ อย่างไร  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

6. นักเรียนคิดว่า เทคโนโลยชีีวภาพมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

7. นักเรียนคิดว่า การใช้เทคโนโลยชีีวภาพในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และ
การแพทย์ในประเทศไทย มีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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ใบความรู้ 
 

หน่วยของส่ิงมีชีวติ และการด ารงชีวติของพืช 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
หน่วยท่ี 7 

เทคโนโลยกีารเพ่ิมผลผลิตของพืช 
 

 
 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 74 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน รหัส ว 21102 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    เวลาทีใ่ช้ 1 คาบ 
 

 

ใบความรู้ที ่7 

เทคโนโลยกีารเพิม่ผลผลติของพชื 
 

1. การขยายพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุพชื 
การเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของพืชใหม้ากข้ึน โดยการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ เพื่อประโยชน์เฉพาะอยา่งตามท่ีมนุษยต์อ้งการ เรียกวา่ เทคโนโลยชีีวภาพ 
(Biotechnology) โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 การคดัเลอืกพนัธ์ุและผสมพนัธ์ุ เพือ่ให้ได้พชืที่มีลกัษณะ 
ตามต้องการ เช่น 

1) การผสมละอองเรณูของทุเรียนหมอนทอง กบัเกสรตัวเมียของทุเรียน 
พนัธ์ุชะนี จะไดทุ้เรียนพนัธ์ุผสมท่ีติดผลดก ผลสวย พเูตม็เกือบทุกพ ูผลใหญ่  และมีน ้าหนกัผลมาก 

2) การผลติแตงโมไร้เมลด็ โดยใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงเขา้มาช่วย ดว้ยการ 
น าสารคอลชิซิน (Colchicine) ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.2 % หยดท่ียอดตน้แตงโมปกติ ท าให้ไดเ้ซลล์
สืบพนัธ์ุ (ไข่) ต่างจากเดิม และเม่ือผสมกบัละอองเรณูของตน้ปกติ จะไดแ้ตงโมพนัธ์ุใหม่ และเม่ือ
น าเกสรตวัเมีย (ไข่ ) ของแตงโมพนัธ์ุใหม่มาผสมกบัละอองเรณูของตน้ปกติ จะไดผ้ลแตงโมท่ีไม่มี
เมล็ด 

3) การผลติทุเรียนไร้หนาม โดยใชพ้นัธ์ุพื้นเมืองท่ีกลายพนัธ์ุของ 
ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงยงัอยูใ่นระหวา่งการทดลองของสถาบนัวจิยัพืชสวนพล้ิว จนัทบุรี อยา่งไรก็
ตามในปัจจุบนัสามารถผลิตทุเรียนไร้หนามไดโ้ดยใชมี้ดสะกิดหรือตดัหนามออกในช่วงทุเรียนมี
อาย ุ    30-45 วนัหลงัจากดอกบาน 
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1.2 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ คือ การน าเอาส่วนใดส่วนหน่ึงของพืชไม่วา่จะ 
เป็นอวยัวะ เน้ือเยือ่ เซลล ์หรือเซลลท่ี์ไม่มีผนงัท่ีเรียกวา่ โพรโทพลาสต์ มาเล้ียงในอาหาร
วทิยาศาสตร์ในสภาพปลอดเช้ือจุลินทรีย ์และอยูใ่นสภาวะควบคุมอุณหภูมิ แสง และความช้ืน ส่วน
ของพืชเหล่าน้ีจะสามารถเจริญเติบโตเกิดเป็นตน้ใหม่ไดม้ากมาย  

วธีิการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ มี 3 ขั้นตอน ตงัน้ี 
1) น าช้ินส่วนของพืชมาท าการฟอกฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์แลว้เล้ียงในอาหารส าเร็จซ่ึง 

ประกอบดว้ยแร่ธาตุ น ้าตาล วติามิน เกลือแร่ และฮอร์โมนท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของพืช จนได้
กลุ่มเซลลเ์น้ือเยือ่เจริญท่ีเรียกวา่ แคลลสัหรือต้นอ่อน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ เอมบริออยด์หรือต้นที่
ปลอดเช้ือ 

2) เพิ่มปริมาณโดยการตดัแบ่งออกเป็นช้ิน โดยใชเ้ทคนิคปลอดเช้ือ และแยกไป 
ปลูกในอาหารใหม่ทุกๆ  1 เดือน 

3) เม่ือไดต้น้มากพอแลว้ ก็น าไปเล้ียงในอาหารสูตรส าเร็จท่ีมีส่วนผสมของธาตุ 
อาหารหลกั ธาตุอาหารรอง รวมทั้งวติามิน เกลือแร่และฮอร์โมนซ่ึงกระตุน้การเจริญของส่วนต่างๆ 
ของพืช ท าใหเ้กิดรากและเจริญเป็นล าตน้ท่ีแขง็แรง แลว้จึงน าไปปลูกในดินต่อไป 

การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่นิยมใชก้บัพืชท่ีประสบปัญหาเร่ืองการขยายพนัธ์ุและโรคพืช 
ปัจจุบนัไดใ้ชเ้ทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่มาใชก้บัพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ไดแ้ก่ กลว้ยไม ้ขา้ว ตน้
สัก ปาลม์น ้ามนั หน่อไมฝ้ร่ัง รวมทั้งไมด้อกไมป้ระดบั เช่น คาร์เนชัน่ เยอบีร่า บอน 

1.3 พนัธุวศิวกรรม (Genetic Engineering)  หมายถึง กระบวนการ 
เปล่ียนแปลงสารพนัธุกรรมดว้ยการตดัต่อยนีและเปล่ียนแปลงยนีในเซลล ์เพื่อใหไ้ดส่ิ้งมีชีวติใหม่ท่ี
มีสมบติัตามท่ีตอ้งการ  

พนัธุวศิวกรรมมีประโยชน์ในการน ามาใชป้รับปรุงพนัธ์ุพืช เพื่อใหไ้ดส้ายพนัธ์ุท่ี 
ทนทานต่อความเคม็ของดิน ต่อแมลง ต่อยาก าจดัวชัพืช และใหคุ้ณค่าทางอาหารท่ีดีข้ึน เช่น  การ
สร้างพนัธ์ุขา้วโพดใหมี้ปริมาณของกรดอะมิโนบางชนิดสูงข้ึน การสร้างพนัธ์ุพืชใหม่ท่ีมีลกัษณะ
ผสมระหวา่งมะเขือเทศกบัมนัฝร่ัง เรียกวา่ โทมาโท (Tomato) หรือโพมาโท (Pomato)  

1.4 พชืจ าลองพนัธ์ุ (Transgenic Plant)  หมายถึง การไปจ าลองหรือ 
ลอกแบบของยนีท่ีตอ้งการมาใหแ้ก่พืช ท าใหไ้ดพ้ืชท่ีมีลกัษณะพิเศษเพิ่มข้ึนตามชนิดของยนี 
(Gene) ท่ีน ามาถ่ายทอดใหแ้ก่พืช พืชจ าลองพนัธ์ุจดัเป็นจีเอม็โอ (GMOs) ชนิดหน่ึง  
  ประโยชน์ของพืชจ าลองพนัธ์ุในประเทศไทย คือ ใชแ้กปั้ญหาท่ีเป็นขอ้จ ากดั 
ทางดา้นการผลิตไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เช่น การพฒันาพนัธ์ุพืชใหต้า้นทานต่อโรคและสภาพแวดลอ้ม
ท่ีไม่เหมาะสม ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ  
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2. การเพิม่ผลผลติของพชื 
การเพิ่มผลผลิตของพืชตอ้งค านึงถึงปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  

ไดแ้ก่ สภาพของดิน ความชุ่มช้ืน และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ชนิดของพืช วธีิการปลูก การ
อนุรักษดิ์นและน ้า  การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช และการใชส้ารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชก็
เป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงดว้ย 

วธีิการเพิม่ผลผลติของพชืที่ส าคัญ มีดงัน้ี  

2.1 การรักษาสภาพของดนิให้คงสภาพที่ดอียู่เสมอ เราสามารถท าได ้3 
วธีิ ดงัน้ี 
1) การปลูกพชืหมุนเวยีน คือ การปลูกพืชต่างชนิดกนับนพื้นท่ีเดียวกนั 

หมุนเวยีนกนัไป โดยไม่ปล่อยใหท่ี้ดินวา่งเปล่า ซ่ึงนอกจากจะช่วยป้องกนัการชะลา้งหนา้ดินจากน ้า
และลมแลว้ ยงัช่วยท าใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์ ลดการระบาดของศตัรูพืช และช่วยเพิ่มผลผลิต
ของพืชใหม้ากยิง่ข้ึน 

2) การปลูกพชืแซม คือ การปลูกพืชท่ีมีรากต้ืนสลบักบัพืชท่ีมีรากหยัง่ลึกลง 
บนพื้นท่ีปลูก  พืชแซมน้ีมกัจะมีขนาดเล็ก โดยจะปลูกแซมอยูร่ะหวา่งตน้หรือระหวา่งแถวของพืช
หลกั เช่น การปลูกสับปะรดแซมอยูร่ะหวา่งแถวของยางพารา ประโยชน์ของการปลูกพืชแซมคือ 
ช่วยป้องกนัการชะลา้งหนา้ดินจากน ้าและลม และช่วยรักษาความชุ่มช้ืนและบรรเทาความร้อนใน
ดิน 

3) การปลูกพชืตามแนวระดับหรือแบบข้ันบันได การปลูกพืชในลกัษณะน้ี 
เป็นการปลูกพืชในลกัษณะขวางความลาดเอียงของพื้นท่ี ท าใหช่้วยป้องกนัการกดัชะพงัทลายของ
ดินไปสู่ท่ีต ่าได ้

ในการปลูกพืชหมุนเวยีนและการปลูกพืชแซมนั้น ถา้พืชท่ีปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ยงั 
ช่วยใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนอีกทางหน่ึงดว้ย 

ความรู้เพิม่เติม : 
จีเอม็โอ (GMOs) เป็นช่ือเรียกค ายอ่ของ Genetically Modified Organisms หมายถึง ส่ิงมีชีวติท่ีไดมี้
การเปล่ียนแปลงสารพนัธุกรรม โดยอาศยัเทคนิคทางพนัธุวศิวกรรม (Genetic Engineering) ในบาง
กรณีมีการใชค้  าวา่ แอลเอม็โอ (LMOs) ซ่ึงยอ่มาจาก Living Modified Organisms ทั้งจีเอม็โอและ
แอลเอม็โอมีความหมายคลา้ยคลึงกนั แต่แอลเอม็โอมุ่งเนน้ความมีชีวติอยูข่องส่ิงมีชีวตินั้นๆ 
ในขณะท่ีจีเอม็โอรวมไปถึงผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนในสภาพท่ีไม่มีชีวติดว้ย เช่น อาหารจีเอ็มโอ 



                                                                                                                                                                            158  

 

2.2 การเพิม่ธาตุอาหารให้แก่พชืด้วยการใส่ปุ๋ย 
  ดินเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงในการปลูกพืช เม่ือดินมีสมบติัเปล่ียนไป อาจท าให้
พืชท่ีปลูกไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควรหรือให้ผลผลิตนอ้ยลง ดงันั้นจึงตอ้งใชว้ธีิการต่างๆ และ
เทคโนโลยหีลายประการมาช่วยเพิ่มผลผลิตใหสู้งข้ึน วธีิการหน่ึงคือการใหปุ๋้ยเพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ใหก้บัดิน 
  แร่ธาตุในดินท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เรียกวา่ ธาตุอาหาร ซ่ึงธาตุอาหาร
หลกัท่ีพืชตอ้งการ คือ ไนโตรเจน  (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) นอกจากน้ีพืชยงั
ตอ้งการแร่ธาตุชนิดอ่ืนๆ ในดินอีกในปริมาณนอ้ย ไดแ้ก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถนั 
ทองแดง เหล็ก สังกะสี โมลิบดีนมั โบรอน และคลอรีน ซ่ึงธาตุอาหารเหล่าน้ีพืชมกัจะไม่ขาด
แคลน 

 
 
 
 
 
 

 
  ปุ๋ย (Fertilizer) คือ สารอินทรียห์รืออนินทรียท่ี์เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือท า
ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นธาตุอาหารให้แก่พืชหรือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีในดิน เพื่อบ ารุงการ
เจริญเติบโตของพืช 

ปุ๋ยแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้ 
1. ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอนินทรีย์ (Inorganic Fertilizer) คือ ปุ๋ยท่ีสังเคราะห์มาจาก 

สารอนินทรียต่์างๆ รวมทั้งสารอินทรียส์ังเคราะห์บางชนิด ไดแ้ก่ 
       1)   ปุ๋ยเชิงเดี่ยว เป็นปุ๋ยเคมีท่ีมีธาตุอาหารหลกัเพียงธาตุเดียว เช่น ปุ๋ย 

ไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม 
2)   ปุ๋ยเชิงผสม เป็นปุ๋ยเคมีท่ีไดจ้ากการผสมปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  

เพื่อใหไ้ดธ้าตุอาหารต่างๆ  ตามท่ีตอ้งการ เช่น ปุ๋ยสูตร 15-10-20 มีไนโตรเจน 15 % ฟอสฟอรัส   
10 % และโพแทสเซียม 20 % รวมเป็นเน้ือปุ๋ย 45 % ส่วนท่ีเหลืออีก  55 %  เป็นวสัดุอ่ืนๆ เช่น ดิน 
ทราย ข้ีเล่ือย 
 
 

 

พืชผกัตอ้งการไนโตรเจนมากกวา่ธาตุอ่ืน 
ส่วนพืชผลตอ้งการโพแทสเซียมมากกวา่
ธาตุอ่ืน 
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3)   ปุ๋ยเชิงประกอบ เป็นปุ๋ยเคมีท่ีท าข้ึนดว้ยกรรมวธีิทางเคมีและมีธาตุ 
อาหารหลกัอยา่งนอ้ยสองธาตุข้ึนไป เช่น ปุ๋ยโพแทสเซียมฟอสเฟต ใหธ้าตุโพแทสเซียมและ
ฟอสฟอรัส 

4)   ปุ๋ยอนิทรีย์ทีม่ีปุ๋ยเคมีผสมอยู่ด้วย แต่ไม่รวมถึงปูนขาว ดินมาร์ล  
ปูนพลาสเตอร์ หรือยบิซมั 

ข้อดีของปุ๋ยเคมี คือ ใหผ้ลเร็ว ใชใ้นปริมาณนอ้ยและสะดวก ใหแ้ร่ธาตุมากกวา่ปุ๋ยอินทรีย ์
และสามารถเลือกใชไ้ดเ้ฉพาะแร่ธาตุท่ีตอ้งการ 

ข้อเสียของปุ๋ยเคมี คือ ราคาแพง เก็บรักษายาก ปลอมแปลงไดง่้าย และมกัจะมีสารตกคา้ง 
ท าใหดิ้นเปล่ียนสภาพได ้เช่น ท าใหดิ้นแขง็ ท าให้ดินเป็นกรดหรือด่างมากเกินไป 
 ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน คือ ปุ๋ยเคมีท่ีรัฐมนตรี ประกาศก าหนดสูตรและปริมาณข้ึนต ่าหรือขั้นสูง
ของธาตุอาหารหรือสารเป็นพิษ และลกัษณะจ าเป็นอยา่งอ่ืนของปุ๋ยเคมีแต่ละชนิด 
 ปุ๋ยเคมีเส่ือมคุณภาพ คือ ปุ๋ยเคมีท่ีล่วงอายหุรือถูกกระทบกระเทือนดว้ยปัจจยัใดๆ อนัท าให้
เส่ือมคุณภาพโดยธาตุอาหารลดนอ้ยลงหรือเปล่ียนสภาพไป  
 ปุ๋ยด้อยมาตรฐาน คือ ปุ๋ยท่ีมีส่วนประกอบของแร่ธาตุมากกวา่สิบเปอร์เซ็นต ์แต่ไม่เตม็ตาม
จ านวนท่ีก าหนดไว ้
 ปุ๋ยปลอม คือ ปุ๋ยท่ีไม่มีสารท่ีใหแ้ร่ธาตุท่ีพืชตอ้งการเลย หรือบางชนิดมีแร่ธาตุท่ีพืช
ตอ้งการอยูด่ว้ย แต่มีปริมาณนอ้ยเกินไป ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตข์องท่ีก าหนดไว ้
 สารทีม่ักเจือปนในปุ๋ยปลอม ไดแ้ก่ ดิน แคลเซียมคาร์บอเนต แคลเซียมไฮดรอกไซด ์และ
สารชนิดอ่ืน เช่น กรวดละเอียด และทรายละเอียด 
 ปุ๋ยปลอมมกัจะมีลกัษณะเมด็ปุ๋ยไม่สม ่าเสมอ แขง็ และไม่แตกยุย่ง่าย ๆ ส่วนปุ๋ยจริงมกัจะมี
ลกัษณะเมด็ปุ๋ยสม ่าเสมอ แตกยุย่ง่ายเม่ือใชมื้อบีบหรือเปียกน ้า 
 การทดสอบปุ๋ยเคมี สามารถทดสอบไดง่้ายๆ ดงัน้ี 

1) ถา้ฉลากระบุวา่เป็นปุ๋ยไนโตรเจน ประเภทยเูรียหรือเกลือแอมโมเนีย ใหท้ดสอบดว้ย 
สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (น า้ปูนใส) หรือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์     
(โซดาแผดเผา) โดยใชส้ารละลายเหล่าน้ีหยดลงบนเมด็ปุ๋ย ถา้มีกล่ินแอมโมเนีย แสดง
วา่เป็นปุ๋ยจริง 

2) ใช้กรดแอซีติก (น า้ส้มสายชู) หรือกรดซัลฟิวริก (กรดก ามะถัน) หยดลงบนเมด็ปุ๋ย ถา้มี
ฟองแก๊สเกิดข้ึน แสดงวา่ปุ๋ยนั้นมีสารแคลเซียมคาร์บอเนตผสมอยู ่
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เกษตรกรทัว่ไปสามารถใชว้ธีิทดสอบปุ๋ยปลอมอยา่งง่าย ๆ ขา้งตน้ แต่วธีิดงักล่าวไม่ 
สามารถใชท้ดสอบปุ๋ยท่ีดอ้ยคุณภาพได ้ถา้เกษตรกรอยากทราบวา่ปุ๋ยท่ีใชอ้ยูน่ั้นเป็นปุ๋ยท่ีต ่ากวา่
เกณฑม์าตรฐานหรือไม่ ควรส่งไปใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวเิคราะห์จะดีกวา่ อยา่งไรก็ตามอาจใชว้ธีิ
สังเกตลกัษณะของปุ๋ยปลอมไดด้งัน้ี 

1. ราคาถูกกวา่ปกติ 
2. ไม่มีเลขท่ีอนุญาต ช่ือผูผ้ลิตจ าหน่าย 
3. การระบุเปอร์เซ็นตธ์าตุอาหารแต่ละชนิดบนกระสอบปุ๋ยไม่ชดัเจน 
4. ถุงท่ีบรรจุปุ๋ยมกัจะฉีกขาดไดง่้าย และการเยบ็ปากถุงมกัจะไม่เรียบร้อย 

2.    ปุ๋ยอนิทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติ (Organic Fertilizer) คือ ปุ๋ยท่ีไดจ้ากอินทรียวตัถุใน 
ธรรมชาติ ไดแ้ก่  
  1.   ปุ๋ยหมกั (Compost) เป็นปุ๋ยท่ีเกิดจากการหมกัซากพืชซากสัตว ์
  2.   ปุ๋ยคอก (Animal manure) เป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากมูลสัตว ์
  3.   ปุ๋ยพืชสด (Green manure) เป็นปุ๋ยท่ีไดม้าจากการไถกลบพืชสด 

ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ คือ ราคาถูก ช่วยก าจดัของเสีย และช่วยปรับสภาพของดินให้ดีข้ึน 
ข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์  คือ ใหแ้ร่ธาตุต ่า ใหผ้ลชา้กวา่ปุ๋ยเคมี ตอ้งใชใ้นปริมาณมาก 

ส้ินเปลืองค่าแรงงานและค่าขนส่งสูง มีกล่ิน และอาจมีเช่ือรา เมล็ดวชัพืช ไส้เดือนฝอยปนติดมากบั
ปุ๋ยได ้

3.    ปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer) เป็นปุ๋ยท่ีเป็นส่ิงมีชีวติ โดยเฉพาะแบคทีเรียและสาหร่ายสี 
เขียวแกมน ้าเงินท่ีสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได ้นกัวทิยาศาสตร์จึงไดน้ าส่ิงมีชีวติกลุ่มน้ีมา
ใชป้ระโยชน์กบัพืช 

การปลูกพืชตระกลูถัว่จะช่วยในการบ ารุงดิน เพราะท่ีปมรากของพืชตระกลูถัว่จะมี 
แบคทีเรียช่ือ ไรโซเบียม (Rhizobium) อาศยัอยู ่โดยแบคทีเรียชนิดน้ีมีความสามารถสร้างปมท่ีราก
ของพืชตระกลูถัว่ และไรโซเบียมภายในปมถัว่น้ีจะท างานร่วมกบัถัว่ในการตรึงไนโตรเจนได ้     
ไรโซเบียมแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการท างานเฉพาะกบัถัว่แต่ละพนัธ์ุหรือแต่ละสกุล 

การตรึงไนโตรเจน (Nitrogen Fixation) เป็นกระบวนการท่ีจุลินทรียพ์วกหน่ึง เช่น  
แบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินและแอคติโนมยัซิส สามารถท่ีจะเปล่ียนแก๊สไนโตรเจนใน
อากาศใหเ้ป็นสารประกอบของไนโตรเจนท่ีพืชน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ 

การตรึงในโตรเจนของพืชตระกลูถัว่จะเกิดมากข้ึนพร้อมๆ กบัการเจริญเติบโตของพืช และ 
การตรึงไนโตรเจนน้ีจะเกิดสูงสุดในช่วงของการสร้างเมล็ด 
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ปมรากถัว่ท่ีมีประสิทธิภาพในการตรึงแก๊สไนโตรเจนจะมีลกัษณะภายในเป็นสีชมพ ูปม 
รากถัว่จะเกิดไดม้ากและท าหนา้ท่ีไดดี้เม่ือในดินมีเช้ีอไรโซเบียมอยูม่าก มีธาตุไนโตรเจนนอ้ย มีค่า 
pH ระหวา่ง 5.5-6.5 (ไม่เป็นกรดหรือเบสมากเกินไป) มีน ้ าและธาตุอาหารในดินมากพอ โดยเฉพาะ
ฟอสฟอรัส และรับแสงแดดมากพอ อุณหภูมิประมาณ   20-30 0C 

การปลูกพืชตระกลูถัว่เพื่อบ ารุงดิน ควรคลุกเช้ือไรโซเบียมเสมอ ในกรณีต่อไปน้ี 
1) เม่ือปลูกถัว่ชนิดนั้นเป็นคร้ังแรก 
2) เม่ือจะปลูกถัว่ในท่ีดินท่ีไม่เคยปลูกถัว่ชนิดนั้นมาเป็นเวลาหลายปี 
3) เม่ือจะปลูกถัว่ในดินทราย ดินเปร้ียว หรือดินท่ีมีความชุ่มช้ืนมากเกินไป 

กรณีขา้งตน้ การท่ีตอ้งคลุกเช้ือไรโซเบียมเสมอ เน่ืองจากสภาพของดินมกัจะมีปริมาณเช้ือ
ไรโซเบียมอยูใ่นดินนอ้ย 

ข้อควรค านึงเกี่ยวกบัการใช้ปุ๋ย 
1. ควรใช้ปุ๋ยเมื่อดินขาดธาตุอาหารเท่าน้ัน ไม่ควรใชปุ๋้ยในกรณีท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์

อยูแ่ลว้  เพราะจะไปท าใหพ้ืชเจริญเติบโตทางใบมาก แต่ผลผลิตจะลดลง เช่น ขา้ว พืช
ตระกลูถัว่ และไมผ้ลชนิดต่างๆ  

2. ควรใส่ปุ๋ยในปริมาณทีพ่อเหมาะ เพราะจะท าใหไ้ดผ้ลผลิตสูงและก าไรมาก ไม่ควรใส่
ปุ๋ยมากเกินไป เพราะถึงแมจ้ะใหผ้ลผลิตสูง แต่ก็ท  าใหต้น้ทุนสูงข้ึนไปดว้ย และไม่ควร
ใส่ปุ๋ยนอ้ยเกินไป เพราะจะท าใหไ้ดผ้ลผลิตต ่าและก าไรนอ้ย 

3. ไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกนัเป็นเวลานาน เพราะจะท าใหดิ้นแขง็ เมด็ดินเกาะกนัแน่น
เกินไป เป็นผลใหก้ารหมุนเวียนของน ้า อากาศ และแร่ธาตุไม่สะดวก 

ดงันั้น วธีิท่ีดีท่ีสุดในการใชปุ๋้ย ก็คือ ควรใช้ปุ๋ยธรรมชาติควบคู่ไปกบัปุ๋ยเคมีในเวลา
เดียวกนัในสัดส่วนทีพ่อเหมาะกบัดินทีข่าดธาตุอาหารเท่าน้ัน 

2.3 การป้องกนัและก าจดัศัตรูพชื 
1. ศัตรูพชื หมายถึง ส่ิงท่ีคอยเบียดเบียนพืชท่ีเราตอ้งการผลผลิต ท าใหไ้ดผ้ล 

ผลิตลดลงหรือไม่มีคุณภาพ ไดแ้ก่   
1.1 วชัพชื หมายถึง พืชท่ีไม่ตอ้งการใหข้ึ้นในแปลงปลูก และมี 

คุณลกัษณะท่ีมีผลท าใหมี้อตัราการอยูร่อดสูง เช่น สามารถผลิตเมล็ดไดเ้ป็นจ านวนมาก แพร่พนัธ์ุ
ไดง่้ายและรวดเร็ว 

1.2 โรคพชื หมายถึง ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดอาการผิดปกติในพืชทั้งดา้นรูปร่าง 
ลกัษณะ และกระบวนการในการด ารงชีวติและผลผลิต 
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สาเหตุของโรคพชื 
ก. ส่ิงไม่มีชีวติ เช่น ดินไม่เหมาะสม ขาดธาตุอาหารในดิน สภาพ 

ภูมิอากาศไม่เหมาะสม สารเคมีเป็นพิษ และโรคพนัธุกรรม 
ข. ส่ิงมีชีวติ เช่น แบคทีเรีย รา ไวรัส และไส้เดือนฝอย 

ทากยกัษ ์นก คา้งคาว  
1.3 แมลงศัตรูพชื ซ่ึงอาจมีอยูแ่ลว้ในประเทศ และอาจมาจากต่างประเทศ  

โดยมาเองหรือมนุษยเ์ป็นผูน้ าเขา้มา แมลงเหล่าน้ีจะท าลายพืชไดห้ลายแบบ เช่น ใชป้ากกดักิน ใช้
ปากดูด ใชป้ากเข่ียดูด 

1.4 สัตว์ศัตรูพชื หมายถึง สัตวอ่ื์นท่ีนอกเหนือจากแมลงซ่ึงท าอนัตราย 
หรือท าความเสียหายใหแ้ก่พืชท่ีปลูก ไดแ้ก่ หนู ปูนา หอย 

2.    การก าจัดศัตรูพชืโดยใช้สารเคมีและชีววธีิ  
       2.1   การก าจัดศัตรูพชืโดยใช้สารเคมี ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพราะถา้ 

ใชไ้ม่ถูกวธีิหรือใชม้ากเกินไป อาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตและสภาพแวดลอ้มได ้
ข้อดีและข้อเสียของการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชื 
ข้อดี 
1. ใหผ้ลดีและทนัต่อเวลา 
2. ผูใ้ชท้ราบและเขา้ใจวธีิใชไ้ดง่้าย 
3. สามารถใชไ้ดทุ้กเวลาท่ีตอ้งการ 
4. เสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัพืช 
ข้อเสีย 
1. เป็นสารท่ีมีพิษต่อมนุษยแ์ละสัตวเ์ล้ียง อาจเกิดพิษตกคา้งในพืชและสัตวท่ี์น ามาใชเ้ป็น

อาหารได ้
2. เม่ือใชไ้ปนานๆ จะไม่ค่อยไดผ้ล  เพราะศตัรูพืชมีความตา้นทานยามากข้ึน 
3. ท าใหเ้กิดน ้าเสีย 
4. อาจท าใหก้ารก าจดัศตัรูพืชโดยวธีิอ่ืนไม่ไดผ้ล 
5. ท าใหแ้มลงและสัตวบ์างชนิดท่ีมีประโยชน์ตายไปดว้ย 
 

 
 
 
 
 

 

การใชย้าฆ่าแมลงในช่วงดอกไมบ้าน
สารพิษจะท าลายการงอกของละอองเรณู
ท าใหก้ารติดผลลดลงอยา่งมาก 
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2.2 การก าจัดศัตรูพชืโดยชีววธีิ เป็นการใชส่ิ้งมีชีวติมาก าจดัส่ิงมีชีวติท่ีเป็นศตัรูพืช  
โดยส่ิงมีชีวติท่ีใชจ้ะไม่เป็นพิษภยัต่อมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม เช่น 

1) การใช้แมลงท าลายแมลงด้วยกนั แมลงท่ีท าลายแมลงศตัรูพืช มี 2 ประเภท คือ 
แมลงห า้ (Predator) เป็นแมลงท่ีกินแมลงอ่ืนๆ เป็นอาหารในลกัษณะของการล่า 

เหยือ่ แมลงห ้ าจะฆ่าเหยื่อโดยใชว้ธีิจบักินหรือดูดน ้าเล้ียงในตวัเหยื่อจนเหยือ่แหง้ตาย เช่น ดว้งเต่า
ดูดน ้าเล้ียงในตวัของเพล้ียอ่อน  

แมลงเบียน (Parasite) เป็นแมลงท่ีอาศยัเกาะกินอยูภ่ายนอกหรือภายในตวัแมลงท่ี 
เป็นเหยื่อตลอดวงจรชีวติหรืออยา่งนอ้ยก็ชัว่ระยะหน่ึงของวงจรชีวิตของมนั จนท าให้แมลงท่ีเป็น
เหยือ่ตายในท่ีสุด เช่น ต่อเบียนจะวางไข่บนหนอนผีเส้ือ เม่ือตวัอ่อนฟักออกมาก็จะกินหนอนผเีส้ือ
เป็นอาหาร  

2) การใช้แบคทเีรีย เห็ดรา และไวรัสบางชนิดก าจัดแมลงศัตรูพชื เช่น การใช ้
แบคทีเรียบางชนิดท าลายหนอนผเีส้ือกินใบส้ม ซ่ึงจะท าใหข้ากรรไกรของแมลงศตัรูพืชเป็นอมัพาต
กินพืชไม่ไดแ้ละตายในท่ีสุด 

3) การใช้แมลงก าจัดวชัพชื เช่น ใชห้นอนจอกก าจดัจอก ใชห้นอนผีเส้ือกลางคืน 
ท าลายหญา้แหว้หมู เป็นตน้ 

4) การใช้สัตว์กนิสัตว์ศัตรูพชืหรือแมลงศัตรูพชื เช่น ใชเ้ป็ดกินหอยทาก ใชน้ก 
กินหนอน เป็นตน้ 

5) การใช้ฮอร์โมนก าจัดแมลงศัตรูพชื ฮอร์โมนของแมลงบางชนิดท าใหแ้มลง 
ศตัรูพืชไม่สามารถเจริญเติบโตจากตวัอ่อนไปเป็นตวัเตม็วยัได ้

ประโยชน์ของการป้องกนัและก าจัดศัตรูพชืโดยชีววธีิ 
1. ไม่มีพิษตกคา้งในพืช ในดิน และในน ้า 
2. ไม่ท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษ 
3. ไม่เป็นอนัตรายต่อชีวิตคนและสัตวเ์ล้ียง 
4. เป็นวธีิการท่ีประหยดัและไดผ้ลอยา่งถาวร 

2.4 การใช้สารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื 
การดูแลและบ ารุงพืชอยา่งถูกวธีิจะท าใหพ้ืชเจริญเติบโตใหผ้ลผลิตในระดบัหน่ึง  

แต่ถา้ตอ้งการเร่งผลผลิตใหเ้พิ่มมากข้ึนกวา่ปกติหรือเร่งใหผ้ลผลิตออกนอกฤดูกาล ในปัจจุบนั
สามารถท าไดโ้ดยอาศยัความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีว้ยการใชส้ารควบคุม
การเจริญเติบโตของพชื 
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 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth Regulating Chemical ยอ่วา่ PGRC) 
เป็นเคมีภณัฑก์ารเกษตรอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นสารอินทรียท่ี์พืชสร้างข้ึนหรือมนุษยส์ังเคราะห์ข้ึนมา มี
หลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีผลต่อพืชต่างๆ กนั 

3. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยชีีวภาพในด้านต่างๆ 
3.1 ด้านเกษตรกรรม 

1. การขยายพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุพืชโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ เช่น การ
คดัเลือกพนัธ์ุและผสมพนัธ์ุ การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ พนัธุวศิวกรรม การ
จ าลองพนัธ์ุพืช ท าใหไ้ดพ้นัธ์ุพืชท่ีมีสมบติัตามตอ้งการและมีความ
ทนทานต่อโรคต่างๆ 

 2. การใชปุ๋้ยชีวภาพ เช่น ใชปุ๋้ยไรโซเบียมกบัพืชตระกลูถัว่เพื่อตรึง 
  ไนโตรเจน ใชปุ๋้ยสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินเพื่อเพิ่มปุ๋ยในนาขา้ว 

3. มีการใชจุ้ลินทรียห์รือส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนในการท าลายแมลงศตัรูพืช 

3.2 ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
1. ผลิตยสีตท่ี์ใชท้  าขนมปัง ผลิตราบางชนิดใชท้  าเนยแขง็ และผลิตแบคทีเรีย

ใชท้  านมเปร้ียว โยเกิร์ต 
2. ผลิตเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล ์เช่น ไวน์ เบียร์ 
3. ผลิตกรดมะนาวและอาหารหมกัดอง เช่น ผกัดอง เตา้หู ้น ้าปลา ซีอ๊ิว 
4. ผลิตกรดอะมิโน เช่น ไลซีน เพื่อใชผ้สมในอาหารสัตว ์เพิ่มคุณค่าทาง

อาหาร 
5. ผลิตเอนไซมท์ าใหเ้น้ือนุ่ม ท าใหน้ ้าผลไมใ้ส 
6. ผลิตสีท่ีใชผ้สมอาหาร เช่น เบตา้แคโรทีน 

3.3 ด้านการแพทย์ 
1. ผลิตยาปฏิชีวนะ เช่น เพนนิซิลลิน เตตราไซคลิน อิริโทรมยัซิน 
2. ผลิตวคัซีนป้องกนัโรคต่างๆ เช่นโรคตบัอกัเสบบี ผลิตสารภูมิคุม้กนั 
3. ผลิตเอนไซมท่ี์ช่วยในการยอ่ยอาหารและเอนไซมท่ี์ช่วยในการท าลายเมด็ 
 เลือดท่ีแขง็ตวั 
4. ผลิตอินซูลินรักษาโรคเบาหวาน ฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต วิตามิน  

อินเตอร์ฟีรอนท่ีใชใ้นการรักษาโรคท่ีเกิดจากไวรัสและมะเร็ง 
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3.4 ด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม 
1. ใชจุ้ลินทรียผ์ลิตแอลกอฮอลแ์ละแก๊สชีวภาพ เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงทดแทน

พลงังานจากธรรมชาติ 
2. คดัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรียเ์พื่อก าจดัน ้าเสียและคราบน ้ามนั 
3. คดัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรียเ์พื่อก าจดัโลหะหนกัในน ้าทิ้ง 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

ปัจจุบนัมีการใชเ้ทคนิคการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นแต่
ใชส้ารละลายท่ีมีแร่ธาตุท่ีพืชตอ้งการ เรียกวา่ ไฮโดร
พอนิกส์ (Hydroponics) ช่วยท าใหล้ดปัญหาเร่ือง
การก าจดัศตัรูพืชและยงัท าใหพ้ืชเจริญเติบโตเร็ว
และใหผ้ลผลิตสูงอีกดว้ย 
 


