
จุลนิทรีย์ ทีใ่ช้ป้องกนักําจัดศัตรูพชื สารชีวินทรีย์ หรือสารชีวภัณฑ์  
เป็นการใชร้า แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซวัไสเ้ดือนฝอย และแมลงศตัรูพืชธรรมชาติ เป็นสารป้องกนั

ควบคุมและกาํจดั โรคและแมลงศตัรูพืชต่างๆ เพ่ือลดหรือทดแทนสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช โดยจะตอ้ง 
1. มีความปลอดภยั ไดผ้า่นการทดสอบแลว้วา่มีความปลอดภยัต่อมนุษย ์สตัว ์และพืช จึงไม่มีอนัตราย
ต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดท้าํการควบคุม (non target organism) 
2. ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นเช้ือจุลินทรียท่ี์สามารถนาํมาใชแ้ละเขา้กนัไดดี้กบัศตัรู
ธรรมชาติอ่ืน ๆ 
3. ไม่มีการตกคา้งบนพืชผล 
4. มีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงหรือเป้าหมาย (target pest) 
5. ช่วยอนุรักษแ์มลงศตัรูธรรมชาติ แมลงท่ีช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้ง และแมลงท่ีมีประโยชน์อ่ืน ๆ 
6. จุลินทรียบ์างชนิดนาํไปใชร่้วมกบัสารฆ่าแมลงหรือใชส้ลบักนัได ้
7. สามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรม เช่น บรรจุขวดเช่นเดียวกบัสารฆ่าแมลงอ่ืน ๆ 
8. สามารถใชก้บัเคร่ืองพน่สารเคมีท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไปในการเกษตรได ้

  
ผลิตภณัฑชี์วภณัฑ ์
หรือสารชีวนิทรีย ์

ใชล้ด/ทดแทนสาร ป้องกนักาํจดั พืชท่ีใช ้

1.แบคทีเรียบีที(BT) กาํจดั
แมลง Bacillus thuringiensis 
 
 
 
2.ไวรัสเอน็พีวี (NPV) 
Nucleopolyhedrovirus 
  
3. ไส้เดือนฝอย 
 
 
 
 
 
 
 

ทดแทนสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 
 
 
 
 
ทดแทนสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 
 
 
ทดแทนสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 
 
 
 
 
 
 
 

พวกหนอนต่างๆ หนอนกระทู้
หอม หนอนกระทูผ้กั หนอนใย
ผกั  
 
 
หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู ้
หอม หนอนกระทูผ้กั 
 
หนอนกระทูห้อม 
หนอนกระทูผ้กั 
หนอนใยผกั 
ดว้งหมดัผกั 
หนอนกินใตผ้วิเปลือก 
ปลวกกินรากไมผ้ล และปาลม์
นํ้ามนั 
 

หอมแดง หอมหวัใหญ่ 
ผกัคะนา้ พวกกะหลํ่า
กะหลํ่าปลี หน่อไมฝ้ร่ัง ไม้
ดอก กุหลาบ ดาวเรือง องุ่น 
 
พวกหอม พืชผกักะหลํ่า คะนา้
ฝ้าย องุ่น 
 
ผกัคะนา้ ผกักวางตุง้ ผกักาด
หวั ผกัสลดั ดาวเรือง ลองกอง 
ส้ม สวนปาลม์นํ้ามนั 
 
 
 
 
 



4. แบคทีเรียบาซิลสัควบคุม
โรคพืช 
 
5. แตนเบียนไข่   
Trichogramma spp. 
 
6.แมลงหางหนีบ   
Prorea simulan  stallen 
 
7. ไร ตวัหํ้ า  
Amblyseius longispinosus  
( Evans) 
 
8. มวนพิฆาต  
Eocanthecona furcellata 
(Wolff) 
 
9. ดว้งเต่า  
Curenus  coerulous Mulsant   
และแตนเบียน 
Psyllaephagus  yasceni  
Noyes 
 
10. แตนเบียนไข่   
Anastatus sp.nr japonicus 
 
 
11. แมลงวนัซีโนเซีย  
 Coenosia exigua 
 
 
 
 
 

ทดแทนสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 
 
 
cypermethrin 15 % EC 
carbofuran  15 % EC 
 
cypermethrin 15 % EC 
triflumran  25 % WP 
 
abamectin  1.8 % EC 
 
 
 
cypermethrin  25 % EC 
cypermethrin /phosalone 6.25 %/ 
22.5 % EC 
 
lambdacyhalothrin 2.5 % EC 
carbasyl  85% WP 
 
 
 
 
- 
 
 
 
cypermethrin 40 % EC 
profenfos  50% EC 
carbosulfan 20 % EC 
 
 
 
 

เช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรคเห่ียว 
 
 
หนอนกอออ้ย 
 
 
หนอนเจาะลาํตน้ขา้วโพด 
 
 
ไรสองจุด 
 
 
 
หนอนเจาะสมอฝ้าย 
 หนอนกระทูห้อม 
 
 
เพล้ียไก่ฟ้ากระถิน 
 
 
 
 
 
มวนลาํไย 
 
 
 
แมลงวนัหนอนชอนใบ 
แมลงหว่ีขาว 
เพล้ียจกัจัน่ 
เพล้ียกระโดด 
เพล้ียอ่อน 
แมลงหว่ี 
 

ขิง  ปทุมมา  พริก  มะเขือเทศ 
 
 
ออ้ย 
 
 
ขา้วโพด 
 
 
สตรอเบอร่ี 
 
 
 
องุ่น,หน่อไมฝ้ร่ัง และ
ถัว่ฝักยาว 
 
 
กระถิน (ระบาดมาก ปล่อยใน
อตัรา 16,000 ตวั/ไร่ ระบาด
นอ้ย ปล่อยในอตัรา 8,000  
ตวั/ไร่) 
 
 
ลาํไย (อตัรา  10,000 - 30,000  
ตวั/ไร่ 2 - 3  คร้ัง/ฤดู) 
 
 
ผกั และไมด้อก 
 
 
 
 
 
 



 
12. แตนเบียนแมลงดาํหนาม
มะพร้าว Asecodes 
hispinarum  
 
 
13. เช้ือราเขียว  
Metarrhizium anisopliae 
 
14. เช้ือโปรโตซวั  
Sarcoeystis singaporenses 
 
 
15. เช้ือรา Trichoderma spp 
 
 
 
16. คีโตเม่ียม 
Chaetomium cupreum 
Chaetomium globosum 
 
 
 
 
 
 
 
17. เช้ือราบิวเวอร์เรีย  
( Beauveria bassiana ) 
 

 
chlorpyrifos 40 % EC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารป้องกนักาํจดัโรคพืช 
 
 

	
สารป้องกนักาํจดัโรคพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารป้องกนักาํจดัแมลง 
 

 
แมลงดาํหนามมะพร้าว Plesispa 
recheri 
 
 
 
หนอนดว้งแรด 
 
 
หนู 
 
 
 
โรครากเน่า โรคโคนเน่า 
ผลเน่า โรคเห่ียว โรคเน่าระดบัดิน 
โรคกุง้แหง้  
 
โรคเห่ียวมะเขือเทศจากเช้ือ 
Fusarium oxysporumโรคโคนเน่า
ขา้วโพดจากเช้ือSclotium rolfsii 
โรคโคนเน่าทุเรียนและส้มจาก 
Phytophthora spp.  
โรคแอนแทรคโนส จากเช้ือ 
Colletotrichum gloeosporioides  
โรคใบไหมข้องขา้ว จากเช้ือ 
Pyricularia oryzae  
 
เพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล เพล้ีย
จกัจัน่ เพล้ียไฟ เพล้ียแป้ง บัว่ 
หนอนห่อใบ เพล้ียอ่อน  ไรขาว 
แมลงหว่ีขาว แมลงค่อมทอง  
ไรแดง 

 
มะพร้าว 
 
 
 
 
มะพร้าว 
 
 
ปาลม์นํ้ามนั ขา้ว ขา้วโพด ถัว่
เขียว (เหยือ่โปรโตซวั
สาํเร็จรูป 20-24 กอ้น ต่อไร่) 
 
ทุเรียน  พริกไทย  ส้ม ลาํไย  
สละ  พืชผกั และพริก 
 
 
ขา้วโพด ทุเรียน สม้ มะม่วง 
องุ่น มะเขือเทศ ขา้ว พวกแตง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขา้ว ส้ม มะม่วง ผกัต่างๆ 
มนัสาํปะหลงั 

 



ท่ีสาํคญัในการใชส้ารชีวินทรีย ์หรือสารชีวภณัฑ ์โดยเฉพาะท่ีเป็นพวกเช้ือจุลินทรีย ์หลายคนเขา้ใจผิด
วา่สามารถใชป้้องกนักาํจดัโรคและแมลงศตัรูพืชไดก้วา้งขวางเหมือนสารเคมี ทั้งน้ีเช้ือจุลินทรีย ์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมี
ความจาํเพาะต่อชนิดของโรค และแมลงและมีคุณสมบติัเฉพาะอยา่ง ดงันั้นจึงมีโรคและแมลงศตัรูพืชบางชนิด
เท่านั้นท่ีกาํจดัไดด้ว้ยเช้ือจุลินทรียแ์ละใชป้้องกนักาํจดั โรคและแมลงไดก้บัพืชบางชนิดท่ีทดสอบแลว้ไดผ้ล
หรือกบัพืชท่ีระบุไวเ้ท่านั้น และมีปัจจยัอ่ืนอีกมากท่ีมีผลต่อการใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ เช่น เทคนิค
การใช ้ระยะเวลาท่ีใช ้ภูมิอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืน แสงแดด และการเกบ็รักษาเช้ือท่ีมีผลต่อความอยูร่อดและ
ความคงทนของเช้ือจุลินทรียห์รือสารชีวินทรีย ์หรือสารชีวภณัฑแ์ต่ละชนิด 

 
ข้อดขีองการใช้จุลนิทรีย์ควบคุมกาํจดัแมลงศัตรูพชื 

1. เช้ือจุลินทรียข์องแมลงมีความจาํเพาะสูง แต่ละชนิดจะทาํใหเ้กิดโรคกบัแมลงเฉพาะชนิดจึงสามารถเลือกใช้
ชนิดท่ีทาํลายเฉพาะแมลงเป้าหมายเท่านั้น 
2. มีความปลอดภยัต่อเกษตรกรผูใ้ช ้ผูบ้ริโภคพืชอาหาร และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ รวมทั้งแมลงท่ีเป็นประโยชน ์
3. มีความปลอดภยัต่อสภาพแวดลอ้ม เพราะจุลินทรียเ์ป็นส่ิงมีชีวิต จึงเส่ือมสลายไปตามธรรมชาติ ไม่มีพิษ
ตกคา้งท่ีเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม 
4. โอกาสท่ีแมลงจะสร้างความตา้นทานต่อเช้ือจุลินทรียมี์นอ้ยมากหรือเกิดข้ึนชา้มาก เพราะจุลินทรียเ์สมือนเป็น
ปัจจยัหน่ึงของธรรมชาติท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมประชากรของแมลง การสร้างความตา้นทานต่อขอ้กาํหนดโดย
ธรรมชาติเกิดข้ึนไดย้าก มีรายงานการพบแมลงท่ีสร้างความตา้นทานต่อจุลินทรียน์อ้ยมากเม่ือเทียบกบัท่ีเกิด
ข้ึนกบัสารเคมีกาํจดัแมลง 
5. เช้ือจุลินทรียใ์ชไ้ดง่้าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ใชไ้ดก้บัเคร่ืองฉีดพน่สารทางการเกษตรทัว่ๆ ไป และสามารถใช้
ร่วมกบัวธีิอ่ืนๆ ไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั 
 
 ข้อด้อยของการใช้จุลนิทรีย์ควบคุมกาํจดัแมลงศัตรูพชื 
1. ความจาํเพาะของจุลินทรียก์ลายเป็นขอ้เสียเปรียบ เพราะกาํจดัแมลงไดน้อ้ยชนิด จึงไม่ดึงดูดความสนใจใน
การพฒันาเป็นสารกาํจดัแมลง ผลิตภณัฑเ์ช้ือจุลินทรียแ์ต่ละชนิดจะกาํจดัแมลงไดเ้พียงชนิดเดียวหรือนอ้ยชนิด 
2. เช้ือจุลินทรียท์าํใหแ้มลงตายไดช้า้ ไม่รวดเร็วเหมือนสารเคมี เพราะตอ้งอาศยัระยะเวลาหน่ึงในการเขา้ไป
เจริญในตวัแมลงและทาํใหแ้มลงตาย ซ่ึงอาจไม่ทนัใจเกษตรกรท่ีคุน้กบัการใชส้ารเคมีท่ีออกฤทธ์ิเร็วทาํใหแ้มลง
ตายไดท้นัที เพราะเกรงวา่พืชผลจะถูกทาํลายไปเสียก่อน 



3. ความไม่คงทนในธรรมชาติเป็นขอ้จาํกดัอยา่งหน่ึง จุลินทรียห์ลายชนิดเส่ือมประสิทธิภาพเม่ือถกูแสงอุลตรา
ไวโอเลต็ในแสงแดด หรือเส่ือมสลายไปเม่ือสมัผสักบัอุณหภูมิ ความช้ืน และสารต่างๆท่ีไม่เหมาะสมต่อการ
ดาํรงชีวิต 
4. เช้ือจุลินทรียห์ลายชนิดมีราคาแพง เพราะกระบวนการผลิตท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้
ตอ้งการใหก้าํจดัแมลงไดดี้ข้ึน คงทนในสภาพแวดลอ้มไดดี้ข้ึนและใชไ้ดส้ะดวกข้ึน ตอ้งอาศยัเทคโนโลยท่ีีมี
ราคาแพงมากข้ึน 
5. คุณสมบติับางประการของเช้ือจุลินทรีย ์ทาํใหยุ้ง่ยากต่อการใช ้เช่น หากจะใชเ้ช้ือราหรือไส้เดือนฝอยกาํจดั
แมลงตอ้งมีความช้ืนพอเหมาะต่อการงอกของสปอร์ของเช้ือราและต่อการดาํรงชีวิตของไสเ้ดือนฝอย การใช้
ไวรัสและแบคทีเรียจะใหผ้ลดีเม่ือใชใ้นเวลาเยน็ท่ีไม่มีแสงแดด การเกบ็เช้ือจุลินทรียต์อ้งเกบ็ในท่ีเยน็และแหง้ 
เป็นตน้ 



จุลนิทรีย์ทีส่ร้างหรือช่วยให้ธาตุอาหารพชืเป็นประโยชน์ต่อพชื (ปุ๋ยชีวภาพ) 
 
  ปุ๋ยชีวภาพ หมายถึง วสัดุหรือสาร ท่ีประกอบดว้ยจุลินทรียท่ี์มีชีวิต เป็นตวัดาํเนินกิจกรรม 
ใหธ้าตุอาหารแก่พืช หรือทาํใหธ้าตุอาหารท่ีอยูใ่นรูปท่ีพืชไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้เปล่ียนเป็นรูปท่ี
เป็นประโยชน์ต่อพืชไดเ้พิ่มข้ึน เช่น ไรโซเบียม สร้างปุ๋ยไนโตรเจนให้แก่พืชตระกูลถัว่ จุลินทรียล์ะลาย
ฟอสเฟตช่วยทาํให้หินฟอสเฟตหรือฟอสเฟตท่ีถูกยึดตรึงอยู่ในดินให้อยู่ในรูปท่ีพืชนําไปใช้ในการ
เจริญเติบโตไดเ้พิ่มข้ึน  
  ชนิดของจุลินทรีย ์ หมายถึง กลุ่มหรือสกลุของจุลินทรียท่ี์เป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ของ   
จุลินทรียน์ั้นๆ เช่น ไรโซเบียม (Rhizobium) เพนนิซิเล่ียม (Penicillium) 
  หัวเช้ือจุลินทรีย  ์หมายถึง วสัดุท่ีมีจาํนวนจุลินทรียต่์อหน่วยสูง และถูกเพาะเล้ียงโดย
กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์เฉพาะเช้ือ หรือ เช้ือจุลินทรียท่ี์ใชเ้ป็นแม่พนัธ์ุในการเล้ียงขยายเพิ่มจาํนวนและ
ปริมาณของเช้ือนั้นๆ ซ่ึงหวัเช้ือจุลินทรียไ์ม่จาํเป็นตอ้งเป็นปุ๋ยชีวภาพเสมอไป เช่น หวัเช้ือเห็ด หวัเฃ้ือราทาํ
เตา้เจ๊ียว หรือหวัเช้ือยสีตห์มกันํ้าสม้ เป็นตน้ 
  ปุ๋ยชีวภาพมีหลายชนิด สามารถแบ่งแยกไดต้ามชนิดของเช้ือจุลินทรีย ์หรือตามประเภท
ของธาตุอาหารท่ีพืชสามารถนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ได ้โดยเฉพาะธาตุอาหารหลกั  ไดแ้ก่ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
 
1. จุลนิทรีย์ทีใ่ห้ไนโตรเจน 
  ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลกัท่ีสําคญั จาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมากท่ีสุด เป็น
ส่วนสําคญัในการสร้างโปรตีนของพืช ส่งเสริมการเจริญของยอดอ่อน ใบ และก่ิงก้าน หากพืชขาด
ไนโตรเจน จะทาํให้ใบพืชมีสีเหลืองซีด ส่วนลาํตน้และก่ิงก้านจะลีบเล็ก เจริญเติบโตช้า ผลผลิตและ
คุณภาพตํ่า จุลินทรียก์ลุ่มน้ีจะทาํการตรึงก๊าซไนโตรเจน (N2)ในอากาศท่ีมีอยู่มากมายแต่พืชไม่สามารถ
นาํไปใช้เป็นประโยชน์ได ้โดยจะเปล่ียนก๊าซไนโตรเจนให้เป็นสารประกอบไนโตรเจนท่ีพืชนาํไปใช้
ประโยชน์ได ้หรือพดูง่าย ๆ คือช่วยสร้างปุ๋ยไนโตรเจนใหแ้ก่พืชนัน่เอง  
                        จุลินทรียพ์วกน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.1 กลุ่มท่ีตอ้งอาศยัอยูร่่วมกบัพืช จึงจะทาํการตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศได ้ไดแ้ก่         ไร
โซเบียม สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงินบางชนิด แฟรงเคีย เป็นตน้ ไรโซเบียมจะอาศยัอยูร่่วมกบัพืชตระกลูถัว่ 
และสร้างปุ๋ยไนโตรเจนใหก้บัพืชถัว่นาํไปใชเ้พื่อการเจริญเติบโต  อะนาบีนาอาศยัอยูร่่วมกบัแหนแดง 
และแฟรงเคียอาศยัอยูร่่วมกบัพวกสนต่าง ๆ เช่น สนทะเล สนประดิพทัธ์ เป็นตน้ 
      1.2 กลุ่มท่ีสามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนไดเ้องโดยอิสระ พวกน้ีจะตรึงก๊าซไนโตรเจนไดเ้อง โดย
ไม่ตอ้งอาศยัอยูร่่วมกบัพืช ไดแ้ก่ อะโซโตแบคเตอร์ อะโซสไปริลลัม่ เป็นตน้ 
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  แต่เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรึงก๊าซไนโตรเจนหรือการสร้างปุ๋ยไนโตรเจน
ใหก้บัพืช ของจุลินทรียท์ั้ง 2 กลุ่มน้ีแลว้ พบวา่ กลุ่มท่ีตอ้งอาศยัอยูร่่วมกบัพืช จะตรึงก๊าซไนโตรเจนหรือ
สร้างปุ๋ยไนโตรเจนใหก้บัพืชไดสู้งกวา่ 
 
2. จุลนิทรีย์ทีใ่ห้ฟอสเฟต 
   จุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการทาํใหฟ้อสฟตเป็นประโยชนต่์อพืช มีความสาํคญัเช่นกนั 
เพราะฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารพืชท่ีสาํคญัธาตุหน่ึง บางคร้ังพืชจะแสดงอาการขาดธาตุฟอสฟอรัสทั้งๆ ท่ี
มีฟอสเฟตอยูใ่นดินเป็นจาํนวนมาก แต่ฟอสเฟตจะถูกตรึงอยูใ่นดิน โดยกระบวนการทางเคมี อยูใ่นรูปท่ีพืช
ไม่สามารถนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ได ้ จุลินทรียบ์างชนิดในดินจะช่วยทาํใหฟ้อสเฟตท่ีถูกยดึตรึงอยูใ่นดิน
หรืออยูใ่นรูปท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช ใหอ้ยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชได ้ 
                จุลินทรียเ์หล่าน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
  2.1 กลุ่มท่ีช่วยดูดซบัฟอสเฟตใหก้บัพืชนาํไปใชไ้ด ้จุลินทรียพ์วกน้ีไดแ้ก่ ไมโคไรซ่า ซ่ึง
เป็นพวกเช้ือราชนิดหน่ึง ท่ีอาศยัอยูท่ี่รากพืชและในดินบริเวณรากพืชจะช่วยดูดซบัฟอสเฟตใหพ้ืชนาํไปใช้
เป็นประโยชน์ได ้และยงัช่วยป้องกนัไม่ใหฟ้อสเฟตท่ีละลายออกมา ถูกยดึตรึงโดยปฏิกิริยาทางเคมีของดิน 
ไมโคไรซ่าแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
        - เอน็โดไมโคไรซ่า หรือ วี-เอ ไมโคไรซ่า จะอยูร่่วมกบัพืชพวกพืชไร่ พืชสวน พืชผกั 
เป็นส่วนใหญ่ 
        - เอค็โตไมโคไรซ่า จะอาศยัอยูน่อกรากพืชหรือบริเวณรอบรากพืช และมกัอยูร่่วมกบั
ไมย้นืตน้ ไมป้ลูกป่า เช่น สน เป็นตน้    
                     วธีิการใช ้เช้ือไมโคไรซ่า  
  โดยใส่ในหลุมปลูก หรือโรยในแถวปลูกแลว้หยอดเมลด็ จากนั้นจึงกลบดิน ไมผ้ลท่ีปลูก
แลว้ ให้ใส่ในแนวทรงพุ่ม โดยเซาะร่องใส่ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่าแลว้กลบดิน อย่าใชส้ารเคมีกาํจดัเช้ือรา
ร่วมกบัปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่าเพราะจะทาํใหเ้ชอ้ไมโคไรซ่าตายได ้
  2.2 กลุ่มท่ีช่วยละลายหินฟอสเฟตหรือฟอสเฟตในดิน 
        เน่ืองจากหินฟอสเฟตโดยทัว่ไป จะมีปริมาณฟอสเฟตท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชนอ้ย ส่วนใหญ่จะ
อยูใ่นรูปท่ีไม่เป็นประโยชนต่์อพืช รวมทั้งฟอสเฟตท่ีถูกยดึตรึงอยูใ่นดิน ท่ีพืชไม่สามารถนาํไปใชเ้ป็น
ประโยชน์ได ้พบวา่มีจุลินทรียดิ์นหลายชนิด ท่ีเป็นทั้งพวกแบคทีเรีย และเช้ือรา สามารถทาํใหหิ้นฟอสเฟต
และฟอสเฟตท่ีถูกยดึตรึงอยูใ่นดิน ใหล้ะลายออกมา ทาํใหฟ้อสเฟตอยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพชืไดเ้พิ่ม
มากข้ึน เช่น พวก เบซิลลสั (Bacillus) ซูโดโมนาส (Pseudomonas) เอสเปอจิลลสั (Aspergillus) เพนนิซิล
เล่ียม (Penicillium) เป็นตน้ 
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                              เน่ืองจากปุ๋ยชีวภาพประกอบไปดว้ยจุลิทรียท่ี์มีชีวติ ดงันั้นการท่ีจะนาํปุ๋ยชีวภาพไปใช้
เพื่อการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช ตอ้งใชใ้หถู้กตอ้ง และควรคาํนึงถึงปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลร่วม
ดว้ย คือ 
  1. ชนิดของปุ๋ยชีวภาพ จะตอ้งใชปุ๋้ยชีวภาพใหถู้กตอ้งและตรงกบัพืชท่ีจะใชด้ว้ย เช่น  
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมจะใชไ้ดเ้ฉพาะพืชตระกูลถัว่เท่านั้น ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมถัว่เหลืองใชไ้ดเ้ฉพาะถัว่
เหลืองไม่สามารถนาํไปใชก้บัถัว่ชนิดอ่ืน ๆ ได ้
  2. ธาตุอาหารอ่ืนๆท่ีจาํเป็นตอ้งใส่เพิ่มลงไป 
      จุลินทรียท่ี์นาํมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพแต่ละชนิด จะให้ธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช
แตกต่างกนัไป เช่น ไรโซเบียมจะให้เฉพาะไนโตรเจนกบัพืชตระกูลถัว่เท่านั้น ดงันั้นหากฟอสฟอรัสหรือ
โพแทสเซียมในดินไม่มีหรือมีนอ้ยไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของพืช ตอ้งใส่เพิ่มลงไปในดินดว้ย จึงจะทาํ
ใหก้ารใชไ้รโซเบียมมีประสิทธิภาพไดผ้ลดีเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืชถัว่ จุลินทรียช่์วยละลายหินฟอสเฟต 
จะช่วยทาํให้หินฟอสเฟตหรือฟอสเฟตท่ีถูกยึดตรึงอยู่ในดิน ละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชท่ีปลูกได ้
จึงจาํเป็นตอ้งใส่ไนโตรเจนและโพแทสเซียมใหก้บัพืชท่ีปลูกดว้ย เป็นตน้ 
  3. ปริมาณความช้ืนในดิน 
      เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะทาํใหก้ารใชปุ๋้ยชีวภาพไดผ้ลดีหรือไม่ โดยเฉพาะ สาหร่ายสีเขียว
แกมนํ้าเงิน เจริญไดดี้ในดินท่ีมีความช้ืนสูงหรือในนํ้า ไรโซเบียมถา้หากดินแหง้มากเกินไปจะทาํให ้ 
ไรโซเบียมตายได ้เป็นตน้ 
  4. สารเคมีทางการเกษตร  
       บางคร้ัง สารเคมีท่ีเคลือบอยูบ่นเมลด็พนัธ์ุพืช อาจทาํใหก้ารใชปุ๋้ยชีวภาพไม่ไดผ้ล เช่น 
เมลด็ถัว่ท่ีเคลือบดว้ยยาป้องกนัเช้ือรา  เม่ือใชไ้รโซเบียมคลุกกบัเมลด็ถัว่ดงักล่าว อาจจะทาํใหไ้รโซเบียม
ตายได ้หรือยาป้องกนักาํจดัเช้ือรา กอ็าจจะมีผลไปกาํจดัเช้ือไมโคไรซ่าไดเ้ช่นกนั 
  5. ปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีมีอยูเ่ดิมในดิน 
      โดยเฉพาะในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารสูงอยูแ่ลว้ การใชปุ๋้ยชีวภาพอาจจะ
ไม่เห็นผล หรือเห็นผลไม่เด่นชดัได ้เช่น ดินมีฟอสเฟตท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในปริมาณสูง การท่ีจะใช ้
จุลินทรียย์อ่ยละลายฟอสเฟต หรือไมโคไรซ่าก็อาจจะไม่จาํเป็นตอ้งใช ้เป็นตน้ แต่ในกรณีท่ีดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตํ่ามาก เช่น ดินร่วนทราย ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การใชปุ๋้ยชีวภาพจะเห็นผลไดเ้ด่นชดัมาก 
เช่น การใชไ้รโซเบียมจะช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของถัว่ไดสู้งมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัการ ไม่ใชไ้ร
โซเบียมหรือกบัปุ๋ยเคมี การใชไ้รโซเบียม โดยเฉพาะกบัถัว่เหลือง พบวา่จะเพิ่มผลผลิตไดม้ากกวา่เท่าตวั 
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ดงันั้นประโยชน์ในภาพรวมของการใชปุ๋้ยชีวภาพ สามารถสรุปได ้คือ 
  1. ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืชท่ีปลูก 
  2. ช่วยลดตน้ทุนการผลิต เพราะสามารถใชปุ๋้ยชีวภาพ ลดหรือทดแทนปุ๋ยเคมีได ้ 

    และปุ๋ยชีวภาพมีราคาถูก ช่วยเพิ่มรายไดข้องเกษตรกร 
3. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
4. ปุ๋ยชีวภาพบางชนิดยงัช่วยเสริมสร้างและสามารถช่วยป้องกนัการเขา้ทาํลาย 
    ของโรคพืชได ้
 
         ปุ๋ยชีวภาพทีด่ีประกอบด้วย 
1. บอกชนิดของเช้ือจุลินทรีย ์(สกลุของเช้ือ) เช่น เช้ือไรโซเบียม ไมโคไรซ่า  
  เพนนิซิลเล่ียมเป็นตน้ 

                        2. บอกชนิดของพืชท่ีใช ้
  3. บอกจาํนวนของเช้ือจุลินทรียน์ั้นๆต่อหน่วยนํ้าหนกัหรือปริมาตร  
  4. ชนิดของวสัดุรองรับ 
  5. ปริมาณความช้ืน ปริมาณบรรจุ 
  6. วิธีการใช ้การเกบ็รักษา และขอ้ควรระวงั 
  7. บอกวนัผลิต วนัหมดอายขุองปุ๋ยชีวภาพ 
  8. มีเคร่ืองหมายการคา้ ช่ือผูผ้ลิต สถานท่ีผลิต ท่ีอยูอ่ยา่งชดัเจน 
 
     
                             

                                        
                            ภาพท่ี 2 แสดงการใชปุ๋้ยชีวภาพไรโซเบียม (ขวา) ไม่ใชปุ๋้ยชีวภาพไรโซเบียม (ซา้ย) 
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                                                        ตวัอย่างปุ๋ยชีวภาพ 
   
              

                      
 
 
                             
 

    
 
               



ธาตุอาหารทีพ่ชืต้องการเพือ่การเจริญเตบิโตและให้ผลผลติทีด่ ี

 การท่ีพืชจะเจริญเติบโตไดดี้ ใหผ้ลผลิตสูงและมีคุณภาพนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ ประการ คือ 

 1. พืชมีคุณลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีดี ซ่ึงเป็นตวักาํหนดของพืชนั้นๆ วา่จะมีการเจริญเติบโต มีขนาด 

รูปร่าง ลกัษณะและผลผลิตท่ีใหเ้ป็นอยา่งไร ภายใตส้ภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

2. สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเหมาะสม เช่น แสงสวา่ง อุณหภูมิ ความช้ืน อากาศในดินและ

บรรยากาศ ชนิดของและคุณลกัษณะของดิน ไม่มีโรคและแมลงศตัรูพืชต่างๆ เป็นตน้  

3. มีการจดัการทางเขตกรรมท่ีดี เช่นการเขตกรรม การกาํจดัวชัพืช เป็นตน้ 

4. พืชไดรั้บธาตุอาหารต่างๆ ครบถว้นทั้งชนิดและปริมาณของธาตุอาหารนั้นๆ ตามท่ีพืชตอ้งการ   

ทั้งน้ีหากปัจจยัดงักล่าวพร้อมและเหมาะสมกบัพืชทุกประการ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของพืช

อยูใ่นเกณฑสู์งสุด แต่โดยตามธรรมชาตินั้น ในการปลูกพืช ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้หรือควบคุมไดย้ากก็คือ

สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ  แมว้่าในปัจจุบนัมีการปลูกพืชในโรงเรือนแต่ก็ไม่สามารถควบคุมหรือ

จดัการไดท้ั้งหมด ส่วนปัจจยัอ่ืนนั้นสามารถท่ีจะควบคุมหรือปรับปรุงให้เหมาะสมได ้โดยเฉพาะปัจจยัดา้นธาตุ

อาหารพืช ท่ีสามารถควบคุมหรือให้ไดใ้นระดบัเพียงพอและสมดุลกบัความตอ้งการของพืช และรักษาให้ไดผ้ล

ผลิตในระดบัสูงและถาวร  

พืชมีความตอ้งการธาตุอาหารเพื่อการดาํรงชีวิต เจริญเติบโตและใหผ้ลผลิต โดยจะดูดใชธ้าตุอาหารต่างๆ

จาก ทั้งอากาศ นํ้าและดิน จากการวิเคราะห์ธาตุอาหารต่างๆในพืช พบวา่มีธาตุอาหารต่างๆ หลายสิบชนิดในพืช 

เช่น  C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl, Si, Na, Co, V Se, Al, Cs, Li, Ba, Sr, Ce, Pb, Rb,I 

Br เป็นตน้ แต่ไม่ไดห้มายความวา่ธาตุทุกธาตุท่ีวิเคราะห์ได ้จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตหรือเป็นธาตุท่ีพืชตอ้งการ

ทั้งหมด ทั้งน้ีพบวา่บางธาตุมีความจาํเป็นสาํหรับพืชบางชนิดหรือนอ้ยชนิดเท่านั้น เช่น ธาตุซิลิกา (Si) ท่ีพืชตระกลู

หญา้ เช่น ขา้ว ออ้ย ขา้วโพด ไผ ่และหญา้ ตอ้งการ โดยซิลิกาจะไปช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงของส่วนลาํตน้และ

ใบของพืชตระกลูหญา้ จะเห็นไดว้า่ส่วนลาํตน้และใบของพืชพวกน้ี เช่น ขา้วหรือออ้ยจะมีความแขง็ หยาบและคม 

ทาํใหล้าํตน้ไม่หกัง่าย ช่วยป้องกนัการเขา้ทาํลายของแมลงไดใ้นระดบัหน่ึง โดยเฉพาะขา้วจาํเป็นตอ้งใชม้าก ส่วน

พืชอ่ืน เช่นพวกไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบั หรือพืชใบเล้ียงคู่ ไม่จาํเป็นตอ้งใชซิ้ลิกาหรือ มีบา้งท่ีอาจใชซิ้ลิกาบา้งแต่

นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัพืชตระกลูหญา้ การมีหรือไม่มีไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชเหล่าน้ี ธาตุ

โซเดียม (Na) จาํเป็นสาํหรับพืชบางชนิดหรือพืชท่ีข้ึนไดใ้นดินเคม็ เช่นโกงกาง สนทะเล มะพร้าว เป็นตน้ 

 หลกัเกณฑ์เพือ่ทีจ่ะกาํหนดว่าธาตุใดเป็นธาตุทีจํ่าเป็นต่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลติพชืหรือจําเป็นต่อ

การดํารงชีวติของพชืน้ัน โดยพจิารณาว่า 



1.ธาตุนั้นจะตอ้งจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกสร้างผลของทุกพืช หรือทาํใหพ้ืชดาํรง 
ชีพไดเ้ป็นปกติ ถา้ขาดธาตุน้ีไปพืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตครบวงจรของมนัไดห้รือพืชไม่สามารถดาํรงชีพอยูไ่ด ้

2. ความตอ้งการธาตุชนิดนั้นๆ ของพืชตอ้งเป็นความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงไม่สามารถนาํธาตุอ่ืนมาทาํ
หนา้ท่ีแทนได ้และหากพืชขาดธาตุอาหารนั้นจะแสดงอาการออกมา 

3. ธาตุนั้นตอ้งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง ธาตุน้ีจะตอ้งทาํหนา้ท่ีเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี
เก่ียวกบั metabolism หรือกระบวนการทางชีวเคมีของพชื 

ธาตุท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตหรือการดาํรงชีพของพืชทัว่ๆไป ท่ีเขา้หลกัเกณฑแ์ละยอมรับในปัจจุบนัน้ี 

มีเพยีง 16 ธาตุ คือ C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo และ Cl  โดยธาตุเหล่าน้ี พืชจะไดรั้บ C 

และ O เกือบทั้งหมดท่ีพืชตอ้งการจากอากาศโดยตรง โดย C เขา้สู่พืชในรูปก๊าซ CO2 ทาง ปากใบ ส่วน O เขา้สู่พืช

ในรูป O2 ทั้งทาง ปากใบ และทางรากพืช และ H นั้น พืชไดม้าจากการสลายตวัของโมเลกุลของนํ้ าซ่ึงอาจจะเป็นนํ้ า

หรือความช้ืนท่ีอยู่ในดิน หรือ ไอนํ้ าหรือความช้ืนในอากาศท่ีเขา้มาทางช่องเปิดใดๆ หรือทางปากใบของพืช ทั้ง

สามธาตุคือ C, H, และ O พืชมกัจะไม่ขาดหรือมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชเลยในสภาพท่ีเป็นปกติ คือไม่

แลง้จดั ไม่หนาวจนเป็นนํ้ าแข็งหรือนํ้ าท่วมขงั พืชไม่เป็นโรค ส่วนธาตุอ่ืนๆท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตหรือการ

ดาํรงชีพของพืชท่ีเหลืออีก 13 ธาตุนั้น พืชไดม้าจากดิน(ให้ทางใบ) หากขาดธาตุใดธาตุหน่ึงพืชจะแสดงอาการให้

เห็นและจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น ผลผลิตท่ีไดไ้ม่มีคุณภาพหรือไม่ใหผ้ลผลิต

เลย 

 ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัถงัท่ีใชบ้รรจุนํ้ า โดยใหธ้าตุอาหารทุกธาตุท่ีพืชตอ้งการประกอบกนัเป็นตวัถงันํ้ า หาก

มีทุกธาตุครบ ถงันํ้ าก็สามารถบรรจุนํ้ าไดเ้ต็มถงั แต่ถา้ขาดธาตุใดธาตุหน่ึง ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัถงันํ้ ามีจุดร่ัวก็ไม่

สามารถบรรจุนํ้าไดเ้ตม็ถงัได ้ดงันั้นหากพืชไดรั้บธาตุอาหารครบทุกธาตุท่ีพืชตอ้งการ พืชก็จะเจริญเติบโต แขง็แรง 

สมบูรณ์ และให้ผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพ แต่หากขาดธาตุใดธาตุหน่ึง ก็ย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโต ความแข็งแรง 

สมบูรณ์ของพืชและทาํใหไ้ดผ้ลผลิตและคุณภาพลดลงเช่นกนั โดยทั้งน้ีการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของพืช

มากนอ้ยเพียงใด ธาตุท่ีพืชขาดมากท่ีสุดจะเป็นตวักาํหนด 



  

       หลกัและแนวคิดธาตุอาหารพืชกบัการเจริญเติบโต ผลผลิตของพืชเหมือนกบัถงับรรจุนํ้า 

 

บทบาท หน้าที ่และผลของการขาดธาตุอาหารทีจํ่าเป็นในพชื 
ในส่วนของธาตุอาหาร 13 ธาตุ ท่ีไดท้างดินเป็นส่วนใหญ่นั้น พืชมีความตอ้งการใชม้ากนอ้ยและความเป็น

ประโยชน์ต่อพืชในแต่ละธาตุแตกต่างกนั จึงไดมี้การจดัแบ่งธาตุอาหารทั้ง 13 ธาตุออกเป็น 3 พวกใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี 

1. ธาตุอาหารหลกั (หรือเรียกว่าธาตุอาหารปุ๋ย) คือ ธาตุอาหารท่ีพืชมีความตอ้งการใชใ้นปริมาณมาก และ

ดินส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการเพาะปลูกมกัประสบปัญหาขาดแคลนธาตุอาหารเหล่าน้ี ซ่ึงมี 3 ธาตุคือ N P และ K ดงันั้น

ปุ๋ยเคมีท่ีผลิตขายในทอ้งตลาดส่วนมาก จึงมีธาตุอาหารทั้ง 3 เป็นองคป์ระกอบเสมอ รวมทั้งปุ๋ยอินทรียท่ี์ผลิตเพื่อ

จาํหน่ายจะตอ้งระบุใหมี้ธาตุอาหารทั้ง 3 ไม่นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนด  

2. ธาตุอาหารรอง เป็นธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการปริมาณมากเช่นกนัแต่นอ้ยกวา่พวกแรกและในดินเพาะปลูก

ทัว่ไปมกัจะมีเพียงพอแก่ความตอ้งการของพืช แต่จะพบว่าขาดสาํหรับพืชในดินบางแห่งหรือการปลูกพืชในท่ีเดิม

นานโดยไม่มีการใส่เพิ่มลงไปใหก้บัดิน พืชกจ็ะแสดงอาการขาดธาตุอาหารเหล่าน้ีได ้ไดแ้ก่ Ca, Mg, และ S 

3. ธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุ เป็นธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการใชใ้นปริมาณท่ีนอ้ยมาก แต่เป็นธาตุท่ีมี

ความสาํคญัเช่นเดียวกนั พืชจะขาดธาตุเหล่าน้ีไม่ได ้จึงไม่ค่อยปรากฎวา่พืชมีอาการขาดธาตุอาหารเหล่าน้ี ในดินท่ี

ทาํการเพาะปลูก แต่หากมีการเพาะปลูกซํ้าๆนานโดยไม่มีการใส่เพิ่มลงไปในดินพืชจะแสดงอาการขาดธาตุอาหาร

เหล่าน้ีไดเ้ช่นกนั ไดแ้ก่ Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo และ Cl 



   

                                     ธาตุอาหารทีพ่ชืต้องการทั้ง 16 ธาตุ 

1. คาร์บอน (C) เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีอยู่ในโครงสร้างของโมเลกุลอินทรียทุ์กชนิดจึงเป็นธาตุท่ีมี
ความสาํคญัต่อส่ิงมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งพืชดว้ย โดยพืชไดค้าร์บอนจากอากาศในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
เม่ือรวมกบัไฮโดรเจนและออกซิเจนในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชจะไดค้าร์โบไฮเดรต (แป้งและนํ้ าตาล) 
จากนั้นเม่ือรวมกบัธาตุอาหารพืชท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ โดยกระบวนการทางชีวเคมีไดเ้ป็นสารประกอบต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตพืช 

2. ออกซิเจน (O) จาํเป็นต่อกระบวนการหายใจของพืชท่ีจะทาํใหเ้กิดพลงังานในการเปล่ียนเป็นสารคาร์
โบไฮเครตหรือแป้งและนํ้ าตาล มีสารประกอบหลายชนิดท่ีจาํเป็นสาํหรับกระบวนการสร้างความเจริญเติบโตของ
พืชมีออกซิเจน เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญั และนํ้ าท่ีเกิดจากการรวมกบัไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบส่วนใหญ่ของ
นํ้ าหนกัพืช และมีความสาํคญัต่อการเคล่ือนยา้ยธาตุอาหารพืชต่างๆ ภายในพืช และมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
ชีวเคมีท่ีจาํเป็นสาํหรับการเจริญเติบโตของพืช 

3. ไฮโดรเจน (H) เป็นองคป์ระกอบของสารประกอบท่ีสาํคญัหลายๆ ชนิดท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืช ส่วนสาํคญัในการสร้างแป้ง นํ้าตาลและการเจริญเติบโตของพืช พืชไดรั้บไฮโดรเจนส่วนใหญ่จากนํ้ า โดยปกติ
พืชจะไม่ขาดธาตุน้ี 

4. ไนโตรเจน (N) ธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุท่ีพืชตอ้งการในปริมาณมาก ช่วยทาํให้พืชตั้งตวัไดเ้ร็วใน
ระยะแรกของการเจริญเติบโต ช่วยเสริมสร้างใบและลาํตน้ให้มีสีเขียวเขม้ และช่วยเพิ่มปริมาณโปรตีนใหแ้ก่พืชท่ี
ใชแ้ละมีบทบาทมากท่ีสุดต่อการเจริญเติบโตของพืช และการผลิตอาหารของพืช ไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบท่ี
สาํคญัของสารประกอบหลายชนิดในพืช เช่น โปรตีน (Protein) คลอโรฟิลล ์(Chlorophyll) กรดนิวคลิอิก ( Nucleic 
acid) วิตามิน (Vitamin)  กรดอะมิโน (Amino acid)  เอนไซมต่์างๆ(Enzymes)  นิวคลีโอโปรตีน(Nucleoprotein)  
อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (Adenosine triphosphate : ATP)  เป็นตน้ ช่วยในเร่ืองควบคุมการออกดอกออกผลของพืช 
ช่วยเพิ่มผลผลิตใหสู้งข้ึน โดยเฉพาะพืชท่ีใหผ้ลและเมลด็ พืชผกัและพืชหวั เป็นพืชท่ีตอ้งการใชไ้นโตรเจนจาํนวน
มาก 



ไนโตรเจนท่ีอยูใ่นรูปของสารประกอบแอมโมเนียม (NH4
+) และไนเตรต ( NO3

- ) ท่ีละลายนํ้าได ้ซ่ึงเป็นรูป
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 
              อาการขาดหรือไดรั้บไนโตรเจนไม่เพียงพอ มีดงัน้ี  

- เจริญเติบโตชา้ มีลาํตน้แคระแกรนหรือลาํตน้ผอมสูง ก่ิงกา้นลีบเลก็ และมีจาํนวนนอ้ย การแตกยอดและ
ก่ิงกา้นชา้มาก สูญเสียคลอโรฟิลล ์

- เน่ืองจากไนโตรเจนเป็นธาตุท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดภ้ายในพืช อาการผดิปกติเม่ือพืชขาด จะแสดงออกท่ี
ใบแก่ก่อน กล่าวคือ ใบจะสูญเสียสีเขียวโดยเปล่ียนเป็นสีเหลืองหรือสีเหลืองอมส้ม หรือสีเขียวอ่อน หรือสีขาว ซ่ึง
ลกัษณะอาการดงักล่าวน้ีเรียกวา่ คลอโรซีส (Chlorosis) นอกจากน้ีท่ีปลายใบและขอบใบจะค่อย ๆ แหง้และลุกลาม
เขา้มาเร่ือยๆ จนในท่ีสุดใบท่ีแสดงอาการผิดปกติจะร่วงหล่นจากลาํตน้ก่อนเวลาอนัสมควร หากขาดไนโตรเจน
รุนแรงใบอ่อนและส่วนยอดจะมีสีเขียวจาง ใบแก่จะมีสีเหลืองหรือสีนํ้าตาลไหม ้ 

- ผลผลิตและคุณภาพของพชืลดลง อายกุารเกบ็รักษาลดลง 
แต่หากพืชไดรั้บไนโตรเจนมากเกินไป จะมีการสะสมของสารไนเตรตในพืชมากอาจจะเป็นอนัตรายต่อ

ผูบ้ริโภคได ้ พืชจะสร้างแต่ส่วนยอด ก่ิงใบและลาํตน้และมีสีเขียวเขม้ ทาํใหพ้ืชตน้อวบอว้น ใบใหญ่และเขียวมาก 

เรียกวา่ ภาวะเฝือใบ พืชไม่ผอมแต่ลม้ง่าย ตน้เปราะหกัง่าย การออกดอกออกผลชา้           

                                    

         (ซา้ย)  N ไม่ขาด      (ขวา)  ขาด  N              อาการ ขาด N ในปาลม์นํ้ามนั                         ขา้วขาด N                                 
  

        ไนโตรเจนเป็นธาตุท่ีมีการสูญหายไปจากดินไดง่้ายท่ีสุด ทาํใหดิ้นส่วนใหญ่ขาดหรือมีไม่เพยีงพอสาํหรับ

พืช ซ่ึงมีหลายสาเหตุ โดย 

 การเกบ็เก่ียวเอาผลผลิตรวมทั้งเอาซากพืชออกจากพ้ืนท่ี 

 สูญหายโดยกระบวนการชะลา้ง 

 สูญหายไปจากดินในรูปของก๊าซ 

 สูญหายเน่ืองจากการพงัทลายของดิน 

5. ฟอสฟอรัส (P) พืชตอ้งการใชป้ริมาณท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบั ไนโตรเจน และโพแทสเซียม ฟอสฟอรัสเป็น

องคป์ระกอบของสารท่ีสาํคญัในพืชหลายชนิด เช่น เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของ นิวคลีโอโปรตีน(nucleoprotein) 

ไขมนั ฟอสโฟไลปิด ( Phospholipids) เป็นแหล่งพลงังานของพืช อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (Adenosine 



triphosphate : ATP)  ช่วยเคล่ือนยา้ยพลงังานในพืช และกรดนิวคลีอิค (Nucleic acid) เป็นตน้ 

ธาตุฟอสฟอรัสมีประโยชนใ์นการเร่งการเจริญเติบโตของราก ทาํใหร้ากขยายยดื ส่งเสริมการเจริญของรากฝอยและ

รากแขนง ทาํใหล้าํตน้แขง็แรงไม่ลม้ง่ายและตา้นทานโรค ช่วยการออกดอกและสร้างเมลด็ตน้อ่อน ช่วยในการ

สงัเคราะห์แสง สร้างแป้งและนํ้าตาล ช่วยใหพ้ืชดูดไนโตรเจน โพแทสเซียม และโมลิบดินมั ไดดี้ข้ึน ฟอสเฟตใน

รูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชอยูใ่นสารละลายในดิน พวกน้ีมกัจะเปล่ียนไปอยูใ่นรูปท่ีพชืใชป้ระโยชนไ์ม่ไดใ้นทุก

สภาพของความเป็นกรดด่าง เช่นถา้ดินเป็นกรด ฟอสเฟตจะทาํปฏิกิริยาทางเคมีกบัเหลก็ หรือ อะลูมิเนียมไปเป็น 

เหลก็หรือ อะลูมิเนียมฟอสเฟตท่ีพืชไม่สามารถดูดไปใชไ้ด ้หรือถา้ดินเป็นด่างจะทาํปฏิกิริยาทางเคมีกบัแคลเซียม

และแมกนีเซียม เปล่ียนไปเป็นแคลเซียมหรือแมกนีเซียมฟอสเฟตท่ีไม่ละลายนํ้าพืชนาํไปใชป้ระโยชน์ไม่ได้

เช่นกนั เพื่อใหฟ้อสฟอรัสหรือฟอสเฟตเป็นประโยชนต่์อพืช จึงควรรักษาใหดิ้นมีปริมาณอินทรียวตัถุในระดบัสูง 

และระดบัความเป็นกรดด่างของดินควรอยูใ่นช่วงประมาณ 6-7   

รูปท่ีฟอสฟอรัสจะเป็นประโยชน์ต่อพืชได ้คือ H
2
PO

-

4
 และ  HPO

4

2-
 

หากพืชขาดหรือไดรั้บฟอสฟอรัสไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของพืช รากพืชจะไม่เจริญ มีรากฝอยนอ้ยและรากจะ
ผอม บาง สั้น และมีจาํนวนนอ้ย ตน้แคระแกรน การเจริญเติบโตจะหยดุชะงกั ใบมีสีแดงแซม เน่ืองจากพืชมีการ
สงัเคราะห์รงควตัถุ แอนโทไซยานิน เพิ่มข้ึน จึงทาํใหสี้ของใบกลายเป็นสีม่วงเขม้ โดยเฉพาะเกิดท่ีใบแก่ การออก
ดอกชา้ มีขนาดเลก็ การติดเมลด็นอ้ย และจาํนวนลดลง พืชหกัลม้ไดง่้าย 

               
                                                อาการพืชท่ีขาดธาตุฟอสฟอรัส 

 

 6. โพแทสเซียม (K)  มีประโยชน์ในการทาํใหพ้ืชแขง็แรง ควบคุมความเป็นกรดด่างในพืช ช่วยใน

กระบวนการแบ่งเซลล ์เป็นองคป์ระกอบของเอนไซมห์ลายชนิด กระตุน้การทาํงานของเอนไซมจ์าํเป็นต่อการ

สงัเคราะห์แสง รวมทั้งกระตุน้เอนไซมท่ี์จาํเป็นต่อการสร้างแป้ง นํ้าตาลและโปรตีน มีบทบาทในระบบหายใจของ

พืช ช่วยส่งเสริมการเคล่ือนยา้ย สร้างสะสมแป้ง นํ้าตาล คาร์โบไฮเดรต และโปรตีนไปสู่ส่วนต่างของพืช 

โดยเฉพาะในพืชหวั ไมผ้ล เพิ่มคุณภาพของผลผลิต ช่วยทาํใหผ้ลไมมี้รสชาติดี หวานข้ึน สีสวย เน้ือเยือ่ของผลไมมี้

คุณภาพ ผวิสวย และสามารถเกบ็ผลผลิตไดน้านวนัและช่วยใหพ้ืชมีความตา้นทานโรคไดดี้  โพแทสเซียมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อพืชอยูใ่นรูป K
+
  



อาการขาดธาตุโพแทสเซียมจะปรากฎในใบแก่ก่อน พืชจะชะงกัการเจริญเติบโต ตน้อ่อน ลม้ง่าย ไม่

ตา้นทานโรค ผลเลก็ เมลด็เห่ียว ลีบ ในพชืใบเล้ียงคู่ใบจะเกิดอาการคลอโรซีส (Chlorosis) ซ่ึงมีอาการสีเหลืองซีด

ต่อมาจะกลายเป็นจุดแหง้ตาย (Necrotic lesion) ในพืชใบเล้ียงเด่ียว เช่น พวกธญัพืชเซลลท่ี์ปลายใบและขอบใบจะ

ตายก่อน ช่วงระหวา่งปลอ้งสั้น และจุดแหง้ตายจะเกิดข้ึนจากปลายใบไปหาโคนใบซ่ึงเป็นเน้ือเยือ่ท่ีอ่อนกวา่  

ขา้วโพดท่ีขาดโพแทสเซียมจะมีกา้นท่ีอ่อนแอและรากมกัถูกทาํลายไดง่้ายโดยจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรครากเน่า  

คุณภาพและผลผลิตลดลง  

       
                                                 อาการพืชขาดโพแทสเซียม 

 

7. แคลเซียม (Ca) เป็นส่วนประกอบของผนงัเซลลแ์ละโครงสร้างท่ีสาํคญัของลาํตน้ ก่ิง และใบพืช ควบคุม

ความสมดุลของกรดอินทรียต่์างๆในเซลล ์ช่วยการงอกของเมลด็ การเจริญเติบโตของส่วนยอด ส่วยท่ียงัอ่อนและ

ปลายรากพืช ควบคุมการดูดใชโ้พแทสเซียมและแมกนีเซียมใหส้มดุลช่วยในการสร้างโปรตีนและช่วยในการ

ทาํงานของเอนไซมห์ลายชนิดเช่น ฟอสโฟไลเปส (phospholipase) ช่วยในการสร้างผลและเมลด็ ในพืชตระกลูถัว่

จะตอ้งการมากเพ่ือการสร้างเมลด็ท่ีสมบูรณ์  

สารละลายแคลเซียมไอออน( Ca2+ ) ในดิน พืชสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง 

อาการของพืชท่ีขาดแคลเซียมจะพบมากในบริเวณยอดอ่อนจะแหง้ตาย และใบอ่อนจะมีอาการหงิกงอมว้น

งอไปขา้งหนา้และขาดเป็นร้ิว ๆรากของพชืจะเจริญไดไ้ม่ดีหรือไม่เจริญและมีลกัษณะสั้น พืชจะมีลาํตน้แคระแกรน 

อ่อนแอหกัลม้ง่ายและตน้เต้ียผดิปกติ กา้นดอกไม่แขง็แรง หลุดร่วงง่าย ในถัว่ลิสงเมลด็จะฝ่อหรือไม่มีเมลด็ 

                                                   
                                   ขาด Ca ใบอ่อนพืชจะหงิกงอ มว้นงอ            มะเขือเทศขาด Ca กน้ผลเน่า 
 

8.  แมกนีเซียม (Mg) เป็นธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบของคลอโรฟิลล ์ส่วนท่ีเป็นสีเขียวของพืช ช่วยระบบการ

ทาํงานของเอนไซม ์ช่วยเคล่ือนยา้ยอาหารในตน้พืชเป็นตวันาํฟอสฟอรัสไปยงัส่วนต่างๆของพืชช่วยสังเคราะห์



กรดอะมิโน วิตามิน ไขมนั และนํ้ าตาล ทาํใหส้ภาพกรดด่างในเซลลพ์อเหมาะและช่วยในการงอกของเมลด็ พืชดูด

ใชแ้มกนีเซียมในรูปของแมกนีเซียมไอออน Mg
2+

 

อาการขาดแมกนีเซียมจะเกิดบริเวณส่วนล่างของพืชก่อน โดยใบแก่ของพืชจะสูญเสียคลอโรฟิลล ์ ซ่ึงจะ

เกิดเฉพาะบริเวณท่ีอยูร่ะหว่างเส้นใบในขณะท่ีเส้นใบยงัเขียวอยู ่ อาการมกัจะเร่ิมจากปลายใบถึงโคนใบ ถา้รุนแรง

มากใบจะแหง้ตาย (Necrosis) หรือจะทาํใหพ้ืชมีใบแก่มีสีเหลืองซีด หรือมีสีเขียวสลบัเหลืองเป็นลวดลายหรือแถบ

ยาวตลอดใบ ยกเวน้เสน้ใบ ใบแก่ร่วงเร็ว โตชา้ ผลผลิตตํ่า ทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ  

    
                                                      อาการพืชขาดแมกนีเซียม  

 

9. กาํมะถัน (S) เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของโปรตีน กรดอะมิโน วิตามิน ช่วยยดึเอนไซมแ์ละโปรตีนไว้

ดว้ยกนัทาํใหมี้โมเลกลุใหญ่ข้ึน เป็นส่วนจาํเป็นสาํหรับกระบวนการเมตาโบลิซึม (Metabolism) ของเซลล ์กาํมะถนั

เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของสารระเหยของพืช ทาํใหพ้ชืมีกล่ินเฉพาะตวั เช่น กล่ินของหวัหอม กระเทียม ทุเรียน 

เป็นตน้ พืชจะดูดใชก้าํมะถนัในรูปของซลัเฟต ไออน (SO 4
2- ) 

พืชท่ีขาดกาํมะถนัจะมีสีเขียวอ่อน หรือ เหลืองคลา้ย ๆ อาการขาดไนโตรเจน ใบขนาดเลก็ลง ยอดของพืช

จะชะงกัการเจริญเติบโต ลาํตน้และก่ิงกา้นลีบเลก็ จะปรากฎท่ียอดอ่อนก่อน ส่วนใบล่างยงัคงปกติหรือหากขาด

กาํมะถนัรุนแรงใบล่างกจ็ะมีอาการใบเหลืองเช่นกนั พืชท่ีขาดกาํมะถนัจะโตชา้เพราะติดขดัในการสร้างโปรตีน

พวกธญัพืช ขา้วการแตกกอนอ้ย ตน้เต้ีย เมลด็จะแก่ชา้ เมลด็ไม่สมบูรณ์หรือมีเมลด็ลีบ 

               
           อาการพืชขาดกาํมะถนั                       ขา้วขาดกาํมะถนัการแตกกอนอ้ย ตน้เต้ีย(ซา้ย) 

 



10. เหลก็ (Fe) มีหนา้ท่ีสาํคญัช่วยสร้างคลอโรฟิลล ์ช่วยในกระบวนการหายใจ เป็นองคป์ระกอบของสาร

เฟอร์รีดอกซิน (Ferredoxin) ท่ีช่วยในการลดและเติมออกซิเจนในปฏิกริยาทางชีวเคมี เป็นส่วนประกอบของ เลก

ฮีโมโกลบิน (Leghemoglobin) ของพืชท่ีช่วยในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศโดยจุลินทรีย ์และช่วยในกระบวน

สร้างโปรตีน พืชดูดใชเ้หลก็ในรูปของ Fe3+ และ Fe2+ 

 พืชท่ีขาดธาตุเหลก็ จะทาํใหพ้ืชขาดคลอโรฟิลล ์ยอดอ่อน ใบอ่อนมีสีเหลืองซีดจนกระทัง่เป็นสีขาว ส่วน
เสน้ใบยงัเขียวอยู ่หรือใบมีจุดสีนํ้าตาล และเกิดการชะงกัการเจริญเติบโต ก่ิงแหง้ตาย ส่วนอาการท่ีเกิดข้ึนกบั
ผลผลิตคือผลผลิตจะลดลง ขนาดของผลเลก็และผวิไม่สวย แต่ถา้ไดรั้บเหลก็มากเกินกจ็ะเกิดธาตุเหลก็เป็นพิษได้
(Iron toxicity) มกัเกิดกบัขา้วในดินเปร้ียวจดั ทาํใหใ้บมีสีเขียวปนนํ้าเงิน ต่อมาใบจะแหง้อยา่งรวดเร็ว การเจริญของ
ตน้และรากลดลง รากเปล่ียนเป็นสีนํ้าตาล 

                                   
        อาการขาดธาตุเหลก็ในพืช              ใบอ่อนเหลืองซีดเสน้ใบเขียว                    อาการเหลก็เป็นพิษในขา้ว 

                                                                                                  ใบจะมีสีนํ้าตาลอมสม้ (ซา้ย) (ขวา) ขา้วปกติ 

 

 11. แมงกานิส (Mn) มีบทบาทช่วยในกระบวนการสงัเคราะห์แสง ช่วยในกระบวนการออกซิเดชนั - 
รีดกัชนั (Oxidation - reduction) และช่วยในการสงัเคราะห์คลอโรฟิลล ์เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของสารคลอโร 
พลาสต ์โดยเฉพาะเก่ียวกบักระบวนการ การหายใจของพชื สร้างกรดอะมิโน ควบคุมการทาํงานของเมตาบอลิซึม
ของธาตุเหลก็และธาตุไนโตรเจน ช่วยในการสร้างเอนไซมแ์ละกระตุน้การทาํงานของเอนไซมห์ลายชนิด  เช่น ออก
ซิเดส (Oxidase) เปอร์ออกซิเดส ( Peroxidase) และดีไฮโดรจิเนส ( Dehydrogenase) พืชดูดใชแ้มงกานิสในรูปของ

แมงกานิสไอออน   Mn
2+    

 อาการท่ีพืชขาด แมงกานีสทาํให ้ใบอ่อนมีสีเหลืองซีด หรือเป็นจุดแต่เสน้ใบยงัมีสีเขียว ระหวา่งเสน้ใบจะ
ขาดสีเขียวหรือเกิดจุดขาวเหลือง แต่เสน้ใบยงัคงมีสีเขียว แตกพุม่นอ้ย เจริญเติบโตชา้ไม่ออกดอกผล 

                                               
                                                                อาการพืชขาดแมงกานิส 



  12. สังกะสี (Zn) มีความสาํคญัในการสร้างฮอร์โมนและเอนไซมต่์างๆ ช่วยในการดูดธาตุอาหารอ่ืนๆ ไดดี้ 
เช่น ฟอสฟอรัส มีส่วนทาํใหพ้ืช ทนหนาวทนร้อนไดดี้ ช่วยในการออกดอก การสร้างอาหาร นํ้าตาลและสังเคราะห์
แสง จึงมีผลทางออ้มในการสร้างส่วนสีเขียวของพืช การสังเคราะห์โปรตีน การตา้นทานโรคดีข้ึน พืชไดรั้บสังกะสี

ในรูปของ Zn
2+

 
พืชท่ีขาดธาตุสังกะสีจะให้ปริมาณฮอร์โมน IAA ในตายอดลดลง ทาํให้ตายอดและขอ้ปลอ้งไม่ขยาย ใบ

อ่อนมีสีเหลืองซีดและปรากฏสีขาวประปรายตามแผน่ใบ ทาํใหพ้ืชไม่ทนต่อสภาวะแดดร้อนจดัและหนาวจดั ทาํให้

เกิดโรคใบแกว้ในพืชตระกลูสม้ การทาํงานของระบบชีวเคมีจะถูกทาํลาย ซ่ึงจะส่งผลทาํใหพ้ืชมีการเจริญเติบโตได้

ไม่ดี ไม่สมบูรณ์ มีผลใหป้ริมาณผลผลิตตํ่า (หรืออาจจะเก็บเก่ียวผลผลิตไม่ได)้ และมีคุณภาพไม่ดี ในกรณีท่ีมีการ

ขาดสงักะสีอยา่งรุนแรง จะสามารถสงัเกตไดจ้ากอาการต่างๆ เช่น ใบพืชมีสีเหลืองโดยท่ีเส้นของใบยงัเขียวอยู ่ใบมี

สีเหลืองแดง ใบมีขนาดเลก็และมีรูปร่างผดิปกติ แคระแกรน และใบงอกเป็นกระจุก ผลผลิตลดลง ในขา้วโพดยอด

จะมีสีขาว ปลอ้งสั้น ท่ียอดใบอ่อนรวมกนัเป็นพุ่ม ในถัว่ใบอ่อนมีสีขาว มนัสาํปะหลงัจะมีลกัษณะ การยืดตน้ชา้ 

พบจุดหรือแถบสีขาว หรือเหลือง บนใบอ่อน ใบอาจยน่หรือเปล่ียนรูปร่าง อาจพบจุดแผลเซลลต์ายในใบล่าง และ

อาจรุนแรงทาํใหต้น้ตาย 

                          
อาการพืชขาดสงักะสี                              ใบอ่อนมีสีเหลืองซีด                   ปรากฏสีขาวประปราย หรือใบด่าง 

 

 13. ทองแดง (Cu) มีบทบาทสาํคญัในกระบวนการสังเคราะห์แสง กระบวนการสร้างคลอโรฟิลส์ เป็น
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของ เอนไซมห์ลายชนิด เช่นกรดแอสคอบิก (Ascorbic acid) และ ออกซิเดส (Oxidase) และ
ป้องกนัการถูกทาํลายส่วนสีเขียว นอกจากน้ียงัเป็นส่วนประกอบของนํ้ าย่อยในพืช ซ่ึงมีผลต่อการปรุงอาหาร 
ควบคุมหรือมีผลต่อการเจริญเติบโตและการติดดอกออกผล ทองแดงยงัช่วยให้ตน้พืชสามารถดูดเอาธาตุเหลก็ท่ีอยู่

ในดินนาํมาใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน พืชดูดใชท้องแดงในรูป  Cu
+
, Cu

2+
 

 อาการของพืชท่ีขาดธาตุทองแดง ใบอ่อนมีลกัษณะขาดคลอโรฟิลล ์และใบมว้นงอ ยอดของตน้พืชจะมี
อาการใบยอดแห้งตาย พืชจะไม่ออกรวง ถา้ออกรวงเมล็ดจะลีบ พืชจะไม่เจริญเติบโตเต็มท่ี พืชทั้งตน้ชะงกัการ
เจริญเติบโต ผลแก่เปลือกจะมียางสีนํ้ าตาล และมกัแตก ทาํใหเ้กิดอาการผลร่วงก่อนแก่ พืชผกับางอยา่งแผน่ใบจะมี
สีเหลือง บางอยา่งใบจะยาวผดิปกติ เช่น ผกักาดหอม ลกัษณะอาการท่ีแสดงท่ีใบคือ ตน้พืชโตชา้ ใบยน่และอ่อนแอ 
ถา้หวัหอมขาดธาตุทองแดงจะทาํใหห้วัหอมอ่อนนุ่ม เปลือกบาง สีขาวซีด 



                                           
                           อาการพืชท่ีขาดธาตุทองแดง                      ใบยอดเหลือง                        ใบยอดแหง้ตาย 
 
 14. โบรอน (B) มีความสําคญัต่อการทาํงานของเอนไซมต่์างๆ ช่วยให้พืชดูดใชธ้าตุแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส ควบคุมการแบ่งเซลล ์มีบทบาทในการสังเคราะห์แสง การสร้างโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ ลิกนิน 
ช่วยในการแบ่งเซลล ์ ช่วยในการยดืตวัของรากพืชบางชนิดและยงัเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีสาํคญัในพืชควบคุมการดูด
และคายนํ้ าของพืชเพิ่มคุณภาพทั้งรสชาติ ขนาด และนํ้ าหนกัของผล เพิ่มความสามารถในการเจริญเติบโต    พืชดูด
ใชโ้บรอนในรูปไอออน H2BO3

-   และ HBO3
2-                   

 อาการท่ีพืชขาดธาตุโบรอน มกัจะพบในไมย้นืตน้มากกว่าพืชลม้ลุก ส่วนท่ีจะแสดงอาการเร่ิมแรกคือยอด
และใบอ่อน ส่วนท่ียอดและตายอดจะบิดงอ ใบอ่อนบางและโปร่งใสผิดปกติ เส้นกลางใบหนา กร้าน ใบหัก ย่น
หรือหงิกงอ และตกกระ ก่ิงกา้นจะแลดูเห่ียว ผลเลก็และแขง็ผดิปกติ มีเปลือกหนา บางทีผลแตกเป็นแผลได ้ เกิดมี
จุดสีนํ้ าตาลหรือดาํอยูภ่ายในส่วนต่าง ๆ ของพืช ซ่ึงพบไดง่้ายในพืชท่ีใหห้ัวท่ีราก พืชพวกกะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก 
กะหลํ่าปม และพืชประเภทเดียวกนั ในพืชตระกลูถัว่ใบจะมีสีเหลืองซีด (Chlorosis) ไส้กลางของเมลด็ถัว่ลิสงและ
ถัว่เหลืองจะกลวง พืชตระกูลข้ึนฉ่าย ลาํตน้จะแตกเป็นร่อง ไมผ้ล ไมย้นืตน้ ไมข้นาดเลก็และไมด้อกยอดอ่อนจะ
แหง้และตายไป  พวกส้มทาํให้ใบอ่อนและยอดอ่อนมีขอบและใบแห้งหงิกงอ ผลเป็นตะปุ่มตะป่ํา รูปร่างบิดเบ้ียว 
ผวิแตกมียางสีนํ้าตาลท่ีแกนกลางผลและเปลือกหนาไม่เท่ากนั เมลด็ลีบ มียางไหลท่ีก่ิงและลาํตน้ ในมะละกอ ทาํให้
มีรูปทรงผดิปกติไป เช่น ผลบิดเบ้ียว เป็นตะปุ่มตะป่ํา ผวิไม่เรียบ จะทาํใหด้อกไม่สมบูรณ์ เมลด็ไม่พฒันาจึงเป็น
เมลด็ลีบ ถึงแมจ้ะมีเมลด็แต่กเ็ป็นเมลด็ท่ีไม่สมบูรณ์ 

    
                                                                      อาการพืชขาดโบรอน                    
 
 15. โมลบิดินัม (Mo) ยงัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสร้างคลอโรฟิลส์ และเอนไซมห์ลายชนิดในพืช ช่วยให้
พืชใชไ้นโตรเจนใหเ้ป็นประโยชน ์เก่ียวขอ้งกบัการสงัเคราะห์โปรตีน มีความสาํคญัในระบบเมตาบอลิซึมของพืช 
โดยช่วยในกระบวนการสร้างกรดอะมิโน ช่วยในการกระบวนการตรึงไนโตรเจนของไรโซเบียมกบัพืชตระกลูถัว่ 



โดยเป็นส่วนประกอบของเอนไซมไ์นโตรจิเนส ช่วยทาํใหเ้อนไซมท่ี์เร่งการลดสารไนเตรตในพืชทาํงานไดดี้ พชื

ดูดใชโ้มลิบดินมัในรูปไอออน MoO
4

2-
 

 อาการพืชท่ีขาดโมลิบดินมั พืชจะมีอาการโดย ใบมีลกัษณะโคง้คลา้ยถว้ย ปรากฏจุดเหลืองๆ ตามแผน่ใบ 
ท่ีใบแก่ในขณะท่ีเสน้ใบยงัเขียวอยู ่ถา้ขาดธาตุน้ีรุนแรง ใบจะมว้นเขา้ขา้งใน ลกัษณะท่ีปลายและขอบใบจะแหง้ 
ดอกร่วง และผลแคระแกรนไม่เติบโตเตม็ท่ี สีซีดในพื้นท่ีระหวา่งเสน้กลางใบหรือทั้งเสน้กลางใบ ในใบแก่ มี
อาการขาดไนโตรเจน บางคร้ังท่ีแกนใบมีอาการไหม ้ในพืชตระกลูถัว่มีอาการใบเหลือง ดอกร่วงหรือติดผลไม่
สมบูรณ์และทาํใหพ้ืชมีการสะสมไนเตรต 
 

                                                      
                                                               อาการพืชขาดโมลิบดินมั 
 
 16. คลอรีน (Cl ) มีความสาํคญัต่อกระบวนการสงัเคราะห์แสงของพืช และทาํใหพ้ืชแก่ตวั  เป็น          
องคป์ระกอบของฮอร์โมน ส่งเสริมการทาํงานของเอนไซมห์ลายชนิด ช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึม ของ
คาร์โบไฮเดรต ช่วยใหเ้น้ือเยือ่ของพืชอุม้นํ้ าไดดี้และรักษาความเต่งตึงของเซลล ์ 
 พืชดูดใชค้ลอรีนในรูปของไอออน Cl- 
 อาการท่ีพืชขาดคลอรีน มีผลทาํใหใ้บอ่อนหรือส่วนยอดของพืชใบมีสีเหลืองซีดหรือสีบรอนซ์ และจะ

เห่ียวเฉาหรือแหง้ตายได ้พืชตอ้งการนอ้ยมาก และมกัจะไม่ปรากฎอาการขาดคลอรีน แต่หากพืชไดรั้บคลอรีนมาก

เกินไป เช่นในพืชพวกยาสูบไดรั้บคลอรีน (คลอไรด)์ มาก จะเป็นอุปสรรคในกระบวนการสร้างแป้ง มีการสะสม

แป้งในใบมาก ทาํใหใ้บหนาแทนท่ีจะเป็นใบบาง เหนียว และยดืหยุน่ได ้เม่ือบ่มสีจะไม่เหลือง การติดไฟจะเลวลง 

โดยปกติแลว้พืชมกัจะไม่ขาดคลอรีนเพราะไดรั้บจากดิน นํ้าและปุ๋ยท่ีใส่ลงไป 

 
อาการพืชขาดคลอรีนในขา้วสาลี 



         จะเห็นไดว้า่หากพืชขาดธาตุใดธาตุหน่ึงยอ่มมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและแสดงอาการขาดธาตุ
นั้นออกมาใหเ้ห็นและหากไม่มีการแกไ้ขหรือใหธ้าตุอาหารท่ีขาดนั้นกบัพืช ยอ่มมีผลต่อผลผลิตของพืชได ้
โดยเฉพาะธาตุอาหารพืชท่ีเป็นพวกธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุ จะเป็นธาตุท่ีมีความสาํคญัมากยิง่ข้ึน เพราะการทาํ
การเกษตรปัจจุบนัมีการปลูกพืชหมุนเวยีนหรือปลูกพืชกนัตลอดปี  มีการเกบ็เก่ียวเอาผลผลิตรวมทั้งซากพืชออก
จากพื้นท่ีเพาะปลูก ทาํใหธ้าตุอาหารในดินสูญหายหรือลดนอ้ยลงไปเร่ือยๆ จนไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของพืช
ได ้หากไม่มีการใส่หรือใหเ้พิ่มแก่ดิน พืชท่ีปลูกจะเกิดการขาดธาตุอาหารเหล่าน้ีได ้ดงันั้นเพื่อเป็นการประกนัวา่พืช
จะไดธ้าตุอาหารเหล่าน้ีครบถว้น จึงจาํเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหล่าน้ีลงไปดว้ย โดยเฉพาะการใชปุ๋้ยอินทรีย ์
ซ่ึงเป็นปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารต่างๆ ครบตามท่ีพืชตอ้งการ เม่ือเกษตรกรทาํการเพาะปลูกพืชทุกคร้ังหรือมีการใหอ้ยา่ง
สมํ่าเสมอเม่ือปลูกพืชนั้นแลว้ หรืออาจใส่ปุ๋ยธาตุอาหารเสริม หรือปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเสริมนั้นๆ ท่ีอยูใ่นรูปของคีเลต 
(Chelate) ทั้งน้ีวิธีการใหเ้พือ่เป็นการแกอ้าการขาดธาตุเหล่าน้ีโดยการใหท้างดินหรือฉีดพน่ทางใบกไ็ด ้แต่การให้
ปุ๋ยธาตุอาหารเสริมโดยวิธีฉีดพน่ทางใบจะทาํใหพ้ืชตอบสนองไดเ้ร็วกวา่ และควรใหปุ๋้ยทางใบในตอนเชา้จะทาํให้
พืชตอบสนองไดดี้กวา่ในช่วงอ่ืนๆของวนั 
        ท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในการรักษาธาตุอาหารพืชต่างๆในดินใหเ้ป็นประโยชนต่์อพืชไดดี้ ตอ้งมีการ
จดัการดินโดยการรักษาระดบัความเป็นกรดด่างของดินใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีพอเหมาะประมาณ 5.6 - 7.0  ธาตุอาหาร
โดยเฉพาะธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมจะเป็นประโยชน์ต่อพืชไดดี้ 

             
                          ช่วงความเป็นกรดด่างของดินท่ีเหมาะสมท่ีธาตุอาหารพืชต่างๆเป็นประโยชนต่์อพืชไดดี้ 
 
          การใชปุ๋้ยแบบผสมผสานโดยการใชท้ั้งปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยลดปัญหา
พืชขาดธาตุอาหารต่างๆได ้ นอกจากน้ียงัช่วยปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพของดินให้ดี
ข้ึนอีกดว้ย ทั้งน้ีเป็นการนาํเอาขอ้ดีของปุ๋ยทั้งสองชนิดมาผสมผสานกนัและลดขอ้เสียของการใชปุ๋้ยแต่ละชนิด และ
เป็นการช่วยใหเ้กษตรกรสามารถปลูกพืชท่ีเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 



                        ทั้งน้ีปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี มีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัดงัน้ี 
 

ชนิดปุ๋ย ข้อด ี ข้อเสีย 
ปุ๋ยอินทรีย์
(ทุกชนิด) 

- ช่วยปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพของดินใหดี้
ข้ึน เช่นดินเหนียวมีความร่วนซุยข้ึน  การระบาย
นํ้าและอากาศดีข้ึน ดินอุม้นํ้าไดดี้ข้ึน 
 
- ช่วยปรับสภาพทางเคมีโดยปรับความเป็นกรด
ด่างใหเ้หมาะกบัการเจริญเติบโตของพืช 
 
- ช่วยเกบ็และปลดปล่อยธาตุอาหารและมีธาตุ
อาหารท่ีพืชตอ้งการทั้ง ธาตุอาหารหลกั ธาตุ
อาหารรองและธาตุอาหารเสริม ใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อพืชเป็นไปอยา่งชา้ๆ 
 
- ช่วยลดความเป็นพิษจากโลหะหนกัในดิน 
 
- ช่วยป้องกนัการชะลา้งและการพงัทะลายของ
ดิน 
 
- ช่วยส่งเสริมกิจกรรมและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์
ในดินและเพิ่มอินทรียวตัถุใหก้บัดิน 
 
- เพิ่มประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยเคมี  

- มีปริมาณธาตุอาหารนอ้ย ( N P K) 
 
 
 
- ไม่สามารถปรับแต่งใหเ้หมาะกบัดินและ
ความตอ้งการพืชได ้
 
- ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารใหเ้หมาะ
กบัความตอ้งการของพืชไดย้าก 
 
 
 
- อาจมีโรคพืช และเมลด็วชัพืชติดมา (ในปุ๋ย
คอก ปุ๋ยมูลสตัว)์  
 

ปุ๋ยเคมี 
 

- มีธาตุอาหาร (N P K) ปริมาณมาก ใชใ้นปริมาณ
นอ้ยกวา่และพชืใชไ้ดท้นัที 
 
- ปรับแต่งปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีใหเ้หมาะ
กบัดินและพืชได ้
 
 
- เพิ่มธาตุอาหารใหแ้ก่ดินตรงกบัความตอ้งการ
ของพืช 

- มีธาตุอาหารไม่ครบ (โดยเฉพาะธาตุอาหาร
รองและธาตุอาหารเสริม) 
 
- ปุ๋ยเคมีบางชนิดทาํใหดิ้นเป็นกรด เช่น
แอมโมเนียมซลัเฟต ยเูรีย หรือเป็นด่าง เช่น 
โซเดียมไนเตรต โพแทสเซียมไนเตรต  
 
- ปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพและชีวภาพ
ของดินไม่ได ้



 



ฮอร์โมนพชื และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพชื 

 ฮอร์โมนพืช คือ กลุ่มของสารอินทรียท่ี์เกิดข้ึนโดยธรรมชาติจากการสังเคราะห์ของพืชในปริมาณท่ีมี

ความเขม้ขน้ในระดบัตํ่า โดยจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางสรีระวิทยาของพืช  ทางดา้นการเจริญเติบโต การ

พฒันาการส่วนต่างๆ ของพืช ไม่เพียงแต่การเจริญของพืชทั้งตน้เท่านั้น แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบัการเจริญของพืชแต่ละ

ส่วนดว้ย ฮอร์โมนพืชสามารถเคล่ือนยา้ยภายในตน้พืชไดแ้ละมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต การเปล่ียนแปลง

ทางคุณภาพและการพฒันาของเน้ือเยื่อ และอวยัวะของพืชซ่ึงไดรั้บฮอร์โมนนั้น ๆ โดยพืชจะสังเคราะห์จากท่ี

ส่วนหน่ึงแลว้เคล่ือนยา้ยไปมีผลต่อยงัอีกส่วนหน่ึง และมีผลต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชท่ีค่อนขา้ง

เฉพาะเจาะจง 

 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช หมายถึง สารท่ีเป็นทั้งท่ีเป็นฮอร์โมนพืช  และเป็นสารอินทรียท่ี์

มนุษยส์ังเคราะห์ข้ึนมาได ้ซ่ึงบางชนิดมีคุณสมบติัเหมือนกบัฮอร์โมนพืชหรือคลา้ยคลึงกบัสารฮอร์โมนพืชท่ี

สร้างเองตามธรรมชาติ มีผลในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ทั้งในทางส่งเสริมและยบัย ั้งการเจริญเติบโต 

และสามารถทาํงานไดท่ี้ความเขม้ขน้ตํ่า   

   ดงันั้นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชจึงรวมไปถึงฮอร์โมนพืช และสารสงัเคราะห์ต่างๆท่ีมนุษย์

คิดคน้ข้ึนมา ปกติสารท่ีเรานาํมาใชม้กัเป็นสารสงัเคราะห์ ไม่ไดน้าํฮอร์โมนพืชมาใชโ้ดยตรง เพราะการท่ีจะสกดั

สารฮอร์โมนพืชออกมานั้นทาํไดย้าก  และตน้ทุนสูง 

 มีสารหลายชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอก แต่สารนั้นอาจไม่นบัเป็นสารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืชกไ็ดเ้ม่ือพิจารณาถึงคาํจาํกดัความของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  ดงัน้ี 

          - ตอ้งเป็นสารอินทรีย ์ประกอบดว้ย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นหลกั ดงันั้นปุ๋ยชนิดต่างๆ 

สารโพแทสเซียมไนเตรทท่ีใชเ้ร่งการออกดอกของมะม่วง กไ็ม่นบัวา่เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

          - ตอ้งไม่ใช่สารอาหาร หรือธาตุอาหารพืช เช่น นํ้าตาล กรดอะมิโน ฯลฯ 

          - ใชใ้นปริมาณเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น กส็ามารถแสดงผลต่อพืชได ้

 ได้มีการนําเอาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช(ฮอร์โมนพืช) ชนิดต่างๆ มาใช้ประโยชน์อย่าง

กวา้งขวาง โดย มีวตัถุประสงคใ์นทางการเกษตรเพ่ือการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของพืช และ

เพ่ือความสะดวกในการจดัการฟาร์มเช่น  การขยายพนัธ์ุพืช เร่งการเกิดราก เร่งการเจริญเติบโตของพืช การติด

ดอก ออกผล และการควบคุมการสุกแก่ของผล  อนัท่ีจริงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่างๆ ท่ีมีการใชอ้ยู่

ในปัจจุบนัไม่มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตของพืชมากนัก  ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมคุณภาพ  เช่น  ทาํ



ใหผ้ลไมบ้างชนิดติดผลนอ้ยลงเพ่ือใหไ้ดข้นาดผลโต มีคุณภาพ ฮอร์โมนบางชนิดสามารถทาํใหผ้ลไมสุ้กเร็ว มีสี

สวยงาม  เช่น  เอทธิลีน (ethylene)    

 

สารทีค่วบคุมการเจริญเติบโตของพชืเป็นทีย่อมรับกนัในปัจจุบนัมอียู่ด้วยกนั 5 กลุ่มคือ  

 1. ออกซิน(Auxin) เป็นกลุ่มฮอร์โมนท่ีพืชสร้างจากเน้ือเยือ่ท่ีมีอายนุอ้ย หรือกลุ่มเซลลเ์น้ือเยือ่เจริญหรือ

บริเวณยอดอ่อน ใบอ่อน รากอ่อนและเมลด็อ่อน แลว้แพร่ไปยงัเซลลอ่ื์น คุณสมบติัของออกซิน มีดงัน้ี  

 - ทาํใหเ้กิดการเติบโตในเน้ือเยือ่เจริญ (Meristematic growth) กระตุน้ใหเ้กิดการแบ่งเซลล ์(Mitosis) 

 -ทาํใหเ้ซลลย์ดืขยายตวัในแนวยาว (Cell elongation) ซ่ึงจะพบในลาํตน้ ใบ และผนงัของรังไข่ เมื่อให้

พืชได้รับ IAA เพ่ิมเข้าไปการเจริญเติบโตก็จะเพิ่มขึน้มาก 

 -ไปยบัย ั้งการเจริญเติบโตของตาขา้ง (Lateral bud) และก่ิง ส่วนยอดอ่อน ตายอด เป็นแหล่งผลิตออกซิน

ท่ีสาํคญั แลว้ส่งลงมาท่ีส่วนต่างๆดา้นล่าง เม่ือ ตาขา้งไดรั้บออกซินจากตายอดกท็าํใหไ้ม่สามารถเจริญเติบโตได้

อย่างเตม็ท่ี หรือไม่เจริญออกมาเลย เน่ืองจากมีระดบัของออกซินสูงเกินไป โดยจะทาํใหส้มดุลยข์องฮอร์โมน

สาํหรับการเจริญเติบโตเสียไปส่งผลใหก้ารพฒันาของเน้ือเยื่อ หยดุชะงกั โดยเฉพาะการพฒันาของระบบท่อ

ลาํเลียงอาหารระหว่างลาํตน้กบัตาเกิดไดไ้ม่สมบูรณ์ การส่งอาหารไปยงัตาก็เกิดไม่เต็มท่ี ตาขา้งก็ไม่เจริญ 

ปรากฏการณ์น้ี เรียกวา่ การข่มของตายอด ความรุนแรงของการข่มของตายอดน้ีจะแตกต่างกนัไปตามชนิดของ

พืช ภายใตส้ภาพดงักล่าว นั้น พืชบางชนิดตาขา้งจะไม่เจริญออกมาเลย แต่ในพืชบางชนิดตาขา้งอาจเจริญเป็นก่ิง

สั้นๆแต่ไม่ยดืยาวออกมา ถา้ตดัส่วนยอดออก อิทธิพลของการข่มของตายอดกจ็ะหมดไป ออกซิน ยงัมีผลต่อการ

ทาํมุมของก่ิงและใบกบัลาํตน้ดว้ย ก่ิงหรือใบท่ีอยู่ตอนบนๆใกลก้บัยอด จะทาํมุมกบัลาํตน้แคบกว่าใบท่ีอยู่

ส่วนล่าง 

 -ชกันาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเน้ือเยือ่ของดอก ตรงส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีสืบพนัธุ์ โดยทาํใหเ้กิดการเปล่ียน

เพศของดอกในพืชบางชนิด ตวัอยา่งเช่น ใช ้NAA ฉีดพน่ดอกตวัเมียขณะยงัอ่อนอยูข่องพืช พวกเงาะจะทาํให้

เปล่ียนไปเป็นดอกตวัผู ้หรือฉีดพน่ดอกอ่อนของฟักทอง แตงกวา จะทาํใหเ้กิดดอกตวัเมียเพ่ิมข้ึน 

 -ป้องกนัไม่ให ้ใบ ดอก และผลท่ียงัเจริญยงัไม่เตม็ท่ี หลุดร่วงหรือควบคุมการหลุดร่วงของใบ ดอก และ

ผล เม่ืออวยัวะดงักล่าวแก่ตวัลง เม่ือพน่ออกซินใหใ้นปริมาณท่ีพอเหมาะส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นกจ็ะไม่หลุดร่วงง่าย 

 -ควบคุมการตอบสนองของพืชโดยการแบบมีแสงเป็นส่ิงเร้า (Phototropism) การท่ีพืชโคง้ไปหาดา้นท่ีมี

แสงมากกวา่เน่ืองจาก ออกซินจะหนีแสงไปอยูอี่กดา้นหน่ึง ทาํใหเ้ซลลด์า้นท่ีมืดท่ีมีออกซินมากพืชเกิดการเจริญ



ขยายตวัตามยาวมากกวา่เซลลด์า้นท่ีโดนแสง จึงทาํใหพื้ชโคง้เขา้หาแสง หรือมีแรงโนม้ถ่วงของโลกเป็นส่ิงเร้า 

(Gravitropism) 

   
 -ควบคุมการเจริญเติบโตของผล เช่น แตงโม องุ่น มะเขือเทศ บวบ มะเด่ือ สตรอเบอร่ี เม่ือพน่ดว้ยใน

ปริมาณท่ีพอเหมาะกจ็ะทาํใหรั้งไข่เจริญไปเป็นผลไดโ้ดยไม่มีเมลด็ ซ่ึงเรียกผลไมป้ระเภทน้ีวา่ ผลไม่มีเมลด็ 

หรือ ผลกระเทย มีรายงานวา่ออกซินอาจช่วยขยายขนาดของผลไมบ้างชนิดได ้เช่น การใช ้4-CPA หรือ NAA 

กบัสบัปะรด ผลไมบ้างชนิดสามารถใชอ้อกซินเพ่ือป้องกนัผลร่วงก่อนการเกบ็เก่ียวได ้เช่น มะม่วง สม้ องุ่น 

และลางสาด สารท่ีนิยมใชคื้อ NAA และ 2,4-D  

 - กระตุน้การออกดอก เปล่ียนเพศดอก และการกระตุน้ให ้เกิดผล ( ไม่มีเมลด็ ) โดยไม่ตอ้งผสมพนัธ์ุ 

เม่ือให้ออกซินแก่สบัปะรด จะเร่งให้ออกดอกเร็วกวา่กําหนด แตจ่ริงๆแล้วออกซินไมไ่ด้มีผลโดยตรงตอ่การออก 

ดอก แตม่นัไปมีผลตอ่การสร้างเอทธิลีน แล้วเอทธิลนีจงึไปมีผลตอ่การออกดอกของสบัปะรด การพน่ออกซิน 

ความเขม้ขน้ 100 มก/ล แก่ช่อดอกเงาะตวัเมีย ในระยะดอกตูม สามารถชกันาํใหเ้กิดการเปล่ียนเพศดอกจากดอก

ตวัตวัเมียเป็นดอกตวัผูไ้ด ้

 - กระตุน้การแตกรากของก่ิงในการเพาะชาํ ออกซินในปริมาณท่ีเหมาะสม ส่งเสริมการเกิดรากและการ

พฒันาในระยะแรกของรากจะช่วยใหเ้กิดรากไดเ้ร็วข้ึนและมากข้ึน แต่ถา้ความเขม้ขน้สูงเกินไป กจ็ะยบัย ั้งการ

เจริญเติบโต ของรากได ้ 

 -ออกซินมีคุณสมบติัเป็นสารกาํจดัวชัพืช (herbicides) ออกซินทุกชนิดถา้ใชค้วามเขม้ขน้สูงจะสามารถ

ทาํลายพืชได ้ 

 เน้ือเยื่อแต่ละส่วนของพืชตอบสนองต่อความเขม้ขน้ของ ออกซิน ไม่เท่ากนั ความเขม้ขน้ของออกซิน 

จะไปทาํใหเ้กิดการกระตุน้หรือการยบัย ั้งของการเติบโตในแต่ละส่วนของพืชแตกต่างกนัออกไป  โดยความ



เขม้ขน้ จะตอ้งพอเหมาะกบัเน้ือเยื่อส่วนต่างๆ ของพืชในการท่ีจะกระตุน้ให้เจริญเติบโต แต่หากมีความ

เขม้ขน้ของ ออกซิน ท่ีสูงเกินไปจะใหผ้ลตรงกนัขา้มคือไปยบัย ั้งการเติบโต  

 สารออกซินท่ีพืชสร้างข้ึนเองตามธรรมชาติ ไดแ้ก่   

  IAA  (Indoleacetic acid) เป็นออกซินส่วนใหญ่ท่ีพบในพืช ในสภาพธรรมชาติ และสงัเคราะห์
ได ้ช่วยเร่งการเจริญเติบโต กระตุน้การขยายขนาดของเซล การยืดตวัของเซล และยงัมีผลกระตุน้การเกิดราก 
รวมถึงมีคุณสมบติัในการส่งเสริมการเจริญเติบโตในส่วนต่าง ๆ ของพืช     
 สารออกซินท่ีมนุษยส์งัเคราะห์ข้ึนมา ไดแ้ก่   
   IBA (Indole-3-butyric acid) ใชส้าํหรับช่วยเร่งการออกรากของก่ิงปักชาํหรือก่ิงตอน เร่งเกิด
แคลลดัในการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
  NAA (Alpha-naphthaleneacetic acid) เป็นสารท่ีมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลายและมีราคาถูก ส่วน
ใหญ่ใชใ้นการเร่งการออกราก เงาะเร่งการเจริญของเกสรตวัผูท้าํใหส้ามารถผสมกบัเกสรตวัเมียได ้ช่วยในการ
ติดผล 
  NOA ( B -Naphthoxyacetic acid) ซ่ึงใชช่้วยการติดผล 
  4- CPA หรือ PCPA ( 4- Chlorophenoxyacetic acid หรือ ญara -Chlorophenoxyacetic acid) 
ช่วยในดา้นการติดผล เพ่ิมขนาดผล ป้องกนัการร่วงของผลก่อนเกบ็เก่ียว 
  2, 4- D ( 2, 4- Dichlorophenoxyacetic acid) และ 2, 4, 5- T ( 2, 4, 5- Trichlorophenoxyacetic) 
ใชเ้ขม้ขน้เป็นยากาํจดัวชัพืช 
  TIBA ( 2, 5, 5- Triiodobenzoic acid) สาํหรับในการเพิ่มมุมของง่าม ก่ิงแขนงในมุมกวา้งเพ่ิม
มากข้ึน 
 สารสงัเคราะห์ท่ีมีคุณสมบติัของออกซินมีหลายชนิดท่ีสาํคญัทางการเกษตร เช่น สาร 2,4 
dichlorophenoxyacetic acid หรือ 2,4-D ซ่ึงใชใ้นการกาํจดัวชัพืช IBA หรือ Indole butyric acid ใชใ้นการเร่งให้
ส่วนท่ีจะนาํไปปักชาํเกิดรากเร็วข้ึน และ NAA หรือ Napthalene acetic acid จะช่วยในการติดผลของผลไมบ้าง
ชนิด 
 

 

 

 

 



 สูตรโครงสร้างของสาร ออกซินต่างๆ เช่น 

  
           

2. จิบเบอเรลลิน ( gibberellin) หรือ กรด จิบเบอเรลลิค  เรียกยอ่ว่า GA เป็นฮอร์โมนพืชพวกหน่ึงในพืชชั้นสูง 

สร้างมาจากใบอ่อนและผลท่ียงัไม่แก่ เป็นฮอร์โมนพืชท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ บทบาททางสรีรวิทยาท่ี

สาํคญัของจิบเบอเรลลินคือช่วยเพ่ิมความสูงของพืชท่ีเกิดจากการยืดตวัของขอ้ การคน้พบจิบเบอเรลลินเร่ิมจาก

การศึกษาตน้ขา้วท่ีเป็นโรค Bakanae ซ่ึงมีลกัษณะสูง ผอม เกิดจากเช้ือรา Gibberella fujikuroi ในประเทศญ่ีปุ่น

ตั้งแต่ พ.ศ. 2471 เม่ือสกดัสารท่ีเช้ือราน้ีสร้างข้ึนไปทดสอบกบัพืชชนิดอ่ืน พบว่าทาํให้พืชนั้นๆมีอาการอย่าง

เดียวกันคือต้นผอม สูง จึงตั้ งช่ือสารท่ีพบน้ีว่าจิบเบอเรลลิน สารท่ีพบชนิดแรกตั้ งช่ือว่าจิบเบอเรลลินเอ 

การศึกษาจิบเบอเรลลินในช่วงแรกจะเป็นไปในแง่ของโรคพืช ในการศึกษาขั้นแรกค่อนขา้งยากเพราะมกัจะมี

กรดฟิวซาริค (Fusaric Acid) ปะปนอยู่ซ่ึงเป็นสารระงับการเจริญเติบโต ความรู้เก่ียวกับโครงสร้างและ

ส่วนประกอบทางเคมีของจิบเบอเรลลินนั้นไดรั้บการศึกษาในปี 1954 โดยนกัเคมีชาวองักฤษซ่ึงสามารถแยกสาร

บริสุทธ์ิจากอาหารเล้ียงเช้ือรา Gibberella fujikuroi และเรียกสารน้ีวา่กรดจิบเบอเรลลิค (Gibberellic Acid)  กรด

จิบเบอเรลลิคท่ีพบในอาหารเล้ียงเช้ือรานั้นมีโครงสร้างทางเคมี และกิจกรรมทางชีววิทยาเหมือนกบักรดจิบเบอ

เรลลิคในพืชปกติทุกๆ ชนิด (พืชปกติหมายถึงพืชท่ีไม่เป็นโรค) มีสารประกอบประเภทน้ีจาํนวนมากท่ีแยกเป็น



สารบริสุทธ์ิไดจ้ากพืชชั้นสูง ในปัจจุบนัมีจิบเบอเรลลินซ่ึงเป็นช่ือเรียกทัว่ ๆ ไปของสารประกอบประเภทนี ้

ประมาณไม่นอ้ยกวา่ 80 ชนิด ช่ือเรียกสารประกอบชนิดน้ีจะตั้งช่ือดงัน้ี คือ Gibberellins A1 (GA1), A2, A3 เป็น

ตน้ โดยท่ีกรดจิบเบอเรลลิค คือ GA3มีการผลิตเชิงการคา้เพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน ์ 

 บทบาทของจบิเบอเรลลนิทีม่ีต่อพชื 

 - กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทั้ งต้น จิบเบอเรลลินมีคุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงสามารถกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของพืชทั้งตน้ไดโ้ดยทาํใหเ้กิดการยืดตวัของเซลล ์ซ่ึงผลน้ีจะต่างจากออกซินซ่ึงสามารถกระตุน้การ
เจริญเติบโตของช้ินส่วนของพืชได ้พืชบางชนิดอาจจะไม่ตอบสนองต่อจิบเบอเรลลิน อาจจะเป็นเพราะว่าในพืช
ชนิดนั้นมีปริมาณจิบเบอเรลลินเพียงพอแลว้ จิบเบอเรลลินสามารถกระตุน้การยืดยาวของช่อดอกไมบ้างชนิด
และทาํใหผ้ลไมมี้รูปร่างยาวออกมา เช่น องุ่น และแอปเปิล กะหลํ่าปลีซ่ึงเจริญในลกัษณะตน้เต้ียเป็นพุ่มและ มี
ปลอ้งสั้นมาก เม่ือให ้GA3 กบัตน้กะหลํ่าปลีดงักล่าวจะทาํใหสู้งข้ึนถึง 2 เมตรได ้ถัว่พุ่มท่ีไดรั้บ GA จะกลายเป็น
ถัว่เล้ือยได ้พืชซ่ึงมีตน้เต้ียทางพนัธุกรรม เช่น ขา้ว ขา้วโพด ถัว่ แตงกวาและแตงโมสามารถแสดงลกัษณะปกติ
ได้เม่ือได้รับ GA3 ในขา้วโพดแคระนั้นพบว่าความผิดปกติเกิดจากยีนส์ควบคุม ซ่ึงอาจจะเก่ียวพนักับการ
สังเคราะห์จิบเบอเรลลิน แต่ในส่วนขา้วโพดปกติหากไดรั้บจิบเบอเรลลินจะไม่สามารถสูงข้ึนไดอี้ก ดงันั้นใน
กรณีขา้วโพดการแคระเกิดจากมีปริมาณจิบเบอเรลลินในตน้นอ้ยเกินไป แต่อาการแคระของพืชบางชนิด เช่น 
Japanese Morning Glory พบวา่มีจิบเบอเรลลินมากพอแลว้ ในกรณีน้ีอาจจะเป็นเพราะในตน้มีปริมาณของสาร
ระงบัการ เจริญเติบโตอยูสู่ง 

 - กระตุน้การงอกของเมลด็ท่ีพกัตวัและตาท่ีพกัตวั ตาของพืชหลายชนิดท่ีเจริญอยูใ่นเขตอบอุ่นจะพกัตวั
ในฤดูหนาว เมลด็ของพืชหลายชนิดมีพฤติกรรมเช่นน้ีดว้ย ซ่ึงการพกัตวัจะลดลงจนหมดไป เม่ือไดรั้บความเยน็
เพียงพอ การพกัตวัของเมลด็และตา อนัเน่ืองมาจากตอ้งการอุณหภูมิตํ่า วนัยาว และตอ้งการแสงสีแดงจะหมดไป
เม่ือไดรั้บจิบเบอเรลลิน หลงัการงอก จิบเบอเรลลินสนบัสนุนการยดืตวัของขอ้และการแผข่ยายของใบ 
 - การออกดอกของพืชเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น อายแุละสภาพแวดลอ้ม จิบเบอเรลลินสามารถ
แทนความตอ้งการวนัยาวในพืชบางชนิดได ้และยงัสามารถทดแทนความตอ้งการอุณหภูมิตํ่า ในพืชพวก
กะหลํ่าปลี และแครอท 
 - จิบเบอเรลลิน สามารถกระตุน้การเคล่ือนท่ีของอาหารในเซลลส์ะสมอาหาร หลงัจากท่ีเมลด็งอกแลว้ 
เพราะรากและยอดท่ียงัอ่อนตวัเร่ิมใชอ้าหาร เช่นพวกไขมนั แป้ง และโปรตีนจากเซลลส์ะสมอาหารของพืช  
จิบเบอเรลลินจะกระตุน้ใหมี้การยอ่ยสลายสารโมเลกุลใหญ่ใหเ้ป็นโมเลกุลเลก็ เช่น ซูโครสและกรดอะมิโน ซ่ึง
เก่ียวพนักบัการสงัเคราะห์เอนไซมห์ลายชนิดดงักล่าวขา้งตน้ 
 - พืชท่ีมีดอกตวัผู ้และตวัเมียแยกกนัไม่ว่าจะตน้เดียวกนั หรือแยกตน้ก็ตาม จิบเบอเรลลินสามารถ
เปล่ียนเพศของดอกได ้จิบเบอเรลลินมกัเร่งใหเ้กิดดอกตวัผู ้ส่วนออกซิน เอทธิลีน และไซโตไคนิน มกัจะเร่งให้



เกิดดอกตวัเมีย ในแตงกวาดอกล่าง ๆ มกัเป็นดอกตวัผู ้และดอกบนเป็นดอกตวัเมีย การใหส้ารอีธีฟอนจะเร่งให้
เกิดดอกตวัเมียข้ึน 
 - กระตุน้การขยายตวัของเซลล ์โดยการเพ่ิมความยืดหยุน่ของผนงัเซลล ์ทาํใหเ้ซลลมี์รูปร่างยืดยาวข้ึน 
กระตุน้การเจริญของรากโดยเฉพาะการเจริญของรากแรกเกิด(Radicle) รากตอ้งการจิบเบอเรลลินในปริมาณท่ี
นอ้ยกวา่ลาํตน้ เช่นรากตอ้งการ GA3 ในระดบันาโนโมลาร์ แต่ยอดตอ้งการในระดบัไมโครโมลาร์ 
 -กระตุน้การติดผล ในพืชหลายชนิด เช่น ส้มมะเขือเทศองุ่น การไดรั้บจิบเบอเรลลินช่วยใหเ้กิดการติด
ผลโดยไม่ตอ้งผสมเกสรได ้
 

            
   ทีม่า:http://www.sripatum.ac.th/online/preeya/Image8.gif 
       
                                         การใชจ้บิเบอเรลลนิชว่ยเพิม่การเจรญิเตบิโตของพชื 

  
 การสังเคราะห์จิบเบอเรลลนิ 

จิบเบอเรลลินเป็นฮอร์โมนพืชซ่ึงมีคุณสมบติัทางเคมีเป็นไดเทอพีนส์ (diterpenes) ซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติในพืช ในกลุ่มของเทอพีนอยส์ (Terpenoids) การสังเคราะห์ GA จึงเกิดมาจากวิถีการสังเคราะห์สาร
เทอพีนอยส์ โดยท่ีมีบางส่วนยงัไม่เข้าใจเด่นชัดนัก การสังเคราะห์ GA สารเร่ิมต้นเป็นกรดเมวาโลนิค 
(Mevalonic Acid) เปล่ียนไปตามวิถีจนเกิดเป็นกรดคอรีโนอิค (Kaurenoic Acid) แลว้จึงเปล่ียนไปเป็น GA ซ่ึง
ในช่วงท่ีเปล่ียนไปเป็น GA ชนิดต่าง ๆ น้ียงัไม่ทราบแน่ชดันกั สารชนิดแรกท่ีมีวงแหวนของ Gibberellane คือ 
อลัดีไฮดข์อง GA12  จากการศึกษาโดยวิธี Diffusion Technique แสดงใหเ้ห็นวา่ใบอ่อน ผลอ่อนและตน้อ่อนเป็น
ส่วนท่ีสร้าง GA ของพืช รากพืชอาจจะสามารถสร้าง GA ไดบ้า้ง แต่ GA มีผลต่อการเจริญของรากนอ้ยมาก และ



อาจจะระงบัการสร้างรากแขนง(พวก Adventitious Root) ดว้ย ในปัจจุบนัยงัไม่มีการสังเคราะห์ GA เน่ืองจาก
กระบวนการสร้างซบัซอ้นและตอ้งใชเ้อนไซมห์ลายชนิด GA ท่ีพบในปัจจุบนัจึงเป็นสารธรรมชาติทั้งส้ิน 

 จิบเบอเรลลินเป็นอนุพนัธ์ของกรดจิบเบอเรลลิก (Gibberellic acid) จดัเป็นสารกลุ่มดีเทอร์พีนอยด์
(Diterpenoid) ปัจจุบนัพบแลว้มากกวา่ 80 ชนิด ดงัตวัอยา่ง 

                                                                 

                                          GA1                                                         GA3                                                      
                                                            
                                

                                  ent-Gibberellane                                   ent-Kaurene 
 

 

3. เอทธิลนี (Ethylene ,C2H4 ) 

 เป็นฮอร์โมนพืชตวัเดียวท่ีอยูใ่นรูปแก๊ส โดยมีผลควบคุมการแก่ชรา การสุก รวมทั้งการออกดอกของ
พืชบางชนิด และเก่ียวขอ้งกบัการหลุดร่วงของใบ ดอก ผล การเหลืองของใบ การงอกของหวัพืช และเมลด็พืช
บางชนิด เอทธิลีนจะสร้างมากในส่วนของพืชท่ีกาํลงัเขา้สู่ระยะชราภาพ (senescence) เช่น ในผลแก่หรือใบแก่
ใกลห้ลุดร่วง เน่ืองจาก เอทธิลีนเป็นก๊าซดงันั้นจึงฟุ้ งกระจายไปไดท้ัว่ จึงไม่มีการเคล่ือนยา้ยเหมือนกบัฮอร์โมน
ในกลุ่มอ่ืน ๆ สารอินทรียบ์างชนิดมีคุณสมบติัคลา้ยเอทธิลีน เช่น อะเซทิลีน (acetylene) โปรปิลีน (propylene) 
ดงันั้นจึงอาจนาํสารเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรไดเ้ช่นกนั ยกตวัอยา่งไดแ้ก่การใชอ้ะเซทิลีนในการบ่ม
ผลไม ้และเร่งการออกดอกของสบัปะรด เป็นตน้ แต่เน่ืองจากวา่สารท่ีกล่าวมาน้ีเป็นก๊าซ จึงมีความยุง่ยากในการ
ใชแ้ละไม่สามารถควบคุมความเขม้ขน้ไดแ้น่นอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชใ้นแปลงปลูกพืช ดงันั้นจึงไดมี้การ
สงัเคราะห์สารบางชนิด ซ่ึงเป็นของเหลวแต่สามารถปลดปล่อยหรือสลายตวัได ้ก๊าซเอทธิลีน ซ่ึงไดแ้ก่ เอทีฟอน
(ethephon) เอตาเซลาซิล (etacelasil)  ผลของเอทธิลีนมีทั้งในแง่ท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อพืช เอทธิลีน
เป็นฮอร์โมนพืชท่ีสาํคญัในดา้นหลงัเกบ็เก่ียว ยงัพบวา่ การใหอ้อกซินกบัพืชอาจจะกระตุน้ใหพื้ชสร้างเอทธิลีน
ได ้ซ่ึงเป็นคาํอธิบายไดช้ดัเจนสาํหรับกรณีท่ีเม่ือให้ออกซินกบัพืชแลว้พืช ตอบสนองเหมือนกบัไดรั้บเอทธิลีน 
ออกซินกบัเอทธิลีนนั้นเม่ือใหก้บัพืชมกัจะใหผ้ลส่งเสริมกนั ส่วนของพืชท่ีพบเอทธิลีนมากคือ ใบแก่ ผลไมสุ้ก 
และเน้ือเยือ่ท่ีอยูภ่ายใตส้ภาพความเครียด (Stress) 



 การสังเคราะห์เอทธิลนี 

 สารเร่ิมตน้ท่ีพืชใชใ้นการสังเคราะห์เอทธิลีนคือเมทไธโอนีน (Methionine) ซ่ึงเป็นกรดอะมิโนชนิด
หน่ึง พืชชั้นสูงทั้งหมดและเช้ือราบางชนิดสามารถสงัเคราะห์เอทธิลีนได ้ในตน้อ่อนนั้นยอดอ่อนเป็นส่วนสาํคญั
ท่ีสังเคราะห์เอทธิลีน ทั้งน้ีเพราะมีออกซินอยู่ในปริมาณสูงและเพราะออกซินสามารถกระตุ้นให้เน้ือเยื่อ
สงัเคราะห์เอทธิลีนได ้รากสามารถสงัเคราะห์เอทธิลีนไดบ้า้ง แต่ในปริมาณไม่มากนกัแต่หากใหอ้อกซินกบัราก
จะทาํใหร้ากสงัเคราะห์เอทธิลีนไดม้ากข้ึน ใบแก่และกาํลงัจะตายจะสร้างเอทธิลีนไดม้าก ส่วนดอกกส็ร้างเอทธิ
ลีนไดแ้ละเอทธิลีนจะมีผลทาํใหด้อกไมบ้างชนิดไม่บาน หรือเห่ียวและกลีบร่วง ผลไมสุ้กสามารถสงัเคราะห์ 
เอทธิลีนไดม้ากกวา่ผลไมท่ี้ไม่สุก การสงัเคราะห์เอทธิลีนเกิดโดยท่ีเมทไธโอนีนจะเปล่ียนไปเป็น SAM  
(S-Adenosylmethionine) แลว้เปล่ียนต่อไปเป็น ACC (1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid) แลว้จึง
เปล่ียนเป็นเอทธิลีน โดยท่ีคาร์บอนอะตอมท่ี 3 และ 4 ของเมทไธโอนีนจะกลายเป็นคาร์บอนของเอทธิลีน ใน
การสงัเคราะห์น้ีจะใหก้๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกมาดว้ย การสงัเคราะห์ เอทธิลีนจะหยดุชะงกัเม่ือบรรยากาศ
ขาด O2 นอกจากนั้นยงัมีสารระงบัการสงัเคราะห์เอทธิลีนชนิดอ่ืนๆ พบวา่ความเครียดส่งเสริมการสร้างเอทธิลีน
ทาํใหเ้กิดคาํวา่ stress ethylene (เอทธิลีนท่ีสร้างข้ึนเม่ือพืชเกิดความเครียด) ความเครียดของพืชท่ีเกิดจากปัจจยั
ต่างๆ เช่นสารเคมี ความแหง้แลง้ นํ้าท่วม จากรังสี จากการทาํลายของโรคและแมลง และจากบาดแผล เป็นตน้
และเม่ือเซลตายกไ็ม่มีการสร้างเอทธิลีนอีก 
 คุณสมบัตขิองเอทธิลนีจะขึน้อยู่กับลกัษณะต่อไปนี ้
1. มีแขนแบบ double bond และไม่อ่ิมตวั ซ่ึงจะมีคุณสมบติัมากกวา่ single หรือ triple bond 

2. คุณสมบติัจะลดลงเม่ือโมเลกุลยาวข้ึน 

3. แขนแบบ double bond จะตอ้งอยูติ่ดกบัคาร์บอนอะตอมสุดทา้ย 

4. คาร์บอนอะตอมสุดทา้ยตอ้งไม่มีประจุบวก 

 ผลของเอทธิลนีต่อพชื 

  - กระตุน้ใหผ้ลไมสุ้ก และใชใ้นการบ่มผลไมใ้นทางการคา้ 

 - กระตุ้นการเปล่ียนแปลงทางคุณภาพ เช่น กระตุ้นให้ใบและกลีบดอกร่วงได้ กระตุ้นให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางคุณภาพของราก และลาํตน้ รวมทั้งกระตุน้การออกดอกของพืช เช่น สบัปะรด  
 - กระตุน้ใหพื้ชออกจากการพกัตวั เช่น กรณีของมนัฝร่ัง 

 - เร่งการงอกของเมลด็  เร่งการไหลของนํ้ายางพารา กระตุน้ใหเ้กิดดอกตวัเมียมากข้ึนในพืชบางชนิด  
           การนํามาใช้ทางการเกษตร 
          1) ใชบ้ม่ผลไมใ้หสุ้ก : ตอ้งใชห้อ้ง หรือตู ้หรือภาชนะท่ีปิดมิดชิด 
          2) เร่งการออกดอกในสบัปะรด 



          3) ทาํลายการพกัตวัของไมห้วั มนัฝร่ัง 
          4) ใชล้ดความเหนียวของขั้วผลในไมผ้ลบางชนิด ทาํใหเ้กบ็เก่ียวไดง่้าย 
 

4. กรดแอบไซซิก (Abscisic acid) เรียกยอ่ว่า ABA เป็นฮอร์โมนพืชท่ีกระตุน้ในการร่วงของใบโดยตรง 
การศึกษาถึงการร่วงของใบ การพกัตวัของตาและเมลด็ในช่วงปี ค.ศ. 1950-1960  
 Liu and Cams (1961) สกดัสารจากผลฝ้ายแก่ และพบวา่สารสกดันั้นสามารถกระตุน้การหลุดร่วงของ
กา้นใบฝ้ายได ้
          Addicott et al. (1963) สกดัสารจากผลอ่อนฝ้าย เม่ือนาํสารน้ีไปใส่ใหผ้ลฝ้ายผลอ่ืน กจ็ะทาํใหผ้ลนั้นร่วง
ได ้และไดต้ั้งช่ือวา่ Abscisin II 
          Wareing ในปีใกล้ๆ กนันั้น ไดส้ะกดัสารตวัยบัย ั้งจากใบของตน้ birch ท่ีไดรั้บช่วงวนัสั้น และเม่ือใหไ้ปท่ี
ตน้กลา้ birch กจ็ะยบัย ั้งการเจริญของตายอด เขาเสนอวา่สารนั้นเป็นตวัชกันาํการพกัตวั และเรียกวา่ dormin
ต่อมาทั้งสองกลุ่มไดศึ้กษาลกัษณะโครงสร้าง และคุณสมบติัของสารทั้งสอง และพบวา่ เป็นสารเดียวกนั คือ 
กรดแอบซิสสิก (abscisic acid)หลงัจากนั้นกพ็บวา่ กรดแอบซิสสิก นั้นพบในพืชทัว่ๆไป และมีผลต่อพืชใน
หลายๆอยา่งรวมทั้งการ พกัตวั และการหลุดร่วง 
 ABA สังเคราะห์ในใบแก่และผลแก่ และจะถูกกระตุน้ใหส้ังเคราะห์เม่ือขาดนํ้ า โดยการสังเคราะห์เกิด
ในคลอโรพลาสต ์ดงันั้น ใบ ลาํตน้ และผลไมสี้เขียวจึงสงัเคราะห์ ABA ได ้นอกจากนั้นแหล่งอาหารสาํรองและ
รากของขา้วสาลีกส็ามารถสงัเคราะห์ ABA ได ้เม่ือเกิดการสงัเคราะห์ ABA แลว้ ABA จะเคล่ือนยา้ยจากใบไปสู่
ส่วนอ่ืนๆ เช่น ยอดและไประงบัการเจริญท่ีบริเวณนั้น อาจจะกระตุน้ให้เกิดการพกัตวัของตาในเมล็ดอาจจะมี
การสังเคราะห์ ABA ไดบ้า้ง หรืออาจจะเป็น ABA ซ่ึงส่งจากใบ แต่ในเมล็ดมกัจะมีปริมาณของ ABA อยูม่าก 
และลกัษณะภายใตค้วามเครียดของพืช เช่น ขาดนํ้ า ขาดอาหาร นํ้ าท่วม จะกระตุน้ให้เกิดการสังเคราะห์ ABA 
เพ่ิมข้ึน ดงันั้น ABA อาจจะเพิ่มความตา้นทานต่อความเครียดใหพื้ชได ้นอกจากในพืช ชั้นสูงแลว้ยงัพบกรดแอบ
ซิสสิก ในมอสส์ สาหร่ายสีเขียว และรา อีกดว้ย 
     

          
                                                                                                       กรดแอบไซซิก 



 ผลของ กรดแอบไซซิก ต่อพชื 

 - ลดการคายนํ้าโดยกระตุน้ใหป้ากใบปิด ซ่ึงพืชตอบสนองไดภ้ายใน 1-15 นาที หลงัจากไดรั้บ ABA ใน
พืชท่ีขาดนํ้ าจะมีปริมาณ ABA เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นการลดการคายนํ้ าของพืช การใหA้BA ทาํใหป้ากใบ
ปิดในสภาพท่ีมีแสง และจะปิดจนกวา่ ABA สลายตวัไป จากการใชเ้ทคนิค immunoassay สามารถหาปริมาณ 
ABA ท่ีปริมาณนอ้ยมากๆไดท้าํใหพ้บว่า หลงัจากเกิดความเครียดเน่ือง จากนํ้า ระดบัของ ABAในเซลลคุ์มจะ
เพ่ิมข้ึนถึง 20 เท่า รากท่ีเกิดความเครียดกส็ร้าง ABA ซ่ึงสามารถส่งไปไดท้ัว่ตน้พืช เม่ือนํ้ ามีจาํกดั ปลายรากจะ
เกิดสภาพความเครียดและสร้าง ABA ซ่ึงจะถูกส่งไปยงัใบและทาํใหป้ากใบปิด ทาํใหล้ดการสูญเสียนํ้ าและการ
สงัเคราะห์แสง ส่ิงน้ีเป็นกลไกของความอยูร่อด เม่ือพืชไดรั้บแสงในสภาพปกติ 

 - กระตุน้ใหเ้กิดการพกัตวัของตา ซ่ึงจะเกิดกบัพืชเขตอบอุ่น พบวา่เม่ือให ้ ABA กบัตาท่ีกาํลงั
เจริญเติบโต จะทาํใหต้าชะงกัการเจริญเติบโตและเขา้สู่การพกัตวัตามปกติ การให ้GA จะลดผลของ ABA ท่ีทาํ
ใหต้าพกัตวัได ้

 - การร่วงของใบ ดอกและผลท่ีแก่ กรดแอบซิสสิกไม่ไดมี้ผลโดยตรงต่อกระบวนการหลุดร่วง กรดแอบ
ซิสสิกอาจทาํหนา้ท่ีโดยทางออ้ม โดยทาํใหเ้กิดการเส่ือมตามอาย ุก่อนกาํหนด (premature senescence) และมีผล
ใหเ้กิดการสร้างเอทธิลีนเพิ่มมากข้ึนซ่ึงจะกระตุน้ในการเกิดการหลุดร่วง 

 - เร่งกระบวนการเส่ือมสภาพของใบ 

 - ยดืระยะพกัตวั โดยระดบัของกรดแอบซิสสิกในใบและตาจะเพ่ิมข้ึน ทาํใหเ้กิดการพกัตวั และการให้

ABA ไปท่ีตากท็าํใหเ้กิดการพกัตวัได ้มีการศึกษาอีกมากท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การใหA้BA จากภายนอกจะส่งเสริม

การพกั ตวัของเมลด็พืชหลายชนิด 

 - การป้องกนัสภาวะความเครียดท่ีเกิดจากเกลือและอุณหภูมิ โดยระดบัของABA จะเพ่ิมสูงข้ึน ในทางท่ี

ตอบสนองต่อความเครียดท่ีเกิดจากความเคม็ ความเยน็ และอุณหภูมิสูง  

 

5. ไซโตไคนิน (cytokinin)  

 การคน้พบฮอร์โมนในกลุ่มน้ีเร่ิมจากการศึกษาการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ โดยในปี ค.ศ. 1920 Haberlandt ได้

แสดงใหเ้ห็นวา่มีสารชนิดหน่ึงเกิดอยูใ่นเน้ือเยือ่พืชและกระตุน้ใหเ้น้ือเยือ่พาเรนไคมาในหวัมนัฝร่ังกลบั

กลายเป็นเน้ือเยือ่เจริญได ้ซ่ึงแสดงวา่สารชนิดน้ีสามารถกระตุน้ใหมี้การแบ่งเซลล ์ต่อมามีการพบวา่นํ้ามะพร้าว

และเน้ือเยือ่ของหวัแครอทมีคุณสมบติัในการกระตุน้การแบ่งเซลลเ์ช่นกนั นกัวิทยาศาสตร์หลายท่าน เช่น 

Skoog และ Steward ทาํการทดลองในสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาความตอ้งการส่ิงท่ีใชใ้นการเจริญเติบโตของกลุ่ม

กอ้นของเซลล ์(Callus) ซ่ึงเป็นเซลลท่ี์แบ่งตวัอยา่งรวดเร็ว แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงทางคุณภาพเกิดข้ึนของ pith 



จากยาสูบและรากของแครอท จากผลการทดลองน้ีทาํใหรู้้จกัไซโตไคนินในระยะปี ค.ศ. 1950 ซ่ึงเป็นฮอร์โมน

พืชท่ีจาํเป็นต่อการแบ่งเซลลแ์ละการเปล่ียนแปลงทางคุณภาพของเน้ือเยือ่ ในปัจจุบนัพบวา่ไซโตไคนิน ยงั

เก่ียวขอ้งกบัการเส่ือมสภาพและการควบคุมการเจริญของตาขา้งโดยตายอด ไดมี้การคน้พบไซโตไคนิน

สงัเคราะห์อีกหลายชนิด สารสงัเคราะห์ท่ีมีกิจกรรมของไซโตไคนินสูงท่ีสุดคือ เบนซิลอะดีนีน (Benzyladenine 

หรือ BA) และเตตระไฮโดรไพรานีลเบนซิลอะดีนีน (tetrahydropyranylbenzyladenine หรือ PBA) 

 มีหลกัฐานเด่นชดัช้ีวา่ไซโตไคนินท่ีเกิดในธรรมชาติเป็นสารประกอบพิวรีน ในปี 1964 Letham ไดแ้ยก

ไซโตไคนินชนิดหน่ึงจากเมลด็ขา้วโพดหวาน และพบวา่ เป็นสาร 6-(4-hydroxy-3-methyl but-2-enyl) 

aminopurine ซ่ึง Letham ไดต้ั้งช่ือวา่ ซีเอติน (Zeatin) และนบัตั้งแต่มีการแยกไซโตไคนินชนิดแรกคือซีเอติน

แลว้ กมี็การคน้พบไซโตไคนิน อีกหลายชนิดซ่ึงทุกชนิดเป็นอนุพนัธ์ของอะดีนีน คือ เป็น 6-substituted amino 

purines ซีเอตินเป็นไซโตไคนินธรรมชาติซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 

 พบไซโตไคนินมากกท่ีสุดในบริเวณท่ีกาํลงัเจริญเติบโตและบริเวณท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง

รวมทั้งราก ใบอ่อน ผลและเมลด็ท่ีกาํลงัพฒันา เช่ือกนัวา่แหล่งสาํคญัท่ีสร้างไซโตไคนินคือปลายราก ซ่ึงไซโต

ไคนิน อาจจะสงัเคราะห์ท่ีบริเวณดงักล่าวหรืออาจจะเคล่ือนยา้ยมาจากส่วนอ่ืน ๆ ในรากนั้นมีหลกัฐานท่ี

ช้ีใหเ้ห็นวา่ไซโตไคนินสงัเคราะห์ท่ีบริเวณน้ีไดเ้พราะเม่ือมีการตดัรากหรือลาํตน้ พบวา่ของเหลวท่ีไหลออกมา

จากท่อนํ้ าจะปรากฏไซโตไคนินจากส่วนล่างข้ึนมา ติดต่อกนัถึง 4 วนั ซ่ึงอาจจะเป็นไปไดว้า่ไซโตไคนิน

สงัเคราะห์ท่ีรากแลว้ส่งไปยงัส่วนอ่ืน ๆ โดยทางท่อนํ้า หลกัฐานท่ีแสดงวา่สงัเคราะห์ท่ีส่วนอ่ืนยงัไม่พบและการ

เคล่ือนยา้ยของไซโตไคนินจากส่วนอ่อน เช่น ใบ เมลด็ ผล ยงัเกิดไม่ดีและไม่มาก เป็นฮอร์โมนพืชท่ีพบในนํ้า

มะพร้าวและสารท่ีสกดัไดจ้ากยสีตมี์สมบติักระตุน้การเจริญและการเปล่ียนแปลงของเซลล ์คุณสมบติัอ่ืนๆมี

ดงัน้ี - กระตุน้การแบ่งเซลลแ์ละการเจริญเปล่ียนแปลงของเซลล ์ใชผ้สมในอาหารเพราะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชใหเ้กิด

หน่อใหม่  

     

            ซีเอติน   



 ผลของไซโตไคนิน 

 - กระตุน้ใหเ้กิดการแบ่งเซลลแ์ละการเปล่ียนแปลงทางคุณภาพในการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ โดยตอ้งใช้

ร่วมกบั ออกซิน ในการเล้ียงเน้ือเยือ่พืชนั้นหากใหฮ้อร์โมน ไซโตไคนินมากกวา่ออกซิน จะทาํใหเ้น้ือเยือ่นั้น

เจริญเป็น ตา ใบ และลาํตน้ แต่ถา้หากสดัส่วนของออกซินมากข้ึนกวา่ไซโตไคนินจะทาํใหเ้น้ือเยือ่นั้นสร้างราก

ข้ึนมา  และตอ้งมีความสมดุลระหวา่งไซโตไคนินและออกซินช้ินเน้ือเยือ่จึงจะสร้างตาได ้

 - ชะลอกระบวนการเส่ือมสลาย เช่น กรณีของใบท่ีเจริญเตม็ท่ีแลว้ถูกตดัออกจากตน้ คลอโรฟิลล ์RNA 

และโปรตีนจะเร่ิมสลายตวัเร็วกวา่ใบท่ีติดอยูก่บัตน้ แมจ้ะมีการใหอ้าหารกบัใบเหล่าน้ีกต็าม ถา้หากเกบ็ใบ

เหล่าน้ีไวใ้นท่ีมืดการเส่ือมสลายยิง่เกิดเร็วข้ึน อยา่งไรกต็ามหากใบเหล่าน้ีเกิดรากข้ึนท่ีโคนใบหรือกา้นใบ จะทาํ

ใหก้ารเส่ือมสลายเกิดชา้ลง เพราะไซโตไคนินผา่นข้ึนมาจากรากทางท่อนํ้า อยา่งไรกต็ามการใหไ้ซโตไคนินกบั

ใบพืชเหล่าน้ีจะชะลอการเส่ือมสลายไดเ้หมือนกบัรากเช่นกนั นอกจากนั้นไซโตไคนินยงัทาํใหมี้การเคล่ือนยา้ย

อาหารจากส่วนอ่ืนมายงัส่วนท่ีไดรั้บไซโตไคนินได ้เช่น กรณีของใบอ่อนซ่ึงมีไซโตไคนินมากกวา่ใบแก่จะ

สามารถดึงอาหารจากใบแก่ได ้ในกรณีเช้ือราท่ีทาํใหเ้กิดโรคราสนิม ซ่ึงทาํใหเ้กิดการตายของเน้ือเยือ่แลว้บริเวณ

เน้ือเยือ่ท่ีตายจะเกิดสีเขียวลอ้มรอบข้ึนมาซ่ึงบริเวณสีเขียวน้ีมีแป้งสะสมมากแมก้ระทัง่ส่วนอ่ืนๆ ของใบตายไป

แลว้ ส่วนสีเขียวอาจจะยงัคงอยู ่ลกัษณะน้ีเรียกวา่ Green Island ซ่ึงบริเวณน้ีจะมี ไซโตไคนินสูง คาดวา่เช้ือรา

สร้างข้ึนมาเพ่ือดึงอาหารมาจากส่วนอ่ืน 

 - ทาํใหต้าขา้งแตกออกมาหรือกาํจดัลกัษณะ Apical Dominanceได ้การเพ่ิม ไซโตไคนินใหก้บัตาขา้งจะ

ทาํใหแ้ตกออกมาเป็นใบได ้ทั้งน้ีเพราะตาขา้งจะดึงอาหารมาจากส่วนอ่ืนทาํใหต้าขา้งเจริญได ้เช้ือจุลินทรียบ์าง

ชนิดสามารถสร้างไซโตไคนินกระตุน้ใหพื้ชเกิดการแตกตาจาํนวนมากมีลกัษณะผิดปกติ เช่น โรค Fascination 

นอกจากนั้นยงัเร่งการแตกหน่อของพืช เช่น บอน และโกสน 

 - ทาํใหใ้บเล้ียงคล่ีขยายตวั กรณีเมลด็ของพืชใบเล้ียงคู่งอกในความมืด ใบเล้ียงจะเหลืองและเลก็ เม่ือ

ไดรั้บแสงจึงจะขยายตวัข้ึนมา ซ่ึงเป็นการควบคุมของไฟโตโครม แต่ถา้หากใหไ้ซโตไคนินโดยการตดัใบเล้ียง

มาแช่ในไซโตไคนิน ใบเล้ียงจะคล่ีขยายไดเ้ช่นกนั ลกัษณะดงักล่าวพบกบั แรดิช ผกัสลดั และแตงกวา ออกซิน

และจิบเบอเรลลินจะไม่ใหผ้ลดงักล่าว 

 - ทาํใหเ้กิดการสร้างคลอโรพลาสตม์ากข้ึน ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงทางคุณภาพอยา่งหน่ึง เช่น เม่ือ 

Callus ไดรั้บแสงและไซโตไคนิน Callus จะกลายเป็นสีเขียว เพราะพลาสติคเปล่ียนเป็นคลอโรพลาสตไ์ด ้โดย

การเกิดกรานาจะถูกกระตุน้โดยไซโตไคนิน 



 - ทาํใหพื้ชทั้งตน้เจริญเติบโต 

 - กระตุน้การงอกของเมลด็พืชบางชนิด 
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 นอกจากฮอร์โมนกลุ่มหลกัๆทั้ง 5 กลุ่มแลว้นั้น ปัจจุบนัยงัมีอีกหลายกลุ่มท่ีมีการศึกษากนัมาก และ
ยอมรับวา่อาจเป็นฮอร์โมนพืชกลุ่มใหม่ ซ่ึงในอนาคตอาจมีการนาํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางทางการเกษตร ไดแ้ก่ 
          6. บราสสิโนสเตอรอยด์ เป็นกลุ่มของสารสเตอรอยด ์(steroids) 
 บราสสิโนสเตอรอยดน์ั้นพบในพืชจาํนวนมาก ทั้งใบเล้ียงคู่ ใบเล้ียงเด่ียว สน และ สาหร่าย มีการคน้พบ
มากกวา่ 60 ชนิด มี 31 ชนิดท่ีไดจ้าํแนก ลกัษณะ  ซ่ึงพบวา่ 29 ชนิดเป็นสารอิสระ และ 2 ชนิดเป็นสารรูปท่ีจบั
กบัสารอ่ืน ไดมี้การจดัหมายเลขของ บราสสิโนสเตอรอยด ์ ท่ีพบตามธรรมชาติ โดย BR1 คือ บราสิโนไลด ์
เพราะเป็นสารตวัแรกท่ีพบ ในจาํนวน BR ท่ีพบในธรรมชาตินั้น บราสสิโนไลด์ และ คาสตาสเตอโรน 
(castasterone) มีความสาํคญั มากท่ีสุด เน่ืองจากปฏิกริยาทางชีววิทยาของมนั และจากการท่ีมนัมีอยูใ่นพืช
ทัว่ๆไปอยา่งกวา้งขวาง  

      

        บราสสิโนสเตอรอยด ์                                                 

          ปัจจุบนัยงัไม่ทราบแน่ชดัวา่บราสสิโนสเตอรอยดถ์กูสงัเคราะห์ข้ึนท่ีส่วนไหนของพืช แต่พบไดใ้นหลายๆ

ส่วนเช่น ละอองเกสร ใบ ดอก เมลด็ ยอด ปม และลาํตน้ แต่ยงัไม่พบในราก มีการทดสอบปฏิริยาทางชีววิทยา

ของบราสสิโนไลด ์ในหลายๆระบบ และพบวา่มนัเก่ียวขอ้งกบัการออกดอก, เพิ่มความทนทานต่ออุณหภูมิตํ่า 

(chilling), ต่อโรค, ต่อสารกาํจดัวชัพืช และต่อความเคม็, การเพ่ิมผลผลิต ,การยดืตวัและการงอกของเมลด็ ลด

การร่วง และการผิดปกติของผล กิจกรรมการลอกคราบของแมลง (antiecdysteroid activity) และยบัย ั้งการเจริญ

และการพฒันาของราก  2,4-epibrassinolide เป็นสารอนาลอ็กของบราสสิโนไลด ์ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นรูปแบบของ

สารสงัเคราะห์ของบราสสิโนไลด ์ได ้เพราะมนัมีปฏิกริยาทางชีววิทยาสูง และสามารถ เตรียมไดง่้ายจาก 

brassicasterol  

 
          7. จัสโมเนท เป็นกลุ่มของสารประกอบ cyclopentanone ซ่ึงมีปฎิกริยาเหมือนกบั jasmonic acid และ/หรือ
สาร methylester ของกรด จสัโมนิก (ภาพท่ี 9.1) มีการพบจสัโมเนทในพืช 206 ชนิด ใน 150 สกลุ ซ่ึงรวมไปถึง
เฟิร์น มอส และรา แสดงใหเ้ห็นวา่สารน้ีมีทัว่ไปในอาณาจกัรพืช พบวา่ มีจสัโมเนทมากท่ีสุดในส่วนปลายยอด 
(stem apex), ใบอ่อน, ผลอ่อน และปลายราก  
          จสัโมเนทแสดงผลทั้งในทางยบัย ั้งและส่งเสริม ทั้งทางสณัฐานและสรีระของพืช ซ่ึงในบางกระบวนการ



จะเหมือนกบักรดแอบไซซิก และเอทธิลีน การใหก้รดจสัโมนิกจะมีผลยบัย ั้งการเติบโตดา้นความยาวของตน้
กลา้ ความยาวราก การเจริญเติบโตของเช้ือราไมโคไรซ่า การเจริญของเน้ือเยือ่ การเกิดเอม็บริโอ การงอกของ
เมลด็ การงอกของละอองเรณู การสร้างตาดอก การสงัเคราะห์แคโรทีนอยดแ์ละคลอโรฟิลล ์และการสงัเคราะห์
แสง เป็นตน้ นอกจากนั้นมนัยงัมีผลในทางส่งเสริมหรือชกันาํในการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช การสร้างรากฝอย การ
แกก้ารพกัตวัของเมลด็ การสุกแก่ของผล การเส่ือมตามอาย ุการหลุดร่วง การปิดปากใบ การหายใจ และการ
สร้างเอทธิลีน เป็นตน้ 
     

      
                                                                                      กรดจสัโมนิก 
 
          นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีสารอีกกลุ่มท่ีเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช แต่ไม่จดัวา่เป็นฮอร์โมน

พืช เพราะพืชไม่สามารถสงัเคราะห์สารในกลุ่มน้ีข้ึนมาได ้แต่มนุษยส์งัเคราะห์มนัข้ึนมา และนาํมาใชอ้ยา่ง

กวา้งขวางทางการเกษตร เช่น โพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) เป็นปุ๋ยเคมีชนิดหน่ึง แต่ส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชใ้นรูป

เป็นปุ๋ย รู้จกักนัดีในรูปสารกระตุน้  โดยใชใ้นปริมาณนอ้ย  พน่ทางใบเพ่ือกระตุน้ใหม้ะม่วงออกช่อ  ไธโอยเูรีย                         

กเ็ช่นกนั ใชใ้นปริมาณท่ีมีความเขม้ขน้ตํ่า  สามารถกระตุน้ใหม้ะม่วงออกช่อได ้และถา้จะใหไ้ดผ้ลดีจะตอ้งใช้

หลงัจากท่ียบัย ั้งการเจริญเติบโต คือ พาโคบูทาโซล  

และท่ีมีการพบโดยบงัเอิญ คือ สารโซเดียมคลอเรต ซ่ึงเป็นวตัถุระเบิด สามารถกระตุน้ใหล้าํไยออกดอก

ไดทุ้กๆ ฤดู  เห็นไดว้่าในการพฒันาการของพืชในระยะการเจริญเติบโตต่างๆ มีความตอ้งการสารบางอยา่งมา

กระตุน้เพ่ือให้ยีน (หน่วยพนัธุกรรม) ได้ทาํงานตามท่ีต้องการ และคิดว่ายงัมีสารอีกเป็นจาํนวนมากท่ี

นกัวิทยาศาสตร์ยงัไม่รู้ และยงัคงตอ้งทาํงานวิจยัเพ่ือคน้หาต่อไป 

 
 



กรดอนิทรีย์(organic acid) เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ กรดคาร์บอกซิลิก (Carboxylic acid) เป็นกรดท่ีไดจ้าก
ส่ิงมีชีวิต มกัพบในพืชหรือสตัว ์เพราะมีตน้กาํเนิดมาจากส่ิงมีชีวิต  

 เป็นกรดท่ีพบในผลิตผลเกษตรหลงัการเกบ็เก่ียวหลายชนิด โดยมีบทบาทสาํคญัในกระบวนการเมตาบอ
ลิซึม รวมทั้งมีความสาํคญัต่อคุณภาพของผลิตผลโดยเฉพาะในผลไมห้ลายชนิด กรดอินทรียจ์ะมีกลุ่มของ 
carboxyl group (COOH) ซ่ึงเป็นองคป์ระะกอบท่ีใหค้วามเป็นกรด โดยอาจมี 1, 2 หรือ 3 กลุ่มของ COOH 
(mono-, di-, tricarboxylic acids) อาจอยูใ่นรูปของ free acids หรือ anions (-COO-) หรือรวมเป็น salts, esters, 
glucosides หรือ สารประกอบอ่ืน 
 - HCOOH กรดฟอร์มิก (กรดมด) แหล่งท่ีพบ เช่น มดแดง เป็นตน้ 
 - CH3COOH กรดอะซีติก (กรดนํ้าสม้) แหล่งท่ีพบ เช่น นํ้าสม้สายชู 
 - C 6H8O7 กรดซิตริก แหล่งท่ีพบ เช่น สม้ มะนาว เป็นตน้ 
 - C6H8O6 กรดแอสคอร์บิก แหล่งท่ีพบ เช่น ส้ม มะนาว ฝร่ัง มะขามป้อม เป็นตน้ 
 - C3H6O3 กรดแลกติก แหล่งท่ีพบ เช่น นํ้านม เป็นตน้ 
 - C14H10O9 กรดแทนนิก แหล่งท่ีพบ เช่น ชา เป็นตน้  
 - C4H4O4 กรดทาร์ทาริก พบในมะขามป้อม ฝร่ัง เป็นตน้ 

  

 กรดอินทรียเ์ป็นโมเลกลุสาํคญัในขั้นตอนต่างๆ ของการหายใจ เป็นตน้กาํเนิดของโมเลกลุอ่ืนๆ เช่น 

กรดอะมิโน (amino acids) ชนิดต่างๆ และทาํหนา้ท่ีสาํคญัในกระบวนการสงัเคราะหแ์สง (photosynthesis) และ

กรดอินทรียบ์างตวัยงัทาํหนา้ท่ีหลายๆ อยา่งในพืช บางเน้ือเยือ่ซ่ึงพบกรดอินทรียใ์นปริมาณสูง จะเป็นแหล่ง

อาหารสะสม (stored energy) และนาํไปใชเ้ป็นแหล่งของพลงังานเม่ือจาํเป็น กรดอินทรียท่ี์เป็นอาหารสะสม

มกัจะถูกเกบ็ไวใ้น vacuole ในปริมาณมาก เช่น malate ประมาณร้อยละ 70 อยูใ่นส่วนของ vacuole ท่ีเหลืออีก

ประมาณร้อยละ 30 อยูใ่น mitochondria สาํหรับกระบวนการเมแทบอลิซึม ในเซลลพ์ืชบางชนิดกรดอินทรียจ์ะ

อยูใ่นรูปของเกลือท่ีไม่ละลาย (insoluble salts) ตวัอยา่งเช่น calcium oxalates ใน rhubarb หรือ potassium 

bitartrate ในองุ่น เป็นตน้ ในผลิตภณัฑอ์าหาร (food products) กรดอินทรียมี์ส่วนสาํคญัในกล่ิน (odour) กล่ินรส 

(flavour) และรสชาติ (taste) เอสเทอร์ (ester) ของกรดอินทรียห์ลายชนิดมีส่วนสาํคญัในกล่ินหอมระเหย 

(volatile compounds)   

  
 



 ประโยชน์ของกรดอนิทรีย์ 

 -กรดคาร์บอกซิลิกบางชนิดเป็นองคป์ระกอบของไขมนัหรือนํ้ามนั เช่น กรดไขมนัในพืชหรือสตัว ์

 -กรดเอทาโนอิก หรือกรดอะซีติก (CH3COOH) เป็นกรดท่ีคุน้เคยในชีวิตประจาํวนั กรดอะซีติกเขม้ขน้

ใชเ้ป็นตวัทาํละลายในการผลิตพลาสติกและเสน้ใยสงัเคราะห์ นํ้าส้มสายชูมีกรดอะซีติกร้อยละ 4-5 
 -กรดเมทาโนอิก (HCOOH) มีช่ือสามญัวา่กรดฟอร์มิก เป็นกรดท่ีมีจาํนวนอะตอมคาร์บอนนอ้ยท่ีสุด 
พบในผึ้งและมด แต่ส่วนใหญ่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ ใชเ้ป็นสารท่ีช่วยใหเ้น้ือยางในยางดิบรวมตวักนัเป็นกอ้น ใช้
ในอุตสาหกรรมฟอกหนงัและอุตสาหกรรมยอ้มผา้ 
 -กรดแอลฟาไฮดรอกซี หรือเอเอชเอ (Alpha hydroxyl acids : AHAs) เป็นกรดคาร์บอกซิลิกท่ีเกิดใน
ธรรมชาติ พบในผลไม ้นม ตน้ออ้ย มีหลายชนิด ท่ีพบบ่อย ๆ คือ กรดแลกติก ซ่ึงไดจ้ากนมเปร้ียว กรดไกลโคลิก
ซ่ึงไดจ้ากตน้ออ้ย กรดทาลิกซ่ึงไดจ้ากผลแอปเป้ิล องุ่น ปัจจุบนัมีการนาํมา ใชท่ี้ความเขม้ขน้นอ้ย ๆ มาใชเ้ป็น
ส่วนผสมของผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวเพ่ือทาํใหผ้ิวนุ่ม ไร้ร้ิวรอย และช่วยปรับสภาพผวิ 

 -กรดอินทรียใ์นอาหารสตัวช์ว่ยเสริมกรดท่ีมีไมเ่พยีงพอในกระเพาะโดยเฉพาะลกูสตัว์หลงัหยา่นม 

 -ยบัยัง้การเจริญของจลุนิทรีย์ท่ีให้โทษ  ส่วนใหญ่ จะใชใ้นรูปของกรดอ่อน (weak organic acid) ซ่ึงมี

คุณสมบติัในการยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรียได ้การใชก้รดจาํนวนมากจะช่วยยบัย ั้งการเจริญของ จุลินทรีย์

ไดม้ากข้ึน โดยทฤษฎีกล่าววา่ เม่ือกรดมีค่าพีเอชลดลง 1.0 จะมีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพของการยบัย ั้งการ 

เจริญของแบคทีเรียเพ่ิมมากข้ึนเป็น 10 เท่า กรดอินทรียส์าํคญัท่ีใช ้ไดแ้ก่ กรดอะซิติก กรดซอร์บิก และกรด

แลคติก โดยทัว่ไปกรดอะซิติกจะมีความสามารถในการยบัย ั้งการเจริญต่อเช้ือจุลินทรียดี์กวา่กรดแลคติค 

กลไกการทาํงานของกรดอินทรียเ์กิดจากกรดอินทรียท่ี์อยูใ่นรูปไม่แตกตวัจะสามารถซึมผา่นผนงัเซลลข์อง

แบคทีเรียและเกิดการสะสม ทาํให ้pH ภายในเซลลสู์งกวา่ภายนอกเซลล ์กรดอินทรียท่ี์สะสมภายในเซลลจ์ะ

แตกตวัใหไ้ฮโดรเจนอิออน (hydrogen ion) เป็นจาํนวนมาก ไฮโดรเจนอิออนจะไปรบกวนกระบวนการเม

ทาบอลิซึมของเซลลแ์บคทีเรีย 

 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเกษตรท่ีสาํคญัคือกรดฮิวมิคและกรดฟลวูิคเป็นกรดท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลาย 
ของซากพืชสตัว ์และส่ิงมีชีวิตในดิน โดยขบวนการ ฮิวมิฟิเคชัน่ มีประโยชน ์เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแร่ธาตุ
ของพืช ลดการระเหยของนํ้าในดิน ปรับโครงสร้างของดินใหเ้หมาะสมต่อการเจริญของพืช กระตุน้การเกิดราก 
และการงอกของเมลด็ เพิ่มผลผลิตใหแ้ก่พืช  
 กรดอะมิโนเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของโปรตีน โดยเป็นหน่วยก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของโปรตีน 
โดยสร้าง พอลิเมอร์ ท่ีเป็นโซ่สั้นๆ เรียกวา่ เปปไทด ์หรือ พอลิเปปไทด ์และกลายเป็นโครงสร้างท่ีเรียกวา่
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