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สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืชตอส่ิงแวดลอม 

 

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มีความสําคัญมากตอการผลิตพืช 

เน่ืองจากสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มีผลตอการเปล่ียนแปลงของลักษณะ

ตางๆ คลายกับอิทธิพลของยีน (Gene) เน่ืองจากสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

มีผลตอการแสดงออกของยีน ที่เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช 

และมีผลตอลักษณะตางๆ เปนลําดับตอมา แตผลหรืออิทธิพลของสารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืช ไมไดอยูอยางถาวร มีการเปล่ียนแปลงตามชนิดและปริมาณของ

สาร ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางชวีเคมีและกระบวนการทางสรีรวิทยา เปนผลให

เกิดการเปล่ียนแปลงในลักษณะตางๆ ของพืช เชน การเจริญเติบโต การออกดอก การติดผล การพัฒนาของผล การสุกของผล 

การหลุดรวงของใบ ดอก และผล การแกชราของพืช  

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth Regulators, PGRs) หมายถงึ สารอินทรียที่พืชสรางขึ้นหรือ

สารที่สังเคราะหขึ้น เม่ือใชในปริมาณเล็กนอย (ความเขมขนประมาณ 1 มิลลิโมลตอลิตร หรือนอยกวา) ทําใหเกิดผลตอการ

เจริญเติบโตของพืช อาจจะเกิดผลในการเรงหรือชะลอการเจริญเติบโตของพืชได 

ฮอรโมนพืช (Plant Hormones หรือ Phytohormones) หมายถึง สารอินทรียที่พืชสรางขึ้นในปริมาณเล็กนอย 

(ความเขมขนประมาณ 1 มิลลิโมลตอลิตร หรือนอยกวา) โดยสารสามารถเคล่ือนยายจากแหลงที่สรางไปยังอวัยวะหรือเน้ือเยื่อ

อ่ืน และทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาตออวัยวะหรือเน้ือเยื่อน้ัน  

คุณสมบัติของสารที่จัดเปนสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สามารถแยกออกเปนขอๆ ไดดังน้ี  

1. เปนสารอินทรีย (Organic Compound) เปนสารอินทรียที่สูตรโครงสรางประกอบดวย C H หรือ O ไมวาสาร

น้ันจะเปนสารที่พืชสรางขึ้น สกัดไดมาจากพืช หรือเปนสารสังเคราะหโดยมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช อาจจะสงเสริม 

ยับยั้ง หรือชะลอการเจริญเติบโตของพืช มีสารบางชนิดที่มีผลในการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชได เชน ธาตุอาหารที่ใหแก

พืช แตไมไดจัดเปนสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและมีสารบางชนิดสามารถชักนําใหพืชออกดอกได แตก็ไมจัดเปนสาร

ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เชน โปแตสเซียมไนเตรท (KNO3) ที่สามารถชักนําใหมะมวงออกดอกได  

2. ใชในปริมาณเล็กนอยหรือความเขมขนต่ํา (Low Concentration) เปนสารที่พืชสรางขึ้นในปริมาณเล็กนอย 

หรือเปนสารสังเคราะหแตนํามาใชในปริมาณเล็กนอย และมีผลตอการเปล่ียนแปลง

การเจริญเติบโตของพืชได สําหรับสารอินทรียอ่ืนๆ เชน นํ้าตาล ซ่ึงพบวาพืชสรางขึ้น

ในปริมาณมาก จึงไมจัดเปนสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  

3. มีผลตอการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช (Physiological 

Response) เชน การสังเคราะหแสง การหายใจ การเจริญเติบโตของพืช การออก

ดอก การติดผลและการพัฒนาของผล การแกชรา และการพักตัวของตาและเมล็ด 

เปนตน  

4. ไมเปนธาตุอาหารพืชหรืออาหารพืช (Not Plant Nutrients หรอื 

Organic Materials) ธาตุอาหารที่พบในพืชหรือใหแกพืช หรือธาตุอาหารในรูปตางๆ 

ที่พืชสังเคราะหขึ้นมาและพืชเก็บสะสมเอาไว เขน แปง นํ้าตาล กรดอะมิโน ไม

จัดเปนสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การเจริญเติบโตของราก 

จากการใชอ้อกซิน 
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การใชส้ารชะลอการเจริญเติบโต  

ลดความสูงของไมป้ระดบั 

 

สารควบคุมการเจริญเติบโตนํามาใชประโยชนไดกวางขวาง ทั้งทางดานการเพิ่มผลผลิต การผลิตพืชนอกฤดู และชวย

ลดแรงงานในการผลิตพืช เปนตน การใชสารใหไดผลตามที่ตองการจะตองทราบคุณสมบัติของสารแตละชนิดและเลือกใชให

ถูกกับวัตถุประสงคที่ตองการ ดังตอไปน้ี 

1. ออกซิน คุณสมบัติที่สําคัญของออกซินขอหน่ึงคือ ความสามารถในการกระตุนการเกิดรากและการเจริญของราก 

จึงไดมีการนําออกซินมาใชกับก่ิงปกชําหรือก่ิงตอนของพืชทั่ว ๆ ไป เพื่อเรงใหเกิดรากเร็วขึ้นและมากขึ้น 

นอกจากน้ีพืชบางชนิดออกรากไดยาก แตถามีการใชออกซินเขาชวยก็จะทําใหออกรากไดงายขึ้น สารที่นิยมใชใน

การเรงรากคือ เอ็นเอเอ (NAA) และไอบีเอ (IBA) ซ่ึงทั้ง 2 ชนิดน้ีจัดวาเปนออกซินอยางออน มีพิษตอพืชนอย รากที่เกิดขึ้น

จากการใชสาร 2 ชนิดน้ีจึงมักไมมีอาการผิดปกติ แตถาใชสารพวก 2,4-ดี หรือ 4-ซีพีเอ ซ่ึงมีฤทธ์ิของออกซินสูง จะทําใหราก

ผิดปกติ คือกุดส้ัน รากหนาเปนกระจุก  

ประโยชนของออกซินอีกขอหน่ึงคือ ใชปองกันผลรวงไดในพืชหลายชนิด เชน มะมวง มะนาว สม ลางสาด ขนุน 

มะละกอ เน่ืองจากออกซินมีคุณสมบัติยับยั้งการสรางรอยแยก (abscission layer) ในบริเวณขั้วผลได อยางไรก็ตาม ออกซิน

ไมสามารถยับยั้งการรวงของผลไดในบางกรณี เชน การรวงเน่ืองจากโรคและแมลงเขาทําลาย การรวงของผลที่ไมมีการปฏิสนธิ

เกิดขึ้น หรือการรวงเน่ืองจากความผิดปกติของผล  

2. จิบเบอเรลลิน มีคุณสมบัติสําคัญเก่ียวของกับการยืดตัวของเซลล ดังน้ันจึงใชในการเรงการเติบโตของพืชทั่ว ๆ ไป

ได ผักกินใบหลายชนิดตอบสนองตอจิบเบอเรลลินไดดี โดยจะมีการเติบโตของเซลล

รวดเร็วขึ้น ทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ผักบางชนิดที่มีการเติบโตของตนเปนแบบกระจุก 

(rosette plant) เชน ผักกาดหอมหอ ผักกาดขาวปลี กะหลํ่าปลี ถามีการใชจิบเบอ

เรลลินกับพืชเหลาน้ีในระยะตนกลา จะทําใหเกิดการยืดตัวของตนอยางรวดเร็ว และ

ออกดอกได ซ่ึงเปนประโยชนในแงการผลิตเมล็ดพันธุ ในกรณีของไมผลยืนตนหลาย

ชนิด เชน มะมวง สม นอกจากน้ีจิบเบอเรลลินยังมีผลชวยขยายขนาดผลได เชน องุน 

มะมวง ซ่ึงในปจจุบันมีการใชอยูในบางสวนของประเทศไทย ประโยชนทางดานอ่ืน ๆ 

ของจิบเบอเรลลินไดแก ใชในการเปล่ียนแปลงดอกของพืชบางชนิด เชน พืชตระกูล

แตง และขาวโพดหวาน ใหมีดอกตัวผูมากขึ้น เพื่อประโยชนในการถายละอองเกสร

และยังใชทําลายการพักตัวของหัวมันฝรั่งและเมล็ดพืชบางชนิดได  

3. ไซโตไคนนิ คุณสมบัติในการชวยแบงเซลลของไซโตไคนิน 

มีประโยชนในงานเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชเปนอยางมาก โดยใชผสมเขาไปในสูตรอาหาร

เพื่อชวยการเติบโตของแคลลัสและกระตุนใหกอนแคลลัสพัฒนากลายเปนตนได 

นอกจากน้ียังนํามาใชเรงการแตกตาของพืช ซ่ึงมีประโยชนในดานการควบคุมทรงพุม

และเรงการแตกตาของพืชที่ขยายพันธุดวยการติดตา ไซโตไคนินยังมีคุณสมบัติชะลอ

การแกชราของพืชได จึงสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผักกินใบและผลไม รวมทั้งดอกไม

ไดหลายชนิด  

4. เอทิลีนและสารปลดปลอยเอทิลีน เปนสารเรงการสุกของผลไมจึงใชใน

การบมผลไมโดยทั่ว ไป การสุกของผลไมตามปกตเิกิดจากการที่ผลไมน้ันสรางเอทิลีน

ขึ้นมา ดังน้ันการใหเอทิลีนกับผลไมที่แกจัด จึงสามารถเรงใหเกิดการสุกไดเร็วกวาปกติ 

โดยที่คุณภาพของผลไมไมไดเปล่ียนไป  

การเจริญเติบโตของผล 

จากการใช้จิบเบอเรลลิน 
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ในตางประเทศใชกาซเอทิลีนเปนตัวบมผลไมโดยตรง แตตองสรางหองบมโดยเฉพาะ สวนในประเทศไทยไมมีหองบม

จึงใชถานกาซ (calcium carbide) ในการบมผลไมแทน โดยที่ถานกาซเม่ือทําปฏิกริยากับนํ้าจะไดกาซอะเซทิลีนออกมา ซ่ึงมี

ผลเรงการสุกเหมือนกับเอทิลีน เกษตรกรบางรายนํา  

สารเอทีฟอนเขามาใชบมผลไม แตยังไมมีผูใดใหคํายืนยันในเรื่องพิษตกคางของสารน้ี เอทีฟอนเปนสารปลดปลอยเอทิลีนซ่ึง

นํามาใชประโยชนไดกวางขวาง เชน ใชในการเรงดอกสับปะรด เรงการไหลและเพิ่มปริมาณนํ้ายางพาราและยางมะละกอ เรง

การแกของผลไมบนตนใหแกพรอมกัน เชน เงาะ มะมวง ลองกอง องุน มะเขือเทศ กาแฟ เรงการแกของใบยาสูบ และมี

แนวโนมที่จะนําสารน้ีมาใชประโยชนไดอีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเรงการแกและการสุกของผลไม 

5. สารชะลอการเจริญเติบโตของพืชหรือกรดแอบไซซิก มีผลยับยัง้จิบเบอเรลลิน ดังน้ัน ลักษณะใดก็ตามที่ถูก

ควบคุมโดยจิบเบอเรลลิน ก็สามารถเปล่ียนแปลงไดโดยการใชสารชะลอการเจริญเติบโต  

คุณสมบัติสําคัญของสารกลุมน้ีคือ ยับยั้งการยืดตัวของปลอง ทําใหตนเตี้ย กะทัดรัด จึงมีประโยชนมากในการผลิตไม

กระถางประดับเพื่อใหมีทรงพุมสวยงาม และทําใหพืชทนทานตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม นอกจากน้ีประโยชนที่สําคัญ

ของสารชะลอการเจริญเติบโตคือ สามารถเรงดอกไมผลบางชนิดได เชน ทําใหมีชอดอกมากขึ้นและการออกดอกกอนฤดูกาล

ปกติ ทั้งน้ีเน่ืองจากสารชะลอการเจริญเติบโตมีผลลดปริมาณ 

จิบเบอเรลลินภายในตน ซ่ึงจิบเบอเรลลินมีผลยับยั้งการออกดอก ดังน้ันเม่ือจิบเบอเรลลินนอยลงกวาปกติ จึงทําใหไมผล

เหลาน้ีออกดอกได  

การตอบสนองของพืช 

การตอบสนองของพืชตอส่ิงแวดลอมหรือส่ิงเราทําใหพืชเกิดการเคล่ือนไหวซึ่งเกิดจาก 

การเคล่ือนไหวที่เกดิจากการเจริญเติบโต (growth movement) เกิดขึ้นอยางชาๆ เน่ืองจากฮอรโมนพืช เชน การ

เจริญเติบโตของปลายราก ปลายยอดพืช การบานการหุบของดอกไม ตลอดจนการพันหลักของไมเล้ือย การเคล่ือนไหวของพืช

ที่มีตอส่ิงเราที่เก่ียวของกับการเจริญเติบโต แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. การเคล่ือนไหวเนื่องจากส่ิงเราภายนอก (stimulus movement) 

1.1 การเคล่ือนไหวที่มีทศิทางสัมพันธกับทิศทางของส่ิงเรา (tropic movement)  

    1) การเคล่ือนไหวโดยมีแรงโนมถวงของโลกเปนส่ิงเรา (gravitropism หรือ geotropism) แบงออกเปน 2 แบบ คือ 

     - positive gravitropism เชน รากพืชจะเจริญเขาหาแรงโนมถวงของโลก  

     - negative gravitropism เชน ยอดพืชจะเจริญในทิศทางตรงกันขามกับแรงโนมถวงของโลก 

 

การเคล่ือนไหวของปลายรากเขาหาแรงโนมถวงของโลก 

และการเคล่ือนไหวปลายยอดหนีแรงโนมถวงของโลก 
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       2) การเคล่ือนไหวโดยมีแสงเปนส่ิงเรา (phototropism) แบงออกเปน 2 แบบ คือ 

      - positive phototropism เชน ยอดพืชเอนเขาหาแสงสวาง  

   - negative phototropism เชน รากพืชเจริญหนีแสงสวาง  
 

การตอบสนองของพืชตอแสงและแรงโนมถวงของโลก 

 

    3) การเคล่ือนไหวโดยมีสารเคมีเปนส่ิงเรา (chemotropism) เชน การงอกของหลอดละอองเรณูไปยัง 

รังไขของพืชมีดอก 

    4) การเคล่ือนไหวโดยตอบสนองตอการสัมผัส (thigmotropism) เชน มือเกาะ (tendril) ของพืชบางชนิดยื่นออกไปจากลํา

ตน ไปยึดส่ิงที่สัมผัสหรือตนไมอ่ืนหรือหลัก เพื่อเปนการพยุงลําตน เชน ตําลึง กระทกรก องุน พืชตระกูลแตง เปนตน 
 

 

มือเกาะของตําลึง 

 

    5) การเคล่ือนไหวโดยมีนํ้าเปนส่ิงเรา (hydrotropism) เชน รากของพืชจะเจริญเขาหานํ้าหรือความชื้นเสมอ 

1.2 การเคล่ือนไหวของพืชโดยมีทิศทางไมสัมพันธกับทิศทางของส่ิงเรา (nasty หรือ nastic movement) 

     1) การตอบสนองที่เกิดจากการกระตุนของแสง (photonasty) เชน 

 - การหุบและบานของดอกไม เกิดจากการกระตุนของแสงหรืออุณหภูมิที่เปล่ียนแปลงไป  

      - ดอกบัวสวนมากจะหุบในตอนกลางคืน และบานในตอนกลางวัน  

       - ดอกกระบองเพชรสวนมากจะบานในตอนกลางคืน 

และหุบในตอนกลางวัน 

              การบานและหุบของดอกไม เกิดเน่ืองจากกลุมเซลล

ทางดานนอกและดานในขยายขนาดไมเทากัน ดอกไมจะบานเม่ือ

กลุมเซลลทางดานในของกลีบดอก ขยายขนาดมากกวาดานนอก 

สวนการที่ดอกไมหุบลง เพราะกลุมเซลลทางดานนอกขยายขนาด

มากกวาดานใน                                                              การหุบ-บานของดอกไม 
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      2)  การตอบสนองที่เกิดจากการกระตุนของอุณหภูมิ (thermonasty) เชน การบานของดอกบัวสวรรค และทิวลิป เม่ือ

ไดรับอุณหภูมิสูง 

2. การเคล่ือนไหวเนื่องจากส่ิงเราภายในของพืชเอง (autonomic 

movement)  

    2.1 nutation movement เปนการเคล่ือนไหวที่เกิดเฉพาะที่ยอด

ของพืชบางชนิด เชน ถั่ว ทําใหปลายยอดเอนหรือแกวงไปมา ในขณะที่พืช

เจริญเติบโตทีละนอย เน่ืองจากกลุมเซลล 2 ดานของลําตนเจริญเติบโตไมเทากัน 

    2.2 spiral movement เปนการเคล่ือนไหวที่ปลายยอดบิดเปนเกลียว 

เม่ือพืชเจริญเติบโตขึ้นทําใหลําตนบิดเปนเกลียวพันรอบแกน หรือพันออมหลักขึ้น

ไปเพื่อพยุงลําตนไว เชน การพันหลักของตนมะลิวัลย ตนลัดดาวัลย ตนพริกไทย                  การพันหลักของอัญชัน 

ตนพลู เปนตน         

 

                                                                      

3. การเคล่ือนไหวที่เกี่ยวของกับแรงดันเตง (turgor movement) 

 3.1 การเคล่ือนไหวเนื่องจากการสัมผัส (contact movement) 

ปกติพืชจะตอบสนองตอการสัมผัสไดชามาก แตมีพืชบางชนิดที่สามารถตอบสนอง

ตอการสัมผัสไดรวดเร็วแตไมถาวร เชน การหุบและกางของใบไมยราบ นอกจากน้ี

ใบไมยราบยังมีความไวตอส่ิงเราสูงมาก เพียงใชมือแตะเบาๆ ที่ใบ ใบจะหุบ

เขาหากันทันที การหุบของใบที่เกิดอยางรวดเร็วเน่ืองจากที่โคนกานใบและ

โคนกานใบยอย มีกลุมเซลล พัลไวนัส (pulvinus) ซ่ึงเปนเซลลขนาดใหญและ

ผนังบาง มีความไวสูงตอส่ิงเราที่มากระตุน ทําใหแรงดันเตงในเซลลพัลไวนัส

ลดลงอยางรวดเร็ว เซลลจะสูญเสียนํ้าใหแกเซลลขางเคียง ทําใหใบหุบลงทันที หลังจากทิ้งไวสักครูหน่ึง นํ้าจากเซลลขางเคียง

จะแพรเขามาในเซลลพัลไวนัสใหม ทําใหแรงดันเตงเพิ่มขึ้นและกางใบออกตามเดิม 

พืชกินแมลง ไดแก ตนกาบหอยแครง ตนหยาดนํ้าคาง ตนหมอขาวหมอแกงลิง จะมีกลุมเซลลที่ไวตอการสัมผัส

เชนเดียวกับใบไมยราบ เม่ือแมลงบินมาเกาะก็จะตอบสนองโดยการหุบใบทันที พรอมทั้งปลอยเอนไซมออกมายอยแมลงเปน

อาหาร 

   

         การกินแมลงของตนกาบหอยแครง                           ตนหมอขาวหมอแกงลิง 

เซลลพลัไวนัสที่โคนกานใบ 

ของไมยราบขณะกางใบและหบุใบ 
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  3.2 การเคล่ือนไหวเนื่องจากการเปล่ียนแปลงความเขมของแสง (sleep movement) เปนการเคล่ือนไหว

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความเขมของแสงหรือการนอนหลับของพืชตระกูลถั่ว เชน กามปู กระถิน มะขาม จามจุรี ไมยราบ 

ผักกระเฉด แค ใบจะหุบในตอนเย็นหรือพลบค่ําที่เรียกวาตนไมนอน และจะกางใบออกตอนรุงเชาเม่ือมีแสงสวาง การ

เคล่ือนไหวแบบน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงแรงดันเตงของกลุมเซลลพัลไวนัสทางดานบนและดานลางของโคนกานใบยอย

เชนเดียวกับตนไมยราบเม่ือถูกสัมผัส 

  3.3 การเคล่ือนไหวเนื่องจากการเปล่ียนแปลงปริมาณน้ํา

ภายในเซลลคุม (guard cell movement) เชน การเปด-ปดของปากใบ 

เน่ืองจากนํ้าแพรเขาไปในเซลลคุม (guard cell) ทําใหแรงดันเตงในเซลลคุม

เพิ่มขึ้น ดันใหเซลลคุมพองออก หรือในทางตรงกันขาม ถาเซลลคุมสูญเสีย

นํ้าไป แรงดันเตงลดลง เซลลคุมจะหดตัวทําใหปากใบปด การเคล่ือนไหว

ของเซลลคุมจึงมีผลทําใหปากใบของพืชปดหรือเปดได 

การเปิด-ปิดของปากใบ 


