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บราสิโนสเตียรอยด คืออะไร
บราสิโนสเตียรอยด (Brassinosteroids, BRs) เปนสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุมใหม ไดรับ
การจัดเปนลําดับที่ 6 ถัดจาก ออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโทไคนิน กรดแอบไซซิก และเอทิลีน พบครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.
2513 หรือ 40 ปมาแลว ในเรณูของตน ผักกาดกานขาว (rapeseed, Brassica napus) (ภาพที่ 1) ปจจุบันพบใน
พืชกวา 60 ชนิด สารประกอบที่สกัดไดตัวแรก ชื่อวา “บราสิโนไลด (Brassinolide, BL)” แตเรียกกันอยาง
กวางขวางวา บราซินส (brassins) ปจจุบันพบสารในกลุม BRs แลวกวา 70 ชนิด (Wikipedia, 2010) พบไดในทุก
สวนของพืช แตพบมากที่ เรณู และ เมล็ดออน ซึ่งสามารถออกฤทธิ์ไดในระดับความเขมขนต่ํามากๆ และพืชมีการ
ตอบสนองตอสารกลุมนี้หลายดาน
ขณะที่สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุมอื่นมีการตอบสนองเพียงดานเดียว
เทานั้น เมื่อใหบราสิโนสเตียรอยดแกพืชกับสวนใดก็ตาม จะมีการลําเลียงไปยังตําแหนงที่เกิดการตอบสนองได มี
ทิศทางการเคลื่อนแบบสูปลาย (acropetal) และมีความเปนพิษต่ํามาก เชน กรณีของ BRs ที่มีชื่อการคา
BIOBRAS-16 มีคา oral LD50 = 5,000 มก./กก. ในหนู (Hayat and Ahmed, 2003)

ภาพที่ 1. ทุงตน rapeseed หรือผักกาดกานขาว พรอมดอก และเม็ดเรณู
ที่มา: Wikipedia, 2010b
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บราสิโนสเตียรอยด สําคัญอยางไร
บราสิโนสเตียรอยดมีผลตอพัฒนาการของพืชในหลายๆ ดาน ดังนี้
- สงเสริมการยืดและการแบงตัวของเซลล ทํางานรวมกันกับออกซิน
- ใชในการยืดตัวของเรณูสําหรับสรางหลอดเรณู
- สงเสริมการงอกของเมล็ด
- หนวงการเสื่อมตามอายุหรือเรงการสุกแก
- หนวงการรวงของผลออน
- สงเสริมการสังเคราะหเอทิลีน
- ชวยใหพืชทนทานตอความเคนจากสิ่งแวดลอม (อุณหภูมิต่ํา, ความแหงแลง)
- ชวยใหมีความตานทานตอโรคพืช (ที่มีเชื้อสาเหตุจาก แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส) ยิ่งขึ้น
- ชวยยอยสลายและขับสารฆาศัตรูพืชและสัตวออกจากพืช ทําใหการบริโภคปลอดภัยยิ่งขึ้น
ประโยชนของบราสิโนสเตียรอยด
พบมีการใชประโยชนบราสิโนสเตียรอยดอยางกวางขวาง ทั้งในพืชผัก ไมผล และพืชไร ดังนี้
- เพิ่มปริมาณและคุณภาพไมผล ใน แตงโม องุน สม ลิ้นจี่ ลําไย กลวย สตรอเบอรี
- เพิ่มการติดผลและลดการรวงของผล ใน แอปเปล
- สงเสริมการเจริญเติบโตของผักกาดหอม และพริก
- ลดการหลุดรวงของผล และทําใหผลสุกเร็วขึ้น ใน องุน
- ลดความเสียหายอันเนื่องจากความหนาวเย็น ใน ผักกาดกานขาว (rapeseed)
- ยับยั้งไมใหเกิดการงอกกอนเวลาที่เหมาะสมตอการงอก ใน มันฝรั่ง (potato)
- ชวยลดการปนเปอนจากโลหะหนักที่มาจากการใชปุยเคมี ใน มันฝรั่ง
วิธีการใชบราสิโนสเตียรอยด
1) การใชบราสิโนสเตียรอยดในลําไย ใชในอัตรา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร พนทั่วทั้งทรงพุมตน เมื่อผลมี
อายุ 100 วันหลังติดผล (เมล็ดเริ่มเปลี่ยนสี) และพนอีกครั้งหลังจากพนครั้งแรก 7-10 วัน ทําใหขนาดและน้ําหนัก
ของผลเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพผลดีขึ้น (ตองมีการใหน้ําเสริม) นอกจากนี้ การใชบราสิโนสเตียรอยด ในอัตรา 0.01
มิ ลลิ กรั ม /ลิ ตร ร ว มกับ จิบ เบอเรลลิ น 50 มิ ล ลิก รัม/ลิต ร และเอ็ น เอเอ 100 มิ ล ลิก รัม /ลิต ร สามารถเพิ่ม การ
เจริญเติบโตดานความกวาง ความยาว และความหนาของผลได (สงเสริมใหความกวางผลเพิ่มขึ้น) (ชรัสนันท,
2548)
2) การใชบราสิโนสเตียรอยดในมะมวง สําหรับพันธุโชคอนันต และพันธุน้ําดอกไมเบอร 4 ใชใน
อัตรา 500 ไมโครกรัม/ลิตร (ppb) หรือ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร หรือ 100 มิลลิกรัม/ 200 ลิตร หรือ 0.1 กรัม/ 200 ลิตร
พนทั่วทั้งตนเมื่อผลมีอายุ 30 วันหลังติดผล และพนซ้ําในทุกๆ 30 วัน ทําใหผลมีขนาดและน้ําหนักเพิ่มขึ้นมากกวา
ไมใชสาร (ตารางที่ 1 และภาพที่ 2) และหากใชในอัตรา 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร ทําใหเรณูงอกสูงขึ้น (ณัฐพงศ และ
ธนะชัย, 2551; อุบลวรรณ และธนะชัย, 2551)
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การใช บราสิโนสเตียรอยด คุมคาหรือไม
- Brassins จากธรรมชาติยังมีราคาสูง
- Brassins ที่ไดจากการสังเคราะห (สารคลายบราสซิน) ในปจจุบันมีราคาต่ําลง
- สารคลายบราสซินที่ทําเปนการคา ผลิตโดย ดร.ธนะชัย พันธเกษมสุข ภาควิชาพืชศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในชื่อ ซุปเปอรจัมโบ ใหใชในอัตรา 30 ซีซี/น้ํา 200
ลิตร (ราคา 180 บาท)
ตารางที่ 1. น้ําหนักของผลมะมวงพันธุน้ําดอกไม และพันธุโชคอนันตที่พนบราสิโนสเตียรอยด
ความเขมขน (ppb)
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ภาพที่ 2. ผลของมะมวงพันธุน้ําดอกไม และพันธุโชคอนันตที่พนบราสิโนสเตียรอยด
ที่มา: ณัฐพงศ และธนะชัย (2551); อุบลวรรณ และธนะชัย (2551)

สรุป
- “บราสิโนสเตียรอยด” เปนสารที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค
- บราสิโนสเตียรอยดเหมาะที่จะนํามาใชเพิ่มขนาดผลมะมวงในพันธุที่มีขนาดเล็กและกลาง เพื่อเพิ่ม
มูลคาใหแกชาวสวน เนื่องจากผลมะมวงที่มีขนาดใหญกวาปกตินั้น ยังเปนที่นิยมสําหรับผูบริโภคภายในประเทศ
ทั่วไป
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- การเพิ่มขนาดผลในมะมวงพันธุน้ําดอกไม เหมาะสําหรับทําเปนมะมวงแชแข็งเพื่อการสงออก แตไม
เหมาะสําหรับการสงออกในรูปผลสด ซึ่งตองการขนาดผลที่ไมใหญเกินไป มีน้ําหนักประมาณ 270-450 กรัม/ผล
เทานั้น โดยเฉพาะพันธุน้ําดอกไมเบอร 4 ที่สวนใหญผลมีขนาดตามที่ตลาดตองการอยูแลว แตมีความเปนไปได
สําหรับพันธุน้ําดอกไมสีทอง ที่สวนใหญผลยังมีขนาดเล็ก
- การหอผลไมเปนอุปสรรคตอการใช “บราสิโนสเตียรอยด” เพราะปกติใชพนที่ใบ
- การใช “สารคลายบราซิน” เพิ่มตนทุนประมาณ 18 บาท/ตน (เฉพาะคาสาร) ซึ่งสมาชิกชมรมผูปลูก
มะมวงจังหวัดเชียงใหม เห็นวา สําหรับการเพิ่มตนทุนในสวนนี้นั้น หากสามารถเพิ่มขนาดผลมะมวงไดจริงนาจะ
เปนประโยชนอยางมากสําหรับเกษตรกร โดยในปการผลิต 2552 นี้ สมาชิกบางรายจะแบงพื้นที่สวนมะมวง
บางสวนเพื่อทําการทดลองใชบราสิโนสเตียรอยดในมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทอง ซึ่งยังมีสัดสวนของผลขนาดเล็ก
มากกวาพันธุน้ําดอกไมเบอร 4
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