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การตอบสนองของพชืต่อส่ิงแวดล้อม 

     1.   การเคลือ่นไหวเน่ืองจากการเจริญเตบิโต (growth movement)             

 -  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอก                                

    (paratonic movement หรือ stimulus movement)              

 -  การตอบสนองทีเ่กดิจากส่ิงเร้าภายใน (autonomic     

    movement)                                                                

      2.  การเคลือ่นไหวเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงแรงดนัเต่ง    

 (turgor movement) 

      3.  การตอบสนองของพชืต่อสารควบคุมการเจริญเตบิโต  

การตอบสนองของพชื 



     1.1  แบบมีทศิทางเกีย่วข้องสัมพนัธ์กบัส่ิงเร้า (tropism หรือ 

tropic movement) การตอบสนองแบบนีอ้าจจะทาํให้ส่วนของพชื

โค้งเข้าหาส่ิงเร้า  เรียกว่า  positive tropism หรือ  เคลือ่นทีห่นีส่ิงเร้า

ทีม่ากระตุ้น เรียกว่า negative tropism จาํแนกได้ตามชนิดของส่ิงเร้า

ดงันี ้  

การเคลือ่นไหวทีเ่กดิเน่ืองจากการเจริญเตบิโต (growth movement) 

1.  การตอบสนองทีเ่กดิจากส่ิงเร้าภายนอก  (paratonic movement หรือ                  

stimulus movement)  มี  2  แบบ  คอื 



        1.1.1   โฟโททรอปิซึม (phototropism)  เป็นการตอบสนอง

ของพชืทีต่อบสนองต่อส่ิงเร้าทีเ่ป็นแสง  พบว่าทีป่ลายยอดพชื 

(ลาํต้น) มีทศิทางการเจริญเตบิโตเจริญเข้าหาแสงสว่าง  

(positive phototropism) ส่วนทีป่ลายรากจะมีทศิทางการ

เจริญเตบิโตหนีจากแสงสว่าง (negative phototropism) 



            1.1.2 จโีอทรอปิซึม (geotropism) เป็นการตอบสนองของพชืที่

ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลกโดยรากพชืจะเจริญเข้าหา           

แรงโน้มถ่วงของโลก (positive geotropism) เพือ่รับนํา้และแร่ธาตุจาก

ดนิ ส่วนปลายยอดพชื (ลาํต้น) จะเจริญเตบิโตในทศิทางตรงข้ามกบั

แรงโน้มถ่วงของโลก (negative geotropism) เพือ่ชูใบรับแสงสว่าง 



           1.1.3  เคมอทรอปิซึม 

(chemotropism)  เป็นการ

ตอบสนองของพชืโดยการเจริญ

เข้าหาหรือหนีจากสารเคมี

บางอย่างทีเ่ป็นส่ิงเร้า  เช่น        

การงอกของหลอดละอองเรณู    

ไปยงัรังไข่ของพชื  โดยมีสารเคมี

บางอย่างเป็นส่ิงเร้า                                                                            

  



1.1.4  ไฮโดรทรอปิซึม 

(hydrotropism) เป็นการ

ตอบสนองของพืชท่ี

ตอบสนองต่อความช้ืน    

ซ่ึงรากของพืชจะงอกไปสู่  

ท่ีมีความช้ืน 

 



            1.1.5  ทกิมอทรอปิซึม (thigmotropism) เป็นการตอบสนอง

ของพชืบางชนิดทีต่อบสนองต่อการสัมผสั  เช่น  การเจริญของ     

มือเกาะ (tendril) ซ่ึงเป็นโครงสร้างทีย่ืน่ออกไปพนัหลกัหรือ      

เกาะบนต้นไม้อืน่หรือพชืพวกทีล่าํต้นแบบเลือ้ยจะพนัหลกัใน

ลกัษณะบิดลาํต้นไปรอบๆเป็นเกลยีว  เช่น  ต้นตาํลงึ ต้นพลู  ต้นองุ่น   

ต้นพริกไทย เป็นต้น 



 การตอบสนองแบบนีจ้ะมทีศิทางคงทีค่อื  การเคลือ่นขึน้หรือลง

เท่าน้ัน  ไม่ขึน้กบัทศิทางของส่ิงเร้า 

 การบานของดอกไม้  (epinasty)  เกดิจากกลุ่มเซล์ด้านในหรือ

ด้านบนของกลบีดอกยดืตวัหรือขยายขนาดมากกว่ากลุ่มเซลล์ด้านนอก

หรือด้านล่าง  

   1.2  แบบมทีศิทางทีไ่ม่สัมพนัธ์กบัทศิทางของส่ิงเร้า                     

  (nasty หรือ nastic movement) 



           การหุบของดอกไม้ (hyponasty)  เกดิจากกลุ่มเซลล์ด้านนอก 

หรือด้านล่างของกลบีดอกยดืตวัหรือขยายขนาดมากกว่ากลุ่มเซลล์

ด้านมนหรือด้านบน                                                                      

 ตวัอย่างเช่น  - ดอกบัว  ส่วนมากมักหุบในตอนกลางคนื  และ

บานในตอนกลางวนั                                                                                         

                      - ดอกกระบองเพชร  ส่วนมากจะบานใน        

ตอนกลางคนืและหุบในตอนกลางวนั 



 การบานของดอกไม้ขึน้อยู่กบัชนิดของพชืและส่ิงเร้า  เช่น  อุณหภูมิ 

ความช้ืน แสง เป็นต้น   ถ้าส่ิงเร้าเป็นแสงแล้วทาํให้เกดิการตอบสนอง (เกดิการ

เคลือ่นไหว ด้วยการบานการหุบของดอกไม้) โฟโตนาสท ี(photonasty) ถ้า

อุณหภูมิเป็นส่ิงเร้ากเ็รียกว่า เทอร์มอนาสท ี(thermonasty) ตัวอย่างเช่น ดอกบัว

ส่วนมากมักหุบในตอนกลางคนืและบานในตอนกลางวนั  แต่ดอกกระบองเพชร 

จะบานในตอนกลางคนืและจะหุบในตอนกลางวนั ทีเ่ป็นเช่นนีเ้น่ืองจากใน      

ตอนกลางคนืจะมีอุณหภูมิตํ่าหรือเยน็ลง  ทาํให้กลุ่มเซลล์ด้านในของกลบีดอก

เจริญมากกว่าด้านนอกจึงทาํให้กลบีดอกบานออก  แต่ตอนกลางวนัอากาศอุ่นขึน้ 

อุณหภูมิสูงขึน้จะทาํให้กลุ่มเซลล์ด้านนอกเจริญยดืตัวมากกว่าดอกจะหุบ                  

  การบานและการหุบของดอกไม้มีเวลาจํากดั  เท่ากบัการเจริญของเซลล์

ของกลบีดอก  เม่ือเซลล์เจริญยดืตัวเต็มทีแ่ล้วจะไม่หุบหรือบานอกีต่อไป กลบีดอก

จะโรยและหลุดร่วงจากฐานดอก 



โฟโตนาสท ี(photonasty) 



2. การตอบสนองทีเ่กดิจากส่ิงเร้าภายในของต้นพชืเอง                  

(autonomic movement) 

 เป็นการตอบสนองทีเ่กดิจากการกระตุ้นจากส่ิงเร้าภายใน

จาํพวกฮอร์โมนโดยเฉพาะออกซิน ทาํให้การเจริญของลาํต้นทั้งสอง

ด้านไม่เท่ากนั ได้แก่ 

           2.1  การเอนหรือแกว่งยอดไปมา (nutation movement)     

เป็นการเคลือ่นไหวทีเ่กดิเฉพาะส่วนยอดของพชื  สาเหตุเน่ืองจาก       

ด้านสองด้านของลาํต้น (บริเวณยอดพชื) เตบิโตไม่เท่ากนั  ทาํให้ยอด

พชืโยกหรือแกว่งไปมาขณะทีป่ลายยอดกาํลงัเจริญเตบิโต 

 



                 2.2 การบิดลาํต้นไปรอบๆเป็นเกลียว (spiral 
movement) เป็นการเคล่ือนไหวท่ีปลายยอดค่อยๆบิดเป็น
เกลียวขึน้ไป  เม่ือเจริญเติบโตขึน้ ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวท่ี
มองไม่เหน็ด้วยตาเปล่า โดยปกติเราจะมองเหน็ส่วนยอด
ของพืชเจริญเติบโตขึน้ไปตรงๆ แต่แท้จริงแล้วในส่วนท่ี
เจริญขึน้ไปนัน้จะบิดซ้ายขวาเลก็น้อย เน่ืองจากลาํต้นทัง้
สองด้านเจริญเติบโตไม่เท่ากนัเช่นเดียวกบั  นิวเทชนั ซ่ึง
เรียกว่า circumnutation พืชบางชนิดมีลาํต้นอ่อนทอด
เลือ้ยและพนัหลกัในลกัษณะการบิดลาํต้นไปรอบๆ          
เป็นเกลียวเพ่ือพยงุลาํต้น  เรียกว่า  twining  เช่น  การพนั
หลกัของต้นมะลิวลัย ์ พริกไทย  อญัชนั  ตาํลึง ฯลฯ 



    การเคลือ่นไหวทีเ่กดิเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงแรงดนัเต่ง                                       

                    (turgor movement) 

 ปกตพิชืจะมีการเคลือ่นไหวตอบสนองต่อการสัมผสั           

(ส่ิงเร้าจากภายนอก) ช้ามาก   แต่มีพชืบางชนิดทีต่อบสนองได้เร็ว 

โดยการสัมผสัจะไปทาํให้มีการเปลีย่นแปลงของปริมาณนํา้ภายใน

เซลล์  ทาํให้แรงดนัเต่ง (turgor pressure) ของเซลล์เปลีย่นแปลงไป 

ซ่ึงเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ถาวร ซ่ึงมีหลายแบบ  คอื 

 



1.  การหบุของใบจากการสะเทือน (contract movement) 

        -  การหบุใบของต้นไมยราบ  ตรงบริเวณโคนก้านใบ

และโคนก้านใบย่อยจะมีกลุ่มเซลลช์นิดหน่ึง (เซลล์

พาเรงคิมา) เรียกว่า  พลัไวนัส (pulvinus)  ซ่ึงเป็นเซลลท่ี์มี

ขนาดใหญ่และ           ผนังเซลลบ์าง  มีความไวสงูต่อส่ิง

เรา้ท่ีมากระตุ้น เช่น การสมัผสั เม่ือส่ิงเรา้มาสมัผสัหรอื

กระตุ้นจะมีผลทาํให้แรงดนัเต่งของ  กลุ่มเซลลด์งักล่าว

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็  คือ  เซลลจ์ะสญูเสียน้ําให้กบั

เซลลข้์างเคียงทาํให้ใบหบุลงทนัที  หลงัจากนัน้สกัครูน้ํ่า

จะซึมผา่นกลบัเข้าสู่เซลลพ์ลัไวนัสอีก  แรงดนัเต่ง      ใน

เซลลเ์พ่ิมขึน้ทาํให้แรงดนัเต่งและใบกางออก 



 - การหุบของใบพชืพวกทีม่กีารเปลีย่นแปลงรูปร่างไป

เพือ่จบัแมลง ได้แก่  ใบของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลงิ             

ต้นสาหร่ายข้าวเหนียว   ต้นกาบหอยแครง  ต้นหยาดนํา้ค้าง 

เป็นต้น  พชืพวกนีถ้อืได้ว่าเป็นพชืกนิแมลงจะมีการ

เปลีย่นแปลงรูปร่างของใบเพือ่ทาํหน้าทีจ่บัแมลง  ภายในใบจะ

มีกลุ่มเซลล์หรือขนเลก็ๆ (hair)  ทีไ่วต่อส่ิงเร้าอยู่ทางด้านใน

ของใบ  เมื่อแมลงบินมาถูกหรือมาสัมผสัจะเกดิการสูญเสียนํา้ 

ใบจะเคลือ่นไหวหุบทนัท ี แล้วจงึปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อย

โปรตนีของแมลงให้เป็น  กรดอะมิโน  จากน้ันจงึดูดซึมทีผ่วิ

ด้านในน้ันเอง 



2. การหุบใบตอนพลบคํา่ของพชืตระกลูถัว่ (sleep movement) 

 เป็นการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงความเข้มของแสงของพชื

ตระกลูถั่ว เช่น ใบก้ามปู ใบมะขาม ใบไมยราบ ใบถั่ว ใบแค ใบกระถิน ใบ

ผกักระเฉด เป็นต้น โดยที่ใบจะหุบ ก้านใบจะห้อยและลู่ลงในตอนพลบคํา่ 

เน่ืองจากแสงสว่างลดลง ซ่ึงชาวบ้านเรียกว่า “ต้นไม้นอน” แต่พอรุ่งเช้า  

ใบกจ็ะกางตามเดมิ  การตอบสนองเช่นนีเ้กดิจากการเปลีย่นแปลง    

แรงดนัเต่งของกลุ่มเซลล์พลัไวนัสที่โคนก้านใบ  โดยกลุ่มเซลล์พลัไวนัสนี้

เป็นกลุ่มเซลล์ขนาดใหญ่และผนังเซลล์บาง  มคีวามไวสูงต่อส่ิงเร้าที่มา

กระตุ้น เมือ่ไม่มแีสงสว่างหรือแสงสว่างลดลง มผีลทําให้เซลล์ด้านหน่ึง

สูญเสียนํา้ให้กบัช่องว่างระหว่างเซลล์ที่อยู่เคยีงข้างทําให้แรงดนัเต่งลดลง

ใบจึงหุบลง  ก้านใบจะห้อยและลู่ลง  พอรุ่งเช้ามแีสงสว่างนํา้จะเคลือ่น

กลบัมาทําให้แรงดนัเต่งเพิม่ขึน้และเซลล์เต่งดนัให้ที่ลู่น้ันกางออก 



3. การเปิดปิดของปากใบ (guard cell movement) 

 การเปิด-ปิดของปากใบขึน้อยู่กบัความเต่งของเซลล์คุม    

(guard cell) ในตอนกลางวนัเซลล์คุมมกีระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

เกดิขึน้  ทําให้ภายในเซลล์คุมมรีะดบันํา้ตาลสูงขึน้  นํา้จากเซลล์

ข้างเคยีงจะซึมผ่านเข้าเซลล์คุม  ทําให้เซลล์คุมมแีรงดนัเต่งเพิม่ขึน้   

ดนัให้ผนังเซลล์คุมที่แนบชิดติดกนัให้เผยออก  จึงทําให้ปากใบเปิด     

แต่เมือ่ระดบันํา้ตาลลดลงเน่ืองจากไม่มกีระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

นํา้กจ็ะซ่ึมออกจากเซลล์คุม  ทําให้แรงดนัเต่งในเซลล์คุมลดลงเซลล์จะ

เห่ียวและปากใบกจ็ะปิด 



 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพชืด้วยการเคลือ่นไหวแบบต่างๆ   ที่

เกดิขึน้จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการดาํรงชีวติของพชื  สรุปได้ดงันี ้

 1. การหันยอดเข้าหาแสงสว่าง ช่วยให้พชืสังเคราะห์อาหารได้อย่างทัว่ถึง                                                                                                 

 2. การหันรากเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก ช่วยให้รากอยู่ในดิน ซ่ึงเป็นแหล่ง 

ทีพ่ชืได้รับนํา้และแร่ธาตุ                                                                                                     

 3. การเจริญเข้าหาสารเคมีของละอองเรณู ช่วยในการผสมพนัธ์ุ          

การขยายกลบีช่วยในการกระจายหรือรับละอองเกสร                                                                     

 4. การเคลือ่นไหวแบบ nutation , spiral movement และ twining 

movement ช่วยให้พชืเกาะพนักบัส่ิงอืน่ๆสามารถชูกิง่หรือยอด เพือ่รับแสงแดด 

หรือชูดอกและผลเพือ่การสืบพนัธ์ุหรือกระจายพนัธ์ุ                                                                             

 5. การหุบของต้นกาบหอยแครงช่วยในการจับแมลงหรืออาหาร การหุบ

ของไมยราบช่วยในการหลบหลกีศัตรู     

  





สามารถแบง่ออกได้เป็น 2  ปัจจยั คือ 

1.  ปัจจยัภายนอก  (External Signals) - Light, 

Gravity, Mechanical, Stress, Pathogens and 

Insects …. 

2.  ปัจจยัภายใน ( Internal Signals) - Hormones 



   ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อ ปัจจยัภายนอก 
หรือปัจจยัภายใน จะคล้ายกนัในระดบัเซลล ์คือ 
เกิดโดยขบวนการท่ีเรียกว่า Signal Transduction 
Pathways Model ซ่ึงสมารถสรปุได้ดงัแผนภาพ
ถดัไป และ ตวัอย่าง ในการตอบสนองต่อแสง ใน 
Light induced Greening Response ผา่นการทาํงาน
ของ Phytochrome 

 







   โปรดระลึกเสมอว่า ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อ

ปัจจยัภายนอก หรือ ปัจจยัภายในพืช กระบวนการ

หรือ กลไก ท่ีเกิดขึน้ และ ขัน้ตอนท่ีเกิด การ

ตอบสนอง จะมีความซบัซ้อน มาก  (Complexity ) 
เสมอแม้ว่าจะเกิดจากปัจจยัเพียงปัจจยัเดียว ใน
ตอนเร่ิมต้น 



              ฮอรโ์มนพืช (Phytohormone) คือ สารเคมีท่ีพืช

สร้างขึน้ในปริมาณเพียงเลก็น้อย และ มีผลต่อ

ขบวนการ หรือ ควบคมุการเจริญในพืช (Plant 

Development) 

              ปัจจบุนัพบว่า  เราสามารถสงัเคราะหส์ารได้      

หลายชนิด ท่ีมีสมบติัเหมือน ฮอรโ์มนพืช จึงจดัรวม

กบัฮอรโ์มนพืช เรียกว่า  สารควบคมุการเติบโตของ

พืช            ( Plant Growth Regulators หรือ Substances 

) 



ปัจจบุนั จะแบง่ฮอรโ์มนพืชออกเป็น 5-6 กลุ่ม ด้วยกนั คือ 

1. ออกซิน (auxin) มาจากภาษากรีก แปลว่า ทาํให้เพ่ิม (to 
increase) 

2. ไซโทไคนิน (cytokinin) มาจาก เพ่ิมการแบง่เซลล ์
cytokinesis  

3. จิบเบอเรลลิน (gibberellin) มาจากช่ือรา Gibberella 
fujikuroi 

4. กรดแอบไซซิค (abscisic acid) มาจาก การรว่งของใบ 
abscission 

5. เอทิลีน (ethylene) เป็นชนิดเดียวท่ีเป็น กา๊ซ ช่วยเรง่การสกุ
ไ ้ 

     
   



  ฮอรโ์มนพืช แต่ละชนิด มีประวติัการค้นพบท่ีแตกต่างกนัไป 

    1. ออกซิน (auxin) - ฮอรโ์มนพืชตวัแรกท่ีค้นพบ  

    โดยเร่ิมจาก การศึกษาเก่ียวกบักระบวนการโค้งงอเข้าหา

แสงของ ยอดอ่อนต้นกล้าของพืชใบเล้ียงเด่ียว( coleoptile)  

ซ่ึงต่อมาเรียกว่า  Phototropism 

             การทดลองท่ีมกัอ้างถึง ได้แก่ การทดลองของ ชารล์ 

ดารวิ์น กบัลกูชาย(Charles and Francis Darwin) ปี ค.ศ. 

1880  และ ฟริตส ์เวนต ์(Frits W. Went) ปี ค.ศ. 1926-8 



การเจริญเข้าหาแสงสว่าง 

( Positive Phototropism ) 

ของเย่ือหุ้มยอดอ่อนของ   

ข้าวโอต๊ 

(Oat seedling coleoptile) 

 





การทดลองของ  

F. W. Went  

ในปี ค.ศ. 1926  

หรือ ปี พ.ศ. 2469  

เก่ียวกบัการโค้งเข้า 

หาแสงของ              

เย่ือหุ้มยอดอ่อน  

(coleoptile) ของ    

ต้นกล้าข้าวโอต๊ 







ออกซิน ธรรมชาติ (Natural Auxin)  

Indole-3-Acetic Acid  (IAA) 
Indole-3-Butyric Acid  (IBA) 

ออกซิน สงัเคราะห ์(Synthetic Auxin) 

Naphthalene Acetic Acid  (NAA) 
2,4-Dicholophenoxy acetic acid  (2,4-D) 
2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid  (2,4,5-T) 



 
แหล่งท่ีสงัเคราะห ์ในพืชชัน้สงู คือ บริเวณเน้ือเย่ือเจริญท่ี     

ปลายยอด ตายอด ใบอ่อน และ ต้นอ่อนในเมลด็ (seed 
embryo) 
หน้าท่ีสาํคญั 
เร่งการขยายตวัของเซลล ์และ กระตุ้นการแบง่เซลล ์
กระตุ้นการออกราก - เร่งการออกดอกของพืชบางชนิด 
ยบัยัง้การเจริญของตาข้าง - ป้องกนัใบร่วง  - เปล่ียน

เพศดอก 
Phototropism & Gravitropism - สารกาํจดัวชัพืช - อ่ืน 

 



 



 2. ไซโทไคนิน (cytokinin) เป็นฮอรโ์มนพืชท่ีค้นพบเน่ืองมาจากการ

วิจยัด้านการเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่พืช (plant tissue culture) โดยทีมนักวิจยันํา
โดย F. Skoog มหาวิทยาลยั Wisconsin พบว่าน้ํามะพร้าว และ น้ําสะกดัจาก
ยีสต ์จะสามารถ เร่งการแบง่เซลลใ์นการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพืชได้ เมื่อแยก
และทาํให้บริสทุธิพบว่าเป็น N6-furfurylamino purine และเรียกว่า kinetin 

เน่ืองจากเป็นสารเรง่กระบวนการแบง่เซลล ์(cytokinesis) ซ่ึงถือว่าเป็น 
cytokinin        ตวัแรกท่ีค้นพบ แต่ชนิดท่ีพบมากท่ีสดุในพืชคือ Zeatin              

(พบครัง้แรกในข้าวโพด=Zea mays) ช่ือ cytokinin เสนอโดย Skoog และคณะ
ในปี 1965  



แหล่งท่ีสงัเคราะห ์ในพืชชัน้สงู คือ บริเวณเน้ือเย่ือ
ท่ีกาํลงัเจริญ โดยเฉพาะท่ีราก ต้นอ่อน และ ผล 

หน้าท่ีสาํคญั 

กระตุ้นการแบง่เซลล ์ และ เร่งการขยายตวัของ
เซลล ์
 ส่งเสริมการเจริญของตาข้าง - ชะลอการแก่ของ

ใบ 
 ช่วยการงอกของเมลด็ - ควบคมุการปิดเปิด

ปากใบ 

     



 









 อีกตวัอย่างของการทาํงานร่วมกนัของ Auxin กบั 

Cytokinin 



 



3. จิบเบอเรลลิน (gibberellin)  
    เป็นฮอรโ์มนพืช ท่ีค้นพบโดยปัญหาท่ีพบโดย

ชาวนาญ่ีปุ่ น เก่ียวกบัโรคชนิดหน่ึงของข้าว ท่ีทาํ
ให้ลาํต้นสงูกว่าปกติ และ ให้ผลผลิตตํา่ ซ่ึงต่อมา 
นักวิทยาศาสตรช์าว ญ่ีปุ่ นช่ือ E. Kurosawa ในปี 
1938 พบว่าสาเหต ุเกิดมาจากสารท่ีผลิตโดยเช้ือ
รา ชนิดหน่ึงช่ือ Gibberella fujikuroi ซ่ึงเม่ือแยก
และทาํให้บริสทุธ์ิแล้ว จึงตัง้ช่ือ สารน้ีว่า 
gibberellin 



  



แหล่งท่ีสงัเคราะห ์ในพืชชัน้สงู คือ บริเวณเน้ือเย่ือท่ีกาํลงั
เจริญ เช่นปลายยอด ปลายราก ใบอ่อน และ ต้นอ่อน 

หน้าท่ีสาํคญัของ GA 
เร่งการขยายตวัของเซลล ์และ การยืดของลาํต้น 
เร่งการออกดอก  - การแสดงออกของเพศดอก - การ

ติดผล 
 ช่วยการงอกของเมลด็ และ ตา (bud) - ทาํลายการพกั

ตวัของเมลด็ 
และ อ่ืน ๆ… โดยทาํหน้าท่ีร่วมกบั hormone ชนิดอ่ืน ๆ 





 



 



 



 



 4. กรดแอบไซซิค (abscisic acid หรือ ABA)  ค้นพบจาก
การศึกษาสารเร่งกระบวนการร่วงของใบท่ีเรียกว่า 
abscission และ เม่ือมีการทาํให้บริสทุธิพบว่าเป็นสาร     
ตวัเดียวกนักบั สารยบัยัง้การเจริญของตา (bud 
dormancy-inducing substances) ท่ีเรียกกนัว่า dormin 
และสารยบัยัง้การยืดตวัของ coleoptile โดย auxin 
(IAA) ท่ีเรียกว่า growth inhibitor  ช่ือ abscissic acid 
หรือ ABA เป็นท่ียอมรบักนัในปี 1967 



แหล่งท่ีสงัเคราะห ์ในพืชชัน้สงู คือ มีการสงัเคราะหไ์ด้ทัง้ท่ี
บริเวณ ลาํต้น ราก ใบ และ ท่ีผล เป็นฮอรโ์มนท่ีต่างจาก 3 
ตวัแรก คือ เป็นสารชนิดเดียวคือ abscisic acid  
หน้าท่ีสาํคญัของABA 
เร่ิมต้นคิดว่าทาํหน้าท่ีเก่ียวกบัการร่วงของใบ และการ

ยบัยัง้การเจริญของตา แต่ในปัจจบุนัพบว่าเก่ียวกบัสอง
ขบวนการน้ีน้อย 
การหน้าท่ีหลขัอง ABA คือ ยบัยัง้การเจริญ หรือ ยบัยัง้      

การทาํงานของฮอรโ์มนชนิดอ่ืน ๆ  - ยบัยัง้การงอกของ
เมลด็ 
กระตุ้นการปิดของปากใบเม่ือขาดน้ํา 



 5. เอทิลีน (ethylene) เป็นทีท่ราบกนัมานานแล้วว่า ผลไม้สุก 

หรือ ผลไม้ทีเ่น่าเสีย จะมผีลไปเร่งให้ผลไม้อืน่สุกเร็วขึน้ ซ่ึง
พบว่าเกดิจากการปล่อยสารระเหยบางชนิดออกมา และ     ใน
ปี 1934 R. Gane  เป็นผูพิ้สจูน์ว่า สารน้ีคือ เอทิลีน 
(C2H4) ต่อมาพบว่า นอกจากจะมีผลในการกระตุ้นการ
สกุของผลไม้แล้ว ยงัมีผลต่อพืชในแง่อ่ืน ๆ อีกหลาย
อย่าง เช่น การร่วงของใบ การออกดอกของสบัปะรด 
การเพ่ิมปริมาณของน้ํายางพารา เป็นต้น เป็นฮอรโ์มน
ชนิดเดียวท่ีเป็นกา๊ซ 



แหล่งท่ีสงัเคราะห ์ในพืชชัน้สงู คือ เน้ือเย่ือผลไม้ท่ีสกุ ใบ
แก่ และ ดอก 
หน้าท่ีสาํคญัของเอทิลีน 
กระตุ้นการสกุของผลไม้          - กระตุ้นการร่วงของใบ 
กระตุ้นการออกดอก              -  ยบัยัง้การยืดตวัของลาํ

ต้น 
ยบัยัง้ หรือ กระตุ้นการออกราก ใบ หรือ ดอก แล้วแต่

ชนิด ของพืช และ มีผลต่ออีกหลายๆ ขบวนการของพืช
ท่ีเก่ียวกบัความแก่ (Aging or Senescence) โดยทาํหน้าท่ี
ร่วมกบั hormone ชนิด อ่ืน ๆ 





  

 

 



  

 

 



  

 

 



กล้วย 

มะม่วง 

มะละกอ 

แอปเปิล 

สาล่ี 

มะเขือเทศ 

 

 ส้ม 

มะนาว 

 ล้ินจ่ี 

สบัปะรด 

มะเขือเทศ 

องุ่น 



เน่ืองจาก เอทิลีน เป็นกา๊ซ ทาํให้การใช้ไม่

สะดวก ในหลายกรณี จึงมีการสงัเคราะหส์ารช่ือ 

อีทีฟอน (Ethephon) ซ่ึงคือสาร 2-chloroethyl 

phosphonic acid ท่ีเป็นสารก่ึงแขง็ ท่ีสลายตวัให้

กา๊ซเอทิลีน ออกมา ใช้แทน โดยมีช่ือทางการค้า

แตกต่างกนัออกไป เช่น 

อีเทรล (Ethrel) ,อีเทรล ลาเทก็ซ ์(Ethrel latex), 

ซีฟา (Cepha) หรือ อีโซฟอน (Esophon) เป็นต้น 

Presenter
Presentation Notes
ชาว



การใช้ เอทิลีน หรือ เอทิลีนสงัเคราะห ์ปัจจบุนัใช้
กนัอย่างกว้างขวาง ในการ บม่ผลไม้ให้สกุเรว็ขึน้ 
และ พร้อมกนั  การเร่งดอกสบัปะรดให้ออก
พร้อมกนั    การเร่งสีขององุ่น และ มะเขือเทศ 
เป็นต้น 
ในบางกรณี อาจใช้ ถ่านกา๊ซ (Calcium Carbide) 

ซ่ึงปล่อย กา๊ซอะเซทิลีน (Acetylene) บม่ผลไม้
แทนได้ แต่ไม่ดีเท่า  
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  1. Florigen ฮอรโ์มน กระตุ้นให้ออกดอกท่ี เกิดจาก     

ช่วงแสง  (Photoperiodism)  

  2. Vernalin ฮอรโ์มน กระตุ้นให้ออกดอก จาก

อณุหภมิูตํา่ (Vernalization) 
 



   



   











1. แหล่งสงัเคราะหใ์นพืช ไม่แน่นอน เหมือนในสตัว ์

2.  ตาํแหน่งการทาํงานในพืช ไม่แน่นอน และ ไม่
จาํเป็นต้องเป็นคนละท่ีกบัแหล่งสร้าง 

3.  การทาํงานโดยความเข้มข้นของฮอรโ์มน ไม่ชดัเจน 

4. การทาํงานของฮอรโ์มนพืช แต่ละตวัมีหลายอย่าง 
และ   มกัทาํงานร่วมกบักบัฮอรโ์มนชนิดอ่ืน ๆ ด้วย
เสมอ 

* ดงันัน้บางคนจึงไม่อยากเรียกว่า ฮอรโ์มนพืช ( Plant 
Hormones) แต่เรียกว่า สารควบคมุการเติบโต ( Plant 
Growth Regulators หรือ Substances ) แทน 
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