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• เจริญเตบิโต (Growth)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง
ขนาด  ลักษณะและจํานวน  ภายใตสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม

• Differentiation เปนกระบวนการที่เซลลเปลี่ยนแปลง
ไปใหมีลักษณะเฉพาะเปนการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ
ของเซลลและเนื้อเยื่อ อาจจะเปนการเปลี่ยนแปลงรูปราง
หรือลักษณะทางเคมี



• Development คือ ผลรวมของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่กลับคืนไมไดของอวัยวะหรือตนพืช 
กระบวนการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ-
แวดลอม  เชน  แสง

• Morphogenesis คือ การเปลี่ยนแปลงทางรูปราง
ซึ่งเปนผลสุดทายของกระบวนการ Differentiation 
และ Development  เชน  การเปลี่ยนจากระยะ 
Vegetative  เปน Reproductive



ขัน้ตอนการเจริญเติบโตของเซลล 

การเจริญเติบโตทั้งหมดประกอบดวยปรากฏการณ 
3  ชนิดในระดับเซลล คือ 

1. การแบงเซลล (Cell division)

2. การขยายขนาดของเซลล (Cell enlargement) 

3. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ (Cellular 
differentation) 



• เซลลสามารถแบงไดในหลายระนาบ เมื่อเกิดผนัง
เซลลใหมระหวางเซลลที่เกิดใหมอยูในระนาบที่
ขนานกับผิวที่ใกลที่สุดเรียกวาเปนการแบงเซลล
แบบ  Periclinal ถาผนังเซลลใหม  ตั้งฉากกับ
ผิวที่ใกลที่สุดเรียกวา  Anticlinal



การเปลี่ยนแปลงของผนงัเซลล
ระหวางการเจริญเติบโต 

• ผนังเซลลสามารถเจริญไดในทิศทางที่ยอมให    
ไมโครไฟบริลเคลื่อนที่แยกออกจากกัน   ดังนั้น
การเจริญเติบโตจึงเกิดในทิศทางที่ตั้งฉากกับ
ความยาวของไมโครไฟบริล 

• ถาการเรียงตัวของไมโครไฟบริลเปนไปอยางสุม 
การขยายขนาดจะเกิดในทุกทิศทาง  เชน  เซลล
ของผลไมและเนื้อเยื่อ Spongy mesophyll ใน
เนื้อเยื่อทีย่ังออนอายุนอย    

• ถาการเรียงตัวของไมโครไฟบริลจะไมเปนไป
อยางสุม 



• ทําใหการเจริญเตบิโตเกิดขึ้นในลักษณะตั้งฉากกับแกน
ของไมโครไฟบริล  เชน  การยืดยาวของราก ลําตน
และกานใบ 

• จะเห็นไดวาการสะสมเซลลูโลส  ไมโครไฟบริลมี
ผลกระทบตอการควบคุมรูปรางของเซลลนั้น   สิ่งที่
ควบคุมการเรียงตัวของไมโครไฟบริล  คือ  ไซโต-
สเกลเลตัน  การเคลื่อนที่ของไมโครไฟบริลควบคุมโดย
ไมโครทิว-บูลส 



วงจรของเซลล (Cell cycle)

• ชวงที่เซลลเจริญเติบโตกอนการลอกแบบ  DNA 
เรียกวา  G1 

• การลอกแบบ  DNA   เรียกวา  S

• เซลลเจริญตออีกหลังจากลอกแบบ  DNA  เรียก
ระยะ  G2 



ฟสกิสของการเจริญ 
: พลังงานที่ทํางานไดของน้าํ 

• พืชเพิ่มปริมาตรของเซลลไดโดยการดูดน้ําเขาไป
แลวผนังเซลลจะยืดออก ผนังเซลลและเยื่อหุม
เซลลใหมไดรับการสังเคราะหเพิ่มขึ้นเพื่อไมให
ผนังเซลลบางลง

• อัตราการเคลื่อนที่ของน้ําเขาสูเซลลควบคุมโดย
ปจจัย 2 ประการ  คือ  Water potential 
gradient  และการยอมใหน้ําผานเขาออกของ
เยื่อหุมเซลล

ϕ = ϕS + ϕP = ϕS + P 



ฟสกิสของการเจริญ 
: พลังงานที่ทํางานไดของน้าํ 

• พลังงานที่ทํางานไดตอโมลของน้ําจะเปนลบมากขึ้น

• การลดลงของความดันเตง  ( Turgor pressure )  
แรงดันในเซลลเกิดไดโดยการตานทานของผนังเซลล
ตอการยืดตัว ถาการตานทานนี้ลดลงผนังเซลลจะคลาย
ตัวออก  การยืดตัวจึงนําไปสูการลดลงของความดัน 
ซึ่งจะนําไปสูความแตกตางของ Water potential 
หรือ  Water  potential  gradient  (∆ϕ)  และเกิด
การเคลื่อนที่ของน้ํา



ฟสกิสของการเจริญ 
: พลังงานที่ทํางานไดของน้าํ 

• เซลลยืดตัวแบบ Elasticity เหมือนยางวง และยัง
ยืดตัวแบบ Plasticity ซึ่งเมื่อยืดแลวไมสามารถ
กลับคืนสูตําแหนงเดิม และ Plasticity เกิดขึ้น 
เมื่อเซลลไดรับออกซิน 



ลักษณะการเจริญเตบิโตบางประเภทของพืช

• การเจริญเติบโตของตนไมจะไมสม่ําเสมอทั่วทั้งตน แตจะ
เจริญเติบโตในสวนที่มีเนื้อเยื่อเจริญ  (Meristem)

• โ ค ร ง ส ร า ง ข อ งพื ช บ า ง ชนิ ด จ ะ เ ป น แ บบ  "สิ้ น สุ ด " 
(Determinate)

• ตัวอยางของสวนที่มีการเจรญิแบบนี้คือ  ใบ  ดอก  และผล 

• การเจรญิ  "ไมสิน้สดุ" (Indeterminate) เชน ตนผลไมที่มี
อายุ 30 ปเมื่อขยายพนัธุโดยการตอนกจ็ะงอกรากและนําไป
ปลกูไดอกีหลายสิบปซึ่งเปนการเจริญแบบไมสิน้สุด



ลักษณะการเจริญเตบิโตบางประเภทของพืช

• เมื่อพืชทั้งตนมีการเจริญแบบ  “ สิ้นสุด ” หรือ  “ไมสิ้นสุด ”
มักจะใชคําที่แตกตางไปจากเดิม Monocarpic Species 

• Polycarpic Species  เปนพืชออกดอกมากกวา 1  ครั้ง
แลวจึงตาย 

• พืชขามป  (Biennials) เชน  หัวบีท 

• พืชที่มีนิสัยการเจริญแบบ  Polycarpic จะไมเปลี่ยน
เนื้อเยื่อ  Vegetative  ไปเปนเนื้อเยื่อ  Reproductive 
ทั้งหมด 



Growth Kinetics

1. Exponential  Phase 

2. Linear  Phase 

3. Declining  State 

4. Steady  State 



Kinetic of  Growth – Comman way of plotting growth curves





การวัดและวิเคราะหการเจริญเติบโต 

• การเพิ่มปริมาตรนั้นจะวัดการขยายใน  1- 2  ทิศทาง 
เชน ความยาว  ความสูง   ความกวาง เสนผาศูนยกลาง
หรือพื้นที่ 

• การชั่งน้ําหนักแหงทําไดโดยอบตนไมหรือสวนใดสวน
หนึ่งที่ตองการชั่งน้ําหนักแหงที่อุณหภูมิ 70 - 80 oC
เปนเวลา  24 – 48  ชั่วโมง 

• เนื้อเยื่ออาจจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเพราะมีการสะสมอาหาร  
เชน  แปง  และไขมัน  โดยไมมีการเจริญเติบโตเขามา
เกี่ยวของ 



• การชั่งน้ําหนักแหงอาจจะไมสามารถชี้ใหเห็นวามี  
การเจริญเติบโตได 

• การเจริญที่มีการแบงเซลลแตไมมีการเพิ่มขนาดก็คือ 
การแกของ  Embryo  Sac 

• หนวยที่ใชในการวัดการเจริญเติบโตนั้นใชระบบ  SI 
(System-International d' Unites) ซึ่ง
– หนวยของความยาวคือ  เมตร 

– มวลมหีนวยเปน  กิโลกรัม 

– หนวยยอยของความยาวคอื  มิลลเิมตร  

– หนวยยอยของน้าํหนักคือ  ไมโครกรัม  มิลลกิรัม และกรมั



• หนวย SI สําหรับพลังงาน คือ จูล, อุณหภูมิ คือ เซลเซียส 
และเวลาคือ วินาที แตในดานการวัดการเจริญ วินาทีเปนชวง
ที่สั้นเกินไปจึงสามารถใชหนวยเปนวันหรือสัปดาหได 

• การเจริญเติบโตของพืชในสภาพไรนานั้น มักจะวัดโดย
การวิเคราะหการเจริญ เติบโต ซึ่งใชพื้นฐานจากน้ําหนักแหง
ของพืช เปรียบเทียบกับพื้นที่ใบหรือพื้นที่ดิน ทั้งนี้เพราะ
ผลผลิตของพืชมักจะคิดตามพื้นที่ที่ปลูก ซึ่งมักจะวิเคราะห
จากพืชเปนกลุมมากกวาจากพืชตนเดียว 

• การวิเคราะหการเจริญเติบโตจะทําใหเขาใจถึงกระบวนการ
เจริญเติบโตและขอจํากัดของผลผลติดีขึ้น 



Relative and Absolute Growth Rate

Absolute Growth Rate  =  dW
dt

มหีนวยเปน น้ําหนกัตอเวลา  เมือ่ 
W   คอื  น้ําหนกัแหง  และ  t  คอื  เวลา 

Relative Growth Rate(RGR) = 1 dW
w dt

T2   – T1

= loge  (W2  - W1)

=  loge 2 - loge1  

หรอื

มีหนวยเปน [น้าํหนักตอน้ําหนัก] ตอเวลา 



คา Relative  Growth  Rate     เปนคาที่
บอกถึงประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสง เพราะเปน
อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักแหงตอหนวยเวลา
เมื่อเทียบกับน้ําหนักที่มีอยูเดิม คา Relative Growth  
Rate  เปนคาที่จะคงที่ในระยะแรกแตตอมาจะลดลง
เมื่อเวลาผานไป  ในบางกรณีอาจจะลดตลอดเวลาที่
ผานไปก็ได การลดของ Relative Growth Rate 
นี้อาจจะเกิดจากอวัยวะของพืชกลายเปนสวนที่ไมทํา
หนาที่ทางเมตาบอลิสม   เชน กลายเปนทอน้ําทอ
อาหาร  และมีเนื้อเยื่อที่ไมสามารถสังเคราะหอาหารได
เพิ่มขึ้น 



Unit Leaf Rate และ  Leaf Area Ratio
(ULR  และ  LAR)

• Unit Leaf Rate นัน้อาจจะเรยีกวา 
Net Assimilation Rate  (NAR)  ซึ่งจะบอกถึง
ประสทิธิภาพของใบ  เปนอตัราสวนของน้ําหนักแหง
ตอพืน้ที่ใบทั้งหมดตอเวลา

ULR คือ NAR     =    1  dW 
LA  dt 

มีหนวยเปนน้ําหนักตอพืน้ที่ตอเวลา เมื่อ

LA คือ   พื้นที่ใบทั้งหมด

หรอื    RGR  =    NAR x LAR



คา NAR จะลดลงเมื่อพืชเจริญเติบโตมาก
ขึ้นเพราะคาอัตราสวนของพื้นที่ใบตอน้ําหนัก
แหงของพืชทั้งตนลดลง เพราะเกิดการบังกัน
ของใบหรือใบอาจจะแกเกินไปทําใหสังเคราะห-
แสงไดลดลง ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหคา RGR
ของพืชลดลงเมื่อพืชเจริญเติบโตมากขึ้น  คา 
NAR  นี้จะบงบอกวาใบมีประสิทธิภาพในการ
สังเคราะหแสงดีเพียงไร



คา LAR สามารถบอกประสิทธิภาพของพื้นที่ใบใน
การสงัเคราะหแสง

LAR  =    LA
W

LAR  คือ  อัตราสวนของพืน้ที่ใบทั้งหมดตอน้ําหนัก
แหงของพืชทั้งตน 

คา LAR จะเปนคาที่บอกอัตราสวนของสารที่ไดจาก  
การสังเคราะหแสงตอสารที่ใชในการหายใจภายในตนพืช

หนวยของ LAR   คือ   พื้นที่ตอน้ําหนัก



Specific  Leaf  Area  และ  Leaf  Weight  Ratio   
(SLA  และ  LWR)

• SLA คือ อัตราสวนของพื้นที่ใบตอหนวย
น้ําหนักของใบ ซึ่งสามารถบอกตอความหนาแนน
หรือความหนาของใบได 

SLA = LA
LW

หนวยเปนพื้นที่ตอน้ําหนัก เมื่อ 
LW  คือ น้ําหนักแหงของใบ
LWR  คือ คาที่บงชี้ถึงความมใีบมากนอยของพชืเมื่อ

เปรียบเทียบกับน้ําหนัก 



LWR = LW
W

เปนคาที่ไมมหีนวย 

RGR  =    NAR x SLA x LW

เมื่อ  LAR  =    SLA x LWR 



Leaf  Area  Index  (LAI) 

LAI คือ อตัราสวนของพื้นที่ใบตอพื้นที่ปลูก
LAI  =    LA

P
เมื่อ LA เปนพื้นที่ใบ      

P เปนพื้นที่ปลูกและไมมีหนวย
 คา LAI  เปนคาที่แสดงขนาดของพืชบนพื้นที่ที่ปลูก  ใน

การวัดคา LAI นั้น     สามารถวัดจากกลุมตัวอยางจากพื้นที่ที่
ทราบเนื้อที่แนนอน หรืออาจจะหาจากพืชตนเดียวแลวคูณดวย
ความหนาแนนของพืชในพื้นที่ก็ได 



Crop Growth Rate (CGR)

CGR คืออัตราสวนของน้ําหนักแหงที่พืชสรางขึ้นมา
ตอหนวยพื้นที่ที่ปลูก ซึ่งจัดเปนดัชนีที่งายและสําคัญตอ
การผลิตทางดานการเกษตรกรรม                                 

CGR =  1 dW
P dT

มีหนวยเปน น้ําหนกัตอพืน้ที่ตอเวลา
หรอื CGR = NAR x LAI



Expression for
instantaneous value UnitDerived quantity Contraction

Relative Growth Rate RGR =  Loge2 - Loge1Loge
W2- W1
T2- T1

1
w

dw
dtหรือ  =

[weightweight-1]time-1

Leaf area ratio LAR นน.ตน
A
W=พ.ท.ใบ=

A
L

L= xL
W

A
LW= x

Speccific ratio= x LWR
= LWR SPLx

Area weight-1



Expression for
instantaneous value UnitDerived quantity Contraction

Net Assimilation Ratio NAR 1
A

dw
dt=

dw A
Wx1

W dt
1
A

dw
dt=

NAR LARxRGR  =Unit leaf  Rate weight area-1time-1

Leaf Area Index LAI dimensionlessA
Land  Area

=
พ.ท.

อัตราสวน พ.ท.ใบ=

Area weight-1Specific Leaf Area SLA A
L= พ.ท.ใบ

นน.ใบ=

= L
W

Leaf Weight Ratio LWR พ.ท.ใบ
นน.ตน= dimensionless

NAR= x LAICrop Growth Ratio 1
p 

dw
dt= weight area-1time-1CGR



การเปลี่ยนแปลงทางคณุภาพของเซลล 

translationtranscription
DNA Messenger RNA enzymes







BASE 5C - SUGAR

PURINE
OR

PYRIMIDINE

RIBOSE

OR

DEOXYRIBOSE
P

NUCLEOSIDE

BASE - SUGAR

NUCLEOTIDE

P
P
P

P

BASE - SUGAR

BASE - SUGAR

BASE - SUGAR

Ribose  is  found  in  Ribonucleic  Acid  =  RNA

Deoxyribose is found  in  Deoxyribonucleic Acid = DND



BASE
CORRESPONDING
NUCLEOSIDE FOUND  IN

PURINES

ADENINE

GUANINE

ADENINE

GUANOSINE

RNA + DNA

RNA + DNA

PYRIMIDINES
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• เซลลที่แบงแลวนี้ จะมีการเปลี่ ยนแปลงทาง
คุณภาพเพื่ อ ให เหมาะสมกับหน าที่ โดยจะ
เกี่ยวของกับชนิด ปริมาณ และกิจกรรมของ
เอนไซมภายในเซลล และถึงแมวายีนสจะทํา
หน าที่ ควบคุมชนิดของ เอนไซมที่ เ ซลล จะ
สังเคราะหขึ้น  แตสภาพแวดลอมจะเปนสิ่ ง
กําหนดใหเอนไซมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม 



• เอนไซมไนเตรท รีดักซเตส (Nitrate Reductase) 
ในรากจะไมรีดิวซไนเตรท ถาไมมีประจุไนเตรทใน
ดินและเอนไซม อะไมเลส (Amylase) ในใบจะไมมี
กิจกรรมถาพืชอยูในที่มืดเปนเวลานานจนใชแปง
หมดไปจากใบ 



Histone Concept

• ฮีสโตนทําหนาที่เปน  Gene  Repressor 
ของ  DNA  สงผลให  DNA ไมสามารถ
ทําหนาที่ไดตามปกติ 





Totipotency

• เซลลที่ไดจากสวนใดสวนหนึ่งของพืชที่
ยังมีชีวิตอยูเมื่อนําไปเลี้ยงจะสามารถ 
"Dedifferentiate" ก ลั บ เ ป น เ ซ ล ล
ของคัพภะแล ว เจริญ เปนตนพืช ที่
สมบูรณทุกประการไดเชนเดียวกับพืช
ตนเดิม  ลักษณะของเซลลเชนนี้เรียกวา 
"Totipotent Cell" 





การเปลีย่นแปลงระยะการเจรญิเตบิโต 

• Juvenile  Phase 

• Mature Phase

• กรณีของตน English Ivy  ซึ่งในระยะ Juvenile

จะมีใบแบบ  Palmate  และเปนไมเลื้อย แตเมื่อ
ออกดอกลักษณะการเจริญจะเปลี่ยนเปนแบบพุมแลว
ใบจะสรางใบที่มีรูปรางเปนรูปไข  (Ovate)



กรณีพชืทั่ว ๆ ไปเมื่อถึงระยะ Mature แลวจะ
ไมกลับเปน Juvenile อีก แตตน English Ivy 
สามารถกลับมาเปนระยะ Juvenile ไดอีก เมือ่
ไดรับ GA3  สวน ABA จะระงับการเปลี่ยนแปลง
อันเนื่องจาก GA3 ดังนั้นการเปลี่ยนระยะ   
การเจรญิของพืช อาจจะเกี่ยวของกับความสมดุล
ของ   GA  และ  ABA



ลักษณะของตน English Ivy (Hedera helix) 
ในระยะ Juvenile และ Mature

มีดอกไมมีดอก

ยอดหยุดการเจริญไดโดยมี  Terminal  budไมมี Terminal bud

ลําตนตั้งตรงลําตนเลื้อย

ลําตนเรียบไมมีขนลําตนมีขน                              

ไมมีสารสีแอนโธไซยานินใบออนและลําตนมีสารสีแอนโธไซยานิน       

Spiral PhyllotaxyAlternate Phyllotaxy 

มีใบเปนรูป Ovateมีใบ 3 หรือ 5 แฉก มีลักษณะเปน Palmate    

ลักษณะตน Matureลักษณะตน Juvenile

การเปลีย่นสภาพของพืชจาก Juvenile  ไปสู Mature นั้นจะสัมพันธกับ
การเปลีย่นแปลงที่บริเวณยอด 









การเจริญเตบิโตซึง่ไมสมดุลและการเคลื่อนที่
เนือ่งจากความเตงของเซลล



การเจริญตอบสนองตอแสง (Phototropism)

• Positive Phototropism
• Negative Phototropism
• การโคงเขาหาแสงเกิดจากการที่ปริมาณของฮอรโมนออกซิน 

(Auxin) จะปรากฏอยูมากในดานที่ไมไดรับแสงทําใหเกิดการ
ขยายหรือยืดตัวของเซลลในบริเวณนั้นมากกวาดานที่ไดรับแสง
ซึ่งมีปริมาณออกซินอยูนอย 

• ออกซินจะเคลื่อนที่ไปสูดานที่ไมไดรับแสงของโคลีออพไทลของ
ตนออนซึ่งทําใหเกิดการตอบสนองของแสงตอยอดและรากของ
พืช  แสงไมไดมีสวนในการทําลายออกซิน 







การเจริญตอบสนองตอแรงดงึดดูของโลก 
(Geotropism)

• Positive  Geotropism 
• Negative  Geotropism
• เกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายในเซลลซึ่ งจะ
เคลื่อนที่ลงทางดานลางของเซลลเรียกวา  สตาโตลิธส 
(Statoliths)   ซึ่งจากการศึกษาตอมาพบวา  คือ   
เม็ดอะไมโลพลาสต 

• ทั้งเซลลที่สวนปลายและเซลลถัดลงมา  จะมีปริมาณของ 
อะไมโลพลาสตอยูมากทางดานลางของเซลลในรากนั้น 
สวน Root Cap เปนสวนที่ตอบสนองตอแรงดึงดูดของ
โลก 



• ถากําจัด Root Cap ออก รากจะไมเจริญแบบ
ตอบสนองตอแรงดึงดูดของโลก เซลลของ Root 
Cap  จะมีจํานวนอะไมโลพลาสตมาก   ในพืชใบ
เลี้ยงคู การตอบสนองตอแรงดึงดูดของโลกจะเกิด
ที่ปลายยอดและเซลลชั้นที่มีการยืดตัวซึ่งจะมี
ปริมาณอะไมโลพลาสตมาก กลุมเซลลเหลานี้
เรียกวา Starch Sheath มักจะเกิดอยูรอบ ๆ  
ทอน้ําทออาหาร

การเจริญตอบสนองตอแรงดงึดดูของโลก 
(Geotropism)





Nyctinasty

• มเีม็ดสซีึง่เรียกวา ไฟโตโครม 
(Phytochrome) เขามาเกีย่วของ 

• การเคลื่อนที่ชนิดนี้ของพชืยงัเกีย่วของกบั
การตอบสนองตอสิ่งเราดวย 









ในการศึกษาพืชชื่อ Albizzia julibrissin  ซึ่งมีใบ
ประกอบและจะแสดงการเคลื่อนที่ของใบดังกลาวขางตน 
ทําใหเกิดลักษณะ "หลับ" การเคลื่อนที่ของใบยอยเกิด
จากการเปลี่ยนขนาดของเซลลบริเวณฐานของใบยอย
เหลานี้ เซลลเหลานี้เรียกวา พัลวินัส (Palvinus) ใน
ตอนกลางคืนน้ําจะเคลื่อนที่ออกจากดาน  Ventral 
(ดานที่ติดแกนหรือในที่นี้คือ  Rachilla ของใบ) สู
ดาน  Dorsal  (ดานที่ไมติดกับ  Rachilla) ทําใหกลุม
เซลลดาน  Dorsal  มีขนาดใหญ เซลลดาน Ventral  มี
ขนาดเล็กลงทําใหใบยอยเคลื่อนที่เขาหากัน  สวนตอน
เชาการเคลื่อนที่ของน้ําจะเกิดในทางกลับกัน  แต
เนื่องจากการเปลี่ยนขนาดของเซลลดังกลาวเกิดชั่วคราว 
จึงไมเรียกการเคลื่อนที่ชนิดนี้วาการเจริญเติบโต 



• การที่น้ําเคลื่อนที่ไดเปนเพราะวากลุมเซลลพัลวีนัส มี
ปริมาณ K+ อยูสูง เมื่อ  K+  เคลื่อนที่ออกจากเซลล
ดาน Ventral และเซลลดาน Dorsal จะรับ  K+ เขา
ไปทําใหเกิดอาการ  "หลับ" ของใบ การเคลื่อนที่
ของน้ําจึงเกี่ยวของกับพลังงานที่สามารถทํางานได
ของน้ํา และมีกลไกเหมือนกับการปดเปดของปากใบ 



การเคลือ่นที่ของพชืแบบนี้มี  2  ลกัษณะ คอื 

1. Oscillatory movement ซึ่งเปนการเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงลงมาจนถึงระยะ 2-3 
นาที เชน การเคลื่อนที่ของใบ Albizzia Mimosa  
และ  Trifolium เปนตน

2. Single event movement เปนการเคลื่อนที่ซึ่ง
เกิดขึ้นในระยะเวลา 2-3 นาทีถึง 2-3 mSec. แต
การผันกลับจะเกิดอยางชา ๆ เชน ใบ Mimosa 
บางชนิด



The EndThe End
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