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• ฮอรโมน คือ สารประกอบอินทรีย ซึ่งสามารถมี
ผลกระทบในปริมาณที่นอยมาก โดยพืชจะ
สังเคราะหที่สวนหนึ่งแลวเคลื่อนยายไปยังอีกสวน
หนึ่ง และมีผลตอกระบวนการทางสรีรวิทยาที่
คอนขางเฉพาะเจาะจง 



• สารควบคุมการเจริญเติบโต (Plant Growth
Regulator)เปนสารเคมีที่สําคัญในการเกษตรเปน
สารอินทรียซึ่งมนุษยสงัเคราะหขึ้นมาได ซึ่งบางชนดิ
มีคุณสมบัติเหมือนฮอรโมนพืช

• ในบางกรณีนี้ฮอรโมนจะทดแทนสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมได

• ในประเทศไทยการใชฮอรโมนพืชมีวัตถุประสงค
ในทางการเกษตรเพื่อใหมีผลผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพ และเพื่อความสะดวกในการจัดการ
ฟารม



ออกซนิ (Auxin)

• Charles Darwin ซึ่งศึกษาเรื่อง Phototropism 
ซึ่งพืชจะโคงงอเขาหาแสง   Darwin ทดลองกับ   
ตนกลาของ Phalaris canariensis และพบวา
โคลีออพไทลของพืชชนิดนี้จะตอบสนองตอการ
ไดรับแสงเพียงดานเดียวทาํใหเกิดการโคงเขาหา
แสง   Darwin สรุปวาเมื่อตนกลาไดรับแสงจะทําให
มี   "อิทธิพล" (Influence) บางอยางสงผานจาก
สวนยอดมายังสวนลางของโคลีออพไทล   ทําใหเกิด
การโคงงอเขาหาแสง  ซึ่งนักวิทยาศาสตรรุนตอมา
ไดศึกษาถึง "อิทธิพล" ดังกลาว 



ออกซนิ (Auxin)

• ตอมา Boysen-Jensen และ  Paal ไดศึกษา
และแสดงใหเห็นวา "อิทธิพล" ดังกลาวนี้มีสภาพ
เปนสารเคมี 

• Went ไดทํางานทดลองและสามารถแยกสารชนิดนี้
ออกจากโคลีออพไทลได  โดยตัดสวนยอดของโคลี
ออพไทลของขาวโอตแลววางลงบนวุนจะทําให
สารเคมีที่กระตุนการเจริญเติบโตไหลลงสูวุน เมื่อ
นําวุนไปวางลงที่ดานหนึ่งของโคลีออพไทลทีไ่มมี
ยอดดานใดดานหนึ่งจะทําใหโคลีออพไทลดังกลาว
โคงได 



ออกซนิ (Auxin)

• สารเคมีดังกลาวไดรับการตั้งชื่อวา ออกซิน ซึ่งใน
ปจจุบันพบในพืชชั้นสูงทั่วๆ ไป และมีความสําคัญ
ตอการเจริญเติบโตของพืช สังเคราะหไดจากสวน
เนื้อเยื่อเจริญของลําตน ปลายราก ใบออน ดอกและ
ผล และพบมากที่บริเวณเนื้อเยื่อเจริญโคลีออพไทด
และคัพภะ รวมทั้งใบที่กําลังเจริญดวย 



งานทดลองของนกัวิทยาศาสตร ซึ่งนาํมาสูการคนพบออกซินในพืช ทุกการทดลอง ทาํกับโคลี
ออพไทดของตนกลาของพชืตระกูลหญา ลูกศร 3 เสนที่ติดกนั แสดงทิศทางของ unilateral
light ในการทดลองของ Went แสดงถึง Went Avena curvature test



การสังเคราะหออกซนิ

• การสังเคราะหออกซินนั้นมีกรดอะมิโน L-Tryptophan 
เปนสารเริ่มตน  (Precursor) L-Tryptophan เปน
กรดอะมิโนที่มีโครงสรางของ Indole อยู การสังเคราะห
ออกซิน แสดงในรูปที่ 12.2 ซึ่งในการสังเคราะห IAA 
นั้น จะมี IAAld และ IPyA เปนสารที่พบในระหวางการ
สังเคราะห ในพืชบางชนิด  เชน ขาวโอต ยาสูบ    
มะเขือเทศ ทานตะวัน และขาวบารเลย พบวา 
Tryptophan สามารถเปลี่ยนเปน Tryptamine ได  
ในพืชตระกูลกะหล่ํา  Tryptamine อาจจะเปลี่ยนไป
เปน Indoleacetaldoxime  แลวเปลี่ยนไปเปน  IAN 
แลวจึงเปลี่ยนเปน IA





การสังเคราะหออกซนิ

• การศึกษาเรื่องการสังเคราะหออกซินมักศึกษาจาก
เนื้อเยื่อปลายรากหรือปลายยอด และพบวา IAA นี้
สังเคราะหไดทั้งในสวนไซโตซอล (Cytosol) ไมโต-
คอนเดรีย และคลอโรพลาสต ในการศึกษาในปจจุบัน
พบวา  Phenylacetic acid หรือ  PAA มี
คุณสมบัติของออกซินดวยและสามารถสังเคราะหได
จาก   L-Phenylalanine โดยพบในคลอโรพลาสต 
และไมโตคอนเดรียของทานตะวัน



การสังเคราะหออกซนิ

• สารสังเคราะหที่มีคุณสมบัติของออกซินมีหลายชนิด
ที่สําคัญทางการเกษตร เชน  สาร 2, 4-
dichlorophenoxyacetic acid หรือ 2,4-D ซึ่ง
ใชในการกําจัดวัชพืช IBA หรือ Indole butyric 
acid ใชในการเรงใหสวนที่จะนําไปปกชําเกิดราก
เร็วขึ้น และ NAA หรือ Napthalene acetic acid 
จะชวยในการติดผลของผลไมบางชนิด 





• โครงสรางของโมเลกุลที่สําคัญของสารที่จะมี
คุณสมบัติของออกซินคือ ตองประกอบดวยประจุลบ 
(Strong Negative Charge) ซึ่งเกิดจากการแตก
ตัวของกลุมคารบอกซิล และประจุลบจะตองอยูหาง
จากประจุบวก (Weaker Positive Charge)
บนวงแหวนดวยระยะทางประมาณ 5.5 Angstrom



การสลายตวัของ IAA
1. Photo-oxidation IAA ทีอ่ยูในสภาพสารละลายจะ
สลายตัวไดเมื่อไดรับแสง การเกิด Photo-oxidation 
ของ IAA จะถูกเรงโดยการปรากฏของสารสีตาม
ธรรมชาติ หรือที่สังเคราะหได จึงอาจจะเปนไปไดวา
การที่สารสีของพืชดูดซับพลังงานจากแสงแลวทําใหเกิด
การออกซิไดซ IAA ซึ่งสารสีที่เกี่ยวของ คือ ไรโบฟลา-
วิน และไวโอลาแซนธิน (Riboflavin และ 
Violaxanthin) สารที่เกิดขึ้นเมื่อ IAA สลายตัวโดย
แสงคือ 3-methylene-2-oxindole และ 
Indoleacetaldehyde



2. การออกซิไดซโดยเอนไซม (Enzymic Oxidation 
of IAA) พืชหลายชนิดมีเอนไซมเรียกวา IAA-
oxidase ซึ่งจะคะตะไลท   สลาย IAA ได
คารบอนไดออกไซด และเปนปฏิกิริยาที่ใชออกซิเจน 
IAA-oxidase ผลิตภัณฑที่ได คือ 3-methylene-2-
oxindole และถูกเมตาโบไลซตอไป เปน 3-methyl-
2-oxindole 



3. รวมกับสารชนิดอื่นในไซโตพลาสต

4. เปลี่ยนเปนอนุพันธชนิดอื่น 



1. Bioassay คือ  การวัดปริมาณออกซินโดยใช
ชิ้นสวนของพืช  เชน โคลีออพไทลของขาวโอตหรือ
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวอื่นๆ แลววัดความโคงของยอดโดย
การวางออกซินที่ตองการวัดปริมาณลงบนสวนของ
โคลีออพไทลซึ่งตัดยอดออกแลว มุมที่โคงจะบอก
ปริมาณของออกซินไดโดยเปรียบเทียบจากเสน
มาตรฐาน (Standard Curve)









• 2. การวัดจากคุณสมบัติทางฟสิกส สกัดจนเปนสาร
บริสุทธิ์แลวจึงใชเครื่อง Gas Chromatography 
รวมกับ Mass Spectrometry ในการจําแนกและ
หาปริมาณ 

• 3. การวัดโดยวิธีเคมีโดยใหออกซินทําปฏิกิริยากับ 
Salkowski's Reagent  (acidified ferric 
chloride) หรือใช Ehrllch's Reagent ซึ่งจะ
เกิดสีขึ้นมา จากนั้นวัดความเขมของสีแลว
เปรียบเทียบกับเสนมาตรฐาน 



การเคลื่อนทีข่องออกซนิในตนพืช

• การเคลื่อนที่ของออกซินจะเปนแบบโพลาไรซ 
(Polarized)  คือ  เคลื่อนที่ไปตามยาวของลําตนโดย
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากกวาทิศทางตรงกันขาม 

• การเคลื่อนที่ของออกซินในสวนที่อยูเหนือดิน จะเปน
แบบโพลาร เบสิพีตัล (Polar Basipetal) คือ จะ
เคลื่อนที่จากแหลงผลิตที่ยอดไปสูโคนตน 

• การเคลื่อนที่ของออกซินจะเกิดแบบเบสิพีตัลก็ตอเมื่อ
ทอนเนื้อเยื่อวางอยูในลักษณะปกติของลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาเทานั้น 

















• ในกรณีของโคลีออพไทลของพืชนั้นชี้ใหเห็นวาออก-
ซินเคลื่อนที่ผานเซลลทุกเซลลลงมาแตในกรณีของลํา-
ตนนั้นยังไมมีหลักฐานชี้ใหเห็นเดนชัดนัก แตอาจจะ
เปนไปไดวาโปรแคมเบียม (Procambium) และ
แคมเบียม (Cambium) 

• การเคลื่อนที่ของออกซินในรากก็มีลักษณะเปนโพลาร  
แตเปนแบบ อะโครพีตัล 



• กลไกในการทํางานของออกซินในระยะที่ผานมาจะ
มีแนวความคิดเปนสองอยาง คือ แนวคิดที่เกี่ยวของ
กับผนังเซลลเปนสวนที่รับผลกระทบของออกซิน 
และขยายตัว  สวนอีกแนวคิดหนึ่งมุงไปที่ผลของ
ออกซินตอเมตาบอลิสมของกรดนิวคลีอิคในปจจุบัน
ไดนําสองแนวคิดมาวิเคราะหรวมกันเพื่อศึกษา
กลไกในการทํางานของออกซิน และยังศึกษาผลของ
ออกซินตอเยื่อหุมเซลลดวย 



• การขยายตัวของเซลลจะสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณและกิจกรรมของเอนไซม โดยที่ออกซินจะมี
บทบาทตอ กระบวนการเมตาบอลิสมของกรดนิวคลีอิค 
โดยการศึกษาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เปนไสของ
ตนยาสูบ (Tobacco Pith) ซึ่งจะเจริญไปเปนกลุม
เนื้อเยื่อ (Callus) นั้นพบวามีปริมาณของ RNA เพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้เพราะออกซินจะกระตุนใหมีการ
สังเคราะห RNA มากขึ้น แลวสงผลไปถึงการเจริญ
ของกลุมเนื้อเยื่อ  ถาหากใชสารระงับการสังเคราะห
โปรตีนหรือ RNA  ความสามารถในการกระตุนการ
เจริญเตบิโตของออกซินจะหายไป 



• ออกซินมีผลตอระดับเอนไซม     โดยผานทางการ
สังเคราะห RNA นอกจากนั้นออกซินยังมีผลกระทบ
ตอกิจกรรมของเอนไซมโดยตรง เชน การกระตุนให
เอนไซมเกิดกิจกรรมหรือเปลี่ยนรูปมาอยูในรูปที่มี
กิจกรรมได 

• นักวิทยาศาสตรไดมุงความสนใจไปสูเอนไซมที่
สัมพันธกับกระบวนการขยายตัวของเซลล   เซลลพืช
จะมีผนังเซลลอยูขางนอกสุด ดังนั้นการเจริญของ
เซลลจะเกิดขึ้นไดเมื่อคุณสมบัติของผนังเซลล
เปลี่ยนไปในทางที่กอใหเกิดการขยายตัวของ         
โปรโตพลาสต 



• เซลลพืชทุกชนิดที่ผานขั้นตอนของเนื้อเยื่อเจริญ
มาแลวจะผานขั้นตอนการเจริญเติบโต  2 ขั้น     
คือ    การแบงเซลลและการขยายตัวแวคคิวโอขึ้น
ภายในเซลล (Vacuolation) 

• การขยายตัวของเซลลนั้น ไมเพียงแตผนังเซลลยืด
ตัวเทานั้น แตยังมีการเพิ่มความหนาของผนังเซลล
เพราะมีสารใหม ๆ ไปเกาะดวย 



• นักวิทยาศาสตรไดนําเอาโคลีออพไทลหรือลําตนที่
ไมไดรับแสงไปแชลงในสภาพที่มี pH ประมาณ 3 
ปรากฏวาโคลีออพไทลและลําตนสามารถยืดตัวได 
และเรียกปรากฏการณนี้วา "Acid Growth Effect"
ซึ่งใหผลเหมือนกับการใหออกซินแกพืช   การ
ทดลองนี้ไดนําไปสูการศึกษาที่แสดงวาออกซิน 
กระตุนการปลดปลอย  H+ หรือโปรตอนจาก
เนื้อเยื่อ ทําให  pH ของผนังเซลลต่ําลง        ซึ่ง
การปลดปลอย H+ นี้ตองใชพลังงานจากการหายใจ
ดวย  สมมุติฐานเกี่ยวกับ "Proton-Pump" นี้ คาด
วาเกิดในเยื่อหุมเซลล 



• การเจริญของเซลลตองการ RNA และโปรตีน
ในชวงที่เซลลยืดตัว เพราะในการยืดตัวของเซลลนั้น
ผนังเซลลไมไดบางลงไป แตยังคงหนาเทาเดิมหรือ
หนาขึ้น ดังนั้นจึงตองมีการสรางผนังเซลลเพิ่มขึ้น
ดวย ในการสรางผนังเซลลนั้นตองใชเอนไซมและ 
RNA pH ต่ํามีผลตอการเปลี่ยนคุณสมบัติของ
ผนังเซลลในแงที่วา แขนที่เกาะกันของผนงัเซลลนั้น
อาจจะถูกทําลายในสภาพที่ pH ต่ํา   หรืออาจจะเปน 
pH ที่เหมาะสมสําหรับเอนไซม ที่จะทําใหผนังเซลล
เปลี่ยนไป 









การตอบสนองของพชืตอออกซนิ 

1. การตอบสนองในระดับเซลลออกซินทําใหเกิด    
การขยายตัวของเซลล  (Cell enlargement) 

2. การตอบสนองของอวัยวะหรือพืชทั้งตน

2.1 เกี่ยวของกับการตอบสนองของพืชตอแสง 
(Phototropism) Geotropism ดงัไดกลาวมาแลว

2.2 การที่ตายอดขมไมใหตาขาง
เจริญเตบิโต (Apical Dominance)



2.3 การติดผล เชน กรณีของมะเขือเทศ ออกซินใน
รูปของ 4 CPA จะเรงใหเกิดผลแบบ Pathenocarpic 
และในเงาะถาใช NAA 4.5 เปอรเซ็นต จะเรงการเจริญ
ของเกสรตัวผูทําใหสามารถผสมกับเกสรตัวเมียได     
ในดอกที่ไดรับ NAA เกสรตัวเมยีจะไมเจรญิเพราะ
ไดรับ NAA ที่มีความเขมขนสูงเกินไป แตเกสรตัวผูยัง
เจริญได ทําใหการติดผลเกดิมากขึ้น

2.4 ปองกันการรวงของผลโดยออกซินจะยับยั้งไมให
เกิด Abcission layer ขึ้นมา เชน การใช 2,4-D 
ปองกันผลสมไมใหรวง หรือ NAA สามารถปองกันการ
รวงของผลมะมวง

2.5 ปองกันการรวงของใบ
2.6 ในบางกรณีออกซินสามารถทําใหสัดสวนของ

ดอกตัวเมยี    และตัวผูเปลี่ยนไปโดยออกซินจะกระตุน
ใหมีดอกตัวเมยีมากขึ้น



จิบเบอเรลลนิ (Gibberellins)

• เมื่อ Kurosawa นักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุน ศึกษาในตนขาว
ที่เปนโรค Bakanae หรือโรคขาวตัวผู ซึง่เกิดจากเชื้อรา 
Gibberella fujikuroi หรอื Fusarium
moniliforme ซึ่งทําใหตนขาวมีลกัษณะสูงกวาตนขาวปกติ 
ทําใหลมงาย 

•  ความรูเกีย่วกบัโครงสรางและสวนประกอบทางเคมีของจิบ
เบอเรลลินนั้นไดรับการศึกษาในป 1954 โดยนกัเคมีชาว
อังกฤษซึ่งสามารถแยกสารบรสิุทธิจ์ากอาหารเลี้ยงเชื้อรา 
Gibberella fujikuroi และเรยีกสารนีว้ากรดจิบเบอเรลลิค 
(Gibberellic Acid)





• ในปจจุบันมีจิบเบอเรลลินซึง่เปนชื่อเรยีกทัว่ ๆ ไปของ
สารประกอบประเภทนี้ประมาณไมนอยกวา 80 ชนิด ชื่อเรยีก
สารประกอบชนิดนี้จะตั้งชื่อดังนี้   คือ Gibberellins A1
(GA1),  A2, A3 เปนตน  โดยทีก่รดจิบเบอเรลลิค คือ GA3

• GA ทุกชนิดจะมีโครงสรางพื้นฐานของโมเลกลุเปน 
Gibberellane Carbon Skeleton ซึ่งจะเหมือนกับกรดจบิ
เบอเรลลิค จะแตกตางกันตรงจํานวนและตําแหนงของกลุมที่เขา
แทนที่ในวงแหวนและระดับของความอิม่ตัวของวงแหวน A
GA ประกอบดวยคารบอนประมาณ    19-20 อะตอม ซึ่งจะ
รวมกนัเปนวงแหวน  4 หรือ 5 วงและจะตองมกีลุมคารบอก-
ซิล อยางนอย 1 กลุม โดยใชชื่อยอวา GA



การสังเคราะหจิบเบอเรลลนิ 

• การสังเคราะห GA  แสดงอยูในรูปที่ 12.3
โดยที่สารเริ่มตนเปนกรดเมวาโลนิค (Mevalonic
Acid) เปลี่ยนไปตามวิถีจนเกิดเปนกรดคอรีโนอิค 
(Kaurenoic Acid) แลวจึงเปลี่ยนไปเปน GA ซึ่ง
วิถีในชวงที่เปลี่ยนไปเปน GA ชนิดตาง ๆ นี้ยังไม
ทราบแนชัดนัก   สารชนิดแรกที่มีวงแหวนของ 
Gibberellane  คือ  อัลดีไฮดของ GA12



การสังเคราะหจิบเบอเรลลนิ

• ในปจจุบันมีสารชะงักการเจริญเติบโต 
เชน CCC หรือ Cycocel AM0-1618 
Phosfon-D และ SADH หรือ Alar ซึ่งใชกันมาก
ในการเกษตร   สารเหลานี้บางชนิดสามารถระงับ 
กระบวนการสังเคราะหจิบเบอเรลลินได เชน AMO-
1618 สามารถระงับการสังเคราะหจิบเบอเรลลินใน
อาหารสํารอง (Endosperm) ของแตงกวาปา  โดย
ระงับในชวงการเปลี่ยน Geranylgeranyl
pyrophosphate ไปเปน Kaurene ในทํานอง
เดียวกัน CCC สามารถระงับกระบวนการนี้ไดดวย 











การสังเคราะหจิบเบอเรลลนิ

• ใบออน ผลออนและตนออนเปนสวนที่สราง GA 
ของพืช รากพืชอาจจะสามารถสราง GA ไดบาง 

• GA ที่พบในปจจุบันจึงเปนสารธรรมชาติทั้งสิ้น 



การสลายตวัของจิบเบอเรลลนิ 
• จิบเบอเรลลินมีกิจกรรมทางสรีรวิทยาอยูไดเปน
ระยะเวลานานในเนื้อเยื่อพืช 

• จิบเบอเรลลินสามารถเปลี่ยนจากชนิดหนึ่งไปเปนจิบ
เบอเรลลินอีกชนิดหนึ่งไดในเนื้อเยื่อพืช

• จิบเบอเรลลินในรูปของไกลโคไซด (Glycosides)

• กรดจิบเบอเรลลิค  ซึ่งอยูในสภาพสารละลายถูกทํา
ใหสลายตัวไดโดยใช  Acid Hydrolysis ที่
อุณหภูมิสูงและไดผลิตภัณฑคือกรดจิบเบอเรลลี-
นิค (Gibberellenic Acid) และกรดจิบเบอริค 
(Gibberic Acid)



การหาปริมาณจิบเบอเรลลนิ

1. ใชวิธีโครมาโตกราฟ  เชน GC หรือ 
Gas Chromatograph และ Paper
Chromatograph

2. ใชวิธี Bioassay โดยการที่จิบเบอเรลลินสามารถ
ทําใหพืชแคระ (ขาวโพดและถั่ว) เจริญเปนตนปกติ
ได หรือโดยการที่จิบเบอเรลลินสามารถปองกันการ
เกิดการเสื่อมสลาย (Senescence) หรือโดยหา
ปริมาณจิบเบอเรลลินจากการกระตุนใหเมล็ดขาว-
บารเลยสรางเอนไซม แอลฟา อะมัยเลส ( α-
amylase) ในอาหารสํารอง



• จิบเบอเรลลินสามารถเคลื่อนยายหรือเคลื่อนที่ในพืช
ไดทั้งทางเบสิพีตัล  และอะโครพีตัล  และการ
เคลื่อนที่ไมมีโพลาริตี้ การเคลื่อนยายเกิดขึ้นทั้งใน
สวนของทออาหารและทอน้ํา 

• จิบเบอเรลลินจากยอดออนลงมาสูสวนลางของลําตน
นั้นไมไดเกิดในทอน้ํา   ทออาหารเพราะสวนของ
ยอดออนเปนสวนที่ดึงอาหารและธาตุอาหารให
เคลื่อนที่ขึ้นไปแบบอะโครพีตัล ดังนั้นจิบเบอเรลลิน 
จึงไมไดเคลื่อนที่ทางทออาหารและยังไมทราบวิถี
การเคลื่อนที่แนชัด 



กลไกในการทํางานของจิบเบอเรลลนิ 

• ระดับของกิจกรรมของเอนไซมหลายชนิดมีผลกระทบ
จากปริมาณของจิบเบอเรลลิน เอนไซมซึ่งมีกิจกรรม
เพิ่มขึ้นเมื่อไดรับจิบเบอเรลลิน คือ เอนไซม แอลฟา
และเบตา-อะมัยเลส (α และ β-amylase) โปรตีเอส 
(Protease)  และไรโบนิวคลีเอส (Ribonuclease) 
ซึ่งพบในเมล็ดขาวบารเลยซึ่งกําลังงอก 



• ระดับกิจกรรมของเอนไซมซึ่งถูกควบคุมโดยจิบเบอ-
เรลลิน ทํากันมากในเอนไซม แอลฟา อะมัยเลส ใน
เมล็ดขาวบารเลย     ในเมล็ดขาวบารเลยทีแ่หงที่ยังไม
ดูดซับน้ําจะไมมีเอนไซมแอลฟา อะมัยเลส ปรากฏอยู
เอนไซมนี้จะปรากฏขึ้นและปลดปลอยออกมาจากชั้น
ของอะลีโรนของเมล็ด  เปนการตอบสนองตอจิบเบอ-
เรลลินซึ่งสังเคราะหจากตนออนที่กําลังงอก  เนื้อเยื่อ
ชั้นอะลีโรนซึ่งแยกจากเมล็ดที่ไมงอกจะมีกิจกรรมของ
แอลฟา อะมัยเลส นอยมาก 



• จิบเบอเรลลินควบคุมกิจกรรมของแอลฟา อะมัยเลส 
ผานทางการสังเคราะห RNA สารชะงักการ
สังเคราะห RNA เชน แอคติโนมัยซิน-ดี 
(Actinomycin-D) จะชะงักกระบวนการกระตุน
การสังเคราะห RNA 2-3 ชั่วโมง หลังจากเติมจิบ
เบอเรลลิน ในขณะทีส่ารชะงักการสังเคราะหโปรตีน 
เชน ไซโคลเฮคซิไมด (Cycloheximide) จะระงับ
การปรากฏของกิจกรรมของแอลฟา อะมัยเลส 
หลังจากชวง "lag" เริ่มตน 



บทบาทของจิบเบอเรลลนิที่มีตอพืช 

1. กระตุนการเจริญเตบิโตของพืชทั้งตน 

2. กระตุนการงอกของเมล็ดที่พักตัวและตาที่พักตัว 

3. การแทงชอดอก    การออกดอกของพืชเกี่ยวของกับ
ปจจัยหลายอยาง เชน  อายุ  และสภาพแวดลอม       
จิบเบอเรลลินสามารถแทนความตองการวันยาวในพืช
บางชนิดได และยังสามารถทดแทนความตองการ
อุณหภูมิต่ํา (Vernalization) ในพืชพวกกะหล่ําปลี 
และแครอท



4. จิบเบอเรลลิน สามารถกระตุนการเคลื่อนที่ของอาหาร
ในเซลลสะสมอาหารหลังจากที่เมล็ดงอกแลว 

5. กระตุนใหเกิดผลแบบ Parthenocarpic ในพืชบาง
ชนิด เปลี่ยนรูปรางของใบพืชบางชนิด เชน English
Ivy และทําใหพืชพัฒนาการเพื่อทนความเย็นได

6. จิบเบอเรลลินมักเรงใหเกิดดอกตัวผู 





ไซโตไคนนิ (Cytokinins)

• 1920 Haberlandt ไดแสดงใหเห็นวามีสารชนิด
หนึ่งเกิดอยูในเนื้อเยื่อพืชและกระตุนใหเนื้อเยื่อ
พาเรนไคมาในหัวมันฝรั่งกลับกลายเปนเนื้อเยื่อ
เจริญได ซึ่งแสดงวาสารชนิดนี้สามารถกระตุนใหมี
การแบงเซลล  ตอมามีการพบวาน้ํามะพราวและ
เนื้อเยื่อของหัวแครอทมีคุณสมบัติในการกระตุนการ
แบงเซลลเชนกัน 



ไซโตไคนนิ (Cytokinins)

• Skoog และ Steward ทําการทดลองใน
สหรัฐอเมริกา โดยศึกษาความตองการสิ่งที่ใชใน
การเจริญเติบโตของกลุมกอนของเซลล (Callus) 
ซึ่งเปนเซลลที่แบงตัวอยางรวดเร็ว แตไมมีการ
เปลี่ยนแปลงทางคุณภาพเกิดขึ้นของ pith จากยาสูบ
และรากของแครอท 



ไซโตไคนนิ (Cytokinins)

• Miller ไดแยกสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
คลายคลึงแตมีประสิทธิภาพดีกวาอะดีนีน ซึ่งไดจาก
การสลายตัวของ DNA ของสเปรมจากปลาแฮรริง 
สารชนิดนี้ คือ  6-(furfuryl-amino) purine  ซึ่งมี
สูตรโครงสรางคลายอะดีนีน เนื่องจากสารชนิดนี้
สามารถกระตุนใหเกิดการแบงเซลลโดยรวมกับ   
ออกซิน จึงไดรับชื่อวาไคเนติน (Kinetin)



• สารสังเคราะหที่มีกิจกรรมของไซโตไคนินสูงที่สุด
คือ เบนซิลอะดีนีน (Benzyladenine หรือ BA) 
และเตตระไฮโดรไพรานีลเบนซิลอะดีนีน 
(tetrahydropyranylbenzyladenine หรือ 
PBA)



• ไซโตไคนินที่เกิดในธรรมชาติเปนสารประกอบ
พิวรีน   ในป 1964 Letham ไดแยกไซโต
ไคนินชนิดหนึ่งจากเมล็ดขาวโพดหวาน และ
พบวา เปนสาร   6-(4-hydroxy-3-methyl 
but-2-enyl) aminopurine ซึ่ง Letham ได
ตั้งชื่อวา ซีเอติน (Zeatin)



• นับตั้งแตมีการแยกไซโตไคนินชนิดแรกคือซีเอติน
แลว    ก็มีการคนพบไซโตไคนิน อีกหลายชนิดซึ่ง
ทุกชนิดเปนอนุพันธของอะดีนีน คือ เปน 6-
substituted amino purines ซีเอตินเปนไซโต-
ไคนินธรรมชาติซึ่งมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 











Non-purine Compounds  with 
Cytokinin-like  Activity













ไซโตไคนนิ



การสงัเคราะหไซโตไคนิน
• การสงัเคราะหไซโตไคนินตนพืชเกิดโดยการ substitution 
ของ side chian บนคารบอนอะตอมที่6 ของอะดีนีน ซึ่ง 
side chian ของไซไคนีนในสภาพธรรมชาติประกอบดวย
คารบอน 5 อะตอม  จึงเปนการชี้ใหเห็นวาเกิดมาจากวถิกีาร
สังเคราะหไอโซพรีนอยด (Isopreoid) ตอมาพบวา กลุมของ
ไซโตไคนนิเกิดขึ้นบน t-RNA ได และเมื่อใชเมวาโลเนต 
(Mavalonate หรือ MVA) ที่มีสารกมัมันตรังสจีะสามารถ
ไปรวมกับกลุมอะดีนีนของ t-RNA เกิดเปนไดเมทธลิอลัลลิ 
(Dimethylallyl side chian) เกาะดานขาง ในเชื้อรา 
Rhizopus นั้น Dimethylallyl adenine สามารถ
เปลี่ยนไปเปน Zeatin ได  จึงคาดวา Zeatin อาจจะเกิดจาก
ออกซ-ิไดซ Dimethylallal adenine



• พบไซโตไคนินมากในผลออนและเมล็ด ในใบออนและปลาย
รากซึง่ไซโตไคนินอาจจะสงัเคราะหที่บริเวณดังกลาวหรอื
อาจจะเคลื่อนยายมาจากสวนอื่นๆ ในรากนัน้มีหลกัฐานที่ชี้
ชัดใหเห็นวาไซโตไคนินสังเคราะหที่บริเวณนี้ไดเพราะเมื่อมี
การตัดรากหรอืลาํตน พบวาของเหลวทีไ่หลออกมาจากทอน้ํา
จะปรากฏไซโตไคนินจากสวนลางขึ้นมา ติดตอกนัถึง 4 วัน 
ซึ่งอาจจะเปนไปไดวาไซโตไคนินสังเคราะหจากทีร่ากแลว
สงไปยังสวนอื่นๆ โดยทางทอน้ํา หลักฐานทีแ่สดงวา
สังเคราะหที่สวนอื่นยังไมพบและการเคลือ่นยายของไซโต-
ไคนนิจากสวนออน เชน ใบ เมล็ด ผล ยังเกิดไมดีและไมมาก



การสลายตัวของไซโตไคนนิ

• ไซโตไคนนิสามารถถกูทําลายโดยการออกซเิดชั่น ทําให 
side chian อะดีนีน ติดตามดวยการทาํงานของเอน็ไซม  
แซนทีออกซิเดส (Xanthine Oxidase) ซึ่งสามารถ
ออกซไิดซ พิวรนีเกิดเปนกรดยรูคิ (Uric Acid) และ
กลายเปนยเูรียไปในที่สุด อยางไรก็ตามในใบพืชไซโตไคนิน
อาจจะถูกเปลีย่นไปเปนกลูโคไซด โดยน้ําตาลกลูโคสจะไป
เกาะกับตําแหนงที่ 7 ของอะดีนีนเกิดเปน 7-กลโูคซีลไซโต
ไคนนิ (7-glucosylcyto- kinins) หนาที่ของไซโตไคนนิ 
กลูโคไซดยงัไมทราบแนชัดนัก อาจจะเปน “detoxification” 
ซึ่งไมเกี่ยวของกบักจิกรรมทางเมตาบอลสิมหรอือาจจะเปน
รูปทีไ่ซโตไคนินอาจจะถูกปลดปลอยออกมาในบางสภาวะได 
จากการศึกษาโดยใช Radioactive BA พบวาสามารถ
สลายตัวกลายเปนกรดยูริคแลวอาจจะรวมกบั RNA ได









การเคลื่อนทีข่องไซโตไคนิน

• ยังไมมีหลกัฐานวาเคลือ่นที่อยางไรแน จากการทดลอง
ทราบวาระบบรากเปนสวนสาํคัญในการสงไซโตไคนิน
ไปยังใบ และปองกันการเสือ่มสลายของใบกอนระยะอนั
สมควรเปนหลักฐานทีส่าํคัญที่ชี้ใหเห็นวา ไซโตไคนินมี
การเคลือ่นที่ขึ้นสูยอด

• ในทางตรงกันขามไซโตไคนินซึง่พบที่ผลซึ่งกําลัง
เจริญเติบโตไมเคลือ่นที่ไปสวนอืน่เลย ในทํานอง
เดียวกันจากการศึกษากับการใหไซโตไคนินจาก
ภายนอก  เชน  ใหไคเนติน พบวาจะไมเคลื่อนยายเปน
เวลานาน



• ในการใหไซโตไคนินกับตาขางเพื่อกําจัด Apical 
dominance นั้น พบวาไซโตไคนินจะไมเคลือ่นที่เลย
เปนระยะเวลานานมาก ในการทดลองกบั BA พบวา BA 
สามารถเคลือ่นที่ผานกานใบและลกัษณะแบบ Polar 
เหมือนกับออกซเิจนในทุการศึกษาพบวา ไซโตไคนนิใน
ใบจะไมเคลือ่นที่รวมทั้งในผลออนดวย สวนผลของราก
ในการควบคุมการเจรญิเติบโตของสวนเหนือดินอาจจะ
อธิบายไดถงึไซโตไคนินที่เคลือ่นที่ในทอน้ํา ซึ่งพบเสมอ
ในการทดลองวาไซโตไคนนิสามารถเคลือ่นที่จากสวน
รากไปสูยอด แตการเคลือ่นที่แบบ Polar ยังไมเปนที่
ยืนยนัการเคลื่อนที่ของไซโตไคนินในพืชยังมีความ
ขัดแยงกันอยูบาง



การหาปริมาณของไซโตไคนนิ

1. ใช Toobacco callus test 

2. Leaf senescence test



• ไซโตไคนินที่เกิดในธรรมชาติทั้งหมดเปนสารที่
เปนอะดีนีน มี side chain ซึ่งมีคารบอน 5 อะตอม
เกาะอยูทีต่ําแหนงที่ 6 ของแหวนอะดีนีน ซึ่งจาก
การศึกษาพบวา เมื่อ side chain ไมเปนวงแหวน
จํานวนคารบอนอะตอมที่เหมาะสมที่สุดคือ 5 อะตอม 
การเพิ่มหรือการลดขนาดของ side chain  จะลด
กิจกรรมทางสรีรวิทยาของไซโตไคนินลง แตไมทําให
กิจกรรมหมดไปการปรากฏของแขนแบบ double 
bond ขึ้นที่ side chain จะเพิ่มประสิทธิภาพของไซ
โตไคนินใหมากขึ้น



กลไกการทาํงานของไซโตไคนนิ

• ไซโตไคนินมีบทบาทสําคัญคือควบคุมการแบงเซลล 
และไซโตไคนินที่เกิดในสภาพธรรมชาตินั้นเปนอนุ-
พันธุของอะดีนีนทั้งสิ้น ดังนั้นงานวิจัยเกี่ยวกับกลไก
การทํางานจึงมีแนวโนมในความสัมพันธกับกรดนิว-
คลีอิค กลไกการทํางานของไซโตไคนินยังไมเดนชัด
เหมือนกับออกซิน และจิบเบอเรลลิน แตไซโตไคนิน
มีผลใหเกิดการสังเคราะห RNA และโปรตีนมากขึ้น
ในเซลลพืช ผลการทดลองรายงานกลาววา หลังจาก
ใหไซโตไคนินกับเซลลพืชแลวจะเพิ่มปริมาณของ 
m-RNA , t-RNA และ r-RNA



• ไซโตไคนินอาจจะทํางานโดยควบคุมกิจกรรมของ
เอ็นไซมโดยตรงมากกวาที่เกี่ยวกับการสังเคราะห
เอนไซม ไซโตไคนินมีอิทธิพลตอเอนไซมหลาย
ชนิด เชน ไคเนส (Kinases) ทีใ่ชในกระบวนการ
หายใจ นอกจากนั้นกิจกรรมของเอนไซมที่ใชใน
กระบวนการสังเคราะหแสงก็เพิ่มขึ้น



ผลของไซโตไคนนิ

1. กระตุนใหเกิดการแบงเซลลและการเปลีย่นแปลงทาง
คุณภาพใน tissue culture โดยตองใชรวมกับ Auxin 
ในการเลี้ยงเนื้อเยือ่พชืนั้นหากฮอรโมน ไซ-โตไคนินมา
กกวาออกซนิจะทาํใหเนือ้เยือ่นั้นเจรญิเปน  ตา ใบ และลํา
ตน แตถาหากสัดสวนของออกซินมากขึน้กวาไซโตไคนนิ
จะทําใหเนื้อเยือ่นั้นสรางรากขึ้นมา การ differentiate 
ของตาในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่จาก Callus จากสวนของ
ลําตนนั้น auxin จะระงับ และไซโตไคนินนัน้จะกระตุน
การเกิดและตองมีความสมดุลระหวางไซโตไคนนิและ 
ออกซนิชิ้นเนือ้เยือ่จึงจะสรางตาได



ผลของไซโตไคนิน

2. ชะลอกระบวนการเสื่อมสลาย เชน กรณีของใบที่
เจริญเตม็ที่แลวถูกตัดออกจากตน คลอโรฟลล 
RNA และโปรตีนจะเริ่มสลายตัวเร็วกวาใบที่ติด
อยูกับตน

3. ทาํใหตาขางแตกออกมาหรือกําจัดลักษณะ 
Apical Dominance ได การเพิ่มไซโตไคนิน
ใหกับตาขางจะทําใหแตกออกมาเปนใบได ทั้งนี้
เพราะตาขางจะดึงอาหารมาจากสวนอื่นทําใหตา
ขางเจริญได



ผลของไซโตไคนิน

4. ทาํใหใบเลี้ยงคลี่ขยายตัว

5.ทําใหเกิดการสรางคลอโรพลาสตมากขึ้น ซึ่งเปน
การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพอยางหนึ่ง เชน เมื่อ 
Callus ไดรับแสงและไซโตไคนิน Callus จะ
กลายเปนสีเขียว

6. ทาํใหพืชทั้งตนเจริญเติบโต

7.กระตุนการงอกของเมล็ดพืชบางชนิด



กรดแอบซิสิค (Abscisic Acid)
หรอื ABA

• ในการศึกษาถึงการรวงของใบ การพักตัวของตา
และเมล็ดในชวงป ค.ศ. 1950 – 1960 ชี้ใหเห็นวา
เปนไปไดวามีสารระงับการเจริญปรากฏอยูในตน
พืช โครงสรางของสารเคมีดังกลาวถูกคนพบในป 
1965  ในผลและเมล็ดของฝาย สารเคมีดังกลาว
ไดรับการตั้งชื่อวา กรดแอบซิสิค หรือ ABA และ
พบวาเปนสารจําพวกเซสควิเทอรพีนอยด



กรดแอบซิสิค (Abscisic Acid)
หรอื ABA

• โมเลกลุของ ABA ประกอบดวย asymmetric carbon 
atom จึงสามารถแสดงลักษณะของ optical isomerism ได 
อยางไรก็ตามในสภาพธรรมชาติ ABA จะเกิดเพียงชนิด  (+)
enantiomorph เทานัน้ ABA ยงัแสดงลกัษณะ geometric 
isomerism ไดดวย side chain จะเปน trans รอบ ๆ
คารบอนตําแหนงที่ 5 เสมอ แตโมเลกลุสามารถเปนไดทั้ง cis- 
หรอื trans รอบๆคารบอนตําแหนงที2่ ABA สวนใหญที่พบ
ในพืชจะเปน (+)-2-cis ABA แมวาจะพบ (+)-2-trans ABA 
บางแตนอยมาก ดังนั้นรูป (+)-2-cis  ของ ABA  จึงมกั
หมายถึง  ABA ทั่วไป

• ABA ถกูแยกออกจากพืชหลายชนิดทั้งแองจโิอสเปรมส  จิมโน    
สเปรมส  เฟนและมอส 
(Angiosperms,Gymnosperms,Ferns และ Mosses





การสงัเคราะห ABA
• ABA เปนสารประกอบที่มีคารบอน 15 อะตอมและเปนเซสควิ
เทอรพีนอยด ดังนั้นวถิกีารสังเคราะหจึงใชวถิีของการสังเคราะห
สารเทอรพีนอยด โดยสังเคราะหจากกรดเมวาโลนิคเปลีย่นไปจน
เปนฟารนีซลี ไพโรฟอสเฟต (Farnaesyl pyrophosphate) 

• ABA สังเคราะหในใบแกและผลแก  และจะถกูกระตุนให
สังเคราะหเมื่อขาดน้ํา โดยการสงัเคราะหเกิดในคลอโรพลาสต 
ดังนั้น ใบ ลําตน และผลไมสีเขียวจึงสงัเคราะห ABA ได 
นอกจากนัน้แหลงอาหารสาํรองและรากของขาวสาลกีส็ามารถ
สังเคราะห ABA ได เมื่อเกิดการสังเคราะห ABAแลว ABA จะ
เคลื่อนยายจากใบไปสูสวนอืน่ๆ เชน ยอด และไประงับการเจรญิ
ที่บริเวณนัน้ อาจจะกระตุนใหเกิดการพักตัวของตาในเมล็ด
อาจจะมีการสังเคราะห ABA ไดบาง หรือ อาจจะเปน ABA  ซึ่ง
สงจากใบ แตในเมล็ดมักจะมีปรมิาณของ ABA อยูมาก



การสงัเคราะห ABA

• ระดับ ABA ภายในตนพืชมีปรมิาณขึ้นๆลงๆ ตามอตัรา
การเจรญิพลังงานที่ทาํงานไดของน้ําในตนพืช

• ในตนพืชตองมกีารทาํลาย ABA ดวย แตกลไกการทําลาย
ยังไมทราบแนชัดนัก แตพบวาพบวาถาให 14 C-ABA แก
พืช ABA ดังกลาวจะเปลีย่นไปเปนกลูโคสเอสเตอรของ 
ABA อยางรวดเรว็ (Glucocose Ester) ซึ่งคอนขางจะ
เสถียรในตนพืชและยงัมีกจิกรรมคลายคลึงกบั ABA สวน
การสลายตัวของ ABA นั้น เกิดขึ้นโดยเกิดไฮดรอกซีเลชั่น
และออกซนิเดชั่นของกลุมเมทธลิที่เกาะอยูกบัวงแหวน



การหาปริมาณ ABA

1. Bioassay

2. ใช Gas chromatograph



ความสัมพันธของโครงสรางและกิจกรรม
ของ ABA

• ทั้ง ABA ที่เกิดตามธรรมชาติ (+) type 
dextorotary และสังเคราะห (-) เปน optical 
enantiomers กัน มีประสิทธิภาพตอพืชเทากันแต 
2-cis geometric isomer เทานั้นที่มีคุณสมบัติ
ของฮอรโมน







การสลายตัวของ ABA

1.เมื่อ ABA เปลี่ยนจากรูปของ cis ไปเปน trans 
isomer ก็จะหมดคุณสมบัติในการทําใหพืชตอบสนอง
ทางสรีรวิทยา

2. ถูกออกซิไดซกลายเปน Phaseic acid

3. เกิดเปนรูปที่รวมกับสารอื่น เชน เกิด Glucose ester

4. เกิดเปนสารประกอบกลุม Methyl ester ซึ่งอาจจะยัง
มีผลตอการตอบสนองของพืชบาง แตนอยลงและไม
กระตุนใหเกิดการปดของปากใบ



กลไกในการทาํงานของ ABA

• เกี่ยวของกับการควบคุมเมตาบอลิสมของกรดนิวคลีอิค 
และการสังเคราะหโปรตีน

• การปดปากใบ ซึ่งเกิดภายในไมกี่นาทีที่ไดรับ ABA 
นอกจากนั้นการยืดตัวของโคลีออพไทลที่ไดรับออกซิน
จะหยุดชะงักภายใน 2-3 นาที



การเคลื่อนทีข่อง ABA

• เคลื่อนที่ทกุทิศทางโดยไมมีโพลารีตี้  แตราก ABA  
อาจจะเคลื่อนที่ในลักษณะเบสิพีตัล



ความสัมพันธของ ABA กับการขาดน้าํ

• การขาดน้ําทําใหเยื่อหุมคลอโรพลาสตมี 
Permeability เพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดการรั่วไหลของ 
ABA จากคลอโรพลาสตซึ่งเปนบริเวณที่เหมาะสม 
ABA ของใบปกติ การลดปริมาณของ ABA ในคลอ
โรพลาสตจะกระตุนใหมีการสังเคราะห ABA เพิ่มขึ้น 
เมื่อพืชไดรับน้ําเยื่อหุมคลอโรพลาสตจะไมยอมให 
ABA รั่วไหลออกมา ทําใหการหยุดสังเคราะห ABA 
ในคลอโรพลาสต ซึ่งเปน Feedback mechanism



• ABA  กระตุนใหเกิดการปดของปากใบไดเพราะ 
ABA จะระงับการผานของ K+ เขาสู  Guard cell 
และกระตุนให Matate รั่วไหลออกจาก Guard cell 
และนอกจากนั้น ABA ยังระงับการแลกเปลี่ยนประจุ  
H + และ K + ของ Guard cell ทาํใหปริมาณของ  
K + และ Malate ของ Guard cell มีนอย ทําใหคา 
Water potential สูงขึ้น น้ําจึงไหลออกจาก Guard 
cell ทําใหปากปดได



ผลของ ABA ตอพืช

1. ลดการคายน้ําโดยกระตุนใหปากใบปด

2. กระตุนใหเกิดการพักตัวของตา

3. การรวงของใบและดอก เชน ในฝาย ผลแกที่
รวงเองจะมี ABA สูงมาก

4. เรงกระบวนการเสื่อมสภาพของใบ



เอทธิลีน (Ethylene)

• เอทธิลีนเปนฮอรโมนที่มีสภาพเปนกาซซึ่งรูจักกันมา
นานแลว จากการบมผลไม  ในป 1934 ไดมีการ
พิสูจนใหเห็นวาเอทธิลีนเปนกาซที่สังเคราะหขึ้นโดย
พืช และสามารถเรงกระบวนการสุกได



การสังเคราะหเอทธิลีน 

• การสังเคราะหเอทธิลีนเกิดโดยที่เมทไธโอนีนจะ
เปลี่ยนไปเปน SAM (S-Adenosylmethionine) 
แลวเปลี่ยนตอไปเปน ACC (1-aminocyclopropane-
1-carboxylic acid) แลวจึงเปลี่ยนเปนเอทธิลนี โดยที่
คารบอนอะตอมที่ 3 และ 4 ของเมทไธโอนีนจะ
กลายเปนคารบอนของเอทธิลีน  ในการสังเคราะหนี้
จะใหกาซคารบอนไดออกไซดออกมาดวย การ
สังเคราะห เอทธิลีนจะหยดุชะงักเมื่อบรรยากาศขาด 
O2 นอกจากนั้นยังมีสารระงับการสังเคราะหเอทธิลีน
ชนิดอื่นๆ อีก เชน AVG (Aminoethoxy vinyl 
glycine) 



การสังเคราะหเอทธิลีน 
• การสังเคราะหเอทธิลีนเกิดโดยที่เมทไธโอนีนจะเปลี่ยนไปเปน 

SAM(S-Adenosylmethionine) แลวเปลี่ยนตอไปเปน ACC (1-
aminocyclopropane-1-carboxylic acid) แลวจึงเปลี่ยนเปนเอทธิ
ลีน โดยที่คารบอนอะตอมที่ 3 และ 4 ของเมทไธโอนีนจะ
กลายเปนคารบอนของเอทธิลีน  ในการสังเคราะหนี้จะใหกาซ
คารบอนไดออกไซดออกมาดวย การสังเคราะห เอทธิลีนจะ
หยุดชะงักเมื่อบรรยากาศขาด O2 นอกจากนั้นยังมีสารระงับการ
สังเคราะหเอทธิลีนชนิดอื่นๆ อีก เชน AVG (Aminoethoxy vinyl 
glycine) 

• เอทธิลีนสามารถถูกทําลายใหเปนเอทธิลีนออก
ไซด (Ethylene oxide) ใน Vicia faba แตกลไกในการทําลายนั้นยัง
ไมทราบแนชัดนัก



การหาปริมาณของเอทธิลนี

• การใชคุณสมบัติทางฟสิกสของเอทธิลีน ซึ่งอาจจะวัด
โดย Gas Chromatograph 





การเคลื่อนทีข่องเอทธิลนี

• เอทธิลีนจะไมเคลื่อนที่ในสวนตาง ๆ ของพืชใน
ปริมาณที่มากพอที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางส
รีรวิทยาได ทัง้ ๆ ที่เอทธิลีนไมมีการเคลื่อนที่ในพืช   
แตพบวาระดับของเอทธิลีนในสวนหนึ่งของพืชจะ
สงผลใหเกิดการสังเคราะหเอทธิลีนในสวนอื่น ๆ ดวย 
เชน ถามีปริมาณของเอทธิลีนมากในสวนของรากจะ
เกิดการกระตุนใหมีการเพิ่มระดับของเอทธิลีนที่ยอด
ดวย ซึ่งกลไกการกระตุนนี้ยังไมเขาใจเดนชัดนัก   
เอทธิลีนอาจจะเคลื่อนที่ผานพืชในรูปของ ACC 



ความสมัพนัธของโครงสรางและคณุสมบตัิ
ของเอทธลินี 

คุณสมบัติของเอทธลิีนจะขึน้อยูกบัลักษณะตอไปนี้

1.มีแขนแบบ double bond และไมอิ่มตัว  ซึ่ง
จะมีคุณสมบัติมากกวา single หรือ triple bond

2. คุณสมบัติจะลดลงเมื่อโมเลกุลยาวขึ้น

3.แขนแบบ double bond จะตองอยูติดกับ
คารบอนอะตอมสุดทาย

4.คารบอนอะตอมสุดทายตองไมมีประจุบวก



กลไกการทํางานของเอทธิลีน 

• เอทธิลีนจะกอใหเกิดผลตอการเจริญเติบโตของ
พืช โดยการรวมกับ receptor site ซึ่งมีโลหะ
รวมอยู ในโมเลกุลดวย  และคาดวาโลหะดัง
กลาวคือทองแดงและ analogues ของเอทธิลีน
จะสามารถแขงขันเขารวมกับ receptor site 
และกอใหเกิดผลคลายคลึงกับผลของเอทธิลีน 
บริเวณที่เอทธิลีนรวมกับ receptor site 







กลไกการทํางานของเอทธิลีน

• เอทธิลีนจะควบคุม RNA ใหสังเคราะหโปรตีน มี
เอนไซมหลายชนิดมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นหลังจากที่
ไดรับเอทธิลีนแลว เชน เซลลูเลส (Cellulase)      
เพอรออกซิเดส (Peroxidase) ฟนีลอะลานีน 
แอมโมเนีย  ไลเอส (Phenylalanine ammonia 
lyase) และฟอสฟาเตส (Phosphatase) 



กลไกการทํางานของเอทธิลีน

• ผลของเอทธิลีนที่เกิดอยางรวดเร็วนั้น จะไม
สามารถหยุดยั้งดวย สารระงับการสราง RNA 
หรือโปรตีน เชน แอคติโนมัยซิน ดี และไซโค
เฮกซิไมด

• การที่เอทธิลีนละลายไดดีมากในไขมัน จึงคาดวา 
receptor site ก็อยูรวมกับเยื่อหุมเซลล 



ผลของเอทธิลนีตอพืช

1. กระตุนใหผลไมสุก 

2. กระตุนการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ เชน 
กระตุนใหเกิด Abcission zone ขึ้น 

3. กระตุนใหพืชออกจากการพักตัว

4. กระตุนใหเกิดดอกตัวเมียมากขึ้นในพืช 
Dioecious



การใช Hormone และ Growth Regulation บางชนดิ

Paclobutrazol ชักนําการออกดอก

Ethephon ออกดอก เปลี่ยนเพศการสุกของผลไม

NAA เปลีย่นเพศ ลดการรวงของดอกและผล

GA ยืดชอ เพิ่มขนาดของผล

IBA เรงราก

สับปะรด
Ethepon เรงการออกดอก การสุกสม่ําเสมอ

ยางพารา Ethepon เรงน้ํายาง

NAA เรงการเลื้อยของเถา ลดการรวงของ
ดอกและผล

GA เพิ่มขนาด
พืชอื่นๆ

ไมผล



The EndThe End

www.agri.cmu.ac.th/staff/faculty/danai


