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การออกดอกของพืชคือการเปลี่ยนแปลงของการการออกดอกของพืชคือการเปลี่ยนแปลงของการ
เจริญเติบโตทางดานกิ่งกานสาขาเจริญเติบโตทางดานกิ่งกานสาขา  (Vegetative  Growth)(Vegetative  Growth)
สูการเจริญทางดานการสืบพันธุสูการเจริญทางดานการสืบพันธุ  (Reproductive Growth) (Reproductive Growth) 
เ พ ร า ะ ด อ ก ก็ คื อ อ วั ย ว ะ สื บ พั น ธุ ข อ ง ต น ไ มเ พ ร า ะ ด อ ก ก็ คื อ อ วั ย ว ะ สื บ พั น ธุ ข อ ง ต น ไ ม
นั่นเองนั่นเอง   หลังจากที่พืชมีการเจริญเติบโตทางดานหลังจากที่พืชมีการเจริญเติบโตทางดาน
กิ่งกานสาขาจนถึงอายุที่มีความพรอมที่จะออกดอกกิ่งกานสาขาจนถึงอายุที่มีความพรอมที่จะออกดอก  
(Ripeness to Flower) (Ripeness to Flower) ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ใบก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ใบ
พืชพืช  ซึ่งจะสงผลใหเกิดการออกดอกไดซึ่งจะสงผลใหเกิดการออกดอกได    



ปจจัยซึ่งสําคัญที่สุดที่มีผลกระทบตอการออกดอกปจจัยซึ่งสําคัญที่สุดที่มีผลกระทบตอการออกดอก  คอืคอื  
แสงแสง   โดยที่แสงมีผลตอการออกดอกทั้งในแงของโดยที่แสงมีผลตอการออกดอกทั้งในแงของ
ชวงเวลาที่ไดรับแสงชวงเวลาที่ไดรับแสง  (Photoperiod) (Photoperiod) คุณภาพของคุณภาพของ
แสงแสง  (Wave length) (Wave length) และและ  Irradiance Irradiance หรือหรือ  
Radiant energyRadiant energy ทั้งทั้ง  3 3 สวนของแสงมักจะมีสวนของแสงมักจะมี
ผลกระทบตอการออกดอกอยางมีปฏิสัมพันธกันผลกระทบตอการออกดอกอยางมีปฏิสัมพันธกัน  
(Interaction)(Interaction)





PhotoperiodismPhotoperiodism คือคือ    การตอบสนองของพืชตอความยาวการตอบสนองของพืชตอความยาว
ของวันของวัน   โดยเฉพาะความสามารถในโดยเฉพาะความสามารถใน   การออกดอกการออกดอก       พืชพืช
จํานวนมากที่จะออกดอกไดเมื่อมีความยาวของวันที่จํานวนมากที่จะออกดอกไดเมื่อมีความยาวของวันที่
เหมาะสมเหมาะสม    การคนพบเรื่องการคนพบเรื่อง  PhotoperiodismPhotoperiodism นี้เกิดจากนี้เกิดจาก
การศึกษาของการศึกษาของ  WW..WW..GarnerGarner  และและ  HH..AA..AllardAllard (1923)(1923)  ซึ่งซึ่ง
ทดลองปลูกยาสูบพันธุทดลองปลูกยาสูบพันธุ      MarylandMaryland MammothMammoth ซึ่งจะซึ่งจะ
ออกดอกในฤดูหนาวโดยปลูกในเรือนกระจกเทานั้นออกดอกในฤดูหนาวโดยปลูกในเรือนกระจกเทานั้น  
นอกจากนั้นเขายังไดศึกษาถึงการออกดอกของนอกจากนั้นเขายังไดศึกษาถึงการออกดอกของ           ถั่วถั่ว
เหลืองทําใหสามารถแบงพืชออกเปนเหลืองทําใหสามารถแบงพืชออกเปน    33 กลุมกลุม    คือคือ



1.1.  พืชที่จะออกดอกเมื่อไดรับชวงวันสั้นพืชที่จะออกดอกเมื่อไดรับชวงวันสั้น     เรียกวาเรียกวา    
พืชวันสั้นพืชวันสั้น  ((ShortShort DayDay PlantPlant หรือหรือ  SDPSDP)) พืชชนิดพืชชนิด
นี้จะออกดอกไดเมื่อไดรับความยาวของวันสั้นกวานี้จะออกดอกไดเมื่อไดรับความยาวของวันสั้นกวา
วันวิกฤตวันวิกฤต  ((CriticalCritical dayday lengthlength))

2.2.  พืชที่จะออกดอกเมื่อไดรับชวงวันยาวพืชที่จะออกดอกเมื่อไดรับชวงวันยาว     เรียกวาเรียกวา  
พืชวันยาวพืชวันยาว  ((LongLong DayDay PlantPlant หรือหรือ  LDPLDP))  จะออกจะออก
ดอกเมื่อไดรับความยาวของวันซึ่งยาวกวาดอกเมื่อไดรับความยาวของวันซึ่งยาวกวา       วันวัน
วิกฤตวิกฤต  ((CriticalCritical dayday lengthlength))

3.3.  พืชที่ไมตอบสนองตอความยาวของวันเรียกวาพืชที่ไมตอบสนองตอความยาวของวันเรียกวา    
Day neutral plant Day neutral plant 



พืชบางชนิดจะไมสามารถออกดอกไดเลยพืชบางชนิดจะไมสามารถออกดอกไดเลย   ถาหากวาถาหากวา
ไดรับความยาวของวันที่ไมเหมาะสมไดรับความยาวของวันที่ไมเหมาะสม  ซึ่งจัดเปนพืชพวกซึ่งจัดเปนพืชพวก  
ObligateObligate PhotoperiodicPhotoperiodic PlantPlant ซึ่งมีทั้งพืชวันสั้นซึ่งมีทั้งพืชวันสั้น  เชนเชน  
XanthiumXanthium pennsylvanicumpennsylvanicum  และวันยาวและวันยาว  เชนเชน  HyoscyamusHyoscyamus
nigerniger  พืชบางชนิดจะออกดอกไดเร็วเมื่ออยูในสภาพวันสั้นพืชบางชนิดจะออกดอกไดเร็วเมื่ออยูในสภาพวันสั้น
หรือยาวหรือยาว      แตถาไมไดรับความยาวของวันตามตองการก็แตถาไมไดรับความยาวของวันตามตองการก็
จะสามารถออกดอกไดเชนกันจะสามารถออกดอกไดเชนกัน  แตตองใชเวลานานขึ้นแตตองใชเวลานานขึ้น  พืชพืช
พวกนี้เปนพวกนี้เปน  QuantitativeQuantitative PhotoperiodicPhotoperiodic PlantPlant  ซึ่งไดแกซึ่งไดแก  
พวกตองการวันสั้นคือพวกตองการวันสั้นคือ  SalviaSalvia splendenssplendens  ขาวและฝายขาวและฝาย  
สวนพืชวันยาวในกลุมนี้คือสวนพืชวันยาวในกลุมนี้คือ  ขาวสาลีขาวสาลี  และและ  FlaxFlax พืชที่พืชที่
เปนเปน  ObligateObligate PhotoperiodicPhotoperiodic PlantsPlants  จะมีความยาวของจะมีความยาวของ
วันวิกฤตวันวิกฤต  ((CriticalCritical DayDay LengthLength)) ที่แนนอนที่แนนอน



ตวัอยางของพชืวนัสั้นและวนัยาวบางชนิดตวัอยางของพชืวนัสั้นและวนัยาวบางชนิด  
พืชวนัสั้นพืชวนัสั้น  
1.1. Qualitative Short DayQualitative Short Day

AmaranthusAmaranthus caudatuscaudatus
IpomoeaIpomoea hederaceahederacea ((MorningMorning GloryGlory))
ChenopodiumChenopodium albumalbum (Pigweed)(Pigweed)
NicotianaNicotiana tabacumtabacum
ChrysanthemumChrysanthemum moriforliummoriforlium ((สายพันธุสายพันธุ  MarylandMaryland
MammothMammoth))
CoffeaCoffea arabicaarabica ((กาแฟกาแฟ))
Xanthium Xanthium strumariumstrumarium (Cocklebur)(Cocklebur)
EuphorbiaEuphorbia pulcherrimapulcherrima ((PoinsettiaPoinsettia))
FragariaFragaria ((สตรอสตรอเบอเบอรี่รี่))
GlycineGlycine maxmax ((ถั่วเหลืองถั่วเหลือง))



CanabisCanabis sativa sativa (Hemp)(Hemp)

Cosmos Cosmos bipinnatusbipinnatus (Cosmos)(Cosmos)

GossypiumGossypium hirsutumhirsutum ((ฝายฝาย))

OryzaOryza sativa sativa ((ขาวขาว))

SaccharumSaccharum offinarumoffinarum ((ออยออย))

Salvia Salvia splendenssplendens

พืชวนัสั้นพืชวนัสั้น
2.2. Quantitative Short DayQuantitative Short Day



AnethumAnethum graeolensgraeolens (Dill)(Dill)

AvenaAvena sativa sativa ((ขาวขาวโอตโอต))

Dianthus Dianthus superbussuperbus ((คารเนชั่นคารเนชั่น))

MenthaMentha piperitapiperita (peppermint)(peppermint)

RaphanusRaphanus sativussativus ((แรดิชแรดิช))

SpinaciaSpinacia oleraceaoleracea ((ปวยเหล็งปวยเหล็ง))

TrifoliumTrifolium spp.(Cloverspp.(Clover))

พืชวนัยาวพืชวนัยาว
1.1. Qualitative Long DayQualitative Long Day



พืชวนัยาวพืชวนัยาว
2.2. Quantitative Long DayQuantitative Long Day

AnthirrhinumAnthirrhinum majusmajus ((ลิ้นมังกรลิ้นมังกร))

Beta Beta vulgarisvulgaris ((หัวหัวบีทบีท))

BrassicaBrassica raparapa ((เทอรนิพเทอรนิพ))

LactucaLactuca sativa sativa ((ผักสลัดผักสลัด))

Petunia Petunia hybridahybrida ((พิพิทูทูเนียเนีย))

PisumPisum sativumsativum((ถั่วลันเตาถั่วลันเตา))

TriticumTriticum aestivumaestivum ((ขาวสาลีฤดูใบไมผลิขาวสาลีฤดูใบไมผลิ))



พืชบางกลุมทีต่องการความยาวของวนัทั้งพืชบางกลุมทีต่องการความยาวของวนัทั้ง  22  ชนดิชนดิ  
เชนเชน  พืชบางชนดิตองการวนัยาวกอนแลวตามดวยพืชบางชนดิตองการวนัยาวกอนแลวตามดวย
วันสัน้เพือ่ออกดอกวันสัน้เพือ่ออกดอก  พชืพวกนีเ้รยีกวาพชืพวกนีเ้รยีกวา  พชืวันยาวพชืวันยาว
ตามดวยวันสัน้ตามดวยวันสัน้  (Long(Long--Short Day Plant) Short Day Plant) สวนสวน
พืชทีต่องการวันสัน้กอนแลวตามดวยวนัยาวพืชทีต่องการวันสัน้กอนแลวตามดวยวนัยาว  เรยีกวาเรยีกวา  
พืชวนัสั้นตามดวยวันยาวพืชวนัสั้นตามดวยวันยาว  (Short(Short--Long Day Long Day 
Plant)Plant)





ตวัอยางพืชซึง่จดัเปนพืชวันยาวตามดวยวันสัน้ตวัอยางพืชซึง่จดัเปนพืชวันยาวตามดวยวันสัน้  คอืคอื  
BryophyllumBryophyllum  และและ  CrassulceanCrassulcean sppspp. . พชืพวกพชืพวก
นี้ในเขตอบอุนจะออกดอกตอนปลายฤดรูอนหรือฤดูนี้ในเขตอบอุนจะออกดอกตอนปลายฤดรูอนหรือฤดู
ใบไมรวงใบไมรวง  แตจะไมออกดอกในฤดูใบไมผลิแตจะไมออกดอกในฤดูใบไมผลิ    

ตวัอยางพืชพวกวนัสั้นตามดวยวันยาวตวัอยางพืชพวกวนัสั้นตามดวยวันยาว  คอืคอื  
TrifoliumTrifolium repensrepens  ซึง่จะออกดอกตอนปลายฤดูซึง่จะออกดอกตอนปลายฤดู
ใบไมหรือตนฤดรูอนใบไมหรือตนฤดรูอน



พืชที่ตองการอุณหภูมิต่ําแลวตามดวยวันยาวพืชที่ตองการอุณหภูมิต่ําแลวตามดวยวันยาว    คือคือ  
พืชในกลุมพืชในกลุม  Biennial Biennial เชนเชน  พืชตระกูลกะหล่ําพืชตระกูลกะหล่ํา  หัวหัวบีทบีท  
และธัญพืชเมืองหนาวและธัญพืชเมืองหนาว(Winner grain)(Winner grain)

พืชวันยาวที่ตองการอุณหภูมิสูงพืชวันยาวที่ตองการอุณหภูมิสูง    คือคือ    ปวยเหล็งปวยเหล็ง

พืชวันสั้นที่ตองการอุณหภูมิต่ําเพื่อออกดอกพืชวันสั้นที่ตองการอุณหภูมิต่ําเพื่อออกดอก  คือคือ  
เบญจมาศเบญจมาศ

พืชวันสั้นที่ตองการอุณหภูมิสูงเพื่อการออกดอกพืชวันสั้นที่ตองการอุณหภูมิสูงเพื่อการออกดอก  คือคือ  
China  AsterChina  Aster



การสรางการการสรางการ  ““ไหลไหล””  ของสตรอของสตรอเบอเบอรีจ่ะเกดิขึน้รีจ่ะเกดิขึน้
ภายใตสภาพวันยาวภายใตสภาพวันยาว

การสรางหัวของเจรูซาการสรางหัวของเจรูซาเร็มเร็ม  อารอารติติโชคโชค  และมันฝรั่งและมันฝรั่ง
พันธุปาจะเกดิเมื่อไดรับวันสัน้พันธุปาจะเกดิเมื่อไดรับวันสัน้

หอมหัวใหญนั้นจะสรางหัวเมื่อไดรับวันยาวหอมหัวใหญนั้นจะสรางหัวเมื่อไดรับวันยาว

พืชจะออกดอกเนือ่งจากการตอบสนองตอพืชจะออกดอกเนือ่งจากการตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมสภาพแวดลอม  เชนเชน  ความยาวของวันและอณุหภูมิความยาวของวันและอณุหภูมิ  
ใบจะตองเขาสูสภาพทีเ่รยีกวาใบจะตองเขาสูสภาพทีเ่รยีกวา  Ripeness to Ripeness to 
respond respond และเนือ้เยือ่เจริญตองมีศักยภาพที่และเนือ้เยือ่เจริญตองมีศักยภาพที่
ตอบสนองตอการกระตุนตอบสนองตอการกระตุน  (Stimulus) (Stimulus) จากใบจากใบ



ความไวตอการตอบสนองตอความยาวของวันจะความไวตอการตอบสนองตอความยาวของวันจะ
ผันแปรไปโดยสามารถแสดงจํานวนผันแปรไปโดยสามารถแสดงจํานวน  
Photoperiodic  CyclesPhotoperiodic  Cycles
Xanthium Xanthium ตองการชวงไดรับวันสั้นเพียงตองการชวงไดรับวันสั้นเพียง  11  รอบรอบ
เทานั้นก็สามารถออกดอกไดเทานั้นก็สามารถออกดอกได
ถั่วเหลืองถาไดรับวันสั้นหลายรอบจํานวนดอกจะถั่วเหลืองถาไดรับวันสั้นหลายรอบจํานวนดอกจะ
เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น
พืชที่ตองการรอบของชวงแสงพืชที่ตองการรอบของชวงแสง    11 รอบนี้รอบนี้  เรียกวาเรียกวา  
Single  Inductive  Cycle  Single  Inductive  Cycle  เชนเชน    Cocklebur Cocklebur 
หรือหรือ  Xanthium Xanthium   และและ  Japanese  Morning Japanese  Morning 
GloryGlory
พืชวันยาวที่เปนพืชวันยาวที่เปน  Single  Inductive  Cycle   Single  Inductive  Cycle 
เชนเชน  Dill  Rape Dill  Rape   และขาวบารเลยและขาวบารเลย



Karl Karl HamnerHamner  และและ  James BonnerJames Bonner
ทดลองใหรอบของกลางวันและกลางคืนหลายแบบซึ่งเมื่อทดลองใหรอบของกลางวันและกลางคืนหลายแบบซึ่งเมื่อ
เวลากลางวันกลางคืนรวมกันแลวไมเทากับเวลากลางวันกลางคืนรวมกันแลวไมเทากับ   2424  ชั่วโมงชั่วโมง  
พบวาพบวา  ความมืดวิกฤตความมืดวิกฤต  (Critical night) (Critical night) จะคงที่ตลอดทุกจะคงที่ตลอดทุก
การทดลองการทดลอง  แตวันวิกฤตแตวันวิกฤต  (Critical day) (Critical day) ไมคงที่ไมคงที่  แสดงใหแสดงให
เห็นวาเห็นวา  ความมืดมีความสําคัญตอการออกดอกความมืดมีความสําคัญตอการออกดอก  

ในอีกการทดลองหนึ่งใชในอีกการทดลองหนึ่งใช  การใหความมืดในชวงกลางวันการใหความมืดในชวงกลางวัน
แสงและใหแสงในชวงกลางคืนแสงและใหแสงในชวงกลางคืน   การใหความมืดในชวงการใหความมืดในชวง
กลางวันมีผลกระทบตอการออกดอกนอยมากหรือไมมีเลยกลางวันมีผลกระทบตอการออกดอกนอยมากหรือไมมีเลย  
แตการใหแสงในชวงกลางคืนสามารถระงับการออกดอกแตการใหแสงในชวงกลางคืนสามารถระงับการออกดอก
ของของ  Xanthium Xanthium ซึ่งเปนพืชวันสั้นไดซึ่งเปนพืชวันสั้นได  ตอมาพบวาการตอมาพบวาการ
กระทําดังกลาวยังกระตุนใหพืชวันยาวออกดอกไดกระทําดังกลาวยังกระตุนใหพืชวันยาวออกดอกได
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จากการทดลองนําไปสูการคนพบปรากฏการณจากการทดลองนําไปสูการคนพบปรากฏการณ  Night Night 
breakbreak
การใหแสงสีแดงแลวตามดวยแสงการใหแสงสีแดงแลวตามดวยแสง  Far red Far red แกตนแกตน  
Xanthium Xanthium ที่ตรงกึ่งกลางของชวงมืดที่ตรงกึ่งกลางของชวงมืด  พบวาพบวา  ถาใหถาให    
Far  red Far  red   ทันทีหลังจากใหแสงสีแดงตนทันทีหลังจากใหแสงสีแดงตน  Xanthium Xanthium 
สามารถออกดอกไดสามารถออกดอกได  
แตถาใหแสงแตถาใหแสง  Far red Far red ชาไปอีกชาไปอีก  3030  นาทีนาที                                
ตนตน  XanthiumXanthium  ไมออกดอกไมออกดอก  
ดังนั้นดังนั้น    PfrPfr สามารถระงับกระบวนการกระตุนสามารถระงับกระบวนการกระตุน              
การออกดอกของใบไดภายในการออกดอกของใบไดภายใน  3030  นาทีนาที
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ถั่วเหลืองจะออกดอกเมื่อไดรับถั่วเหลืองจะออกดอกเมื่อไดรับ  Inductive Cycle 3Inductive Cycle 3  
รอบรอบ  โดยแตละรอบไดรับแสงโดยแตละรอบไดรับแสง  1212  ชั่วโมงชั่วโมง  และความและความ
มืดมืด  1212  ชั่วโมงชั่วโมง  

แตถาใหแสงแตถาใหแสง  3636  ชั่วโมงชั่วโมง  และความมืดและความมืด  3636  ชั่วโมงชั่วโมง  
ถั่วเหลืองจะไมออกดอกถั่วเหลืองจะไมออกดอก  แมจํานวนชั่วโมงที่ไดรับแมจํานวนชั่วโมงที่ไดรับ
แสงรวมจะเทากันก็ตามแสงรวมจะเทากันก็ตาม
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Xanthium Xanthium ซึ่งเปนพืชวันสั้นซึ่งเปนพืชวันสั้น  ซึ่งมีซึ่งมี  Critical day Critical day 
length length เทากับเทากับ  15.515.5  ชั่วโมงชั่วโมง        ดังนั้นจึงเหลือชวงดังนั้นจึงเหลือชวง
มืดมืด  8.58.5  ชั่วโมงชั่วโมง  นั่นคือนั่นคือ  การออกดอกจะเกิดขึ้นเมื่อการออกดอกจะเกิดขึ้นเมื่อ
ไดรับชวงมืดยาวเทากับไดรับชวงมืดยาวเทากับ  8.58.5  ชั่วโมงหรือชั่วโมงหรือ
มากกวามากกวา  ถาหากถาหาก  Xanthium Xanthium ไดรับแสงไดรับแสง  44  ชั่วโมงชั่วโมง
และชวงมืดและชวงมืด  88  ชั่วโมงชั่วโมง  Xanthium Xanthium จะไมออกดอกจะไมออกดอก  
แมวาชวงความยาววันจะนอยกวาแมวาชวงความยาววันจะนอยกวา  Critical day Critical day 
length length ก็ตามก็ตาม  แตแต  Xanthium Xanthium จะออกดอกไดจะออกดอกได  เมื่อเมื่อ
ไดรับความยาวของวันเทากับไดรับความยาวของวันเทากับ  1616  ชั่วโมงชั่วโมง  และไดรับและไดรับ
ความมืดความมืด  3232  ชั่วโมงชั่วโมง  ซึ่งชวงความยาววันยาวกวาซึ่งชวงความยาววันยาวกวา  
Critical day length Critical day length 



Karl Karl HamnerHamner  และและ  James BonnerJames Bonner

ความสําคัญตอการออกดอกของพืชวันสั้นเปนชวงความสําคัญตอการออกดอกของพืชวันสั้นเปนชวง
มืดมืด  ดังนั้นพืชวันสั้นจึงมีดังนั้นพืชวันสั้นจึงมี  Critical Dark Period Critical Dark Period ซึ่งซึ่ง
เปนชวงมืดที่สั้นที่สุดทีพ่ืชวันสั้นจะออกดอกไดเปนชวงมืดที่สั้นที่สุดทีพ่ืชวันสั้นจะออกดอกได  

การใหแสงในชวงมืดเปนระยะเวลาสั้นๆการใหแสงในชวงมืดเปนระยะเวลาสั้นๆ  โดยอาจจะโดยอาจจะ
สั้นเพียงสั้นเพียง  11--22  วินาทีนี้เรียกวาวินาทีนี้เรียกวา  Night Break Night Break   ซึ่งซึ่ง
สามารถลบลางความสามารถในการออกดอกของพืชสามารถลบลางความสามารถในการออกดอกของพืช
วันสั้นและวิธีการนี้จะเกี่ยวของกับระบบไฟโตโครมวันสั้นและวิธีการนี้จะเกี่ยวของกับระบบไฟโตโครม







ผลของการใหแสงสีแดงและผลของการใหแสงสีแดงและ  Far red Far red ในชวงมืดตอการในชวงมืดตอการ
ออกดอกของออกดอกของ  Xanthium Xanthium และถั่วเหลืองและถั่วเหลือง

กรใหแสงกรใหแสง จํานวนดอกของจํานวนดอกของ  
XanthiumXanthium

จํานวนดอกของถั่วจํานวนดอกของถั่ว
เหลืองเหลือง

มืดตลอดมืดตลอด 6.06.0 4.04.0

RR 0.00.0 0.00.0

R,FRR,FR 5.65.6 1.61.6

R, FR, R,R, FR, R, 0.00.0 0.00.0

R, FR, R, FRR, FR, R, FR 4.24.2 1.01.0

R, FR, R, FR, RR, FR, R, FR, R 0.00.0 --

R, FR, R, FR, R, FRR, FR, R, FR, R, FR 2.42.4 0.60.6

หมายเหตุ R คือ แสงสีแดง, FR  คือ แสง Far Red



พืชวันยาวนั้นคอนขางมีกลไกลที่ซับซอนกวาพืชวันพืชวันยาวนั้นคอนขางมีกลไกลที่ซับซอนกวาพืชวัน
สั้นและจะตอบสนองนอยกวาและเปนไปในทางสั้นและจะตอบสนองนอยกวาและเปนไปในทาง
ปริมาณตอปริมาณตอ  Night breakNight break  เมื่อเปรียบเทียบกับพืชวันเมื่อเปรียบเทียบกับพืชวัน
สั้นสั้น  การออกดอกเนื่องจากการออกดอกเนื่องจาก  Night break Night break   ของของ  
Xanthium Xanthium เกิดขึ้นเมื่อไดรับแสงเพียงเกิดขึ้นเมื่อไดรับแสงเพียง  11--33  วินาทีวินาที  
ในชั่วโมงที่ในชั่วโมงที่   88  ยิ่ งกวาไปนั้นขณะที่แสงสีแดงมียิ่ งกวาไปนั้นขณะที่แสงสีแดงมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทําประสิทธิภาพสูงสุดในการทํา  Night break Night break กับพืชกับพืช
วันสั้นวันสั้น  แตการใชแสงสีแดงและแสงแตการใชแสงสีแดงและแสง  Far red Far red ผสมผสม
กันจะมีประสิทธิภาพในกระตุนการออกดอกมากกวากันจะมีประสิทธิภาพในกระตุนการออกดอกมากกวา
แสงสีแดงแสงสีแดง



พืชวันสัน้ตองการพืชวันสัน้ตองการ  PfrPfr ระดับหนึ่งที่เวลาใดเวลาหนึง่ระหวางระดับหนึ่งที่เวลาใดเวลาหนึง่ระหวาง
ชวงมืดหรือชวงมีแสงชวงมืดหรือชวงมีแสง
แสงสีแดงซึ่งกระตุนการสรางแสงสีแดงซึ่งกระตุนการสราง  PfrPfr  มีประสิทธิภาพสูงสุดในมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การระงับการกระตุนการออกดอกชองพืชวันสั้นเมื่อใหการระงับการกระตุนการออกดอกชองพืชวันสั้นเมื่อให
ในชวงมืดในชวงมืด
ไฟโตโครมนั้นเกิดเปนไฟโตโครมนั้นเกิดเปน  22  ชนิดในพืชวันสั้นชนิดในพืชวันสั้น  ชนิดหนึ่งจําเปนชนิดหนึ่งจําเปน
ตอการกระตุนการออกดอกของพืชวันสั้นตอการกระตุนการออกดอกของพืชวันสั้น   และจะคงและจะคง
ตัวตัว  (Stable) (Stable) ในความมืดในความมืด  อีกชนิดหนึ่งจะไมคงตัวในความอีกชนิดหนึ่งจะไมคงตัวในความ
มืดมืด  แตจะระงับการออกดอกของพืชวันสั้นไดแตจะระงับการออกดอกของพืชวันสั้นได  เมื่อปรากฏเมื่อปรากฏ
ในชวงเวลาที่พอเหมาะและในชวงเวลาที่พอเหมาะและ  PfrPfr  นั้นนาจะมีอยูนั้นนาจะมีอยู  2 2 ชนิดชนิด  







การกระตุนการออกดอกของการกระตุนการออกดอกของ  PfrPfr  จะกลับกันในพืชวันยาวจะกลับกันในพืชวันยาว
นั่นคือนั่นคือ  ระบบไฟโตโครมควบคุมการตอบสนองในการออกระบบไฟโตโครมควบคุมการตอบสนองในการออก
ดอกของพืชวันยาวและวันสั้นจะสลับกันคือชวงมืดที่ยาวดอกของพืชวันยาวและวันสั้นจะสลับกันคือชวงมืดที่ยาว
จะกระตุนใหพืชวันสั้นออกดอกจะกระตุนใหพืชวันสั้นออกดอก  แตจะระงับการออกดอกแตจะระงับการออกดอก
ของพืชวันยาวของพืชวันยาว  ยิ่งไปกวานั้นพืชทั้งสองชนิดจะตอบสนองยิ่งไปกวานั้นพืชทั้งสองชนิดจะตอบสนอง
ตอตอ  NightNight BreakBreak  ซึ่งสงผลใหเกิดซึ่งสงผลใหเกิด  PfrPfr  สูงขึ้นสูงขึ้น  ในชวงแรกของในชวงแรกของ
รอบในการรับแสงพบวาพืชวันสั้นนั้นรอบในการรับแสงพบวาพืชวันสั้นนั้น   การออกดอกจะการออกดอกจะ
ไดรับการกระตุนโดยไดรับการกระตุนโดย    PfrPfr สูงสูง  ดังนั้นพืชวันสั้นตองการดังนั้นพืชวันสั้นตองการ  PfrPfr  
สูงในชวงแรกของรอบการรับแสงแลวจึงตองการสูงในชวงแรกของรอบการรับแสงแลวจึงตองการ    PfrPfr ต่ําต่ํา
ในชวงตอมาของรอบการรับแสงในชวงตอมาของรอบการรับแสง  



การวัดเวลาจากความยาวของวันอาจจะเปนการวัดการวัดเวลาจากความยาวของวันอาจจะเปนการวัด
ชวงเวลาที่ตองการสําหรับสารเมตาชวงเวลาที่ตองการสําหรับสารเมตาโบไลทโบไลท  จากรูปจากรูป
หนึ่งไปเปนอีกรูปหนึ่งหนึ่งไปเปนอีกรูปหนึ่ง  ซึ่งจะคลายคลึงกับนาฬิกาทรายซึ่งจะคลายคลึงกับนาฬิกาทราย

Xanthium Xanthium   การสรางสารกระตุนการออกดอกการสรางสารกระตุนการออกดอก  
(Flowering stimulus) (Flowering stimulus) เปนไปตามระบบของเปนไปตามระบบของ
นาฬิกาทรายนาฬิกาทราย

เปนที่ชัดเจนวาเปนที่ชัดเจนวา Flowering stimulus  Flowering stimulus เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นเมื่อ
ไดรับความมืดนานขึ้นไดรับความมืดนานขึ้น  



พืชอาจจะวัดความยาวของวันโดยพืชอาจจะวัดความยาวของวันโดย Oscillating circadian clock  Oscillating circadian clock   ซึ่งซึ่ง
เหมือนลูกตุมนาฬิกาแกวงไปมาเหมือนลูกตุมนาฬิกาแกวงไปมา
ถั่วเหลืองซึ่งไดรับถั่วเหลืองซึ่งไดรับ Inductive cycle  Inductive cycle 7 7 รอบรอบ  แตละรอบมีชวงมืดแตละรอบมีชวงมืด  6464  
ชั่วโมงชั่วโมง  ชวงมืดนี้ถูกคั่นโดยการใหแสงนานทีละชั่วโมงหลายครั้งชวงมืดนี้ถูกคั่นโดยการใหแสงนานทีละชั่วโมงหลายครั้ง  เมื่อเมื่อ
ศึกษาพืชวันสั้นและวันยาวพบวามีการตอบสนองตอศึกษาพืชวันสั้นและวันยาวพบวามีการตอบสนองตอ  Night break  Night break 
เปนจังหวะเหมือนกับถั่วเหลืองเปนจังหวะเหมือนกับถั่วเหลือง  คือคือ  ที่เวลาหนึ่งซึ่งแสงระงับการออกที่เวลาหนึ่งซึ่งแสงระงับการออก
ดอกดอก   การระงับการออกดอกจะเกิดขึ้นอีกในการระงับการออกดอกจะเกิดขึ้นอีกใน   2424  และและ   4848  ชั่วโมงชั่วโมง  
ระหวางเวลาที่ระงับและชวงของการกระตุนระหวางเวลาที่ระงับและชวงของการกระตุน  ซึ่งชี้ใหเห็นวาเปนการวัดซึ่งชี้ใหเห็นวาเปนการวัด
เวลาแบบเวลาแบบ Oscillating timer Oscillating timer



ถัว่เหลืองจะออกดอกมากที่สุดเมือ่ชวงแสงและชวงถัว่เหลืองจะออกดอกมากที่สุดเมือ่ชวงแสงและชวง
มืดรวมกนัไดมืดรวมกนัได  2424 4848  หรือหรือ  7272  ชั่วโมงชั่วโมง  ซึ่งชี้ใหเห็นวาซึ่งชี้ใหเห็นวา
ความมืดไมไดควบคุมการออกดอกทั้งหมดความมืดไมไดควบคุมการออกดอกทั้งหมด  แตชวงแตชวง
แสงก็มคีวามสาํคญัเชนกันแสงก็มคีวามสําคญัเชนกัน  
สวนที่รับสัญญาณจากสภาพแวดลอมสวนที่รับสัญญาณจากสภาพแวดลอม  คอืคอื  ใบใบ  โดยโดย
ใบจะผลิตสารบางชนิดขึ้นมาเพือ่ตอบสนองตอใบจะผลิตสารบางชนิดขึ้นมาเพือ่ตอบสนองตอ  
Photo Inductive Cycle Photo Inductive Cycle และสารนี้จะเคลื่อนยายไปสูและสารนี้จะเคลื่อนยายไปสู
ยอดยอด    
ChailachjanChailachjan  เรียกสารที่กระตุนใหเกิดการออกดอกเรียกสารที่กระตุนใหเกิดการออกดอก
ที่สรางที่ใบวาที่สรางที่ใบวา  ฟลอฟลอริเจนริเจน  ((FlorigenFlorigen))





สารกระตุนการออกดอกมีสภาพเหมือนฮอรโมนสารกระตุนการออกดอกมีสภาพเหมือนฮอรโมน
พืชพืช  เพราะเกิดขึ้นในใบหนึ่งแลวเคลื่อนยายไปมีเพราะเกิดขึ้นในใบหนึ่งแลวเคลื่อนยายไปมี
ผลกระทบที่เนื้อเยื่อเจริญผลกระทบที่เนื้อเยื่อเจริญ
ฟลอฟลอริเจนจะเปนความสมดุลของฮอรโมนหลายริเจนจะเปนความสมดุลของฮอรโมนหลาย
ชนิดในพืชชนิดในพืช



การตอบสนองตออุณหภูมิต่ําการตอบสนองตออุณหภูมิต่ํา  

กลไกของการตอบสนองตออุณหภูมิต่ํานั้นอาจจะกลไกของการตอบสนองตออุณหภูมิต่ํานั้นอาจจะ
เกี่ยวของกับฮอรโมนหรือการปดกั้นกระบวนการเกี่ยวของกับฮอรโมนหรือการปดกั้นกระบวนการ    เมตาเมตา--
บอบอลิสมลิสม  
VernalizationVernalization  คือคือ  การกระตุนใหพืชออกดอกโดยการใชการกระตุนใหพืชออกดอกโดยการใช
อุณหภูมิต่ําประมาณอุณหภูมิต่ําประมาณ  11--77  องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส  โดยเฉพาะกบัโดยเฉพาะกบั
พืชพืช  BienialBienial  และและ Perennial Perennial
พืชพวกนี้พืชพวกนี้  เชนเชน  กะหล่ําปลีกะหล่ําปลี  เซเลอรี่เซเลอรี่  หัวหัวบีทบีท  และและ
หอมหัวใหญหอมหัวใหญ  ทั้งนี้รวมกับการกระตุนใหออกดอกเร็วขึ้นทั้งนี้รวมกับการกระตุนใหออกดอกเร็วขึ้น  
โดยไดรับอุณหภูมิต่ําโดยไดรับอุณหภูมิต่ํา  เชนเชน  ธัญพืชฤดูหนาวธัญพืชฤดูหนาว  (Winter Grain) (Winter Grain) 
ผักสลัดผักสลัด  และและแรดิชแรดิช  เปนตนเปนตน  







GassnerGassner
การศึกษาการออกดอกของธัญพืชการศึกษาการออกดอกของธัญพืช  เชนเชน  ขาวสาลีขาวสาลี  และขาวและขาว
ไรยไรย   ซึ่งสามารถแบงเปนซึ่งสามารถแบงเปน   22  กลุมกลุม   คือคือ   กลุมที่หวานในฤดูกลุมที่หวานในฤดู
ใบไมรวงหรือพันธุฤดูหนาวใบไมรวงหรือพันธุฤดูหนาว ( (Winter Varieties) Winter Varieties) กับพวกที่กับพวกที่
หวานในฤดูใบไมผลิซึ่งเปนพันธุฤดูใบไมผลิหวานในฤดูใบไมผลิซึ่งเปนพันธุฤดูใบไมผลิ   (Spring (Spring 
Varieties) Varieties) ทั้งทั้ง  22  กลุมนี้กลุมนี้  แมวาจะหวานในฤดูตางกันแมวาจะหวานในฤดูตางกัน  แตแต
จะออกดอกและแกในฤดูรอนถัดไปจะออกดอกและแกในฤดูรอนถัดไป  ถาหากหวานขาวสาลีถาหากหวานขาวสาลี
ฤดูหนาวชาไปจนถึงฤดูใบไมผลิฤดูหนาวชาไปจนถึงฤดูใบไมผลิ     ขาวสาลีเหลานี้จะไมขาวสาลีเหลานี้จะไม
ออกดอกออกดอก  



VernalizationVernalization  ซึ่งโดยเริ่มตนหมายถึงซึ่งโดยเริ่มตนหมายถึง  การกระตุนการกระตุน      การออกดอกในการออกดอกใน
ธัญพืชฤดูหนาวดวยการไดรับอุณหภูมิต่ําของตนกลาธัญพืชฤดูหนาวดวยการไดรับอุณหภูมิต่ําของตนกลา  เมล็ดชื้นหรือเมล็ดชื้นหรือ
เมล็ดที่กําลังงอกเมล็ดที่กําลังงอก   แตความหมายในปจจุบันไดเปลี่ยนไปเปนการแตความหมายในปจจุบันไดเปลี่ยนไปเปนการ
กระตุนใหพืชออกดอกโดยการไดรับอุณหภูมิต่ํามากอนกระตุนใหพืชออกดอกโดยการไดรับอุณหภูมิต่ํามากอน  
อายุของพืชซึ่งเหมาะสมตอการไดรับอุณหภูมิต่ําอายุของพืชซึ่งเหมาะสมตอการไดรับอุณหภูมิต่ํา  
พืชบางชนิดจะตอบสนองตออุณหภูมิต่ําไดดีในระยะที่เปนเมล็ดพืชบางชนิดจะตอบสนองตออุณหภูมิต่ําไดดีในระยะที่เปนเมล็ด  เชนเชน  
ในกรณีของในกรณีของ  Winter grain Winter grain ตางตาง  ๆๆ  
พืชบางชนิดจะตอบสนองตออุณหภูมิต่ําไดเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่พืชบางชนิดจะตอบสนองตออุณหภูมิต่ําไดเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่
แลวแลว    เชนเชน  บีทบีท
ชนิดตอบสนองตออุณหภูมิต่ําไดในทุกระยะของการเจริญเติบโตโดยชนิดตอบสนองตออุณหภูมิต่ําไดในทุกระยะของการเจริญเติบโตโดย
ที่อายุจะมีระยะที่ตอบสนองดีที่สุดอยูระยะหนึ่งที่อายุจะมีระยะที่ตอบสนองดีที่สุดอยูระยะหนึ่ง



พืชที่ไดรับอุณหภูมิต่ําแลวสามารถออกดอกไดนั้นยังพืชที่ไดรับอุณหภูมิต่ําแลวสามารถออกดอกไดนั้นยัง
แบงไดเปนแบงไดเปน  22  กลุมกลุม  คือคือ  กลุมที่ตองการอุณหภูมิต่ําเพื่อกลุมที่ตองการอุณหภูมิต่ําเพื่อ
การออกดอกโดยที่ถาไมไดรับอุณหภูมิต่ําจะไมสามารถการออกดอกโดยที่ถาไมไดรับอุณหภูมิต่ําจะไมสามารถ
ออกดอกไดออกดอกได        จัดเปนจัดเปน Obligate requirement for  Obligate requirement for 
vernalizationvernalization  เ ช นเ ช น   ก ะ ห ล่ํ า ป ลีก ะ ห ล่ํ า ป ลี   เ ซ เ ล อ รี่เ ซ เ ล อ รี่     แ ล ะแ ล ะ  
Foxglove Foxglove เปนตนเปนตน  พืชบางชนิดหากไดรับอุณหภูมิต่ําพืชบางชนิดหากไดรับอุณหภูมิต่ํา
จะออกดอกเร็วจะออกดอกเร็ว  แตตนที่ไมไดรับอุณหภูมิต่ําก็ออกดอกแตตนที่ไมไดรับอุณหภูมิต่ําก็ออกดอก
ไดได   โดย ใช เ ว ล านานออกไปโดยใช เ ว ล านานออกไป             จั ด เ ป นกลุ มจั ด เ ป นกลุ ม  
Facultative cold requirement Facultative cold requirement เชนเชน  ผักสลัดผักสลัด  และและ  
PisumPisum sativumsativum  บางสายพันธุบางสายพันธุ  



มีพืชหลายชนิดซึ่งมีจุดกําเนิดดอกแลวมีพืชหลายชนิดซึ่งมีจุดกําเนิดดอกแลว  (Flower (Flower primordiaprimordia) ) แตแต
การเจริญเติบโตของดอกขึ้นอยูกับอุณหภูมิที่การเจริญเติบโตของดอกขึ้นอยูกับอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่เหมาะสมซึ่มักจะมักจะ
เปนอุณหภูมิต่ําเปนอุณหภูมิต่ํา   เชนเชน   ทิวทิวลิปลิป   จุดกําเนิดของดอกจะเกิดขึ้นที่จุดกําเนิดของดอกจะเกิดขึ้นที่
อุณหภูมิสูงประมาณอุณหภูมิสูงประมาณ  2020  องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส  แตอุณหภูมิที่จะทําใหแตอุณหภูมิที่จะทําให
ดอกและใบพัฒนาไดดอกและใบพัฒนาได  คือคือ       อุณหภูมิอุณหภูมิ  88--99  องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส  ในใน
ตอนแรกและตอมาตองการอุณหภูมิตอนแรกและตอมาตองการอุณหภูมิ  1313  องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส  ซึ่งก็ซึ่งก็
เหมือนกับเหมือนกับ  ไฮไฮยายาซินซซินซ  (Hyacinth) (Hyacinth)   และและแดพโฟดิลแดพโฟดิล  (Daffodil) (Daffodil) 
พื ชที่ แ สด ง ลั กษณะกา รออกดอกแบบนี้ ไ ม ต อ ง ก า รพื ชที่ แ สด ง ลั กษณะกา รออกดอกแบบนี้ ไ ม ต อ ง ก า ร
VernalizationVernalization  เพราะเพราะ   VernalizationVernalization  นั้นนั้น   พืชจะสรางจุดกําเนิดพืชจะสรางจุดกําเนิด
ของดอกหลังจากที่ไดรับอุณหภูมิต่ําแลวโดยที่อาจจะเกิดที่ของดอกหลังจากที่ไดรับอุณหภูมิต่ําแลวโดยที่อาจจะเกิดที่
อุณหภูมิปกติไดอุณหภูมิปกติได  



สวนของพืชที่ตอบสนองตออุณหภูมิต่ําจะอยูที่ปลายสวนของพืชที่ตอบสนองตออุณหภูมิต่ําจะอยูที่ปลาย
ยอดโดยเซลลของเนื้ อ เยื่ อ เจริญบริ เวณนั้นจะยอดโดยเซลลของเนื้ อ เยื่ อ เจริญบริ เวณนั้นจะ
ตอบสนองตออุณหภูมิต่ําตอบสนองตออุณหภูมิต่ํา   โดยสวนอื่นโดยสวนอื่น   ๆๆ  ของตนของตน
อาจจะอยู ในอุณหภูมิ เทาไรก็ไดอาจจะอยู ในอุณหภูมิ เทาไรก็ได   การศึกษาใหการศึกษาให
อุณหภูมิต่ําบริเวณปลายยอดนี้ไดผลในอุณหภูมิต่ําบริเวณปลายยอดนี้ไดผลใน  เซเลอรี่เซเลอรี่  บีทบีท  
เบญจมาศเบญจมาศ  และหอมหัวใหญและหอมหัวใหญ  
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สารกระตุนการออกดอกที่เกิดจากสารกระตุนการออกดอกที่เกิดจาก   VernalizationVernalization  นี้นี้  
MelchersMelchers  และและ  Lang Lang ตั้งชื่อวาตั้งชื่อวา  เวอเวอนานาลินลิน  ((VernalinVernalin) ) 

เวอเวอนาลินาลินตางนตางจากจากฟลอริฟลอริเจนเจน  

ยาสูบพันธุยาสูบพันธุ  Maryland Mammoth Maryland Mammoth ซึ่งเปนพืชวันสั้นซึ่งเปนพืชวันสั้น
ตอเชื่อมกับตอเชื่อมกับ  HyoscyamusHyoscyamus nigerniger  ซึ่งเปนพืชวันยาวซึ่งเปนพืชวันยาว  
และตองการอุณหภูมิต่ําในการออกดอกและตองการอุณหภูมิต่ําในการออกดอก  พบวาในสภาพพบวาในสภาพ
วันยาววันยาว  HyoscyamusHyoscyamus nigerniger  สามารถออกดอกไดโดยสามารถออกดอกไดโดย
ไมตองไดรับอุณหภูมิต่ําไมตองไดรับอุณหภูมิต่ํา    แตตนยาสูบเปนพืชวันสั้นจึงแตตนยาสูบเปนพืชวันสั้นจึง
ไมสามารถออกดอกในสภาพวันยาวไมสามารถออกดอกในสภาพวันยาว  ดังนั้นจึงแสดงวาดังนั้นจึงแสดงวา          
การที่ตนรับการที่ตนรับ  ((HyoscyamusHyoscyamus nigerniger) ) ออกดอกไดออกดอกได
แสดงวาไมไดเกิดจากการถายทอดแสดงวาไมไดเกิดจากการถายทอด  ฟลอฟลอริเจนจากยาสูบริเจนจากยาสูบ  
เพราะยาสูบไมออกดอกเพราะยาสูบไมออกดอก  



สภาวะทีเ่กิดผลของ
อุณหภูมิต่ํา 

(Vernalized State)
เวอนาลิน ฟลอริเจนอุณหภูมิต่ํา

หรือ

เวอนาลิน ฟลอริเจน การออกดอก

พืชที่ตองการอุณหภูมิต่ํา        พืชวันยาวหรือวันสั้นเมื่อ
จะตองไดรับอุณหภูมิต่ํา        ไดรับชวงแสงตามตองการ
พืชอื่นๆ ไมจาํเปน           พืชอื่นๆ ไมจาํเปนตองไดรบั
ตองไดรับอุณหภูมิต่าํ          ชวงแสงตามตองการ



DevernalizationDevernalization  ซึ่งจะลบลางดวยอุณหภูมิสูงและซึ่งจะลบลางดวยอุณหภูมิสูงและ
สภาพขาดออกซิเจนสภาพขาดออกซิเจน  ซึ่งพบไดในเซเลอรีแ่ละซึ่งพบไดในเซเลอรีแ่ละ
ธัญพชืบางชนิดธัญพชืบางชนิด  ดังนั้นสารที่เกิดขึ้นโดยดังนั้นสารที่เกิดขึ้นโดย
VernalizationVernalization  อาจจะไมเสถียรในอุณหภูมิสูงอาจจะไมเสถียรในอุณหภูมิสูง  และในและใน
สภาพที่ขาดออกซเิจนสภาพที่ขาดออกซเิจน  



ฮอรโมนฮอรโมน  คือคือ  สารประกอบอินทรียสารประกอบอินทรีย  ซึ่งสามารถมีซึ่งสามารถมี
ผลกระทบในปริมาณที่นอยมากผลกระทบในปริมาณที่นอยมาก  โดยพืชจะโดยพืชจะ
สังเคราะหที่สวนหนึ่งแลวเคลื่อนยายไปยังอีกสวนสังเคราะหที่สวนหนึ่งแลวเคลื่อนยายไปยังอีกสวน
หนึ่งหนึ่ง  และมีผลตอกระบวนการและมีผลตอกระบวนการทางสทางสรีรวิทยาที่รีรวิทยาที่
คอนขางเฉพาะเจาะจงคอนขางเฉพาะเจาะจง  



สารควบคุมการเจริญเติบโตสารควบคุมการเจริญเติบโต  ((PlantPlant GrowthGrowth
RegulatorRegulator))เปนสารเคมีที่สําคัญในการเกษตรเปนเปนสารเคมีที่สําคัญในการเกษตรเปน
สารอินทรียซึ่งมนุษยสงัเคราะหขึ้นมาไดสารอินทรียซึ่งมนุษยสงัเคราะหขึ้นมาได  ซึ่งบางชนดิซึ่งบางชนดิ
มีคุณสมบัติเหมือนฮอรโมนพืชมีคุณสมบัติเหมือนฮอรโมนพืช

ในบางกรณีนี้ฮอรโมนจะทดแทนสภาพแวดลอมที่ในบางกรณีนี้ฮอรโมนจะทดแทนสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมไดเหมาะสมได

ในประเทศไทยการใชฮอรโมนพืชมีวัตถุประสงคในประเทศไทยการใชฮอรโมนพืชมีวัตถุประสงค
ในทางการเกษตรเพื่อใหมีผลผลิตในทางการเกษตรเพื่อใหมีผลผลิต  เพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพและคุณภาพ  และเพื่อความสะดวกในการจัดการและเพื่อความสะดวกในการจัดการ
ฟารมฟารม



ออกออกซนิซนิ  ((AuxinAuxin))

Charles Darwin Charles Darwin ซึ่งศึกษาเรื่องซึ่งศึกษาเรื่อง  Phototropism Phototropism 
ซึ่งพืชจะโคงงอเขาหาแสงซึ่งพืชจะโคงงอเขาหาแสง      DarwinDarwin  ทดลองกับทดลองกับ      
ตนกลาของตนกลาของ  PhalarisPhalaris canariensiscanariensis และพบวาและพบวา
โคลีโคลีออพไทลออพไทลของพืชชนิดนี้จะตอบสนองตอการของพืชชนิดนี้จะตอบสนองตอการ
ไดรับแสงเพียงดานเดียวทาํใหเกิดการโคงเขาหาไดรับแสงเพียงดานเดียวทาํใหเกิดการโคงเขาหา
แสงแสง      DarwinDarwin  สรุปวาเมื่อตนกลาไดรับแสงจะทําใหสรุปวาเมื่อตนกลาไดรับแสงจะทําให
มีมี      ""อิทธิพลอิทธิพล" (Influence) " (Influence) บางอยางสงผานจากบางอยางสงผานจาก
สวนยอดมายังสวนลางของโคลีสวนยอดมายังสวนลางของโคลีออพไทลออพไทล      ทําใหเกิดทําใหเกิด
การโคงงอเขาหาแสงการโคงงอเขาหาแสง    ซึ่งนักวิทยาศาสตรรุนตอมาซึ่งนักวิทยาศาสตรรุนตอมา
ไดศึกษาถึงไดศึกษาถึง  ""อทิธิพลอิทธิพล""  ดังกลาวดังกลาว  



ออกออกซนิซนิ  ((AuxinAuxin))

ตอมาตอมา  BoysenBoysen--JensenJensen และและ    PaalPaal ไดศึกษาไดศึกษา
และแสดงใหเห็นวาและแสดงใหเห็นวา  ""อิทธิพลอิทธิพล"" ดังกลาวนี้มีสภาพดังกลาวนี้มีสภาพ
เปนสารเคมีเปนสารเคมี  

Went Went ไดทํางานทดลองและสามารถแยกสารชนิดนี้ไดทํางานทดลองและสามารถแยกสารชนิดนี้
ออกจากโคลีออกจากโคลีออพไทลออพไทลไดได    โดยตัดสวนยอดของโคลีโดยตัดสวนยอดของโคลี
ออพไทลออพไทลของขาวของขาวโอตโอตแลววางลงบนวุนจะทําใหแลววางลงบนวุนจะทําให
สารเคมีที่กระตุนการเจริญเติบโตไหลลงสูวุนสารเคมีที่กระตุนการเจริญเติบโตไหลลงสูวุน  เมื่อเมื่อ
นําวุนไปวางลงที่ดานหนึ่งของโคลีนําวุนไปวางลงที่ดานหนึ่งของโคลีออพไทลออพไทลทีไ่มมีทีไ่มมี
ยอดดานใดดานหนึ่งจะทําใหโคลียอดดานใดดานหนึ่งจะทําใหโคลีออพไทลออพไทลดังกลาวดังกลาว
โคงไดโคงได  



ออกออกซนิซนิ  ((AuxinAuxin))

สารเคมีดังกลาวไดรับการตั้งชื่อวาสารเคมีดังกลาวไดรับการตั้งชื่อวา  ออกออกซินซิน  ซึ่งในซึ่งใน
ปจจุบันพบในพืชชั้นสูงทั่วๆปจจุบันพบในพืชชั้นสูงทั่วๆ  ไปไป  และมีความสําคัญและมีความสําคัญ
ตอการเจริญเติบโตของพืชตอการเจริญเติบโตของพืช  สังเคราะหไดจากสวนสังเคราะหไดจากสวน
เนื้อเยื่อเจริญของลําตนเนื้อเยื่อเจริญของลําตน  ปลายรากปลายราก  ใบออนใบออน  ดอกและดอกและ
ผลผล  และพบมากที่บริเวณเนื้อเยื่อเจริญโคลีและพบมากที่บริเวณเนื้อเยื่อเจริญโคลีออพไทดออพไทด
และคัพภะและคัพภะ  รวมทั้งใบที่กําลังเจริญดวยรวมทั้งใบที่กําลังเจริญดวย  



งานทดลองของนกัวิทยาศาสตรงานทดลองของนกัวิทยาศาสตร  ซึ่งนาํมาสูการคนพบออกซึ่งนาํมาสูการคนพบออกซินซินในพืชในพืช  ทุกการทดลองทุกการทดลอง  ทาํกับโคลีทาํกับโคลี
ออพไทดออพไทดของตนกลาของพชืตระกูลหญาของตนกลาของพชืตระกูลหญา  ลูกศรลูกศร  33  เสนที่ติดกนัเสนที่ติดกนั  แสดงทิศทางของแสดงทิศทางของ  unilateralunilateral
lightlight  ในการทดลองของในการทดลองของ  WentWent  แสดงถึงแสดงถึง  WentWent AvenaAvena curvaturecurvature testtest



การสังเคราะหออกการสังเคราะหออกซนิซนิ
การสังเคราะหออกการสังเคราะหออกซินซินนั้นมีนั้นมีกรดอะกรดอะมิโนมิโน   LL--TryptophanTryptophan  
เปนสารเริ่มตนเปนสารเริ่มตน    (Precursor)(Precursor) LL--TryptophanTryptophan  เปนเปนกรดอะกรดอะ
มิโนที่มีโครงสรางของมิโนที่มีโครงสรางของ  IndoleIndole  อยูอยู  การสังเคราะหออกการสังเคราะหออกซินซิน  
แสดงในรูปที่แสดงในรูปที่  12.212.2  ซึ่งในการสังเคราะหซึ่งในการสังเคราะห  IAA IAA นั้นนั้น  จะมีจะมี  
IAAldIAAld  และและ  IPyAIPyA เปนสารที่พบในระหวางการสังเคราะหเปนสารที่พบในระหวางการสังเคราะห  
ในพืชบางชนิดในพืชบางชนิด     เชนเชน   ขาวขาว โอตโอต   ยาสูบยาสูบ         มะเขือมะเขือ
เ ท ศเ ท ศ   ท า น ต ะ วั นท า น ต ะ วั น   แ ล ะ ข า ว บ า ร เ ล ยแ ล ะ ข า ว บ า ร เ ล ย   พ บ ว าพ บ ว า  
TryptophanTryptophan สามารถเปลี่ยนเปนสามารถเปลี่ยนเปน  TryptamineTryptamine ไดได    ในใน
พืชตระกูลกะหล่ําพืชตระกูลกะหล่ํา    TryptamineTryptamine อาจจะเปลี่ยนไปเปนอาจจะเปลี่ยนไปเปน  
IndoleacetaldoximeIndoleacetaldoxime   แลวเปลี่ยนไปเปนแลวเปลี่ยนไปเปน    IAN IAN แลวจึงแลวจึง
เปลี่ยนเปนเปลี่ยนเปน  IAIA





การสังเคราะหออกการสังเคราะหออกซินซิน

การศึกษาเรื่องการสังเคราะหออกการศึกษาเรื่องการสังเคราะหออกซินมักซินมักศึกษาจากศึกษาจาก
เนื้อเยื่อปลายรากหรือปลายยอดเนื้อเยื่อปลายรากหรือปลายยอด   และพบวาและพบวา   IAAIAA  นี้นี้
สังเคราะหไดทั้งในสวนไซโตซอลสังเคราะหไดทั้งในสวนไซโตซอล   ((CytosolCytosol))  ไมโตไมโต--
คอนเดรียคอนเดรีย  และคลอและคลอโรพลาสตโรพลาสต  ในการศึกษาในปจจุบันในการศึกษาในปจจุบัน
พบวาพบวา    PhenylaceticPhenylacetic acidacid หรือหรือ    PAAPAA มีมี
คุณสมบัติของออกซินดวยและสามารถสังเคราะหไดคุณสมบัติของออกซินดวยและสามารถสังเคราะหได
จากจาก   L   L--PhenylalaninePhenylalanine โดยพบในคลอโดยพบในคลอโรพลาสตโรพลาสต  
และไมโตคอนเดและไมโตคอนเดรียรียของทานตะวันของทานตะวัน



การสังเคราะหออกการสังเคราะหออกซนิซนิ

สารสังเคราะหที่มีคุณสมบัติของออกสารสังเคราะหที่มีคุณสมบัติของออกซินซินมีหลายชนิดมีหลายชนิด
ที่สําคัญทางการเกษตรที่สําคัญทางการเกษตร  เชนเชน    สารสาร  2, 42, 4--
dichlorophenoxyacetic acid dichlorophenoxyacetic acid หรือหรือ  2,42,4--D D ซึ่งซึ่ง
ใชในการกําจัดวัชพืชใชในการกําจัดวัชพืช  IBA IBA หรือหรือ  IndoleIndole butyric butyric 
acid acid ใชในการเรงใหสวนที่จะนําไปปกชําเกิดรากใชในการเรงใหสวนที่จะนําไปปกชําเกิดราก
เร็วขึ้นเร็วขึ้น  และและ  NAA NAA หรือหรือ  NapthaleneNapthalene acetic acid acetic acid 
จะชวยในการติดผลของผลไมบางชนิดจะชวยในการติดผลของผลไมบางชนิด  





โครงสร างของโมเลกุลที่ สํ าคัญของสารที่ จะมีโครงสร างของโมเลกุลที่ สํ าคัญของสารที่ จะมี
คุณสมบัติของออกซิคุณสมบัติของออกซินคือนคือ  ตองประกอบดวยประจุลบตองประกอบดวยประจุลบ  
(Strong Negative Charge) (Strong Negative Charge) ซึ่งเกิดจากการแตกซึ่งเกิดจากการแตก
ตัวของกลุมตัวของกลุมคารคารบอกบอกซิลซิล  และประจุลบจะตองอยูหางและประจุลบจะตองอยูหาง
จากประจุบวกจากประจุบวก  (Weaker Positive Charge)(Weaker Positive Charge)
บนวงแหวนดวยระยะทางประมาณบนวงแหวนดวยระยะทางประมาณ  5.5 Angstrom5.5 Angstrom



การสลายตวัของการสลายตวัของ  IAAIAA
1. Photo1. Photo--oxidationoxidation IAA IAA ทีอ่ยูในสภาพสารละลายจะทีอ่ยูในสภาพสารละลายจะ
สลายตัวไดเมื่อไดรับแสงสลายตัวไดเมื่อไดรับแสง  การเกิดการเกิด  PhotoPhoto--oxidation oxidation 
ของของ  IAAIAA จะถูกเรงโดยการปรากฏของสารสีตามจะถูกเรงโดยการปรากฏของสารสีตาม
ธรรมชาติธรรมชาติ  หรือที่สังเคราะหไดหรือที่สังเคราะหได  จึงอาจจะเปนไปไดวาจึงอาจจะเปนไปไดวา
การที่สารสีของพืชดูดซับพลังงานจากแสงแลวทําใหเกิดการที่สารสีของพืชดูดซับพลังงานจากแสงแลวทําใหเกิด
การออกซิไดซการออกซิไดซ  IAA IAA ซึ่งสารสีที่เกี่ยวของซึ่งสารสีที่เกี่ยวของ  คือคือ  ไรไรโบฟโบฟลาลา--
วินวิน  และไวโอลาและไวโอลาแซนธินแซนธิน  (Riboflavin and (Riboflavin and 
ViolaxanthinViolaxanthin) ) สารที่เกิดขึ้นเมื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อ  IAA IAA สลายตัวโดยสลายตัวโดย
แสงคือแสงคือ  33--methylenemethylene--22--oxindole oxindole และและ  
IndoleacetaldehydeIndoleacetaldehyde



2.2.  การออกซิไดซโดยเอนไซมการออกซิไดซโดยเอนไซม  ((EnzymicEnzymic Oxidation Oxidation 
of of IAA) IAA) พืชหลายชนิดมีเอนไซมเรียกวาพืชหลายชนิดมีเอนไซมเรียกวา  IAAIAA--
oxidaseoxidase ซึ่งจะคะซึ่งจะคะตะไลทตะไลท      สลายสลาย  IAA IAA ไดได
คารบอนไดออกไซดคารบอนไดออกไซด  และเปนปฏิกิริยาที่ใชออกซิเจนและเปนปฏิกิริยาที่ใชออกซิเจน  
IAAIAA--oxidaseoxidase ผลิตภัณฑที่ไดผลิตภัณฑที่ได  คือคือ  33--methylenemethylene--22--
oxindole oxindole และถูกเมตาและถูกเมตาโบไลซโบไลซตอไปตอไป  เปนเปน  33--methylmethyl--
22--oxindole oxindole 



3.3.  รวมกับสารชนิดอื่นในไซรวมกับสารชนิดอื่นในไซโตพลาสตโตพลาสต

4.4.  เปลี่ยนเปนอนุพันธชนิดอื่นเปลี่ยนเปนอนุพันธชนิดอื่น  



1. Bioassay1. Bioassay คือคือ    การวัดปริมาณออกการวัดปริมาณออกซินซินโดยใชโดยใช
ชิ้นสวนของพืชชิ้นสวนของพืช    เชนเชน  โคลีโคลีออพไทลออพไทลของขาวของขาวโอตโอตหรือหรือ
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวอื่นๆพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอื่นๆ  แลววัดความโคงของยอดโดยแลววัดความโคงของยอดโดย
การวางออกการวางออกซินซินที่ตองการวัดปริมาณลงบนสวนของที่ตองการวัดปริมาณลงบนสวนของ
โคลีโคลีออพไทลออพไทลซึ่งตัดยอดออกแลวซึ่งตัดยอดออกแลว  มุมที่โคงจะบอกมุมที่โคงจะบอก
ปริมาณของออกปริมาณของออกซินซินไดโดยเปรียบเทียบจากเสนไดโดยเปรียบเทียบจากเสน
มาตรฐานมาตรฐาน  (Standard Curve)(Standard Curve)









2.2.  การวัดจากคุณสมบัติทางฟสิกสการวัดจากคุณสมบัติทางฟสิกส  สกัดจนเปนสารสกัดจนเปนสาร
บริสุทธิ์แลวจึงใชเครื่องบริสุทธิ์แลวจึงใชเครื่อง  Gas Chromatograph Gas Chromatograph 
รวมกับรวมกับ  Mass Spectrometry Mass Spectrometry ในการจําแนกและในการจําแนกและ
หาปริมาณหาปริมาณ  
3.3.  การวัดโดยวิธีเคมีโดยใหออกการวัดโดยวิธีเคมีโดยใหออกซินซินทําปฏิกิริยากับทําปฏิกิริยากับ  
Salkowski'sSalkowski's Reagent  (acidified ferric Reagent  (acidified ferric 
chloride) chloride) หรือใชหรือใช  Ehrllch'sEhrllch's Reagent Reagent ซึ่งจะซึ่งจะ
เกิดสีขึ้นมาเกิดสีขึ้นมา  จากนั้นวัดความเขมของสีแลวจากนั้นวัดความเขมของสีแลว
เปรียบเทยีบกับเสนมาตรฐานเปรียบเทียบกับเสนมาตรฐาน  



การเคลื่อนทีข่องออกการเคลื่อนทีข่องออกซนิซนิในตนพืชในตนพืช

การเคลื่อนที่ของออกการเคลื่อนที่ของออกซินซินจะเปนแบบโพลาไรซจะเปนแบบโพลาไรซ  
(Polarized) (Polarized)   คือคือ    เคลื่อนที่ไปตามยาวของลําตนโดยเคลื่อนที่ไปตามยาวของลําตนโดย
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากกวาทิศทางตรงกันขามไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากกวาทิศทางตรงกันขาม  

การเคลื่อนที่ของออกการเคลื่อนที่ของออกซินซินในสวนที่อยูเหนือดินในสวนที่อยูเหนือดิน  จะเปนจะเปน
แบบโพแบบโพลารลาร  เบเบสิสิพีตัลพีตัล  (Polar (Polar BasipetalBasipetal) ) คือคือ  จะจะ
เคลื่อนที่จากแหลงผลิตที่ยอดไปสูโคนตนเคลื่อนที่จากแหลงผลิตที่ยอดไปสูโคนตน  

การเคลื่อนที่ของออกการเคลื่อนที่ของออกซินซินจะเกิดจะเกิดแบบเบแบบเบสิสิพีตัลพีตัลก็เมื่อทอนก็เมื่อทอน
เนื้อเยื่อวางอยูในลักษณะปกติของลักษณะทางสัณฐานเนื้อเยื่อวางอยูในลักษณะปกติของลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาเทานั้นวิทยาเทานั้น  

















ในกรณีของโคลีในกรณีของโคลีออพไทลออพไทลของพืชนั้นชี้ใหเห็นวาออกของพืชนั้นชี้ใหเห็นวาออก
ซินเคซินเคลื่อนที่ผานเซลลทุกเซลลลงมาแตในกรณีของลําลื่อนที่ผานเซลลทุกเซลลลงมาแตในกรณีของลํา
ตนนั้นยังไมมีหลักฐานชี้ใหเห็นเดนชัดนักตนนั้นยังไมมีหลักฐานชี้ใหเห็นเดนชัดนัก  แตอาจจะแตอาจจะ
เปนไปไดวาเปนไปไดวาโปรโปรแคมแคมเบียมเบียม  ((ProcambiumProcambium) ) และและ
แคมแคมเบียมเบียม  (Cambium) (Cambium) 

การเคลื่อนที่ของออกการเคลื่อนที่ของออกซินซินในรากก็มีลักษณะเปนโพในรากก็มีลักษณะเปนโพลารลาร    
แตเปนแบบแตเปนแบบ  อะอะโคโครพีตัลรพีตัล  



กลไกในการทํางานของออกกลไกในการทํางานของออกซินซินในระยะที่ผานมาจะในระยะที่ผานมาจะ
มีแนวความคิดเปนสองอยางมีแนวความคิดเปนสองอยาง  คือคือ  แนวคิดที่เกี่ยวของแนวคิดที่เกี่ยวของ
กับผนังเซลลเปนสวนที่รับผลกระทบของออกกับผนังเซลลเปนสวนที่รับผลกระทบของออกซินซิน  
และขยายตัวและขยายตัว    สวนอีกแนวคิดหนึ่งมุงไปที่ผลของสวนอีกแนวคิดหนึ่งมุงไปที่ผลของ
ออกซิออกซินตอนตอเมตาบอเมตาบอลิสมลิสมของกรดของกรดนิวคลีอิคนิวคลีอิคในปจจุบันในปจจุบัน
ไดนําสองแนวคิดมาวิเคราะหไดนําสองแนวคิดมาวิเคราะห  รวมกันเพื่อศึกษารวมกันเพื่อศึกษา
กลไกในการทํางานของออกกลไกในการทํางานของออกซินซิน และยังศึกษาผลของและยังศึกษาผลของ
ออกซิออกซินตอนตอเยื่อหุมเซลลดวยเยื่อหุมเซลลดวย  



การขยายตัวของเซลลจะสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวของเซลลจะสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณและกิจกรรมของเอนไซมปริมาณและกิจกรรมของเอนไซม  โดยที่ออกโดยที่ออกซินซินจะมีจะมี
บทบาทตอบทบาทตอ  กระบวนการเมตาบอกระบวนการเมตาบอลิสมลิสมของกรดของกรดนิวคลีอิคนิวคลีอิค  
โดยการศึกษาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เปนไสของโดยการศึกษาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เปนไสของ
ตนยาสูบตนยาสูบ  (Tobacco Pith) (Tobacco Pith) ซึ่งจะเจริญไปเปนกลุมซึ่งจะเจริญไปเปนกลุม
เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อ  (Callus) (Callus) นั้นพบวามีปริมาณของนั้นพบวามีปริมาณของ  RNA RNA เพิ่มเพิ่ม
มากขึ้นมากขึ้น  ทั้งนี้เพราะออกซิทั้งนี้เพราะออกซินจะกนจะกระตุนใหมีการระตุนใหมีการ
สังเคราะหสังเคราะห  RNA RNA มากขึ้นมากขึ้น  แลวสงผลไปถึงการเจริญแลวสงผลไปถึงการเจริญ
ของกลุมเนื้อเยื่อของกลุมเนื้อเยื่อ    ถาหากใชสารระงับการสังเคราะหถาหากใชสารระงับการสังเคราะห
โปรตีนหรือโปรตีนหรือ  RNA  RNA  ความสามารถในการกระตุนการความสามารถในการกระตุนการ
เจริญเตบิโตของออกเจริญเตบิโตของออกซินซินจะหายไปจะหายไป  



ออกออกซินซินมีผลตอระดับเอนไซมโดยผานทางการมีผลตอระดับเอนไซมโดยผานทางการ
สังเคราะหสังเคราะห  RNA RNA นอกจากนั้นออกนอกจากนั้นออกซินซินยังมีผลกระทบยังมีผลกระทบ
ตอกิจกรรมของเอนไซมโดยตรงตอกิจกรรมของเอนไซมโดยตรง  เชนเชน  การกระตุนใหการกระตุนให
เอนไซมเกิดกิจกรรมหรือเปลี่ยนรูปมาอยูในรูปที่มีเอนไซมเกิดกิจกรรมหรือเปลี่ยนรูปมาอยูในรูปที่มี
กิจกรรมไดกิจกรรมได  

นักวิทยาศาสตรไดมุงความสนใจไปสูเอนไซมที่นักวิทยาศาสตรไดมุงความสนใจไปสูเอนไซมที่
สัมพันธกับกระบวนการขยายตัวของเซลลสัมพันธกับกระบวนการขยายตัวของเซลล      เซลลพืชเซลลพืช
จะมีผนังเซลลอยูขางนอกสุดจะมีผนังเซลลอยูขางนอกสุด  ดังนั้นการเจริญของดังนั้นการเจริญของ
เซลลจะเกิดขึ้นไดเมื่อคุณสมบัติของผนังเซลลเซลลจะเกิดขึ้นไดเมื่อคุณสมบัติของผนังเซลล
เปลี่ยนไปในทางที่กอใหเกิดการขยายตัวของเปลี่ยนไปในทางที่กอใหเกิดการขยายตัวของ                
โปโปรโตพลาสตรโตพลาสต  



เซลลพืชทุกชนิดที่ผานขั้นตอนของเนื้อเยื่อเจริญเซลลพืชทุกชนิดที่ผานขั้นตอนของเนื้อเยื่อเจริญ
มาแลวจะผานขั้นตอนการเจริญเติบโตมาแลวจะผานขั้นตอนการเจริญเติบโต    22 ขั้นขั้น          
คือคือ        การแบงเซลลและการการแบงเซลลและการขยายตัวแวคขยายตัวแวคคิวโอขึ้นคิวโอขึ้น
ภายในเซลลภายในเซลล  ((VacuolationVacuolation) ) 

การขยายตัวของเซลลนั้นการขยายตัวของเซลลนั้น  ไมเพียงแตผนังเซลลยืดไมเพียงแตผนังเซลลยืด
ตัวเทานั้นตัวเทานั้น  แตยังมีการเพิ่มความหนาของผนังเซลลแตยังมีการเพิ่มความหนาของผนังเซลล
เพราะมีสารใหมเพราะมีสารใหม  ๆๆ  ไปเกาะดวยไปเกาะดวย  



นักวิทยาศาสตรไดนําเอาโคลีนักวิทยาศาสตรไดนําเอาโคลีออพไทลออพไทลหรือลําตนที่หรือลําตนที่
ไมไดรับแสงไปแชลงในสภาพที่มีไมไดรับแสงไปแชลงในสภาพที่มี  pHpH  ประมาณประมาณ  33  
ปรากฏวาโคลีปรากฏวาโคลีออพไทลออพไทลและลําตนสามารถยืดตัวไดและลําตนสามารถยืดตัวได  
และเรียกปรากฏการณนี้วาและเรียกปรากฏการณนี้วา  ""AcidAcid GrowthGrowth EffectEffect""
ซึ่งใหผลเหมือนกับการใหออกซึ่งใหผลเหมือนกับการใหออกซินซินแกพืชแกพืช      การการ
ทดลองนี้ไดนําไปสูการศึกษาที่แสดงวาออกทดลองนี้ไดนําไปสูการศึกษาที่แสดงวาออกซินซิน  
กระตุนการปลดปลอยกระตุนการปลดปลอย  H  H++  หรือโปรตอนจากหรือโปรตอนจาก
เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อ  ทําใหทําให    pHpH ของผนังเซลลต่ําลงของผนังเซลลต่ําลง                ซึ่งซึ่ง
การปลดปลอยการปลดปลอย H H++ นี้ตองใชพลังงานจากการหายใจนี้ตองใชพลังงานจากการหายใจ
ดวยดวย    สมมุติฐานเกี่ยวกับสมมุติฐานเกี่ยวกับ  ""ProtonProton--PumpPump""  นี้นี้  คาดคาด
วาเกิดในเยื่อหุมเซลลวาเกิดในเยื่อหุมเซลล  



การเจริญของเซลลตองการการเจริญของเซลลตองการ  RNA RNA และโปรตีนและโปรตีน
ในชวงที่เซลลยืดตัวในชวงที่เซลลยืดตัว  เพราะในการยืดตัวของเซลลนั้นเพราะในการยืดตัวของเซลลนั้น
ผนังเซลลไมไดบางลงไปผนังเซลลไมไดบางลงไป  แตยังคงหนาเทาเดิมหรือแตยังคงหนาเทาเดิมหรือ
หนาขึ้นหนาขึ้น  ดังนั้นจึงตองมีการสรางผนังเซลลเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงตองมีการสรางผนังเซลลเพิ่มขึ้น
ดวยดวย  ในการสรางผนังเซลลนั้นตองใชเอนไซมและในการสรางผนังเซลลนั้นตองใชเอนไซมและ  
RNARNA pH pH ต่ํามีผลตอการเปลี่ยนคุณสมบัติของต่ํามีผลตอการเปลี่ยนคุณสมบัติของ
ผนังเซลลในแงที่วาผนังเซลลในแงที่วา  แขนที่เกาะกันของผนังเซลลนั้นแขนที่เกาะกันของผนังเซลลนั้น
อาจจะถูกทําลายในสภาพที่อาจจะถูกทําลายในสภาพที่  pH pH ต่ําต่ํา      หรืออาจจะเปนหรืออาจจะเปน  
pH pH ที่เหมาะสมสําหรับเอนไซมที่เหมาะสมสําหรับเอนไซม  ที่จะทําใหผนังเซลลที่จะทําใหผนังเซลล
เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป  









การตอบสนองของพชืตอออกการตอบสนองของพชืตอออกซนิซนิ  

1.1.  การตอบสนองในระดับเซลลออกการตอบสนองในระดับเซลลออกซินซินทําใหเกิดทําใหเกิด        
การขยายตัวของเซลลการขยายตัวของเซลล    (Cell enlargement) (Cell enlargement) 

2.2.  การตอบสนองของอวัยวะหรือพืชทั้งตนการตอบสนองของอวัยวะหรือพืชทั้งตน

2.12.1 เกี่ยวของกับการตอบสนองของพืชตอแสงเกี่ยวของกับการตอบสนองของพืชตอแสง  
((PhototropismPhototropism)) GeotropismGeotropism  ดงัไดกลาวมาแลวดงัไดกลาวมาแลว

2.22.2 การที่ตายอดขมไมใหตาขางการที่ตายอดขมไมใหตาขาง
เจริญเตบิโตเจริญเตบิโต  ((ApicalApical DominanceDominance))



2.32.3 การตดิผลการตดิผล  เชนเชน  กรณีของมะเขือเทศกรณีของมะเขือเทศ  ออกออกซินซินในรูปของในรูปของ  44 CPACPA  
จะเรงใหเกิดผลแบบจะเรงใหเกิดผลแบบ  PathenocarpicPathenocarpic  และในเงาะถาใชและในเงาะถาใช  NAANAA 4.54.5  
เปอรเซ็นตเปอรเซ็นต  จะเรงการเจริญของเกสรตัวผูทําใหสามารถผสมกับเกสรจะเรงการเจริญของเกสรตัวผูทําใหสามารถผสมกับเกสร
ตัวเมียไดตัวเมียได          ในดอกที่ไดรับในดอกที่ไดรับ  NAANAA  เกสรตัวเมยีจะไมเจริญเพราะไดรับเกสรตัวเมยีจะไมเจริญเพราะไดรับ  
NAANAA  ที่มีความเขมขนสูงเกินไปที่มีความเขมขนสูงเกินไป  แตเกสรตัวผูยังเจริญไดแตเกสรตัวผูยังเจริญได  ทําใหการตดิทําใหการตดิ
ผลเกิดมากขึ้นผลเกิดมากขึ้น

2.42.4  ปองกันการรวงของผลโดยออกปองกันการรวงของผลโดยออกซินซินจะยับยั้งไมใหเกิดจะยับยั้งไมใหเกิด  AbcissionAbcission
layerlayer  ขึ้นมาขึ้นมา  เชนเชน  การใชการใช  2,42,4--D D ปองกันผลสมไมใหรวงปองกันผลสมไมใหรวง  หรือหรือ  NAANAA  
สามารถปองกันการรวงของผลมะมวงสามารถปองกันการรวงของผลมะมวง

2.52.5 ปองกันการรวงของใบปองกันการรวงของใบ
2.62.6  ในบางกรณีออกในบางกรณีออกซินซินสามารถทําใหสัดสวนของดอกตัวเมียสามารถทําใหสัดสวนของดอกตัวเมีย        และและ

ตัวผูเปลี่ยนไปโดยออกซินจะกระตุนใหมีดอกตัวเมยีมากขึ้นตัวผูเปลี่ยนไปโดยออกซินจะกระตุนใหมีดอกตัวเมยีมากขึ้น



จิบจิบเบอเรลลนิเบอเรลลนิ  ((GibberellinsGibberellins))

เมื่อเมื่อ  Kurosawa Kurosawa นักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุนนักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุน  ศึกษาในตนขาวศึกษาในตนขาว
ที่เปนโรคที่เปนโรค  BakanaeBakanae  หรือโรคขาวตัวผูหรือโรคขาวตัวผู  ซึง่เกิดจากเชื้อราซึง่เกิดจากเชื้อรา  
GibberellaGibberella fujikuroifujikuroi หรอืหรอื  FusariumFusarium
moniliformemoniliforme ซึ่งทําใหตนขาวมีลกัษณะสูงกวาตนขาวปกติซึ่งทําใหตนขาวมีลกัษณะสูงกวาตนขาวปกติ  
ทําใหลมงายทําใหลมงาย  

  ความรูเกีย่วกบัโครงสรางและสวนประกอบทางเคมีของจิบความรูเกีย่วกบัโครงสรางและสวนประกอบทางเคมีของจิบ
เบอเรลลินเบอเรลลินนั้นไดรับการศึกษาในปนั้นไดรับการศึกษาในป  19541954 โดยนกัเคมีชาวโดยนกัเคมีชาว
อังกฤษซึ่งสามารถแยกสารบรสิุทธิจ์ากอาหารเลี้ยงเชื้อราอังกฤษซึ่งสามารถแยกสารบรสิุทธิจ์ากอาหารเลี้ยงเชื้อรา  
GibberellaGibberella fujikuroifujikuroi  และเรยีกสารนีว้ากรดจิบและเรยีกสารนีว้ากรดจิบเบอเรลลิคเบอเรลลิค  
((GibberellicGibberellic AcidAcid))





ในปจจุบันมีจิบในปจจุบันมีจิบเบอเรลลินซึง่เบอเรลลินซึง่เปนชื่อเรยีกทัว่เปนชื่อเรยีกทัว่  ๆๆ  ไปของไปของ
สารประกอบประเภทนี้ประมาณไมนอยกวาสารประกอบประเภทนี้ประมาณไมนอยกวา  8080  ชนิดชนิด  ชื่อเรยีกชื่อเรยีก
สารประกอบชนิดนี้จะตั้งชื่อดังนี้สารประกอบชนิดนี้จะตั้งชื่อดังนี้      คือคือ  Gibberellins AGibberellins A11
(GA(GA11),  ),  AA2,2, AA33  เปนตนเปนตน    โดยทีก่รดจิบโดยทีก่รดจิบเบอเรลลิคเบอเรลลิค  คือคือ  GAGA33
GA GA ทุกชนิดจะมีโครงสรางพื้นฐานของโมเลกลุเปนทุกชนิดจะมีโครงสรางพื้นฐานของโมเลกลุเปน  
GibberellaneGibberellane Carbon SkeletonCarbon Skeleton ซึ่งจะเหมือนกับกรดจบิซึ่งจะเหมือนกับกรดจบิ
เบอเรลลิคเบอเรลลิค  จะแตกตางกันตรงจํานวนและตําแหนงของกลุมที่เขาจะแตกตางกันตรงจํานวนและตําแหนงของกลุมที่เขา
แทนที่ในวงแหวนและระดับของความอิม่ตัวของวงแหวนแทนที่ในวงแหวนและระดับของความอิม่ตัวของวงแหวน  AA
GA GA ประกอบดวยคารบอนประมาณประกอบดวยคารบอนประมาณ        1919--20 20 อะตอมอะตอม  ซึ่งจะซึ่งจะ
รวมกนัเปนวงแหวนรวมกนัเปนวงแหวน    44 หรือหรือ  5 5 วงและจะตองมกีลุมวงและจะตองมกีลุมคารคารบอกบอก--
ซิลซิล  อยางนอยอยางนอย  11  กลุมกลุม  โดยใชชื่อยอวาโดยใชชื่อยอวา  GAGA



การสังเคราะหจิบการสังเคราะหจิบเบอเรลลนิเบอเรลลนิ  

การสังเคราะหการสังเคราะห  GAGA   แสดงอยูในรูปที่แสดงอยูในรูปที่  12.312.3
โดยที่สารเริ่มตนเปนกรดเมโดยที่สารเริ่มตนเปนกรดเมวาโลนิควาโลนิค  ((MevalonicMevalonic
Acid) Acid) เปลี่ยนไปตามวิถีจนเกิดเปนกรดคอรีเปลี่ยนไปตามวิถีจนเกิดเปนกรดคอรีโนอิคโนอิค  
((KaurenoicKaurenoic Acid) Acid) แลวจึงเปลี่ยนไปเปนแลวจึงเปลี่ยนไปเปน  GA GA ซึ่งซึ่ง
วิถีในชวงที่เปลี่ยนไปเปนวิถีในชวงที่เปลี่ยนไปเปน  GA GA ชนิดตางชนิดตาง  ๆๆ  นี้ยังไมนี้ยังไม
ทราบแนชัดนักทราบแนชัดนัก      สารชนิดแรกที่มีวงแหวนของสารชนิดแรกที่มีวงแหวนของ  
GibberellaneGibberellane   คือคือ    อัลอัลดีดีไฮดไฮดของของ  GAGA1212



การสังเคราะหจิบการสังเคราะหจิบเบอเรลลนิเบอเรลลนิ

ในปจจุบันมีสารชะงักการเจริญเติบโตในปจจุบันมีสารชะงักการเจริญเติบโต  
เชนเชน  CCC CCC หรือหรือ  CycocelCycocel AM0AM0--1618 1618 
PhosfonPhosfon--D D และและ  SADH SADH หรือหรือ  AlarAlar ซึ่งใชกันมากซึ่งใชกันมาก
ในการเกษตรในการเกษตร      สารเหลานี้บางชนิดสามารถระงับสารเหลานี้บางชนิดสามารถระงับ  
กระบวนการสังเคราะหจิบกระบวนการสังเคราะหจิบเบอเรลลินเบอเรลลินไดได  เชนเชน  AMOAMO--
1618 1618 สามารถระงับการสังเคราะหจิบสามารถระงับการสังเคราะหจิบเบอเรลลินเบอเรลลินในใน
อาหารสํารองอาหารสํารอง  (Endosperm) (Endosperm) ของแตงกวาปาของแตงกวาปา    โดยโดย
ระงับในชวงการเปลี่ยนระงับในชวงการเปลี่ยน  GeranylgeranylGeranylgeranyl
pyrophosphate pyrophosphate ไปเปนไปเปน  KaureneKaurene ในทํานองในทํานอง
เดียวกันเดียวกัน  CCC CCC สามารถระงับกระบวนการนี้ไดดวยสามารถระงับกระบวนการนี้ไดดวย  











การสังเคราะหจิบการสังเคราะหจิบเบอเรลลนิเบอเรลลนิ

ใบออนใบออน  ผลออนและตนออนเปนสวนที่สรางผลออนและตนออนเปนสวนที่สราง  GA GA 
ของพืชของพืช  รากพืชอาจจะสามารถสรางรากพืชอาจจะสามารถสราง  GA GA ไดบางไดบาง  

GA GA ที่พบในปจจุบันจึงเปนสารธรรมชาติทั้งสิ้นที่พบในปจจุบันจึงเปนสารธรรมชาติทั้งสิ้น  



การสลายตวัของจิบการสลายตวัของจิบเบอเรลลนิเบอเรลลนิ  
จิบจิบเบอเรลลินเบอเรลลินมีกิจกรรมมีกิจกรรมทางสทางสรีรวิทยาอยูไดเปนรีรวิทยาอยูไดเปน
ระยะเวลานานในเนื้อเยื่อพืชระยะเวลานานในเนื้อเยื่อพืช  

จิบจิบเบอเรลลินเบอเรลลินสามารถเปลี่ยนจากชนิดหนึ่งไปเปนจิบสามารถเปลี่ยนจากชนิดหนึ่งไปเปนจิบ
เบอเรลลินอีเบอเรลลินอีกชนิดหนึ่งไดในเนื้อเยื่อพืชกชนิดหนึ่งไดในเนื้อเยื่อพืช

จิบจิบเบอเรลลินเบอเรลลินในรูปของไกลโคไซดในรูปของไกลโคไซด  (Glycosides)(Glycosides)

กรดจิบกรดจิบเบอเรลลิคเบอเรลลิค    ซึ่งอยูในสภาพสารละลายถูกทําซึ่งอยูในสภาพสารละลายถูกทํา
ใหสลายตัวไดโดยใชใหสลายตัวไดโดยใช    AcidAcid Hydrolysis Hydrolysis ที่ที่
อุณหภูมิสูงและไดผลิตภัณฑคือกรดจิบอุณหภูมิสูงและไดผลิตภัณฑคือกรดจิบเบอเรลเบอเรลลีลี--
นิคนิค  ((GibberellenicGibberellenic Acid) Acid) และกรดและกรดจิบเบอริคจิบเบอริค  
((GibbericGibberic Acid)Acid)



การหาปริมาณจิบการหาปริมาณจิบเบอเรลลนิเบอเรลลนิ

1.1.  ใชวิธีใชวิธีโครโครมาโตกราฟมาโตกราฟ    เชนเชน  GCGC  หรือหรือ  
GasGas ChromatographChromatograph และและ  PaperPaper
ChromatographChromatograph

2.2.  ใชวิธีใชวิธี  BioassayBioassay  โดยการที่จิบโดยการที่จิบเบอเรลลินเบอเรลลินสามารถสามารถ
ทําใหพืชแคระทําใหพืชแคระ  ((ขาวโพดและถั่วขาวโพดและถั่ว))  เจริญเปนตนปกติเจริญเปนตนปกติ
ไดได  หรือโดยการที่จิบหรือโดยการที่จิบเบอเรลลินเบอเรลลินสามารถปองกันการสามารถปองกันการ
เกิดการเสื่อมสลายเกิดการเสื่อมสลาย  ((SenescenceSenescence)) หรือโดยหาหรือโดยหา
ปริมาณจิบปริมาณจิบเบอเรลลินจากเบอเรลลินจากการกระตุนใหเมล็ดขาวการกระตุนใหเมล็ดขาว--
บารเลยสรางเอนไซมบารเลยสรางเอนไซม  แอลฟาแอลฟา  อะมัยเลสอะมัยเลส  (( αα--
amylaseamylase))  ในอาหารสํารองในอาหารสํารอง



จิบจิบเบอเรลลินเบอเรลลินสามารถเคลื่อนยายหรือเคลื่อนที่ในพืชสามารถเคลื่อนยายหรือเคลื่อนที่ในพืช
ไดทั้งไดทั้งทางเบทางเบสิสิพีตัลพีตัล    และอะและอะโคโครพีตัลรพีตัล    และการและการ
เคลื่อนที่ไมมีโพลาเคลื่อนที่ไมมีโพลาริตี้ริตี้  การเคลื่อนยายเกิดขึ้นทั้งในการเคลื่อนยายเกิดขึ้นทั้งใน
สวนของทออาหารและทอน้ําสวนของทออาหารและทอน้ํา  

จิบจิบเบอเรลลินจากเบอเรลลินจากยอดออนลงมาสูสวนลางของลําตนยอดออนลงมาสูสวนลางของลําตน
นั้นไมไดเกิดในทอน้ํานั้นไมไดเกิดในทอน้ํา      ทออาหารเพราะสวนของทออาหารเพราะสวนของ
ยอดออนเปนสวนที่ดึงอาหารและธาตุอาหารใหยอดออนเปนสวนที่ดึงอาหารและธาตุอาหารให
เคลื่อนที่ขึ้นไปเคลื่อนที่ขึ้นไปแบบอะแบบอะโคโครพีตัลรพีตัล  ดังนั้นจิบดังนั้นจิบเบอเรลลินเบอเรลลิน  
จึงไมไดเคลื่อนที่ทางทออาหารและยังไมทราบวิถีจึงไมไดเคลื่อนที่ทางทออาหารและยังไมทราบวิถี
การเคลื่อนที่แนชัดการเคลื่อนที่แนชัด  



กลไกในการทํางานของจิบกลไกในการทํางานของจิบเบอเรลลนิเบอเรลลนิ  

ระดับของกิจกรรมของเอนไซมหลายชนิดมีผลกระทบระดับของกิจกรรมของเอนไซมหลายชนิดมีผลกระทบ
จากปริมาณของจิบจากปริมาณของจิบเบอเรลลินเบอเรลลิน  เอนไซมซึ่งมีกิจกรรมเอนไซมซึ่งมีกิจกรรม
เพิ่มขึ้นเมื่อไดรับจิบเพิ่มขึ้นเมื่อไดรับจิบเบอเรลลินเบอเรลลิน  คือคือ  เอนไซมเอนไซม  แอลฟาแอลฟา
และเบและเบตาตา--อะมัยเลสอะมัยเลส  ((αα  และและ  ββ--amylaseamylase))  โปรโปรตีเอสตีเอส  
(Protease)  (Protease)  และไรโบนิและไรโบนิวคลีวคลีเอสเอส  ((RibonucleaseRibonuclease))  
ซึ่งพบในเมล็ดขาวบารเลยซึ่งกําลังงอกซึ่งพบในเมล็ดขาวบารเลยซึ่งกําลังงอก  



ระดับกิจกรรมของเอนไซมซึ่งถูกควบคุมโดยจิบระดับกิจกรรมของเอนไซมซึ่งถูกควบคุมโดยจิบเบอเบอ--
เรลลินเรลลิน  ทํากันมากในเอนไซมทํากันมากในเอนไซม  แอลฟาแอลฟา  อะมัยเลสอะมัยเลส  ในใน
เมล็ดขาวบารเลยเมล็ดขาวบารเลย          ในเมล็ดขาวบารเลยทีแ่หงที่ยังไมในเมล็ดขาวบารเลยทีแ่หงที่ยังไม
ดูดซับน้ําจะไมมีเอนไซมแอลฟาดูดซับน้ําจะไมมีเอนไซมแอลฟา  อะมัยเลสอะมัยเลส  ปรากฏอยูปรากฏอยู
เอนไซมนี้จะปรากฏขึ้นและปลดปลอยออกมาจากชั้นเอนไซมนี้จะปรากฏขึ้นและปลดปลอยออกมาจากชั้น
ของอะของอะลีโรนของเมล็ดลีโรนของเมล็ด    เปนการตอบสนองตอจิบเปนการตอบสนองตอจิบเบอเบอ--
เรลลินซึ่งเรลลินซึ่งสังเคราะหจากตนออนที่กําลังงอกสังเคราะหจากตนออนที่กําลังงอก    เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อ
ชั้นอะชั้นอะลีลีโรนโรนซึ่งแยกจากเมล็ดที่ไมงอกจะมีกิจกรรมของซึ่งแยกจากเมล็ดที่ไมงอกจะมีกิจกรรมของ
แอลฟาแอลฟา  อะมัยเลสอะมัยเลส  นอยมากนอยมาก  



จิบจิบเบอเรลลินควบเบอเรลลินควบคุมกิจกรรมของแอลฟาคุมกิจกรรมของแอลฟา  อะมัยเลสอะมัยเลส  
ผานทางการสังเคราะหผานทางการสังเคราะห  RNA RNA สารชะงักการสารชะงักการ
สังเคราะหสังเคราะห  RNA RNA เชนเชน  แอคติโนมัยแอคติโนมัยซินซิน--ดีดี  
((ActinomycinActinomycin--D) D) จะชะงักกระบวนการกระตุนจะชะงักกระบวนการกระตุน
การสังเคราะหการสังเคราะห  RNA 2RNA 2--3 3 ชั่วโมงชั่วโมง  หลังจากเติมจิบหลังจากเติมจิบ
เบอเรลลินเบอเรลลิน  ในขณะทีส่ารชะงักการสังเคราะหโปรตีนในขณะทีส่ารชะงักการสังเคราะหโปรตีน  
เชนเชน  ไซโคลไซโคลเฮคเฮคซิซิไมดไมด  ((CycloheximideCycloheximide) ) จะระงับจะระงับ
การปรากฏของกิจกรรมของแอลฟาการปรากฏของกิจกรรมของแอลฟา  อะมัยเลสอะมยัเลส  
หลังจากชวงหลังจากชวง  "lag"lag""  เริ่มตนเริ่มตน  



บทบาทของจิบบทบาทของจิบเบอเรลลนิเบอเรลลนิที่มีตอพืชที่มีตอพืช  

1.1.  กระตุนการเจริญเตบิโตของพืชทั้งตนกระตุนการเจริญเตบิโตของพืชทั้งตน  

2.2.  กระตุนการงอกของเมล็ดที่พักตัวและตาที่พักตัวกระตุนการงอกของเมล็ดที่พักตัวและตาที่พักตัว  

3.3.  การแทงชอดอกการแทงชอดอก        การออกดอกของพืชเกี่ยวของกับการออกดอกของพืชเกี่ยวของกับ
ปจจัยหลายอยางปจจัยหลายอยาง  เชนเชน    อายุอายุ    และสภาพแวดลอมและสภาพแวดลอม              
จิบจิบเบอเรลลินเบอเรลลินสามารถแทนความตองการวันยาวในพืชสามารถแทนความตองการวันยาวในพืช
บางชนิดไดบางชนิดได  และยังสามารถทดแทนความตองการและยังสามารถทดแทนความตองการ
อุณหภูมิต่ําอุณหภูมิต่ํา  ((VernalizationVernalization)) ในพืชพวกกะหล่ําปลีในพืชพวกกะหล่ําปลี  
และแคและแครอทรอท



4.4.  จิบจิบเบอเรลลินเบอเรลลิน  สามารถกระตุนการเคลื่อนที่ของอาหารสามารถกระตุนการเคลื่อนที่ของอาหาร
ในเซลลสะสมอาหารหลังจากที่เมล็ดงอกแลวในเซลลสะสมอาหารหลังจากที่เมล็ดงอกแลว  

5.5.  กระตุนใหเกิดผลแบบกระตุนใหเกิดผลแบบ  ParthenocarpicParthenocarpic  ในพืชบางในพืชบาง
ชนิดชนิด  เปลี่ยนรูปรางของใบพืชบางชนิดเปลี่ยนรูปรางของใบพืชบางชนิด  เชนเชน  EnglishEnglish
IvyIvy  และทําใหพืชพัฒนาการเพื่อทนความเย็นไดและทําใหพืชพัฒนาการเพื่อทนความเย็นได

6.6.  จิบจิบเบอเรลลินมักเบอเรลลินมักเรงใหเกิดดอกตัวผูเรงใหเกิดดอกตัวผู  





ไซโตไคไซโตไคนนินนิ  ((CytokininsCytokinins))

19201920 HaberlandtHaberlandt  ไดแสดงใหเห็นวามีสารชนิดไดแสดงใหเห็นวามีสารชนิด
หนึ่งเกิดอยูในเนื้อเยื่อพืชและกระตุนใหเนื้อเยื่อหนึ่งเกิดอยูในเนื้อเยื่อพืชและกระตุนใหเนื้อเยื่อ
พาเรนพาเรนไคมาในหัวมันฝรั่งกลับกลายเปนเนื้อเยื่อไคมาในหัวมันฝรั่งกลับกลายเปนเนื้อเยื่อ
เจริญไดเจริญได  ซึ่งแสดงวาสารชนิดนี้สามารถกระตุนใหมีซึ่งแสดงวาสารชนดินี้สามารถกระตุนใหมี
การแบงเซลลการแบงเซลล    ตอมามีการพบวาน้ํามะพราวและตอมามีการพบวาน้ํามะพราวและ
เนื้อเยื่อของหัวแคเนื้อเยื่อของหัวแครอทรอทมีคุณสมบัติในการกระตุนการมีคุณสมบัติในการกระตุนการ
แบงเซลลเชนกันแบงเซลลเชนกัน  



ไซโตไคไซโตไคนนินนิ  ((CytokininsCytokinins))

SkoogSkoog  และและ  StewardSteward ทําการทดลองในทําการทดลองใน
สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา  โดยศึกษาความตองการสิ่งที่ใชในโดยศึกษาความตองการสิ่งที่ใชใน
การเจริญเติบโตของกลุมกอนของเซลลการเจริญเติบโตของกลุมกอนของเซลล  (Callus) (Callus) 
ซึ่งเปนเซลลที่แบงตัวอยางรวดเร็วซึ่งเปนเซลลที่แบงตัวอยางรวดเร็ว  แตไมมีการแตไมมีการ
เปลี่ยนแปลงทางคุณภาพเกิดขึ้นของเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพเกิดขึ้นของ  pith pith จากยาสูบจากยาสูบ
และรากของแคและรากของแครอทรอท  



ไซโตไคไซโตไคนนินนิ  ((CytokininsCytokinins))

MillerMiller ไดแยกสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติไดแยกสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
คลายคลึงแตมีประสิทธิภาพคลายคลึงแตมีประสิทธิภาพดีกวาอะดีนีนดีกวาอะดีนีน  ซึ่งไดจากซึ่งไดจาก
การสลายตัวของการสลายตัวของ  DNA DNA ของของสเปรมสเปรมจากปลาจากปลาแฮรแฮรริงริง  
สารชนิดนี้สารชนิดนี้  คือคือ    66--(furfuryl(furfuryl--amino) amino) purinepurine   ซึ่งมีซึ่งมี
สูตรโครงสรางสูตรโครงสรางคลายอะดีนีนคลายอะดีนีน  เนื่องจากสารชนิดนี้เนื่องจากสารชนิดนี้
สามารถกระตุนใหเกิดการแบงเซลลโดยรวมกับสามารถกระตุนใหเกิดการแบงเซลลโดยรวมกับ      
ออกออกซินซิน  จึงไดรับชื่อวาไคเนตินจึงไดรับชื่อวาไคเนติน  (Kinetin)(Kinetin)



สารสังเคราะหที่มีกิจกรรมของไซโตไคนินสูงที่สุดสารสังเคราะหที่มีกิจกรรมของไซโตไคนินสูงที่สุด
คือคือ  เบนเบนซิลอะดีนีนซิลอะดีนีน  ((BenzyladenineBenzyladenine  หรือหรือ  BABA))  
และเตตระไฮโดรไพและเตตระไฮโดรไพรานีลเบนซิลอะดีนีนรานีลเบนซิลอะดีนีน  
((tetrahydropyranylbenzyladeninetetrahydropyranylbenzyladenine  หรือหรือ  
PBAPBA))



ไซโตไคไซโตไคนินนินที่เกิดในธรรมชาติเปนสารประกอบที่เกิดในธรรมชาติเปนสารประกอบ
พิวรีนพิวรีน      ในปในป  19641964 LethamLetham ไดแยกไซโตไดแยกไซโต
ไคไคนินนินชนิดหนึ่งจากเมล็ดขาวโพดหวานชนิดหนึ่งจากเมล็ดขาวโพดหวาน  และและ
พบวาพบวา  เปนสารเปนสาร      66--(4(4--hydroxyhydroxy--33--methyl methyl 
butbut--22--enyl) enyl) aminopurineaminopurine ซึ่งซึ่ง  LethamLetham  ไดได
ตั้งชื่อวาตั้งชื่อวา  ซีเอตินซีเอติน  ((ZeatinZeatin))



นับตั้งแตมีการแยกไซโตไคนับตั้งแตมีการแยกไซโตไคนินนินชนิดแรกคือซีชนิดแรกคือซีเอตินเอติน
แลวแลว        ก็มีการคนพบไซโตไคก็มีการคนพบไซโตไคนินนิน  อีกหลายชนิดซึ่งอีกหลายชนิดซึ่ง
ทุกชนิดเปนอนุพันธทุกชนิดเปนอนุพันธของอะดีนีนของอะดีนีน  คือคือ  เปนเปน  66--
substituted amino substituted amino purinespurines  ซีซีเอตินเอตินเปนไซโตเปนไซโต--
ไคไคนินนินธรรมชาติซึ่งมีประสิทธิภาพสูงที่สุดธรรมชาติซึ่งมีประสิทธิภาพสูงที่สุด  











NonNon--purinepurine Compounds  with Compounds  with 
CytokininCytokinin--like  Activitylike  Activity













The EndThe End
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