บทความทั่วไป
หลักการส่งสัญญาณของพืช
ยงยุทธ โอสถสภา

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ก�ำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
ธาตุอาหารพืชมีบทบาท 3 ด้าน คือ
เป็นองค์ประกอบในโครงสร้างของสารประกอบ
ของเซลล์ ช่วยกระตุ้นกิจกรรมของเอนไซม์และ
ท�ำหน้าที่อื่นๆ เช่น เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณ
ในพืช ส�ำหรับการส่งสัญญาณในพืชประกอบด้วย
3 ขัน้ ตอนคือ การรับสัญญาณจากโมเลกุลสัญญาณ
การส่งต่อสัญญาณหรือการถ่ายโอนสัญญาณ และ
การตอบสนอง
การรั บ สั ญ ญาณจากโมเลกุ ล สั ญ ญาณ
โดยเซลล์พืชรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
เพราะเซลล์มีโปรตีนท�ำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณ
เป็นโปรตีนทีฝ่ งั ตัวอยูใ่ นโครงสร้างของเยือ่ หุม้ เซลล์
มี ส ่ ว นหนึ่ ง ของโมเลกุ ล เป็ น จุ ด รั บ สั ญ ญาณจาก
ภายนอก โดยโมเลกุลสัญญาณไม่ต้องเข้าไปใน
เซลล์ แต่สามารถส่งสัญญาณผ่านโมเลกุลของ
โปรตีนเข้ามาในเซลล์ได้ และมีตัวรับสัญญาณ
ภายในเซลล์หรืออยู่ในไซโทพลาซึมด้วย จากนั้น
ก็มีตัวน�ำรหัส ส�ำหรับส่งต่อสัญญาณในรูปรหัส
ที่ได้รับไปยังเซลล์เป้าหมาย
การส่ ง ต่ อ สัญญาณ หรือการถ่ายโอน
สัญญาณภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ของพืช
แต่ละต้นนั้น เซลล์ในต้นพืชส่งสัญญาณถึงกัน
ด้วย “รหัสอันเป็นภาษาเคมี” ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
รับรู้ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ

4

การส่งสัญญาณของเซลล์เป็นกระบวนการที่เซลล์
รับสัญญาณ แล้วส่งต่อภายในเซลล์และระหว่าง
เซลล์ จนมีการตอบสนองต่อสัญญาณนั้น
การตอบสนองเป็ น ขั้ น ตอนที่ เ ซลล์
เป้ า หมายแสดงผลของการรั บรู ้ สั ญ ญาณ และ
เปลี่ยนแปลงตามความมุ่งหมายของสัญญาณที่มา
กระตุ้น การตอบสนองที่ดีต้องตรงและครบถ้วน
ตามสัญญาณที่ได้รับ
1. ค�ำน�ำ: ความเกี่ยวข้องระหว่างธาตุอาหารกับ
การส่งสัญญาณของพืช
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่รากเกาะยึดอยู่กับดิน
และเผชิญกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงสูภ่ าวะ
ที่ไม่เหมาะสมอยู่เสมอ ทั้งจากปัจจัยที่ไม่มีชีวิต
(abiotic factors) เช่น ขาดน�ำ้ หรือขาดธาตุอาหาร
อากาศร้อนหรือหนาวเกินไป และปัจจัยที่มีชีวิต
(biotic factors) เช่น เชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช
รบกวน หนทางที่จะท�ำให้มีชีวิตรอดได้ คือการ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง โดยมีความสามารถในการรับรู้
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้เร็วและ
การส่งสัญญาณเพื่อเร่งให้เซลล์ อวัยวะ และพืช
ทั้งต้น มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับการด�ำรงชีวิต
อยู่ในสภาพดังกล่าว (ยงยุทธ, 2559) ระบบ
ค�ำส�ำคัญ : สภาพแวดล้อม การส่งสัญญาณ โมเลกุลสัญญาณ
ตัวน�ำรหัส การรับสัญญาณ การตอบสนอง

บทความทั่วไป
การส่งสัญญาณของพืชมีธาตุอาหารบางธาตุที่มี
บทบาทส�ำคัญ
ความรู้เรื่องบทบาทของธาตุอาหารพืช
โดยทั่วไปกล่าวว่า ธาตุอาหารพืชมีบทบาท 2 ด้าน
คือ ด้านแรกเป็นหน้าที่เฉพาะ กล่าวคือเจาะจง
ว่าธาตุใดท�ำหน้าที่อะไรบ้าง ซึ่งแบ่งออกได้ 2
แบบ คือ (1) ธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบใน
โครงสร้างของสารประกอบของเซลล์ หรือหน้าที่

เชิงองค์ประกอบ (structural functions) และ
ธาตุอาหารท�ำหน้าที่กระตุ้นกิจกรรมของเอนไซม์
(stimulating functions) และ (2) ท�ำหน้าที่
อื่นๆ หลายอย่าง (ตารางที่ 1) ต่อมาได้มีการระบุ
เพิ่มเติมว่าบางธาตุท�ำหน้าที่ด้านการส่งสัญญาณ
(signaling) ในพืช ซึ่งหลายธาตุท�ำหน้าที่นี้ได้
หรือบางธาตุมีบทบาทนั้นร่วมกัน (ยงยุทธ, 2558)

ตารางที่ 1 การจ�ำแนกธาตุอาหารตามบทบาทของธาตุ
		

หน้าที่ของธาตุ

สัญลักษณ์ธาตุ/ไอออน

มีหน้าที่เฉพาะ
1. อยู่ในโครงสร้างของสารประกอบคาร์บอน
2. เกี่ยวข้องกับการรับและการใช้พลังงาน อยู่ในโครงสร้างของจีโนม
3. อยู่ในโครงสร้างของผนังเซลล์
4. อยู่ในโครงสร้างของเอนไซม์ และสารอินทรีย์ในเมแทบอลิซึม
5. กระตุ้นกิจกรรมของเอนไซม์

N, S
P
Ca, B
Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Mo
K, Cl, Mg, Ca, Mn, Fe, Zn, Cu

มีหน้าที่ไม่เฉพาะ
1. สร้างสมดุลของประจุภายในเซลล์
2. ช่วยในการปรับศักย์ออสโมซิส

K+, NO3- ,Cl-, SO42-, Ca2+, Mg2+
K+, NO3-, Cl-

ที่มา: ยงยุทธ (2558)

แต่เดิมนักสรีรวิทยาของพืช ได้ศึกษา
หน้าที่ของธาตุอาหารพืช และพบบทบาท 2 ด้าน
ของธาตุอาหารต่างๆ ข้างต้น ช่วยให้กระบวนการ
เมแทบอลิ ซึ ม ในพื ช ด� ำ เนิ น ไปด้ ว ยความราบรื่ น
ต่ อ มานั ก ชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล เข้ า มาศึ ก ษาบทบาท
ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการท�ำหน้าที่ของแต่ละธาตุ
และสามารถอธิบายเรือ่ งราวของธาตุตา่ งๆ ได้ลกึ ซึง้
กว่าเดิม ผลการวิจัยส่วนหนึ่งแสดงว่าธาตุอาหาร
3 ธาตุ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแคลเซียม
มีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการส่งสัญญาณของพืช

(Baluska and Stetano, 2009) แต่เนือ่ งจาก
รายงานการวิจัยเรื่องดังกล่าวอยู่ในวารสารสาขา
ชีววิทยาโมเลกุล ซึ่งนักวิชาการด้านดินและปุ๋ย
ไม่ค่อยคุ้นเคย จึงมองข้ามข้อมูลส่วนนี้ไป ผู้เขียน
เห็นว่าเรื่องการส่งสัญญาณของพืชมีความส�ำคัญ
สมควรประมวลความเกี่ ย วข้ อ งของสามธาตุ นี้
ในกระบวนการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ส�ำหรับ
สมาชิกของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
และผู้สนใจโดยทั่วไปได้ทราบ
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บทความทั่วไป
อันที่จริง ผู้เขียนเคยน�ำเสนอบทความ
เรื่อง “ความเครียดของพืชและการบรรเทาความ
เครียด” ในวารสารดินและปุ๋ยปีที่ 38 เล่มที่ 1-4
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 ไปแล้ว (ยงยุทธ,
2559) ส่วนหนึ่งในบทความนั้นได้กล่าวถึงการ
ส่งสัญญาณในพืชบางส่วน แต่เนื่องจากหลักการ
ส่ ง สั ญ ญาณในพื ช มี ค วามซั บ ซ้ อ นและมี เ นื้ อ หา
มาก เพราะเป็นระบบที่ประกอบด้วยหลายส่วน
ซึ่งท�ำงานประสานกัน บทความนี้จึงขออธิบาย
หลักการส่งสัญญาณในพืชเพื่อเป็นพื้นฐานก่อน
ส�ำหรับบทความเรื่องต่อไป จะได้อธิบายเรื่อง
บทบาทของแคลเซียม ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส
ในการส่งสัญญาณของพืช
หลักการด้านการส่งสัญญาณของพืช มี 4
เรื่อง คือ (1) การส่งสัญญาณของสิ่งมีชีวิต (2)
ลักษณะและประโยชน์ของการส่งสัญญาณของพืช
(3) ระบบการส่งสัญญาณ และ (4) ขั้นตอนการ
ส่งสัญญาณ
2. การส่งสัญญาณของสิ่งมีชีวิต
“การส่งสัญญาณ” มาจากภาษาอังกฤษ
ที่สะกดได้ 2 แบบ คือ แบบอเมริกัน signaling
และแบบอังกฤษดั้งเดิม signalling ซึ่ง The
Grolier International Dictionary (1981) ให้
ความหมายของ “signaling” ว่าหมายถึงการติดต่อ
เพื่อส่ง-รับข้อมูลของ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายแรกเป็น
ผู้ส่งเนื่องจากฝ่ายนี้มีสารสนเทศ (information)
ที่ต้องการสื่อสาร (communication) ให้ฝ่าย
ทีส่ องทราบ ฝ่ายที่สองเป็นเป้าหมาย (target)
หรือเป็นฝ่ายรับสารสนเทศ การสื่อสารใช้ภาษา
เครื่องหมายหรือสัญญาณ (signal) วิธีหนึ่งของ
การสื่อสาร คือ การใช้รหัส (code)
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“สัญญาณ” คือ เครื่องหมายหรือเครื่อง
แสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยินแม้อยู่ในระยะไกล
เพื่อให้รู้ล่วงหน้า จะได้ระวังอันตรายหรือกระท�ำ
ตามที่บอกหรือแนะน�ำไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน,
2542) ฝ่ายผู้ส่งและผู้รับเข้าใจความหมาย และ
สามารถปฏิบัติตามสิ่งที่บอกได้ถูกต้อง การสื่อสาร
จึงบรรลุผล แต่เพื่อให้สัญญาณที่ส่งมีความกระชับ
รัดกุมและแม่นย�ำ สิ่งมีชีวิตจึงส่งสัญญาณด้วย
“รหัส” ในการสื่อสารภายในเซลล์ และระหว่าง
เซลล์ นิยามของ “รหัส” คือ เครื่องหมายหรือ
สัญญาณลับซึง่ รูเ้ ฉพาะผูท้ ตี่ กลงกันไว้ เช่น ข้อความ
ที่เปลี่ยนตัวอักษรอื่น แทนที่อักษรที่ต้องการจะใช้
หรือสลับต�ำแหน่งอักษรของข้อความนั้น หรือใช้
สัญลักษณ์แทน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542)
สิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล์ เ ดี ย ว (unicellular
organism) มี ก ารส่ ง สั ญ ญาณเพื่ อ รั บรู ้ แ ละ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกอาหาร
และการหลีกเลี่ยงสารพิษ ส่วนสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล์ (multicellular organism) ส่งสัญญาณ
เพื่อเตือนภัยจากสภาพแวดส้อม รวมทั้งช่วยให้
ส่วนต่างๆ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่าง
สอดคล้องกัน (Frilm et al., 2015)
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรากยึดแน่นอยู่กับดิน
หากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น
ดินขาดน�้ำหรือขาดธาตุอาหาร อากาศร้อนหรือ
หนาวเกินไป รวมทั้งมีเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช
รบกวน พืชไม่สามารถหนีไปไหนได้ เหลือเพียง
หนทางเดียวที่จะช่วยให้มีชีวิตรอดคือการปรับตัว
อย่างรวดเร็วให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
พืชจึงต้องมีความสามารถในการส่งสัญญาณเพื่อ
เร่งให้มีการปรับตัวดังกล่าว การส่งสัญญาณของ
พืชแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ (1) ระหว่างพืชกับ

บทความทั่วไป
สิ่งมีชีวิตประเภทอื่น เช่น พืชกับจุลินทรีย์ และ
พืชกับแมลง (2) ระหว่างต้นพืชพันธุ์เดียวกันและ
ระหว่างพันธุ์ และ (3) ภายในเซลล์และระหว่าง
เซลล์ของพืชแต่ละต้น บทความนี้จะอธิบายการ
ส่งสัญญาณภายในต้นพืช (Hetherington and
Brownlee, 2004)
3. ลักษณะและประโยชน์ของการส่งสัญญาณ
ในพืช
การส่งสัญญาณภายในเซลล์และระหว่าง
เซลล์ของพืชแต่ละต้นนัน้ เซลล์ในต้นพืชส่งสัญญาณ
ถึงกันด้วย “รหัสอันเป็นภาษาเคมี” ให้ส่วนที่
เกี่ยวข้องรับรู้ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมด้าน
ต่างๆ การส่งสัญญาณของเซลล์เป็นกระบวนการ
ที่เซลล์รับสัญญาณ แล้วส่งต่อภายในเซลล์และ
ระหว่างเซลล์ จนมีการตอบสนองต่อสัญญาณนั้น
การส่งสัญญาณของเซลล์พืช มีประโยชน์ 3
ประการ คือ (1) ช่วยเตือนภัยจากสภาพแวดล้อม
และต่อสู้กับเหตุการณ์เฉพาะหน้า (2) ควบคุม
การเจริญเติบโตและการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และ (3) ควบคุม
การเจริญเติบโตในสภาพปรกติ
ระบบการส่ ง สั ญ ญาณของพื ช มี ค วาม
ซับซ้อนมาก วิทยาการในปัจจุบันให้ความกระจ่าง
เพียงบางส่วนเท่านัน้ ยังมีเรือ่ งราวอีกมากทีต่ อ้ งหา
ค�ำตอบจากการวิจัย การส่งสัญญาณของเซลล์พืช
ใช้สารเคมีอย่างน้อย 4 กลุ่ม (Bush, 1995;
Shabala and Pottoson, 2014) คือ
กลุม่ ที่ 1 เป็นสารอินทรียพ์ วกเมแทบอไลต์
ทุติยภูมิ (secondary metabolites) จ�ำนวนมาก
กลุ่มที่ 2 เป็นฮอร์โมนพืช เช่น ออกซิน
ไซโทไคนิน จิบเบอร์เรลลิน เอทิลีน กรดแอบซิสิก
กรดจัสโมนิกและกรดซาลิไซลิก

กลุ่มที่ 3 เป็นอนุมูลอิสระที่กลายสภาพ
มาจากออกซิเจน เป็นออกซิเจนชนิดทีไ่ วต่อปฏิกริ ยิ า
(reactive oxygen species)
กลุ่มที่ 4 เป็นธาตุอาหารซึ่งมี 3 ธาตุ
คือ (1) ไนโตรเจนในรูปของโปรตีน เอนไซม์และ
ไนตริกออกไซด์ (2) ฟอสฟอรัสรูปฟอสเฟตไอออน
และสารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟตหลายชนิด และ
(3) แคลเซียมในรูปของแคลเซียมไอออน
4. ระบบการส่งสัญญาณของพืช
การส่งสัญญาณของพืชเป็นการส่งสัญญาณ
ด้วยรหัส ซึ่งมีความกระชับ รัดกุม และแม่นย�ำ
ในการสื่อสารภายในเซลล์ และระหว่างเซลล์
การส่งสัญญาณมีลักษณะเป็นระบบและรูปแบบ
(Schachtman and Shin, 2007; Shabala and
Pottoson, 2014; Wang and Wu, 2013) ดังนี้
4.1 องค์ประกอบของระบบ
พืชประกอบด้วยอวัยวะซึ่งมีเซลล์หลาย
ชนิด เซลล์แต่ละชนิดก็มีจ�ำนวนมาก ภายในเซลล์
ยังประกอบด้วยหน่วยย่อยเรียกว่าออร์แกเนลล์
(organelle) หรืออวัยวะเซลล์ เช่น คลอโรพลาสต์
ไมโตคอนเดรีย ไรโบโซม นิวเคลียส ฯลฯ ซึ่งท�ำ
หน้าที่ต่างๆ กันอย่างประสานสอดคล้อง ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ผันแปร ดังนั้นพืชจะอยู่รอดได้
ต้องมีกลไกการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น เซลล์แต่ละเซลล์ใน
เนือ้ เยือ่ และอวัยวะยังต้องมีพฤติกรรมทีส่ อดคล้อง
กัน เพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการของเซลล์
ในอวัยวะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การส่งสัญญาณ
ของเซลล์จึงเป็นหัวใจของความอยู่รอดของพืช
องค์ประกอบของระบบการส่งสัญญาณในพืช
มี 3 ล�ำดับ คือ (1) ภายในเซลล์ (2) ระหว่างเซลล์
ข้างเคียง และ (3) ไปสูเ่ ซลล์จำ� นวนมากพร้อมกัน
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4.2 รูปแบบของการส่งสัญญาณ
เนื่ อ งจากองค์ ป ระกอบของระบบการ
ส่งสัญญาณในพืชมี 3 ล�ำดับ ดังที่กล่าวแล้ว
การส่งสัญญาณภายในต้นพืช จึงมี 3 แบบ
(Mclean et al., 1997) คือ
1) ภายในเซลล์ เกิดขึน้ ระหว่างเยือ่ หุม้ เซลล์
ไซโทพลาซึมและออร์แกเนลล์ต่างๆ ของเซลล์
2) ระหว่างเซลล์ข้างเคียง ผ่านช่องที่
ไซโทพลาซึมของเซลล์ข้างเคียงติดต่อถึงกัน ซึ่ง
เรียกว่าพลาสโมเดสมาตา (plasmodesmata)
ซึ่งเป็นช่องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 70
นาโนเมตร
3) ไปสู ่ เซลล์จ�ำนวนมากพร้อมๆ กัน
โดยสัญญาณที่ถูกส่ง เป็นสารสนเทศสาธารณะ
ที่ทุกเซลล์ต้องรู้ โดยผ่านระบบท่อล�ำเลียง คือ
ไซเล็มหรือโฟลเอ็มซึ่งมีเครือข่ายทั่วทั้งต้น

5. ขั้นตอนของการส่งสัญญาณ
พื ช สามารถตอบสนองต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ สถานการณ์
เนื่องจากระบบการสื่อสาร มีองค์ประกอบ 3
ประการ (Chiou and Lin, 2011) ดังภาพที่
1 และ 2 คือ
1) เซลล์ พื ช รั บ รู ้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สิ่งแวดล้อม (reception) เพราะเซลล์มีโปรตีน
ท�ำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณ (receptor)
2) สามารถถ่ า ยทอดสั ญ ญาณที่ รั บ
(transduction) ไปยังส่วนอื่นของเซลล์ ด้วยการ
ผลิตโมเลกุลถ่ายทอด (relay molecules) เป็น
สารเคมีซึ่งจดจ�ำข้อมูลทั้งหมดที่มาถึงเซลล์ และ
ส่งต่อข้อมูลนัน้ จนถึงปลายทางได้อย่างสมบูรณ์
3) หน่ ว ยปลายทางแปลความหมาย
สัญญาณที่มาถึงได้ถูกต้องครบถ้วนและตอบสนอง

Signal

Reception

Transduction

Response

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการส่งสัญญาณของเซลล์พืชประกอบด้วย (1) การรับสัญญาณที่ส่งมา (reception) (2) การ
ถ่ายทอดสัญญาณ (transduction) และ (3) การตอบสนอง (responses) แล้วมีผลสะท้อนกลับ
(feed back) ในแต่ละตอน
ที่มา : http://picsforkeywordsuggestion.com/pages/s/signal-transduction
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ภาพที่ 2 เซลล์พืชมีผนังเซลล์ (cell wall) ล้อมรอบ การส่งสัญญาณของเซลล์พืชประกอบด้วย 3 อย่าง
และแต่ละอย่างเกิดในแต่ละส่วนของเซลล์ คือ (1) การรับสัญญาณ (reception) ด้วย “ตัวรับ
สัญญาณ (receptor)” ซึ่งเป็นโปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์ (plasma membrane) สามารถรับ
สัญญาณจากสิ่งแวดล้อม (2) การถ่ายทอดสัญญาณ (transduction) ด้วย “โมเลกุลถ่ายทอด
(relay molecules)” ในไซโทพลาซึม (cytoplasm) ของเซลล์ และ (3) การกระตุ้นให้เซลล์
พืชตอบสนอง (activation of cellular response) ต่อสัญญาณที่ได้รับ โดยการเปลี่ยนแปลง
ของเมแทบอลิซึมและน�ำไปสู่การเจริญเติบโตในรูปแบบที่ก�ำหนด
ที่มา: http://www.bio.miami.edu/dana/226/226F09_14.html

(response) ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับ
สัญญาณที่ได้รับ
เนื่องจากแต่ละตอนของการส่งสัญญาณมี
ผลสะท้อนกลับ (feed back) ด้วย ถึงถือว่า
ระบบนี้เป็นการสื่อสาร (communication) ของ
เซลล์ก็ได้
กระบวนการพื้นฐานของการส่งสัญญาณ
ในพืชประกอบด้วย 3 ขั้นตอน (1) การรับ
สัญญาณ (reception) จากโมเลกุลสัญญาณ
(signal molecule) (2) การส่งต่อสัญญาณหรือ
การถ่ายทอดสัญญาณ (transduction) และ (3)
การตอบสนอง (response) ดังนี้

5.1 การรับสัญญาณ
การรับสัญญาณเป็นขั้นตอนแรกที่เซลล์
ของอวัยวะเป้าหมายรับสัญญาณซึง่ เป็นสารสนเทศ
จากภายนอกเซลล์ สัญญาณที่เข้ามามีลักษณะ
เป็นโมเลกุลหรือสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม ดังนั้น
การรับสัญญาณจึงเป็นขั้นตอนที่โมเลกุลสัญญาณ
หรือสิ่งเร้ามาพบกับตัวรับสัญญาณ (Chiou and
Lin, 2011; Hakeem et al., 2014)
1) โมเลกุลสัญญาณ เป็นโมเลกุลของ
สารเคมี พวกสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์จาก
ภายนอกเซลล์ ซึ่งเรียกว่า “ตัวน�ำรหัสที่หนึ่ง” มา
ยังเซลล์รบั สัญญาณ โมเลกุลสัญญาณมีหลายชนิด
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เช่น โปรตีน เพ็บไทด์ขนาดเล็ก กรดอะมิโน
นิวคลีโอไทด์ อนุพนั ธ์ของกรดไขมัน ไนตริกออกไซด์
ฯลฯ ในกรณีของสภาพแวดล้อม ฮอร์โมนพืชก็เป็น
โมเลกุลสัญญาณแบบหนึ่ง
2) ตัวรับสัญญาณ เป็นโปรตีนอยู่ที่ผิว
หรือภายในของเซลล์เป้าหมาย (target cell) ซึ่ง
สามารถจับกับลิแกนด์ (ligand) อันเป็นโมเลกุล
สัญญาณ ตัวรับสัญญาณท�ำหน้าที่รับรู้สารสนเทศ
จากโมเลกุลสัญญาณ ดังนั้นโปรตีนรับสัญญาณ
แต่ละตัวจึงมีความจ�ำเพาะสูงต่อโมเลกุลสัญญาณ
(ตัวน�ำรหัสที่หนึ่ง) แต่ละอย่าง และท�ำหน้าที่จับ
โมเลกุลสัญญาณไว้อย่างจ�ำเพาะเจาะจง ตัวรับ
สัญญาณมี 2 ประเภท คือ ตัวรับสัญญาณ
ที่อยู่กับเยื่อหุ้มเซลล์ (membrane bound
receptor) หรืออยู่ผิวของเซลล์ (cell surface
receptor) (ภาพที่ 3) และตัวรับสัญญาณภายใน
เซลล์ (intracellular receptor) หรืออยู่ใน
ไซโทพลาซึม (cytoplasmic receptor)
(1) ตั ว รั บ สั ญ ญาณอยู ่ ที่ กั บ เยื่ อ
หุ้มเซลล์ เป็นโปรตีนที่ฝังตัวอยู่ในโครงสร้างของ
เยื่อหุ ้ มเซลล์ ทอดตลอดความกว้างของเยื่อ
ส่วนหนึ่งของโมเลกุลเป็นจุดรับสัญญาณ (binding
site) จากภายนอก โดยโมเลกุลสัญญาณไม่ต้อง
เข้าไปในเซลล์ แต่สามารถส่งสัญญาณผ่านโมเลกุล
ของโปรตีนเข้ามาในเซลล์ได้ ตัวรับสัญญาณที่
เยื่อหุ้มเซลล์พบในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ส่วนมาก
ตัวรับสัญญาณประเภทนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 โผล่พ้นเยื่อหุ้มออกไปด้านนอก
ท�ำหน้าที่จับโมเลกุลสัญญาณ ส่วนที่ 2 มีสมบัติ
ไม่ชอบน�้ำ (hydrophobic region) เชื่อมกับ
โครงสร้างของเยื่อด้วยพันธะเคมีและทอดตลอด
ความกว้างของเยื่อ และส่วนที่ 3 โผล่เข้ามาใน
ไซโทโซล (cytosol) ของเซลล์ (cytosol คือ
ไซโทพลาซึมไม่รวมออร์แกเนลล์)
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		 ตั ว รั บ สั ญ ญาณอยู ่ ที่ เ ยื่ อ หุ ้ ม
เซลล์มี 3 ชนิด คือ (1) ตัวรับสัญญาณที่เชื่อมกับ
โปรตีน-จี (G-protein; G คือ guanosine
triphosphate, GTP) (2) ตัวรับสัญญาณเชื่อมกับ
เอนไซม์ (enzyme-link receptor) และ (3)
ตัวรับสัญญาณเชื่อมกับช่องผ่านของไอออน (ion
channel-linked receptor) หรือช่องผ่านของ
ไอออนซึ่ ง ควบคุ ม การเปิ ด ปิ ด ช่ อ งด้ ว ยลิ แ กนด์
เรียกว่า ligand-gated ion channel receptor
(ภาพที่ 3)
(2) ตัวรับสัญญาณอยูภ่ ายในเซลล์
เป็ น โปรตี น อยู ่ ใ นไซโทพลาซึ ม ท� ำ หน้ า ที่ รั บ
โมเลกุลสัญญาณซึ่งมีสมบัติ 2 ประการ คือ (ก)
เป็นลิแกนด์ที่ชอบน�้ำ (hydrophilic ligand) และ
(ข) โมเลกุลนั้นผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้ามาในเซลล์ได้
5.2 การส่ ง ต่ อ สั ญ ญาณหรื อ การถ่ายทอด
สัญญาณ
การส่ ง ต่ อ สั ญ ญาณหรื อ การถ่ า ยทอด
สัญญาณเป็นขั้นตอนต่อจากการรับสัญญาณ โดย
ส่งต่อสัญญาณด้วยกระบวนการที่เปลี่ยนแปลง
สัญญาณจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง แต่ยังคง
รักษาเนือ้ หาเดิม ทีต่ อ้ งการสือ่ สารไว้อย่างครบถ้วน
เนื่องจากสัญญาณที่ส่งเป็นรหัส จึงมีกระบวนการ
ตอบสนองในแนวทางทีก่ ำ� หนด (Wang and Wu,
2013)
5.2.1 การท� ำ งานของตั ว รั บ สั ญ ญาณ
ที่อยู่กับเยื่อหุ้มเซลล์
1) ตั ว รั บ สั ญ ญาณที่ เ ชื่ อ มกั บ
โปรตีน-จี เมื่อรับโมเลกุลสัญญาณแล้วจะกระตุ้น
โปรตีน-จี ซึ่งเมื่อได้รับการกระตุ้นแล้ว จะไปท�ำ
กิจกรรมซึ่งมีผลต่อการท�ำงานของช่องผ่านไอออน
หรือเอนไซม์บางชนิดอีกต่อหนึ่ง แต่หลังจากท�ำ
กิ จ กรรมนั้ น เสร็ จ แล้ ว จะกลั บ มาเป็ น โปรตี น -จี
สภาพเดิม
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ภาพที่ 3 โปรตีนตัวรับรู้พวก ligand-gated ion channel receptor ที่เยื่อหุ้มเซลล์ โมเลกุลสัญญาณ
(signaling molecule) มาจับที่จุดจับโมเลกุลสัญญาณ (signaling molecule binding site)
ของโปรตีนตัวรับรู้ แล้วกระตุ้นให้ช่องผ่านไอออนเปิด (open channel) ไอออน (ions) จึงเข้ามา
ในเซลล์ได้
ที่มา: https://www.khanacademy.org/science/biology/cell-signaling/

2) ตัวรับสัญญาณเชือ่ มกับเอนไซม์
เมื่อรับโมเลกุลสัญญาณแล้วจะกระตุ้นการท�ำงาน
ของเอนไซม์ที่เชื่อมอยู่ เช่น เอนไซม์ไทโรซีนคิเนส
(tyrosine kinase) ท�ำหน้าที่เพิ่มหมู่ฟอสเฟต
ให้กับกรดอะมิโนไทโรซีน ที่เป็นองค์ประกอบของ
โปรตีนดังกล่าว จากนั้นสัญญาณก็ถูกส่งต่อไปยัง
ตัวรับสัญญาณตัวถัดไปซึ่งอยู่ในไซโทโซล
3) ตัวรับสัญญาณเชื่อมกับช่อง
ผ่านของไอออน รับโมเลกุลสัญญาณซึง่ เป็นลิแกนด์
แล้วควบคุมให้โปรตีนส่วนทอดตลอดความกว้าง
ของเยื่อเปิดช่องตรงกลาง เนื่องจากกรดอะมิโน
อันเป็นองค์ประกอบของโปรตีนส่วนที่รายรอบ
ช่องนั้นเป็นพวกชอบน�้ำ จึงเอื้อให้น�้ำและไอออน
ผ่านช่องดังกล่าวได้สะดวก การทีไ่ อออนชนิดนัน้ ๆ
(เช่น ไฮโดรเจนไอออน โซเดียม แคลเซียมหรือ
แมกนีเซียมไอออน) ผ่านช่องเข้ามาและเพิ่มความ

เข้มข้นไนไซโทโซล เป็นลักษณะหนึ่งที่แสดงว่า
สัญญาณได้ถูกส่งต่อเข้ามาในเซลล์แล้ว
5.2.2 การท�ำงานของตัวรับสัญญาณที่
อยู่ภายในเซลล์
ตั ว รั บ สั ญ ญาณประเภทที่ อ ยู ่
ภายในเซลล์นั้น เมื่อรวมตัวกับโมเลกุลสัญญาณ
ที่เข้ามาในเซลล์แล้ว จะมีฤทธิ์ด้านควบคุมการ
แสดงออกของยีน (gene expression) เพื่อให้มี
การสร้างอาร์เอ็นเอ (RNA) ส�ำหรับสังเคราะห์
โปรตี น หรื อ เอนไซม์ ช นิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง มี ผ ลให้
เมแทบอลิ ซึ ม ในเซลล์ เ ปลี่ ย นไปสู ่ เ ป้ า หมายที่
ก�ำหนด
5.2.3 การส่งสัญญาณเป็นทอดๆ
ลั ก ษณะการส่ ง ต่ อ สั ญ ญาณหรื อ
ถ่ายทอดสัญญาณจากตัวรับสัญญาณซึ่งอยู่ที่เยื่อ
หุ้มเซลล์เข้าไปยังเป้าหมายในไซโทโซล มีลักษณะ
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การส่งเป็นทอดๆ จนน�ำไปสู่การตอบสนองของ
เซลล์ การส่งต่อหรือถ่ายทอดสัญญาณมี 2 รูป
แบบ คือ
1) กระตุ้นการท�ำงานของโปรตีน
โดยการเติ ม หมู ่ ฟ อสเฟตต่ อ เนื่ อ งกั น เป็ น หลั่ น
(phosphorylation cascade) ดังรายละเอียด
เรื่องบทบาทของฟอสฟอรัส
2) การสร้ า งหรื อ จั ด ให้ มี ตั ว ส่ ง
สัญญาณขั้นที่สอง หรือตัวน�ำรหัสที่สอง (second
messenger) เนื่องจากสัญญาณที่ส่งมาเป็นรหัส
เซลล์จึงต้องมีตัวน�ำรหัสที่สอง ซึ่งจ�ำแนกเป็น 3
กลุ่ม คือ (ก) ไซคลิก-เอเอ็มพี (cyclic adenosine
monophosphate, c-AMP), ไซคลิก-จีเอ็มพี
(cyclic guanosine monophosphate, c-GMP)
(ข) ไอพี 3 (inositol 1,4,5-triphosphate, IP3)
และ (ค) แคลเซียมไอออน (ดังตัวอย่างในภาพ
ที่ 4) โดยสัญญาณเริ่มต้นมาจากภายนอกเซลล์
(ตัวน�ำรหัสที่หนึ่ง) แล้วมีการถ่ายทอดสัญญาณ
ท�ำให้เกิดการท�ำงานของตัวน�ำสัญญาณ อันเป็น
สารภายในเซลล์ ซึ่งเรียกว่า “ตัวน�ำรหัสที่สอง
(second messenger)” จากความต่อเนื่องของ
กิจกรรมนี้เอง จึงเรียกโมเลกุลสัญญาณจาก
ภายนอกว่า “ตัวน�ำรหัสทีห่ นึง่ ” (first messenger

หรือ primary messenger) และสารซึ่งท�ำหน้าที่
ในเซลล์ว่า “ตัวน�ำรหัสที่สอง” (ภาพที่ 5)
“ตัวน�ำรหัสที่สอง” ท�ำหน้าที่ส�ำคัญ 2
ประการ คือ (1) เป็นตัวกลางที่รับการถ่ายทอด
สัญญาณมาจากตัวน�ำรหัสที่หนึ่ง และ (2) ขยาย
สัญญาณให้แรงขึ้น (amplify the strength)
จนสามารถขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ในเซลล์และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
แคลเซี ย มไอออนเป็ น ตั ว น� ำ รหั ส ที่ ส อง
ที่ส�ำคัญมาก ลักษณะของกระบวนการท�ำงานเป็น
ขั้นตอนต่อเนื่องภายในเซลล์ ท้ายที่สุดสัญญาณ
ซึ่งถ่ายโอนมาถึงปลายทาง ยังมีสาระครบถ้วน
และอยู่ในรูปที่สามารถกระตุ้นกลไกการท�ำงาน
ของเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ธาตุอาหาร 3 ธาตุที่มีความส�ำคัญในส่วน
ของการถ่ายโอนสัญญาณ คือ (1) ธาตุไนโตรเจน
ในรูปของไนตริกออกไซด์ และโปรตีน (Yu et al.,
2014) (2) ธาตุฟอสฟอรัสในรูปของเอทีพี (ATP,
adenosine triphosphate) และสารประกอบ
อื่นๆ ที่กล่าวข้างต้น และ (3) ธาตุแคลเซียมในรูป
ของแคลเซียมไอออนดัง (Banerjee et al., 2013;
Courtois et al., 2008)

ภาพที่ 4 ตัวอย่างของสารที่เป็นตัวน�ำรหัสที่สอง
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ภาพที่ 5 การส่งสัญญาณของเซลล์พืช เริ่มจาก (1) “โปรตีนรับรู้ (receptor)” จับ “ตัวน�ำรหัสที่หนึ่ง
(primary messenger)” (2) การจับกันของสองโมเลกุลนี้กระตุ้นให้เกิด “ตัวน�ำรหัสที่สอง
(second messenger)” ภายในไซโทโซล (cytosol) ท�ำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณ (transduction)
(3) มีการตอบสนองของเซลล์ (cellular response) และ (4) กระตุ้นต่อไปเพื่อให้เปลี่ยนแปลงการ
แสดงออกของยีน (gene expression) ที่นิวเคลียส (nucleus)
ที่มา: https://pharmaceuticalintelligence.com/tag/signal-transduction

5.3 การตอบสนอง
		 การตอบสนองเป็นขัน้ ตอนทีเ่ ซลล์เป้าหมาย
แสดงผลของการรับรู้สัญญาณ และเปลี่ยนแปลง
ตามความมุ่งหมายของสัญญาณที่มากระตุ้น การ
ตอบสนองที่ดีต้องตรงและครบถ้วนตามสัญญาณ
ที่ได้รับ ส�ำหรับการตอบสนองต่อสัญญาณของ
เซลล์พืช มี 2 แบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของ
สารสนเทศที่มากับสัญญาณ (Hakeem et al.,
2014; Hashimoto and Kudla. 2011) คือ
1) ตอบสนองที่เยื่อหรือในไซโทพลาซึม
หรือที่ออร์แกเนลล์ เช่น การกระตุ้นการท�ำงาน
ของโปรตีนขนส่งไอออนที่เยื่อ เพื่อยอมให้ไอออน

ผ่ า นเข้ า สู ่ เ ซลล์ ห รื อ ผ่ า นออกจากเซลล์ ม ากขึ้ น
หรือน้อยลง กระตุ้นการท�ำงานของเอนไซม์ใน
ไซโทพลาซึมหรือในออร์แกเนลล์ การเบนเข้าหา
แสง การงอกของเมล็ด การแตกรากแขนง การ
ปิดปากใบ ฯลฯ ในที่สุดการเจริญเติบโตและการ
พั ฒ นาของพื ช ก็ ถู ก ควบคุ ม ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทาง
ที่ก�ำหนด
2) ตอบสนองโดยการแสดงออกของยีน
ในกรณีทมี่ กี ารสังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์ออกมา
ควบคุ ม กระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม ท� ำ ให้ ก าร
เจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชถูกปรับเปลี่ยน
ให้เป็นไปในทิศทางที่ก�ำหนดเช่นเดียวกัน
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สรุป
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่รากเกาะยึดอยู่กับดิน
และเผชิ ญ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง
สู่ภาวะที่ไม่เหมาะสมอยู่เสมอ ทั้งจากปัจจัยที่ไม่มี
ชีวิต เช่น ขาดน�้ำหรือขาดธาตุอาหาร อากาศร้อน
หรือหนาวเกินไป และปัจจัยที่มีชีวิต เช่น เชื้อโรค
และแมลงศัตรูพืชรบกวน หนทางที่จะท�ำให้มี
ชีวิตรอดได้ คือการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง โดยมีความสามารถ
ในรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้เร็ว
และการส่งสัญญาณเพื่อเร่งให้เซลล์ อวัยวะ และ
พืชทั้งต้นมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับด�ำรงชีวิต
อยู่ในสภาพดังกล่าว
การรั บ สั ญ ญาณจากภายนอกเป็ น
กิจกรรมของโมเลกุลสัญญาณ โดยเซลล์พืชรับรู้
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เพราะเซลล์มี
โปรตีนท�ำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณ เป็นโปรตีนที่
ฝังตัวอยู่ในโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ มีส่วนหนึ่ง
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ของโมเลกุลเป็นจุดรับสัญญาณจากภายนอก แล้ว
สามารถส่งสัญญาณผ่านโมเลกุลของโปรตีนนั้น
เข้ามาในเซลล์ได้และมีตัวรับสัญญาณภายในเซลล์
หรืออยู่ในไซโทพลาซึมด้วย จากนั้นก็มีตัวน�ำรหัส
ท�ำหน้าทีส่ ง่ ต่อสัญญาณในรูปของรหัสทีไ่ ด้รบั ไปยัง
เซลล์เป้าหมาย
การส่ ง ต่ อ สั ญ ญาณหรื อ การถ่ า ยโอน
สัญญาณ ภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ของพืช
แต่ละต้นนั้น เซลล์ในต้นพืชส่งสัญญาณถึงกันด้วย
“รหัสอันเป็นภาษาเคมี” ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้
เพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ การส่ง
สั ญ ญาณของเซลล์ เ ป็ น กระบวนการที่ เ ซลล์ รั บ
สัญญาณ แล้วส่งต่อภายในเซลล์และระหว่างเซลล์
จนมีการตอบสนองต่อสัญญาณนั้น
การตอบสนองเป็ น ขั้ น ตอนที่ เ ซลล์
เป้าหมายแสดงผลของการรับรู้สัญญาณ และ
เปลี่ยนแปลงตามความมุ่งหมายของสัญญาณที่มา
กระตุ้น การตอบสนองที่ดีต้องตรงและครบถ้วน
ตามสัญญาณที่ได้รับ
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