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ความสําคัญของการพักตวัของพืช  
ในทางชวีวิทยา 

ไมยืนตน   สวนยอดจะหยุดกิจกรรมตาง ๆ และ
พืชจะสรางกาบเล็ก ๆ มาหุมตาไวเพื่อใหเกิดตาที่
พักตัวในฤดูหนาว ตาเหลานี้ถือวาอยูในระหวาง 
การพักตัว (Dormant) ซึ่งตาเหลานี้จะตานทาน
ตอความหนาวเย็นไดดีกวาตาที่ยังมีกิจกรรมอยู



• สาเหตุที่ตาที่พักตัวสามารถทนตออากาศหนาวเย็น  
ไดดีนั้น ยังไมเปนที่เขาใจดีนัก   หากแตเปนที่รูอยาง
แนชัดวาเนื้อเยื่อเหลานี้จะมีลักษณะของโปรโตพลาสต
ที่เฉพาะเจาะจงและเพราะมีกาบ (scale) ที่หุมหอตา
อยูอีกหลายชั้น  ซึ่งสามารถชวยลดการสูญเสียน้ําได 
ทําใหพืชสามารถรักษาสมดุลของน้ําภายในตนไวได
ในฤดูหนาว



ชนดิของการพักตวั 

• Imposed หรือ Enforced Dormancy

• Innate  หรือ Spontaneous Dormancy



การพักตวัของตา 

• การพกัตัวของตา คือ การหยุดการเจรญิเติบโตที่มองเหน็ได
ในพืช ซึ่งในเขต อบอุนนัน้หลังจากชวงกลางฤดรูอนแลวพชื
จะมีการเจรญิเติบโตชามาก หลังจากนัน้เมื่อเขาสูฤดูใบไมรวง
ตนไมจะเริ่มทิ้งใบ

• การพกัตัวของตามักจะเกี่ยวของกบัการสรางกาบมาปดตา
(Scale) เพื่อปองกนัการสญูเสยีน้ํา

• ปจจยัที่สาํคัญทีส่ดุที่มีอิทธพิลตอการควบคุมการพักตัวของตา
ไมยืนตน คือ  ความยาวของวัน  โดยวนัยาวกระตุนการเจรญิ
ของตาและวันสัน้จะกอใหเกิดการชะงักการเจริญเติบโตและ
สรางตาที่พักตัว 

• ในไมยืนตนหลายชนดิการรวงของใบถกูกระตุนโดยวนัสัน้ 





การเจริญของตาทีพ่ักตัว 

• การพักตัวจะลดปริมาณลงในระหวางฤดูหนาว 
ไมยืนตนหลายชนิดตองการอุณหภูมิต่ําในชวง 
ฤดูหนาวเพื่อกําจัดการพักตัวของตา 

• ถึงแมวาอุณหภูมิต่ําจะมีความจําเปนในการกําจัด
การพักตัวของตาพืชหลายชนิด แตอุณหภูมิสูงก็มี
ความจําเปนตอการเจริญเตบิโตของตาหลังจากที่
ไดรับอุณหภูมิต่ําแลวถาหากอุณหภูมิไมสูงพอตา
อาจจะยังคงพักตัวไปไดเรื่อย ๆ 



การพักตวัของอวัยวะอื่นๆ 

• อวัยวะหลายชนิดของพืชสามารถแสดงการ
พักตัวในฤดูหนาวได  เชน  ลําตนใตดิน 
(Rhizome, Corm และ Tuber)         
• ในพืชที่อยูในน้ําบางชนิดจะสรางตาที่พักตัว
โดยวันสั้นรวมกับอุณหภูมิที่สูง 



การกาํจัดการพักตัวของอวัยวะตางๆ 

• การจุมยอดลงในน้ําอุนอณุหภูมิ  30 - 35 oC เปนเวลา  
9-12 ชั่วโมง 
• การรมดวยอีเทอรก็สามารถกําจัดการพักตัวไดเชน 
กรณีหัวของ  Lily-of-the-Valley  ทําใหออกดอกเร็วขึ้น 

• ไธโอยูเรีย (Thiourea) และเอทธลีีน  คลอ-ไฮดริน 
(Ethylene Chlorhydrin)
• ฮอรโมนตาง ๆ  เชน  จิบเบอเรลลิน  ไซโตไคนิน และ
เอทธลีีน 



การพักตวัของเมล็ด

• การพักตัวของเมล็ดจึงเปนบทบาทที่สําคัญของพืช  
ในการที่จะรอดชีวิตอยูได  เพราะเมล็ดจะทนทานตอ
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมดีกวาเนื้อเยื่อทั่ว ๆ  ไป     

• การพักตัวของเมล็ดมีขอเสียอยูบาง  เชน  ตองสิ้นเปลือง
หาวิธีการกําจัดการพักตัวออกไป  และในกรณีที่เมล็ด
ตกคางในดินและพักตัวอยู แตอาจงอกในฤดูที่ปลูกพืช
ชนิดถัดไปทําใหเกิดปญหาวัชพืชได 



1. เปลือกหุมเมล็ดแขง็และหนา 

• เปลือกหุมเมล็ดที่หนาหรือแข็งมากๆ มักจะมีสวนรวม
ทําใหเกิดการพักตัวของเมล็ด เพราะจะปองกันไมให
น้ําและอากาศผานเขาออกและยังจํากัดการเจริญ
ของคัพภะดวย 

• ขัดเมล็ดใหเปลือกบางลง แชในกรดซัลฟูริคเขมขน
เปนระยะเวลาสั้นๆ วิธีนี้จะทําลายสวนเปลือกหุมเมล็ด 
ทําใหน้ําซึมเขาไปได



1. เปลือกหุมเมล็ดแขง็และหนา 

• ในสภาพธรรมชาติเมล็ดเหลานี้อาจจะถูกเชื้อจุลินทรีย
บางชนิดยอยสลายเปลือกไปบางสวน 

• การแชเมล็ดในน้ํารอน 40 oC ในระยะเวลาสั้น ๆ 
ก็สามารถลดปญหานี้ไดเชนกัน 

• เมล็ดที่มีเปลือกหนาอยูในตระกูล Leguminosae
Chenopodiaceae Malvaceae และ 
Geraniaceae เปนตน



2. คัพภะยงัไมเจริญเต็มที่

• คัพภะยังไมเจริญเตม็ที่เมื่อเมล็ดรวงจากตน ซึ่ง
การงอกของเมล็ดจะเกิดไดก็ตอเมื่อคัพภะ
เจริญเตม็ที่แลว

• พบในพืชพวก Orchidaceae Fraxinus 
และ Ranunculus

• ตองปลอยใหคัพภะเจริญเตม็ที่ ซึ่งจะผันแปร
จาก  10  วัน จนถึงหลาย ๆ  เดือน



3. After Ripening ในการเกบ็รักษา 

• การเก็บรักษาเมล็ดของพืชไวในสภาพแหงที่
อุณหภูมิหอง เมล็ดเหลานี้จะคอย ๆ  สูญเสีย
การพักตัวไปทีละนอย 

• กระบวนการที่เกิดขึ้นไมควรเปนกระบวนการ
ทางเมตาโบลิสม   เพราะเกิดในขณะทีเ่มล็ด
แหงมาก 

• การพักตัวชนิดนี้มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตอ
ธัญพืชมาก 



4. ความไวตอแสง 

• เมล็ดบางชนิดตองการแสงในการงอก เชน เมล็ด-
ยาสูบ Foxglove และผักสลัดพันธุ Grand 
Rapids เปนตน ในทางตรงกันขามมีเมล็ดหลาย
ชนิดซึ่งแสงจะระงับการงอก   แตเมล็ดในกลุมนี้   
มีนอยชนิดกวากลุมแรก เชน ฟลอกซ ( Phlox 
drummondii ) เปนตน

• เมล็ดที่ไวตอแสงนี้ จะตอบสนองตอแสงหลังจากที่
ดูดน้ําจนชุมแลวเทานั้น 



4. ความไวตอแสง 

• เมล็ดที่ตองการแสงในการงอกในระยะที่เก็บเกี่ยวนั้น
จะคอย ๆ  สูญเสียความตองการแสงในการงอกไป
เรื่อย ๆ เมื่อนําไปเก็บรักษา  และในที่สุดจะงอกไดใน
ที่มืด เชน กรณีของผักสลัดซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ในระหวาง After   Ripening  ซึ่งสามารถกําจัด
ความตองการแสงได



4. ความไวตอแสง 

• การพบวาเมล็ดของผักสลัดบางพันธุมีความตองการ
แสงในการงอกนั้นเปนการนําไปสูการพบไฟโตโครม 
( Phytochrome )    ในปจจุบันทราบกันดีแลววา
แสงสีแดงจะกระตุนการงอกของเมล็ด  สวนแสง  Far 
Red  จะระงับการงอก  และนอกจากนั้นยังพบวา
เมล็ดที่ไวตอแสงจะตอบสนองตอแสงสีแดงและแสง 
Far  Red   เหมือนกับเมล็ดของผักสลัด 



5. ความตองการอุณหภูมิเฉพาะ

• เมล็ดหลายชนิดตองการอุณหภูมิต่ํา  ภายใตสภาพที่
เมล็ดชื้นกอนการงอกทั้งในสภาพธรรมชาติ และใน
สภาพที่มนุษยจัดการขึ้น หลังจากที่เมล็ดไดรับ
อุณหภูมิต่ําพอเพียงแลว เมล็ดจะสามารถงอกไดที่
อุณหภูมิ 20 oC



5. ความตองการอุณหภูมิเฉพาะ

• อุณหภูมิต่ําที่เหมาะสมคือ 0 - 5 oC ซึ่งเมล็ดที่
ตองการอุณหภูมิต่ําอาจจะมีเปลือกหุมเมล็ดบาง 
เชน แอปเปล   และเบอช เปนตน 

• การตอบสนองของอุณหภูมิต่ําจะเกิดไดอยางมี  
ประสิทธิภาพเมื่อเมล็ดดูดน้ําจนชื้นแลวเทานั้น 
เมล็ดที่ตองการอุณหภูมิต่ําบางชนิดอาจจะงอกได
เมื่อกําจัดเปลือกหุมเมล็ดออกไป 



6. การปรากฏของสารระงบัการงอกในเมลด็ 

• ในเมล็ดหลายชนิดจะปรากฏสารระงับการงอกภายใน
เมล็ด ทําใหเมล็ดเกิดการพักตัว สารใดก็ตามที่มีพิษ
ตอกระบวนการงอกของเมล็ดจะระงับการงอกได

• สารพิษเหลานี้จะระงับขั้นตอนการงอกขั้นตอนใด   
ขั้นตอนหนึ่ง สารเหลานี้จะปรากฏอยูที่สวนใดของ
เมล็ ดก็ ได   เชน  ในข าวโอ ต   สารพิษจะอยู ที่   
glumes ในเมล็ดบางชนิดมีสารระงับการงอกอยูที่
เปลือกหุมเมล็ด



6. การปรากฏของสารระงบัการงอกในเมลด็ 

• สารระงับการงอกที่พบในเมล็ด  คือ 

คัวมาริน  ( Coumarin ) 

กรดพาราซอรบิค  ( Parasorbic Acid ) 

กรดเฟอรูริค ( Feruric Acid ) 

และกรดแอบซิซิค หรือ ABA  เปนตน  

โดยเฉพาะสาร ABA  นี้   สามารถระงับการงอกได
ที่ปริมาณต่ํามาก  คือ   5 – 10  สวนตอลาน



6. การปรากฏของสารระงบัการงอกในเมลด็  

• การปรากฏของสารเคมีระงับการงอกของเมล็ดภายใน
เมล็ดเองนั้นมักจะพบเสมอ ๆ   และจะตองถูกลาง
ออกไปกอนเมล็ดจึงจะงอกได  ในสภาพธรรมชาติ
น้ําฝนทําหนาที่ชะลางสารระงับการงอกไปจากเมล็ด 

• ในสภาพธรรมชาติสารระงับการงอกของเมล็ดไม
เพียงปรากฏอยูในเมล็ดเทานั้น แตยังปรากฏที่ใบ ราก 
และสวนอื่น ๆ ของพืชดวย 

• สารที่ผลิตโดยพืชชนิดหนึ่งแลวมีผลกระทบในดานลบ
กับพืชอื่นนี้เรียกวา  Allelopathic



สภาพแวดลอมที่ควบคุมการพกัตัวของเมลด็ 

1. อุณหภูมิ

• โดยทั่วไปอุณหภูมิ  0 - 5 oC มักจะมีประสิทธิภาพ
ในการทําใหเมล็ดงอก

• กระบวนการ Stratification คือ การปฏิบัติ   
ทางการเกษตรโดยการใหเมล็ดไดรับอุณหภูมิต่ํา 

• การที่อุณหภูมิต่ําทําใหเมล็ดงอกไดนั้นจะเกิด     
การเคลื่อนยายอาหารในระหวางการไดรับความเย็น 
โดยอาหารในเมล็ดจะเคลื่อนยายออกจากแหลง
อาหารสํารองไปยังคัพภะ 



สภาพแวดลอมที่ควบคุมการพกัตัวของเมลด็ 

1. อุณหภูมิ

• เมล็ดพีโอนี (Peony) ในขณะทีเ่มล็ดพักตัวคัพภะจะ
มีกรดอะมิโนอยูนอยมาก แตในระหวางการไดรับ
อุณหภูมิต่ําจะเกิดการสะสมกรดอะมิโนซึ่งเคลื่อนยาย
มาจากแหลงอาหารสํารอง 

• เมล็ดพีโอนีนั้นถาหากให GA กับเมล็ดจะทําให   
คัพภะสะสมกรดอะมิโนไดเชนกัน ดงันั้นในกรณีนี้ 
GA  จึงสามารถกําจัดการพักตัวของเมล็ดได



สภาพแวดลอมที่ควบคุมการพกัตัวของเมลด็ 

1. อุณหภูมิ

• อุณหภูมิต่ํายังชวยทาํใหปริมาณของสารระงับการงอก
ในเมล็ดลดต่ําลงดวย เชน กรณีของเมล็ดแอปเปล
นั้นปริมาณสารระงับการงอกจะลดลงระหวาง
กระบวนการ Stratification



สภาพแวดลอมที่ควบคุมการพกัตัวของเมลด็ 

2. แสง

• การตอบสนองตอแสงของเมล็ดจะเปนไปใน        
ทางปริมาณ  คือ ยิ่งใหแสงนานก็จะงอกมาก 

• แสงจะลบลางผลของอุณหภูมิสูงได

• สวนที่ตอบสนองตอแสงคือ เปลือกหุมเมล็ด แตใน
เมล็ดบางชนิดสวนที่ตอบสนองตอแสงอยูที่ใบเลี้ยง
และ Radicle



สภาพแวดลอมที่ควบคุมการพกัตัวของเมลด็ 

3. น้ํา

• น้ําจะชะลางเอาสารระงับการงอกออกไปจาก     
เปลือกหุมเมล็ดแลวจึงทําใหเมล็ดงอกได

• เมล็ดบางชนิดหากมีความชื้นภายในเมล็ดมากเกินไป
จะไมงอก เชน เมล็ดมะเขือเทศและถั่ว Lima Bean 
เพราะความแหงจะทําใหเกิดการกระจายของไรโบ-
โซมออกจากเอนโดพลาสมิค     เรตติคิวลัม 



สภาพแวดลอมที่ควบคุมการพกัตัวของเมลด็ 

4. ฮอรโมน

• จิบเบอเรลลิน (Giberellin) ไซโตไคนิน 
(Cytokinins) และ   เอทธิลีน (Ethylene) 

• เมล็ดซึ่งตอบสนองตอจิบเบอเรลลิน สวนใหญเปน
เมล็ดที่ตองการระยะ After Ripening ตองการแสง
หรือตองการอุณหภูมิต่ํา

• แสงสีแดงและจิบเบอเรลลินมักจะใหผลสงเสริมกันใน
การกําจัดการพักตัวของเมล็ด 

• ไคเนติน (Kinetin) สามารถลดความตองการแสงลง
ไปได แตไมสามารถทดแทนแสงสีแดงได



การกระตุนใหเมล็ดงอก

1. การทํา Scarification คือ การทําลายเปลือกหุมเมลด็ 
โดยอาจจะใชมีด ตะไบ หรือกระดาษทราย 

2. การใหแสง

3. การใหอุณหภูมิต่ํา 0 - 5 oC หรือใหอุณหภูมิสูงสลับ
กับอุณหภูมิต่ํา

4. การใชสารเคมีกระตุน เชน โปรแตสเซียมไนเตรท 
และไธโอยูเรีย สําหรับไธโอยูเรียนั้นใชแทน    
ความตองการแสงของเมล็ดสลัด



การกระตุนใหเมล็ดงอก

5. การทํา Impaction

• น้ําและกาซออกซเิจนไมสารถเขาสูเมล็ดได เนื่องจาก
ถูกปดกั้นโดยเนื้อเยื่อคลาย Cork ซึ่งเรยีกวา 
Strophiolar plug โดยปดกั้นรเูปดเล็กๆทีเ่รียกวา 
Strophiolar cleft ทีเ่ปลือกหุมเมล็ด การเขยาเมลด็
อยางรุนแรงบางครั้งทําให Plug นั้นหลุดได ทําให
เมล็ดงอก วิธีนี้เรียกวา Impaction



การมีชีวิตใหมของเมล็ด

• ระยะเวลาซึ่งเมล็ดสามารถมีวีวิตอยูไดจะผันแปรไป
ตามชนิดของพืช

• เมล็ดบางชนิดมีชีวิตอยูในดินโดยไมงอกออกมาทั้งๆที่
เปลือกหุมเมล็ดบางสามารถแลกเปลี่ยนอากาศและน้ํา
ไดตามปกติ และในสภาพที่เหมาะสมเมล็ดเหลานี้ก็ยัง
ไมงอก คาดวาสาเหตุที่เมล็ดไมงอกเปนเพราะในดินมี
ปริมาณคารบอนไดออกซสูงเกินไป ทําใหเมล็ดพักตัว



การงอกของเมล็ด

1. การดูดน้ํา ( Imbibition of Water )

2. การสรางระบบเอนไซม และการใชออกซิเจน
เพื่อการหายใจ

3. การเจริญและงอกของ Redicle

4. การเจริญของตนออน





1. การดูดน้ํา

• กระบวนการดูดน้ําเปนกระบวนการทางฟสิกส
มากกวาที่จะเปนกระบวนการทางเมตาโบลิสม  
และมี Q10 ต่าํเพียง 1.5 - 1.8 เทานั้น ตามปกติ
เมล็ดจะดูดน้ําประมาณ   60 % ของน้ําหนักแหง



2. การสรางระบบเอนไซมและการหายใจ

• การหายใจของเมล็ดจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วใน
เมล็ดถั่ว (pea) อัตราการหายใจจะเพิ่มภายใน 
2-4 ชั่วโมง เมื่อRadicle แทงออกมา การ
หายใจจะเพิ่มขึ้นอีก

• เอนไซมที่เกิดขึ้นเมื่อเมล็ดงอก คือ อะไมเลส 
(Amylase) ไลเพส (Lipases) และ โปรตีเอส
(Protease) เปนตนที่ใชในการยอยสลายอาหาร
สํารองในเมล็ด



2. การสรางระบบเอนไซมและการหายใจ

• เอนไซมแอลฟา อะไมเลส (α-amylase) ซึ่งสราง
โดยเซลลในชั้นของ อะลีโรน (Aleurone layer) 
ทําหนาที่ยอยสลายแปงในแหลงอาหารสํารอง 
ตามปกติการที่เมล็ดจะสรางแอลฟา อะไมเลสได
เมล็ดจะตองมีสวนของคัพภะอยูดวย หรือถาไม
มีคัพภะก็จะตองเติมจิบเบอเรลลินใหกับเมล็ด



2. การสรางระบบเอนไซมและการหายใจ

• การสังเคราะหแอลฟาอะไมเลสจะถูกทําให
หยุดชะงักโดยแอคติโนมัยซิน ดี ( Actinomycin
D ) และคลอแรมฟนิคอล 
(Chhloramphenicol) 

• การเจริญและการงอกของ Radicle การงอกของ
สวนที่เรียกวา Radicle ของตนออนจัดเปน
สัญญาณที่แสดงใหเห็นวาเมล็ดงอกแลวการ
ขยายตัวของ  Radicle ออกมาจากเมล็ดเกิด
จากการขยายตัวของเซลลมากกวาที่จะเกิดการ
แบงเซลล



การเจริญของตนออน 

1. Hypogeal Germination คือการงอกชนิดที่
สวนที่อยูใตใบเลี้ยงไมยืดตัว หลังจากตนออนเจริญ
ขึ้นไปแลวเมล็ดยังคงอยูที่ระดับเดิม เชน การงอก
ของเมล็ดขาวโพด เมล็ดขาว เมล็ดถั่ว (Pea) และ
เมล็ดมะเขือเทศ เปนตน



การเจริญของตนออน 

2. Epigeal Germination คือ การงอกชนิดที่    
สวนใตใบเลี้ยงยืดตัวทําใหเมล็ดอยูในระดับสูงกวาเดิม 
เชน  ถั่ว  มะขาม  การงอกของเมล็ดชนิดนี้มักจะทํา
ใหเกิดสวนที่โคงงอเปนตะขอ ( Hook )  ของสวนใต
ใบเลี้ยง สาเหตุที่เกิดการโคงงอเกิดมาจากเนื้อเยื่อ
บริเวณนั้นมีฮอรโมน  เอทธิลีน สะสมอยูสวนนี้จะ
ยืดตรงเมื่อไดรับแสงสวางเพราะแสงทําใหเนื้อเยื่อ
บริเวณนี้ไมไวตอการตอบสนองเอทธิลีน และ    
การสังเคราะหเอทธิลีนจะลดลงดวย 



การเจริญของตนออน 

ในพืชตระกูลหญาการเปลี่ยนแปลงคือ  
การปดสวนยอดของตนออนไวใหอยูในปลอก
รูปทรงกระบอกซึ่งเรียกวา Coleoptile
การยืดตัวของลําตนจะเกิดในสวนที่อยูระหวาง
เมล็ดและ Coleoptile ซึ่งเรียกวา Mesocotyl




