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The effects of exogenous abscisic acid application on some physiological
adaptation to salt stress in two soybean cultivars, SJ.5 and KKU.35, were determined.
It was found that salt stress inhibited growth of KKU.35 more than SJ.5. Shoot and root
dry weight of KKU.35 were reduced significantly, while only shoot growth reduction was
found in SJ.5. Photosynthetic rate and stomatal opening inhibitions, occured at the same
rate in both cultivars. However, the higher effects were detected in the first trifoliate
leaves than in the youngest last fully expanded leaves. Photosynthetic rate reduction
correlated with stomatal closure and chloride accumulation in leaves. Salt stress had no
effects on stomatal frequency of new-born leaf in both cultivars. However, SJ.5 had the
better ability in prevention of sodium and chloride accumulation in leaves than KKU.35,
leading to the better salt stress resistant character. Spraying two concentrations of
abscisic acid, 40 and 80 µM, showed no advantages in inducing the adaptation to salt
stress in both cultivars and higher tendency in stomatal closure and RGR reduction
were detected in KKU.35 more than SJ.5. At higher level of salt stress, it was found that
SJ.5 was able to maintain its growth rate and chlorophyll contents similar to those found
in non- stressed plants. Moreover, soybean plants grown in the higher salt stress
condition responded to two concentrations of abscisic acid differently.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ดินเค็ม คือดินทีม่ ีปริมาณเกลือที่ละลายนํ้าไดมากเกินไปจนเปนอันตรายตอพืช ซึ่งโดย
ปกติแลวดินเค็มจะมีคาการนําไฟฟาเกินกวา 2 มิลลิโมหตอเซนติเมตรหรือเดซิซีเมนตอเมตร ที่
อุณหภูมิ 25 oC ปญหาดินเค็มเปนปญหาที่สําคัญตอการเพาะปลูกอยางมาก ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่ดินเค็มประมาณ 17.8 ลานไร และมีแนวโนมที่จะมีพื้นที่ดินเค็ม
มากขึ้น (อรุณี ยูวะนิยม, 2532) การแกปญ
 หาการเพาะปลูกในพื้นที่ดินเค็มวิธีการหนึ่งคือ การ
เลือกใชพชื ทนเค็ม เพื่อใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากพื้นที่ดินเค็มได (สมศรี อรุณินท,
2532) การศึกษาเกีย่ วกับการชักนําการปรับตัวตอภาวะเค็มในพืช เพื่อใหเขาใจการตอบสนอง
ทางสรีรวิทยาของพืชแตละชนิดตอภาวะเค็ม ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะเปนประโยชนตองานดาน
ปรับปรุงพันธุพืชทนเค็มได
โดยปกติแลวพืชที่ปลูกในสภาพดินเค็มจะมีการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากความเขมขน
ของเกลือทีม่ มี ากในดินมีผลทําใหรากพืชดูดนํ้าไดนอยลง พืชจึงประสบกับภาวะขาดนํ้า และยัง
อาจเปนผลมาจากความเปนพิษจากการมีปริมาณไอออนของเกลือมากเกินไปในเซลลดวย
(Jacoby,1994) การทีภ่ าวะเค็มมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชนี้ พบวาเกิดรวมกับการเพิ่มขึ้น
อยางชัดเจนของปริมาณกรดแอบไซซิกในเนื้อเยื่อพืช (Lachno และ Baker,1986; Zeevaart และ
Creelman,1988) Munns และ Sharp (1993) เสนอการทดลองที่สนับสนุนวาการยับยั้งการเจริญ
ของยอดในตนพืชที่ไดรบั ภาวะเค็มเปนผลมาจากการเพิ่มของปริมาณกรดแอบไซซิก นอกจากนี้
จากการทดลองใหกรดแอบไซซิกทางรากในตนพืชที่ไดรับนํ้าสมํ่าเสมอ พบวากรดแอบไซซิกมีผล
ลดอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มปริมาณกรดแอบไซซิกภายในตน และเพิ่มการสะสมโพรลีน
(proline) และนําตาลคล
้
ายกับผลของภาวะเค็ม แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางภาวะเค็มกับ
ปริมาณกรดแอบไซซิกในตนพืช (Cachorro และคณะ,1995) ซึง่ การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรด
แอบไซซิกดังกลาวนี้ชวยใหพืชสามารถปรับตัวใหเจริญเติบโตในสภาพที่ไมเหมาะสมได (Hartung
และDavies,1994) ระดับของกรดแอบไซซิกที่เพิ่มขึ้นนี้ไปมีผลกระตุนการปดปากใบ เพิ่มการ
เจริญของราก ยับยั้งการเจริญของสวนยอด (Raschke, 1975; Creelman และคณะ,1990)
กรดแอบไซซิกมีผลทําใหพื้นที่ใบลดลง (Montero และคณะ,1997) และจากการทดลองในภาวะ
ขาดนําพบว
้
ากรดแอบไซซิกทําใหจํานวนปากใบลดลงดวย (El-Hashani and Pearson, 1995)

2

นอกจากนีย้ งั มีบทบาทในการชักนําใหเกิดการสะสมสารภายในเซลล เชน โพรลีนและนํ้าตาลเพื่อ
ปรับออสโมติกภายในเซลล (LaRosa และคณะ,1987; Cachorro และคณะ,1995) การเปลี่ยน
แปลงตางๆ เหลานี้ชวยแกไขความสัมพันธของนํ้าภายในตนพืชใหอยูในระดับที่เหมาะสม
(Jacoby,1994)
จากบทบาทของกรดแอบไซซิกที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ขางตน ไดมีงานวิจัยที่
ทดลองใชกรดแอบไซซิกชักนําตนพืชใหมีการปรับตัวสามารถเจริญเติบโตไดดีขึ้นในภาวะเค็ม
LaRosa และคณะ (1987) พบวากรดแอบไซซิกชวยใหเซลลใบยาสูบสามารถเจริญไดในภาวะเค็ม
ในหลอดทดลอง โดยกรดแอบไซซิกมีบทบาทชวยในการปรับระดับออสโมติกภายในเซลล สําหรับ
การทดลองในพืชทัง้ ตนสามารถพบแนวโนมดังกลาวเชนกัน ซึ่งมีการศึกษาในพืชหลายชนิด เชน
ขาวฟาง (Amzallag และคณะ,1990) ขาวบารเลย (Popova และคณะ,1995) และถั่วพุม (Fedina
และคณะ,1994) เปนตน
ในงานวิจัยนี้สนใจศึกษาผลของกรดแอบไซซิกในการชักนําใหเกิดการปรับตัวตอภาวะเค็ม
ในถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill) ซึง่ เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งในประเทศไทย
(สมศักดิ์ สุริโย, 2541) และเปนพืชที่ไมทนตอภาวะเค็ม (สมศรี อรุณินท, 2532) โดยศึกษาใน
ถัว่ เหลืองสองพันธุ คือ พันธุ สจ.5 ซึง่ เปนพันธุมาตรฐานที่เกษตรกรนิยมปลูกกันทั่วไป มีคุณสมบัติ
เดนคือใหผลผลิตสูงทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง และพันธุ มข.35 ซึ่งเปนพันธุที่มีคุณสมบัติเดนในดาน
ความทนแลง ดินกรดและดินดาง (ศุภชัย แกวมีชัย, 2537) เพือ่ ใหทราบวากรดแอบไซซิกสามารถ
เพิม่ การปรับตัวดังกลาวในถั่วเหลืองสองพันธุนี้ไดหรือไม โดยมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาอยางไร เปนขอมูลพืน้ ฐานที่ชวยใหเขาใจกลไกการปรับตัวของถั่วเหลืองตอภาวะเค็มเมื่อ
ไดรบั กรดแอบไซซิกที่อาจนําไปประยุกตใชในการปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่ดินเค็มหรืออาจเปน
ประโยชนตองานดานปรับปรุงพันธุถั่วเหลืองทนเค็มไดในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาถึงความสามารถของกรดแอบไซซิกในการชักนําการปรับตัวทางสรีรวิทยาบาง
ประการ ไดแก การเปดปากใบ ความถี่ปากใบ การเจริญของแผนใบ ตน ราก และการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณไอออนของเกลือในใบของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 และมข.35 ทีท่ ําใหถั่วเหลืองสามารถเจริญ
เติบโตในภาวะเค็มได

3

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงบทบาทของกรดแอบไซซิกในการชักนําการปรับตัวทางสรีวิทยาบางประการตอ
ภาวะเค็มในถั่วเหลืองซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
2. ขอมูลเกีย่ วกับการตอบสนองของถั่วเหลืองตอกรดแอบไซซิกจากภายนอก จะเปน
ประโยชนในการนําไปประยุกตใช หรืออาจเปนประโยชนตองานดานการปรับปรุงพันธุถั่วเหลือง
ทนเค็มไดอีกแนวทางหนึ่ง
ขอบเขตของงานวิจัย
การทดลองเบื้องตน การศึกษาหาความเขมขนของกรดแอบไซซิกที่เหมาะสมสําหรับใช
ในการทดลอง
การทดลองที่ 1 การศึกษาผลของกรดแอบไซซิกตอการเจริญเติบโต การสังเคราะหดวย
แสง และการเปดปากใบในถั่วเหลืองที่ปลูกในภาวะเค็ม
การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของกรดแอบไซซิกตอการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณไอออนของเกลือและความถี่ปากใบในถั่วเหลืองที่ปลูกในภาวะเค็ม
การทดลองที่ 3 การศึกษาผลของกรดแอบไซซิกตอการปรับตัวทางสรีรวิทยาของ
ถัว่ เหลืองในภาวะเค็มที่เพิ่มขึ้น

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
ภาวะเค็มกับการเจริญเติบโตของพืช
พืชกลุมไมทนเค็ม (non-halophytes) เมือ่ ปลูกในดินเค็มมีการเจริญเติบโตลดลง พบวา
เกีย่ วของกับสาเหตุสองประการ คือ ประการแรก เกิดความเครียดจากการขาดนํ้า (osmotic
stress) เนือ่ งจากศักยของนํ้า (water potential) ภายนอกเซลลลดลง ทําใหรากพืชดูดนํ้าไดนอยลง
และประการที่สอง เมื่อพืชไดรับความเค็มเปนเวลานานขึ้น มีการสะสมไอออนของเกลือในเซลล
มากขึ้น เกิดความเปนพิษจากไอออนของเกลือ (ion toxicity) ไปมีผลยับยั้งกระบวนการ
เมตาบอลิสมตางๆ ตัง้ แตการดูดรับธาตุอาหารตลอดจนมีผลตอการทํางานของเอนไซมตางๆ
(Greenway and Munns, 1980) ลักษณะของพืชที่ไดรับภาวะเค็มที่เห็นไดชัดเจนตั้งแตระยะแรกที่
พืชเริ่มไดรับภาวะเค็มคือ การเจริญเติบโตและการขยายขนาดของแผนใบลดลง สวนการเจริญของ
รากมักไดรบั ผลกระทบจากภาวะเค็มนอยกวาการเจริญของสวนตน (Munns และ Termaat,
1986)
การศึกษาผลของภาวะเค็มตอการเจริญเติบโตของพืช มีการศึกษาในพืชปลูกหลายชนิด
เนือ่ งจากพืชแตละชนิดแตละพันธุ ตางก็มีความสามารถในการตานทานตอระดับของความเค็มได
ตางกัน พืชบางชนิดสามารถทนตอความเค็มไดในชวงแคบ เชน ถั่วตางๆ ไดแก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง
สามารถทนเค็มไดระหวาง 2-4 เดซิซีเมนตอเมตร (dSm-1)เทานัน้ ในขณะที่ขาวพันธุตางๆกันมี
ความทนเค็มอยูในชวง 4-11 dSm-1 เปนตน นอกจากนี้พืชแตละชนิดก็มีระยะของการเจริญเติบโต
แตละชวงที่ทนตอภาวะเค็มตางๆกันอีกดวย (สมศรี อรุณินท, 2532) ดังนัน้ การศึกษาผลของภาวะ
เค็มตอการเจริญเติบโตในพืชแตละชนิดจึงมีความสําคัญตอการแกปญหาการปลูกพืชในพื้นที่ดิน
เค็ม
ตัวอยางงานวิจยั ที่ศึกษาถึงการตอบสนองของพืชตอภาวะเค็ม เชน การศึกษาในตนกลา
Phaseolus vulgaris L. โดยใหไดรับภาวะเค็มเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 มิลลิโมลารโซเดียมคลอไรดทุก
สองวัน จนถึงระดับความเค็มสุดทาย 25 50 และ 75 มิลลิโมลาร (อายุ 6 วัน) พบวาเมื่อระยะเวลา
นานขึน้ (38 วัน) ภาวะเค็มที่ไดรับทุกระดับมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของลําตนมากกวาใบ และ
ไมมีผลชัดเจนตอการเจริญเติบโตของราก โดยที่ระดับเกลือ 75 มิลลิโมลาร มีผลรุนแรงที่สุด คือทํา
ใหสวนตางๆของพืช มีการเจริญเติบโตในอัตราที่ลดลงมากขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น (Sibole
และคณะ, 1998)
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สําหรับการตอบสนองตอภาวะเค็มในถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merril) มีการศึกษา
พบวาความรุนแรงของภาวะเค็มแตกตางกันในพันธุทนเค็มและพันธุไมทนเค็ม เมือ่ ไดรับภาวะเค็ม
ระดับ 80 มิลลิโมลารเปนเวลา 4 สัปดาห ในพันธุทนเค็มพบวานําหนั
้ กแหงตนลดลงจากตนที่ไมได
รับเกลือ 30 เปอรเซ็นต นอยกวาในพันธุไมทนเค็มซึง่ ลดลงมากกวา 60 เปอรเซ็นต และนํ้าหนักแหง
รากของพันธุทนเค็มไมไดรบั ผลกระทบจากภาวะเค็ม ในขณะที่นํ้าหนักแหงรากของพันธุไมทนเค็ม
ลดลงจากตนที่ไมไดรับเกลือมากกวา 50 เปอรเซ็นต (Velagaleti และ Schweitzer, 1995)
การศึกษาในพืชปลูกชนิดตางๆ โดย Lessani และ Marschner (1978) พบวาการเพิ่มขึ้น
ของความเขมขนโซเดียมคลอไรด มีผลลดการสรางนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงตนในพืชปลูกเหลา
นีใ้ นระดับที่ตางๆกัน ในขาวโพดพันธุเวล็อกซ (Velox) ซึง่ จัดอยูใ นกลุมที่ทนเค็มพบวามีนํ้าหนัก
แหงตนนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มไมเกิน 20 เปอรเซ็นต การยับยั้งการสรางนําหนั
้ กแหงตน
ทานตะวัน ตนคําฝอย และขาวโพดพันธุดีซี 790 (DC 790) เกิดมากกวา 30 เปอรเซ็นต สวนใน
กลุมพืชที่ไมทนเค็ม ไดแก พริกไทยและถั่วพุม พบวามีนํ้าหนักแหงตนลดลงจากตนที่ไมไดรับภาวะ
เค็มมากกวา 50 เปอรเซ็นต หลังจากที่ไดรับภาวะเค็มระดับ 100 มิลลิโมลารเปนเวลา 23 วัน
ภาวะเค็มกับการสังเคราะหดวยแสงและการเปดปากใบ
เมือ่ พืชไดรับภาวะเค็มพบวามีอัตราการสังเคราะหดวยแสงลดลง (Longstreth และ
Nobel, 1979) เกิดเนือ่ งจากภาวะเค็มไปมีผลตอปจจัยที่เกี่ยวของกับปากใบและปจจัยที่ไมเกี่ยว
ของกับปากใบ อัตราการตรึง CO2ทีล่ ดลง สวนหนึง่ เปนผลมาจากการเพิ่มความตานทานที่ปากใบ
(stomatal resistance) (Downton และคณะ, 1985; Seemann และ Critchley, 1985; Sibole
และคณะ, 1998) และการเพิ่มความตานทานที่มีโซฟลล (mesophyll resistance) (Ball และ
Farquhar, 1984; Downton และคณะ, 1985; Seemann และ Critchley, 1985) เนื่องจากภาวะ
เค็มที่พืชไดรับ
ในสวนของปจจัยที่เกี่ยวของกับปากใบ มีการศึกษาพบวาภาวะเค็มมีผลยับยั้งการเปด
ปากใบ โดยมีคา stomatal conductance ลดลงอยางชัดเจนตั้งแตระยะแรกที่พืชไดรับภาวะเค็ม
(13 วัน สําหรับ Phaseolus vulgaris L.) โดยที่ระดับความเค็มตํ่า (25 และ 50 มิลลิโมลารโซเดียม
คลอไรด) พบวาภาวะเค็มมีผลยับยั้งการเปดปากใบแตไมมีผลยับยั้งการสังเคราะหดวยแสง
อยางไรก็ตาม ที่ระดับเกลือเพิ่มขึ้นเปน 75 มิลลิโมลาร มีการลดลงทั้งการเปดปากใบและอัตราการ
ตรึง CO2 เมือ่ พืชไดรบั ภาวะเค็มนานขึ้น (38 วัน) พบวาทุกระดับเกลือมีผลยับยั้งการสังเคราะห
ดวยแสงของพืชดวย จากการหาความสัมพันธระหวางสองปจจัยนี้ พบวาการลดลงของการเปด
ปากใบมีความสัมพันธกับการลดลงของอัตราการตรึง CO2 (R2 = 0.80) แสดงวาการสังเคราะห
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ดวยแสงถูกยับยั้งโดยการปดปากใบเปนหลักในภาวะเค็มตํ่า แตในภาวะเค็มสูง (75มิลลิโมลาร)
พบวาการลดลงของการสังเคราะหดวยแสงไมไดเกิดจากการลดลงของการเปดปากใบเพียงอยาง
เดียว ยังมีปจ จัยอื่นรวมดวย เชน ในงานวิจัยนี้ไดอธิบายวาอาจเกี่ยวของกับการมีโซเดียมไอออน
มากขึน้ ถึงระดับที่เปนอันตรายตอเซลลใบ เมื่อวัดอัตราการสังเคราะหดวยแสงของใบจึงไดรับผล
กระทบจากภาวะเค็มรุนแรงมากกวาการเปดปากใบ (Sibole และคณะ, 1998)
Delfine และคณะ (1998) ทดลองใหตน Spinacia oleracea L.ไดรับภาวะเค็มระดับ
1% (w/v) โซเดียมคลอไรด (ประมาณ 170 มิลลิโมลาร) เปนเวลา 20 วัน พบวามีการลดลงของการ
สังเคราะหดวยแสง เนื่องจากการปดปากใบมากขึ้นไปมีผลลดการแพรเขาของ CO2 และจากการ
ศึกษาทางกายวิภาคพบวา โครงสรางของมีโซฟลลเซลลมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาวะเค็ม
ผูว จิ ยั อธิบายวา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนาจะมีผลทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของความตานทานที่
มีโซฟลลดว ย เมื่อระยะเวลาที่ไดรับภาวะเค็มมากกวา 20 วัน พบวาภาวะเค็มมีผลยับยั้งในระดับ
ชีวเคมี โดยทําใหปริมาณและประสิทธิภาพของเอนไซม RuBP carboxylase/oxygenase ลดลง
Seemann และ Critchley (1985) ศึกษาถึงผลของภาวะเค็มตอการยับยั้งการสังเคราะห
ดวยแสง ไดอธิบายในเรื่องของปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับปากใบดวย โดยศึกษาใน Phaseolus
vulgaris L. เชนกัน พบวาภาวะเค็มมีผลยับยั้งการเปดปากใบ เชนเดียวกันกับงานของ Sibole และ
คณะ (1998) เมื่อพืชไดรับภาวะเค็มสูงเปนเวลา 14 วัน มีอตั ราการสังเคราะหดวยแสงลดลง
Seemann และ Critchley (1985) อธิบายวานอกจากผลของการปดปากใบมากขึ้นแลว การ
สังเคราะหดวยแสงที่ลดลง เปนเพราะความเปนพิษจากการมีปริมาณคลอไรดไอออนใน
คลอโพลาสตสงู ทําใหมคี วามตานทานที่มีโซฟลลเพิม่ ขึน้ พืชจึงมีอัตราการตรึง CO2ลดลง
การศึกษาผลของภาวะเค็มตอการสังเคราะหดวยแสงในตน Capsicum annuum cv.
Tambel-2 พบวา เมือ่ พืชไดรับภาวะเค็มสูง 100 มิลลิโมลารเปนเวลา 4 วัน มีอัตราการสังเคราะห
ดวยแสงลดลง และมีการปดปากใบมากขึ้นดวย แตจากการวัดระดับความเขมขนของ CO2 ภายใน
ใบ พบวาไมมคี วามแตกตางจากกอนที่พืชจะไดรับความเค็ม ผูวิจัยอธิบายวาการลดลงของการ
เปดปากใบเกิดเพียงบางสวนและไมเพียงพอตอการจํากัดการแพรเขาของ CO2จากบรรยากาศ แต
การลดลงของการสังเคราะหดวยแสงเกิดจากการยับยั้งที่ระดับชีวเคมีโดยไมเกี่ยวของกับปากใบ
ในงานวิจยั นีพ้ บวามีปฏิสัมพันธระหวางปริมาณโซเดียมและคลอไรดในใบกับการสังเคราะหดวย
แสง ซึง่ แสดงใหเห็นวาการมีไอออนของเกลือสะสมอยูมากในใบนี้ มีผลตอการลดลงของอัตราการ
สังเคราะหดวยแสง (R2 = 0.803 สําหรับโซเดียมและ R2 = 0.926 สําหรับคลอไรด) (Bethke และ
Drew, 1992) ผลดังกลาวสอดคลองกับงานของ Yeo และคณะ (1985) ที่ศึกษาในขาวพบวามี
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ปฏิสมั พันธระหวางปริมาณโซเดียมในใบตอการสังเคราะหดวยแสง เชนกัน และสอดคลองกับการ
ศึกษาโดย Seemann และ Chritchley (1985) ดวย
อยางไรก็ตาม แมวาการลดลงของการสังเคราะหดวยแสงอาจตีความไดในเรื่องของความ
เปนพิษเนือ่ งจากไอออนของเกลือ เนื่องจากไดรับภาวะเค็มเปนเวลานาน แตก็มีการทดลองที่พบวา
การเปลีย่ นจากภาวะเค็มที่พืชไดรับมาเปนการปลูกในสภาพปกติอีกครั้ง พืชสามารถกลับมามีการ
สังเคราะหดวยแสงเปนปกติไดเร็วกวาการลดลงของไอออนของเกลือในใบ (Walker และคณะ,
1982) การลดลงของการสังเคราะหดวยแสงอาจเกิดจากอายุใบที่เพิ่มขึ้นดวย (Rawson และคณะ,
1983) เนือ่ งจากภาวะเค็มมีสวนในการทําใหใบเกิดภาวะเสื่อมเร็วขึ้น (Prisco และ O’Leary,
1972) การลดลงของอัตราการสังเคราะหดวยแสงจึงเกิดมากขึ้นดวย
ภาวะเค็มกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณรงควัตถุในการสังเคราะหดวยแสง
พืชไมทนเค็มเมือ่ ไดรับภาวะเค็มอยางรุนแรงหรือเปนระยะเวลานาน มักพบวามีการลดลง
ของปริมาณคลอโรฟลลในใบอยางชัดเจน (Downton และคณะ, 1985; Seemann และ Critchley,
1985; Malibari, 1993; Longstreth และคณะ, 1994; Zayed และ Zeid, 1997/1998; Soussi
และคณะ, 1998; Attumi และคณะ, 1999; Hernandez และคณะ, 1999) เนือ่ งจากคลอโรฟลล
เปนรงควัตถุทมี่ บี ทบาทในการรับพลังงานแสงซึ่งสําคัญตอกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช
(Lawlor, 1987) การลดลงของปริมาณคลอโรฟลลจึงมีผลตออัตราการสังเคราะหดวยแสงและการ
เจริญเติบโตของพืช
Downton และคณะ (1985) ศึกษาใน Spinacia oleracea ที่ไดรับภาวะเค็มระดับ 200
มิลลิโมลารเปนเวลา 3 สัปดาห พบวาใบพืชมีการปรับตัวโดยมีความหนาของใบเพิ่มขึ้นถึง 70
เปอรเซ็นต แตมีปริมาณคลอโรฟลลทั้งหมดลดลง คือมีปริมาณคิดเปน 46 เปอรเซ็นตของตนที่ไม
ไดรบั เกลือเมื่อคิดเปนปริมาณตอนํ้าหนักสดของใบ สวนการศึกษาโดย Seemann และ Critchley
(1985) พบวาการลดลงของปริมาณคลอโรฟลลตอพื้นที่ใบ สัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
คลอไรดในใบของถั่วพุม (Phaseolus vulgaris L.)
การศึกษาใน Vigna radiata L.ทีไ่ ดรับภาวะเค็ม พบวามีการลดลงของปริมาณคลอโรฟลล
เอ (Chl a) คลอโรฟลล บี (Chl b) เฉพาะทีร่ ะดับความเค็มสูงสุดซึ่งมีออสโมติกโพเทนเชียล –0.5
MPa ผลดังกลาวสอดคลองกับการลดลงของปริมาณแมกนีเซียม (Mg)ในสวนตนดวย (Zayed
และ Zeid, 1997/1998) ซึ่ง Delfine และคณะ (1998) ไดกลาวถึงการลดลงของปริมาณ Mg เนื่อง
จากภาวะเค็มวานาจะมีผลตอปริมาณคลอโรฟลลในใบ
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Hernandez และคณะ(1999) พบวา Pisum sativum L. cv. Puget มีปริมาณคลอโรฟลล
ลดลงมากขึน้ ตามระดับของความเค็มที่เพิ่มขึ้น โดยกลาววาการลดลงของปริมาณคลอโรฟลลเปน
ผลมาจากการเกิดความเสียหายที่ไทลาคอยดเมมเบรน เนื่องจากการมีอนุมูลอิสระของออกซิเจน
เพิม่ ขึน้ ในคลอโรพลาสต นอกจากนี้ยังพบวามีการลดลงของปริมาณ Mg เนือ่ งจากภาวะเค็มที่พืช
ไดรับดวย สําหรับการศึกษาในถั่วเหลืองที่ไดรับภาวะเค็มระดับ 0 ถึง 120 มิลลิโมลาร พบวาภาวะ
เค็มระดับตํ่ามีผลกระตุนการเพิ่มขึ้นของปริมาณคลอโรฟลลและภาวะเค็มระดับสูงขึ้นมีผลลด
ปริมาณคลอโรฟลลในใบ (Attumi และคณะ, 1999)
การศึกษาในตน Cicer arietinum L. ทีไ่ ดรับภาวะเค็ม 50 75 และ 100 มิลลิโมลาร พบวา
ในระยะเวลา 4 วันแรก ภาวะเค็มทุกระดับมีผลกระตุนการเพิ่มขึ้นของปริมาณคลอโรฟลล แตเมื่อ
ระยะเวลานานขึน้ ปริมาณคลอโรฟลลในใบมีการลดลงมากขึ้น ซึ่งการลดลงดังกลาวมีความ
สัมพันธในทางลบ (negative correlation) กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณโพรลีน (proline) ดวย ผูวิจัย
ไดกลาวถึงการลดลงของปริมาณคลอโรฟลลวา นาจะเกิดเนื่องจากการที่พืชมีการสังเคราะห
โพรลีนมากขึ้น ซึ่งตองใชสารกลูตาเมต (glutamate) ทีเ่ ปนสารตั้งตนเดียวกันกับการสังเคราะห
คลอโรฟลล จึงทําใหการสังเคราะหคลอโรฟลลเกิดไดนอยลง (Soussi และคณะ, 1998)
สําหรับผลของการใหกรดแอบไซซิกจากภายนอกตอปริมาณคลอโรฟลลมีการศึกษาดวย
เชนกัน เชน การทดลองกับตนยาสูบ (Nicotiana tabacum L.) ทีไ่ ดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มี
การใหกรดแอบไซซิกความเขมขน 10 50 และ 100 ไมโครโมลารทางระบบราก เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการปรับตัวตอสิ่งแวดลอมนอกขวดทดลอง หลังจากการยายปลูก 14 วันพบวากรด
แอบไซซิกความเขมขน 50 ไมโครโมลารมีผลทําใหปริมาณคลอโรฟลลในใบเมือ่ คิดเปนปริมาณ
คลอโรฟลลตอนํ้าหนักสดของใบเพิม่ ขึน้ อยางชัดเจน (Pospisilova และคณะ, 1998)
การศึกษาโดย Fedina และคณะ (1994) พบวาการใหกรดแอบไซซิกทางรากกับตน
Pisum sativum L. ไมมีผลตอปริมาณ Chl a และ Chl b แตการใหกรดแอบไซซิกกอนการไดรับ
ภาวะเค็มระดับ 50 มิลลิโมลาร มีผลลดปริมาณ Chl a โดยที่ไมมีผลตอปริมาณ Chl b นอกจากนี้
การศึกษาในตน Triticum aestivum L. โดยการใหกรดแอบไซซิกทางรากรวมกับภาวะเค็มระดับ
150 มิลลิโมลาร พบวามีผลตรงกันขามกลาวคือ ทําใหมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณ Chl a โดยไมมีผล
ตอปริมาณ Chl b ในใบ (Malibari, 1993)
อยางไรก็ตาม การศึกษาโดย Popova และคณะ (1995) พบวาการใหกรดแอบไซซิก 10
ไมโครโมลารทางราก ไมมีผลตอปริมาณคลอโรฟลลในใบของ Hordeum vulgare L. แตพบวาการ
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ไดรบั ภาวะเค็มระดับ 100 มิลลิโมลารเปนเวลา 8 วัน มีผลทําใหปริมาณคลอโรฟลลในใบลดลง
อยางชัดเจน
ภาวะเค็มกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแอบไซซิกในพืช
กรดแอบไซซิก (abscisic acid, ABA) เปนฮอรโมนที่ทําหนาที่ควบคุมกระบวนการทาง
สรีรวิทยาหลายกระบวนการในพืช (Zeevaart และ Creelman, 1988) บทบาทในการควบคุมของ
กรดแอบไซซิกเกิดโดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณในเนื้อเยื่อพืช ที่มีการตอบสนองตอระยะการ
พัฒนาของพืชและการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางสิ่งแวดลอม (Walton และ Li, 1995) กรด
แอบไซซิกยังเปนที่รูจักในบทบาทดานการเปนฮอรโมนในภาวะเครียด (stress hormone) อีกดวย
(Hartung และ Davies, 1994)
ภาวะเค็มและภาวะขาดนํ้ามีความเกี่ยวของกัน โดยความเครียดจากภาวะดังกลาวมีผล
ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของกรดแอบไซซิกในเนื้อเยื่อพืช (Chapin อางถึงใน Thomas และ Bohnert,
1993) ในภาวะขาดนํ้าชักนําใหมีการสังเคราะหกรดแอบไซซิกมากขึ้นในราก และกรดแอบไซซิกนี้
อาจเปนสัญญาณบอกถึงภาวะขาดนํ้าที่เกิดบริเวณรากสงไปยังยอดดวย (Davies และ Zhang,
1991) สําหรับภาวะเค็มก็พบวามีผลเพิ่มกรดแอบไซซิกที่รากและการลําเลียงใน ไซเลมดวยเชนกัน
(Wolf และคณะ, 1990; Peuke และคณะ, 1994; Jeschke และคณะ, 1997)
Lachno และ Baker (1986) ศึกษาถึงผลของภาวะเค็มตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรด
แอบไซซิกในรากของขาวโพด โดยเลี้ยงรากในสารละลายธาตุอาหารที่เติมโซเดียมคลอไรดใหมีคา
ศักยของนําภายนอกเซลล
้
เปน -0.2 และ -0.4 เมกะปาสคาล (MPa) เปนเวลา 2 ชั่วโมง จากการ
วัดปริมาณกรดแอบไซซิกในเนื้อเยื่อราก พบวามีปริมาณเพิ่มขึ้นเหมือนกับการไดรับภาวะขาดนํ้า
โดยใชสาร PEG 6000 อยางไรก็ตาม พบวาทีร่ ะดับความรุนแรงของภาวะเครียดเทากันการเพิ่มขึ้น
ของกรดแอบไซซิกเนื่องจากภาวะเค็มจะเกิดมากกวาภาวะขาดนํ้า เชน ที่ภาวะเครียดจากการมีคา
ศักยของนําภายนอกเซลล
้
เปน –0.4 MPa ภาวะเค็มมีผลเพิ่มปริมาณกรดแอบไซซิกมากขึ้น 5 เทา
ในขณะทีภ่ าวะขาดนํ้ามีผลเพิ่มปริมาณกรดแอบไซซิกเพียง 3 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับ
ภาวะเครียด (Lachno และ Baker, 1986) ลักษณะดังกลาวนี้ยังแสดงใหเห็นดวยวาในภาวะเค็ม
นอกจากพืชจะไดรับผลของการขาดนํ้าแลว ยังอาจไดรับผลกระทบจากการสะสมไอออนของเกลือ
ในเซลลมากขึ้นดวย (Jacoby, 1994)
Lachno และ Baker (1986) ไดสรุปวาความสอดคลองกันระหวางการเพิ่มขึ้นของกรด
แอบไซซิกเนือ่ งจากภาวะเค็มและภาวะขาดนํ้านี้ แสดงใหเห็นถึงบทบาทหลักของภาวะเค็มในการ
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กระตุน การเพิ่มขึ้นของกรดแอบไซซิกเกิดผานกระบวนการเดียวกันกับภาวะขาดนํ้า และกรด
แอบไซซิกทีถ่ กู สังเคราะหมากที่รากเนื่องจากภาวะเครียดนี้ มีบทบาทสําคัญตอการควบคุมสมดุล
ของนําในต
้ นพืชในภาวะที่ไมเหมาะสม (Lachno และ Baker, 1986) เพราะการเพิ่มขึ้นของกรด
แอบไซซิกทําใหพืชปดปากใบมากขึ้น (Zeevaart และ Creelman, 1988) จึงชวยลดการเสียนํ้าทาง
ปากใบ และยังเพิ่มความสามารถในการดูดนํ้าของราก จากการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของราก
ดวย (Hartung และ Davies, 1994)
Wolf และคณะ (1990) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแอบไซซิกที่สวนตางๆ ของตน
Lupinus albus L. ทีไ่ ดรับภาวะเค็มระดับ 40 มิลลิโมลารเมือ่ อายุ 18 วัน และไดรับอยางตอเนื่อง
จนกระทัง่ อายุ 51 วัน มีการวัดปริมาณกรดแอบไซซิกที่สวนตางๆของตนในวันที่ 41 และวัดอีกครั้ง
ในวันที่ 51 เพือ่ ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแอบไซซิกที่เกิดขึ้นระหวางการไดรับภาวะ
เค็มนี้ เมื่อตน Lupinus albus L. ไดรบั ภาวะเค็มพบวากรดแอบไซซิกมีปริมาณเพิ่มขึ้นที่รากอยาง
ชัดเจน โดยสวนหนึง่ เกิดจากการสังเคราะหเพิ่มขึ้นที่รากซึ่งมากกวาตนที่ปลูกในสภาพปกติถึง 20
เทา นอกจากนี้ ยังมีการสังเคราะหกรดแอบไซซิกเกิดขึ้นที่สวนอื่นของตนดวย คือที่ตาแหน
ํ
งใบสอง
ใบลางของตน ซึง่ เพิม่ ขึ้น 2.6 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ปลูกในสภาพปกติ
ในงานวิจยั นี้ ผูว ิจัยไดเสนอวาพืชที่ปลูกในสภาพปกติมีการลําเลียงกรดแอบไซซิกเกิดขึ้น
ทัง้ ทางไซเลมจากรากไปที่สวนยอด และทางโฟลเอมจากใบที่แผขยายเต็มที่มายังบริเวณราก การ
ลําเลียงทีเ่ กิดขึน้ ทั้งสองทิศทางจะเกิดเทาๆกัน แตในตนที่ไดรับภาวะเค็มจะมีการลําเลียงกรด
แอบไซซิกทางไซเลมจากรากไปที่ยอดเกิดขึ้นมากกวาทางโฟลเอม และพบวากรดแอบไซซิกที่
ลําเลียงทางโฟลเอมมายังรากนี้ จะมีประมาณ 70 เปอรเซ็นตทจี่ ะเกิดการลําเลียงยอนกลับทาง
ไซเลมไปยังสวนยอด จากผลดังกลาวแสดงใหเห็นวากรดแอบไซซิกที่ลําเลียงในไซเลมนี้ไมไดเกิด
จากการสังเคราะหที่รากเพียงอยางเดียว มีเพียง 28 เปอรเซ็นตของกรดแอบไซซิกในไซเลมเทานั้น
ทีส่ งั เคราะหจากราก สวนที่เหลือเปนกรดแอบไซซิกที่เกิดการลําเลียงยอนกลับไปที่ยอด (Wolf และ
คณะ, 1990)
Jeschke และคณะ (1997) เสนอผลการทดลองที่สอดคลองกับการรายงานของ Wolf
และคณะ (1990) โดยใหตน Ricinus communis L.ที่มีอายุ 35 วันหลังจากงอก ไดรับภาวะเค็มใน
ระดับ 128 มิลลิโมลารจนอายุ 53 วัน แลววัดกรดแอบไซซิกในสวนตางๆของตนในวันที่ 44 และ 53
(ระยะเวลาเวนชวงนาน 9 วัน) พบวามีการสะสมกรดแอบไซซิกในรากมากกวาตนปกติถึง 50 เทา
ซึ่งเปนการสะสมที่เกิดจากการสังเคราะหมากที่รากและจากการลําเลียงทางโฟลเอมมายังราก
นอกจากนี้ ยังพบวามีการสังเคราะหกรดแอบไซซิกมากที่ใบที่โตเต็มที่ดวยเชนเดียวกันกับในราก
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ในงานวิจยั นีไ้ ดเสนอวาการสังเคราะหกรดแอบไซซิกมากที่ใบพอๆกับที่รากนี้ แสดงใหเห็นวานอก
จากรากแลวใบก็มีการการตอบสนองตอภาวะเครียดจากความเค็มโดยการเพิ่มการสังเคราะหกรด
แอบไซซิกไดดวยเชนกัน
Jeschke และคณะ (1997) ไดอธิบายวาตนพืชมีการสะสมกรดแอบไซซิกที่รากมากเนื่อง
จากเปนบริเวณที่สัมผัสกับภาวะเครียดโดยตรง และมีการสะสมกรดแอบไซซิกที่สวนที่กําลังเจริญ
คือ ใบออนและยอดมากดวยเชนกันเนื่องจากเปนสวนของตนที่ออนแอตอภาวะเค็ม การสะสมกรด
แอบไซซิกมากทีส่ ว นยอดนี้เกิดจากการลําเลียงทั้งทางโฟลเอมจากใบที่เจริญเต็มที่และทางไซเลม
จากรากดวย ซึ่งการสะสมกรดแอบไซซิกนี้นาจะมีบทบาทในการสรางโปรตีนที่ชวยในการปองกัน
(protective proteins) เชน ออสโมติน (osmotin) (Kononowicz และคณะ อางถึงใน Jeschke
และคณะ, 1997) ที่ชวยใหพืชทนตอภาวะดังกลาวได
กรดแอบไซซิกกับการชักนําการปรับตัวตอภาวะเค็ม
Lerner และคณะ (1994) ไดกลาวถึงความสามารถในการตานทานตอภาวะเค็มของพืช
กลุม ไมทนเค็ม วาสามารถชักนําใหพืชมีความตานทานเพิ่มขึ้นไดโดยการใหพืชไดรับภาวะเค็ม
ระดับหนึง่ ในชวงเวลาที่เหมาะสม เรียกกระบวนการนี้วาการปรับตัว (adaptation) ซึ่งการชักนํา
การปรับตัวดังกลาวนี้ มีขอจํากัดหลายอยางเกี่ยวกับชนิดพืช ระยะการเจริญเติบโตของพืช ระยะ
เวลาในการใหพชื ไดรับภาวะเค็มที่เหมาะสม เปนตน นอกจากนี้จากการศึกษาที่ผานมามีแนว
ความคิดสอดคลองกันวา การปรับตัวตอภาวะเค็มนี้เกี่ยวของกับฮอรโมนพืช คือกรดแอบไซซิก
เนือ่ งจากการทีพ่ ชื ทนตอความเครียดตางๆ โดยเฉพาะความเครียดจากการขาดนํ้า พบวาเกี่ยวของ
กับความสามารถของพืชในการสังเคราะหกรดแอบไซซิกในปริมาณมาก (Popova และคณะ,
1995) มีการศึกษาบทบาทของกรดแอบไซซิกจากภายนอก ตอการชักนําการปรับตัวใหมีการเจริญ
เติบโตในภาวะเค็มไดดีขึ้นในพืชหลายชนิด
การปลูกตนกลาขาวฟาง (Sorghum bicolor (L.) Moench) ในระดับความเค็มตํ่า (150
มิลลิโมลาร) เปนเวลา 20 วัน พบวาทําใหตน ขาวฟางสามารถเจริญเติบโตในภาวะเค็มสูงขึ้น (300
มิลลิโมลาร) ไดโดยไมตาย และเมื่อใหกรดแอบไซซิกรวมดวยพบวาชวยลดระยะเวลาดังกลาวลงได
เหลือเพียง 10 วัน ซึ่งความเขมขนของกรดแอบไซซิกที่เหมาะสมคือ 8 40 และ 160 ไมโครโมลาร
หลังไดรับภาวะเค็มระดับ 150 มิลลิโมลาร พบวาตนขาวฟางมีการเจริญเติบโตดีกวาตนที่ไดรับ
ภาวะเค็มโดยไมไดรับกรดแอบไซซิก การไดรับกรดแอบไซซิกนี้พบวาไปมีผลชวยลดการสะสม
โซเดียมไอออนในสวนยอด ทําใหขาวฟางไดรับความเครียดจากภาวะเค็มนอยลง นอกจากนี้ กรด
แอบไซซิกยังเกี่ยวของกับการรักษาประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม PEP Carboxylase ดวย
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ทําใหพชื มีการสังเคราะหดวยแสงเปนปกติ แมวาจะไดรับผลกระทบจากภาวะเค็ม (Amzallag และ
คณะ, 1990)
การใหกรดแอบไซซิกดังกลาวมีขอจํากัดคือ กรดแอบไซซิกสามารถชักนําใหเกิดการปรับ
ตัวตลอดจนการเพิ่มการเจริญเติบโตไดเฉพาะเมื่อใหกรดแอบไซซิกในชวงเวลาที่เหมาะสมคือ ใน
ชวง10 วันแรกของภาวะเค็มเทานั้น การฉีดพนกรดแอบไซซิกทุกวันในชวงเวลานั้น ทําใหตนขาว
ฟางมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไดรับภาวะเค็มแตไมไดรับฮอรโมน สวนการ
ใหกรดแอบไซซิกภายหลังจากตนกลาไดรับภาวะเค็มเปนเวลา 15 วัน ผลจะเกิดตรงกันขามคือกรด
แอบไซซิกไปยับยัง้ การเจริญเติบโตของตนแทน นอกจากนี้ การชักนําโดยวิธีดังกลาวตองพิจารณา
ถึงความเขมขนของกรดแอบไซซิกที่ใชดวย ซึ่งยังไมมรี ายงานถึงความเขมขนที่เหมาะสม แตในงาน
วิจัยนี้ ผูว จิ ยั ไดเสนอแนะวากรดแอบไซซิกความเขมขนสูงมีบทบาทในการชักนําใหพืชปรับตัวตอ
ภาวะเค็มที่สูงขึ้นได แตกรดแอบไซซิกที่ความเขมขนตํ่า (ประมาณ 10 ไมโครโมลาร) มีผลเพียง
เพิม่ การเจริญเติบโตของพืชและควบคุมปริมาณโซเดียมในยอดเมื่อไดรับภาวะเค็มระดับ 150
มิลลิโมลารเทานั้น แตไมสามารถชวยใหขาวฟางอยูรอดไดในภาวะเค็มที่สูงขึ้น (Amzallag และ
คณะ,1990)
จากบทบาทของกรดแอบไซซิกในการทําใหปากใบปด (Wright อางถึงใน Amzallag และ
คณะ,1990) เพือ่ แกไขความสัมพันธของนํ้าในพืชใหเหมาะสมกับการเจริญในภาวะเครียดทาง
สิง่ แวดลอม ซึ่งการปดปากใบมากขึ้นนี้มีผลตอการแลกเปลี่ยนกาซ และการสังเคราะหดวยแสง
เปนผลใหการเจริญเติบโตของพืชถูกยับยั้ง แตขาวฟางกลับมีการเจริญเติบโตดีขึ้นเมื่อไดรับกรด
แอบไซซิก ในงานวิจัยนี้ไดวัดประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม PEP Carboxylase ในใบ
พบวาการฉีดพนดวยกรดแอบไซซิก 40 ไมโครโมลารในระหวางการไดรับภาวะเค็ม มีผลเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเอนไซมนี้ จึงอาจอธิบายถึงบทบาทของกรดแอบไซซิกในการเพิ่มการเจริญเติบ
โตไดวา แมวา ขาวฟางจะมีการปดปากใบมากขึ้นจากภาวะเค็ม แตก็ยังคงมีอัตราการตรึง CO2 ได
เปนปกติ เนือ่ งจากสามารถรักษาประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม PEP Carboxylase ไวได
(Amzallag และคณะ, 1990)
การศึกษาการปรับตัวตอความเค็มโดยใหตนกลาขาวบารเลย (Hordeum vulgare L.)
อายุ 2 วันไดรับภาวะเค็มแบบเพิ่มขึ้นวันละ 25 มิลลิโมลารโซเดียมคลอไรด จนถึงระดับ 100
มิลลิโมลาร รวมกับการไดรับภาวะเค็มเปนเวลา 8 วัน พบวา ตนกลามีการเจริญเติบโตดีกวาเมื่อ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตกับตนกลาที่ไดรับความเค็มระดับสูง (100 มิลลิโมลาร) ทันที และเมื่อ
ใหกรดแอบไซซิกความเขมขน 10 ไมโครโมลารทางรากเปนเวลา 3 วัน กอนที่จะไดรับความเค็มอีก
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4 วัน พบวาชวยลดความเสียหายเนื่องจากความเค็มที่มีตอการเจริญเติบโตได โดยกรดแอบไซซิกที่
ใหไป ชวยรักษาอัตราการตรึง CO2 และลดการสะสมปริมาณโซเดียมและคลอไรดไอออนในสวน
ยอด ผูว จิ ัยไดเสนอวาบทบาทของกรดแอบไซซิกในการลดผลของความเค็มตอการสังเคราะหดวย
แสงนี้ นาจะเกีย่ วของกับความสามารถในการรักษาประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม PEP
Carboxylase ความสามารถในการรักษาสภาพของเมมเบรนโดยการกระตุนการสังเคราะหโปรตีน
ทีช่ วยปองกัน (protective proteins)บางชนิด และความสามารถในการลดการดูดรับไอออนของ
เกลือ (Popova และคณะ, 1995)
Zhao และคณะ (1995) ใหกรดแอบไซซิกทางใบกับตนกลาขาวโพด (Zea mays L. cv.
Luyu 11) ทีป่ ลูกในภาวะเค็ม พบวากรดแอบไซซิกสามารถเพิ่มความตานทานตอภาวะเค็มของ
ขาวโพดไดทําใหมีการเจริญเติบโตดีขึ้น โดยกรดแอบไซซิกไปมีผลชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปรับออสโมติกภายในเซลล และลดปริมาณโซเดียมไอออนในสวนของตน
การศึกษาโดย Bohra และคณะ (1995) ในขาว (Oryza sativa L.) โดยใหกรดแอบไซซิก
ความเขมขน 10-4 โมลตอลิตร (เทากับ 100 ไมโครโมลาร) ทางใบทุกสัปดาหเปนเวลา 5 สัปดาห
พบวาการใหกรดแอบไซซิกชวยลดปริมาณโซเดียมในสวนตนลง 29.5 เปอรเซ็นต ทําใหอัตราสวน
โปแตสเซียมตอโซเดียมเพิ่มขึ้น และทําใหพืชมีนํ้าหนักแหงตนเพิ่มขึ้นดวย
อยางไรก็ตาม การใหกรดแอบไซซิกจากภายนอกกับพืชบางชนิด ไมสามารถชักนําการ
ปรับตัวได เชน การทดลองแชเมล็ดขาวสาลี (Triticum aestivum L.)ในสารละลายกรดแอบไซซิก
25 และ 50 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร (94.5 และ 189 ไมโครโมลาร) เปนเวลา 18 ชั่วโมงกอน
ปลูกในภาวะเค็ม (ระดับความเค็มมีคา EC 8 และ 12 dSm-1) เมือ่ สิน้ สุดการทดลองระยะเวลา 6
วัน พบวาการใหกรดแอบไซซิกมีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโตของตนกลาลดลง โดยไมสามารถ
บรรเทาความเสียหายจากภาวะเค็มได (Datta และคณะ 1997)
การศึกษาโดย Malibari (1993) ทดลองใหตนขาวสาลี (Triticum aestivum L.) ไดรับ
ภาวะเค็มจาก 50 100 และ 150 มิลลิโมลาร และใหกรดแอบไซซิกความเขมขน 20 ppm (เทากับ
75.6 ไมโครโมลาร) ทางใบในวันที่ 8 และ 17ของการไดรับภาวะเค็ม เมื่อสิ้นสุดการทดลองระยะ
เวลา 30 วัน พบวาตนกลาที่ไดรับกรดแอบไซซิกทั้งที่ไดรับและไมไดรับภาวะเค็มมีอัตราการคายนํ้า
ลดลงชัดเจน อยางไรก็ตาม ตนที่ไดรับเกลือจะไดรับผลจากกรดแอบไซซิกตอการคายนํ้ารุนแรง
มากกวาคือ มีอัตราการคายนํ้าลดลง 51 เปอรเซ็นตเมือ่ เปรียบเทียบกับตนที่ปลูกในสภาพปกติ
สวนผลของกรดแอบไซซิกตอการเจริญเติบโต พบวาการใหกรดแอบไซซิกรวมกับภาวะเค็มมีการ
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เจริญเติบโตของทั้งตนและรากไมตางจากตนที่ไดรับเฉพาะภาวะเค็ม นั่นคือ การใหกรดแอบไซซิก
ในภาวะเค็มไมมีผลลดความเครียดจากภาวะเค็มในขาวสาลีในการทดลองนี้
กรดแอบไซซิกกับการสะสมไอออนของเกลือ
ในพืชกลุมไมทนเค็มเมื่อไดรับภาวะเค็ม ใบระดับลางจะไดรับผลกระทบกอนใบบริเวณ
ปลายยอด เนือ่ งจากเกลือมักจะสะสมในใบแกกอนเสมอ แลวในที่สุดใบแกก็จะแหงตาย
(Greenway และ Munns, 1980) การสะสมไอออนของเกลือจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับอัตราการ
คายนําของพื
้
ช ความสามารถในการขับเกลือของราก ระยะเวลาที่ไดรับเกลือ และระดับความเขม
ขนของเกลือดวย (Munns และ Termaat, 1986) เนือ่ งจากกรดแอบไซซิกเกี่ยวของกับการเปด
ปากใบหรือการคายนํ้าของพืช (Wright อางถึงใน Amzallag และคณะ,1990) การเพิ่มขึ้นของกรด
แอบไซซิกในเนื้อเยื่อพืชจึงมีผลตอการสะสมไอออนของเกลือในพืช
การศึกษาการสะสมไอออนของเกลือในขาวบารเลย (Hordeum vulgare L.) พบวาการได
รับภาวะเค็มระดับ 100 มิลลิโมลาร ทําใหปริมาณโซเดียมและคลอไรดในใบเพิ่มขึ้น 6 และ 7.5 เทา
ในขณะทีใ่ นรากเพิ่มขึ้นถึง 11 และ 28 เทา ตามลําดับ เมื่อใหกรดแอบไซซิก 10 ไมโครโมลารกอน
การไดรับภาวะเค็ม พบวาการชักนําดวยกรดแอบไซซิกในลักษณะนี้ทําใหตนขาวมีการเจริญเติบโต
ดีขนึ้ และมีการสะสมโซเดียมในใบเพียง 4 เทาแตไมมีผลลดการสะสมคลอไรด อยางไรก็ตาม การ
ใหกรดแอบไซซิกในการทดลองนี้ ไมมีผลตอการสะสมไอออนของเกลือในรากแตอยางใด ผูวิจัย
เสนอวาการลดลงของปริมาณโซเดียมในใบ เปนบทบาทในการปองกันพืชอยางหนึ่งของกรด
แอบไซซิก
Fedina และคณะ (1994) ใหกรดแอบไซซิกความเขมขน 10-5 และ 10-6 โมลาร ทางรากกับ
ตน Pisum sativum L. cv.Ran1 เปนเวลา 24 ชั่วโมงแลวปลูกพืชในภาวะเค็ม 50 มิลลิโมลาร
โซเดียมคลอไรดเปนเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อวัดปริมาณโซเดียมและคลอไรดในเนื้อเยื่อสวนยอดและ
ราก พบวาภาวะเค็มทําใหปริมาณโซเดียมและคลอไรดในยอดเพิ่มขึ้น 25 และ 27 เทา ตามลําดับ
ในขณะที่ตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก 10-5 โมลาร มีปริมาณโซเดียมและคลอไรดเพิ่มขึ้นเพียง 12 และ
11 เทา ตามลําดับ ผูวิจัยไดอธิบายวากรดแอบไซซิกยับยั้งการคายนํ้าของพืช จึงมีผลทําใหการ
ลําเลียงไอออนของเกลือจากรากไปยังยอดลดลง สอดคลองกับการศึกษาในตนขาวบารเลย
(Cummins และคณะ, 1971) ที่พบวากรดแอบไซซิก 10-7 โมลาร มีผลลดการคายนํ้าของพืชอยาง
ชัดเจนโดยไมมีผลตอการสังเคราะหดวยแสง
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Amzallag และคณะ (1990) ไดใหกรดแอบไซซิกทางใบกับตนขาวฟางที่ไดรับภาวะเค็ม
150 มิลลิโมลาร จากการวัดการเพิ่มขึ้นของปริมาณโซเดียมในยอดในชวงระยะเวลาการไดรับเกลือ
ระหวาง 7 ถึง 11 วัน พบวาตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก 40 ไมโครโมลาร มีการสะสมของโซเดียมตอ
เวลาลดลงถึง 66 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไดรับภาวะเค็มแตไมไดรับฮอรโมน
ภาวะเค็มกับการเจริญเติบโตและการสะสมไอออนของเกลือในถั่วเหลือง
การศึกษาโดย Velagaleti และ Schweitzer (1995) เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวาง
ถัว่ เหลืองพันธุท นเค็ม ไดแก พันธุแมนจู (Manchu) และเซนเทนเนียล (Centennial) กับพันธุไมทน
เค็ม วิลเลีย่ มส (Williams) และแจ็คสัน (Jackson) พบวาทุกพันธุไมสามารถอยูรอดไดในระดับ
เกลือ 120 มิลลิโมลาร และจากการปลูกถั่วเหลืองในภาวะเค็มระดับ 80 มิลลิโมลาร เปนเวลา 4
สัปดาห พบวาพันธุไมทนเค็มมีนาหนั
ํ้ กแหงตนและรากลดลงจากตนที่ไมไดรับเกลือมากกวา 60
และ 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนในพันธุทนเค็มการลดลงของการเจริญเติบโตของสวนตนเกิด
นอยกวา และพบวาภาวะเค็มระดับนี้ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของราก จากการวัดปริมาณ
โซเดียม พบวาทั้งพันธุทนและพันธุไมทนเค็มมีปริมาณโซเดียมในใบนอยกวาในสวนลําตนและราก
สวนการสะสมคลอไรดพบวามีความแตกตางกัน กลาวคือพันธุไมทนเค็มมีการสะสมคลอไรดในใบ
สูง สวนพันธุทนเค็มพบวามีการสะสมคลอไรดในใบตํ่ากวาพันธุไมทนเค็ม โดยมีการสะสมคลอไรด
กระจายอยูใ นสวนของลําตนและรากดวย ในงานวิจัยนี้ไดกลาวถึงบทบาทของเนื้อเยื่อลําตนในการ
ลดปริมาณโซเดียมในใบดวย
การศึกษาการตอบสนองตอภาวะเค็มระดับตางๆ ของถั่วเหลืองพันธุลี (Lee) ซึง่ เปนพันธุ
ทนเค็มและพันธุแจ็คสันซึง่ เปนพันธุไมทนเค็ม พบวาเมือ่ ไดรับภาวะเค็มเปนเวลา 14 วัน ถั่วเหลือง
มีการเจริญเติบโตลดลงเนื่องจากภาวะเค็มเชนกัน แนวโนมในการตานทานตอความเค็มของ
ถัว่ เหลืองทัง้ สองพันธุอยูที่ระดับความเขมขน 5.2 ถึง 8.0 กรัมตอลิตร (89 - 136 มิลลิโมลาร) และ
เมื่อภาวะเค็มสูงตั้งแต 10 กรัมตอลิตร (170 มิลลิโมลาร) ขึน้ ไป ถัว่ เหลืองทั้งสองพันธุไดรับผล
กระทบจากภาวะเค็มอยางรุนแรง (Pantalone และคณะ, 1997)
ความสามารถในการทนตอภาวะเค็มในถั่วเหลืองพันธุคลาค (Clark) ซึง่ เปนพันธุทนเค็ม
และฟอเรสต (Forest) ซึง่ เปนพันธุไมทนเค็ม พบวาเกีย่ วของกับความสามารถในการปรับคา
ออสโมติกในใบดวย การสะสมโปรตีนที่ละลายนํ้าได กรดอะมิโน โพรลีน โปแตสเซียมและ
แคลเซียมในใบ ทําใหถั่วเหลืองพันธุทนเค็มสามารถทนตอภาวะเค็มไดในระดับที่มากกวาพันธุไม
ทนเค็ม โดยพบวาพันธุค ลาคสามารถทนตอระดับความเค็มที่มีคาออสโมติกโพเทนเชียลในดินเทา
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กับ –1.8 MPa ในขณะทีพ่ ันธุฟอเรสตสามารถทนไดในระดับ –1.2 MPa (ElSamad และ
Shaddad, 1997)
Durand และ Lacan (1994) ศึกษาการดูดรับและการสะสมโซเดียมและคลอไรดไอออน
ในถั่วเหลือง (Glycine max L. Merrill cv. Hodgson) อายุ 19 วันและไดรับภาวะเค็มระดับปาน
กลาง คือ 12.5 และ 50 มิลลิโมลาร เปนเวลา 8 วัน พบวาการลําเลียงและการสะสมไอออนทั้งสอง
ชนิดในเนื่อเยื่อพืชมีลักษณะตางกัน กลาวคือ โซเดียมไอออนถูกสะสมอยูมากในเนื่อเยื่อลําตนและ
มีปริมาณนอยในแผนใบ โดยเฉพาะใบออน ในขณะที่คลอไรดถูกสะสมอยูมากที่สุดในแผนใบ
จากการวัดปริมาณโซเดียมและคลอไรดไอออนในไซเลมแซป (xylem sap) ทีร่ ะยะตางๆ
ตามความสูงของตน ยังพบดวยวาถั่วเหลืองมีปริมาณโซเดียมในไซเลมแซปลดลงตามความสูงที่
เพิ่มขึ้น เกิดจากการดูดรับโซเดียมออกจากแซปโดยเนื้อเยือ่ ลําตนรอบทอลําเลียง ซึ่ง Durand และ
Lacan (1994) ไดเสนอวาลําตนของถั่วเหลืองเกี่ยวของกับการดึงโซเดียมไอออนออกจากไซเลม
โดยวิธกี ารแลกเปลี่ยนไอออนระหวางโซเดียมกับโปแตสเซียม เชนเดียวกับที่มีการศึกษาในรากของ
Phaseolus vulgaris L. (Jacoby, 1964)
สําหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางโซเดียมไอออนและโปแตสเซียมไอออนใน
ถัว่ เหลืองในงานวิจัยนี้ Durand และ Lacan (1994) พบวาในระดับความเค็มปานกลางนี้ การ
สะสมโซเดียมและโปแตสเซียมในเนื้อเยื่อมีความแตกตางกันดวย กลาวคือถั่วเหลืองมีการสะสม
โซเดียมในใบลางมากกวาใบออนที่ยอด แตมีการสะสมโปแตสเซียมในใบออนมากกวาใบลาง ดัง
นัน้ เมือ่ คํานวณอัตราสวนระหวางโซเดียมตอโปแตสเซียม จึงพบวาอัตราสวนดังกลาวมีคาลดลงใน
ใบออน ซึง่ ลักษณะดังกลาวนี้ไมมีรูปแบบที่แนนอนในพืช กลาวคือสามารถพบลักษณะนี้ทั้งในพืช
พันธุทนเค็ม (Ricinus communis L., Jeschke และ Wolf, 1988 ) และพันธุไมทนเค็ม (Lupinus
albus L., Jeschke และคณะ, 1986)
Durand และ Lacan (1994) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการทนตอภาวะ
เค็มของถัว่ เหลืองวา นาจะขึ้นอยูกับความสามารถหลักคือ การปองกันใบออนโดยการลดปริมาณ
โซเดียมไอออนในไซเลมที่จะถูกลําเลียงตอไปยังแผนใบ รวมกับการลําเลียงโซเดียมออกจากใบ
ทางทอโฟลเอม อยางไรก็ตาม ความสามารถในการลดการลําเลียงโซเดียมไปยังสวนยอดดังกลาว
นีพ้ บวามีขอจํากัด คือกระบวนการนีม้ ปี ระสิทธิภาพเฉพาะที่ระดับความเค็มปานกลาง ซึ่งใน
ถัว่ เหลืองพันธุ Hodgson นีส้ ามารถทนไดเฉพาะที่ระดับเกลือไมเกิน 50 มิลลิโมลาร
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การศึกษาถึงบทบาทของคลอไรดตอการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุตางๆ โดยใหภาวะ
เค็มจากโปแตสเซียมคลอไรด ความเขมขน 0, 50 และ 100 มิลลิโมลาร พบวาการไดรับภาวะเค็ม
จากโปแตสเซียมคลอไรดเปนเวลา 24 วัน ถัว่ เหลืองทุกพันธุมีอัตราการเจริญเติบโตของตนและ
รากลดลง ในงานวิจัยนี้ไดกลาวถึงความสามารถในการลดการสะสมคลอไรดในใบซึ่งพบวา
สัมพันธกับการเจริญเติบโตของตนดวย โดยที่ภาวะเค็มระดับ 50 มิลลิโมลาร พันธุลีซึ่งเปนพันธุทน
เค็ม มีความสามารถในการลดการสะสมคลอไรดและมีการเจริญเติบโตดีกวาพันธุรินจานิ (Rinjani)
โลคอน (Lokon) และ เมอบาบู (Merbabu) แตทรี่ ะดับความเค็มเพิ่มขึ้นเปน 100 มิลลิโมลาร พบ
วาพันธุล ีสูญเสียความสามารถในการลดการสะสมคลอไรดและมีการเจริญเติบโตลดลง ในขณะที่
พันธุโ ลคอน สามารถลดการสะสมคลอไรดในใบและมีการเจริญเติบโตดีกวาดวย (Kurnidie และ
Redmann, 1999)
การเปลีย่ นแปลงจํานวนปากใบเนื่องจากสิ่งแวดลอมและกรดแอบไซซิก
มีการศึกษาพบวาสภาพแวดลอมมีผลตอความถี่ปากใบ (Ciha และ Brun, 1975;
El-Hashani และ Pearson, 1995) เนื่องจากปากใบเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนกาซและไอนํ้า
ระหวางใบพืชกับบรรยากาศ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจํานวนปากใบเนื่องจากสภาพแวดลอมจึงมี
ความสําคัญ นอกจากนี้ แตละปากใบก็มีการปรับขนาดชองเปดปากใบตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมดวย ทัง้ การเปดปากใบและการเปลี่ยนแปลงจํานวนปากใบ มีบทบาทในการควบ
คุมความตานทานการแพรเขาออกของ CO2 และไอนํ้า (Ciha และ Brun, 1975)
การวัดความถี่ปากใบโดยปกติแลว เปนการวัดจํานวนปากใบตอพื้นที่ใบ เนื่องจากสภาพ
ทดลองที่ใหอาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของเซลลผิวได คาความถี่ปากใบที่คํานวณไดจึงมี
การเปลีย่ นแปลงไป ทั้งๆที่จํานวนปากใบอาจไมเปลี่ยนแปลง (Boetsch และคณะ, 1996) เชน
ภาวะขาดนําทํ
้ าใหพื้นที่ใบลดลงมีผลใหความถี่ปากใบเพิ่มขึ้น (Ciha และ Brun, 1975) อีกทาง
เลือกในการวัดความถี่ปากใบ ไดแกการนับจํานวนปากใบตอจํานวนเซลลผิวใบทั้งหมด สามารถ
ลดความผิดพลาดเนื่องจากการลดหรือขยายขนาดของใบได (Boetsch และคณะ, 1996) ซึ่งการ
คํานวณความถี่ปากใบนี้สามารถใชสมการของคา stomatal index ได (Salisbury, 1927)
สําหรับการศึกษาความถี่ปากใบในถั่วเหลืองโดยวัดเปนจํานวนปากใบตอพื้นที่ใบ ศึกษา
ในถัว่ เหลืองจํานวน 43 พันธุ พบวาถั่วเหลืองมีความถี่ปากใบเฉลี่ยของผิวใบดานบน 130 ปากใบ
ตอตารางมิลลิเมตร (คาอยูระหวาง 81 ถึง 174 ปากใบตอตารางมิลลิเมตร) และผิวใบดานลางมี
ความถีป่ ากใบสูงกวาคือ 316 ปากใบตอตารางมิลลิเมตร (คาอยูระหวาง 242 ถึง 345 ปากใบตอ
ตารางมิลลิเมตร) และจากการศึกษาผลของภาวะขาดนํ้าตอความถี่ปากใบของใบที่เกิดใหม พบวา
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ความถี่ปากใบเพิ่มขึ้น Ciha และ Brun (1975) ผูวิจัยอธิบายวาเกิดจากการลดลงของพื้นที่ใบเปน
เหตุผลหลัก แมวาภาวะขาดนํ้าดังกลาวจะมีผลลดจํานวนปากใบตอใบดวย ซึ่งเปนผลมาจากการ
ยับยัง้ การเปลี่ยนแปลงรูปราง (differentiation) ของ stomatal mother cells
การศึกษาอิทธิพลของภาวะขาดนํ้าตอการเปลี่ยนแปลงจํานวนปากใบในขาวสาลี
(Triticum aestivum L.) พบวาภาวะขาดนํามี
้ ผลทําใหความถี่ปากใบทั้งตอพื้นที่ใบและตอจํานวน
เซลลผวิ ใบลดลง ซึ่งผูวิจัยไดอธิบายวาจํานวนปากใบที่ลดลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอน
ของการพัฒนาจาก guard mother cells ไปเปนเซลลคุม โดยการลดลงของปากใบนี้พบวาเกิด
ควบคูกับการสรางตรัยโคม (trichomes ) มากขึน้ นอกจากนี้ การใหกรดแอบไซซิกจากภายนอกมี
ผลทําใหเกิดการลดลงของความถี่ปากใบและการเพิ่มขึ้นของขนในลักษณะเดียวกันกับการไดรับ
ภาวะขาดนํ้าดวย (El-Hashani และ Pearson, 1995)
การศึกษาเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการพัฒนาไปเปนเซลลคุมซึ่งกําหนดโดย
พันธุกรรมไวแลวนี้ งานวิจัยสวนใหญสนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงความถี่ปากใบเนื่องจากความ
เขมขนของ CO2 ในบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น (Woodward, 1987 ; North และคณะ, 1995 ; Boetsch
และคณะ, 1996) ซึ่งพบวาระดับ CO2 ทีเ่ พิม่ ขึน้ มีทงั้ ทําใหความถี่ปากใบลดลง เชนใน Opuntia ซึ่ง
เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเซลลผิวใบ (North และคณะ, 1995) และไมมีผลตอความถี่
ปากใบ เชนใน Phaseolus vulgaris L. (Radoglou และ Jarvis, 1992) อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ปากใบสามารถปรับขนาดความกวางของชองเปดปากใบ ตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมได
เชนกัน ซึง่ ถาการปรับตัวโดยการปรับขนาดของชองเปดปากใบนี้ เพียงพอในการปรับตัวตออิทธิพล
จากสิง่ แวดลอม พืชก็อาจไมมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ปากใบได เชน การเพิ่มขึ้นของระดับ CO2
ไมมผี ลตอความถี่ปากใบในงานวิจัยของ Radoglou และ Jarvis (1992)

บทที่ 3
อุปกรณและวิธีการทดลอง
1.อุปกรณการศึกษา
1.1 พืชทดลอง
ถัว่ เหลือง (Glycine max (L.) Merril) 2 พันธุ คือ พันธุ สจ.5 และพันธุ มข.35 โดยไดรับ
ความอนุเคราะหเมล็ดพันธุจากกรมวิชาการเกษตร
1.2 วัสดุอุปกรณ
วัสดุอปุ กรณในการวัดการตอบสนองทางสรีรวิทยา
เครือ่ งวัดอัตราการสังเคราะหดวยแสง(Portable photosynthetic system รุน LCA4)
เครื่องวัดพื้นที่ใบ (Portable leaf area meter รุน LI 3000A)
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer รุน Spectronic Genesis 5)
เครื่องวัดไอออน (Flame photometer)
เครือ่ งยอยตัวอยางพืช (Digestion block)
ตูอบตัวอยางพืช (Oven)
ตูดูดความชื้น (Desiccator cabinet)
เตาเผา (Muffle furnace)
เครื่องชั่ง 4 ตําแหนง
กลองจุลทรรศน
สไลดและกระจกปดสไลด
บีกเกอร
หลอดทดลอง
โกรง
ถวยกระเบื้อง
ปเปตและออโตปเปต
ทีเ่ จาะกระดาษ
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วัสดุอุปกรณในการปลูกพืช
เครื่องวัด pH (pH meter)
เครือ่ งวัดการนําไฟฟา (Digital Conductivity meter)
กระบอกตวง
โฟม
ฟองนํ้า
ภาชนะพลาสติก
1.3 สารเคมี
สารเคมีในการปลูกพืช
สารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland’s
1 M CaNO3
1 M KNO3
1 M MgSO4
1 M KH2PO4
Fe-EDTA (2.5 mg/l)
Micronutrient
Sodium Chloride
Hydrochloric acid
สารเคมีในการชักนําการปรับตัวตอภาวะเค็ม
(±)-Abscisic acid
Triton X-114
สารเคมีสําหรับการวิเคราะหปริมาณโซเดียม
Nitric acid
Perchloric acid
สารเคมีสําหรับการวิเคราะหปริมาณคลอไรด
Chloride reagent set (HACH)
- Mercuric Thiocyanate
- Ferric ion
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Calcium oxide
สารเคมีสาหรั
ํ บการวิเคราะหปริมาณรงควัตถุในการสังเคราะหดวยแสง
80 % Acetone
สารเคมีสําหรับการวิเคราะหจํานวนปากใบ
lacquer (ยาทาเล็บ)
2. วิธกี ารทดลอง
2.1 การทดลองเบือ้ งตน การศึกษาหาความเขมขนของกรดแอบไซซิกที่เหมาะสม
สําหรับใชในการทดลอง
ทําการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design)
จํานวน 4 ซํ้า เตรียมตนกลาโดยเพาะเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ในกระดาษกรองที่มีความชื้นเปน
เวลา 2 วัน หลังจากเมล็ดงอกยึดตนกลาดวยแผนฟองนํ้าและยายปลูกในแผนโฟมเจาะรู วางแผน
โฟมใหลอยบนผิวนําเพื
้ ่อใหสวนตนและรากเจริญตั้งตรงเปนเวลา 3 วัน จากนั้นยายไปปลูกใน
ภาชนะพลาสติกบรรจุสารละลาย 1/ 2 Hoagland’s solution (การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร
สูตร Hoagland’s ดังภาคผนวก ก) ปริมาตร 3 ลิตร จํานวน 3 ตนตอภาชนะ ควบคุม pH ของสาร
ละลายตลอดระยะเวลาการทดลองที่ pH ประมาณ 5.8 โดยใช 1 N HCI ใหอากาศกับระบบราก
ตลอดเวลาและเปลี่ยนสารละลายใหมทุกสัปดาห ใหตนกลาถั่วเหลืองไดรับสภาพแสงธรรมชาติ
โดยวางภาชนะปลูกในเรือนตนไมของภาควิชาพฤกษศาสตร
เมือ่ ถัว่ เหลืองอายุ 14 วัน ยายปลูกในสารละลายธาตุอาหาร 1/2 Hoagland’s solution
ทีม่ โี ซเดียมคลอไรดความเขมขน 80 มิลลิโมลารในตอนเย็น หลังจากนั้นทําการฉีดพนกรด
แอบไซซิกโดยใชความเขมขน 4 ระดับคือ 0, 20, 40 และ 80 ไมโครโมลาร (การเตรียมสารละลาย
กรดแอบไซซิกใชวิธีของ Amzallag และคณะ, 1990 ดังภาคผนวก ก) พนใหทางใบเวลาประมาณ
19.00 น. และพนซําทุ
้ กวันเปนเวลา 10 วัน ระหวางการทดลองควบคุมระดับความเค็มให
สมําเสมอโดยตรวจสอบจากค
่
าการนําไฟฟา (Electrical conductivity) และเปลี่ยนสารละลาย
ใหมทุกสัปดาห เมื่อสิ้นสุดการทดลอง วัดคาพารามิเตอรตางๆ ดังนี้
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2.1.1 นําหนั
้ กแหงตนและราก
ในวันที่ 10 ของการไดรับภาวะเค็ม เก็บตัวอยางพืชจํานวน 4 ตนตอชุดทดลอง นํามา
แยกสวนใบ ลําตน และ ราก อบแหงในตูอบตัวอยางพืชที่อุณหภูมิ 80 °C นาน 48 ชั่วโมง แลวนํา
มาชัง่ นําหนั
้ กแหงดวยเครื่องชั่ง 4 ตําแหนง
2.1.2 อัตราสวนรากตอตน
นําขอมูลนําหนั
้ กแหงตนและรากมาคํานวณอัตราสวนรากตอตน (root:shoot ratio)
ตามสมการ
อัตราสวนรากตอตน = นําหนั
้ กแหงราก / นํ้าหนักแหงตน
2.1.3 อัตราการสังเคราะหดวยแสง
วัดอัตราการสังเคราะหดวยแสง (A) โดยใชเครื่อง Portable photosynthetic รุน
LCA4 ทีใ่ บทีส่ ามนับจากโคนตน (third trifoliate leaf) หลังจากถัว่ เหลืองไดรับภาวะเค็มเปนเวลา
10 วัน ทําการวัดระหวางเวลา 9.30-11.30 น.
2.1.4 พื้นที่ใบ
วัดพืน้ ทีใ่ บรวมทัง้ ตนโดยวิธีวัดความกวางและความยาวของแผนใบ คํานวณพื้นที่ใบ
จากสมการ
พืน้ ที่ใบ = ความกวาง x ความยาว x คาคงที่ (Yoshida และคณะ 1976 )
จากการทดลองพบวา คาคงที่สําหรับ
ใบ trifoliate leaves ของพันธุ สจ. 5 = 0.7
ใบ trifoliate leaves ของพันธุ มข.35 = 0.7
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of
variance) ตามแผนการทดลองแบบ CRD
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2.2 ผลของภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกตอการเจริญเติบโต อัตราการสังเคราะหดวย
แสงและการเปดปากใบ
วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 4 ซํา้ ทําการทดลองโดยเตรียมตนกลาเชนเดียว
กันกับการทดลองเบื้องตนโดยใชถั่วเหลืองทั้งสองพันธุคือพันธุ สจ.5 และ มข.35 เมื่อตนกลาอายุ
14 วัน เริม่ ใหไดรับภาวะเค็มในตอนเย็นและตามดวยการฉีดพนกรดแอบไซซิกทางใบโดยใชความ
เขมขนของกรดแอบไซซิกที่เหมาะสมตามผลที่ไดจากการทดลองเบื้องตน หลังจากนั้นฉีดพนกรด
แอบไซซิกทางใบเวลา 19.00 น. ซํ้าทุกสองวันเปนเวลา 14 วัน วัดการตอบสนองทางสรีรวิทยาจาก
คาพารามิเตอรตางๆ ดังนี้
2.2.1 นําหนั
้ กแหงตนและราก
ในวันที่ 14 ของการไดรับภาวะเค็ม เก็บตัวอยางพืชจํานวน 4 ตนตอชุดทดลองนํามา
แยกสวนใบ ลําตน และ ราก อบแหงในตูอบตัวอยางพืชที่อุณหภูมิ 80 °C นาน 48 ชั่วโมง นํามาชั่ง
นําหนั
้ กแหงดวยเครื่องชั่ง 4 ตําแหนง
2.2.2 อัตราสวนรากตอตน
นําขอมูลนําหนั
้ กแหงตนและรากมาคํานวณอัตราสวนรากตอตน (root:shoot ratio)
ตามสมการในขอ 2.1.2
2.2.3 พื้นที่ใบ
วัดพืน้ ทีใ่ บรวมทั้งตนในวันที่ 0 2 6 10 และ 14 ของการไดรับภาวะเค็ม โดยวิธีวัด
ความกวางและความยาวของแผนใบและนํามาคํานวณหาพื้นที่ใบตามสมการในขอ 2.1.4
2.2.4 การสังเคราะหดวยแสงและการเปดปากใบ
วัดอัตราการสังเคราะหดวยแสง (A) และ stomatal conductance (Gs) โดยใชเครื่อง
Portable photosynthetic รุน LCA4 ทีส่ องตําแหนงใบ คือ ใบที่เจริญเต็มที่ลาสุด (youngest last
fully expanded leaf) เปนตัวแทนใบที่เกิดใหมบริเวณยอด และใบลาง (first trifoliate leaf) เปน
ตัวแทนใบทีม่ อี ยูเดิมตั้งแตเริ่มไดรับภาวะเค็ม ทําการวัดระหวางเวลา 9.30-11.30 น. ในวันที่ 0 2
6 10 และ 14 ของการไดรับภาวะเค็ม
ขอมูลของทุกพารามิเตอรนํามาวิเคราะหทางสถิติ เชนเดียวกับการทดลองเบื้องตน
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2.3 ผลของภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกตอการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณไอออนของเกลือในใบและความถี่ปากใบ
วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 4 ซํ้า ทําการทดลองโดยเตรียมตนกลาและใหได
รับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกเชนเดียวกันกับการทดลองที่ 1 แตใชจํานวนตนพืช 6 ตนตอชุด
ทดลองสําหรับการเก็บตัวอยาง 6 ครั้งในวันที่ 0 2 6 10 14 และ 32 ในการทดลองนี้หลังจาก
ถัว่ เหลืองไดรบั ภาวะเค็มเปนเวลา 14 วันไดทําการยายปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ไมมีเกลือ
เปนเวลา 18 วัน (วันที่ 32) เพื่อศึกษาการตอบสนองของถั่วเหลืองเมื่อกลับมาเจริญในภาวะปกติ
และเพือ่ เก็บตัวอยางใบในการศึกษาความถี่ปากใบ (การทดลองในขอ 2.3.7) วัดการตอบสนอง
ทางสรีรวิทยาของถั่วเหลืองจากคาพารามิเตอรตางๆ ดังนี้
2.3.1 นําหนั
้ กแหงตนและราก
เก็บตัวอยางพืชที่ระยะเวลาการไดรับภาวะเค็มวันที่ 0 2 6 10 14 และหลังจากยาย
ออกจากภาวะเค็มเปนเวลา 18 วัน (วันที่ 32) นํามาแยกสวนใบ ลําตน และ ราก สําหรับตัวอยาง
ใบแยกเก็บเปนสองตําแหนงใบเพื่อเตรียมไวสําหรับวิเคราะหไอออนของเกลือ คือ ใบบริเวณยอด
ไดแกใบทีส่ องและสามนับจากยอด และใบลางไดแกใบที่หนึ่งและสองนับจากโคนตน เพื่อใหมี
ปริมาณเนือ้ เยือ่ พืชเพียงพอสําหรับการวิเคราะหไอออนของเกลือทั้งสองชนิด นําตัวอยางพืชทั้ง
หมดมาอบแหงที่อุณหภูมิ 80 oC เปนเวลา 48 ชัว่ โมง และชั่งนํ้าหนักแหงดวยเครื่องชั่ง 4 ตําแหนง
2.3.2 อัตราสวนรากตอตน
นําขอมูลนําหนั
้ กแหงตนและรากมาคํานวณอัตราสวนรากตอตน (root:shoot ratio)
ตามสมการในขอ 2.1.2
2.3.3 พื้นที่ใบ
วัดพืน้ ทีใ่ บรวมทั้งตนโดยใชเครื่องวัดพื้นที่ใบ (Portable leaf area meter
รุน LI 3000A) ในวันที่ 0 2 6 10 และ 14 ของการไดรับภาวะเค็ม
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2.3.4 อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ (Relative Growth Rate)
นําขอมูลนําหนั
้ กแหงตนมาคํานวณอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ ตามสมการ
RGR = (ln DW2 – ln DW1) / (t2 – t1)
เมื่อ

DW2 = นําหนั
้ กแหงตนที่เวลา t2
DW1 = นําหนั
้ กแหงตนที่เวลา t1

(Beadle, 1993)

2.3.5 การวิเคราะหปริมาณโซเดียมในใบ
นําใบของตัวอยางพืชที่เก็บในวันที่ 0 2 6 10 และ 14จากการทดลองที่ 2.3.1 มาบด
ใหละเอียดเปนเนื้อเดียวกันดวยโกรง เมื่อจะวิเคราะหธาตุนําตัวอยางพืชที่บดแลวมาอบอีกครั้งเปน
เวลา 24 ชัว่ โมง กอนชั่งตัวอยางพืชเปนสองชุดสําหรับใชวิเคราะหโซเดียมและคลอไรดดวยเครื่อง
ชัง่ 4 ตําแหนง เก็บตัวอยางที่จะวิเคราะหในตูดูดความชื้น
สําหรับการวิเคราะหโซเดียมใชตัวอยางแหงนํ้าหนักประมาณ 100 มิลลิกรัม มายอย
ดวยกรดไนตริกและกรดเปอรคลอริกตามวิธีของ Oweczkin และ Kerven (1980) นําสารละลายที่
ไดจากการยอยดวยกรดมาวิเคราะหปริมาณโซเดียมไอออน ดวยเครื่อง Flame photometer ที่
ความยาวคลื่น 589 nm
2.3.6 การวิเคราะหปริมาณคลอไรดในใบ
นําตัวอยางแหงนํ้าหนักประมาณ 50 มิลลิกรัมใสในถวยกระเบื้อง เติมสารละลาย
แคลเซียมออกไซด (CaO) ความเขมขน 30 กรัมตอลิตรปริมาตร 1 มิลลิลิตรเพื่อกันการระเหิดของ
คลอไรด เผาตัวอยางพืชในเตาเผาอุณหภูมิ 550 oC เปนเวลา 90 นาที จากนั้นนําเถาที่ไดมา
ละลายดวยนํ้ากลั่น (ทัศนีย อัตตะนันทน และคณะ, 2537)
วิเคราะหปริมาณคลอไรดโดยวิธี Mercuric Thiocyanate ทําปฏิกิริยาโดยใช
Chloride Reagent Set (HACH) วัดผลดวยเครื่อง Spectrophotometer ตามวิธีใน Hach
DR/2000 Spectrophotometer Procedures Manual (1988)
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2.3.7 ความถี่ปากใบ
หลังจากยายปลูกถั่วเหลืองในสารละลายธาตุอาหารที่ไมมีเกลือเปนเวลา 18 วัน ใบที่
8 นับจากโคนตน (eighth trifoliate leaf) มีการแผขยายเต็มที่ เปนใบที่คาดวามีการเจริญและ
พัฒนาของเนือ้ เยื่อเมอริสเตมเกิดภายหลังจากที่ถั่วเหลืองเริ่มไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิก
เก็บตัวอยาง 6 บริเวณตอใบ จํานวน 4 ใบตอชุดทดลอง ใบที่ศึกษาไดแกใบยอยใบกลาง (terminal
leaflet) ทําการเก็บภาพพิมพผิวใบดานลางโดยใช lacquer (ยาทาเล็บ) ปายที่ผิวใบ (Noggle และ
Fritz,1977) เมือ่ ยาทาเล็บแหงลอกภาพพิมพมาเตรียมสไลด ตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนกําลัง
ขยาย 400 เทา บันทึกผลดวยภาพถาย บริเวณที่สุมเลือกเปนบริเวณที่มีปากใบ 10 ปากใบขึ้นไป
นับจํานวนปากใบ (no.of stomatal complexes) และจํานวนเซลลผิว (no.of epidermal cells) นํา
มาคํานวณความถี่ปากใบ จากสมการ
stomatal index =

no.of stomatal complexes

x 100

no.of stomatal complexes + no. of epidermal cells
(Salisbury, 1927)
ขอมูลของทุกพารามิเตอรนํามาวิเคราะหทางสถิติ เชนเดียวกับการทดลองเบื้องตน
2.4 ผลของภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกตอการปรับตัวทางสรีรวิทยาในภาวะเค็มที่
เพิ่มขึ้น
ในการทดลองนีส้ นใจศึกษาถึงบทบาทของกรดแอบไซซิกที่ใหระหวางที่พืชไดรับภาวะ
เค็มระดับ 80 มิลลิโมลาร วามีผลตอการเจริญเติบโตของพืชเมื่อไดรับภาวะเค็มเพิ่มขึ้นเปน 120
มิลลิโมลารหรือไมและอยางไร ทําการทดลองโดยเตรียมตนกลาและใหภาวะเค็มรวมกับกรด
แอบไซซิกเชนเดียวกับการทดลองเบื้องตน โดยใชกรดแอบไซซิกความเขมขน 0 80 และ 120
ไมโครโมลาร ในวันที่15 ของการไดรับภาวะเค็มทําการยายปลูกตนถั่วเหลืองใหไดรับภาวะเค็ม
ความเขมขนสูงขึ้นเปน 120 มิลลิโมลาร และสังเกตการเจริญเติบโตหลังจากไดรับภาวะเค็มสูงขึ้น
เปนเวลา 14 วัน (ถั่วเหลืองมีอายุ 42 วันหลังจากงอก) ศึกษาการตอบสนองของถั่วเหลืองจากคา
พารามิเตอรตางๆ ดังนี้
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2.4.1 นําหนั
้ กแหงตน
ในวันที่ 14 21 และ 28 ของการไดรับภาวะเค็ม (เทากับ 0 7 และ 14 วันหลังจากได
รับภาวะเค็มสูงขึน้ ) เก็บตัวอยางพืชจํานวน 4 ตนตอชุดทดลองเพื่อวัดนํ้าหนักแหงตามวิธีการใน
การทดลองเบื้องตน (ขอ 2.1.1)
2.4.2 อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ (Relative Growth Rate)
นําขอมูลนําหนั
้ กแหงตนมาคํานวณอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ ตามสมการดัง
แสดงในขอ 2.3.4
2.4.3 ปริมาณรงควัตถุในการสังเคราะหดวยแสง
ใชทเี่ จาะใบเจาะแผนใบจํานวน 5 ชิ้นแบบสุมของใบที่สามนับจากยอดและใบลาง ชั่ง
นําหนั
้ กสดดวยเครื่องชั่ง 4 ตําแหนง จากนั้นแชชิ้นใบใน 80 % acetone ปริมาตร 5 มิลลิลิตรใน
หลอดทดลองทีป่ ดสนิท เก็บในที่มืดเปนเวลา 24 ชั่วโมง เปนวิธีสกัดรงควัตถุที่ดัดแปลงมาจากวิธี
ของ Crafts-Brandner และคณะ (1984) และ Zhang และ Kirkham (1994) นํามาวัดการดูดกลืน
แสงทีค่ วามยาวคลื่น 646.8 และ 663.2 nm คํานวณปริมาณรงควัตถุในการสังเคราะหดวยแสง
ตามสมการของ Lichtenthaler (1987)
คลอโรฟลล เอ
คลอโรฟลล บี

= 12.25 A663.2 - 2.79 A646.8
= 21.50 A646.8 - 5.10 A663.2

ขอมูลของทุกพารามิเตอรนํามาวิเคราะหทางสถิติ เชนเดียวกับการทดลองเบื้องตน

บทที่ 4
ผลการทดลอง
1. การทดลองเบื้องตน การศึกษาหาความเขมขนของกรดแอบไซซิกที่เหมาะสมสําหรับ
ใชในการทดลอง
1.1 การเจริญเติบโต
1.1.1 น้ําหนักแหงตน
เมื่อถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ไดรับภาวะเค็มระดับ 80 มิลลิโมลารเปนเวลา 10 วัน พบวา
มีน้ําหนักแหงตน 1.974 กรัมนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มซึ่งมีน้ําหนักแหงตน 2.956 กรัม
ประมาณ 33 เปอรเซ็นต (ตารางที1่ รูปที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบระหวางตนที่ไดรบั ภาวะเค็มและกรด
แอบไซซิกความเขมขนตางๆกัน มีแนวโนมใหเห็นวาตนที่ไดรับกรดแอบไซซิกทุกความเขมขนมีน้ํา
หนักแหงตนมากกวาตนที่ไดรับภาวะเค็มโดยไมไดรับกรดแอบไซซิก โดยเฉพาะอยางยิ่งตนที่ไดรับ
กรดแอบไซซิกความเขมขน 80 ไมโครโมลาร มีน้ําหนักแหงตน 2.37 กรัม ซึ่งนอยกวาตนที่ไมไดรับ
ภาวะเค็มเพียง 20 เปอรเซ็นต สวนตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก 20 และ 40 ไมโครโมลารมีน้ําหนักแหง
ตนใกลเคียงกันคือ 2.158 และ 2.142 กรัมตามลําดับ
1.1.2 น้ําหนักแหงราก
ภาวะเค็มไมมีผลที่ชดั เจนในการยับยั้งการสรางน้ําหนักแหงรากของถั่วเหลืองพันธุ
สจ.5 (ไมแตกตางทางสถิต)ิ ดังตารางที่ 1 รูปที่ 2 อยางไรก็ตาม การไดรับกรดแอบไซซิกมีแนวโนม
เพิ่มการเจริญเติบโตของรากมากกวาตนที่ไดรับภาวะเค็มเพียงอยางเดียว โดยพบวาตนที่ไดรับกรด
แอบไซซิกความเขมขน 20 40 และ 80 ไมโครโมลาร มีน้ําหนักแหงราก 0.296 0.278 และ
0.299 กรัม ตามลําดับ ในขณะทีต่ นที่ไดรบั ภาวะเค็มเพียงอยางเดียวมีน้ําหนักแหงราก 0.249 กรัม
และตนที่ไมไดรับภาวะเค็มมีน้ําหนักแหงราก 0.274 กรัม
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1.1.3 อัตราสวนรากตอตน
จากตารางที่ 1 และรูปที่ 3 จะเห็นไดวาการไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกมีผลทํา
ใหอัตราสวนรากตอตนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ตนที่ไดรับภาวะเค็มโดยไมไดรับกรดแอบไซซิกมี
อัตราสวนรากตอตนเทากับ 0.126 ซึ่งมากกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม 37 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม
ไมมีความแตกตางทางสถิตริ ะหวางตนที่ไดรับกรดแอบไซซิกความเขมขนตางๆกัน พบเพียง
แนวโนมวาอัตราสวนรากตอตนลดลงเมื่อความเขมขนของกรดแอบไซซิกเพิ่มขึ้น โดยตนที่ไดรับ
กรดแอบไซซิกความเขมขน 20 40 และ 80 ไมโครโมลาร มีอตั ราสวนรากตอตน 0.137 0.129
และ 0.122 ตามลําดับ
1.1.4 อัตราการสังเคราะหดวยแสง
ในวันที่ 10 ของการไดรับภาวะเค็ม จากการวัดอัตราการสังเคราะหดวยแสง (A) ของ
ใบที่สามนับจากโคนตน (third trifoliate leaf) พบวาตนทีไ่ ดรับภาวะเค็มทั้งที่ไดรับและไมไดรบั กรด
แอบไซซิกมีคา A ลดลงอยางมีนัยสําคัญเมือ่ เปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรบั ภาวะเค็ม (ตารางที่ 1 รูป
ที่ 4) โดยตนทีไ่ ดรับภาวะเค็มมีคา A 9.65 ไมโครโมลตอตารางเมตรตอวินาที (µmol m-2 s-1)
ในขณะทีต่ นทีไ่ มไดรับภาวะเค็มมีคา A เทากับ 12.91 µmol m-2 s-1 อยางไรก็ตาม มีแนวโนมให
เห็นวาการไดรบั กรดแอบไซซิกความเขมขนเพิ่มขึ้นมีผลใหคา A ลดลงมากขึ้น โดยตนที่ไดรบั กรด
แอบไซซิก 80 ไมโครโมลารมคี า A นอยที่สุดคือ 8.58 µmol m-2 s-1 แตไมแตกตางทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับตนที่ไดรับภาวะเค็มเพียงอยางเดียว

ตารางที่ 1 การตอบสนองของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 หลังจากไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกเปนเวลา 10 วัน

Physiological responses

Treatments
control

80 mM NaCl
80 mM NaCl
80 mM NaCl
80 mM NaCl
+ 0 µM ABA
+ 20 µM ABA + 40 µM ABA + 80 µM ABA
Shoot dry weight (grams)
2.956 (± 0.194) 1.974 (± 0.111) 2.158 (± 0.080) 2.142 (± 0.142) 2.373 (± 0.128)
Root dry weight (grams)
0.274 (± 0.040) 0.249 (± 0.020) 0.296 (± 0.020) 0.278 (± 0.030) 0.299(± 0.020)
Root: shoot ratio
0.092 (± 0.005) 0.126 (± 0.007) 0.137 (± 0.004) 0.129 (± 0.004) 0.122 (± 0.009)
Photosynthetic rate (µmol m-2 s-1) 12.91 (± 0.31)
9.65 (± 0.38)
9.55 (± 0.72)
8.72 (± 1.29) 8.58 (± 0.69)
ตัวเลขในวงเล็บ คือ ( ± standard error)

SL
*
NS
*
*

SL significant level, ระดับความมีนัยสําคัญ
NS not significantly different, ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
* แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
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1.1.5 พื้นที่ใบ
ตนที่ไดรับภาวะเค็มมีการเพิ่มพื้นที่ใบเกิดในอัตราที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรบั ภาวะเค็มตัง้ แตวันที่ 2 ของการไดรับภาวะเค็ม และลดลงมากขึ้นเมื่อ
ระยะเวลานานขึ้น (ตารางที่ 2 รูปที่ 5) อยางไรก็ตาม ในวันที่ 2 นี้พบวาตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก
ความเขมขน 40 และ 80 ไมโครโมลาร ยังคงมีพนื้ ที่ใบรวมไมตางจากตนที่ไมไดรบั ภาวะเค็มอยาง
มี นัยสําคัญ โดยมีพื้นที่ใบ 364.37 และ 393.74 ตารางเซนติเมตรตามลําดับ ในขณะทีต่ นที่
ไมไดรับภาวะเค็มมีพนื้ ที่ใบ 429.66 ตารางเซนติเมตร อยางไรก็ตาม เมื่อระยะเวลานานขึ้นพบวา
การไดรับกรดแอบไซซิกมีผลตอพื้นที่ใบไมตางจากการไมไดรับกรดแอบไซซิกอยางมีนัยสําคัญ
โดยพบวาที่ระยะเวลา 10 วันตนที่ไดรับภาวะเค็มมีพื้นที่ใบ 531.4 ตารางเซนติเมตร นอยกวาตนที่
ไมไดรับภาวะเค็มประมาณ 39 เปอรเซ็นต สวนตนที่ไดรบั ภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกความเขมขน
20 40 และ 80 ไมโครโมลารมีพื้นที่ใบนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มประมาณ 38 35 และ 31
เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ไมแตกตางทางสถิต)ิ
1.2 ความเขมขนของกรดแอบไซซิกที่เหมาะสม
จากผลที่มีตอการเจริญเติบโตของตน (รูปที่ 1) และอัตราสวนตนตอราก (รูปที่ 3)แสดง
ใหเห็นถึงแนวโนมของกรดแอบไซซิกในการเพิ่มความทนตอภาวะเค็มในถั่วเหลือง เมือ่ พิจารณา
จากน้ําหนักแหงตนจะเห็นไดวากรดแอบไซซิกทุกความเขมขนมีแนวโนมทําใหถั่วเหลืองที่ไดรับ
ภาวะเค็มมีการเจริญของตนดีขึ้น โดยเฉพาะความเขมขน 80 ไมโครโมลารดงั รูปที่ 1 ซึ่งสอดคลอง
กับอัตราสวนรากตอตนที่ลดลงใกลเคียงกับตนที่ไมไดรบั ภาวะเค็มดวยดังรูปที่ 3 สวนตนที่ไดรับ
กรดแอบไซซิกความเขมขน 20 และ 40 ไมโครโมลารมนี ้ําหนักแหงตนใกลเคียงกัน แตตน ที่ไดรบั
กรดแอบไซซิก 40 ไมโครโมลาร มีอัตราสวนรากตอตนดีกวาตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก 20
ไมโครโมลาร ดังนัน้ ความเขมขนของกรดแอบไซซิกที่เลือกศึกษาในการทดลองตอไปคือ 40 และ
80 ไมโครโมลาร

ตารางที่ 2 พื้นที่ใบ (Leaf area, cm2) ของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ที่ไดรบั ภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกเปนเวลาตางๆกัน

Time
day 0
day 2
day 6
day 10

Leaf area, cm2 (± standard errer)
control
80 mM NaCl
80 mM NaCl
+ 0 µM ABA
+ 20 µM ABA
134.17 (± 12.91) 114.14 (± 4.88) 126.20 (± 6.54)
429.66 (± 22.37) 317.44 (± 22.87) 314.03 (± 22.62)
529.22 (± 37.87) 366.28 (± 21.30) 381.99 (± 16.13)
870.67 (± 61.99) 531.40 (± 42.87) 535.82 (± 25.19)

80 mM NaCl
80 mM NaCl
+ 40 µM ABA
+ 80 µM ABA
114.11 (± 10.65) 133.54 (± 8.57)
364.37 (± 44.85) 393.74 (± 12.29)
390.11 (± 58.60) 441.74 (± 17.23)
569.40 (± 50.35) 601.88 (± 26.50)

SL
NS
*
*
*

SL significant level, ระดับความมีนัยสําคัญ
NS not significantly different, ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
* แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
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ตารางที่ 3 น้ําหนักแหงตน (Shoot dry weight, grams) ของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 และ มข.35 หลังจาก
ไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกเปนเวลา 14 วัน

Cultivars
SJ.5
KKU.35

Shoot dry weight, grams ( ± standard error)
80 mM NaCl
80 mM NaCl
control
80 mM NaCl
+ 0 M ABA + 40 M ABA + 80 M ABA
1.691 (± 0.116) 0.927 (± 0.049) 0.786 (± 0.107) 0.953 (± 0.184)
2.061 (± 0.125) 0.766 (± 0.055) 0.826 (± 0.089) 0.597 (± 0.116)

SL
*
*

ตารางที่ 4 น้ําหนักแหงราก (Root dry weight, grams) ของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 และ มข.35 หลังจาก
ไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกเปนเวลา 14 วัน

Cultivars
SJ.5
KKU.35

Root dry weight, grams ( ± standard error)
80 mM NaCl
80 mM NaCl
control
80 mM NaCl
+ 0 M ABA + 40 M ABA + 80 M ABA
0.173 (± 0.036) 0.137 (± 0.011) 0.106 (± 0.011) 0.112 (± 0.028)
0.177 (± 0.016) 0.112 (± 0.014) 0.121 (± 0.015) 0.085 (± 0.017)

SL significant level, ระดับความมีนัยสําคัญ
NS not significantly different, ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
* แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

SL
NS
*
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2.1.3 อัตราสวนรากตอตน
เมื่อไดรับภาวะเค็มถั่วเหลืองทัง้ สองพันธุม ีอัตราสวนรากตอตนเพิ่มขึน้ อยางมี
นัยสําคัญ (ตารางที่ 5 รูปที่ 8) โดยพันธุ สจ.5 และ มข.35 มีอัตราสวนรากตอตนมากกวาตนที่ไมได
รับภาวะเค็ม 48 และ 71 เปอรเซ็นตตามลําดับ อยางไรก็ตาม พบแนวโนมวาพันธุ สจ.5 ที่ไดรับ
กรดแอบไซซิกความเขมขน 80 ไมโครโมลารมีอัตราสวนรากตอตนลดลงใกลเคียงกับตนที่ไมไดรับ
ภาวะเค็ม กลาวคือมีอัตราสวนรากตอตน 0.113 ในขณะที่ตนที่ไมไดรับภาวะเค็มมีอตั ราสวนราก
ตอตน 0.100 สวนพันธุ มข.35 พบวาการไดรับกรดแอบไซซิกมีผลตออัตราสวนรากตอตนไมตาง
จากผลของภาวะเค็ม
2.1.4 พื้นที่ใบ
ถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ที่ไดรับภาวะเค็มมีการเพิ่มพืน้ ที่ใบเกิดในอัตราที่ลดลงอยางมี
นัยสําคัญตั้งแตวันที่ 10 โดยมีพื้นที่ใบ 186.3 ตารางเซนติเมตร นอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มซึง่
มีพื้นที่ใบ 319.0 ตารางเซนติเมตรประมาณ 45 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 6 รูปที่ 9) และเมื่อระยะเวลา
ที่ไดรับภาวะเค็มนานขึ้นพบวาการเพิ่มพืน้ ที่ใบถูกยับยัง้ มากขึ้น โดยทีร่ ะยะเวลา 14 วันตนที่ไดรับ
ภาวะเค็มมีพนื้ ที่ใบ 238.1 ตารางเซนติเมตร ซึ่งนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มถึง 55 เปอรเซ็นต
สวนการไดรับกรดแอบไซซิกพบวาไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ใบตลอดระยะเวลาการทดลอง
สําหรับพันธุ มข.35 พบวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มมีพื้นที่ใบเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตลอด
ระยะเวลาการทดลอง (ตารางที่ 7 รูปที่ 10) และในวันที่ 14 พบวามีพื้นที่ใบรวมทั้งตน 688.5
ตารางเซนติเมตร มากกวาพันธุ สจ.5 ซึ่งมีพื้นที่ใบ 527.2 ตารางเซนติเมตร สําหรับตนที่ไดรับภาวะ
เค็มของพันธุ มข.35 พบวามีการเพิ่มพืน้ ที่ใบเกิดในอัตราที่ลดลงอยางมีนยั สําคัญตัง้ แตวันที่ 6 โดย
มีพื้นที่ใบ 160.7 ตารางเซนติเมตรซึ่งนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม 40 เปอรเซ็นต เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองพบวาตนที่ไดรับภาวะเค็มมีพนื้ ที่ใบนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มถึง 73 เปอรเซ็นต การ
ไดรับกรดแอบไซซิกไมมีผลชัดเจนตอการเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ใบ แตพบแนวโนมวาตนที่ไดรับกรด
แอบไซซิก 80 ไมโครโมลารมกี ารเพิม่ พืน้ ที่ใบเกิดในอัตราที่ลดลงมากที่สุดและมีการหลุดรวงของ
ใบลางเกิดขึน้ มากดวย กลาวคือตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก 80 ไมโครโมลารมีพนื้ ที่ใบ 133.6 ตาราง
เซนติเมตรนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มถึง 80 เปอรเซ็นต

40

ตารางที่ 5 อัตราสวนรากตอตน (Root : shoot ratio) ของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 และ มข.35 หลังจาก
ไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกเปนเวลา 14 วัน
Root : shoot ratio ( ± standard error)
control
80 mM NaCl + 80 mM NaCl
80 mM NaCl
0 M ABA
+ 40 M ABA + 80 M ABA
0.100 (±0.018) 0.148 (±0.010) 0.138 (±0.009) 0.113 (±0.008)
0.085 (±0.004) 0.145 (±0.014) 0.146 (±0.010) 0.143 (±0.017)

Cultivars
SJ.5
KKU.35

SL significant level, ระดับความมีนัยสําคัญ
* แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

control
80 mM NaCl + 40 uM ABA

80 mM NaCl + 0 uM ABA
80 mM NaCl + 80 uM ABA

Root: shoot ratio

0.2
0.15
0.1
0.05
0
SJ.5

KKU.35
Cultivars

รูปที่ 8 อัตราสวนรากตอตน (Root: shoot ratio) ของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 และ มข.35
หลังจากไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกเปนเวลา 14 วัน

SL
*
*
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ตารางที่ 8 อัตราการสังเคราะหดวยแสง (A, mol m-2s-1) ที่ตําแหนงใบลางของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ที่
ไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกเปนเวลาตางๆกัน

Time

day 0
day 2
day 6
day 10
day 14

A, mol m-2s-1 ( ± standard error)
control
80 mM NaCl 80 mM NaCl
+ 0 M ABA
+ 40 M
ABA
16.94 (± 1.30) 16.63 (± 1.24) 17.06 (± 1.74)
15.31 (± 0.66) 13.33 (± 0.40) 12.08 (± 0.76)
11.09 (± 0.66) 8.68 (± 2.00) 7.51 (± 1.25)
6.13 (± 1.32) 2.94 (± 0.76) 3.88 (± 0.79)
6.91 (± 0.65) 4.47 (± 0.97) 3.89 (± 1.17)

80 mM NaCl
+ 80 M ABA

SL

16.76 (± 1.43)
11.22 (± 1.25)
10.55 (± 1.31)
4.42 (± 0.51)
5.11 (± 0.84)

NS
*
NS
NS
NS

ตารางที่ 9 Stomatal conductance (Gs, mol m-2s-1) ที่ตําแหนงใบลางของถัว่ เหลืองพันธุ สจ.5 ที่
ไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกเปนเวลาตางๆกัน

Time
day 0
day 2
day 6
day 10
day 14

Gs, mol m-2s-1 ( ± standard error)
control
80 mM NaCl
+ 0 M ABA
0.698 (± 0.232) 0.573 (± 0.221)
0.497 (± 0.104) 0.273 (± 0.038)
0.518 (± 0.191) 0.153 (± 0.049)
0.223 (± 0.021) 0.070 (± 0.024)
0.185 (± 0.031) 0.058 (± 0.021)

SL significant level, ระดับความมีนัยสําคัญ
NS not significantly different, ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
* แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

80 mM NaCl
+ 40 M ABA
0.453 (± 0.103)
0.170 (± 0.025)
0.113 (± 0.018)
0.108 (± 0.037)
0.060 (± 0.026)

80 mM NaCl
+ 80 M ABA
0.638 (±0.140)
0.247 (± 0.076)
0.238 (± 0.073)
0.103 (± 0.031)
0.093 (± 0.040)

SL
NS
*
NS
*
*
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ตารางที่ 10 อัตราการสังเคราะหดว ยแสง (A, mol m-2s-1) ที่ตําแหนงใบที่สามจากยอดของถั่วเหลือง
พันธุ สจ.5 ที่ไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกเปนเวลาตางๆกัน

Time

day 6
day 10
day 14

A, mol m-2s-1 ( ± standard error)
control
80 mM NaCl 80 mM NaCl 80 mM NaCl
+ 40 M
+ 80 M ABA
+ 0 M ABA
ABA
13.32 (± 0.73) 10.83 (± 1.24) 12.27 (± 0.38) 10.60 (± 1.07)
6.27 (± 0.85) 4.68 (± 0.71) 5.34 (± 0.24) 5.95 (± 0.53)
7.94 (± 0.96) 5.97 (± 0.77) 6.26 (± 0.95) 6.25 (± 1.00)

SL

NS
NS
NS

ตารางที่ 11 Stomatal conductance (Gs, mol m-2s-1) ที่ตําแหนงใบทีส่ ามจากยอดของถั่วเหลืองพันธุ
สจ.5 ที่ไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกเปนเวลาตางๆกัน

Time
day 6
day 10
day 14

Gs, mol m-2s-1 ( ± standard error)
control
80 mM NaCl
+ 0 M ABA
0.760 (± 0.228) 0.640 (± 0.458)
0.280 (± 0.031) 0.085 (± 0.026)
0.290 (± 0.055) 0.100 (± 0.015)

SL significant level, ระดับความมีนัยสําคัญ
NS not significantly different, ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
* แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

80 mM NaCl
+ 40 M ABA
0.350 (± 0.126)
0.130 (± 0.042)
0.093 (± 0.023)

80 mM NaCl
+ 80 M ABA
0.290 (± 0.065)
0.123 (± 0.031)
0.163 (± 0.068)

SL
NS
*
*
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สําหรับถัว่ เหลืองพันธุ มข.35 มีคา A ลดลงในวันที่ 2 ของการทดลอง (ตารางที่ 12
รูปที่ 15) เนื่องจากวัดในสภาพที่มีความเขมแสงต่ําประมาณ 328 µmol m-2 s-1 แตไมไดรับ
ผลกระทบจากความเค็ม อยางไรก็ตาม ภาวะเค็มมีผลทําใหถั่วเหลืองมีการปดปากใบมากขึน้ โดย
มีคา Gs เทากับ 7.43 mol m-2 s-1 ซึ่งนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มประมาณ 50 เปอรเซ็นต และ
เมื่อไดรับกรดแอบไซซิกพบวาคา Gs มีแนวโนมลดลงมากขึ้น แตไมแตกตางจากทีไ่ ดรับภาวะเค็ม
อยางเดียว (ตารางที่ 13 รูปที่ 16)
เมื่อระยะเวลาเพิ่มเปน 6 วัน ที่ความเขมแสงประมาณ 1940 µmol m-2 s-1 ความชื้น
สัมพัทธ 60 เปอรเซ็นต จากการศึกษาผลทีม่ ีตอตําแหนงใบลาง พบวาอายุใบที่เพิ่มขึน้ มีผลทําให
คา A ลดลงเพียงเล็กนอย และภาวะเค็มมีผลอยางชัดเจนตอการสังเคราะหดวยแสง โดยตนที่ไดรับ
ภาวะเค็มมีคา A เทากับ 8.77 µmol m-2 s-1 ในขณะที่ตนที่ไมไดรับภาวะเค็มมีคา A เทากับ 13.88
-2 -1
µmol m s (ตารางที่ 12 รูปที่ 15) นอกจากนี้ ภาวะเค็มยังทําใหการเปดปากใบของใบลางลดลง
38 เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม โดยตนที่ไดรับภาวะเค็มมีคา Gs เทากับ
0.183 mol m-2 s-1 ในขณะทีต่ นที่ไมไดรับภาวะเค็มมีคา Gs เทากับ 0.293 mol m-2 s-1 และกรด
แอบไซซิกที่ใหทั้งสองความเขมขนทําใหคา Gs ลดลงใกลเคียงกันคือลดลงประมาณ 64 เปอรเซ็นต
เมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม (ตารางที่ 13 รูปที่ 16) สําหรับใบที่สามจากยอดซึง่ เปน
ใบที่เกิดใหม พบวาภาวะเค็มไมมีผลที่ชัดเจนตอการสังเคราะหดวยแสง (ตารางที่ 14 รูปที่ 17)
และการเปดปากใบ (ตารางที่ 15 รูปที่ 18) พบเพียงแนวโนมการลดลงเนื่องจากภาวะเค็ม แตไม
แตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตนทีไ่ มไดรับภาวะเค็ม
ในวันที่ 10 ของการไดรับภาวะเค็ม ที่ความเขมแสงประมาณ 284 µmol m-2 s-1
ความชืน้ สัมพัทธ 57 เปอรเซ็นต พบวาความเขมแสงที่ลดลงจากวันที่ 6 นี้ ทําใหคา A ของทั้งสอง
ตําแหนงใบทัง้ ของตนที่ไดรับและไมไดรับภาวะเค็มมีคาลดลง และพบวาในสภาพทีม่ ีความเขมแสง
ต่ํานี้ ผลของภาวะเค็มตอการยับยั้งการสังเคราะหดวยแสงของใบลางในพันธุ มข.35 เกิดไมชัดเจน
ดังเชนที่พบในวันที่ 6 ของการไดรับภาวะเค็ม (ไมแตกตางทางสถิต)ิ แตพบแนวโนมการลดลงของ
คา A โดยเฉพาะอยางยิ่งในตนที่ไดรับกรดแอบไซซิกความเขมขน 80 ไมโครโมลารซงึ่ มีคา A นอย
ที่สุดคือ 2.45 µmol m-2 s-1 ในขณะที่ตนทีไ่ มไดรับภาวะเค็มมีคา A เทากับ 6.77 µmol m-2 s-1
(ตารางที่ 12 รูปที่ 15) นอกจากนี้ภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกไมมีผลตอคา A ของใบบริเวณยอด
ดวยเชนเดียวกับวันที่ 6 (ตารางที่ 14 รูปที่ 17)
สวนผลของภาวะเค็มที่มีตอการเปดปากใบ พบวาภาวะเค็มทําใหคา Gs ของใบที่
สามจากยอดลดลงถึง 69 เปอรเซ็นต และตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก 80 ไมโครโมลารมีคา Gs ต่ํา
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ที่สุดคือมีคาเทากับ 0.083 mol m-2 s-1 นอยกวาตนที่ไดรับภาวะเค็มโดยไมไดรับกรดแอบไซซิกซึ่งมี
คา Gs เทากับ 0.160 mol m-2 s-1 ถึง 48 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 15 รูปที่ 18) จากการวัดคา Gs ที่ใบ
ลางของตนที่ไมไดรับภาวะเค็มพบวาอายุใบที่เพิ่มขึน้ มีผลทําใหคา Gs ลดลงเชนเดียวกันกับพันธุ
สจ.5 โดยมีคา Gs เทากับ 0.377 mol m-2 s-1 ในขณะที่ใบบริเวณยอดมีคา Gs เทากับ 0.513
mol m-2 s-1 และมีการปดปากใบมากขึ้นเนื่องจากภาวะเค็มดวย โดยตนที่ไดรับภาวะเค็มมีคา Gs
เทากับ 0.157 µmol m-2 s-1 นอยกวาตนทีไ่ มไดรับภาวะเค็ม 58 เปอรเซ็นต และการไดรับกรด
แอบไซซิกมีแนวโนมทําใหมกี ารปดปากใบมากขึ้นเชนเดียวกับที่พบในใบบริเวณยอดดวย (ตาราง
ที่ 13 รูปที่ 16)
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ถั่วเหลืองพันธุ มข.35 มีการหลุดรวงของใบที่ตําแหนงใบลาง
ของตน เมื่อวัดคา A ของใบที่สามจากยอดที่ระดับความเขมแสงประมาณ 865 µmol m-2 s-1
ความชืน้ สัมพัทธ 60 เปอรเซ็นต พบวามีคา A ไมแตกตางกันทางสถิติในแตละชุดทดลอง แตมี
แนวโนมใหเห็นวาคา A ของใบบริเวณยอดลดลงเนื่องจากภาวะเค็ม (ตารางที่ 14 รูปที่ 17) สําหรับ
การเปดปากใบพบวา ใบบริเวณยอดของถั่วเหลืองพันธุ มข.35 มีการปดปากใบมากขึ้นเนื่องจาก
ภาวะเค็ม เห็นไดจากตนที่ไดรับภาวะเค็มมีคา Gs เทากับ 0.080 mol m-2 s-1 ลดลงประมาณ 66
เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม (ตารางที่ 15 รูปที่ 18)
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ตารางที่ 14 อัตราการสังเคราะหดว ยแสง (A, mol m-2s-1) ที่ตําแหนงใบที่สามจากยอดของ
ถั่วเหลืองพันธุ มข.35 ที่ไดรบั ภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกเปนเวลาตางๆกัน

Time

day 6
day 10
day 14

A, mol m-2s-1 ( ± standard error)
control
80 mM NaCl 80 mM NaCl 80 mM NaCl
+ 80 M ABA
+ 0 M ABA
+ 40 M
ABA
14.29 (± 0.36) 9.59 (± 0.88) 12.12 (± 1.40) 9.19 (± 2.42)
6.88 (± 0.63) 5.70 (± 0.29) 4.90 (± 0.58) 4.91 (± 0.61)
11.22 (± 1.61) 8.10 (± 1.61) 6.47 (± 0.49) 6.65 (± 2.10)

SL

NS
NS
NS

ตารางที่ 15 Stomatal conductance (Gs, mol m-2s-1) ที่ตําแหนงใบทีส่ ามจากยอดของถั่วเหลือง
พันธุ มข.35 ทีไ่ ดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกเปนเวลาตางๆกัน

Time
day 6
day 10
day 14

Gs, mol m-2s-1 ( ± standard error)
control
80 mM NaCl
+ 0 M ABA
0.308 (± 0.056) 0.250 (± 0.098)
0.513 (± 0.093) 0.160 (± 0.053)
0.233 (± 0.059) 0.080 (± 0.023)

SL significant level, ระดับความมีนัยสําคัญ
NS not significantly different, ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
* แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

80 mM NaCl
+ 40 M ABA
0.200 (± 0.047)
0.153 (± 0.038)
0.067 (± 0.019)

80 mM NaCl
+ 80 M ABA
0.140 (± 0.054)
0.083 (± 0.017)
0.070 (± 0.035)

SL
NS
*
*
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2.3 ความสัมพันธระหวางอัตราการสังเคราะหดวยแสงและการเปดปากใบ
เมื่อนําขอมูลคา A และ Gs ตลอดระยะเวลา 14 วันของการไดรับภาวะเค็มรวมกับกรด
แอบไซซิกมาวิเคราะหสหสัมพันธระหวางสองพารามิเตอร พบวาไดผลดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 สัมประสิทธสหสัมพันธ (r) ระหวางอัตราการสังเคราะหดวยแสง (A) กับคาการนําที่
ปากใบ (Gs) ในแตละชุดทดลองและพันธุ

SJ.5
KKU.35

r (correlation coefficient)
control
80 mM NaCl
+ 0 µM ABA
0.465**
0.511**
-0.508**
0.468*

80 mM NaCl
+ 40 µM ABA
0.629**
0.476*

80 mM NaCl
+ 80 µM ABA
0.800**
0.840**

* แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
** แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต

จากตาราง จะเห็นไดวามีความสัมพันธระหวางคา A และ Gs ในถั่วเหลืองทั้งสองพันธุ
โดยในตนที่ไมไดรับเกลือของพันธุ สจ.5 คา A และ Gs มีความสัมพันธกันในดานบวก การเพิ่มขึ้น
ของ Gs เกิดควบคูกับการเพิ่มขึ้นของคา A ในขณะที่พนั ธุ มข.35 พบวามีความสัมพันธตอกันใน
ดานลบ กลาวคือแมวาจะมีการเปดปากใบมากขึ้นในพันธุ มข.35 แตคา A ไมเพิ่มขึ้น เมื่อไดรับ
ภาวะเค็มระดับ 80 มิลลิโมลารพบวาถั่วเหลืองทั้งสองพันธุมีความสัมพันธระหวางคา A และ Gs
ในดานบวก และการไดรับกรดแอบไซซิกทั้งสองความเขมขนมีผลเพิ่มความสัมพันธดังกลาวใหเกิด
มากขึ้น เห็นไดจากคา r เพิ่มขึ้นจาก 0.511 ในพันธุ สจ.5 ที่ไดรับภาวะเค็ม เปน 0.629 และ 0.800
ในตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก 40 และ 80 มิลลิโมลาร ตามลําดับ (P≤0.01) เชนเดียวกับที่พบใน
พันธุ มข.35 แสดงใหเห็นวา การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคา Gs เกิดในทิศทางเดียวกันกับการ
เปลี่ยนแปลงคา A
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3. ผลของภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกตอการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ไอออนของเกลือ และความถี่ปากใบของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 และ มข.35
3.1 การเจริญเติบโต
3.1.1 น้ําหนักแหงตน
ตลอดระยะเวลา 14 วัน ถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ที่ปลูกในสภาพปกติมีการเจริญเติบโต
เพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยจะพบการเริ่มเขาสูระยะ log phase ในวันที่ 6 ดังรูปที่ 19 สวนตนที่
ไดรับภาวะเค็มพบวามีการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักแหงตนเกิดในอัตราที่ลดลงตัง้ แตวนั ที่ 6 และไดรับ
ความเสียหายเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่นานขึ้น ในวันที่ 10 พบวาตนที่ไดรับภาวะเค็มมีน้ําหนักแหง
ตนนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มอยางมีนัยสําคัญโดยมีน้ําหนัก 1.140 กรัมในขณะทีต่ นที่ไมได
รับภาวะเค็มมีน้ําหนัก 1.556 กรัม และพบวาการไดรับกรดแอบไซซิกทั้งสองความเขมขนมีผลตอ
น้ําหนักแหงตนไมตางจากตนที่ไดรบั ภาวะเค็มโดยไมไดรบั กรดแอบไซซิก ที่ระยะเวลา 14 วันพบวา
การเจริญเติบโตถูกยับยั้งมากขึ้นโดยตนที่ไดรับภาวะเค็มมีน้ําหนักแหงตน 1.517 กรัมนอยกวาตน
ที่ไมไดรับภาวะเค็ม 35 เปอรเซ็นต และไมมีความแตกตางทางสถิตริ ะหวางตนที่ไดรบั และไมไดรับ
กรดแอบไซซิกเชนเดียวกับวันที่ 10 (ตารางที่ 17 รูปที่ 21)
สําหรับพันธุ มข.35 พบวามีการเจริญเติบโตชากวาพันธุ สจ.5ในระยะแรกโดยพบวา
เริ่มเขาสูระยะ log phase ในวันที่ 10 ดังรูปที่ 20 และมีการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักตนอยางรวดเร็วใน
วันที่ 14 โดยมีน้ําหนักแหงตนถึง 2.597 กรัม ภาวะเค็มเริ่มมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของตนตัง้ แต
วันที่ 10 และทําใหมีน้ําหนักแหงตนนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มอยางมีนัยสําคัญในวันที่ 14 ซึ่ง
พบวาตนที่ไดรับภาวะเค็มมีน้ําหนักแหงตน 1.302 กรัม นอยกวาตนทีไ่ มไดรับภาวะเค็มถึง 50
เปอรเซ็นต และการไดรับกรดแอบไซซิกมีแนวโนมยับยั้งการเจริญเติบโตมากขึ้น โดยตนที่ไดรับกรด
แอบไซซิก 80 ไมโครโมลาร มีน้ําหนักแหงตนนอยที่สดุ คือ 0.960 กรัมซึ่งนอยกวาตนที่ไมไดรับ
ภาวะเค็ม 63 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 18 รูปที่ 22)
เมื่อทําการทดลองตอไป โดยยายปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ไมมภี าวะเค็ม และ
สังเกตการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองเปนเวลา18 วัน พบวาถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 สามารถกลับมามี
การเจริญเติบโตไดดีอีกครัง้ โดยมีน้ําหนักแหงตนเพิ่มขึน้ อยางรวดเร็วและไมแตกตางทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรบั ภาวะเค็ม (ตารางที่ 17 รูปที่ 23) ในขณะที่พันธุ มข.35 ยังคงมีน้ําหนัก
แหงตนนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 18 รูปที่ 24)
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ตารางที่ 17 น้าํ หนักแหงตน (Shoot dry weight, grams ) ของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ที่ไดรับภาวะเค็ม
และกรดแอบไซซิกเปนเวลาตางๆกัน
Shoot dry weight, grams ( ± standard error)
Time
control
80 mM NaCl
80 mM NaCl
+ 0 M ABA + 40 M ABA
day 0
0.345 (± 0.022) 0.347 (± 0.015) 0.333 (± 0.012)
day 2
0.429 (± 0.031) 0.503 (± 0.033) 0.493 (± 0.014)
day 6
0.905 (± 0.066) 0.660 (± 0.052) 0.767 (± 0.068)
day 10
1.556 (± 0.061) 1.140 (± 0.085) 1.126 (± 0.062)
day 14
2.327 (± 0.368) 1.517 (± 0.072) 1.515 (± 0.138)
day 32 (relief 12.157 (± 3.446) 7.600 (± 1.444) 7.005 (± 1.042)
18 days)

80 mM NaCl
+ 80 M ABA
0.323 (± 0.028)
0.457 (± 0.030)
0.760 (± 0.055)
1.158 (± 0.072)
1.510 (± 0.056)
8.509 (± 1.157)

SL
NS
NS
NS
*
*
NS

ตารางที่ 18 น้ําหนักแหงตน (Shoot dry weight, grams) ของถั่วเหลืองพันธุ มข.35 ที่ไดรับภาวะเค็ม
และกรดแอบไซซิกเปนเวลาตางๆกัน
Shoot dry weight, grams ( ± standard error)
Time
control
80 mM NaCl
80 mM NaCl
+ 0 M ABA + 40 M ABA
day 0
0.377 (± 0.016) 0.416 (± 0.027) 0.360 (± 0.020)
day 2
0.366 (± 0.072) 0.334 (± 0.028) 0.406 (± 0.052)
day 6
0.698 (± 0.088) 0.677 (± 0.043) 0.611 (± 0.109)
day 10
1.252 (± 0.093) 0.734 (± 0.097) 0.895 (± 0.046)
day 14
2.597 (± 0.179) 1.302 (± 0.181) 1.077 (± 0.132)
day 32 (relief 12.309 (± 0.825) 3.961 (± 1.333) 3.565 (± 1.078)
18 days)
SL significant level, ระดับความมีนัยสําคัญ
NS not significantly different, ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
* แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

80 mM NaCl
+ 80 M ABA
0.371 (± 0.056)
0.378 (± 0.013)
0.704 (± 0.046)
0.774 (± 0.275)
0.960 (± 0.106)
2.330 (± 0.357)

SL
NS
NS
NS
NS
*
*
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3.1.2 น้ําหนักแหงราก
ถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 มีการเจริญเติบโตทางรากนอยกวาพันธุ มข.35 โดยพบวาใน
วันที่ 14 พันธุ สจ.5 มีน้ําหนักแหงราก 0.210 กรัมในขณะที่พันธุ มข.35 หนัก 0.275 กรัม ตลอด
ระยะเวลา 14 วัน พบวาภาวะเค็มไมมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของรากของพันธุ สจ.5 อยางมี
นัยสําคัญ อยางไรก็ตาม พบวาน้ําหนักแหงรากของตนที่ไดรับภาวะเค็มมีแนวโนมลดลงในวันที่ 14
(ตารางที่ 19 รูปที่ 25) สําหรับพันธุ มข.35 พบวาไดรับผลของภาวะเค็มตอการเจริญเติบโตของราก
มากกวาพันธุ สจ.5 โดยในวันที่ 14 ตนที่ไดรับภาวะเค็มมีน้ําหนักแหงราก 0.176 กรัม นอยกวาตน
ที่ไมไดรับภาวะเค็ม 35 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังพบวากรดแอบไซซิกที่ใหมีแนวโนมยับยั้งการ
เจริญเติบโตของราก โดยกรดแอบไซซิก 80 ไมโครโมลาร มีผลทําใหนา้ํ หนักแหงรากลดลงถึง 56
เปอรเซ็นต (ตารางที่ 20 รูปที่ 26)
เมื่อทําการยายปลูกถั่วเหลืองทัง้ สองพันธุในสภาพที่ไมมีภาวะเค็ม พบวาระบบราก
ของพันธุ มข.35 ทั้งที่ไดรับและไมไดรับกรดแอบไซซิกไมสามารถกลับมามีการเจริญเติบโตได โดย
ตนที่ไดรับภาวะเค็มมีน้ําหนักแหงราก 0.474 กรัมนอยกวาตนที่ไมไดรบั ภาวะเค็ม 56 เปอรเซ็นต
และตนที่ไดรบั กรดแอบไซซิก 80 ไมโครโมลาร มีน้ําหนักแหงนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม 67
เปอรเซ็นต (ตารางที่ 20 รูปที่ 28) ในขณะที่ตน ที่ไดรับภาวะเค็มของพันธุ สจ.5 มีการเจริญเติบโต
ของรากดีขึ้น โดยมีน้ําหนักแหงราก 0.853 กรัมใกลเคียงกับตนที่ไมไดรบั ภาวะเค็มซึ่งมีน้ําหนักแหง
ราก 0.846 กรัม (ตารางที่ 19 รูปที่ 27)
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ตารางที่ 19 น้าํ หนักแหงราก (Root dry weight, grams) ของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ทีไ่ ดรับภาวะเค็ม
และกรดแอบไซซิกเปนเวลาตางๆกัน
Root dry weight, grams ( ± standard error)
Time
control
80 mM NaCl
80 mM NaCl
+ 0 M ABA + 40 M ABA
day 0
0.048 (± 0.002) 0.051 (± 0.005) 0.045 (± 0.002)
day 2
0.061 (± 0.005) 0.065 (± 0.004) 0.059 (± 0.008)
day 6
0.097 (± 0.005) 0.088 (± 0.007) 0.103 (± 0.013)
day 10
0.145 (± 0.019) 0.130 (± 0.014) 0.107 (± 0.009)
day 14
0.210 (± 0.031) 0.163 (± 0.012) 0.159 (± 0.009)
day 32 (relief 0.846 (± 0.395) 0.853 (± 0.049) 0.693 (± 0.090)
18 days)

80 mM NaCl
+ 80 M ABA
0.042 (± 0.007)
0.062 (± 0.007)
0.100 (± 0.007)
0.127 (± 0.009)
0.161 (± 0.017)
0.739 (± 0.078)

SL
NS
NS
NS
NS
NS
NS

ตารางที่ 20 น้าํ หนักแหงราก (Root dry weight, grams) ของถั่วเหลืองพันธุ มข.35 ที่ไดรับภาวะเค็ม
และกรดแอบไซซิกเปนเวลาตางๆกัน
Root dry weight, grams ( ± standard error)
Time
control
80 mM NaCl
80 mM NaCl
+ 0 M ABA + 40 M ABA
day 0
0.044 (± 0.003) 0.047 (± 0.005) 0.040 (± 0.003)
day 2
0.051 (± 0.009) 0.055 (± 0.007) 0.061 (± 0.008)
day 6
0.084 (± 0.006) 0.104 (± 0.005) 0.075 (± 0.005)
day 10
0.117(± 0.008) 0.096 (± 0.015) 0.114 (± 0.008)
day 14
0.272 (± 0.025) 0.176 (± 0.024) 0.153 (± 0.025)
day 32 (relief 1.082 (± 0.092) 0.474 (± 0.107) 0.473 (± 0.092)
18 days)
SL significant level, ระดับความมีนัยสําคัญ
NS not significantly different, ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
* แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

80 mM NaCl
+ 80 M ABA
0.044 (± 0.000)
0.053 (± 0.003)
0.094 (± 0.001)
0.111 (± 0.015)
0.117 (± 0.011)
0.359 (± 0.086)

SL
NS
NS
*
NS
*
*
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3.1.3 อัตราสวนรากตอตน
จากการคํานวณอัตราสวนรากตอตนของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 พบวาไมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญตลอดระยะเวลาการทดลอง โดยทีร่ ะยะเวลา 14 วัน ตนที่ไมไดรับ
ภาวะเค็มมีอัตราสวนรากตอตน 0.091 ในขณะทีต่ น ที่ไดรับภาวะเค็มมีอัตราสวนรากตอตน 0.108
และตนที่ไดรบั กรดแอบไซซิก 40 และ 80 ไมโครโมลารมอี ัตราสวนรากตอตน 0.106 และ 0.107
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม พบวาเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้นอัตราสวนรากตอตนในทุกชุดทดลองมี
แนวโนมลดลง (ตารางที่ 21 รูปที่ 29) ในขณะที่พันธุ มข.35 อัตราสวนรากตอตนมีแนวโนมลดลง
เมื่อระยะเวลานานขึ้นเฉพาะในตนที่ไมไดรบั ภาวะเค็ม แตในตนที่ไดรับภาวะเค็มทั้งทีไ่ ดรับและ
ไมไดรับกรด แอบไซซิกมีอัตราสวนรากตอตนเพิ่มขึน้ โดยที่ระยะเวลา 14 วัน ตนทีไ่ ดรับภาวะเค็ม
มีอัตราสวนรากตอตน 0.137 มากกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม 30 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 22 รูปที่ 30)
และเมื่อยายปลูกในสภาพที่ไมมีเกลือ พบวาตนที่ไดรับภาวะเค็มพันธุ มข.35 ทั้งที่ไดรับและไมได
รับกรดแอบไซซิกมีอัตราสวนรากตอตนเพิม่ ขึ้นใกลเคียงกันคือประมาณ 60 เปอรเซ็นต (ตารางที่
22 รูปที่ 32) สวนพันธุ สจ.5 ที่ไดรับการยายปลูกในสภาพที่ไมมเี กลือพบวามีอัตราสวนรากตอตน
ไมแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม (ตารางที่ 21 รูปที่ 31)
3.1.4 พื้นที่ใบ
การเพิ่มพื้นที่ใบของถั่วเหลืองทัง้ สองพันธุ เกิดในลักษณะเชนเดียวกับการเพิ่มของ
น้ําหนักแหงตน โดยพบวาระยะแรกตนที่ไมไดรบั ภาวะเค็มของพันธุ สจ.5 มีพื้นที่ใบเพิ่มขึ้น
มากกวาพันธุ มข.35 แตทรี่ ะยะเวลา 14 วันพันธุ มข.35 มีการเพิ่มพื้นที่ใบอยางรวดเร็วโดยมีพื้นที่
ใบ 895.9 ตารางเซนติเมตร ในขณะที่พันธุ สจ.5 มีพื้นที่ใบ 714.7 ตารางเซนติเมตร และผลของ
ภาวะเค็มทําใหการเพิ่มพื้นที่ใบของพันธุ สจ.5 เกิดในอัตราที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญตั้งแตวันที่ 6
และลดลงมากขึ้นเมื่อระยะเวลาการไดรับเกลือเพิ่มขึ้น โดยในวันที่ 14 ตนที่ไดรับภาวะเค็มมีพื้นที่
ใบ 435.7 ตารางเซนติเมตร ซึ่งนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม 39 เปอรเซ็นต และตนที่ไดรับกรด
แอบไซซิกความเขมขนตางๆมีการเพิ่มพื้นที่ใบไมตางจากตนที่ไดรับภาวะเค็มเพียงอยางเดียว
(ตารางที่ 23 รูปที่ 33)
สําหรับพันธุ มข.35 พบวามีการเพิ่มพื้นที่ใบเกิดในอัตราที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ตั้งแตวันที่ 10 และเมื่อไดรับภาวะเค็มเปนเวลา 14 วัน พบวาตนที่ไดรบั ภาวะเค็มมีพื้นที่ใบ 377.7
ตารางเซนติเมตร นอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม 58 เปอรเซ็นต และตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก 40
และ 80 ไมโครโมลารมีพื้นทีใ่ บ 318.3 และ 267.5 ตารางเซนติเมตร ซึง่ นอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะ
เค็ม 64 และ 70 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 24 รูปที่ 34)
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ตารางที่ 21 อัตราสวนรากตอตน (Root: shoot ratio) ของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ที่ไดรับภาวะเค็มและ
กรดแอบไซซิกเปนเวลาตางๆกัน
Root: shoot ratio ( ± standard error)
Time
control
80 mM NaCl
80 mM NaCl
+ 0 M ABA + 40 M ABA
day 0
0.141 (± 0.009) 0.148 (± 0.014) 0.135 (± 0.001)
day 2
0.142 (± 0.007) 0.129 (± 0.001) 0.119 (± 0.013)
day 6
0.110 (± 0.010) 0.135 (± 0.012) 0.133 (± 0.006)
day 10
0.093 (± 0.010) 0.115 (± 0.010) 0.095 (± 0.005)
day 14
0.091 (± 0.010) 0.108 (± 0.008) 0.106 (± 0.007)
day 32 (relief 0.101 (± 0.015) 0.120 (± 0.014) 0.101 (± 0.012)
18 days)

80 mM NaCl
+ 80 M ABA
0.130 (± 0.014)
0.136 (± 0.006)
0.131 (± 0.006)
0.109 (± 0.008)
0.107 (± 0.011)
0.089 (± 0.009)

SL
NS
NS
NS
NS
NS
NS

ตารางที่ 22 อัตราสวนรากตอตน (Root: shoot ratio) ของถั่วเหลืองพันธุ มข.35 ที่ไดรับภาวะเค็มและ
กรดแอบไซซิกเปนเวลาตางๆกัน
Root: shoot ratio ( ± standard error)
Time
control
80 mM NaCl + 80 mM NaCl
0 M ABA
+ 40 M ABA
day 0
0.117 (± 0.002) 0.113 (± 0.004) 0.110 (± 0.003)
day 2
0.136 (± 0.008) 0.163 (± 0.014) 0.153 (± 0.013)
day 6
0.122 (± 0.006) 0.154 (± 0.004) 0.128 (± 0.014)
day 10
0.095 (± 0.008) 0.131 (± 0.009) 0.127 (± 0.006)
day 14
0.105 (± 0.004) 0.137 (± 0.012) 0.140 (± 0.009)
day 32 (relief 0.088 (± 0.004) 0.140 (± 0.022) 0.143 (± 0.013)
18 days)
SL significant level, ระดับความมีนัยสําคัญ
NS not significantly different, ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
* แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

80 mM NaCl
+ 80 M ABA
0.120 (± 0.005)
0.140 (± 0.006)
0.134 (± 0.008)
0.117 (± 0.005)
0.124 (± 0.010)
0.148 (± 0.015)

SL
NS
NS
NS
*
NS
*
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ตารางที่ 23 พืน้ ที่ใบ (Leaf area, cm2) ของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ที่ไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิก
เปนเวลาตางๆกัน

Time

day 0
day 2
day 6
day 10
day 14

Leaf area, cm2 ( ± standard error)
control
80 mM NaCl 80 mM NaCl 80 mM NaCl
+ 80 M ABA
+ 0 M ABA + 40 M
ABA
125.8 (± 8.3) 130.8 (± 4.4) 130.8 (± 5.9) 124.4 (± 11.3)
164.6 (± 12.7) 182.7 (± 12.2) 182.2 (± 8.1) 165.5 (± 9.8)
322.7 (± 24.0) 212.0 (± 13.5) 255.9 (± 37.3) 245.8 (± 19.3)
503.2 (± 17.8) 315.0 (± 24.5) 348.6 (± 14.6) 343.4 (± 19.7)
714.7 (± 102.9) 435.7 (± 26.8) 441.7 (± 36.7) 437.8 (± 26.6)

SL

NS
NS
*
*
*

ตารางที่ 24 พืน้ ที่ใบ (Leaf area, cm2) ของถั่วเหลืองพันธุ มข.35 ที่ไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิก
เปนเวลาตางๆกัน

Time

day 0
day 2
day 6
day 10
day 14

Leaf area, cm2 ( ± standard error)
control
80 mM NaCl 80 mM NaCl 80 mM NaCl
+ 80 M ABA
+ 0 M ABA
+ 40 M
ABA
141.6 (± 10.5) 148.5 (± 9.7) 136.4 (± 5.3) 140.5 (± 0.7)
145.5 (± 29.5) 122.7 (± 18.2) 157.1 (± 14.5) 139.5 (± 5.6)
272.1 (± 19.2) 229.7 (± 12.7) 201.6 (± 32.7) 244.3 (± 14.6)
427.6 (± 22.8) 232.7 (± 27.6) 258.0 (± 32.5) 286.0 (± 35.1)
895.9 (± 42.5) 377.7 (± 48.9) 318.3 (± 37.4) 267.5 (± 27.2)

SL significant level, ระดับความมีนัยสําคัญ
NS not significantly different, ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
* แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

SL

NS
NS
NS
*
*
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3.4 ปริมาณคลอไรดไอออนในใบ
ถั่วเหลืองทั้งสองพันธุมีปริมาณคลอไรดเพิม่ ขึ้นในใบลางอยางมีนัยสําคัญตัง้ แตวันที่
6 ของการไดรบั ภาวะเค็ม โดยที่ใบบริเวณยอดมีปริมาณคลอไรดไมตางจากตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม
เมื่อระยะเวลานานขึ้นเปน 10 วัน ถั่วเหลืองทัง้ สองพันธุม ีการสะสมคลอไรดเพิ่มมากขึ้นทั้งที่
ตําแหนงใบลางและใบบริเวณยอดของตนที่ไดรับภาวะเค็ม โดยพันธุ สจ.5 มีปริมาณคลอไรดในใบ
ลางและใบบริเวณยอดเพิ่มขึ้น 2.1 และ 1.9 เทาตามลําดับ (ตารางที่ 30 รูปที่ 39 และตารางที่ 31
รูปที่ 40) สวนพันธุ มข.35 มีปริมาณคลอไรดในใบลางและใบบริเวณยอดเพิ่มขึ้น 16 และ 10.5
เทาตามลําดับ (ตารางที่ 32 รูปที่ 41 และตารางที่ 33 รูปที่ 42) เมื่อสิ้นสุดการทดลองปริมาณ
คลอไรดในใบลางของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 และมข.35 ที่ไดรับภาวะเค็มเพิ่มขึ้นใกลเคียงกันคือ
ประมาณ 12 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรบั ภาวะเค็ม (รูปที่ 39 และ 41) สวนในใบบริเวณ
ยอดมีการสะสมคลอไรดเพิม่ ขึ้น 1.8 และ 19.7 เทาในถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 และ มข.35 ตามลําดับ
(รูปที่ 40 และ 42) ตลอดระยะเวลา 14 วัน เห็นไดชดั เจนวา พันธุ มข.35 มีการสะสมคลอไรดใน
ปริมาณที่มากกวาพันธุ สจ.5 ทั้งสองตําแหนงใบโดยเฉพาะที่ใบบริเวณยอด สวนการใหกรด
แอบไซซิกกับถั่วเหลืองทั้งสองพันธุไมมีผลที่ชดั เจนตอปริมาณคลอไรดในใบ
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3.6 ความสัมพันธระหวางการสะสมไอออนของเกลือ อัตราการสังเคราะหดวยแสง
และการเปดปากใบ
หลังจากไดรับภาวะเค็มเปนเวลา 10 และ 14 วัน ถั่วเหลืองทัง้ สองพันธุม ีการสะสม
ไอออนของเกลือเพิ่มขึ้นในใบอยางชัดเจน จึงมีการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณไอออนที่
เพิ่มขึ้น กับการเปลี่ยนแปลงของคา A และ Gs ของทัง้ สองตําแหนงใบ แสดงดังตารางที่ 35
ตารางที่ 35 สัมประสิทธสหสัมพันธ (r) ระหวางการสะสมไอออนของเกลือ อัตราการสังเคราะห
ดวยแสง (A) และการเปดปากใบ (Gs) เมื่อไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิก 10 และ 14 วัน
Day

Cultivars

10

SJ.5

10

KKU .35

14

SJ.5

14

KKU .35

Leaf
Ion
positions contents
Young leaf Na
Cl
Old leaf
Na
Cl
Young leaf Na
Cl
Old leaf
Na
Cl
Young leaf Na
Cl
Old leaf
Na
Cl
Young leaf Na
Cl
Old leaf
Na
Cl

* แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
** แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต

A

Gs

-0.365
-0.306
0.411
-0.415
-0.064
-0.550*
-0.460
-0.690**
-0.161
0.129
-0.006
-0.154
-0.464
-0.800**
-

0.338
-0.261
-0.376
-0.752**
0.131
-0.817**
-0.548*
-0.873**
-0.199
-0.061
-0.064
-0.201
-0.382
-0.822**
-
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จากตาราง ในวันที่ 10 พบวามีความสัมพันธระหวางการเพิ่มขึ้นของปริมาณคลอไรดใน
ใบลางกับการลดลงของคา Gs ในพันธุ สจ.5 มีคา r เทากับ -0.752 และเมื่อไดรับเกลือ 14 วัน การ
สะสมไอออนของเกลือไมมีความสัมพันธกับคา A และ Gs ของทั้งสองตําแหนงใบ สําหรับพันธุ
มข.35 เมื่อไดรับเกลือ 10 วัน พบวามีความสัมพันธระหวางปริมาณคลอไรดกับ A และ Gs อยาง
ชัดเจนทัง้ สองตําแหนงใบ เปนความสัมพันธในทางลบ โดยมีคา r ของปริมาณคลอไรดกับคา A
และ Gs เทากับ –0.550 และ –0.817 ตามลําดับในใบบริเวณยอด และคา r เทากับ –0.690 และ
–0.873 ตามลําดับในใบลาง นอกจากนี้ยังพบวามีความสัมพันธระหวางโซเดียมกับ Gs ในใบลาง
ของ มข.35ดวย (P≤0.05) ในวันที่ 14 การลดลงของคา A และ Gs ในใบบริเวณยอดของพันธุ
มข.35 มีความ สัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคลอไรดมากขึ้น เมือ่ เปรียบเทียบกับวันที่ 10 จะ
เห็นไดวาคา r เปนลบมากขึ้น โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางปริมาณคลอไรดกับคา A (P≤0.01)
สวนในใบลางไมสามารถหาความสัมพันธได เนื่องจากใบลางไดรับความเสียหายจากความเค็มจน
ไมสามารถวัดคา A และ Gs ไดในวันที่ 14 นี้
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4. ผลของกรดแอบไซซิกตอการปรับตัวทางสรีรวิทยาในภาวะเค็มที่เพิ่มขึ้น
4.1 การเจริญเติบโต
ถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ไดรบั ภาวะเค็มรวมกับการใหกรดแอบไซซิกทางใบความเขมขน
ตางๆ คือ 0 80 และ 120 ไมโครโมลารกอนเปนเวลา 14 วัน แลวจึงยายปลูกในภาวะเค็มสูงขึ้นคือ
120 มิลลิโมลารตอไปอีกเปนเวลา 14 วัน ผลของการใหทรีทเมนทดงั กลาวตอการสรางน้ําหนักแหง
ตนแสดงดังตารางที่ 36 และรูปที่ 45 โดยในวันที่ 14 กอนที่ถั่วเหลืองจะถูกยายปลูกในภาวะเค็ม
สูงขึ้น จะเห็นวาตนที่ไดรับภาวะเค็มระดับ 80 มิลลิโมลารโดยไมไดรับกรดแอบไซซิกมีการ
เจริญเติบโตเกิดในอัตราที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ โดยมีน้ําหนักแหงตน 1.796 กรัมซึ่งนอยกวาตน
ที่ไมไดรับเกลือ 40 เปอรเซ็นต สวนการเจริญเติบโตของตนที่ไดรับภาวะเค็มรวมกับกรดแอบไซซิก
80 และ 120 ไมโครโมลารถูกยับยั้งมากกวา กลาวคือมีน้ําหนักแหงตน 1.430 และ 1.484 กรัม
ตามลําดับ
ในการยายปลูกถั่วเหลืองในภาวะเค็มที่สูงขึ้น ไดทดลองนําตนควบคุมที่ปลูกในสภาพที่
ไมมีเกลือมาปลูกในภาวะเค็มสูงดวย ซึ่งพบวาภาวะเค็มสูงที่ไดรับมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตอยาง
ชัดเจนโดยทําใหมีน้ําหนักแหงตนนอยกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มอยางมีนัยสําคัญตัง้ แต 7 วัน
หลังจากไดรับภาวะเค็มสูง และการเจริญเติบโตถูกยับยั้งมากขึ้นเมื่อระยะเวลาเพิ่มเปน 14 วัน
ดังรูปที่ 45 สวนตนที่ไดรับภาวะเค็มโดยไมไดรบั กรดแอบไซซิกมีการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักแหงตน
มากกวาตนที่ไดรับกรดแอบไซซิกทั้งสองความเขมขนแตไมแตกตางทางสถิติ กลาวคือที่ระยะเวลา
7 วันหลังไดรบั ภาวะเค็มสูง ตนที่ไดรับภาวะเค็มโดยไมไดรับกรดแอบไซซิกมีน้ําหนักแหงตน 2.454
กรัมในขณะทีต่ นที่ไดรับกรดแอบไซซิก 80 และ 120 ไมโครโมลารมีน้ําหนักแหงตน 1.640 และ
2.136 กรัม ตามลําดับ และที่ระยะเวลา 14 วันพบวาการยับยั้งการเจริญเติบโตเกิดมากขึ้น โดยตน
ที่ไดรับกรดแอบไซซิก 80 ไมโครโมลารมีนา้ํ หนักแหงตนนอยที่สุดคือ 2.286 กรัมซึ่งนอยกวาตนที่
ไมไดรับภาวะเค็มถึง 81 เปอรเซ็นต สวนตนที่ไดรบั กรดแอบไซซิก 120 ไมโครโมลารมนี ้ําหนักแหง
ตน 3.232 กรัม ใกลเคียงกับตนที่ไดรับภาวะเค็มเพียงอยางเดียวซึ่งมีน้ําหนักแหงตน 3.877 กรัมซึ่ง
นอยกวาตนทีไ่ มไดรับภาวะเค็ม 69 และ 67 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
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4.2 อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ
จากการคํานวณคาอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธของถั่วเหลืองเมื่อไดรับภาวะเค็มสูงขึ้น
แสดงผลดังตารางที่ 37
ตารางที่ 37 อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ (RGR, g g-1 day-1) ของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ที่ไดรับ
ภาวะเค็มสูงขึ้น
pretreatments
RGR,
0 mM
-1
-1
g g day NaCl(→0 mM
NaCl )
RGR(14-21)
0.079
RGR(21-28)

0.096

0 mM NaCl
(→120 mM NaCl)

80 mM NaCl
+ 0 µM ABA

80 mM NaCl
+ 80 µM ABA

80 mM NaCl
+120 µM ABA

0.031
0.013

0.045
0.065

0.020
0.047

0.052
0.059

จากตาราง คา RGR(14-21) คืออัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธของถั่วเหลืองหลังจากไดรับ
การยายปลูกในภาวะเค็มสูงขึ้นเปนเวลา 7 วัน จะเห็นไดวาเมื่อถั่วเหลืองไดรับภาวะเค็มสูงขึ้นมีผล
ทําใหคา RGR(14-21) ลดลงอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรบั ภาวะเค็มซึ่งมีคา RGR(14-21)
เทากับ 0.079 โดยตนที่ไดรบั กรดแอบไซซิกความเขมขน 80 ไมโครโมลารในชวง 14 วันกอนที่จะ
ไดรับภาวะเค็มสูง มีคา RGR(14-21) นอยที่สุดคือ 0.020 กรัมตอกรัมตอวัน เชนเดียวกันกับตน
ควบคุมที่ไดรบั การยายปลูกในภาวะเค็มสูงซึ่งมีคา RGR(14-21) เพียง 0.031 กรัมตอกรัมตอวัน
เมื่อระยะเวลาที่ไดรับภาวะเค็มสูงขึ้นเพิ่มเปน 14 วัน พบวาในทุกชุดทดลองที่ไดรับภาวะ
เค็ม 80 มิลลิโมลารมากอนทั้งที่ไดรับและไมไดรับกรดแอบไซซิก มีแนวโนมในการปรับตัวตอภาวะ
เค็มที่ไดรับโดยมี RGR(21-28) เพิ่มขึ้นดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในตนที่ไดรับภาวะเค็มโดยไมไดรับกรด
แอบไซซิกมีคา RGR(21-28) 0.065 กรัมตอกรัมตอวันในขณะทีต่ นที่ไมไดรับภาวะเค็มมีคา RGR(21-28)
เทากับ 0.096 กรัมตอกรัมตอวัน สวนตนทีไ่ มเคยไดรบั ภาวะเค็มมากอนพบวาเมื่อถูกยายปลูกใน
ภาวะเค็มสูงเปนเวลา 14 วัน มีคา RGR(21-28) ลดลงมากขึ้นกวาในชวง 7 วันแรกที่ไดรับภาวะเค็ม
คือมีคา RGR(21-28) เทากับ 0.013 กรัมตอกรัมตอวัน
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4.3 ปริมาณรงควัตถุในการสังเคราะหดวยแสง
กอนที่จะยายปลูกถั่วเหลืองในภาวะเค็มสูงขึ้น ไดทําการวัดปริมาณคลอโรฟลลในใบ
พบวาตนที่ไดรับภาวะเค็ม 80 มิลลิโมลารทงั้ ที่ไดรับและไมไดรบั กรดแอบไซซิกมีปริมาณ
คลอโรฟลล เอ (Chl a) และคลอโรฟลล บี (Chl b) ในใบทั้งของใบบริเวณยอดและใบลางไมตาง
จากตนที่ไมไดรับภาวะเค็มอยางมีนัยสําคัญ (รูปที่ 46-49) อยางไรก็ตาม พบวาในใบลางของตน
ที่ไดรับกรดแอบไซซิก 80 และ 120 ไมโครโมลารมีปริมาณ Chl a และ Chl b คอนขางสูงกวาตนที่
ไดรับภาวะเค็มโดยไมไดรับกรดแอบไซซิก (ไมแตกตางทางสถิติ) (รูปที่ 46 และ 47)
ในวันที่ 15 ตนถั่วเหลืองที่ไมไดรบั ภาวะเค็มมากอนและตนที่ไดรับภาวะเค็มทัง้ ที่ไดรับ
และไมไดรับกรดแอบไซซิกถูกยายลงปลูกในภาวะเค็มสูงขึ้น พบวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มมากอน
เมื่อถูกยายปลูกในภาวะเค็มสูงเริม่ แสดงอาการอยางชัดเจนตั้งแตวันแรกที่ไดรับภาวะเค็ม
กลาวคือใบระดับลางมีอาการเหี่ยว ใบสลด และเริ่มเหลืองมากขึ้น และเมื่อไดรับภาวะเค็มเปน
เวลา 7 วัน (วันที่ 21) พบวามีปริมาณ Chl a และ Chl b ในใบบริเวณยอดลดลง 27 และ 29
เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรบั ภาวะเค็ม (รูปที่ 48 และ 49) สวนถั่วเหลืองที่ไดรับ
ภาวะเค็มมากอนสามารถปรับตัวตอภาวะเค็มที่เพิ่มขึ้นได โดยพบวาใบบริเวณยอดไมไดรบั ผลของ
ภาวะเค็มตอปริมาณ Chl a และ Chl b สําหรับตนที่ไดรบั กรดแอบไซซิก 80 ไมโครโมลาร พบวา
ปริมาณ Chl a มีแนวโนมลดลงเชนกันแตไมแตกตางทางสถิติแตปริมาณ Chl b ไมไดรับผลจาก
ภาวะเค็ม อยางไรก็ตาม ในตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก 120 ไมโครโมลาร มีการตอบสนองทีต่ างไป
กลาวคือมีปริมาณ Chl a เทากับ 2.52 และปริมาณ Chl b เทากับ 1.09 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนัก
สด ซึง่ มากที่สดุ ในทุกชุดทดลองและไมแตกตางทางสถิตเิ มื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม
(ตารางที่ 40, 41และรูปที่ 48, 49)
สวนในใบลางเมื่อเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟลลของตนที่ไมไดรับภาวะเค็มในวันที่ 21
กับในวันที่ 14 (กอนยายปลูกในภาวะเค็มสูง) พบวาปริมาณ Chl a และ Chl b มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เล็กนอยในวันที่ 21 ในขณะที่ปริมาณ Chl a ของตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก 80 ไมโครโมลารมี
แนวโนมลดลงโดยลดลงจาก 1.72 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสดในวันที่ 14 เหลือเพียง 1.10
มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสดในวันที่ 21 (ตารางที่ 38, 39 และรูปที่ 46, 47) สวนการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของปริมาณคลอโรฟลลระหวางชุดทดลองในวันที่ 21 พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ
อยางไรก็ตาม มีแนวโนมใหเห็นวาตนควบคุมที่ถูกยายปลูกในภาวะเค็มสูงและตนที่ไดรับกรดแอบ
ไซซิก 80 ไมโครโมลารมปี ริมาณ Chl a ลดลงโดยมีปริมาณ Chl a เทากับ 1.23 และ 1.20
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มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ ในขณะทีต่ น ที่ไมไดรับภาวะเค็มมี Chl a เทากับ 1.73
มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด เมื่อเปรียบเทียบระหวางสองตําแหนงใบพบวาใบลางมีปริมาณ Chl a
และ Chl b ต่ํากวาใบบริเวณยอด
เมื่อระยะเวลาที่ไดรับภาวะเค็มสูงเพิ่มเปน 14 วัน (วันที่ 28) ปริมาณคลอโรฟลลในใบ
ลางของตนที่ไมไดรบั ภาวะเค็มมีคาลดลงอยางชัดเจน และพบวาตนทีเ่ พิ่งไดรบั ภาวะเค็มมีการ
หลุดรวงของใบลางทําใหไมสามารถวัดปริมาณคลอโรฟลลได อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางชุดทดลองพบวามีปริมาณ Chl a และ Chl b ไมแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 38, 39
และรูปที่ 46, 47) สวนในใบบริเวณยอดพบวาภาวะเค็มไมมีผลชัดเจนตอปริมาณคลอโรฟลลทงั้
สองชนิดเชนกัน โดยตนที่ไมไดรับภาวะเค็มมีปริมาณ Chl a และ Chl b เทากับ 2.07 และ 0.71
มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด ในขณะทีต่ นทีไ่ ดรับภาวะเค็มระดับกลางมากอนมี Chl a และ Chl b
เทากับ 1.83 และ 0.80 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด

บทที่ 5
อภิปรายผลการทดลอง
1. การทดลองเบือ้ งตน การศึกษาหาความเขมขนของกรดแอบไซซิกที่เหมะสมสําหรับใช
ในการทดลอง
เมือ่ ถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ไดรบั ภาวะเค็มเปนเวลา 10 วัน พบวาภาวะเค็มมีผลยับยั้งการ
เจริญเติบโตของสวนยอดแตไมมีผลที่ชัดเจนตอการเจริญเติบโตของราก (ตารางที่ 1) และมีแนว
โนมใหเห็นวาตนที่ไดรับกรดแอบไซซิกทุกความเขมขนมีนํ้าหนักแหงตนเฉลี่ยมากกวาตนที่ไดรับ
ภาวะเค็มโดยไมไดรับกรดแอบไซซิก โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ความเขมขนของกรดแอบไซซิกสูงสุดคือ
80 ไมโครโมลาร สอดคลองกับการศึกษาในขาวฟางโดย Amzallag และคณะ (1990) ซึ่งพบวาการ
ใหกรดแอบไซซิกความเขมขน 8 40 และ 160 ไมโครโมลารทางใบชวยใหขาวฟางมีการเจริญเติบ
โตของสวนตนดีกวาตนที่ไดรับภาวะเค็มโดยไมไดรับกรดแอบไซซิก โดยกรดแอบไซซิกที่ใหกับตน
ขาวฟางนีม้ บี ทบาทในการลดการสะสมโซเดียมไอออนในสวนยอด และรักษาประสิทธิภาพการ
ทํางานของเอนไซม PEP Carboxylase ทําใหตนขาวฟางมีการตรึง CO2 เกิดไดเปนปกติแมวาจะมี
การปด ปากใบมากขึ้นเนื่องจากการไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิก
การเจริญเติบโตของสวนยอดที่เกิดไดดีขึ้นในถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ที่ไดรับกรดแอบไซซิกนี้
อาจเนือ่ งมาจากกรดแอบไซซิกไปมีผลลดการเสียนํ้าทางใบโดยการทําใหพืชปดปากใบมากขึ้น
(Zeevaart และ Creelman, 1988) ทําใหตนที่ไดรับกรดแอบไซซิกไดรับความเครียดจากการขาด
นําน
้ อยกวาตนที่ไดรับภาวะเค็ม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อปลูกถั่วเหลืองในสภาพแสงปกติตนที่ไดรับ
ภาวะเค็มจะไดรับผลของภาวะเค็มคอนขางมาก ซึ่งภาวะขาดนํ้าที่ไดรับสามารถสงผลตอการเจริญ
เติบโตของตนได (Greenway and Munns, 1980) นอกจากนี้ การปดปากใบมากขึ้นยังอาจชวย
ใหมกี ารสะสมไอออนของเกลือในสวนยอดเกิดนอยกวาตนที่ไดรับภาวะเค็มโดยไมไดรับกรด
แอบไซซิกดวย ถั่วเหลืองที่ไดรับกรดแอบไซซิกจึงไดรับความเครียดจากภาวะเค็มนอยกวาตนที่ไม
ไดรบั กรดแอบไซซิก เมื่อศึกษาจากอัตราสวนรากตอตนพบวาตนถั่วเหลืองที่ไดรับภาวะเค็มมีอัตรา
สวนรากตอตนเพิ่มขึ้นสอดคลองกับการศึกษาในขาวสาลีและขาวบารเลย (Rawson,1986) ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาถั่วเหลืองไดรับผลของภาวะเค็มตอการเจริญเติบโตของตนอยางชัดเจน สวนตน
ถัว่ เหลืองที่ไดรับกรดแอบไซซิก 80 ไมโครโมลารมีอัตราสวนรากตอตนใกลเคียงกับตนที่ปลูกใน
สภาพทีไ่ มมเี กลือ แสดงใหเห็นวาถั่วเหลืองที่ไดรับกรดแอบไซซิกไดรับความเสียหายจากภาวะเค็ม
ตอการเจริญเติบโตของตนไมรุนแรงมาก อยางไรก็ตามจากผลที่มีตออัตราการสังเคราะหดวยแสง
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และพืน้ ที่ใบในถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 พบวาการไดรับกรดแอบไซซิกไมมีสวนชวยรักษาอัตราการ
สังเคราะหดว ยแสงและไมมีบทบาทที่ชัดเจนตอการเพิ่มพื้นที่ใบของถั่วเหลืองที่ไดรับภาวะเค็ม
2. ผลของภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกตอการเจริญเติบโต การสังเคราะหดวยแสง และ
การเปดปากใบของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 และ มข.35
ถัว่ เหลืองพันธุ สจ.5 และ มข.35 ที่ไดรับภาวะเค็มเปนเวลา 14 วันมีการเจริญเติบโตของ
สวนตนเกิดในอัตราที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ และพบวาภาวะเค็มมีผลตอการเจริญเติบโตของสวน
ตนมากกวาการเจริญของสวนรากในถั่วเหลืองทั้งสองพันธุสอดคลองกับการรายงานของ Munns
และ Termaat (1986) อยางไรก็ตามถั่วเหลืองพันธุ มข.35 ไดรบั ผลของภาวะเค็มรุนแรงกวาพันธุ
สจ.5 โดยพบวาการเจริญเติบโตถูกยับยั้งทั้งสวนตนและสวนราก และเมื่อดูจากอัตราสวนรากตอ
ตนจะเห็นไดวาตนที่ไดรับภาวะเค็มของพันธุ มข.35 มีอัตราสวนรากตอตนเพิ่มขึ้นถึง 71 เปอรเซ็นต
ในขณะที่พันธุ สจ.5 มีอตั ราสวนรากตอตนเพิ่มขึ้นเพียง 48 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังพบวาพันธุ
สจ.5 ที่ไดรับกรดแอบไซซิก 80 ไมโครโมลารมีอัตราสวนรากตอตนใกลเคียงกับตนที่ปลูกในสภาพ
ปกติ ซึง่ แสดงใหเห็นวาตนถั่วเหลืองไดรับผลจากภาวะเค็มตอการเจริญเติบโตไมรุนแรง ในขณะที่
พันธุ มข.35 ที่ไดรับกรดแอบไซซิกมีอัตราสวนรากตอตนไมแตกตางจากตนที่ไดรับภาวะเค็มโดยไม
ไดรบั กรดแอบไซซิก อยางไรก็ตาม เมื่อดูจากผลที่มีตอนํ้าหนักแหงตนจะเห็นไดวาการไดรับกรด
แอบไซซิกทางใบทุกสองวันเปนเวลา 14 วันในระหวางที่ถั่วเหลืองไดรับภาวะเค็มไมมีสวนชวยเพิ่ม
การเจริญเติบโตของตนถั่วเหลืองทั้งสองพันธุอยางมีนัยสําคัญ ผลดังกลาวขัดแยงกับผลจากการ
ทดลองเบือ้ งตนทีพ่ บแนวโนมวาตนที่ไดรับกรดแอบไซซิกมีนํ้าหนักแหงตนเฉลี่ยมากกวาตนที่ไดรับ
ภาวะเค็มโดยไมไดรับกรดแอบไซซิก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลของสภาพแวดลอมที่ตางกันในแตละ
รอบทดลอง โดยในการทดลองเบื้องตนถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ไดรับแสงอยางเต็มที่ตางจากการ
ทดลองที่ 1 ซึง่ ถัว่ เหลืองทั้งสองพันธุไดรับแสงไมเต็มที่เนื่องจากสภาพอากาศที่มีเมฆมาก ทําใหตน
ทีไ่ มไดรบั ภาวะเค็มซึ่งเปนตนควบคุมมีการเจริญเติบโตไมเต็มที่ ในขณะเดียวกันตนที่ไดรับภาวะ
เค็มก็ไดรบั ความเครียดจากการขาดนํ้านอยกวาเมื่ออยูในสภาพที่มีความเขมแสงสูง เพราะมีการ
ระเหยของนําทางปากใบน
้
อยกวา การไดรับกรดแอบไซซิกเพิ่มขึ้นจึงไมมีสวนชวยลดการเสียนํ้า
ทางปากใบตางไปจากตนที่ไดรับภาวะเค็มโดยไมไดรับกรดแอบไซซิกอยางชัดเจน ดังนั้น จึงทําให
การเปรียบเทียบภายในชุดทดลองไมเห็นแนวโนมของกรดแอบไซซิกเชนที่พบในการทดลองเบื้อง
ตน
จากการวัดอัตราการสังเคราะหดวยแสง (A) และการเปดปากใบของถั่วเหลืองทั้งสองพันธุ
พบวามีการลดลงอยางชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อระยะเวลาที่ไดรับภาวะเค็มนานขึ้น สอดคลองกับที่มี
การศึกษาในพืชชนิดอื่นๆ เชน Phaseolus vulgaris L.(Sibole และคณะ, 1998; Seemann และ
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Chritchley, 1985) เมือ่ ถัว่ เหลืองเริ่มไดรับภาวะเค็ม (วันที่ 2) พบวามีการตอบสนองตอภาวะ
เครียดอยางรวดเร็วโดย Gs และ A ถูกยับยัง้ อยางเห็นไดชัด จากผลการศึกษาพบวาคา stomatal
conductance (Gs)ไดรบั ผลกระทบจากภาวะเค็มมากกวาอัตราการสังเคราะหดวยแสง (A) โดย
Gs ลดลงมากกวา 50 เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับภาวะเค็มและเมื่อระยะเวลานาน
ขึน้ ภาวะเค็มยับยั้ง Gs ทัง้ ทีใ่ บลางและใบบริเวณยอด ในขณะที่มีผลตอ A เฉพาะทีต่ ําแหนงใบลาง
โดยที่ใบบริเวณยอดยังคงมีคา A ไมแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม
แสดงใหเห็นวาภาวะเค็มมีผลตอความสัมพันธของนํ้ามากกวาการตรึง CO2
การปดปากใบมากขึ้นในภาวะเค็มชวยลดการสูญเสียนํ้าในพืชและมีผลตออัตราการ
สังเคราะหดวยแสง เนื่องจากทําใหการตรึง CO2 จากบรรยากาศเกิดไดนอยลง (Delfine และคณะ,
1998) ซึง่ โดยปกติแลวการลดลงของ Gs เนื่องจากภาวะเค็มมักเกิดควบคูกับการลดลงของ A
(Downton และคณะ, 1985; Wong และคณะ, 1985; Longstreth และคณะ, 1994; Sibole และ
คณะ, 1998) แตในการทดลองครั้งนี้พบวาเมื่อไดรับภาวะเค็มเปนเวลานานขึ้น (วันที่ 10 และ 14)
ใบบริเวณยอดยังคงมี A เปนปกติในขณะที่ Gs ลดลงมากกวา 50 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาการ
ปดปากใบมากขึ้นไมมีผลตอกระบวนการตรึง CO2 ทีค่ ลอโรพลาสต อาจเนื่องมาจากในการทดลอง
ครัง้ นี้ ใบบริเวณยอดไดรับผลกระทบจากภาวะเค็มไมรุนแรงมาก เนื่องจากถั่วเหลืองมีความ
สามารถในการปองกันสวนยอดของตนทําใหรักษาระดับของ A ที่ใบบริเวณยอดไวไดแมวาจะมี
การปดปากใบมากขึน้ ซึ่งก็มีการรายงานเชนกันวาภาวะเค็มอาจทําใหพืชปดปากใบมากขึ้นโดยที่
ไมมผี ลตอ A ได โดยเกิดในกรณีที่ความรุนแรงของภาวะเค็มมีไมมากดังเชนการศึกษาโดย Sibole
และคณะ (1998) พบวาตนถั่วพุม Phaseolus vulgaris L. ทีไ่ ดรับภาวะเค็มระดับ 25 และ 50
มิลลิโมลารเปนเวลา 13 วัน มีการปดปากใบมากขึ้นโดยที่มีการสังเคราะหดวยแสงไมตางจากตนที่
ไมไดรับภาวะเค็ม
อยางไรก็ตาม ในการทดลองครั้งนี้ผลดังกลาวเปนการศึกษาในสภาพความเขมแสงตํ่า
เนือ่ งจากสภาพอากาศที่มีเมฆมาก คา A ที่วัดไดไมใชคา A สูงสุดที่พืชมีไดในสภาพความเขมแสง
ทีจ่ ดุ อิม่ ตัว (light saturation point) การเปรียบเทียบคา A ระหวางตนที่ไดรับและไมไดรับภาวะ
เค็มจึงไมเห็นความแตกตางที่ชัดเจน หากมีการวัดคา A ในสภาพความเขมแสงที่จุดอิ่มตัวนาจะ
สามารถตอบขอสงสัยในเรื่องนี้ได ในการตอบสนองของพืชตอความเขมแสงพบวาความเขมแสงที่
ลดลงทําใหคา A ของพืชลดลงทั้งในตนที่ไดรับและไมไดรับภาวะเค็ม ซึ่งการลดลงของคา A นี้สอด
คลองกับการปดปากใบมากขึ้นดวย (รูปที่ 13 และ 14) Downton และคณะ (1985) ศึกษาเปรียบ
เทียบการวัดคา A ที่สภาพความเขมแสงที่จุดอิ่มตัวกับความเขมแสง 450 µmol m-2 s-1 ในตน
Spinacia oleracea ทีป่ ลูกในภาวะเค็ม พบวาการวัดผลในสภาพความเขมแสงที่จุดอิ่มตัวพืชที่ได
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รับภาวะเค็มมีคา Gs และความเขมขนของ CO2 ในชองวางระหวางเซลล (Ci) สูงกวาการวัดใน
สภาพความเขมแสง 450 µmol m-2 s-1 ซึง่ มีผลทําใหคา A สูงขึ้นดวย และการวัดผลที่ความเขมแสง
ทีจ่ ดุ อิม่ ตัวทําใหสามารถเห็นความแตกตางระหวางชุดทดลองไดชัดเจนมากกวาการวัดผลใน
สภาพความเขมแสง 450 µmol m-2 s-1 สําหรับถัว่ เหลืองในการทดลองครั้งนี้ จากการสังเกตพบวา
คา A เริ่มคงที่เมื่อไดรับความเขมแสงมากกวา 500 µmol m-2 s-1
เมือ่ ระยะเวลาทีไ่ ดรับภาวะเค็มนานขึ้น ถั่วเหลืองทั้งสองพันธุที่ไดรับภาวะเค็มมีคา A ใน
ใบลางลดลงสอดคลองกับการปดปากใบมากขึ้น การลดลงของคา A สวนหนึ่งเกิดจากการยับยั้งที่
ปากใบ โดยมีการแพรเขาของ CO2 ลดลง (Delfine และคณะ 1998) นอกจากนี้ยังอาจเกิดจาก
ปจจัยทีไ่ มเกี่ยวของกับปากใบดวย การศึกษาโดย Longstreth และคณะ (1994) พบวาตน
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.ทีไ่ ดรับภาวะเค็มมีคา A ลดลงสัมพันธกับการลด
ลงของคา Gs (R2= 0.997) แตพบวาคา Ci ไมมกี ารเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับ
ภาวะเค็มแสดงใหเห็นวาการปดปากใบมากขึ้นนี้ไมมีผลยับยั้งการแพรเขาของ CO2 แตการลดลง
ของคา A นาจะเกิดจากองคประกอบในระดับเซลล การศึกษาในตน Phaseolus vulgaris L. ที่ได
รับภาวะเค็มสูงโดย Seemann และคณะ (1998) ไดอธิบายการลดลงของคา A วาอาจเปนผลมา
จากการมีปริมาณคลอไรดในคลอโรพลาสตสูงนอกเหนือจากผลของการปดปากใบมากขึ้น เชน
เดียวกันกับ Sibole และคณะ (1998) ที่ศึกษาในพืชชนิดเดียวกันไดอธิบายถึงบทบาทในการยับยั้ง
A เนือ่ งจากปริมาณโซเดียมที่มีมากในเซลล
จากผลของภาวะเค็มที่มีตอ A และ Gs จะเห็นไดวาถั่วเหลืองทั้งสองพันธุไดรับผลกระทบ
จากภาวะเค็มตอการสังเคราะหดวยแสงและการเปดปากใบในทํานองเดียวกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
เฉพาะทีต่ าแหน
ํ
งใบลางเพื่อศึกษาถึงอาการหรือความรุนแรงของภาวะเค็ม จะเห็นไดวาการยับยั้ง
Gs ของใบลางเนือ่ งจากภาวะเค็มในถั่วเหลืองทั้งสองพันธุเกิดในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (รูปที่ 12
และ 16) โดยวันที่ 10 ของการไดรับภาวะเค็ม คา Gs ในใบลางของถั่วเหลืองทั้งสองพันธุถูกยับยั้ง
มากกวา 60 เปอรเซ็นตเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ในวันที่ 10 นี้พันธุ มข.35 ทีไ่ ดรับภาวะเค็มมี
การลดลงของคา A นอยกวาพันธุ สจ.5 ทัง้ ทีม่ กี ารปดปากใบเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน แต
เมือ่ สิน้ สุดการทดลองใบลางของพันธุ มข.35 มีความเสียหายจากภาวะเค็มมากขึ้นจนไมสามารถ
วัดคา A ได แสดงใหเห็นวาในระยะแรกที่ไดรับภาวะเค็มถั่วเหลืองทั้งสองพันธุ ไดรับผลจากภาวะ
เค็มตอ A และ Gs ไมตา งกัน แตเมื่อระยะเวลานานขึ้น พันธุ มข.35 ไดรับความเสียหายจากภาวะ
เค็มรุนแรงกวาพันธุ สจ.5 เปนการตอบสนองในลักษณะเชนเดียวกับผลที่มีตอการเจริญเติบโต ซึ่ง
เกีย่ วของกับการเขาสูระยะ log phase ของพันธุ สจ.5 ที่เร็วกวาพันธุ มข.35 อาจกลาวไดวา
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ถัว่ เหลืองพันธุ สจ.5 สามารถปรับตัวตอภาวะเค็มที่ไดรับได ในขณะที่พันธุ มข.35 ไมสามารถปรับ
ตัวไดจงึ มีความเสียหายมากขึ้นเมื่อระยะเวลาที่ไดรับภาวะเค็มนานขึ้น
สําหรับผลของการใหกรดแอบไซซิกจากภายนอกตอคา A และ Gs พบวาในระยะแรกที่ได
รับภาวะเค็ม (วันที่ 2) ซึ่งผลของภาวะเค็มยังมีไมมากนัก กรดแอบไซซิกที่ใหมีแนวโนมเพิ่มการปด
ปากใบในถัว่ เหลืองทั้งสองพันธุ (รูปที่ 12 และ 16) รวมทั้งการสังเคราะหดวยแสงในพันธุ สจ.5
ดวย (รูปที่ 11) แตเมื่อระยะเวลาที่ไดรับภาวะเค็มนานขึ้นกรดแอบไซซิกที่ใหไมมีผลที่ชัดเจนตอ A
แตพบวาคา Gs ของใบลางของพันธุ มข.35 มีแนวโนมลดลงเนื่องจากการไดรับกรดแอบไซซิกใน
วันที่ 6 และ 10 (รูปที่ 16) แตไมแตกตางทางสถิติ แสดงใหเห็นวาพันธุ มข.35 มีการตอบสนองตอ
กรดแอบไซซิกที่ใหโดยเปนการตอบสนองในทางลบ กลาวคือการไดรับกรดแอบไซซิกมีแนวโนมใน
การเพิม่ ความรุนแรงของภาวะเค็มใหเกิดมากขึ้นในถั่วเหลืองพันธุนี้ การลดลงของคา Gs ซึ่งเกิด
มากทีส่ ดุ ในตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก 80 ไมโครโมลารสอดคลองกับอาการของตนพืชที่ไดรับความ
เสียหายจากภาวะเค็มมากที่สุดดวย
สวนพันธุ สจ.5 พบวามีแนวโนมการตอบสนองตอกรดแอบไซซิกในวันที่ 2 (รูปที่ 12) เชน
เดียวกับพันธุ มข.35 และพบวาคา Gs ของใบบริเวณยอดในวันที่ 6 (รูปที่ 14) มีแนวโนมลดลง
เนือ่ งจากกรดแอบไซซิกดวย (ไมแตกตางทางสถิติ) การตอบสนองที่พบในพันธุ สจ.5 ดังกลาวเกี่ยว
ของกับความเขมแสงดวยกลาวคือเมื่อวัดผลในสภาพความเขมแสงสูง (วันที่ 2 และ 6) พบวาตนที่
ไมไดรบั ภาวะเค็มมีคา Gs สูงกวาการวัดในความเขมแสงตํ่า (วันที่ 10 และ 14) เมื่อเปรียบเทียบ
คา Gs ระหวางชุดทดลองทําใหเห็นแนวโนมที่เกิดขึ้นไดในวันที่ 2 และ 6 นี้ สวนพันธุ มข.35ในวันที่
6 และ 10 (รูปที่ 16) พบวาการตอบสนองของปากใบของตนที่ไมไดรับภาวะเค็มไมไดรับอิทธิพล
จากความเขมแสงเชนที่พบในพันธุ สจ.5 กลาวคือแมวาจะเปนการวัดในความเขมแสงตางกัน ใบ
ลางของตนที่ไมไดรับภาวะเค็มยังคงมีคา Gs สูงและสูงกวาตนที่ไมไดรับภาวะเค็มพันธุ สจ.5
ลักษณะเชนนีน้ า จะเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหสามารถเห็นแนวโนมผลของกรดแอบไซซิกตอการ
เปดปากใบไดชัดเจนกวาพันธุ สจ.5
อยางไรก็ตาม จากการทดสอบคาทางสถิติพบวาการใหกรดแอบไซซิกมีผลตอ A และ Gs
ไมตา งจากตนที่ไดรับภาวะเค็มเพียงอยางเดียวรวมทั้งผลที่มีตอการเจริญเติบโตของพืชดวย เนื่อง
จากภาวะเค็มทําใหมีการสังเคราะหกรดแอบไซซิกภายในเนื้อเยื่อพืชเพิ่มขึ้น (Wolf และคณะ,
1990; Peuke และคณะ, 1994; Jeschke และคณะ, 1997) ซึง่ กรดแอบไซซิกที่เพิ่มขึ้นนี้มีบทบาท
ในการยับยั้งการเจริญเติบโต (Munns และ Sharp,1993) และยับยั้งการเปดปากใบ (Zeevaart
และ Creelman, 1988; Hartung และ Davies, 1994; Thomas และ Eamus, 1999) จึงอาจ
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อธิบายไดวา ภาวะเค็มทําใหการเจริญเติบโตและการเปดปากใบของถั่วเหลืองถูกยับยั้งคอนขาง
มากแลวโดยการทํางานของกรดแอบไซซิกที่เพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อ การไดรับกรดแอบไซซิกเพิ่มขึ้นจาก
ภายนอกจึงมีผลตอถั่วเหลืองไมตางจากผลของภาวะเค็มอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ การตอบ
สนองของปากใบตอกรดแอบไซซิกในถั่วเหลืองอาจเกิดในลักษณะเชนเดียวกับที่มีการศึกษามา
กอน เชน การศึกษาในขาวโพด (Zea mays L.) ซึง่ พบวาปากใบมีการตอบสนองคอนขางดีตอ
กรดแอบไซซิกในไซเลมที่ความเขมขนตํ่าโดยมีผลลดคา Gs อยางชัดเจน และเมื่อปริมาณกรด
แอบไซซิกเพิ่มมากขึ้นกลับไมมีผลทําใหคา Gs ลดลงมากขึ้นแตอยางใด(Tardieu และคณะ,1992)
นอกจากนี้ การสังเคราะหกรดแอบไซซิกเพิ่มขึ้นเมื่อพืชไดรับภาวะเครียดจากสิ่งแวดลอมก็มีราย
งานดวยวามีการสังเคราะหในปริมาณที่มากนอยตางกันดวย พืชสวนใหญที่ไดรับภาวะขาดนํ้ามี
การเพิ่มขึ้นของกรดแอบไซซิก 10-30 เทา (Hartung และ Davies, 1994) ในขณะที่พืชบางชนิด
เชนถั่วพุม Phaseolus vulgaris L. เพิม่ เพียง 2 เทาเมื่อไดรับภาวะเครียดจากอุณหภูมิตํ่า (Trejo
และ Davies, 1991) สิง่ นีแ้ สดงใหเห็นถึงความไวในการตอบสนองตอกรดแอบไซซิกที่ตางกันในพืช
แตละชนิด ดวยเหตุผลดังกลาว แสดงใหเห็นวาการใหกรดแอบไซซิกเพิ่มขึ้นจากภายนอกจึงอาจไม
มีผลที่ชัดเจนตอการเปลี่ยนแปลงคา Gs ของถั่วเหลือง
นอกจากนี้ การตอบสนองตอกรดแอบไซซิกที่ไมชัดเจนอาจเกิดจากสาเหตุอื่น ไดแก การที่
กรดแอบไซซิกทีใ่ หทางใบเมื่อเขาสูเนื้อเยื่อพืชมีการสลายตัวเกิดขึ้นเร็วเนื่องจากถูกยอยสลายโดย
เอนไซม (catabolic enzymes)ในไซโตพลาสซึม ซึ่งมีรายงานดวยวากรดแอบไซซิกในใบที่อยูในที่
มืดถูกสลายไดเร็วกวาในที่มีแสง เนื่องจากในภาวะที่มีแสงกรดแอบไซซิกสวนใหญอยูในรูปที่มี
ประจุลบ สามารถจับอยูกับคลอโรพลาสตไดจึงไมถูกสลายโดยเอนไซม (Zeevaart และ
Creelman, 1988) สําหรับการทดลองนี้ อาจเปนไปไดวาการใหกรดแอบไซซิกเวลา 19.00 น. ซึ่ง
ทําใหพชื อยูใ นที่มืดเปนเวลานานเกินไป จนมีผลตอความเสถียรของกรดแอบไซซิกภายหลังการเขา
สูใ บ ดังนั้นจึงทําใหผลของกรดแอบไซซิกที่ใหทางใบตอคา Gs ไมแตกตางจากตนที่ไดรับภาวะเค็ม
อยางเดียว
อยางไรก็ตาม จากการหาความสัมพันธระหวาง A และ Gs ในแตละชุดทดลอง (ตารางที่
26) แสดงใหเห็นวาถั่วเหลืองมีการตอบสนองตอกรดแอบไซซิกที่ใหจากภายนอก โดยพบวาการ
ไดรบั กรดแอบไซซิกทั้งสองความเขมขนมีผลเพิ่มความสัมพันธระหวาง A และ Gs มากขึ้นใน
ถัว่ เหลืองทัง้ สองพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพันธุ มข.35 ซึ่งกรดแอบไซซิก 80 ไมโครโมลาร มีผล
เพิม่ ความสัมพันธดังกลาวมากกวาผลของภาวะเค็มอยางชัดเจน (P≤ 0.01)
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3. ผลของภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกตอการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ไอออนของเกลือ และความถี่ปากใบของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 และ มข.35
ภาวะเค็มมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองทั้งสองพันธุ โดยในระยะแรกการเจริญ
เติบโตของพันธุ สจ.5 ที่ไดรับภาวะเค็มถูกยับยั้งมากกวาพันธุ มข.35 เนื่องจากการเจริญเติบโตของ
พันธุ สจ.5 เขาสูระยะ log phase เร็วกวาพันธุ มข.35 จึงทําใหเห็นผลของภาวะเค็มตอการสรางนํ้า
หนักแหงตนและพื้นที่ใบตั้งแตวันที่ 6 ในขณะที่พันธุ มข.35 เริ่มเห็นผลของภาวะเค็มชากวาคือวันที่
10 ของการไดรับภาวะเค็ม อยางไรก็ตาม เมื่อไดรับภาวะเค็มเปนเวลา 14 วันการเจริญเติบโตของ
พันธุ มข.35 ถูกยับยั้งรุนแรงกวาพันธุ สจ.5 โดยมีการสรางนํ้าหนักแหงตนเกิดในอัตราที่ลดลงถึง
50 เปอรเซ็นต ในขณะที่พันธุ สจ.5 มีการลดลงเพียง 35 เปอรเซ็นต รวมทั้งมีการยับยั้งการเจริญ
เติบโตของรากเกิดอยางชัดเจนเฉพาะในพันธุ มข.35 ดวย นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตราสวน
รากตอตนในพันธุ มข.35 เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาตนถั่วเหลืองไดรับผลเสียหายจากภาวะเค็มตอ
การเจริญเติบโตอยางรุนแรง ผลดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทนตอภาวะเค็มของ
พันธุ สจ.5 ทีม่ ากกวาพันธุ มข.35 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาผลของภาวะเค็มในถั่วเหลืองโดย
Velagaleti และ Schweitzer (1995) ซึง่ พบวาในพันธุทนเค็มจะมีการลดลงของนํ้าหนักแหงตน
และรากนอยกวาพันธุไมทนเค็ม
จากการศึกษาถึงการสะสมไอออนของเกลือในถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 และ มข.35 ที่ไดรับ
ภาวะเค็มระดับตางๆกันเปนเวลา 20 วัน พบวาถั่วเหลืองทั้งสองพันธุมีกลไกในการปองกันความ
เสียหายจากภาวะเค็มโดยมีการสะสมโซเดียมไวในลําตนมากกวาที่แผนใบเชนเดียวกัน (ศิริพรรณ
บรรหาร, 2543) สวนในการทดลองครั้งนี้สนใจศึกษาถึงการสะสมไอออนของเกลือในใบโดยเปรียบ
เทียบระหวางตําแหนงใบลางและใบบริเวณยอดควบคูไปกับการวัดคา A และ Gs พบวาถั่วเหลือง
ทัง้ สองพันธุม กี ารสะสมไอออนของเกลือเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาที่ไดรับเกลือนานขึ้น และมีการ
สะสมคลอไรดในใบมากกวาโซเดียม โดยเมื่อไดรับภาวะเค็มนาน 14 วันพบวามีปริมาณคลอไรด
เพิม่ ขึน้ ในใบลางเนือ่ งจากภาวะเค็มถึง 12 เทา ในขณะที่ปริมาณโซเดียมเพิ่มขึ้นเพียง 1.6 เทาใน
ถัว่ เหลืองพันธุ มข.35 และมีปริมาณไมเปลี่ยนแปลงในพันธุ สจ.5 แสดงใหเห็นวาถั่วเหลืองเปนพืช
ทีส่ ามารถลดการสะสมโซเดียมในใบ สอดคลองกับการรายงานของ Durand และ Lacan (1994)
ทีพ่ บวาถั่วเหลืองพันธุ Hodgson สามารถลดปริมาณโซเดียมในใบไดโดยการสะสมไวในสวนของ
ลําตน และมีการสะสมคลอไรดมากในแผนใบเชนเดียวกับ Velagaleti และ Schweitzer (1995)
การมีปริมาณคลอไรดเพิ่มขึ้นมากในใบลางของถั่วเหลืองทั้งสองพันธุนี้ สอดคลองกับอาการของใบ
ทีพ่ บคือ อาการใบแหงตายเปนจุด (necrosis)บริเวณใกลขอบใบและอาการใบเหลือง (chlorosis)
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ซึง่ มีรายงานวาอาการใบไหมเปนผลของความเปนพิษของคลอไรดตอเซลลใบถั่วเหลือง (Yang
และ Blanchar, 1993)
การสะสมไอออนของเกลือเกิดในใบลางมากกวาใบบริเวณยอด เปนกลไกหนึ่งที่พืชมีเพื่อ
ปองกันใบออนจากภาวะเค็ม (Greenway และ Munns, 1980) ในการทดลองนี้ปริมาณโซเดียมใน
ใบบริเวณยอดของถั่วเหลืองไมเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาวะเค็ม ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของโซเดียม
ในใบลางในพันธุ มข.35 อาจอธิบายไดดวยงานวิจัยของ Durand และ Lacan (1994) ที่พบวา
ถัว่ เหลืองมีปริมาณโซเดียมในไซเลมแซปลดลงตามความสูงของตนที่เพิ่มขึ้น เกิดจากเนื้อเยื่อลําตน
รอบทอลําเลียงมีการดูดรับโซเดียมเอาไว ปริมาณโซเดียมที่ถูกลําเลียงไปยังยอดจึงลดลง ดวยเหตุ
ผลนีจ้ งึ มีปริมาณไอออนของเกลือทั้งสองชนิดในใบบริเวณยอดนอยกวาใบลาง ในการทดลองครั้งนี้
ตนถัว่ มีความสูงมาก (ประมาณ 1 เมตร) เนื่องจากเปนการปลูกในสภาพภูมิอากาศที่มีเมฆบดบัง
แสงมาก จึงนาจะเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหถั่วเหลืองทั้งสองพันธุสามารถเจริญเติบโตไดในระดับ
ความเค็มนีแ้ ละมีปริมาณโซเดียมในใบบริเวณยอดไมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม พบวาปริมาณคลอไรด
ในใบบริเวณยอดมีการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม แสดงใหเห็นวาถั่วเหลือง
มีความสามารถจํากัดในการลดการลําเลียงคลอไรดไปยังใบบริเวณยอด
เมือ่ เปรียบเทียบการสะสมไอออนของเกลือระหวางถั่วเหลืองทั้งสองพันธุ จะเห็นไดชัดเจน
วาถัว่ เหลืองพันธุ สจ.5 มีความสามารถในการตานทานตอภาวะเค็มไดดีกวาพันธุ มข.35 โดย
สามารถปองกันการเพิ่มขึ้นของโซเดียมในใบบริเวณยอดและใบลางได นอกจากนี้ ตลอดระยะ
เวลาการไดรบั ภาวะเค็ม 14 วันถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ไมมีการหลุดรวงของใบลาง ในขณะที่พันธุ
มข.35 แสดงอาการของเกลือที่ใบลาง และมีการทิ้งใบในฤดูปลูกที่สภาพอากาศคอนขางรอน
(เดือนเมษายน-พฤษภาคม) นอกจากความสามารถในการลดการสะสมโซเดียมในใบแลว
ถัว่ เหลืองพันธุ สจ.5 ยังมีการสะสมคลอไรดคิดเปนเปอรเซ็นตที่ตํ่ากวาพันธุ มข.35 อีกดวย เชน
เมือ่ ไดรบั ภาวะเค็ม 14 วัน พันธุ สจ.5 มีปริมาณคลอไรดในใบลาง 1.45 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง
ในขณะทีพ่ นั ธุ มข.35 มีปริมาณคลอไรด 6.29 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง ซึ่งในการศึกษาใน
ถัว่ เหลืองพันธุ แมนจู (Manchu) และเซนเทนเนียล (Centennial) ซึง่ เปนพันธุทนเค็ม ก็พบวามีการ
สะสมคลอไรดในใบตํ่ากวาในพันธุวิลเลี่ยมส (Williams) และแจ็คสัน (Jackson) ซึง่ เปนพันธุไมทน
เค็มเชนกัน (Velagaleti และ Schweitzer, 1995) การที่พันธุ สจ.5 มีการสะสมคลอไรดในใบนอย
กวาพันธุ มข.35นี้ อาจอธิบายไดโดยงานวิจัยของศิริพรรณ บรรหาร (2543) ซึ่งพบวาพันธุ สจ.5 มี
การสะสมคลอไรดสวนหนึ่งไวในลําตนไดทําใหมีปริมาณคลอไรดในใบตํ่า ในขณะที่พันธุ มข.35 มี
ปริมาณคลอไรดในใบสูงกวาในลําตน
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นอกจากนี้ จากการหาความสัมพันธระหวางการสะสมโซเดียมและคลอไรดในใบกับคา A
และ Gs (ตารางที่ 35) จะเห็นวาในพันธุ สจ.5 การสะสมไอออนของเกลือในใบมีความสัมพันธกับ
A และ Gs ไมชดั เจน ในขณะที่พันธุ มข.35 พบวามีความสัมพันธดังกลาวทั้งในใบบริเวณยอดและ
ใบลาง ความสัมพันธระหวางการสะสมคลอไรดกับการลดลงของคา A และ Gs (r = -0.690 และ
r = -0.873 ตามลําดับ) และความสัมพันธระหวางปริมาณโซเดียมกับ Gs ในใบลางของพันธุ
มข.35 ( r = -0.548) อาจใชอธิบายการลดลงของคา A และ Gs ในการทดลองที่ 1 ไดวาการสะสม
ไอออนของเกลือมีสวนในการทําใหเกิดการลดลงของคา A และ Gs ผลดังกลาวสอดคลองกับที่
Seemann และ Critchley (1985) และ Rawson (1986) ไดอธิบายไววาการสังเคราะหดวยแสงที่
ลดลงมากในภาวะเค็มนอกจากเปนผลจากการปดปากใบมากขึ้นแลวยังเกิดจากความเปนพิษของ
ปริมาณคลอไรดที่มีมากในใบดวย นอกจากนี้ การลดลงของคา A เมือ่ ไดรับภาวะเค็มเปนเวลานาน
อาจเกิดจากอายุของใบที่เพิ่มขึ้นดวย ซึ่งมีการศึกษาทีพ่ บเชนกันวาการสังเคราะหดวยแสงลดลง
เนือ่ งจากอายุใบดวย (Rawson และคณะ, 1983) การลดลงของคา A ในตนที่ไดรับภาวะเค็มเปน
เวลานาน จึงนาจะเปนผลรวมกันระหวางอายุของใบที่เพิ่มขึ้นกับผลของภาวะเค็มที่มีตอการเปด
ปากใบและการเพิ่มขึ้นของปริมาณคลอไรดในใบ นอกจากนี้ จากความสัมพันธดังกลาวแสดงให
เห็นวาพันธุ มข.35 มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาวะเค็มตอกระบวนการตางๆมากกวาพันธุ สจ.5
และเมือ่ พิจารณารวมกับการลดลงของอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ (ตารางที่ 25) และการยับยั้ง
การสรางนําหนั
้ กแหงตนและรากเนื่องจากภาวะเค็ม จะเห็นไดวาพันธุ มข.35 ซึ่งเปนพันธุที่มี
ศักยภาพในดานการทนแลงมีความสามารถในการทนตอภาวะเค็มไดนอยกวาพันธุ สจ.5
สําหรับผลของกรดแอบไซซิกตอการสะสมไอออนของเกลือ จะเห็นไดวากรดแอบไซซิกไมมี
ผลทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในถั่วเหลือง ในขณะที่มีงานวิจัยในพืชชนิดอื่นพบวาการชักนําดวย
การใหกรดแอบไซซิกจากภายนอกสามารถลดการสะสมโซเดียมในตนพืชได เชน ขาวบารเลย
(Hordeum vulgare L., Popova และคณะ, 1995) ขาวฟาง (Sorghum bicolor (L.) Moench,
Amzallag และคณะ, 1990) และ Pisum sativum L. cv. Ran1 (Fedina และคณะ, 1994) เมื่อ
พิจารณาจากผลของกรดแอบไซซิกตอการเปดปากใบจากคา Gs ในวันที่ 14 ของการไดรับภาวะ
เค็ม (รูปที่ 12) จะเห็นวาการไดรับหรือไมไดรับกรดแอบไซซิกมีผลยับยั้งการเปดปากใบไมแตกตาง
กันอยางมีนยั สําคัญ ซึ่งการเปดปากใบนี้มีผลตอการลําเลียงไอออนของเกลือไปยังสวนยอด
(Fedina และคณะ, 1994) ดังนัน้ การใหกรดแอบไซซิกจึงไมมีผลลดการลําเลียงโซเดียมไปยังยอด
เหมือนกับทีม่ ีการศึกษาพบในพืชชนิดตางๆ ดังกลาว
เมือ่ สิน้ สุดการทดลองจากการวัดนํ้าหนักแหงของตนและราก ทําใหทราบวาการใหกรด
แอบไซซิกจากภายนอกไมสามารถทําใหถั่วเหลืองมีการเจริญเติบโตดีขึ้นในภาวะเค็มได ยิ่งไปกวา
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นัน้ ยังพบแนวโนมของการยับยั้งการเจริญเติบโตในถั่วเหลืองพันธุ มข.35 ซึ่งเห็นไดจากอัตราการ
เจริญเติบโตสัมพัทธที่ลดลงอยางชัดเจนอีกดวย ผลดังกลาวขัดแยงกับการศึกษาในพืชบางชนิด ที่
พบวาการใหกรดแอบไซซิกจากภายนอกสามารถชวยลดผลของภาวะเค็มได ซึ่งพืชที่ศึกษามีทั้งพืช
กลุม C4 เชน ขาวฟาง (Amzallag และคณะ, 1990) และขาวโพด (Zhao และคณะ, 1995) และพืช
กลุม C3 เชน ขาว (Oryza sativa L.)(Bohra และคณะ, 1995) และขาวบารเลย (Popova และ
คณะ, 1995) ซึง่ ถัว่ เหลืองก็เปนพืช C3 เชนกัน ในพืช C4 เชน ขาวฟาง Amzallag และคณะ (1990)
ไดอธิบายถึงบทบาทของกรดแอบไซซิกในการชวยลดปริมาณโซเดียมในตนพืชและการเพิ่มประ
สิทธิภาพการทํางานของเอนไซม PEP Caboxyase ทําใหพืชมีการตรึง CO2 ไดดีแมวาการปดปาก
ใบจะเพิม่ ขึน้ พืชจึงสามารถเจริญเติบโตไดดีในภาวะเค็ม สวนในพืชกลุม C3 เชนขาวบารเลย พบ
วากรดแอบไซซิกมีบทบาทในการรักษาอัตราการตรึง CO2 และลดปริมาณโซเดียมและคลอไรดใน
ตนพืช แตเปนการใหกรดแอบไซซิกทางระบบรากพืช (Popova และคณะ, 1995) และการศึกษาใน
ขาวซึง่ เปนการใหกรดแอบไซซิกทางใบ ผูวิจัยก็อธิบายถึงบทบาทของกรดแอบไซซิกในการลด
ปริมาณโซเดียมในสวนตนดวยเชนกัน (Bohra และคณะ, 1995) สวนในการทดลองครั้งนี้ จะเห็น
ไดวา การใหกรดแอบไซซิกไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณไอออนของเกลือทั้งสองชนิดแตอยาง
ใด สอดคลองกับผลที่มีตอการเปดปากใบในถั่วเหลืองที่ไมตางจากเมื่อไดรับภาวะเค็มเพียงอยาง
เดียว กรดแอบไซซิกจึงไมมีผลชักนําใหถั่วเหลืองเจริญไดดีขึ้นเมื่อไดรับภาวะเค็ม
อยางไรก็ตาม การใหกรดแอบไซซิกเพื่อชักนําการปรับตัวไมสามารถทําไดในพืชบางชนิด
เชนกัน ไดแก การศึกษาในตนขาวสาลี (Triticum aestivum L.)โดยการใหกรดแอบไซซิก 20 ppm
(เทากับ 75.6 ไมโครโมลาร) ทางใบในระหวางที่พืชไดรับภาวะเค็ม พบวาตนขาวสาลีมีการเจริญ
เติบโตของทัง้ สวนตนและรากไมตางจากตนที่ไดรับภาวะเค็มเพียงอยางเดียว (Malibari, 1993)
และการใหกรดแอบไซซิกทางรากกอนปลูกขาวสาลีในภาวะเค็ม พบวาไมสามารถลดความเสีย
หายจากภาวะเค็มได (Datta และคณะ, 1997) จะเห็นไดวาความสามารถในการชักนําการปรับตัว
ตอภาวะเค็มของกรดแอบไซซิกอาจมีขอจํากัดในเรื่องของชนิดพืชดวย นอกจากนี้ Amzallag และ
คณะ (1994) พบวาการใหกรดแอบไซซิกมีขอจํากัดเกี่ยวกับระยะการเจริญเติบโตของพืชและชวง
เวลาทีเ่ หมาะสมในการใหดวย โดยพบวาการชักนําดวยกรดแอบไซซิกในขาวฟาง ควรทําในชวง
เวลา 10 วันแรกของการไดรับภาวะเค็มเทานั้น ซึ่งในการใหกรดแอบไซซิกกับพืชชนิดใดก็ตาม จํา
เปนตองมีการศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมกับพืชแตละชนิดดวย เชน ความเขมขนของกรดแอบไซ
ซิก ระยะการเจริญเติบโตของพืช ระยะเวลาที่ใหไดรับกรดแอบไซซิก ตลอดจนความไวของปากใบ
ในการตอบสนองตอกรดแอบไซซิกจากภายนอกดวย สําหรับถั่วเหลืองที่ใชศึกษาในการทดลองครั้ง
นี้ จะเห็นไดวาแตละพันธุก็ยังมีการตอบสนองตอกรดแอบไซซิกตางกัน ดังนั้นการที่กรดแอบไซซิก
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ไมสามารถชักนําใหถั่วเหลืองมีการเจริญเติบโตดีขึ้นในภาวะเค็ม อาจเนื่องมาจากปจจัยในเรื่อง
ของชนิดพืชที่มีการตอบสนองตอกรดแอบไซซิกจากภายนอกตางกันดวย
สําหรับความถีป่ ากใบของพืชพบวามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปจจัยทางสิ่งแวดลอมได
เชน ภาวะขาดนํ้า (Ciha และ Brun, 1975; El-Hashani และ Pearson, 1995) ระดับ CO2 ที่เพิ่ม
ขึ้น (Boetsch และคณะ, 1996; Beerling และ Kelly, 1997) และความเขมแสงที่เพิ่มขึ้น
(Furukawa, 1997) สําหรับผลของภาวะเค็มตอการเปลี่ยนแปลงความถี่ปากใบจากการตรวจ
เอกสารไมพบวามีการศึกษามากอน แตเนื่องจากภาวะเค็มและภาวะขาดนํ้ามีความเกี่ยวของกัน
ในเรือ่ งของการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลของฮอรโมนพืช โดยเฉพาะเกี่ยวของกับการเพิ่ม
ขึน้ ของปริมาณกรดแอบไซซิกเชนเดียวกัน (Chapin อางถึงใน Thomas และ Bohnert, 1993) จึงมี
สมมติฐานวาถัว่ เหลืองที่ไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกอาจมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนปาก
ใบ เพือ่ ชวยในการรักษาความสัมพันธของนํ้าในใบ ซึ่งมีการศึกษาพบวามีความสัมพันธระหวางคา
ความถี่ปากใบกับคา Gs ของพืชดวย (Woodward และ Bazzaz, 1988) อยางไรก็ตาม การ
ทดลองครัง้ นีพ้ บวาการไดรับภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกไมมีผลตอความถี่ปากใบในถั่วเหลืองทั้ง
สองพันธุ ตางจากการศึกษาผลของภาวะขาดนํ้าในขาวสาลี (Triticum aestivum L.) ซึง่ พบวา
ภาวะเค็มและการใหกรดแอบไซซิกจากภายนอก ทําใหพืชมีการปรับตัวโดยมีการลดจํานวนปากใบ
ของใบทีเ่ กิดใหม เห็นไดจากคาความถี่ปากใบที่ลดลง และมีการสรางขนมากขึ้นแทน (El-Hashani
และ Pearson, 1995) ซึง่ การเปลี่ยนแปลงจาก guard mother cell ไปเปนปากใบนี้เปนลักษณะที่
ควบคุมโดยพันธุกรรม (Yang และ Sack, 1993)
การทีภ่ าวะเค็มไมมีผลตอจํานวนปากใบของใบที่เกิดใหมในการทดลองครั้งนี้ อาจอธิบาย
โดยพิจารณาผลที่มีตออัตราการสังเคราะหดวยแสง และการสะสมโซเดียมไอออนไดวา ถั่วเหลือง
ไดรบั ผลจากภาวะเค็มไมรุนแรงมาก โดยเฉพาะใบระดับบนของตนมีอัตราการสังเคราะหดวยแสง
ไมเปลีย่ นแปลงอยางมีนัยสําคัญเนื่องจากภาวะเค็ม อาจเปนไปไดวาถั่วเหลืองไมจําเปนตองมีการ
ปรับตัวโดยการลดจํานวนปากใบของใบที่เกิดใหม เพราะสามารถปองกันสวนยอดไดดวยกลไกอื่น
แลว เชน การลดการสะสมไอออนของโซเดียมในใบบริเวณยอด การลดการเสียนํ้าโดยการปรับ
ขนาดของชองเปดปากใบ ซึ่งเปนการตอบสนองที่เพียงพอในการปรับตัวตอภาวะเค็มที่พืชไดรับ
โดยไมมกี ารเปลีย่ นแปลงจํานวนปากใบ ซึ่งก็มีรายงานที่กลาวถึงการปรับตัวในลักษณะอื่นโดยไม
จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนปากใบเชนกัน เชนการที่ระดับ CO2 ทีเ่ พิม่ ขึ้นไมมีผลตอ
ความถี่ปากใบใน Phaseolus vulgaris L.(Radoglou และ Jarvis, 1992) ผูว จิ ัยไดอธิบายวาอาจ
เนือ่ งมาจากพืชมีการปรับขนาดของชองเปดปากใบ (stomatal aperture) ซึง่ เพียงพอตอการปรับ
ตัวตอระดับ CO2 ทีเ่ พิม่ ขึน้ แลว จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ปากใบ
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นอกจากนี้ ปจจัยทางสิ่งแวดลอมเดียวกัน อาจมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่
ปากใบหรือไมมีการเปลี่ยนแปลงก็ไดเชนกัน โดยพบวาพืชแตละชนิดอาจมีการตอบสนองตางกัน
ได เชน การเพิ่มขึ้นของระดับ CO2 มีผลทําใหความถี่ปากใบลดลงใน Opuntia เปนผลมาจากการ
เพิม่ ขึน้ ของจํานวนเซลลผิว (epidermal cell) (North และ คณะ,1995) แตไมมีผลตอความถี่ปาก
ใบของ Phaseolus vulgaris L. (Radoglou และ Jarvis, 1992) สวนการศึกษาความถี่ปากใบใน
ถัว่ เหลืองโดย Ciha และ Brun (1975) พบวาภาวะขาดนํ้ามีผลทําใหความถี่ปากใบเพิ่มขึ้น แตเปน
การคํานวณคาความถี่ปากใบเปนจํานวนปากใบตอพื้นที่ใบ ซึ่งความถี่ปากใบที่เพิ่มขึ้นเปนผลมา
จากการลดลงของพืน้ ที่ใบเนื่องจากภาวะขาดนํ้าเปนสาเหตุสําคัญ จากผลการศึกษาการเปลี่ยน
แปลงความถีป่ ากใบในการทดลองครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกไมมีผล
เปลีย่ นแปลงการพัฒนาจาก guard mother cell ไปเปนปากใบในถั่วเหลือง และยังแสดงใหเห็น
ดวยวาการลดลงของคา Gs เนือ่ งจากภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกในการทดลองที่ 1 นาจะเปนผล
มาจากการปดปากใบมากขึ้น โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนปากใบ
4. ผลของกรดแอบไซซิกตอการปรับตัวทางสรีรวิทยาในภาวะเค็มที่เพิ่มขึ้น
การศึกษาผลของภาวะเค็มตอปริมาณรงควัตถุในใบโดยสวนใหญมักพบวาพืชที่ไดรับ
ภาวะเค็มระดับสูงหรือไดรับภาวะเค็มเปนเวลานานมีการลดลงของปริมาณรงควัตถุในการ
สังเคราะหดวยแสงอยางชัดเจน (Downton และคณะ, 1985; Seemann และ Critchley, 1985;
Malibari, 1993; Longstreth และคณะ,1994; Zayed และ Zeid, 1997/1998; Soussi และคณะ,
1998; Attumi และคณะ 1999; Hernandez และคณะ,1999) โดยภาวะเค็มไปมีผลตอการเปลี่ยน
แปลงโครงสรางของไทลาคอยดเมมเบรนจากการมีออกซิเจนอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น (Hernandez
และคณะ,1999) การยับยั้งการสรางคลอโรฟลล (Soussi และคณะ, 1998) และการลดลงของ
ปริมาณแมกนีเซียมเนื่องจากภาวะเค็ม (Delfine และคณะ, 1998) สําหรับการทดลองนี้ พบวา
ถัว่ เหลืองพันธุ สจ.5 ที่ไดรับภาวะเค็มระดับ 80 มิลลิโมลารเปนเวลา 14 วัน การเจริญเติบโตถูก
ยับยัง้ โดยทีป่ ริมาณคลอโรฟลลในใบไมเปลี่ยนแปลงทั้งในใบที่เกิดใหมบริเวณยอดและใบลางของ
ตน เมือ่ พิจารณาถึงผลของภาวะเค็มที่ทําใหคา A และ Gs ในใบลางลดลงในการทดลองที่ 1
อาจอธิบายดวยการทดลองที่ 3 ไดวาการลดลงของคา A ไมไดเกิดจากการลดลงของปริมาณ
คลอโรฟลล แตเปนผลมาจากการลดลงของการตรึง CO2 จากการปดปากใบมากขึ้น
จากผลการทดลองจะเห็นไดวาตนถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ที่ไดรับภาวะเค็มระดับ 80
มิลลิโมลาร กอนการยายปลูกในระดับเกลือที่สูงขึ้น มีความสามารถในการปรับตัวตอภาวะเค็มได
โดยจะเห็นวาเมื่อไดรับภาวะเค็ม 120 มิลลิโมลารเปนเวลา 7 และ 14 วัน ปริมาณรงควัตถุในใบทั้ง
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ใบบริเวณยอดและใบลางไมเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ตนควบคุมที่ไดรับการยายปลูกในภาวะเค็ม
ระดับ 120 มิลลิโมลาร มีปริมาณ Chl a และ Chl b ในใบบริเวณยอดลดลงเมื่อไดรับภาวะเค็ม 7
วัน (วันที่ 21) (รูปที่ 48 และ 49)
เมือ่ ไดรบั ภาวะเค็มสูงขึ้นเปนเวลา 14 วัน (วันที่ 28) ตนควบคุมที่เพิ่งไดรับภาวะเค็มระดับ
สูงมีการปรับตัวเกิดขึ้นโดยตนพืชยังคงมีการเจริญเติบโตของสวนยอดเกิดขึ้นได และมีปริมาณ
คลอโรฟลลทั้ง Chl a และ Chl b ไมแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม
อยางไรก็ตาม แมวาปริมาณรงควัตถุในการสังเคราะหดวยแสงจะไมลดลง แตตนถั่วเหลืองไดรับ
ความเสียหายอยางมากโดยมีการหลุดรวงของใบลาง และมีการสรางใบใหมตลอดจนการเจริญ
ของแขนงขางเกิดนอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับภาวะเค็มตลอดการทดลอง การเปลี่ยน
แปลงดังกลาวมีผลตอการสังเคราะหดวยแสงโดยรวมของตน เพราะพื้นที่ใบในการสังเคราะหดวย
แสงลดลงทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง ซึ่งเห็นไดจากการลดลงของคา RGR ดังตารางที่ 37
Munns และ Termaat (1986)ไดกลาวไววาหากพืชยังคงไดรับภาวะเค็มอีกเปนเวลานาน การ
สังเคราะหดว ยแสงโดยรวมที่ลดลงจนไมสามารถสรางอาหารที่เพียงพอตอการเจริญเติบโตได จะ
ทําใหพืชตายในที่สุด
สําหรับการวัดปริมาณคลอโรฟลลในใบลาง พบวาภาวะเค็มไมมีผลกระทบตอปริมาณ
Chl a และ Chl b อาจเนือ่ งมาจากอายุใบที่เพิ่มขึ้น (อายุ 35 วัน) มีผลทําใหปริมาณคลอโรฟลล
ของตนทีไ่ มไดรับเกลือมีคาตํ่า การเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟลลที่ตําแหนงใบนี้จึงเห็นผลของ
ภาวะเค็มไมชดั เจน ดังนั้น การเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟลลที่ตําแหนงใบนี้จึงไมเหมาะสมใน
การศึกษาผลของภาวะเค็มตอปริมาณคลอโรฟลล ผลของอายุใบตอปริมาณคลอโรฟลลมีรายงาน
เชนกัน โดย Soussi และคณะ (1998) พบวาภาวะเค็มระดับ 75 และ 100 มิลลิโมลารมีผลตอ
ปริมาณคลอโรฟลลอยางมีนัยสําคัญเฉพาะที่ 4 วันแรกของการไดรับภาวะเค็ม แตเมื่อระยะเวลา
นานขึน้ ไมเห็นความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากอายุใบที่เพิ่มขึ้นในตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม
มีผลทําใหปริมาณรงควัตถุในใบลดลงดวย การเปรียบเทียบระหวางชุดทดลองจึงไมแตกตางกัน
ทางสถิติ
สําหรับการใหกรดแอบไซซิกรวมกับภาวะเค็ม พบวาเมื่อถั่วเหลืองไดรับภาวะเค็มสูงขึ้น
เปนเวลา 7 วัน ตนที่ไดรับกรดแอบไซซิกทั้งสองความเขมขนมีการตอบสนองตอภาวะเค็มตางกัน
โดยตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก 120 ไมโครโมลาร มีอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธสูงกวาโดยมีคา
RGR เทากับ 0.052 กรัมตอกรัมตอวัน ในขณะที่ตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก 80 ไมโครโมลารมีคา
RGR 0.020 กรัมตอกรัมตอวัน (ตารางที่ 37) สอดคลองกับผลที่มีตอปริมาณคลอโรฟลลในใบ
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บริเวณยอดซึ่งพบวาตนที่ไดรับกรดแอบไซซิก120 ไมโครโมลารมีปริมาณ Chl a และ Chl b มากที่
สุดและไมแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม ในขณะที่ตนที่ไดรับกรด
แอบไซซิก 80 ไมโครโมลารมีปริมาณ Chl a ในใบบริเวณยอดลดลงอยางมีนัยสําคัญ ซึง่ สอดคลอง
กับบทบาทของกรดแอบไซซิกที่โดยปกติแลวพบวากรดแอบไซซิกมีผลตรงขามกับไคเนติน
(kinetin) คือทําใหปริมาณคลอโรฟลลในใบลดลง (Malibari,1993) และสอดคลองกับการศึกษา
โดย Fedina และคณะ (1994) ซึ่งพบวาการใหการกรดแอบไซซิกกับตน Pisum sativum L.กอน
การไดรับภาวะเค็มมีผลทําใหปริมาณ Chl a ลดลง อยางไรก็ตาม พบวาการใหกรดแอบไซซิกรวม
กับภาวะเค็ม 150 มิลลิโมลารมีผลเพิ่มปริมาณ Chl a ไดในตนขาวสาลี (Malibari, 1993) และการ
ใหกรดแอบไซซิกความเขมขน 50 ไมโครโมลารมีผลเพิ่มปริมาณคลอโรฟลลในตนยาสูบ
(Nicotiana tabacum L.) ในขณะที่ความเขมขน 100 ไมโครโมลารไมมีผลตอปริมาณคลอโรฟลล
(Pospisilova และคณะ, 1998) แสดงใหเห็นวาการไดรับกรดแอบไซซิกรวมกับภาวะเค็มสามารถ
เปลีย่ นบทบาทของกรดแอบไซซิกไดดวยเชนกัน และการตอบสนองตอกรดแอบไซซิกจากภายนอก
นี้ อาจเกีย่ วของกับสภาพทดลองและความเขมขนของกรดแอบไซซิกที่เหมาะสมที่พืชไดรับดวย
เมือ่ ระยะเวลานานขึ้น (วันที่ 28) พบวาในทุกชุดทดลองมีปริมาณคลอโรฟลลในใบบริเวณ
ยอดไมตา งกัน แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของถั่วเหลืองพันธุนี้ในการปองกันสวน
ยอดของตนจากภาวะเค็มได อยางไรก็ตาม เมื่อดูจากนํ้าหนักแหงตนจะเห็นไดชัดเจนวาถั่วเหลือง
ไดรบั ผลจากภาวะเค็มอยางมาก แสดงใหเห็นวาแมถั่วเหลืองจะสามารถรักษาปริมาณรงควัตถุใน
ใบบริเวณยอดไวไดแตการปรับตัวนี้ยังไมเพียงพอตอการรักษาอัตราการเจริญเติบโตของตน จาก
รูปที่ 45 จะเห็นไดวาการตอบสนองของถั่วเหลืองตอภาวะเค็มจะแสดงอาการชัดเจนขึ้นเมื่อระยะ
เวลาทีไ่ ดรับภาวะเค็มเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 ไดรับภาวะเค็มระดับ 120 มิลลิโมลารเปน
เวลา 14 วัน มีนํ้าหนักแหงตนลดลง 60-80 เปอรเซ็นต การที่ตนถั่วเหลืองที่ไดรับภาวะเค็ม 80
มิลลิโมลารมากอนมีการปรับตัวตอภาวะเค็มที่เพิ่มขึ้นในการทดลองนี้ สอดคลองกับการศึกษาผล
ของภาวะเค็มตอการเจริญเติบโตของขาวบารเลย (Hordeum vulgare L.) ซึง่ พบวาตนขาวที่ไดรับ
ภาวะเค็มแบบคอยๆเพิ่มความเค็มจนถึงความเขมขนสุดทาย มีการเจริญเติบโตดีกวาตนที่ไดรับ
ภาวะเค็มสูงทันที (Popova และคณะ, 1995) นอกจากนี้ การศึกษาในถั่วพุม (Phaseolus
vulgaris L.) พบวาเมือ่ ถัว่ พุมไดรับภาวะเค็มเปนเวลานานขึ้น สามารถปรับตัวใหมีการเจริญเติบโต
ไดดีกวาระยะแรกเริ่มที่ไดรับภาวะเค็ม (Wignarajah และคณะ อางถึงใน Poljakoff-Mayber และ
คณะ, 1994) ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ก็พบในลักษณะเดียวกันคือ ถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 สามารถปรับ
ตัวใหเจริญเติบโตในภาวะเค็มที่สูงขึ้น โดยไมมีอาการความเปนพิษของเกลือที่ใบลาง และใบ
บริเวณยอดยังคงมีปริมาณรงควัตถุในการสังเคราะหดวยแสงไมตางจากตนที่ไมไดรับภาวะเค็ม ซึ่ง
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เมือ่ เปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับภาวะเค็มมากอนจะเห็นไดวาเมื่อไดรับภาวะเค็มสูงเปนเวลา 14
วัน การยับยัง้ การเจริญเติบโตในตนที่เพิ่งไดรับภาวะเค็มเกิดมากกวาตนที่ไดรับภาวะเค็มมากอน
เห็นไดจากคา RGR ของตนที่ไดรับภาวะเค็มมากอนมีคา RGR 0.065 กรัมตอกรัมตอวัน ในขณะที่
ตนทีเ่ พิง่ ไดรับภาวะเค็มมีคา RGR ตํ่ากวาคือ 0.013 กรัมตอกรัมตอวัน
จากการศึกษาปริมาณรงควัตถุในใบและการเจริญเติบโตจากนํ้าหนักแหงตน จะเห็นไดวา
ถัว่ เหลืองพันธุ สจ.5 ทีไ่ ดรับภาวะเค็มระดับ 80 มิลลิโมลารมากอนสามารถปรับตัวตอภาวะเค็มที่
สูงขึน้ ไดโดยไมจําเปนตองมีการใหกรดแอบไซซิกจากภายนอก และการตอบสนองของถั่วเหลืองตอ
กรดแอบไซซิกสองความเขมขนมีความแตกตางกัน กรดแอบไซซิก 80 ไมโครโมลารมีแนวโนมเพิ่ม
ความรุนแรงของภาวะเค็มเมื่อถั่วเหลืองไดรับภาวะเค็มสูงขึ้น ในขณะที่กรดแอบไซซิกความเขมขน
120 ไมโครโมลาร มีแนวโนมในการเพิ่มระดับคลอโรฟลลในใบบริเวณยอดและ RGR ของตนพืช
การทีถ่ วั่ เหลืองที่ไดรับกรดแอบไซซิกจากภายนอกมีการตอบสนองตอภาวะเค็มตางกันนี้ อาจ
อธิบายไดในแงของการตอบสนองของเนื้อเยื่อพืชตอความเขมขนของกรดแอบไซซิกที่เหมาะสม
ซึง่ อาจมีความแตกตางกันในพืชแตละชนิด เชนเดียวกับการศึกษาโดย Pospisilova และคณะ
(1998) ซึง่ พบวาความเขมขนที่เพิ่มขึ้นของกรดแอบไซซิกไมมีผลตอปริมาณคลอโรฟลลในใบยาสูบ
ในขณะที่พืชมีการตอบสนองตอกรดแอบไซซิกความเขมขนตํ่ากวาคือ 50 ไมโครโมลาร สําหรับใน
การทดลองนี้พบวาการใหกรดแอบไซซิกความเขมขน 120 ไมโครโมลารทางใบ มีบทบาทในการ
รักษาปริมาณรงควัตถุในการสังเคราะหดวยแสงในกรณีที่พืชไดรับภาวะเค็มสูงขึ้น ซึ่งยังไมมีการ
ศึกษามากอนในพืชชนิดอื่น อยางไรก็ตาม ความสามารถในการรักษาปริมาณรงควัตถุนี้อาจเกี่ยว
ของกับบทบาทของกรดแอบไซซิกในการรักษาความเสถียรของเมมเบรน (Popova และคณะ,
1995)

บทที่ 6
สรุปผลการทดลอง
การศึกษาการชักนําการปรับตัวตอภาวะเค็มในถั่วเหลืองทั้งสองพันธุ โดยการใหกรด
แอบไซซิกทางใบระหวางการไดรับภาวะเค็มระดับ 80 มิลลิโมลารเปนเวลา 14 วัน พบวาถั่วเหลือง
ทัง้ สองพันธุม กี ารตอบสนองทางสรีรวิทยาตอภาวะเค็มและกรดแอบไซซิกที่ไดรับแตกตางกัน ซึ่ง
เปนสิง่ ทีบ่ อกถึงความสามารถในการปรับตัวตอภาวะเค็มในถั่วเหลืองทั้งสองพันธุดวย ผลจากการ
ศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ภาวะเค็มมีผลตอการเปดปากใบมากกวาการสังเคราะหดวยแสง
คา Gs ลดลงอยางชัดเจนตั้งแตระยะแรกที่ไดรับภาวะเค็มและผลของภาวะเค็มทําให
มีการปดปากใบมากขึ้นทั้งที่ใบบริเวณยอดและใบลาง ในขณะที่ไมมีผลชัดเจนตอคา A ของใบ
บริเวณยอด มีความสัมพันธ (correlation) ระหวางคา A และ Gs และมีความสัมพันธระหวางการ
สะสมคลอไรดในใบกับคา A และ Gs
2. ถัว่ เหลืองพันธุ สจ.5 มีความสามารถในการปองกันสวนยอดไดดีกวาพันธุ มข.35
ถัว่ เหลืองทั้งสองพันธุมีการสะสมโซเดียมและคลอไรดในใบลางมากกวาใบบริเวณ
ยอดเชนเดียวกัน แตพันธุ มข.35 มีการสะสมโซเดียมและคลอไรดในปริมาณที่มากกวาพันธุ สจ.5
สอดคลองกับอาการของใบคือใบแหงตายบริเวณขอบใบเนื่องจากความเปนพิษของคลอไรด ความ
สามารถในการลดการสะสมไอออนของเกลือในพันธุ สจ.5 ทําใหมีการเจริญเติบโตดีกวาพันธุ
มข.35
3. การไดรับกรดแอบไซซิกและภาวะเค็มไมมีผลตอเปลี่ยนแปลงจํานวนปากใบของใบที่
เกิดใหมในถั่วเหลืองทั้งสองพันธุ
4. การไดรับกรดแอบไซซิกไมสามารถเพิ่มการปรับตัวตอภาวะเค็มไดในถั่วเหลืองทั้งสอง
พันธุ
กรดแอบไซซิกที่ใหมีผลในทางลบ โดยมีแนวโนมในการลดคา Gs ในระยะแรกของ
การไดรับภาวะเค็ม สวนผลระยะยาวตอคา Gs เกิดไมชัดเจน (ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ) กรด
แอบไซซิกไมมีผลลดการสะสมไอออนของเกลือในใบ และมีแนวโนมในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของพันธุ มข.35 มากขึน้ กวาผลของการไดรับภาวะเค็ม
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5. การไดรับภาวะเค็มระดับกลางมากอนชวยใหถั่วเหลืองสามารถปรับตัวตอภาวะเค็มที่
สูงขึน้ ได โดยไมจําเปนตองไดรับการชักนําการปรับตัวโดยกรดแอบไซซิกจากภายนอก
6. ถัว่ เหลืองพันธุ สจ.5 มีความสามารถทนตอภาวะเค็มมากกวาพันธุ มข.35
จากลักษณะการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่ศึกษา ทําใหทราบวาถั่วเหลืองพันธุ สจ.5
มีความสามารถในการปรับตัวตอภาวะเค็มที่ไดรับได โดยยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตไดในภาวะ
เค็มที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่พันธุ มข.35 ไมสามารถปรับตัวไดแมวาจะไดรับการยายปลูกในภาวะที่ไมมี
เกลือ แสดงใหเห็นวาถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 มีความทนเค็มมากกวาพันธุ มข.35
ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงบทบาทของกรดแอบไซซิกจากภายนอกตอการตอบ
สนองทางสริรวิทยาบางประการของถั่วเหลืองที่ไดรับภาวะเค็ม ซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
ความเขาใจและตอบขอสงสัยที่พบในการทดลองนี้ และสิ่งที่จะกลาวตอไปเปนขอแนะนําเพิ่มเติม
หากมีการศึกษาการใหกรดแอบไซซิกเพื่อชักนําการปรับตัวตอภาวะเค็มในพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ
ดังนี้
1. เนือ่ งจากพืชแตละชนิดมีความไวในการตอบสนองตอกรดแอบไซซิกตางกัน จึงควรมี
การศึกษาถึงระดับของการเพิ่มขึ้นของกรดแอบไซซิกภายในเนื้อเยื่อพืชเมื่อพืชไดรับภาวะเครียด
ทางสิง่ แวดลอมดวย หากพืชมีการเพิ่มปริมาณกรดแอบไซซิกหลายสิบเทาแสดงใหเห็นวามีความ
ไวตอกรดแอบไซซิกนอย ถาพืชมีการเพิ่มขึ้นของกรดแอบไซซิกไมมากนัก แสดงวาพืชชนิดนี้มี
ความไวตอกรดแอบไซซิกที่ความเขมขนตํ่า ซึ่งมีการศึกษาพบวาการไดรับกรดแอบไซซิกเพิ่มขึ้นให
ผลไมตา งจากที่ความเขมขนตํ่า การศึกษาปริมาณกรดแอบไซซิกภายในเนื้อเยื่อพืชนี้ นอกจากจะ
ชวยใหสามารถคาดการณไดถึงทิศทางการตอบสนองของพืชแลว ยังชวยเพิ่มความเขาใจถึงการ
เปลีย่ นแปลงระดับฮอรโมนชนิดนี้ในตนพืชดวย
2. เนือ่ งจากกรดแอบไซซิกอาจสลายตัวไดงายเมื่อเขาสูภายในเนื้อเยื่อพืชเนื่องจากการ
สลายโดยเอนไซม สิ่งนี้อาจทําใหประสิทธิภาพของกรดแอบไซซิกที่ใหลดลง ในการทดลองครั้งตอ
ไป อาจทดลองใชกรดแอบไซซิกที่อยูในรูปที่ถูกสลายไดยาก เชน กรดแอบไซซิก แอนาล็อก (ABA
analog) เปนตน และเนื่องจากกรดแอบไซซิกถูกสลายในเนื้อเยื่อพืชในที่มืดไดงายกวาในที่มีแสง
และกรดแอบไซซิกในรูปสารเคมีสลายตัวไดงายเมื่อถูกแสง การใหกรดแอบไซซิกจึงควรใหในชวง
เวลาทีเ่ มือ่ กรดแอบไซซิกเขาสูพืชแลวอยูในที่มืดไมนานเกินไป และควรมีการหาขอมูลเพิ่มเติมวา
ในพืชชนิดนัน้ มีการศึกษาถึงอายุของกรดแอบไซซิกเมื่อเขาสูเนื้อเยื่อพืชแลวหรือไม อยางไร
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3. จากการศึกษาครัง้ นี้พบวาถั่วเหลืองแตละตนมีความแตกตางกันในการตอบสนองตอ
ภาวะเค็มที่ไดรับ เพื่อลดความแปรปรวนเนือ่ งจากความแตกตางของแตละตน ควรเพิ่มจํานวนตัว
อยางมากขึน้ เปน 5 ซํ้า หรือมากขึ้น และในแตละรอบของการทดลองมีผลกระทบจากปจจัยทางสิ่ง
แวดลอมคอนขางมาก จึงควรมีการเก็บขอมูลของสภาพสิ่งแวดลอมดวย เชน อุณหภูมิเฉลี่ย
ความชื้นสัมพัทธ ความเขมแสง เปนตน
4. ในการวิเคราะหปริมาณไอออนของเกลือที่ระดับใบตางกัน พบวามีปญหาเรื่องตัวอยาง
ทีจ่ ะวิเคราะหมปี ริมาณนอยมาก ซึ่งอาจสงผลทําใหเกิดความผิดพลาดของผลการวิเคราะหไดงาย
ในการศึกษาตัวอยางปริมาณนอยจึงตองมีความรอบคอบมากขึ้นในขั้นตอนการเตรียมตัวอยางพืช
และอาจใชวธิ กี ารรวมตัวอยาง เชน การรวมใบที่ตําแนงใบใกลเคียงกันเพื่อเปนตัวแทนของใบ
บริเวณนัน้ เปนตน และ/หรือเลือกใชวิธีการหรือเทคนิคในการวิเคราะหที่เหมาะสมกับตัวอยางที่มี
6. การวัดอัตราการสังเคราะหดวยแสงและการเปดปากใบจากคา Gs พบวาปจจัยเรื่อง
แสงมีผลตอขอมูลดังกลาว จึงควรวัดผลในสภาพที่มีความเขมแสงที่จุดอิ่มตัว เพื่อใหสามารถเห็น
ผลของปจจัยที่ศึกษาไดชัดเจนกวาการวัดผลที่ความเขมแสงตํ่า และการเปดปากใบของพืชมีความ
ไวตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม เชน การกระทบกระเทือนตนและใบ การไดรับอากาศที่
ระบบราก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแสง เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของขอมูล จึงควร
ใหเวลาตนพืชในการปรับตัวตอสภาพแวดลอมใหมที่ใชในการวัดผล เปนเวลาที่เทากันในการวัดแต
ละครั้ง
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1. การเตรียมสารละลายธาตุอาหารสูตร 1/2 Hoagland’s solution
สารเคมี
1 M CaNO3
1 M KNO3
1 M MgSO4
1 M KH2PO4
Fe-EDTA (2.5 mg/l)
Micronutrients

ปริมาตรที่ใชตอสารละลาย 2 ลิตร
5
มิลลิลิตร
5
มิลลิลิตร
2
มิลลิลิตร
1
มิลลิลิตร
2
มิลลิลิตร
1
มิลลิลิตร

2. การเตรียมสารละลายกรดแอบไซซิก
2.1 สารเคมีที่ใชคือ (±)-Abscisic acid (Flucka) ; 99 % pure; (5- [1 – hydroxy - 2, 6,
6- trimethyl – 4– oxo– cyclohex– en– 1– yl] – 3– methyl– {2Z, 4E] – pentadienoic acid) ;
C15H20O4; MW. 264.32; solubility: clear solution (1 g in 20 ml methanol); λmax = 260 nm.
2.2 วิธีการเตรียม stock 800 µM ABA ปริมาตร 50 มิลลิลิตร
ชัง่ กรดแอบไซซิกหนัก 10.57 มิลลิกรัม ละลายดวย methanol เพียงเล็กนอยใหไดสาร
ละลายใส จากนั้นปรับปริมาตรสุดทายดวยนํ้ากลั่นเปน 50 มิลลิลิตร
2.3 วิธกี ารเตรียมสารละลายกรดแอบไซซิกความเขมขนตางๆ
นํา stock 800 µM ABA มาเจือจางดวย 0.005 % (w/w) triton x- 114 ใหไดความ
เขมขนสุดทาย 40, 80 และ 120 µM ABA (เปนวิธีที่ดัดแปลงจากวิธีของ Amzallag และคณะ,1990)
2.4 วิธกี ารเตรียมสารละลาย 0.005 % (w/w) triton x- 114
ชั่งสาร triton x- 114 หนัก 50 มิลลิกรัม ละลายในนํ้ากลั่น 1000 มิลลิลิตร
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3. การยอยตัวอยางพืช (Digestion)
3.1 วิธี Dry ashing สําหรับการวิเคราะหปริมาณคลอไรด
- ชัง่ ตัวอยางพืชประมาณ 50 มิลลิกรัม ใสในถวยกระเบื้องสําหรับเผา เติมสารละลาย
30 กรัม/ลิตร CaO ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขยาถวยกระเบื้องเบาๆเพื่อใหสารละลาย
เขากันแลวนําไปเผาในเตาเผา muffle furnace โดยคอยๆเพิ่มอุณหภูมิจนถึง 550
องศาเซลเซียส รวมระยะเวลาที่เผา 90 นาที
- เมือ่ ตัวอยางพืชเย็นลง ทําการละลายเถาโดยใชนํ้ากลั่นที่รอนปริมาตร 10 มิลลิลิตร
คนดวยแทงแกว และอุนตัวอยางบน hot plate ประมาณ 30 นาที
- กรองสารละลายดวยกระดาษกรอง ลางตะกอนบนกระดาษกรองดวยนํ้ารอนและปรับ
ปริมาตรสุดทายเปน 50 มิลลิลิตร
- สารละลายสุดทายมีลักษณะใส พรอมสําหรับการนําไปทําปฏิกิริยาเพื่อวิเคราะห
ปริมาณคลอไรดตอไป
3.2 วิธี Wet ashing สําหรับการวิเคราะหปริมาณโซเดียม
- ชัง่ ตัวอยางพืชประมาณ 100 มิลลิกรัม ใสในหลอดสําหรับยอยตัวอยาง
- เติมกรดไนตริกปริมาตร 10 มิลลิลิตร อุนตัวอยางใน Digestion block ที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเปน 130 องศาเซลเซียส ยอย
ตัวอยางตอจนกรดไนตริกระเหยหมดใชเวลาประมาณ 90 นาที ปลอยใหสารละลาย
เย็นลง
- เติมกรดเปอรคลอริกปริมาตร 4.5 มิลลิลิตรและยอยตอที่อุณหภูมิ190 องศาเซลเซียส
จนเกิดควันขาวในหลอดยอยแสดงวากระบวนการยอยสมบูรณ ใชเวลาตั้งแต
อุณหภูมถิ งึ 190 องศาเซลเซียส ประมาณ 2 ชั่วโมง
- ปรับปริมาตรสุดทายเปน 50 มิลลิลิตรดวยนํ้ากลั่น แลวกรองสารละลายอีกครั้งไดสาร
ละลายใสสําหรับวิเคราะหปริมาณโซเดียม
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3 การวิเคราะหปริมาณคลอไรด
- เตรียมสารละลายคลอไรดมาตรฐานความเขมขน 0 4 8 12 และ 16 มิลลิกรัมตอลิตร
(ppm) ปริมาตร 5 มิลลิลิตรจากสารละลายคลอไรดมาตรฐาน 1000 ppm
- ใชสารละลายตัวอยางพืช 5 มิลลิลิตรใสในหลอดทดลอง
-

ทําปฏิกิริยาโดยเติมสาร Mercuric thiocyanate ปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร ในหลอด
ทดลองที่มีสารละลายคลอไรดมาตรฐานและสารละลายตัวอยางพืช เขยาใหเขากัน

-

เติมสารละลาย Ferric ion ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองเขยาใหเขากัน ทิ้ง
ไวใหเกิดปฏิกิริยาประมาณ 10 นาที จะไดสารละลายที่มีสีนํ้าตาล

-

วัดความเขมของสีโดยวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 455 nm ของสารละลาย
คลอไรดมาตรฐานและสารละลายตัวอยางพืช โดยใชเครื่อง Spectrophotometer

-

คํานวณปริมาณคลอไรดในสารละลายตัวอยางพืชโดยใชวิธีเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานระหวางความเขมขนของสารละลายคลอไรดมาตรฐานกับคาการดูดกลืน
แสง

-

คํานวณปริมาณคลอไรดในพืชเปนเปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง

4 การวัดปริมาณโซเดียม
-

เตรียมสารละลายโซเดียมมาตรฐานความเขมขน 0 10 20 และ 30 ppm จากสาร
ละลายโซเดียมมาตรฐาน 100 ppm โดยใชวิธีเจือจางดวย 5 % เปอรคลอริกสําหรับ
นํามา calibrate เครื่อง Flame spectrometer โดยใชความยาวคลื่น 589 nm

-

เจือจางสารละลายตัวอยางพืชโดยใช 5 % เปอรคลอริกเชนเดียวกับสารละลาย
มาตรฐาน แลวทําการวัดปริมาณโซเดียมดวยความยาวคลื่นเดียวกันนี้

-

คํานวณปริมาณโซเดียมในพืชเปนเปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง
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5 การหาคาคงทีส่ าหรั
ํ บคํานวณพื้นที่ใบจากการวัดความกวางและความยาวของใบ
5.1 วัดความกวางและความยาวของแผนใบที่มีขนาดใบตางๆกัน
5.2 วัดพืน้ ที่ใบของแตละใบนั้นดวยเครื่องวัดพื้นที่ใบ
5.3 คํานวณคาความกวาง คูณ ความยาวของแตละใบ แลวนํามาเขียนกราฟระหวางผลคูณ
ความกวางและความยาวเปนแกนนอน และคาพื้นที่ใบเปนแกนตั้ง หาสมการเสนตรงและ
ใชคา ความชันของสมการที่ไดเปนคาคงที่ในการคํานวณพื้นที่ใบตามสมการ
พืน้ ที่ใบ = ความกวาง x ความยาว x คาคงที่ (Yoshida และคณะ 1976 )

Leaf area (cm2)
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รูปที่ 1ก ความสัมพันธระหวางผลคูณของความกวางและความยาว กับพื้นที่ใบของ
ใบที่มีสามใบยอย( trifoliate leaves) ของถั่วเหลืองพันธุ มข.35
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