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ภายใตสภาวะเครียดจากเกลือ 

 
Some Physiological Changes of Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.            

under Salt Stress 
 

คํานํา 
 

ในปจจุบันประเทศไทยพบกับปญหาการแพรกระจายของพื้นที่ดินเค็ม ซ่ึงเกิดขึ้นอยางรวด
เร็วอันเนื่องจากธรรมชาติ และจากการกระทําของมนุษย เชน การตัดไมทําลายปา การทํานาเกลือ 
จนทําใหสูญเสียพื้นที่ในการเพาะปลูก ไมสามารถทําการเกษตรได  ดินเค็มในประเทศไทยพบมากที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 17 เปอรเซ็นต หรือประมาณ 17.8 ลานไร และยังมีพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการเกิดดินเค็มอีก 19.4 ลานไร (สมศรี, 2539ข)  การลดความเค็มของดินที่นิยมมากที่
สุด คือ การลางเกลือ และระบายเกลือออกจากดินจนกวาความเค็มลดลงเปนปกติ แตวิธีนี้เสียคาใช
จายสูง และใชเวลานาน อีกวิธีที่นิยมทําในสภาพดินเค็มที่มีปริมาณเกลือไมมากนัก คือ การปลูกพืช
ทนเค็ม หรือพืชชอบเกลือ พืชเหลานี้จะมีสวนชวยปองกันการระเหยของน้ําจากผิวดิน เปนการปอง
กันไมให เกลือขึ้นมาสะสมบริเวณดังกลาว สําหรับพืชทนเค็ม หรือพืชที่ชอบเกลือที่พบใน           
พื้นที่ดินเค็มทั่วไปมีหลายชนิด เชน หนามแดง หนามพรม หนามป ขลู หญาบางชนิด เปนตน               
สําหรับหญาปากควายเปนพืชที่ทนตอดินเค็ม และทนตอความแหงแลงไดดี (Sharma and Chivinge, 
1982; Skerman and Riveros, 1990; Kumar, 2003; Yensen, 2003)  พบแพรกระจายทั่วไปในพื้นที่
ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเปนพืชที่นาสนใจที่จะนํามาใชในการปรับปรุงดินเค็ม ซ่ึงรัชดา 
(2544) ไดคัดเลือกหญาปากควายในระยะเมล็ดงอกในสภาพหลอดทดลอง และสามารถคัดเลือกตน
ที่ทนเค็มของโซเดียมคลอไรดถึงระดับ 3 เปอรเซ็นต ในการทดลองดังกลาวไดมีการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณไอออน  เชน  โซเดียมไอออน  โพแทสเซียมไอออน  คาออสโมแลลิตี 
(osmolality) ของสารละลายในเซลล และการเปลี่ยนแปลงปริมาณออสโมไลต (osmolyte) บางตัว 
คือ โพรลีน (proline) และไกลซีนบีเทน (glycinebetaine) เพื่อเปนแนวทางสําหรับการอธิบายถึง
ความสามารถในการปรับตัวทนเค็มของหญาชนิดนี้เมื่อไดรับสภาวะเครียดจากเกลือ แตขอมูลที่ได
เปนการศึกษาในสภาพหลอดทดลอง ดังนั้นการทดลองครั้งนี้ก็ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง           
ทางสรีรวิทยาบางประการเมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขนตางๆ ในสภาพเรือนเพาะชํา    
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เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการอธิบายถึงความสามารถในการปรับตัวตอการทนเค็มของหญา
ชนิดนี้   เพื่อเปรียบเทียบกับตนจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม  

 
วัตถุประสงค 

 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการของหญาปากควายในสภาพเรือนเพาะชํา  
เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขนตางๆ โดยเปรียบเทียบระหวางหญาปากควายทนเค็มกับหญา
ปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม ในดานตางๆ ดังนี้ 
 

1.  การเจริญเติบโต 
 

2.  การเปล่ียนแปลงปริมาณโซเดียมไอออน โพแทสเซียมไอออน และคลอไรดไอออนใน
สวนของตน ราก และใบแหงตาย 
 

3.  การเปลี่ยนแปลงคาออสโมแลลิตีของสารละลายในสวนตนและน้ําลางใบ 
 
4.  การเปล่ียนแปลงปริมาณสารออสโมไลต 2 ชนิด คือโพรลีน และไกลซีนบีเทนในสวน

ของตน 
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การตรวจเอกสาร 
 

หญาปากควาย 
 

หญาปากควาย หรือหญาปากกลวย เปนพืชที่อยูในวงศหญา (Poaceae) มีช่ือวิทยาศาสตร 
Dactyloctenium  aegyptium (L.) Beauv.  มีช่ือสามัญอังกฤษวา crowfoot grass, egyptian 
fingergrass, beach wiregrass เปนหญาที่พบกระจายตัวอยูทั่วไปในทวีปแอฟริกา เอเชีย รวมทั้ง
อเมริกา สวนในประเทศไทยพบขึ้นไดทั่วไป เชน ในสวน ในไร ในพื้นที่เพาะปลูก บริเวณบาน และ
ตามที่รกรางทั่วๆ ไป ปรับตัวไดดีในดินทราย และดินดาง (alkaline soil) มีความทนตอความแหง
แลงไดดี สามารถเจริญเติบโตเร็ว และติดเมล็ดไดดี (สุรชัย, 2538; ดวงพร และ รังสิต, 2544; Rollins 
and Taylor, 1960; Skerman and Riveros, 1990)  เปนพืชทนเค็มชนิดหนึ่ง (Kumar, 2003; Yensen, 
2003) สามารถเจริญเติบโตไดในเขตรอยตอระหวางพื้นที่ดินไมเค็มและพื้นที่ดินเค็ม (transition 
halophye) (Noda, et al., 1984)  
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

หญาปากควายเปนพืชอายุปเดียว แตบางครั้งสามารถเจริญเติบโตขามปได โดยมีไหลแตก
ออกจากโคนลําตน และเจริญเติบโตเปนตนใหม ตนสูงประมาณ 20-60 เซนติเมตร ลําตนเรียบตรง 
ลําตนตนออนมีลักษณะแบน ใบเปนใบเดี่ยวออกจากลําตนแบบสลับ แผนใบเรียบยาวประมาณ 6-
18 เซนติเมตร มีขนปกคลุมบนแผนใบ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่บริเวณขอบใบและเสนใบ ดานลางของ
แผนใบตรงรอยตอระหวางกาบใบมีเยื่อกันน้ําแผนบางๆ ที่มีปลายแยกเปนฝอย กาบใบแผหอหุม   
ลําตนไว ดอกออกเปนชอแบบเชิงลด (panicle) แตกเปนแฉกจากจุดเดียวกัน 3-8 แฉก แฉกยาว
ประมาณ 1.5-6.5 เซนติเมตร ประกอบดวยดอกยอยจํานวนมากมีสีเขียวปนน้ําตาล มีกาบนอก 
(lemma) หอหุมดอกยอย มีขนแข็งโคงงออยูตรงสวนปลาย สวนกาบใน (palea) จะมีขนาดสั้นกวา
กาบนอก ดอกเปนดอกสมบูรณเพศ รังไขอยูสูงกวาสวนอื่นๆ ของดอก (superior ovary) มีเกสรตัวผู 
3 อัน ออกดอกตลอดป ผลแบบผลธัญพืช (caryopsis) รูปรางกลม สีน้ําตาล (ภาพท่ี 1) ขยายพันธุ
โดยอาศัยเมล็ด และสวนของลําตนสามารถนํามาใชเปนสมุนไพรแกพิษไข รอนใน ขับปสสาวะ ใน
อินเดีย และแอฟริกานําเมล็ดมาเปนอาหาร (สายัณห, 2534; สุรชัย, 2538; ดวงพร และ รังสิต, 2544; 
Skerman and Riveros, 1990) และใชเปนพืชอาหารสัตวได (อารีย, 2526) 
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ภาพที่ 1   หญ าป ากควาย  (Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv. ) หมายเลขในภาพได แก               

1 = ล้ินใบ  (ligule), 2 = ชอดอกยอย  (spikelet), 3 = กาบนอก  (lemma), 4 = กาบใน 
(palea) 

ที่มา: Bor (1960) 
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การจําแนกดินเค็ม 
 

ดินเค็ม คือ ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ําไดมากไปจนเปนอันตรายตอพืช  ดินเค็มที่พบ
โดยทั่วไปจําแนกตามคุณสมบัติทางเคมี (สมศรี, 2539ก; ยงยุทธ และคณะ, 2541; Ponnamperuma, 
1987) ไดดังนี้  

 
ดินเค็ม (saline soil) คือ ดินที่มีคาการนําไฟฟาของสารละลายดินที่สกัดจากดินที่อ่ิมตัวดวย

น้ํา (soil saturation extract) สูงกวา 4 เดซิซีเมนตอเมตร (dSm-1) ที่ 25 องศาเซลเซียส มีคาโซเดียมที่
แลกเปลี่ยนได (exchangable sodium percentage) นอยกวา 15 เปอรเซ็นต และคาความเปนกรด-ดาง 
ต่ํากวา 8.5  เกลือที่พบเปนเกลือคลอไรด และซัลเฟตของโซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียม 

 
ดินโซดิก (sodic soil) คือ ดินที่มีคาโซเดียมที่แลกเปลี่ยนไดมากกวา 15 เปอรเซ็นต คาการ

นําไฟฟาของสารละลายดินที่สกัดจากดินที่อ่ิมตัวดวยน้ําต่ํากวา 4 เดซิซีเมนตอเมตร ที่ 25 องศา
เซลเซียส มี คาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 8.5-10 เกลือที่พบเปนเกลือคารบอเนตของโซเดียมซึ่ง
กอใหเกิดการฟุงกระจายของอนุภาคดิน ทําใหดินเปลี่ยนแปลงไปอยูในสภาพที่ไมเหมาะกับการ
เคล่ือนที่ของน้ํา นอกจากนี้การมีเกลือที่มากเกินไปจะเพิ่มการละลายของโซเดียมที่แลกเปลี่ยนไดทํา
ใหคาความเปนกรด-ดาง สูงขึ้น สงผลทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหาร ขาดแคลเซียม และ
เกิดความเปนพิษของโซเดียม คารบอเนต โบรอน โมลิบดีนัม 

 
ดินเค็มโซดิก (saline-sodic soil) คือ ดินที่มีเกลือในปริมาณมาก มีคาโซเดียมที่แลกเปลี่ยน

ไดมากกวา 15 เปอรเซ็นต คาการนําไฟฟาของสารละลายดินที่สกัดจากดินที่อ่ิมตัวดวยน้ํามากกวา 4 
เดซิซีเมนตอเมตร ที่ 25 องศาเซลเซียส และมีคาความเปนกรด-ดาง ต่ํากวา 8.5 

 
การที่ปริมาณเกลือที่ละลายน้ําไดละลายออกมามากในดินจนเปนอันตรายตอพืช จะมีผล

กระทบตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืช ปญหาดินเค็มที่เกิดขึ้น ถาไมมีการควบคุมที่ดีจะกอ
ใหเกิดผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางรุนแรงได ปญหาดินเค็มสวนใหญเกิด
จากการจัดการพื้นที่โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทําใหเกิดการกระจายของพื้นที่ดินเค็ม
อยางรวดเร็ว พื้นที่การเกษตรลดลง เกษตรกรเก็บผลผลิตการเกษตรตอพื้นที่จึงลดลงเชนกัน  ถาไมมี
การปองกันแกไข  ดินเค็มก็จะกระจายอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศได 
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สาเหตุท่ีภาวะเครียดจากเกลือมีผลกระทบตอพืช 
 

เมื่อพืชเจริญเติบโตในพื้นที่ที่มีเกลือละลายอยูมาก หรือพืชไดรับเกลือมากกวาระดับปกติ 
พืชจะตอบสนองคลายกับการขาดน้ํา ทําใหการเจริญเติบโตลดลง ตนแคระแกร็น ขนาด และจํานวน
ใบลดลง ผลกระทบดังกลาวเกิดมาจากสาเหตุ 3 ประการ (Stavarek and Rains, 1984) ดังนี้ 

 
1.  การเกิดความเครียดออสโมติก (osmotic stress) ตามปกติคาศักยออสโมซิส (osmotic 

potential) ของสารละลายในเซลลพืชจะต่ํากวาของสารละลายรอบๆ รากอยูระดับหนึ่ง ทําใหพืชดูด
น้ําได แตเมื่อรากพืชอยูในสภาพแวดลอมที่มีความเขมขนของสารละลายเกลือสูงขึ้น หรือมีคา
ศักยออสโมซิสลดลง สงผลใหพืชดูดน้ําไดนอยลง พืชจะเริ่มแสดงอาการเหี่ยวเนื่องจากการขาดน้ํา 
ถาเกิดเปนระยะเวลาที่นาน ทําใหพืชเกิดการขาดน้ําอยางรุนแรง และตายในที่สุด  พืชที่สามารถปรับ
คาออสโมติกของรากใหต่ํากวาสารละลายภายนอกได โดยการขับไอออนของเกลือเขาไปสะสมไว
ในแวคิวโอล (vacuole) จะทําใหพืชสามารถดูดน้ําไปใชประโยชนได (Levitt, 1972; Shalhevet, 
1993; Hopkins, 1995; Jacoby, 1999) 
 

2.  การขาดธาตุอาหารบางธาตุ (deficiency stress) เนื่องจากเกิดความไมสมดุลของธาตุ
อาหารทําใหพืชขาดธาตุบางตัว เชน โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม เนื่องจากในดินเค็มท่ีมี
โซเดียมไอออนละลายอยูมากนั้น จะทําใหเกิดการแขงขัน (competition) ทําใหพืชดูดโซเดียม
ไอออนเขาไปมากและดูดโพแทสเซียมไอออน แคลเซียมไอออน และแมกนีเซียมไอออนไดนอยลง 
หรือเมื่อดินมีคาความเปนกรด-ดางสูงขึ้น ทําใหแคลเซียมไอออน และแมกนีเซียมไอออนตกตะกอน
ในรูปคารบอเนต (ยงยุทธ, 2543; Hopkins, 1995; Poljakoff-Mayber and Lerner, 1999)  

 
3.  ความเปนพิษของไอออน  (toxic effect of specific ion)  เกิดจากความเปนพิษของ

โซเดียมไอออน และคลอไรดไอออน หากพืชสะสมไอออนดังกลาวในปริมาณมาก ทําใหการตรึง
คารบอนไดออกไซดในกระบวนการสังเคราะหแสงลดลง เนื่องมาจากการที่ stomatal conductance 
ลดลง (Seemann and Critchley, 1985)  ซ่ึงสงผลใหการเจริญเติบโตนอยลง  โดยพืชจะแสดงอาการ
ที่ใบแกกอนโดยขอบใบ และปลายใบจะไหม ขณะที่ใบออนมีการไหมเพียงเล็กนอย และหากพืชยัง
คงมีการดูดโซเดียมไอออน  และคลอไรดไอออนในปริมาณที่มากแลว พืชก็จะตายในที่ สุด         
(เล็ก, 2539; Fitter and Hay, 1987; Taiz and Zeiger, 1998) และอัญชลี (2522) พบวาเมื่อความเขม
ขนของโซเดียมคลอไรดในดินมีคาตั้งแต 0.2 เปอรเซ็นตขึ้นไป มีผลทําใหขาวพันธุ กข1 กข7 
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และกข11 แสดงอาการเปนพิษอยางรุนแรงภายใน 14 วัน แตเมื่อขาวพันธุเหลานี้มีอายุมากขึ้นจะ
แสดงอาการเปนพิษนอยลง แตมีผลการลดลงในดานความสูง การแตกกอ ประสิทธิภาพการ      
ออกรวงและน้ําหนักเมล็ด 

 
การปรับตัวของพืชทนเค็ม 

 
พืชมีความสามารถในการทนเค็มที่แตกตางกันออกไป แบงออกตามการตอบสนองตอเกลือ

ไดเปน 2 กลุมใหญๆ กลุมแรก คือ พืชไมทนเค็ม (glycophytes) เปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในสภาพ
ที่ไมมีเกลือ แตก็สามารถเจริญเติบโตไดในที่ที่มีความเขมขนของโซเดียมคลอไรดนอยกวา 50      
มิลลิโมลาร (Levitt, 1972; Greenway and Munns, 1980)  กลุมที่สอง พืชทนเค็ม (halophytes) เปน
พืชที่มีระยะใดระยะหนึ่งของวงชีวิตที่สามารถทนตอเกลือที่ความเขมขนวิกฤตที่มีคาโซเดียม     
คลอไรด 0.5 เปอรเซ็นต หรือ 88 มิลลิโมลาร (ยงยุทธ, 2524; Poljakoff-Mayber and Lerner, 1999) 
และ Flowers et al.  (1977) เสนอความเห็นวาความเขมขนวิกฤตของเกลือควรเปน 300 มิลลิโมลาร 
เนื่องจากพืชสวนใหญ สามารถเจริญเติบโตไดในสภาพที่มีเกลือความเขมขนตั้งแต 200-500 มิลลิ     
โมลาร เชน Atriplex  spongiosa และ Suaeda  monoica เปนตน (Storey and Wyn Jones, 1979) 
 

พืชแตละชนิดจะมีความสามารถในการทนเค็มที่แตกตางกัน ซ่ึงขึ้นกับความสามารถในการ
ปรับตัวของพืช  รวมทั้งการมีกลไกที่มีผลตอเมแทบอลิซึมของพืชที่จะชวยใหพืชมีชีวิตตอไปไดใน
สภาพที่มีเกลือ ซ่ึงมีกลไกหลักอยู 3 ประการ (Levitt, 1972; Greenway and Munns, 1980; Fitter and 
Hay, 1987) ไดแก 
 

1.  Phenological escape เมื่อพืชพบกับสภาวะที่ไมเหมาะสม เชน ความแหงแลง สภาพพื้น
ที่ที่มีเกลือสะสมอยูมาก ทําใหอัตราการเจริญเติบโตลดลง แตเมื่อไดรับน้ําฝน ทําใหความเขมขน
ของเกลือในดินมีคาลดต่ําลง พืชสามารถเจริญเติบโตไดปกติจนถึงติดเมล็ด  ดังนั้น พืชจึงสามารถ
เจริญเติบโตครบวัฏจักรตั้งแตงอกจนถึงติดเมล็ดไดในสภาพแวดลอมดังกลาว (Fitter and Hay, 
1987) 

 
2. Tolerance เมื่อพืชเจริญเติบโตในสภาวะที่มีความเขมขนของเกลือสูง พืชสามารถสะสม

ไอออนของเกลือไวในตนพืช แตจะจํากัดบริเวณไอออนไว (ion compartmentation) ไมใหเกิด
อันตรายตอระบบการทํางานของเอนไซมตางๆ ในเซลล โดยการขับไอออนไปไวในสวนของ    
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ออรแกเนลล  (organelle) เชน  แวคิวโอล  คลอโรพลาสต  (chloroplast) (Robinson et al., 1985)    
หรือเซลลที่มีโครงสรางพิเศษ เชน ตอมเกลือ (salt gland) (Marcum and Murdoch, 1992) ซ่ึงเปน  
กลไก amelioration ดังที่จะกลาวตอไป  Greenway and Osmond (1972) ศึกษากิจกรรมของเอนไซม
ต า ง ๆ  เช น  malate dehydrogenase, aspartate transaminase, glucose-6-phosphate dehydrogenase 
และ isocitrate dehydrogenase ในพืช halophyte คือ Atriplex  spongiosa และ Salicornia  australis 
เปรียบเทียบกับพืช glycophyte คือ Phaseolus  vulgaris  เมื่อเจริญอยูในโซเดียมคลอไรดความ    
เขมขนสูง พบวาไมมีความแตกตางของกิจกรรมเอนไซมในพืชทั้ง 2 กลุม  เอนไซมดังกลาวจะไมมี
การปรับตัวเพื่อใหสามารถทนทานตอความเขมขนของเกลือที่สูงได แตก็มีพืชบางชนิดที่เอนไซม 
ยังสามารถทํางานไดตามปกติ  แมในสภาพที่มี เกลือความเขมขนสูง เชน  เอนไซม  malate 
dehydrogenase ใน S.  pacifica สามารถทํางานไดแมในสภาพที่ไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 
1 โมลาร (Yopp, 1974) เชนเดียวกับ S. europaea ที่เอนไซม glycolate oxidase ในเพอรออกซิโซม 
(peroxisome) สามารถทํางานไดเปนปกติเมื่อความเขมขนเกลือสูง (Austenfeld, 1976)  ซ่ึงพืช   
เหลานี้จะจัดเปนพืชที่ตานทานเกลืออยางแทจริง 
 

3.  Amelioration การที่พืชดูดไอออนของเกลือเขาไปในเซลลแลว แตสามารถทําใหไอออน
ดังกลาวมีผลกระทบตอพืชใหนอยที่สุด อาจเนื่องจากความสามารถของพืช ดังตอไปนี้ 

 
การจํากัดไอออนที่มีมากเกินได เมื่อความเขมขนของโซเดียมคลอไรดสูงขึ้น จะมีการจํากัด

คลอไรดไอออน และโซเดียมไอออนบางสวนไมใหไปถึงสวนยอด (salt exclusion) โดยการสะสม
ในแวคิวโอลของเซลลราก หรือเคลื่อนยายออกสูดินรอบๆ รากตอไป  โดยใชทรานสเฟอรเซลล 
(transfer cell) ซ่ึง Kramer et  al. (1977) พบวาภายใตสภาวะที่มีเกลือ รากของ Phaseolus  coccineus 
จะมีทรานสเฟอรเซลล เกิดขึ้น  ทรานสเฟอรเซลลนี้พัฒนามาจากไซเลมพาเรงคิมา (xylem 
parenchyma)  เปนเซลลที่ชวยดูดซึมโซเดียมไอออนในเวสเซล (vessel) และเคลื่อนยายไอออน     
ดังกลาวไปสูโฟลเอ็ม (phloem) ซ่ึงเปนการชวยลดปริมาณไอออนของเกลือที่จะเคลื่อนยายไปสูยอด  

 
การกําจัด เกลือที่ เค ล่ือนยายไปถึงสวนยอด  ออกจากใบผานทางตอมกําจัด เกลือ              

(salt excretion) เชน  หญ าปากควาย  มีรายงานวาเมื่อได รับโซเดียมคลอไรดความเขมขน  1 
เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน  มีการขับเกลือออกทางผิวใบ  (รัชดา, 2544) หรือใน  Sporobolus 
virginicus และหญาใน subfamily Chloridoideae 7 ชนิด เมื่ออยูในสภาพที่มีเกลือ จะมีการขับเกลือ
ออกทางผิวใบผานทางตอมเกลือ (อรุณี และสมศรี, 2539; Marcum, 1999)  
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การทําใหความเขมขนของเกลือเจือจางลงจนไมเปนอันตรายตอพืช (salt dilution) โดยพืชมี
การเพิ่มปริมาณน้ําในเซลลทําใหเกิดการอวบน้ํา ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากการขยายขนาดของเซลล
พ า เร งคิ ม า  (parenchyma) (Waisel, 1972) จ าก ก ารศึ ก ษ าข อ ง  Storey and Wyn Jones (1979)           
ใน Atriplex  spongiosa และ Suaeda  monoica เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 200 มิลลิ
โมลตอลิตร พบวา มีการอวบน้ําเกิดขึ้น โดยมีอัตราสวนของน้ําหนักสดตอน้ําหนักแหงเพิ่มขึ้นเปน
สองเทาและสี่เทาของชุดควบคุมที่ไมไดรับเกลือ ตามลําดับ  
 

พืชแตละชนิดก็มีความสามารถในการปรับตัว และมีกลไกทนเค็มที่แตกตางกันออกไปเมื่อ
เจริญเติบโตอยูในสภาพที่มีเกลือ  เชนเดียวกับพืชชนิดเดียวกันแตมาจากตางแหลงพันธุกรรม       
ตัวอยางเชนการศึกษาใน  Agrostis stolonifera ที่มาจาก  3 แหลงพันธุกรรม   ไดแก  salt marsh 
(บริเวณพื้นที่ดินเค็มที่อยูติดกับชายทะเล ซ่ึงเวลาที่น้ําทะเลขึ้นจะทวมถึงพื้นที่นี้กลายเปนบึงน้ําเค็ม), 
spray zone (บริเวณพื้นที่ดินเค็มที่ไดรับอิทธิพลจากไอน้ําหรือละอองน้ําที่มีเกลือที่พัดจากทะเลเขาสู
แผนดิน) และ inland (บริเวณพื้นดินที่อยูลึกเขามาจากชายทะเลมีความเค็มนอยที่สุด) เมื่อไดรับ
โซเดียมคลอไรดความเขมขน 0-300 มิลลิโมลตอลิตร  พบวา ทั้ง 3 แหลงพันธุกรรมมีการเจริญเติบ
โตแตกตางกัน  โดยที่แหลงพันธุกรรม salt marsh  สามารถเจริญเติบโตไดดีกวาแหลงพันธุกรรมอื่น 
เนื่องจากพืชในแหลงพันธุกรรมนี้ถ่ินที่อยูเดิมก็เปนบริเวณที่มีความเค็มสูงที่สุด  ทําใหสามารถ     
ทนเค็มไดดีที่ สุดเมื่ออยูในสภาพที่มี เกลือความเขมขนสูงๆ  และการเจริญเติบโตของแหลง        
พันธุกรรม inland จะถูกยับยั้งมากที่สุด  แสดงใหเห็นวาถึงแมจะเปนพืชชนิดเดียวกันแตเมื่อเจริญ
เติบโตในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน  ก็มีความสามารถในการทนเค็มแตกตางกันดวย (Ahmad et 
al., 1981)  เชนเดียวกับในการศึกษาครั้งนี้ที่นําตนหญาปากควายที่ไดผานการคัดเลือกทนเค็มมาแลว 
(Ds)  และตนจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) มาศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบาง
ประการ เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขนตางๆ วาจะมีความสามารถในการเจริญเติบโต  
หรือมีกลไกในการปรับตัวที่แตกตางกันอยางไรบาง 
 

อิทธิพลของเกลือตอการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช 
 
เมื่อพืชเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่มีเกลือนั้น จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงตอพืชดาน

ตางๆ ดังตอไปนี้ 
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การเปล่ียนแปลงดานการเจริญเติบโต 
 

เมื่อพืชเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่มีเกลือ เกลือจะมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช   
โดยทําใหจํานวนใบ น้ําหนักสด และน้ําหนักแหงของพืชลดลง  เนื่องจากความเขมขนของเกลือภาย
นอกที่สูงจะลดความสามารถในการดูดน้ําของพืช ทั้งในพืชทนเค็มและไมทนเค็ม แตพืชทนเค็มจะ
มีการเจริญเติบโตสูงกวาพืชไมทนเค็ม เชน การศึกษาการทนเค็มในขาวฟาง 2 ชนิด ไดแก Sorghum  
bicolor และ S.  halepense  พบวาที่ระดับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.1 และ 0.2 โมลตอลิตร    
S.  bicolor มีจํานวนใบ พื้นที่ใบ น้ําหนักแหงของลําตน และใบลดลงมากกวา S.  halepense  เมื่อ
เทียบกับชุดควบคุมที่ไมไดรับเกลือ ดังนั้น S.  halepense  ซ่ึงเปนสายพันธุทนเค็มจึงสามารถเจริญ
เติบโตได ในสภาพที่ มี โซ เดียมคลอไรดไดดีกว าสายพันธุ ไมทน เค็ม  (Yang et al., 1990)                 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของฝายสายพันธุไมทนเค็มที่มีพื้นที่ใบ และน้ําหนักสดลดลงมากกวาใน
ฝายสายพันธุทนเค็ม เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 150 มิลลิโมลตอลิตร (Gossett et al., 
1994) และหญาสายพันธุทนเค็มและสายพันธุไมทนเค็ม 4 ชนิด ไดแก Holcus  lanatus, Lolium  
perenne, Dactylis  glomerata และ Festuca  rubra  ซ่ึงพบวาเมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรด    
เพิ่มขึ้น น้ําหนักแหงของตนในหญาทุกชนิดลดลง  แตในหญาสายพันธุทนเค็มมีน้ําหนักแหงมาก
กวาสายพันธุไมทนเค็ม (Ashraf et al., 1986) สวนหญาใน subfamily Chloridoideae 7 ชนิด เมื่อได
รับโซเดียมคลอไรดความเขมขนตั้งแต 100-600 มิลลิโมลตอลิตร พบวาความยาวราก และน้ําหนัก
ราก เปนตัวบงชี้ถึงความสามารถในการทนเค็ม เชน  Distichlis  spicata var.  stricta  มีการทนเค็ม      
มากที่สุด โดยคาทั้งสองเพิ่มมากขึ้นเมื่ออยูในสภาพที่มีเกลือสูงขึ้น ตางจากหญาชนิดอื่น เชน  
Bouteloua  curtipendula  ที่คาดังกลาวลดลงเมื่อความความเขมขนโซเดียมคลอไรด เพิ่มขึ้น 
(Marcum, 1999) สําหรับพืชทนเค็ม สามารถเจริญเติบโตไดดีขึ้น เมื่อไดรับเกลือความเขมขน         
ที่ เหมาะสมตอพืชนั้นๆ  (Greenway and Munns, 1980) ดังเชน  Suaeda  australis และ  Atriplex  
spongiosa  มีน้ําหนักสดของตน และรากเพิ่มขึ้นสูงสุด เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 50 
และ 200 มิลลิโมลตอลิตร ตามลําดับ  (Storey et al., 1983; Robinson et al., 1985) เชนเดียวกับ               
A.  griffithii  var.  stocksii  มีน้ําหนักแหงของตน และรากเพิ่มขึ้นสูงสุด เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรด
ความเขมขน 90 มิลลิโมลตอลิตร (Khan et al., 2000a)  
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การเปล่ียนแปลงปริมาณไอออน 
 

สภาวะที่มีเกลือมากอาจมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากปริมาณเกลือที่มีอยูมาก
เกินไปอาจทําใหเกิดความเปนพิษของไอออนเมื่อพืชดูดเขาไปมาก ไอออนท่ีสะสมสวนใหญเปน
โซเดียมไอออน และคลอไรดไอออน  นอกจากนี้การสะสมไอออนดังกลาวในปริมาณมากยังทําให
พืชมีการดูดธาตุตัวอ่ืนไดนอยลง เชน แคลเซียมไอออน โพแทสเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน 
เปนตน โดยแคลเซียมไอออนบนเยื่อหุมเซลลสามารถถูกแทนที่ดวยโซเดียมไอออนทําใหเยื่อหุม
เซลลขาดเสถียรภาพ (membrane stability) การสูญเสียแคลเซียมไอออนทําใหความสามารถในการ
คัดเลือกสารผานเขาออกเซลลลดลง โครงสรางของเยื่อหุมเซลลชํารุดทําใหสารตางๆ ที่มีโมเลกุล
เล็กร่ัวไหลออกจากเซลล (ยงยุทธ, 2543; Bressan et al., 1998; Orcutt and Nilsen, 2000)  นอกจากนี้
โซเดียมไอออนสามารถเคลื่อนที่ผานชอง (channels) สําหรับโพแทสเซียมไอออนไดดีกวาทําให
ปริมาณโพแทสเซียมไอออนภายในเซลลลดลง ปากใบก็จะเปดเพียงเล็กนอย ความตานทานของ
ปากใบก็สูงขึ้น ทําใหอัตราการตรึงคารบอนไดออกไซดต่ําลง สงผลใหอัตราสังเคราะหแสงลดลง
ดวย  (ยงยุทธ, 2543; Grattan and Grieve, 1999)   สวนปริมาณแมกนีเซียมไอออนที่ลดลง ทําให
อัตราการสังเคราะหแสงลดลง (Taiz and Zeiger, 1998)   

 
การที่มีปริมาณโซเดียมไอออน และคลอไรดไอออนอยูมากในเซลล จะสงผลทําใหพืช

แสดงอาการเกิดความเปนพิษจากไอออนดังกลาว เชน ขอบใบ และปลายใบจะไหม ใบซีดเหลือง 
(สมศรี, 2539ข)  แตพืชก็มีกลไกเพื่อปองกันตนเองใหสามารถเจริญเติบโตไดแมในสภาพที่ไม
เหมาะสมนี้ เชน การเก็บสะสมไอออนที่มากเกินไวในตอมเกลือ หรือในแวคิวโอล เพื่อควบคุม
ปริมาณไอออนในไซโทพลาซึม (cytoplasm) ทั้งยังเปนการรักษาระดับของคาศักยออสโมซิสภาย
ในเซลลใหต่ํากวาภายนอกซึ่งจะทําใหสามารถดูดน้ําเขามาใชเพื่อรักษาความเตงของเซลล ทําใหมี
การเจริญเติบโต (Waisel, 1972; Greenway and Munns, 1980)  เชน หญาคาลลาร และหญารังนก
ทนเค็ม เมื่อไดรับเกลือในสภาพหลอดทดลอง จะมีการสะสมโซเดียมไอออนในตน และรากของ
หญาทั้ งสองชนิดสูงขึ้น  ตามระดับความเขมขนของโซเดียมคลอไรดที่ เพิ่มขึ้น  ในขณะที่
โพแทสเซียมไอออน  และแคลเซียมไอออนลดลง (วลัยกานต, 2543)  Salicornia  rubra  และ 
Atriplex  griffithii var.  stocksii เมื่อระดับความเขมขนโซเดียมคลอไรดสูงขึ้น มีปริมาณโซเดียม
ไอออน และคลอไรดไอออนสวนตนเพิ่มมากขึ้น สวนแมกนีเซียมไอออน โพแทสเซียมไอออน 
และแคลเซียมไอออนมีคาลดลง (Khan et al., 2000a; Khan et al., 2001)  จากการศึกษาของรัชดา 
(2544) พบวา หญาปากควายในสภาพหลอดทดลองที่ไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.125-2.0 
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เปอรเซ็นต นาน 6 สัปดาห มีปริมาณโซเดียมไอออนที่สวนยอด และปริมาณคลอไรดไอออน        
ในใบแกเพิ่มขึ้น เมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณโพแทสเซียมไอออนทั้ง
สวนยอด และรากลดลง   สวน Suaeda  australis เมื่อปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่มีโซเดียม  
คลอไรดความเขมขนตั้งแต 0-600 มิลลิโมลตอลิตร พบวาปริมาณโพแทสเซียมไอออนในใบลดลง          
ขณะที่ปริมาณโซเดียมไอออน และคลอไรดไอออนในใบเพิ่มขึ้น เมื่อความเขมขนของโซเดียม  
คลอไรดสูงขึ้น    ผลจากการสะสมโซเดียมไอออน  และคลอไรดไอออนในใบทําใหคาศักย         
ออสโมซิสในใบมีคาลดลง (Robinson et al., 1985)   ในขาวฟาง 2 ชนิด คือ Sorghum bicolor และ 
S. halepense ในสภาพที่ไดรับเกลือ พบวา S. bicolor มีระดับคลอไรดไอออน  และอัตราสวน
ระหวางโซเดียมไอออนตอโพแทสเซียมไอออนที่สูงกวา S.  halepense กลไกที่ใชสําหรับการปรับ
ตัวเมื่ออยูในสภาพเครียดเนื่องจากเกลือของขาวฟาง 2 ชนิดนั้น คือ การกันโซเดียมไอออนไวโดย
การสะสมไวที่ เนื้อเยื่อราก ซ่ึงกลไกดังกลาวปรากฏอยางชัดเจนใน S. halepense ทําใหมีความ
สามารถในการทนเกลือมากกวา S.  bicolor (Yang et al., 1990)  
 
การเปล่ียนแปลงของเอนไซมบางชนิด 
 

เมื่อความเขมขนของเกลือในดินมีมาก คาศักยของน้ําในดินมีคาต่ําลง ทําใหพืชดูดน้ํามาใช
ไดนอยลง ปากใบของพืชจะปดเพื่อลดการคายน้ํา ทําใหคารบอนไดออกไซดที่ผานเขาไปลดลง เปน
ผลใหการตรึงคารบอนไดออกไซดลดลง  ในขณะเดียวกันออกซิเจนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาแสง   
(light reaction) จะเกิดขึ้นตลอดเวลาและไมสามารถปลดปลอยออกสูบรรยากาศได ทําใหมี
ออกซิเจนจํานวนมาก มารับอิเล็กตรอน ทําใหเกิดเปน active oxygen species (AOS) ตางๆ ขึ้น     
ซ่ึ ง ไ ด แ ก  singlet oxygen (1O2), hydroxyl radical (•OH), superoxide anion radical (O2

•- ) แ ล ะ 
hydrogen peroxide (H2O2) หากมีการสะสมในเซลลจะทําใหเกิดการทําลายเยื่อหุมเซลล  ดังนั้นพืช
จึงมีการสรางเอนไซมขึ้นเพื่อยอยสลาย AOS ดังกลาวใหมีปริมาณลดลงหรืออยูในรูปที่ไมเปนพิษ 
ตัวอยางเชน เอนไซมซุปเปอรออกไซดดิสมิวเตส (superoxide dismutase) เอนไซมเพอรออกซิเดส 
(peroxidase) และเอนไซมคะตะเลส (catalase) โดยเอนไซมซุปเปอรออกไซดดิสมิวเตส ชวยยอย
สลาย superoxide anion radical ทําใหไดไฮโดรเจนเปอรออกไซดและออกซิเจน แตไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดยังเปนพิษตอเซลลอยู จึงตองมีการยอยสลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดตอโดยเอนไซม     
คะตะเลสและเอนไซมเพอรออกซิเดส ซ่ึงเอนไซมคะตะเลสจะยอยสลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด
จนไดน้ําและออกซิเจนในที่สุด สวนเอนไซมเพอรออกซิเดสจะทําหนาที่ออกซิไดส (oxidize)     
สารประกอบอื่น เชน แอสคอรเบท (ascorbate) และกลูทาไทโอน (glutathione) โดยใชไฮโดรเจน
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เปอรออกไซดเปนซับสเตรท ซ่ึงจะทําใหไดน้ําและแอสคอรเบท หรือกลูทาไทโอนในรูปออกซิไดส 
(Levitt, 1972; Waisel, 1972; Kar and Mishra, 1976; Orcutt and Nilsen, 2000)  สําหรับพืชทนเค็ม
และพืชไมทนเค็ม เมื่ออยูในสภาพที่มีเกลือ พบวามีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของเอนไซมตางๆ เชน 
เอนไซมซุปเปอรออกไซดดิสมิวเตส เอนไซมเพอรออกซิเดส และเอนไซมคะตะเลส แตพืชทนเค็ม
ก็ยังมีปริมาณเอนไซมดังกลาวมากกวาพืชไมทนเค็มเมื่ออยูในสภาพที่มีเกลือ ดังเชน ในฝาย 
(Gossypium  hirsutum  L.) สายพันธุที่ทนเค็ม (Acala 1517-88 และ Acala 1517-SR2) และสายพันธุ
ไมทนเค็ม (Deltapine 50 และ Stoneville 825) พบวาเมื่อระดับของโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้นจาก 0 
เปน 150 มิลลิโมลตอลิตร กิจกรรมของเอนไซมคะตะเลสลดลงในทุกสายพันธุ แตสายพันธุ Acala 
มีกิจกรรมของเอนไซมนี้ สู งกวาสายพันธุ  DP-50 และ  St-825 สวนกิจกรรมของเอนไซม            
เพอรออกซิเดสในสายพันธุ Acala สูงขึ้น สวนใน DP-50 และ St-825 ลดลง เมื่อเทียบกับชุดควบคุม 
ซ่ึงสายพันธุทนเค็มมีกิจกรรมของเอนไซมนี้สูงกวาสายพันธุไมทนเค็ม นับวาเปนการพัฒนาเพื่อให
เกิดกลไกการทนเค็มในฝาย (Gossett et al., 1994)  เชนเดียวกับ mulberry (Morus  alba L.) พันธุที่
ทนเกลือ และพันธุที่ไวตอเกลือ ภายใตสภาพที่มีโซเดียมคลอไรด พบวาเอนไซมซุปเปอรออกไซด
ดิสมิวเตส เอนไซมเพอรออกซิเดส และเอนไซมคะตะเลส ในพันธุที่ทนเกลือมีการเปลี่ยนแปลง
ระดับเอนไซมดังกลาวสูงกวาสงผลทําใหทนทานตอเกลือมากกวาพันธุที่ไวตอเกลือ (Sudhakar et 
al., 2001) 
 
การสะสมสารออสโมไลต  

 
สารออสโมไลตเปนสารประกอบอินทรียที่มีมวลโมเลกุลต่ํา ไดแก คารโบโฮเดรต         

สารประกอบไนโตรเจน น้ําตาลที่สามารถละลายน้ําได เชน กลูโคส ฟรุคโทส กรดอะมิโนบางชนิด 
เชน  โพรลีน  และกลูตามีน  (glutamine) หรือกรดอะมิโนที่ มีการเปลี่ ยนแปลง  (quaternary 
ammonium compounds) เชน โพลีออล (polyols) และไกลซีนบีเทน สารออสโมไลต หรือตัวถูก
ละลายอินทรียมีปริมาณเพิ่มขึ้นในไซโทพลาซึม เมื่อความเขมขนของโซเดียมคลอไรดสูงขึ้น      
เพื่อสรางสมดุลระหวางแวคิวโอล และไซโทพลาซึม เพื่อปองกันการรั่วของไอออนจากแวคิวโอล 
รักษาความดันเตง (turgor pressure) ของเซลลทําใหกิจกรรมตางๆ ภายในเซลลดําเนินตอไปได 
(Flowers et al., 1977; Storey and Wyn Jones, 1977; Cushman et al.,1990 ) ในพืชทนเค็มเมื่ออยูใน
สภาพที่มี เกลือจะมีการสะสมสารออสโมไลตแตกตางกันไปตามชนิดพืช  เชน  Spartina  
alterniflora, Suaeda  fruticosa, Atriplex  griffithii  var. stocksii และ A.  barclayana พบวา ไกลซีน
บีเทนมีบทบาทสําคัญในการปรับคาศักยออสโมซิสในไซโทพลาซึม (Cavalieri, 1983, Nerd and 
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Pasternak, 1992; Khan et  al., 2000a; Khan et  al., 2000b ) ส ว น  Armeria  maritima แ ล ะ 
Triglochin  maritima มีการสะสมโพรลีนมาก (Stewart and Lee, 1974) หรือ Sporobolus  virginicus 
พบวาเมื่อความเขมขนของเกลือสูงขึ้น มีการสะสมโพรลีน ไทรโกเนลลีน (trigonelline) และ     
ไกลซีนบี เทนมากขึ้น  และมีคาสูงสุดที่โซเดียมคลอไรดความเขมขน  450 มิลลิโมลตอลิตร            
แตไกลซีนบีเทนมีบทบาทสําคัญในการปรับคาศักยออสโมซิสมากกวาตัวถูกละลายอื่น (Marcum 
and Murdoch, 1992) ส วน ในข าวส ายพั น ธุ ท น เค็ ม  6 ส ายพั น ธุ  คื อ  RD12TC4, RD23TC7, 
RD23TC28, RD23TD95, RD23TC110 ที่ไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต มีการ
สะสมโพรลีน และน้ําตาลที่ละลายน้ําได (total soluble sugar) สูงกวาขาวสายสายพันธุไมทนเค็ม 
(วันชัย, 2541) นอกจากไกลซีนบีเทน  และโพรลีนแลว Juncus  maritima มีการสะสมซูโครส   
Atriplex  hastata สะสมมอลโตส (Briens and Larher, 1982) Glaux  maritima สะสมกรดอะมิโน 
เชน ลิวซีน (Gorham et al., 1985) 
 
การเปล่ียนแปลงฮอรโมน 
 

สภาพเครียดจากเกลือจะมีผลทําใหพืชเกิดการขาดน้ํา และทําใหปริมาณกรดแอบไซซิก 
(abscisic acid) เพิ่มขึ้น จากการศึกษาการปรับตัวของเซลลแขวนลอยของยาสูบที่ไดรับโซเดียมคลอ
ไรด พบวาเมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรดสูงขึ้นปริมาณกรดแอบไซซิกจะมีมากขึ้น และกรดแอบ
ไซซิกจะกระตุนใหยีนเกิดการแสดงออก (gene expression) ชักนําใหมีการสังเคราะหโปรตีนที่มี
ขนาด 26-kDa ที่มีช่ือเรียกวาออสโมติน (osmotin) ซ่ึงพบในพืชหลายชนิดเมื่ออยูในที่มีความเขมขน
ของโซเดียมคลอไรดสูง โดยออสโมตินจะสะสมในแวคิวโอล เพื่อปรับคาศักยออสโมซิส 
(Cushman et al., 1990)  นอกจากกรดแอบไซซิกแลวยังมีฮอรโมนอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออยูใน
สภาพมีเกลือ เชน  พบวาการทํางานของกรดจิบเบอเรลลิก (gibberellic acid) และไซโทไคนิน 
(cytokinin) ใน Suaeda  fruticosa ถูกยับยั้งเมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรดสูงขึ้น ทําใหมีการเจริญ
เติบโตลดลง (Khan et al., 2000b) 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 

1.   หญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) ที่ไดเก็บรวบรวมเมล็ดจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  (แหลงพันธุกรรม  ม . เกษตรศาสตร) และจากพื้นที่ดินเค็ม              
อ. พระยืน จ. ขอนแกน ที่ผานการคัดเลือก (Ds) จากการศึกษาของรัชดา (2544) (แหลงพันธุกรรม
พระยืน) 

 
2.  เครื่องมือและสารเคมี 

 
2.1  เครื่องมือที่ใชในการเตรียมอาหารสังเคราะห ประกอบดวย เครื่องชั่งไฟฟา เครื่อง

วัดความเปนกรด-ดาง หมอนึ่งความดัน บีกเกอร กระบอกตวง ปเปต ขวดแกวพรอมฝาปด 
 

2.2 สารเคมีสําหรับเตรียมอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962; Pierik ,1987) 
และโซเดียมคลอไรด 
 

2.3 สารควบคุมการเจริญเติบโต ไดแก 6-benzylaminopurine (BAP) 
 
2.4  สารฟอกฆาเชื้อจุลินทรีย ไดแก แอลกอฮอล 70 และ 95 เปอรเซ็นต  คลอรอกซ 

(6% NaClO) 
 

2.5 เครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการยายชิ้นสวนพืช ไดแก ตูปลอดเชื้อ มีดผาตัด  
ปากคีบ จานแกว ตะเกียงแอลกอฮอล อาหารที่ปลอดเชื้อ 
 

3. สารเคมีสําหรับเตรียมสารละลายเลี้ยงพืชสูตร Hoagland (Armstrong, 1995) และ 
อุปกรณที่ใชในการยายปลูก ประกอบดวย กระบะพลาสติกขนาด 17x47x16 เซนติเมตร จํานวน 60 
ใบ เจาะกระบะจํานวน 30 ใบ ตรงดานลางกระบะและสอดเชือกไสตะเกียงเพื่อใหสารละลายที่อยู
ในกระบะลางซึมผานขึ้นมา สวนกระบะที่เหลือเอาไวใสสารละลายธาตุอาหารโดยมีกระบะที่มี
เชือกสอดอยูทางดานบน เม็ดหินเบา เชือกไสตะเกียง 
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4.  เครื่องมือ และอุปกรณวิเคราะหแรธาตุองคประกอบในพืช ไดแก เครื่อง flame  
emission spectrophotometer 
 

5.  เครื่องมือและอุปกรณวิเคราะหหาความเขมขนของสารละลาย เชน  หลอดฉีดยา             
ตูแชแข็งอุณหภูมิ –80 องศาเซลเซียส และ  Vapor Pressure Osmometer 

 
6.  เครื่องมือสําหรับวัดคาการดูดกลืนแสงของสาร (spectrophotometer) 

 
วิธีการ 

 
1.  การเตรียมพืชทดลอง 
 

นําหญาปากควายจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือกตนทนเค็มในระยะตนกลาที่ระดับ
โซเดียมคลอไรดความเขมขน  1 เปอรเซ็นต  (รัชดา, 2544) นํามาเพิ่มปริมาณยอดในอาหาร
สังเคราะหสูตร MS ที่เติมโซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.125 เปอรเซ็นต และ BAP 5 ไมโครโมล
ตอลิตร แยกยอดเดี่ยวลงอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติมโซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.125 
เปอรเซ็นต เพื่อกระตุนการเจริญเติบโตของยอด และชักนําใหเกิดราก 
 

เก็บชอดอกแกของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม แยกเมล็ดออกจากชอดอกแลว 
นําไปแชในแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต นาน 5 นาที จากนั้นนําเมล็ดมาฟอกฆาเชื้อดวยสารละลาย
คลอรอกซความเขมขน 15 เปอรเซ็นต นาน 15 นาที ลางดวยน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อ 3 คร้ัง นําเมล็ดที่
ฟอกฆาเชื้อแลวมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต
เพื่อใหตนกลาเจริญเติบโต ตัดเฉพาะสวนตนยายลงอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม BAP 5 ไมโคร
โมลตอลิตร เพื่อกระตุนใหเกิดยอดจํานวนมาก แยกยอดเดี่ยวลงอาหารสูตร MS เพื่อชักนําใหไดตน
ที่สมบูรณ 
 

ยายตนที่มีรากออกปลูกในกระบะขนาด 17x47x16 เซนติเมตร บรรจุดวยทรายที่ลางดวย
กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) 0.2 เปอรเซ็นต ใหทรายสูงขึ้นมา 10 เซนติเมตร จากดานลาง
กระบะ ยายปลูกหญากระบะละ 6 กอๆ ละหนึ่งตน โรยผิวหนาทรายดวยเม็ดหินเบา นํากระบะดัง
กลาวซอนทับลงไปกับกระบะขนาดเดียวกันที่มีสารละลายธาตุอาหารอยู 4 ลิตร โดยใหเชือกจุมลง
ในสารละลายดังกลาว  



 17

 

 
 

ภาพที่ 2  หญาปากควายที่ปลูกในกระบะและอยูในสารละลาย Hoagland กอนไดรับโซเดียม 
                คลอไรดความเขมขนตางๆ  

 
2.  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของหญาที่ไดรับความเครียดจากเกลือ 
 

ในแตละชุดการทดลองของหญาปากควาย ประกอบดวยส่ิงทดลองความเขมขนโซเดียม
คลอไรด 5 ระดับ คือ 0, 0.25, 0.50, 1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นต (0, 42.75, 85.50, 171.00 และ 256.50 
mM) จํานวน 3 ซํ้า ซ่ึงทําโดยเพิ่มโซเดียมคลอไรด คร้ังละ 0.50 เปอรเซ็นต ปรับความเขมขนทุก 2 
วัน จนถึงระดับที่ตองการ เปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารที่เติมโซเดียมคลอไรดความเขมขนตางๆ ทุก 
7 วัน  เปนเวลา 5 สัปดาห  วางแผนการทดลองแบบ  factorial in CRD (Complete Randomized 
Design) 

 
แบงเก็บตัวอยางพืชเปนสองสวน สวนแรกเก็บตัวอยางสด  2 กอ เพื่อใชวิเคราะหหา         

คาออสโมแลลิตี (osmolality) และสวนที่สอง เก็บเปนตัวอยางแหง 4 กอ โดยนําไปอบที่อุณหภูมิ  
70 องศาเซลเซียส นาน 4 วัน เพื่อใชวิเคราะหหาปริมาณโซเดียมไอออน โพแทสเซียมไอออน    
คลอไรดไอออน โพรลีน และไกลซีนบีเทน  
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บันทึกผลการทดลองดังนี้  
 
2.1  เปอรเซ็นตการรอดชีวิต  
 
2.2  น้ําหนักสด น้ําหนักแหงของตน (สวนใบ กาบใบ ลําตนที่ยังเจริญและมีสีเขียว) ราก 

และใบแหงตาย  
 

2.3  ปริมาณไอออนต างๆ  ของตน   ราก  และใบแห งตาย  ไดแก  โซเดียมไอออน 
โพแทสเซียมไอออน และคลอไรดไอออน  

 
2.3.1  การวิเคราะหโซเดียมไอออน และโพแทสเซียมไอออน 

 
ช่ังตัวอยางอบแหงสวนของตน ราก และใบแหงตายที่บดละเอียดอยางละ 1 กรัม    

ลงในขวดรูปชมพู และนําไปยอยดวยการเติมสารละลายกรดผสมระหวางกรดไนตริกเขมขน   
(nitric acid) และกรดเปอรคลอริกเขมขน (perchloric acid) อัตราสวน 1:2 ปริมาตร 3-4 มิลลิลิตร 
อุนใหมีอุณหภูมิประมาณ 150 องศาเซลเซียส เขยาเปนระยะจนเห็นควันสีขาว จึงเพิ่มอุณหภูมิเปน 
180 องศาเซลเซียส เขยาเปนระยะ ยอยตอจนสารละลายใส จึงเพิ่มอุณหภูมิเปน 200 องศาเซลเซียส 
เขยาตออีก 5 นาที ตั้งทิ้งไวใหเย็น ปรับปริมาตรสุดทายใหเปน 25 มิลลิลิตร กรองดวยกระดาษกรอง
เบอร 42 วัดความเขมขนของโซเดียมไอออน และโพแทสเซียมไอออนดวยเครื่อง flame emission 
spectrophotometer (พิไลวรรณ  และคณะ , 2532) จากน้ํ าหนักแหงคิดคํานวณเปนน้ํ าหนักสด       
จากนั้นคํานวณหาปริมาณโซเดียมไอออน และโพแทสเซียมไอออนเปนเปอรเซ็นตน้ําหนักสด    
จากสมการ 
 

ปริมาณ Na+ หรือ K+  =  (C x df x Vf x 100) 
(1000 x wt x 1000) 
 

C  = ความเขมขนของ Na+ หรือ K+ จากกราฟมาตรฐาน (ppm) 
Vf  =  ปริมาตรสุดทาย (มิลลิลิตร) 
df  =  dilution factor 
wt      =     น้ําหนักแหงของตัวอยางพืชที่นํามาวิเคราะห (กรัม) 
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2.3.2  วิเคราะหปริมาณคลอไรดไอออน 
 

ช่ังตัวอยางอบแหงสวนของตน ราก และใบแหงตายที่บดละเอียดอยางละ 0.5 
กรัม ใสลงในถวยกระเบื้องทนไฟ เติมแคลเซียมออกไซด (calcium oxide) 0.1 กรัม เติมน้ํากลั่น               
1 มิลลิลิตร คนใหเขากัน เผาตัวอยางใหเปนเถาในเตาไฟฟา ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
3 ช่ัวโมง ทิ้งไวใหเย็น จากนั้นเติมน้ํากลั่นรอน 10 มิลลิลิตร นํามาอุนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
15 นาที กรองสารละลายที่ไดดวยกระดาษกรองเบอร 42 ลางตะกอนดวยน้ํากล่ันรอน ปรับปริมาตร
สุดทายเปน 25 มิลลิลิตร ปเปตสารละลายตัวอยางพืช 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดสอบเติมน้ํากล่ัน
ปริมาตร 4.5 มิลลิลิตร เติมสารละลายเมอรคิวริกไทโอไซยาเนต (mercuric thiocyanate) ปริมาตร 
0.5 มิลลิลิตร และเติมสารละลายแอมโมเนียมเฟอรริกซัลเฟต (ammonium ferric sulphate) ปริมาตร 
1 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันตั้งทิ้งไว 10 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร 
ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิ เตอร (spectrophotometer) หาความเขมขนจากกราฟมาตรฐาน         
โดยนําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน (ศรีสม, 2544; Adrian and Doner, 
1982) จากน้ําหนักแหงคิดคํานวณเปนน้ําหนักสด  จากนั้นคํานวณหาปริมาณคลอไรดไอออนเปน
เปอรเซ็นตน้ําหนักสด จากสมการ 
 

ปริมาณ Cl-  =  C x Vf x Vd x 100 
wt x Va x 1000 

 
C  = ความเขมขนของคลอไรดจากกราฟมาตรฐาน (ppm) 
Vf  = ปริมาตรสุดทาย (มิลลิลิตร) 
Vd  =  ปริมาตรสารละลายตัวอยางพืชที่ไดจากการยอยสลายตัวอยาง(มิลลิลิตร) 
wt  =  น้ําหนักสดของตัวอยางพืชที่นํามาวิเคราะห (กรัม) 
Va  = ปริมาตรสารละลายตัวอยางพืชที่ใชในการวิเคราะห (มิลลิลิตร) 

 
2.4  คาออสโมแลลิตีของสารละลายในเซลลของสวนตน และน้ําลางใบ 

 
นําใบที่ เจริญ เต็มที่ แลว  3-5 ใบ  มาลางดวยน้ํ ากลั่น  10 มิลลิลิตร  เก็บน้ํ าลางใบ            

ไปวัดคาออสโมแลลิตี เพื่อศึกษาการขับเกลือออกทางใบ จากนั้นนําทั้งตนมาลางดวยน้ํากลั่น ซับให
แหงเก็บที่อุณหภูมิ –80 องศาเซลเซียส อยางนอย 3 ช่ัวโมง เพื่อใหเซลลแตก ใสลงในหลอดฉีดยา
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ขนาด 1 มิลลิลิตร กดใหสารละลายในเซลลออกมา (Marcum and Murdoch, 1992) นําสารละลายดัง
กลาวพรอมน้ําลางใบมาวัดคา ออสโมแลลิตี ดวยเครื่อง Vapor Pressure Osmometer  
 

2.5  การวิเคราะหปริมาณโพรลีน  
 

ช่ังตัวอยางอบแหงของสวนตนที่บดละเอียด 1 กรัม ลงในโกรงแลวเติมสารละลาย  
กรดซัลโฟซาลิไซลิก (sulfosalicylic acid) ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บดให
เขากันแลวกรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 นําสารละลายที่กรองได 2 มิลลิลิตร  ไปทําปฏิกิริยากับ
แอซิดนินไฮดริน  (acid ninhydrin) 2 มิลลิ ลิตร  และกรดแอซิติก เขมขน  (glacial acetic acid)             
2 มิลลิลิตร ในหลอดทดสอบ จากนั้นอุนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง  แลวหยุด
ปฏิกิริยาในน้ําแข็ง สกัดสารละลายที่ทําปฏิกิริยาดวยโทลูอีน (toluene) 4 มิลลิลิตร เขยาจนเขากัน 
ตั้งทิ้งไวโดยช้ันของโทลูอีนที่มีสีจะแยกจากชั้นของน้ํา นําสารละลายในชั้นของโทลูอีนไปวัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ 520 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Bates, 1973) หาความเขมขนจาก
กราฟมาตรฐาน โดยนําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน จากน้ําหนักแหง
คิดคํานวณเปนน้ําหนักสด จากนั้นคํานวณหาปริมาณโพรลีนเปนเปอรเซ็นตน้ําหนักสด จากสมการ 
 

ปริมาณโพรลีน  =  C x Vt x Vs x 100 
1000 x wt x Va x 1000 

 
C = ความเขมขนของโพรลีนจากกราฟมาตรฐาน (ppm) 
Vt = ปริมาตรของ toluene (มิลลิลิตร) 
Vs = ปริมาตรของ 3 % sulfosalicylic (มิลลิลิตร) 
wt  = น้ําหนักสดของตัวอยางพืชที่นํามาวิเคราะห (กรัม) 
Va = ปริมาตรสารละลายตัวอยางพืชที่ใชในการวิเคราะห (มิลลิลิตร) 
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2.6.  การวิเคราะหปริมาณไกลซีนบีเทน 
 

ช่ังตัวอยางอบแหงของสวนตนบดละเอียด 0.5 กรัม ใสน้ํา 20 มิลลิลิตร เขยา 24 ช่ัว
โมงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส กรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 แลวเก็บสารละลายที่ไดโดยการ
แชแข็งจนกวาจะนํามาวิเคราะห 

 
 การวิเคราะหหา QAC (quaternary ammonium compounds) โดยนําสารละลายที่
สกัดไดมาเจือจาง 1:1 ดวย  กรดซัลฟวริก  (sulfuric acid) 2 นอรมอล  อยางละ  0.25 มิลลิลิตร           
ใสหลอดทดลองขนาด 1.5 มิลลิลิตร และแชในน้ําแข็ง 1 ช่ัวโมง จากนั้นใส KI-I2 ปริมาตร 0.2 
มิลลิลิตร ผสมใหเขากันเก็บที่อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส 16 ช่ัวโมง แลวนําไปปนเหวี่ยงที่ 10,000 
รอบตอนาที ที่ 0 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที แลวแชน้ําแข็งดูดสารละลายทิ้งจนเหลือแตตะกอน 
ละลายตะกอนที่ไดดวย 1, 2-ไดคลอโรอีเทน  (1, 2-dichloroethane) 9 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน       
ทิ้งไว 2-2.5 ช่ัวโมง นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 365 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
(Grieve and Grattan, 1983) หาความเขมขนจากกราฟมาตรฐาน โดยนําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไป
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน จากน้ําหนักแหงคิดคํานวณเปนน้ําหนักสด จากนั้นคํานวณหา
ปริมาณ QAC เปนเปอรเซ็นตน้ําหนักสด จากสมการ 

 
ปริมาณ QAC = C x Vd x Vw x 100 

1000 x W x Va x 1000 
 

C = ความเขมขนของ QAC จากกราฟมาตรฐาน (ppm) 
Vd  = ปริมาตรของ 1,2-dichloroethane (มิลลิลิตร) 
Vw  = ปริมาตรของน้ํากลั่นที่ใชสกัดตัวอยางแหง (มิลลิลิตร) 
wt = น้ําหนักสดของตัวอยางพืชที่นํามาวิเคราะห (กรัม) 
Va = ปริมาตรสารละลายตัวอยางพืชที่สกัดไดใชในการวิเคราะห (มิลลิลิตร) 

 
วิเคราะหหาโคลีน (choline)โดยนําสารละลายที่สกัดไดมาเจือจาง 1:1 ดวยฟอสเฟต

บัพเฟอร pH 6.8 อยางละ 0.25 มิลลิลิตร ทําตามขั้นตอนดังที่กลาวมาขางตน  นําไปวัดคาการ         
ดูดกลืนแสงที่  365 นาโนเมตร  ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิ เตอร (Grieve and Grattan, 1983)         
หาความเขมขนจากกราฟมาตรฐาน  โดยนําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปเปรียบเทียบกับกราฟ       
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มาตรฐาน  จากน้ําหนักแหงคิดคํานวณเปนน้ําหนักสด จากนั้นคํานวณหาปริมาณโคลีนเปน
เปอรเซ็นตน้ําหนักสด จากสมการ 
 

ปริมาณโคลีน  = C x Vd x Vw x 100 
1000 x W x Va x 1000 

 
C = ความเขมขนของโคลีนจากกราฟมาตรฐาน (ppm) 
Vd = ปริมาตรของ 1,2-dichloroethane (มิลลิลิตร) 
Vw = ปริมาตรของน้ํากลั่นที่ใชสกัดตัวอยางแหง (มิลลิลิตร) 
wt = น้ําหนักสดของตัวอยางพืชที่นํามาวิเคราะห (กรัม) 

          Va =   ปริมาตรสารละลายตัวอยางพืชที่สกัดไดใชในการวิเคราะห (มิลลิลิตร) 
 
นําปริมาณ QAC ลบดวยปริมาณโคลีน จะไดปริมาณไกลซีนบีเทนที่มีในตัวอยางพืช 
 

3.  สถานที่ทดลอง 
 

หองปฏิบัติการเพาะลี้ยงเนื้อเยื่อ ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 
 

เรือนเพาะชํา ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 
 

หองปฏิบัติการพฤกษเคมีเปรียบเทียบและพฤกษเคมีเชิงนิเวศ ภาควิชาพฤกษศาสตร  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 
 
4.  ระยะเวลาในการทดลอง 
 

เร่ิมตนการทดลอง  กรกฎาคม 2545  ส้ินสุดการทดลอง  พฤษภาคม 2546 
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ผลการทดลอง 
 

หญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds) 
เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 0, 0.25, 0.50, 1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห 
(ภาพที่ 3) มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
การรอดชีวิต 

 
หญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds) 

เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 0-1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห ทั้งสองแหลงพันธุ
กรรมมีอัตราการรอดชีวิต 100 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) แตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนใบแกเมื่อได
รับโซเดียมคลอไรดที่ความเขมขนสูงขึ้น โดยสวนปลายใบเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจากนั้นสวนใบก็
เร่ิมซีดเหลือง และตายไปในที่สุด อาการดังกลาวสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน   เมื่อไดรับโซเดียม
คลอไรดเปนเวลา 2 สัปดาห และพบใน Dc มากกวา Ds  

 
ตารางที่ 1  เปอรเซ็นตการรอดชีวิตของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ 

ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds) ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland และไดรับโซเดียม    
คลอไรด 0-1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห  

 
แหลงพันธุกรรม NaCl การรอดชีวิต 

 (%)                 (%) 
Dc 0 100 

 0.25    100 
 0.50 100 
 1.00 100 
 1.50    100 

Ds 0 100 
 0.25 100 
 0.50 100 
 1.00 100 
 1.50 100 
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Dc Ds 
1.50 1.50 

1.00 1.00 

0.50 0.50 

0.25 0.25 

0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  หญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds) 

ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland และไดรับโซเดียมคลอไรด 0-1.50  เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 
สัปดาห (ตัวเลขในภาพ  0, 0.25, 0.50, 1.00 และ 1.50 คือ เปอรเซ็นตระดับความเขมขน
โซเดียมคลอไรด) 
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น้ําหนักสด และน้ําหนักแหง 
 
เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขนตางๆ น้ําหนักสดของตนของหญาปากควาย Dc 

และ Ds คิดเปนเปอรเซ็นตของชุดควบคุม มีคาลดลงต่ํากวาชุดควบคุม ยกเวนที่โซเดียมคลอไรด
ความเขมขน 0.25 เปอรเซ็นต  Ds มีน้ําหนักสดเปน 124.93 เปอรเซ็นตของชุดควบคุม และน้ําหนัก
สดของตนของ Ds สูงกวา Dc ทุกระดับความเขมขน ยกเวนที่ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีคาใกล
เคียงกัน น้ําหนักสดของรากของ Dc และ Ds มีคาลดลงต่ํากวาชุดควบคุม ยกเวนที่โซเดียมคลอไรด
ความเขมขน  0.25 และ  0.50 เปอร เซ็นต  Ds มีน้ํ าหนักสดของรากเปน  156.32 และ  120.56 
เปอรเซ็นตของชุดควบคุม ตามลําดับ และมีคาสูงกวาของ Dc สวนที่ความเขมขนโซเดียมคลอไรด 
1.00-1.50 เปอรเซ็นต น้ําหนักสดของรากของหญาทั้งสองแหลงพันธุกรรมมีคาใกลเคียงกัน น้ําหนัก
สดของใบแหงตายของ Dc และ Ds มีคาสูงกวาชุดควบคุม และน้ําหนักสดของใบแหงตายของ Dc 
สูงกวา Ds ในทุกระดับความเขมขนของโซเดียมคลอไรดและที่ความเขมขน 1.00 เปอรเซ็นต Dc มี
น้ําหนักสดของใบแหงตายสูงสุดเปน 297.85 เปอรเซ็นตของชุดควบคุม (ภาพที่ 4) 

 
สําหรับน้ําหนักแหงของหญาปากควาย Dc และ Ds คิดเปนเปอรเซ็นตของชุดควบคุม เมื่อ

ไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขนตางๆ พบวาน้ําหนักแหงของตนของ Dc และ Ds มีคาลดลงต่ํา
กวาชุดควบคุม ยกเวนที่โซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.25 และ 0.50 เปอรเซ็นต Ds มีน้ําหนักแหง
ของตนเปน 123.69 และ 106.77 เปอรเซ็นตของชุดควบคุม ตามลําดับ เชนเดียวกับน้ําหนักแหงของ
รากของ Dc และ Ds มีคาลดลงต่ํากวาชุดควบคุม ยกเวนที่โซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.25 และ 
0.50 เปอรเซ็นต Ds มีน้ําหนักแหงของรากเปน 165.91 และ 145.61 เปอรเซ็นตของชุดควบคุม    
ตามลําดับ  สวนน้ําหนักแหงของใบแหงตายของ Dc มีคาสูงกวาชุดควบคุม และสูงกวา Ds ในทุก
ระดับความเขมขนของโซเดียมคลอไรดและที่ความเขมขน 1.00 เปอรเซ็นต Dc มีน้ําหนักแหงของ
ใบแหงตายสูงสุดเปน 296.81 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 5) 
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ภาพที่ 4  น้ําหนักสดของตน ราก และใบแหงตายของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc)
และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds) ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland และไดรับ
โซเดียมคลอไรด 0-1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห (ชุดควบคุมที่ไมไดรับเกลือของ
Dc และ Ds มีน้ําหนักสดของตน =  32.94, 31.43 กรัม  ราก = 1.91, 1.59 กรัม  และใบที่
แหงตาย =  0.42, 0.58  กรัม ตามลําดับ)  
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 ภาพท่ี 5  น้ําหนักแหงของตน ราก 

จากพื้นที่ดินเค็มที่ผานก
คลอไรด 0-1.50 เปอรเซ็น
น้ําหนักแหงของตน =  4
กรัม ตามลําดับ)  

 
 
 
 
 

ความเขมขนโซเดียมคลอไรด (%)ความเขมขนโซเดียมคลอไรด (%
และใบแหงตายของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และ
ารคัดเลือก (Ds) ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland และไดรับโซเดียม
ต เปนเวลา 5 สัปดาห (ชุดควบคุมที่ไมไดรับเกลือของ Dc และ Ds มี

.33, 3.63 กรัม  ราก =  0.28, 0.21 กรัม และใบที่แหงตาย =  0.14, 0.20
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ปริมาณไอออน 
 

ระดับความเขมขนของโซเดียมคลอไรดมีผลตอปริมาณโซเดียมไอออน โพแทสเซียม
ไอออน คลอไรดไอออน ในสวนตน ราก และใบแหงตายของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม 
(Dc) และตนจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds) ดังนี้ 

 
โซเดียม  ปริมาณโซเดียมไอออนในสวนของตน รากและใบแหงตายของหญาปากควาย Dc 

และ Ds เพิ่มมากขึ้นกวาชุดควบคุมเมื่อระดับความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น ปริมาณโซเดียม
ในสวนของตนของ Ds มีคาสูงกวา Dc ในทุกระดับความเขมขนโซเดียมคลอไรดและมีปริมาณสูง
สุดที่โซเดียมคลอไรดความเขมขน 1.5 เปอรเซ็นต ซ่ึงปริมาณโซเดียมในสวนของตนของ Ds และ 
Dc มีคา 0.696 และ 0.384 เปอรเซ็นตของน้ําหนักสด ตามลําดับ สวนปริมาณโซเดียมในรากของทั้ง
สองแหลงพันธุกรรมมีคาใกลเคียงกัน Dc มีปริมาณโซเดียมสูงกวา Ds เพียงเล็กนอย ยกเวนที่
โซเดียมคลอไรดความเขมขน 1.00 เปอรเซ็นต Ds มีปริมาณโซเดียมสูงกวา Dc เล็กนอย และ
ปริมาณโซเดียมในใบแหงตายของทั้งสองแหลงพันธุกรรมมีคาใกลเคียงกัน และมีคาเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
ความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น  และที่ระดับความเขมขนโซเดียมคลอไรด  0.50-1.50 
เปอรเซ็นต Dc มีปริมาณโซเดียมสูงกวา Ds เล็กนอย (ภาพที่ 6) 

 
โพแทสเซียม  ปริมาณโพแทสเซียมในสวนของตน รากและใบแหงตายของหญาปากควาย 

Dc และ  Ds ลดลงกวาชุดควบคุมเมื่อระดับความเขมขนโซเดียมคลอไรด เพิ่มขึ้น  ปริมาณ
โพแทสเซียมในสวนของตนและรากของหญาปากควาย Dc และ Ds มีปริมาณลดลง แตปริมาณคอน
ขางคงที่ที่โซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.50-1.50 เปอรเซ็นต ซ่ึงปริมาณโพแทสเซียมในสวนของ
ตนและรากของ Dc มีคาอยูในชวง 0.119-0.142 และ 0.031-0.050 เปอรเซ็นตของน้ําหนักสด ตาม
ลําดับ สวน Ds มีคาอยูในชวง 0.109-0.118 และ 0.044-0.076 เปอรเซ็นตของน้ําหนักสด ตามลําดับ 
สวนใบแหงตาย Dc และ Ds มีปริมาณโพแทสเซียมลดลงเมื่อระดับความเขมขนโซเดียมคลอไรด
เพิ่มขึ้น ปริมาณโพแทสเซียมในใบแหงตายของ Dc มีคาสูงกวา Ds ในทุกระดับความเขมขน และท่ี
โซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.50-1.50 เปอรเซ็นต ปริมาณลดลงมากเมื่อเทียบกับชุดควบคุม 
ปริมาณใน  Dc มีคาอยูในชวง 0.165-0.307 เปอรเซ็นตของน้ําหนักสด สวน Ds มีคาอยูในชวง 
0.043-0.103 เปอรเซ็นตของน้ําหนัก (ภาพที่ 7) 

 
 



 29

คลอไรด  ปริมาณคลอไรดในสวนของตน ราก และใบแหงตายของหญาปากควาย Dc และ 
Ds เพิ่มมากขึ้นกวาชุดควบคุมเมื่อระดับความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น ปริมาณคลอไรดใน
สวนของตนและใบแหงตายของ Dc มีคาสูงกวา Ds ในทุกระดับความเขมขนโซเดียมคลอไรด      
ยกเวนที่โซเดียมคลอไรดความเขมขน 0 เปอรเซ็นต Dc มีปริมาณคลอไรดต่ํากวา Ds เล็กนอย และที่
โซเดียมคลอไรดความเขมขน  0.50-1.50 เปอรเซ็นต ปริมาณคลอไรดในสวนของตนของ Ds      
คอนขางคงที่อยูในชวง 0.372-0.402 เปอรเซ็นตของน้ําหนักสด ขณะที่ใน Dc มีคาเพิ่มสูงขึ้นสูงสุด 
0.712 เปอรเซ็นตของน้ําหนักสด เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 1.50 เปอรเซ็นต และ
ปริมาณคลอไรดในใบแหงตายของ Dc มีคาสูงสุด 1.531 เปอรเซ็นตของน้ําหนักสด เมื่อไดรับ
โซเดียมคลอไรดความเขมขน 1.00 เปอรเซ็นต และ Ds มีคาสูงสุด 0.958 เปอรเซ็นตของน้ําหนักสด 
เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 1.50 เปอรเซ็นต สวนปริมาณคลอไรดในรากของ Dc และ 
Ds มีคาใกลเคียงกันในทุกระดับความเขมขนของโซเดียมคลอไรด แต Dc มีคาสูงกวา Ds เล็กนอยที่
โซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.50-1.50 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 8) 
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 ภาพที่ 6   ปริมาณโซเดียมของตน ราก และใบแหงตายของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc)
และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds) ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland และไดรับ
โซเดียมคลอไรด 0-1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห 
 
 

 

 
 
 

      ความเขมขนโซเดียมคลอไรด (%)
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ภาพที่ 7   ปริมาณโพแทสเซียมของตน รา
เค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดินเค็ม
และไดรับโซเดียมคลอไรด 0-1.
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ก และใบแหงตายของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดิน
ที่ผานการคัดเลือก (Ds) ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland
50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห  
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ิมาณคลอไรดของตน ราก และใบแหงตายของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม
c) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก  (Ds)  ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland  และได
โซเดียมคลอไรด 0-1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห  
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คาออสโมแลลิตีของสารละลายในเซลลสวนตนและน้ําลางใบ 
 
คาออสโมแลลิตีของสารละลายในเซลลสวนตนของ Dc และ Ds เพิ่มมากขึ้น เมื่อระดับ

ความเขมขนของโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น แตคาออสโมแลลิตีของทั้งสองมีคาใกลเคียงกันมาก        
ที่โซเดียมคลอไรดความเขมขน 0 เปอรเซ็นต Dc และ Ds มีคาออสโมแลลิตี 549.00 และ 540.33  
มิลลิโมลตอกิโลกรัม และท่ีโซเดียมคลอไรดเขมขน 1.50 เปอรเซ็นต Dc และ Ds มีคาออสโมแลลิตี
สูงสุด 994.67 และ 1014.00 มิลลิโมลตอกิโลกรัม ตามลําดับ  คาออสโมแลลิตีของทั้งสองแหลง
พันธุกรรมมีคาสูงกวาสารละลาย Hoagland ในทุกระดับความเขมขนโซเดียมคลอไรด (ภาพที่ 9) 

  
สําหรับคาออสโมแลลิตีของน้ําลางใบใน Dc มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก โดยมีคาลดลง

เล็กนอยเมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น และมีคาอยูในชวง 295.83-301.50 มิลลิโมลตอ
กิโลกรัม สําหรับคาออสโมแลลิตีของน้ําลางใบของ Ds เพิ่มมากขึ้นกวาชุดควบคุมที่ไมไดรับ
โซเดียมคลอไรด เมื่อระดับความเขมขนของโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น  คาออสโมแลลิตีของน้ําลางใบ
ของ Ds มีคาอยูในชวง 304.17-319.33 มิลลิโมลตอกิโลกรัม ซ่ึงสูงกวา Dc ทุกระดับความเขมขน
โซเดียมคลอไรด (ภาพที่ 9) 
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ภาพที่ 9  คาออสโมแลลิตีของสารละลายในเซลลของสวนตน  และน้ําลางใบของหญาปากควายจาก
พื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds) ที่ปลูกในสาร
ละลาย Hoagland และไดรับโซเดียมคลอไรด 0-1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห 
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ปริมาณโพรลีนและไกลซีนบีเทน 
 
ปริมาณโพรลีน และไกลซีนบีเทน ในสวนตนของ Dc และ Ds มีคาเพิ่มมากขึ้น เมื่อระดับ

ความเขมขนโซเดียมคลอไรด เพิ่มขึ้น  ปริมาณโพรลีนของ  Ds มีคาอยูในชวง  0.009-0.064 
เปอรเซ็นตของน้ําหนักสด ซ่ึงสูงกวา Dc ที่มีคาอยูในชวง 0.008-0.053 เปอรเซ็นตของน้ําหนักสด 
สวนปริมาณไกลซีนบีเทนของ Ds ใกลเคียงกับ Dc มาก และที่โซเดียมคลอไรดเขมขน  1.50 
เปอรเซ็นต Dc และ Ds มีปริมาณไกลซีนบีเทนสูงสุด 0.215 และ 0.209 เปอรเซ็นตของน้ําหนักสด 
ตามลําดับ (ภาพที่ 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  ปริมาณโพรลีน และไกลซีนบีเทนของสวนตนของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม 
(Dc)  และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds) ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland และได
รับโซเดียมคลอไรด 0-1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห 
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วิจารณผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาที่ผานมาพบวาหญาปากควายเปนพืชทนเค็ม (Sharma and Chivinge, 1982; 
Kumar, 2003; Yensen, 2003) แตยังไมเปนที่ทราบแนชัดวาหญาปากควายนี้มีกลไกการทนเค็มเปน
อยางไรเมื่ออยูในสภาพที่ไดรับโซเดียมคลอไรด ในการทดลองครั้งนี้จึงไดนําตนหญาปากควายที่ได
ผานการคัดเลือกทนเค็มมาแลวที่โซเดียมคลอไรความเขมขน 1 เปอรเซ็นต (Ds) ที่ไดจากการ
ทดลองของรัชดา (2544) และตนจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) มาศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยน
แปลงทางสรีรวิทยาบางประการ เมื่อปลูกในสารละลาย Hoagland และไดรับโซเดียมคลอไรดความ
เขมขน 0-1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห  พบวา อัตราการรอดชีวิตของหญาปากควายทั้งสอง
เปน 100 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) สําหรับอัตรารอดชีวิตที่ไมตางกันในหญาปากควายทั้งสองแหลง
พันธุกรรมนั้น เปนไปไดวาที่ความเขมขนโซเดียมคลอไรดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ยังไมสูงพอ จึง
เปนจุดที่นาสนใจหากทําการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มความเขมขนใหสูงขึ้น  ซ่ึงอาจจะสามารถเห็น
ความแตกตางในการรอดชีวิตในสภาพที่มีโซเดียมคลอไรดความเขมขนสูงๆ ได 
 

สําหรับการเจริญเติบโตของหญาปากควาย พบวาในทุกระดับความเขมขนโซเดียมคลอไรด
ที่เพิ่มสูงขึ้น น้ําหนักสด น้ําหนักแหงของสวนตนและราก Dc ลดลง สวนน้ําหนักสด น้ําหนักแหง
ของสวนตนและรากของ  Ds มีคาลดลง เมื่อได รับโซเดียมคลอไรดความเขมขน  0.50-1.50 
เปอรเซ็นต (ภาพที่ 4, 5) โดยทั่วไปแลว การเจริญเติบโตของพืชสวนใหญถูกยับยั้งมากขึ้นเมื่อความ
เขมขนของโซเดียมคลอไรดสูงขึ้น เนื่องจากความเขมขนของเกลือที่คาสูงขึ้น ทําใหคาศักยของน้ํา 
(water potential) ของสารละลายภายนอกมีคาลดต่ําลง ทําใหการดูดน้ําและธาตุอาหารตางๆ เขาไป
ในเซลลเปนไปไดยาก เซลลไมมีการยืดขยายขนาด  นอกจากนี้ เกลือที่สะสมภายในเซลลยังสงผล
กระทบตอกระบวนการหายใจ ทําใหมีพลังงานไมเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโต และยังทําให
อัตราการสังเคราะหแสงลดลงดวย  (Marcum and Murdoch, 1992; Hester et al., 2001)  สวนที่
โซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.25 เปอรเซ็นต สามารถกระตุนการเจริญเติบโตของ Ds  ในขณะที่
ยับยั้งการเจริญเติบโตของ Dc  การตอบสนองเชนนี้พบไดใน  halophyte สวนใหญที่โซเดียม      
คลอไรดความเขมขนต่ําๆ จะกระตุนการเจริญเติบโตของยอด และรากไดดีกวาอยูในสภาพที่ไมมี
เกลือ (Greenway and Munns, 1980) เชน   Atriplex  spongiosa, Suaeda monoica (Storey and Wyn 
Jones, 1979),  A.  griffithii  var.  stocksii (Khan  et al., 2000a) แ ล ะ  S.  fruticosa  (Khan et al., 
2000b)  รวมทั้งตัวอยางในพืชกลุมหญา เชนใน  Chloris  gayana ที่ไดรับโซเดียมคลอไรดความ 
เขมขน 0-400 มิลลิโมลตอลิตร  พบวาใน clone ที่ทนเค็ม โซเดียมคลอไรดความเขมขน 100 มิลลิ
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โมลตอลิตร สามารถกระตุนสวนตนใหมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นมากกวาชุดควบคุม  ในขณะที่การ
เจริญเติบโตของสวนตนของ clone ที่ไมทนเค็ม ลดลงเมื่อโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น (Luca et al., 
2001)  และในหญา seashore paspalum (Paspalum  vaginatum) เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความ
เขมขน 198 มิลลิโมลตอลิตร พบวามีการเจริญเติบโตสูงกวาชุดควบคุม (Marcum and Murdoch, 
1990)  การที่เกลือโซเดียมคลอไรดความเขมขนต่ําสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของพืชทนเค็ม
หลายชนิดดังที่ยกตัวอยางมาแลว รวมทั้งหญาปากควาย Ds  สาเหตุอาจเนื่องมาจากพืชทนเค็มใช
โซเดียมสําหรับการปรับคาออสโมติกในแวคิวโอลไดดี เพิ่มความสามารถในการดูดน้ํา  ทําใหเซลล
เกิดการขยายขนาด เกิดการเจริญเติบโต  และโซเดียมยังชวยปรับสมดุลของน้ําในสภาวะที่พืชขาด
น้ําโดยควบคุมกลไกการปดเปดปากใบ ทําใหปากใบปดรวดเร็ว และเมื่อสภาวะขาดน้ําดีขึ้น ปากใบ
จะชะลอการเปดไปอีกระยะ ทําใหพืชที่ทนเค็มสามารถรักษาน้ําภายในเซลลไดดี (ยงยุทธ, 2543; 
Maathuis and Amtmann, 1999)   

 
สวนน้ําหนักสดใบแหงตายของทั้งสองแหลงพันธุกรรมเพิ่มขึ้นกวาชุดควบคุมเมื่อความเขม

ขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับน้ําหนักแหงสวนใบแหงของ Dc  แตน้ําหนักแหงของ Ds   
มีคาลดลงกวาชุดควบคุมเล็กนอยเมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น โดยน้ําหนักใบแหงตาย
ของ Dc มากกวา Ds ในทุกระดับความเขมขน แสดงวา Dc ไดรับผลกระทบจากภาวะเครียดจาก
เกลือมากกวา Ds ทําใหใบแหงตายมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเปนผลจากความเปนพิษของคลอไรด
ไอออน  เมื่อพืชสะสมเปนปริมาณมากในใบแก จะทําใหปลายใบไหม ใบเริ่มเหลือง และแหงตาย
ไปในที่สุด (ยงยุทธ, 2543; White and Broadley, 2001)   เนื่องจากพบวาปริมาณคลอไรดไอออนใน
สวนใบแหงตายของ Dc มีคามากกวา Ds และมีคาสูงกวาโซเดียมไอออนมาก ในขณะที่ปริมาณ
โซเดียมไอออนของทั้งสองแหลงพันธุกรรมมีคาใกลเคียงกัน  รวมท้ังอาจมีความสัมพันธกับความ
สามารถในการขับเกลือ ซ่ึง Dc มีนอยกวา Ds ทําใหเกิดความเปนพิษของไอออนเกลือที่สะสมอยู
มากกวา โดยจะกลาวรายละเอียดตอไปในหัวขอคาออสโมแลลิตีของน้ําลางใบ  
 

จากผลการศึกษาการเจริญเติบโตของหญาปากควายทั้งสองแหลงพันธุกรรม เมื่อไดรับ
โซเดียมคลอไรดความเขมขนตางๆ   พบวา คาเฉลี่ยน้ําหนักสด น้ําหนักแหงของตนและรากของ Ds 
มีคาสูงกวา Dc  แสดงใหเห็นวาภายใตสภาวะเครียดจากเกลือ Ds ซ่ึงมาจากตนที่เติบโตในพื้นที่ดิน
เค็มและผานการคัดเลือกมีความสามารถทนเค็มไดดีกวา Dc ซ่ึงมาจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม แสดงให
เห็นวาถึงแมวาเปนพืชชนิดเดียวกัน แตมาจากตางแหลงพันธุกรรมก็มีความสามารถในปรับตัวที่
แตกตางกันได เชนเดียวกับ Agrostis stolonifera ที่มาจาก 3 แหลงพันธุกรรม  ไดแก salt marsh 
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(บริเวณพื้นที่ดินเค็มที่อยูติดกับชายทะเล ซ่ึงเวลาที่น้ําทะเลขึ้นจะทวมถึงพื้นที่นี้กลายเปนบึงน้ําเค็ม), 
spray zone (บริเวณพื้นที่ดินเค็มที่ไดรับอิทธิพลจากไอน้ําหรือละอองน้ําที่มีเกลือที่พัดจากทะเลเขาสู
แผนดิน) และ inland (บริเวณพื้นดินที่อยูลึกเขามาจากชายทะเลมีความเค็มนอยที่สุด) เมื่อไดรับ
โซเดียมคลอไรดความเขมขน 0-300 มิลลิโมลตอลิตร  พบวา ทั้ง 3 แหลงพันธุกรรมมีการเจริญเติบ
โตแตกตางกัน  โดยที่แหลงพันธุกรรม salt marsh  สามารถเจริญเติบโตไดดีกวาแหลงพันธุกรรมอื่น 
เนื่องจากพืชในแหลงพันธุกรรมนี้ถ่ินที่อยูเดิมก็เปนบริเวณที่มีความเค็มสูงที่สุด ทําใหสามารถทน
เค็มไดดีที่สุดเมื่ออยูในสภาพที่มีเกลือความเขมขนสูงๆ  และการเจริญเติบโตของแหลงพันธุกรรม 
inland จะถูกยับยั้งมากที่สุด  แสดงใหเห็นวาถึงแมจะเปนพืชชนิดเดียวกันแตเมื่อเจริญเติบโตใน
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน  ก็มีความสามารถในการทนเค็มแตกตางกัน (Ahmad et al., 1981) 
 

สําหรับปริมาณไอออนในหญาปากควาย Dc และ Ds เมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่ม
ขึ้น พบวาหญาปากควายทั้งสองแหลงพันธุกรรมมีการสะสมโซเดียมไอออน และคลอไรดไอออน
ในสวนตางๆ เพิ่มมากขึ้น สวนโพแทสเซียมไอออนมีคาลดลง (ภาพที่ 6, 7, 8)  ในการทดลองครั้งนี้
ไดคํานวณหาปริมาณของไอออนตางๆ โดยคํานวณเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักสด การคิดตอน้ํา
หนักสดนาจะแสดงถึงความเขมขนของไอออนที่มีอยูในพืชมากกวาคํานวณเปนเปอรเซ็นตของน้ํา
หนักแหง   ดังที่ Gorham et al. (1985) ไดเสนอแนะและอธิบายไววา  การแสดงผลเปนปริมาณตอ
น้ําหนักแหง อาจทําใหเกิดปญหาในการแปลผลการทดลองได ตัวอยางเชน เมื่อแสดงผลเปน
ปริมาณโพแทสเซียมไอออนตอน้ําหนักแหงใน   Elytrigia  juncea  จากชุดควบคุมที่ไมไดรับ
โซเดียมคลอไรดและที่ไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 250 โมลตอลูกบาศกเมตร แปลผลไดวา
ปริมาณโพแทสเซียมไอออนลดลง  ในขณะที่การแสดงผลเปนปริมาณโพแทสเซียมไอออนตอน้ํา
หนักสดหรือน้ําหนักน้ํานั้น ปริมาณของโพแทสเซียมไอออนไมมีการเปล่ียนแปลงเมื่อความเขมขน
โซเดียมคลอไรดสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากพืชมีน้ําเปนองคประกอบที่สําคัญและการแสดงผลเปน
ปริมาณไอออนตอน้ําหนักสดหรือน้ําหนักน้ํา จะทําใหไดปริมาณที่ใกลเคียงกับในเนื้อเยื่อพืชมาก
กวาการแสดงผลเปนปริมาณไอออนตอน้ําหนักแหง  สําหรับในหญาปากควายทั้งสองแหลงพันธุ
กรรม เมื่อเปรียบเทียบปริมาณโซเดียมไอออนในสวนตางๆ  พบวาในสวนตน Ds มีคาสูงกวา Dc 
มาก แตในราก Ds มีคาต่ํากวา Dc  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา Ds มีจะการเคลื่อนยายโซเดียมไอออนไป
สะสมที่ตนมากกวาที่ราก  ถึงแมวาโซเดียมไอออนจะสะสมในสวนตนของหญาปากควายทั้งสอง
แหลงพันธุกรรมอยูมาก แตก็ยังสามารถเจริญเติบโตอยูได แมวาที่สารละลายโซเดียมคลอไรดความ
เขมขนสูงๆ ทําใหน้ําหนักสด และน้ําหนักแหงของตนและรากลดลง แสดงใหเห็นวาหญาปากควาย
มีกลไกที่ควบคุมไมใหเกิดความเปนพิษตอเซลลหรือเปนอันตรายตอกระบวนการเมแทบอลึซึมจน
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ทําใหพืชตาย ดังที่พบในพืชทนเค็มที่มีการสะสมไอออนไวในสวนยอด โดยจะมีกลไกการจํากัดที่
อยูของไอออนที่มีมากเกินไปบางสวนไวในแวคิวโอล (compartmentation) เพื่อใหความเขมขนของ
เกลือในไซโทพลาซึมอยูในระดับที่ต่ํา (Flowers et al., 1977; Greenway and Munns, 1980)  ซ่ึงใน
การทดลองครั้งนี้การเพิ่มขึ้นของโซเดียมไอออนและคลอไรดไอออนสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของ
คาออสโมแลลิตีของสารละลายภายในเซลลสวนตน (ภาพที่ 9) ซ่ึงสนับสนุนวามีกลไกนี้ในหญา
ปากควายทั้งสองแหลงพันธุกรรม  เนื่องจาก โดยทั่วไปแลวเมื่อความเขมขนของไอออนเกลือใน
เนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นจนทําให osmotic pressure มีคาเกิน 400 มิลลิออสโมลตอกิโลกรัม (หรือมิลลิโมลตอ
กิโลกรัม) ไอออนของเกลือที่สวนใหญเปนโซเดียมไอออน และคลอไรดไอออนจะถูกขับไปเก็บไว
ในแวคิวโอล  (Gorham et al., 1985)  ตัวอยางเชนการศึกษาใน  Distichlis  spicata var.  stricta       
ซ่ึงเปนหญาที่ทนเค็มไดดี เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 600 มิลลิโมลตอลิตร  พบวา     
คาออสโมแลลิตีของสารละลายภายในเซลล (cell sap) ของใบมีคา 1,125 มิลลิโมลตอกิโลกรัม และ
ความเขมขนของโซเดียมไอออนและคลอไรดไอออนเปน 150 และ 225 มิลลิโมลตอลิตร ตามลําดับ 
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคาออสโมแลลิตีกับโซเดียมไอออนและคลอไรดไอออนมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยพบวาคาออสโมแลลิตีที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธกับโซเดียมไอออนและ
คลอไรดไอออน (Marcum, 1999)  การศึกษาใน Suaeda  maritima ซ่ึงเปนพืช halophyte เมื่อไดรับ
โซเดียมคลอไรดความเขมขน  350 มิลลิโมลตอลิตร พบวามีการสะสมโซเดียมไอออนไวใน          
แวคิวโอลมากที่สุด (Harvey et al., 1981) การสะสมโซเดียมไอออนในสวนยอดนี้เปนลักษณะอยาง
หนึ่งที่พบในพืชทนเค็ม (Jacoby, 1999) เชน Disphyma  australe เมื่ออยูในสภาพที่มีเกลือ พบวา
ปริมาณโซเดียมไอออนและคลอไรดไอออนมากกวา 90 เปอรเซ็นต ที่พืชดูดซึมเขาไปจะเคลื่อนยาย
ไปสะสมที่ใบ (Neales and Sharkey, 1981)  สําหรับปริมาณโซเดียมไอออนและคลอไรดไอออนใน
สวนใบแหงของหญาปากควายที่มีปริมาณมากกวาสวนอื่นๆ นั้น  อาจมีสาเหตุมาจากมีการเคลื่อน
ยายไอออนไปเก็บสะสมในสวนใบแก เพื่อไมใหเกิดความเปนพิษตอสวนยอด  เพื่อใหมีการเจริญ
เติบโตตอไปได ซ่ึงเปนกลไกหนึ่งที่ทําใหพืชทนเค็ม (Hopkins, 1995) 

 
สวนโพแทสเซียมไอออนในหญาปากควายทั้งสองแหลงพันธุกรรม  พบวาปริมาณ          

ในสวนตน และรากลดลง เมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น แตยังคงสามารถรักษาระดับ  
ใหคงที่ ในชวงโซเดียมคลอไรดความเขมขน  0.50-1.50 เปอร เซ็นต   การตอบสนองเชนนี้              
พบไดในพืชทนเค็มหลายชนิด เชน  Disphyma  australe (Neales and Sharkey, 1981), Sporobolus  
virginicus  (Marcum and Murdoch, 1992), Leptochloa  fusca (Bhatti et al., 1993)  ก า ร ที่ พื ช
สามารถรักษาระดับโพแทสเซียมไวไดนี้จะเปนประโยชนกับพืช เนื่องจากโพแทสเซียมเปนธาตุที่มี
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บทบาทสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช เชน ควบคุมคาศักยออสโมซิสภายในเซลล ควบคุมการ
เปดปดปากใบ รักษาความเตงเซลลภายในเซลลใหเปนปกติ กระตุนการทํางานของเอนไซม (Taiz 
and Zeiger,1998; Bayuelo-Jimenez et al., 2003)  เมื่อเปรียบเทียบหญาปากควายทั้งสองแหลง         
พันธุกรรม พบวาปริมาณโพแทสเซียมไอออนในสวนตน Dc มากกวา Ds ซ่ึงผลการทดลองนี้    
สอดคลองกับ  Chloris  gayana ที่พบวา  ทั้ ง  clone ที่ ไมทน เค็มและทนเค็ม  มีความเขมขน
โพแทสเซียมลดลงเมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น แต clone ที่ไมทนเค็มมีความเขมขน
โพแทสเซียมมากกวา clone ที่ทนเค็ม (Luca et al., 2001) สําหรับปริมาณโพแทสเซียมไอออนใน
สวนรากของหญาปากควายทั้งสองแหลงพันธุกรรมมีคานอยกวาในสวนตน และในรากของ Ds มี
คามากกวา Dc ที่โซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.25-1.00 เปอรเซ็นต อาจเนื่องมาจาก Ds มีความ
สามารถในการคัดเลือกโพแทสเซียมไอออนดีกวาของ Dc เพราะในสภาพแวดลอมที่มีโซเดียม
ไอออนอยูมาก จะมีการแขงขันกับโพแทสเซียมไอออนในการดูดซึมเขาสูพืช  สําหรับใบที่แหงตาย
ซ่ึงเปนใบดานลางที่มีอายุมากกวาในบริเวณอื่น ปริมาณโพแทสเซียมไอออนลดลงเมื่อความเขมขน
โซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น  ซ่ึงในชวงโซเดียมคลอไรดความเขมขนต่ํา 0-0.50 เปอรเซ็นต Ds มี
ปริมาณไอออนนี้ในสวนดังกลาวอยูนอยกวา Dc อยางเห็นไดชัด  แตในชวงโซเดียมคลอไรดความ
เขมขน 1.00-1.50 เปอรเซ็นต ทั้งสองแหลงพันธุกรรมมีคาใกลเคียงกันมากกวา  และเมื่อนําปริมาณ
โพแทสเซียมไอออนในสวนใบแหงตายมาคิดเปนเปอรเซ็นตของปริมาณในสวนตน พบวา Dc มีคา
สูงกวา Ds (ภาพผนวกที่  1) ช้ีให เห็นวา Ds นาจะมีการเคลื่อนยายกลับ  (retranslocation) ของ
โพแทสเซียมไอออนจากใบที่มีอายุที่อยูดานลางไปยังตนมากกวา Dc  เนื่องจาก ถามีการเคลื่อนยาย
โพแทสเซียมไอออนจากสวนใบแหงไปสวนตนในปริมาณมาก จะทําใหมีปริมาณโพแทสเซียม
ไอออนหลงเหลืออยูนอยในใบดานลางที่มีอายุมากกวา เปนผลใหเปอรเซ็นตโพแทสเซียมไอออนตํ่า  
การเคลื่อนยายกลับของโพแทสเซียมพบไดในพืชที่ทนเค็ม เชนในรายงานการศึกษาในหญาคาลลาร 
(Leptochloa  fusca (L.) Kunth) ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารเมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขม
ขน 10 และ 100 มิลลิโมลตอลิตร เพื่อเปรียบเทียบปริมาณโพแทสเซียมไอออนในใบอายุตางๆ กัน 
พบวาใบออนมีปริมาณโพแทสเซียมไอออนมากกวาใบที่มีอายุมากกวา ซ่ึงเปนผลจากการเคลื่อน
ยายจากใบแกไปยังใบออน (Bhatti et al., 1993)  ดังนั้นผลการทดลองในหญาปากควายที่พบวา Dc 
มีการเจริญเติบโตนอยกวา Ds (ทั้งน้ําหนักสด น้ําหนักแหงสวนตนและราก) สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมา
จากการสูญเสียโพแทสเซียมปริมาณมากไปกับใบแหง ทําใหตองใชพลังงานมากขึ้นในการดูด
โพแทสเซียมจากสารละลายภายนอกเขามาใชประโยชน (Grattan and Grieve, 1999)  
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เนื่องจากในพืชหลายชนิดการบงบอกถึงความสามารถในการทนเค็มนั้น Na+/K+ ratio       
มีสวนสําคัญมากกวาการรักษาระดับของโซเดียมไอออนและโพแทสเซียมไอออนในสวนยอด 
(Gorham et al., 1990; Tester and Davenport, 2003)   ตัวอยางเชน  Sporobolus virginicus  ซ่ึงเปน
พืช halophyte  เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 1, 150, 300, 450 มิลลิโมลตอลิตร เมื่อความ
เขมขนของเกลือเพิ่มขึ้น มีการสะสมโซเดียมไอออนมากขึ้นในสวนของยอดเพื่อรักษาคาศักยออส
โมซิสเอาไว  ทําใหอัตราสวนระหวางโซเดียมไอออนตอโพแทสเซียมไอออนในเนื้อเยื่อมีคาสูง        
แต Na+/K+ ratio คอนขางคงที่ที่ระดับโซเดียมคลอไรด 300 และ 450 มิลลิโมลตอลิตร (Macum and 
Murdoch, 1992)   ขาวสาลีซ่ึงเปนพืช glycophyte ที่สามารถทนเค็มไดปานกลาง  ในสายพันธุที่   
ทนเค็มมีอัตราสวนระหวางโซเดียมไอออนตอโพแทสเซียมไอออนสูงกวาสายพันธุที่ไวตอเกลือ 
(Orcutt and Nilsen, 2000)  เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางโซเดียมไอออนตอโพแทสเซียม
ไอออน (Na+/K+ ratio) ในหญาปากควายทั้งสองแหลงพันธุกรรม   พบวา Ds มี Na+/K+ ratio ของตน
สูงกวา Dc ในทุกระดับความเขมขนโซเดียมคลอไรด แตที่โซเดียมคลอไรด 0.50-1.50 เปอรเซ็นต 
Na+/K+ ratio ของ Ds คอนขางคงที่  ในขณะที่ Dc ถึงแมจะมี Na+/K+ ratio ต่ํากวา  แตมีแนวโนมที่
เพิ่มมากขึ้นตามความเขมขนโซเดียมคลอไรดที่เพิ่มขึ้น (ภาพผนวกที่ 2)  ซ่ึงชี้ใหเห็นถึงกลไกที่ตาง
กันในการทนตอเกลือ   

 
สําหรับปริมาณคลอไรดไอออน พบวา สวนเหนือดิน (สวนตนและใบแหงตาย) ของหญา

ปากควายทั้งสองแหลงพันธุกรรมมีคามากกวาในสวนราก ซ่ึงในรากนั้นมีปริมาณใกลเคียงกัน 
แสดงวามีการเคลื่อนยายไอออนนี้ไปสวนเหนือดินไดมากกวาในราก และสวนเหนือดินของ Dc มี
ปริมาณคลอไรดไอออนมากกวา Ds (ตารางผนวกที่ 10)  แสดงวา Dc มีการเคลื่อนยายคลอไรด
ไอออนไปสวนเหนือดินมากกวา Ds หรือกลไกการควบคุมปริมาณคลอไรดไอออนที่ไปสะสมที่ตน
ของ Dc นั้นดอยกวา Ds ซ่ึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการเจริญเติบโตของ Dc ลดลงมากกวา Ds  
และเนื่องจากความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น สงผลทําใหน้ําหนักของใบแหงเพิ่มมากขึ้น จึง
เปนไปไดวาการสะสมไอออนดังกลาวในปริมาณมากจะทําใหการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากไปมี
ผลกระทบตอกระบวนการเมแทบอลึซึม เชน ยับยั้งการทํางานของเอนไซม (Flowers et al., 1977) 
ซ่ึงคลอไรดไอออนความเขมขน 100  มิลลิโมลาร จะเริ่มยับยั้งการทํางานของเอนไซมสวนมาก 
(Munns, 2002)  รวมท้ังทําใหการตรึงคารบอนไดออกไซดในกระบวนการสังเคราะหแสงลดลง   
ซ่ึงเปนผลมาจากการที่ stomatal conductance ลดลง เมื่อความเขมขนคลอไรดไอออนในใบเพิ่มขึ้น 
(Seemann and Critchley, 1985)   นอกจากนี้คลอไรดไอออนนาจะเปนสาเหตุหลักที่ทําใหใบที่อยู
ดานลางของลําตนหญาปากควายมีการตายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณคลอไรดไอออนในใบของ 
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Dc มีมากกวา Ds ขณะที่ปริมาณโซเดียมไอออนในใบแหงตายของทั้งสองแหลงพันธุกรรมมีคาใกล
เคียงกัน 

 
คาออสโมแลลิตีของสารละลายในเซลลสวนตนของหญาปากควาย Dc และ Ds เพิ่มขึ้นเมื่อ

ความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น แตก็มีคาที่ใกลเคียงกันมาก การที่คาออสโมแลลิตีสูงขึ้น (ภาพ
ที่ 9) แสดงวามีการสะสมตัวถูกละลายไวในแวคิวโอลเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก โดยทั่วไปแลวเมื่อความ
เขมขนของไอออนเกลือในเนื้อเยื่อเพิ่มมากจนมีคา osmotic pressure เกิน 400 มิลลิออสโมลตอ
กิโลกรัม ไอออนของเกลือซ่ึงสวนใหญเปนโซเดียมไอออน และคลอไรดไอออนจะถูกขับไปเก็บไว
ในแวคิวโอล (Gorham et al., 1985) เพื่อไมให เปนอันตรายตอกระบวนการเมแทบอลิซึมใน         
ไซโท พลาซึม และยังชวยในการปรับคาศักยออสโมซิสของเซลลพืชใหต่ํากวาสารละลายภายนอก 
ทําใหพืชสามารถดูดน้ําเขามาใชประโยชนได (Levitt, 1972; Flowers et  al., 1977)  ตัวถูกละลายใน
แวคิวโอลของพืชทนเค็มสวนใหญมักเปนโซเดียมไอออนและคลอไรดไอออน (Waisel, 1972; Wyn 
Jones and Storey, 1978; Flowers, 1985) สวนในพืชไมทนเค็มมักเปนโพแทสเซียมไอออน ไนเทรต
ไอออน  (Silberbush and Asher, 1989)  ดังเชน  คาออสโมแลลิตีของสารละลายสวนตนของ 
Sporobolus virginicus  มีคาสูงขึ้น เมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น และมีคามากที่สุด  
1356.7 มิลลิออสโมลตอกิโลกรัม เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 450 มิลลิโมลตอลิตร    
ซ่ึงเปนผลมาจากการสะสมโซเดียมไอออน  และคลอไรดไอออนปริมาณมาก  (Marcum and 
Murdoch, 1992)  หากดูปริมาณไอออนที่สะสมในสวนตนของ Dc และ Ds แลว พบวา Dc มีการ
สะสมคลอไรดไอออนมากกวาโซเดียมไอออน สวน Ds มีการสะสมโซเดียมไอออนมากกวาคลอ
ไรดไอออน  การเปลี่ยนแปลงคาออสโมแลลิตีของ Dc จึงนาจะเปนผลมาจากการสะสมคลอไรด
ไอออนเปนหลัก สวน Ds นาจะเปนผลมาจากการสะสมโซเดียมไอออนเปนหลัก  

 
คาออสโมแลลิตีของน้ําลางใบของ Ds มีคามากกวา Dc และมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขน

โซเดียมคลอไรดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่น้ําลางใบของ Dc มีคาคอนขางคงที่เมื่อความเขมขนโซเดียม
คลอไรดเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 9)  แสดงใหเห็นวา Ds มีความสามารถในการกําจัดไอออนที่มีมากเกินไป
ไดดีกวา Dc ซ่ึงในพืชทนเค็มหลายชนิด เมื่อมีการสะสมไอออนที่มากเกินไปในแวคิวโอลแลว     
จะมีการกําจัดไอออนดังกลาวออกไปโดยผานทางตอมเกลือ  ดังที่พบในหญ า subfamily 
Chloridoideae   บางชนิด (Marcum, 1999)  Sporobolus  virginicus (Marcum and Murdoch, 1992; 
Bell and O’Leary, 2003)  สําหรับหญาปากควายมีรายงานวามีตอมเกลือที่มีลักษณะเปนเซลลที่มี
ขนาดใหญอยูดานบน และเซลลขนาดเล็กกวาฝงตัวอยูช้ันเดียวกับเซลลอีพิเดอรมิส (epidermis cell) 
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(Liphschitz and Waisel, 1974)  และในการทดลองครั้งนี้พบผลึกเกลือทั้งดานทองใบ (adaxial) หรือ
ดาน lower epidermis  และดานหลังใบ (abaxial) หรือดาน upper epidermis (ภาพผนวกที่ 3) ใน
หญาปากควายทั้งสองแหลงพันธุกรรมเมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.25-1.50 เปอรเซ็นต 
ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของรัชดา (2544)   ที่พบวามีผลึกเกลือดานหลังใบของหญา ปากควายเมื่อ
ไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน  1 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน ซ่ึงเปนการยืนยันวาหญาปาก
ควายมีการขับเกลือทางตอมเกลือที่ผิวใบ  สําหรับคาออสโมแลลิตีของน้ําลางใบของหญาปากควาย
ทั้งสองแหลงพันธุกรรมที่มีคาตางกัน โดย Ds มีคามากกวา Dc นั้นอาจเนื่องมาจาก Ds มีตอมเกลือ
มากกวา  ดังเชน ใน Chloris gayana พบวา clone ที่ทนเค็มมีความหนาแนนของตอมเกลือและมี
อัตราการขับโซเดียมไอออนออกมานอกเซลลมากกวา clone ไมทนเค็ม ทําใหมีน้ําหนักของใบแหง
ต่ํากวา clone ไมทนเค็ม  เนื่องจากวาใน clone ทนเค็มจะเกิดความเปนพิษจากไอออนเกลือที่สะสม
ไวนอยกวานั่นเอง (Luca  et al., 2001)  การขับเกลือออกทางตอมเกลือนับวาเปนกลไกสําคัญที่ทํา
ใหพืชสามารถเจริญเติบโตไดในสภาพที่มีเกลือความเขมขนสูงๆ (Luttge, 1975)  ดังนั้นการที่ Ds มี
การขับเกลือผานทางผิวใบมากกวา Dc จึงนาจะเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให Ds ทนทาน
ตอเกลือมากกวา Dc 

 
สําหรับตัวถูกละลายอินทรียสองชนิด คือ ไกลซีนบีเทน และโพรลีน พบวาในหญาปาก

ควายทั้ง Dc และ Ds มีการสะสมสารทั้งสองชนิดในสวนตนเพิ่มขึ้น เมื่อความเขมขนโซเดียม    
คลอไรดเพิ่มมากขึ้น (ภาพที่ 10)  โดยทั้ง Dc และ Ds มีการสะสมไกลซีนบีเทนมากกวาโพรลีน    
โดยที่โซเดียมคลอไรดความเขมขน 1.50 เปอรเซ็นต Dc และ Ds มีการสะสมไกลซีนบีเทนมากกวา
โพรลีน ประมาณ 4 และ 3 เทา ตามลําดับ  สําหรับโพรลีนมีการสะสมนอยมากในหญาปากควายทั้ง
สองแหลงพันธุกรรม ดังนั้นไกลซีนบีเทนจึงมีบทบาทในการปรับคาศักยออสโมซิสในไซโทพลา
ซึมมากกวาโพรลีน ซ่ึงสอดคลองการศึกษาของรัชดา (2544) ที่พบวา ในสภาพหลอดทดลองหญา
ปากควายก็มีการสะสมไกลซีนบีเทนมากกวาโพรลีน  จากผลการทดลองครั้งนี้ สอดคลองกับการ
ศึกษาในหญา subfamily Chloridoideae 7 ชนิด ไดแก  Distichlis  spicata var.  stricta, Sporobolus  
airoides, Cynodon  dactylon, Zoysia  japonica, Sporobolus  cryptandrus, Buchloe  dactyloides 
และ Bouteloua  curtipendula  เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 300 มิลลิโมลตอลิตร พบวา
มีการสะสมไกลซีนบีเทนมากกวาโพรลีน และใน D.  spicata var.  stricta  ซ่ึงเปนหญาที่สามารถ
ทนเค็มไดดีที่ สุด มีการสะสมไกลซีนบีเทนสูงสุด (Marcum, 1999)  และจากการทดลองของ  
Marcum and Murdoch (1992) พบวา Sporobolus virginicus  เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขม
ขนสูงขึ้นจะมีการสะสมตัวถูกละลายอินทรีย ไดแก โพรลีน ไทรโกเนลลีน และไกลซีนบีเทนใน
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สวนยอดมากขึ้น แตจะมีการสะสมไกลซีนบีเทนมากกวาโพรลีน และไทรโกเนลลิน   ดังนั้นไกล
ซีนบีเทนจึงเปนตัวสําคัญในการปรับคาศักยออสโมซิสในไซโทพลาซึมของพืชวงศหญาเมื่ออยูใน
สภาพที่มี เกลือ  (Storey and Wyn Jones, 1975, 1977)  นอกจากนี้ ยังพบได เชนเดียวกันในพืช 
halophyte บางชนิ ด ในวงศ  Chenopodiaceae ได แก  Suaeda  monoica (Storey and Wyn Jones, 
1979) S.   fruticosa (Khan et al., 2000b ),  Atriplex  barclayana (Nerd and Pasternak, 1992) และ 
A.  griffithii var. stocksii (Khan et al., 2000a) เปนตน   หรือพืชทนเค็มอื่นๆ  เชน  Allium  cepa 
(Mansour, 1998), Prosopis alba (Meloni et al., 2004)   บทบาทของไกลซีนบี เทน  และโพรลีน 
นอกจากเปนสารออสโมไลตที่ชวยใหพืชสามารถปรับคาออสโมติกของเซลลใหต่ํากวาสารละลาย
ภายนอก ซ่ึงจะทําใหสามารถดูดน้ําเขามาไดและทําใหพืชเจริญเติบโตไดเมื่ออยูในสภาวะเครียดจาก
เกลือ ยังชวยปองกันโปรตีนและเยื่อหุมเซลลไมใหเสียสภาพเนื่องจากความเขมขนของเกลือ โดย
ไกลซีนบีเทนมีบทบาทในการปองกันเซลลมากกวาโพรลีน (Mansour, 1998; Rathinasabapathi, 
2000) นอกจากนี้ไกลซีนบีเทนยังสามารถรักษากิจกรรมของเอนไซม เชน เอนไซมไรบูโรส-1,5-บิส
ฟอสเฟตคารบอกซิ เลส  (ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase) ใน  Aphanothece halophytica 
(Incharoensakdi et al., 1986) หรือเอนไซมกลูตามีนซินธีเทส (glutamine synthetase) ในขาวบาร
เลย (Paleg et al., 1984) ใหดําเนินตอไปไดเมื่ออยูในสภาพที่มีเกลือ  อยางไรก็ตาม เมื่อนําปริมาณ
ไกลซีนบีเทนและโพรลีนในหญาปากควายคํานวณเปนเปอรเซ็นตที่มีสวนในการปรับคาศักยออส
โมซิสโดยเทียบกับคาออสโมแลลิตีของสารละลายในเซลล   พบวา บทบาทของสารทั้งสองรวมกัน
มีคาสูงสุดเพียง 27.64 และ 27.63 เปอรเซ็นต ใน Dc และ Ds ตามลําดับ เมื่ออยูในโซเดียมคลอไรด
ความเขมขน  1.5 เปอรเซ็นต  (ตารางผนวกที่  11)  ซ่ึงตางจากหญาทนเค็มอื่น  เชน  Paspalum  
vaginatum และ Zoysia  matrella ที่ไกลซีนบีเทนมีบทบาทในการปรับคาศักยออสโมซิสถึง 58.29 
และ 92.44 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 200 มิลลิโมลตอลิตร 
(Marcum and Murdoch, 1994) และใน D.  spicata var.  stricta  ที่ไกลซีนบีเทนมีบทบาทในการ
ปรับคาศักยออสโมซิสถึง 73.70 เปอรเซ็นต เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 300 มิลลิโมล
ตอลิตร (Marcum, 1999)  และนอกจากนี้ปริมาณไกลซีนบีเทนไมสัมพันธกับความสามารถทนเค็ม 
เนื่องจากหญาปากควายทั้งสองแหลงพันธุกรรมมีปริมาณสารดังกลาวใกลเคียงกัน ตางจากโพรลีนที่
พบวาหญาปากควาย Ds ที่สามารถทนเค็มไดดีกวามีปริมาณโพรลีนมากกวา Dc ซ่ึงสัมพันธกับ
ความสามารถทนเค็ม แตปริมาณโพรลีนที่พบนั้นนอยมาก  ดังนั้นจึงเปนไปไดวา ในหญาปากควาย
นี้ นอกจากตัวถูกละลายอินทรียสองชนิดนี้แลว ยังมีสารตัวอ่ืนที่ชวยในการปรับคาศักยออสโมซิส
ในไซโทพลาซึมใหสมดุลกับไอออนที่สะสมไวในแวคิวโอล ทั้งนี้อาจเปนน้ําตาลรวมที่ละลายน้ําได 
(total soluble sugar) ซ่ึงพบวาสารดังกลาวเปนตัวหลักในการปรับคาศักยออสโมซิสในพืชหลาย
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ชนิดไดเแก ซูโครสเปนสารหลักในที่พบในพืชใบเล้ียงเดี่ยว เชน  Juncus  maritime, Phragmites  
communis และ Scirpus  maritimus   หรือมอลโทส ที่พบใน  Atriplex  hastata    แรมโนส ที่พบใน 
Plantago  maritima   และโพลีออล ที่พบใน  Aster  tripolium (Briens and Larher, 1982)  จึงเปนที่
นาศึกษาตอไปวาในหญาปากควายมีสารตัวใดที่มีบทบาทสําคัญสําหรับการทําหนาที่นี้ 
 

จากการทดลองนี้พบวากลไกที่ทําให Ds มีความทนทานตอเกลือมากกวา Dc  อาจจะเนื่อง
มาจาก  Ds มีการสะสมคลอไรดไอออนในสวนตนนอยกวา Dc   ซ่ึงอาจเนื่องจากมีการขับเกลือออก
ทางตอมเกลือ ที่ Ds มีความสามารถในการขับเกลือมากกวา Dc เห็นไดจากคาออสโมแลลิตีของ   
น้ําลางใบของ Ds ที่มีคามากกวา Dc นั่นเอง รวมทั้งมีการเคลื่อนยายไอออนดังกลาวไปสะสมไวใน
สวนของใบแกไดดีกวา  นอกจากนี้ Ds ยังมีการเคลื่อนยายโพแทสเซียมไอออนในสวนใบที่มีอายุ
ไปสวนตนที่ยังมีการเจริญเติบโตไดดีกวา Dc  สามารถสังเกตไดจากปริมาณโพแทสเซียมไอออนใน
สวนใบแหงตายที่พบวา Ds จะมีการสะสมปริมาณที่นอยกวา Dc 
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สรุปผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม 
(Dc) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds) พบวามีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในดาน
ตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
1. หญาปากควายทั้งสองแหลงพันธุกรรมสามารถเจริญเติบโตในสภาพที่มีโซเดียมคลอไรด 

ความเขมขนตั้งแต 0-1.50 เปอรเซ็นต  
 

2.  น้ําหนักสด  น้ําหนักแหงของสวนตนและรากของ Dc มีคาลดลงเมื่อเทียบกับชุดควบคุม 
แตของ Ds มีคาเพิ่มมากกวาชุดควบคุม เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.25 เปอรเซ็นต 
และมีคาลดลงเมื่อไดรับโซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.50-1.50 เปอรเซ็นต  สวนน้ําหนักสดและ
น้ําหนักแหงของใบแหงตายของ Dc มีคามากกวาของ Ds ในทุกระดับความเขมขนของโซเดียม  
คลอไรด  
 

3.  ปริมาณไอออน 
 

หญาปากควายทั้งสองแหลงพันธุกรรมมีการสะสมโซเดียมไอออน และคลอไรดไอออน 
ในสวนตน ราก และใบแหงตายเพิ่มขึ้น เมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น สวนตนของ Ds 
และใบแหงของ Dc มีการสะสมโซเดียมไอออนมากที่สุด  สวนคลอไรดไอออนมีการสะสมมาก    
ที่สุดในสวนใบแหงตายของทั้งสองแหลงพันธุกรรม 

 
สวนปริมาณโพแทสเซียมไอออนในสวนตน รากและใบแหงตาย ในทั้งสองแหลงพันธุ

กรรมมีคาลดลงกวาชุดควบคุมเมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น แตสามารถรักษาระดับ
โพแทสเซียมไอออนไวคอนขางคงที่ที่โซเดียมคลอไรดความเขมขน 0.50-1.50 เปอรเซ็นต  ซ่ึง Dc 
มีปริมาณโพแทสเซียมไอออนมากที่สุดในสวนใบแหงตาย  สวน Ds มีมากที่สุดในสวนตน 

 
4.  คาออสโมแลลิตีของสารละลายในเซลลสวนตนของ Ds และ Dc มีคาเพิ่มขึ้นกวาชุด

ควบคุมที่ไมไดรับโซเดียมคลอไรด และมีคาใกลเคียงกันเมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น  
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และมีคาสูงกวาสารละลาย Hoagland ที่ทุกระดับความเขมขนของโซเดียมคลอไรด  สวนคา       
ออสโมแลลิตีของน้ําลางใบของ Ds มีคามากกวา Dc ในทุกระดับความเขมขนโซเดียมคลอไรด 

 
5. หญาปากควายทั้งสองแหลงพันธุกรรมมีการสะสมโพรลีน และไกลซีนบีเทนเพิ่มขึ้น 

เมื่อความเขมขนโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้น โดยสะสมไกลซีนบีเทนมากกวาโพรลีน และทั้งสองแหลง
พันธุกรรมมีการสะสมไกลซีนบีเทนปริมาณใกลเคียงกัน  แต Ds สะสมโพรลีนมากกวา Dc 
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ตารางผนวก 1  องคประกอบของอาหารสังเคราะหสูตร MS  
 

ช่ือสารเคมี มิลลิกรัมตอลิตร 
Macro-elements  

NH4NO3 1,650.00 
KNO3 1,900.00 
CaCl2.2H2O    440.00 
MgSO4.7H2O    370.00 
KH2PO4    170.00 

Micro-elements  
H3BO3 6.20 
MnSO4.H2O 6.90 
ZnSO4.7H2O 6.14 
KI 0.83 
Na2MoO4.2H2O 0.25 
CuSO4.5H2O         0.025 
CoCl2.6H2O         0.025 
Na2EDTA     37.25 
FeSO4.7H2O     27.85 

Organic Compounds  
Glycine      2.00 
Myo-inositol    100.00 
Nicotinic acid       0.50 
Pyridoxine-HCl       0.50 
Thiamine       0.10 
Sucrose                             30,000.00 

Agar                               8,000.00 
pH 5.6-5.8 

 
ที่มา: Murashige and Skoog (1962); Pierik (1987)  
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ตารางผนวก 2  องคประกอบของสารละลาย Hoagland  
 

ช่ือสารเคมี มิลลิกรัมตอลิตร 
Macro-elements 

Ca(NO3)2.4H2O   2,361.50 
KNO3 1,010.00 
MgSO4.7H2O    985.92 
KH2PO4     272.18 

Micro-elements  
FeSO4.7H2O     11.14 
Na2EDTA     14.90 
H3BO3      5.72 
MnCl2.4H2O      3.62 
ZnCl2 0.22 
CuCl2.2H2O       0.10 
Na2MoO4.2H2O 0.05 

pH     5.8 
 
ที่มา: Armstrong (1995) 
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ตารางผนวกที่ 3  การวิเคราะหทางสถิติน้ําหนักสดของตน ราก และใบแหงตายของหญาปากควาย 
    จากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc)  และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds)  ที่ปลูก

ในสารละลาย Hoagland และไดรับโซเดียมคลอไรด 0-1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 
สัปดาห 

 
MS SV DF 

ตน ราก ใบแหงตาย 
Treatment 9 3207.8** 2710.0** 15731.3ns 

Salinity (S) 4 5823.9** 4116.1**          21577.0 
Germplasm (G) 1 3803.9** 2977.0**          40640.4 
S x G 4 442.8** 1237.3**            3658.3 
Error 20 93.1             138.3 8176.9 
Total 29    
CV (%)  13.2 12.7 48.3 
LSD0.05 S  11.6 14.2 108.9 
LSD 0.05 G  7.4 9.0 68.9 
LSD 0.05 SxG  16.4 20.0 154.0 

 
ns = ไมแตกตางทางสถิติ 
** = แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
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ตารางผนวกที่ 4   การวิเคราะหทางสถิติน้ําหนักแหงของตน ราก และใบแหงตายของหญาปากควาย
จากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds) ที่ปลูก
ในสารละลาย Hoagland และไดรับโซเดียมคลอไรด 0-1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 
5 สัปดาห 

 
MS SV DF 

ตน ราก ใบแหงตาย 
Treatment 9            2615.8** 3087.8**      20733.7** 

Salinity (S) 4            4288.9** 3499.9** 8096.6 ns 
Germplasm (G) 1 4341.4** 7805.3**     116646.9** 
S x G 4 511.3*            1496.4*         9392.6 ns 
Error 20 169.5 524.9 3583.4 
Total 29    
CV (%)  16.8 22.9 40.2 
LSD0.05 S  15.7 27.6 72.1 
LSD 0.05 G                 9.9 17.5 45.6 
LSD 0.05 SxG  22.2 39.0 102.0 

 
ns = ไมแตกตางทางสถิติ 
*   =  แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
** = แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
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ตารางผนวกที่ 5  การวิเคราะหทางสถิติปริมาณโซเดียมไอออนของตน ราก และใบแหงตายของ 
 หญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc)  และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัด 
 เลือก (Ds) ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland และไดรับโซเดียมคลอไรด  0-1.50  
 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห 
 

MS SV DF 
ตน ราก ใบแหงตาย 

Treatment 9        0.1545** 0.0086** 0.1260** 
Salinity (S) 4      0.2270** 0.0185** 0.2705** 
Germplasm (G) 1      0.4067** 0.0021ns 0.0010 ns 
S x G 4      0.0190** 0.0004 ns 0.0128ns 
Error 20     0.0012            0.0004 0.0250 
Total 29    
CV (%)           11.2 23.9 42.5 
LSD0.05 S  0.042 0.027 0.190 
LSD 0.05 G  0.026 0.017 0.120 
LSD 0.05 SxG  0.058 0.038 0.269 

 
ns = ไมแตกตางทางสถิติ 
** = แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
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ตารางผนวกที่ 6  การวิเคราะหทางสถิติปริมาณโพแทสเซียมไอออนของตน ราก และใบแหงตาย
ของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการ
คัดเลือก (Ds) ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland และไดรับโซเดียมคลอไรด 0-1.50 
เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห 

 
MS SV DF 

ตน ราก ใบแหงตาย 
Treatment 9             0.0112** 0.0096** 0.1106** 

Salinity (S) 4     0.0224** 0.0164** 0.1264** 
Germplasm (G) 1    0.0076** 0.0003ns 0.4018** 
S x G 4    0.0008ns 0.0050** 0.0219ns 
Error 20           0.0009           0.0004           0.0103 
Total 29    
CV (%)  18.6 26.3 39.5 
LSD0.05 S  0.036 0.024 0.122 
LSD 0.05 G  0.023 0.015 0.077 
LSD 0.05 SxG  0.050 0.034 0.173 

 
ns = ไมแตกตางทางสถิติ 
** = แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
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ตารางผนวกที่ 7  การวิเคราะหทางสถิติปริมาณคลอไรดไอออนของตน ราก และใบแหงตายของ
หญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัด
เลือก (Ds) ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland และไดรับโซเดียมคลอไรด 0-1.50 
เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห 

 
MS SV DF 

ตน ราก ใบแหงตาย 
Treatment 9   0.1417** 0.0294** 0.4061** 

Salinity (S) 4 0.2597** 0.0656** 0.4726** 
Germplasm (G) 1        0.1512** 0.0006ns 1.1825** 
S x G 4 0.0214**   0.0003 ns 0.1455ns 
Error 20        0.0022            0.0025           0.1007 
Total 29    
CV (%)  13.3 27.0 31.5 
LSD0.05 S  0.056 0.060 0.382 
LSD 0.05 G  0.036 0.038 0.242 
LSD 0.05 SxG  0.079 0.085 0.541 

 
ns = ไมแตกตางทางสถิติ 
** = แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
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ตารางผนวกที่ 8  การวิเคราะหทางสถิติคาออสโมแลลิตีของสารละลายในเซลลของสวนตนและน้ํา 
ลางใบของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผาน
การคัดเลือก (Ds) ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland และไดรับโซเดียมคลอไรด       
0-1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห  

 

MS SV DF 
ตน น้ําลางใบ 

Treatment 9 94618.5** 229.4** 
Salinity (S) 4 212416.6** 42.5* 
Germplasm (G) 1 48.1ns 1612.3** 
S x G 4 463.1ns 70.3** 
Error 20 5737.4 13.1** 
Total 29   
CV (%)  10.2 1.2 
LSD0.05 S  91.2 4.4 
LSD 0.05 G  57.7 2.8 
LSD 0.05 SxG  129.0 6.2 

 
ns = ไมแตกตางทางสถิติ 
*   =  แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
** = แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
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ตารางผนวกที่ 9  การวิเคราะหทางสถิติปริมาณสารอินทรียของสวนตนของหญาปากควายจากพื้นที่
ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds) ที่ปลูกในสาร
ละลาย  Hoagland และได รับโซเดียมคลอไรด  0-1.50 เปอร เซ็นต  เปน เวลา             
5 สัปดาห  

 

MS SV DF 
โพรลีน ไกลซีนบีเทน 

Treatment 9 0.00108** 0.01247** 
Salinity (S) 4 0.00233** 0.02787* 
Germplasm (G) 1 0.00022* 0.00015ns 
S x G 4 0.00005ns 0.00014ns 
Error 20 0.00003 0.00025 
Total 29   
CV (%)  17.7 12.1 
LSD0.05 S  0.006 0.019 
LSD 0.05 G  0.004 0.012 
LSD 0.05 SxG  0.009 0.027 

 
ns = ไมแตกตางทางสถิติ 
*   =  แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
** = แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
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ตารางผนวกที่ 10  ปริมาณไอออนทั้งหมดในสวนเหนือดิน และรากของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก  
(Ds) ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland และไดรับโซเดียมคลอไรด 0-1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห  

 

 
NaCl 

ปริมาณโซเดียม 
(เปอรเซ็นตน้ําหนักสด)1/ 

ปริมาณโพแทสเซียม 
(เปอรเซ็นตน้ําหนักสด) 1/ 

ปริมาณคลอไรด 
(เปอรเซ็นตน้ําหนักสด) 1/ 

 
แหลงพันธุกรรม 

 (%) สวนเหนือดิน สวนราก สวนเหนือดิน สวนราก สวนเหนือดิน สวนราก 
Dc        0 73.240 (7.841) 26.760 (7.841) 96.209 (1.134) 3.719 (1.134) 88.589 (5.372) 11.411 (5.372)

0.25 95.040 (1.963) 4.960 (1.963) 98.199 (0.909) 1.108 (0.909) 97.689 (0.713) 2.311 (0.713) 
0.50 95.945(0.471) 4.055 (0.471) 98.192 (0.588) 1.808 (0.588) 97.997 (0.229) 2.003 (0.229) 
1.00 95.981 (0.682) 4.019 (0.982) 97.709 (0.968) 2.291 (0.968) 96.152 (0.622) 3.848 (0.622) 
1.50 95.818 (1.279) 4.182 (1.279) 96.269 (0.853) 3.371 (0.853) 95.879 (0.988) 4.121 (0.988) 

Ds 0 98.596 (0.576) 1.404 (0.576) 97.809 (0.158) 2.191 (0.158) 93.183 (1.197) 6.817 (1.197) 
0.25 98.836 (0.931) 1.164 (0.931) 95.522 (1.859) 3.478 (1.859) 95.028 (3.808) 4.972 (3.808) 
0.50 98.946 (0.233) 1.054 (0.233) 95.823 (1.176) 4.177 (1.176) 97.944 (0.206) 2.056 (0.206) 
1.00 98.502 (0.538) 1.498 (0.538) 96.285 (2.848) 3.715 (2.848) 96.680 (1.513) 3.320 (1.513) 
1.50 98.651 (0.494) 1.349 (0.494) 97.499 (0.552) 2.501 (0.552) 95.343 (0.727) 4.657 (0.727) 

   
   
   
   

    
   
   
   
   

 
1/ตัวเลขในวงเล็บแสดงคา standard error 
 69

 
 



 70

ตารางผนวกที่ 11  การมีสวนรวมของโพรลีนและไกลซีนบีเทน ในการปรับคาออสโมติกของสวน
ตนของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผาน
การคัดเลือก (Ds) ที่ปลูกในสารละลาย  Hoagland  และไดรับโซเดียมคลอไรด  
0-1.50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 สัปดาห  

 
 
แหลงพันธุกรรม 

 
NaCl 

การมีสวนในการปรับคาออสโมติก 
(เปอรเซ็นต) 1/ 

 (%)                โพรลีน  ไกลซีนบีเทน 
Dc           0 1.411 (0.208) 5.326 (2.313) 

 0.25 2.750 (0.307) 14.526 (1.046) 
 0.50 3.271 (0.381) 18.172 (2.970) 
 1.00 4.302 (0.254) 20.378 (0.178) 
 1.50 5.515 (0.312) 22.127 (1.630) 

Ds          0 1.688 (0.799) 7.629 (1.650) 
  0.25 2.390 (0.786) 14.635 (1.043) 
 0.50 4.432 (0.322) 20.128  (2.659) 
 1.00 4.912 (0.699) 19.403 (1.821) 
 1.50 6.595 (1.494) 21.030 (3.710) 

 
1/ตัวเลขในวงเล็บแสดงคา standard error 
หมายเหตุ  คํานวณโดยประมาณวาไซโทพลาซึมซ่ึงมีโพรลีนและไกลซีนบีเทนอยูนั้น มีปริมาตร
เปน 10 % ของปริมาตรเซลล และสารทั้งสองมีคา osmotic coefficient เทากับ 1 (Marcum and 
Murdoch, 1994) 
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ภาพผนวกที่ 1  ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในสวนใบแหงตายคิดเปนเปอรเซ็นตของสวนตนของ

หญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก 
(Ds) ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland และไดรับโซเดียมคลอไรด 0-1.50  เปอรเซ็นต  
เปนเวลา 5 สัปดาห 
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ภาพผนวกที่ 2   Na+/ K+ ratio ในสวนตนของหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจาก
พื้นที่ดินเค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds) ที่ปลูกในสารละลาย Hoagland และไดรับ
โซเดียมคลอไรด 0-1.50  เปอรเซ็นต  เปนเวลา 5 สัปดาห 
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Dc Ds ดาน  lower epidermis 

ดาน  upper epidermis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 3   ผลึกเกลือที่พบบนใบหญาปากควายจากพื้นที่ที่ไมใชดินเค็ม (Dc) และจากพื้นที่ดิน 

เค็มที่ผานการคัดเลือก (Ds)  เมื่อไดรับโซเดียมคลอไรด 1.50  เปอรเซ็นต  เปนเวลา 
2  สัปดาห 
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