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บทคดัย่อ 
 กรดแอบไซซิก (abscisic acid, ABA) เป็นฮอร์โมนพืชท่ีมีบทบาทส าคัญในการตอบสนองของพืชต่อ

ความเครียดจากส่ิงแวดลอ้ม งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของการให้กรดแอบไซซิกจากภายนอกต่อ
การเปล่ียนแปลงสรีรวิทยาของตน้กลา้ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ในสภาวะท่ีไดรั้บความเครียดเกลือหรือด่าง โดยการ
ฉีดพ่นกรดแอบไซซิกความเขม้ขน้ 5, 10, 50 µM หรือ fluridone ความเขม้ขน้ 10 µM แก่ตน้กลา้ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 
105 อาย ุ20 วนั หลงัจากพ่น ABA เป็นเวลา 48 ชัว่โมง ให้ตน้กลา้ไดรั้บสภาวะเครียดเกลือหรือด่างดว้ยการเติมเกลือ
โซเดียมคลอไรด์ ความเขม้ขน้ 150 µM หรือโซเดียมคาร์บอเนต ความเขม้ขน้ 15 µM ลงในสารละลายธาตุอาหารเป็น
เวลา 7 และ 14 วนั ผลการทดลองพบวา่กรดแอบไซซิกความเขม้ขน้ 10 µM ช่วยส่งเสริมร้อยละการรอดชีวติ ปริมาณน ้ า
สัมพทัธ์ และอตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงสุทธิของตน้กลา้ในสภาวะเครียดเกลือและด่าง พบการเปล่ียนแปลงอยา่งมี
นยัส าคญัของค่าการร่ัวไหลของสารอิเลก็โทรไลตใ์นวนัท่ี 7 และความเขียวของใบในวนัท่ี 14 ภายใตส้ภาวะเครียดเกลือ 
เม่ือพ่นดว้ยกรดแอบไซซิกความเขม้ขน้ 50 µM แก่ตน้กลา้ อยา่งไรก็ตาม การให้กรดแอบไซซิกไม่ท าให้อตัราการคาย
น ้ าและค่าการน าปากใบของตน้กลา้ดีข้ึนเม่ือไดรั้บความเครียด  
 

ABSTRACT 
 Abscisic acid (ABA) is a plant hormone that plays an important role in plant response to environmental 
stresses. The objective of this research was to study the effect of exogenous ABA on some physiological changes of 
KDML 105 rice seedling under salt or alkaline stress conditions. Twenty-day-old seedlings of KDML 105 rice 
cultivar were sprayed with 5, 10 and 50 µM ABA or 10 µM fluridone. After 48 hours, seedlings were subsequently 
subjected to salt or alkaline stress conditions created by adding 150 µM NaCl or 15 µM Na2CO3 to nutrient solution 
for 7 and 14 days. The results showed that 10 µM ABA improved survival percentage, relative water content and net 
photosynthetic rate of seedlings under salt and alkaline stresses. Significant changes in electrolyte leakage at day 7 
and leaf greenness at day 14 were observed in seedlings sprayed with 50 µM under salt stress condition. However, 
exogenous ABA did not improve transpiration rate and stomatal conductance in rice seedlings under stress conditions.  
 
 
 

ค าส าคญั:  กรดแอบไซซิก ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ความเครียด 
Keywords: ABA, KDML 105 rice, Stress                                                                                               
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                   
** อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทน า 
ทรัพยากรดินนับว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการผลิตขา้วซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีการส่งออกมากและเป็น

รายไดส้ าคญัของเกษตรกรในประเทศไทย เน่ืองจากดินเป็นแหล่งของธาตุอาหาร น ้ า และเป็นท่ียดึเหน่ียวของพืช ดงันั้น
หากดินมีศกัยภาพในการผลิตต ่ายอ่มส่งผลกระทบต่อการผลิตขา้ว ในประเทศไทยพบพ้ืนท่ีดินเค็มมีการแพร่กระจาย
เพ่ิมข้ึนทุกปีประมาณ 21.7 ลา้นไร่ โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีดินเค็ม 17.8 ลา้นไร่ (สุมาลี, 2555) ทัว่
โลกพบพ้ืนท่ีดินด่างมากกวา่ 800 ลา้นไร่ และพบมากในภาคกลางของประเทศไทยประมาณ 800,000 ไร่ กระจายอยูใ่น
พ้ืนท่ีบริเวณ จงัหวดัลพบุรีและสระบุรี (กรมพฒันาท่ีดิน, 2535) ดินเคม็และดินด่างเป็นสาเหตุท่ีท าใหพื้ชเกิดความเครียด 
เน่ืองจากดินมีไอออนของเกลือมาก รวมทั้งมีพีเอชสูง ท าให้พืชไม่สามารถดึงน ้ าจากดินเขา้สู่รากได ้นอกจากนั้นไอออน
ของเกลือยงัเป็นพิษต่อพืชดว้ย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต กระบวนการทางสรีรวทิยาบางประการ และผลผลิต
ของขา้วในท่ีสุด พืชจึงมีกลไกบางอยา่งท่ีช่วยในการรับรู้สัญญาณ ตอบสนอง และปรับตวัเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่
ไดใ้นสภาวะดงักล่าว กรดแอบไซซิก (abscisic acid, ABA) เป็นฮอร์โมนท่ีพืชสังเคราะห์ข้ึนเพ่ือควบคุมกระบวนการ
เจริญเติบโตและตอบสนองต่อสภาวะเครียด โดย ABA ท าหนา้ท่ีเป็นสัญญาณเคมีในการส่งสัญญาณความเครียดให้พืช
รับรู้ เพ่ือเกิดการตอบสนองและปรับตวั เช่น ท าให้ปากใบปิดเพ่ือลดการคายน ้ าในสภาวะท่ีพืชขาดน ้ า เป็นตน้ จาก
การศึกษาในพืชหลายชนิดพบวา่การให้ ABA แก่พืชก่อนท่ีพืชจะไดรั้บความเครียด สามารถชกัน าให้พืชทนต่อสภาวะ
เครียดจากการขาดน ้ า ความเค็ม ความหนาวเยน็ และความร้อนไดม้ากข้ึน (Aarati et al., 2003; Lu et al., 2009; Li et al., 
2010) นอกจากนั้น Wei et al. (2015) ไดร้ายงานวา่ การแช่เมลด็ขา้วพนัธ์ุ Dongdao-4  ในสารละลายธาตุอาหารท่ีมี ABA 
ความเขม้ขน้ 0, 10 และ 50 µM ก่อนปลูก ช่วยเพ่ิมความทนต่อสภาวะเครียดด่างของตน้กลา้ขา้วอยา่งมีนยัส าคญั ส่วน
ตน้กลา้ท่ีไดรั้บ fluridone (สารยบัย ั้งการสงัเคราะห์ ABA) พบวา่ไดผ้ลไม่แตกต่างกบักลุ่มท่ีไม่ไดรั้บ ABA ดงันั้นการให้
ตน้กลา้ขา้วไดรั้บ ABA ก่อนท่ีจะกระทบกบัสภาวะเครียดเกลือและด่าง จึงอาจเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยลดความรุนแรง
ของความเครียดท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงสรีรวทิยาของขา้ว  

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

งานวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการพ่นกรดแอบไซซิกความเข้มข้นต่างๆ ต่อการ
เปล่ียนแปลงสรีรวทิยาของตน้กลา้ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 เม่ือปลูกในสภาวะเครียดเกลือหรือด่าง 
 
วธีิการวจิยั 

 พืชทดลองและการปลูกพืช 
 ท าการศึกษาโดยใชข้า้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. cv. KDML 105) ซ่ึงไดรั้บความอนุเคราะห์

เมล็ดพนัธ์ุจากศูนยว์ิจยัขา้วขอนแก่น กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น าเมล็ดขา้ว แช่ในน ้ า 1-2 วนั แลว้
น าไปเพาะบนจานเพาะเช้ือท่ีมีกระดาษกรองชุ่มน ้ า  จากนั้นน าเมลด็ท่ีงอกไปปลูกในกระบะพลาสติกท่ีมีสารละลายธาตุ
อาหารสูตร Yoshida (Yoshida et al., 1976) เม่ือตน้กลา้มีอายคุรบ 14 วนั น าตน้กลา้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1, 
2, 3 และ 4 พ่นด้วยสารละลาย ABA ความเข้มขน้ 0, 5, 10 และ 50 µM ตามล าดับ และกลุ่มท่ี 5 พ่นด้วยสารละลาย 
fluridone ความเขม้ขน้ 10 µM จากนั้นแบ่งตน้กลา้ขา้วออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 ปลูกในสารละลายธาตุอาหารปกติ 
กลุ่มท่ี 2 ไดรั้บความเครียดเกลือโดยยา้ยตน้กลา้ขา้วลงในสารละลายธาตุอาหารท่ีมี NaCl ความเขม้ขน้ 150 mM  และ
กลุ่มท่ี 3 ไดรั้บความเครียดด่างโดยยา้ยตน้กลา้ขา้วลงในสารละลายธาตุอาหารท่ีมี Na2CO3 ความเขม้ขน้ 15 mM เป็น
เวลา 7 และ 14 วนั บนัทึกร้อยละการรอดชีวติของตน้กลา้ และวดัค่าทางสรีรวทิยาในใบท่ีแผข่ยายเตม็ท่ีใบท่ี 2  
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 แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อค (randomized complete block design, RCBD) จ านวน 4 

ซ ้ า ซ ้ าละ 25 ตน้  
 

 การประเมนิร้อยการรอดชีวติ 
 ท าการบนัทึกตน้กลา้ขา้วท่ีตายในวนัท่ี 7 และ 14 หลงัจากขา้วไดรั้บสภาวะเครียด เพื่อน ามาค านวณร้อยละ

การรอดชีวติจากสูตร ร้อยละการรอดชีวติ  =  (จ านวนตน้ท่ีมีชีวติอยู/่ จ  านวนตน้ทั้งหมดท่ีปลูก) × 100  
 

 การวดัค่าทางสรีรวทิยา 
 1. ค่าความเขียว วดัค่าความเขียวดว้ยเคร่ืองคลอโรฟิลลมิ์เตอร์ รุ่น SPAD-502 (Minolta camera Co., Japan)

จ านวน 3 ต  าแหน่งต่อใบ โดยวดัท่ีบริเวณปลาย ก่ึงกลาง และโคนของใบ  
 2. การแลกเปล่ียนแก๊ส วดัอตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงสุทธิ (A) อตัราการคายน ้ า (E) และค่าการน าปากใบ 

(gs) ด้วย เค ร่ือง  LI-6400XT Portable Photosynthesis System (Li-COR, Inc., USA) โดยก าหนดความ เข้มแสง ท่ี                   
1500 µmol m-2 s-1 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ 400 µmolmol-1 อตัราการไหลของอากาศเท่ากบั 500 µmol s-1 อุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียส ท่ีบริเวณก่ึงกลางใบในช่วงเวลา 9.00 – 12.00 น.  

 3. ปริมาณน ้ าสมัพทัธ์  (Relative water content, RWC) ตดัช้ินส่วนใบขา้วความยาว 1.5 เซนติเมตร จ านวน 3 
ช้ิน ใส่ลง ในหลอดไมโครทิวป์ ปิดให้สนิทและท าการชัง่น ้ าหนกัสด (fresh weight,  FW) อยา่งรวดเร็ว แช่ช้ินส่วนใบ
ในน ้ าปราศจากไอออนและให้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นเวลา  4 ชั่วโมง เพ่ือให้ใบขา้วดูดน ้ าไดอ้ย่างเต็มท่ี  
จากนั้นซับน ้ าบริเวณผิวใบแลว้น าไปชัง่น ้ าหนักเต่ง (turgid weight, TW) ก่อนน าช้ินส่วนใบไปอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แลว้จึงชัง่น ้ าหนักแห้ง (dry weight, DW) ค านวณค่าปริมาณน ้ าสัมพทัธ์จากสูตร 
ปริมาณน ้ าสมัพทัธ์ = [(FW – DW) x 100]/ (TW – DW) (Dionisio-Seae, Tobita, 1998) 

 4. การร่ัวไหลของสารอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte leakage, EL) ชัง่ใบขา้วน ้ าหนัก 0.1 กรัม ตดัเป็นช้ินเล็กๆ 
ใส่ในหลอดพลาสติกขนาด 15 มิลลิลิตร ท่ีเติมน ้ าปราศจากไอออนปริมาตร 10 มิลลิลิตร แลว้น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 25 
องศงเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แลว้น าหลอดท่ีแช่ตวัอยา่งมาวดัค่าการน าไฟฟ้าคร้ังท่ี 1 (EC1) จากนั้นน าหลอดท่ีแช่
ตวัอยา่งไปน่ึงในหมอ้น่ึงความดนัไอ ท่ีอุณหภูมิ 100 องศงเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ตั้งท้ิงไวใ้หเ้ยน็แลว้วดัค่าการน า
ไฟฟ้าคร้ังท่ี 2 (EC2) หลงัจากนั้นมาค านวณร้อยละการร่ัวไหลของสารอิเล็กโทรไลต์ตาม Jiang, Huang (2002)  ดงัน้ี 
ร้อยละการร่ัวไหลของสารอิเลก็โทรไลต ์(ELP) = (EC1/EC2) × 100 

 
 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ 
  วิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูล และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan’s multiple 
range test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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ผลการวจิยั 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูลผลกระทบของกรดแอบไซซิกและความเครียดเกลือและด่างต่อ

ร้อยละการรอดชีวิตและค่าทางสรีรวิทยาของตน้กลา้ขา้วขาวดอกมะล 105 พบว่า การพ่น ABA มีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงร้อยละการรอดชีวิตและปริมาณน ้ าสัมพทัธ์ของตน้กลา้ในวนัท่ี 7 (ตารางท่ี 1) นอกจากนั้ นยงัมีผลต่อ
ปริมาณน ้ าสัมพทัธ์ (ตารางท่ี 1) อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงสุทธิ และอตัราการคายน ้ า (ตารางท่ี 2) ในวนัท่ี 14 อยา่งมี
นยัส าคญั (P<0.05) ส่วนร้อยละการรอดชีวิตและการร่ัวไหลของสารอิเลก็โทรไลตใ์นวนัท่ี 14 และ ความเขียวและอตัรา
การสังเคราะห์ดว้ยแสงสุทธิในวนัท่ี 7 ของตน้กลา้ขา้วไดรั้บอิทธิพลจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสภาวะเครียดและความ
เขม้ขน้ของ ABA (ตารางท่ี 1 และ 2) จึงท าใหต้อ้งวเิคราะห์สถิติเพื่อศึกษาผลของการพน่ ABA ความเขม้ขน้ต่างๆ ในแต่
ละสภาวะดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 ในวนัท่ี 7 หลงัไดรั้บความเครียด การพ่น ABA ความเขม้ขน้ 10 และ 50 µM ช่วยให้ตน้กลา้ขา้วรอดชีวิต
มากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บ ABA อยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) (ตารางท่ี 1) เม่ือตน้กลา้ขา้วไดรั้บความเครียดเกลือและด่างเป็น
เวลา 14 วนั กลุ่มท่ีไดรั้บการพ่นดว้ย ABA ความเขม้ขน้ 10 µM มีร้อยละการรอดชีวิตสูงกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บ ABA อยา่ง
มีนยัส าคญั (P<0.05) (ตารางท่ี 3) 

 การพ่น ABA ช่วยรักษาปริมาณน ้ าสัมพทัธ์ในใบเม่ือตน้กลา้ไดรั้บความเครียดเป็นเวลา 14 แต่กลบัให้ผล
ตรงกนัขา้มเม่ือตน้กลา้ไดรั้บความเครียดเป็นเวลา 7 วนั อยา่งไรก็ตาม ตน้กลา้ท่ีไดรั้บ fluridone ซ่ึงเป็นสารยบัย ั้งการ
สังเคราะห์ ABA มีปริมาณน ้ าสัมพทัธ์ในใบต ่ากวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บและไดรั้บ ABA อยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) (ตารางท่ี 
1) ในสภาวะท่ีตน้กลา้ไดรั้บความเครียดเกลือเป็นเวลา 14 วนั การพ่น ABA ส่งผลให้ค่าการร่ัวไหลของสารอิเล็กโทร
ไลต ์ต ่ากวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บ ABA อยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) (ตารางท่ี 3) จากการวิเคราะห์ค่าความเขียวของใบพบวา่ ใน
วนัท่ี 7 ค่าความเขียวของใบในกลุ่มท่ีไดรั้บ ABA ความเขม้ขน้ 10 และ 50 µM ไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บ ABA 
(ตารางท่ี 3)  

 จากผลการทดลองในตารางท่ี 2 พบวา่สภาวะเครียดเกลือและด่างส่งผลต่อการแลกเปล่ียนแก๊สของตน้กลา้
ขา้ว ท าให้ตน้ขา้วมีอตัราการคายน ้ าและการน าปากใบลดลงอยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) ตน้กลา้ขา้วท่ีไดรั้บความเครียด
เกลือเป็นเวลา 14 มีอตัราการสังเคราะห์แสงสุทธิลดลงอย่างมากเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มความคุม (P<0.05) การพ่น 
ABA ความเขม้ขน้ 10 µM ส่งผลให้ตน้กลา้มีอตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงสุทธิสูงกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บ ABA (ตารางท่ี 3) 
อยา่งไรก็ตาม การพน่ ABA ไม่ไดส่้งผลอยา่งชดัเจนในการเพ่ิมอตัราการคายน ้ าและค่าการน าปากใบ (ตารางท่ี 2)  
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ตารางที ่1 ผลกระทบของกรดแอบไซซิกต่อร้อยละการรอดชีวติ ปริมาณน ้ าสมัพทัธ์ ร้อยละการร่ัวไหลของสาร
อิเลก็โทรไลต ์และความเขียวของใบตน้กลา้ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ท่ีไดรั้บความเครียดเกลือและด่างเป็นเวลา 
7 และ 14 วนั 

   หมายเหตุ * แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
    NS ไม่แตกต่างทางสถิติ 
      † ค่าเฉล่ียท่ีตามดว้ยอกัษรภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนัในคอลมัน์เดียวกนัไม่แตกต่างทางสถิติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor 

Survival percentage Relative water 
content 

Electrolyte leakage  
percentage 

Leaf greenness 

7 days 14 days 7 days 14 days 7 days 14 days 7 days 14 days 

Stress treatment (A) 

Control 100.0a† 100.0 78.9 83.7a 13.2b 11.8 33.2 33.7a 

Salt stress 99.0a 74.0 75.3 75.8b 25.9a 37.9 32.6 28.6b 

Alkaline stress 96.0b 81.5 71.3 84.5a 10.2b 8.95 33.1 33.7a 

ABA treatment (B) 

0  µM  ABA 96.3b 80.4 87.2a 77.7b 16.3 26.8 33.0 31.7 

5  µM  ABA 98.3ab 86.7 75.0b 89.8a 20.1 19.8 31.7 31.4 

10  µM  ABA 100.0a 90.8 78.8ab 88.3a 16.6 20.0 33.8 32.6 

50  µM  ABA 100.0a 87.5 77.3ab 84.0ab 15.0 13.7 34.3 33.0 

10  µM  Fluridone 97.1b 80.4 57.6c 66.9c 14.1 17.5 31.9 30.6 

F-test 

A * * NS * * * NS * 

B * * * * NS * * NS 

A*B NS * NS NS NS * * NS 
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ตารางที ่2  ผลกระทบของกรดแอบไซซิกต่ออตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงสุทธิ อตัราการคายน ้ า และค่าการน าปากใบ
ของใบตน้กลา้ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ท่ีไดรั้บความเครียดเกลือและด่างเป็นเวลา 7 และ 14 วนั 

Factor 
Net photosynthetic rate Transpiration rate Stomatal conductance 

7 days 14 days 7 days 14 days 7 days 14 days 

Stress treatment (A) 

Control 20.2 17.2a† 0.77a 0.61a 5.7a 4.7a 

Salt stress 9.0 2.7c 0.07b 0.04c 1.1c 2.5b 

Alkaline stress 13.6 17.1a 0.16b 0.43b 1.9b 3.6ab 

ABA treatment (B) 

0 µM ABA 13.1 12.2b 0.35 0.45a 3.1 4.5 

5 µM ABA 13.3 6.1c 0.34 0.24b 2.7 2.6 

10 µM ABA 14.0 15.3a 0.34 0.41a 3.1 4.3 

50 µM ABA 15.4 14.8ab 0.28 0.36ab 2.7 3.6 

10 µM Fluridone 15.6 13.5ab 0.36 0.34ab 2.9 3.0 

F-test 

A * * * * * * 

B NS * NS * NS NS 

A*B * NS NS NS NS NS 

   หมายเหตุ * แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
    NS ไม่แตกต่างทางสถิติ 
      † ค่าเฉล่ียท่ีตามดว้ยอกัษรภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนัในคอลมัน์เดียวกนัไม่แตกต่างทางสถิติ 
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ตารางที ่3  ผลกระทบของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของกรดแอบไซซิกและสภาวะเครียดเกลือและด่างตอ่ร้อย
ละการรอดชีวติ การร่ัวไหลของสารอิเลก็โทรไลต ์ค่าความเขียว และอตัราการสงัเคราะห์ดว้ยแสงสุทธิของ
ตน้กลา้ขา้วขาวดอกมะลิ 105  

   หมายเหตุ † ค่าเฉล่ียท่ีตามดว้ยอกัษรภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนัในคอลมัน์เดียวกนัไม่แตกต่างทางสถิติ 

 
 
 
 
 

Treatment 
Survival percentage 

(14 days) 
Electrolyte leakage 

(14 days) 
Leaf greenness 

(7 days) 
Net photosynthetic 

rate (7 days) 

Control 

0  µM ABA 100.0a 10.1ab 32.3b 20.1ab 

5  µM ABA 100.0a 16.3a 32.6ab 23.9a 

10  µM ABA 100.0a 12.2ab 32.6ab 20.0ab 

50  µM ABA 100.0a 8.4b 34.7a 16.8b 
10  µM 

Fluridone 100.0a 12.3ab 33.6ab 20.4ab 

Salt stress 

0  µM ABA 62.5b 61.9a 32.9abc 7.9a 

5  µM ABA 78.8a 32.2bc 30.3d 8.4a 

10  µM ABA 85.0a 38.4b 33.6ab 9.1a 

50  µM ABA 81.3a 25.8c 35.1a 8.9a 
10  µM 

Fluridone 62.5b 31.1bc 31.1cd 11.0a 

Alkaline stress 

0  µM µm 
ABA 

78.8b 8.4a 33.9ab 18.8a 

5  µM µm ABA 81.3ab 10.9a 32.2bc 7.2c 
10  µM µm 
ABA 

87.5a 9.5a 35.1a 17.1a 

50  µM µm ABA 81.3ab 6.9a 33.1abc 14.2ab 
10  µM 

Fluridone 78.8b 9.1a 31.1c 10.5bc 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
จากการประเมินลกัษณะทางสรีรวิทยาของขา้วไทยเม่ือไดรั้บความเครียดเกลือ โดย Kanawapee et al. (2012) 

พบวา่ ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ถูกจดัอยูก่ลุ่มขา้วท่ีมีความไวปานกลาง (moderately sensitive) ต่อความเครียดเกลือ แต่ยงั
ไม่มีรายงานถึงผลของความเครียดด่างท่ีมีต่อขา้วพนัธ์ุน้ี  จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่เกลือโซเดียมคลอไรด์ความเขม้ขน้ 
150 mM ส่งผลใหข้า้วขาวดอกมะลิ 105 เกิดความเครียดอยา่งชดัเจนมากกวา่โซเดียมคาร์บอเนตความเขม้ขน้ 15 mM  

จากผลศึกษาผลกระทบของกรดแอบไซซิกต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของตน้กลา้ขา้วขาวดอกมะลิ 105 
ภายใตส้ภาวะเครียดเกลือและด่าง โดยการฉีดพ่นสารละลายกรดแอบไซซิกความเขม้ขน้ 0, 5, 10, 50 µM ให้แก่ใบของ
ตน้กลา้อาย ุ20 วนั ก่อนท าการชกัน าให้เกิดสภาวะเครียดเกลือและด่างนั้น พบวา่ กรดแอบไซซิกความเขม้ขน้ 10 µM มี
ศกัยภาพในการส่งเสริมให้ตน้กลา้ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ทนต่อสภาวะเครียดเกลือและด่าง โดยพิจารณาจากการรักษา
ระดบัของร้อยละการรอดชีวิต ปริมาณน ้ าสัมพทัธ์ และความเขียวของใบ รวมทั้งช่วยลดการร่ัวไหลของสารอิเล็กโทร
ไลตเ์ม่ือตน้กลา้ไดรั้บความเครียด ซ่ึงผลการทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการรายงานของ Wei et al. (2015) โดย 
Wei et al. (2015) พบวา่ตน้กลา้ขา้วพนัธ์ุ Dongdao-4  ท่ีเจริญมาจากเมล็ดท่ีผา่นการแช่ ABA มีร้อยละการรอดชีวิตและ
ปริมาณน ้ าสัมพทัธ์สูงกวา่ตน้ท่ีเจริญมาจากเมล็ดท่ีไม่ไดแ้ช่ ABA เม่ือไดรั้บความเครียดด่าง นอกจากนั้น ABA ความ
เขม้ขน้ 10 µM สามารถลดความเสียหายของเยื่อหุ้มในสภาวะเครียดอีกดว้ย ต่อการเจริญตน้กลา้ของขา้ว ในสภาวะ
เครียดเกลือ โดยการน าต้นกล้าข้าวไปแช่ในสารละลายธาตุอาหารท่ีมี ABA ความเข้มขน้ 0, 10 และ 50 เป็นเวลา
ประมาณ 24 ชัว่โมง พบวา่ การร่ัวไหลของสารอิเลก็โทรไลตล์ดลงในกลุ่มท่ีไดรั้บการแช่สารละลาย ABA โดยในกลุ่มท่ี
แช่สารละลาย ABA ความเข้มข้น 10 µM  นอกจากนั้ นผลการศึกษาในคั้งน้ียงัพบแนวโน้มเดียวกับการศึกษาของ 
Sripinyowanich et al. (2013) ถึงผลของการพ่น ABA เพ่ือชักน าให้เกิดความทนต่อสภาวะเครียดเกลือของขา้วพนัธ์ุ 
LPT123 ท่ีอ่อนแอต่อเกลือ และขา้วพนัธ์ุ LPT123-TC171 ท่ีทนต่อเกลือ โดยการปลูกขา้วในสารละลายธาตุอาหารจน
ตน้ขา้วมีอายุ 14 วนั ก่อนเร่ิมปลูกในสารละลายธาตุอาหารท่ีมี 0.5% (w/v) NaCl เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และมีการพ่น
สารละลาย ABA ความเขม้ขน้ 0, 50, 100 และ 200 µM พบวา่ การฉีดพ่นสารละลาย ABA ความเขม้ขน้ 50 µM ส่งผล
ใหข้า้วพนัธ์ุท่ีอ่อนแอต่อเกลือ (LPT123) มีการรอดชีวติเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั  
 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณศูนยว์ิจยัขา้วขอนแก่น กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีกรุณาเอ้ือเฟ้ือเมล็ด
ขา้วขาวดอกมะลิ 105 และกลุ่มวจิยัขา้วทนเคม็ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีเอ้ือเฟ้ือทุนวจิยั 
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