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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเครียดเกลือต่อการงอกและการเติบโตในระยะต้ นกล้ าของข้ าว ศึกษาการตอบสนองต่อ
ความเค็ม 6 ระดับ (0, 4, 8, 12, 16 และ 20 dS m-1) ในข้ าว 8 สายพันธุ์ ผลการทดลอง พบว่าความเค็มมีผลทาให้ เปอร์เซ็นต์การงอก
ความเร็วการงอกและพลังงานการงอกลดลง และส่งผลให้ ความยาวและนา้ หนักแห้ งรากและยอดลดลงอย่างมากเมื่อความเค็ มเพิ่มมากขึ้น
ข้ าวทุกสายพันธุย์ กเว้ นเหลืองประทิวสามารถทนทานต่อความเครียดเกลือได้ ดีโดยสามารถงอกได้ มากกว่า 85% ที่ความเค็ม 16 dS m-1
และที่ 20 dS m-1 ข้ าวขาวดอกมะลิ 105 สามารถงอกได้ แต่ข้าวเหลืองทองและเหลืองประทิวถูกยับยั้งอย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อวิเคราะห์
นา้ หนักแห้ งที่ลดลง ข้ าวพั นธุ์เหลืองปลาซิวทนทานต่ อความเครียดเกลือโดยมีเปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้ งลดลงน้ อยที่สุด จากเปอร์เซ็นต์
นา้ หนักแห้ งที่ลดลงข้ าวพันธุ์เหลืองปลาซิวถูกจัดเป็ นสายพันธุ์ทนเค็ม (T) ที่ 12 dS m-1 ส่วนขาวดอกมะลิ 105 เหลืองทอง ขาวตาแห้ ง
ลอยเกษตร หอมโคราช และเหลืองประทิวเป็ นสายพันธุท์ นเค็มที่ 4 dS m-1 และสะกอเป็ นสายพันธุท์ นเค็มปานกลาง (MT)
คาสาคัญ: ข้ าว ความเครียดเกลือ ทนเค็ม
Abstract
The objective of this study was to determine the effects of salt stress on the germination and early seedling growth of rice.
The response of eight rice varieties against six salinity levels (0, 4, 8, 12, 16 and 20 dS m -1) were studied. The results showed
that salinity significantly decreasing final germination percentage, speed of germination, germination energy and led to decreasing
in shoot and root length and dry weight in all varieties when increased salinity level. All verities except Leuang Pratew exhibited
greater salt tolerance which was >85% germination at 16 dS m-1 salinity. At 20 dS m-1 salt concentration, germination was
found in Khao Dawk Mali 105 but completely arrested in Leuang Tong and Leuang Pratew. Based on dry matter reduction,
Leuang Prasew showed greater degree of salt tolerance than those of rice and it was classified as tolerant (T) plant at 12 dS m-1
salinity level. In case, Khao Dawk Mali 105, Leuang Tong, Khao Ta Heang, Loy Kaset, Hom Korat and Leuang Pratew were
categorized to be tolerant and Sa Khor was also classified as moderately tolerant plant at 4 dS m-1.
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ในแต่ ระยะการเจริญเติบโต โดยระดับความเค็มสูงสุด
(salinity threshold level) ที่ไม่ทาให้ ผลผลิตลดน้ อยลง
ดิ น เค็ ม (saline soil) เป็ นปั ญหาส าคั ญ ต่ อ คือ 3 dS m-1 (Maas & Hoffman, 1977) อย่างไรก็
ภ า ค เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น เ ข ต ภ า ค ตามยังมีรายงานว่าข้ าวสามารถทนทานต่อความเค็มได้ ถึง
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อมีพ้ ื นที่ดิน เค็มประมาณ 17.8 16.3 dS m-1 (Khan, Hamid, & Karim, 1997) แต่จะ
ล้ านไร่ หรือ 29% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งภาค และยังมี มีผลชะลอการงอกของข้ าวให้ ช้าลง (Hakim et al.,
พื้ นที่ท่ีมีศั ก ยภาพในการแพร่ เ กลื อ ที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ 2010) และการงอกของเมล็ดข้ าวถูกยับยั้งอย่างสมบูรณ์ท่ี
ดิ น เค็ม ในภาคการเกษตรอี ก กว่ า 31
ล้ านไร่ ความเค็ม 20 dS m-1 (Anbumalarmathi & Mehta, 2013)
(Yuwaniyom, 2003) ซึ่งในอนาคตจะทาให้ ปัญหาดิน จังหวัดนครราชสีมาเป็ นแหล่งปลูกข้ าวที่สาคัญแห่ งหนึ่ง
เค็มยิ่ งทวีค วามรุน แรงมากยิ่ งขึ้น นอกจากนี้น าข้ าวใน ของประเทศและพื้ นที่ส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะเป็ นดิน เค็ม
ประเทศไทยส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นพื้ นที่ลุ่ ม ที่มีน้า ขัง จึ ง เป็ น กระจายอยู่ ท่ัวไปและทาให้ พื ช โตช้ า และผลผลิต ลดลง
แหล่งรวมสิ่งต่างๆ ที่ละลายและไหลมากับนา้ ทาให้ พ้ ืนที่ (Suriyaarunroj, Mansujarit, Hinlek, & Chinsa-ard,
เหล่ า นี้ ประสบปั ญ หาจากการละลายของสารพิ ษ เช่ น 2013) การทราบข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ผลกระทบที่เ กิด จาก
เหล็ก กรด ด่าง และเกลือต่างๆ พื้นที่นาหลายแห่ งได้ รับ ความเครียดเกลือต่ อการงอกและการเจริญเติบโตของ
ผลกระทบจากเกลื อทั้ง ในดิ น และน้า (Suriyaarunroj, ข้ า วจึ ง จ าเป็ น เพื่ อ เสนอทางเลื อ กการป้ องกัน ปั ญ หา
Mansujarit, Hinlek, & Chinsa-ard, 2013) ที่ระดับ สาหรับการผลิตข้ าวในพื้นที่ดินเค็ม ดังนั้นการศึกษานี้จึง
ความเค็มต่ าอาจยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช แต่ เมื่อ ได้ ศึ กษาผลกระทบของความเค็มต่ อการงอกและการ
ความเค็ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ นอาจเป็ นสาเหตุ ท าให้ พื ช ตา ย เติบโตในระยะต้ น กล้ า และจัดจาแนกสายพั นธุ์ทนเค็ม
(Michael, Peel, Waldron, & Kevin, 2004) เนื่องจาก ของพันธุ์ข้าวที่รวบรวมจากพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา
เกลือก่อให้ เกิดความเครียดออสโมติก (osmotic stress) ข้ อมูลที่ได้ เป็ นแนวทางในการการวางแผนการใช้ ท่ดี นิ การ
ทาให้ ค่าชลศักย์ (water potential) ของดินต่าลงกว่าปกติ ทาเกษตรกรรมต่อไป
ลดการดูดนา้ ของพืชทาให้ พืชแสดงอาการขาดนา้ และทา
อุปกรณ์และวิธีการ
ให้ เกิดความไม่ สมดุลของธาตุอาหารในดิน นอกจากนี้
อาจก่อให้ เกิดความเป็ นพิษของไอออน (ion toxicity)
จากโซเดียมไอออน (Na+) และคลอไรด์ไอออน (Cl-)
1. ศึ ก ษาบริ บ ททัว่ ไปเกี่ ย วกับ การผลิ ต ข้า วใน
(Saengsanga, 2013) มีผลยับยั้งการงอกและชะลอการ จังหวัดนครราชสีมา
เจริญเติบโต จากการจัดจาแนกพืชทนเค็ม ข้ าวจะไวอย่าง
รวบรวม ทบทวนเอกสารข้ อมู ล การท านาใน
มากต่ อความเค็ม ในระยะงอก ระยะต้ น อ่ อน และ จังหวั ดนครราชสีมาจากเอกสาร รายงานมาตีความให้
ระยะแรกของการพั ฒนา (Heenan, Lewin, & ความหมายอธิบายความและเรียบเรียง
McCaffery, 1988; Lutts, Kinet, & Bouharmont,
2. พันธุข์ า้ ว
1995) ถู ก จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ที่ท นเค็ม ได้ ท่ีร ะดั บ 0-8 dS
ข้ าวที่ใ ช้ ท ดลองในครั้ง นี้รวบรวมได้ จ ากเกษตร
-1
m (Maas, Hoffman, Chaba, Poss, & Shannon,1986) ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา จานวนทั้งสิ้น 8 สายพันธุ์
ความไม่ทนทานต่อความเครียดเกลือของข้ าวแตกต่างกัน (ตารางที่ 1)
บทนา

ตารางที่ 1 พันธุข์ ้ าวที่ใช้ ในการศึกษา
พันธุข์ ้ าว
1. ขาวดอกมะลิ 105
2. สะกอ
3. เหลืองทอง
4. ขาวตาแห้ ง

สถานที่รวบรวม
อ. สูงเนิน
อ. โนนไทย
อ. ด่านขุนทด
อ. พิมาย
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
พันธุข์ ้ าว
5. ลอยเกษตร
6. หอมโคราช
7. เหลืองปลาซิว
8. เหลืองประทิว

3. การเตรียมเมล็ดพันธุข์ า้ วและสารละลาย NaCl
แช่ เมล็ดพันธุ์ข้าวในนา้ ประปาเลือกเฉพาะเมล็ด
ที่จมนา้ มาฆ่าเชื้อจุ ลินทรีย์โดยการแช่ ในสารละลาย 6%
NaOCl นาน 30 นาที จากนั้นแช่ใน 70% alcohol นาน
3 นาที แล้ ว ล้ างด้ ว ยน้า กลั่ น ปลอดเชื้ อ 3 ครั้ ง ก่ อ น
นาไปใช้ ในการศึกษา เตรียมสารละลาย NaCl ให้ มีระดับ
ความเค็ม 20 dS m-1 (640 mg L-1 หรือ 10.9 mM มี
ระดับความเค็มเท่ากับ 1 dS m-1) แล้ วเจือจางเป็ น 16,
12, 8, และ 4 dS m-1 ตามลาดับ
4. การเพาะเมล็ด
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design; CRD) ในแต่ละชุดการทดลอง
มีจานวน 3 ซา้ เพื่อศึกษาอัตราการงอกและเติบโตของ
ข้ าวในระยะต้ นกล้ า นาเมล็ดข้ าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากข้ อ
2 มาเพาะให้ งอกใน Petri dish ที่รองด้ วยกระดาษกรอง
จานวน 20 เมล็ด เทราดด้ วยสารละลาย NaCl ที่ระดับ
ความเค็ม 0, 4, 8, 12, 16 และ 20 dS m-1 จานวน
10 มิ ล ลิ ลิ ต ร บ่ ม ภายใต้ อุ ณ หภู มิ แ ละช่ ว งแสงตาม
ธรรมชาติ ในระหว่างการทดลองเติมนา้ กลั่นให้ ท่วมเมล็ด
ตลอดการทดลอง นั บ จ านวนเมล็ด ที่ ง อกหลั ง เพาะ
(day after sowing, DAS) ทุกๆ วัน จนครบ 9 วัน
5. ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
5.1 เปอร์เซ็นต์การงอกทั้งหมด (final germination
percent, FGP) (Hakim et al., 2010)
FGP = จานวนเมล็ดที่งอก x 100
จานวนเมล็ดทั้งหมด
5.2 พลังงานการงอก (Hakim et al., 2010)
GE% = จานวนเมล็ดที่งอกในวันที่ 4 x 100
จานวนเมล็ดทั้งหมด
5.3 การหาอัต ราเร็ว ในการงอก (speed of
germination, SG) (Hakim et al., 2010)
SG = จานวนเมล็ดที่งอก + ... + จานวนเมล็ดที่งอก
วันที่แรกนับ
วันที่สดุ ท้ ายนับ

สถานที่รวบรวม
อ. พิมาย
อ. เมืองนครราชสีมา
อ.ประทาย
อ. สูงเนิน

6. ความยาวและน้ าหนักรากและยอด
เลื อ กสุ่ ม ข้ าวอายุ 9 วั น จ านวน 10 ต้ น/ชุ ด
การทดลอง มาวัดความยาว นา้ หนักสดและนา้ หนักแห้ ง
โดยน้า หนั ก แห้ ง น าชิ้ นส่ ว นพื ช ไปอบที่อุณ หภูมิ 70°C
นาน 72 ชั่วโมง ก่อนการนามาวิเคราะห์ ด้ วยเครื่องชั่ ง
4 ตาแหน่ง
7. การจัดจาแนกข้าวสายพันธุท์ นเค็ม
จัดจาแนกความทนเค็มของข้ าวตามมวลชีวภาพ
(น้า หนัก แห้ ง ยอดและราก) ที่ลดลง (% reduction)
จัดเป็ นสายพันธุท์ นเค็ม (T = 0.00-20.99%) ทนเค็ม
ปานกลาง (MT = 21.00-40.99%) ค่อนข้ างไม่ทนเค็ม
(MS=41.00-60.99%) และไม่ทนเค็ม (S=61.00100.00%) ตามวิธกี ารของ Fageria (1985)
8. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทุกการทดลองทาการทดลอง 3 ซา้ (10 ต้ น/ซา้ )
วิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ความคาดเคลื่ อ นจากนั้ น
วิเคราะห์ ความแปรปรวนวิธี ANOVA เปรีย บเทีย บ
ค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Duncan’s test
ผลการวิจยั
1. บริ บ ททัว่ ไปเกี่ ย วกับ การผลิ ต ข้า วในจั ง หวัด
นครราชสีมา
จั ง หวั ด นครราชสี ม าตั้ ง อยู่ บ นที่ ร าบสู ง โคราช
สภาพภูมปิ ระเทศของจังหวัดมีท้งั ที่เป็ นภูเขาสูง ที่ราบลุ่ม
พื้ นที่ลูก คลื่น ลอนตื้นและพื้ นที่ลูกคลื่น ลอนลึก มีพ้ ื นที่
ประมาณ 12.8 ล้ า นไร่ จากสถิ ติ ข้ อ มู ล การปลู ก ข้ า ว
ย้ อนหลัง 5 ปี (รอบปี 52/53 ถึง 56/57) พบว่ามีพ้ ืนที่
ทานาเฉลี่ยประมาณ 3.8 ล้ านไร่ โดยอาเภอที่มีพ้ ืนที่ปลูก
มากสุด ได้ แก่ อ.โนนสูง อ.พิมาย อ.คง คิดเป็ น 8.83,
8.25 และ 7.32% ของพื้ นที่ตามลาดับ มีผลผลิต
ประมาณ 350-370 กิโ ลกรั ม /ไร่ (ข้ อ มู ล ปี 25562557) จากการจั ด เขตที่ เ หมาะสมต่ อ การผลิ ต ข้ า ว
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โดยเป็ นพื้นที่เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง
(S2) เหมาะสมน้ อย (S3) และไม่เหมาะสมคิดเป็ น
5.04, 20.21, 10.28 และ 64.47% ของพื้นที่ท้งั หมด
ตามลาดับ
2. ผลของความเค็มต่ออัตราการงอกของข้าว
จากการศึกษาอัตราการงอกของข้ าวที่รวบรวมได้
จากจังหวัดนครราชสีมาจานวน 8 สายพันธุ์ โดยเพาะ
เมล็ดที่แช่ในนา้ ที่มีความเค็ม 6 ระดับ คือ 0, 4, 8, 12,
16 และ 20 dS m-1 จากการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การงอก
สุดท้ าย (FGP) หลังการการเพาะเมล็ด 9 วัน โดยวัด
ความยาวของรากอ่อน (radicle) ที่ยาวมากกว่า 2 มิลลิลลิตร
พบว่ า ความเค็ม0-8 dS m-1 ไม่ มีผลต่อการงอกของ
เมล็ดข้ าว (p<0.05) แต่เมื่อความเค็มเพิ่มขึ้นเป็ น 12 dS
m-1 ข้ าวทุกสายพันธุ์ยังคงมีเปอรเซ็นต์การงอกมากกว่ า
85% ความเค็ม 16 dS m-1 มีผลยั บยั้งการงอกของ
ข้ าวเหลืองประทิวมากกว่ า 50% และความเค็ม 20 dS
m-1 มีข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพียงสายพันธุเ์ ดียวที่งอกได้
ดี (86.66±2.89%) แต่ความเค็มระดับเดียวกันนี้ยับยั้ง
การงอกของข้ า วพั น ธุ์ เ หลื อ งทองและเหลื อ งประทิ ว
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อย่ างสมบู รณ์ (100%) (ตารางที่ 2) นอกจากนี้
ความเค็ ม ยั ง ท าให้ พลั ง งานการงอก ( germination
energy) ของข้ าวลดน้ อยลง (ตารางที่ 3) โดยความเค็มที่
4 dS m-1 ทาให้ พลังงานการงอกของข้ าวหอมโคราชและ
เหลืองประทิวลดลงแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกบั
กลุ่มควบคุม (p<0.05) ส่วนข้ าวขาวดอกมะลิ 105 และ
สะกอลดลงแตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ความเค็ม 16 dS
m-1 อย่ างไรก็ตามผลทดลองแสดงให้ เห็นว่ าความเค็ม
เพียง 4 dS m-1 ก็มีผลชะลอการงอกของข้ าวได้ และข้ าว
แต่ละสายพันธุ์สามารถทนทานต่อความเค็มได้ แตกต่าง
กัน จากค่าอัตราเร็วในการงอก (speed of germination)
(ตารางที่ 4) พบว่ า ความเค็ม มี ผ ลต่ อ อั ต ราเร็ว ใน
การงอกโดยเมื่อความเค็มเพิ่มมากขึ้นทาให้ อัตราเร็วใน
การงอกลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดง
ให้ เห็นว่าอัตราเร็วในการงอกจะลดลงเมื่อระดับความเค็ม
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งค่าสูงสุดพบได้ ในกลุ่มควบคุม (0 dS/m)
และเมื่อเปรียบความเร็วในการงอกระหว่างสายพันธุ์ ข้าว
พบว่ า ข้ า วสายพั น ธุ์ข าวดอกมะลิ 105 มี อัต ราเร็ว ใน
การงอกเร็วกว่าข้ าวทุกสายพันธุใ์ นทุกระดับความเค็ม

ตารางที่ 2 ผลของความเค็มต่อเปอร์เซ็นต์การงอกสุดท้ายของข้ าวสายพันธุต์ ่าง ๆ
สายพันธุข์ ้ าว
ขาวดอกมะลิ 105
สะกอ
เหลืองทอง
ขาวตาแห้ ง
ลอยเกษตร
หอมโคราช
เหลืองปลาซิว
เหลืองประทิว

0
100.00±0.00a
95.00±0.00a
98.33±2.89a
100.00±0.00a
100.00±0.00a
100.00±0.00a
98.33±5.77a
90.00±5.00a

4
100.00±0.00a
98.33±2.89a
100.00±0.00a
100.00±0.00a
96.66±2.89a
98.33±2.89a
98.30±2.89a
90.00±8.66a

ระดับความเค็ม (dS m-1)
8
12
ab
96.66±0.00
93.33±2.89b
a
100.00±0.00
100.00±0.00a
100.00±0.00a
95.00±0.00a
a
100.00±0.00
98.33±2.89a
100.00±0.00a
98.33±2.89a
100.00±0.00a
96.66±2.89a
a
96.65±2.89
96.66±2.89a
90.00±5.00a
85.00±5.00a

16
96.66±5.77ab
93.33±2.89a
86.66.±5.77b
96.66±5.77a
96.66±2.89a
86.66±2.89b
90.00±10.00a
43.33±20.20b

20
86.66±2.89c
37.58±12.58b
0.00±0.00
50.00±8.66b
10.00±5.00b
3.33±5.77c
45.00±8.66b
0.00±0.00

ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ในแต่ละแถวในแนวนอน
ตารางที่ 3 ผลของความเค็มต่อพลังงานการงอกของข้ าวสายพันธุต์ ่างๆ
สายพันธุข์ ้ าว
ขาวดอกมะลิ 105
สะกอ
เหลืองทอง
ขาวตาแห้ ง
ลอยเกษตร
หอมโคราช

0
96.67±2.89a
91.67±2.89a
91.67±10.41a
98.33±2.89a
93.33±11.55a
98.33±2.89a

4
95.00±5.00a
93.33±5.77a
91.67±7.64a
100.00±0.00a
88.33±5.77a
91.67±2.89b

ระดับความเค็ม (dS m-1)
8
12
95.00±5.00a
91.67±5.77a
98.33±2.89a
93.33±5.77a
50.00±31.22b 25.00±10.00bc
100.00±0.00a
83.33±17.32b
86.67±7.64a
35.00±17.32b
90.00±5.00b
21.67±2.89c

16
65.00±5.00b
45.00±5.00b
0.00±0.00d
5.00±0.00c
5.00±0.00c
0.00±0.00d

20
21.67±16.07c
5.00±5.00c
0.00±0.00d
0.00±0.00d
0.00±0.00d
0.00±0.00d
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
สายพันธุข์ ้ าว
เหลืองปลาซิว
เหลืองประทิว

0
93.33±2.89a
75.00±10.00a

4
90.00±5.00a
58.33±7.64b

ระดับความเค็ม (dS m-1)
8
12
70.00±18.03b 41.67±14.43c
35.00±5.00c
21.67±11.55c

16
8.33±10.41d
3.33±5.77d

20
1.67±2.89d
0.00±0.00e

ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ในแต่ละแถวในแนวนอน

3. ผลของความเค็ มต่ ออัตราการเจริ ญเติ บโตใน
ระยะต้นกล้า
3.1 ความยาวยอด (plumule) และราก (radicle)
ผลการศึกษาผลของความเค็มต่ออัตราการ
เจริญเติบโตของยอดของข้ าวระยะต้ นกล้ า โดยเพาะเมล็ด
ข้ าวใน Petri dish แล้ วเทราดด้ วยสารละลาย NaCl
ที่ระดับความเค็ม 0, 4, 8, 12, 16 และ 20 dS m-1
พบว่ า ความยาวของยอดจะลดลงเมื่อระดับความเค็ม
เพิ่ มมากขึ้ น (รู ป ที่ 1) โดยความยาวยอดสู ง สุ ด
(8.19±1.10 เซนติเมตร) พบในข้ าวสายพั นธุ์ขาว
ดอกมะลิ 105 เมื่อ เจริ ญ เติบ โตในสภาวะที่ไ ม่ มีเ กลื อ
(กลุ่มควบคุม 0 dS m-1) ที่ระดับความเค็ม 4 dS m-1
ข้ า วขาวตาแห้ งและเหลื อ งปลาซิ ว สามารถทนทานต่ อ

ความเค็ม ได้ ดี ท่ี สุ ด โดยลดลงเพี ย ง 2.3 และ 6.5%
ตามลาดับ ในขณะที่พันธุเ์ หลืองประทิวลดลงถึง 37.2%
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ร ะดั บ ความเค็ม
8 และ 12 dS m-1 ความยาวยอดของข้ าวทุกสายพันธุ์
ลดลงประมาณ 35.1-84.7% และ 61.6-100%
ตามลาดับ นอกจากนี้ความเค็มสูง (16 dS m-1) มีผลทา
ให้ ความยาวของยอดลดลงมากกว่า 90% ในข้ าวทุกสาย
พันธุย์ กเว้ นพันธุเ์ หลืองปลาซิว (75.6%) อย่างไรก็ตาม
ภายใต้ สภาวะเครียดรุนแรง (severe stress) ที่ความเค็ม
20 dS m-1 มีข้าวเพียง 2 สายพันธุเ์ ท่านั้นที่สามารถ
เจริญเจริญโตและสร้ างยอดอ่อนได้ เล็กน้ อย คือ พันธุข์ าว
ดอกมะลิ 105 และเหลืองปลาซิว

ตารางที่ 4 ผลของความเค็มต่อความเร็วการงอกของข้ าวสายพันธุต์ ่าง ๆ
สายพันธุข์ ้ าว
ขาวดอกมะลิ 105
สะกอ
เหลืองทอง
ขาวตาแห้ ง
ลอยเกษตร
หอมโคราช
เหลืองปลาซิว
เหลืองประทิว

0
34.86±0.72a
27.96±2.35a
22.03±0.72a
27.77±0.65a
24.13±1.68a
25.76±0.90a
24.96±0.64a
18.78±2.52a

4
30.10±1.46b
27.26±2.31a
22.16±1.52a
27.13±0.98a
21.39±1.05b
24.32±1.22a
22.46±1.46a
17.49±1.48ab

ความเค็ม (dS m-1)
8
12
27.60±1.07c
24.49±1.53c
27.27±1.83a
22.17±0.52b
17.81±1.04b
13.42±0.55c
25.08±1.32b
19.98±1.04c
20.13±0.76b
14.50±2.29c
21.77±1.17b
14.53±0.43c
18.12±2.66b
16.30±0.99b
14.72±1.51bc
11.80±1.45c

16
20.28±0.34d
15.88±1.78c
5.82±0.59d
13.92±1.14d
11.67±0.28d
5.63±0.33d
10.26±1.80c
4.52±3.02d

20
13.25±0.95e
5.47±2.37d
0.00±0.00e
6.73±1.34e
0.12±0.20e
1.83±0.26e
3.04±0.57d
0.00±0.00e

ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ในแต่ละแถวในแนวนอน

ในทานองเดียวกันความยาวรากสูงสุด (10.75±2.45
และ 10.48±2.48 เซนติเมตร) พบได้ ในข้ าวพันธุ์ขาว
ดอกมะลิ 105 และเหลื อ งปลาซิ ว ในชุ ด ควบคุ ม
จากผลการทดลองแสดงให้ เห็ น ว่ า เมื่ อเพิ่ มระดั บ
ความเค็มความยาวรากจะลดลง (รูปที่ 2) ข้ าวที่ทนต่ อ
ความเค็มระดับ 4 dS m-1 ได้ ดี คือ สะกอ ขาวตาแห้ ง
ลอยเกษตร และหอมโคราช โดยมีความยาวรากลดลง
ประมาณ 5% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็

ตามที่ระดับความเค็ม 8 และ 12 dS m-1 ความยาวราก
ลดลง 5.3-67.4% และ 35.1-84.3% ตามล าดับ
ที่ระดับความเค็ม 16 และ 20 dS m-1 ทาให้ ความยาว
รากลดลงมากกว่ า 80%
ในข้ าวทุ ก สายพั น ธุ์
เมื่ อ เปรี ย บเทีย บกับ กลุ่ ม ทดลอง ยกเว้ นพั น ธุ์เ หลื อ ง
ปลาซิวที่สามารถเจริญเติบโตและทนทานความเค็มได้
ดีกว่ า ข้ า วพั น ธุ์อ่ ืน โดยความยาวรากลดลง 53.6 และ
88.6% ตามลาดับ
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รูปที่ 1 ผลของความเค็มต่อความยาวยอดของข้ าวสายพันธุต์ ่าง ๆ

รูปที่ 2 ผลของความเค็มต่อความยาวรากของข้ าวสายพันธุต์ ่าง ๆ

3.2 น้ าหนักแห้งยอดและราก
ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่ า ความเค็ม ที่
เพิ่มมากขึ้นทาให้ นา้ หนักแห้ งยอดและรากลดลง (ตาราง
ที่ 5 และ 6) เมื่อข้ าวเติบโตในที่มีความเค็ม 4, 8, 12,
16 และ 20 dS m-1 นา้ หนักแห้ งเฉลี่ยของยอดลดลง
11.1, 29.1, 56.2, 80.3 และ 98.2% ตามลาดับ ที่
ระดับความเค็ม 8 dS m-1 ข้ าวพันธุ์เหลืองปลาซิวและ
ขาวดอกมะลิ 105 มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของน้าหนั ก

แห้ งน้ อยที่สดุ คือ 11.8 และ 18.3% ตามลาดับ และ
ลดลงมากสุดพบได้ ในข้ าวพันธุเ์ หลืองประทิว (57.9%)
เมื่อเพิ่มความเค็มเป็ น 12 dS m-1 มีผลทาให้ นา้ หนัก
ยอดข้ าวทุกสายพันธุล์ ดลงกว่า 50% ยกเว้ นพันธุเ์ หลือง
ปลาซิว (8.6%) อย่ างไรก็ตามนา้ หนักแห้ งยอดลดลง
อย่ างมากเมื่อเติบโตในที่ความเค็ม 16 dS m-1 และ
ความเค็ม 20 dS m-1 มีผลยับยั้งทาให้ ข้าวไม่เติบโต

ตารางที่ 5 ผลของความเค็มต่อนา้ หนักแห้ งยอด (กรัม/10 ต้ น) ของข้ าวสายพันธุต์ ่าง ๆ
พันธุข์ ้ าว
ขาวดอกมะลิ 105
สะกอ
เหลืองทอง
ขาวตาแห้ ง

0
0.0563
0.0767
0.0380
0.0460

4
0.0440 (21.8)
0.0567 (26.1)
0.0327 (13.9)
0.0420 (8.7)

8
0.0460 (18.3)
0.0503 (34.4)
0.0190 (50.0)
0.0370 (19.6)

ความเค็ม (dS m-1)
12
0.0277 (50.8)
0.0283 (63.1)
0.0127 (66.6)
0.0183 (60.2)

16
0.0140 (75.1)
0.0170 (77.8)
0.0173 (54.5)
0.0050 (89.1)

20
0.0020 (96.4)
0.0000 (100.0)
0.0000 (100.0)
0.0000 (100.0)
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
พันธุข์ ้ าว
ลอยเกษตร
หอมโคราช
เหลืองปลาซิว
เหลืองปะทิว

0
0.0270
0.0293
0.0533
0.0380

4
0.0243 (10.0)
0.0287 (2.0)
0.0500 (6.2)
0.0380 (0.0)

8
0.0243 (10.0)
0.0203 (30.7)
0.0470 (11.8)
0.0160 (57.9)

ความเค็ม (dS m-1)
12
0.0140 (48.1)
0.0140 (52.2)
0.0487 (8.6)
0.0000 (100.0)

16
0.0037 (86.3)
0.0020 (93.2)
0.0180 (66.2)
0.0000 (100.0)

20
0.0000 (100.0)
0.0000 (100.0)
0.0057 (89.3)
0.0000 (100.0)

ตัวเลขในวงเล็บแสดงเปอร์เซ็นต์ท่ลี ดลง (% reduction) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (0 dS m-1)
ตารางที่ 6 ผลของความเค็มต่อนา้ หนักแห้ งราก (กรัม/10 ต้ น) ของข้ าวสายพันธุต์ ่าง ๆ
พันธุข์ ้ าว
ขาวดอกมะลิ 105
สะกอ
เหลืองทอง
ขาวตาแห้ ง
ลอยเกษตร
หอมโคราช
เหลืองปลาซิว
เหลืองปะทิว

0
0.0557
0.0607
0.0340
0.0553
0.0280
0.0223
0.0423
0.0270

4
0.0460 (17.4)
0.0427 (29.7)
0.0243 (28.5)
0.0430 (22.2)
0.0288 (2.8)
0.0157 (29.6)
0.0390 (9.7)
0.0203 (24.8)

8
0.0310 (44.3)
0.0310 (48.9)
0.0193 (43.2)
0.0337 (39.1)
0.0147 (49.0)
0.0140 (37.2)
0.0293 (32.2)
0.0077 (71.5)

ความเค็ม (dS m-1)
12
0.0213 (61.8)
0.0190 (68.7)
0.0187 (45.0)
0.0130 (76.5)
0.0047 (83.7)
0.0027 (88.0)
0.0277 (35.9)
0.0000 (100.0)

16
0.0080 (85.6)
0.0067 (89.0)
0.0157 (53.8)
0.0120 (78.3)
0.0077 (73.3)
0.0000 (100.0)
0.0107 (75.2)
0.0000 (100.0)

20
0.0020 (96.4)
0.0000 (100.0)
0.0000 (100.0)
0.0000 (100.0)
0.0000 (100.0)
0.0000 (100.0)
0.0047 (89.1)
0.0000 (100.0)

ตัวเลขในวงเล็บแสดงเปอร์เซ็นต์ท่ลี ดลง (% reduction) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (0 dS m-1)

รากเป็ นบริเ วณที่ไ ด้ รับผลกระทบจากความ
เค็มที่มากกว่ายอด จากผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นนา้ หนัก
แห้ งที่ลดลงเปรียบเทียบกับชุดควบคุมได้ 20.6, 45.7,
69.9, 81.9 และ 98.2% ที่ระดับความเค็ม 4, 8, 12,
16 และ 20 dS m-1 ตามลาดับ (ตารางที่ 6) ข้ าวพันธุ์
เหลืองปลาซิวทนทานต่อความเค็มได้ ดี โดยมีเปอร์เซ็น
น้าหนักแห้ งรากลดน้ อยลง 32.2 และ 35.9% เมื่อ
เติบโตในสภาวะเค็ม 8 และ 12 dS m-1 และพันธุ์ท่ไี ม่
ทนทานคื อ เหลื อ งประทิ ว ลดลง 71.5 และ 100%
ตามลาดับ เช่นเดียวกับยอดเมื่อข้ าวเติบโตในสภาวะเค็ม
สูง (16 และ 20 dS m-1) จะเห็นว่านา้ หนักแห้ งรากใน
ข้ าวทุกสายพันธุล์ ดลงอย่างมาก โดยเฉพาะที่ 20 dS m-1
ที่ยับยั้งการแบ่งเซลล์และการยืดยาวของรากในข้ าวเกือบ
ทุกสายพันธุ์
4. การจัดจาแนกสายพันธุท์ นเค็ม
ข้ าวสามารถทนทานต่อความเค็มได้ แตกต่างกัน
ในแต่ละความเค็ม (ตารางที่ 7) โดยข้ าวเหลืองปลาซิว

ทนเค็ม (T) ได้ สงู สุดที่ 12 dS m-1 ส่วนขาวดอกมะลิ
105 เหลื องทอง ขาวตาแห้ ง ลอยเกษตร หอมโคราช
และเหลืองประทิวเป็ นทนเค็มสูงสุดที่ 4 dS m-1 และ
สะกอเป็ นข้ าวพั นธุ์ทนเค็มปานกลาง (MT) แต่ เมื่อ
ความเค็มเพิ่ มขึ้นเป็ น 8 dS m-1 ข้ าวจะมีความไวต่ อ
ความเค็มมากขึ้น โดยสายพันธุ์เหลืองปลาซิวทนทานต่อ
ความเค็มได้ ดที ่สี ดุ จัดจาแนกได้ เป็ นสายพันธุท์ นเค็ม (T)
ส่วนสายพันธุท์ นเค็มปานกลาง ได้ แก่ ขาวดอกมะลิ 105
ขาวตาแห้ ง ลอยเกษตรและหอมโคราช ส่วนสะกอและ
เหลืองทองจัดจาแนกได้ เป็ นสายพันธุ์ค่อนข้ างไม่ทนเค็ม
(MS) ภายใต้ สภาวะความเค็ม 12 dS m-1 เหลืองปลาซิว
ยังคงจั ดเป็ นสายพั น ธุ์ทนเค็ม ขาวดอกมะลิ 105 และ
เหลืองทองถูกจัดเป็ นสายพั นธุ์ ค่อนข้ างไม่ ทนเค็ม และ
สายพันธุอ์ ่นื ๆ ไม่สามารถทนทานได้ ท่คี วามเค็มระดับนี้
จึงถูกจัดเป็ นสายพันธุไ์ ม่ทนเค็ม (S) นอกจากนี้ข้าวเกือบ
ทุ ก สายพั น ธุ์ ถู ก จั ด จ าแนกเป็ นสายพั น ธุ์ ไ ม่ ท นเค็ม ที่
ระดับ 16 และ 20 dS m-1
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ตารางที่ 7 การจัดจาแนกสายพันธุท์ นเค็มตามมวลนา้ หนักแห้ งยอดและรากที่ลดลง (กรัม/10 ต้ น)
พันธุข์ ้ าว
ขาวดอกมะลิ 105
สะกอ
เหลืองทอง
ขาวตาแห้ ง
ลอยเกษตร
หอมโคราช
เหลืองปลาซิว
เหลืองปะทิว

0
0.1120
0.1374
0.0720
0.1013
0.0558
0.0516
0.0965
0.0650

4
0.0900 (T)
0.0994 (MT)
0.0570 (T)
0.0850 (T)
0.0523 (T)
0.0444 (T)
0.0890 (T)
0.0583 (T)

ความเค็ม (dS m-1)
8
12
0.0770 (MT) 0.0490 (MS)
0.0813 (MS) 0.0473 (S)
0.0383 (MS) 0.0314 (MS)
0.0707 (MT) 0.0313 (S)
0.0390 (MT) 0.0187 (S)
0.0343 (MT) 0.0167 (S)
0.0763 (T)
0.0764 (T)
0.0237 (S)
0.0000 (S)

16
0.0220 (S)
0.0237 (S)
0.0330 (MS)
0.0170 (S)
0.0114 (S)
0.0020 (S)
0.0287 (S)
0.0000 (S)

20
0.0040 (S)
0.0000 (S)
0.0000 (S)
0.0000 (S)
0.0000 (S)
0.0000 (S)
0.0104 (S)
0.0000 (S)

T = ทนเค็ม, MT = ทนเค็มปานกลาง, MS = ค่อนข้ างไม่ทนเค็ม, S = ไม่ทนเค็ม

มาตรฐาน เช่ น Pokkali และ IR 20 ซึ่งจัดเป็ นข้ าว
สายพันธุ์ค่อนข้ างไม่ ทนเค็ม (MS) ที่ระดับความเค็ม
จากผลการศึ ก ษาจะเห็ น ว่ า พื้ นที่ มี ก ารปลู ก ข้ าว 8 และ 12 dS m-1 ตามลาดับ (Hakim et al., 2010)
เป็ นอันดับต้ นๆ ของจังหวัดในพื้นที่ อ.โนนสูง อ.พิมาย ข้ าวสามารถทนเค็มได้ ดีอาจเนื่องมาจากพืชมีการปรับตัว
และ อ.คง ซึ่ ง เป็ นพื้ นที่ ดิ น เค็ม และมี ผ ลกระทบต่ อ ให้ ทนทานต่ อความเค็มซึ่ง กลไกที่ใ ช้ ในการปรับตัวนั้ น
ผลผลิตข้ าวเป็ นบริเวณกว้ างและชัดเจน (Suriyaarunroj, ยังต้ องมีการศึกษาวิจัยต่อไป
ความยาว น้ า หนั ก แห้ งรา กและยอดของข้ าว
Mansujarit, Hinlek, & Chinsa-ard, 2013) เนื่องจาก
ความเค็มเป็ นปัจจัยสาคัญที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช ลดน้ อยลงเมื่อความเข้ มข้ นของเกลือสูงขึ้น แม้ ว่าข้ าวจะ
และเป็ นสาเหตุทาให้ ผลผลิตตกต่า ในงานวิจัยนี้พบว่ า สามารถงอกได้ แ ต่ เ มื่อเจริ ญ เติบโตภายใต้ ส ภาวะเค็ม
ข้ าวที่เจริญ เติบโตในสภาวะเครี ยดเกลือมีจ ะอัตราการ มากกว่ า 12 dS m -1 ทาให้ พื ชเจริญ เติบโตลดน้ อยลง
งอกต่ า ลง เช่ น เดีย วกับ ข้ า วโพดที่พ บว่ า อัต ราการงอก มากกว่า 50% ซึ่งผลการทดลองสอดคล้ องกับรายงาน
ลดลงเมื่อเพาะภายใต้ สภาวะความเค็ม (Carpici, Celik, Hakim et al. (2010) อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าที่ระดับ
& Bayram, 2009; Shtereva, Vassilevska-Ivanova, & ความเค็มต่า (≤2 dS m-1) ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต
Karceva, 2015) ทั้งนี้เ นื่องจากเกลือทาให้ เกิดมีผ ล ของพืช (Motamed, Asadi, Razaei, & Amiri, 2008)
แรงดันออสโมติก (osmotic potential) ต่าลงไปถึงจุดที่ แต่ เมื่อความเค็มเพิ่มขึ้นมีผลลดอัตราการเจริญเติบโต
ชะลอหรือยับยั้งการนานา้ และสารอาหารที่จาเป็ นต่อการ ความยาวและนา้ หนักของพืชได้ (Hakim et al., 2010;
งอกเข้ าสู่ เ ซลล์ และเกิ ด พิ ษ จากไออนของเกลื อ ต่ อ Hakim et al., 2014) ข้ าวที่สามารถเจริญเติบโตได้ จะมี
เอ็มบริโอ (Khayatnezhad, Gholamin, Jamaati-e- การปรับตัวให้ เจริญเติบโตได้ พันธุข์ ้ าวที่ปรับตัวดีจะสร้ าง
Somarin, & Zabihie-Mahmoodabad, 2011) จึงทาให้ กลไกที่เหมาะสมต่อการอยู่รอด การศึกษานี้สามารถจัด
การเติบโตของพื ชลดลง ผลผลิตคุณภาพ และปริมาณ จาแนกกลุ่มทนเค็ม ทนเค็มปานกลาง ค่อนข้ างไม่ทนเค็ม
สารอาหารลดลงด้ ว ย (Thitisaksakul et al., 2015) และไม่ทนเค็มได้ จากการพิจารณาเปอร์เซ็นต์มวลชีวภาพ
อย่ างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบอัตราการงอกของข้ าวใน ที่ลดลง ซึ่งเป็ นไปทิศทางเดียวกับ Hakim et al. (2010)
การทดลองครั้งนี้กับอัตราการงอกของข้ าวสายพั นธุ์ทน และ Anbumalarmathi and Mehta (2013) ซึ่งชี้ให้ เห็น
เค็มมาตรฐาน Pokkali และพันธุข์ ้ าวพื้นเมืองของอินเดีย ถึงสายพั นธุ์ข้าวทนเค็มได้ ข้ าวที่นาศึกษาในครั้งนี้เป็ น
(Hakim et al., 2010; Anbumalarmathi & Mehta, ข้ าวนาปี ที่เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
2013) ข้ า วที่ใ ช้ ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ สามารถงอกได้ สูง กว่ า จากข้ อ มู ล ท าให้ ทราบว่ า ข้ า วพั น ธุ์ เ หลื อ งปลาซิ ว เป็ น
85% เมื่ออยู่ในสภาวะเค็มจัด นอกจากนี้บางสายพันธุ์ สายพันธุ์ทนเค็มที่ 12 dS m-1 ส่วนสายพันธุ์ทนเค็มที่
ยั ง เติ บ โตได้ เที ย บเท่ า หรื อ ดี ก ว่ า ข้ าวสายพั น ธุ์ เ ค็ ม 4 dS m-1 มี 6 สายพั น ธุ์ ได้ แ ก่ ขาวดอกมะลิ
สรุปและอภิปรายผล
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105 เหลืองทอง ขาวตาแห้ ง ลอยเกษตร และเหลื อง
ประทิ ว และสายพั น ธุ์ ค่ อ นข้ างทนเค็ ม คื อ สะกอ
การศึกษานี้เป็ นข้ อมูลพื้นฐานที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์
ในโครงการวางแผนการเพาะปลูก ตลอดจนการปรับปรุง
พั นธุ์ ข้ าวพื้ นเมื อ งใ ห้ ทนต่ อส ภาวะคว ามเครี ย ด
ด้ านกายภาพต่างๆ ต่อไป
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