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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาผลของความเครียดเกลือต่อการงอกและการเติบโตในระยะต้นกล้าของข้าว ศกึษาการตอบสนองต่อ

ความเคม็ 6 ระดับ (0, 4, 8, 12, 16 และ 20 dS m
-1

) ในข้าว 8 สายพันธุ ์ผลการทดลอง พบว่าความเคม็มีผลท าให้เปอร์เซน็ต์การงอก 

ความเรว็การงอกและพลังงานการงอกลดลง และส่งผลให้ความยาวและน า้หนักแห้งรากและยอดลดลงอย่างมากเมื่อความเค็มเพ่ิมมากขึ้น 

ข้าวทุกสายพันธุย์กเว้นเหลืองประทวิสามารถทนทานต่อความเครียดเกลือได้ดีโดยสามารถงอกได้มากกว่า 85% ที่ความเคม็ 16 dS m
-1

 

และที่ 20 dS m
-1

 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สามารถงอกได้แต่ข้าวเหลืองทองและเหลืองประทวิถูกยับยั้งอย่างสมบูรณ์  แต่เมื่อวิเคราะห์

น า้หนักแห้งที่ลดลง ข้าวพันธุ์เหลืองปลาซิวทนทานต่อความเครียดเกลือโดยมีเปอร์เซ็นต์น ้าหนักแห้งลดลงน้อยที่สุด จากเปอร์เซ็นต์

น า้หนักแห้งที่ลดลงข้าวพันธุ์เหลืองปลาซิวถูกจัดเป็นสายพันธุ์ทนเคม็ (T) ที่ 12 dS m
-1

 ส่วนขาวดอกมะลิ 105 เหลืองทอง ขาวตาแห้ง 

ลอยเกษตร หอมโคราช และเหลืองประทวิเป็นสายพันธุท์นเคม็ที่ 4 dS m
-1

 และสะกอเป็นสายพันธุท์นเคม็ปานกลาง (MT) 

 

ค าส าคญั: ข้าว ความเครียดเกลือ ทนเคม็ 

 

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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บทน า 

 

ดินเค็ม (sal ine so i l)  เ ป็นปัญหาส าคัญต่อ 

ภาค เ กษตรกร รม ในป ร ะ เ ทศ ไทย  ใ น เ ขตภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ดินเค็มประมาณ 17.8  

ล้านไร่ หรือ 29% ของพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งภาค และยังมี

พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการแพร่เกลือที่ ส่งผลกระทบต่อ 

ดินเค็มในภาคการเกษตรอีกกว่า 31 ล้านไร่ 

(Yuwaniyom, 2003) ซึ่งในอนาคตจะท าให้ปัญหาดิน

เค็มยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ นาข้าวใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ ลุ่มที่มีน ้าขัง จึงเป็น

แหล่งรวมสิ่งต่างๆ ที่ละลายและไหลมากบัน า้ท าให้พ้ืนที่

เหล่านี้ ประสบปัญหาจากการละลายของสารพิษ เช่น 

เหลก็ กรด ด่าง และเกลือต่างๆ พ้ืนที่นาหลายแห่งได้รับ

ผลกระทบจากเกลือทั้งในดินและน ้า (Suriyaarunroj, 

Mansujarit, Hinlek, & Chinsa-ard, 2013) ที่ระดับ

ความเคม็ต ่าอาจยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช แต่เมื่อ

ความเค็มเ พ่ิมสูงขึ้ นอาจเ ป็นสาเหตุท าให้ พืชตา ย 

(Michael, Peel, Waldron, & Kevin, 2004) เนื่องจาก

เกลือก่อให้เกดิความเครียดออสโมติก (osmotic stress) 

ท าให้ค่าชลศักย์ (water potential) ของดนิต ่าลงกว่าปกต ิ

ลดการดูดน า้ของพืชท าให้พืชแสดงอาการขาดน า้ และท า

ให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารในดิน นอกจากนี้

อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษของไอออน (ion toxicity) 

จากโซเดียมไอออน (Na
+
) และคลอไรด์ไอออน (Cl

-
) 

(Saengsanga, 2013) มีผลยับยั้งการงอกและชะลอการ

เจริญเตบิโต จากการจัดจ าแนกพืชทนเคม็ ข้าวจะไวอย่าง

มากต่อความเค็มในระยะงอก ระยะต้นอ่อน และ

ระยะแรกของการพัฒนา (Heenan, Lewin, & 

McCaffery, 1988; Lutts, Kinet, & Bouharmont, 

1995) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ทนเค็มได้ที่ระดับ 0-8 dS   

m
-1

 (Maas, Hoffman, Chaba, Poss, & Shannon,1986) 

ความไม่ทนทานต่อความเครียดเกลือของข้าวแตกต่างกัน 

 

ในแต่ระยะการเจริญเติบโต โดยระดับความเคม็สูงสุด 

(salinity threshold level) ที่ไม่ท าให้ผลผลิตลดน้อยลง 

คือ 3 dS m
-1

 (Maas & Hoffman, 1977) อย่างไรก็

ตามยังมรีายงานว่าข้าวสามารถทนทานต่อความเคม็ได้ถึง 

16.3 dS m
-1

 (Khan, Hamid, & Karim, 1997) แต่จะ

มีผลชะลอการงอกของข้าวให้ช้าลง (Hakim et al., 

2010) และการงอกของเมลด็ข้าวถูกยับย้ังอย่างสมบูรณ์ที่

ความเคม็ 20 dS m
-1
 (Anbumalarmathi & Mehta, 2013) 

จังหวัดนครราชสมีาเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส  าคัญแห่งหนึ่ง

ของประเทศและพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินเค็ม

กระจายอยู่ทั่วไปและท าให้พืชโตช้าและผลผลิตลดลง 

(Suriyaarunroj, Mansujarit, Hinlek, & Chinsa-ard, 

2013) การทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่ เกิดจาก

ความเครียดเกลือต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ

ข้าวจึงจ าเป็น เพ่ือเสนอทางเลือกการป้องกันปัญหา

ส าหรับการผลิตข้าวในพ้ืนที่ดินเคม็ ดังนั้นการศึกษานี้ จึง

ได้ศึกษาผลกระทบของความเค็มต่อการงอกและการ

เติบโตในระยะต้นกล้า และจัดจ าแนกสายพันธุ์ทนเคม็

ของพันธุ์ข้าวที่รวบรวมจากพ้ืนที่ในจังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการการวางแผนการใช้ที่ดนิการ

ท าเกษตรกรรมต่อไป  

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

 

1. ศึกษาบริบททัว่ไปเกี่ยวกับการผลิตข้าวใน

จงัหวดันครราชสีมา 

 รวบรวม ทบทวนเอกสารข้อมูลการท านาใน

จังหวัดนครราชสีมาจากเอกสาร รายงานมาตีความให้

ความหมายอธบิายความและเรียบเรียง  

2. พนัธุข์า้ว 

 ข้าวที่ใช้ทดลองในคร้ังนี้ รวบรวมได้จากเกษตร 

ในพ้ืนที่ จังหวัดนครราชสีมา จ านวนทั้งสิ้น 8 สายพันธุ ์

(ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 พันธุข้์าวที่ใช้ในการศกึษา 

พันธุข้์าว สถานที่รวบรวม 

1. ขาวดอกมะลิ 105 อ. สงูเนิน 

2. สะกอ อ. โนนไทย 

3. เหลืองทอง อ. ด่านขุนทด 

4. ขาวตาแห้ง อ. พิมาย 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

พันธุข้์าว สถานที่รวบรวม 

5. ลอยเกษตร อ. พิมาย 

6. หอมโคราช อ. เมืองนครราชสมีา 

7. เหลืองปลาซิว อ.ประทาย 

8. เหลืองประทวิ อ. สงูเนิน 

 

3. การเตรียมเมล็ดพนัธุข์า้วและสารละลาย NaCl 

 แช่เมลด็พันธุ์ข้าวในน า้ประปาเลือกเฉพาะเมลด็ 

ที่จมน า้มาฆ่าเชื้ อจุลินทรีย์โดยการแช่ในสารละลาย 6% 

NaOCl นาน 30 นาท ีจากนั้นแช่ใน 70% alcohol นาน 

3 นาที แล้วล้างด้วยน ้ากลั่นปลอดเชื้ อ 3 ครั้ ง ก่อน

น าไปใช้ในการศึกษา เตรียมสารละลาย NaCl ให้มีระดับ

ความเคม็ 20 dS m
-1

 (640 mg L
-1

 หรือ 10.9 mM มี

ระดับความเคม็เท่ากบั 1 dS m
-1
) แล้วเจือจางเป็น 16, 

12, 8, และ 4 dS m
-1

 ตามล าดบั 

4. การเพาะเมล็ด 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 

Randomized Design; CRD) ในแต่ละชุดการทดลอง 

มีจ านวน 3 ซ า้ เพ่ือศึกษาอัตราการงอกและเติบโตของ

ข้าวในระยะต้นกล้า น าเมลด็ข้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้ อจากข้อ 

2 มาเพาะให้งอกใน Petri dish ที่รองด้วยกระดาษกรอง

จ านวน 20 เมลด็ เทราดด้วยสารละลาย NaCl ที่ระดับ

ความเคม็ 0, 4, 8, 12, 16 และ 20 dS m
-1

 จ านวน  

10 มิลลิลิตร บ่มภายใต้อุณหภูมิและช่วงแสงตาม

ธรรมชาต ิในระหว่างการทดลองเตมิน า้กลั่นให้ท่วมเมลด็

ตลอดการทดลอง นับจ านวนเมล็ดที่ งอกหลังเพาะ  

(day after sowing, DAS) ทุกๆ วัน จนครบ 9 วัน  

5. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์

 5.1  เปอร์เซน็ต์การงอกทั้งหมด (final germination 

percent, FGP) (Hakim et al., 2010) 

    FGP =  จ านวนเมลด็ที่งอก     x   100 

 จ านวนเมลด็ทั้งหมด  

5.2 พลังงานการงอก (Hakim et al., 2010) 

    GE% =  จ านวนเมลด็ที่งอกในวันที่ 4  x 100 

      จ านวนเมลด็ทั้งหมด 

5.3 การหาอัตราเร็วในการงอก (speed of 

germination, SG) (Hakim et al., 2010) 

      SG = จ านวนเมลด็ที่งอก + ... + จ านวนเมลด็ที่งอก 

           วนัที่แรกนับ                วนัที่สดุท้ายนับ 

6. ความยาวและน ้ าหนกัรากและยอด 

 เลือกสุ่มข้าวอายุ 9 วัน จ านวน 10 ต้น/ชุด 

การทดลอง มาวัดความยาว น า้หนักสดและน า้หนักแห้ง 

โดยน ้าหนักแห้งน าชิ้ นส่วนพืชไปอบที่อุณหภูมิ 70°C 

นาน 72 ชั่วโมง ก่อนการน ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องชั่ง  

4 ต าแหน่ง  

7. การจดัจ าแนกขา้วสายพนัธุท์นเค็ม 

 จัดจ าแนกความทนเคม็ของข้าวตามมวลชีวภาพ 

(น ้าหนักแห้งยอดและราก) ที่ลดลง (% reduction) 

จัดเป็นสายพันธุท์นเคม็ (T = 0.00-20.99%) ทนเคม็

ปานกลาง (MT = 21.00-40.99%) ค่อนข้างไม่ทนเคม็ 

(MS=41.00-60.99%) และไม่ทนเคม็ (S=61.00-

100.00%) ตามวิธกีารของ Fageria (1985) 

8. การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ทุกการทดลองท าการทดลอง 3 ซ า้ (10 ต้น/ซ า้) 

วิ เคราะห์ค่าเฉ ล่ียและค่าความคาดเคล่ือนจากนั้ น

วิเคราะห์ความแปรปรวนวิธี ANOVA เปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียด้วยวิธ ีDuncan’s test 

 

ผลการวิจยั 

 

1. บริบททัว่ไปเกี่ยวกับการผลิตข้าวในจังหวัด

นครราชสีมา 

 จังหวัดนครราชสีมาตั้ งอยู่บนที่ราบสูงโคราช  

สภาพภมูปิระเทศของจังหวัดมทีั้งที่เป็นภเูขาสงู ที่ราบลุ่ม 

พ้ืนที่ลูกคล่ืนลอนตื้ นและพ้ืนที่ลูกคล่ืนลอนลึก มีพ้ืนที่

ประมาณ 12.8 ล้านไร่ จากสถิติข้อมูลการปลูกข้าว

ย้อนหลัง 5 ปี (รอบปี 52/53 ถงึ 56/57) พบว่ามพ้ืีนที่

ท านาเฉล่ียประมาณ 3.8 ล้านไร่ โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูก

มากสุด ได้แก่ อ.โนนสูง อ.พิมาย อ.คง คิดเป็น 8.83 , 

8.25 และ 7.32% ของพ้ืนที่ตามล าดับ มีผลผลิต

ประมาณ 350-370 กิโลกรัม/ไร่ (ข้อมูลปี 2556-

2557) จากการจัดเขตที่ เหมาะสมต่อการผลิตข้าว 
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โดยเป็นพ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง 

(S2) เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสมคิดเป็น 

5.04, 20.21, 10.28 และ 64.47% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ตามล าดบั  

2. ผลของความเค็มต่ออตัราการงอกของขา้ว 

 จากการศึกษาอตัราการงอกของข้าวที่รวบรวมได้

จากจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 8 สายพันธุ์ โดยเพาะ

เมลด็ที่แช่ในน า้ที่มีความเคม็ 6 ระดับ คือ 0, 4, 8, 12, 

16 และ 20 dS m
-1

 จากการวิเคราะห์เปอร์เซน็ตก์ารงอก

สุดท้าย (FGP) หลังการการเพาะเมลด็ 9 วัน โดยวัด

ความยาวของรากอ่อน (radicle) ที่ยาวมากกว่า 2 มิลลิลลิตร 

พบว่า ความเคม็0-8 dS m
-1
 ไม่มีผลต่อการงอกของ

เมลด็ข้าว (p<0.05) แต่เมื่อความเคม็เพ่ิมขึ้นเป็น 12 dS 

m
-1
 ข้าวทุกสายพันธุ์ยังคงมีเปอรเซน็ต์การงอกมากกว่า 

85% ความเคม็ 16 dS m
-1
 มีผลยับยั้งการงอกของ 

ข้าวเหลืองประทวิมากกว่า 50% และความเคม็ 20 dS 

m
-1
 มข้ีาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงสายพันธุเ์ดยีวที่งอกได้

ด ี(86.66±2.89%) แต่ความเคม็ระดับเดียวกนันี้ ยับยั้ง

การงอกของข้าวพันธุ์เหลืองทองและเหลืองประทิว 

อย่างสมบูรณ์ (100%) (ตารางที่ 2) นอกจากนี้  

ความเค็มยั งท า ใ ห้พลังง านการงอก ( germination 

energy) ของข้าวลดน้อยลง (ตารางที่ 3) โดยความเคม็ที่ 

4 dS m
-1 
ท าให้พลังงานการงอกของข้าวหอมโคราชและ

เหลืองประทวิลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกบั

กลุ่มควบคุม (p<0.05) ส่วนข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ

สะกอลดลงแตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ความเคม็ 16 dS 

m
-1
 อย่างไรกต็ามผลทดลองแสดงให้เห็นว่าความเคม็

เพียง 4 dS m
-1 
กม็ีผลชะลอการงอกของข้าวได้ และข้าว

แต่ละสายพันธุ์สามารถทนทานต่อความเคม็ได้แตกต่าง

กนั จากค่าอตัราเรว็ในการงอก (speed of germination)  

(ตารางที่  4) พบว่า ความเค็มมีผลต่ออัตราเร็วใน 

การงอกโดยเมื่อความเคม็เพ่ิมมากขึ้นท าให้อัตราเรว็ใน

การงอกลดลงอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดง

ให้เหน็ว่าอตัราเรว็ในการงอกจะลดลงเมื่อระดบัความเคม็

เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งค่าสงูสดุพบได้ในกลุ่มควบคุม (0 dS/m) 

และเมื่อเปรียบความเรว็ในการงอกระหว่างสายพันธุ์ข้าว 

พบว่าข้าวสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มีอัตราเร็วใน 

การงอกเรว็กว่าข้าวทุกสายพันธุใ์นทุกระดบัความเคม็ 

 

ตารางที่ 2 ผลของความเคม็ต่อเปอร์เซน็ต์การงอกสดุท้ายของข้าวสายพันธุต่์าง ๆ 

สายพันธุข้์าว 
ระดับความเคม็ (dS m

-1
) 

0 4 8 12 16 20 

ขาวดอกมะลิ 105 100.00±0.00
a
 100.00±0.00

a
 96.66±0.00

ab
 93.33±2.89

b
 96.66±5.77

ab
 86.66±2.89

c
 

สะกอ 95.00±0.00
a
 98.33±2.89

a
 100.00±0.00

a
 100.00±0.00

a
 93.33±2.89

a
 37.58±12.58

b
 

เหลืองทอง 98.33±2.89
a
 100.00±0.00

a
 100.00±0.00

a
 95.00±0.00

a
 86.66.±5.77

b
 0.00±0.00 

ขาวตาแห้ง 100.00±0.00
a
 100.00±0.00

a
 100.00±0.00

a
 98.33±2.89

a
 96.66±5.77

a
 50.00±8.66

b
 

ลอยเกษตร 100.00±0.00
a
 96.66±2.89

a
 100.00±0.00

a
 98.33±2.89

a
 96.66±2.89

a
 10.00±5.00

b
 

หอมโคราช 100.00±0.00
a
 98.33±2.89

a
 100.00±0.00

a
 96.66±2.89

a
 86.66±2.89

b
 3.33±5.77

c
 

เหลืองปลาซิว 98.33±5.77
a
 98.30±2.89

a
 96.65±2.89

a
 96.66±2.89

a
 90.00±10.00

a
 45.00±8.66

b
 

เหลืองประทวิ 90.00±5.00
a
 90.00±8.66

a
 90.00±5.00

a
 85.00±5.00

a
 43.33±20.20

b
 0.00±0.00 

ตัวอกัษรภาษาองักฤษแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในแต่ละแถวในแนวนอน 

ตารางที่ 3 ผลของความเคม็ต่อพลังงานการงอกของข้าวสายพันธุต่์างๆ 

สายพันธุข้์าว 
ระดับความเคม็ (dS m

-1
) 

0 4 8 12 16 20 

ขาวดอกมะลิ 105 96.67±2.89a 95.00±5.00a 95.00±5.00a 91.67±5.77a 65.00±5.00b 21.67±16.07c 

สะกอ 91.67±2.89a 93.33±5.77a 98.33±2.89a 93.33±5.77a 45.00±5.00b 5.00±5.00c 

เหลืองทอง 91.67±10.41a 91.67±7.64a 50.00±31.22b 25.00±10.00bc 0.00±0.00d 0.00±0.00d 

ขาวตาแห้ง 98.33±2.89a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 83.33±17.32b 5.00±0.00c 0.00±0.00d 

ลอยเกษตร 93.33±11.55a 88.33±5.77a 86.67±7.64a 35.00±17.32b 5.00±0.00c 0.00±0.00d 

หอมโคราช 98.33±2.89a 91.67±2.89b 90.00±5.00b 21.67±2.89c 0.00±0.00d 0.00±0.00d 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

สายพันธุข้์าว 
ระดับความเคม็ (dS m

-1
) 

0 4 8 12 16 20 

เหลืองปลาซิว 93.33±2.89a 90.00±5.00a 70.00±18.03b 41.67±14.43c 8.33±10.41d 1.67±2.89d 

เหลืองประทวิ 75.00±10.00a 58.33±7.64b 35.00±5.00c 21.67±11.55c 3.33±5.77d 0.00±0.00e 

ตัวอกัษรภาษาองักฤษแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในแต่ละแถวในแนวนอน 

 

3. ผลของความเค็มต่ออตัราการเจริญเติบโตใน

ระยะตน้กลา้ 

 3.1  ความยาวยอด (plumule) และราก (radicle) 

   ผลการศึกษาผลของความเคม็ต่ออัตราการ

เจริญเตบิโตของยอดของข้าวระยะต้นกล้า โดยเพาะเมลด็

ข้าวใน Petri dish แล้วเทราดด้วยสารละลาย NaCl  

ที่ระดับความเคม็ 0, 4, 8, 12, 16 และ 20 dS m
-1
 

พบว่า ความยาวของยอดจะลดลงเมื่อระดับความเค็ม

เ พ่ิมมากขึ้ น  (รูปที่  1)  โดยความยาวยอดสูง สุด 

(8.19±1.10 เซนติเมตร) พบในข้าวสายพันธุ์ขาว 

ดอกมะลิ 105 เมื่อเจริญเติบโตในสภาวะที่ไม่มีเกลือ 

(กลุ่มควบคุม 0 dS m
-1

) ที่ระดับความเคม็ 4 dS m
-1
 

ข้าวขาวตาแห้งและเหลืองปลาซิวสามารถทนทานต่อ

ความเค็มได้ดีที่สุดโดยลดลงเพียง 2.3 และ 6.5% 

ตามล าดับ ในขณะที่พันธุเ์หลืองประทวิลดลงถึง 37.2% 

เมื่ อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ที่ระดับความเค็ม  

8 และ 12 dS m
-1
 ความยาวยอดของข้าวทุกสายพันธุ์

ลดลงประมาณ 35.1-84.7% และ 61.6-100% 

ตามล าดบั นอกจากนี้ความเคม็สงู (16 dS m
-1
) มีผลท า

ให้ความยาวของยอดลดลงมากกว่า 90% ในข้าวทุกสาย

พันธุย์กเว้นพันธุเ์หลืองปลาซิว (75.6%) อย่างไรกต็าม

ภายใต้สภาวะเครียดรุนแรง (severe stress) ที่ความเคม็ 

20 dS m
-1 

 มีข้าวเพียง 2 สายพันธุเ์ท่านั้นที่สามารถ

เจริญเจริญโตและสร้างยอดอ่อนได้เลก็น้อย คอื พันธุข์าว

ดอกมะลิ 105 และเหลืองปลาซิว  

 

ตารางที่ 4 ผลของความเคม็ต่อความเรว็การงอกของข้าวสายพันธุต่์าง ๆ 

สายพันธุข้์าว 
ความเคม็ (dS m

-1
) 

0 4 8 12 16 20 

ขาวดอกมะลิ 105 34.86±0.72a 30.10±1.46b 27.60±1.07c 24.49±1.53c 20.28±0.34d 13.25±0.95e 

สะกอ 27.96±2.35a 27.26±2.31a 27.27±1.83a 22.17±0.52b 15.88±1.78c 5.47±2.37d 

เหลืองทอง 22.03±0.72a 22.16±1.52a 17.81±1.04b 13.42±0.55c 5.82±0.59d 0.00±0.00e 

ขาวตาแห้ง 27.77±0.65a 27.13±0.98a 25.08±1.32b 19.98±1.04c 13.92±1.14d 6.73±1.34e 

ลอยเกษตร 24.13±1.68a 21.39±1.05b 20.13±0.76b 14.50±2.29c 11.67±0.28d 0.12±0.20e 

หอมโคราช 25.76±0.90a 24.32±1.22a 21.77±1.17b 14.53±0.43c 5.63±0.33d 1.83±0.26e 

เหลืองปลาซิว 24.96±0.64a 22.46±1.46a 18.12±2.66b 16.30±0.99b 10.26±1.80c 3.04±0.57d 

เหลืองประทวิ 18.78±2.52a 17.49±1.48ab 14.72±1.51bc 11.80±1.45c 4.52±3.02d 0.00±0.00e 

ตัวอกัษรภาษาองักฤษแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในแต่ละแถวในแนวนอน 

 

ในท านองเดยีวกนัความยาวรากสงูสดุ (10.75±2.45 

และ 10.48±2.48 เซนติเมตร) พบได้ในข้าวพันธุ์ขาว 

ดอกมะลิ  105 และ เหลืองปลาซิ ว ใน ชุดควบคุม  

จากผลการทดลองแสดงให้ เห็น ว่าเมื่ อเ พ่ิมระดับ 

ความเคม็ความยาวรากจะลดลง (รูปที่ 2) ข้าวที่ทนต่อ

ความเคม็ระดับ 4 dS m
-1 

ได้ดี คือ สะกอ ขาวตาแห้ง 

ลอยเกษตร และหอมโคราช โดยมีความยาวรากลดลง

ประมาณ 5% เมื่อเปรียบเทยีบกบักลุ่มควบคุม อย่างไรก็

ตามที่ระดับความเคม็ 8 และ 12 dS m
-1 
ความยาวราก

ลดลง 5.3-67.4% และ 35.1-84.3% ตามล าดับ   

ที่ระดับความเคม็ 16 และ 20 dS m
-1

 ท าให้ความยาว

รากลดลงมากกว่า 80% ในข้าวทุกสายพันธุ ์

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลอง ยกเว้นพันธุ์เหลือง 

ปลาซิวที่สามารถเจริญเติบโตและทนทานความเคม็ได้

ดีกว่าข้าวพันธุ์อื่นโดยความยาวรากลดลง 53.6 และ 

88.6% ตามล าดบั 
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รูปท่ี 1 ผลของความเคม็ต่อความยาวยอดของข้าวสายพันธุต่์าง ๆ 

 

 
รูปท่ี 2 ผลของความเคม็ต่อความยาวรากของข้าวสายพันธุต่์าง ๆ 

 

3.2 น ้าหนกัแหง้ยอดและราก 

  ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความเคม็ที่

เพ่ิมมากขึ้นท าให้น า้หนักแห้งยอดและรากลดลง (ตาราง

ที่ 5 และ 6) เมื่อข้าวเติบโตในที่มีความเคม็ 4, 8, 12, 

16 และ 20 dS m
-1

 น า้หนักแห้งเฉล่ียของยอดลดลง 

11.1, 29.1, 56.2, 80.3 และ 98.2% ตามล าดับ ที่

ระดับความเคม็ 8 dS m
-1
 ข้าวพันธุ์เหลืองปลาซิวและ

ขาวดอกมะลิ 105 มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของน ้าหนัก

แห้งน้อยที่สดุ คือ 11.8 และ 18.3% ตามล าดับ และ

ลดลงมากสุดพบได้ในข้าวพันธุเ์หลืองประทวิ (57.9%)  

เมื่อเพ่ิมความเคม็เป็น 12 dS m
-1
 มีผลท าให้น า้หนัก

ยอดข้าวทุกสายพันธุล์ดลงกว่า 50%  ยกเว้นพันธุเ์หลือง

ปลาซิว (8.6%) อย่างไรกต็ามน า้หนักแห้งยอดลดลง

อย่างมากเมื่อเติบโตในที่ความเคม็ 16 dS m
-1
 และ

ความเคม็ 20 dS m
-1 
มผีลยับยั้งท าให้ข้าวไม่เตบิโต 

 

ตารางที่ 5 ผลของความเคม็ต่อน า้หนกัแห้งยอด (กรัม/10 ต้น) ของข้าวสายพันธุต่์าง ๆ 

พันธุข้์าว 
ความเคม็ (dS m

-1
) 

0 4 8 12 16 20 

ขาวดอกมะลิ 105  0.0563 0.0440 (21.8) 0.0460 (18.3) 0.0277 (50.8) 0.0140 (75.1) 0.0020 (96.4) 

สะกอ 0.0767  0.0567 (26.1) 0.0503 (34.4) 0.0283 (63.1) 0.0170 (77.8) 0.0000 (100.0) 

เหลืองทอง 0.0380 0.0327 (13.9) 0.0190 (50.0) 0.0127 (66.6) 0.0173 (54.5) 0.0000 (100.0) 

ขาวตาแห้ง 0.0460 0.0420 (8.7) 0.0370 (19.6) 0.0183 (60.2) 0.0050 (89.1) 0.0000 (100.0) 
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ตารางที่ 5 (ต่อ)       

พันธุข้์าว 
ความเคม็ (dS m

-1
) 

0 4 8 12 16 20 

ลอยเกษตร 0.0270 0.0243 (10.0) 0.0243 (10.0) 0.0140 (48.1) 0.0037 (86.3) 0.0000 (100.0) 

หอมโคราช 0.0293 0.0287 (2.0) 0.0203 (30.7) 0.0140 (52.2) 0.0020 (93.2) 0.0000 (100.0) 

เหลืองปลาซิว 0.0533 0.0500 (6.2) 0.0470 (11.8) 0.0487 (8.6) 0.0180 (66.2) 0.0057 (89.3) 

เหลืองปะทวิ 0.0380 0.0380 (0.0) 0.0160 (57.9) 0.0000 (100.0) 0.0000 (100.0) 0.0000 (100.0) 

ตัวเลขในวงเลบ็แสดงเปอร์เซน็ต์ที่ลดลง (% reduction) เมื่อเปรียบเทยีบกบักลุ่มควบคุม (0 dS m
-1

) 

ตารางที่ 6 ผลของความเคม็ต่อน า้หนกัแห้งราก (กรัม/10 ต้น) ของข้าวสายพันธุต่์าง ๆ  

พันธุข้์าว 
ความเคม็ (dS m

-1
) 

0 4 8 12 16 20 

ขาวดอกมะลิ 105  0.0557 0.0460 (17.4) 0.0310 (44.3) 0.0213 (61.8) 0.0080 (85.6) 0.0020 (96.4) 

สะกอ 0.0607 0.0427 (29.7) 0.0310 (48.9) 0.0190 (68.7) 0.0067 (89.0) 0.0000 (100.0) 

เหลืองทอง 0.0340 0.0243 (28.5) 0.0193 (43.2) 0.0187 (45.0) 0.0157 (53.8) 0.0000 (100.0) 

ขาวตาแห้ง 0.0553 0.0430 (22.2) 0.0337 (39.1) 0.0130 (76.5) 0.0120 (78.3) 0.0000 (100.0) 

ลอยเกษตร 0.0280 0.0288 (2.8) 0.0147 (49.0) 0.0047 (83.7) 0.0077 (73.3) 0.0000 (100.0) 

หอมโคราช 0.0223 0.0157 (29.6) 0.0140 (37.2) 0.0027 (88.0) 0.0000 (100.0) 0.0000 (100.0) 

เหลืองปลาซิว 0.0423  0.0390 (9.7) 0.0293 (32.2) 0.0277 (35.9) 0.0107 (75.2) 0.0047 (89.1) 

เหลืองปะทวิ 0.0270 0.0203 (24.8) 0.0077 (71.5) 0.0000 (100.0) 0.0000 (100.0) 0.0000 (100.0) 

ตัวเลขในวงเลบ็แสดงเปอร์เซน็ต์ที่ลดลง (% reduction) เมื่อเปรียบเทยีบกบักลุ่มควบคุม (0 dS m
-1

) 

รากเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความ

เคม็ที่มากกว่ายอด จากผลการวิเคราะห์เปอร์เซน็น า้หนัก

แห้งที่ลดลงเปรียบเทยีบกบัชุดควบคุมได้ 20.6, 45.7, 

69.9, 81.9 และ 98.2% ที่ระดับความเคม็ 4, 8, 12, 

16 และ 20 dS m
-1
 ตามล าดับ (ตารางที่ 6) ข้าวพันธุ์

เหลืองปลาซิวทนทานต่อความเคม็ได้ดี โดยมีเปอร์เซ็น

น ้าหนักแห้งรากลดน้อยลง 32.2 และ 35.9% เมื่อ

เติบโตในสภาวะเคม็ 8 และ 12 dS m
-1
 และพันธุ์ที่ไม่

ทนทานคือ เหลืองประทิวลดลง 71.5 และ 100% 

ตามล าดบั เช่นเดยีวกบัยอดเมื่อข้าวเติบโตในสภาวะเคม็

สงู (16 และ 20 dS m
-1
) จะเหน็ว่าน า้หนักแห้งรากใน 

ข้าวทุกสายพันธุล์ดลงอย่างมาก โดยเฉพาะที่ 20 dS m
-1
 

ที่ยับย้ังการแบ่งเซลล์และการยืดยาวของรากในข้าวเกอืบ

ทุกสายพันธุ ์

4. การจดัจ าแนกสายพนัธุท์นเค็ม 

 ข้าวสามารถทนทานต่อความเคม็ได้แตกต่างกัน 

ในแต่ละความเคม็ (ตารางที่ 7) โดยข้าวเหลืองปลาซิว

ทนเคม็ (T) ได้สงูสดุที่ 12 dS m
-1 
ส่วนขาวดอกมะลิ 

105 เหลืองทอง ขาวตาแห้ง ลอยเกษตร หอมโคราช 

และเหลืองประทิวเป็นทนเคม็สูงสุดที่ 4 dS m
-1
 และ

สะกอเป็นข้าวพันธุ์ทนเคม็ปานกลาง (MT) แต่เมื่อ 

ความเคม็เพ่ิมขึ้ นเป็น 8 dS m
-1
 ข้าวจะมีความไวต่อ

ความเคม็มากขึ้น โดยสายพันธุ์เหลืองปลาซิวทนทานต่อ

ความเคม็ได้ดทีี่สดุจัดจ าแนกได้เป็นสายพันธุท์นเคม็ (T) 

ส่วนสายพันธุท์นเคม็ปานกลาง ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 

ขาวตาแห้ง ลอยเกษตรและหอมโคราช ส่วนสะกอและ

เหลืองทองจัดจ าแนกได้เป็นสายพันธุ์ค่อนข้างไม่ทนเคม็ 

(MS) ภายใต้สภาวะความเคม็ 12 dS m
-1
 เหลืองปลาซวิ

ยังคงจัดเป็นสายพันธุ์ทนเค็ม ขาวดอกมะลิ 105 และ

เหลืองทองถูกจัดเป็นสายพันธุ์ค่อนข้างไม่ทนเคม็ และ

สายพันธุอ์ื่น ๆ ไม่สามารถทนทานได้ที่ความเคม็ระดับนี้

จึงถูกจัดเป็นสายพันธุไ์ม่ทนเคม็ (S) นอกจากนี้ ข้าวเกอืบ

ทุกสายพันธุ์ถูกจัดจ าแนกเป็นสายพันธุ์ไม่ทนเค็มที่ 

ระดบั 16 และ 20 dS m
-1
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ตารางที่ 7 การจัดจ าแนกสายพันธุท์นเคม็ตามมวลน า้หนักแห้งยอดและรากที่ลดลง (กรัม/10 ต้น) 

พันธุข้์าว 
ความเคม็ (dS m

-1
) 

0 4 8 12 16 20 

ขาวดอกมะลิ 105  0.1120 0.0900 (T) 0.0770 (MT) 0.0490 (MS) 0.0220 (S) 0.0040 (S) 

สะกอ 0.1374 0.0994 (MT) 0.0813 (MS) 0.0473 (S) 0.0237 (S) 0.0000 (S) 

เหลืองทอง 0.0720 0.0570 (T) 0.0383 (MS) 0.0314 (MS) 0.0330 (MS) 0.0000 (S) 

ขาวตาแห้ง 0.1013 0.0850 (T) 0.0707 (MT) 0.0313 (S) 0.0170 (S) 0.0000 (S) 

ลอยเกษตร 0.0558 0.0523 (T) 0.0390 (MT) 0.0187 (S) 0.0114 (S) 0.0000 (S) 

หอมโคราช 0.0516 0.0444 (T) 0.0343 (MT) 0.0167 (S) 0.0020 (S) 0.0000 (S) 

เหลืองปลาซิว 0.0965 0.0890 (T) 0.0763 (T) 0.0764 (T) 0.0287 (S) 0.0104 (S) 

เหลืองปะทวิ 0.0650 0.0583 (T) 0.0237 (S) 0.0000 (S) 0.0000 (S) 0.0000 (S) 

T = ทนเคม็, MT = ทนเคม็ปานกลาง, MS = ค่อนข้างไม่ทนเคม็, S = ไม่ทนเคม็ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 

     จากผลการศึกษาจะเห็นว่า พ้ืนที่มีการปลูกข้าว 

เป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดในพ้ืนที่ อ.โนนสงู อ.พิมาย 

และ อ.คง ซึ่ ง เป็นพ้ืนที่ดินเค็มและมีผลกระทบต่อ

ผลผลิตข้าวเป็นบริเวณกว้างและชัดเจน (Suriyaarunroj, 

Mansujarit, Hinlek, & Chinsa-ard, 2013) เนื่องจาก 

ความเคม็เป็นปัจจัยส าคญัที่ยับยั้งการเจริญเตบิโตของพืช

และเป็นสาเหตุท าให้ผลผลิตตกต ่า ในงานวิจัยนี้พบว่า

ข้าวที่เจริญเติบโตในสภาวะเครียดเกลือมีจะอัตราการ

งอกต ่าลง เช่นเดียวกับข้าวโพดที่พบว่าอัตราการงอก

ลดลงเมื่อเพาะภายใต้สภาวะความเคม็ (Carpici, Celik, 

& Bayram, 2009; Shtereva, Vassilevska-Ivanova, & 

Karceva, 2015) ทั้งนี้ เนื่องจากเกลือท าให้เกิดมีผล

แรงดันออสโมติก (osmotic potential) ต ่าลงไปถึงจุดที่

ชะลอหรือยับย้ังการน าน า้และสารอาหารที่จ าเป็นต่อการ

งอกเข้าสู่ เซลล์ และเกิดพิษจากไออนของเกลือต่อ

เอม็บริโอ (Khayatnezhad, Gholamin, Jamaati-e-

Somarin, & Zabihie-Mahmoodabad, 2011) จึงท าให้

การเติบโตของพืชลดลง ผลผลิตคุณภาพ และปริมาณ

สารอาหารลดลงด้วย (Thitisaksakul et al., 2015) 

อย่างไรกต็ามเมื่อเปรียบเทียบอัตราการงอกของข้าวใน

การทดลองครั้งนี้ กับอัตราการงอกของข้าวสายพันธุ์ทน

เคม็มาตรฐาน Pokkali และพันธุข้์าวพ้ืนเมืองของอนิเดีย 

(Hakim et al., 2010; Anbumalarmathi & Mehta, 

2013) ข้าวที่ใช้ศึกษาในคร้ังนี้ สามารถงอกได้สูงกว่า 

85% เมื่ออยู่ในสภาวะเคม็จัด นอกจากนี้ บางสายพันธุ์ 

ยัง เติบโตได้เทียบเท่าหรือดีกว่า ข้าวสายพันธุ์ เค็ม

มาตรฐาน เช่น Pokkali และ IR 20 ซึ่งจัดเป็นข้าว 

สายพันธุ์ค่อนข้างไม่ทนเคม็ (MS) ที่ระดับความเคม็  

8 และ 12 dS m
-1
 ตามล าดับ (Hakim et al., 2010) 

ข้าวสามารถทนเคม็ได้ดีอาจเนื่องมาจากพืชมีการปรับตัว

ให้ทนทานต่อความเคม็ซึ่งกลไกที่ใช้ในการปรับตัวนั้น  

ยังต้องมกีารศึกษาวิจัยต่อไป 

     ความยาว  น ้ าหนักแห้ งรา กและยอดของ ข้า ว 

ลดน้อยลงเมื่อความเข้มข้นของเกลือสูงขึ้น แม้ว่าข้าวจะ

สามารถงอกได้แต่เมื่อเจริญเติบโตภายใต้สภาวะเค็ม

มากกว่า 12 dS m
-1
 ท าให้พืชเจริญเติบโตลดน้อยลง

มากกว่า 50% ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับรายงาน 

Hakim et al. (2010) อย่างไรกต็ามมีรายงานว่าที่ระดับ

ความเคม็ต ่า (≤2 dS m
-1

) ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต

ของพืช  (Motamed, Asadi, Razaei, & Amiri, 2008) 

แต่เมื่อความเคม็เพ่ิมขึ้ นมีผลลดอัตราการเจริญเติบโต 

ความยาวและน า้หนักของพืชได้ (Hakim et al., 2010; 

Hakim et al., 2014) ข้าวที่สามารถเจริญเติบโตได้จะมี

การปรับตวัให้เจริญเตบิโตได้พันธุข้์าวที่ปรับตัวดีจะสร้าง

กลไกที่เหมาะสมต่อการอยู่รอด การศึกษานี้ สามารถจัด

จ าแนกกลุ่มทนเคม็ ทนเคม็ปานกลาง ค่อนข้างไม่ทนเคม็

และไม่ทนเคม็ได้จากการพิจารณาเปอร์เซน็ต์มวลชีวภาพ 

ที่ลดลง ซึ่งเป็นไปทศิทางเดยีวกบั Hakim et al. (2010) 

และ Anbumalarmathi and Mehta (2013) ซึ่งชี้ ให้เหน็

ถึงสายพันธุ์ข้าวทนเค็มได้ ข้าวที่น าศึกษาในคร้ังนี้ เป็น 

ข้าวนาปีที่เกษตรกรนิยมปลูกในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสมีา 

จากข้อมูลท าให้ทราบว่าข้าวพันธุ์เหลืองปลาซิวเป็น 

สายพันธุ์ทนเคม็ที่ 12 dS m
-1

 ส่วนสายพันธุ์ทนเคม็ที่  

4 dS m
-1

 มี 6 สายพันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ  
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105 เหลืองทอง ขาวตาแห้ง ลอยเกษตร และเหลือง 

ประทิว  และสายพันธุ์ ค่อนข้างทนเค็ม คือ สะกอ 

การศึกษานี้ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ในโครงการวางแผนการเพาะปลูก ตลอดจนการปรับปรุง

พันธุ์ ข้ า ว พ้ื น เมือง ใ ห้ทน ต่อสภาวะคว ามเครี ยด 

ด้านกายภาพต่างๆ ต่อไป 
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