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ABSTRACT: The objective of this research was to investigate the effects of NaCl-induced salt 
stress on stomatal opening, carboxylation, and photochemical processes in Thai jasmine rice 
(KDML105) at tillering stage. Rice plants were grown in half-strength Yoshida’s solution for 55 
days before subjected to salt stress by adding NaCl in three stress levels at 0 (control), 60 (mild 
stress) and 120 mM (severe stress) for 28 days. Light response curve, maximal quantum efficiency 
of photosystem II, photosynthetic pigments content and nutrient concentrations were measured 
on leaves of non-stressed and stressed plants. The increasing salt stress levels had definite 
effect in reducing stomatal conductance (g

s
), which then reduced photosynthetic rate and 

transpiration rate. Under mild salt stress, stomatal opening was limited to light intensity (PPF) 
in the range of 0–800 µmolPPF m-2 s-1, and no further opening at increasing PPF. When the salt 
stress progressed to severe level, stomatal opening was limited to narrow PPF range of 0–600 
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µmolPPF m-2 s-1, and g
s
 decreased at PPF above 2,000 µmolPPF m-2 s-1. Subsequently, detrimental 

effects on carboxylation efficiency and photochemical efficiency occurred under severe salt 
stress. The salt stress did not affect the light reaction of photosynthesis, because the maximum 
quantum efficiency of PSII and photosynthetic pigments content of salt-stressed plants were 
still unaffected. Salt-stressed rice leaves had high leaf Na concentration and low K/Na ratio. 
The parameters for the evaluation of salt stress levels are g

s
, instantaneous carboxylation 

efficiency (P
n
/C

i
), electron transport rate (ETR), and the ratio of electron transport rate to net 

photosynthetic rate (ETR/P
n
).

Keywords: Khao Dawk Mali 105, salt stress, stomatal conductance, carboxylation efficiency, 
photochemical efficiency
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บัที่คัดย่อ

งานวีิจัย์นี�มืีวีัตถีุประสงค์ุเพ็ื�อศึกษาการตอบุ
สนองของปากใบุ การตรึงคุาร์บุอนไดออกไซ้ด์  
และปฏิิกิริย์าจากแสงของข้าวีขาวีดอกมืะลิ 105 
(KDML105) ในระย์ะแตกกอภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจาก
เกลือที�ชักนำด้วีย์โซ้เดีย์มืคุลอไรด์ (NaCl) โดย์ปลูกต้น
ข้าวีในสารละลาย์สูตร 1/2 Yoshida จนต้นข้าวีมืีอาย์ุ 
55 วีนั (ระย์ะแตกกอ) จงึย์า้ย์ลงปลกูในสารละลาย์ธ์าตุ
อาห์ารที�ชักนำให์้เกิดสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือด้วีย์การ
เติมื NaCl ที�คุวีามืเข้มืข้น 3 ระดับุ คุือ 0 (กลุ�มืคุวีบุคุุมื) 
60 (คุวีามืเคุรยี์ดระดบัุต�ำ) และ 120 (คุวีามืเคุรยี์ดระดบัุ
รนุแรง) มืลิลโิมืลาร ์เปน็เวีลา 28 วีนั วีดัเสน้ตอบุสนอง
ต�อแสง ประสิทธิ์ภัาพ็การใช้แสงสูงสุดของระบุบุแสง
สอง ปริมืาณรงคุวีัตถุีในใบุ และคุวีามืเข้มืข้นของธ์าตุ
อาห์ารที�ปรากฏิในใบุข้าวี พ็บุวี�า สภัาวีะเคุรีย์ดจาก
เกลือที�รุนแรงเพ็ิ�มืขึ�นชักนำให์้คุ�าการชักนำการเปิด
ปดิปากใบุ (g

s
) ลดลงอย์�างชดัเจน และส�งผู้ลต�อเนื�องให์้

คุ�าอัตราการสังเคุราะห์์แสงสุทธิ์และอัตราการคุาย์น�ำ
ลดลง ปากใบุของข้าวีภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�
ระดับุต�ำเปิดเพ็ิ�มืขึ�นในช�วีงระดับุคุวีามืเข้มืแสงที� 
0–800 µmol PPF m-2 s-1 และไมื�สามืารถีเปิดกวี้าง

ขึ�นได้อีกตามืคุวีามืเข้มืแสงที�เพ็ิ�มืขึ�น และเมืื�อสภัาวีะ
เคุรยี์ดจากเกลอืเขา้สู�ระดบัุรนุแรงสงูสดุ พ็บุวี�า ปากใบุ
เปิดเพ็ิ�มืขึ�นตามืคุวีามืเข้มืแสงในช�วีงแคุบุกวี�าระห์วี�าง 
0–600 µmol PPF m-2 s-1 แต�ไมื�สามืารถีเปิดกวี้างขึ�น
ที�ระดับุคุวีามืเข้มืแสงที�สูงกวี�านี� และปิดแคุบุลงเมืื�อ
คุวีามืเข้มืแสงสูงเกิน 2,000 µmol PPF m-2 s-1 
นอกจากนี� ต้นข้าวีที�อย์ู�ภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจาก 
เ ก ลือที� ร ะ ดับุ รุนแร ง มีืประ สิท ธิ์ภัาพ็การต รึ ง
คุาร์บุอนไดออกไซ้ด์และประสิทธิ์ภัาพ็การใช้แสงลดลง 
แต�สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลอืทั�งสองระดับุไมื�ส�งผู้ลกระทบุ
ต�อระบุบุรบัุแสงของใบุขา้วี โดย์คุ�าประสทิธ์ภิัาพ็การใช้
แสงสูงสุดของระบุบุแสงสองและปริมืาณรงคุวีัตถีุของ
ใบุข้าวียั์งอย์ู�ในระดับุปรกติ นอกจากนี� ใบุข้าวีที�ได้รับุ
สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือย์ังมืีคุวีามืเข้มืข้นของโซ้เดีย์มืที�
ปรากฏิในใบุสูงขึ�น และสัดส�วีนคุวีามืเข้มืข้นระห์วี�าง
โพ็แทสเซี้ย์มืและโซ้เดีย์มืลดลงด้วีย์ พ็ารามืิเตอร์ที�ใช้
เป็นดัชนีระบุุคุวีามืรุนแรงของสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือ
ได ้คุอื คุ�าการชกันำการเปดิปดิปากใบุ คุ�าประสทิธ์ภิัาพ็
การตรึงคุาร์บุอนไดออกไซ้ด์ชั�วีขณะ (P

n
/C

i
) อัตราการ

เคุลื�อนย์า้ย์อเิลก็ตรอน (ETR) และสัดส�วีนของอัตราการ
เคุลื�อนย์า้ย์อเิลก็ตรอนต�ออตัราการสงัเคุราะห์แ์สงสทุธ์ิ 
(ETR/P

n
)
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คำสำคัญ: ข้าวีขาวีดอกมืะลิ 105, คุวีามืเคุรีย์ดจาก
เกลือ, คุ�าการชักนำการเปิดปิดปากใบุ, 
ประสทิธ์ภิัาพ็การตรงึคุารบ์ุอนไดออกไซ้ด,์ 
ประสิทธ์ิภัาพ็การใช้แสง

บัที่นำ 

การศึกษาเรื�องการตอบุสนองทางสรีรวีิทย์า
ของต้นพื็ชภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือ (Salt stress) 
อย์�างเป็นระบุบุย์ังมืีอย์ู�น้อย์ในประเทศไทย์ เนื�องจาก
กลไกการตอบุสนองมืคีุวีามืซั้บุซ้้อนและเชื�อมืโย์งห์ลาย์
กระบุวีนการในต้นพ็ืชพ็ร้อมืกัน ที�สำคุัญคุือพ็ืชมืีการ
ปรบัุตวัีได ้สภัาวีะเคุรยี์ดจากเกลอืจงึมืปีจ้จยั์เรื�องระย์ะ
เวีลาและระดับุคุวีามืรุนแรงของคุวีามืเคุรีย์ดเข้ามืา
เกี�ย์วีข้องด้วีย์ (Kaewneramit and Wutipraditkul, 
2014) ห์ากการศึกษามืีขอบุเขตที�ชัดเจน พ็ารามืิเตอร์
ทางสรีรวีิทย์าที�ได้สามืารถีใช้เป็นฐานสำห์รับุคุัดเลือก
สาย์พ็ันธ์ุ์พ็ืชทนเคุ็มื และใช้อธ์ิบุาย์เชื�อมืโย์งกลไกการ
ทำงานและการแสดงออกของย์ีนที�คุวีบุคุุมืลักษณะทน
เคุม็ื เพ็ื�อประย์กุต์ใช้ในงานปรบัุปรงุพ็นัธ์ุพ์็ชืได้เป็นอย์�างดี

ข้าวีขาวีดอกมืะลิ 105 (Khao Dawk Mali 
105; KDML105) เป็นพ็ันธ์ุ์ข้าวีห์อมืที�เกษตรกรนิย์มื
ปลูกมืากที�สุดในประเทศและเป็นที�ต้องการของตลาด
ทั�งในและต�างประเทศ นิย์มืใช้เป็นพ็�อแมื�พ็ันธ์ุ์ในการ
ปรับุปรุงพ็ันธ์ุ์ข้ าวีห์อมืของไทย์ พ็ื�นที�ปลูกข้าวี 
KDML105 ส�วีนให์ญ�อย์ู�ในภัาคุตะวีันออกเฉีย์งเห์นือ  
ซ้ึ�งเป็นพ็ื�นที�ดินเคุ็มืคุิดเป็น 17.8 ล้านไร� และคุวีามืเคุ็มื
ของดินเป็นป้จจัย์สำคุัญที�ส�งผู้ลต�อการเติบุโตและการ
สร้างผู้ลผู้ลิตของข้าวีเป็นอย์�างมืาก (Hoang et al., 
2016) เนื�องจากมืีราย์งานวี�าข้าวีพ็ันธ์ุ์ KDML105  
เป็นพ็ันธ์ุ์ที�อ�อนแอต�อสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�ได้รับุ 
(Pongprayoon et al., 2019) สำห์รบัุดนิเคุม็ืส�วีนให์ญ�
ที�พ็บุในประเทศไทย์และในพ็ื�นที�ภัาคุตะวีันออกเฉีย์ง
เห์นือเกิดจากการสะสมืของเกลือโซ้เดีย์มืคุลอไรด์ 
(NaCl) ในดินที�ระดับุคุวีามืเข้มืข้นสูง ส�วีนให์ญ�จัดเป็น
ดนิเคุม็ืโซ้ดิก (Saline sodic soil) (Kheoruenromne, 

2007) ซ้ึ�งเป็นดินที�มืีเกลือละลาย์น�ำได้ในปริมืาณมืาก
และมืีโซ้เดีย์มืที�แลกเปลี�ย์นได้สูง (Weil and Brady, 
2016) จนทำให้์เกิดสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือและเป็น
อันตราย์ต�อการเติบุโตของพ็ืช สำห์รับุข้อมูืลการตอบุ
สนองและการปรับุตวัีทางสรีรวีทิย์าของข้าวี KDML105 
ต�อสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือย์ังมืีอย์ู�อย์�างจำกัด อีกทั�ง
พ็ารามิืเตอร์ที�เห์มืาะสมืที�จะใช้บุ�งบุอกระดับุคุวีามื
รุนแรงของสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือย์ังไมื�ชัดเจน 

การศึกษาคุรั�งนี�สนใจศึกษาอิทธ์ิพ็ลของ
สภัาวีะเคุรยี์ดจากเกลอืต�อกระบุวีนการสงัเคุราะห์แ์สง
ของใบุข้าวี KDML105 ในระย์ะแตกกอ (Tillering 
stage) ซ้ึ�งเป็นช�วีงเวีลาในระย์ะการเจริญเติบุโตของ
ขา้วีที�มืกีารศึกษากลไกการตอบุสนองทางสรีรวิีทย์าต�อ
สภัาวีะเคุรยี์ดจากเกลอืเชงิลึกอย์ู�นอ้ย์ และเป็นช�วีงการ
เจรญิเตบิุโตทางลำตน้ (Vegetative growth) ที�ตน้ขา้วี
ต้องเผู้ชิญและปรับุตัวีภัาย์ใต้สภัาวีะดินเคุ็มืให์้อย์ู�รอด
ในสภัาพ็ธ์รรมืชาติจึงจะสามืารถีสร้างผู้ลผู้ลิตได้ โดย์
การศึกษาที�ผู้�านมืาส�วีนให์ญ�มืุ�งเน้นศึกษาข้าวีในระย์ะ
ต้นกล้า (Seedling stage) และระย์ะสืบุพั็นธ์ุ ์
(Reproductive stage) โดย์ศกึษากลไกการตอบุสนอง
ของ 3 กระบุวีนการห์ลัก ได้แก� กลไกการเปิดปิดของ
ปากใบุ กระบุวีนการตรึ งคุาร์บุอนไดออกไซ้ด์ 
( C a r b o x y l a t i o n )  แ ล ะ ป ฏิิ กิ ริ ย์ า จ า ก แ ส ง 
(Photochemical reaction) ด้วีย์การวีัดเส้นตอบุ
สนองต�อแสง (Light response curve) ประสิทธ์ิภัาพ็
การใช้แสงสูงสุดของระบุบุแสงสอง (Maximal 
quantum efficiency of PSII) และปริมืาณรงคุวีัตถีุ
ในใบุข้าวี โดย์จำลองให้์ต้นข้าวี KDML105 ในระย์ะ
แตกกอได้รบัุสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือในดนิที�ชกันำดว้ีย์ 
NaCl ที�ระดับุคุวีามืรุนแรงต�างกันอย์�างต�อเนื�องเป็น
เวีลานาน 28 วีัน เพ็ื�อให์้ต้นข้าวีสร้างกลไกการตอบุ
สนองต�อสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�ไดร้บัุ ขอ้มืลูการตอบุ
สนองที�ไดจ้ะสามืารถีสร้างคุวีามืเข้าใจต�อกลไกของการ
ทนเคุม็ืในข้าวี KDML105 และสามืารถีระบุุพ็ารามิืเตอร์
ทางสรรีวีทิย์าที�บุ�งบุอกระดบัุคุวีามืรนุแรงและคุวีามืเสยี์
ห์าย์ต�อสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือ เพ็ื�อนำไปใช้ประโย์ชน์
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ในการคัุดเลือกและปรับุปรุงพั็นธ์ุ์ข้าวีที�ทนทานต�อดิน
เคุ็มืต�อไป

อุปีกรณ์และวิธี่การ

การเต่รย่มต่�นข�าวและจำลองสภาวะเครย่ดจากเกลอ้
เพ็าะต้นกล้าข้าวีพ็ันธ์ุ์ KDML105 ในกระถีาง

ขนาดเส้นผู้�านศูนย์ก์ลาง 12 นิ�วี ที�บุรรจุดนิเห์นีย์วีห์นัก 
6 กิโลกรัมื ในโรงเรือนตาข�าย์ภัาย์ในศูนย์์วีิจัย์และ
พ็ัฒนาพ็ืชผู้ักเขตร้อน มืห์าวีิทย์าลัย์เกษตรศาสตร์ 
วีิทย์าเขตกำแพ็งแสน จังห์วีัดนคุรปฐมื จนต้นกล้า 
มืีอายุ์ 30 วีัน จึงย้์าย์กระถีางปลูกข้าวีลงปรับุสภัาพ็ 
(Acclimation) ในบุ�อซ้เีมืนตท์ี�มืสีารละลาย์ธ์าตอุาห์าร 
1/2 Yoshida ซ้ึ�งมืีคุวีามืเข้มืข้นเป็น 1/2 เท�าของเต็มื
สูตร (Yoshida et al., 1976) ปริมืาตร 600 ลิตร เป็น
เวีลา 20 วีนั โดย์รักษาระดับุของสารละลาย์ให์อ้ย์ู�เห์นอื
ผู้ิวีดินประมืาณ 10 เซ้นติเมืตร ตลอดเวีลา 

วี า งแผู้นการทดลองแบุบุสุ� มื สมืบุู ร ณ์ 
(Completely randomized design; CRD) ป้จจัย์ที�
ศึกษา คุือ ระดับุคุวีามืรุนแรงของสภัาวีะเคุรีย์ดจาก
เกลือ 3 ระดับุ เมืื�อต้นข้าวีมืีอาย์ุ 50 วีัน ซ้ึ�งอย์ู�ในระย์ะ
แตกกอ (Tillering stage) จึงเติมื NaCl ลงใน
สารละลาย์ธ์าตุอาห์ารเพ็ื�อชักนำให์้เกิดสภัาวีะเคุรีย์ด
จากเกลือแบุ�งเป็น 3 คุวีามืเข้มืข้น คุือ 0 (กลุ�มืคุวีบุคุุมื) 
60 (คุวีามืเคุรีย์ดระดับุต�ำ) และ 120 มืิลลิโมืลาร์ 
(คุวีามืเคุรีย์ดระดับุรุนแรง) เพ็าะเลี�ย์งต้นข้าวีในสภัาวีะ
เคุรยี์ดจากเกลอืในแต�ละระดบัุเปน็เวีลาทั�งห์มืด 28 วีนั 
คุวีบุคุมุืระดบัุ pH ของสารละลาย์ให์อ้ย์ู�ในช�วีง 4.5–5.0 
และเปลี�ย์นสารละลาย์ธ์าตอุาห์ารที�ใช้เพ็าะเลี�ย์งตน้ข้าวี
ในบุ�อซ้ีเมืนต์ให์มื�ทุกสัปดาห์์ ติดตั�งสถีานีอากาศ 
(WatchDog Mini-weather Stations 2475, 
Spectrum Technologies Inc., USA) เพ็ื�อเก็บุข้อมืูล
สภัาพ็อากาศภัาย์ในโรงเรือนตลอดเวีลาที�ทำการ
ทดลอง ตั�งแต�เดือนสิงห์าคุมืถีึงตุลาคุมื พ็.ศ. 2561  
โดย์อุณห์ภูัมืิเฉลี�ย์ภัาย์ในโรงเรือนช�วีงกลางวัีนมีืคุ�า 
31.7 องศาเซ้ลเซ้ีย์ส คุวีามืเข้มืแสงในช�วีงที�มืีแสงเฉลี�ย์ 

625.5 µmolPPF m-2 s-1 คุวีามืชื�นสมัืพ็ทัธ์ใ์นช�วีงกลาง
วีันเฉลี�ย์ 56.9% และกลางคุืนเฉลี�ย์ 80.4%

การศ์ึกษาสมบััต่ิที่างเคม่ของดิน
เก็บุตัวีอย์�างดินที�ใช้ปลูกต้นข้าวีห์ลังจาก

ชกันำให้์เกิดสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือในแต�ละระดับุเป็น
เวีลา 28 วีัน วีิเคุราะห์์ห์าคุ�าปฏิิกิริย์าดิน (pH) คุ�านำ
ไฟื่ฟ้ื่าของสารละลาย์ดินที�สกัดจากดินอิ�มืตัวีด้วีย์น�ำ 
(Electrical conductivity of soil saturation 
extract; ECe) คุ�าคุวีามืเข้มืข้นทั�งห์มืดของโซ้เดีย์มื 
แคุลเซ้ีย์มื และแมืกนีเซ้ีย์มืที�ละลาย์ในน�ำได้ จากคุ�าที�
วีัดได้คุำนวีณคุ�าอัตราส�วีนดูดซั้บุโซ้เดีย์มื (Sodium 
adsorpt ion ra t io ;  SAR)  ตามื วิีธ์ี การของ 
Chanchareonsook (1993) และคุำนวีณห์าคุ�าปริมืาณ
โซ้เดีย์มืที�แลกเปลี�ย์นได้ (Exchangeable sodium 
percentage; ESP) ตามืวิีธ์ีการของ Levy and 
Shainberg (2005) ดำเนินการวิีเคุราะห์์โดย์งานห้์อง
ปฏิิบุัติการ สถีาบัุนเทคุโนโลยี์พ็ระจอมืเกล้าเจ้าคุุณ
ทห์ารลาดกระบุัง วีิทย์าเขตชุมืพ็รเขตรอุดมืศักดิ�

เส�นต่อบัสนองต่่อแสง
วีัดเส้นตอบุสนองต�อแสง (Photosynthetic 

light-response curve) เพ็ื�อประเมืนิการเปลี�ย์นแปลง
ของอัตราแลกเปลี�ย์นแก๊สโดย์ใช้แสงเป็นตัวีชักนำ โดย์
ทำการวีัดเมืื�อต้นข้าวีได้รับุสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือใน
แต�ละระดับุมืาแล้วี 28 วีนั ในช�วีงเวีลา 08:00–12:00 น. 
โดย์เลือกวีัดใบุแรกที�คุลี�ออกเต็มืที�ด้วีย์เคุรื�องวีัดอัตรา
การแลกเปลี�ย์นแก๊สระบุบุเปิด ใช้ห์ัวีวัีดแบุบุ leaf 
chamber fluorometer (LI-6400–40, Licor Inc., 
USA) กำห์นดคุวีามืเข้มืข้น CO

2
 400 µmol mol-1 

คุวีามืชื�นสัมืพ็ัทธ์์ 70–75% อุณห์ภัูมืิของภัาชนะบุรรจุ
ใบุ 28 องศาเซ้ลเซ้ีย์ส และคุวีามืเร็วีของอากาศที�ไห์ล
ผู้�านใบุ 400 µmol s-1 เริ�มืต้นปรับุคุวีามืเข้มืแสง (LED 
source) ให์ม้ืคีุ�าสงูสดุที� 2,500 µmolPPF m-2 s-1 แล้วี
ลดคุวีามืเข้มืแสงลงเป็นลำดบัุจนถึีง 0 µmolPPF m-2 s-1  

ตามืวีิธ์ีการของ Laywisadkul and Yingjajaval 
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(2011) เคุรื�องมืือให์้คุ�าอัตราการสังเคุราะห์์แสงสุทธ์ิ 
(Net photosynthetic rate; P

n
) อัตราการคุาย์น�ำ 

(Transpiration rate; E) คุ�าการชักนำการเปิดปิดปาก
ใบุ (Stomatal conductance; g

s
) และอุณห์ภัูมืิใบุ 

(T
leaf

) คุำนวีณคุ�าประสิทธ์ิภัาพ็การใช้น�ำ (Water use 
efficiency; WUE = P

n
/E) และคุ�าประสิทธ์ิภัาพ็การ

ตรึงคุาร์บุอนไดออกไซ้ด์ชั�วีขณะ (Instantaneous 
carboxylation efficiency; P

n
/C

i
) นอกจากนี� เคุรื�อง

มืือยั์งวัีดพ็ารามิืเตอร์ที�ใช้ประเมิืนประสิทธิ์ภัาพ็การให้์
แสงของระบุบุรบัุแสงสอง (Photosystem II; PSII) จาก
คุ�าปริมืาณรังสีฟื่ลูออเรสเซ้นต์ในขณะที�ใบุได้รับุแสง
ขณะนั�น (Steady-state fluorescence; F

s
) และ

ปริมืาณรังสีฟื่ลูออเรสเซ้นต์สูงสุดในขณะที�ใบุได้รับุ
คุวีามืเข้มืแสงสูงมืาก (Maximum fluorescence; F

m
’) 

คุำนวีณคุ�าประสิทธ์ิภัาพ็การใช้แสงขณะที�ใบุได้รับุ 
(Light-adapted quantum efficiency of 
photosystem II; φ

PSII
) ได้วี�า φ

PSII 
= (F

m
’ – F

s
)/F

m
’ 

และคุำนวีณอัตราเคุลื�อนย์้าย์อิเล็กตรอน (Electron 
transport rate; ETR) ได้วี�า ETR = φ

PSII 
× ƒ × I × 

α
leaf

 เมืื�อ ƒ คุือ สัดส�วีนของแสงที�ถีูกดูดกลืนโดย์ PSII 
เทีย์บุกับุ PSI (สำห์รับุพ็ืช C

3
 มืีคุ�า 0.5) I คุือ คุวีามืเข้มื

แ ส ง ที� ช� วี ง คุ ลื� น ส ำ ห์ รั บุ ก า ร สั ง เ คุ ร า ะ ห์์ แ ส ง 
(Photosynthetic photo flux; PPF) ที�ตกลงบุนใบุ 
และ α

leaf 
คุือ สัมืประสิทธ์ิ�การดูดกลืนแสงของใบุมืีคุ�า 

0.85 (Schreiber et al., 1998) คุ�าที�ได้ใช้คุำนวีณ
สัดส�วีนของอัตราเคุลื�อนย์้าย์อิเล็กตรอนต�ออัตรา
สังเคุราะห์์สุทธ์ิ (ETR/P

n
) 

คุวีามืสัมืพ็ันธ์์ระห์วี�างอัตราสังเคุราะห์์แสง
สุท ธิ์กับุคุวีามืเ ข้มืแสงอย์ู� ใน รูปสมืการ  non-
rectangular hyperbola (Thornley and Johnson, 
1990) ดังนี�

โดย์ α คุือ ประสิทธ์ิภัาพ็การใช้แสง (Quantum 
efficiency) เป็นคุ�าคุวีามืชันในช�วีงคุวีามืเข้มืแสงต�ำ 

(0–100 µmolPPF m-2 s-1) θ คุือ คุ�าคุวีบุคุุมืคุวีามืโคุ้ง
ของเส้นกราฟื่ (Curvature factor) R

d 
คุอื อตัราห์าย์ใจ

ในที�มืืด (Dark respiration) และ P
max 

คุือ อัตรา
สั ง เ คุ ร า ะห์์ แ ส ง สู ง สุ ด  (Ma x imum g r o s s 
photosynthetic rate) รูปสมืการของคุ�า ETR กับุ I มืี
คุวีามืสมัืพ็นัธ์ล์กัษณะเดยี์วีกนักบัุคุวีามืสมัืพ็นัธ์ร์ะห์วี�าง 
P

n
 กบัุ I จงึเข้ารูปสมืการด้วีย์วิีธ์เีดีย์วีกันโดย์แทนคุ�า P

n
 

ด้วีย์คุ�าอัตราเคุลื�อนย้์าย์อิเล็กตรอน และ P
max

  
ดว้ีย์อตัราสงูสดุของการเคุลื�อนย์า้ย์อเิลก็ตรอนทั�งระบุบุ 
(Maximum rate of linear whole-chain electron 
transport; ETR

max
) คุำนวีณพ็ารามืิเตอร์ต�าง ๆ ของ

สมืการข้างต้นด้วีย์วีิธ์ี non-linear regression โดย์ใช้ 
solver ของโปรแกรมื Microsoft Excel คุำนวีณคุ�า
คุวีามืเข้มืแสงอิ�มืตัวี (Light saturation point; l

s
) โดย์

กำห์นดเป็นคุ�าคุวีามืเข้มืแสงเมืื�อ P
n
 = 0.85 P

max 
จุด

ชดเชย์แสง (Light compensation point; l
c
) โดย์

กำห์นดเปน็คุ�าคุวีามืเขม้ืแสงเมืื�อ P
n
 = 0 เพ็ื�อการเปรยี์บุ

เทีย์บุ ได้คุำนวีณคุ�าการชักนำการเปิดปิดปากใบุสูงสุด 
(g

s,max
) และคุ�าอัตราคุาย์น�ำสูงสุด (E

max
) โดย์เฉลี�ย์คุ�า E 

และ g
s 
ที�ได้ที�คุวีามืเข้มืแสงสูงกวี�าคุ�าคุวีามืเข้มืแสงอิ�มื

ตัวี (I > 1,200 µmolPPF m-2s-1)
 อิเล็กตรอนที�เกิดขึ�นถีูกใช้ในการห์าย์ใจเชิง
แสง (Photorespiration) ซ้ึ�งเป็นผู้ลจากการที�เอนไซ้ม์ื
รูบุิสโก (RuBisCO) สามืารถีทำปฏิิกิริย์าได้ทั�งกับุ CO

2
 

(Carboxylation) และกับุ O
2
 (Oxygenation) การ

ห์าย์ใจเชิงแสง (R
l
) ประเมิืนตามืวิีธ์ีของ Valentini  

et al. (1995) ดังนี�

ปีระสิที่ธีิภาพการใช�แสงสูงสุด
วีดัคุ�าประสิทธ์ภิัาพ็การใช้แสงสูงสดุของระบุบุ

รับุแสงสอง (Maximum quantum yield; F
v
/F

m
) ใน

ช�วีงเช้ามืืด เวีลา 04:00–05:00 น. เพ็ื�อลดผู้ลกระทบุ
ของคุวีามืเข้มืแสงและอุณห์ภัูมืิใบุจากภัาย์นอก ด้วีย์
เคุรื�อง pulse amplitude-modulation fluorometer 
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(PAM 2100, Heinz Walz GmbH, Germany) และ
ห์นบีุใบุดว้ีย์ leaf-clip holder (2030B, Heinz Walz) 
โดย์ใชต้วัีอย์�างใบุเดยี์วีกนักบัุที�วีดัเสน้ตอบุสนองต�อแสง 
คุ�า F

v
/F

m
 คุำนวีณได้ ดังนี�

โดย์ F
0
 คุอื คุ�าฟื่ลอูอเรสเซ้นตต์�ำสดุที�วีดัได ้(Minimum 

fluorescence yield) และ F
m
 คุือ คุ�าฟื่ลูออเรสเซ้นต์

สงูสดุที�วัีดได ้(Maximum total fluorescence yield)

การวิเคราะห์ปีริมาณรงควัต่ถุในใบั
ห์ลังจากวัีดเ ส้นตอบุสนองต�อแสงและ

ประสิทธ์ิภัาพ็การใช้แสงสูงสุดของใบุแล้วี จึงเก็บุ
ตั วีอย์� า ง ใบุเ ดีย์วี กันเพ็ื� อนำมืาสกัดห์าปริมืาณ 
คุลอโรฟื่ลิลแ์ละแคุโรทนีอย์ด์ในใบุดว้ีย์ 80% acetone 
วีดัคุ�าการดดูกลนืแสงดว้ีย์เคุรื�อง spectrophotometer 
ที�คุวีามืย์าวีคุลื�น 440, 645 และ 663 นาโนเมืตร 
คุำนวีณปริมืาณคุลอโรฟื่ิลล์ เอ (Chl a) คุลอโรฟื่ิลล์ บุี 
(Chl b) คุลอโรฟื่ิลล์ทั�งห์มืด (Total Chl) สัดส�วีนของ
คุลอโรฟื่ิลล์ เอ ต�อ คุลอโรฟื่ิลล์ บุี (Chl a/b) และ 
แคุโรทีนอย์ด์ (Car) ตามืสมืการของ Arnon (1949) 

การวิเคราะห์ความเข�มข�นของธีาตุ่อาหารที่่�ปีรากฏ
ในใบั
 เก็บุตัวีอย์�างใบุของต้นข้าวีที�ได้รับุสภัาวีะ
เคุรีย์ดจากเกลือแต�ละระดับุ ทำการอบุแห์้งที� 70  
องศาเซ้ลเซี้ย์ส จนกวี�ามืวีลแห้์งคุงที� นำตวัีอย์�างใบุแห้์ง
น�ำห์นัก 1.0 กรัมื ไปวีิเคุราะห์์ห์าคุวีามืเข้มืข้นของธ์าตุ
ไนโตรเจน (N) ฟื่อสฟื่อรัส (P) โพ็แทสเซ้ีย์มื (K) 
แคุลเซ้ีย์มื (Ca) แมืกนีเซ้ีย์มื (Mg) โซ้เดีย์มื (Na) เห์ล็ก 
(Fe) แมืงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และ 
โบุรอน (B) ใช้วีิธ์ีการสกัดไนโตรเจนด้วีย์การกลั�น 
(Micro-Kjeldahl) สำห์รับุธ์าตุอาห์ารพื็ชที�เห์ลือ 
ใชวิ้ีธี์การย์�อย์ในกรด (Mixed-acid digestion) และวีดั
คุวีามืเข้มืข้นของธ์าตุอาห์ารแต�ละตัวีด้วีย์เคุรื�อง ICP-

OES (Perkin Elmer Avio500) ดำเนินการวีิเคุราะห์์
โดย์งานบุริการห์้องปฏิิบุัติการ สถีาบุันเทคุโนโลย์ี
พ็ระจอมืเกล้าคุุณทห์ารลาดกระบุัง วีิทย์าเขตชุมืพ็ร 
เขตรอุดมืศักดิ� 

การวิเคราะห์ผลที่างสถิต่ิ
  วีิเคุราะห์์ข้อมูืลด้วีย์โปรแกรมืสำเร็จรูป IBM 
SPSS Statistics 17 โดย์วีิเคุราะห์์อิทธ์ิพ็ลของสภัาวีะ
เคุรีย์ดจากเกลือด้วีย์วิีธ์ี one-way analysis of 
variance (ANOVA) ทดสอบุระดับุนัย์สำคัุญทางสถิีตทิี� 
P < 0.05 และเปรีย์บุเทีย์บุคุวีามืแตกต�างของคุ�าเฉลี�ย์
ด้วีย์วิีธ์ี Duncan’s new multiple range test 
(DMRT)

ผลการที่ดลองและวิจารณ์

การต่อบัสนองที่างสร่รวิที่ยาต่่อสภาวะเคร่ยดจาก
เกล้อของข�าว KDML105 ในระยะแต่กกอ

สมบััต่ิที่างเคม่ของดิน
 เมืื�อพิ็จารณาขอ้มูืลสมืบุตัทิางเคุมีืของดนิที�ใช้
ปลกูตน้ขา้วี KDML105 ซ้ึ�งผู้�านการชักนำให้์เกดิสภัาวีะ
เคุรีย์ดจากเกลือด้วีย์ NaCl ทั�ง 2 ระดับุเป็นเวีลา 28 
วีัน พ็บุวี�า ดินภัาย์ใต้คุวีามืเคุรีย์ดจากเกลือทั�ง 2 ระดับุ
จัดเป็นดินเคุ็มืโซ้ดิก (Saline sodic soil) โดย์มืีคุ�านำ
ไฟื่ฟ้ื่าของสารละลาย์ดินที�สกัดจากดินอิ�มืตัวีด้วีย์น�ำ 
(EC

e
) ของดินสูงกวี�า 4 คุ�าอัตราส�วีนดูดซ้ับุโซ้เดีย์มื 

(SAR) สูงกวี�า 13 และคุ�าร้อย์ละของโซ้เดีย์มืที�แลก
เปลี�ย์นได้ (ESP) สูงกวี�า 15 (Table 1; Department 
of Soil Science, 2005; Waskom et al., 2007) ซ้ึ�ง
ดินภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�ระดับุรุนแรง (120 
mM NaCl) มืคีุวีามืเขม้ืข้นทั�งห์มืดของโซ้เดยี์มืที�ละลาย์
ในน�ำได้และคุ�า SAR สูงกวี�าดินในกลุ�มืสภัาวีะเคุรีย์ด
จากเกลือที�ระดับุต�ำ (60 mM NaCl; Table 1) แสดง
ให์เ้ห์น็วี�า มืรีะดบัุคุวีามืเค็ุมืของดนิสงูกวี�าดว้ีย์ นอกจาก
นี� ตวัีอย์�างดินภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือทั�ง 2 ระดับุ 
มืีคุวีามืเข้มืข้นของแมืกนีเซี้ย์มืและแคุลเซี้ย์มืที�ละลาย์
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ในน�ำได้สูงกวี�ากลุ�มืคุวีบุคุุมือย์�างมีืนัย์สำคุัญทางสถิีติ 
(Table 1) แต�ยั์งอย์ู�ในระดับุคุวีามืเข้มืข้นที�เห์มืาะสมื

ต�อการเตบิุโตและไมื�เปน็พ็ษิต�อตน้พ็ชื (Kelling et al., 
1999)

Table 1 Analysis of soil samples from control (0 mM NaCl) and salt-stress (Mild stress: 60 mM 
NaCl and severe stress: 120 mM NaCl) plants of KDML105 rice under NaCl treatments 
for 28 days. Parameters include potential of hydrogen (pH), electrical conductivity of 
soil saturation extract (ECe), sodium (Na), calcium (Ca), magnesium (Mg) in the water 
extract from saturated soil paste, sodium adsorption ratio (SAR) and exchangeable 
sodium percentage (ESP)

Parameters Control Mild stress Severe stress P-value

pH
ECe (dS m-1)
[Na] (meq L-1)
[Mg] (meq L-1)
[Ca] (meq L-1)
SAR
ESP

6.79 ± 0.13
4.19 ± 0.42b

11.71 ± 1.11c

6.46 ± 0.61b

20.18 ± 2.64b

3.23 ± 0.34b

3.39 ± 0.46b

6.77 ± 0.12
15.71 ± 0.97a

75.49 ± 9.79b

10.02 ± 0.42a

38.08 ± 1.83a

15.51 ± 2.42a

17.64 ± 2.35a

6.74 ± 0.06
20.14 ± 2.26a

115.41 ± 14.03a

9.11 ± 1.10ab

36.47 ± 5.10a

24.89 ± 4.68a

25.81 ± 3.65a

ns
**
**
**
**
**
**

Values are mean ± standard error (n=3). Means within a row followed by the different letters 
are significantly different according to Duncan’s new multiple range test. ** Statistically significant 
difference at P < 0.01, ns = non-significant difference

การต่อบัสนองของปีากใบัและอัต่ราแลก
เปีล่�ยนแก๊สของใบั

 จากการติดตามืวีัดเส้นตอบุสนองต�อแสงของ
ใบุข้าวี KDML105 ในระย์ะแตกกอที�ได้รับุสภัาวีะ
เคุรีย์ดจากเกลือเป็นเวีลานาน 28 วีัน พ็บุวี�า คุ�าการ
ชักนำการเปิดปิดปากใบุ (g

s
) คุ�าการชักนำการเปิด

ปิดปากใบุสูงสุด (g
s max

) อัตราสังเคุราะห์์แสงสุทธ์ิ (P
n
) 

อัตราสังเคุราะห์์แสงสูงสุด (P
max

) อัตราการคุาย์น�ำ (E) 
และอัตราคุาย์น�ำสูงสุด (E

max
) มืีคุ�าลดลงตามืระดับุ

คุวีามืรนุแรงของเกลอืที�เพ็ิ�มืขึ�น (Figures 1A-C; Table 2)

 ต้นข้าวี KDML105 ที�เพ็าะเลี�ย์งในสภัาวีะ
คุวีบุคุมุืที�ไมื�ได้รบัุสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือ (0 mM NaCl) 
มืีคุ�า g

s
, P

n
 และ E เพ็ิ�มืขึ�นตามืคุวีามืเข้มืแสงตลอดช�วีง

ที�ให์้แสงเพ็ิ�มืขึ�น โดย์มืีคุ�าเพ็ิ�มืขึ�นอย์�างรวีดเร็วีในช�วีง
คุวีามืเข้มืแสง 0–1,000 µmolPPF m-2 s-1 แล้วีเริ�มืลู�
เข้าสู�คุ�าสูงคุงที�เมืื�อคุวีามืเข้มืแสงถึีงจุดอิ�มืตัวีแสง (l

s
) 

(Figures 1A-B) ใบุข้าวีในสภัาวีะคุวีบุคุุมืมืีคุ�า g
s max 

อย์ู�
ที� 545.0 mmolH

2
O m-2 s-1 คุ�า P

max
 31.4 µmolCO

2
 

m-2 s-1 และคุ�า E
max

 อย์ู�ที� 8.80 mmolH
2
O m-2 s-1 

(Table 2)
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Table 2 Summary of parameters of light response curves of control (0 mM NaCl) and salt-stress 
(Mild stress: 60 mM NaCl and severe stress: 120 mM NaCl) plants of KDML105 rice. 
Maximum gross photosynthetic rate (P

max
), light compensation point (I

c
), light saturation 

point (I
s
), quantum efficiency (α), curvature factor (θ), dark respiration (R

d
), maximum 

rate of linear whole-chain electron transport (ETR
max

), maximum of stomatal conductance 
(g

s
 
max

), and maximum transpiration rate (E
max

)

Parameter Control Mild stress Severe stress P-value

P
max

 (µmolCO
2
 m-2 s-1)

I
c
 (µmolPPF m-2 s-1)

I
s
 (µmolPPF m-2 s-1)
α (molCO

2 
mol-1PPF)

θ
R

d
 (µmolCO

2
 m-2 s-1)

ETR
max

 (µmol e- m-2 s-1)
g

s
 
max

 (mmolH
2
O m-2 s-1)

E
max

 (mmolH
2
O m-2 s-1)

31.4 ± 2.6a

17.1 ± 1.2
1,026.6 ± 28.5a

0.038 ± 0.006
0.87 ± 0.04
0.65 ± 0.11

189.5 ± 23.3
545.0 ± 35.9a

8.80 ± 0.44a

23.2 ± 2.4b

21.1 ± 3.1
834.3 ± 74.9a

0.044 ± 0.004
0.76 ± 0.06
0.89 ± 0.08

166.9 ± 13.2
213.3 ± 18.9b

5.39 ± 0.37b

13.8 ± 1.3c

29.6 ± 3.9
526.6 ± 58.4b

0.038 ± 0.004
0.86 ± 0.06
1.09 ± 0.11

139.4 ± 10.9
95.1 ± 10.6c

3.03 ± 0.33c

**
ns
**
ns
ns
ns
ns
**
**

Values are mean ± standard error (n=4). Means within a row followed by the different letters 
are significantly different according to Duncan’s new multiple range test. ** Statistically significant 
difference at P < 0.01, ns = non-significant difference

ภัาย์ใตส้ภัาวีะเคุรยี์ดจากเกลอืที�ระดบัุต�ำ (60 
mM NaCl) พ็บุวี�า ปากใบุของขา้วีเปดิเพ็ิ�มืในช�วีงคุวีามื
เข้มืแสงที�แคุบุกวี�ากลุ�มืคุวีบุคุุมืในช�วีง 0–800 
µmolPPF m-2 s-1 แล้วีไมื�สามืารถีเปดิเพ็ิ�มืขึ�นได้อกีตามื
คุวีามืเข้มืแสงที�เพ็ิ�มืสูงขึ�น (Figure 1A) โดย์คุ�า g

s max
 ที�

คุวีามืเคุรีย์ดระดบัุต�ำลดลง 60.9% เมืื�อเปรยี์บุเทยี์บุกบัุ
กลุ�มืคุวีบุคุุมื (Table 2) การปิดแคุบุลงของปากใบุส�ง
ผู้ลโดย์ตรงให์อ้ตัราสงัเคุราะห์แ์สงและอตัราคุาย์น�ำของ
ใบุข้าวีลดลงตามืไปด้วีย์ (Figures 1B-C) โดย์คุ�า P

max
 

ลดลง 26.3% และคุ�า E
max

 ลดลง 38.8% เมืื�อเปรีย์บุ
เทีย์บุกับุกลุ�มืคุวีบุคุุมื (Table 2) แสดงให์้เห์็นวี�า การ
ปิดแคุบุลงของปากใบุภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�
ระดับุต�ำ ทำให้์อัตราการสูญเสีย์น�ำลดลงในสัดส�วีน 
ที�มืากกวี�าการลดลงของอัตราสังเคุราะห์์แสง ส�งผู้ลให้์
ประสิทธ์ิภัาพ็การใช้น�ำ (WUE) ของใบุมีืคุ�าสูงขึ�น 

(Figure 1D) ซ้ึ�งการปดิแคุบุลงของปากใบุเป็นกลไกการ
ตอบุสนองที�สำคุัญในขั�นแรกของข้าวี KDML105 ต�อ
สภัาวีะเคุรีย์ดจากคุวีามืเคุ็มื เช�นเดีย์วีกับุมืีราย์งานใน
พ็ชือื�นห์ลาย์ชนดิ เช�น สบุู�ดำ (Silva et al., 2011) และ
ฝ้าย์ (Meloni et al., 2003) นอกจากนี� เมืื�อพ็ิจารณา
คุ�าประสิทธ์ิภัาพ็การตรึงคุาร์บุอนไดออกไซ้ด์ชั�วีขณะ 
(P

n
/C

i
) ภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�ระดับุนี� พ็บุวี�า 

ใบุข้าวีภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�ระดับุต�ำมีืคุ�า 
P

n
/C

i 
ใกล้เคุีย์งกับุกลุ�มืคุวีบุคุุมืที�ไมื�ได้รับุสภัาวีะเคุรีย์ด

จากเกลือ (Figure 1E) แสดงให้์เห์็นวี�า กระบุวีนการ
ตรงึ CO

2
 ของใบุข้าวี KDML105 ย์งัคุงดำเนินไปได้อย์�าง

ปรกตภิัาย์ใตร้ะดบัุคุวีามืเคุรีย์ดจากเกลอืที�ระดบัุต�ำ ดงั
นั�น การปิดแคุบุลงของปากใบุเป็นกลไกห์ลักในการ
จำกัดอัตราแลกเปลี�ย์นแก๊สของใบุพ็ืชภัาย์ใต้สภัาวีะ
เคุรีย์ดจากเกลือที�ระดับุต�ำนี�
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Figure 1 Light response curves of (A) stomatal conductance (g
s
), (B) net photosynthetic rate (P

n
), 

(C) transpiration rate (E), (D) water use efficiency (WUE), (E) instantaneous carboxylation 
efficiency (P

n
/C

i
) and (F) leaf temperature (T

leaf
) in control (0 mM NaCl) and salt-stress 

(Mild stress: 60 mM NaCl and severe stress: 120 mM NaCl) plants of KDML105 rice. 
Values are means ± standard error (n=4).
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เมืื�อพ็ิจารณาการตอบุสนองของปากใบุและ
พ็ารามืิเตอร์ของกระบุวีนการแลกเปลี�ย์นแก๊สของใบุ
ขา้วี KDML105 ภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�ระดับุ
รนุแรง (120 mM NaCl) พ็บุวี�า การตอบุสนองของปาก
ใบุต�อระดับุคุวีามืเข้มืแสงถูีกจำกัดในช�วีงแสงแคุบุมืาก
ขึ�น โดย์คุ�า g

s
 เพ็ิ�มืขึ�นในช�วีงคุวีามืเข้มืแสง 0–600 

µmolPPF m-2 s-1 และไมื�สามืารถีเปิดเพ็ิ�มืขึ�นไดท้ี�ระดบัุ
คุวีามืเขม้ืแสงที�สงูกวี�านี� นอกจากนี� เมืื�อระดบัุคุวีามืเขม้ื
แสงสูงกวี�า 2,000 µmolPPF m-2 ย์ังชักนำให์้ปากใบุ
ปิดแคุบุลงและอัตราสังเคุราะห์์แสงสุทธิ์ลดลงด้วีย์ 
(F igures 1A-B) สะท้อนวี�าเกิดปรากฏิการณ์ 
photoinhibition ที�ระดับุคุวีามืเข้มืแสงสูงมืากนี� 
(Hakala et al., 2005; Goh et al., 2012) การปิด
แคุบุลงมืากของปากใบุข้าวีที�ระดับุคุวีามืเคุรีย์ดสูงสุดนี� 
โดย์คุ�า g

s max
 ลดลงไปถึีง 82.5% ของกลุ�มืคุวีบุคุุมื 

(Table 2) ส�งผู้ลให์้คุ�า P
n
 และ E ลดลงตามือย์�างมืาก 

(Figures 1B-C) โดย์คุ�า P
max

 ลดลง 56.0% และคุ�า E
max

 
ลดลง 65.6% จากกลุ�มืคุวีบุคุมุืที�ไมื�ได้รบัุสภัาวีะเคุรีย์ด
จากเกลือ (Table 2) ซ้ึ�งการลดลงของอัตราคุาย์น�ำเกิด
ในสัดส�วีนที�มืากกวี�าอัตราสังเคุราะห์์แสงของใบุ จึงส�ง
ผู้ลให์้คุ�า WUE เพ็ิ�มืสูงขึ�น (Figure 1D) นอกจากนี�  
ย์ังพ็บุวี�าใบุข้าวีภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�ระดับุ
รุนแรงมีืคุ�า P

n
/C

i
 ลดลง เมืื�อเปรีย์บุเทีย์บุกับุกลุ�มื

คุวีบุคุุมื (Figure 1E) แสดงให์้เห์็นวี�า กระบุวีนการตรึง 
CO

2
 ของใบุถีูกจำกัดภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�

ระดับุรุนแรงนี� ซ้ึ�งอาจเป็นผู้ลมืาจากการลดลงของคุ�า
นำไห์ลมีืโซ้ฟิื่ลล์ (Mesophyll conductance) อนัเนื�อง
มืาจากการเปลี�ย์นสภัาพ็ของเส้นทางแพ็ร�ของโมืเลกุล
ของ CO

2
 คุวีามืผู้ิดปรกติของเย์ื�อห์ุ้มืคุลอโรพ็ลาสต์  

ไปจนถีงึคุวีามืห์นืดของสโตรมืา (Chaves et al., 2009) 
ห์รือเป็นผู้ลจากการลดลงของกิจกรรมืของเอนไซ้ม์ื 
R ub i s c o  จึ ง ท ำ ใ ห้์ ก ร ะบุวีนก า รต รึ ง  CO

2
 

(Carboxylation) เกิดขึ�นได้ชา้ลง อกีทั�งการปิดแคุบุลง
มืากของปากใบุที�ระดับุคุวีามืเคุรีย์ดรุนแรงนี�ย์งัส�งผู้ลต�อ

เนื�องให์ใ้บุขา้วีระบุาย์คุวีามืรอ้นดว้ีย์การคุาย์น�ำไดน้อ้ย์
ลง จงึส�งผู้ลโดย์ตรงให้์อณุห์ภูัมืใิบุ (T

leaf
) มืคีุ�าเพ็ิ�มืสูงขึ�น

จากใบุข้าวีในกลุ�มืคุวีบุคุมุืถึีง 5 องศาเซ้ลเซี้ย์ส (Figure 1F) 
อิทธ์ิพ็ลของสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�ต้นข้าวี 

KDML105 ได้รับุส�งผู้ลต�อเนื�องถีึงพ็ารามืิเตอร์ของ
ฟื่้งก์ชันเส้นตอบุสนองต�อแสงห์ลาย์ตัวี (Table 2) โดย์
พ็บุวี�าคุ�า P

max
 ที�ลดลงจะสัมืพ็ันธ์์กับุคุ�าคุวีามืเข้มืแสง

อิ�มืตัวี (I
s
) ที�ลดลงด้วีย์ ในขณะที�อัตราห์าย์ใจในที�มืืด 

(R
d
) มืีคุ�าเพ็ิ�มืขึ�นในทุกระดับุของคุวีามืเคุรีย์ดจากเกลือ

จะสัมืพ็ันธ์์กับุคุ�าจุดชดเชย์แสง (I
c
) ที�สูงขึ�น

ปีระสิที่ธีิภาพการใช�แสงของใบั
ประสทิธ์ภิัาพ็การใชแ้สงของระบุบุ PSII ขณะ

ได้รับุแสง (φ
PSII

) มืีคุ�าลดลง ในขณะที�อัตราเคุลื�อนย์้าย์
อิเล็กตรอน (ETR) และอัตราห์าย์ใจเชิงแสง (R

l
) มืีคุ�า

เพ็ิ�มืขึ�นตามืระดับุคุวีามืเข้มืแสงที�ใบุขา้วีไดร้บัุ (Figures 
2A-B) ภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�ระดับุต�ำ (60 
mM NaCl) คุ�า φ

PSII 
, ETR และ R

l
 มืีคุ�าไมื�แตกต�างทาง

สถีิติเมืื�อเปรีย์บุเทีย์บุกับุต้นข้าวีในกลุ�มืคุวีบุคุุมืที�ไมื�ได้
รับุสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือ (Figures 2A-C) โดย์อัตรา
เคุลื�อนย์้าย์อิเล็กตรอนสูงสุด (ETR

max
) มืีคุ�าลดลง 

11.9% (Table 2) แสดงให์้เห์็นวี�า ปฏิิกิริย์าจากแสง 
(Photochemical reaction) ของใบุข้าวีที�ไดร้บัุสภัาวีะ
เคุรีย์ดจากเกลือที�ระดับุต�ำย์ังคุงดำเนินไปได้เกือบุเท�า
ใบุข้าวีปรกติ

เมืื�อพิ็จารณาประสิทธิ์ภัาพ็การใช้แสงของ 
ใบุข้าวีที�ได้รับุสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�ระดับุรุนแรง 
(120 mM NaCl) พ็บุวี�า คุ�า φ

PSII, 
ETR และ R

l
 มืีคุ�าลด

ลงอย์�างเด�นชัดเมืื�อเปรีย์บุเทีย์บุกับุกลุ�มืคุวีบุคุุมื 
(Figures 2A-C) โดย์คุ�า ETR

max
 ลดลงถึีง 26.4% 

(Table 2) แสดงให้์เห์็นวี�า ภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจาก
เกลือที�รนุแรงและย์าวีนาน ใบุข้าวี KDML105 สามืารถี
ดำเนินปฏิิกิริย์าจากแสงและกระบุวีนการเคุลื�อนย์้าย์
อิเล็กตรอนได้ลดลง 
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Figure 2 Light response curves of (A) quantum efficiency of PSII (φ
PSII

), (B) electron transport rate 
(ETR), (C) photorespiration rate (R

l
) and (D) ratio of apparent electron transport rate to 

net photosynthetic rate (ETR/P
n
) in control (0 mM NaCl) and salt-stressed (Mild stress: 

60 mM NaCl and severe stress: 120 mM NaCl) plants of KDML105 rice. Values are means 
± standard error (n=4).

คุ�าสดัส�วีนของอัตราเคุลื�อนย์า้ย์อเิลก็ตรอนต�อ
อตัราสงัเคุราะห์แ์สงสทุธ์ ิ(ETR/P

n
) เป็นอกีพ็ารามืเิตอร์

ห์นึ� งที�สะท้อนคุวีามืผิู้ดปรกติของกระบุวีนการ
สังเคุราะห์์แสงของใบุพ็ืชได้เป็นอย์�างดี โดย์พ็บุวี�าคุ�า 
ETR/P

n
 ของใบุข้าวีที�เผู้ชิญสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือมีืคุ�า

สูงกวี�ากลุ�มืคุวีบุคุุมื (Figure 2D) และสูงขึ�นตามืระดับุ
คุวีามืรุนแรงของคุวีามืเคุ็มืที�เพ็ิ�มืขึ�น โดย์สัดส�วีนของ 
ETR/P

n
 ที� เพ็ิ�มืมืากขึ�น แสดงถึีงการเพ็ิ�มืขึ�นของ

กระบุวีนการตรึง O
2
 (Oxygenation) ของเอนไซ้มื์ 

rubisco ส�งผู้ลให์้เกิดปฏิิกิริย์าการตรึง CO
2
 ได้น้อย์ลง 

(Silva et al., 2011) และสะท้อนให์เ้ห์น็วี�าอเิลก็ตรอน

จำนวีนมืากได้เคุลื�อนย์้าย์ไปใช้ในกระบุวีนการอื�นนอก
เห์นือจากกระบุวีนการสังเคุราะห์์แสงและการห์าย์ใจ
เชงิแสง (Photorespiration) ได้แก� ปฏิกิิรยิ์า Mehler-
peroxidase (Baker et al., 2007; Ribeiro et al., 
2009) ซ้ึ�งการลดลงของคุ�า P

n
/C

i
 คุวีบุคุู�กับุการเพ็ิ�มืสูง

ขึ�นมืากของคุ�า ETR/P
n
 ของใบุข้าวีภัาย์ใตส้ภัาวีะเคุรยี์ด

จากเกลอืที�ระดบัุรนุแรง (120 mM) นี� ชี�ให์เ้ห์น็ถีงึคุวีามื
สูญเสีย์ของประสิทธ์ิภัาพ็การสังเคุราะห์์แสงของข้าวี
ภัาย์ใตส้ภัาวีะเคุรยี์ดจากคุวีามืเค็ุมืรนุแรง (Silva et al., 
2011) ซ้ึ�งทั�งสองพ็ารามืิเตอร์สามืารถีใช้เป็นดัชนีบุ�ง
บุอกระดับุคุวีามืรุนแรงของสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือใน
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ข้าวี KDML105 ในระย์ะแตกกอได้เป็นอย์�างดี
เมืื� อพ็ิจารณาการเปลี� ย์นแปลงของคุ� า

ประสิทธ์ิภัาพ็การใช้แสงสูงสุด (F
v
/F

m
) ของใบุข้าวี 

KDML105 ภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือ พ็บุวี�า คุ�า 
F

v
/F

m
 ของใบุข้าวีที�ได้รับุสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือทั�ง 2 

ระดับุ มืีคุ�าไมื�แตกต�างจากกลุ�มืคุวีบุคุุมื โดย์มืีคุ�าเฉลี�ย์
อย์ู�ที� 0.87 (Table 3) ซ้ึ�งเปน็ระดับุคุ�าของใบุพื็ช C3 ใน
สภัาพ็ปรกติ (Björkman and Demmig, 1987) จาก
ข้อมืูลดังกล�าวี แสดงให์้เห์็นวี�าสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือ
ที�จำลองขึ�นในการทดลองนี�ไมื�ก�อให์้เกิดคุวีามืเสีย์ห์าย์

กับุระบุบุรับุแสงสอง (PSII) ของใบุ โดย์ใบุข้าวี 
KDML105 ในระย์ะแตกกอที�ได้รับุสภัาวีะเคุรีย์ดจาก
คุวีามืเค็ุมืรุนแรงและย์าวีนาน ย์ังคุงสามืารถีรักษา
เสถีีย์รภัาพ็ของระบุบุแสงสอง (Photosystem II 
stability) เอาไว้ีได้ เช�นเดีย์วีกับุที�พ็บุในการทดลองของ 
Mishra et al. (1991) ซ้ึ�งพ็บุวี�าสภัาวีะเคุรยี์ดจากเกลอื
ไมื�ส�งผู้ลต�อกระบุวีนการเคุลื�อนย์้าย์อิเล็กตรอนและคุ�า 
F

v
/F

m
 ของใบุข้าวีสาลี (Triticum aesivum L.) โดย์

ปฏิิกิริย์าจากแสงที�ระบุบุแสงสองของใบุข้าวีสาลีที�ได้
รบัุสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือย์งัคุงดำเนินไปได้ดเีปน็ปรกติ

Table 3 Effect of salt stress on minimal fluorescence (F
o
), maximal fluorescence (F

m
) and 

maximum quantum efficiency of PSII (F
v
/F

m
) in control (0 mM NaCl) and salt-stress (Mild 

stress: 60 mM NaCl and severe stress: 120 mM NaCl) plants of KDML105 rice

Parameter Control Mild stress Severe stress P-value

F
0

F
m

F
v
/F

m

0.043 ± 0.002
0.337 ± 0.004
0.872 ± 0.007

0.044 ± 0.002
0.327 ± 0.008
0.867 ± 0.009

0.044 ± 0.002
0.322 ± 0.005
0.865 ± 0.006

ns
ns
ns

Values are mean ± standard error (n=4). ns = non-significant difference

 จากผู้ลการทดลองที� ได้  พ็บุวี�า ต้นข้าวี 
KDML105 ที�ได้รับุสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�จำลองขึ�น
ทั�ง 2 ระดับุ เกิดกระบุวีนการสังเคุราะห์์แสงของใบุได้
น้อย์ลง (คุ�า P

n
 และ P

max
 ลดลง) เมืื�อเปรีย์บุเทีย์บุกับุ

กลุ�มืคุวีบุคุมุื จากการปิดแคุบุลงของปากใบุเป็นห์ลัก ใน
ขณะที�ระบุบุรับุแสงของใบุย์ังไมื�ได้รับุผู้ลกระทบุจาก
สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือ สอดคุล้องกับุผู้ลการทดลอง
ของ Shunkao and Theerakulpisut (2019) ที�พ็บุวี�า
ต้นข้าวี KDML105 ในระย์ะการเจริญเติบุโตทางด้าน
ลำต้นที�ไดร้บัุสภัาวีะเคุรยี์ดจากเกลอืมือีตัราสังเคุราะห์์
แสงสุทธิ์ของใบุลดลง แต�ปฏิกิิรยิ์าจากแสงยั์งดำเนินไป
ได้อย์�างปรกติ และสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือไมื�ส�งผู้ลต�อ
การสะสมืมืวีลแห้์งของต้นขา้วีในระย์ะนี� โดย์ระดับุการ
ทนเค็ุมืย์งัขึ�นอยู์�กับุระย์ะการเจรญิเติบุโตของต้นข้าวีใน

ขณะที�ได้รับุสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือ ต้นข้าวีในระย์ะ
งอกและต้นกล้ามืีคุวีามือ�อนแอมืากต�อสภัาวีะเคุรีย์ด
จากเกลอื โดย์จะทนทานเพ็ิ�มืมืากขึ�นในระย์ะการเจรญิ
เตบิุโตทางลำตน้ และอ�อนแอต�อสภัาวีะเคุรยี์ดจากเกลอื
อีกคุรั�งในระย์ะสืบุพ็ันธ์ุ์ (Heenan et al., 1988)

ปีริมาณรงควัต่ถุในใบั
ใบุข้าวี KDML105 ภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจาก

เกลือทั�ง 2 ระดับุ มืีปริมืาณคุลอโรฟิื่ลล์ เอ (Chl a)  
คุลอโรฟื่ิลล์ บุี (Chl b) ปริมืาณคุลอโรฟื่ิลล์ทั�งห์มืด 
(Total Chl) สัดส�วีนของปริมืาณคุลอโรฟื่ิลล์ เอ ต�อ  
คุลอโรฟิื่ลล์ บุี (Chl a/b) และปริมืาณแคุโรทีนอย์ด์ 
(Car) ไมื�แตกต�างกนัทางสถีติเิมืื�อเปรยี์บุเทยี์บุกบัุใบุขา้วี
ในกลุ�มืคุวีบุคุุมืที�ไมื�ได้รับุสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือ 
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(Table 4) แสดงให์้เห์็นวี�า สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือไมื�
ก�อให้์เกิดคุวีามืเสีย์ห์าย์กับุรงคุวัีตถุีห์ลัก (Primary 
pigments) ของระบุบุรับุแสงของใบุ สอดคุล้องกับุ
ข้อมืูลการเปลี�ย์นแปลงของคุ�า F

v
/F

m 
ของใบุข้าวี 

KDML105 ที�วีัดได้ ซ้ึ�งบุ�งบุอกวี�าไมื�มีืคุวีามืเสีย์ห์าย์ 
เกดิขึ�นกบัุระบุบุรับุแสงของใบุข้าวีภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ด
จากคุวีามืเคุ็มืทั�ง 2 ระดับุ

Table 4 Effect of salt stress on chlorophyll a content (Chl a), chlorophyll b content (Chl b), 
total chlorophyll content (Total Chl), ratio of chlorophyll a to chlorophyll b (Chl a/b) 
and carotenoid content (Car) in control and salt-stressed plants of KDML105 rice

Parameter Control Mild stress Severe stress P-value

Chl a (mg g-1FW)

Chl b (mg g-1 FW)

Total Chl (mg g-1 FW)

Chl a/b

Car (mg g-1 FW)

3.07 ± 0.06

1.17 ± 0.04

4.23 ± 0.09

2.63 ± 0.08

7.12 ± 0.66

3.01 ± 0.21

1.19 ± 0.10

4.20 ± 0.31

2.56 ± 0.08

6.75 ± 0.69

2.74 ± 0.25

1.04 ± 0.07

3.78 ± 0.32

2.62 ± 0.07 

5.33 ± 0.77

ns

ns

ns

ns

ns

Values are mean ± standard error (n=4). ns = non-significant difference

 ความเข�มข�นของธีาตุ่อาหารที่่�ปีรากฏในใบั
เมืื�อพ็ิจารณาคุวีามืเข้มืข้นของธ์าตุอาห์าร

แต�ละชนดิที�ปรากฏิในใบุขา้วี KDML105 ที�ได้รับุสภัาวีะ
เคุรีย์ดจากเกลือทั�ง 2 ระดับุ พ็บุวี�า ใบุข้าวีที�ได้รับุ
สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือมืคีุวีามืเข้มืขน้ของ Na ที�ปรากฏิ
สูงกวี�ากลุ�มืคุวีบุคุุมือย์�างมืีนัย์สำคุัญทางสถีิติ โดย์เมืื�อ
ระดับุคุวีามืรุนแรงของสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือเพ็ิ�มืขึ�น 
จะมืกีารสะสมืของ Na ในใบุสงูขึ�นตามืไปด้วีย์ (Table 5) 
ชี�ให์เ้ห์น็วี�า ตน้ขา้วีไมื�มืกีลไกในการปอ้งกนัการเคุลื�อนที�
ของ Na เขา้สู�ตน้พ็ชืผู้�านราก และเกิดการขนส�ง Na ไป
เก็บุสะสมืไวี้ที�ใบุ เช�นเดีย์วีกับุที�มืีการราย์งานในพ็ืช
ห์ลาย์ชนิด เช�น ฝ้าย์ (Guo et al., 2020) และสบุู�ดำ 
(Silva et al., 2011) นอกจากนี� ใบุข้าวีที�ได้รับุสภัาวีะ
เคุรีย์ดจากเกลือย์ังมืีคุวีามืเข้มืข้นของ B สูงกวี�าใบุข้าวี
ปรกติในกลุ�มืคุวีบุคุุมือย์�างมืีนัย์สำคุัญทางสถีิติอีกด้วีย์ 
สำห์รับุคุวีามืเข้มืข้นของธ์าตุอาห์ารชนิดอื�นที�ทำการ
วีิเคุราะห์์ ได้แก� N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu และ 
Zn พ็บุวี�า ไมื�มืคีุวีามืแตกต�างกนัทางสถีติิระห์วี�างใบุขา้วี

ในกลุ�มืคุวีบุคุมุืและกลุ�มืที�ไดร้บัุสภัาวีะเคุรยี์ดจากเกลอื 
(Table 5)

การสะสมืของ Na เพ็ิ�มืขึ�นในใบุข้าวีภัาย์ใต้
สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือ ส�งผู้ลต�อเนื�องให์้สัดส�วีนคุวีามื
เขม้ืข้นระห์วี�าง K และ Na (K/Na ratio) มืคีุ�าลดลงตามื
ไปด้วีย์ (Table 5) ซ้ึ�งการลดลงของสัดส�วีนระห์วี�าง
คุวีามืเข้มืข้นของ K/Na ในใบุพ็ืชสามืารถีใช้เป็นดัชนีที�
บุ�งบุอกถีงึคุวีามืรุนแรงของสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลอืและ
คุวีามืไมื�สมืดุลของการรักษาระดับุไอออน (Ionic 
homeostasis) ในเซ้ลลข์องใบุพ็ชืภัาย์ใตส้ภัาวีะเคุรยี์ด
จากเกลือได้เป็นอย์�างดี (Hniličková et al., 2019; 
Guo et al., 2020) นอกจากนี� การลดลงของ
ประสิทธ์ิภัาพ็การตรึงคุาร์บุอนไดออกไซ้ด์ของใบุพ็ืช
ภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือ มืักเกิดคุวีบุคุู�กับุการ
สะสมื Na ที�มืากเกินไปของเซ้ลล์ใบุและการลดลงของ
สัดส�วีนคุวีามืเข้มืข้น K/Na ของใบุอีกด้วีย์ (Netondo 
et al., 2004; López-Climent et al., 2008; Silva 
et al., 2011; Bose et al., 2017)
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Table 5 Nutrient concentration and K/Na ratio of leaves in control (0 mM NaCl) and salt-stress 
(Mild stress: 60 mM NaCl and severe stress: 120 mM NaCl) plants of KDML105 rice

Concentration Control Mild stress Severe stress P-value

N (% dry mass)

P (% dry mass)

K (% dry mass)

Ca (% dry mass)

Mg (% dry mass)

Na (% dry mass)

Fe (mg g-1 dry mass)

Mn (mg g-1 dry mass)

Cu (mg g-1 dry mass)

Zn (mg g-1 dry mass)

B (mg g-1 dry mass)

K/Na ratio

3.19 ± 0.06

0.49 ± 0.08

2.82 ± 0.52

0.47 ± 0.07

0.34 ± 0.04

0.13 ± 0.01a

412.07 ± 140.05

570.05 ± 105.35

4.25 ± 0.78

23.27 ± 7.33

5.82 ± 0.81a

22.35 ± 4.89b

2.47 ± 0.49

0.47 ± 0.02

2.11 ± 0.12

0.48 ± 0.04

0.38 ± 0.03

0.28 ± 0.01b

287.29 ± 80.07

424.96 ± 58.25

3.40 ± 0.44

14.78 ± 1.95

19.79 ± 2.64b

7.73 ± 0.38a

3.20 ± 0.02

0.39 ± 0.01

2.30 ± 0.10

0.49 ± 0.02

0.39 ± 0.02

0.62 ± 0.07c

155.18 ± 25.27

481.95 ± 68.72

4.07 ± 0.24

12.75 ± 2.77

19.27 ± 0.80b

3.78 ± 0.28a

ns

ns

ns

ns

ns

**

ns

ns

ns

ns

**

**

Values are mean ± standard error (n=4). Means within a row followed by the different letters 
are significantly different according to Duncan’s new multiple range test. ** Statistically significant 
difference at P < 0.01, ns = non-significant difference

สรุปี

การจำลองสภัาวีะเคุรยี์ดจากเกลอืในเขตราก
ข้าวีพ็ันธ์ุ์ KDML105 ในระย์ะแตกกอ โดย์การชักนำ
ด้วีย์ NaCl รุนแรง 2 ระดับุ จนกระทั�งให์้ต้นข้าวีปรับุ
ตัวีและตอบุสนองต�อสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�ให้์
ย์าวีนาน 28 วีัน สามืารถีวัีดผู้ลกระทบุทางสรีรวิีทย์า
ของข้าวีในระย์ะแตกกอต�อสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือได้
อย์�างชัดเจน ดังนี� ภัาย์ใต้สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือที�
ระดับุต�ำ (60 mM NaCl) ต้นข้าวีใช้กลไกการปิดแคุบุ
ลงของปากใบุเพ็ีย์งอย์�างเดีย์วี ซ้ึ�งการลดลงของคุ�าการ
ชักนำการเปิดปิดปากใบุส�งผู้ลให้์อัตราการสังเคุราะห์์
แสงสุทธ์ิและอัตราการคุาย์น�ำของใบุข้าวีลดลงตามืไป
ด้วีย์ แต�เมืื�อสภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือเพ็ิ�มืขึ�นสู�ระดับุ
รุนแรง (120 mM NaCl) พ็บุวี�า อัตราการสังเคุราะห์์

แสงสุทธ์ิและอัตราการคุาย์น�ำลดลงมืากตามืการลดลง
ของคุ�าการชักนำการเปิดปิดปากใบุ และเกิดขึ�นคุวีบุคุู�
กบัุการลดลงของประสทิธ์ภิัาพ็การตรงึ CO

2 
(การลดลง

ของคุ�า P
n
/C

i
) และประสิทธิ์ภัาพ็การใช้แสงของใบุ  

(การลดลงของคุ�า φ
PSII 

และ ETR และการเพ็ิ�มืขึ�นของ
คุ�า ETR/P

n
) แต�สภัาวีะเคุรีย์ดจากเกลือทั�ง 2 ระดับุ ไมื�

ก�อให์้เกิดคุวีามืเสีย์ห์าย์ต�อระบุบุรับุแสงของใบุ โดย์คุ�า
ประสิทธ์ิภัาพ็การใช้แสงสูงสุด (F

v
/F

m
) และปริมืาณ 

คุลอโรฟื่ิลล์ (Chl) ของใบุข้าวีย์ังอย์ู�ในระดับุปรกติ 
นอกจากนี� สภัาวีะเคุรยี์ดจากเกลอืยั์งส�งผู้ลให้์คุวีามืเข้มืข้น
ของ Na ที�ปรากฏิในใบุสูงขึ�น และสัดส�วีนคุวีามืเข้มืข้น
ของ K/Na ในใบุข้าวีลดลงด้วีย์ พ็ารามืิเตอร์ที�ใช้เป็น
ดชันรีะบุคุุวีามืรนุแรงของสภัาวีะเคุรยี์ดจากเกลอืได ้คุอื  
คุ�าการชักนำการเปิดปิดปากใบุ คุ�าประสิทธ์ิภัาพ็การ
ตรึงคุาร์บุอนไดออกไซ้ด์ชั�วีขณะ (P

n
/C

i
) อัตราการ



ส.วก.ท.

91วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีีท่� 53 ฉบัับัท่� 1 มกราคม-เมษายน 2565

เคุลื�อนย์้าย์อิเล็กตรอน (ETR) และสัดส�วีนของอัตรา
เคุลื�อนย้์าย์อิเล็กตรอนต�ออัตราสังเคุราะห์์ สุทธิ์  
(ETR/P

n
)

กิต่ต่ิกรรมปีระกาศ์ 

 งานวีิจัย์นี�ได้รับุการสนับุสนุนจากศูนย์์คุวีามื
เป็นเลิศด้านเทคุโนโลย์ีชีวีภัาพ็เกษตร สำนักงานปลัด
กระทรวีงการอุดมืศึกษา วีิทย์าศาสตร์ วีิจัย์และ
นวีัตกรรมื และขอขอบุคุุณศูนย์์วิีจัย์และพั็ฒนาพ็ืชผู้ัก
เขตร้อน มืห์าวีิทย์าลัย์เกษตรศาสตร์ วีิทย์าเขตกําแพ็ง
แสน จังห์วีัดนคุรปฐมื ที�อนุเคุราะห์์ให์้ใช้โรงเรือนเพ็ื�อ
เป็นสถีานที�ในการวีิจัย์
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