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บทคัดย่ อ
ศึกษาผลของกรดแอบซิ ซิกและไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ต่อสรี รวิทยา เมแทบอลิซึมของคาร์ โบไฮเดรต และ
ปริ มาณแอนโทไซยานินในใบข้าวเหนียวดาพันธุ์ GS. No. 00621 โดยปลูกข้าวเหนียวดาจนอายุ 21 วัน แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม
คือกลุ่มควบคุม ซึ่ งพ่นทางใบด้วยน้ ากลัน่ แล้วรดน้ าตามปกติ, กลุ่มสภาวะแล้ง ซึ่ งพ่นทางใบด้วยน้ ากลัน่ แล้วงดให้น้ า,
กลุ่มที่พ่นทางใบด้วย ABA ความเข้มข้น 20 mg/l แล้วงดให้น้ า, กลุ่มที่พน่ ทางใบด้วย H2O2 ความเข้มข้น 1 mM แล้วงด
ให้น้ า และกลุ่มที่ พ่นทางใบด้วย ABA ความเข้มข้น 20 mg/l ร่ วมกับ H2O2 ความเข้มข้น 1 mM แล้วงดให้น้ า โดยงดให้
น้ าเป็ นเวลา 7 วัน ผลการศึกษาพบว่า สภาวะแล้งทาให้การเจริ เเติบโตของข้าวเหนี ยวดาลดลง เช่นเดียวกับปริ มาณน้ า
สัมพัทธ์ในใบและปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ แต่ส่งผลให้มีปริ มาณแอนโทไซยานิ นเพิ่มขึ้น การพ่นทางใบด้วย H2O2 ส่งผล
ให้ขา้ วเหนี ยวดามี ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ คลอโรฟิ ลล์บี และคลอโรฟิ ลล์รวมเพิ่มขึ้น เช่นเดี ยวกับปริ มาณแอนโทไซ
ยานินและปริ มาณแป้ งในใบ ในขณะที่การพ่นทางใบด้วย ABA เพียงอย่างเดียวไม่มีผลต่อปริ มาณแอนโทไซยานินในใบ
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the effects of ABA and H2O2 on physiology, carbohydrate
metabolism and anthocyanin content in leaves of purple glutinous rice cv. GS. No. 00621. Rice seedlings were grown
for 21 days and separated into 5 groups including control, drought, ABA, H 2O2 and ABA+H2O2. Control and drought
groups were foliar-sprayed with distilled water while ABA, H2O2 and ABA+H2O2 were foliar-sprayed with 20 mg/l
ABA, 1 mM H2O2 and 20 mg/l ABA with 1 mM H2O2 respectively. Control group was watered daily while the others
were subjected to drought stress by withholding water for 7 days. Drought stress reduced growth of purple glutinous
rice as well as relative water content and chlorophyll-a content but increasing in anthocyanin content. Foliar sprayed
with H2O2 enhanced chlorophyll-a, chlorophyll-b and total chlorophyll content as well as anthocyanin content and
starch content in the leaves. Nevertheless, foliar sprayed with ABA had no effect on anthocyanin content in leaves.

คาสาคัญ: กรดแอบซิซิก ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ แอนโทไซยานิน
Keywords: Abscisic acid, Hydrogen peroxide, Anthocyanin
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BMP5-2
การป้ องกันอันตรายจากสภาวะที่มีความเข้มของแสงที่
สู งเกิ น ไป (photoinhibition) ซึ่ งพบว่ า พื ช จะมี ก าร
สะสมแอนโทไซยานิ น ในปริ มาณที่ สู ง ขึ้ นเมื่ อ ได้
รั บ แสงที่ มี ค วามเข้ม สู ง หรื อ รั ง สี อ ัล ตราไวโอเล็ ต
นอกจากนี้ยงั เชื่อว่าแอนโทไซยานินในใบอาจทาหน้าที่
ในการกาจัดสารอนุ มูลอิสระ ที่ พืชสร้างขึ้นเมื่อพืชอยู่
ในสภาวะเครี ยด จากหลักฐานต่าง ๆ ที่ กล่าวมาทาให้
เชื่อว่าการสะสมแอนโทไซยานินเป็ นกลไกหนึ่งในการ
ป้ องกั น ตั ว เองของพื ช จากสภาวะแวดล้ อ มที่ ไม่
เหมาะสม (Steyn et al., 2002)
สภาวะแล้ง (drought stress) ส่ งผลกระทบต่ อ
กระบวนการทางสรี รวิท ยาภายในพื ชหลายประการ
เช่น ปริ มาณน้ าในเซลล์ที่ลดลง ทาให้พืชไม่สามารถ
รักษาแรงดัน เต่งของเซลล์ ส่ งผลให้การเจริ เ เติ บ โต
หยุด ชะงัก ลง การปิ ดปากใบ เพื่ อ ลดการสู เ เสี ย น้ า
ภายในเซลล์ การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา โดย
การม้วนของใบ หรื อลดจานวนใบ เพื่ อลดอัตราการ
คายน้ า นอกจากนี้ ยงั พบว่าพืชบางชนิ ดมีความสามารถ
ในการสร้ างและสะสมตัวถู กละลายที่ ไม่ เป็ นพิ ษ ต่ อ
เซลล์ เช่น โพรลีน น้ าตาล น้ าตาลแอลกอฮอล์ ไกลซี น
บีเทน เป็ นต้น การสะสมตัวถูกละลายเหล่านี้ ส่งผลให้
พื ช สามารถรั กษาศักย์ข องน้ าในเซลล์ให้ต่ ากว่าศักย์
ของน้ าภายนอกเซลล์ ทาให้น้ าสามารถเคลื่อนที่ เข้าสู่
เซลล์ได้อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ฮอร์ โมนที่ เกี่ ยวข้อง
กับสภาวะแล้งของพืช คือ กรดแอบซิ ซิกซึ่ งจะเพิ่มสู ง
ขึ้ น ภายในระยะเวลาไม่ น านหลังจากที่ พื ช เริ่ ม อยู่ใ น
สภาวะแล้ง ผลที่ เห็ นได้เด่นชัดของกรดแอบซิ ซิก คื อ
กระตุน้ การปิ ดปากใบ นอกจากนี้ ยงั พบว่า กรดแอบซิ
ซิ กมีผลต่อการแสดงออกของยีนหลายตัว ที่ ทาให้พืช
สามารถปรับตัวอยู่ในสภาวะที่ ไม่เหมาะสมต่อไปได้
ระยะหนึ่ ง (Chandler and Robertson, 1994) ซึ่ งกรด
แอบซิ ซิ ก มี ผ ลในการกระตุ ้น ให้ มี ก ารสะสมตัว ถู ก
ละลายบางชนิ ด เช่น โพรลีน น้ าตาลแอลกอฮอล์ หรื อ
น้ าตาลในปริ มาณที่ สูงขึ้น เพื่อรักษาสมดุลของน้ าใน
เซลล์ นอกจากนี้ ยังมี ร ายงานว่า กรดแอบซิ ซิ ก มี บ ท
บาทสาคัเในการชักน าให้มีการสะสมแอนโทไซยา

บทนา
ข้าวเหนี ยวดา (purple glutinous rice) หรื อเรี ยก
ตามภาษาพื้นเมื องของทางเหนื อและตะวันออกเฉี ยง
เหนื อว่า ข้าวก่ า คือ ข้าวเหนี ยวที่ มีเมล็ดสี ม่วงดาจนถึง
แดงก่ า เป็ นข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่ ปลูกทัว่ ไปทุ กภูมิภาค
ของประเทศ ส่ วนใหเ่นิยมนาข้าวเหนี ยวดามาบริ โภค
ในรู ป ของอาหารหวาน เช่ น ข้า วหลาม ข้า วเหนี ย ว
สั ง ขยา ห รื อใน รู ปของอาห ารเพื่ อ สุ ขภาพ เช่ น
ธัเเาหารข้าวเหนียวดาอบกรอบ เครื่ องดื่มธัเเาหาร
สาเร็ จรู ป เป็ นต้น ปั จจุบนั ประชาชนหันมานิยมบริ โภค
อาหารเพื่อสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้น การนาข้าวเหนี ยวดามา
พัฒนาให้เป็ นหนึ่งในอาหารเพื่อสุ ขภาพ หรื อเป็ นส่ วน
ประกอบในผลิตภัณฑ์บารุ งสุ ขภาพ ยา เครื่ องสาอาง
และเวชภัณฑ์ต่างๆ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบั ข้าวเหนี ยว
ดาได้อีกทางหนึ่ ง ในข้าวเหนี ยวดามีสารแกมมา-โอไร
ซานอล (gamma oryzanol) ซึ่ งมีคุณสมบัติในการต้าน
การเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน รวมถึงลดการดูดซึ มคลอ
เรสเตอรอล นอกจากนี้ ในข้าวเหนี ยวด ายังมี สารสี ที่
สาคัเคือ แอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งเป็ นสารสี
ที่พบในพืชผักผลไม้หลายชนิ ด ในปั จจุบนั พบว่าสารสี
ชนิ ดนี้เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระที่สาคัเ โดยการทาให้
อนุ มูลอิสระที่ สามารถสร้างความเสี ยหายให้แก่ เซลล์
และเนื้ อเยื่อต่างๆ ของร่ างกายอยูใ่ นสภาพที่ เป็ นกลาง
ช่วยการหมุนเวียนของกระแสโลหิ ต ชะลอการเสื่ อม
ของเซลล์ร่างกาย มี รายงานว่า สารแอนโทไซยานิ น
สามารถลดการเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจได้ (Mazza,
2007) นอกจากนี้ ยงั พบว่า การได้รับสารแอนโทไซยา นิ นใน
ปริ ม าณสู ง อาจจะสามารถลดโอกาสในการเกิ ดโรคหัวใจ
ขาดเลือดได้ในหเิงวัยกลางคน (Cassidy et al., 2013)
การสะสมแอนโทไซยานิ นในข้าวจะแตกต่าง
กันขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดและสายพันธุ์ นอกจากนี้ ยงั ขึ้นอยูก่ บั
สภาพแวดล้อ มที่ เป็ นตัว แปรส าคัเ ในการก าหนด
ปริ มาณการสร้างและสะสมแอนโทไซยานิ น ซึ่ งแอน
โทไซยานิ นในข้าวมีบทบาทสาคัเคือ ช่วยเสริ มความ
ทนทานต่ อ สภาวะที่ ไ ม่ เหมาะสมได้ดี ยิ่ง ขึ้ น หน้า ที่
สาคัเอย่างหนึ่ งของแอนโทไซยานินที่สะสมในใบคือ
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กลุ่ ม ควบคุ ม ซึ่ งพ่ น ทางใบด้ว ยน้ ากลั่น แล้ว รดน้ า
ตามปกติ , กลุ่มสภาวะแล้ง ซึ่ งพ่นทางใบด้วยน้ ากลัน่
แล้วงดให้น้ า, กลุ่มที่พน่ ทางใบด้วย ABA ความเข้มข้น
20 mg/l แล้ว งดให้ น้ า, กลุ่ ม ที่ พ่ น ทางใบด้ ว ย H2O2
ความเข้มข้น 1 mM แล้วงดให้น้ า และกลุ่มที่พน่ ทางใบ
ด้วย ABA ความเข้ม ข้น 20 mg/l ร่ วมกับ H2O2 ความ
เข้มข้น 1 mM แล้วงดให้น้ า งดให้น้ าเป็ นเวลา 7 วัน
ลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของพืช
สุ่ มตัวอย่างพืชจานวน 4 ต้น จากแต่ละกลุ่มทด
ลอง ล้างดินบริ เวณราก วัดความยาวของลาต้นและราก
จากนั้น น าไปชั่งน้ าหนัก สดของล าต้น และราก แล้ว
นาไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 80 ºC เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง
นามาชัง่ น้ าหนักแห้งของลาต้นและราก
หาปริ มาณน้ าสัมพัทธ์ในใบ โดยสุ่ มใบที่สามที่
ขยายเต็มที่ ตัดใบพืชสดให้มีขนาดประมาณ 0.5×0.5
ตารางเซนติ เมตร จ านวน 1 ชิ้ น บัน ทึ ก น้ าหนั ก สด
น าไปแช่ ใ นน้ ากลั่น ที่ ป ราศจากอิ อ อน เป็ นเวลา 12
ชั่ว โมง ซั บ ให้ แ ห้ ง น าไปชั่ ง น้ าหนั ก ที่ มี น้ าอิ่ ม ตัว
จากนั้นนาไปอบให้แห้งที่ อุณหภูมิ 80 ºC เป็ นเวลา 72
ชั่ว โมง บั น ทึ ก น้ าหนั ก แห้ ง ค านวณหาปริ ม าณน้ า
สัมพัทธ์ในใบตามวิธีของ Turner (1981)
หาร้ อ ยละการรั่ วไหลของสารอิ เล็ กโทรไลต์
โดยใช้ต ัว อย่างใบพื ช ใบเดี ย วกับ การหาปริ ม าณน้ า
สั ม พั ท ธ์ ใ นใบ น าตั ว อย่ า งใบพื ช สดประมาณ 20
มิลลิกรัม ตัดเป็ นชิ้นขนาดเล็กใส่ ในหลอดทดลอง เติม
น้ ากลัน่ ปราศจากอิออน ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้
ในที่ มืดเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง นามาวัดค่าการนาไฟฟ้ า
ด้วยเครื่ อง electrical conductivity meter จะได้ค่า EC1
จากนั้น น าหลอดทดลองไปต้ม ในเครื่ องอุ่น สารด้วย
ความร้อนแห้ง เป็ นเวลา 20 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น นามาวัด
ค่าการน าไฟฟ้ าอี กครั้ ง จะได้ค่า EC2 น าค่าทั้งสองมา
คานวณ หาร้ อยละการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต์
ตามวิธีของ Baninasab and Ghobadi (2011)
หาปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบ โดยสุ่มใบที่สามที่
ขยายเต็มที่ นาตัวอย่างใบพืชสดประมาณ 30 มิลลิกรัม
ใส่ ใน ห ลอดท ดลองที่ มี ฝาปิ ด เติ ม 80% acetone

นิ นในใบข้าวเพิ่มขึ้น โดยพบว่าไฮโดรเจนเพอร์ ออก
ไซด์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสะสมแอนโทไซยานิ นใน
ใบพืช (Hung et al., 2008)
เมื่ อ พื ช อยู่ใ นสภาวะแล้ง ส่ ง ผลให้ อ ัต ราการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงลดลง เกิดสารประกอบออกซิเจนที่
ไวต่อปฏิกิริยา (reactive oxygen species; ROS) ซึ่ งสาร
ดัง กล่ าวมี คุ ณ สมบัติ เป็ นตัวออกซิ ไดซ์ อ ย่างรุ น แรง
ที่ สามารถทาลายโมเลกุลของสารต่าง ๆ เช่ น ดี เอ็นเอ
โปรตี น เยื่อหุ ้มเซลล์ รวมทั้งโครงสร้างของเซลล์พื ช
ซึ่ งพบว่าไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
กระบวนการของการเกิด ROS มีบทบาทสาคัเในการ
เป็ นโมเลกุลสัเเาณภายใต้สภาวะเครี ยดต่างๆ ในพืช
มีรายงานว่าไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ช่วยให้ใบข้าวมี
การสะสมแอนโทไซยานิ น เพิ่ ม สู ง ขึ้ น (Hung et al.,
2008) อาจทาให้พืชทนต่อสภาวะแล้งได้ดีข้ ึน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึกษาผลของกรดแอบซิ ซิกและไฮโดรเจนเพอร์
ออกไซด์ ต่ อ สรี ร วิท ยา เมแทบอลิ ซึ ม ของคาร์ โ บไฮ
เดรต และปริ มาณแอนโทไซยานินในใบข้าวเหนี ยวดา
ภายใต้สภาวะแล้ง
วิธีการวิจยั
ตัวอย่ างพืชและการปลูก
นาเมล็ดข้าวเหนียวดาพันธุ์ GS. No. 00621 โดย
ได้รั บ ความอนุ เคราะห์ จ าก ผศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิ ง
ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืช
ไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คัดเลือก
เมล็ดที่สมบูรณ์ ล้างให้สะอาดแล้วนาเมล็ดมาแช่ลงใน
น้ ากลั่น ที่ ป ราศจากอิ ออน เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง เพาะ
เมล็ดในจานเพาะเชื้อ โดยใช้กระดาษกรองรองภาชนะ
พรมน้ าให้ชุ่มเป็ นเวลา 4 วัน เมื่อเมล็ดมีรากเกิดขึ้น ย้าย
ไปปลู ก ในกระถางพลาสติ กบรรจุ ดิ น น าไปวางใน
เรื อนเพาะชาที่ มีแสงตามธรรมชาติ รดน้ ากระถางละ
500 มิ ลลิ ลิต ร เมื่ อต้น กล้ามี อายุครบ 21 วัน แบ่ งออก
เป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 กระถาง กระถางละ 10 ต้น คื อ
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BMP5-4
นาไปต้มในเครื่ องอุ่นสารด้วยความร้อนแห้งที่อุณหภูมิ
100 ºC เป็ นเวลา 10 นาที เพื่อ ทาให้ ฟ รุ กโตสเกิ ดการ
สลายตั ว จากนั้ นเติ ม resorcinol ความเข้ ม ข้ น 1%
ปริ ม าตร 250 ไมโครลิ ตร และเติ ม HCl ความเข้มข้น
30% ปริ มาตร 750 ไมโครลิตร นาไปแช่ในอ่างน้ าอุ่นที่
อุ ณ หภู มิ 80 ºC เป็ นเวลา 10 นาที น ามาวัด ค่ า การ
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง spectrophotometer ที่ความยาว
คลื่ น 520 นาโนเมตร หาปริ มาณน้ าตาลซู โครส โดย
เทียบกับสารละลายน้ าตาลซูโครสมาตรฐาน (Robbins
and Pharr, 1987) จากนั้นหาปริ มาณน้ าตาลกลูโคสโดย
ใช้ เ อ น ไ ซ ม์ hexokinase แ ล ะ glucose-6-phosphate
dehydrogenase โด ยน าส ารละ ล ายที่ ส กั ด ได้ 100
ไมโครลิ ต ร ใส่ ใ นหลอดทดลอง เติ ม glucose assay
mixture ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าเป็ นเวลา 30 นาที นา
มาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง spectrophotometer
ที่ ค วามยาวคลื่ น 390 นาโนเมตร ค านวณหาปริ ม าณ
น้ าตาลกลู โ คสโดยเที ยบกั บ สารละลายกลู โ คส
มาตรฐาน (Madore, 1990) จากนั้นนาตัวอย่างใบพืชที่
สกัดน้ าตาลออกหมดแล้ว มาหาปริ มาณแป้ ง โดยเติ ม
KOH ความเข้ ม ข้ น 2 N ปริ มาตร 400 ไมโครลิ ต ร
ลงใน ตั ว อย่ า งใบ พื ช น าไป แช่ ใน อ่ า งน้ าอุ่ น ที่
อุ ณ หภู มิ 90 ºC เป็ นเวลา 1 ชั่ว โมง จากนั้ นปรั บ pH
โดยเติ ม acetic acid ความเข้ม ข้น 10% ปริ ม าตร 600
ไมโค รลิ ต ร จากนั้ น ย่ อ ยแป้ งโดยเติ ม เอน ไซ ม์
amyloglucosidase ปริ ม าตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร น าไปแช่ ใ น
อ่ า งน้ าอุ่ น ที่ อุ ณ หภู มิ 45 ºC เขย่ า ทิ้ ง ไว้เป็ นเวลา 12
ชัว่ โมง ดูดตัวอย่างที่ยอ่ ยแล้ว ปริ มาตร 20 ไมโครลิตร
ใส่ ห ลอดทดลอง จากนั้ นท าการหาปริ ม าณน้ าตาล
กลูโคสที่เกิดขึ้นจากการย่อยแป้ งตามวิธีของ Madore (1990)

ปริ มาตร 5 มิ ลลิ ลิตร เก็บในที่ มืดที่ อุณหภูมิห้อง เป็ น
เวลา 48 ชั่วโมง น าสารละลายที่ ส กัด ได้ม าวัด ค่ าการ
ดูดกลื นแสงด้วยเครื่ องspectrophotometer ที่ ความยาว
คลื่ น 645 และ 663 นาโนเมตร ค านวณหาปริ ม าณ
คลอโรฟิ ลล์ตามวิธีของ Arnon (1949)
วิเคราะห์ ปริมาณแอนโทไซยานินในใบพืช
นาตัวอย่างใบพืชสดประมาณ 30 มิลลิกรัม ใส่
ในหลอดทดลองที่ มี ฝ าปิ ด เติ ม acidified methanol
ปริ มาตร 5 มิ ลลิ ลิตร เก็บในที่ มืดที่ อุณหภูมิห้อง เป็ น
เวลา 48 ชั่วโมง น าสารละลายที่ ส กัด ได้ม าวัด ค่ าการ
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง spectrophotometer ที่ความยาว
คลื่ น 535 นาโนเมตร ค านวณหาปริ ม าณแอนโทไซ
ยานินตามวิธีของ Abdel-Aal and Hucl (1999)
วิเคราะห์ ปริมาณคาร์ โบไฮเดรตในใบพืช
นาตัวอย่างใบพืชสดประมาณ 50 มิลลิกรัม ใส่
ในหลอดทดลอง เติ ม ethanol ความเข้ ม ข้ น 80%
ปริ มาตร 3 มิ ลลิ ลิตร น าไปต้ม ในน้ าเดื อดเป็ นเวลา 1
นาที จากนั้น น าไปแช่ ในอ่ างน้ าอุ่ น ที่ อุ ณ หภูมิ 65 ºC
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เพื่อสกัดน้ าตาลออกจากใบพืช เก็บ
สารละลายใส่ ในหลอดใหม่ สกัดซ้ า 3 ครั้ง จนได้สาร
ละลายครบ 9 มิลลิ ลิตร นาสารละลายที่ สกัดได้ไปหา
ปริ มาณน้ าตาล ส่ วนใบพืชที่สกัดน้ าตาลออกหมดแล้ว
นาไปหาปริ มาณแป้ ง
หาปริ มาณน้ าตาลรวม ด้วยวิธี phenol-sulfuric
นาสารละลายที่ สกัดจากใบพืช ปริ มาตร 100 ไมโคร
ลิตร ใส่ ในหลอดทดลอง เติม phenol ความเข้มข้น 5%
ปริ มาตร 500 ไมโครลิตร และเติม sulfuric acid ความ
เข้มข้น ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้เป็ นเวลา 10 นาที
เขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้อีก 30 นาที นามาวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง spectrophotometer ที่ความยาว
คลื่ น 490 นาโนเมตร ค านวณหาปริ ม าณน้ าตาลรวม
โดยเที ยบกับสารละลายกลูโคสมาตรฐาน (Dubois et
al., 1956) จากนั้น หาปริ ม าณน้ าตาลซู โ ครส ด้ว ยวิ ธี
resorcinol-HCl โดยน าสารละลายที่ ส กัด จากใบพื ช
ปริ ม าตร 500 ไมโครลิ ต ร ใส่ ใ นหลอดทดลอง เติ ม
NaOH ความเข้ม ข้น 0.2 N ปริ ม าตร 100 ไมโครลิ ต ร

ผลการวิจยั
ผลของกรดแอบซิ ซิกและไฮโดรเจนเพอร์ ออก
ไซด์ ต่อการเจริญเติบโตของต้ นกล้ าข้ าวเหนียวดา
สภาวะแล้งส่ งผลให้ ก ารเจริ เ เติ บ โตของต้น
กล้าข้าวเหนี ยวดาลดลง โดยพบว่าทั้งความยาวของลา
ต้นและราก น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของลาต้นและ
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BMP5-5
รากมีค่าลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่ การ
พ่นทางใบด้วยกรดแอบซิซิก, ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
และกรดแอบซิ ซิ ก ร่ ว มกับ ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์
ส่ งผลให้ข ้าวเหนี ยวดามี การเจริ เ เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ
เทียบกับกลุ่มสภาวะแล้ง (ตารางที่ 1)
ผลของกรดแอบซิ ซิกและไฮโดรเจนเพอร์ ออก
ไซด์ ต่อปริมาณน้าสั มพัทธ์ และร้ อยละการรั่วไหลของ
สารอิเล็กโทรไลต์ ในใบ
เมื่อข้าวเหนี ยวดาอยู่ในสภาวะแล้ง พบว่าจะมี
ปริ ม าณน้ าสัม พัท ธ์ ในใบลดลงอย่างมี นัย ส าคัเ เมื่ อ
เที ยบกับ กลุ่ มควบคุ ม (P<0.05) และเมื่ อเปรี ยบเที ย บ
ระหว่างกลุ่ม ที่ ได้รับ การพ่น สารกับ กลุ่ มสภาวะแล้ง
พบว่า การพ่ น ทางใบด้ว ยกรดแอบซิ ซิ ก ส่ ง ผลให้ มี
ปริ มาณน้ าสัมพัท ธ์ในใบไม่แตกต่างจากกลุ่มสภาวะ
แล้ง เช่ น เดี ยวกับการพ่นทางใบด้วยไฮโดรเจนเพอร์
ออกไซด์ และการพ่นทางใบด้วยกรดแอบซิ ซิกร่ วมกับ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (ภาพที่ 1)
Relative water content (%)

100

a
b

80

ab

ab

b

ABA

H2O2

ABA + H2O2

กลุม่ สภาวะแล้ง (P<0.05) ในขณะที่การพ่นทางใบด้วย
ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ และการพ่นทางใบด้วยกรด
แอบซิ ซิกร่ วมกับไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ พบว่ามีค่า
ร้อยละการรั่วไหลของสารอิ เล็กโทรไลต์ไม่แตกต่าง
จากกลุ่มสภาวะแล้ง (ภาพที
่ 2)
a
a
a
Electrolyte leakage (%)
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b
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ภาพที่ 2 ผลของกรดแอบซิ ซิกและไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ต่อ
ร้ อ ยละการรั่ ว ไหลของสารอิ เล็ ก โทรไลต์ใ นใบข้าว
เหนี ยวดาภายใต้สภาวะแล้ง (n=4 ± SE) Different letter
mean significant differences at P<0.05

ผลของกรดแอบซิ ซิกและไฮโดรเจนเพอร์ ออก
ไซด์ ต่อปริมาณคลอโรฟิ ลล์ ในใบ
เมื่อข้าวเหนี ยวดาอยูใ่ นสภาวะแล้ง จะมีปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์เอลดลงอย่างมีนัยสาคัเเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม (P<0.05) และเมื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างกลุ่มที่
ได้รับ สารกับ กลุ่ ม สภาวะแล้ง พบว่า การพ่ น ทางใบ
ด้วยกรดแอบซิ ซิก และการพ่นทางใบด้วยไฮโดรเจน
เพอร์ ออกไซด์ จะมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอเพิ่มขึ้นอย่าง
มี นั ย ส าคัเ เมื่ อ เที ย บกับ กลุ่ ม สภาวะแล้ง (P<0.05)
ในขณะที่ ก ารพ่ น ทางใบด้ว ยกรดแอบซิ ซิ ก ร่ ว มกับ
ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอไม่
แตกต่างจากกลุ่มสภาวะแล้ง (ภาพที่ 3a)
ข้าวเหนี ยวดาที่ อยู่ในสภาวะแล้ง จะมี ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์บี ไ ม่ แ ตกต่ างจากกลุ่ ม ควบคุ ม และเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบระหว่างกลุ่มที่ ได้รับสารกับ กลุ่ม สภาวะ
แล้ง พบว่า การพ่ น ทางใบด้วยไฮโดรเจนเพอร์ อ อก
ไซด์ ส่ งผลให้มี ป ริ มาณคลอโรฟิ ลล์บี เพิ่ม ขึ้ น อย่างมี
นั ย ส าคั เ เมื่ อ เที ยบกั บ กลุ่ ม สภาวะแล้ ง (P<0.05)
ในขณะที่การพ่นทางใบด้วยกรดแอบซิ ซิก และการพ่น
ทางใบด้วยกรดแอบซิ ซิกร่ วมกับไฮโดรเจนเพอร์ ออก
ไซด์จ ะมี ป ริ ม าณคลอโรฟิ ลล์บี ไ ม่ แ ตกต่ างจากกลุ่ ม
สภาวะแล้ง (ภาพที่ 3b)

40
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ab
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60

Control

10

ภาพที่ 1 ผลของกรดแอบซิ ซิกและไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ต่อ
ปริ ม าณน้ าสัม พัท ธ์ในใบข้าวเหนี ยวดาภายใต้ส ภาวะ
แ ล้ ง (n=4 ± SE) Different letter mean significant
differences at P<0.05

จากการวิเคราะห์ ค่าร้อยละการรั่วไหลของสาร
อิเล็กโทรไลต์ ซึ่ งเป็ นค่าที่ บ่งบอกถึ งสภาพความเสี ย
หายของเยื่อหุ ้มเซลล์พืช พบว่า ข้าวเหนี ยวดาที่ อยู่ใน
สภาวะแล้งจะมีค่าร้อยละการรั่วไหลของสารอิเล็กโทร
ไลต์ภายในใบเพิ่มขึ้ นเมื่ อเที ยบกับกลุ่มควบคุ มแต่ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม
ที่ ได้รับสารกับกลุ่มสภาวะแล้ง พบว่า การพ่นทางใบ
ด้วยกรดแอบซิ ซิกส่ งผลให้มีค่าร้อยละการรั่วไหลของ
สารอิเล็กโทรไลต์ลดลงอย่างมี นัยสาคัเเมื่อเที ยบกับ
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BMP5-6
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5

b

b

3
2

1
0

Total chlorophyll content
(mg g-1 FW)

8

(c)

6

2

ab

ab
b

b

4
2
0
Control

Drought

ABA

H2O2

(b)

a
b

1.5

b

b

b

1
0.5

0
4

a

Anthocyanin content (mg g-1 FW)

Chlorophyll a content (mg g-1 FW)

ตารางที่ 1 ผลของกรดแอบซิ ซิกและไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ต่อการเจริ เเติบโตของข้าวเหนี ยวดาภายใต้สภาวะแล้ง
กลุ่มทดลอง
นา้ หนักสดลาต้ น นา้ หนักแห้ งลาต้ น
นา้ หนักสดราก
นา้ หนักแห้ งราก ความยาวลาต้ น ความยาวราก
-1
-1
-1
(mg plant )
(mg plant )
(mg plant )
(mg plant-1)
(cm)
(cm)
a
a
a
a
a
Control
862.50 ± 23.93
255.00 ± 15.54
130.00 ± 7.07
42.50 ± 2.50
68.67 ± 1.25
21.00 ± 1.83a
Drought
462.50 ± 37.27c
127.50 ± 8.53c
32.50 ± 2.50c
17.50 ± 4.78b
53.50 ± 3.10b
11.17 ± 0.56c
ABA
640.00 ± 12.91b
205.00 ± 6.45b
60.00 ± 4.08b
20.00 ± 4.08b
59.35 ± 2.16b
14.57 ± 1.06bc
H2O2
587.50 ± 17.01b
185.00 ± 6.45b
77.50 ± 7.50b
25.00 ± 2.88b
58.90 ± 2.42b
12.20 ± 1.20bc
ABA + H2O2 560.00 ± 57.73bc
180.00 ± 9.12b
65.00 ± 6.45b
20.00 ± 4.08b
53.97 ± 5.01b
15.52 ± 0.48b
Mean ± SE (n=4) The Duncan’s multiple range test at P<0.05 level of significance. Different letter mean significant differences at P<0.05

(d)
b

3

a

ab

b

b

2
1
0

ABA + H2O2

Control

Drought

ABA

H2O2

ABA + H2O2

0.25
0.2

a

0.08

a
ab

ab

b

0.15
0.1
0.05

0.6

0.06

(c)

a

a

a

a

b

0.4
0.2
0

(b)

a

a

a
b

b

0.04
0.02
0
0.08

0
0.8

Sucrose content (µmol g-1 f.wt.)

(a)

Glucose content (µmol g-1 f.wt.)

0.3

Starch content (µmol glc
equiv. g-1 f.wt.)

Total sugar content (µmol g-1 f.wt.)

ภาพที่ 3 ผลของกรดแอบซิ ซิกและไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ต่อ (a) ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ, (b) ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์บี, (c) ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
รวม และ (d) ปริ มาณแอนโทไซยานิ น ในใบข้า วเหนี ย วด าภายใต้ส ภาวะแล้ง (n=4 ± SE) Different letter mean significant
differences at P<0.05

(d) a

0.06

cd

bc

b

ABA

H2O2

d

0.04
0.02
0

Control

Drought

ABA

H2O2

ABA + H2O2

Control

Drought

ABA + H2O2

ภาพที่ 4 ผลของกรดแอบซิ ซิกและไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ต่อ (a) ปริ มาณน้ าตาลรวม, (b) ปริ มาณน้ าตาลกลูโคส, (c) ปริ มาณน้ าตาลซูโครส
และ (d) ปริ มาณแป้งในใบข้าวเหนียวดาภายใต้สภาวะแล้ง (n=4 ± SE) Different letter mean significant differences at P<0.05
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BMP5-7
กลุ่มสภาวะแล้ง ในขณะที่การพ่นทางใบด้วยกรดแอบ
ซิ ซิ ก ร่ ว มกับ ไฮโดรเจนเพอร์ อ อกไซด์ ส่ งผลให้ ข ้า ว
เหนี ย วด ามี ป ริ ม าณน้ าตาลรวมไม่ แ ตกต่ า งจากกลุ่ ม
สภาวะแล้ง แต่ส่งผลให้มีปริ มาณน้ าตาลกลูโคสลดลง
อย่างมีนยั สาคัเเมื่อเทียบกับกลุ่มสภาวะแล้ง (P<0.05)
(ภาพที่ 4a และ 4b)
ข้าวเหนี ยวด าที่ อยู่ในสภาวะแล้งจะมี ป ริ มาณ
น้ าตาลซูโครสลดลงอย่างมีนัยสาคัเเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม (P<0.05) และเมื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างกลุ่มที่
ได้รับ สารกับ กลุ่ ม สภาวะแล้ง พบว่า การพ่ น ทางใบ
ด้วยกรดแอบซิ ซิก จะมีปริ มาณน้ าตาลซู โครสเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัเเมื่อเทียบกับกลุ่มสภาวะแล้ง (P<0.05)
เช่ น เดี ยวกับการพ่น ทางใบด้วยไฮโดรเจนเพอร์ ออก
ไซด์ และการพ่ น ทางใบด้ว ยกรดแอบซิ ซิ ก ร่ ว มกับ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (ภาพที่ 4c) นอกจากนี้ ยงั พบ
ว่า ข้าวเหนี ยวดาที่ อยู่ในสภาวะแล้ง จะมีปริ มาณแป้ ง
ลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั เ เมื่ อ เที ยบกั บ กลุ่ ม ควบคุ ม
(P<0.05) และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับสาร
กับกลุ่มสภาวะแล้ง พบว่า การพ่นทางใบด้วยกรดแอบ
ซิ ซิ ก และการพ่ น ทางใบด้ว ยกรดแอบซิ ซิ ก ร่ ว มกับ
ไฮโดรเจนเพอร์ อ อกไซด์ส่ งผลให้ มี ป ริ ม าณแป้ งไม่
แตกต่างจากกลุ่มสภาวะแล้ง ในขณะที่ การพ่นทางใบ
ด้วยไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ส่งผลให้ขา้ วเหนี ยวดามี
ปริ มาณแป้ งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัเเมื่อเที ยบกับกลุ่ม
สภาวะแล้ง (P<0.05) (ภาพที่ 4d)

ในส่วนของปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวม พบว่า ข้าว
เหนี ยวดาที่ อยู่ในสภาวะแล้งจะมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
รวมลดลงเมื่อเที ยบกับกลุ่มควบคุมแต่ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับสาร
กับกลุ่มสภาวะแล้ง พบว่า การพ่นทางใบด้วยกรดแอบ
ซิ ซิก และการพ่นทางใบด้วยไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์
ส่งผลให้มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
กลุ่มสภาวะแล้งแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เช่นเดียวกับ
การพ่ น ทางใบด้วยกรดแอบซิ ซิ ก ร่ ว มกับ ไฮโดรเจน
เพอร์ ออกไซด์ที่ให้ผลไม่แตกต่างจากกลุ่มสภาวะแล้ง
(ภาพที่ 3c)
ผลของกรดแอบซิ ซิกและไฮโดรเจนเพอร์ ออก
ไซด์ ต่อปริมาณแอนโทไซยานินในใบ
เมื่อข้าวเหนี ยวดาอยู่ในสภาวะแล้ง พบว่าจะมี
ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น ในใบเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้อ ยเมื่ อ
เที ยบกับกลุ่มควบคุมแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่า งกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ สารกับ กลุ่ ม
สภาวะแล้ง พบว่า การพ่นทางใบด้วยไฮโดรเจนเพอร์
ออกไซด์ส่ งผลให้ขา้ วเหนี ยวดามี ป ริ ม าณแอนโทไซ
ยานิ นเพิ่ ม ขึ้ นเมื่ อ เที ย บกั บ กลุ่ ม สภาวะแล้ง แต่ ไ ม่
แตกต่างกันทางสถิติ ในขณะที่ การพ่นทางใบด้วยกรด
แอบซิซิก และการพ่นทางใบด้วยกรดแอบซิซิกร่ วมกับ
ไฮโดรเจนเพอร์ อ อกไซด์ พบว่า ส่ งผลให้มี ป ริ ม าณ
แอนโทไซยานิ นลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มสภาวะแล้งแต่
ไม่แตกต่างทางสถิติ (ภาพที่ 3d)
ผลของกรดแอบซิ ซิกและไฮโดรเจนเพอร์ ออก
ไซด์ ต่อเมแทบอลิซึมของคาร์ โบไฮเดรตในใบ
ข้าวเหนี ยวดาที่ อยู่ในสภาวะแล้ง จะมี ปริ มาณ
น้ าตาลรวมและน้ าตาลกลูโคสเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุ ม แต่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ และเมื่ อ เปรี ย บ
เที ย บระหว่า งกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ สารกับ กลุ่ ม สภาวะแล้ง
พบว่า การพ่ น ทางใบด้ว ยกรดแอบซิ ซิ ก ส่ งผลให้ มี
ปริ ม าณน้ าตาลรวมและน้ าตาลกลู โ คสลดลงอย่างมี
นัยสาคัเ เมื่ อ เที ยบกับกลุ่มสภาวะแล้ง (P<0.05) การ
พ่น ทางใบด้วยไฮโดรเจนเพอร์ อ อกไซด์ ส่ งผลให้ มี
ปริ มาณน้ าตาลรวมและน้ าตาลกลูโคสไม่แตกต่างจาก

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
สภาวะแล้งส่ งผลให้ก ารเจริ เ เติ บ โตของข้าว
เหนี ยวดาลดลง เห็ นได้จากความยาว น้ าหนักสดและ
น้ าหนักแห้งของลาต้นและราก ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่ อพืช
อยู่ในสภาวะแล้งจะมี ปริ มาณน้ าในเซลล์ลดลง ส่ งผล
ให้ แ รงดั น เต่ ง ของเซลล์ ล ดลง ซึ่ งท าให้ เซลล์ ไ ม่
สามารถขยายตัวและเจริ เเติบโตได้เต็มที่ นอกจากนี้
สภาวะแล้งอาจส่ งผลให้เกิดการปิ ดปากใบ ทาให้แก๊ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ไม่สามารถแพร่ เข้าสู่ เนื้ อเยื่อของ
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BMP5-8
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ข้าวเหนี ยวดาที่อยูใ่ นสภาวะแล้งจะ
มีปริ มาณน้ าตาลรวมและน้ าตาลกลูโคสเพิ่มขึ้น ซึ่งการ
สะสมน้ าตาลบางชนิ ดส่ งผลให้พืชสามารถรักษาศักย์
ของน้ าในเซลล์ให้ต่ากว่าศักย์ของน้ าภายนอกเซลล์ ทา
ให้น้ าสามารถเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์ได้อย่างต่อเนื่อง
สภาวะแล้ง ส่ ง ผลให้ ข ้าวเหนี ย วด ามี ป ริ ม าณ
แอนโทไซยานิ นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึ กษาในฝ้ าย (Gossypium herbaceum L.) ที่ พ บว่า
จะมีปริ มาณแอนโทไซยานิ นเพิ่มขึ้น 4 เท่าเมื่อปริ มาณ
น้ าสัมพัทธ์ในใบเท่ากับร้อยละ 35 (Deeba et al., 2012)
นอกจากนี้ ยังพบว่าใน Arabidopsis thaliana ที่ อ ยู่ใ น
สภาวะแล้งจะมีปริ มาณแอนโทไซยานินเพิม่ สูงขึ้น 2-3
เท่า (Sperdouli and Moustakas, 2012) ทั้งนี้ แอนโทไซ
ยานิ นที่ สะสมในใบมี บทบาทเกี่ ยวข้องกับกลไกการ
ทนต่ อ สภาวะเครี ยดต่ า ง ๆ ในพื ช (Chalker-Scott,
1999) บทบาทหน้าที่ของแอนโทไซยานินคือ ทาหน้าที่
กรองรั งสี อลั ตราไวโอเล็ต และลดปริ มาณแสงที่ มาก
เกิ นไป ทั้งนี้ เมื่อพืชอยู่ในสภาวะแล้งจะมี การปิ ดปาก
ใบเพื่อลดการสู เเสี ยน้ า จึ งมีปริ มาณแก๊สคาร์ บอนได
ออกไซด์ ใ นใบลดลง ในขณะที่ พื ช ยัง คงได้รั บ แสง
ตลอดเวลาทาให้เกิดการสร้าง NADPH เพิ่มสู งขึ้น เมื่อ
ปริ มาณ NADPH ไม่ ส มดุ ล กั บ อั ต ราการตรึ งแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์จะส่ งผลให้เกิ ดสารอนุ มูลอิสระ
และสารประกอบออกซิ เจนที่ ไวต่ อปฏิ กิ ริยา ซึ่ งสาร
เหล่ า นี้ จะส่ ง ผลท าลายโครงสร้ า งในกระบวนการ
สังเคราะห์ ด้วยแสงและโครงสร้ างของเซลล์ การลด
ปริ มาณแสงที่ เข้าสู่ ใบจึ งเป็ นกลไกสาคัเหนึ่ งในการ
ลดปริ มาณพลัง งาน เพื่ อ ลดการสร้ าง NADPH ให้
น้อยลง (Manetas, 2006)
กรดแอบซิ ซิกเป็ นสารควบคุมการเจริ เเติบโต
ที่ มีความสาคัเในกลไกการทนแล้งของพืช โดยกรด
แอบซิ ซิกมีบทบาทในการกระตุน้ ให้พืชปิ ดปากใบเมื่อ
อยู่ในสภาวะแล้งเพื่อลดการสู เเสี ยน้ า กรดแอบซิ ซิก
ยัง ท าหน้ า ที่ ก ระตุ ้น การแสดงออกของยีน ต่ าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับกลไกการทนต่อสภาวะเครี ยดของพืช ใน
การทดลองนี้ พบว่ากรดแอบซิ ซิกช่วยลดค่าร้อยละการ

ใบ ส่ งผลให้อตั ราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงลดต่ าลง ซึ่ ง
ทาให้การเจริ เเติบโตในภาพรวมลดลง
ข้าวเหนี ยวดาที่ อยูใ่ นสภาวะแล้งจะมีค่าร้อยละ
การรั่ ว ไหลของสารอิ เล็ ก โทรไลต์ สู ง ขึ้ น รวมทั้ง มี
ปริ มาณน้ าสั ม พัท ธ์ ใ นใบลดลง ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ
งานวิจยั ของ Farooq et al. (2009) ที่รายงานว่า ข้าวที่อยู่
ในสภาวะแล้งจะมีปริ มาณน้ าสัมพัทธ์ในใบลดลง และ
มีค่าร้อยละการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต์เพิ่มขึ้ น
ทั้งนี้ เนื่ องจากสภาวะแล้งชัก น าให้เกิ ดสภาวะเครี ยด
จากค่าศักย์ออสโมติกภายในเซลล์ ที่อาจทาให้เกิดการ
สู เ เสี ยสภาพของเยื่อ หุ ้ม เซลล์และการเปลี่ ยนแปลง
รู ปร่ างของเซลล์ อัน เป็ นสาเหตุที่น าไปสู่ การรั่ วไหล
ของสารอิเล็กโทรไลต์ นอกจากนี้ ยงั พบว่า ข้าวเหนี ยว
ดาที่ อยูใ่ นสภาวะแล้งจะมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอในใบ
ลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chutia and Borah
(2012) ที่รายงานว่า ข้าวที่อยูใ่ นสภาวะเครี ยดจากน้ าจะ
มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอในใบลดลง ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่อ
พื ชเกิ ดความเครี ยดแล้ง จะเกิ ด สารอนุ มู ลอิ ส ระและ
สารประกอบออกซิ เจนที่ไวต่อปฏิกิริยา ซึ่ งสารเหล่านี้
มี ผ ลเสี ย ต่ อ เซลล์พื ช โดยสามารถท าลายโครงสร้ าง
ต่าง ๆ ภายในเซลล์ โดยเฉพาะไทลาคอยด์เมมเบรน
ส่งผลให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบลดต่าลง
ข้าวเหนี ยวด าที่ อยู่ในสภาวะแล้งจะมี ป ริ มาณ
น้ าตาลซู โครสลดลง ทั้งนี้ เนื่ องจากน้ าตาลซู โครสเป็ น
น้ าตาลหลักจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ดังนั้น
เมื่อพืชอยูใ่ นสภาวะแล้ง พืชมีการปิ ดปากใบ ส่ งผลให้
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ไม่ส ามารถแพร่ เข้าสู่ ใบได้
ท าให้ มี ก ารสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสงลดลง ส่ ง ผลให้ มี
ปริ มาณน้ าตาลซู โครสลดลง สภาวะแล้ง ยังส่ งผลให้
ข้าวเหนี ยวดามีปริ มาณแป้ งลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ของ Mohammadkhani and Heidari (2008) ที่ ร ายงาน
ว่ารากและต้นข้าวโพดจะมีปริ มาณแป้ งลดลงเมื่ออยูใ่ น
สภาวะแล้ง ทั้งนี้ เนื่ องจากการสร้างแป้ งในพืชเกิ ดขึ้ น
ในส่ ว นของพลาสติ ด ไม่ ว่า จะเป็ นคลอโรพลาสต์
หรื ออะไมโลพลาสต์ ดังนั้นเมื่อโครงสร้างของคลอโร
พลาสต์ ถู ก ท าลาย จึ ง ท าให้ มี ก ารสร้ า งแป้ งลดลง
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รั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต์ รวมทั้งช่วยเพิ่มปริ มาณ
น้ าตาลซูโครสในใบ อย่างไรก็ตาม ในการทดลองครั้ง
นี้ พบว่ากรดแอบซิ ซิ กไม่มี ผลต่อปริ มาณแอนโทไซ
ยานิ น ในใบของข้าวเหนี ย วด า ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งมาจาก
ปริ มาณหรื อความเข้มข้นที่ใช้ยงั ไม่เหมาะสม
สาหรับไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ทาหน้าที่ เป็ น
โมเลกุลสัเเาณไปกระตุน้ กลไกต้านอนุมูลอิสระ ทา
ให้ พื ช สามารถตอบสนองและทนต่ อ สภาวะเครี ย ด
ต่าง ๆ ได้ดีข้ ึน มีรายงานว่าไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์มี
บทบาทส าคัเ ช่ ว ยให้ ข ้า วสาลี ร ะยะต้น กล้า ทนต่ อ
สภาวะเครี ยดเกลือได้ดีข้ ึน และช่วยทาให้การเจริ เเติบ
โตและการพัฒนาของพืชดีข้ ึน (Li et al., 2011) ในการ
ทดลองนี้ พบว่า ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ช่วยให้ขา้ ว
เหนี ยวดาที่ อยูใ่ นสภาวะแล้งมีการเจริ เเติบโตเพิ่มขึ้น
เมื่ อ เที ย บกับ กลุ่ ม สภาวะแล้ง นอกจากนี้ ยัง พบว่ า
ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ช่วยให้ขา้ วเหนี ยวดาที่ อยูใ่ น
สภาวะแล้งมี ป ริ มาณแอนโทไซยานิ น เพิ่ม ขึ้ น ซึ่ งผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับ Hung et al. (2008) ที่ ศึกษาการ
ให้ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์แก่ตน้ กล้าข้าว พบว่ากลุ่ม
ที่ ให้ ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์จะปริ ม าณแอนโทไซ
ยานินในใบข้าวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ให้น้ ากลัน่
จากผลการศึ ก ษาดัง กล่ าว สามารถสรุ ป ได้ว่า
ข้าวเหนี ยวดาที่ อยู่ในสภาวะแล้งจะมีการเจริ เเติบโต
ลดลง แต่มีการสะสมน้ าตาลรวม และน้ าตาลกลูโคส
เพิ่ ม ขึ้ น เล็กน้อ ย ซึ่ งการสะสมของน้ าตาลในพื ช เป็ น
กลไกหนึ่ งในการทนต่อสภาวะแล้งของพืช นอกจากนี้
ยังสรุ ปได้วา่ ทั้งกรดแอบซิซิกและไฮโดรเจนเพอร์ออก
ไซด์ มีบทบาทสาคัเในการทนต่อสภาวะแล้งของพืช
โดยกรดแอบซิ ซิกทาให้พืชมีการปรับตัวทางสรี รวิทยา
เช่น ปิ ดปากใบเพื่อลดการคายน้ า ทาหน้าที่เป็ นโมเลกุล
สัเเาณในการกระตุน้ กลไกต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ทนต่ อ สภาวะแล้ง อย่า งไรก็ ต าม ในการทดลองนี้
พบว่า กรดแอบซิ ซิ ก ไม่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณแอนโทไซ
ยานิ น ในใบของข้าวเหนี ย วด า ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งมาจาก
ปริ มาณและความเข้มข้นที่ ใช้ยงั ไม่เหมาะสมหรื ออาจ
เกิดจากการตอบสนองของตัวพืชเอง จึงอาจเป็ นไปได้

ว่าการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในใบของข้าวเหนียว
ดาไม่ได้ถูกกระตุน้ ด้วยกรดแอบซิ ซิก ตรงกันข้ามกับ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่ช่วยกระตุน้ ให้ขา้ วเหนียวดา
ที่ อยู่ในสภาวะแล้งมี ปริ มาณแอนโทไซยานิ นเพิ่มขึ้ น
เมื่อเที ยบกับกลุ่มสภาวะแล้งที่ ไม่ได้รับสาร อย่างไรก็
ตาม การให้ กรดแอบซิ ซิกหรื อ ไฮโดรเจนเพอร์ อ อก
ไซด์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ส่ งผลให้ พื ช ชนิ ดนี้ มี ก าร
ตอบสนองได้ดีกว่าการให้สารสองชนิ ดร่ วมกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก เมื่อพืชอยูใ่ นสภาวะแล้งกรดแอบซิซิก
จะส่งสัเเาณไปกระตุน้ ให้มีการสร้างไฮโดรเจนเพอร์
ออกไซด์เพิ่ ม ขึ้ น และการที่ ให้ ไ ฮโดรเจนเพอร์ อ อก
ไซด์จ ากภายนอกเพิ่ ม เข้าไป อาจท าให้พื ช มี ป ริ ม าณ
ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์มากเกิ นที่ พืชจะกาจัดได้ ทา
ให้ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ พื ช และส่ งผลให้ พื ชมี การ
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