การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

การทดสอบปริมาณโพรลีนในอ้ อยภายใต้ สภาพเค็ม
Proline Content Evaluation in Sugarcane under Saline Condition
วาสนา ไทยถาวร1 และ เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน2
Wassana Thaitavon1 and Rewat Lersrutaiyotin2
1

บทคัดย่ อ
ดินเค็มเป็ นปั ญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของอ้ อย การใช้ พันธุ์อ้อยทน
เค็มเป็ นแนวทางหนึง่ ในการแก้ ปัญหา แต่การทดสอบพันธุ์อ้อยทนเค็มในสภาพแปลงมีความไม่สมํ่าเสมอของความ
เค็ม ดังนัน้ จึงทําการทดสอบพันธุ์อ้อยโดยให้ ได้ รับสภาพเค็มในโรงเรื อน โดยการตรวจสอบปริ มาณโพรลีน เพื่อใช้ เป็ น
เกณฑ์ในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนเค็มในงานปรับปรุ งพันธุ์ตอ่ ไป โดยศึกษาความสัมพันธ์ ของความสามารถในการ
ทนเค็มกับปริ มาณโพรลีนของพันธุ์อ้อย 11 พันธุ์ อายุ 1 เดือน แช่ในสารละลาย NaCl ที่มีความเข้ มข้ น 0 %, 0.2%, 0.3%
และ 0.4% (นํ ้าหนักต่อปริ มาตร) และระยะเวลา 0, 24, 48 และ 72 ชัว่ โมง ใช้ แผนการทดลองแบบ Split-split plot
in CRD จํานวน 4 ซํ ้า พบว่า พันธุ์อ้อยทัง้ 11 พันธุ์ มีปริ มาณโพรลีนที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง หลังจากการ
ได้ รับสารละลาย NaCl ที่ระดับต่างๆ โดยพันธุ์กําแพงแสน 00-176 มีปริ มาณ โพรลีนสูงสุด (0.0484 mg g-1 FW)
ซึง่ ไม่แตกต่างกับพันธุ์กําแพงแสน 01-1-25 (0.0452 mg g-1 FW), กําแพงแสน 01-1-12 (0.0392 mg g-1 FW) และ
กําแพงแสน 00-148 (0.0391 mg g-1 FW) ตามลําดับ และพันธุ์ที่มีปริ มาณโพรลีนตํ่าสุดคือ LK 92-11 (0.0224 mg
g-1 FW) ส่วนที่ระดับความเข้ มข้ นของสารละลาย NaCl พบปริ มาณโพรลีนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง โดยที่
ความเข้ มข้ นของสารละลาย NaCl 0.4 % มีปริ มาณของ โพรลีนสูงที่สดุ (0.0475 mg g-1 FW) รองลงมาคือที่
ระดับความเข้ มข้ นของสารละลาย NaCl 0.2 % (0.0325 mg g-1 FW), 0.3 % (0.0322 mg g-1 FW) และ 0 %
(0.0192 mg g-1 FW) ตามลําดับ และที่ระยะเวลาที่แช่สารละลาย NaCl พบปริ มาณโพรลีนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญยิ่ง โดยที่การแช่ที่เวลา 72 ชัว่ โมง มีปริ มาณ โพรลีนสูงที่สดุ (0.0531 mg g-1 FW) รองลงมาคือ 48
ชัว่ โมง (0.0311 mg g-1 FW), 24 ชัว่ โมง (0.0283 mg g-1 FW) และ 0 ชัว่ โมง (0.0189mg g-1 FW) ตามลําดับ ซึง่
จากการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มของพันธุ์อ้อยที่ ได้ รับความเค็มตามปริ มาณโพรลี นได้ เป็ น 3 กลุ่ม ได้ แ ก่
มากกว่า 0.200 mg g-1FW,0.0200-0.200 mg g-1FW และน้ อยกว่า 0.0200 mg g-1FW ตามลําดับ
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ABSTRACT
Salinity is one of the problems that affecting growth and yield of sugarcane. Breeding for salt
tolerant sugarcane the another way to solve the problem. As screening in field may face the non
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uniformity of salt content to avoid such problem the screening was conducted in nursery condition.
Immersion of 1 month old of 11 varieties of sugarcane seedling in 0%, 0.2%, 0.3% and 0.4% NaCl
solution for 0, 24, 48 and 72 hours were done. Split-split plot design was used. The sugarcane varieties
had different proline content after immersion in NaCl solution. The highest proline content was found in
Kamphaeng Saen 00-176 (0.0484 mg g-1 FW) and the lowest average proline content was found in LK
92-11 (0.0224 mg g-1 FW) . Moreover, the highest proline content was found in Kamphaeng Saen 01-125 (0.0452 mg g-1 FW), Kamphaeng Saen 01-1-12 (0.0392 mg g-1 FW) and Kamphaeng Saen 00-148
(0.0391 mg g-1 FW) respectively. The sugarcane varieties studied could be grouped into 3 different
group. The first group had proline content more than 0.200 mg g-1 FW. The second one had proline
content between 0.200-0.200 mg g-1 FW and the last group was less than 0.0200 of proline content.
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คํานํา
อ้ อย (Saccharum officinarum.) เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ในการผลิตอุตสาหกรรม
นํา้ ตาล ซึ่งใช้ บริ โภคทัง้ ในประเทศ และเป็ นสินค้ าส่งออก ดินเป็ นปั จจัยที่ สําคัญอย่างยิ่งในการผลิตอ้ อย แต่ผล
เนื่องจากสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั ทําให้ ดินในบางพื ้นที่เกิดปั ญหาต่อการผลิตพืช แหล่งปลูกอ้ อย
สําคัญที่ผลิตอ้ อยได้ มากกว่าร้ อยละ 50 ของผลผลิตรวมทังประเทศไทยในปั
้
จจุบนั นี ้กําลังประสบปั ญหาดินเค็ม ทํา
ให้ อ้อยที่ปลูกในสภาพพื ้นที่ดงั กล่าวประสบปั ญหาในการเจริ ญเติบโตและการสร้ างผลผลิต
การปลู ก อ้ อยในประเทศไทยโดยเฉพาะพื น้ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ นํ า้ ชลประทานเขตภาคกลางและเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อบางส่วนประสบปั ญหาดิน เค็มเป็ นอย่ างมาก ซึ่งดิน เค็มเป็ นปั ญ หาสําคัญในการผลิ ตพื ช
เนื่องจากเป็ นดินที่ให้ ผลผลิตตํ่า มีผลทําให้ ผลผลิตของอ้ อยลดลง (เฉลียว, 2534; Nelson and Ham, 2000)
ปั จจุบนั มีการขยายพื ้นที่ปลูกไปอย่างกว้ างขวาง ทําให้ ปัญหาดินเค็มในพื ้นที่เพาะปลูกอ้ อยขยายตัวเพิ่มขึ ้น (พรรณี,
2536) การเกิดดินเค็มมีสาเหตุจากหลายประการทังที
้ ่เกิดจากธรรมชาติ เช่น แรงดันของนํ ้าใต้ ดินที่เค็ม หรื อสาเหตุที่
มนุษย์เป็ นผู้กระทํา เช่น การสร้ างเขื่อนเก็บกักนํ ้าจืดเหนือพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งเกลือ และการให้ นํ ้าชลประทานมากหรื อ
น้ อยเกินไปจนทําให้ สญ
ู เสียสมดุลของปริ มาณเกลือในดิน (สมศรี และอรุ ณี, 2538) อ้ อยจัดเป็ นพืชทนเค็มในระดับ
ปานกลาง การปลูกอ้ อยในสภาพดินเค็ม จะเกิดปั ญหาตังแต่
้ ท่อนพันธุ์ไม่งอก งอกแล้ วแห้ งตาย อาการใบไหม้ จนถึง
ให้ ผลผลิตไม่เป็ นที่น่าพอใจ (ปรี ชาและคณะ, 2536)
โพรลีนเป็ นกรดอะมิโนชนิ ดหนึ่งซึ่งพืชสร้ างขึน้ เพื่อช่วยปรั บค่าแรงดัน Osmotic ในเซลล์ เมื่อพืชอยู่ใน
สภาวะความเค็ม การที่พืชสะสมปริ มาณโพรลีนเพิ่ มขึน้ เพื่อเป็ นแหล่งของสารละลายสําหรั บช่วงการปรั บสภาพ
osmotic ในเซลล์ และช่วยรักษาการทํางานของเอนไซม์ให้ ดําเนินไปเป็ นปกติ (Boggess et al.,1976) โดยสามารถ
ใช้ การสะสมโพรลีนเป็ นดัชนีในการคัดเลือกความทนเค็มได้ (Hien et al., 2003)
การใช้ พนั ธุ์อ้อยทนเค็มเป็ นแนวทางหนึ่งในการแก้ ปัญหาดินเค็ม แต่การทดสอบพันธุ์อ้อยทนเค็มในสภาพ
แปลงมีความไม่สมํ่าเสมอของความเค็ม ดังนัน้ จึงทําการทดสอบพันธุ์อ้อยทนเค็มจากความเค็มระดับ 0.2%,0.3%
และ 0.4% และใช้ ระยะเวลาในการได้ รับความเค็ม 24 ชัว่ โมง, 48 ชัว่ โมง และ 72 ชัว่ โมง โดยการตรวจสอบปริ มาณ
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โพรลีนเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปริ มาณโพรลีนที่เกิดขึ ้นกับระดับของความเข้ มข้ นและเวลาที่ได้ รับ NaCl และใช้
ในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนเค็มในการปรับปรุ งพันธุ์ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

ใช้ พันธุ์อ้อย 11 พันธุ์ ได้ แก่ พันธุ์จากศูนย์ วิจัยและพัฒนาอ้ อยและนํ า้ ตาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน จํ านวน 9 พันธุ์ คือ กําแพงแสน 00-176, กําแพงแสน 00-105, กํ าแพงแสน 00-148,
กําแพงแสน 94-13, กําแพงแสน 01-1-12, กําแพงแสน 01-4-23, กําแพงแสน 00-129, กําแพงแสน 00-58, และ
กําแพงแสน 01-1-25 และอีก 2 พันธุ์จากสํานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนํ ้าตาลทราย คือ LK 92-11 และ K8892 วางแผนการทดลองแบบ Split-split plot desige จํานวน 4 ซํ ้า โดยมีพนั ธุ์อ้อยเป็ น Main plot ความเข้ มข้ นของ
NaCl เป็ น sub plot และ ระยะเวลาที่ได้ รับความเค็มเป็ น Sub sub plot โดยทําการปลูกอ้ อยจากท่อนพันธุ์ 1 ตาต่อ
ท่ อ นพั น ธุ์ ในโรงเรื อนที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอ้ อยและนํ า้ ตาล สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นากํ า แพงแสน
มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตกํ าแพงแสน จ.นครปฐม จนอ้ อยมี อายุ 1 เดื อนแล้ วนํ าต้ น อ้ อยมาแช่ ใ น
สารละลาย NaCl ความเข้ มข้ น 4 ระดับ คือ 0%, 0.2%, 0.3% และ 0.4% และระยะเวลาในการแช่ 4 เวลา คือ 0,
24, 48 และ 72 ชัว่ โมง นําใบอ้ อยมาทําการวิเคราะห์ปริ มาณโพรลีนโดยดัดแปลงจากวิธีของ Bates et al. (1973)
วัดปริ มาณโพรลีนด้ วยเครื่ อง spectrophotometer โดยใช้ โทลูอีนเป็ น standard และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรม R(R–language and environment for statistical computing and graphics) (ชูศกั ดิ์, 2551)

ผลการทดลองและวิจารณ์
ปริมาณโพรลีน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ในค่าเฉลี่ยของปริ มาณโพรลีนของอ้ อยแต่ละพันธุ์ แต่ละระดับความ
เข้ มข้ นของ NaCl และแต่ละระยะเวลาที่ ได้ รับ NaCl พบว่า พันธุ์ที่ใช้ ทดสอบมีความแตกต่างทางสถิ ติอย่างมี
นัยสําคัญยิ่ง โดยพบว่า พันธุ์กําแพงแสน 00-176 มีปริ มาณโพรลีนสูงสุด (0.0484 mg g-1 FW) รองลงมาคือพันธุ์
กําแพงแสน 01-1-25 (0.0452 mg g-1 FW), พันธุ์กําแพงแสน 01-1-12 (0.0392 mg g-1 FW), พันธุ์กําแพงแสน 00148 (0.0391 mg g-1 FW) , K 88-92 (0.0317mg g-1 FW), พันธุ์กําแพงแสน 00-129(0.0297mg g-1 FW),
กําแพงแสน 00-105 (0.0281 mg g-1 FW), กําแพงแสน 94-13 (0.0263 mg g-1 FW), กําแพงแสน 00-58 (0.0256
mg g-1 FW), กําแพงแสน 01-4-23 (0.0254 mg g-1 FW) และ LK 92-11 (0.0224 mg g-1 FW) ตามลําดับ ส่วนที่
ระดับความเข้ มข้ นของสารละลาย NaCl ก็พบปริ มาณโพรลีนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งโดยที่ความเข้ มข้ นของ
สารละลาย NaCl 0.4 % มีปริ มาณของโพรลีนสูงที่สดุ (0.0475 mg g-1 FW) รองลงมาคือที่ระดับความเข้ มข้ นของ
สารละลาย NaCl 0.2 %(0.0325 mg g-1 FW), 0.3 % (0.0322 mg g-1 FW) และ 0 % (0.0192 mg g-1 FW)ตามลําดับ
และที่ระยะเวลาที่แช่สารละลาย NaCl ก็พบปริ มาณโพรลีนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง โดยที่การแช่ที่เวลา 72
ชัว่ โมง มีปริ มาณโพรลีนสูงที่สดุ (0.0531 mg g-1 FW) รองลงมาคือ 48(0.0311 mg g-1 FW), 24(0.0283 mg g-1 FW)
และ 0 ชัว่ โมง(0.0189mg g-1 FW) ตามลําดับ (Table 1)
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Table 1 Proline content as affected by different NaCl concentration and infuse time condition
Proline content (mg g-1 FW)
% NaCl
0
0.0192 c1/
0.2
0.0325 b
0.3
0.0322 b
0.4
0.0475 a
F-test
**
Variety
Kps 00-176
0.0484 a
Kps 01-1-25
0.0452 ab
Kps 00-58
0.0256 cd
Kps 00-148
0.0391 abc
Kps 01-1-12
0.0392 abc
Kps 00-105
0.0281 cd
Kps 94-13
0.0263 cd
Kps 00-129
0.0297 bcd
Kps 01-4-23
0.0254 cd
LK 92-11
0.0224 d
K 88-92
0.0317 bcd
F-test
**
time
0
0.0189 b
24
0.0283 b
48
0.0311 b
72
0.0531 a
F-test
**
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different by DMRT.
* = significant at 95% ** = significant at 99% ns = non-significant difference

จากผลการทดลองพบว่า ที่ระดับความเข้ มข้ นของสารละลาย NaCl 0.4% เวลาในการแช่ 72 ชัว่ โมง เป็ น
ระดับที่มีปริ มาณโพรลีนสูงที่สดุ และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างพันธุ์ที่ความเข้ มข้ นของสารละลาย NaCl 0.4% เวลา
ในการแช่ 72 ชัว่ โมง พบว่า พันธุ์กําแพงแสน 01-1-25 มีปริ มาณโพรลีนสูงที่สุด (0.2613 mg g-1 FW) และไม่
แตกต่างกับพันธุ์กําแพงแสน 00-176 (0.2444 mg g-1 FW) และพันธุ์กําแพงแสน 00-148 (0.2019 mg g-1 FW)
(Table 2)
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Table 2 Comparison of sugarcane varieties in proline content(mg g-1 FW) affected by each immersion period
at 0.4% NaCl concentration

Variety

1/
2/

Kps 00-176
Kps 00-105
Kps 00-148
Kps 94-13
Kps 01-1-12
Kps 01-4-29
LK 92-11
K 88-92
Kps 00-129
Kps 00-58
Kps 01-1-25
Mean
sd

Time
0
0.0188b1/
0.0173j
0.0218c
0.0210e
0.0183d
0.0158h
0.0183f
0.0225a
0.0155i
0.0163i
0.0183a
0.0185
0.0024

24
0.0303b
0.0243b
0.0250b
0.0203b
0.0200b
0.0180b
0.0165b
0.0328b
0.0203a
0.0063b
0.0303b
0.0369
0.0362

Mean
48
0.0403b
0.0343c
0.0263b
0.0303b
0.0358b
0.0197e
0.0288d
0.0343c
0.0288c
0.0268d
0.0468a
0.0320
0.0074

72
0.2444a
0.0145c
0.2019ab
0.0930b
0.0178c
0.0197c
0.0438c
0.0345c
0.0178c
0.0180c
0.2613a
0.0879
0.0985

0.0834
0.0226
0.0687
0.0411
0.0230
0.0189
0.0268
0.0310
0.0206
0.0168
0.1141

Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD.
Mean within the same row followed by the same letters are not significantly different by LSD.

จากผลการทดลองทําให้ ทราบว่า พันธุ์อ้อยแต่ละพันธุ์มีการตอบสนองต่อความเค็มแตกต่างกัน ซึ่งการ
ตอบสนองในรู ปของการสะสมโพรลีนเป็ นเพียงขบวนการหนึง่ ที่ช่วยลดปั ญหาจากความเค็ม นอกจากนันปริ
้ มาณโพ
รลีนที่สะสมเพิ่มมากขึ ้นยังขึ ้นอยู่กบั ระดับของความเค็มและระยะเวลาที่ได้ รับด้ วย (Gzik, 1996)

สรุ ป

จากการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่าพันธุ์อ้อยแต่ละพันธุ์มีปริ มาณโพรลีนแตกต่างกันไปตามระดับของความ
เข้ มข้ นของNaCl และระยะเวลาที่รับความเค็ม โดย และระดับความเข้ มข้ นของ NaCl ที่ 0.4% เวลาในการแช่ 72
ชัว่ โมง เป็ นระดับที่มีค่าเฉลี่ยของปริ มาณโพรลีนสูงสุด โดยพบในพันธุ์ พันธุ์กําแพงแสน 01-1-25 (0.2613 mg g-1
FW) และไม่แตกต่างกับพันธุ์กําแพงแสน 00-176 (0.2444 mg g-1 FW) และพันธุ์กําแพงแสน 00-148 (0.2019 mg
g-1 FW) ซึง่ จากการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มของพันธุ์อ้อยที่ได้ รับความเค็มตามปริ มาณโพรลีนได้ เป็ น 3 กลุ่ม
ได้ แก่ มากกว่า 0.200 mg g-1FW, ระหว่าง 0.0200-0.200 mg g-1FW และน้ อยกว่า 0.0200 mg g-1FW ตามลําดับ
1

1

1
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