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การทดสอบปริมาณโพรลีนในอ้อยภายใต้สภาพเค็ม 

Proline Content Evaluation in Sugarcane under Saline Condition  
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บทคัดย่อ 

ดินเค็มเป็นปัญหาสําคญัอย่างหนึ่งท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย  การใช้พันธุ์อ้อยทน

เคม็เป็นแนวทางหนึง่ในการแก้ปัญหา  แตก่ารทดสอบพนัธุ์อ้อยทนเคม็ในสภาพแปลงมีความไมส่ม่ําเสมอของความ

เคม็  ดงันัน้ จงึทําการทดสอบพนัธุ์อ้อยโดยให้ได้รับสภาพเค็มในโรงเรือน  โดยการตรวจสอบปริมาณโพรลีน  เพ่ือใช้เป็น

เกณฑ์ในการคดัเลือกพนัธุ์อ้อยทนเคม็ในงานปรับปรุงพนัธุ์ตอ่ไป  โดยศกึษาความสมัพนัธ์ของความสามารถในการ

ทนเคม็กบัปริมาณโพรลีนของพนัธุ์อ้อย 11 พนัธุ์  อาย ุ1 เดือน  แช่ในสารละลาย NaCl ท่ีมีความเข้มข้น 0 %, 0.2%, 0.3%  

และ 0.4% (นํา้หนกัตอ่ปริมาตร)  และระยะเวลา 0, 24, 48  และ 72 ชัว่โมง  ใช้แผนการทดลองแบบ Split-split plot 

in CRD  จํานวน 4 ซํา้ พบวา่ พนัธุ์อ้อยทัง้ 11 พนัธุ์ มี
1

ปริมาณโพรลีนท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัย่ิง หลงัจากการ

ได้รับสารละลาย NaCl ท่ีระดบัต่างๆ 
1

โดยพนัธุ์กําแพงแสน 00-176 มีปริมาณ  โพรลีนสงูสดุ (0.0484 mg g-1 FW)  

ซึง่ไมแ่ตกตา่งกบัพนัธุ์กําแพงแสน 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) ตามลําดบั และพนัธุ์ท่ีมีปริมาณโพรลีนต่ําสดุคือ LK 92-11 (0.0224 mg 

g-1 FW) ส่วนท่ีระดบัความเข้มข้นของสารละลาย NaCl พบปริมาณโพรลีนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัย่ิง โดยท่ี

ความเข้มข้นของสารละลาย NaCl 0.4 % มีปริมาณของ     โพรลีนสงูท่ีสดุ (0.0475 mg g-1 FW) รองลงมาคือท่ี

ระดบัความเข้มข้นของสารละลาย 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) ตามลําดบั และท่ีระยะเวลาท่ีแช่สารละลาย NaCl พบปริมาณโพรลีนแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัย่ิง โดยท่ีการแช่ท่ีเวลา 72 ชัว่โมง มีปริมาณ   โพรลีนสงูท่ีสดุ (0.0531 mg g-1 FW)  รองลงมาคือ 48 

ชัว่โมง (0.0311 mg g-1 FW), 24 ชัว่โมง (0.0283 mg g-1 FW)  และ 0 ชัว่โมง (0.0189mg g-1 FW)  ตามลําดบั 
1

ซึง่

จากการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มของพันธุ์ อ้อยท่ีได้รับความเค็มตามปริมาณโพรลีนได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

มากกวา่ 0.200 mg g-1FW,0.0200-0.200 mg g-1FW และน้อยกวา่ 0.0200 mg g-1FW ตามลําดบั 

 

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)
1

. Moreover, the highest proline content was found in Kamphaeng Saen 01-1-

25 (0.0452 mg g-1 FW), 
1

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. 

Key Words: proline , salt tolerant, sugarcane 

e-mail address: iyalangga@hotmail.com 

 
คาํนํา 

อ้อย (Saccharum officinarum.) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัของประเทศไทย ในการผลิตอุตสาหกรรม

นํา้ตาล ซึ่งใช้บริโภคทัง้ในประเทศ และเป็นสินค้าส่งออก ดินเป็นปัจจัยท่ีสําคญัอย่างย่ิงในการผลิตอ้อย แต่ผล

เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจบุนัทําให้ดินในบางพืน้ท่ีเกิดปัญหาต่อการผลิตพืช แหล่งปลกูอ้อย

สําคญัท่ีผลิตอ้อยได้มากกวา่ร้อยละ 50 ของผลผลิตรวมทัง้ประเทศไทยในปัจจุบนันีกํ้าลงัประสบปัญหาดินเค็ม ทํา

ให้อ้อยท่ีปลกูในสภาพพืน้ท่ีดงักลา่วประสบปัญหาในการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิต  

การปลูกอ้อยในประเทศไทยโดยเฉพาะพืน้ท่ี ท่ีได้ รับนํา้ชลประทานเขตภาคกลางและเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนประสบปัญหาดินเค็มเป็นอย่างมาก ซึ่งดินเค็มเป็นปัญหาสําคัญในการผลิตพืช

เน่ืองจากเป็นดินท่ีให้ผลผลิตต่ํา มีผลทําให้ผลผลิตของอ้อยลดลง (เฉลียว, 2534; Nelson and Ham, 2000) 

ปัจจบุนัมีการขยายพืน้ท่ีปลกูไปอย่างกว้างขวาง ทําให้ปัญหาดินเคม็ในพืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อยขยายตวัเพ่ิมขึน้ (พรรณี, 

2536) การเกิดดินเคม็มีสาเหตจุากหลายประการทัง้ท่ีเกิดจากธรรมชาติ เช่น แรงดนัของนํา้ใต้ดินท่ีเคม็ หรือสาเหตท่ีุ

มนษุย์เป็นผู้กระทํา เช่น การสร้างเข่ือนเก็บกกันํา้จืดเหนือพืน้ท่ีท่ีเป็นแหล่งเกลือ และการให้นํา้ชลประทานมากหรือ

น้อยเกินไปจนทําให้สญูเสียสมดลุของปริมาณเกลือในดิน (สมศรีและอรุณี, 2538) อ้อยจดัเป็นพืชทนเค็มในระดบั

ปานกลาง การปลกูอ้อยในสภาพดินเคม็ จะเกิดปัญหาตัง้แตท่่อนพนัธุ์ไมง่อก งอกแล้วแห้งตาย อาการใบไหม้ จนถึง

ให้ผลผลิตไมเ่ป็นท่ีน่าพอใจ (ปรีชาและคณะ, 2536)  

โพรลีนเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งพืชสร้างขึน้เพ่ือช่วยปรับค่าแรงดัน Osmotic ในเซลล์เม่ือพืชอยู่ใน

สภาวะความเค็ม การท่ีพืชสะสมปริมาณโพรลีนเพ่ิมขึน้เพ่ือเป็นแหล่งของสารละลายสําหรับช่วงการปรับสภาพ 

osmotic ในเซลล์ และช่วยรักษาการทํางานของเอนไซม์ให้ดําเนินไปเป็นปกติ (Boggess et al.,1976) โดยสามารถ

ใช้การสะสมโพรลีนเป็นดชันีในการคดัเลือกความทนเคม็ได้ (Hien et al., 2003) 

การใช้พนัธุ์อ้อยทนเคม็เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาดินเค็ม แต่การทดสอบพนัธุ์อ้อยทนเค็มในสภาพ

แปลงมีความไมส่ม่ําเสมอของความเค็ม ดงันัน้ จึงทําการทดสอบพนัธุ์อ้อยทนเค็มจากความเค็มระดบั 0.2%,0.3% 

และ 0.4% และใช้ระยะเวลาในการได้รับความเคม็ 24 ชัว่โมง, 48 ชัว่โมง และ 72 ชัว่โมง โดยการตรวจสอบปริมาณ
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โพรลีนเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของปริมาณโพรลีนท่ีเกิดขึน้กบัระดบัของความเข้มข้นและเวลาท่ีได้รับ NaCl และใช้

ในการคดัเลือกพนัธุ์อ้อยทนเคม็ในการปรับปรุงพนัธุ์ตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 ใช้พันธุ์ อ้อย 11 พันธุ์  ได้แก่ พันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและนํา้ตาล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 9 พันธุ์  คือ กําแพงแสน 00-176, กําแพงแสน 00-105, กําแพงแสน 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 พนัธุ์จากสํานกังานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย คือ LK 92-11 และ K88-

92 วางแผนการทดลองแบบ Split-split plot desige จํานวน 4 ซํา้ โดยมีพนัธุ์อ้อยเป็น Main plot ความเข้มข้นของ 

NaCl เป็น sub plot และ ระยะเวลาท่ีได้รับความเคม็เป็น Sub sub plot โดยทําการปลกูอ้อยจากท่อนพนัธุ์ 1 ตาต่อ

ท่อนพันธุ์  ในโรงเ รือนท่ีสถาบัน วิจัยและพัฒนาอ้อยและนํ า้ตาล สถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม จนอ้อยมีอายุ 1 เดือนแล้วนําต้นอ้อยมาแช่ใน

สารละลาย NaCl ความเข้มข้น 4 ระดบั คือ 0%, 0.2%, 0.3% และ 0.4% และระยะเวลาในการแช่ 4 เวลา คือ 0, 

24, 48 และ 72 ชัว่โมง นําใบอ้อยมาทําการวิเคราะห์ปริมาณโพรลีนโดยดดัแปลงจากวิธีของ Bates et al. (1973) 

วดัปริมาณโพรลีนด้วยเคร่ือง spectrophotometer โดยใช้โทลอีูนเป็น standard และวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้

โปรแกรม R(R–language and environment for statistical computing and graphics) (ชศูกัด์ิ, 2551) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปริมาณโพรลีน 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ในค่าเฉลี่ยของปริมาณโพรลีนของอ้อยแต่ละพนัธุ์ แต่ละระดบัความ

เข้มข้นของ NaCl และแต่ละระยะเวลาท่ีได้รับ NaCl พบว่า พันธุ์ ท่ีใช้ทดสอบมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี

นยัสําคญัย่ิง โดยพบว่า พนัธุ์กําแพงแสน 00-176 มีปริมาณโพรลีนสงูสดุ (0.0484 mg g-1 FW)  รองลงมาคือพนัธุ์

กําแพงแสน 01-1-25 (0.0452 mg g-1 FW), พนัธุ์กําแพงแสน 01-1-12 (0.0392 mg g-1 FW), พนัธุ์กําแพงแสน 00-

148 (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) ตามลําดบั ส่วนท่ี

ระดบัความเข้มข้นของสารละลาย NaCl ก็พบปริมาณโพรลีนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัย่ิงโดยท่ีความเข้มข้นของ

สารละลาย NaCl 0.4 % มีปริมาณของโพรลีนสงูท่ีสดุ (0.0475 mg g-1 FW) รองลงมาคือท่ีระดบัความเข้มข้นของ

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)ตามลําดบั 

และท่ีระยะเวลาท่ีแช่สารละลาย NaCl ก็พบปริมาณโพรลีนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัย่ิง โดยท่ีการแช่ท่ีเวลา 72 

ชัว่โมง มีปริมาณโพรลีนสงูท่ีสดุ (0.0531 mg g-1 FW)  รองลงมาคือ 48(0.0311 mg g-1 FW), 24(0.0283 mg g-1 FW)  

และ 0 ชัว่โมง(0.0189mg g-1 FW)  ตามลําดบั (Table 1)  
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Table 1 Proline content as affected by different NaCl concentration and infuse time condition  

 

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 ท่ีระดบัความเข้มข้นของสารละลาย NaCl 0.4% เวลาในการแช่ 72 ชัว่โมง เป็น

ระดบัท่ีมีปริมาณโพรลีนสงูท่ีสดุ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างพนัธุ์ท่ีความเข้มข้นของสารละลาย NaCl 0.4% เวลา

ในการแช่ 72 ชัว่โมง พบว่า พันธุ์กําแพงแสน 01-1-25 มีปริมาณโพรลีนสงูท่ีสุด (0.2613 mg g-1 FW)   และไม่

แตกต่างกบัพันธุ์กําแพงแสน 00-176 (0.2444 mg g-1 FW) และพันธุ์กําแพงแสน 00-148 (0.2019 mg g-1 FW) 

(Table 2)   

  

    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   ** 
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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  Time Mean 

 0 24 48 72  

Kps 00-176  0.0188b1/ 0.0303b 0.0403b 0.2444a 0.0834 

Kps 00-105  0.0173j 0.0243b 0.0343c 0.0145c 0.0226 

Kps 00-148  0.0218c 0.0250b 0.0263b 0.2019ab 0.0687 

Kps 94-13  0.0210e 0.0203b 0.0303b 0.0930b 0.0411 

Kps 01-1-12  0.0183d 0.0200b 0.0358b 0.0178c 0.0230 

Kps 01-4-29  0.0158h 0.0180b 0.0197e 0.0197c 0.0189 

LK 92-11  0.0183f 0.0165b 0.0288d 0.0438c 0.0268 

K 88-92  0.0225a 0.0328b 0.0343c 0.0345c 0.0310 

Kps 00-129  0.0155i 0.0203a 0.0288c 0.0178c 0.0206 

Kps 00-58  0.0163i 0.0063b 0.0268d 0.0180c 0.0168 

Kps 01-1-25  0.0183a 0.0303b 0.0468a 0.2613a 0.1141 

Mean  0.0185 0.0369 0.0320 0.0879  

sd  0.0024 0.0362 0.0074 0.0985  
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD. 
2/Mean within the same row followed by the same letters are not significantly different by LSD. 

 
  จากผลการทดลองทําให้ทราบว่า พันธุ์อ้อยแต่ละพันธุ์มีการตอบสนองต่อความเค็มแตกต่างกัน ซึ่งการ

ตอบสนองในรูปของการสะสมโพรลีนเป็นเพียงขบวนการหนึง่ท่ีช่วยลดปัญหาจากความเค็ม นอกจากนัน้ปริมาณโพ

รลีนท่ีสะสมเพ่ิมมากขึน้ยงัขึน้อยู่กบัระดบัของความเคม็และระยะเวลาท่ีได้รับด้วย (Gzik, 1996) 

 

สรุป 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าพันธุ์อ้อยแต่ละพนัธุ์มีปริมาณโพรลีนแตกต่างกันไปตามระดบัของความ

เข้มข้นของNaCl และระยะเวลาท่ีรับความเค็ม โดย 1และระดบัความเข้มข้นของ NaCl ท่ี 0.4% เวลาในการแช่ 72 

ชัว่โมง เป็นระดบัท่ีมีค่าเฉลี่ยของปริมาณโพรลีนสงูสดุ โดยพบในพนัธุ์ 1พันธุ์กําแพงแสน 01-1-25 (0.2613 mg g-1 

FW)   และไมแ่ตกต่างกบัพนัธุ์กําแพงแสน 00-176 (0.2444 mg g-1 FW) และพนัธุ์กําแพงแสน 00-148 (0.2019 mg 

g-1 FW) 1ซึง่จากการศกึษาพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มของพนัธุ์อ้อยท่ีได้รับความเค็มตามปริมาณโพรลีนได้เป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ มากกวา่ 0.200 mg g-1FW, ระหวา่ง 0.0200-0.200 mg g-1FW และน้อยกวา่ 0.0200 mg g-1FW ตามลําดบั 
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