118

ผลของความเครียดจากเกลือและออสโมติกต่อลักษณะสัณฐาน
ของแบบจำลองเซลล์ของพืช
Effects of Salt and Osmotic Stresses on Morphology of
Plant Cell Model

ru

.a

c.

th

สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ1* วรัญญา แก้วคำ1 สาลินี เต็งน้อย1 ทรงกลด ใบยา2 อาภรณ์ บัวหลวง3 และ บงกช บุญบูรพงศ์1
1
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110
3
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 12120
Surasak Laloknam1* Waranya Kaewkam1 Salinee Tengnoi1 Songklod Baiya2
Aporn Bualuang3 and Bongkoj Boonburapong1
1
Department of General Science, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110
2
Department of Biology, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110
3
Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University,
Pathum Thani Province 12120
*
Corresponding author E-mail: surasak2515@hotmail.com

t.l

บทคัดย่อ

w
w

.n

cs

การศึกษาการขนส่งสารระดับเซลล์สว่ นใหญ่ทำการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเครียดจากเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และออสโมติกจากสารละลาย
ซู โ ครสต่ อ การเปลี ่ ย นแปลงลั ก ษณะสั ณ ฐานของแบบจำลองเซลล์ ข องพื ชที ่ มี ร ากใต้ ด ิ น ขนาด 1 ลู ก บาศก์ เ ซนติ เ มตร
(กว้างxยาวxสูง = 1x1x1 cm3) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ แครอท ไชเท้า และมันฝรั่ง นำไปแช่ในสารละลาย NaCl และ ซูโครส
ความเข้มข้นร้อยละ 0–30 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร และ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของแบบจำลองเซลล์ทุก ๆ 10 นาที
เป็นระยะเวลา 120 นาที โดยชั่งน้ำหนัก ปริมาตร และความเข้มข้นของสารละลาย NaCl และ ซูโครส พบว่าแบบจำลองเซลล์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานมากที่สุดคือ ไชเท้า รองลงมาคือ มันฝรั่ง และแครอท การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและ
ปริมาตรมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารละลาย NaCl และซูโครส เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งความเข้มข้นของสารละลาย
NaCl และซูโครสภายในและภายนอกแบบจำลองเซลล์จะมีค่าเท่ากัน จากการศึกษานี้อธิบายได้ว่าแบบจำลองเซลล์ของพืช
สามารถนำมาใช้ในการศึกษาผลกระทบของเกลือและแรงดันออสโมติกต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานได้
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คำสำคัญ: ความเครียดจากเกลือ ความเครียดจากออสโมติก แบบจำลองเซลล์พืช ลักษณะสัณฐาน

ABSTRACT

The cell transportation topic was generally studied using microscope to learn cellular changing.
This research aimed to investigate the effect of salt (sodium chloride; NaCl) and osmotic (sucrose) stresses
on morphology of root plant cell model sized 1x1x1 cm3. Radish, potato and carrot were soaked in NaCl
and sucrose concentration ranging of 0–30 %(w/v) and determined the morphologic changes every 10
minutes for 120 minutes. The fresh weight, volume and NaCl and sucrose concentration were determined.
The results showed that the highest morphologic change was radish and followed with potato and carrot,
respectively. The fresh weight and volume of plant cell model had related to NaCl and sucrose
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
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concentration. At the specific time, NaCl and sucrose concentration was equal both inside and outside the
plant cell model. This finding suggested that the plant cell model could use to study the effect of salt and
osmotic stresses on plant morphology.
Keywords: Salt stress, Osmotic stress, Plant cell model, Morphology
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ความเค็ม (Salinity) เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพของแหล่งดินและน้ำ ความเค็ม คือปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ ในน้ำมี
หนวยวัดเป็นกรัมตอน้ำหนักหนึ่งตันหรือหนึ่งสวนในพันสวน หรือพีพีที (ppt = part per ton) และประเทศไทยมีพื้นที่
บางส่วนของประเทศที่มีดินเค็ม และบริเวณที่มีน้ำกร่อย หรือบางบริเวณที่มีพื้นที่ติดกับน้ำทะเล องค์การอาหารและเกษตร
แห่ ง สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nation: FAO) กำหนดค่ า ความเค็ ม ในน้ ำ
โดยทั่วไป เป็นน้ำจืด (0-500 ppm) น้ำกร่อย (50 -30,000 ppm) และน้ำเค็ม (30,000-50,000 ppm) สำหรับค่าความเค็ ม
ในดินเป็นดินเค็มน้อย (ร้อยละ 0.12–0.25 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร) ดินเค็มปานกลาง (ร้อยละ 0.25–0.50 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร)
ดินเค็มมาก (ร้อยละ 0.50–1.00 โดยน้ำหนักตอปริมาตร) และดินเค็มจัด (มากกว่าร้อยละ 1.00 โดยน้ำหนักต่ อปริมาตร)
[1–5] ทั้งนี้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสามารถในการเจริญเติบโตภายใต้ภาวะที่มีความเค็มแตกต่างกัน ถ้าสิ่งมีชีวิตสามารถ
ปรั บ ตั ว ได้ จ ะสามารถจะเจริ ญ เติ บ โตได้ อ าจจะเจริ ญ ได้ เ ป็ น ปกติ ห รื อ ความสามารถในการเจริ ญ เติ บ โตลดลงหรื อ ถ้ า
ทนไม่ได้จะตายไปในที่สุด เช่นข้าวบางชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ในความเค็มระดับต่ำ เมื่อนำไปปลูกที่มีความเค็มสูง
การเจริญเติบโตจะลดลง หรือสิ่งมีชีวิตประเภทแพลงก์ตอนสัตว์ที่เจริญในน้ำจืด เมื่อนำไปเลี้ยงในน้ำกร่อย หรือน้ำเค็มจะไม่
สามารถเจริญเติบโตได้ [1], [6]–[14]
สิ่งมีชีวิตได้รับผลกระทบจากความเค็มเนื่องจากการขนส่งสารเข้าออกเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์มีสมบัติ
เป็นเยื่อเลือกผ่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และความสามารถของเยื่อหุ้มเซลล์ที่นำสารที่ต้องการ
เข้าหรือออกจากเซลล์เป็น แบบออสโมซิส (Osmosis) ซึ่งนอกจากความเค็มแล้วยังได้รับแรงดันออสโมติก ทำให้เกิดความ
แตกต่างกันของความเข้มข้นของสารสองบริเวณคือภายนอกและภายในเซลล์ พิจารณาจากความเข้มข้นดังนี้ ความเข้มข้น
ภายในเซลล์เท่ากับภายนอกเซลล์ เรียกว่าสารละลายไอโซโทนิก (Isotonic Solution) สารละลายภายในเซลล์สูงกว่าภายนอก
เซลล์ เรียกว่าสารละลายไฮโปโทนิก (Hypotonic Solution) และสารละลายภายในเซลล์ต่ำกว่าภายนอกเซลล์ เรียกว่า
สารละลายไฮเปอร์โทนิก (Hypertonic Solution) จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการปรับตัวของเซลล์สิ่งมีชีวิตแตกต่าง
กันทำให้เกิดลักษณะของเซลล์เหี่ยว เซลล์เต่ง และเซลล์แตก ซึ่งมาจากการที่ได้รับน้ำมากเกินไป เรียกว่าพลาสมอพทิซิส
(Plasmoptysis) หรือการสูญเสียน้ำออกจากเซลล์ เรียกว่าพลาสโมไลซิส (Plasmolysis) [1], [15] การศึกษาการขนส่งสาร
เข้าออกเซลล์มีบทปฏิบัติการจำนวนมากทำการศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เมื่ออยู่ภายใต้
การกระตุ้นด้วยปัจจัยทางกายภาพ เช่นความเข้มข้นของสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ ทำให้เกิดปรากฏการณ์อย่างไรกับ
เซลล์ พ ื ชและเซลล์ ส ั ต ว์ เ มื ่ อ อยู ่ ภ ายใต้ ค วามเค็ ม และแรงดั น ออสโมติ ก (Osmotic Pressure) [16]-[19] นอกจากนี ้ ย ั งมี
บทปฏิบัติการที่ใช้ไข่ หรือรากพิเศษของพืช เช่น มันฝรั่งมาทำการศึกษา แล้วดูความแตกต่างของระดับของเหลวภายนอกและ
ภายในของไข่ และมันฝรั่งที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า กล้องจุลทรรศน์มีราคาค่อนข้างสูงดังนั้นจึงไม่สามารถทำการศึกษารายละเอียดสำหรับ
หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องได้ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นทีมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ในบางโรงเรียนประสบปัญหา
ไม่มีกล้องจุลทรรศน์ด้วยเช่นกันแต่ก็สามารถช่วยได้โดยเรียนรู้ผ่านการทดลองเสมือนจริงแต่ผู้เรียนไม่ได้รับประสบการณ์
การทดลอง และถ้าใช้ตัวอย่างพืชที่เป็นรากพิเศษในการศึกษาทั้งตัวอย่างหรือใช้ไข่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการทดลองถึงแม้จะมี
การเรียนรู้แบบการทำกิจกรรมการทดลองกลุ่ม [20]-[26]
ดังนั้นงานวิจัยนี้มีแนวคิดในการใช้แบบจำลองเซลล์มาใช้ในการศึกษาเรื่องผลของความเค็มต่อการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าและทำการวัดด้วยเครื่องมือพื้นฐานอย่างง่ายได้ โดยแบบจำลองเซลล์ คือ
การใช้รูปลูกบาศก์ที่ได้ตัดจากตัวอย่างพืชโดยใช้รากพิเศษของแครอท ไชเท้า และมันฝรั่ง เป็นตัวแทนศึกษา โดยใช้สารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดแรงดันออสโมติกกับแบบจำลองเซลล์พืช ผลของการศึกษาครั้งนี้จะทำให้
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ได้บทปฏิบัติการใหม่ที่เป็นการศึกษาการแพร่เข้าและออกจากเซลล์โดยไม่ใช้กล้องจุลทรรศน์ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย
ตาเปล่า
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1. การเตรียมตัวอย่างแบบจำลองเซลล์ของพืช
ตัวอย่างรากพิเศษสะสมอาหาร ได้แก่ แครอท ไชเท้า และมันฝรั่ง ซื้อที่ร้านค้าตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทำความสะอาดพืชตัวอย่างด้วยการนำผ้าสะอาดชุบน้ำประปาแล้วเช็ดให้ทั่ว ปอกเปลือกด้วยมีด แล้วหั่นด้วยมีดตามขั้นตอน
ดังนี้ (1) ตัดตัวอย่างพืชที่ใช้ในการศึกษาตามขวางกว้าง 1 เซนติเมตร จะได้รูปร่างคล้ายทรงกระบอกที่มีความสูง 1 เซนติเมตร
(2) ตั ด แบ่ งตามขวางของรูป วงกลมขนาดกว้ า ง 1 เซนติ เ มตร จะได้ เป็น ท่ อนสี เหลี่ ย มที่ ยาว 1 เซนติ เ มตร และ กว้ าง
1 เซนติเมตร และ (3) ตัดแบ่งตามยาวขนาด 1 เซนติเมตร จะได้ลูกบาศก์ที่มีขนาดกว้าง ยาว และสูง ด้านละ 1 เซนติเมตร
มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. การเตรียมตัวอย่างสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ และสารละลายซูโครส
เตรียมสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 30 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร โดยชั่งโซเดียมคลอไรด์ 30 กรัม
นำไปละลายด้วยน้ำกลั่นแล้วปรับปริมาตรสุดท้ายให้เป็น 100 มิลลิลิตร จากนั้นเตรียมสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น
ร้อยละ 0, 5, 10 และ 20 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ด้วยการเจือจางสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 30 โดย
น้ำหนักต่อปริมาตรกับน้ำกลั่น สำหรับการเตรียมสารละลายซูโครสทำเช่นเดียวกับการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์แต่
เปลี่ยนเป็นซูโครสแทนโซเดียมคลอไรด์
3. การศึกษาผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์
นำสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 0, 5, 10, 20 และ 30 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ใส่แก้ว
พลาสติกใสความเข้มข้นละ 1 แก้ว ปริมาตร 20 มิลลิลิตร จากนั้นนำแบบจำลองเซลล์แครอทใส่ลงไปในแก้วพลาสติกใส ที่มี
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 3 เซลล์ ทุกความเข้มข้น ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง สังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐาน
ของแบบจำลองเซลล์ทุกๆ 10 นาที เป็นระยะเวลา 120 นาที ทำการทดลองซ้ำโดยการเปลี่ยนตัวอย่างแบบจำลองเซลล์แครอท
เป็นตัวอย่างแบบจำลองเซลล์ไชเท้า และมันฝรั่ง ตามลำดับ
4. การศึกษาผลของออสโมติกต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์
นำสารละลายซูโครสความเข้มข้นร้อยละ 0, 5, 10, 20 และ 30 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ใส่แก้วพลาสติกใสความ
เข้มข้นละ 1 แก้ว ปริมาตร 20 มิลลิลิตร จากนั้นนำแบบจำลองเซลล์แครอทใส่ลงไปในแก้วพลาสติกใสที่มีสารละลายซูโครส
จำนวน 3 เซลล์ ทุกความเข้มข้น ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง สังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์ทุก ๆ
10 นาที เป็นระยะเวลา 120 นาที ทำการทดลองซ้ำโดยการเปลี่ยนตัวอย่างแบบจำลองเซลล์ แครอท เป็นตัวอย่างแบบจำลอง
เซลล์ไชเท้า และมันฝรั่ง ตามลำดับ
5. การติดตามลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์พืชตัวอย่าง
น้ำหนักสด (กรัม): ทำการชั่งตัวอย่างแบบจำลองเซลล์พืชก่อนทำการศึกษาด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง และ
เมื่อถึงเวลาที่ศึกษาเทสารละลายผ่านตะแกรงกรอง ใช้ปากคีบหยิบตัวอย่างแบบจำลองเซลล์ชั่งด้วยเครื่องชั่งทศนิ ย ม
2 ตำแหน่ง เทสารละลายที่กรองและหยิบตัวอย่างแบบจำลองเซลล์ใส่แก้วพลาสติกใสแล้วติดตามการเปลี่ยนแปลงจนครบ
ระยะ 120 นาที หน่วยเป็นกรัม
ปริมาตรของตัวอย่างแบบจำลองเซลล์ (ลูกบาศก์เซนติเมตร): ทำการวัดความยาวด้านกว้าง ด้านยาว และ ด้านสูง
ของแบบจำลองเซลล์ก่อนทำการศึกษาด้วยไม้บรรทัด คำนวณหาปริมาตรของแบบจำลองเซลล์ และเมื่อถึงเวลาที่ศึก ษา
เทสารละลายผ่านตะแกรงกรอง ใช้ปากคีบหยิบตัวอย่างแบบจำลองเซลล์ ทำการวัดความยาวด้านกว้าง ด้านยาว และ ด้านสูง
ของแบบจำลองเซลล์ด้วยไม้บรรทัดอีกครั้ง คำนวณหาปริมาตรของแบบจำลองเซลล์อีกครั้ง เทสารละลายที่กรองและหยิบ
ตัวอย่างแบบจำลองเซลล์ใส่แก้วพลาสติกใสแล้วติดตามการเปลีย่ นแปลงจนครบระยะ 120 นาที หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร
ความเข้มข้นของสารละลายซูโครส (ร้อยละโดยน้ำหนักต่ อปริมาตร): ทำการวัดความเข้มข้นของสารละลายซูโครส
โดยใช้เครื่องบริกรีแฟรกโตมิเตอร์ (Brix-Refracto Meter) ทำการวัดความเข้มข้นของซูโครสภายในแบบจำลองเซลล์ โดยนำ
แบบจำลองเซลล์จำนวน 1 เซลล์ ใส่ถุงพลาสติกล็อกขนาดเล็ก แล้วใช้แรงกดให้ละเอียดเพื่อให้น้ำภายในเซลล์ออกมา จากนั้น
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ดูดสารละลายจำนวน 1 หยด ใส่เครื่องบริกรีแฟรกโตมิเตอร์ แล้วอ่านค่าหน่วยเป็นร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตร สำหรับ
สารละลายภายนอกเซลล์ให้ดูดสารละลายที่แช่แบบจำลองเซลล์จำนวน 1 หยด ใส่เครื่องบริกรีแฟรกโตมิเตอร์แล้วอ่านค่า
ความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ (ร้อ ยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตร) : ทำการวัดความเข้มข้นของเกลือโซเดียม
คลอไรด์โดยใช้เครื่องบริกรีแฟรกโตมิเตอร์ (Brix-Refracto Meter) ดัดแปลงโดยการใช้เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ
เกลือโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 0–30 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องวัดความเค็ม (Salinity/TDS
Meter) สามารถใช้ทดแทนได้ ทำการวัดความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ภายในแบบจำลองเซลล์ โดยนำแบบจำลอง
เซลล์จำนวน 1 เซลล์ ใส่ถุงพลาสสติกล็อกขนาดเล็ก แล้วใช้แรงกดให้ละเอียดเพื่อให้น้ ำภายในเซลล์ออกมา จากนั้นดูด
สารละลายจำนวน 1 หยด ใส่เครื่องบริกรีแฟรกโตมิเตอร์ แล้วอ่านค่าหน่วยเป็นร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตร สำหรับ
สารละลายภายนอกเซลล์ให้ดูดสารละลายที่แช่แบบจำลองเซลล์จำนวน 1 หยด ใส่เครื่องบริกรีแฟรกโตมิเตอร์แล้วอ่านค่า
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์พืชภายใต้ภาวะแรงดันออสโมติก : นำแบบจำลอง
เซลล์พืชแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 20 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ระยะเวลา 60 นาที จากนั้นนำแบบจำลอง
เซลล์ ไป (1) แช่ ใ นสารละลายโซเดีย มคลอไรด์ เข้ มข้น ร้อ ยละ 30 โดยน้ ำ หนัก ต่อ ปริมาตร เป็ น ตั วแทนของสารละลาย
ไฮเปอร์โทนิก (2) แช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็นตัวแทนของสารละลาย
ไฮโปโทนิก และ (3) แช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 20 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็นตัวแทนของสารละลาย
ไอโซโทนิก สังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์ทุก ๆ 10 นาที เป็นระยะเวลา 120 นาที ต่อจากนั้น
ทำซ้ำแต่เปลี่ยนจากสารละลายโซเดียมคลอไรด์เป็นสารละลายซูโครส
6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การทดลองจากการวิจัยจัดทำทั้งหมด 3 ซ้ำ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely Randomized
Design (CRD) วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ (p < 0.05)

ผลการวิจัย และวิจารณ์ผลการวิจัย
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ทำการศึกษาผลของสารละลายซูโครสต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์แครอท ไชเท้า และ
มันฝรั่ง โดยแบบจำลองเซลล์แต่ละชนิดแช่ในสารลายซูโครสเข้มข้นร้อยละ 0–30 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ทำการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทุก ๆ 10 นาที เป็นระยะเวลา 120 นาที แสดงผลการศึกษา ดังภาพที่ 1–3

(ก) น้ำหนักสด

(ข) ปริมาตร

(ค) ความเข้มข้นของสารละลายซูโครส

ภาพที่ 1 การเปลีย่ นแปลงลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์แครอทภายใต้ความเข้มข้นสารละลายซูโครสต่าง ๆ
เป็นระยะเวลา 120 นาที (ก) น้ำหนักสด (ข) ปริมาตร และ (ค) ความเข้มข้นของสารละลายซูโครส
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(ก) น้ำหนักสด

(ข) ปริมาตร

(ค) ความเข้มข้นของสารละลาย NaCl

t.l

ru

.a

c.

th

ภาพที่ 2 การเปลีย่ นแปลงลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์ไชเท้าภายใต้ความเข้มข้นสารละลายซูโครสต่าง ๆ
เป็นระยะเวลา 120 นาที (ก) น้ำหนักสด (ข) ปริมาตร และ (ค) ความเข้มข้นของสารละลายซูโครส

(ข) ปริมาตร

cs

(ก) น้ำหนักสด

(ค) ความเข้มข้นของสารละลาย NaCl

.n

ภาพที่ 3 การเปลีย่ นแปลงลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์มันฝรั่งภายใต้ความเข้มข้นสารละลายซูโครสต่าง ๆ
เป็นระยะเวลา 120 นาที (ก) น้ำหนักสด (ข) ปริมาตร และ (ค) ความเข้มข้นของสารละลายซูโครส

w

w
w

จากภาพที่ 1–3 พบว่าแบบจำลองเซลล์แครอท ไชเท้า และมันฝรั่ง ภายใต้ภาวะที่มีความเครียดจากสารละลาย
ซูโครสที่ความเข้มข้นต่างกัน มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันคือ เมื่อละลายอยู่ในน้ำกลั่นน้ำหนักสดและปริมาตร
ของแบบจำลองเซลล์จะมีน้ำหนักมากขึ้นและปริมาตรเพิ่มขึ้นเมื่อแช่ระยะเวลานานขึ้นที่ระยะเวลา 60 นาที เป็นต้นไป
มีแนวโน้มคงที่ โดยไชเท้ามีการเพิ่มของน้ำหนักมากที่สุด รองลงมา คือมันฝรั่ง และแครอท ตามลำดับ เมื่อความเข้มข้นของ
สารละลายซูโครสมากขึ้นแนวโน้มของน้ำหนักและปริมาตรของแบบจำลองเซลล์ของพืชทุกชนิดลดลง แบบจำลองเซลล์ไชเท้า
มีน้ำหนักและปริมาตรลดลงมากที่สุด รองลงมา คือมันฝรั่งและไชเท้า ตามลำดับ มีแนวโน้มคงที่ตั้งแต่นาทีที่ 60 เป็นต้นไป
สำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มข้นของสารละลายซูโครสในสารละลายที่ใช้แช่ตัวอย่างแบบจำลองเซลล์มีแนวโน้มลดลง
ทุกความเข้มข้ น มีแนวโน้มที่จะคงที ่ตั้ งแต่ เ วลา 60 นาที เป็นต้นไป สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารละลายซู โ ครส
ในแบบจำลองเซลล์ที่ระยะเวลา 60 นาที จะมีค่าเท่ากับสารละลายภายนอกแบบจำลองเซลล์ เมื่อพิจารณาความสามารถ
ในการแพร่ของสารละลายซูโครสเข้าสู่แบบจำลองเซลล์ความเข้มข้นของสารละลายสูงมีแนวโน้มในการเข้าสู่จุ ดความเข้มข้น
ภายนอกและภายในเซลล์ได้เร็วกว่า สามารถสรุปผลของสารละลายซูโครสต่อลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์ชนิดต่าง ๆ
ที่เวลา 60 นาที ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะสัณฐานแบบจำลองเซลล์ตัวอย่างพืชภายใต้สารละลายซูโครสความเข้มข้นต่าง ๆ
ที่เวลา 60 นาที (n = 3)

มันฝรั่ง

th

1.24±0.34a
1.12±0.25ab
1.05±0.33b
0.91±0.17bc
0.88±0.09c
1.18±0.27a
1.08±0.18b
0.89±0.15bc
0.77±0.24c
0.71±0.13c
1.15±0.23a
1.08±0.16a
1.04±0.21a
0.85±0.22b
0.82±0.13b

ความเข้มข้น
สารละลายซูโครส
ภายใน (%(w/v))
0.00±0.00a
4.24±0.45b
8.35±0.37c
16.47±0.36d
25.47±0.24e
0.00±0.00a
4.28±0.27b
8.45±0.41c
16.71±0.42d
25.83±0.35e
0.00±0.00a
4.35±0.36b
8.41±0.41c
16.54±0.25d
24.46±0.24e

c.

ไชเท้า

2.06±0.17a
1.78±0.15b
1.72±0.21b
1.44±0.23c
1.37±0.25c
1.98±0.21a
1.88±0.27a
1.32±0.32b
1.25±0.35bc
1.13±0.27c
2.11±0.25a
2.02±0.15ab
1.98±0.18b
1.84±0.31bc
1.73±0.23c

ความเข้มข้น
สารละลายซูโครส
ภายนอก (%(w/v))
0.00±0.00a
4.42±0.37b
8.93±0.27c
18.3±0.23d
28.3±0.83e
0.00±0.00a
4.38±0.27b
8.81±0.33c
17.5±0.39d
27.3±0.43e
0.00±0.00a
4.40±0.62b
8.91±0.33c
18.5±0.23d
27.8±0.83e

.a

0%(w/v)
5%(w/v)
10%(w/v)
20%(w/v)
30%(w/v)
0%(w/v)
5%(w/v)
10%(w/v)
20%(w/v)
30%(w/v)
0%(w/v)
5%(w/v)
10%(w/v)
20%(w/v)
30%(w/v)

ปริมาตรเซลล์
(cm3)

ru

แครอท

น้ำหนักสด
(กรัม)

t.l

ชนิดแบบ ความเข้มข้นของ
จำลองเซลล์ สารละลายซูโครส

.n

cs

จากนั้นทำการศึกษาผลของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์
แครอท ไชเท้า และมันฝรั่ง โดยแบบจำลองเซลล์แต่ละชนิดแช่ในสารลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 0–30 โดยน้ำหนัก
ต่อปริมาตร ทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 10 นาที เป็นระยะเวลา 120 นาที พบว่ารูปแบบของผลกระทบจาก
สารละลายโซเดียมคลอไรด์คล้ายกับสารละลายซูโครส และ มีแนวโน้มน้ำหนักสด ปริมาตร และการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น
ของสารละลายซูโครสภายในและภายนอกเซลล์จะคงที่ในเวลา 60 นาที แสดงผลการศึกษาดังตารางที่ 2

w
w

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะสัณฐานแบบจำลองเซลล์ตัวอย่างพืชภายใต้สารละลายโซเดียมคลอไรด์
ความเข้มข้นต่าง ๆ ที่เวลา 60 นาที (n = 3)
ความเข้มข้นของ
สารละลาย NaCl

น้ำหนักสด
(กรัม)

ปริมาตรเซลล์
(cm3)

แครอท

0%(w/v)
5%(w/v)
10%(w/v)
20%(w/v)
30%(w/v)
0%(w/v)
5%(w/v)
10%(w/v)

1.90±0.25a
1.72±0.33b
1.52±0.37c
1.41±0.28cd
1.35±0.31d
2.01±0.33a
1.52±0.51b
1.45±0.22bc

1.31±0.43a
1.23±0.37a
0.94±0.28b
0.85±0.35bc
0.78±0.26c
1.27±0.33a
1.12±0.25a
0.81±0.27b

w

ชนิดแบบ
จำลองเซลล์

ไชเท้า

ความเข้มข้น
สารละลาย NaCl
ภายนอก (%(w/v))
0.00±0.00a
4.38±0.26b
8.85±0.43c
18.0±0.19d
27.2±0.14e
0.00±0.00a
4.35±0.38b
8.74±0.47c

ความเข้มข้น
สารละลาย NaCl
ภายใน (%(w/v))
0.00±0.00a
4.15±0.38b
8.42±0.19c
16.75±0.81d
25.18±0.13e
0.00±0.00a
4.32±0.42b
8.52±0.29c
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ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะสัณฐานแบบจำลองเซลล์ตัวอย่างพืชภายใต้สารละลายโซเดียมคลอไรด์
ความเข้มข้นต่าง ๆ ที่เวลา 60 นาที (n = 3) (ต่อ)
ความเข้มข้นของ
สารละลาย NaCl

น้ำหนักสด
(กรัม)

ปริมาตรเซลล์
(cm3)

ไชเท้า

20%(w/v)
30%(w/v)
0%(w/v)
5%(w/v)
10%(w/v)
20%(w/v)
30%(w/v)

1.32±0.17c
0.98±0.33d
2.23±0.34a
1.68±0.27b
1.63±0.32b
1.60±0.27b
1.57±0.38b

0.65±0.41c
0.54±0.37c
1.24±0.36a
1.01±0.62b
0.94±0.43bc
0.83±0.37bc
0.72±0.27c

ความเข้มข้น
สารละลาย NaCl
ภายใน (%(w/v))
17.25±0.37d
26.24±0.38e
0.00±0.00a
4.35±0.42b
8.47±0.17c
16.85±0.32d
25.71±0.38e

c.

มันฝรั่ง

ความเข้มข้น
สารละลาย NaCl
ภายนอก (%(w/v))
17.41±0.42d
26.4±0.57e
0.00±0.00a
4.36±0.28b
8.83±0.42c
17.9±0.52d
27.1±0.37e

th

ชนิดแบบ
จำลองเซลล์

w

w
w

.n

cs

t.l

ru

.a

จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่า ผลของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐาน
ของแบบจำลองเซลล์มากกว่าสารละลายซูโครส ทั้งในด้านน้ำหนักและปริมาตรของแบบจำลองเซลล์ โดยผลกระทบทั้งความ
เข้มข้นของเกลือและซูโครสเปรียบได้กับความเค็มและแรงดันออสโมติกที่ส่งผลกระทบต่อเซลล์ เห็นได้ว่าชนิดของเซลล์พืชก็มี
ผลต่อความสามารถในการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาพบว่า แครอท มีแนวโน้มในการทนเค็มและแรงดันออสโมติกได้ดีกว่า
มันฝรั่งและแครอท ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากรงควัตถุประกอบของเซลล์ทั้ง 3 ชนิด แครอทจะมีสารสีส้มในกลุ่มแคโรทีนอยด์ซึ่ง
สามารถช่วยลดการต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากไอออนของเกลือที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ภายใต้ภาวะเครียดจากเกลือและออสโม
ติกแครอทจะมีการสะสมสารกลุ่มออสโมโพรแทคแทนต์ลดความเครียดร่วมกับเอนไซม์กลุ่มไฮโดรจีเนส [27]-[31] สำหรับกรณี
ของมันฝรั่งจะเป็นพืชที่มีการสะสมสารประเภทแป้งและน้ำตาลเป็นจำนวนมากภายในทำให้สามารถปรับสภาพได้ดี ภายใต้
ภาวะเครียดจากเกลือและแรงดันออสโมติก นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการสะสมไอออนโซเดียมได้เนื่องจากมีการและ
เปลี่ยนโดยใช้โปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์ชนิดโซเดียมโปรตอนแอนติพอร์เตอร์ (Na+ Antiporter) ร่วมกับการสะสมกรดอะมิโนชนิด
โพรลีนซึ่งเป็นสารออสโมโพรแทคแทนต์ ชนิดหนึ่งช่วยลดแรงดันออสโมติกและลดความเครียดจากเกลือได้ [32]-[34] ในกรณี
ของไชเท้าจะมีปริมาณสารกลุ่มออสโมโพรเทคแทนต์ปริมาณน้อยจึงมีความสามารถในการทนความเครียดในสภาวะต่าง ๆ ได้
น้อย มีการสะสมกรดอะมิโนประเภทกลูตาเมตดังนั้นจึงมีความทนต่อกรดอะมิโนประเภทโพรลีนและอนุพันธ์ของกรดอะมิโน
เช่นโคลีนและไกลซีนบีเทน นอกจากนี้ไชเท้าองค์ประกอบส่วนมากจะเป็นกากใยอาหารมีปริมาณกลุ่มคาร์โบไฮเดรตน้อยดังนั้น
จึงสูญเสียน้ำหรือรับน้ำเข้าไปได้เมื่ออยู่ภายใต้ภาวะสารละลายชนิดแตกต่างกัน [35]-[38] จากสภาวะที่ทดลองเป็นการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารละลายภายในและภายนอกเซลล์ทำให้เกิดระบบ 3 ชนิด คือ สารละลายไอโซโทนิก สาร
ละลายไฮเปอร์โทนิก และ สารละลายไฮโปโทนิก ทำให้มีการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้
ในกรณีที่แบบจำลองเซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้น แสดงว่ามีการแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์อาจทำให้เกิดภาวะเซลล์เต่งได้ ในกรณีที่เซลล์มี
ขนาดเล็กลงแสดงว่ามีการสูญเสียน้ำออกนอกเซลล์ทำให้เซลล์เหี่ยวและมีขนาดเล็กลง เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงระบบของเซลล์
ทั้ง 3 สภาวะ ทั้งในกรณีที่ใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์และสารละลายซูโครส สามารถทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตา
เปล่าได้ คือ เมื่อนำตัวอย่างแบบจำลองเซลล์ที่มาจากความเข้มข้นร้อยละ 20 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร นำไปใส่ในน้ำกลั่น พบว่า
แบบจำลองเซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อนำไปใส่ในสารลายความเข้มข้นร้อยละ 20 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร พบว่า แบบจำลอง
เซลล์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ นำไปใส่ในสารลายความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร พบว่า แบบจำลองเซลล์มี
ขนาดเล็กลง แสดงดังภาพที่ 4
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th

ภาพที่ 4 ลักษณะสัณฐานของแบบจำลองเซลล์เมื่อนำไปทดสอบในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้นต่างกัน
(ก) แครอท (ข) ไชเท้า และ (ค) มันฝรั่ง

c.

สรุปผลการวิจัย

.n

cs

t.l

ru

.a

1. ชนิดของแบบจำลองเซลล์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานภายใต้ภาวะที่มีความเข้มข้นของสาระลาย
โซเดียมคลอไรด์และซูโครสต่างกัน โดยแบบจำลองเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานมากที่สุด คือไชเท้า รองลงมา คือ
มันฝรั่ง และแครอท ตามลำดับ
2. ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ และซูโครสสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของแบบจำลอง
เซลล์ทุกชนิดมีแนวโน้มลดลงในด้านน้ำหนักสด และปริมาตร
3. ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ และซูโครสภายนอกและภายในแบบจำลองเซลล์มีแนวโน้มเท่ากัน
เมื่อถึงระยะที่เหมาะสม โดยความเข้มข้นของสารละลายที่สูงมีแนวโน้มใช้ระยะเวลาที่ความเข้มข้นภายนอกและภายในเซลล์
น้อยกว่าความเข้มข้นของสารละลายที่น้อย
4. แบบจำลองเซลล์จากพืชตัวอย่างทั้ง 3 ชนิด สามารถนำไปศึกษาเรื่องการแพร่ของสารผ่านเซลล์ได้ภายใต้ภาวะ
ของสารละลายไอโซโทนิก ไฮเปอร์โทนิก และ ไฮโปโทนิก

ข้อเสนอแนะ

w

w
w

งานวิจัยนี้สามารถทำการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของสารที่ช่วยลดความเป็นพิษจากเกลือ และแรงดันออสโมติกได้
โดยใช้สารกลุ่มออสโมโพรเทคแทนต์ หรืออาจศึกษาถึงความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของสารต่อ จำนวนจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้น
ในเรื่องของการถนอมอาหารได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้ความอนุเคราะห์
อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการวิจัย
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