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ในกระบวนการชักนําใหตนกลามะเขือเทศเกิดความทนทานตอ
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Abstract
Supra-optimal temperature induces heat stress in plants which in turn affect quality 

and quantity of agricultural products negatively. Induction of heat tolerance by exogenous 
application of Glycinebetaine (GB) is an alternative approach which can alleviate the 
effect of heat stress during plant cultivation. However, the mechanism of GB on induction 
of heat tolerance is not well understood. This study investigated the involvement of 
calcium on the mechanism of GB using calcium channel blocker, Verapamil (VP), and 
potassium channel blocker, Tetraethylammonium Chloride (TEA) and tomato seedlings 
as a plant model. Results showed that tomato seedlings received foliar application of 
GB had higher photosynthetic rate, stomatal conductance, maximum quantum efficiency 
of PSII, quantum efficiency of PSII fresh weight and dry weight than the control received 
only water. Moreover, application of GB resulted in lower amount of Malondialdehyde 
and percentage of ion leakage of leaf tissue when compared to the control under heat 
stress condition. Application of either calcium or potassium channel blockers negated all 
the positive effects of GB. Results implied that the mechanism of GB-induced heat 
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tolerance could be associated with the change of cellular concentration of calcium and 
potassium.
Keywords:  Glycinebetaine, Heat stress, Calcium 

บทคัดยอ
สภาพอุณหภูมิสูงเกินความเหมาะสมกอใหเกิดสภาวะเครียดในพืชซึ่งจะสงผลเสียตอคุณภาพและ

ปริมาณของผลผลิตในภาคการเกษตร การชักนําใหพืชทนทานตอสภาพอุณหภูมิสูงโดยใหสารละลาย
ไกลซีนเบตาอีน (Glycinebetaine หรือ GB) จากภายนอกเปนหนทางหนึ่งที่ชวยบรรเทาผลกระทบ
ในเชิงลบของสภาพอุณหภูมิสูงตอการปลูกพืชได แตกลไกการทํางานของ GB ในสภาพอุณหภูมิสูง
ยังไมเปนที่ทราบแนชัด งานวิจัยนี้จึงศึกษาความเกี่ยวของของแคลเซียมในกลไกการทํางานของ GB โดย
ใหสารยับยั้งการทํางานของชองโปรตีนแคลเซียมเวอรราปามิล (Verapamil) และสารยับยั้งการทํางาน
ของชองโปรตีนโพแทสเซียม (Tetraethylammonium Chloride) รวมกับ GB โดยใชตนกลามะเขือเทศ
เปนพืชทดสอบจากการทดลองพบวา การให GB ทางใบที่ความเขมขน 1 mM แกตนกลามะเขือเทศ
ที่ปลูกในสภาพอุณหภูมิสูงสงผลใหตนมะเขือเทศมีคาอัตราการสังเคราะหแสง คาอัตราการนําไหลของ
ปากใบ คาประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดและประสิทธิภาพการทํางานของระบบแสงหมายเลขสอง 
นํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงมากกวาของตนควบคุมที่ไดรับนํ้าเปลาในสภาพเดียวกัน อีกทั้งการให GB 
ยงัสงผลใหปรมิาณมาลอนดิอลัดไีฮดและเปอรเซน็ตการรัว่ไหลของไอออนในใบตํา่กวาตนทีไ่ดรบันํา้เปลา 
ดวยการใหสารยบัยัง้การทาํงานของชองโปรตีนแคลเซยีมและโพแทสเซยีมลดทอนอทิธพิลในเชิงบวกของ 
GB ทั้งหมด ผลการทดลองในคร้ังนี้แสดงนัยวากลไกการชักนําใหพืชทนรอนดวย GB นาจะเก่ียวของกับ
การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของแคลเซียมและโพแทสเซียมภายในเซลล
คําสําคัญ:  ไกลซีนเบตาอีนแคลเซียม ความเครียดจากสภาพอุณหภูมิสูง มะเขือเทศ

คํานํา
สภาพอุณหภูมิสูงเปนปญหาสําคัญที่ทําให

ผลผลิตในภาคการเกษตรลดลงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในพื้นที่เขตรอน โดยสภาพอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียง 
1 องศาเซลเซียส อาจทําใหผลผลิตขาวลดลงไดถึง 
10 % (Peng et al., 2004) นอกจากน้ีอุณหภูมิ
ที่สูงเกินความเหมาะสมทําใหประสิทธิภาพการ
สงัเคราะหแสงของพชืลดลงได เชน ในผกัโขมทีป่ลกู
ในสภาพอุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียส พบวามี

ประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงลดลงถึงประมาณ 
80 % (Yamane et al., 1998) ในมะเขือเทศ
พบวาสภาพอุณหภูมิสูงท่ี 45 องศาเซลเซียส ทําให
อัตราการสังเคราะหแสงลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
ซึ่งไมไดเปนผลมาจากการปดของปากใบแตกลับมี
สาเหตุมาจากการยับยั้งการทํางานของปฏิกิริยา
คารบอนและปฏิกิริยาแสงเปนหลัก (Camejo et 
al., 2005) ผลกระทบในเชิงลบที่เกิดข้ึนกับการ
สงัเคราะหแสงนีถ้อืเปนหนึง่ในปจจยัสาํคญัทีท่าํให
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ผลผลิตของพืชทีป่ลกูในสภาพอุณหภูมสิงูมปีรมิาณ
และคุณภาพลดลง

ไกลซีนเบตาอีน (Glycinebetaine หรือ GB) 
เปนอนุพันธของอามีน ที่มีคุณสมบัติเปนสาร
คอมแพททิเบิลโซลูท (Compatible solute) 
ทีเ่ซลลของพืชสามารถสะสมไวไดในปริมาณสูงโดย
ไมเกดิความเปนพษิตอเซลล พชืหลายชนดิสามารถ
สังเคราะห GB ไดภายในเซลลโดยจะมีการสะสม
ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนเม่ือพชืเผชิญสภาวะเครียด
รูปแบบตางๆ (Chen and Murata, 2011) ดวย
เหตนุีจ้งึมงีานวจิยัการถายยนีสงัเคราะห GB ใหกบั
พืชเพื่อจุดประสงคในการเพิ่มความทนทานตอ
ความเครียด เชน การถายยีน codA ซึ่งทําหนาที่
ในการสังเคราะหไกลซีนเบตาอีนจากสารโคลีนให
แกมะเขือเทศ และพบวากลามะเขือเทศมีการ
แสดงออกของยีน HSP70 (Heat-shock protein 
70) เพ่ิมข้ึนพรอมกับมีความทนทานตอสภาพ
อณุหภมูสิงูมากขึน้ดวย (Li et al., 2011) นอกจากน้ี
การให GB แกพืชโดยตรงยังสามารถชักนําใหพืชมี
ความทนทานตอสภาพอุณหภมูสิงูเพิม่ขึน้ดวย เชน 
ในตนดาวเรืองการพนสารละลาย GB ที่ความ
เขมขน 1 mM ใหทางใบ พบวามผีลทาํใหอตัราการ
สังเคราะหแสงสูงขึ้นกวาตนที่ไดรับนํ้าเปลาเพียง
อยางเดยีว (Sorwong and Sakhonwasee, 2015) 
อยางไรก็ตามกลไกการชักนําใหพืชทนทานตอ
สภาพอณุหภมูสิงูโดยไกลซนีเบตาอนีไมเปนทีท่ราบ
แนชัด

งานวิจัยของ Li et al. (2011) แสดงให
เห็นวาการมี GB สะสมภายในเซลลพืชทําใหเซลล
สามารถกระตุ นการแสดงออกของยีน HSP70 
ซึ่งเกี่ยวของกับการบรรเทาความเครียดจากสภาพ
อุณหภูมิสูงได ในขณะเดียวกันงานวิจัยของ Saidi 
et al. (2009) ก็บงชี้วาการตอบสนองของเซลลพืช

รวมไปถงึการเพิม่ระดบัการแสดงออกของยนี HSP 
ในสภาพอุณหภูมสิงูตองอาศัยแคลเซียมไอออนเปน
ตัวสงสัญญาณ ทั้งนี้การไหลเขาและออกของ
แคลเซียมผานทางชองโปรตีน (channel) ในเยื่อ
หุ มเซลลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับความ
เขมขนของแคลเซียมภายในเซลลซึ่งเปรียบเสมือน
สัญญาณท่ีชักนําใหเซลลมีการตอบสนองตอสภาพ
อุณหภูมิสูง จึงเปนที่มาของสมมุติฐานวากลไกการ
ชักนําใหพืชทนทานตอสภาพอุณหภูมิสูงโดย GB 
อาจเกีย่วของกบัการไหลเขาและออกของแคลเซยีม
ภายในเซลลโดยขอเท็จจริงมีรายงานกอนหนานี้
แลววา GB ชักนําใหเกิดการไหลเขาของแคลเซียม
ภายในเซลลในสภาวะเคม็จัด โดยปรมิาณแคลเซียม
ในเนื้อเย่ือท่ีเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญในตนพืช
ที่ไดรับสารไกลซีนเบตาอีนและโดยกระบวนการ
ไหลเขาของแคลเซียมนี้เองที่ชักนําใหเพิ่มการ
แสดงออกของยีน HSP (Li et al., 2013) ดังนั้น
ในการทดลองน้ีจึงตองการทดสอบสมมุติฐาน
ดังกลาวโดยทดลองให GB แกพืช พรอมรบกวน
กระบวนการไหลเขาออกของแคลเซียมโดยใชสาร
ยับยั้งการทํางานของชองโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสง
แคลเซียม (Calcium channel blocker drug) 
ผลการทดลองที่ไดจะเปนประโยชนในการทํา
ความเขาใจกระบวนการทาํงานของ GB ในพชืทีอ่ยู
ในสภาพอุณหภูมิสูงตอไป

อุปกรณและวิธีการ
สภาพการปลูกและตํารับการทดลอง

ดาํเนนิการทดลองท่ีหองควบคุมสภาพแวดลอม 
สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม การ
ทดลองทั้งหมดใชเมล็ดมะเขือเทศสายพันธุสีดา 
(บริษัท เจียไต จํากัด ประเทศไทย) โดยเพาะเมล็ด
ลงในวสัดุปลูกทีม่สีวนผสมของพีทมอส (Klasmann 
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ประเทศลิธัวเนีย): ขุยมะพราว: ทรายหยาบ
ในอัตราสวน 1:1:1 เมื่อเมล็ดงอกเปนตนกลาและ
มีอายุได 10 วันใหสารละลายปุยสูตร Modified 
Hoagland Solution (Epstein and Bloom, 
2005) ความเขมขน 0.5 เทา ตนกลาปลกูอยูในหอง
ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งวัน 
(25/25 °C) ใหแสงเทยีมจากหลอดไฟแอลอดีสีขีาว
อุณหภูมิสี 3000K: 6500K ในอัตราสวน 1:1 ที่
ความเขม 150 PPFD เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน 
ทีส่ภาพการทดลองอณุหภมูสิงูใชอณุหภมู ิ39 องศา
เซลเซียสชวงท่ีไฟเปด 16 ชั่วโมงและ 29 องศา
เซลเซียส ในชวงที่ไฟปด 8 ชั่วโมง (39/29 °C) เมื่อ
ตนกลามะเขือเทศมีอายุครบ 21 วันจะยายเขาสู
การทดลองในหองควบคุมอุณหภูมิ

การทดลองนี้มี 4 ตํารับ โดยเปนการพน
สารละลายที่แตกตางกันตามรายละเอียดดังนี้ 
ตํารับที่ 1 ตํารับควบคุม พนนํ้าเปลาตํารับที่ 2 
พนสารละลายไกลซีนเบตาอนี ความเขมขน 1 mM 
24 ชั่วโมงก อนเข าสู การทดลอง ตํารับที่ 3 
พนสารละลายไกลซีนเบตาอีนและสารยับยั้งการ
ทํางานของชองโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงแคลเซียม
เวอราปามิล (Verapamil หรือ VP) (บริษัท 
ฟารมาสันต แล็บบอราตอร่ีส จํากัด นนทบุรี 
ประเทศไทย) ความเขมขน 1 mM 24 ชั่วโมงกอน
เขาสูการทดลอง และตํารับที่ 4 พนสารละลาย
ไกลซีนเบตาอีนและสารยับย้ังการทํางานของชอง
โปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงโพแทสเซียมเตตระเอทิล
แอมโมเนียมคลอไรด (Tetraethylammonium 
Chloride หรือ TEA) ความเขมขน 1 mM 24 ชัว่โมง
กอนเขาสูการทดลอง การพนสารละลายและน้ํา
ในทุกตํารับจะทําการพนจนใบเปยกและมีนํ้าไหล
หยดลงจากใบ เก็บขอมูลการเจริญเติบโตและดัชนี
ทางสรีรวิทยาเมื่อทําการทดลองครบ 14 วัน

คาดัชนีที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนกาซ
วดัคาดชันทีีเ่กีย่วของกบัการแลกเปลีย่นกาซ

ไดแก คาอัตราการนําไหลของปากใบ และคาอัตรา
การดดูซมึคารบอนไดออกไซดของใบพืชดาํเนนิการ
โดยใชเคร่ือง LCi-SD (BioScientific Ltd. ประเทศ
อังกฤษ) เลือกวัดใบท่ีมีขนาดใหญที่สุดและมีอายุ
นอยที่สุด

คาดชันทีีเ่กีย่วของกับการเรืองแสงของคลอโรฟลล
วัดคาดัชนีที่เก่ียวของกับการเรืองแสงของ

คลอโรฟลล ไดแก คาประสทิธภิาพการทาํงานสงูสดุ
ของระบบแสงที่สอง (Maximum quantum 
efficiency of PSII หรือ F

v
/F

m
) และคาประสิทธภิาพ

การทํางานของระบบแสงท่ีสอง (Quantum 
efficiency of PSI I หรือ Ø

PSII
)  ใช  เครื่อง 

Fluorescence Monitoring System รุน FMS2 
เลือกวัดใบท่ีมีขนาดใหญที่สุดและมีอายุนอยที่สุด

ปริมาณมาลอนดิอัลดีไฮด
วัดปริมาณมาลอนดิอัลดีไฮด (Malondial-

dehyde หรือ MDA) โดยวิธีการตาม Velikova 
and Loreto (2005) ดังนี้ ใชตัวอยางใบจาก
มะเขือเทศ ประมาณ 0.1 กรัม บดใหละเอียดใน 
1 ml ของสารละลาย Trichloroacetic acid 0.1 % 
(W/V) จากน้ันนาํไปปนเหวีย่งท่ี 12,000 g เปนเวลา 
15 นาทีที่อุณหภูมิหอง นําสารละลายสวนใส 
(supernatant) ปริมาตร 0.5 ml มาผสมกับ 
thiobarbituric acid (0.5 % ผสมใน 20 % (W/V) 
Trichloroacetic acid) ปริมาตร 1 ml แลวนํา
สารผสมที่ไดไปตมที่ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
25 นาที และนําไปแชนํ้าแข็งและป นเหวี่ยงที่ 
7500×g เปนเวลา 5 นาที แลวนําสารละลายไปวัด
คาการดดูกลนืแสง (absorbance) ทีค่วามยาวคลืน่ 
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532 nm จากนั้นวัดคา A ที่ 600 nm เพื่อนําคามา
ใชหักลบการดูดกลืนแสงท่ีไมจําเพาะอันเกิดจาก
ความขุนของสารละลาย ปริมาณของ MDA จะถูก
คํานวณโดยใชสูตร:

MDA(μmol/g FW) = [(A532-A600)/155] 
× 103 × dilution factor

เปอรเซ็นตการรั่วไหลของไอออน
เปอรเซ็นตการร่ัวไหลของไอออนดําเนินการ

ทั้งหมด 4 ซํ้า โดยการตัดใบเปนวงกลมขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตรใสลงในหลอด
แกวจํานวน 10 วงตอหนึ่งหลอด จากน้ันนําไปแช
ในนํ้ากลั่นชนิด deionized เปนเวลา 10 นาที 
จาํนวน 2 คร้ัง ใสนํา้ deionized 10 ml ลงในหลอด
ทดลอง ปดปากหลอดใหสนิทดวยกระดาษฟอยล
แลวนําไปบมที่อุณหภูมิห องในที่มืดเปนเวลา 
12 ชั่วโมง แลววัดคาการนําไฟฟาของสารละลาย 
(Electrical Conductivity หรือ EC) จากน้ันนํา
หลอดแกวท่ีมีตัวอยางทั้งหมดไปนึ่งในหมอนึ่ง
ความดนั (autoclave) ทีอ่ณุหภมู ิ121 องศาเซลเซยีส
เปนเวลา 20 นาที นําหลอดแกวมาต้ังทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาทีกอนดําเนินการวัด
คา EC อีกครั้ง นําคา EC ที่ไดทั้งหมดมาคํานวณหา
เปอรเซ็นตการร่ัวไหลของไอออนตามสูตร

การร่ัวไหลของไอออน (%) = (คาการร่ัวไหล
ของไอออนกอน autoclave/ คาการรั่วไหลของ
ไอออนหลัง autoclave) × 100

การวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย

ใชวธิกีาร Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
ใชโปรแกรม SPSS V.22 (2013) การรายงานความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดลองและวิจารณผล
จากการทดลองพบวา มะเขือเทศสีดาทีไ่ดรบั

สารละลาย GB มีอัตราการสังเคราะหแสง และ
คาการนําไหลของปากใบสูงกวาตนควบคุมท่ีไดรับ
นํ้าเปลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในสภาพ
อณุหภมูคิวบคุม (25/25 °C) และสภาพอุณหภมูสิงู 
(39/29 °C) แสดงใหเห็นวา GB มีผลในเชิงบวกตอ
การสังเคราะหแสงแมในสภาพปกติ (Figure 1A) 
มีความเปนไปไดว าการเพ่ิมข้ึนของอัตราการ
สังเคราะหแสงนี้เปนผลมาจากอิทธิพลของ GB 
ในการสงเสริมการนําไหลของปากใบ (Figure 1B) 
สมมุติฐานนี้สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาที่
รายงานวาการให GB แกตนขาวโพดทําใหอัตรา
การนําไหลของปากใบเพ่ิมข้ึน ซึง่สงผลใหอตัราการ
สงัเคราะหแสงท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย (Yang and Lu, 
2006) นอกจากน้ีพบวาการใหสารยับยัง้การทํางาน
ของชองโปรตีนแคลเซียมและโพแทสเซียมรวมกับ 
GB มีผลทําใหอิทธิพลในเชิงบวกของ GB ตออัตรา
การสังเคราะหแสงและอัตราการนําไหลของปากใบ
ลดลง โดยท่ีคาดชันทีัง้สองมคีาไมแตกตางกบัตาํรบั
ควบคุม ซึ่งบงช้ีวาสารยับยั้งการทํางานทั้งของชอง
โปรตนีทัง้สองชนดิยบัยัง้อทิธพิลของ GB โดยไมกอ
ใหเกิดผลในเชิงลบตอคาดัชนีที่เกี่ยวของกับการ
แลกเปล่ียนกาซ

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):39-50
J. Agri. Prod. 43



Figure 1  Gas exchange parameters of tomato leaves after 14 days of the experiment (A) 
Net CO

2
 Assimilation or A (B) Stomatal Conductance or g

s
. Different letters indicate 

significance difference between treatments in the same environmental condition 
analyzed by DMRT (P < 0.05). Error bars indicate standard error (n = 6).

ในสวนการทํางานของปฏิกิริยาแสง (Light 
reaction) ซึ่งถูกประเมินโดยใชคาดัชนีที่เกี่ยวของ
กบัการเรอืงแสงของคลอโรฟลลพบวา ในตนมะเขอื
เทศทุกตํารับที่ปลูกในสภาพควบคุมมีคา F

v
/F

m
 

ไมแตกตางกัน ในสวนของคา Ø
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 พบวาตนทีไ่ดรบั 
GB มีคาสูงกวาตนควบคุมที่ไดรับนํ้าเปลาอยางมี
นัยสําคัญ (Figure 2A และ Figure B) ผลการ
ทดลองน้ีแสดงวาสารยับยั้งการทํางานของชอง
โปรตนีแคลเซยีมและโพแทสเซยีม ไมไดสงผลกระทบ

ตอการทํางานของปฏิกิริยาแสงในสภาพการปลูก
ปกต ิและในสภาพอณุหภมูสิงูพบวา ผลการทดลอง
มคีวามคลายคลึงกัน โดยคาความสัมพนัธทีเ่ก่ียวของ
กับการแลกเปล่ียนกาซพบวา ตนที่ไดรับ GB มีคา 
F

v
/F

m
 และคา Ø

PSII 
สูงกวาตนควบคุมที่ไดรับ

นํา้เปลา และเมือ่มกีารใหสารยบัยัง้การทาํงานของ
ชองโปรตีนแคลเซียมและโพแทสเซียม รวมกับ GB 
พบวาอิทธิพลในเชิงบวกของ GB ที่เคยปรากฏถูก
ลดทอนลงอยางมีนัยสําคัญ
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จากนั้นไดดําเนินการประเมินระดับการเกิด
ออกซิเดช่ันของไขมัน (Lipid peroxidation) ใน
เนื้อเย่ือโดยพิจารณาปริมาณมาลอนดิอัลดีไฮด 
(Malondialdehydeหรอื MDA) ในเนือ้เยือ่ใบเปน
ตัวชี้วัด จากการทดลองพบวาตนกลามะเขือเทศที่
ปลกูในสภาพอุณหภมูสิงูมคีาปรมิาณ MDA สงูกวา
ตนทีป่ลูกในสภาพปกตอิยางมนียัสาํคญัในทกุตํารบั
การทดลอง (Figure 3A) ผลดังกลาวแสดงใหเห็น

เปนนยัวาสภาพอณุหภมูสิงูท่ีใชในการทดลองนีม้ผีล
ทําใหออกซิเดชั่นไขมันเพิ่มมากขึ้นและนาจะกอ
ใหเกิดความเครียดกับพืช (Larkindale and 
Knight, 2002) ทั้งนี้พบวาตนที่ไดรับ GB ปริมาณ 
MDA นอยกวาตนควบคุมที่ไดรับนํ้าเปลา และเม่ือ
มีการใหสารยับยั้งการทํางานของชองโปรตีน
แคลเซียมและโพแทสเซียม พรอมกับ GB พบวา
อิทธิพลของ GB ในการลดปริมาณ MDA ในสภาพ

Figure 2 Chlorophyll fluorescence parameters of tomato leaves after 14 days of the 
experiment (A) Maximum Quantum Efficiency of PSII or F

v
/F

m
 (B) Quantum Efficiency 

of PSII or Ø
PSII

. Different letters indicate significance difference between treatments 
in the same environmental condition analyzed by DMRT (P < 0.05). Error bars 
indicate standard error (n = 6).
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อุณหภูมิสูงกลับถูกยับยั้ง ในขณะที่คาเปอรเซ็นต
การร่ัวไหลของไอออนซ่ึงบงชีเ้สถียรภาพของเย่ือหุม
เซลล พบวาผลการทดลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
คือ การให GB มีผลทําใหการรั่วไหลของไอออน
ในสภาพอุณหภูมิสูงลดลงและเม่ือมีการใหสาร
ยับย้ังการทํางานของชองโปรตีนแคลเซียมและ
โพแทสเซยีมรวมดวย พบวาอทิธพิลในเชงิบวกของ 
GB หายไป (Figure 3B)

การเจริญเติบโตของตนกลามะเขือเทศ
ในสภาพอุณหภูมิสูงน้ันต่ํากวาการเจริญเติบโต
ในสภาพอุณหภมูปิกตอิยางเห็นไดชดั พจิารณาจาก

ไดจากคานํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงของตนกลา
มะเขือเทศทีป่ลูกในสภาพอณุหภมูสิงู ซึง่มคีาต่ํากวา
คาของตนที่ปลูกในสภาพควบคุม (Figure 4A และ 
Figure B) ในสภาพอุณหภมูสิงูการให GB มผีลทาํให
ทัง้นํา้หนกัสดและนํา้หนกัแหงของตนกลามะเขอืเทศ
สูงกวาตนควบคุมที่ไดรับนํ้าเปลาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และการใหสารยับยั้งการทํางานของชอง
โปรตีนแคลเซียมและโพแทสเซียมมีผลทําให
ประสิทธภิาพของ GB ในการสงเสริมการเจริญเติบโต
ของตนกลามะเขือเทศถูกลดทอนลง

Figure 3  (A) Malondialdehyde or MDA (B) Percentages of ion leakage of tomato leaves after 
14 days of the experiment. Different letters indicate significance difference 
between treatments in the same environmental condition analyzed by DMRT (P 
< 0.05). Error bars indicate standard error (n = 6).
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ผลการทดลองทั้งหมดบงชี้ ไปในทิศทาง
เดียวกันวาการให GB จากภายนอกที่ระดับความ
เขมขน 1 mM สามารถบรรเทาความเครียดใหกับ
กลามะเขือเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับผลการทดลองในตนดาวเรือง (Sorwong and 
Sakhonwasee, 2015) และออย (Rasheed et 
al., 2011) ผลการทดลองในครั้งนี้บงชี้วากลไก
การทํางานของ GB ในเซลลพืชนั้นเกี่ยวของกับ
การไหลเขาและออกของแคลเซียม เนื่องจาก

การให VP ซึ่งเปนสารยับยั้งการทํางานของชอง
โปรตีนแคลเซียม (Awasthi and Yadav, 2007) 
มีผลทําใหอิทธิพลของ GB ในกระบวนการทาง
สรรีวทิยาและการเจริญเตบิโตถกูหกัลางไป โมเลกลุ
ของแคลเซียมมีบทบาทสําคัญในการเปนตัวสง
สัญญาณขั้นทุติยภูมิเพื่อตอบสนองตอสิ่งเรา เชน 
แสง ความเครียดและฮอรโมน การเปลี่ยนแปลง
ความเขมขนของแคลเซียมภายในเซลลชักนําให
เซลลตอบสนอง เชน การเปลี่ยนแปลงระดับการ

Figure 4  Growth of tomato plants after 14 days of the experiment (A) Fresh weight and (B) 
Dry weight. Different letters indicate significance difference between treatments 
in the same environmental condition analyzed by DMRT (P < 0.05). Error bars 
indicate standard error (n = 6).
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แสดงออกของยีน (Taiz and Zeiger, 2006) 
ซึง่ชวยใหเซลลสามารถปรบัตวัและมชีวีติรอดไดใน
สภาพแวดลอมทีผ่นัแปรอยูตลอดเวลา ในกรณีของ
สภาพอุณหภูมิสูงมีรายงานวา การเพ่ิมระดับการ
แสดงออกของ Heat Shock Protein ซึง่มสีวนสาํคัญ
ในการปกปองเซลลถูกชักนําใหเกิดขึ้นผานการ
เปลี่ยนแปลงระดับความเขมขนของแคลเซียม
ภายในเซลล (Saidi et al., 2009) และการให GB 
กม็ผีลทาํใหระดบัการแสดงออกของยีน HSP เพิม่ขึน้
ในสภาพอุณหภูมิสูงดวย (Li et al., 2011) 
นอกจากนีม้รีายงานวาการให GB นัน้ทาํใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงความเขมขนของแคลเซียมภายใน
เซลลในสภาพเค็มจัด (Li et al., 2014) เมื่อ
วเิคราะหขอมลูผลการทดลองท่ีเคยรายงานมากอน
หนานีร้วมกลบักับผลการทดลองในคร้ังน้ี อาจสรุป
ไดวากลไกการชักนําใหเกิดการทนตอความรอน
ในกลามะเขือเทศโดย GB นั้นเกี่ยวของกับการ
สงสัญญาณขัน้ทตุยิภมูโิดยแคลเซยีมในระดบัเซลล 

เปนทีน่าสนใจวาการใหสารยบัยัง้การทํางาน
ของชองโปรตีนโพแทสเซียม TEA (Bialczyk 
and Lechowski, 1990) มีผลในการลดทอน
ประสิทธิภาพของ GB เชนเดียวกันกับ VP อาจ
เปนไปไดวากลไกการทํางาน GB เก่ียวของกับ
การผานเขาออกของโพแทสเซียมในเซลลดวย 
คําอธิบายหน่ึงที่เปนไปไดคือ GB นั้นชักนําใหคา
อัตราการนําไหลของปากใบเพิ่มขึ้น (Figure 1B) 
โดยคานี้มีความสัมพันธโดยตรงกับการเปดปดของ
ปากใบซึ่งถูกควบคุมดวยการไหลเขาออกของ
โพแทสเซียมไอออนในการดเซลล (Taiz and 
Zeiger, 2006) การเปดปากใบนัน้เปนผลดใีนสภาพ
อุณหภูมิสูงเน่ืองจากชวยใหพืชสามารถระบาย
ความรอนออกจากปากใบผานทางการคายน้ํา เมื่อ

กระบวนการนีถ้กูยบัยัง้ดวย TEA อทิธพิลในเชงิบวก
ของ GB จึงถูกลดทอนลง

การลดทอนประสิทธภิาพของ GB โดยการให
สารยบัยัง้การทาํงานของชองโปรตนีแคลเซยีมและ
โพแทสเซียมในการทดลองน้ี ไมนาจะเกิดข้ึนเพราะ
ความเปนพิษของสารทั้งสองชนิด เนื่องจากใน
สภาพปกติการใหสารทั้งสองชนิดไมได ทําให
ประสิทธิภาพของกระบวนการสังเคราะหแสง 
(Figure 1 และ Figure 2) และการเจริญเติบโต 
(Figure 4) ของตนกลามะเขือเทศต่ํากวาตนควบคุม

สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองนี้ช วยเพิ่มความรู พื้นฐาน

สําหรับการใชประโยชนจากสาร GB รวมกับการ
ปลูกพืช สาร GB เปนสารที่ปลอดภัยตอมนุษยและ
สามารถพบไดพชือาหารหลายชนิด อกีท้ังยงัมรีาคา
ไมแพง การให GB แกพืชเพ่ือชักนําใหตนพืช
ทนทานตอสภาพอุณหภูมิสูงจึงเปนทางเลือกท่ีนา
สนใจ อยางไรกด็ ีหากตองการใชประโยชนจาก GB 
ในระบบการปลูกพืชใหไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ควรตองพิจารณาและใหความสําคัญกับบทบาท
ของแคลเซียมและโพแทสเซียม ใหรอบคอบ
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