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บทคัดยอ 

ความเค็ม (salinity) เปนปญหาที่สําคัญตอการเจริญของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในสิ่งแวดลอมเหลานั้น 
อาจจะไปลดความสามารถในการเจริญเติบโต การสรางผลผลิตอันเนื่องจากอยูในสภาวะความเคม็จะไปยงัยัง้
กระบวนการเมแทบอลิซึมตางๆ ที่มีเอนไซมเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นสิ่งมีชีวิตตองมีการปรับตัวใหเขาภาวะที่มี
ความเค็มใหได โดยสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่มีความเค็มสูงได เรียกวา ฮาโลไฟล 
(halophile) และส่ิงมีชีวิตที่สามารถปรับตัวไดภายใตภาวะความเค็มเรียกวา ส่ิงมีชีวิตทนเค็ม (halotolerant) 
พบไดทั้งในพวกยูคาริโอต (eukaryote)  และโพรคาริโอต (prokaryote) สําหรับกลไกที่ใชในการทนตอความ
เค็มนั้น ไดแก การแลกเปลี่ยนไอออน และการสะสมสารบางชนิด เชน น้ําตาล กรดอะมิโน และอนุพันธ ของ
กรดอะมิโน หรือพืชบางชนิดเพิ่มความอวบของใบแก หรืออาจจะขับเกลือออกทางตอมเกลือซ่ึงอยูที่ใบ 
แลวปลอยใหรวงหลน เชน แสม และ โกงกาง 
คําสําคัญ: ความเค็ม/ ส่ิงมีชีวิตทนเค็ม/ การปรับตัว 
 

บทนํา 
ส่ิ ง มี ชี วิ ต แ ต ล ะ ชนิ ด เ จ ริ ญ ไ ด ใ น

ส่ิงแวดลอมที่แตกตางกัน โดยท่ัวไปจะเจริญอยู
ภายใตภาวะที่มีความเขมขนของสารละลาย
ภายในและภายนอกเซลลเทากันเพื่อรักษาสมดุล
ของน้ําใหคงที่ ภาวะที่สารละลายภายในและ
ภายนอกเซลลเทากันเรียกวา สารละลายไอโซ-
โทนิก (isotonic solution) ดังนั้นเมื่อสภาวะ
ภายนอกเปลี่ ยนแปลงไปโดยสารละลาย

ภายนอกเซลลนอยกวาภายในเซลล เรียกวา 
สารละลายไฮโปโทนิก (hypotonic solution) 
ภาวะนี้น้ําจากภายนอกเซลลจะแพรเขาสูภายใน
เซลลเพื่อทําใหสารละลายภายในเซลลมีความ
เขมขนเขาสูภาวะสมดุล สังเกตไดจากเซลลสัตว
จะมีลักษณะขยายใหญขึ้น เรียกวา ภาวะเซลล
เตง (plasmoptysis) แตในเซลลพืชไมสามารถ
สังเกตได เพราะมีผนังเซลลชวยลดแรงดัน
ออสโมติก (osmotic pressure) ในทางตรงขาม
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เมื่อเซลลอยู ในสารละลายที่มีความเขมขน
ภายนอกสูงกวาภายในเซลล เรียกวา สารละลาย
ไฮเปอรโทนิก (hypertonic solution) ภาวะนี้น้ํา
จากภายในเซลลจะแพรสูภายนอกเซลลเพื่อทํา
ใหสารละลายภายนอกเซลลมีความเขมขนเขาสู
ภาวะสมดุล (Campbell and Reece, 2002) 
สังเกตไดจากเซลลพืชจะมีลักษณะเหี่ยวเพราะ
เซลลจะแยกออกจากผนังเซลล และเซลลสัตวจะ
มีลักษณะเหี่ยวเพราะมีขนาดเล็กกวาเดิม เรียกวา 
ภาวะเซลลเหี่ยว (plasmolysis) แสดงดังภาพที่ 1 
ผลกระทบของเซลลอีโลเดีย (Elodea cell) และ 
เซลลเม็ดเลือดแดง ภายใตภาวะที่ความเขมขน
สารละลายภายนอกเซลลตางกัน ดังนั้นเมื่อเซลล
ไมสามารถปรับตัวไดภายใตภาวะตางๆ นั้น ก็จะ
ทําใหเซลลทํางานผิดปกติ สําหรับภาวะที่มี
ค ว าม เ ค็ มนั้ น คื อ ภ า ว ะที่ เ ซลล อ ยู ภ า ย ใ ต
สารละลายไฮเปอรโทนิกนั่นเอง (Berg, 2000) 
 

สิ่งมีชีวิตทนเค็ม 
ส่ิงมีชีวิตตองมีการปรับตัวใหเขาภาวะที่

มีความเค็มใหได โดยส่ิงมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู
ในสิ่งแวดลอมที่มีความเค็มสูงได เรียกวา ฮาโล-
ไฟล (halophile) โดยสามารถจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต
นี้ไดเปน 4 ประเภท ไดแก นันฮาโลไฟล (non-
halophile) สไลทฮาโลไฟล  (slight halophile) โม-
เดอเรทฮาโลไฟล (moderate halophile) และ 
เอ็กซทรีมฮาโลไฟล (extreme halophile) ทั้งนี้
สามารถจําแนกไดโดยความเขมขนของเกลือใน
ส่ิงแวดลอมที่อาศัยอยู ซ่ึงสิ่งมีชีวิตทั้ง 4 ประเภท
นี้จะอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่มีความเขมขนของ

เกลือโซเดียมคลอไรดนอยกวา 0.2 โมลาร  0.2 – 
1.2 โมลาร   1.2 – 2.5 มาลาร  และ  มากกวา 2.5 
โมลารขึ้นไป ตามลําดับ และส่ิงมีชีวิตที่สามารถ
ปรับตัวไดภายใตภาวะความเค็มเรียกวา ส่ิงมีชีวิต
ทนเค็ม (halotolerant) พบไดทั้งพืชขนาดใหญ
จนถึงจุลินทรียที่มีขนาดเล็กแบคทีเรีย และไซยา-
โนแบคทีเรีย เชน Bacillus subtilis  Aphanothece 
halophttica และ Avicinea marina เปนตน 
(Csonka and Hanson, 1991; Ventosa et al., 1998) 

ความเค็ม เปนปญหาหนึ่ งทางด าน
การเกษตรของประเทศ เพราะพื้นที่ที่มีความเค็ม
ไมสามารถทําการเกษตรหรือปลูกพืชเศรษฐกิจ
ได ทั้งนี้เพราะความเค็มสงผลกระทบตอการ
เจริญของสิ่งชีวิตทั้งพืชและสัตวรวมถึงสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก  ไดแก  แบคที เ รีย  และไซยาโน -
แบคทีเรีย ความเค็ม คือ ปริมาณเกลือที่ละลายอยู
ในน้ํามีหนวยวัดเปนกรัมตอน้ําหนึ่งตันหรือ
หนึ่งสวนในพันสวน หรือ พีพีที (ppt = part per 
ton) สําหรับประเทศไทยพื้นที่ที่ประสบปญหา
ความเค็มไดแก บริเวณที่อยูใกลกับทะเล และ
ดินเค็มที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน 
บริเวณทุงกุลารองไห ซ่ึงครอบคลุมจังหวัด
ดังตอไปนี้   สุรินทร  (อําเภอชุมพลบุรี  และ 
อําเภอทาตูม) มหาสารคาม (อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย) บุรีรัมย  (อําเภอพุทไธสง) ศรีสะเกษ 
(อําเภอภาษีไศล) ยโสธร (อําเภอมหาชนะชัย) 
และ รอยเอ็ด (อําเภอปทุมรัตต อําเภอเกษตรวิสัย 
อําเภอสุวรรณภูมิ และอําเภอโพนทราย) แสดง
บริเวณพื้นที่ดินเค็มทุงกุลารองไห ดังภาพที่ 2  
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ดินเค็ม คือ ดินที่มีเกลือผสมอยูในเนื้อ
ดิน จึงมีรสเค็ม ความเค็มทําใหสภาพแวดลอม
ในดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 
เชน ทําใหดินมีเนื้อแนนทึบ รากพืชชอนไชยาก 
แรธาตุบางอยางละลายออกมาจนเปนพิษ ผล

ของความเค็มทําใหพืชขาดน้ํา พืชตางๆ ปรับตัว
เขากับสภาพความเค็มไดตางกัน พืชตระกูลถ่ัว
จัดวาเปนพืชทนเค็มนอย ขาว ออย หนอไมฝร่ัง
ทนเค็มปานกลาง ฝาย ผักกาดหัวและหญาบาง
ชนิด มีความสามารถทนตอความเค็มไดสูง 

 
ก) เซลลอีโลเดีย 

 
สารละลายไฮเปอรโทนิก 

 

 
สารละลายไอโซโทนิก 

 

 
สารละลายไฮโปโทนิก 

 
ข) เซลลเม็ดเลือดแดง 

 
สารละลายไฮเปอรโทนิก 

 

 
สารละลายไอโซโทนิก 

 

 
สารละลายไฮโปโทนิก 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะของเซลลอีโลเดียและ เซลลเม็ดเลือดแดง 

                                                    ภายใตภาวะสารละลายแตกตางกัน 
                                        ที่มา (Berg, 2002) 
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                    ภาพที่ 2 แผนทีแ่สดงบริเวณทุงกุลารองไห 
                     ที่มา (วิริยะธุรกิจ, 2546; สหพืชผลทาตูม, 2550; แผนที่ประเทศไทย, 2552)      

 
สาเหตุการเกิดดินเค็มมี 2 ประการคือ 

ประการแรกมาจากการแพรของน้ําเค็มจากทะเล
หรือน้ําเค็มใตดิน เชน ดินเค็มภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ และประการที่สองมาจากพาหะที่พา
เกลือแพรกระจายไปสูที่ตางๆ เชน มนุษย ลม 
และน้ํา  สําหรับประเทศไทยเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและการกระทําของมนุษย ลักษณะ
ของดินเค็มที่สังเกตไดชัดเจนจะเห็นขุยเกลือขึ้น
ตามผิวดิน  ทั้งนี้ดินเค็มแบงเปน  4 ประเภท 
ขึ้นอยูกับความเขมขนของเกลือในดิน ตารางที่ 1 
แสดงสมบัติของดินเค็มประเภทตางๆ ไดแก ดิน
เค็มนอย ดินเค็มปานกลาง และดินเค็มจัด ดิน
เค็มนอย หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือในดิน
ประมาณรอยละ 0.12 – 0.25 โดยน้ําหนักตอ
ปริมาตร (2 – 4 เดซิซีเมนตอเมตร) ดินเค็มปาน

กลาง  หมายถึง  ดินที่มีปริมาณเกลือในดิน
ประมาณรอยละ 0.25 – 0.50 โดยน้ําหนักตอ
ปริมาตร (4 – 8 เดซิซีเมนตอเมตร) ดินเค็มมาก 
หมายถึง  ดินที่มีปริมาณเกลือในดินประมาณ
รอยละ 0.5 – 1.0 โดยน้ําหนักตอปริมาตร (8 – 
16 เดซิซีเมนตอเมตร) และดินเค็มจัด หมายถึง 
ดินที่มีปริมาณเกลือมากกวารอยละ 1 (มากกวา
16 เดซิซีเมนตอเมตร) ทั้งนี้พืชแตละชนิดเจริญ
ไดภายใตภาวะที่มีความเค็มตางกัน หากพืชที่
ปรับตัวไมไดจะแสดงลักษณะอาการตางๆ 
ดังนี้คือ การเจริญเติบโตลดลง ใบสีเขมขึ้น ใบ
หนาขึ้น ปลายใบไหม ปลายใบมวนงอ ผลผลิต
ลดลง และถาปรับตัวไมไดจะตายในที่สุด (อรุณี 
ยูวะนิยม และ สมศรี อรุณินท, 2540) 
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ตารางที่ 1 การแบงประเภทดินเค็มและพืชที่เจริญภายใตภาวะดินเค็ม 
 

ประเภท 
ของดิน 

ความเขมขนของเกลือ การนําไฟฟา ชนิดพืช 
(รอยละน้ําหนักตอปริมาตร) (เดซิซีเมนตอเมตร) 

เค็มนอย 0.12 2 ถ่ัวฝกยาว ผักกาด เยียบีรา ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง 
งา ล้ินจี่ มะมวง 

เค็ม 
ปานกลาง 

0.25 4 บวบ พริกยักษ หอมใหญ กุหลาบ ทานตะวัน 
ขาวโพด มะกอก องุน 

เค็มมาก 0.5 8 กะหล่ําดอก กระเทียม หอมแดง แตงโม  
ขาวทนเค็ม ฝรั่ง ยูคาลิปตัส มะยม 

 0.75 – 1.0 12 - 16 ผักโขม ผักกาดหัว คะนา ชบา เฟองฟา ละมุด 
มะขาม มะพราว 

เค็มจัด >1.0 >16 เข็ม  เขี ยวหมื่นป  โกงกาง  แสม  สะเม็ด 
ชะคราม หนามแดง หญาดิกซี 

ที่มา (สมศรี อรุณินท, 2540)  
 

ผลของความเค็มท่ีมีตอพืช 
พืชเจริญภายใตภาวะที่มีความเค็มไดไม

ดี เนื่องจากความดันออสโมติกที่รากพืช สัมผัส
กับสารละลายที่มีเกลือในความเขมขนที่สูงทํา
ให เกิดความแตกตางของค าชลศักย (water 
potential) จึงเปนผลใหพืชนําน้ําไปใชประโยชน
ไดนอยลงตามความเขมขนของสารละลายเกลือ
ที่เพิ่มสูงขึ้น และเมื่อความเขมขนของเกลือมาก
ขึ้นทําใหคาชลศักยของสารละลายในดินต่ํากวา
ในตนพืช จึงทําใหน้ําในเซลลพืชเคลื่อนยายจาก
ภายในเซลลออกสูภายนอก สงผลใหพืชแสดง
อาการขาดน้ํา และเกิดความเปนพิษเนื่องจาก
ไอออนบางชนิด (toxic effect) เมื่อสารละลาย

ในดินมีความเขมขนของไอออนสูง พืชจะดูด
และสะสมไอออนเหลานั้นจนถึงระดับเปนพิษ
และมีผลโดยตรงตอสรีรวิทยาของพืช เมื่อพืช
ไดรับโซเดียมคลอไรดความเค็มของเกลือจะทํา
ใหพืชดูดสะสมไอออน ผลที่เกิดสวนใหญเกิด
จากความเปนพิษของโซเดียมและคลอไรดที่มี
มากเกินไปหรือทําใหพืชขาดน้ําเนื่องจากเกลือ
เขาไปมากเกินไปแตพืชก็จะมีกรรมวิธีในการ
บรรเทาอาการเปนพิษจากเกลือโดยการขับเกลือ
ออกทางรากหรือเก็บไวในแวคิวโอล นอกจากนี้
การงอกของรากหอมใหญและถั่วเขียวจะลดลง
เมื่อความเขมขนของเกลือโซเดียมคลอไรด
สูงขึ้น (Laloknam et al., 2008) 
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การศึกษาผลของความเครียดจากน้ําที่
ชักนําโดยโซเดียมคลอไรดและภาวะความแหง
แลงตอใบของขาวสาลี ขาวบาเลย ถ่ัวแดง และ 
ถ่ัวเขียว  ไดใชพืชอายุ 25 วัน ไปศึกษาในภาวะที่
มีแรงดันออสโมติกเทากัน  คือ  สารละลาย
โซเดียมคลอไรดเขมขน 200 มิลลิโมลาร และ 
โพลิเอทีลีนไกลคอล (PEG) เขมขน 180 กรัมตอ
ลิตร ตั้งทิ้งไวเปนเวลา 3 สัปดาห พบวา พืช 3 
ชนิด  คือขาวบาเลย  ถ่ัวแดง  และ  ถ่ัวเขียว  มี
น้ําหนักแหงของใบลดลงทั้งสองภาวะ ในขณะที่
ขาวสาลีในภาวะที่มี PEG น้ําหนักแหงของใบจะ
ลดลงมากกวาภาวะที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด 
นอกจากนี้ยังพบวาในพืชทุกชนิดปริมาณของน้ํา
ลดลงทั้งสองภาวะรวมถึงปริมาณ K+ และ NO3

- 
ดวย ในขณะที่ Na+และ Cl- เพิ่มขึ้น ในขาวสาลี 
ขาวบาเลย และ ถ่ัวแดง พบวาปริมาณกรดอะมิ-
โนเพิ่มขึ้นเปน 3 เทา และปริมาณสารอินทรีย
และน้ําตาลมีปริมาณลดลงในพืชทุกชนิดทั้งสอง
ภาวะแตมีปริมาณโพรลีนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะใน
ขาวสาลี และถ่ัวเขียว ภายใตความเครียดของ
โซเดียมคลอไรด และ PEG มีผลทําใหปริมาณ
กรดมาลิกเพิ่มขึ้นมากที่สุดในขาวสาลี ทั้งนี้
ค ว ามสามารถของพื ช ในการปรับตั ว ให
เหมาะสมกับภาวะตางๆ จะขึ้นอยูกับสรีรวิทยา
และเมแทบอลิซึมของพืช ซ่ึงจะแตกตางกันเมื่อ
อยูภายใตภาวะที่อันตราย  

อยางไรก็ตามความเค็มเปนปจจัยหนึ่งที่
สงผลตอการเจริญของพืชทําใหผลผลิตทาง

การเกษตรลดลงและสงผลกระทบตอเกษตรกร
ทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากความเค็มไปยับยั้งการ
เจริญของรากและยอดของพืช ทําใหการเจริญ
ของใบลดลง และผนังเซลลหนาขึ้นจึงมีผลทํา
ใหการแพรของคารบอนไดออกไซดลดลงไป
ดวย (เนื่องจากความเปนพิษของธาตุโซเดียม 
และคลอรีน และแรงดันออสโมติก) ดังนั้นพืชที่
ไมสามารถปรับตัวไดอาจตองตายในที่สุด 

สําหรับพืชหรือส่ิงมี ชีวิตที่สามารถ
ปรับตัวไดจะใชกลไกการแลกเปลี่ยนไอออน
ระหวางภายนอกและภายในเซลล หรือการ
สะสมสารบางชนิดเชน สารอินทรีย กรดอะมิโน 
หรือ น้ําตาล ซ่ึงไดมีการทดลองใชสารละลาย
โซ เดี ยมคลอไรดทํ า ให เ กิ ดภาวะ เปนพิษ 
สารละลายนี้จะใหใหโซเดียมไอออนและคลอ-
ไรดไอออน และใชพอลิเอทธิลีนไกลคอลทําให
เกิดภาวะแหงแลงดังเชนที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ 
โดยควบคุมใหแรงดันออสโมติกเทากัน พืชที่ใช
ในการทดสอบคือ พืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ไดแก 
ขาวสาลี ขาวบาเลย ถ่ัวแดง และถั่วเขียว นําไป
เพาะปลูกภายใตสภาวะความเค็ม  จากนั้น
ตรวจสอบความสามารถในการกระจายตัวของ
สารอนินทรี ย  ( Cl⁻,  Na⁺,  K⁺ และ  NO₃⁻)
สารละลายอินทรีย (กรดอะมิโน กรดอินทรีย 
และ น้ําตาล) และปริมาณโพรลีน (Laloknam et 
al., 2008; Saffan, 2008)  
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ผลของความเค็มตอการงอกของพืช 
พืชสวนใหญจะมีความออนแอตอความ

เค็มในชวงที่เกิดการงอกมากกวาในชวงเวลา
อ่ืนๆ เนื่องจากความเค็มของดินมีผลตอการงอก
ของเมล็ด  2 ประการ คือจะลดอัตราการดูดน้ํา
เขาสูเมล็ดและการมีไอออนในสารละลายของ
ดินมากจนเปนพิษตอความงอก เมื่อมีการระเหย
น้ําจากดินจะทําใหมีการนําเกลือขึ้นมาสะสมไว
ที่ดินชั้นบน ซ่ึงเปนบริเวณเดียวกับที่มีเมล็ดพืช
อยู การไดรับเกลือที่มีความเขมขนสูงจะทําให
อัตราการงอกลดลงหรืออาจจะใชระยะเวลาใน
การงอกนานขึ้น  และเมื่อเมล็ดเริ่มงอกการ
เจริญเติบโตของรากและการยืดของลําตนจะ
ลาชา  การใชอาหารสะสมในเมล็ดเพื่อการ
เจริญเติบโตของกลาออนเปนไปในอัตราต่ํา กลา
ออนจะไมคอยแข็งแรง เปนผลใหอัตราการงอก
นอยลงดวย และเมล็ดพืชที่กําลังงอกในความ
เค็มที่ไมสูงเกินไปอาจปรับแรงดันออสโมติกได
โดยการดึงดูดไอออนตางๆ ในดินเค็มนั้นเขาไป
ทําใหเซลลเขาสูภาวะสมดุล แตถาพืชชนิดใดที่
กําลังงอกไมสามารถดูดไอออนเหลานั้นเขาไป
ไดเพียงพอ  เมล็ดพืชดังกลาวก็ไมสามารถปรับ
แรงดันออสโมติกได  ตัวอยางเชน เมล็ดถ่ัวเขียว
จะมีอัตราการงอกลดลงเมื่ออยูภายใตภาวะที่มี
ความเค็มสูงและมีความเขมขนของเกลือโซเดียม
คลอไรดรอยละ 1 โดยน้ําหนักตอปริมาตร ซ่ึง

พบวาอัตราการงอกลดลงเปนครึ่งหนึ่งจากภาวะ
ปกติ (Laloknam et al., 2008) 

ผลของความเค็มตอการเจริญของพืช 
ความเค็มมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต

ขอ งพื ช  โ ด ย เ มื่ อ ค ว า ม เ ค็ ม เ พิ่ ม ขึ้ น ก า ร
เจริญเติบโตของพืชจะลดลง เนื่องจากความเค็ม
จะมีผลตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของพืชใน
หลายๆ ดาน เชน มีผลทําใหอัตราการสังเคราะห
ดวยแสงของพืชลดลง นอกจากนี้ความเค็มยังมี
ผลตอการหายใจของพืช ทําใหการเจริญเติบโต
ของพืชถูกจํากัดเพราะมีการหายใจมากขึ้นหรือมี
การใชสารจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง
มากขึ้ น  และยั งพบว าความ เค็ มจะทํ า ให
กระบวนการเมแทบอลิซึมเปล่ียนแปลงไป คือ
ยับยั้งการดูดธาตุอาหารอื่นๆ ซ่ึงมีผลตอสมดุล
ของประจุที่ทําใหเกิดความเค็ม โดยพบวาความ
สมดุลระหวางธาตุโซเดียมกับโพแทสเซียมใน
สภาพที่มีความเค็มสูงจะเปนแบบหักลางกัน คือ 
เมื่อปริมาณประจุชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นจะทําใหการ
ดูดซึมประจุอีกชนิดหนึ่งลดลง เมื่อพืชมีการดูด
โซเดียมเขาไปมากจึงทําใหพืชไมสามารถใช
โพแทสเซียมไดเต็มที่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2539) 
นอกจากนี้พบวาภาวะที่มีไกลซีน บีเทน โพรลีน 
และกลีเซอรอล จะทําใหรากของหอมใหญและ
ถ่ัวเขียวเจริญไดภายใตภาวะที่มีความเครียดจาก
เกลือเชนเดียวกับภาวะปกติ (Laloknam et al., 
2008) 
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กลไกในการทนเค็มของพืช 
การทนเค็มของพืชคือความสามารถของ

พืชที่เจริญไดภายใตภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความเขมขนของเกลือสูงขึ้น โดยพืชอาจมีการ
ปรับตัวใหเหมาะสมในรูปแบบตางๆ  เชน ความ
ผิดปกติทางใบดวยการหอใบเพื่อลดการคายนํ้า
ทางปากใบ สีของใบพืชเขมขึ้นเนื่องจากใบมี
คลอโรฟลลมาก และมีสารเคลือบใบ (cuticle) 
หนาเพื่อลดการสูญเสียนํ้า ถามีอาการรุนแรงอาจ
พบอาการปลายใบไหม เกิดจุดประบนใบ ใบมวน
และใบเหลืองเนื่องจากขาดคลอโรฟลล การทน
เค็มในชวงระยะการเจริญเติบโตของพืชก็แตกตาง
กันโดยชวงระยะเวลาเริ่มแรกอาจเกิดความรุนแรง
มาก แตเมื่อเวลาผานไปสักระยะเวลาหนึ่งก็อาจ
ปรับตัวเขาสูภาวะสมดุลของพืชแตละชนิดได 
(อรุณี ยูวะนิยม และ สมศรี อรุณินท, 2540) 

พืชมีกลไกในการทนเค็มแตกตางกัน 
ไดแก การใชตอมเกลือ (salt gland) ลดปริมาณ
การสะสมเกลือในไซโทพลาสซึมโดยนําไปเก็บ
สะสมไวที่แวคิวโอล  มีการสรางเอนไซมตางๆ  
เพื่อใหมีความสามารถทนตอความเขมขนของ
เกลือสูง  สะสมเกลือไวในบริเวณรากและลําตน  
และมีการดูดน้ําเขาสูเซลลเพื่อลดความเขมขนของ
เกลือในไซโทพลาสซึม รากพืชสามารถที่จะแทรก
ตั ว ในดินที่ เปนแผนทึบได  หรือรากพืชจะ
หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีความเค็มสูง (เชน รากจะอยู
บริเวณผิวดินถาดินชั้นลางเค็ม) อาจสรางสาร
เคลือบใบ หรือสรางใบใหหนาขึ้นเพื่อเก็บน้ําไว

ใช พืชบางชนิดจะมีการยายโซเดียมจากใบออน
ไปยังใบแก ซ่ึงจะไดรับอันตรายนอยกวา มีการ
เปลี่ยนแปลงใหออกดอกเร็วหรือชาเพื่อหลีกเลี่ยง
ชวงที่ดินเค็ม หรือมีการลดความเครียดจากเกลือ
โดยการสะสมกรดอะมิโนและอนุพันธกรดอะมิ-
โนบางชนิด เชน โพรลีน กลูตาเมต และไกลซีน-
บีเทน เปนตน (อรุณี ยูวะนิยม และ สมศรี อรุณินท, 
2540; Laloknam et al., 2008; Laloknam et al., 
2006)  

พืชชอบเกลือสามารถปรับตัวใหเจริญ
ไดโดยใชกลไกการทนเค็ม 2 ลักษณะ คือ กลไก
การหลีกเลี่ยงเกลือ (salt avoidance) เชน การ
อวบน้ํา (succulence) เพื่อรักษาสมดุลออสโมติก
ภายในเซลล พืชพวกนี้ ไดแก ชะคราม (Suaeda 
maritema Dum.) และ ผักเบี้ยทะเล (Sesuvium 
portulacustum L.) พืชบางชนิดจึงมีกระบวนการ
หลีกเลี่ยงเกลือ โดยรากจะเคลื่อนไปในทิศทาง
ที่ดินไมเค็มมาก หรือมีความชื้นเพียงพอที่เจือ
จางเกลือในดิน ทําใหทนเค็มไดปานกลาง เชน 
หญาชันอากาศ (Panicum repens L.) และ หญา
แพรก สําหรับหญาคาลลา (Leptochloa fusca  
L.) ทนเค็มไดในระดับสูงเพราะมีการลดจํานวน
และปรับขนาดของโครงสรางภายใน ไดแก ทอ
ลําเลียงน้ําและอาหาร พืชบางชนิดใชกลไกการ
กําจัดเกลือ (salt excluded) เชน การขับเกลือ 
(excretion) ออกจากใบและกาบใบ  เพื่อปรับ
สมดุลออสโมติกในพืช เชน โกงกาง (อรุณี ยูวะ
นิยม และ สมศรี อรุณินท, 2540) 
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บทสรุป 
ความเค็มมีผลตอการเจริญของพืช 

เพราะทําใหกระบวนการเมแทบอลิซึมผิดปกติ 
ทําใหการสังเคราะหดวยแสงลดลง สงผลทําให
การงอกและการเจริญของพืชลดลง ส่ิงมีชีวิตที่มี
ความสามารถทนเค็มเรียกวา ฮาโลไฟล ซ่ึงอาศัย
อยูภายใตระดับความเขมขนของเกลือที่แตกตาง
กัน  ดํารงชีวิตอยูไดโดยอาศัยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนไอออนที่เยื่อหุมเซลลและแวคิวโอล 
รวมถึงการสะสมสารบางชนิด  เชน  น้ําตาล 
กรดอะมิโน และ อนุพันธของกรดอะมิโน 
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