
บทที่ ๒

ความสัมพันธของน้ําและพืช 



น้ํามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของพืชน้ํามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของพืช   เนื่องจากเปนเนื่องจากเปน
โมเลกุลที่มีมากที่สุดภายในตนพืชโมเลกุลที่มีมากที่สุดภายในตนพืช  การเกิดปฏิกิริยาตางการเกิดปฏิกิริยาตาง  ๆๆ  ตองตอง
อาศัยน้ําทั้งสิ้นอาศัยน้ําทั้งสิ้น  เพราะน้ําทําหนาที่เปนตัวกลางเพราะน้ําทําหนาที่เปนตัวกลาง  นอกจากนี้การนอกจากนี้การ
ดูดอาหารในดินดูดอาหารในดิน   การเคลื่อนที่ของอาหารภายในตนก็อาศัยน้ําการเคลื่อนที่ของอาหารภายในตนก็อาศัยน้ํา
เปนตัวนําเปนตัวนํา  ความเตงของเซลลยังทําใหพืชตางๆความเตงของเซลลยังทําใหพืชตางๆ  สามารถตั้งตัวอยูสามารถตั้งตัวอยู
ไดเนื่องจากน้ําทําใหเซลลเตงและน้ํายังเปนตัวควบคุมอุณหภูมิไดเนื่องจากน้ําทําใหเซลลเตงและน้ํายังเปนตัวควบคุมอุณหภูมิ
ใหคงที่ใหคงที่  เนื่องจากน้ําสามารถรับความรอนตอหนวยไดสูงเนื่องจากน้ําสามารถรับความรอนตอหนวยไดสูง  



สรปุบทบาทของน้ําสรปุบทบาทของน้ํา
1.1.เปนสวนประกอบภายในตนพชืถึงเปนสวนประกอบภายในตนพชืถึง 85 85--90 90 เปอรเซน็ตเปอรเซน็ต  และเปนสวนประกอบของและเปนสวนประกอบของ

เมล็ดแหงและสปอรประมาณเมล็ดแหงและสปอรประมาณ 10  10 เปอรเซน็ตเปอรเซน็ต
2.2.น้ําสามารถควบคุมอุณหภมูิใหคงที่เนือ่งจากความสามารถรบัความรอนน้ําสามารถควบคุมอุณหภมูิใหคงที่เนือ่งจากความสามารถรบัความรอน ( (heat heat 

capacity)capacity)สูงสูง  ความสามารถรบัความรอนทีท่ําใหเปนไอความสามารถรบัความรอนทีท่ําใหเปนไอ ( (heat of vaporization) heat of vaporization) 
สูงสูง  และมีความสามารถในการนําความรอนสูงและมีความสามารถในการนําความรอนสูง ( (thermal conductivity)thermal conductivity)

3. 3. น้ําเปนตัวทําละลายสําหรับสารตางน้ําเปนตัวทําละลายสําหรับสารตาง  ๆๆ  เพื่อทําใหเกิดปฏิกิรยิากันไดเพื่อทําใหเกิดปฏิกิรยิากันได
4. 4. น้ําเปนตัวพยุงใหพชืตั้งตัวอยูไดน้ําเปนตัวพยุงใหพชืตั้งตัวอยูได
5.5.น้ําเปนแหลงของกาซออกซิเจนและไฮโดรเจนน้ําเปนแหลงของกาซออกซิเจนและไฮโดรเจน  ซึ่งกาซออกซิเจนกถ็ูกนําไปใชในซึ่งกาซออกซิเจนกถ็ูกนําไปใชใน

การหายใจการหายใจ  และกาซไฮโดรเจนกถ็กูนําไปใชในการสังเคราะหแสงและกาซไฮโดรเจนกถ็กูนําไปใชในการสังเคราะหแสง
6. 6. น้ําเปนแหลงทีใ่ชในการผลิตน้ําเปนแหลงทีใ่ชในการผลิต ATP  ATP จากกระบวนการสังเคราะหแสงจากกระบวนการสังเคราะหแสง



คุณสมบัตทิางฟสกิสของน้ําคุณสมบัตทิางฟสกิสของน้ํา
1. 1. ไฮโดรเจนไฮโดรเจน  บอนดบอนด ( (Hydrogen bond)  Hydrogen bond)  โมเลกุลของน้ําประกอบดวยโมเลกุลของน้ําประกอบดวย

ออกซิเจนหนึ่งอะตอมและไฮโดรเจนสองอะตอมออกซิเจนหนึ่งอะตอมและไฮโดรเจนสองอะตอม     ความหางความหาง
ระหวางอะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจนทั้งสองระหวางอะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจนทั้งสอง  0  0.99 .99   ํํA  A  และและ
มุมมุม  H  H--OO--H H ประมาณประมาณ 105  105   ํํ  ออกซิเจนมีประจุลบออกซิเจนมีประจุลบ    สวนไฮโดรเจนมีสวนไฮโดรเจนมี
ประจุบวกประจุบวก  ซึ่งประจุลบและประจุบวกของแตละโมเลกุลของน้ําจะซึ่งประจุลบและประจุบวกของแตละโมเลกุลของน้ําจะ
ดึงดูดซึ่งกันและกันดึงดูดซึ่งกันและกัน      ทําใหเกิดทําใหเกิด hydrogen bond  hydrogen bond แรงดึงดูดนี้มีแรงแรงดึงดูดนี้มีแรง
มากมาก  การแยกโมเลกุลของน้ําออกจากกันใหน้ํากลายเปนไอจึงตองการแยกโมเลกุลของน้ําออกจากกันใหน้ํากลายเปนไอจึงตอง
ใชพลังงานสูงใชพลังงานสูง            พลังงานนี้เรียกวาพลังงานนี้เรียกวา  Heat of vaporization   Heat of vaporization ซึ่งเปนซึ่งเปน
พลังงานที่มากที่สุดในกลุมของเหลวทั้งหมดพลังงานที่มากที่สุดในกลุมของเหลวทั้งหมด

2. 2. แรงตึงผิวแรงตึงผิว ( (surface tension) surface tension) น้ํามีคุณสมบัติที่มีแรงตึงผิวสูงน้ํามีคุณสมบัติที่มีแรงตึงผิวสูง  แรงตึงแรงตึง
ผิวผิว  หมายถึงแรงที่กระจายไปทั่วผิวหนาของน้ําหมายถึงแรงที่กระจายไปทั่วผิวหนาของน้ํา  อาจจะอธิบายถึงอาจจะอธิบายถึง
แรงตึงผิววาเปนปริมาณของพลังงานที่ตองใชในการขยายพื้นแรงตึงผิววาเปนปริมาณของพลังงานที่ตองใชในการขยายพื้น
ผิวหนาตอหนวยผิวหนาตอหนวย  



3.3. CapillaryCapillary riserise แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลตอโมเลกุลของแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลตอโมเลกุลของ
น้ําขึ้นอยูกับไฮโดรเจนน้ําขึ้นอยูกับไฮโดรเจนบอนดบอนด  แรงดึงดูดนี้เรียกวาแรงดึงดูดนี้เรียกวา   cohesioncohesion   
และแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของน้ําตอผิวของผนังหลอดและแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของน้ําตอผิวของผนังหลอด
เล็กเรียกวาเล็กเรียกวา  adhesionadhesion การเกิดการเกิด  capillarycapillary riserise  นี้จะเกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้น
ในหลอดเล็กในหลอดเล็ก   เชนเชน   ทอน้ําทอน้ํา   ((xylemxylem))  และทออาหารและทออาหาร   ((phloemphloem))
CapillaryCapillary riserise มีความสําคัญและมีสวนทําใหเกิดการมีความสําคัญและมีสวนทําใหเกิดการ
เคลื่อนที่ของน้ําในทอน้ําเคลื่อนที่ของน้ําในทอน้ํา

4.4. TensileTensile strengthstrength หมายถึงหมายถึง  แรงตอหนวยพื้นที่ของน้ําในแรงตอหนวยพื้นที่ของน้ําใน
หลอดหรือทอน้ําที่สามารถอยูไดโดยไมขาดตอนหลอดหรือทอน้ําที่สามารถอยูไดโดยไมขาดตอน
5.5.  การเปนประจุไฟฟาของน้ําการเปนประจุไฟฟาของน้ํา  ((electricalelectrical propertiesproperties))



พลังงานที่สามารถทํางานไดพลังงานที่สามารถทํางานได  ((TheThe GibbsGibbs FreeFree EnergyEnergy))
GibbsGibbs FreeFree EnergyEnergy คือคือ  พลังงานที่สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิพลังงานที่สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ  และความและความ
ดันคงที่ดันคงที่  

สมการทั่วไปของสมการทั่วไปของ  GibbsGibbs FreeFree EnergyEnergy  คือคือ

G    G    == E E -- T  T  ∆∆ SS

G    G    คือคือ      GibbsGibbs FreeFree EnergyEnergy
E    E    คือคือ      InternalInternal EnergyEnergy
S    S    คือคือ      EntropyEntropy
T    T    คือคือ      อุณหภูมิอุณหภูมิ  273.16273.16 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส



พลังงานที่ทํางานไดตอโมพลังงานที่ทํางานไดตอโมลของลของน้ําน้ํา  ((WaterWater PotentialPotential))
พลังงานที่สามารถทํางานไดของน้ําพลังงานที่สามารถทํางานไดของน้ํา   ψψ  หมายถึงหมายถึง   GibbsGibbs

freefree energyenergy  ตอโมเลกุลของน้ําหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาตอโมเลกุลของน้ําหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา  waterwater
potentialpotential  ใชชื่อยอวาใชชื่อยอวา  ไซไซ  ((psipsi))  หรือใชอักษรยอหรือใชอักษรยอ    ψψ น้ําจะน้ําจะ
ไหลจากที่ๆไหลจากที่ๆ  มีคาพลังงานตอโมมีคาพลังงานตอโมลสูงลสูงไปยังที่ที่มีคาพลังงานตอไปยังที่ที่มีคาพลังงานตอ
โมลโมลต่ําต่ํา  ถาหากมีความแตกตางของพลังงานที่สามารถทํางานถาหากมีความแตกตางของพลังงานที่สามารถทํางาน
ไดของน้ํามากไดของน้ํามาก   การไหลของน้ําจะมีมากจนกระทั่งเกิดการการไหลของน้ําจะมีมากจนกระทั่งเกิดการ
สมดุลน้ําจึงจะหยุดไหลสมดุลน้ําจึงจะหยุดไหล



การเคลื่อนที่ของน้ําการเคลื่อนที่ของน้ํา
1.1. BulkBulk FlowFlow  เปนการเคลื่อนที่ของของไหลเปนการเคลื่อนที่ของของไหล  ทําใหพลังงานลดลงทําใหพลังงานลดลง  โดยที่เอนโดยที่เอน

โทรปเพิ่มขึ้นโทรปเพิ่มขึ้น  
2.2. DiffusionDiffusion การแพรจะเกิดขึ้นเมื่อมีความแตกตางของการแพรจะเกิดขึ้นเมื่อมีความแตกตางของ  chemicalchemical potentialpotential  

ระหวางระหวาง  22 สวนของระบบหนึ่งสวนของระบบหนึ่ง  สารที่มีความเขมขนมากในสวนหนึ่งสารที่มีความเขมขนมากในสวนหนึ่ง  ตามปกติจะตามปกติจะ
มีมี  chemicalchemical potentialpotential สูงกวาอีกสวนหนึ่งสูงกวาอีกสวนหนึ่ง  และจะแพรไปยังสวนที่มีความและจะแพรไปยังสวนที่มีความ
เขมขนของสารนั้นต่ํากวาเขมขนของสารนั้นต่ํากวา  ยิ่งมียิ่งมี  chemicalchemical potentialpotential  แตกตางกันมากการแพรจะยิ่งแตกตางกันมากการแพรจะยิ่ง
เกิดเร็วขึ้นเกิดเร็วขึ้น  น้ําสามารถเคลื่อนที่ผานเยื่อหุมเซลลโดยวิธีนี้ดวยน้ําสามารถเคลื่อนที่ผานเยื่อหุมเซลลโดยวิธีนี้ดวย  

3.3.  การไหลซึมของน้ําผานเยื่อหุมการไหลซึมของน้ําผานเยื่อหุม    หรือหรือ  OsmosisOsmosis เปนการไหลของน้ําเปนการไหลของน้ํา  เมื่อมีเมื่อมี
สารละลายชนิดหนึ่งซึ่งถูกแยกจากน้ําโดยเยื่อหุมซึ่งมีคุณสมบัติ เปนสารละลายชนิดหนึ่งซึ่งถูกแยกจากน้ําโดยเยื่อหุมซึ่งมีคุณสมบัติ เปน   SemiSemi--
permeablepermeable membranemembrane  โมเลกุลของน้ําจะไหลผานเยื่อหุมเขาไปในสารละลายโมเลกุลของน้ําจะไหลผานเยื่อหุมเขาไปในสารละลาย   ทั้งนี้ทั้งนี้
เพราะมีความตางกันของพลังงานที่ทํางานไดตอโมเพราะมีความตางกันของพลังงานที่ทํางานไดตอโมลของลของน้ําน้ํา  ((ψψ))  ซึ่งการแสดงการซึ่งการแสดงการ
เกิดเกิด  OsmosisOsmosis  สามารถทําไดโดยใชเครื่องมือที่เรียกวาสามารถทําไดโดยใชเครื่องมือที่เรียกวา  ออสโมออสโมมิเตอรมิเตอร  ((OsmometerOsmometer))



การคายน้ําการคายน้ํา  ((TranspirationTranspiration))

การคายน้ําการคายน้ํา   คือคือ   การสูญเสียน้ําของพืชในรูปของไอน้ําการสูญเสียน้ําของพืชในรูปของไอน้ํา   โดยน้ําจะโดยน้ําจะ
ระเหยจากตนพืชไดทางปากใบระเหยจากตนพืชไดทางปากใบ   ((StomataStomata))  เปนสวนใหญเปนสวนใหญ  ซึ่งพืชจะมีซึ่งพืชจะมี
กลไกในการควบคุมการปดเปดของปากใบกลไกในการควบคุมการปดเปดของปากใบ   และความแตกตางของและความแตกตางของ
พลังงานที่สามารถทํางานไดของน้ําภายในตนพืชพลังงานที่สามารถทํางานไดของน้ําภายในตนพืช  และอากาศและอากาศ

การคายน้ํามีประโยชนตอพืชหลายประการการคายน้ํามีประโยชนตอพืชหลายประการ  คือคือ
1.1.  นําแรธาตุจากดินขึ้นไปยังตนพืชนําแรธาตุจากดินขึ้นไปยังตนพืช  เพราะการคายน้ําทําใหรากพืชเพราะการคายน้ําทําใหรากพืช

ดูดน้ําจากดินดูดน้ําจากดิน
2.2.  ลดอุณหภูมิของใบในเวลากลางวันลดอุณหภูมิของใบในเวลากลางวัน



ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอการคายน้าํของพืชปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอการคายน้าํของพืช
1.1.  แสงแสง    
2.2.  ความชื้นในอากาศความชื้นในอากาศ  
3.3.  อุณหภูมิอุณหภูมิ  
4.4.  ลมลม
5.5.  น้าํในดนิน้าํในดนิ



ปจจัยที่ควบคมุการปดเปดของปากใบปจจัยที่ควบคมุการปดเปดของปากใบ
1.1.  แสงแสง     แสงสีแดงแสงสีแดง   และแสงสีน้ําเงินกระตุนใหปากใบเปดและแสงสีน้ําเงินกระตุนใหปากใบเปด           เพราะแสงทําใหเพราะแสงทําให

เกิดการสังเคราะหแสงเกิดการสังเคราะหแสง   จึงมีการใชจึงมีการใช  CO CO22  ภายในเซลลภายในเซลล   ยิ่งแสงสวางมากยิ่งแสงสวางมาก   ปากใบจะยิ่งปากใบจะยิ่ง
เปดมากเปดมาก

2.2. ระดับน้ําในใบระดับน้ําในใบโดยเฉพาะในโดยเฉพาะใน   GuardGuard cellcell ถาหากพลังงานที่สามารถทํางานถาหากพลังงานที่สามารถทํางาน
ไดของน้ําในใบเพิ่มขึ้นไดของน้ําในใบเพิ่มขึ้น  รูใบจะปดรูใบจะปด  เพราะน้ําจะไหลออกจากเพราะน้ําจะไหลออกจาก   GuardGuard cellcell  อิทธิพลนี้อิทธิพลนี้
จะมากกวาระดับของจะมากกวาระดับของ CO CO22  ในใบหรือความเขมของแสงในใบหรือความเขมของแสง

3.3.  ระดับระดับ  CO CO22  ในใบและในบรรยากาศในใบและในบรรยากาศ   ปากใบจะเปดเมื่อมีปากใบจะเปดเมื่อมี  CO CO22  ในใบพืชต่ําในใบพืชต่ํา  
ดังนั้นการสังเคราะหแสงจึงกระตุนใหปากใบเปดไดดังนั้นการสังเคราะหแสงจึงกระตุนใหปากใบเปดได   ถาใหอากาศที่ปราศจากถาใหอากาศที่ปราศจาก   COCO22  
ผานใบพืชที่มีปากใบเปดเล็กนอยในที่มืดผานใบพืชที่มีปากใบเปดเล็กนอยในที่มืด   ปากใบจะเปดกวางขึ้นปากใบจะเปดกวางขึ้น   ถาปากใบปดถาปากใบปด
สนิทสนิท  ระดับของระดับของ CO CO22  ในอากาศจะไมมีผลตอการปดเปดของปากใบในอากาศจะไมมีผลตอการปดเปดของปากใบ

4.4.  อุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูง  (30(30--3535  องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส))  จะทําใหปากใบปดจะทําใหปากใบปด  ซึ่งอาจจะเปนเพราะซึ่งอาจจะเปนเพราะ
การหายใจเพิ่มขึ้นการหายใจเพิ่มขึ้น   ทําใหทําให  CO CO 22  ภายในใบมากขึ้นภายในใบมากขึ้น   แตถาผานอากาศที่ปราศจากแตถาผานอากาศที่ปราศจาก  
COCO22 ไปที่ใบพืชที่อุณหภูมิไปที่ใบพืชที่อุณหภูมิ  3030--3535  องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส  ปากใบจะเปดไดปากใบจะเปดได

5.5.  ลมที่พัดแรงลมที่พัดแรง    จะทําใหรูใบปดจะทําใหรูใบปด  เนื่องจากเซลลสูญเสียน้ําเนื่องจากเซลลสูญเสียน้ํา



การเคลื่อนที่ของน้ําภายในพืชการเคลื่อนที่ของน้ําภายในพืช
น้ําที่ปรากฏอยูในพืชนั้นน้ําที่ปรากฏอยูในพืชนั้น  สามารถแบงออกไดเปนสามารถแบงออกไดเปน  33  สวนสวน  ที่แตกตางกันที่แตกตางกัน  ซึ่งแตซึ่งแต

ละสวนนี้จะไหลไปดวยอัตราเร็วที่ตางกันและในบางกรณีคนละทิศทางละสวนนี้จะไหลไปดวยอัตราเร็วที่ตางกันและในบางกรณีคนละทิศทาง   ซึ่งสวนตางซึ่งสวนตาง  
ๆๆ  ของน้ําเหลานี้ของน้ําเหลานี้  คือคือ

1.1.  น้ําที่อยูระหวางชองภายในผนังเซลลน้ําที่อยูระหวางชองภายในผนังเซลล    และชองวางรอบและชองวางรอบ  ๆๆ  ผนังเซลลซึ่งสวนผนังเซลลซึ่งสวน
เหลานี้เรียกวาเหลานี้เรียกวา  อะโพพลาสตอะโพพลาสต  ((ApoplastApoplast))  นั้นนั้น  จะไหลผานสวนที่ไมมีชีวิตของพืชจะไหลผานสวนที่ไมมีชีวิตของพืช        น้ําน้ํา
ที่อยูในเซลลที่ตายแลวที่อยูในเซลลที่ตายแลว  เชนเชน   ในทอในทอไซเลมไซเลมก็จัดวาอยูในสวนนี้ก็จัดวาอยูในสวนนี้  ดังนั้นการไหลของน้ําดังนั้นการไหลของน้ํา
ในตนพืชสวนใหญจะผานสวนที่เปนในตนพืชสวนใหญจะผานสวนที่เปน            อะโพพลาสตอะโพพลาสต

2.2.  น้ําในโปน้ําในโปรโตพลาสตรโตพลาสตของเซลลของเซลล          ซึ่งจะไหลผานจากเซลลหนึ่งไปยังอีกเซลลซึ่งจะไหลผานจากเซลลหนึ่งไปยังอีกเซลล
หนึ่งหนึ่ง        ทางทาง      พลาสพลาสโมเดสมาตาโมเดสมาตา   ((PlasmodesmataPlasmodesmata)) ซึ่งเปนการไหลผานสวนที่มีชีวิตซึ่งเปนการไหลผานสวนที่มีชีวิต
ของพืชของพืช  หรือผานทางหรือผานทางซิมพลาสตซิมพลาสต  ((SymplastSymplast)) น้ําในน้ําในซีพทิวบซีพทิวบ  ((SieveSieve tubetube)) ของทอของทอ
อาหารอาหาร  ((PhloemPhloem)) จัดเปนน้ําในสวนนี้ดวยจัดเปนน้ําในสวนนี้ดวย

3.3.  น้ําที่อยูน้ําที่อยูในแวคในแวคคิวโอของเซลลที่มีชีวิตคิวโอของเซลลที่มีชีวิต
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