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เนื้อหา
บทคัดย่อ:
บทคัดย่อ
ขนาด 14 pt,
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ จัดเท่ากันทั้ง
เก็บรวบรวมหวายที่มีคุณค่าใน in vitro และ ex situ และการเก็บรักษาพันธุกรรมที่นานที่สุด คือการเก็บในสภาพเย็น สองด้าน ตัว
ยิ่งยวด จึงศึกษาการเก็บรักษาคัพภะหวาย 3 ชนิด ซึ่งเป็นตัวอย่างทดลองจากหวายชนิดในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง ปกติ

เนื้อเยื่อพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา ได้แก่ หวายน้าผึ้ง หวายกาพวนเล็ก และหวายขี้ไก่ ในไนโตรเจนเหลว 3 วิธีการ คือ
vitrification-dehydration, encapsulation-dehydration และ encapsulation- vitrification ก่อนการเก็บรักษา
คัพภะจะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และเติมสารป้องกันความเย็นที่ช่วงระยะเวลาต่าง ๆ พบว่า คัพภะของ
หวายทั้ง 3 ชนิดที่ผ่านการเตรียมความพร้อมแต่ไม่แช่ไนโตรเจนเหลว มีการรอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง 3 วิธีการ
ส่ว นคั พ ภะของหวายทั้ง 3 ชนิ ด ที่ แ ช่ ไ นโตรเจนเหลวโดยวิ ธี vitrification-dehydrationและวิ ธี encapsulationvitrification ไม่พบการรอดชีวิต ส่วนวิธี encapsulation-dehydration พบการรอดชีวิตของคัพภะของหวายหวายน้าผึ้ง
หวายกาพวนเล็ก และหวายขี้ไก่ เป็น 20, 80 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ การเตรียมความพร้อมของคัพภะทาโดย
เพาะเลี้ยงบนอาหาร preculture เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นนาคัพภะมาทา encapsulation แล้วแช่คัพภะใน loading
solution สารป้องกันความเย็นที่มี 2 M glycerol + 0.4 M sucrose เป็นเวลา 0, 20 และ 30 นาที จากนั้นวาง bead
บน silica gel ปริมาณ 50 กรัมต่อคัพภะ 20 ชิ้น เป็นเวลานาน 14 และ 21 ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณน้าในเซลล์ก่อนนาไปแช่
ไนโตรเจนเหลว วิธีการที่ให้ผลดีที่สุด คือ แช่สาร loading solution 30 นาที และลดปริมาณน้าด้วย silica gel 14 ชั่วโมง
ก่อนนาไปแช่ไนโตรเจนเหลว แล้วนามาละลายน้าแข็ง และนาไปเลี้ยงบนอาหาร preculture 1 วัน หลังจากนั้นแคะเอา
เฉพาะส่วนคัพภะย้ายมาเลี้ยงบนอาหาร MS นาน 1 เดือน คัพภะสามารถรอดชีวิตได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในหวายขี้ไก่
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Abstract
Plant Genetic Conservation Project under the Royal Intiative of Her Royal Htighness Princess Maha
Chakri Sirindhorn (RSPG) has collected valuable rattan species and preserved then using in vitro and ex
situ methods. Cryopreservation technique can preserve genetic resources for the longest period of
time and this technique is used to determined preservation of 3 rattan species; Calamus sp., Calamus
longisetus Griff., Calamus myrianthus Becc. Which are the rattan cultured at tissue culture laboratory,
RSPG. in liquid nitrogen was studied using vitrification-dehydration, encapsulation-dehydration and
encapsulation- vitrification . The preculturing and the cryoprotectant immersion duration were also
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experimented in order to study the most suitable condition for this method. The survival rate of
embryos before liquid nitrogen immersion was 100% and after liquid nitrogen immersion was 20, 80
and 100% in Calamus sp., C. longisetus Griff., C. myrianthus Becc, respectively. The most suitable
method was to preculture the embryos on precultured medium for seven days. The embryos were
then encapsulated and left in loading solution containing 2M glycerol and 0.4M sucrose for 0,20 and 30
minutes. The encapsulated embryos were then dehydrated using silica gel (20embryos per 50 g silica
gel) for 14 and 21 hours. After that the encapsulated embryos were plunged into liquid nitrogen. After
คาสาคัญและ
ติดต่อนักวิจยั
thawing and reculturing on preculture medium for 1 days, the embryos were taken out from supported
ขนาด 12 pt., จัด medium and transferred onto MS medium . They were then incubated for 1 month and it was found
ชิดซ้าย ตัวหนา
that survival rate of embryos was 100% in C. myrianthus Becc.
ตรงหัวข้อ แต่
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บทนา
หวายเป็นพืชวงศ์ Palmae เป็นเถาเลื้อยลาต้นปีนป่าย
ตามต้นไม้ มีถิ่นกาเนิดในเขตร้อนแถบโลกเก่า (Old
World tropics) และเขตกึ่งร้อน ในโลกมีหวายทั้งหมด
13 สกุล 600 ชนิด (Zehui, 2007) ในประเทศไทย
พบ 6 สกุ ล 62 ชนิ ด คื อ สกุ ล Calamus,
Daemonorops, Korthalsia, Plectocomia,
Plectocomiopsis
แ ล ะ Myrialepsis
(Sutthisrisilapa, 2004) พบมากบริเวณป่าดิบชื้นทาง
ภาคใต้ของประเทศ หวายเป็นผลผลิตที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ที่ ไ ด้ ม าจากป่ า สามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการท า
เครื่องจักสาน ส่วนใหญ่ใช้ทาเฟอร์นิเจอร์ เพื่อส่งออก
และใช้ ภ ายในประเทศ ปั จ จุ บั น ประเทศประสบกั บ
ภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบหวายเพื่อใช้ทาฟอร์นิเจอร์
เนื่องจากหวายหลายชนิดที่มีคุณภาพดีถูกตัดออกมาใช้
กันอย่างไม่มีการควบคุมและขาดการอนุรักษ์ พื้นที่ป่า
ถูกทาลาย ทาให้หวายหลายชนิดเกือบสูญพันธุ์ไป อีก
ทั้งยังมีข้อจากัดเรื่องการขยายพันธุ์ ในธรรมชาติหวายมี
การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดและแตกหน่อ เมล็ดหวาย
เป็นเมล็ดที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้เมื่อเก็บผลมาแล้วต้อง
น ามาปลู ก ทั น ที เ พราะถ้ า เก็ บ ไว้ น านเกิ น 1สั ป ดาห์
เปอร์เซ็นต์การงอกจะลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจาเป็น
ที่จะต้องหาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดระยะยาวนานเพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ซึ่งวิธีการเก็บรักษาในสภาพ
เยื อ กแข็ ง (Cryopresercation)เป็ น การเก็ บ รั ก ษา
ชิ้น ส่ว นพื ชในไนโตรเจนเหลว ที่อุ ณหภูมิ -196 องศา

เนื้อหาขนาด 14 pt., จัดหน้าแบบ
เท่ากันทั้งสองด้าน และแบ่งเป็น 2
คอลัมน์

เซลเซียส( Withers and Engelmann, 1997) ซึ่งใน
การเก็บรักษาพันธุกรรมในสภาพที่อุณหภูมิต่าทาให้การ
แบ่งเซลล์และขบวนการ metabolism ต่าง ๆ ภายใน
เซลล์หยุดการทางาน ทาให้สามารถเก็บรักษาชิ้นส่วน
พืชไว้ ไ ด้น าน (Engelmann, 2004) การเก็ บ รั ก ษา
พันธุกรรมด้วยวิธีนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจาก
สามารถเก็บ รักษาพั นธุก รรมได้เ กือ บทุก ชิ้นส่ วน และ
สามารถขยายระยะเวลาในการเก็บรักษาไว้ได้ การทา
encapsulation (Hirai et al., 1998) วิธีนี้ไม่เป็นพิษ
ต่อพืชและสามารถป้องกันชิ้นส่วนระหว่างการดึงน้าออก
จากเซลล์ (Niino and Sakai. 1992) พืชที่ประสบ
ความสาเร็จในการเก็บรักษาด้วยวิธีนี้ เช่น shoot tips
ของ Dendrobium
‘Walter
Oumae’
(Lurswigidjarus and Thammasiri, 2004)
protocorm-like bodies ของ Oncidium (Miao et
al., 2005) protocorm ของ Oncidium bifolium ใน
สภาพปลอดเชื้อ (Flachsland et al., 2006) และ
protocorms ของ Vanda coerulea (Jitsopakul et
al. 2008)
จุดประสงค์ของการทดลองครั้งนี้เพื่อหาวิธีการ
ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า คั ภ พ ะ ห ว า ย ใ น
ไนโตรเจนเหลวในการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมหวายต่ อ ไป
งานวิจัยนีเ้ ป็นงานสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ”
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
ศึกษาการเก็บรักษาคัพภะหวาย 3 ชนิด คือ หวายน้าผึ้ง
หวายกาพวนเล็ก และหวายขี้ไก่ ในไนโตรเจนเหลว 3
วิ ธี ก า ร คื อ vitrification-dehydration,
encapsulation-dehydration,
encapsulationVitrification
1. การเตรี ย มคั พ ภะหวายก่ อ นการเก็ บ รั ก ษาใน
ไนโตรเจนเหลว ล้างผลหวายในน้าไหลนาน 20 นาที
แล้วแช่ในสารละลาย Clorox 20% ร่วมกับ Tween 20
2-3 หยด นาน 30 นาที จากนั้นเผาผลด้วยแอลกอฮอล์
95 % หลั งจากนั้ น น าเมล็ ด มาแคะเอาเฉพาะส่ ว น
ของคัพภะมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร preculture (อาหาร
MS ที่เติม 0.3 M sucrose) เป็นเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส
2. การเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลว โดยวิธี
vitrification-dehydration บรรจุเฉพาะส่วนของคัพภะ
หวายใส่ใน cryotube แช่ใน loading solution
(LS ; 2 M glycerol + 0.4 M sucrose) เป็นเวลา 0,
20 และ 30 นาที แล้วนาไปแช่ในสาร cryoprotectant
PVS2 30% (w/v) glycerol, 15%(w/v) dimethyl
sulfoxide (DMSO), 15% (w/v) ethylene glycol ที่
เติม 0.4 M sucrose) นาไป prefreezing ที่อุณหภูมิ
0 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0, 30, 45, 60 และ 90
นาที แล้วแช่ในไนโตรเจนเหลว
3. การเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลวโดยวิธี
encapsulation-dehydration บรรจุส่วนของคัพภะ
หวายลงในขวดที่มี 6% Na-alginate ใช้ trip ปลาย
ตั ด ดู ด สารละลาย 6% Na-alginate ให้ มี ชิ้ น ส่ ว น
ของคัพภะติดมาด้วย หยดลงในขวดที่มี 0.1 M CaCl2

ทิ้งไว้ 30 นาที ย้าย beads ที่เกิดขึ้น แช่ใน loading
solution (LS) เป็นเวลา 0, 20 และ 30 นาที นา
beads วางบนจานแก้วเพื่อดึงน้าออกด้วย silica gel
50 กรัม/คัพภะ 20 ชิ้นในจานแก้วปิดฝา เป็นเวลา0, 14
และ 21 ชั่วโมง เมื่อครบกาหนดนา beads บรรจุลงใน
cryotube แล้วแช่ไนโตรเจนเหลว
4. การเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลว โดยวิธี
encapsulation-vitrification บรรจุ ส่ วนของคัพ ภะ
หวายลงในขวดที่ มี 6% Na-alginate ใช้ trip ปลาย
ตั ด ดู ด สารละลาย 6% Na-alginate ให้ มี ชิ้ น ส่ ว น
ของคัพภะติดมาด้วย หยดลงในขวดที่มี 0.1 M CaCl2
ทิ้ ง ไว้ 30 นาที ย้ า ย beads แช่ ใ น loading
solution (LS) เป็นเวลา 0, 20 และ 30 นาที เติมสาร
PVS2 นาไป prefreezing ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 0, 30, 45, 60 และ 90 นาที นาเม็ด
beads ใส่ cryotube และเติม PVS2 ลงใน cryotube
แล้วแช่ไนโตรเจนเหลว ในการทดลองการเก็บรักษา
คั พ ภะหวายทั้ ง 3 วิ ธี จะศึ ก ษาอั ต ราการรอดชี วิ ต
ของคัพภะทั้งก่อนและหลังการแช่ไนโตรเจนเหลว โดย
ทดลองแช่ไนโตรเจนเหลวเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
5. ทดสอบการรอดชี วิ ต ภายหลั งการเก็ บ รั ก ษาใน
ไนโตรเจนเหลว นาคัพภะที่เก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว
มาละลายน้ าแข็ ง ด้ ว ยน้ าอุ่ น อุ ณ หภู มิ 37-40 องศา
เซลเซียส นาน 2 นาที หลังจากนั้นนามาล้างสาร
PVS2 ใน unloading solution (1.2 M sucrose)
เป็ น เวลา 20 นาที แล้ ว ย้ า ยมาเลี้ ย งในอาหาร
preculture (MS+0.3 M sucrose) เป็นเวลา 1 วัน
หลังจากนั้นนามาเลี้ยงบนอาหาร MS นาน 1 เดือน เพื่อ
หาเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ผลการเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลว โดย
วิธี vitrification-dehydration
จากการนาคัพภะหวายทั้ง 3 ชนิด ที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้อ
มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร preculture เพื่อเตรียมความ
พร้อมนาน 7 วัน มาทดสอบหาช่วงเวลาในการแช่สาร
loading solution และระยะเวลาการแช่สาร PVS2 ที่
อุณภูมิ 0 oc พบว่า คัพภะที่ไม่แช่ไนโตรเจนเหลวมีการ
รอดชีวิตเป็น 100% ทุกการทดลอง สังเกตจากคัพภะมี
การขยายตั ว ใหญ่ ขึ้ น สี ข องคั พ ภะมี สี ข าวอมเหลื อ ง
และสั ง เกตได้ ว่ า การท า preculture เพื่ อ กระตุ้ น การ
ปรับตัวให้ทดทานต่อสภาพแช่แข็งเพียงอย่างเดียวใน

เวลา 7 วัน ให้ผ ลการรอดชีวิตเหมื อนกับการเติมสาร
ป้ อ งกั น ความเย็ น ทุ ก ช่ ว งระยะเวลา แสดงว่ า สาร
cryoprotectants ไม่เป็นพิษต่อคัพภะ (Wang et. al.,
2005) ส่ ว นคั พ ภะที่ แ ช่ ไ นโตรเจนเหลวไม่ มี ก าร
ตอบสนองต่ออาหาร MS ลักษณะของคัพภะกลายเป็นสี
ดา ทุกการทดลอง อาจเป็นเพราะช่วงเวลาในการแช่
สาร Loading solution และ PVS2 น้อยเกินไป ทาให้
สาร cryoprotectants ประเภทออกฤทธิ์ภายในเซลล์
ได้แก่ DMSO และ glycerol ไม่สามารถซึมผ่านเข้าไป
ภายในเซลล์ ทาให้การป้องกันการยึดตัวของเซลล์และ
ปกป้ อ งการเปลี่ ย นแปลงของระบบ membrane
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บกพร่อง ส่วนสารประเภทออกฤทธิ์ภายนอกเซลล์ เช่น
sucrose ที่ใช้ดึงน้าออกจากเซลล์มีประสิทธิภาพลดลง
ทาให้น้าภายในเซลล์เปลี่ยนเป็นผลึกน้าแข็งทิ่มแทงเซลล์
จ น เ สี ย ห า ย จึ งไ ม่ พ บ กา ร ร อด ชี วิ ต ข อง คั พ ภ ะ
(Engelmann, 2000; Pennycooke and Towill,
2000)
2. ผลการเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลว โดย
วิธี encapsulation-dehydration
จากการนาคัพภะหวายทั้ง 3 ชนิด ที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้อ
มาเลี้ยงบนอาหาร preculture เพื่อเตรียมความพร้อม
นาน 7 วัน มาหาช่วงเวลาในการแช่ beads ที่มีคัพภะใน
การรอดชี วิ ต ของหวายทั้ ง 3 ชนิ ด แตกต่ า งกั น คื อ
หวายขี้ไก่รอดชีวิต 100% จากการแช่สาร loading
solution 30 นาที ร่วมกับการใช้ silica gel ที่ 14
ชั่วโมง หวายกาพวนเล็กรอดชีวิต 80% จากการแช่สาร
loading solution 0 นาที ร่วมกับการใช้ silica gel ที่
14 ชั่วโมง และหวายน้าผึ้งรอดชีวิต 20% จากการแช่
สาร loading solution 20 นาที ร่วมกับการใช้ silica
gel ที่ 14 ชั่วโมง (ตารางที่ 1) เป็นผลจากการเตรียม
ความพร้ อ มของคั พ ภะบนอาหาร preculture ที่ มี
น้าตาลซูโครสความเข้มข้นสูงถึง 0.4 M นาน 7 วัน ก่อน

สาร loading solution และระยะเวลาในการดึงน้า
ออกจากเม็ด beads โดยใช้ silica gel 50 กรัม/คัพภะ
20 ชิ้น พบว่า คัพภะที่ไม่แช่ไนโตรเนเหลวมีการรอดชีวิต
เป็ น 100% สั งเกตจากคั พ ภะมี สี ข าวอมเหลื อ ง และ
ขนาดใหญ่ ทุกการทดลอง แสดงว่า ระยะเวลาในการ
แช่สาร loading solution 0, 20 และ 30 นาที และ
การใช้ silica gel ที่ 14 และ 21 ชั่วโมง ไม่ทา
ให้ คั พ ภะได้ รั บ ความเสี ย หาย ส่ ว นคั พ ภะที่ แ ช่
ไนโตรเจนเหลวมีการตอบสนองต่ออาหาร MS สังเกต
จากคั พ ภะมี สี ข าวอมเหลื อ ง พร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นา
การทาเม็ด beads ช่วยทาให้เซลล์เกิดการสะสมน้าตาล
และเพิ่มความเสถียรของผนังเซลล์มากขึ้น โดยเฉพาะ
น้ าตาลซู โ ครสสามารถปกป้ อ งเซลล์ จ ากความเย็ น ใน
ขณะที่เซลล์สูญเสียน้า การใช้ silica gel ที่ 14 ชั่วโมง
ดึงน้าออก สามารถป้องกันการเกิดผลึกน้าแข็งที่บริเวณ
intracellular ของเซลล์ (Uragami et. al., 1990)
และการดึงน้าออกจากเม็ ด beads ด้ วยสาร loading
solution ที่มี glycerol สามารถทาให้เนื้อเยื่อทนต่อ
ความเย็นได้ดีขึ้น

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของคัพภะหวายทั้ง 3 ชนิด ที่ผ่านขั้นตอนการปรับสภาพโดยวิธี
encapsulation-dehydration เพาะเลี้ยงบนอาหาร MS นาน 1 เดือน
Silica gel แช่ LS
เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต
(ชั่วโมง)
(นาที)
หวายน้าผึ้ง
หวายกาพวนเล็ก
หวายขี้ไก่
แช่ LN ไม่แช่ LN แช่ LN ไม่แช่ LN แช่ LN ไม่แช่ LN
14
0
0%
100%
80%
100%
20%
100%
20
20%
100%
60%
100%
40%
100%
30
0%
100%
40%
100%
100%
100%
21
0
20%
100%
20%
100%
40%
100%
20
0%
100%
40%
100%
80%
100%
30
0%
100%
0%
100%
80%
100%
3) ผลการเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลว โดย
วิธี encapsulation-vitrification
จากน าคั พ ภะหวายที่ ผ่ า นการฟอกฆ่ า เชื้ อ มาเลี้ ย งบน
อาหาร preculture เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเวลา 7
วัน มาหาช่ว งเวลาในการแช่ beads ที่มี คัพภะในสาร
loading solution และระยะเวลาในการแช่ beads ใน
PVS2 ที่อุณภูมิ 0 oc พบว่า คัพภะที่ไม่แช่ไนโตรเจน
หลว มีการรอดชีวิต 100% ลักษณะของคัพภะมีสีขาว

อมเหลือง พร้อมที่จะพัฒนาต่อไป ส่วนคัพภะที่แช่
ไนโตรเจนเหลว ไม่ มี ก ารตอบสนองต่ อ อาหาร MS
สังเกตได้จากสีคัพภะกลายเป็นสีดา ทุกการทดลอง
เมื่ อ เพาะเลี้ ยงบนอาหาร MS นาน 1 เดือ น อาจเป็ น
เพราะระยะเวลาการแช่สาร loading solution และ
PVS2 น้อยเกินไป ทาให้ไม่สามารถดึงน้าออกจากเซลล์
ได้ จึงเกิดผลึกน้าแข็งขึ้นภายในเซลล์ ส่งผลให้เซลล์ถูก
ทาลายและเสียหายได้
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สรุปผลการทดลอง
การเก็บรักษาคัพภะหวายน้าผึ้ง หวายกาพวนเล็ก และ
หวายขี้ไก่ ในไนโตรเจนเหลว ทั้ง 3 วิธีการ คือ
vitrification-dehydration,
encapsulationdehydration และ encapsulation-vitrification
พบว่า วิธีที่เหมาะสมที่สดุ ในการเก็บรักษาทาได้โดยการ
ปรับสภาพคัพภะด้วยการทา preculture บนอาหาร
MS ที่เติม 0.3 M sucrose เป็นเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิ
25 oC จากนั้นนาคัพภะมาทา encapsulation และแช่
ใน loading solution เป็นเวลา 0, 20 หรือ 30 นาที
ตามด้วยการทาให้แห้งด้วย silica gel ที่ 50 กรัม/คัพภะ
20 ชิ้น เป็นเวลา 14 ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณน้าในเซลล์
แล้วจึงนาไปแช่ในไนโตรเจนเหลว เป็นเวลา 1 วัน เมื่อ
นามาทดสอบการรอดชีวิต โดยผ่านขั้นตอนการละลาย
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