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เนื้อหา
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บทคัดยอ
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได จัดเทากันทั้ง
เก็บรวบรวมหวายที่มีคุณคาใน in vitro และ ex situ และการเก็บรักษาพันธุกรรมที่นานที่สุด คือการเก็บในสภาพเย็น สองดาน ตัว
ยิ่งยวด จึงศึกษาการเก็บรักษาคัพ ภะหวาย 3 ชนิด ซึ่ งเปนตัวอยางทดลองจากหวายชนิดในห องปฏิบัติ การเพาะเลี้ย ง ปกติ

เนื้อเยื่อพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา ไดแก หวายน้ําผึ้ง หวายกําพวนเล็ก และหวายขี้ไก ในไนโตรเจนเหลว 3 วิธีการ คือ
vitrification-dehydration, encapsulation-dehydration และ encapsulation- vitrification กอนการเก็บรักษา
คัพภะจะตองผานขั้นตอนการเตรียมความพรอม และเติมสารปองกันความเย็นที่ชวงระยะเวลาตาง ๆ พบวา คัพภะของ
หวายทั้ง 3 ชนิดที่ ผานการเตรียมความพรอ มแตไ มแ ชไ นโตรเจนเหลว มีการรอดชีวิต 100 เปอร เซ็น ต ทั้ ง 3 วิธีการ
ส วนคั พ ภะของหวายทั้ง 3 ชนิด ที่แ ช ไ นโตรเจนเหลวโดยวิ ธี vitrification-dehydrationและวิ ธี encapsulationvitrification ไมพบการรอดชีวิต สวนวิธี encapsulation-dehydration พบการรอดชีวิตของคัพภะของหวายหวายน้ําผึ้ง
หวายกําพวนเล็ก และหวายขี้ไก เปน 20, 80 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ การเตรียมความพรอมของคัพภะทําโดย
เพาะเลี้ยงบนอาหาร preculture เปนเวลา 7 วัน จากนั้นนําคัพภะมาทํา encapsulation แลวแชคัพภะใน loading
solution สารปองกันความเย็นที่มี 2 M glycerol + 0.4 M sucrose เปนเวลา 0, 20 และ 30 นาที จากนั้นวาง bead
บน silica gel ปริมาณ 50 กรัมตอคัพภะ 20 ชิ้น เปนเวลานาน 14 และ 21 ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณน้ําในเซลลกอนนําไปแช
ไนโตรเจนเหลว วิธีการที่ใหผลดีที่สุด คือ แชสาร loading solution 30 นาที และลดปริมาณน้ําดวย silica gel 14 ชั่วโมง
กอนนําไปแชไนโตรเจนเหลว แลวนํามาละลายน้ําแข็ง และนําไปเลี้ยงบนอาหาร preculture 1 วัน หลังจากนั้นแคะเอา
เฉพาะสวนคัพภะยายมาเลี้ยงบนอาหาร MS นาน 1 เดือน คัพภะสามารถรอดชีวิตได 100 เปอรเซ็นต ในหวายขี้ไก
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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
คําสําคัญและ
ติดตอนักวิจัย
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
ชิดซาย ตัวหนา
that survival rate of embryos was 100% in C. myrianthus Becc.
ตรงหัวขอ แต
เนื้อความตัวปกติ
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บทนํา
หวายเปนพืชวงศ Palmae เปนเถาเลื้อยลําตนปนปาย
ตามตนไม มีถิ่นกําเนิ ดในเขตรอ นแถบโลกเก า (Old
World tropics) และเขตกึ่งรอน 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) พบมากบริเวณปาดิบชื้นทาง
ภาคใตของประเทศ หวายเปนผลผลิตที่สําคัญอยางหนึ่ง
ที่ ไ ด ม าจากป า สามารถนํ ามาใช ป ระโยชน ใ นการทํ า
เครื่องจักสาน สวนใหญใ ชทําเฟอรนิเจอร เพื่อสงออก
และใช ภ ายในประเทศ ป จ จุ บั น ประเทศประสบกั บ
ภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบหวายเพื่อใชทําฟอรนิเจอร
เนื่องจากหวายหลายชนิดที่มีคุณภาพดีถูกตัดออกมาใช
กันอยางไมมีการควบคุมและขาดการอนุรักษ พื้นที่ปา
ถูกทําลาย ทําใหหวายหลายชนิดเกือบสูญพันธุไป อีก
ทั้งยังมีขอจํากัดเรื่องการขยายพันธุ ในธรรมชาติหวายมี
การขยายพันธุโดยใชเมล็ดและแตกหนอ เมล็ดหวาย
เปนเมล็ดที่ไมสามารถเก็บรักษาไดเมื่อเก็บผลมาแลวตอง
นํ า มาปลู ก ทัน ที เ พราะถ า เก็ บ ไว น านเกิ น 1สั ป ดาห
เปอรเซ็นตการงอกจะลดลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงจําเปน
ที่จะตองหาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดระยะยาวนานเพื่อใช
ประโยชนตอไปในอนาคต ซึ่งวิธีการเก็บรักษาในสภาพ
เยื อ กแข็ ง (Cryopresercation)เป น การเก็ บ รั ก ษา
ชิ้นส วนพื ชในไนโตรเจนเหลว ที่อุ ณ หภูมิ -196 องศา

เนื้อหาขนาด 14 pt., จัดหนาแบบ
เทากันทั้งสองดาน และแบงเปน 2
คอลัมน

เซลเซียส( Withers and Engelmann, 1997) ซึ่งใน
การเก็บรักษาพันธุกรรมในสภาพที่อุณหภูมิต่ําทําใหการ
แบงเซลลและขบวนการ metabolism ตาง ๆ ภายใน
เซลลหยุดการทํางาน ทํา ใหสามารถเก็บรักษาชิ้นสว น
พืช ไวไ ดน าน (Engelmann, 2004) การเก็ บ รั ก ษา
พันธุกรรมดวยวิธีนี้นิยมใชกันอยางแพรหลายเนื่องจาก
สามารถเก็บ รักษาพั นธุ กรรมได เ กื อ บทุกชิ้น ส วน และ
สามารถขยายระยะเวลาในการเก็บรักษาไวได การทํา
encapsulation (Hirai et al., 1998) วิธีน้ไี มเปนพิษ
ตอพืชและสามารถปองกันชิ้นสวนระหวางการดึงน้ําออก
จากเซลล (Niino and Sakai. 1992) พืชที่ประสบ
ความสําเร็จในการเก็บรักษาดวยวิธีน้ี เชน 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)
จุดประสงคของการทดลองครั้งนี้เพื่อหาวิธีการ
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 รัก ษ พั น ธุ ก รรมหวายต อ ไป
งานวิจัยนี้เปนงานสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ”
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อุปกรณและวิธีการทดลอง
ศึกษาการเก็บรักษาคัพภะหวาย 3 ชนิด คือ หวายน้ําผึ้ง
หวายกําพวนเล็ก และหวายขี้ไก ในไนโตรเจนเหลว 3
วิ ธี ก า ร คื อ vitrification-dehydration,
encapsulation-dehydration,
encapsulationVitrification
1. การเตรี ย มคั พ ภะหวายก อ นการเก็ บ รั ก ษาใน
ไนโตรเจนเหลว ลา งผลหวายในน้ํา ไหลนาน 20 นาที
แลวแชในสารละลาย Clorox 20% รวมกับ Tween 20
2-3 หยด นาน 30 นาที จากนั้นเผาผลดวยแอลกอฮอล
95 % หลั ง จากนั้นนํ า เมล็ด มาแคะเอาเฉพาะสว น
ของคัพภะมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร preculture (อาหาร
MS ที่เติม 0.3 M sucrose) เปนเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส
2. การเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลว โดยวิธี
vitrification-dehydration บรรจุเฉพาะสวนของคัพภะ
หวายใสใน cryotube แชใน loading solution
(LS ; 2 M glycerol + 0.4 M sucrose) เปนเวลา 0,
20 และ 30 นาที แลวนําไปแชในสาร cryoprotectant
PVS2 30% (w/v) glycerol, 15%(w/v) dimethyl
sulfoxide (DMSO), 15% (w/v) ethylene glycol ที่
เติม 0.4 M sucrose) นําไป prefreezing ที่อุณหภูมิ
0 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0, 30, 45, 60 และ 90
นาที แลวแชในไนโตรเจนเหลว
3. การเก็บรักษาคัพ ภะหวายในไนโตรเจนเหลวโดยวิธี
encapsulation-dehydration บรรจุสวนของคัพภะ
หวายลงในขวดที่มี 6% Na-alginate ใช trip ปลาย
ตั ด ดู ด สารละลาย 6% Na-alginate ให มี ชิ้ น ส ว น
ของคัพภะติดมาดวย หยดลงในขวดที่มี 0.1 M CaCl2

ทิ้งไว 30 นาที ยาย beads ที่เกิดขึ้น แชใน loading
solution (LS) เปนเวลา 0, 20 และ 30 นาที นํา
beads วางบนจานแกวเพื่อดึงน้ําออกดวย silica gel
50 กรัม/คัพภะ 20 ชิ้นในจานแกวปดฝา เปนเวลา0, 14
และ 21 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดนํา beads บรรจุลงใน
cryotube แลวแชไนโตรเจนเหลว
4. การเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลว โดยวิธี
encapsulation-vitrification บรรจุ ส วนของคัพ ภะ
หวายลงในขวดที่มี 6% Na-alginate ใช trip ปลาย
ตั ด ดู ด สารละลาย 6% Na-alginate ให มี ชิ้ น ส ว น
ของคัพภะติดมาดวย หยดลงในขวดที่มี 0.1 M CaCl2
ทิ้ งไว 30 นาที ย า ย beads แช ใ น loading
solution (LS) เปนเวลา 0, 20 และ 30 นาที เติมสาร
PVS2 นําไป prefreezing ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 0, 30, 45, 60 และ 90 นาที นําเม็ด
beads ใส cryotube และเติม PVS2 ลงใน cryotube
แลวแชไนโตรเจนเหลว ในการทดลองการเก็ บรักษา
คั พ ภะหวายทั้ ง 3 วิ ธี จะศึ ก ษาอั ต ราการรอดชี วิ ต
ของคัพภะทั้งกอนและหลังการแชไนโตรเจนเหลว โดย
ทดลองแชไนโตรเจนเหลวเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง
5. ทดสอบการรอดชี วิ ต ภายหลั ง การเก็ บ รัก ษาใน
ไนโตรเจนเหลว นําคัพภะที่เก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว
มาละลายน้ํ า แข็ ง ด ว ยน้ํ า อุ น อุ ณ หภู มิ 37-40 องศา
เซลเซียส นาน 2 นาที หลังจากนั้นนํามาลางสาร
PVS2 ใน unloading solution (1.2 M sucrose)
เป น เวลา 20 นาที แล ว ย า ยมาเลี้ ย งในอาหาร
preculture (MS+0.3 M sucrose) เปนเวลา 1 วัน
หลังจากนั้นนํามาเลี้ยงบนอาหาร MS นาน 1 เดือน เพื่อ
หาเปอรเซ็นตการรอดชีวิต

ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. ผลการเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลว โดย
วิธี vitrification-dehydration
จากการนําคัพภะหวายทั้ง 3 ชนิด ที่ผานการฟอกฆาเชื้อ
มาเพาะเลี้ย งบนอาหาร preculture เพื่อ เตรียมความ
พรอมนาน 7 วัน มาทดสอบหาชวงเวลาในการแชสาร
loading solution และระยะเวลาการแชสาร PVS2 ที่
อุณภูมิ 0 oc พบวา คัพภะที่ไมแชไนโตรเจนเหลวมีการ
รอดชีวิตเปน 100% ทุกการทดลอง สังเกตจากคัพภะมี
การขยายตั ว ใหญ ขึ้ น สี ข องคั พ ภะมี สี ข าวอมเหลื อ ง
และสั ง เกตได วา การทํ า preculture เพื่ อ กระตุน การ
ปรับตัวใหทดทานตอสภาพแชแข็งเพียงอยางเดียวใน

เวลา 7 วั น ให ผลการรอดชี วิต เหมื อ นกั บการเติม สาร
ป อ งกั น ความเย็ น ทุ ก ช ว งระยะเวลา แสดงว า สาร
cryoprotectants ไมเปนพิษตอคัพภะ (Wang et. al.,
2005) ส ว นคั พ ภะที่ แ ช ไ นโตรเจนเหลวไม มี ก าร
ตอบสนองตออาหาร MS ลักษณะของคัพภะกลายเปนสี
ดํา ทุกการทดลอง อาจเปนเพราะชวงเวลาในการแช
สาร Loading solution และ PVS2 นอยเกินไป ทําให
สาร cryoprotectants ประเภทออกฤทธิ์ภายในเซลล
ไดแก DMSO และ glycerol ไมสามารถซึมผานเขาไป
ภายในเซลล ทําใหการปองกันการยึดตัวของเซลลและ
ปกป อ งการเปลี่ ย นแปลงของระบบ membrane
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บกพรอง สวนสารประเภทออกฤทธิ์ภายนอกเซลล เชน
sucrose ที่ใชดึงน้ําออกจากเซลลมีประสิทธิภาพลดลง
ทําใหน้ําภายในเซลลเปลี่ยนเปนผลึกน้ําแข็งทิ่มแทงเซลล
จ น เสี ย ห า ย จึ งไ ม พ บ ก า ร รอ ด ชี วิ ต ข อ งคั พภ ะ
(Engelmann, 2000; Pennycooke and Towill,
2000)
2. ผลการเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลว โดย
วิธี encapsulation-dehydration
จากการนําคัพภะหวายทั้ง 3 ชนิด ที่ผานการฟอกฆาเชื้อ
มาเลี้ยงบนอาหาร preculture เพื่อเตรียมความพรอม
นาน 7 วัน มาหาชวงเวลาในการแช beads ที่มีคัพภะใน
การรอดชี วิ ต ของหวายทั้ ง 3 ชนิ ด แตกต า งกั น คื อ
หวายขี้ไกรอดชีวิต 100% จากการแชสาร loading
solution 30 นาที รวมกับการใช silica gel ที่ 14
ชั่วโมง หวายกําพวนเล็กรอดชีวิต 80% จากการแชสาร
loading solution 0 นาที รวมกับการใช silica gel ที่
14 ชั่วโมง และหวายน้ําผึ้งรอดชีวิต 20% จากการแช
สาร loading solution 20 นาที รวมกับการใช silica
gel ที่ 14 ชั่วโมง (ตารางที่ 1) เปนผลจากการเตรียม
ความพรอ มของคัพ ภะบนอาหาร preculture ที่มี
น้ําตาลซูโครสความเขมขนสูงถึง 0.4 M นาน 7 วัน กอน

สาร loading solution และระยะเวลาในการดึงน้ํ า
ออกจากเม็ด beads โดยใช silica gel 50 กรัม/คัพภะ
20 ชิ้น พบวา คัพภะที่ไมแชไนโตรเนเหลวมีการรอดชีวิต
เปน 100% สัง เกตจากคั พ ภะมี สี ข าวอมเหลือ ง และ
ขนาดใหญ ทุกการทดลอง แสดงวา ระยะเวลาในการ
แชสาร loading solution 0, 20 และ 30 นาที และ
การใช silica gel ที่ 14 และ 21 ชั่วโมง ไมทํา
ให คั พ ภะไ ด รั บ ความ เสี ยห าย ส ว นคั พ ภ ะที่ แช
ไนโตรเจนเหลวมีการตอบสนองตออาหาร MS สังเกต
จากคั พ ภ ะมี สี ขาวอ ม เหลื อง พ ร อม ที่ จ ะพั ฒ นา
การทําเม็ด beads ชวยทําใหเซลลเกิดการสะสมน้ําตาล
และเพิ่ มความเสถียรของผนังเซลลมากขึ้น โดยเฉพาะ
น้ํา ตาลซู โ ครสสามารถปกป อ งเซลล จ ากความเย็ น ใน
ขณะที่เซลลสูญเสียน้ํา การใช silica gel ที่ 14 ชั่วโมง
ดึงน้ําออก สามารถปองกันการเกิดผลึกน้ําแข็งที่บริเวณ
intracellular ของเซลล (Uragami et. al., 1990)
และการดึงน้ํ าออกจากเม็ ด beads ด วยสาร loading
solution ที่มี glycerol สามารถทําใหเนื้อเยื่อทนตอ
ความเย็นไดดีขึ้น

ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการรอดชีวิตของคัพภะหวายทั้ง 3 ชนิด ที่ผานขั้นตอนการปรับสภาพโดยวิธี
encapsulation-dehydration เพาะเลี้ยงบนอาหาร MS นาน 1 เดือน
Silica gel แช LS
เปอรเซ็นตการรอดชีวิต
(ชั่วโมง)
(นาที)
หวายน้ําผึ้ง
หวายกําพวนเล็ก
หวายขีไ้ ก
แช LN ไมแช LN แช LN ไมแช LN แช LN ไมแช 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
จากนํ า คัพภะหวายที่ ผ า นการฟอกฆ า เชื้ อ มาเลี้ย งบน
อาหาร preculture เพื่อเตรียมความพรอมเปนเวลา 7
วัน มาหาชวงเวลาในการแช beads ที่มีคัพ ภะในสาร
loading solution และระยะเวลาในการแช beads ใน
PVS2 ที่อุณภูมิ 0 oc พบวา คัพภะที่ไมแชไนโตรเจน
หลว มีการรอดชีวิต 100% ลักษณะของคัพภะมีสีขาว

อมเหลือ ง พรอ มที่จะพัฒนาตอ ไป สวนคัพภะที่แ ช
ไนโตรเจนเหลว ไม มี ก ารตอบสนองต อ อาหาร MS
สังเกตไดจากสีคัพภะกลายเปนสีดํา ทุกการทดลอง
เมื่ อ เพาะเลี้ ย งบนอาหาร MS นาน 1 เดื อ น อาจเป น
เพราะระยะเวลาการแชสาร loading solution และ
PVS2 นอยเกินไป ทําใหไมสามารถดึงน้ําออกจากเซลล
ได จึ งเกิดผลึกน้ําแข็งขึ้นภายในเซลล สงผลใหเซลลถูก
ทําลายและเสียหายได
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สรุปผลการทดลอง
การเก็บรักษาคัพภะหวายน้ําผึ้ง หวายกําพวนเล็ก และ
หวายขีไ้ ก ในไนโตรเจนเหลว ทั้ง 3 วิธีการ คือ
vitrification-dehydration,
encapsulationdehydration และ encapsulation-vitrification
พบวา วิธีที่เหมาะสมที่สดุ ในการเก็บรักษาทําไดโดยการ
ปรับสภาพคัพภะดวยการทํา preculture บนอาหาร
MS ที่เติม 0.3 M sucrose เปนเวลา 7 วัน ที่อณ
ุ หภูมิ
o
25 C จากนั้นนําคัพภะมาทํา encapsulation และแช
ใน loading solution เปนเวลา 0, 20 หรือ 30 นาที
ตามดวยการทําใหแหงดวย silica gel ที่ 50 กรัม/คัพภะ
20 ชิ้น เปนเวลา 14 ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณน้าํ ในเซลล
แลวจึงนําไปแชในไนโตรเจนเหลว เปนเวลา 1 วัน เมื่อ
นํามาทดสอบการรอดชีวิต โดยผานขั้นตอนการละลาย
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