
ปยรัษฎ ปริญญาพงษ 2536: การเลี้ยงเซลลแขวนลอยของหวายตะคาทอง ปริญญาวิทยา-
ศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร) สาขาวิชาพฤกษศาสตร ภาควิชาพฤกษศาสตร ประธาน
กรรมการที่ปรึกษา: ผูชวยศาสตราจารยกมลพรรณ นามวงศพรหม  104 หนา 

   
 การเลี้ยงเซลลแขวนลอยของหวายตะคาทอง (Calamus caesius Blume.) ในอาหารเหลว
สูตร Murashige และ Skoog (MS) เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด คือ  2,4-D และ picloram 
ที่ระดับความเขมขน 0, 1, 5, 10, 15 และ 20 มิลลิกรัมตอลิตร ศึกษาแยกกันพบวามีแนวโนมในการ
เพิ่มจํานวนเซลลตอปริมาตร ปริมาตรกลุมเซลล และความมีชีวิตใหมีคาสูงสุดเมื่อใช 2,4-D  5 
มิลลิกรัมตอลิตร หรือ  picloram 20 มิลลิกรัมตอลิตร การเลี้ยงเซลลแขวนลอยในอาหารสูตร MS ที่
มี 2,4-D  5 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ  picloram 20 มิลลิกรัมตอลิตร แลวเติมน้ําตาลซูโครสที่ระดับ
ความเขมขน 30, 40, และ 50 กรัมตอลิตร พบวาน้ําตาลซูโครสทุกระดับความเขมขนมแีนวโนมใน
การเพิ่มจํานวนเซลลตอปริมาตร และปริมาตรกลุมเซลล แตน้ําตาลซูโครส 50 กรัมตอลิตร มี
แนวโนมในการเพิ่มความมชีีวิตของเซลลสูงที่สุด  เมื่อเล้ียงเซลลในอาหารเหลวสูตร MS ที่มี 2,4-D  
5 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ  picloram 20 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําตาลซูโครส 50 กรัมตอลิตร และเติม L-
glutamine ที่ระดับความเขมขน 0, 100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาในอาหารเหลว
สูตร MS ที่มี 2,4-D  5 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ  picloram 20 มิลลิกรัมตอลิตร และน้ําตาลซูโครส 50 
กรัมตอลิตร ที่เติม L-glutamine 400 มิลลิกรัมตอลิตร จํานวนเซลลตอปริมาตร ปริมาตรกลุมเซลล
และความมีชีวติสูงสุด เมื่อเล้ียงเซลลในอาหารเหลวสูตร MS ที่ม ี2,4-D  5 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ  
picloram 20 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําตาลซูโครส 50 กรัมตอลิตร และเติม casein hydrolysate คือ 0, 100, 
200, 300 และ 400 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา ในอาหารเหลวสูตร MS ที่มี 2,4-D  5 มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ําตาลซูโครส 50 กรัมตอลิตร และเติม casein hydrolysate 200 มิลลิกรัมตอลิตร มีผลทําใหความมี
ชีวิตเพิ่มขึ้น แตในอาหารเหลวสูตร MS ที่มี picloram 20 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําตาลซูโครส 50 กรัม
ตอลิตร และเตมิ casein hydrolysate คือ 300 และ 400 มิลลิกรัมตอลิตร มีผลในการเพิม่ความมีชีวิต
สูงสุด และการใช casein hydrolysate ไดผลดีกวาการใช L-glutamine จากการทดลอง สรุปไดวา 
สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงเซลลแขวนลอยเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลตอปริมาตร  ปริมาตร
กลุมเซลล และความมีชีวิต คืออาหารสูตร MS  เติม picloram 20 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําตาลซูโครส 50 
กรัมตอลิตร และเติม casein hydrolysate คือ 300 มิลลิกรัมตอลิตร 
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Cell suspension culture of  Wai Takathong in Murashige and Skoog (MS) liquid medium 

which supplemented with 2,4-D or picloram at 0,1,5,10,15, and 20 mg/l. The result showed that 5 
mg/l 2,4-D or 20 mg/l picloram the highest number of cell per volume, packed cell volume and 
cell viability. In MS medium supplemented with 5 mg/l 2,4-D or 20 mg/l picloram and 30, 40 and 
50 g/l of sucrose, every concentration of sucrose showed the tendency to increase number of cell 
per volume and packed cell volume. But 50 g/l sucrose gave the highest cell viability. Cell  
suspension was cultured in MS liquid medium supplemented with 5 mg/l 2,4-D or 20 mg/l 
picloram 50 g/l sucrose  and 0, 100, 200, 300 and 400 L-glutamine mg/l. The results showed that 
400 mg/l L-glutamine gave the highest number of cell per volume, packed cell volume and cell 
viability. When cell suspension of Wai Takathong was cultured in MS liquid medium 
supplemented with 5 mg/l 2,4-D or 20 mg/l picloram, 50 g/l sucrose and 0, 100, 200, 300 and 400 
mg/l  casein hydrolysate. It was found that the cell viability was increased when MS liquid 
medium with 5 mg/l 2,4-D 50 g/l sucrose and 200 mg/l casein hydrolysate were used. But the 
highest cell viability was found when 20 mg/l picloram, 50 g/l sucrose and 300 and 400 mg/l 
casein hydrolysate were used in MS liquid medium, and casein hydrolysate showed the result 
better than L-glutamine. The suitable medium for culturing cell suspension was MS liquid 
medium supplemented with  20 mg/l picloram, 50 m/l  sucrose and 300 mg/l casein hydrolysate  
increased number of cell per volume, packed cell volume and cell viability. 
 


