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ชื่อเรื่อง: ขนาด 16 pt,  
จัดก่ึงกลาง ตัวใหญและหนา  

ช่ือผูแตง: ขนาด 14 pt จัด
ก่ึงกลาง ตัวปกติ 

ที่อยู: ขนาด 12 pt 
จัดชิดซาย ตัวเอียง 

หัวขอบทคัดยอ:
ขนาด 14 pt,  
ชิดซาย ตัวหนา 

เน้ือหา
บทคัดยอ: 
ขนาด 14 pt, 
จัดเทากันทั้ง
สองดาน ตัว
ปกติ 

หัวขอบทคดัยอ: 
ขนาด, 14 pt, 
จัดชิดซาย 
ตัวหนา 

เน้ือหาบทคดัยอ: 
ขนาด, 14 pt, จัด
เทากันท้ังสองดาน 
ตัวปกติ 
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บทคัดยอ 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได
เก็บรวบรวมหวายที่มีคุณคาใน in vitro และ  ex situ และการเก็บรักษาพันธุกรรมที่นานที่สุด คือการเก็บในสภาพเย็น
ยิ่งยวด จึงศึกษาการเก็บรักษาคัพภะหวาย 3 ชนิด ซึ่งเปนตัวอยางทดลองจากหวายชนิดในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเย่ือพืช  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 ชนิดที่ผานการเตรียมความพรอมแตไมแชไนโตรเจนเหลว มีการรอดชีวิต 100  เปอรเซ็นต ทั้ง 3 วิธีการ  
สวนคัพภะของหวายท้ัง 3 ชนิด ที่แชไนโตรเจนเหลวโดยวิธี vitrification-dehydrationและวิธี encapsulation-
vitrification ไมพบการรอดชีวิต สวนวิธี encapsulation-dehydration พบการรอดชีวิตของคัพภะของหวายหวายน้ําผึ้ง   
หวายกําพวนเล็ก  และหวายขี้ไก เปน  20, 80 และ 100 เปอรเซน็ต ตามลําดับ  การเตรียมความพรอมของคัพภะทําโดย
เพาะเลี้ยงบนอาหาร preculture เปนเวลา 7 วัน จากนั้นนําคัพภะมาทํา encapsulation  แลวแชคัพภะใน loading 
solution สารปองกันความเย็นท่ีมี  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 คอื แชสาร loading solution 30 นาที และลดปรมิาณน้ําดวย silica gel 14 ชั่วโมง 
กอนนําไปแชไนโตรเจนเหลว แลวนํามาละลายน้ําแข็ง และนําไปเลี้ยงบนอาหาร preculture 1 วัน หลังจากนั้นแคะเอา
เฉพาะสวนคัพภะยายมาเลี้ยงบนอาหาร MS นาน 1 เดือน คัพภะสามารถรอดชีวิตได 100 เปอรเซ็นต ในหวายขี้ไก 
 
 
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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หัวเรื่องเชน 
บทนํา วิธีการ
ทดลอง : 
ขนาด 14 pt., 
จัดชิดซาย 
ตัวหนา 

เน้ือหาขนาด 14 pt., จัดหนาแบบ
เทากันทั้งสองดาน  และแบงเปน 2 
คอลัมน 

คําสําคัญและ
ติดตอนักวิจัย 
ขนาด 12 pt., จัด
ชิดซาย ตัวหนา
ตรงหัวขอ แต
เน้ือความตัวปกติ 

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 
thawing and reculturing on preculture medium for 1 days, the embryos were taken out from supported 
medium and transferred onto MS medium . They were then incubated for 1 month and it was found 
that survival rate of embryos was 100% in  C. myrianthus Becc. 
 
คําสําคัญ  :  การเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว, หวาย, encapsulation-dehydration 
Keywords: cryopreservation, rattan, encapsulation-dehydration  
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บทนํา 
หวายเปนพืชวงศ Palmae  เปนเถาเลื้อยลําตนปนปาย
ตามตนไม   มีถิ่นกําเนิดในเขตรอนแถบโลกเกา (Old 
World tropics) และเขตกึ่งรอน  ในโลกมีหวายทั้งหมด  
13 สกุล  600 ชนิด  (Zehui, 2007)  ในประเทศไทย
พบ  6   ส กุล  62  ชนิด   คือ  สกุล   Calamus,  
Daemonorops, Korthalsia, Plectocomia,  
Plectocomiopsis แ ล ะ  Myrialepsis 
(Sutthisrisilapa, 2004)  พบมากบริเวณปาดิบชื้นทาง
ภาคใตของประเทศ  หวายเปนผลผลิตที่สําคัญอยางหนึ่ง
ที่ไดมาจากปา สามารถนํามาใชประโยชนในการทํา
เครื่องจักสาน สวนใหญใชทําเฟอรนิเจอร  เพื่อสงออก
และใชภายในประเทศ  ปจจุบันประเทศประสบกับ
ภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบหวายเพ่ือใชทําฟอรนิเจอร 
เนื่องจากหวายหลายชนิดที่มีคุณภาพดีถูกตัดออกมาใช
กันอยางไมมีการควบคุมและขาดการอนุรักษ  พื้นที่ปา
ถูกทําลาย  ทําใหหวายหลายชนิดเกือบสูญพันธุไป  อีก
ทั้งยังมีขอจํากัดเร่ืองการขยายพันธุ  ในธรรมชาติหวายมี
การขยายพันธุโดยใชเมล็ดและแตกหนอ  เมล็ดหวาย
เปนเมล็ดท่ีไมสามารถเก็บรักษาไดเมื่อเก็บผลมาแลวตอง
นํามาปลูกทันทีเพราะถาเก็บไวนานเกิน  1สัปดาห 
เปอรเซน็ตการงอกจะลดลงอยางรวดเร็ว ดังน้ันจึงจําเปน
ที่จะตองหาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดระยะยาวนานเพื่อใช
ประโยชนตอไปในอนาคต ซึ่งวิธีการเก็บรักษาในสภาพ
เยือ กแข็ ง  (Cryopresercation)เป นการเก็บรั กษา
ชิ้นสวนพืชในไนโตรเจนเหลว ท่ีอุณหภูมิ -196 องศา

เซลเซียส( Withers and  Engelmann, 1997) ซึ่งใน
การเก็บรักษาพันธุกรรมในสภาพที่อุณหภูมิต่ําทําใหการ
แบงเซลลและขบวนการ metabolism ตาง ๆ ภายใน
เซลลหยุดการทํางาน  ทําใหสามารถเก็บรักษาชิ้นสวน
พืชไวไดนาน  (Engelmann, 2004) การเก็บรักษา
พันธุกรรมดวยวิธีนี้นิยมใชกันอยางแพรหลายเนื่องจาก
สามารถเก็บรักษาพันธุกรรมไดเกือบทุกชิ้นสวน และ
สามารถขยายระยะเวลาในการเก็บรักษาไวได การทํา 
encapsulation (Hirai et al., 1998)  วิธีนี้ไมเปนพิษ
ตอพืชและสามารถปองกันชิ้นสวนระหวางการดึงน้ําออก
จากเซลล (Niino and Sakai. 1992) พืชที่ประสบ
ความสําเร็จในการเก็บรักษาดวยวิธีนี้ 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) 
 

จุดประสงคของการทดลองคร้ังน้ีเพื่อหาวิธีการ
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
ไนโตรเจนเหลวในการอนุรักษพันธุกรรมหวายตอไป 
งานวิจัยนี้เปนงานสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ”  
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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, encapsulation- 
Vitrification   
1 .  การเต รียมคัพภะหวายกอนการเก็บรักษาใน
ไนโตรเจนเหลว ลางผลหวายในน้ําไหลนาน 20 นาที 
แลวแชในสารละลาย Clorox 20% รวมกับ Tween 20  
2-3 หยด  นาน 30 นาที จากนั้นเผาผลดวยแอลกอฮอล 
95 % หลังจากนั้นนําเมล็ดมาแคะเอาเฉพาะสวน
ของคพัภะมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร preculture  (อาหาร 
MS ท่ีเติม 0.3 M sucrose) เปนเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซยีส  
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 
นาท ีแลวแชในไนโตรเจนเหลว  
3. การเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลวโดยวิธี 
encapsulation-dehydration บรรจุสวนของคัพภะ
หวายลงในขวดที่มี  6% Na-alginate  ใช trip ปลาย
ตัดดูดสารละลาย 6% Na-alginate  ใหมีชิ้ นสวน
ของคัพภะติดมาดวย  หยดลงในขวดที่มี  0.1 M CaCl2  

ทิ้งไว 30 นาที ยาย  beads ท่ีเกิดขึ้น แชใน  loading  
solution (LS)  เปนเวลา  0, 20 และ 30 นาที นํา  
beads  วางบนจานแกวเพ่ือดึงน้ําออกดวย silica gel 
50 กรัม/คัพภะ 20 ชิ้นในจานแกวปดฝา เปนเวลา0, 14  
และ 21 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดนํา beads บรรจุลงใน 
cryotube  แลวแชไนโตรเจนเหลว   
4. การเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลว โดยวิธี  
encapsulation-vitrification บรรจุสวนของคัพภะ
หวายลงในขวดที่มี  6% Na-alginate  ใช trip ปลาย
ตัดดูดสารละลาย 6% Na-alginate  ใหมีชิ้ นสวน
ของคัพภะติดมาดวย  หยดลงในขวดที่มี 0.1 M CaCl2 
ทิ้งไว 30 นาที ยาย  beads  แชใน  loading  
solution (LS)  เปนเวลา  0, 20 และ 30 นาที เติมสาร  
PVS2  นําไป prefreezing  ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซยีส  
เปนเวลา  0, 30, 45,  60 และ 90 นาที  นําเม็ด 
beads ใส cryotube และเติม PVS2 ลงใน cryotube  
แลวแชไนโตรเจนเหลว   ในการทดลองการเก็บรักษา
คัพภะหวายทั้ง 3 วิ ธี  จะศึกษาอัตราการรอดชี วิต
ของคัพภะทั้งกอนและหลังการแชไนโตรเจนเหลว โดย
ทดลองแชไนโตรเจนเหลวเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง      
5. ทดสอบการรอดชีวิตภายหลังการเก็บรักษาใน
ไนโตรเจนเหลว  นําคัพภะที่เก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว 
มาละลายน้ําแข็งดวยน้ําอุนอุณหภูมิ 37-40 องศา
เซลเซียส นาน  2 นาที  หลังจากนั้นนํามาลางสาร  
PVS2  ใน unloading solution (1.2 M sucrose)   
เปน เวลา 20  นาที   แล วย ายมา เลี้ ย ง ในอาหาร 
preculture (MS+0.3 M sucrose)  เปนเวลา 1 วัน  
หลังจากนั้นนํามาเลี้ยงบนอาหาร MS นาน 1 เดือน เพื่อ
หาเปอรเซน็ตการรอดชีวิต   

 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 
1. ผลการเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลว โดย
วิธี vitrification-dehydration 
จากการนําคัพภะหวายทั้ง 3 ชนิด ที่ผานการฟอกฆาเชื้อ
มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร preculture เพื่อเตรียมความ
พรอมนาน 7 วัน มาทดสอบหาชวงเวลาในการแชสาร  
loading solution และระยะเวลาการแชสาร PVS2 ท่ี
อุณภูมิ 0 oc  พบวา คัพภะที่ไมแชไนโตรเจนเหลวมีการ
รอดชีวิตเปน 100% ทุกการทดลอง สังเกตจากคัพภะมี
การขยายตัวใหญขึ้น สีของคัพภะมีสีขาวอมเหลือง   
และสังเกตไดวาการทํา preculture เพ่ือกระตุนการ
ปรับตัวใหทดทานตอสภาพแชแข็งเพียงอยางเดียวใน 

 
 
เวลา 7 วัน ใหผลการรอดชีวิตเหมือนกับการเติมสาร
ปองกันความเย็นทุกชวงระยะเวลา แสดงวาสาร 
cryoprotectants ไมเปนพิษตอคัพภะ (Wang et. al., 
2005) สวนคัพภะที่แชไนโตรเจนเหลวไมมีการ
ตอบสนองตออาหาร MS ลักษณะของคัพภะกลายเปนสี
ดํา   ทุกการทดลอง อาจเปนเพราะชวงเวลาในการแช
สาร Loading solution และ PVS2 นอยเกินไป  ทําให
สาร cryoprotectants ประเภทออกฤทธิ์ภายในเซลล
ไดแก DMSO และ glycerol ไมสามารถซึมผานเขาไป
ภายในเซลล ทําใหการปองกันการยึดตัวของเซลลและ
ปกปอ งการ เปลี่ ยนแปลงของระบบ membrane 
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บกพรอง สวนสารประเภทออกฤทธิ์ภายนอกเซลล เชน 
sucrose ที่ใชดึงนํ้าออกจากเซลลมีประสิทธิภาพลดลง
ทําใหนํ้าภายในเซลลเปลี่ยนเปนผลึกน้ําแข็งทิ่มแทงเซลล
จน เสี ย ห าย  จึ ง ไ ม พ บก า ร รอ ด ชี วิ ต ขอ งคั พภ ะ 
(Engelmann, 2000; Pennycooke and Towill, 
2000) 
2. ผลการเก็บรักษาคัพภะหวายในไนโตรเจนเหลว โดย
วิธี encapsulation-dehydration 
จากการนําคัพภะหวายทั้ง 3 ชนิด ที่ผานการฟอกฆาเชื้อ
มาเลี้ยงบนอาหาร preculture เพ่ือเตรียมความพรอม
นาน 7 วัน มาหาชวงเวลาในการแช beads ท่ีมีคัพภะใน

สาร  loading solution และระยะเวลาในการดึงน้ํา
ออกจากเม็ด beads โดยใช silica gel  50 กรัม/คัพภะ 
20 ชิ้น พบวา คัพภะที่ไมแชไนโตรเนเหลวมีการรอดชีวิต
เปน 100% สังเกตจากคัพภะมีสีขาวอมเหลือง และ
ขนาดใหญ   ทุกการทดลอง  แสดงวา ระยะเวลาในการ
แชสาร loading solution 0, 20 และ 30 นาที และ
การใช  silica gel  ที่ 14 และ 21 ชั่วโมง ไมทํา
ให คัพภะไ ด รั บความ เสี ยห าย  ส วนคัพภะที่ แ ช
ไนโตรเจนเหลวมีการตอบสนองตออาหาร MS สังเกต
จากคัพภะมีสี ข า วอม เหลื อ ง  พ ร อมที่ จ ะพัฒนา 

  การรอดชีวิตของหวายทั้ง 3 ชนิด แตกตางกันคือ 
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
ความพรอมของคัพภะบนอาหาร preculture ที่มี
น้ําตาลซูโครสความเขมขนสูงถึง 0.4 M นาน 7 วัน กอน

การทําเม็ด beads ชวยทําใหเซลลเกิดการสะสมน้ําตาล
และเพิ่มความเสถียรของผนังเซลลมากขึ้น โดยเฉพาะ
น้ําตาลซูโครสสามารถปกปองเซลลจากความเย็นใน
ขณะที่เซลลสูญเสียน้ํา  การใช silica gel ที่ 14 ชั่วโมง 
ดึงน้ําออก สามารถปองกันการเกิดผลึกน้ําแข็งที่บริเวณ 
intracellular ของเซลล (Uragami et. al., 1990)  
และการดึงน้ําออกจากเม็ด beads ดวยสาร loading 
solution ที่มี glycerol สามารถทําใหเนื้อเยื่อทนตอ
ความเย็นไดดีขึ้น 

 
ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการรอดชีวิตของคัพภะหวายทั้ง 3 ชนิด ที่ผานขั้นตอนการปรับสภาพโดยวิธี 

encapsulation-dehydration  เพาะเลี้ยงบนอาหาร MS นาน 1 เดือน 
Silica gel 
(ชั่วโมง) 

แช LS 
(นาท)ี 

เปอรเซ็นตการรอดชีวิต 
หวายน้ําผึ้ง หวายกําพวนเล็ก หวายขีไ้ก 

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 
จากนําคัพภะหวายท่ีผานการฟอกฆาเชื้อมาเลี้ยงบน
อาหาร preculture เพ่ือเตรียมความพรอมเปนเวลา 7 
วัน มาหาชวงเวลาในการแช beads ที่มีคัพภะในสาร  
loading solution และระยะเวลาในการแช beads ใน 
PVS2  ท่ีอุณภูมิ 0 oc พบวา คัพภะที่ไมแชไนโตรเจน
หลว มีการรอดชีวิต 100% ลักษณะของคัพภะมีสีขาว

อมเหลือง   พรอมที่จะพัฒนาตอไป สวนคัพภะท่ีแช
ไนโตรเจนเหลว ไมมีการตอบสนองตออาหาร MS 
สังเกตไดจากสีคัพภะกลายเปนสีดํา   ทุกการทดลอง 
เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหาร MS นาน 1 เดือน อาจเปน
เพราะระยะเวลาการแชสาร loading solution และ 
PVS2 นอยเกินไป ทําใหไมสามารถดึงน้ําออกจากเซลล
ได จึงเกิดผลึกน้ําแข็งขึ้นภายในเซลล สงผลใหเซลลถูก
ทําลายและเสียหายได 
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สรุปผลการทดลอง 
การเก็บรกัษาคัพภะหวายน้ําผึ้ง หวายกําพวนเล็ก และ
หวายขีไ้ก ในไนโตรเจนเหลว ทั้ง 3 วิธีการ คอื 
vitrification-dehydration, encapsulation-
dehydration และ encapsulation-vitrification 
พบวา วิธีที่เหมาะสมที่สดุในการเก็บรักษาทําไดโดยการ
ปรับสภาพคัพภะดวยการทาํ preculture  บนอาหาร 
MS ที่เติม 0.3 M sucrose เปนเวลา 7 วัน ที่อณุหภูมิ 
25 oC จากนั้นนําคัพภะมาทํา encapsulation และแช
ใน loading  solution เปนเวลา 0, 20 หรือ 30 นาที 
ตามดวยการทําใหแหงดวย silica gel ที่ 50 กรัม/คัพภะ 
20 ชิ้น เปนเวลา 14 ชั่วโมง เพ่ือลดปริมาณน้าํในเซลล 
แลวจึงนําไปแชในไนโตรเจนเหลว เปนเวลา 1 วัน เมื่อ
นํามาทดสอบการรอดชีวิต โดยผานขั้นตอนการละลาย

น้ําแข็งและนําไปเลี้ยงบนอาหาร MS นาน 1 เดอืน พบ
การรอดชีวิตของคพัภะหวาย นอกจากนี้จะขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาในการแช  loading  solution และ ดึงนํ้า
ออกจากเซลลดวย silica gel  แลวยังขึ้นอยูกับชนิดของ
หวายและขนาดของคัพภะที่นํามาเก็บรกัษาดวย  ซึ่งใน
ขั้นตอไปจะหาวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาคัพภะ
หวายแตละชนดิโดยวิธี encapsulation-dehydration 
ตอไป 
 
คําขอบคุณ 
โครงการวิจัยนี้ไดรบัการสนับสนุนจากโครงการ อนรัุกษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากรพระราชดําริฯ ผูวิจัย
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย 

 
 
เอกสารอางอิง 
Engelmann, F.  2000.  Importance of 

cryopreservation for the conservation of 
plant genetic Resources, pp. 1-7. In 
Englemann, F. and Takagi, H. (eds.), 
Cryopreservation of Tropical Plant 
Germplasm Current Research Progress and 
Application : IPGRI.  

Engelmann, F.  2004.  Plant cryopreservation: 
progress and prospects.  In vitro Cell Biol 
Plant.  40: 427-433 .  

Flachsland, E., G. Terada., A. Scocchi., H. Rey., 
L. Mroginski and F. Engelmann. 2006. 
Cryopreservation of seeds and in vitro -
cultured proticorm of Oncidium bifolium 
(orchidaceae) by encapsulation-
dehydration . CryoLetters 27: 235-242. 

Hirai D., K. Shirai. S. Shirai and A. Sakai. 1998. 
Cryopreservation of in vitro-grown 
meristems of strawberry (Fragaria X 
ananassa Duch.) by encapsulation-
vitrification. Euohytica 101: 109-115. 

Jitsopakul, N., K. Thammasiri and K. Ishikawa. 
2008. Cryopreservation of Vanda coerulea  

protocorms by encapsulation-dehydration. 
Cryoletters 29: 253-260 

Lurswigidgarus W. and K. Thammasiri. 2004. 
Cryopreservation of shootips of 
Dendrobium Walter Oumae by 
encapsulation-dehydration. ScienceAsia 
30: 293-299. 

Miao, N. Hwey., Y. Kaneko and Y. Sugawara. 
2005. Ultrastructural implications of 
pretreatment for successful 
cryopreservation of Oncidium protocorm-
like body. CryoLetters 26: 333-340. 

Niino, T. and A. Sakai.1992. Cryopreservation of 
alginate-coated in vitro-grown shoot tips of 
apple, pear and mulberry. Plant Sci. 87; 
199-206. 

Pennycooke, J. C. and Towill, L.E.  2000.  
Cryopreservation of shoot tips from in vitro 
plants of sweet potato (Ipomoea batatas 
(L.) Lam.) by vitrification.  Plant Cell Rep. 
19: 733-737. 

 Sutthisrisilapa, C.  2004.  Country report on the 
status of rattan resources and uses in 
Thailand, pp.224-250.  In: Regional 



ตัวอยางการเขียนเรื่องเต็ม  
 

การประชุมวชิาการชมรมคณะปฏิบัตงิานวทิยาการ อพ.สธ. ครังท ี8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เหน็” 

 

6

Conference on Sustainable Development 
of Rattan in Asia, January 22-23, 2004, 
Manila, Philippines. 

Uragami, A., A. Sakai. and M. Nagai. 1990. 
Cryopreservation of dried axillary buds 
from plantlets of Asparaiplis oflcinalis L 
grown in vitro. Plant Cell Rep. 9: 328-331.   

Withers, L. and  F. Engelmann.  1997.  In  vitro 
conservation of plant genetic resources, 
pp.57-88.  In: Altman A (ed)  Agricultural 

Biotechnology.  Marcel Dekker, Inc., New 
York.   

Wang, Q. and Laamanen, J.  2005.  
Cryopreservation of in vitro-grown shoot 
tips of  raspberry (Rubus idaeus L.) by 
encapsulation-vitrification and 
encapsulation-dehydration.  Plant Cell 
Rep.  24: 280-288 

Zehui, J.  2007.  Rattan resources and its 
industry, In  Bomboo and Rattan in the 
World.pp.261-276.  

 


