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การคัดเลือกแคลลัสออยทนแลงโดยใชสาร polyethylene glycol ในสภาพปลอดเชื้อ 
In vitro Selection of Drought-tolerance Sugarcane Callus Using polyethylene glycol 

  
รงรอง หอมหวล1  เรวัต ิเลิศฤทัยโยธิน2,3  รัตนา เอการัมย1  และชัยณรงค รัตนกรีฑากุล4 

Rongrong Homhual,1 Rewat Lersrutaiyotin,2,3 Rattana Agarum1 and Chainarong Rattanakreetakul4 
 

บทคัดยอ 
 นําปลายยอดออยจํานวน 5 พันธุ คือ พันธุกพส.00 -105, กพส.01-1-25, กพส.00 -148, กพส.94-13, 
และกพส.98-005 มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มก./ล และน้ํามะพราว 10% (โดยปริมาตร) เพื่อ
ชักนําใหเกิดแคลลัส จากนั้นคัดเลือกลักษณะแคลลัสทนแลงโดยใช PEG ความเขมขน 0%, 10%, 15% และ 20% 
พบวา ออยทุกพันธุที่เลี้ยงในอาหารที่ม ีPEG 20% แคลลัสไมขยายขนาด มีเปอรเซ็นตการตาย 100% สวนแคลลัสที่
เลี้ยงในอาหารที่ม ีPEG 10% และ 15% มีเปอรเซ็นตการตาย ตั้งแต 0-80% ขึ้นอยูกับพันธุ แคลลัสที่รอดชีวิตของแต
ละพันธุนํามาเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่ปราศจาก PEG (เติม 2,4-D 1 มก./ล และน้ํามะพราว 10%) เปนเวลา 2 
เดือน พบวา แคลลัสทุกพันธุที่ไดรับ PEG 15% ไมมีการพัฒนาและ มีสีน้ําตาล กรณีแคลลัสที่ไดรับ PEG 10% 
พบวา แคลลัสพันธุกพส.00 -148 และกพส.94-13 มีสีขาวอมเหลือง ขยายขนาดเกาะกันแนน  สวนพันธุกพส.01-1-
25 และกพส.00-105 แคลลัสมีสีขาวซีด ฉ่ําน้ํา เกาะตัวหลวม และพันธุกพส.98-005 แคลลัสมีสีน้ําตาล ไมขยาย
ขนาด  เมื่อพิจารณาเปอรเซ็นตการตายของแคลลัสออยหลังจากไดรับ PEG 10% และ15% รวมกับการเจริญของ
แคลลัสเมื่อยายกลับมาเพาะเลี้ยงบนอาหารที่ไมเติม PEG สามารถกลาวไดวา แคลลัสออยแตละพันธุมีแนวโนมทน
ตอสภาวะขาดน้ําไดตางกัน แบงเปน 3 กลุมคือ กลุมที่ทนตอสภาวะขาดน้ําไดมากที่สุด มี 3 พันธุ อยูระดับใกลเคียง
กันคือ กพส.01-1-25 กพส.00-148 และ กพส.94-13 กลุมที่ทนตอสภาวะขาดน้ําไดระดับกลางคือ กพส.00-105 
และกลุมที่ออนแอตอสภาวะขาดน้ําคือ กพส.98-005  เทคนิคนี้จะสามารถนําไปใชชวยในการคัดเลือกออยที่ทนตอ
สภาวะขาดน้ําไดในอนาคต 
 
คําสําคัญ :  ปลายยอด  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ออยทนแลง  PEG 
 

Abstract 
 Shoot of 5  sugarcane cultivars namely; KPS 00 -105, KPS 01-1-25, KPS 00 -148, KPS 94-13 and 
KPS 98-005 were cultured in vitro on MS medium containing 3mg/l 2,-4-D and 10%(v/v) coconut water 
for callus induction. Calli  were selected for drought tolerance on MS medium containing 0% 10% 15% 
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and 20% PEG. It was found that calli of all tested cultivars treated with 20% PEG did not proliferate and  
100% died, while the calli treated with 10% and 15% PEG  showed the percentage of deaths  from 0-80 
depending on cultivar. Survival calli were transferred to PEG-free MS medium (with 1 mg/l 2,-4-D and 
10%(v/v) coconut)  for 2 months. It was found that  15%PEG- treated calli of all cultivars did not recover 
and turn brown. While yellowish-white compact calli  of KPS 00-148 and KPS 94-13  treated with 
10%PEG were established. Calli of KPS 01-1-25 and KPS 00 -105 had pale white in color, juicy and 
friable. Calli of KPS 98-005 did not grow and turn brown. When considering the percentage of callus-
death after using 10 or 15% PEG together with growth of them on PEG-free medium, it could be 
annouced that drought tolerance character of callus depended on cultivar. They could be divided into 
three different groups:  high water stress tolerance : KPS 01-1-25, KPS 00 -148 and  KPS 94-13, 
morderate water stress tolerance :KPS 00 -105 and water stress susceptible :98-005. The technique will 
be used for assisting drought tolerance selection in sugarcane in the future.  
 
Keywords : shoot tip, tissue culture, drought-tolerance sugarcane, PEG 
E-mail : rdirov@ku.ac.th 
 

บทนํา 
ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญชนิดหนึ่ง  อยางไรก็ตามเกษตรกรผูปลูกออยมักประสบกับปญหาการ

ระบาดของโรคแมลงศัตรูในแปลงปลูก  ความแปรปรวนของสภาพแวดลอม เชน ความแหงแลงของอากาศ ความ
แปรปรวนของฝน การใชสารเคมีในดิน ทําใหความอุดมสมบูรณของดินเสื่อมลงอยางรวดเร็ว จากขอมูลพบวาใน
พื้นที่ปลูกออยในเขตน้ําฝนทั่วประเทศ จะมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 10 ตันตอไร บางครั้งผลผลิตที่ไดไมแนนอน 
เนื่องจากฝนแลงทําใหกระทบตอผลผลิตและรายไดของเกษตรกร  หากมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุออยใหทนตอ
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมโดยเฉพาะลักษณะทนแลง จะชวยเพิ่มผลผลิตและมูลคาตอไรสูงขึ้น ทางเลือกหนึ่งใน
การแกปญหาที่มีศักยภาพและเปนไปได คือ การนําเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใชในการคัดเลือกออยทน
แลง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเทคนิคการคัดเลือกลักษณะทนแลงของแคลลัสออยโดยการใชสาร 
polyethylene glycol ในความเขมขนตางๆ ที่ทําใหเกิดสภาวะขาดน้ําในอาหารเพาะเลี้ยงแคลลัสออย และคัดเลือก
แคลลัสออยที่สามารถรอดชีวิตหรือมีแนวโนมทนตอสภาวะขาดน้ํา เพื่อจะไดพันธุที่ทนตอสภาวะขาดน้ํา(ทนแลง)ได
ในหองปฏิบัติการ เทคนิคที่ไดจะใชเปนแนวทางในการคัดเลือกลักษณะแคลลัสออยที่ทนตอสภาวะขาดน้ําไดใน
เบื้องตน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
1. การเพาะเลี้ยงปลายยอดออยเพื่อชักนําใหเกิดแคลลัส 
 นําปลายยอดออยจากแปลงรวบรวมพันธุของศูนยวิจัยพัฒนาออยและน้ําตาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 5 พันธุ คือ พันธุกพส.00 -105 กพส.01-1-25 กพส.00 -148 กพส.
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94-13 และ กพส.98-005 ฟอกฆาเชื้อที่ผิวโดยใชคลอรอกซ 10% และ 5% ที่เติมยาจับใบ (tween 20) 1-2 หยด แช
นานประมาณ 10 นาที และ 5 นาที ตามลําดับ จากนั้นลางคลอรอกซออกดวยน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว 2 ครั้ง นําสวนนี้
มาลอกกาบใบออกจนถึงปลายยอด เพื่อตัดปลายยอดใหมีขนาดประมาณ 0.7 มิลลิเมตร (Figure1) นําปลายยอด
มาเพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D 3 มก./ล และน้ํามะพราว 10% (โดยปริมาตร) (รงรองและคณะ2542) 
เพื่อชักนําใหเกิดแคลลัส สังเกตการเจริญเติบโตเปนเวลา 2 เดือน เพาะเลี้ยงในหองควบคุมอุณภูมิ 28 ºC ความเขม
แสงประมาณ 45 µmol m-2s-1  

 
 
 
 
 

 
 
2. การคัดเลือกแคลลัสออยพันธุตางๆ ในอาหารที่เติม PEG 
 นําแคลลัสน้ําหนักประมาณ 0.2 กรัม เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 1 มก./ล. น้ํามะพราว 10% 
(โดยปริมาตร) รวมดวย PEG ความเขมขน 0% (control) 10% 15% และ 20% ( ก./ล.) ทดลองโดยใชแคลลัส
จํานวน 10 ขวด/สูตรอาหาร  บันทึกลักษณะแคลลัสที่เปลี่ยนแปลงไป สังเกตการตายของแคลลัสโดยเปลี่ยนจาก 
สีเหลืองเปนสีน้ําตาล และบันทึกเปอรเซ็นตการตายของแคลลัสที่ระดับนอยกวา  เทากับ หรือ มากกวา  LD50 (LD50 
= lethal dose 50 หมายถึง ความเขมขนของสารเคมีที่ทําใหสิ่งทดลอง(พืชหรือสัตว) ตายเปนจํานวน 50% ของ
จํานวนเริ่มตน  บันทึกผลทุก 2 เดือน เพาะเลี้ยงในหองควบคุมอุณภูม ิ28 ºC ความเขมแสงประมาณ 45 µmol m-2s-1  
 
3. การเจริญเติบโตของแคลลัสในอาหารที่ไมมี PEG 
 นําแคลลัสออย 5 พันธุ ที่รอดชีวิตจากที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่มี PEG ความเขมขน 10 % และ 15% มา
เพาะเลี้ยงตอในอาหารสูตร MS ที่ปราศจาก PEG เติม 2,4-D 1 มก./ล และน้ํามะพราว 10% (โดยปริมาตร)  เปน
เวลา 2 เดือน เพื่อศึกษาลักษณะแคลลัสที่เปลี่ยนแปลง เพาะเลี้ยงในหองควบคุมอุณภูมิ 28 ºC ความเขมแสง
ประมาณ 45 µmol m-2s-1  
 
4.  พัฒนาวิธีการคัดเลือกลักษณะแคลลัสทนแลงในออยลูกผสม 
 พัฒนาเทคนิคการคัดเลือกแคลลัสออยจากการทดลองที่ 2 มาใชคัดเลือกในออยลูกผสม โดยทดลองกับ
แคลลัสของออยลูกผสม 4 พันธุ คือ พันธุ กพส.01-3-15 กพส.00-92 กพส.01-4-29 และ กพส.00-3-5 จากที่เลี้ยงใน
อาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มก./ล และน้ํามะพราว 10% (โดยปริมาตร) น้ําหนักประมาณ 0.2 กรัม มาเพาะเลี้ยง
ในอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 1 มก./ล. น้ํามะพราว 10%(โดยปริมาตร)และ PEG ความเขมขน 2 ระดับ คือ 10% 
และ 15% เพื่อคัดเลือกลักษณะแคลลัสที่ทนตอสภาวะขาดน้ําในออยลูกผสม 4 พันธุ บันทึกเปอรเซ็นตการตายของ
แคลลัสออยลูกผสม เปรียบเทียบกับแคลลัสออยที่ออนแอตอสภาวะขาดน้ํา (กพส.98-005) ที่ระดับนอยกวา เทากับ 
หรือ มากกวา  LD50   เก็บในหองควบคุมอุณหภูม ิ28 ºC ความเขมแสงประมาณ 45 µmol m-2s-1 เปนเวลา 2 เดือน 

Figure 1 Shoot tip size 0.7 mm. (arrow) of KPS 00-148 
was cultured on MS medium with 3 mg/l 2,4-D 
and 10%CW 
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ผลและวิจารณ 
 
1. การเพาะเลี้ยงปลายยอดออยเพื่อชักนําใหเกิดแคลลัส 
 หลังจากเพาะเลี้ยงปลายยอดขนาด 0.7 มม. ของออย 5 พันธุ คือ พันธุกพส.00 -105 กพส.01-1-25 กพส.
00 -148 กพส.94-13 และ กพส.98-005 พบวา ปลายยอดของออยทุกพันธุมีการพัฒนาเกิดแคลลัสที่มีลักษณะสีขาว
อมเหลืองในอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มก./ล และน้ํามะพราว 10% (โดยปริมาตร) ปลายยอดที่รอดชีวิตของทุก
พันธุสามารถเจริญเปนแคลลัสมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 1.40-1.54 ซม. หลังจากเพาะเลี้ยงในอาหารเปนเวลา 2 เดือน 
เมื่อศึกษาเปอรเซ็นตการรอดชีวิตพบวา เนื้อเยื่อเจริญของออยทั้ง 5 พันธุมีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตประมาณ 45-
70%(Table 1) 
 
Table 1 The percentage of survival shoots and callus proliferation derived from shoot tip explants of 5 

cultivars sugarcane cultured onto MS medium containing 3 mg/l 2,4-D and 10% coconut water 
for 2 months. 

 

Cultivars Shoot tip explants Survival shoots Survival rate(%)  callus size(cm.) 
KPS 00 -105 20 14 70 1.40 
KPS 01-1-25 20 11 55 1.54 
KPS 00 -148 20 13 65 1.51 
KPS 94-13 20 9 45 1.47 
KPS 98-005 20 13 65 1.43 

 
 จากนั้นนําแคลลัสของออย 5 พันธุมาทดลองตอในอาหารสูตร MS ที่เติมสารเคมี PEG เพื่อศึกษา
ความเปนไปไดของแคลลัสที่มีแนวโนมทนตอสภาวะขาดน้ําหรือลักษณะทนแลง 
 
2. การคัดเลือกแคลลัสออยพันธุตางๆ ในอาหารที่เติม PEG 

เมื่อนําแคลลัสน้ําหนักประมาณ 0.2 กรัมตอขวด ของออยทั้ง 5 พันธุ เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม 
2,4-D 1 มก./ล น้ํามะพราว 10% (โดยปริมาตร) และ PEG ความเขมขน 0% 10% 15% และ 20%( w/v) พบวา 
แคลลัสของออยทั้ง 5 พันธุในอาหารที่เติม PEG 0% มีการขยายขนาดและน้ําหนักเพิ่มขึ้น แคลลัสมีสีเหลือง 
พันธุกพส.00-105 และกพส. 98-005 เกิดจุดกําเนิดยอดสีเขียวกอนพันธุอื่นเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารเปนเวลา 2 เดือน 
(Figure 2) สําหรับพันธุอื่นสามารถชักนําใหเกิดยอดไดภายหลังเมื่อเลี้ยงในอาหารประมาณ 3-4 เดือน  

การทดลองที่ใช PEG ความเขมขน 10% สามารถแยกลักษณะของแคลลัสออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1มี
แนวโนมเกิดแคลลัสสีน้ําตาลมีเปอรเซ็นตการตายประมาณ 20% คือ พันธุกพส.94-13 และกพส. 98-005 สวนกลุม
ที ่2 แคลลัสเกิดเปนสีน้ําตาลนอยกวาและมีเปอรเซ็นตการตายอยูในชวง 0-10% คือ พันธุกพส.00-105, กพส.01-1-
25 และกพส.00-148 (Table 2) 
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สวนการทดลองใช PEG ความเขมขน 15% พบวา แคลลัสของออยทั้ง 5 พันธุเกิดสีน้ําตาลเพิ่มมากขึ้นมี
เปอรเซ็นตการตายตั้งแต 20-80% ขึ้นอยูกับพันธุ พันธุที่แคลลัสมีเปอรเซ็นตการตายนอยกวาหรือเทากับ 50 คือ 
กพส.01-1-25 กพส.00-148 กพส.94-13 และ กพส.00-105 พันธุที่แคลลัสมีเปอรเซ็นตการตายมากที่สุดคือ  กพส. 
98-005 (80%) (Table 2) 

เมื่อพิจารณาเปอรเซ็นตการตายของแคลลัสจากการใช PEG  15% โดยใช LD50 เปนเกณฑ พบวา สามารถ
เรียงลําดับพันธุออยที่มีแนวโนมทนตอสภาวะขาดน้ําจากมากไปนอยไดดังนี้ คือ พันธุกพส.01-1-25 กพส.00-148 
กพส.94-13 กพส.00-105 และ กพส.98-005 ตามลําดับ (Table 2) หรืออาจกลาวไดวา พันธุออยที่มีแนวโนมทนตอ
สภาวะขาดน้ําไดมากระดับใกลเคียงกันมีอยู 3 พันธุ คือ พันธุกพส.01-1-25 กพส.00-148 และ กพส.94-13  กลุมที่
ทนตอสภาวะขาดน้ําไดระดับกลางคือ กพส.00-105 และกลุมที่ทนตอสภาวะขาดน้ําไดนอยที่สุด คือ กพส.98-005  

สําหรับการใชอาหารที่เติม PEG ความเขมขน 20% พบวา แคลลัสไมมีการขยายขนาดยังคงสภาพเดิมใน
ทุกพันธุ มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.21-0.25 กรัม มีเปอรเซ็นตการตายเทากับ 100 (Table 2)  

จากการรายงานของ Wahid et al. (2007) กลาววา การใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสามารถ
นํามาใชในการคัดเลือกลักษณะทางพันธุกรรมของพืชได เชน ลักษณะที่ทนตอสภาพแวดลอม(ทนรอนหรือทนแลง)  

 
 
 
 
 

Figure 2  Characteristic of sugarcane calli namely; KPS 00-105 were cultured on MS media containing 
1 mg/l 2,4-D, 10% coconut water and PEG at 0% 10% 15% and 20%(w/v) for 2 months. 

 
Table 2 PEG effected on percentage of callus-death in 5 sugarcane cultivars cullus cultured on MS 

medium containing 1 mg/l 2,4-D and10% coconut water with PEG at 0% 10% 15% and 
20%(w/v) for 2 months. 

 

 Percentage of callus-death  MS + 1 mg/l 
2,4-D +10% CW KPS 00 -105 KPS 01-1-25 KPS 00 -148 KPS 94-13 KPS 98-005 
PEG 0% 0 0 0 0 0 
PEG 10% 0 10 0 20 20 
PEG 15% 50 20 30 30 80 
PEG 20% 100 100 100 100 100 
 
3.  การเจริญเติบโตของแคลลัสในอาหารที่ไมมี PEG 
 เมื่อนําแคลลัสที่รอดชีวิตของออย 5 พันธุในอาหารที่เติมสารเคม ี PEG ความเขมขน 10%และ 15% มา
เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ทีป่ราศจาก PEG (เติม 2,4-D 1 มก./ล น้ํามะพราว 10%) เปนเวลา 2 เดือน พบวา 

 

PEG 0% 
 

PEG 10% PEG 15% PEG 20% 
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แคลลัสออย 4 พันธุ ทีไ่ดรับ PEG 10%  สามารถขยายแคลลัสแตยังพบแคลลัสสีน้ําตาลเกิดขึ้น ยกเวนพันธุกพส.98-
005  ที่แคลลัสเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีน้ําตาล ไมมีการขยายขนาดและตายในที่สุดสันนิษฐานวา พันธุกพส.98-
005 มีแนวโนมออนแอตอสาร PEG ทําใหคาดวา พันธุกพส.98-005 มีความสามารถในการทนตอสภาวะขาดน้ําได
นอย สําหรับแคลลัสของพันธุกพส.00 -148 และ กพส.94-13 มีลักษณะเกาะตัวกันแนน สีขาวอมเหลือง มีแนวโนม
เจริญเติบโตขึ้นใหม (Figure 3) เมื่อเปลี่ยนอาหารและเพาะเลี้ยงตอในอาหารสูตรเดิมเปนเวลา 1 เดือน พบวา 
แคลลัสออยทั้ง 2 พันธุ เกิดจุดกําเนดิยอดสีเขียวได ตางกับพันธุกพส.01-1-25 กับ กพส.00-105 ซึ่งแคลลัสมีสีขาว
ซีด ฉ่ําน้ํา เกาะตัวกันหลวม ไมสามารถชักนําใหเกิดจุดกําเนิดยอดสีเขียวไดโดยไดเปลี่ยนอาหารและเพาะเลี้ยงใน
สูตรอาหารเชนเดียวกับทั้ง 2 พันธุแรก แสดงวาการใชสาร PEG มีผลตอการยับยั้งหรือชะลอการเจริญเติบโตของ
เนื้อเยื่อทําใหไมสามารถชักนําใหแคลลัสเกิดตนจํานวนมากเหมือนแคลลัสปกต ิสอดคลองกับการทดลองของ Islam 
et al.(2009) รายงานวา เมื่อนําแคลลัสออยจากทีเ่พาะเลี้ยงในอาหารที่มีสาร PEG ความเขมขน 5-10 % มา
เพาะเลี้ยงตอในอาหารเพื่อศึกษาลักษณะออยทนแลงพบวา ความสามารถของแคลลัสในการชักนําใหเกิดเปนตน
หรือยอด (shoot) ลดลง  

จากการทดลองพบวา ออยพันธุ กพส.00-148 และกพส.94-13 สามารถขยายแคลลัสและชักนําใหเกิดจุด
กําเนิดยอดไดในอาหารสูตร MS ที่ปราศจาก PEG (เติม 2,4-D 1 มก./ล น้ํามะพราว 10%) สวนพันธุอื่นไมพบการ
เกิดยอด  

ในกรณียายแคลลัสออยจากที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่มี PEG 15% มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่
ปราศจาก  PEG พบวา ออยทั้ง 5 พันธุ แคลลัสมีสีน้ําตาล ไมพัฒนาและตายในที่สุด 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Comparison of callus proliferation between normal calli and 10% PEG treated calli of 5 
sugarcane cultivars cultured onto PEG-free medium (containing 1 mg/l 2,4-D and 10% 
coconut water) for 2 months. 

 
จากผลการทดลองพบวา การใช  PEG ความเขมขน 15% นาจะเปนตัวคัดเลือกลักษณะแคลลัสที่มี

แนวโนมทนตอสภาวะขาดน้ําได โดยพิจารณาจากเปอรเซ็นตการตายที ่LD50หากเปอรเซ็นตการตายของแคลลัสที่มี
การตายนอยกวาหรือเทากับ 50 หมายถึง ลักษณะแคลลัสออยที่ไดนาจะมีแนวโนมทนตอสภาวะขาดน้ําได 
นอกจากนี้สามารถใชการเจริญของแคลลัสที่ไดรับ PEG เปนสวนรวมในการพิจารณาลักษณะทนแลงได โดยดูจาก
การเจริญของเนื้อเยื่อทีไ่ดรับ PEG ในอาหารปกต ิถาเนื้อเยื่อมีการเจริญไดก็แสดงวา เนื้อเยื่อนั้นมีแนวโนมที่สามารถ

 

  

Control 

Treated(PEG 10%) 

KPS 00-148 

Control 

Control Treated (PEG 10%) 

KPS 01-1-25 

Treated (PEG 10%) Control 

KPS 94-13 

Treated(PEG 10%) 

KPS 00-105 

  

KPS 98-005 

Treated(PEG 10%) Control 

Control 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1687 

ทนตอสภาวะขาดน้ําได ซึ่งทั้ง 2 วิธีสามารถนํามาใชรวมกันเพื่อเปนเกณฑหรือขอมูลเบื้องตนในการคัดเลือกลักษณะ
ทนตอสภาวะขาดน้ําของแคลลัสออย 
 
4. พัฒนาวิธีการคัดเลือกลักษณะแคลลัสทนแลงในออยลูกผสม 
 เมื่อนําแคลลัสของออยลูกผสม 4 พันธุ คือ พันธุ กพส.01-3-15 กพส.00-92 กพส.01-4-29 และ กพส.00-3-
5 ซึ่งชักนําใหเกิดแคลลัสแลว มาเพาะเลี้ยงในอาหาร MS ที่เติม 2,4-D 1 มก./ล. น้ํามะพราว 10%(โดยปริมาตร)และ 
PEG ความเขมขน 0% 10% และ 15% พบวา ในอาหารสูตร MS ที่ปราศจาก PEG (Control) แคลลัสของออยทุก
พันธุมีสีขาวอมเหลือง ขยายขนาดเพิ่มขึ้น เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารเปนเวลา 2 เดือน สวนแคลลัสที่เพาะเลี้ยงใน
อาหารที่มี PEG ความเขมขน 10% พบวา แคลลัสของออยทั้ง 4 พันธุ สวนใหญเปนสีเหลืองขนาดเพิ่มขึ้นเล็กนอยมี
แนวโนมเกิดแคลลัสสีน้ําตาล คิดเปนเปอรเซ็นตการตายเทากับ 10-20% (Table 3) 

สําหรับการทดลองใช PEG ความเขมขน 15% พบวา แคลลัสของออยทั้ง 4 พันธุมีสีน้ําตาลมากขึ้น 
พันธุกพส.00-92 กพส.01-4-29 และ กพส.00-3-5 มีเปอรเซ็นตการตาย 20% 25% และ 30%(ตามลําดับ) สวน
พันธุกพส.01-3-15 มีเปอรเซ็นตการตายเทากับ 70% ซึ่งใกลเคียงกับพันธุกพส.98-005 ซึ่งเปนตัวเปรียบเทียบพันธุ
ออยที่ออนแอตอสภาวะขาดน้ํา  

เมื่อพิจารณาเปอรเซ็นตการตายของแคลลัสในอาหารที่เติม PEG ความเขมขน 15% สามารถคัดเลือก
แคลลัสที่มีแนวโนมทนตอสภาวะขาดน้ําไดโดยดูจากเปอรเซ็นตการตายถาสูงกวา 50% มีแนวโนมไมทนตอสภาวะ
ขาดน้ํา ถาต่ํากวาหรือเทากับ 50% มีแนวโนมทนตอสภาวะขาดน้ํา ดังนั้นสามารถคาดคะเนพันธุออยลูกผสมที่
แคลลัสมีแนวโนมทนตอสภาวะขาดน้ําไดในระดับใกลเคียงกัน 3 พันธุ คือ กพส.00-92 กพส.01-4-29 และกพส.00-
3-5 และแคลลัสมีแนวโนมไมทนตอสภาวะขาดน้ําคือ กพส.01-3-15  
 

Table 3 PEG effected on percentage of callus-death in  4 hybrid sugarcane cullus compared with 
control (sensitive to water stress ) cultured on MS medium containing 1 mg/l 2,4-D and10% 
coconut water with PEG at 0% 10% and15% (w/v) for 2 months. 

 

Percentage of callus-death  MS + 1 mg/l 
2,4-D + 
10%CW 

KPS 98-005 
(Control) 

KPS 01-3-15 KPS 00-92 KPS 01-4-29 KPS 00-3-5 

PEG 0% 0 0 0 0 0 
PEG 10% 20 20 10 10 20 
PEG 15% 80 70 20 25 30 

 
สรุป 

 สามารถใช PEG ความเขมขน 15% ในการคัดเลือกแคลลัสของออยที่ทนตอสภาวะขาดน้ําได โดยพิจารณา
จากเปอรเซ็นตการตาย (LD50) รวมดวยการเจริญเติบโตของแคลลัสออยที่ไดรับ PEG10% และ15% หลังจากยาย
มาเพาะเลี้ยงบนอาหารที่ไมเติม PEG เทคนิคนี้สามารถนํามาใชในการคัดเลือกหรือตรวจสอบออยลูกผสมหรือพันธุ 
unknown วามีลักษณะทนตอสภาวะขาดน้ําหรือทนแลงไดในเบื้องตน  
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