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การใช้ สารเคมีฆ่าเชื้อเติมในอาหารสู ตร MS เพื่อเพาะเลีย้ งฟิ โลเดนดรอน “รวยทรัพย์ ”
ในสภาพปลอดเชื้อ
Chemical Sterilization in MS Culture Medium for In vitro Culture
of Philodendron sp. “Ruaysap”
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาชนิ ดและความเข้มข้นของสารเคมีที่เหมาะสมในการทาให้
อาหารที่ใช้เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อมีสภาพปลอดเชื้ อสาหรับเพาะเลี้ ยงปลายยอดฟิ โลเดนดรอน “รวยทรัพย์”
ด้วยการเติม Haiter® และ Betadine® ความเข้มข้น 2 4 และ 6 มิลลิลิตรต่อลิตร ใช้เวลาศึกษา 60 วัน
พบว่าการเติ ม Haiter® กับBetadine® ทุกระดับความเข้มข้นสามารถยับยั้งการเจริ ญเติ บโตของ
เชื้อจุลินทรี ยบ์ นอาหารได้ ยอดฟิ โลเดนดรอน “รวยทรัพย์” สามารถเจริ ญเติบโตได้ดี โดยอาหารที่ทาให้
ปลอดเชื้ อด้วยการเติม Haiter® ที่ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิลิตรต่อลิตร ทาให้การเจริ ญเติบโตทางใบดี
ที่สุด ทั้งจานวนและความกว้างใบ สาหรับการเจริ ญเติบโตทางรากพบว่าอาหารที่เติม Betadine® ทุก
ระดับความเข้มข้น มีจานวนและความยาวเฉลี่ยของรากไม่แตกต่างกัน แต่มากกว่าอาหารที่ทาให้ปลอด
เชื้ อด้วยหม้อนึ่ งความดันสู ง และอาหารที่ทาให้ปลอดเชื้ อด้วยการเติม Haiter® ทุกระดับความเข้มข้น
หลังจากนาออกปลู กในโรงเรื อนนาน 30 วัน ต้นอ่อนทุ กต้นรอดตายและมี การเจริ ญเติ บโตดี การใช้
Haiter® กับ Betadine® ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ระยะเลี้ยงยอดของฟิ โลเดนดรอนจึงสามารถทดแทน
การนึ่งด้วยหม้อนึ่งความดันสู งซึ่งเป็ นวิธีการที่มีตน้ ทุนสู งได้
คาสาคัญ: การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี ไฮเตอร์ เบตาดีน ฟิ โลเดนดรอน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
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Abstract
This study aimed to investigate the appropriate chemicals and concentrations for disinfection of
medium used to culture Philodendron ‚Ruaysap‛ shoot tip. The shoot tips were cultured on MS
medium sterilized by adding Haiter® and Betadine® at 2, 4 and 6 mL/L for 60 days. The results
showed both chemicals with all concentrations were able to inhibit the growth of microorganisms.
Besides, it was found that the medium sterilized by adding 2 mL/L Haiter® increased foliar growth
with the maximum number, length and width of leaves (6.3 leaves, 1.39 cm, 0.82 cm, respectively).
Medium sterilized by adding 2, 4 and 6 mL/L Betadine® resulted in no difference in root number and
length but the addition of Betadine® at all concentrations gave the number of roots greater than those
sterilized by both autoclaving and adding Haiter®. After acclimatization for 30 days in greenhouse,
all complete plantlets survived and grew well. Therefore, Haiter® and Betadine® are able to replace
autoclaving which is a costly method.
Key words: Chemical sterilization, Haiter®, Betadine®, Philodendron, Tissue culture
บทนา
ฟิ โลเดนดรอนเป็ นพืชในสกุล Philodendron มีถิ่นกาเนิ ดแถบประเทศบราซิ ล อเมริ กากลางและ
อเมริ กาใต้ ตลอดจนหมู่เกาะแคริ เบียน ปั จจุบนั พบ 482 ชนิ ด (Loss-Oliveira, Sakuragui, Soares, &
Schrago, 2016) ปั จจุบนั ต้นฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์” ซึ่ งเป็ นชื่อการค้าในตลาดต้นไม้ไทย และมีชื่อ
พันธุ์ ว่า Philodendron ‘Rojo Congo’ นับเป็ นไม้ก ระถางที่ นิย มวางประดับบ้านและอาคารใน
ต่างประเทศและในประเทศไทยมากขึ้ น จึ งเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดสู ง และส่ งผลให้เกิ ดแรงจู งใจให้
เกษตรกรหันมาปลูกฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์” เชิ งการค้ามากขึ้น จากแนวโน้มความต้องการบริ โภค
ภายในประเทศที่มากขึ้น จึงมีการเร่ งผลิตต้นให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด ซึ่ งวิธีการขยายพันธุ์
ที่นามาใช้ผลิตฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์” ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดในปั จจุบนั คือการใช้เทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ เนื่องจากสามารถผลิตต้นพันธุ์ได้ปริ มาณมาก เพียงพอกับความต้องการของตลาดและ
ผลิตได้ตรงตามพันธุ์
สาหรับการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อนั้นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็ จของการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่ พืชคือกระบวนการทางานในสภาพปลอดเชื้อดังนั้นอาหารเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่
เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อหรื อย้ายเลี้ ยงเนื้ อเยื่อจึงต้องปราศจากจุลินทรี ยท์ ุกชนิ ด ปั จจุบนั มีการ
ใช้หม้อนึ่งความดันสู ง (Autoclave) ทาลายจุลินทรี ย ์ แต่มีขอ้ จากัดคือราคาสู ง ใช้งานยาก ดังนั้นจึงมีการ
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นาสารเคมี ที่มีคุณสมบัติในการทาลายจุ ลินทรี ย ์ เช่ น sodium hypochlorite, calcium hypochlorite,
chlorine dioxide, hydrogen peroxide, povidone-iodine (Russell, 2003) มาเติมในอาหารเพาะเลี้ ยง
เนื้ อเยื่อเพื่อทาให้อาหารมีสภาพปลอดเชื้ อแล้วนาไปเพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนพืชของพืชหลายชนิ ด เช่น กล้วย
(Habiba, Reza, Saha, Khan, & Hadiuzzaman, 2002) เยอบีร่า (Pais, et al., 2016) กล้วยไม้ (Yanagawa,
Nagai, Ogino, & Maeguch, 2006) สับปะรด (Texeira, 2006) ยูคาลิปตัส (Brondani, et al., 2013) จึงนับ
ได้ว่าการใช้สารเคมีน้ นั เป็ นวิธีการหนึ่ งที่สามารถลดต้นทุนการใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อได้
นอกจากนี้ ยงั ไม่พบการรายงานการใช้สารเคมีในอาหารที่ ใช้เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อฟิ โลเดนดรอน ดังนั้น
งานวิจยั นี้ จึงได้พฒั นาการเตรี ยมอาหารเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อฟิ โลเดนดรอน โดยใช้วิธีการทาให้ปลอดเชื้ อ
ด้วยสารเคมีที่สามารถหาซื้ อได้ง่าย ราคาถู ก เช่น Haiter® ซึ่ งมีองค์ประกอบคือ sodium hypochlorite
และBetadine® มีองค์ประกอบคือ povidone-iodine ทดแทนการทาให้ปลอดเชื้ อด้วยหม้อนึ่ งความดันสู ง
ที่มีราคาแพง ใช้กระแสไฟฟ้ามาก และต้องมีตน้ ทุนในการดูแลรักษาสู ง
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเข้นข้นของ Haiter® และ Betadine® ที่เหมาะสมต่อการปลอดเชื้ อ และการ
เจริ ญและพัฒนาหลังการเพาะเลี้ยง
วิธีการวิจัย
ศึกษาการปนเปื้ อนและการเจริญเติบโตของยอดฟิ โลเดนดรอน
นาชิ้นส่ วนปลายยอดของต้นฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์‛ ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสู ตร MS ในสภาพ
ปลอดเชื้อ มีความสู งเฉลี่ย 1 เซนติเมตร มีใบ 2 ใบ มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสู ตร MS ที่เติมซู โครส 30 กรัม
ต่อลิ ตร ร่ วมกับ BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และทาให้ปลอดเชื้ อด้วย วิธีการ 2 วิธีคือ การนึ่ งด้วยหม้อนึ่ ง
ความดันสู ง และทาให้ปลอดเชื้ อด้วยการเติมสารเคมี ดังนี้ Haiter® (Sodium hypochlorite as available
Chlorine 6% w/w) และ Betadine® (10% Povidone-iodine) เข้มข้น 2 4 และ 6 มิลลิลิตรต่อลิตร
เพาะเลี้ยงบนชั้นวางขวดที่มีหลอดฟลู ออเรสเซนต์สีขาวชนิ ด daylight ซึ่ งให้แสงสว่าง 24 µmolm-2s-1
นาน 12 ชัว่ โมงต่อวัน ที่ อุณหภู มิ 25 องศาเซลเซี ยส บันทึกการเจริ ญเติบโตของฟิ โลเดนดรอน ‚รวย
ทรัพย์‛ ระยะเวลา 60 วัน โดยนาต้นกล้าออกจากขวด เอาวุน้ ที่ติดส่ วนรากออกให้หมด หลังจากนั้นวัด
ความกว้างและความยาวใบและรากด้วยไม้ บ รรทัด และชั่ง น้ า หนัก สดทั้ง ต้นด้วยเครื่ องชั่ง ละเอี ย ด
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง ความกว้างใบวัดส่ วนที่กว้างที่สุดของใบ ความยาวใบวัดตามแนวเส้นกลางใบตั้งแต่
จุดเริ่ มของแผ่นใบที่โคนก้านใบจนถึงปลายใบ และความยาวรากวัดจากโคนรากถึงปลายราก
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วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) ทา 20 ซ้ า ๆ ละ 1
ขวดๆ ละ 1 ยอด นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) และ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) โดยใช้โปรแกรม R version 3.6.3
ศึกษาการรอดชีวติ ของต้ นฟิ โลเดนดรอน
นาต้นฟิ โลเดนดรอนออกจากขวด ล้างทาความสะอาดและแช่น้ ายา Betadine® 1% นาน 15
นาที นาไป ผึ่งให้แห้งแล้วปลูกในถุงดาขนาด 2 นิ้วที่มีวสั ดุปลู กประกอบด้วย ขุยมะพร้าว:ถ่านแกลบ:
ทราย:ปุ๋ ยหมัก อัตราส่ วน 1:1:1:1 วางในโรงเรื อนอนุ บาลที่ มีความชื้ นสัมพัท ธ์ เฉลี่ ย 75% บันทึ ก
เปอร์เซ็นต์การรอดชีวติ หลังจากอนุบาลในโรงเรื อนนาน 30 วัน
ผลการวิจัย
การปนเปื้ อนและการเจริญเติบโตของยอดฟิ โลเดนดรอน “รวยทรัพย์ ”
จากการเพาะเลี้ยงปลายยอดฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์‛ ที่มีความสู ง 1 เซนติเมตร มีใบ 2 ใบ บน
อาหารพื้นฐาน MS ที่ทาให้ปลอดเชื้ อโดยการเติม Haiter® กับ Betadine® ที่มีความเข้มข้น 2 4 และ 6
มิลลิลิตรต่อลิตร หลังเพาะเลี้ยงนาน 15 วัน ปลายยอดฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์‛ ใบเดิมมีขนาดใหญ่
ขึ้น สี เขียวเข้ม และมีการเกิดใบใหม่สีเขียวอ่อนบนอาหารที่ทาให้ปลอดเชื้อทุกวิธีการ เมื่อเพาะเลี้ยงนาน
45 วัน เริ่ มมีการเกิดรากบนอาหารที่ทาให้ปลอดเชื้อทุกวิธีการ และเมื่อเพาะเลี้ยงระยะเวลา 60 วัน พบว่า
ปลายยอดฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์‛ มีการสร้างใบและรากใหม่ โดยใบ ราก และลาต้นขยายขนาดและ
สู งขึ้น (ภาพที่ 1) นอกจากนี้ พบว่าไม่มีการปนเปื้ อนของเชื้ อจุลินทรี ยบ์ นอาหารเพาะเลี้ยงที่เติม Haiter®
และ Betadine® ทุกระดับความเข้มข้น (ภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1)

2 mL/L Haiter®

4 mL/L Haiter®

6 mL/L Haiter®

Autoclaved
2 mL/L Betadine®
4 mL/L Betadine®
6 mL/L Betadine®
ภาพที่ 1 การเจริ ญและพัฒนาของยอดฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพท์‛ หลังเพาะเลี้ ยงบนอาหารสู ตร MS
ที่เติม Haiter® และ Betadine® ความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็ นระยะเวลา 60 วัน (บาร์ = 0.5 ซม.)
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ตารางที่ 1 เปอร์ เซ็ นต์การปนเปื้ อนและการรอดชี วิต ของยอดฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพท์‛ หลังเพาะเลี้ ยง
บนอาหารสู ตร MS ที่เติม Haiter® และ Betadine® ความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็ นระยะเวลา 60 วัน

Autoclaved
2 mL/L Haiter®
4 mL/L Haiter®
6 mL/L Haiter®

Contamination
percentage of media
without shoo tip (%)
0.00
0.00
0.00
0.00

Contamination
percentage of media
with shoot tip (%)
0.00
0.00
0.00
0.00

Survival
percentage
(%)
100
100
100
100

2 mL/L Betadine®

0.00

0.00

100

4 mL/L Betadine®

0.00

0.00

100

6 mL/L Betadine®

0.00

0.00

100

Treatment

เมื่ อนาข้อมู ลการเจริ ญเติบ โตทางด้านความสู งต้น จานวน ความยาวและความกว้างของใบ
จ านวนและความยาวของราก และน้ า หนัก สดมาวิ เ คราะห์ ค่ า ทางสถิ ติ พบว่า ต้น ฟิ โลเดนดรอน
“รวยทรั พ ย์” มี ค วามสู งต้นเฉลี่ ย สู งสุ ด 1.80 เซนติ เมตร และน้ า หนัก สดต้นมากที่ สุ ด 0.31 กรั ม เมื่ อ
เพาะเลี้ ยงบนอาหารที่ ทาให้ปลอดเชื้ อโดยการใช้หม้อนึ่ งความดันสู ง แต่สาหรับต้นฟิ โลเดนดรอนที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารทาให้ปลอดเชื้ อโดยการเติม Haiter® และ Betadine® ทุกระดับความเข้มข้นมีความ
สู งและน้ าหนักสดน้อยกว่าอย่างมีนยั สาคัญยิง่
นอกจากนี้ พบว่าอาหารที่ทาให้ปลอดเชื้ อโดยการเติม Haiter® ที่ระดับความเข้มข้น 2 และ 4
มิลลิลิตรต่อลิตร และอาหารที่ทาให้ปลอดเชื้ อโดยการเติม Betadine® ที่ระดับความเข้มข้น 2 4 และ 6
มิ ล ลิ ลิ ตรต่ อลิ ตร ส่ ง ผลให้ก ารเจริ ญเติ บ โตของใบทางด้า นความยาว ความกว้า งและจานวนใบไม่
แตกต่างกับอาหารที่ทาให้ปลอดเชื้ อโดยการใช้หม้อนึ่ งความดัน โดยอาหารที่ทาให้ปลอดเชื้ อด้วยการ
เติม Haiter® ที่ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิลิตรต่อลิตร ทาให้มีการเจริ ญเติบโตทางใบดีที่สุด ซึ่ งมีจานวน
ใบ ความยาว และความกว้างใบสู งสุ ดดังนี้ 6.3 ใบ 1.39 เซนติเมตร และ 0.82 เซนติเมตรตามลาดับ
(ภาพที่ 1 และ ตารางที่ 2)
เมื่อพิจารณาการเจริ ญเติบโตของรากพบว่าอาหารที่ทาให้ปลอดเชื้ อโดยการเติม Betadine® ที่
ระดับความเข้มข้น 2 4 และ 6 มิลลิลิตรต่อลิตร ส่ งผลให้มีจานวนและความยาวเฉลี่ยของรากไม่แตกต่าง
กัน โดยอาหารที่เติม Betadine® ที่ระดับความเข้มข้น 4 มิลลิลิตรต่อลิ ตร ให้จานวนรากเฉลี่ ยสู งสุ ด
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6.7 ราก และอาหารที่เติม Betadine® ที่ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิลิตรต่อลิตร ให้ความยาวรากเฉลี่ ย
สู งสุ ด 0.73 เซนติเมตร นอกจากนี้พบว่าการเติม Betadine® ทุกระดับความเข้มข้นให้จานวนรากเฉลี่ยสู ง
กว่าอาหารที่ทาให้ปลอดเชื้ อด้วยหม้อนึ่ งความดันสู งและอาหารที่ทาให้ปลอดเชื้ อด้วยการเติม Haiter®
ทุกระดับความเข้มข้น (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 อัตราการเจริ ญเติบโตของยอดฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์‛ หลังเพาะเลี้ยงบนอาหารสู ตร MS
ที่เติม Haiter® และ Betadine® ความเข้มข้นแตกต่างกันเป็ นระยะเวลา 60 วัน

Treatment

Average
height
(cm.)

Autoclaved 1.80±0.09a

Average
number
(leaves)
6.6±0.52a

Leaves
Average
length
(cm.)

Root
Average
width
(cm.)

Average
number
(roots)

Average
length
(cm.)

Average
fresh
weight
(g)

1.14±0.12bc 0.77±0.05ab 4.1±2.02c 0.69±0.78bc 0.31±0.02a

2 mL/L
1.57±0.12b 6.3±0.67abc 1.39±0.14a 0.82±0.06a 4.6±1.65bc 0.73±0.13bc 0.27±0.04b
Haiter®
4 mL/L
1.52±0.16b 5.9±0.74bc 1.31±0.21ab 0.73±0.04b 4.5±1.73bc 0.55±0.20bc 0.19±0.03c
Haiter®
6 mL/L
1.55±0.08b 5.8±0.63c 1.08±0.28c 0.52±0.07d 4.7±1.10bc 0.51±0.19c 0.20±0.01c
Haiter®
2 mL/L
1.56±0.10b 6.5±0.85ab 1.15±0.17bc 0.63±0.07c 5.4±1.78ab 1.09±0.16a 0.15±0.02d
Betadine®
4 mL/L
1.54±0.22b 6.3±0.48abc 1.17±0.16bc 0.77±0.05ab 6.7±3.43a 1.07±0.20ab 0.15±0.03d
Betadine®
6 mL/L
1.53±0.17b 6.1±0.74abc 1.17±0.21bc 0.76±0.09b 5.1±1.66ab 1.12±0.15a 0.12±0.02e
Betadine®
F-test
**
**
**
**
**
**
**
C.V. (%)
9.32
10.82
15.97
9.04
46.19
40.71
12.66
** ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง (p < 0.01)
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test
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การรอดชีวติ ของต้ นฟิ โลเดนดรอน “รวยทรัพย์ ” หลังนาออกจากขวด
เมื่อนาต้นฟิ โลเดนดรอน “รวยทรัพย์” ซึ่ งเพาะเลี้ ยงบนอาหารทุกวิธีการออกจากสภาพปลอด
เชื้ อ แล้ว น าไปบริ บาลในโรงเรื อ นนาน 30 วัน พบว่ า รอดชี วิ ต ทั้ง หมดและทุ ก ต้น ไม่ ช ะงัก การ
เจริ ญเติบโต ใบขยายขนาดเพิม่ ขึ้น (ภาพที่ 2)

2 mL/L Haiter®

4 mL/L Haiter®

6 mL/L Haiter®

2 mL/L Betadine®

4 mL/L Betadine®

6 mL/L Betadine®

Autoclaved

ภาพที่ 2 การเจริ ญเติบโตของต้นฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์‛ หลังนาออกจากขวดเพาะเลี้ยงและอนุ บาล
ในโรงเรื อน เป็ นระยะเวลา 30 วัน (บาร์ = 1 ซม.)
อภิปรายผล
จากการศึกษาไม่พบการปนเปื้ อนของเชื้ อจุลินทรี ยใ์ นอาหารเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อที่ฆ่าเชื้ อด้วยหม้อ
นึ่งความดันสู ง และการเติม Haiter® หรื อ Betadine® ทุกความเข้มข้น หลังการเพาะเลี้ยงนาน 60 วัน
แสดงว่าสารเคมี Haiter® และ Betadine® สามารถทาลายจุลินทรี ยไ์ ด้ สอดคล้องกับการการทดลองของ
Deein, Thepsithar, Thongpukdee, & Tippornwong (2013) ซึ่ งได้รายงานว่าไม่มีการเจริ ญของจุลินทรี ย ์
บนอาหารเพาะเลี้ ยงปลายยอดและตาข้างเบญจมาศที่เติม active chlorine เข้มข้น 0.002 0.0025 และ
0.003% นอกจากนี้ พบว่าไม่มีการเจริ ญของจุลินทรี ยบ์ นอาหารเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้กาเรการ่ อนและ
กล้วยไม้ฟาแลนอพซิ สที่เติม active chlorine เข้มข้น 0.005% (Yanagawa, Nagai, Ogino, & Maeguch,
2006; Chansean & Syoichi, 2007) อาหารเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อสับปะรดที่เติม active chlorine เข้มข้น
0.003% หรื อ 0.005% (Teixeira, 2006) และอาหารเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่ออ้อยที่เติม active chlorine เข้มข้น
0.1% การที่สารเคมี Haiter® สามารถทาลายจุลินทรี ยไ์ ด้เนื่องจากว่า Haiter® มีสารออกฤทธิ์ คือ sodium
hypochlorite (NaOCl) เมื่ อ ละลายน้ าที่ มี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นกลางจะเกิ ด การแตกตัว ของโมเลกุ ล และ
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ปลดปล่ อยออกซิ เจน (O2) ซึ่ งมีคุณสมบัติเป็ น oxidizing agent และ hypochlorous acid (HClO)
(Technical Service Group of Occidental Chemical Corporation, 2014) ซึ่ งจะทาหน้าที่ปลดปล่อย active
chlorine ที่ ส ามารถเข้า ท าลายโปรตี น ของเยื่ อ หุ ้ ม เซลล์ ข องจุ ลิ น ทรี ย ์ เช่ น แบคที เ รี ย รา ไวรั ส
(Matsumoto, Coelho, Momte, & Teixera, 2009) จึงส่ งผลให้เกิดการฆ่าเชื้ อจุลินทรี ยเ์ หล่านี้ ได้ สาหรับ
Betadine® นั้นมีสารออกฤทธิ์ ที่สามารถทาลายเชื้ อจุลินทรี ยไ์ ด้เช่นกันคือ providone-Iodine โดยเมื่อ
ละลายน้ าจะแตกตัวของโมเลกุลและปลดปล่อย free Iodine (I2) ซึ่ งเป็ น active ingredient ที่มีคุณสมบัติ
สามารถทะลุทะลวงผนังเซลล์ของจุลินทรี ยไ์ ด้อย่างรวดเร็ ว ก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันโดยไปแทนที่
ในองค์ประกอบของสารชี วโมเลกุลต่าง ๆ ของจุลินทรี ย ์ ส่ งผลให้เอนไซม์ในกระบวนการต่าง ๆ หยุด
การทางาน จึงไม่สารมารถสังเคราะห์สารจาเป็ น เช่น กรดกรดอะมิโนหรื อกรดไขมัน ซึ่ งจุลินทรี ยต์ อ้ ง
ใช้ในการเจริ ญเติบโต และนาไปสู่ การทาลายเซลล์และตายไปในที่สุด (Lepelletier, Maillard, Pozzetto,
& Simon, 2020; McKeen, 2012)
นอกจากนี้ ความเข้มข้นของ Haiter® และ Betadine® ที่ระดับ 2 4 และ 6 มิลลิ ลิตรต่อลิตร
สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยไ์ ด้ และส่ งผลให้ยอดฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์‛ มีการเจริ ญ
ด้านความสู ง จานวนใบ ความยาวใบ จานวนราก และความยาวรากไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการ
รายงานของ (Pais, et al., 2016) ซึ่ งได้รายงานว่าความเข้มข้นของ active chlorine ที่เพิ่มขึ้นสามารถยับยั้ง
การเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ ได้ดีและการใช้ active chlorine เข้มข้น 0.002-0.003 % ไม่ส่งผลยับยั้งการ
เจริ ญเติบโตของต้นเยอบีร่า
สาหรับการเจริ ญเติบโตของยอดฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์‛ พบว่า การเติม Haiter® ที่ระดับ
ความเข้มข้น 2 มิลลิ ลิตรต่อลิ ตร ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของใบดี กว่าการนึ่ งด้วยหม้อนึ่ งความดันสู ง
และการเติม Betadine® ทุกระดับความเข้มข้นมีแนวโน้มส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของรากดีกว่าการนึ่ ง
ด้วยหม้อนึ่ ง ความดันสู ง และเมื่ อนาต้นไปบริ บ าลในโรงเรื อนพบว่า ต้นที่ เพาะเลี้ ยงบนอาหารที่ เติ ม
สารเคมีท้งั สองชนิ ดสามารถรอดชี วิตทั้งหมด จึงนับได้วา่ การเติมสารเคมี Haiter® และ Betadine® เป็ น
วิธีการที่สามารถนามาใช้เพาะเลี้ยงยอดฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์‛ ทดแทนการใช้หม้อนึ่งความดันสู ง
ได้ สอดคล้องกับการรายงานของ Deein et al. (2013) ซึ่ งรายงานว่ายอดและตาข้างของเบญจมาศที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม sodium hypochlorite สามารถเจริ ญเติบโตและสร้าง plantlet ได้เทียบเท่าหรื อ
ดี กว่าอาหารที่น่ ึ งด้วยหม้อนึ่ งความดันสู ง นอกจากนี้ Weber, Witherell, & Charkowski (2015) และ
Brondani et al. (2013) ได้ยืนยันถึงประสิ ทธิ ภาพที่ดีของการใช้สารเคมีสาหรับฆ่าเชื้ ออาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่ อีก ยิง่ กว่านั้น Weber et al. (2015) ได้รายงานว่าในการผลิตต้นกล้ามันฝรั่งโดยการใช้เทคนิ คการ
ทาให้อาหารปลอดเชื้อด้วยสารเคมีฆ่าเชื้อนับว่าเป็ นเรื่ องปกติและปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตรในประเทศเคนยา จึง
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เป็ นข้อพิ สู จ น์ ว่า การใช้ส ารเคมี เ พื่ อฆ่ า เชื้ ออาหารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่อเป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ไ ด้และ
นาไปใช้กบั พืชอื่น ๆได้เช่นกัน
จากการทดลองนี้ เห็ นได้ว่าการนึ่ งด้วยหม้อนึ่ งความดันสู ง การเติ มสารเคมี ท้ งั Haiter® และ
Betadine® มีแนวโน้มส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตและพัฒนาของปลายยอดฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์‛ ที่
ต่างกัน โดยอาหารที่ผา่ นการนึ่ งด้วยหม้อนึ่ งความดันสู งมีแนวโน้มให้เกิดการยืดยาวของลาต้น ในขณะ
ที่ Haiter® มีแนวโน้มส่ งเสริ มให้ใบมีการเจริ ญเติบโตที่ดี แต่สาหรับ Betadine® นั้นมีแนวโน้มส่ งเสริ ม
ให้รากเจริ ญเติบโตดี ซึ่ งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้ อาจเป็ นผลมาจากความแตกต่างของ pH ในอาหาร ซึ่ ง
พบว่าอาหารเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อก่อนนาไปทาให้ปลอดเชื้ อมี pH เริ่ มต้นเท่ากับ 5.8 หลังจากการนึ่งด้วย
หม้อนึ่ งความดันสู ง อาหารมี pH ลดลงเล็กน้อยคือ 5.6 หลังจากการเติม Haiter® ปริ มาณ 2 4 และ 6
มิลลิลิตรต่อลิตร ทาให้อาหารมี pH เพิ่มขึ้นดังนี้ 6.8 6.9 และ 7.0 ตามลาดับ ส่ งผลให้อาหารมีสภาพเป็ น
กลาง ในขณะที่การเติม Betadine® ปริ มาณ 2 4 และ 6 มิลลิลิตรต่อลิตรนั้นทาให้อาหารมี pH ลดลงดังนี้
5.4 5.2 และ 5.0 ตามลาดับ Owen, Wengerd, & Miller (1991) รายงานว่า pH ของอาหารที่เปลี่ยนแปลง
ไปเกิดจากองค์ประกอบของอาหาร การนึ่ งด้วยหม้อนึ่ งความดันสู ง สภาพแวดล้อม และการแลกเปลี่ยน
ไอออน จึ ง นับ ได้ว่า pH ของอาหารเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่อ เป็ นปั จ จัย ส าคัญปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของชิ้นส่ วนพืช (Sharma, Chaudhary, Kureel, & Sengar, 2018) ซึ่ งระดับของ pH จะส่ งผล
ต่อการดูดซึ มธาตุอาหารของพืช (Ramage & Williams, 2002) การเปลี่ยนแปลงของ pH ในเซลล์ การเกิด
รากและการเจริ ญเติบโตของเซลล์ (Ballarin-Denti & Antoniotti, 1991) นอกจากนี้ pH ของอาหารเป็ น
ปั จจัยในการส่ งเสริ มหรื อยับยั้งความสามารถในการดูดซึ มธาตุอาหารของชิ้นส่ วนพืชได้ เช่น การดูดซึ ม
แอมโมเนียมในสภาพปลอดเชื้ อได้ดีน้ นั pH ของอาหารควรอยูร่ ะดับ 5.5 เป็ นต้น ดังนั้น pH ที่ต่างกันจึง
ส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตของปลายยอดฟิ โลเดนดรอน “รวยทรัพย์” ที่ต่างกัน สอดคล้องกับการรายงาน
ของ Shi, Yang, Yan, & Du (2017) ซึ่ งรายงานว่าอาหารเพาะเลี้ยงต้นกล้าแอปเปิ ลพันธุ์ ‘Jonagold’ ที่มี
ระดับ pH อยูใ่ นช่ วง 5.0–5.5 ส่ งเสริ มให้เกิดการเพิ่มจานวนต้นได้ดี แต่สาหรับอาหารที่มีค่า pH อยู่
ในช่วง 6.0–8.0 ส่ งเสริ มให้เกิดการชักนาราก
สรุ ป
1. ในการเพาะเลี้ยงปลายยอดฟิ โลเดนดรอน ‚รวยทรัพย์‛ สามารถใช้ Haiter® และ Betadine®
เพื่อทาให้อาหารปลอดเชื้อทดแทนการทาให้อาหารปลอดเชื้ อด้วยหม้อนึ่งความดันสู ง
2. การใช้ Haiter® และ Betadine® ความเข้มข้น 2 4 และ 6 มิลลิลิตรต่อลิตร ทาให้อาหารปลอด
เชื้อจุลินทรี ย ์ 100%
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3. ปลายยอดที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม Haiter® และ Betadine® ทุกความเข้มข้น มีแนวโน้ม
เจริ ญทางใบและรากดีกว่าอาหารที่น่ ึงด้วยหม้อนึ่งความดันสู ง
ข้ อเสนอแนะ
ควรต่อยอดการศึ กษาวิจยั การใช้สารเคมี ฆ่าเชื้ ออาหารให้ครบวงจรการผลิ ตต้นกล้าฟิ โลเดน
ดรอนในสภาพปลอดเชื้ อเพื่อการค้าโดยศึกษาตั้งแต่ข้ นั ตอนการชักนายอด การเพิ่มจานวนยอดหรื อการ
สร้าง plantlet การชักนาราก และการเจริ ญเติบโตเมื่อย้ายออกจากขวด ทั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู ้การผลิต
ต้นกล้าฟิ โลเดนดรอนโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ อย่างง่ายและใช้ตน้ ทุนต่า
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