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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีเหมาะสมในการท าให้
อาหารท่ีใชเ้พาะเล้ียงเน้ือเยื่อมีสภาพปลอดเช้ือส าหรับเพาะเล้ียงปลายยอดฟิโลเดนดรอน “รวยทรัพย”์ 
ดว้ยการเติม Haiter® และ Betadine® ความเขม้ขน้ 2 4 และ 6 มิลลิลิตรต่อลิตร ใช้เวลาศึกษา 60 วนั 
พบว่าการเติม Haiter® กบัBetadine® ทุกระดบัความเขม้ขน้สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
เช้ือจุลินทรียบ์นอาหารได ้ยอดฟิโลเดนดรอน “รวยทรัพย”์ สามารถเจริญเติบโตไดดี้ โดยอาหารท่ีท าให้
ปลอดเช้ือดว้ยการเติม Haiter® ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 2 มิลลิลิตรต่อลิตร ท าให้การเจริญเติบโตทางใบดี
ท่ีสุด ทั้งจ  านวนและความกวา้งใบ ส าหรับการเจริญเติบโตทางรากพบว่าอาหารท่ีเติม Betadine® ทุก
ระดบัความเขม้ขน้ มีจ  านวนและความยาวเฉล่ียของรากไม่แตกต่างกนั แต่มากกวา่อาหารท่ีท าให้ปลอด
เช้ือดว้ยหมอ้น่ึงความดนัสูง และอาหารท่ีท าให้ปลอดเช้ือดว้ยการเติม Haiter® ทุกระดบัความเขม้ขน้ 
หลงัจากน าออกปลูกในโรงเรือนนาน 30 วนั ตน้อ่อนทุกตน้รอดตายและมีการเจริญเติบโตดี การใช ้
Haiter® กบั Betadine® ในอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ระยะเล้ียงยอดของฟิโลเดนดรอนจึงสามารถทดแทน
การน่ึงดว้ยหมอ้น่ึงความดนัสูงซ่ึงเป็นวธีิการท่ีมีตน้ทุนสูงได ้
ค าส าคัญ: การฆ่าเช้ือดว้ยสารเคมี ไฮเตอร์ เบตาดีน ฟิโลเดนดรอน การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
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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 
 
บทน า 

ฟิโลเดนดรอนเป็นพืชในสกุล Philodendron มีถ่ินก าเนิดแถบประเทศบราซิล อเมริกากลางและ
อเมริกาใต ้ตลอดจนหมู่เกาะแคริเบียน ปัจจุบนัพบ 482 ชนิด  (Loss-Oliveira, Sakuragui, Soares, & 
Schrago, 2016) ปัจจุบนัตน้ฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย”์ ซ่ึงเป็นช่ือการคา้ในตลาดตน้ไมไ้ทย และมีช่ือ
พนัธ์ุว่า Philodendron ‘Rojo Congo’ นับเป็นไม้กระถางท่ีนิยมวางประดบับ้านและอาคารใน
ต่างประเทศและในประเทศไทยมากข้ึน จึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดสูง และส่งผลให้เกิดแรงจูงใจให้
เกษตรกรหันมาปลูกฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย”์ เชิงการคา้มากข้ึน จากแนวโน้มความตอ้งการบริโภค
ภายในประเทศท่ีมากข้ึน จึงมีการเร่งผลิตตน้ให้เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด ซ่ึงวิธีการขยายพนัธ์ุ
ท่ีน ามาใชผ้ลิตฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย”์ ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในปัจจุบนัคือการใช้เทคโนโลยี
เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ เน่ืองจากสามารถผลิตตน้พนัธ์ุไดป้ริมาณมาก เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาดและ
ผลิตไดต้รงตามพนัธ์ุ 

ส าหรับการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อนั้นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของการเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่พืชคือกระบวนการท างานในสภาพปลอดเช้ือดงันั้นอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อหรือยา้ยเล้ียงเน้ือเยื่อจึงตอ้งปราศจากจุลินทรียทุ์กชนิด ปัจจุบนัมีการ
ใชห้มอ้น่ึงความดนัสูง (Autoclave) ท าลายจุลินทรีย ์แต่มีขอ้จ ากดัคือราคาสูง ใชง้านยาก ดงันั้นจึงมีการ
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น าสารเคมีท่ีมีคุณสมบติัในการท าลายจุลินทรีย ์เช่น sodium hypochlorite, calcium hypochlorite, 
chlorine dioxide, hydrogen peroxide, povidone-iodine (Russell, 2003) มาเติมในอาหารเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อเพื่อท าให้อาหารมีสภาพปลอดเช้ือแลว้น าไปเพาะเล้ียงช้ินส่วนพืชของพืชหลายชนิด เช่น กลว้ย 
(Habiba, Reza, Saha, Khan, & Hadiuzzaman, 2002) เยอบีร่า (Pais, et al., 2016) กลว้ยไม ้(Yanagawa, 
Nagai, Ogino, & Maeguch, 2006) สับปะรด  (Texeira, 2006) ยูคาลิปตสั  (Brondani, et al., 2013) จึงนบั
ไดว้่าการใช้สารเคมีนั้นเป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถลดตน้ทุนการใช้เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อได ้
นอกจากน้ียงัไม่พบการรายงานการใช้สารเคมีในอาหารท่ีใช้เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อฟิโลเดนดรอน ดงันั้น
งานวิจยัน้ีจึงไดพ้ฒันาการเตรียมอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อฟิโลเดนดรอน โดยใชว้ิธีการท าให้ปลอดเช้ือ
ดว้ยสารเคมีท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้าย ราคาถูก เช่น Haiter® ซ่ึงมีองคป์ระกอบคือ sodium hypochlorite 
และBetadine® มีองคป์ระกอบคือ povidone-iodine ทดแทนการท าใหป้ลอดเช้ือดว้ยหมอ้น่ึงความดนัสูง
ท่ีมีราคาแพง ใชก้ระแสไฟฟ้ามาก และตอ้งมีตน้ทุนในการดูแลรักษาสูง 

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความเขน้ขน้ของ Haiter® และ Betadine® ท่ีเหมาะสมต่อการปลอดเช้ือ และการ
เจริญและพฒันาหลงัการเพาะเล้ียง 
 
วธีิการวจัิย 

ศึกษาการปนเป้ือนและการเจริญเติบโตของยอดฟิโลเดนดรอน 
น าช้ินส่วนปลายยอดของตน้ฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย‛์ ท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร MS ในสภาพ

ปลอดเช้ือ มีความสูงเฉล่ีย 1 เซนติเมตร มีใบ 2 ใบ มาเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมซูโครส 30 กรัม
ต่อลิตร ร่วมกบั BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และท าให้ปลอดเช้ือดว้ย วิธีการ 2 วิธีคือ การน่ึงดว้ยหมอ้น่ึง
ความดนัสูง และท าให้ปลอดเช้ือดว้ยการเติมสารเคมี ดงัน้ี Haiter® (Sodium hypochlorite as available 
Chlorine 6% w/w) และ Betadine® (10% Povidone-iodine) เขม้ขน้ 2 4 และ 6 มิลลิลิตรต่อลิตร 
เพาะเล้ียงบนชั้นวางขวดท่ีมีหลอดฟลูออเรสเซนต์สีขาวชนิด daylight ซ่ึงให้แสงสวา่ง 24 µmolm-2s-1 
นาน 12 ชัว่โมงต่อวนั ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส บนัทึกการเจริญเติบโตของฟิโลเดนดรอน ‚รวย
ทรัพย‛์ ระยะเวลา 60 วนั โดยน าตน้กลา้ออกจากขวด เอาวุน้ท่ีติดส่วนรากออกให้หมด หลงัจากนั้นวดั
ความกวา้งและความยาวใบและรากด้วยไม้บรรทดั และชั่งน ้ าหนักสดทั้งต้นด้วยเคร่ืองชั่งละเอียด
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ความกวา้งใบวดัส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดของใบ ความยาวใบวดัตามแนวเส้นกลางใบตั้งแต่
จุดเร่ิมของแผน่ใบท่ีโคนกา้นใบจนถึงปลายใบ และความยาวรากวดัจากโคนรากถึงปลายราก  
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วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) ท า 20 ซ ้ า ๆ ละ 1 
ขวดๆ ละ 1 ยอด น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) และ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวธีิ Duncan’s multiple range test (DMRT) โดยใชโ้ปรแกรม R version 3.6.3  

ศึกษาการรอดชีวติของต้นฟิโลเดนดรอน  
น าตน้ฟิโลเดนดรอนออกจากขวด ลา้งท าความสะอาดและแช่น ้ ายา Betadine® 1% นาน 15 

นาที น าไป ผึ่งให้แห้งแลว้ปลูกในถุงด าขนาด 2 น้ิวท่ีมีวสัดุปลูกประกอบดว้ย ขุยมะพร้าว:ถ่านแกลบ:
ทราย:ปุ๋ยหมกั อตัราส่วน 1:1:1:1 วางในโรงเรือนอนุบาลท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 75% บนัทึก
เปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวติหลงัจากอนุบาลในโรงเรือนนาน 30 วนั 
 
ผลการวจัิย 

การปนเป้ือนและการเจริญเติบโตของยอดฟิโลเดนดรอน “รวยทรัพย์” 
จากการเพาะเล้ียงปลายยอดฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย‛์ ท่ีมีความสูง 1 เซนติเมตร มีใบ 2 ใบ บน

อาหารพื้นฐาน MS ท่ีท  าให้ปลอดเช้ือโดยการเติม Haiter® กบั Betadine® ท่ีมีความเขม้ขน้ 2 4 และ 6 
มิลลิลิตรต่อลิตร หลงัเพาะเล้ียงนาน 15 วนั ปลายยอดฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย‛์ ใบเดิมมีขนาดใหญ่
ข้ึน สีเขียวเขม้ และมีการเกิดใบใหม่สีเขียวอ่อนบนอาหารท่ีท าใหป้ลอดเช้ือทุกวธีิการ เม่ือเพาะเล้ียงนาน 
45 วนั เร่ิมมีการเกิดรากบนอาหารท่ีท าใหป้ลอดเช้ือทุกวธีิการ และเม่ือเพาะเล้ียงระยะเวลา 60 วนั พบวา่
ปลายยอดฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย‛์ มีการสร้างใบและรากใหม่ โดยใบ ราก และล าตน้ขยายขนาดและ
สูงข้ึน (ภาพท่ี 1) นอกจากน้ีพบวา่ไม่มีการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรียบ์นอาหารเพาะเล้ียงท่ีเติม Haiter® 
และ Betadine® ทุกระดบัความเขม้ขน้ (ภาพท่ี 1 และ ตารางท่ี 1) 

 

 
 

 
Autoclaved 

   

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

   

2 mL/L Betadine®  4 mL/L Betadine®  6 mL/L Betadine®  
ภาพที่ 1 การเจริญและพฒันาของยอดฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพท์‛ หลงัเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร MS 
             ท่ีเติม Haiter® และ Betadine® ความเขม้ขน้แตกต่างกนั เป็นระยะเวลา 60 วนั (บาร์ = 0.5 ซม.)  
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ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การปนเป้ือนและการรอดชีวิต ของยอดฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพท์‛ หลงัเพาะเล้ียง 
บนอาหารสูตร MS ท่ีเติม Haiter® และ Betadine® ความเขม้ขน้แตกต่างกนั  เป็นระยะเวลา 60 วนั 

 

Treatment 
Contamination 

percentage of media 
without shoo tip (%) 

Contamination 
percentage of media   
with shoot tip (%) 

Survival 
percentage 

(%) 
Autoclaved 0.00 0.00 100 

2 mL/L Haiter®  0.00 0.00 100 

4 mL/L Haiter®  0.00 0.00 100 

6 mL/L Haiter®  0.00 0.00 100 

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 

 
เม่ือน าข้อมูลการเจริญเติบโตทางด้านความสูงต้น จ านวน ความยาวและความกวา้งของใบ 

จ านวนและความยาวของราก และน ้ าหนักสดมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าต้นฟิโลเดนดรอน  
“รวยทรัพย์” มีความสูงต้นเฉล่ียสูงสุด 1.80 เซนติเมตร และน ้ าหนักสดตน้มากท่ีสุด 0.31 กรัม เม่ือ
เพาะเล้ียงบนอาหารท่ีท าให้ปลอดเช้ือโดยการใช้หมอ้น่ึงความดนัสูง แต่ส าหรับตน้ฟิโลเดนดรอนท่ี
เพาะเล้ียงบนอาหารท าให้ปลอดเช้ือโดยการเติม Haiter® และ Betadine® ทุกระดบัความเขม้ขน้มีความ
สูงและน ้าหนกัสดนอ้ยกวา่อยา่งมีนยัส าคญัยิง่  

นอกจากน้ีพบว่าอาหารท่ีท าให้ปลอดเช้ือโดยการเติม Haiter® ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 2 และ 4 
มิลลิลิตรต่อลิตร และอาหารท่ีท าให้ปลอดเช้ือโดยการเติม Betadine® ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 2 4 และ 6 
มิลลิลิตรต่อลิตร ส่งผลให้การเจริญเติบโตของใบทางด้านความยาว ความกวา้งและจ านวนใบไม่
แตกต่างกบัอาหารท่ีท าให้ปลอดเช้ือโดยการใชห้มอ้น่ึงความดนั โดยอาหารท่ีท าให้ปลอดเช้ือดว้ยการ
เติม Haiter® ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 2 มิลลิลิตรต่อลิตร ท าให้มีการเจริญเติบโตทางใบดีท่ีสุด ซ่ึงมีจ านวน
ใบ ความยาว และความกวา้งใบสูงสุดดงัน้ี 6.3 ใบ 1.39 เซนติเมตร และ 0.82 เซนติเมตรตามล าดบั  
(ภาพท่ี 1 และ ตารางท่ี 2)  

เม่ือพิจารณาการเจริญเติบโตของรากพบวา่อาหารท่ีท าให้ปลอดเช้ือโดยการเติม Betadine® ท่ี
ระดบัความเขม้ขน้ 2 4 และ 6 มิลลิลิตรต่อลิตร ส่งผลให้มีจ  านวนและความยาวเฉล่ียของรากไม่แตกต่าง
กนั โดยอาหารท่ีเติม Betadine® ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 4 มิลลิลิตรต่อลิตร ให้จ  านวนรากเฉล่ียสูงสุด  
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6.7 ราก และอาหารท่ีเติม Betadine® ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 2 มิลลิลิตรต่อลิตร ให้ความยาวรากเฉล่ีย
สูงสุด 0.73 เซนติเมตร นอกจากน้ีพบวา่การเติม Betadine® ทุกระดบัความเขม้ขน้ให้จ  านวนรากเฉล่ียสูง
กวา่อาหารท่ีท าให้ปลอดเช้ือดว้ยหมอ้น่ึงความดนัสูงและอาหารท่ีท าให้ปลอดเช้ือดว้ยการเติม Haiter® 
ทุกระดบัความเขม้ขน้ (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่2 อตัราการเจริญเติบโตของยอดฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย‛์ หลงัเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร MS  
                ท่ีเติม Haiter® และ Betadine® ความเขม้ขน้แตกต่างกนัเป็นระยะเวลา 60 วนั 
 

Treatment 
Average 
height 
(cm.) 

Leaves Root Average 
fresh 

weight 
(g) 

Average 
number 
(leaves) 

Average 
length 
(cm.) 

Average 
width 
(cm.) 

Average 
number 
(roots) 

Average 
length 
(cm.) 

Autoclaved 1.80±0.09a 6.6±0.52a 1.14±0.12bc 0.77±0.05ab 4.1±2.02c 0.69±0.78bc 0.31±0.02a 

2 mL/L 
Haiter® 

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 

4 mL/L 
Haiter® 

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 

6 mL/L 
Haiter® 

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 

2 mL/L 
Betadine® 

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 

4 mL/L 
Betadine® 

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 

6 mL/L 
Betadine® 

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 

F-test ** ** ** ** ** ** ** 
C.V. (%) 9.32 10.82 15.97 9.04 46.19 40.71 12.66 

** ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยอกัษรท่ีแตกต่างกนัในสดมภเ์ดียวกนัมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง (p < 0.01) 
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวธีิ Duncan’s multiple range test    
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การรอดชีวติของต้นฟิโลเดนดรอน “รวยทรัพย์” หลงัน าออกจากขวด 
เม่ือน าตน้ฟิโลเดนดรอน “รวยทรัพย”์ ซ่ึงเพาะเล้ียงบนอาหารทุกวิธีการออกจากสภาพปลอด

เช้ือ แล้วน าไปบริบาลในโรงเรือนนาน 30 ว ัน พบว่ารอดชีวิตทั้ งหมดและทุกต้นไม่ชะงักการ
เจริญเติบโต ใบขยายขนาดเพิ่มข้ึน (ภาพท่ี 2) 
 

 

 
   

 
Autoclaved 

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

   

 2 mL/L Betadine®  4 mL/L Betadine®  6 mL/L Betadine®  
 

ภาพที ่2 การเจริญเติบโตของตน้ฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย‛์ หลงัน าออกจากขวดเพาะเล้ียงและอนุบาล 

             ในโรงเรือน เป็นระยะเวลา 30 วนั (บาร์ = 1 ซม.) 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาไม่พบการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรียใ์นอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อท่ีฆ่าเช้ือดว้ยหมอ้
น่ึงความดนัสูง และการเติม Haiter® หรือ Betadine® ทุกความเขม้ขน้ หลงัการเพาะเล้ียงนาน 60 วนั 
แสดงวา่สารเคมี Haiter® และ Betadine® สามารถท าลายจุลินทรียไ์ด ้สอดคลอ้งกบัการการทดลองของ 
Deein, Thepsithar, Thongpukdee, & Tippornwong (2013) ซ่ึงไดร้ายงานวา่ไม่มีการเจริญของจุลินทรีย์
บนอาหารเพาะเล้ียงปลายยอดและตาขา้งเบญจมาศท่ีเติม active chlorine เขม้ขน้ 0.002 0.0025 และ 
0.003% นอกจากน้ีพบว่าไม่มีการเจริญของจุลินทรียบ์นอาหารเพาะเล้ียงเมล็ดกลว้ยไมก้าเรการ่อนและ
กลว้ยไมฟ้าแลนอพซิสท่ีเติม active chlorine เขม้ขน้ 0.005% (Yanagawa, Nagai, Ogino, & Maeguch, 
2006; Chansean & Syoichi, 2007) อาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อสับปะรดท่ีเติม active chlorine เขม้ขน้ 
0.003% หรือ 0.005% (Teixeira, 2006) และอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อออ้ยท่ีเติม active chlorine เขม้ขน้ 
0.1%  การท่ีสารเคมี Haiter® สามารถท าลายจุลินทรียไ์ดเ้น่ืองจากวา่ Haiter® มีสารออกฤทธ์ิคือ sodium 
hypochlorite (NaOCl) เ ม่ือละลายน ้ า ท่ีมีคุณสมบัติเป็นกลางจะเกิดการแตกตัวของโมเลกุลและ
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ปลดปล่อยออกซิเจน (O2) ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็น oxidizing agent และ hypochlorous acid (HClO) 
(Technical Service Group of Occidental Chemical Corporation, 2014) ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีปลดปล่อย active 
chlorine ท่ีสามารถเข้าท าลายโปรตีนของเยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา ไวรัส 
(Matsumoto, Coelho, Momte, & Teixera, 2009) จึงส่งผลให้เกิดการฆ่าเช้ือจุลินทรียเ์หล่าน้ีได ้ส าหรับ 
Betadine® นั้นมีสารออกฤทธ์ิท่ีสามารถท าลายเช้ือจุลินทรียไ์ดเ้ช่นกนัคือ providone-Iodine โดยเม่ือ
ละลายน ้ าจะแตกตวัของโมเลกุลและปลดปล่อย free Iodine (I2) ซ่ึงเป็น active ingredient ท่ีมีคุณสมบติั
สามารถทะลุทะลวงผนงัเซลลข์องจุลินทรียไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว ก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัโดยไปแทนท่ี
ในองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ของจุลินทรีย ์ส่งผลให้เอนไซมใ์นกระบวนการต่าง ๆ หยุด
การท างาน จึงไม่สารมารถสังเคราะห์สารจ าเป็น เช่น กรดกรดอะมิโนหรือกรดไขมนั ซ่ึงจุลินทรียต์อ้ง
ใชใ้นการเจริญเติบโต และน าไปสู่การท าลายเซลล์และตายไปในท่ีสุด (Lepelletier, Maillard, Pozzetto, 
& Simon, 2020; McKeen, 2012)  

นอกจากน้ีความเขม้ขน้ของ Haiter® และ Betadine® ท่ีระดบั 2 4 และ 6 มิลลิลิตรต่อลิตร 
สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียไ์ด ้และส่งผลให้ยอดฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย‛์ มีการเจริญ
ดา้นความสูง จ านวนใบ ความยาวใบ จ านวนราก และความยาวรากไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบัการ
รายงานของ (Pais, et al., 2016) ซ่ึงไดร้ายงานวา่ความเขม้ขน้ของ active chlorine ท่ีเพิ่มข้ึนสามารถยบัย ั้ง
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ไดดี้และการใช ้active chlorine เขม้ขน้ 0.002-0.003 % ไม่ส่งผลยบัย ั้งการ
เจริญเติบโตของตน้เยอบีร่า 

ส าหรับการเจริญเติบโตของยอดฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย‛์ พบวา่ การเติม Haiter® ท่ีระดบั
ความเขม้ขน้ 2 มิลลิลิตรต่อลิตร ส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบดีกว่าการน่ึงดว้ยหมอ้น่ึงความดนัสูง 
และการเติม Betadine® ทุกระดบัความเขม้ขน้มีแนวโนม้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากดีกวา่การน่ึง
ด้วยหม้อน่ึงความดันสูง และเม่ือน าตน้ไปบริบาลในโรงเรือนพบว่าตน้ท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารท่ีเติม
สารเคมีทั้งสองชนิดสามารถรอดชีวิตทั้งหมด จึงนบัไดว้า่การเติมสารเคมี Haiter® และ Betadine® เป็น
วิธีการท่ีสามารถน ามาใชเ้พาะเล้ียงยอดฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย‛์ ทดแทนการใช้หมอ้น่ึงความดนัสูง
ได ้สอดคลอ้งกบัการรายงานของ Deein et al. (2013) ซ่ึงรายงานว่ายอดและตาขา้งของเบญจมาศท่ี
เพาะเล้ียงบนอาหารท่ีเติม sodium hypochlorite สามารถเจริญเติบโตและสร้าง plantlet ไดเ้ทียบเท่าหรือ
ดีกว่าอาหารท่ีน่ึงดว้ยหมอ้น่ึงความดนัสูง นอกจากน้ี Weber, Witherell, & Charkowski (2015) และ 
Brondani et al. (2013) ไดย้ืนยนัถึงประสิทธิภาพท่ีดีของการใชส้ารเคมีส าหรับฆ่าเช้ืออาหารเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่อีก ยิง่กวา่นั้น Weber et al. (2015) ไดร้ายงานวา่ในการผลิตตน้กลา้มนัฝร่ังโดยการใชเ้ทคนิคการ
ท าใหอ้าหารปลอดเช้ือดว้ยสารเคมีฆ่าเช้ือนบัวา่เป็นเร่ืองปกติและปฏิบติัเป็นกิจวตัรในประเทศเคนยา จึง
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เป็นข้อพิสูจน์ว่าการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเช้ืออาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเป็นส่ิงท่ีสามารถปฏิบติัได้และ
น าไปใชก้บัพืชอ่ืน ๆไดเ้ช่นกนั  

จากการทดลองน้ีเห็นไดว้่าการน่ึงด้วยหมอ้น่ึงความดนัสูง การเติมสารเคมีทั้ง Haiter® และ 
Betadine® มีแนวโนม้ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพฒันาของปลายยอดฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย‛์ ท่ี
ต่างกนั โดยอาหารท่ีผา่นการน่ึงดว้ยหมอ้น่ึงความดนัสูงมีแนวโนม้ให้เกิดการยืดยาวของล าตน้ ในขณะ
ท่ี Haiter® มีแนวโนม้ส่งเสริมให้ใบมีการเจริญเติบโตท่ีดี แต่ส าหรับ Betadine® นั้นมีแนวโนม้ส่งเสริม
ให้รากเจริญเติบโตดี ซ่ึงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างของ pH ในอาหาร ซ่ึง
พบว่าอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อก่อนน าไปท าให้ปลอดเช้ือมี pH เร่ิมตน้เท่ากบั 5.8 หลงัจากการน่ึงดว้ย
หมอ้น่ึงความดนัสูง อาหารมี pH ลดลงเล็กนอ้ยคือ 5.6 หลงัจากการเติม Haiter® ปริมาณ 2 4 และ 6 
มิลลิลิตรต่อลิตร ท าใหอ้าหารมี pH เพิ่มข้ึนดงัน้ี 6.8 6.9 และ 7.0 ตามล าดบั ส่งผลให้อาหารมีสภาพเป็น
กลาง ในขณะท่ีการเติม Betadine® ปริมาณ 2 4 และ 6 มิลลิลิตรต่อลิตรนั้นท าให้อาหารมี pH ลดลงดงัน้ี 
5.4 5.2 และ 5.0 ตามล าดบั Owen, Wengerd, & Miller (1991) รายงานวา่ pH ของอาหารท่ีเปล่ียนแปลง
ไปเกิดจากองคป์ระกอบของอาหาร การน่ึงดว้ยหมอ้น่ึงความดนัสูง สภาพแวดลอ้ม และการแลกเปล่ียน
ไอออน จึงนับได้ว่า pH ของอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเป็นปัจจยัส าคัญปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของช้ินส่วนพืช (Sharma, Chaudhary, Kureel, & Sengar, 2018) ซ่ึงระดบัของ pH จะส่งผล
ต่อการดูดซึมธาตุอาหารของพืช (Ramage & Williams, 2002) การเปล่ียนแปลงของ pH ในเซลล์ การเกิด
รากและการเจริญเติบโตของเซลล์ (Ballarin-Denti & Antoniotti, 1991) นอกจากน้ี pH ของอาหารเป็น
ปัจจยัในการส่งเสริมหรือยบัย ั้งความสามารถในการดูดซึมธาตุอาหารของช้ินส่วนพืชได ้เช่น การดูดซึม
แอมโมเนียมในสภาพปลอดเช้ือไดดี้นั้น pH ของอาหารควรอยูร่ะดบั 5.5 เป็นตน้ ดงันั้น pH ท่ีต่างกนัจึง
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลายยอดฟิโลเดนดรอน “รวยทรัพย”์ ท่ีต่างกนั สอดคลอ้งกบัการรายงาน
ของ Shi, Yang, Yan, & Du (2017) ซ่ึงรายงานวา่อาหารเพาะเล้ียงตน้กลา้แอปเปิลพนัธ์ุ ‘Jonagold’ ท่ีมี
ระดบั pH อยูใ่นช่วง 5.0–5.5 ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มจ านวนตน้ไดดี้ แต่ส าหรับอาหารท่ีมีค่า pH อยู่
ในช่วง 6.0–8.0 ส่งเสริมใหเ้กิดการชกัน าราก  
 
สรุป 

1. ในการเพาะเล้ียงปลายยอดฟิโลเดนดรอน ‚รวยทรัพย‛์ สามารถใช้ Haiter® และ Betadine® 
เพื่อท าใหอ้าหารปลอดเช้ือทดแทนการท าให้อาหารปลอดเช้ือดว้ยหมอ้น่ึงความดนัสูง  

2. การใช ้Haiter® และ Betadine® ความเขม้ขน้ 2 4 และ 6 มิลลิลิตรต่อลิตร ท าให้อาหารปลอด
เช้ือจุลินทรีย ์100%  
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3. ปลายยอดท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารท่ีเติม Haiter® และ Betadine® ทุกความเขม้ขน้ มีแนวโนม้
เจริญทางใบและรากดีกวา่อาหารท่ีน่ึงดว้ยหมอ้น่ึงความดนัสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรต่อยอดการศึกษาวิจยัการใช้สารเคมีฆ่าเช้ืออาหารให้ครบวงจรการผลิตตน้กล้าฟิโลเดน
ดรอนในสภาพปลอดเช้ือเพื่อการคา้โดยศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการชกัน ายอด การเพิ่มจ านวนยอดหรือการ
สร้าง plantlet การชกัน าราก และการเจริญเติบโตเม่ือยา้ยออกจากขวด ทั้งน้ีเพื่อสร้างองคค์วามรู้การผลิต
ตน้กลา้ฟิโลเดนดรอนโดยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่อยา่งง่ายและใชต้น้ทุนต ่า 
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