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 ศึกษาผลของสารฆ่าเชือ นาํมนัหอมระเหยจากพืช และสารผสมระหวา่งสารฆ่าเชือหรือนาํมนัหอม
ระเหยจากพืช ความเขม้ขน้ 9 – 396 ไมโครลิตรในอาหารเพาะเลียงปริมาตร 20 มิลลิลิตร ต่อการปลอดเชือของ 
อาหารเหลวและอาหารแขง็สูตร Murashige and Skoog (MS) สูตรดดัแปลงของ Vacin and Went (VW) และสูตร
ดดัแปลงของ Hyponex โดยอาหารไม่ผา่นการนึงฆ่าเชือ ทีเก็บไวน้าน 2 สปัดาห์ พบวา่สารทีทาํใหป้ลอดเชือส่วน
ใหญ่มีประสิทธิภาพในการทาํใหอ้าหารเหลวและอาหารแขง็สูตร MS ปลอดเชือได ้ ขณะทีมีประสิทธิภาพลดลง
ในอาหารเหลวและอาหารแขง็สูตรดดัแปลงของ VW และสูตรดดัแปลงของ Hyponex ปลอดเชือ อยา่งไรก็ตาม
สารทีทาํใหป้ลอดเชือบางชนิดในความเขม้ขน้ดงักล่าวไม่สามารถทาํใหอ้าหารนีปลอดเชือได ้ ทาํการคดัเลือก
อาหารทงัหมดทีเติมสารทีทาํใหป้ลอดเชือทีมีการปลอดเชือ 95 – 100 เปอร์เซ็นต ์มาทาํการเพาะเลียงพืชเศรษฐกิจ
บางชนิด พบวา่ยอดและขอ้ของเบญจมาศ และยอดของสับปะรด สามารถเติบโตไดดี้บนอาหารแขง็สูตร MS ที
เติม 10% povidone-iodine ความเขม้ขน้ 108 ไมโครลิตรต่ออาหารเพาะเลียงปริมาตร 20 มิลลิลิตร และ 6% NaOCl 
ความเขม้ขน้ 36 ไมโครลิตรตอ่อาหารเพาะเลียงปริมาตร 20 มิลลิลิตร ตามลาํดบั ส่วนการฟืนฟพืูชจากการ
ปนเปือน นาํยอดกลว้ยและขมินเพาะเลียงบนอาหารแขง็สูตร MS ทีเติม 6% NaOCl ความเขม้ขน้ 36 ไมโครลิตร
ต่ออาหารเพาะเลียงปริมาตร 20 มิลลิลิตร หลงัจาก 4 สปัดาห์ของการเพาะเลียงไม่พบการปนเปือนและพืชเติบโต
ไดดี้ ส่วนเมลด็กลว้ยไม ้ Dendrobium secundum มีการเติบโตเป็นโพรโทคอร์มไดดี้ในอาหารเหลวสูตรดดัแปลง
ของ VW ทีเติม 6% NaOCl ความเขม้ขน้ 180 ไมโครลิตรต่ออาหารเพาะเลียงปริมาตร 20 มิลลิลิตร โพรโทคอร์ม
และยอดกลว้ยไม ้D. secundum เจริญไดบ้นอาหารแขง็สูตรดดัแปลงของ VW ทีเติม 6% NaOCl ความเขม้ขน้ 36 
ไมโครลิตรต่ออาหารเพาะเลียงปริมาตร 20 มิลลิลิตร เช่นเดียวกบัเมลด็และโพรโทคอร์มกลว้ยไม ้ Phalaenopsis 
‘Silky Moon’ ทีพบการเติบโตดีทีสุดในอาหารเหลวและอาหารแขง็สูตรดดัแปลงของ Hyponex ทีเติม 6% NaOCl 
ความเขม้ขน้ 36 ไมโครลิตรต่ออาหารเพาะเลียงปริมาตร 20 มิลลิลิตร และ 6% NaOCl ความเขม้ขน้ 108 
ไมโครลิตรต่ออาหารเพาะเลียงปริมาตร 20 มิลลิลิตร ตามลาํดบั 
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 Effect of disinfectants, plant essential oils, and combination between disinfectants 
and plant essential oils at the concentration of 9 – 396 μL/20-mL culture medium on sterile 
condition of liquid and solid Murashige and Skoog (MS), Modified Vacin and Went (VW), and 
Modified Hyponex without autoclaving, kept for 2 weeks, were investigated. It was found that 
most of the sterilizing agents provided sterile conditions of MS medium whereas the 
effectiveness was lessen in Modified liquid and solid VW and Modified Hyponex. Moreover, some 
sterilants at the certain concentrations could not provide sterile conditions of these media. All 
sterilant-treated media that obtained 95 – 100% sterile conditions were chosen for culturing some 
economic plants. It was shown that shoots and nodes of chrysanthemum and shoot of pineapple 
could be grown well on solid MS medium treated with 10% povidone-iodine at the concentration of 
108 μL/20-mL medium and 6% NaOCl at the concentration of 36 μL/20-mL medium, 
respectively. For recovering in vitro plants from contamination, contaminated banana and turmeric 
shoots were cultured on solid MS medium treated with 6% NaOCl at the concentration of 36 μL/20-
mL medium. No sign of contamination was found on medium after culturing for 4 weeks and plant 
grew well. For seed of Dendrobium secundum, the best growth of seeds that regenerated to 
protocorm was found in Modified liquid VW treated with 6% NaOCl at the concentration of 180 
μL/20-mL medium. Furthermore, protocorm and young shoots of D. secundum grew well on 
Modified solid VW treated with 6% NaOCl at the concentration of 36 μL/20-mL medium. In 
addition, seeds and protocorm of Phalaenopsis ‘Silky Moon’ gave the best growth in Modified liquid 
and solid Hyponex medium treated with 6% NaOCl at the concentration of 36 μL/20-mL medium 
and 108 μL/20-mL medium, respectively. 
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