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มทร. ตะวันออก 
สถาบันบัวราชมงคล

ตะวันออก 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชและบัว 

 
รหัสเอกสาร 
Bua-03-02 

 

 
วันที่บงัคับใช ้
29 มี.ค. 64 

 
เขียนโดย : นางสาวจินตนา มุงคุณโคตร 
ควบคุมโดย :  นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น 
อนุมัติโดย :  นางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือหาองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและบัวได้ส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : องค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและบัวพันธุ์บัวอย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและบัวครอบคลุมถึงขั้นตอน การศึกษาค้นคว้า
ส าหรับการวิจัยด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต่าง ๆ ให้ได้ต้นพืชตรงตามสายพันธุ์/ปรับปรุงพันธุ์ ตาม
จ านวน ในระยะเวลาที่ก าหนด ด้วยหลักการวิธีการตามรายงานการวิจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือใช้
ในการทดลอง พืชที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บัว ไม้ดอกไม้ประดับ พืชเศรษฐกิจ หรือพืชที่ผู้ใช้บริการต้องการให้
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ค ำจ ำกัดควำม :  กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หมายถึง การน าเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะ เนื้อเยื่อเซลล์ หรือ
เซลล์ไม่มีผนัง มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อจุลินทรีย์ และอยู่ในสภาพควบคุมอุณหภูมิ แสงและ
ความชื้นเพื่อให้เซลล์พืชที่น ามาเพาะเลี้ยงนั้น ปราศจากเชื้อท่ีมารบกวนและท าลายการเจริญเติบโตของพืช 
กำรชักน ำ  หมายถึง เป็นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่เลี้ยงในอาหารวิทยาศาสตร์สูตรต่าง ๆ ท าให้พืชมี
จ านวนต้นเพ่ิมมากขึ้น อาจจะพัฒนาเป็นหน่อเล็ก ๆ หรือรากภายใน 1-2 เดือน หลังจากนั้นก็ท าการเปลี่ยน
ถ่ายอาหารใหม่ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ ำนวยกำรฯ : เห็นชอบ, อนุมัติและให้ข้อเสนอแนะ 
รองผู้อ ำนวยกำรฯ : ก ากับติดตามให้ข้อเสนอแนะ 
ผู้ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำ : ศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทดลองศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้
เหมาะสมกับพืช สรุปวิเคราะห์และรายงานผล 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1.เอกสารการเตรียมสารละลายเข้มข้นของสูตร MS 
2.เอกสารการเตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโต 
3.เอกสารการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
4.เอกสารการฟอกฆ่าเชื้อ 
5.เอกสารการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ิมปริมาณ ชักน าราก แคลลัส 
6.เอกสารการท าลายเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอน้ า 
7.เอกสารการเตรียม HCL และ NaOH 
8.เอกสารลักษณะเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Bua-03-02_form_1 
2.แบบฟอร์มบันทึกการเตรียมสารละลายเข้มข้นของสูตร MS (1962) Bua-03-02_form_2 
3.แบบฟอร์มบันทึกการเตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโต Bua-03-02_form_3 
4.แบบฟอร์มบันทึกการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Bua-03-02_form_4 
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มทร. ตะวันออก 
สถาบันบัวราชมงคล

ตะวันออก 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชและบัว 

 
รหัสเอกสาร 
Bua-03-02 

 

 
วันที่บงัคับใช ้
29 มี.ค. 64 

 
เขียนโดย : นางสาวจินตนา มุงคุณโคตร 
ควบคุมโดย :  นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น 
อนุมัติโดย :  นางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

5.แบบฟอร์มบันทึกการฟอกฆ่าเชื้อ Bua-03-02_form_5 
6.แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบการติดเชื้อเนื้อเยื่อพืช Bua-03-02_form_6 
7.แบบฟอร์มบันทึกผลการทดลองงานวิจัย Bua-03-02_form_7 
8.แบบฟอร์มเล่มรายงานการวิจัย Bua-03-02_form_8 
9.แผนการด าเนินการทดลอง Bua-03-01_from_1 
 

เอกสำรบันทึก : เอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ข้อเสนอโครงการวิจยั นายกฤตตินกานต์ ทองมา 

นางสาวจินตนา มุงคุณโคตร 
ตู้เก็บเอกสาร  
ห้อง 313(1) 

5 ปี แฟ้มเอกสาร 

บันทึกการเตรียม
สารละลายเข้มข้นของ
สูตร MS (1962) 

นายกฤตตินกานต์ ทองมา 
นางสาวจินตนา มุงคุณโคตร 

ตู้เก็บเอกสาร  
ห้อง 313(1) 

5 ปี แฟ้มเอกสาร 

บันทึกการเตรียมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต 

นายกฤตตินกานต์ ทองมา 
นางสาวจินตนา มุงคุณโคตร 

ตู้เก็บเอกสาร  
ห้อง 313(1) 

5 ปี แฟ้มเอกสาร 

บันทึกการเตรียมอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

นายกฤตตินกานต์ ทองมา 
นางสาวจินตนา มุงคุณโคตร 

ตู้เก็บเอกสาร 
ห้อง 313(1) 

5 ปี แฟ้มเอกสาร 

บันทึกการฟอกฆา่เช้ือ นายกฤตตินกานต์ ทองมา 
นางสาวจินตนา มุงคุณโคตร 

ตู้เก็บเอกสาร 
ห้อง 313(1) 

5 ปี แฟ้มเอกสาร 

บันทึกการตรวจสอบการ
ติดเชื้อเนื้อเยื่อพืช 

นายกฤตตินกานต์ ทองมา 
นางสาวจินตนา มุงคุณโคตร 

ตู้เก็บเอกสาร 
ห้อง 313(1) 

5 ปี แฟ้มเอกสาร 

บันทึกผลการทดลอง
งานวิจัย  

นายกฤตตินกานต์ ทองมา 
นางสาวจินตนา มุงคุณโคตร 

ตู้เก็บเอกสาร 
ห้อง 313(1) 

5 ปี แฟ้มเอกสาร 

เล่มรายงานการวจิัย  นายกฤตตินกานต์ ทองมา 
นางสาวจินตนา มุงคุณโคตร 

ตู้เก็บเอกสาร 
ห้อง 313(1) 

5 ปี แฟ้มเอกสาร 

แผนการด าเนินการ
ทดลอง  

นายกฤตตินกานต์ ทองมา 
นางสาวจินตนา มุงคุณโคตร 

ตู้เก็บเอกสาร 
ห้อง 313(1) 

5 ปี แฟ้มเอกสาร 
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ล ำดับ

ที ่
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด
งำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

      
 

1. ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา 

 รับข้อเสนอ/นโยบาย/แหล่งงาน
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 
 

1 วัน 1.แบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

2. ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา 

 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 

2 วัน 1.เอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา 

 ทดลองศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ         
 
        

3 วัน 1.เอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.แผนการด าเนินการ
ทดลอง 

4. ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา 

 เตรียมสารละลายเข้มข้น     
สารควบคมุการเจรญิเติบโต  
เพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 
 
 
 

1 วัน 1.เอกสารการเตรียม
สารละลายเข้มข้นของสูตร 
MS 
2.เอกสารการเตรียมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต 
3.เอกสารการเตรียม HCL 
และ NaOH 

5. ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา 

 เตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 
 
 

1 วัน เอกสารการเตรียมอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

6. ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา 

 
 

วิจัยฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารเคมี
ต่างๆ 
 
 

1 วัน เอกสารการฟอกฆ่าเช้ือ 

 
 

     

 

  

ด าเนินการทดลอง 

เริ่ม 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

เตรียมอาหารส าหรับวิจัย
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ฟอกฆ่าเช้ือ 

1 

รับข้อเสนอ/นโยบาย/แหล่งงาน 

วางแผนการทดลอง 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) 
ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   
 

7. ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา 

 - หากติดเชื้อให้น าไปท าลาย
โดยใช้หม้อนึ่งความดันไอน้ า 

- หากไมต่ิดเชื้อให้วิจัย
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 
 

1 วัน 1.เอกสารการท าลายเช้ือ
โดยใช้หม้อนึ่งความดันไอ
น้ า 
2.เอกสารลักษณะเนื้อเยื่อ
ที่ติดเช้ือ 
3.แบบฟอร์มบันทึกการ
ตรวจสอบการตดิเช้ือ
เนื้อเยื่อพืช 

8. ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา 

 - วิจัยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช ให้เหมาะสมกับพืช เพื่อ
การเจรญิเติบโต หรือเพิ่ม
ปริมาณต้น ตลอดจนการชัก
น ารากต้นพืช    

- ตรวจสอบการตดิเช้ือเนื้อเยื่อ
ทุก 1 สัปดาห์หากตดิเช้ือให้
น าไปท าลายด้วยหม้อนึ่ง
ความดันไอน้า                                                                                 

6-12 
เดือน 

1.เอกสารการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ เพ่ิมปรมิาณ ชัก
น าราก แคลลัส  
2.แบบฟอร์มบันทึกการ
ตรวจสอบการตดิเช้ือ
เนื้อเยื่อพืช 

9. ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา 

 สรุปวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 
 
 

3 วัน 1.แบบฟอร์มบันทึกผล
การทดลองงานวิจัย 
2.แบบฟอร์มเลม่รายงาน
การวิจัย 

10. ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา 

 น าเสนอผลการทดลองต่อ
ผู้บริหาร 
 

3 ชม.  

    
 
 

  

 

1 

วิจัยการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ
พืช 

สรุปวิเคราะห์ผลการทดลอง 

จบ 

รายงานผลการทดลอง 

ตรวจสอบการ
ติดเชื้อเนื้อเยื่อ

พืช 


