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บทปฏิบัติการ 
การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ (Tissue) 

 
ความหมาย 

เป็นวธีิการขยายพนัธ์ุพืช ดว้ยการน าช้ินส่วนพืช (ท่ียงัมีชีวิต) เช่น ล าตน้ ยอด ตาขา้ง เมล็ด ดอก  
ช่อดอก ใบ กา้นใบ อบัละอองเกสร มาเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์และเล้ียงในสภาพท่ีเหมาะสม ช้ินส่วน
นั้นสามารถเจริญเติบโต และพฒันาเป็นพืชท่ีสมบูรณ์ มีทั้งส่วนใบ ล าตน้ และราก ท่ีสามารถออกปลูกใน
สภาพธรรมชาติได ้
 
ประโยชน์ของการขยายพันธ์ุด้วยเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ 
 ในปัจจุบนัเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการเกษตร โดยเฉพาะในดา้น 
การขยายพนัธ์ุ เน่ืองจากสามารถขยายพนัธ์ุพืชไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความสม ่าเสมอ ไดป้ริมาณมากในระยะเวลา
สั้น การเพาะเล้ียงมีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดั ดงัน้ี 
 ข้อดีของการขยายพันธ์ุด้วยเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ้ 

1. เพิ่มปริมาณไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น 
2. ตน้ท่ีไดมี้ลกัษณะทางพนัธุกรรมเหมือนพอ่แม่ 
3. ตน้พืชท่ีไดจ้ะโตเร็วและมีขนาดสม ่าเสมอ เก็บเก่ียวผลผลิตไดพ้ร้อมกนั และผลผลิตไดม้าตราาน 
4. ตน้ท่ีไดจ้ะปลอดโรค 
5. เพื่อเก็บรักษาและแลกเปล่ียนพนัธ์ุพืช 
ข้อจ ากัดของการขยายพันธ์ุด้วยเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ 
1. ลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีตอ้งการอาจเปล่ียนแปลงไปจากเดิม (กรณีการชกัน าตน้จากแคลลสั) 
2. ในพืชบางชนิด (กรณีไมเ้น้ือแขง็) ชกัน าการเกิดรากค่อนขา้งยาก 
3. การยา้ยปลูกตน้ไมจ้ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ลงปลูกในดินค่อนขา้งยาก 
4. การลงทุนสูง เพราะตอ้งใชห้้องปฏิบติัการ เคร่ืองมือ สารเคมีเฉพาะทางซ่ึงมีราคา งานประณีตจึงมี

ค่าแรงสูง ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการคน้ควา้เทคนิคและอาหารท่ีเหมาะสม รวมทั้งตอ้งลงทุนในการ
สร้างหอ้งปฏิบติังานสูง ท าใหต้น้ทุนในการผลิตต่อหน่วยค่อนขา้งสูง จะตอ้งผลิตจ านวนมาก ๆ  
จึงจะคุม้ 

 
วตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่จากอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของพืช 
 2. น าพืชท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อมาเพาะปลูก 
 
พนัธ์ุพชื  ตน้ไมแ้ละสมุนไพรต่าง ๆ ในโรงเรียน 
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วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี  
1. ตน้ไมแ้ละสมุนไพรต่าง ๆ  
2. ตูถ่้ายเช้ือ 
3. Hot oven 
4. หมอ้น่ึงอบไอน ้า 
5. เคร่ืองชัง่ 
6. เคร่ืองวดั pH 
7. เตาไฟฟ้า 
8. ชอ้นตกัสารและแท่งแกว้คนสาร 
9. ขวดรูปชมพู่ 
10. บีกเกอร์ 
11. กระบอกตวง 
12. ขวดใส่อาหารและน ้ากลัน่ 
13. ปากคีบ 
14. มีดผา่ตดั 
15. จานเล้ียงเช้ือ 
16. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
17. กระดาษอลูมิเนียม 
18. คลอรอกซ์ 15% 
19. Tween 
20. อาหารสูตรแขง็ MS 

หมายเหตุ อุปกรณ์ 7 – 15 ตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยหมอ้น่ึงความดนัก่อนน าเขา้ตูถ่้ายเช้ือ 
 
วธีิปฏิบัติ 
ขั้นตอนในการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั ๆ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การคดัเลือกแม่พนัธ์ุดี 
2. การเตรียมช้ินส่วนและการฟอกฆ่าเช้ือ 
3. การทวจี  านวนหรือเพิ่มจ านวน 
4. การชกัน าราก 
5. การยา้ยออกปลูกในโรงเรือนอนุบาล 

 
1. การคัดเลอืกแม่พนัธ์ุดี 
 ใหค้ดัเลือกแม่พนัธ์ุท่ีมีลกัษณะดี ใหป้ริมาณผลผลิตมากสม ่าเสมอ เติบโตรวดเร็ว แขง็แรง สมบูรณ์ 
ปราศจากโรคและแมลง ใหผ้ลผลิตสูง สารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ 
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2. การเตรียมช้ินส่วนและการฟอกฆ่าเช้ือ ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1 การเลือกช้ินส่วนพืช ให้เลือกช้ินส่วนท่ีจะน ามาตดัเน้ือเยือ่ เช่น ตายอด ตาขา้ง ราก ใบ มีความยาว
ประมาณ 2 เซนติเมตร แยกช้ินส่วนพืชจดัวางให้เป็นระเบียบ 
 2.2 การฟอกฆ่าเช้ือ เพื่อก าจดัจุลินทรียแ์ละส่ิงสกปรกท่ีติดมากบัช้ินส่วนพืช ท าโดย  
  2.2.1 น าช้ินส่วนพืชไปลา้งน ้ าใหส้ะอาดผสมผงสักฟอก 2-3 คร้ัง 
  2.2.2 น าช้ินส่วนพืชมาแช่ในแอลกอฮอล ์70% เป็นเวลา 5 นาที ในขั้นตอนน้ีท าในตูถ่้ายเช้ือ 
  2.2.3 ท าการฟอกช้ินส่วนพืชใน Clorox 15% ใส่ tween เล็กนอ้ย เป็นเวลา 25 นาที 
  2.2.4 ลา้งช้ินส่วนพืชดว้ยน ้ากลัน่ปลอดเช้ือ 3 คร้ัง คร้ังละ 5 นาที 
  2.2.5 น าช้ินส่วนพืชดงักล่าว มาเตรียมพนัธ์ุเร่ิมตน้โดยการโดยการน ามาตดัแต่งใหพ้อเหมาะ 
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ให้ท าในตูป้ลอดเช้ือ 
 2.3 การน าช้ินส่วนพืช มาเล้ียงในอาหาร 
 ในขณะท่ีมีการเตรียมช้ินส่วนและการฟอกฆ่าเช้ือ ตอ้งเตรียมอาหารสังเคราะห์สูตรดดัแปลงใหแ้ลว้
เสร็จก่อนเวลา 30 นาที มีลกัษณะเป็นวุน้และแขง็ตวัในจานเล้ียงเช้ือ หลงัจากนั้นน าช้ินส่วนพืชมาวางเพื่อเล้ียง
บนอาหารดดัแปลงของ Murashige & Skoog 1962 (MS) ท่ีเตรียมไว ้ใหพ้อเหมาะกบัจานเล้ียงเช้ือไม่แน่น
จนเกินไป 
 ตวัอยา่งสูตรอาหารท่ีนิยมใชใ้นการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ คือ 
 • สูตร MS (Murashige & Skoog, 1962) 
 • สูตร VW (Vaein & Went, 1949) 
 
3. การทวจี านวนและเพิม่จ านวน 
 ท าการเพิ่มปริมาณช้ินส่วนพืช โดยการยา้ยช้ินส่วนพืชหลาย ๆ ช้ินส่วนท่ีผา่นการตดัแต่งแลว้ในสูตร
อาหาร MS เก็บไวใ้นชั้นวางหรือตู ้ท่ีมีแสงสวา่งและมีอุณหภูมิระหวา่ง 18 – 25 องศาเซลเซียส 

เม่ือครบประมาณ 1 เดือน ให้ท าการยา้ยช้ินส่วนพืชท่ีผา่นการคดัเลือกจากการเจริญเติบโตไดดี้ใน 
จานเล้ียงเช้ือ มาวางในสูตรอาหาร MS ในขวดแกว้ขนาดเล็ก จ  านวน 1 ช้ินส่วน :  1 ขวดแกว้ เก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 
ระหวา่ง 18 – 25 องศาเซลเซียส ท าการดดัแปลงหลาย ๆ ขวด จนไดป้ริมาณตามตอ้งการ 
 
4. การชักน าราก 
 เม่ือเพิ่มปริมาณตน้ไม ้ไดจ้  านวนตามตอ้งการใหช้กัน าให้เกิดราก โดยการตดัแต่งยอกเล้ียงในอาหาร 
MS + NAA 0.35 มก/ลิตร + น ้าตาล 60 กก./ลิตร ใหมี้การเจริญเติบโต 
 
5. การย้ายออกปลูกในโรงเรือนอนุบาล  
 เม่ือช้ินส่วนพืชเจริญเติบโต ใหล้า้งวุน้ออกยา้ยออกปลูกในโรงเรือนอนุบาล 
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การตรวจและวเิคราะห์ผล 
 ในระหวา่งท่ีเพาะเล้ียงช้ินส่วนพืชในหอ้งปฏิบติัการและยา้ยปลูกในโรงเรือนอนุบาล ใหมี้การบนัผล
สัปดาห์เร่ิมตน้ , 1 , 2 , 3 ,4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 และ 10 ดงัน้ี 

1. วดัค่าความสูงของการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด เปรียบเทียบกนั 
2. ลกัษณะของเน้ือเยื่อท่ีเจริญเติบโต 
3. รูปภาพการเจริญเติบโต 

 
บันทกึผลการทดลอง 

ในระหว่างการเจริญเติบโตในห้องปฏิบัติการ 

ค่า 
ระยะเวลา (สัปดาห์) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ค่า
คว

าม
สูง
 

(cm
)  

ชนิดท่ี 1            
ชนิดท่ี 2            
ชนิดท่ี 3           

 

ลกั
ษณ

ะ

เนื
อ้เย

ือ่ 

 

ชนิดท่ี 1           

ชนิดท่ี 2           

ชนิดท่ี 3           

 

ภา
พป

ระ
กอ

บ 

 

ชนิดท่ี 1           

ชนิดท่ี 2           
ชนิดท่ี 3           

 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ในระหว่างการปลูกในโรงเรือนอนุบาล 

ค่า 
ระยะเวลา (สัปดาห์) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ค่า
คว

าม
สูง
 

(cm
)  

ชนิดท่ี 1            
ชนิดท่ี 2            
ชนิดท่ี 3           

 

ลกั
ษณ

ะ

เนื
อ้เย

ือ่ 

 

ชนิดท่ี 1           

ชนิดท่ี 2           

ชนิดท่ี 3           

 

ภา
พป

ระ
กอ

บ 

 

ชนิดท่ี 1           

ชนิดท่ี 2           
ชนิดท่ี 3           

 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
วเิคราะห์และสรุปผล 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 


