
 

 

ภาคผนวก  

 

การเตรียมสารละลายเข้มข้น (stock solution) ของอาหารสูตร Murashige and Skoog 
(MS,1926) สูตรดัดแปลง 

การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยทั่วไปที่เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะประกอบด้วย ธาตุอาหาร
หลัก ธาตุอาหารรอง วิตามิน และสารอินทรีย์หลายชนิด และบางชนิดซึ่งใช้ปริมาณน้อยมากๆ ดังนั้น
การชั่งสารปริมาณน้อยๆในการเตรียมอาหารแต่ละครั้งท าให้เกิดความผิดพลาดได้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวจึงนิยมเตรียมสารในรูปของสารละลายเข้มข้น (stock solution) 

สารละลายเข้มข้นคือ สารเคมีที่ใช้ในสูตรอาหารโดยเฉพาะธาตุอาหารรองและวิตามินที่เตรียม
ให้มีความเข้มข้นมากกว่าปกติคือให้มีความเข้มข้นตั้งแต่ 10 ถึง 1,000 เท่า เวลาใช้เจือจางให้เท่ากับ
ปริมาณหรือความเข้มข้นของสารอาหารที่ใช้จริงในสูตรอาหาร การเตรียมสารละลายเข้มข้นโดยน า
สารเคมีพวกที่สามารถรวมกันได้โดยไม่ตกตะกอนไว้ด้วยกันเพ่ือไม่ให้มีสรละลายเข้มข้นหลายขวด 
(ตารางท่ี 1) 

อุปกรณ์และสารเคมี 

1) เครื่องแก้วชนิดต่างๆ ได้แก่ บิกเกอร์ กระบอกตวง แท่งแก้วคนสาร ขวดสีชา ขวดปรับ
ปริมาตร 

2) ช้อนตักสารและภาชนะส าหรับชั่งสาร 
3) เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
4) น้ ากลั่น 
5) สารเคมีตามสูตร MS (1962) 

วิธีการ 

1.การเตรียมธาตุอาหารหลัก 

ชั่งสารในกลุ่ม Macronutrients ความเข้มข้น 20X ตามตารางที่ ก.1 แล้วละลายสารแต่ละ
ชนิดแยกกันในน้ ากลั่นแล้วจึงน ามาเทรวมกันในบิกเกอร์ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ที่มีน้ ากลั่น 300 
มิลลิลิตร แล้วคนให้เข้ากัน แล้วท าการปรับปริมาตรเป็น 1,000 มิลลิลิตร โดยใช้ขวดปรับปริมาตร 
(volumetric flask) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร แล้วเทใส่ขวดสีชาพร้อมติดฉลากให้ชัดเจนว่าเป็น MS 
Macronutrients 20X, ชื่อผู้เตรียมและวันที่เตรียม 
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2.การเตรียมธาตุอาหารรอง 

ชั่งสารในกลุ่ม Micronutrients ความเข้มข้น 100X ตามตารางที่ 1 แล้วละลายสารต่ละชนิด
แยกกันในน้ ากลั่น แล้วจึงน ามาเทรวมกันในบิกเกอร์ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ที่มีน้ ากลั่น 300 มิลลิลิตร 
แล้วคนให้เข้ากัน แล้วท าการปรับปริมาตรเป็น 1,000 มิลลิลิตร โดยใช้ขวดปรับปริมาตร 
(volumetric flask) ขนาด 1,000มิลลิลิตร แล้วเทใส่ขวดสีชาพร้อมติดฉลากให้ชัดเจนว่าเป็น MS 
Macronutrients 100X, ชื่อผู้เตรียมและวันที่เตรียม 

3.การเตรียมสารละลายเหล็กในรูป FeEDTA 

การเตรียม FeEDTA ในสูตร MS (1962) ซึ่งประกอบด้วย FeSO4.7H2O และ 
Na2EOTA.2H2O โดยท าเป็นสารละลายเข้มข้นรวมไว้ในขวดเดียวกัน ซึ่งมีความเข้มข้นของสาร 100 
เท่า ท าการเตรียมปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร โดยชั่งสารปริมาตรดังตารางที่ 1 แล้วแยกละลายในน้ าก
ลั่งก่อนน ามาเทรวมกันแล้วปรับ ปริมาตรสุดท้ายเป็น 1,000 มิลลิลิตร เก็บไว้ภายในขวดทึบแสงหรือ
ขวดทีหุ่้มอลูมิเนียมป้องกันแสง พร้อมติดฉลากกว่าเป็น MS Iron 100X, ชื่อผู้เตรียมและวันที่เตรียม 

4.การเตรียม Organic Components (Vitamin) 

เตรียมวิตามินใน MS โดยท าเป็นสารละลายเข้มข้นรวมไว้ในขวดเดียวกัน ซึ่งมีความเข้มข้น
ของสาร 100 เท่า ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ซึ่งใช้ปริมาตรของสารดังตาราง 1 เก็บไว้ภายในขวดทึบ
แสงหรือขวดอลูมิเนียมป้องกันแสง พร้อมติดฉลากอย่างชัดเจนว่าเป็น MS Vitamin 100X, ชื่อผู้
เตรียม,วันที่เตรียม 
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ตารางท่ี ก.1 สูตรอาหาร Murashige and Skoog (MS, 1962) สูตรดัดแปลง 

Macronutrients ปริมาณสารตามสูตร (mg/l) สารละลายเข้มข้น 20 เท่า (g/l) 

NH4NO3 1650.0 33 

KNO3 1900.0 38 
CaCl2.2H2O 440.0 8.8 

MgSO4.7H2O 370.0 7.4 
KH2PO4 170.0 3.4 

Micronutrients ปริมาณสารตามสูตร (mg/l) สารละลายเข้มข้น 100 เท่า (g/l) 

H3BO3 6.2 0.62 
MnSO4.4H2O 22.3 2.23 

ZnSO4.7H2 O 8.6 0.86 
KI 0.83 0.083 

Na2MoO4.2H2O 0.25 0.025 
CuSO4.5H2O 0.025 0.0025 

CoCl2.6H2O 0.025 0.0025 
Iron ปริมาณสารตามสูตร (mg/l) สารละลายเข้มข้น 100 เท่า (g/l) 

Na2EDTA 37.25 3.725 
FeSo4.7H2O 27.85 2.785 
Organic Components ปริมาณสารตามสูตร (mg/l) สารละลายเข้มข้น 100 เท่า (g/l) 

Glycine 2.0 0.2 
Nicotinic acid 0.5 0.05 

Pyridoxine HCl 0.5 0.05 
Thaiamine HCl 0.1 0.01 

0.0-1Inositol 100.0 10.0 
การเตรียมสารละลายเข้มข้นในสูตรอาหารของ Murashige and Skoog (MS, 1962) ดังตารางที่ ก.1 
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ขั้นตอนการเตรียมอาหาร 

เตรียมอาหารสูตร MS ที่เติม Kinetin 3 mg /l  

ขั้นที่ 1 เทน้ ากลั่นในบีกเกอร์ขนาด 300 มิลลิลิตร 

ขั้นที่ 2 ดูดสารสารลายเข้มข้นสูตร MS ลงในบีกเกอร์ตามล าดับ 

-สต๊อกที่ 1 

-สต๊อกที่ 2 

ขั้นที่ 3 เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต Kinetin 3 mg 

ขั้นที่ 4 ใส่น้ าตาล 30 กรัม คนใช้ละลาย  

ขั้นที5่ ปรับปริมาณให้ครบ 1000 มิลลลิลิตร 

ขั้นที่ 6  น าไปปรับความกรด – เบส (NaOH) ด้วยกรดเกลือ (HCl) และโซเดียมไฮดรอกไรด์ 
(NaOH) ให้ได้ประมาณ 5.7 

ขั้นที่ 7 เติมวุ้น 7 กรัม คนให้วุ้นกระจายตัว แล้วยกไปวางบนเตาไฟฟ้าคนเบาๆ เป็นระยะจน
วุ้นละลายรอจนอาหารเดือด (หากเป็นอาหารเหลวที่ใช้ในระบบจุ่มแช่ชั่วคราวจะไม่ใส่วุ้น) 

ขั้นที่ 8 กรอบอาหารลงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เตรียมไว้ ปิดฝา 

ขั้นที่ 9 น าอาหารที่ใส่ถึงเรียบร้อย น าเข้าหม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 
องศาเซลเซียน  ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนี้เวลาเหลา 15 นาที  

ขั้น 10 น าขวดอาหารเพาะเลี้ยงออกมาจากหม้อนึ่งความดันไอที่เย็นแล้วเก็บไว้ในตู้ที่สะอาด
มิดชิด 

วิธีการตัดเนื้อเยื่อหญ้าหวาน 

ท าความสะอาดภายในห้องตัดเนื้อเยื่อ และท าการเช็ดตู้ย้ายเนื้อเยื่อด้วยแอลกอฮอล์ 70 % 
เปิดหลอดรังสีอัลตราไวโอเลตเพ่ือฆ่าเชื้อภายในตู้อย่างน้อย 15 นาที 

1.น าเนื้อเยื่อหญ้าหวานมาตัดเอาเฉพาะส่วนข้อและตัดใบออก และเฉือนส่วนเนื้อเยื่อที่ตาย
ออก (กรณีฟอกหญ้าหวาน) ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร มาเลี้ยงในอาหารแข็งที่เตรียมไว้ตามสูตร 
MS ที่เติม Kinetin 3 mg/l 

2.น าขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีเนื้อเยื่ออยู่ไปวางบนชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภายในห้องท่ี
ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียล ให้แสงเป็นเวลา 6 ชม ต่อวัน 
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วิธีการเลือกและตัดเนื้อเยื่อหญ้าหวานเพื่อน าไปเลี้ยงในระบบจุ่มแช่ชั่วคราว 

เลือกต้นที่เพาะเลี้ยงแบบปกติสูตรอาหารแข็ง MS ที่เติม Kinetin 3 mg/l  ที่เลี้ยงได้ 4 
สัปดาห์ มาตัดในตู้ย้ายเนื้อเยื่อ  

1.ท าการเช็ดตู้ย้ายเนื้อเยื่อด้วยแอลกอฮอล์ 70 % เปิดหลอดรังสีอัลตราไวโอเลตเพ่ือฆ่าเชื้อ
ภายในตู้อย่างน้อย 15 นาที 

2.เลือกเนื้อเยื่อหญ้าหวานที่มียอด 2 ยอด แต่ละยอดมาความยาวประมาน 1 เซนติเมตร มา
เลี้ยงในอาหารเหลวที่เตรียมไว้ตามสูตร MS ที่เตมิ Kinetin 3 mg/l (ในขวดแฝดส่วนบนที่เตรียมไว้) 

3.ประกอบเครื่องจุ่มแช่ชั่วคราว พร้อมติดตั้ง ไว้บนชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภายในห้องที่
ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียล ให้แสงเป็นเวลา 16 ชม ต่อวัน โดยก าหนดเวลาการเติมอาหาร
แบบเป็น 5 ชุดการทดลองดังนี้ 3 นาที ทุกๆ 3, 4, 6, 8 และ 12 ชั่วโมง ตามล าดับ ชุดการทดลองละ 
3 ซ้ า 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 

บันทึกน้ าหนักน้ าหนักสดและนับจ านวนยอดทีละเนื้อเยื่อก่อนจะน าเนื้อเยื่อไปเลี้ยงในระบบ 
จุ่มแช่ชั่วคราว เมื่อครบ 4 สัปดาห์แล้วน าออกมาชั่งน้ าหนักสดและนับจ านวนยอด และน าเนื้อเยื่อไป
อบในตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิที่ 35 องศา 3 วัน แล้วน ามาชั่งน้ าหนักแห้ง แล้วจึงจะน าไปวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ 
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http://www.book.cmru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2008032509163617594&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=th&itemu1=4&scant1=%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c%20%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c.&scanu1=1003&u1=4&t1=%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%20(Curcuma%20longa%20Linn.)%20%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%20%3d%20Micropropagation%20of%20Curcuma%20longa%20Linn.%20%2f%20%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%20%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
http://www.book.cmru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2008032509163617594&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=th&itemu1=4&scant1=%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c%20%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c.&scanu1=1003&u1=4&t1=%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%20(Curcuma%20longa%20Linn.)%20%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%20%3d%20Micropropagation%20of%20Curcuma%20longa%20Linn.%20%2f%20%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%20%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
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17. กิตติศักดิ์ โชติกเดชำณรงค์. 2561. ผลของเทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อต่อการเพาะเลี้ยงหนามแน่
แดงในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 “ศาสตร์
เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 193-198. 

18. กิตติศักดิ์ โชติกเดชำณรงค์. 2561. การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในโรงเรียนป่าซาง จังหวัดล าพูน. การประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” เล่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: 202-208. 
 

 

รำงวัลทีไ่ด้รับ 
1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประจ าปี  2556 
2. รางวัลระดับรองอันดับหนึ่ง รางวัลผลงานการวิจัยและการสร้างสรรค์ระดับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปี 2558  
3. รางวัลพระพิฆเนศวรทองค า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ประจ าปี 2561 
 
ประสบกำรณ์กำรเป็นวิทยำกร 

1. เรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น” วันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 ณ อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย การสกัดสารทุติยภูมิจากพืช และการวิเคราะห์สาร
สกัดโดยเทคนิค โครมาโตกราฟี” วันที่ 8-9 กันยายน 2555 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

3. เรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ”  วันที่ 30 เมษายน-1 
พฤษภาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา อาคาร 13 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
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4. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 1” วันที่ 28-30 มีนาคม 2550 ณ 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

5. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 2” วันที่ 30 มีนาคม- 1 เมษายน 
2551 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ ยง เนื้ อ เยื่ อ พืช  อาคาร 40 ปี  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

6. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 3” วันที่ 30 มีนาคม- 1 เมษายน 
2552 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ ยง เนื้ อ เยื่ อ พืช  อาคาร 40 ปี  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

7. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 4” วันที่ 31 มีนาคม- 2 เมษายน 
2553 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ ยง เนื้ อ เยื่ อ พืช  อาคาร 40 ปี  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

8. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 5” วันที่ 31 มีนาคม- 1 เมษายน 
2554 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ ยง เนื้ อ เยื่ อ พืช  อาคาร 40 ปี  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

9. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 6” วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

10. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 7” วันที่ 31 มีนาคม- 1 เมษายน 
2556 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ ยง เนื้ อ เยื่ อ พืช  อาคาร 40 ปี  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

11. เรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น” วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

12. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสู่การจัดท าแผนเชิงปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตาม
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี วันที่ 31 ตุลาตม – 1 พฤศจิกายน 
2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

13. เรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย” วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

14. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 9” วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

15. เรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย” วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

16. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียน Smart YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 
“เทคนิคการเพาะเลี้ ยงเนื้อเยือพืชอย่างง่าย รุ่นที่  1” วันที่  17 มกราคม 2559 ณ 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

17. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียน Smart YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 
“เทคนิคการเพาะเลี้ ยงเนื้อเยือพืชอย่างง่าย รุ่นที่  2” วันที่  24 มกราคม 2559 ณ 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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18. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียน Smart YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 
“เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือพืชเบื้องต้น” วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

19. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียน Smart YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 
“เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือพืชเบื้องต้น” วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

20. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการทางชีววิทยาเพ่ือท้องถิ่น เรื่อง “เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

21. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มการเรียนรู้ Gifted เคมี ชีวเคมี 
และฟิสิกส์ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่าง
ง่าย” วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

22. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ 29-30 
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

23. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ 26-27 
สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิ ทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

24. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ 23-24 
กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา. ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและ
วิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู รุ่นที่ 1. ระหว่างวันที่ 18-19 กุมพาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 90 
ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

27. โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและการออกแบบกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาส าหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 
2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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28. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายส าหรับบุคคลทั่วไป 
รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ประสบกำรณ์อื่นๆ 
1. นักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยงให้กับนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส าหรับเยาวชน 
2. ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การขยายพันธุ์หอมแดงโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” 

ของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ. ล าพูน ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทชีวภาพ ในการประกวดแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2556 จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 และได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม. 4-ม. 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 วันที่ 
19 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดล าพูน 

3. ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าหวาน” ของนักเรียน
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ. ล าพูน 

4. ที่ปรึกษาโครงการฝึกทักษะอาชีพ เรื่อง “การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana 
bertoni) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ของนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ. สะเมิง จ. 
เชียงใหม่ 

5. ผู้เชี่ยวชาญใน “โครงการเสริมสร้างความพร้อมสู่สถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานระดับนานาชาติ” ของศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ เรื่อง การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana 
Bertoni.) ในสภาพปลอดเชื้อ ของ นางทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

7. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ เรื่อง การผลิตเมล็ดเทียมของหญ้าหวานเพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรม ของ นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

8. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากสารละลาย
ส าหรับปลูกพืชไม่ใช้ดินต่อการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ของ 
นางสาวกนกวรรณ เกิดกูล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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9. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ เรื่อง อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ าเพ่ือการ
ขยายพันธุ์หญ้าหวาน ของ นายวรรธนา จะนู หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เรื่อง ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราของสารสกัดหยาบ
จากเหง้าสมุนไพรไทยต่อเชื้อเกลื่อน ของ นางสุปราณี คันธา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

11. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความวิชาการในงานประชุม “URU International Conference 
on Science and Technology 2016” 1-2 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

12. ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนน้ าดิบวิทยารางวัลเหรียญเงินจากการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "ผลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในท้องถิ่น ในขวดแก้วและขวด
พลาสติก โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย" จากงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
ครั้งที่ 66 ประจ าปี 2559 

13. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เรื่อง การชักน าให้เกิดยอดและการออกดอกของกุหลาบ
หนูในหลอดทดลอง ของ นางสาว อัมพิกา ติ๊บกวาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ชีววิทยาศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

14. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความวิชาการในงานประชุม การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”  

15. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยของวารสาร “NU. International Journal of Science” 
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