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มทร.ตะวันออก 
สถาบันบัวราชมงคล

ตะวันออก 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานพฒันาการผลิตต้นพนัธุบ์ัวและพืชอ่ืนๆ

จากเทคโนโลย ี

 
รหัสเอกสาร 
Bua-03-03 

 
วันที่บงัคับใช ้
29 มี.ค.64 

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

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือผลิตต้นพันธุ์บัวและพืชอ่ืนๆ จากเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส าหรับการจ าหน่ายได้ส าเร็จ  

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนต้นพนัธุ์บัวและพืชอ่ืนๆ จากเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร้อยละ 70 (จากความต้องการผู้ใช้บริการ) 
ขอบเขตงำน :        งานผลิตต้นพันธุ์บัวและพืชอ่ืนๆ จากเทคโนโลยีเป็นการปฏิบัติงานที่คลอบคลุมตั้งแต่ การวางแผนงาน

การผลิตตามค าสั่งซื้อหรือแผนงานการจ าหน่ายต้นพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อประจ าปีของสถาบันฯ 
ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

ค ำจ ำกัดควำม :       กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หมายถึง การน าเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะ เนื้อเยื่อเซลล์ 
หรือเซลล์ไม่มีผนัง มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อจุลินทรีย์ และอยู่ในสภาพควบคุมอุณหภูมิ แสง
และความชื้นเพ่ือให้เซลล์พืชที่น ามาเพาะเลี้ยงนั้น ปราศจากเชื้อที่มารบกวนและท าลายการเจริญเติบโตของ
พืช 
     กำรชักน ำ  หมายถึง เป็นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่เลี้ยงในอาหารวิทยาศาสตร์สูตรต่าง ๆ ท าให้พืชมี
จ านวนต้นเพ่ิมมากขึ้น อาจจะพัฒนาเป็นหน่อเล็ก ๆ หรือรากภายใน 1-2 เดือน หลังจากนั้นก็ท าการเปลี่ยน
ถ่ายอาหารใหม่ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  

ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา : วางแผนด าเนินงานการงานผลิต ตรวจสอบการติดเชื้อต้นพันธุ์พืชและบัว  
ผู้ปฏิบัติงานผลิตพืช : ผลิตพันธุ์พืชและบัวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1.เอกสารการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
2.การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืช 
3.เอกสารการเพ่ิมปริมาณเนื้อเยื่อ การชักน าของราก 
4.เอกสารการท าลายเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอน้ า 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Bua-03-03_form_1 
2.แบบฟอร์มแผนการด าเนินงานผลิตพันธุ์พืช Bua-03-03_form_2 
3.แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบการติดเชื้อเนื้อเยื่อ Bua-03-02_form_6 

เอกสำรบันทึก : เอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
บันทึกการตรวจสอบการ

ติดเชื้อเนื้อเยื่อ 
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 

 รับงานการผลิตพันธ์ุพืชตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 
 

30 
นาที 

1.แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
ผลิตภณัฑ์เพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อ 

2. ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา 

 จัดท าแผนการด าเนินงานการ
ผลิตพันธ์ุพืช 
 
 

2 
ช่ัวโมง 

2.แบบฟอร์มแผนการ
ด าเนินงานผลิตพันธ์ุพืช 
 

3. ผู้ปฏิบัติงานงานผลติ
ต้นพันธ์ุพืช 

 ด าเนินการผลิตพันธุ์พืช ดังน้ี 
1. เตรียมอาหาร 
2. คัดเลือกเนื้อเยื่อ 
3. ฟอกฆ่าเช้ือ 
4. ย้ายลงขวดอาหาร 
5. เพาะเลี้ยงเพื่อเพิม่ปริมาณต้น
ตลอดจนการชักน ารากต้นพืช 

6-12 
เดือน 

1.แบบฟอร์มแผนการ
ด าเนินงานผลิตพันธ์ุพืช 
2.เอกสารการเตรียม
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
3.การฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วน
พืช 
4.เอกสารการเพิ่มปริมาณ
เนื้อเยื่อการชักน าของราก 

4. ผู้ปฏิบัติงานงานผลติ
ต้นพันธ์ุพืช 

 -น าส่งเนื้อเยื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
วิจัยและพัฒนาตรวจสอบการ
ติดเชื้อ 

30 
นาที 

1.แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
ผลิตภณัฑ์เพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อ                      
2.แบบฟอร์มแผนการ
ด าเนินงานผลิตพันธ์ุพืช                            

5. 
 
 

ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา 

 ตรวจสอบการตดิเช้ือ/คุณภาพ
ของเนื้อเยื่อ 
 
 
 
 
 

1 วัน แบบฟอร์มบันทึกการ
ตรวจสอบการตดิเช้ือ
เนื้อเยื่อ 

   
 

   

ด าเนินการผลิตพันธุ์พืช 

เริ่ม 

วางแผนการด าเนินงาน
การผลิตพันธุ์พืช 

รับงานตามความต้องการ   
ของผู้ใช้บริการ 

 

น าส่งเนื้อเยื่อ 

1 

ตรวจสอบ  

ปลอดเชื้อ ติดเชื้อ 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) 
ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   
 

 
 
 

     

6. ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา 

 ท ำลำย 
น าไปท าลายโดยหม้อนึ่งความ
ดันไอน้ า 
จ ำหน่ำย 

ด าเนินการจ าหน่ายใหผู้้สั่งซื้อ
ตามมาตรฐานข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานการหารายได ้

1 ชม. 
 
 
 

1.เอกสารการท าลายเช้ือ
โดยใช้หม้อนึ่งความดันไอ
น้ า                           

    
 
 

  
จบ 

1 

ติดเชื้อ ปลอดเชื้อ 

จ าหน่าย ท าลาย 


