
สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จังหวดัชลบรุี



สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เป็นหน่วยงานที่พัฒนามาจากงานวิจัย 

และอนุรักษ์พันธุกรรมบัว โดย ผศ.ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ภาควิชาพืชศาสตร์ 

เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ต่อมาได้มีการจัดตั้งให้เป็นสถานีวิจัยบัวและถ่ายทอด

เทคโนโลยี และได้รับการจัดตั้งให้เป็นสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 19 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงสถาบันบัวฯ นับเป็นสถาบันแห่งแรกของทวีปเอเชีย  

ที่สามารถผสมพันธุ์บวัฝรัง่ไดส้ าเรจ็ทางสถาบันบัวฯได้อนรุกัษ์พันธุ์บัวพ้ืนเมืองของ

ไทยและรวบรวมพันธุ์บัวจากทั่วทุกภูมิภาคของโลกมีเครือข่ายความร่วมมือ      

ในระดับชาติ และระดับนานาชาติกับสถานศึกษา และสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน า   

ของโลกจนก่อให้เกิดธนาคารพันธุกรรมบัวที่มีการรวบรวมพันธุ์บัวจากทั่วโลก 

และได้ปรับปรุงพันธุ์ตลอดจนพัฒนาสายพันธุ์บัวขึ้นเองจ านวนมากไม่น้อยกว่า 

500 สายพันธุ์ มีทั้งพันธุ์บัวที่มีดอกขนาดใหญ่ยักษ์และขนาดเล็กจิ๋วที่สุดในโลก 

นอกจากนี้ยังมีพันธุ์บัวแปลกที่หาชมได้ยากท าให้มีศักยภาพในการพัฒนาพันธุ์บัว

จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในปัจจุบันสถาบันบัวฯได้รับรางวัลจากการส่ง

บัวประกวดในระดับนานาชาติ จ านวน 15 สายพันธุ์ 28 รางวัล ได้แก่ มังคลอุบล,

จุฬารัตน์, วันวิสาข,์ เตือนตา, ชาญวิทย,์ ดวงตาสวรรค์, เยาวลักษณ์, ตะวันออก,

มายารานี , มุตตาสินธุ์ , ศรีชล , เรดไจแอนท์ , มหาสมบัติ , ฟ้าตะวันออก 

และทองข่าย



7. มีความคล่องตัวและกระฉับกระเฉงว่องไว

1. ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุก ๆ คนด้วยความจริงใจ

2. ต้องมีกริยามารยาทดีเป็นนิสัย

3. มีวาจาที่สุภาพไม่ก้าวร้าวผู้อื่น

4. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสะอาด

บุคลิกภาพและมารยาทในการตอ้นรบั

6. มีปฏิภาณไหวพริบในการตอบข้อซักถาม   

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

5. ร่างกายสะอาดอยู่เสมอ



ล ำดบั

ท่ี
ผูร้บัผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/

รำยละเอียดงำน
ระยะเวลำ เอกสำรท่ีเกีย่วขอ้ง

1. บุคลากร

สถาบันบัวฯ

1.กล่าวค าทกัทาย

2.สอบถามความ

ต้องการขอรับบริการ

10 นาที

2. ผู้ปฏบัิติงาน

การบริการผู้

เข้าเย่ียมชม/

ศึกษาดูงาน

ด าเนินการบริการผู้เข้า

เย่ียมชม/ศึกษาดูงาน

1 วัน เอกสารเผยแพร่

ความรู้

3. ผู้ปฏบิัติงาน

การบริการผู้

เข้าเย่ียมชม/

ศึกษาดูงาน

ผู้เข้ารับบริการ/ศึกษาดู

งานประเมินความพึง

พอใจ

10 นาที แบบประเมินความ

พึงพอใจในการเข้า

รับบริการ

4. ผู้ปฏบิัติงาน

การบริการผู้

เข้าเย่ียมชม/

ศึกษาดูงาน

จัดท ารายงานสรุปผล

การด าเนินงาน

1 สปัดาห์ รายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน

5. คณะกรรมกา

รบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

พิจารณาผลการ

ด าเนินงาน

30 นาที รายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน

เร่ิม

ให้การต้อนรับ

จบ

ด าเนินการบริการผู้เข้าเย่ียมชม/

ศึกษาดูงาน

ประเมินความพึงพอใจ

ในการเข้ารับบริการ/ศึกษาดูงาน

สรุปผลการด าเนินงาน

พิจารณาผลการด าเนินงาน



กรณีมาเยีย่มชมบวัหรอืซื้อพนัธุบ์วั

1. สอบถามว่าจะชมบัวในห้องนิทรรศการก่อนหรือ

จะซ้ือบัวเลย

1.1 กรณีชมบวั ให้ประสานงานกับนักวิชาการ

เพ่ือมาให้บริการ

1.2กรณีไม่ชมบวั ให้ประสานงานกับบุคลากรที่

เกี่ยวข้องและเชิญลงแปลงบัวล่าง

ไม่ทราบว่าจะชมบัวในห้องนิทรรศการก่อนหรือจะซ้ือ

บัวเลยครับ/คะ

กรณีชมบัว รอสักครู่ นะครับ/คะ เ ด๋ียวจะ

ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ให้ครับ/ค่ะ

กรณีไม่ชมบวั เพ่ือความสะดวกรบกวนเชิญลงไป

ที่แปลงบัวล่างครับ/ค่ะ (แนะน าทาง)

1. สอบถามว่ามาสั่ ง ซ้ือหรือมารับดอกบัวสด

อบแห้งในโหลแก้ว

1.1 กรณีสัง่ซ้ือ ให้เชิญไปที่ห้องผลิตภัณฑ์หรือ

ประสานงานกบับุคลากรที่เกี่ยวข้อง        

1.2 กรณีรับ ให้ประสานงานกับบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง

ไม่ทราบว่ามาสั่งซ้ือหรือมารับดอกบัวสดอบแห้งใน

โหลแก้วครับ/คะ

กรณีสัง่ ซ้ือ รอสักครู่ นะครับ/คะ เ ด๋ียวจะ

ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ให้ครับ/ค่ะ

กรณีรบั ไม่ทราบว่าช่ืออะไรนัดไว้ไหมครับ/คะ

กรณีมาตดิตอ่ซือ้ดอกบวัสดอบแหง้ในโหลแกว้

ให้ประสานงานกบับุคลากรที่เกี่ยวข้อง รอสักครู่ นะครับ/คะ เ ด๋ียวจะประสานงานกับ

เจ้าหน้าที่ให้ครับ/ค่ะ

กรณีมาตดิตอ่ซือ้ผลติภณัฑ์เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

ส าหรบับคุลากรทีป่ฏบิัตงิาน ณ อาคารฯ

1.ให้การต้อนรับ กล่าวค าทกัทาย สวัสดีครับ/ค่ะ สถาบันบัวฯ ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ 

ขั้นตอนการปฏบิตัิ ตัวอย่างการกลา่วค า



กรณีขอมาดงูานเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

1. สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น

2. ประสานงานผู้อ  านวยการสถาบันบัวฯ

1. ไม่ทราบว่าช่ืออะไร หรือมาจากหน่วยงานไหน

ครับ/คะ 

2. รบกวนรอสักครู่นะครับ/คะ เด๋ียวจะประสานงาน

กบัผู้อ านวยการให้ครับ/ค่ะ

กรณีอยู่ พาแขกไปพบและแจ้งแม่บ้านบริการ

เคร่ืองด่ืม

กรณีไม่อยู่ สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นของแขก 

และโทรแจ้งอาจารย์ (กรณีที่ไม่รับสายให้ขอเบอร์

โทรติดต่อของแขกไว้และเม่ืออาจารย์มาให้แจ้ ง

ทนัท)ี 

กรณีอยู่ เชิญตามมาเลยครับ/ค่ะ จะพาไปพบ

ครับ/ค่ะ

กรณีไม่อยู่ ขอโทษครับ/ค่ะ นัดไว้ไหมครับ/คะ 

ท่านยังไม่เข้ามา ไม่ทราบว่าช่ืออะไร หรือมาจาก

หน่วยงานไหนครับ/คะ จะโทรแจ้งทา่นให้ครับ/ค่ะ 

กรณีมาตดิตอ่ขอพบ ผศ.ดร.ณ.นพชัย ชาญศลิป์

ขั้นตอนการปฏบิตัิ ตัวอย่างการกลา่วค า

ส าหรบับคุลากรทีป่ฏบิัตงิาน ณ อาคารฯ



กรณีมาเยีย่มชมบวัหรอืซื้อพนัธุบ์วั

ประสานงานกับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง (นายมนัส   

อารีย์,นายวิทวัส ชูวงค์ และนางสาวน า้ค้าง กล่อมดี

- กรณีอยู่คนเดียว ให้เชิญแขกน่ังรอที่รับรอง 

ต้องการสายพันธุไ์หนครับ/คะ

-กรณีอยู่คนเดียว เชิญรอที่รับรองสักครู่ครับ/ค่ะ 

เด๋ียวจะประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ให้ครับ/ค่ะ

1. เชิญขึ้นไปที่อาคารอเนกประสงค์ 4 ช้ัน

2. ประสานงานกบับุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือความสะดวกรบกวนเชิญขึ้นไปที่อาคารฯ ครับ/

ค่ะ เด๋ียวจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้ครับ/ค่ะ 

(แนะน าทาง) 

กรณีมาตดิตอ่ซือ้ดอกบวัสดอบแหง้ในโหลแกว้

1. เชิญขึ้นไปที่อาคารอเนกประสงค์ 4 ช้ัน

2. ประสานงานกบับุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือความสะดวกรบกวนเชิญขึ้นไปที่อาคารฯ ครับ/

ค่ะ เด๋ียวจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้ครับ/ค่ะ 

(แนะน าทาง)

กรณีมาตดิตอ่ซือ้ผลติภณัฑ์เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

ส าหรบับคุลากรทีป่ฏบิัตงิาน ณ โรงเรอืนฯ

1.ให้การต้อนรับ กล่าวค าทกัทาย สวัสดีครับ/ค่ะ สถาบันบัวฯ ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ 

ขั้นตอนการปฏบิตัิ ตัวอย่างการกลา่วค า



กรณีขอมาดงูานเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

1. สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น

2. ประสานงานผู้อ านวยการสถาบันบัวฯ และ

เชิญขึ้นไปที่อาคารอเนกประสงค์ 4 ช้ัน

1. ไม่ทราบว่าช่ืออะไร หรือมาจากหน่วยงานไหน

ครับ/คะ 

2. รบกวนรอสักครู่นะครับ/คะ เด๋ียวจะประสานงาน

กับผู้อ านวยการให้ครับ/ค่ะ เพ่ือความสะดวกรบกวน

เชิญขึ้นไปรอที่อาคารฯ ครับ/ค่ะ (แนะน าทาง)

กรณีอยู่ พาแขกไปพบและแจ้งแม่บ้านบริการ

เคร่ืองด่ืม

กรณีไม่อยู่ สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นของแขก 

และโทรแจ้งอาจารย์ (กรณีที่ไม่รับสายให้ขอเบอร์

โทรติดต่อของแขกไว้และเม่ืออาจารย์มาให้แจ้ ง

ทนัท)ี 

กรณีอยู่ เชิญตามมาเลยครับ/ค่ะ จะพาไปพบ 

ครับ/ค่ะ

กรณีไม่อยู่ ขอโทษครับ/ค่ะ นัดไว้ไหมครับ/คะ 

ท่านยังไม่เข้ามา ไม่ทราบว่าช่ืออะไร หรือมาจาก

หน่วยงานไหนครับ/คะ จะโทรแจ้งทา่นให้ครับ/ค่ะ

กรณีมาตดิตอ่ขอพบ ผศ.ดร.ณ.นพชัย ชาญศลิป์

ขั้นตอนการปฏบิตัิ ตัวอย่างการกลา่วค า

ส าหรบับคุลากรทีป่ฏบิัตงิาน ณ โรงเรอืนฯ



การปลูกเลี้ยงบัวประดับให้งามผู้ปลูกจะต้องเข้าใจอุปนิสัยของบัว   

แต่ละกลุ่มเสียก่อน เช่น ลักษณะการเจริญเติบโตขนาดของพันธุ์ตลอดจน

ความดกซึ่งเป็นนิสัยประจ าพันธุ์ เมื่อเข้าใจลักษณะดังกล่าวแล้วจึงตัดสินใจ   

ว่าต้องการปลูกพันธุ์ใดและต้องการภาชนะปลูกให้เหมาะกับบัวพันธุ์นั้นๆ     

การปลูกบัวเพื่อใช้ประดับอาจท าได้ 3 แบบใหญ่ๆ คือ

1. การปลูกลงในภาชนะขนาดเล็ก แล้วยกลงแช่ในอ่างหรือบ่อปลูกท่ีมี

ขนาดไม่ใหญ่นัก

2. การปลูกในภาชนะหรืออ่างใหญ่โดยใส่ดินปลูกลงในอ่าง

3. การปลูกลงในคูคลองหรือสระขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถปลูกลงใน

สระได้โดยตรง

ที่ ประเภทบวั วิธีการปลกู

1 บัวฝรั่ง ปลูกโดยให้รอยตัดหรือบาดแผลอยู่ชิด

ขอบภาชนะ ใช้ดินทับเหง้าโดยอย่าให้โดน

ยอด
2 บัวญี่ปุ่น

3 บัวผัน ปลูกต้นบริเวณกลางภาชนะปลูก โดยฝัง

ต้นให้ถึงคอท่ีเห็นใบอ่อน หรือยอด
4 บัวยักษ์

5 บัวหลวง ปลูกโดยใช้ไหลวางในภาชนะ แล้วค่อยๆ   

ใช้ดินทับลงไป



บัวสายที่ปลูกเป็นไม้ประดับจะมีศัตรูท่ีส าคัญอยู่ไม่มากนักแต่บางชนิด  

ก็จัดเป็นศัตรูท่ีร้ายแรงมาก จ าเป็นต้องมีการควบคุมโดยรวดเร็วศัตรูท่ีส าคัญ 

ได้แก่

3. โรคเพลี้ยอ่อนของบัว Rhopalsiphum

nymphaea จะพบอยู่บนใบบัวที่ลอยแตะน้ าหรือก้าน

ใบ ก้านดอก ท่ียกชูขึ้นเหนือผิวน้ าการป้องกันเพลี้ย

อ่อนสามารถท าได้โดยการใช้น้ าฉีดพ่นอยู่เสมอ

2. โรคหนอนพับใบ เกิดจากผีเสื้อกลางคืน 

Nymphula sp. มาวางไข่ไว้เมื่อฟักเป็นตัว โดยหนอน

จะกัดใบเป็นชิ้นมาประกบอยู่ด้านบนของใบบัวและตัว

หนอนจะอยู่ภายใน การควบคุมโดยใช้ยาฆ่าแมลงชนิด

ดูดซึม

1. โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา Cercospors sp. 

มักท าลายใบแก่ของบัวในช่วงที่มีความชื้นสูงการ

ควบคุมโรคนี้ คือ การเด็ดใบท่ีเป็นโรคท้ิง ใส่ปุ๋ยเพ่ิม

โดยเลือกที่ฟอสฟอรัสสูง ถ้ารุนแรงอาจต้องใช้สารเคมี

ก าจัดเชื้อรา

4. ลูกอ๊อดเขียด ลูกอ๊อดจะท าลายใบบัวอ่อน

ใต้น้ าเหลือแต่ก้านใบ ท าให้ต้นอ่อนบัวอ่อนแอและตายใน

ที่สุด การควบคุมโดยการตรวจตราไข่ของเขียด ควร

เก็บท าลายก่อนที่ไข่จะฟักเป็นตัว



การท าดอกบัวสดอบแห้ง คือ การน าดอกบัวสดมากลบด้วย   

สารดูดความชื้น (ซิลิก้าทราย) ในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเก็บไว้ประมาณ 

7-14 วัน ระยะเวลาการกลบขึ้นอยู่กับขนาดของดอกและความใหม่    

หรือเก่าของซิลิก้าทรายท่ีใช้ หลังจากดอกบัวแห้งสนิทแล้วเทซิลิก้าทราย

ออก และเอาดอกบัวแห้งออกจากภาชนะเก็บไว้ในกล่องที่ใส่ซิลิก้าเจลเพื่อ

เก็บรักษาความแห้งของดอกบัวแห้งก่อนน าไปจัดลงในโหลแก้ว เมื่อเตรียม

โหลแก้วกับฐานปักดอกเรียบร้อย แล้วน าใบบัว

และดอกบัวแห้งจัดลงโหลแก้วให้สวยงามปิด

ปากโหลด้วยกระจกใสและเช็ดโหลแก้วให้

สะอาด พร้อมจ าหน่าย



การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คือ การน าเอาชิ้นส่วนต่างๆของต้นพืช 

เช่น ยอด ใบ ตาข้าง มาเพาะเลี้ยงด้วยอาหารวิทยาศาสตร์ในสภาพปลอด

เชื้อ และมีการควบอุณหภูมิ แสง และความชื้น จนพัฒนาเกิดเป็นต้นใหม่

ตามวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง

ประโยชน์ของการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพืช

1. เพื่อการผลิตต้นพันธุ์พืชปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว

2. เพื่อการผลิตพืชท่ีปราศจากโรค

3. เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

4. เพื่อการผลิตพืชพันธุ์ทนทาน

5. เพื่อการผลิตยาหรือสารเคมีจากพืช

6. เพื่อการเก็บรักษาพันธุ์พืชมิให้สูญพันธุ์



ต้นพันธุ์ 

ชิ้นส่วนเริ่มต้น

คัดเลือกชิ้นส่วนยอด

น ามาเลี้ยงในอาหารเหลวชักน าราก

น าต้นกล้ายา้ยออกปลูก

น ามาปลูกลงกระถาง

ชักน ายอด




