
การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
เทคโนโลยกีารผลติกล้วยไม้ รุ่นที ่31  

จัดโดย 
ภาควชิาพฤกษศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

หลักการและเหตุผล 
 กล้วยไมเ้ป็นไม้ดอกไมป้ระดับท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับ
หน่ึงของประเทศไทย   ท  ารายไดจ้ากการส่งออกมากกว่า 3,000 ลา้น
บาทต่อปี ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งของ
อุตสาหกรรมกลว้ยไม ้เน่ืองมาจากไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีการผลิต
กล้วยไมใ้ห้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ  ตั้ งแต่การปลูกเล้ียง การ
ปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่  และการใชว้ิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว 
 การปลูกเล้ียงกลว้ยไมมี้ขอ้ดีหลายประการไดแ้ก่  ช่วยผ่อน
คลายความเครียดและมีความสุขทางจิตใจ  สามารถปลูกเล้ียงได้ทุก
เพศทุกวยัตั้ งแต่พ้ืนท่ีขนาดเล็กบริเวณบา้นโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก 
ไปจนถึงปลูกเล้ียงในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่และผลิตแบบครบวงจร  เป็น
รายไดห้ลกัและรายไดเ้สริม  เพ่ิมเครือข่ายเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งภายในและต่างประเทศเน่ืองจากกลว้ยไมเ้ป็นพืชสากล  และ
เพ่ือการเรียนรู้ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์เน่ืองจากประเทศไทยมี
ความหลากหลายของกลว้ยไมป่้ามากกว่า 1,100 ชนิด และมีลูกผสมอีก
มากมาย 
 ภาควิชาพฤกษศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัย 
มหิดล    ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม
กล้วยไม้   ซ่ึ งต้องมี บุคลากรท่ี มีความ รู้ทางด้าน น้ีจ านวนมาก  
นอกจากน้ีบุคคลจากหลายอาชีพให้ความสนใจในการเขา้รับการอบรม
การใช้ เทคโนโลยีสมัยให ม่ในการผลิ ตกล้วยไม้    ภ าค วิช า

พฤกษศาสตร์จึงได้จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้แก่  
ผู ้สนใจทั่วไป นัก เรียน   นิ สิตนัก ศึกษา  ข้าราชการ  พนักงาน  
เจา้หน้าท่ีหรือลูกจา้งจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ    เพ่ือ
ช่วยให้สามารถปลูกเล้ียงกลว้ยไมแ้บบครบวงจรให้เจริญงอกงาม และ
เพ่ือพฒันาอุตสาหกรรมกลว้ยไมใ้ห้เขม้แข็งยิง่ข้ึน 
 

ก าหนดการอบรม 

วนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 
9.00-12.00 น. การจ าแนกและช่ือกลว้ยไม ้ การปลูกเล้ียง 

วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว   
13.00-16.00 น. การปรับปรุงพนัธุ์ ขอ้มูลและธุรกิจกลว้ยไม ้

วนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 
9.00-12.00 น. การยา้ยปลูกและดูแลรักษา (ฝึกปฏิบติั) 

การเพาะเมล็ดและการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่
กลว้ยไม ้ 

13.00-16.00 น. การเพาะเมล็ดและการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่
กลว้ยไม ้(ฝึกปฏิบติั) 

วนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 
9.00-16.00 น. ทศันศึกษาสวนกลว้ยไม ้จงัหวดันครปฐม 

 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

รับจ านวน 30 คน 
 

สถานทีอ่บรม 

1. ห้องบรรยาย  SC4-207 และห้องปฏิบติัการ  R2/1 ชั้น 2 
อาคารวิทยาศาสตร์ 3  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล ถ.พุทธ
มณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170 

2.  โรงเรือนกลว้ยไม ้  โครงการวิจยัชีววิทยาการขยายพนัธุ์
ของพืชเศรษฐกิจ  สถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลยัมหิดล  
ถ.พุทธมณฑลสาย 4   ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล   จ.นครปฐม  73170 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม  
1. ผูส้นใจทัว่ไป 

   2. นกัเรียน  นิสิตนกัศึกษา 
   3.เป็นขา้ราชการ พนกังาน เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาให้เขา้รับ
การอบรมไดโ้ดยไม่ถือเป็นวนัลา และสามารถเบิกค่าลงทะเบียนเขา้รับ
การอบรมได ้
 

ค่าลงทะเบียน 

     คนละ 3,900 บาท รวมค่าอุปกรณ์ เอกสาร อาหารวา่ง และอาหาร
กลางวนั 
 

วิทยากร 
     รองศาสตราจารย ์ ดร. ครรชิต  ธรรมศิริ   อาจารยป์ระจ าภาควิชา
พฤกษศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล   ส าเร็จปริญญา
เอกทางดา้นกลว้ยไม ้ จากมหาวิทยาลยัฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เสนอผลงานวิจัยในงานกล้วยไม้โลกในรูปบรรยาย คร้ังท่ี  15  ท่ี
ประเทศบราซิล คร้ังท่ี 16 ท่ีประเทศแคนาดา  คร้ังท่ี 17 ท่ีประเทศ
มาเลเซีย  คร้ังท่ี 18  ท่ีประเทศฝร่ังเศส คร้ังท่ี 20 ท่ีประเทศสิงค์โปร์ 
คร้ังท่ี 21 ท่ีประเทศแอฟริกาใต ้คร้ังท่ี 22 ท่ีประเทศอีควัดอร์และงาน
กล้วยไมเ้อเชียแปซิฟิก คร้ังท่ี 11 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น  แต่งหนังสือเร่ือง 
Orchids in Thailand: A Success Story เทคโนโลยีการผลิตกลว้ยไม ้3 
คร้ังและกลว้ยไมไ้ทย : การอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์อย่างย ัง่ยืน 
และเป็นประธานจัดงานวิชาการนานาชาติ TSO 2016, CryoSymp 
2018 และ BGL 2019 



ใบสมัคร 
ช่ือ-นามสกุล...................................................................................  

ต าแหน่ง…………………………………………………………. 

สถาบนั/บริษทั/ห้างร้าน…………………………………………. 

ท่ีอยู…่………………………………………………………….... 

………………………………………………………………….... 

………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..……... 

โทรศพัท.์.....................................โทรสาร...................................... 

e-mail address………………………………………………….. 

สมคัรเข้ารับการอบรมเชิงปฏบิัตกิารเร่ือง เทคโนโลยกีารผลติกล้วยไม้  
วนัที ่ 24-26 เมษายน 2562            ปิดรับสมคัร 19 เมษายน 2562 
ค่าอบรม   3,900 บาท  (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวนั)    
ไดส่้งส าเนาการโอนเงิน  ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขารามาธิบดี  บัญชี
ออมทรัพย์เลขที ่026-2-68742-8  ในนามนายครรชิต  ธรรมศิริ 
จ านวน_______________________บาท มาพร้อมกบัใบสมคัรน้ี  
ลงช่ือ_______________________________________
วนัท่ี____/____/____ 
ส่งใบสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ 
รศ.ดร. ครรชิต  ธรรมศิริ  คุณลดาวลัย ์และคุณชาลิสา  
ภาควิชาพฤกษศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล ถนน
พระรามท่ี 6 ราชเทวี  กทม. 10400 โทร. 0-2201-5232, 0-2201-5240, 
089-132-7015 โทรสาร 0-2354-7172    
email address:  kanchitthammasiri@gmail.com 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

             วงจรชีวิตกล้วยไม้จากการผสมเกสร 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    วงจรชีวิตกลว้ยไมจ้ากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยือ่ 

 

 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
เทคโนโลยกีารผลติกล้วยไม้ รุ่นที่ 31 

24-26 เมษายน 2562 
 

 
 

จดัโดย 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ ห้อง SC4-207  และห้อง R2/1 

อาคารวิทยาศาสตร์ 3 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล             
จ. นครปฐม  73170 

 

 



 


