การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ อง
เทคโนโลยีการผลิตกล้ วยไม้ รุ่นที่ 28
จัดโดย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล
กล้วยไม้เป็ นไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสาคัญ เป็ นอันดับ
หนึ่ งของประเทศไทย ทารายได้จากการส่ งออกมากกว่า 3,000 ล้าน
บาทต่ อ ปี ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ช่ว ยให้ ป ระเทศไทยมี ความแข็ งแกร่ งของ
อุตสาหกรรมกล้วยไม้ เนื่ องมาจากได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
กล้ว ยไม้ให้เหมาะสมกับสภาพภู มิอ ากาศ ตั้งแต่ ก ารปลู ก เลี้ ยง การ
ปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ การขยายพัน ธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยือ่ และการใช้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้มีขอ้ ดีหลายประการได้แก่ ช่วยผ่อ น
คลายความเครี ยดและมีค วามสุ ข ทางจิตใจ สามารถปลู ก เลี้ ยงได้ทุก
เพศทุก วัยตั้งแต่ พ้ืนที่ข นาดเล็ก บริ เวณบ้านโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก
ไปจนถึ งปลู ก เลี้ ยงในพื้นที่ข นาดใหญ่ และผลิ ตแบบครบวงจร เป็ น
รายได้หลักและรายได้เสริ ม เพิ่มเครื อข่ายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งภายในและต่างประเทศเนื่ องจากกล้วยไม้เป็ นพืชสากล และ
เพื่อ การเรี ยนรู ้ ศึ ก ษาวิ จ ัยทางพฤกษศาสตร์ เนื่ อ งจากประเทศไทยมี
ความหลากหลายของกล้วยไม้ป่ามากกว่า 1,100 ชนิด และมีลูกผสมอีก
มากมาย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
มหิ ดล ได้เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
กล้ ว ยไม้ ซึ่ งต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ท างด้ า นนี้ จ านวนมาก
นอกจากนี้บุคคลจากหลายอาชีพให้ความสนใจในการเข้ารับการอบรม
การใช้ เ ทค โนโลยี ส มั ย ให ม่ ใ นการผลิ ตกล้ ว ยไม้ ภาค วิ ช า

พฤกษศาสตร์ จึ งได้จ ัดการถ่ ายทอดเทคโนโลยีก ารผลิ ตกล้ว ยไม้แก่
2. โรงเรื อนกล้วยไม้ โครงการวิจยั ชีววิทยาการขยายพันธุ์
ผู ้ส นใจทั่ว ไป นั ก เรี ยน นิ สิ ตนั ก ศึ ก ษา ข้ า ราชการ พนั ก งาน ของพืชเศรษฐกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ เพื่อ ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ช่วยให้สามารถปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แบบครบวงจรให้เจริ ญงอกงาม และ
คุณสมบัติของผู้เข้ าอบรม
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้ให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้น
1. ผูส้ นใจทัว่ ไป
2. นักเรี ยน นิสิตนักศึกษา
กาหนดการอบรม
3.เป็ นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างจากหน่วยงาน
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
ภาครัฐบาล หรื อรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาให้เข้ารับ
9.00-12.00 น. การจาแนกและชื่อกล้วยไม้ การปลูกเลี้ยง
การอบรมได้โดยไม่ถือเป็ นวันลา และสามารถเบิกค่าลงทะเบียนเข้ารับ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
การอบรมได้
13.00-16.00 น. การปรับปรุ งพันธุ์ ข้อมูลและธุรกิจกล้วยไม้
ค่าลงทะเบียน
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
คนละ 3,900 บาท รวมค่าอุปกรณ์ เอกสาร อาหารว่าง และอาหาร
9.00-12.00 น.
การย้ายปลูกและดูแลรักษา (ฝึ กปฏิบตั ิ)
การเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
กลางวัน
กล้วยไม้
วิทยากร
13.00-16.00 น. การเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต ธรรมศิริ อาจารย์ประจาภาควิชา
กล้วยไม้ (ฝึ กปฏิบตั ิ)
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล สาเร็ จปริ ญญา
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
เอกทางด้านกล้วยไม้ จากมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริ ก า
9.00-16.00 น.
ทัศนศึกษาสวนกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม
เสนอผลงานวิ จ ัย ในงานกล้ว ยไม้โลกในรู ป บรรยาย ครั้ งที่ 15 ที่
ประเทศบราซิ ล ครั้ งที่ 16 ที่ ประเทศแคนาดา ครั้ งที่ 17 ที่ ประเทศ
จานวนผู้เข้ ารับการอบรม
มาเลเซี ย ครั้งที่ 18 ที่ประเทศฝรั่งเศส ครั้งที่ 20 ที่ประเทศสิ งค์โปร์
รับจานวน 30 คน
ครั้งที่ 21 ที่ประเทศแอฟริ กาใต้และงานกล้วยไม้เอเชียแปซิ ฟิก ครั้งที่
สถานทีอ่ บรม
11 ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่งหนังสื อเรื่ อง Orchids in Thailand: A Success
1. ห้อ งบรรยาย SC4-207 และห้อ งปฏิบตั ิ การ R2/1 ชั้น 2 Story เทคโนโลยีก ารผลิ ตกล้ว ยไม้ 3 ครั้ งและกล้ว ยไม้ไทย : การ
อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ถ.พุทธ อนุ รักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน เป็ นประธานจัดงานวิชาการ
มณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
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ลงชื่อ_______________________________________
วันที่____/____/____
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