
 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒ 

ณ ตึกศูนย์วิจัยเกษตรและเทคโนโลยีชั้น 3 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 

1. หลักการและเหตุผล  
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเทคนิคที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีให้ได้เป็นจ านวน    

มากในระยะเวลาอันสั้น ได้ต้นที่มีลักษณะเหมือนเดิมเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้นทุนการผลิตต้นพันธุ์ต่ า  ต้นที่ได้มีความ

สม่ าเสมอเหมาะส าหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ในปัจจุบันเทคนิคนี้ได้ถูกน าไปใช้ขยายพันธุ์พืชหลายชนิด เช่น กล้วยไม้ 

กล้วย อ้อย ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้โตเร็ว เป็นต้น แต่เทคนิคดังกล่าวนี้มีการน ามาใช้และจ ากัดอยู่แต่กับบริษัทใหญ่ ๆ ท าให้

ประชาชนทั่วไปขาดโอกาสในการสร้างอาชีพอิสระ และยังมีความเข้าใจว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ยุ่งยาก ต้องการความรู้ทาง

วิชาการระดับสูง ต้องการเงินทุนมาก จึงมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึง

เทคโนโลยี ให้มีความรู้และเข้าใจในเทคนิคพ้ืนฐานทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จนถึงข้ันที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ

การประกอบอาชีพได้  

      นอกจากนี ้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังเป็นเทคนิคหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจัดเป็นเทคนิคพ้ืนฐานส าหรับ

เทคนิคขั้นสูงอีกหลายเทคนิค เช่นเทคนิคการถ่ายยีน เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคนิคท่ีใช้

ส าหรับการวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยา ดังนั้นหากผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านชีววิทยา 

เช่น ครูสอนวิทยาศาสตร์ หรือ นักศึกษาระดับอาชีวะหรืออุดมศึกษาก็จะสามารถน าเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อวงวิชาการได้มากขึ้นอีกด้วย 

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
เพ่ือขยายพันธุ์พืช ให้กับประชาชนทั่วไป เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสริม 
หรือน าความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้แก่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

    2.1  เพ่ือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างเพียงพอที่จะน าไปปฏิบัติ   หรือ

ประยุกต์เพ่ือการสร้างอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก ท าให้เกิดโอกาสในการพัฒนาเป็นธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง

ต่อไป                           

2.2 เพ่ือใหผู้้รับการอบรมทีเ่ป็นครูสายวิชาวิทยาศาสตร์สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอนได้ 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม  

    บุคคลทั่วไป เกษตรกร ครูสายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  



 

4. ระยะเวลาในการอบรม  

     วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 รวม 2 วัน 

5. วิทยากร  

     ดร.ชนากานต์ ลักษณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จ.สระแก้ว 
     รศ.ดร.สนธิชัย จันทร์เปรม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน                  

ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จ.สระแก้ว 

6. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  

     รับจ านวน 20 คน  

7. สถานที่ฝึกอบรม  

     ห้องปฏิบัติการเพาะเลียงเนื้อเยื่อพืช ตึกศูนย์วิจัยเกษตรและเทคโนโลยีชั้น 3 มหาวิทยาลัยบูรพา   

   วิทยาเขตสระแก้ว  จ.สระแก้ว 

8. วิธีการฝึกอบรม  

       การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ  และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าพืชที่สนใจมาฝึกหัดฟอกฆ่าเชื้อได้ 

9. ค่าลงทะเบียน  

           ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท (รวมเอกสารบรรยาย ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง) โดย) โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว เลขที่บัญชี 220-1-34997-5  และแนบใบโอน
เงินมาพร้อมกับใบสมัครและท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม 

กรณีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ) 

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ดร.ชนากานต์ ลักษณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จ.สระแก้ว เบอร์โทรศัพท์           
089-4905896 037-261-802, 037-261-559-60    โทรสาร.037-261-801  E-mail : chanakanl@buu.ac.th 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 11.1  ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในระดับที่สามารถปฏิบัติได้จริง 

     11.2   ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นครูสายวิทยาศาสตร์สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอนได้  

 11.3   ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้และทักษะไปประกอบธุรกิจส่วนตัว เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมและมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน รวมทั้งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน และเกิดการประกอบธุรกิจทั้งขนาดย่อมและ

ขนาดกลางมากขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ 



 

 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 

ณ ตึกศูนย์วิจัยเกษตรและเทคโนโลยีชั้น 3 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

วันที่ 16- 17 เดือน ธันวาคม 2560 

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 

08.30-09.00   ลงทะเบียน 

09.00-09.15  พิธีเปิด (ดร.ไพทูล แก้วหอม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

9.15 – 10.45  บรรยายหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการใช้ประโยชน์ (รศ.ดร.สนธิชัย) 

10.45-11.00  พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00-12.00  บรรยายหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการใช้ประโยชน์ (ต่อ) (รศ.ดร.สนธชิัย) 

12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.15  ฝึกปฏิบัติเตรียม stock solution ส าหรับเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ดร.ชนากานต์) 

14.15-14.30  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30-16.00  ฝึกปฏิบัติเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ดร.ชนากานต ์และ ดร.อรสุรางค์) 

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 

09.00 – 10.30  ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  

                               (กล้วย อ้อย กล้วยไม้ ไผ่ กุหลาบ หรือพืชที่ผู้เข้าร่วมอบรมสนใจ) (ดร.ชนากานต์) 

10.30-10.45  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00  ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (ดร.ชนากานต์) 

12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.15  ปฏิบัติการการน าพืชออกปลูกในสภาพธรรมชาติ (ดร.ชนากานต์) 

14.15-14.30  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30-16.00  มอบประกาศนียบัตรและพิธีการปิดอบรม 

 

 

 

 

 



ใบสมัคร 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 2  

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

วันที่ 16- 17 เดือน ธันวาคม 2560 

 

ชื่อ (นาง/นางสาว/นาย)…………………………………………นามสกุล…………………………………………………………… 
วุฒิการศึกษา…………………………………… อาชีพ……………………………………………อายุ……………………………… 
สถานที่ท างาน……………………………………………………………………………………………………………………………… 
รหัสไปรษณีย์…………………………โทรศัพท์…………………………………………โทรสาร……………………………..…….                         

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………                         

ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                           

      รหสัไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์………………………………โทรสาร……………………..…... 

 

   ลงชื่อ……………………………………. 

(………………………………) 

  …………./………../……….. 

หมายเหตุ   
-   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ ดร.ชนากานต์  ลักษณะ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จ.สระแก้ว 27160 E-mail chanakanl@buu.ac.th หรือ id line :  
123chanakan 

-   ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท (รวมเอกสารบรรยาย ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง) โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว เลขที่บัญชี 220-1-34997-5  และแนบใบโอน
เงินมาพร้อมกับใบสมัครและท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม  

 -  กรณีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

-   สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ดร.ชนากานต์  ลักษณะ โทรศัพท์ 089-4905896        
  E-mail :    chanakanl@buu.ac.th 

 

mailto:chanakanl@buu.ac.th

