
 

 

โครงการอบรม 

หลกัสูตร  “การปลูกพชืโดยไม่ใช้ดนิเพือ่พฒันาการเรียนรู้” (2) 
วนัเสาร์และอาทิตย์ที่ 17-18 ธันวาคม 2559 

จดัโดย 
รองศาสตราจารยดิ์เรก  ทองอร่าม 

                   คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี     
   

1. หลกัสูตร 
กระแสโลกาภิวตัน์ไดเ้รียกร้องการผลิตท่ีไม่สร้างความเสียหายให้แก่สภาพแวดลอ้มและไม่ก่ออนัตราย

ต่อสุขภาพ  การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นเป็นวิธีการผลิตพืชวิธีหน่ึงท่ีนอกจากจะสามารถควบคุมการผลิตไม่ให้ก่อ
ความเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้มไดแ้ลว้ยงัเช่ือมัน่ไดว้่าผูบ้ริโภคจะไดรั้บความปลอดภยั จากการบริโภคผลผลิตท่ี
ปลอดสารพิษดว้ย อีกทั้งยงัสามารถผลิตเพื่อส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศได ้เน่ืองจากมีการควบคุมระบบ
การผลิตใหเ้ป็นไป ตามมาตรฐานดา้นสุขอนามยั และความปลอดภยัท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก  

 การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นเป็นเทคโนโลยกีารผลิตพืชท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัเรียน นิสิตนกัศึกษา และ
ประชาชนผูส้นใจทัว่ไปอยา่งกวา้งขวาง  ระบบไฮโดรโพนิกส์ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัน้ีเป็นท่ียอมรับและ รู้จกักนัดี
ในต่างประเทศมานานแลว้แต่เพิ่งเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัในประเทศไทยโดยภาคเอกชนเป็นผูน้ าเขา้มาในปี พ.ศ. 2538 
เป็นระบบการผลิตท่ีน่าจะมีศกัยภาพมากในอนาคต เพราะหากมีการจดัการการผลิตและการตลาดท่ีดีแลว้จะให้
ผลตอบแทนท่ีมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว ถึงแมจ้ะตอ้งลงทุนในระยะเร่ิมตน้ท่ีค่อนขา้งสูงก็ตาม 

 ดงันั้นการเรียนรู้และท าความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา เช่น การจดัการกบัการ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มุมมองในการเลือกเพื่อการผลิตพืชมุมมองดา้นน ้ าและปุ๋ยเพื่อการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
เทคนิคท่ีเหมาะสมกบัการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น การเตรียมการเพื่ออนาคตของการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น รวมทั้ง
การเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดมี้โอกาสเสวนาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีตนเองประสพ (ซ่ึงผู้เข้าอบรมควร
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์) หรือจากกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจดงักล่าวจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท าให้เกิดการอบรมคร้ังน้ีข้ึน 
 

2.วตัถุประสงค์  

  เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและประสบการณ์ในการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นใน
เร่ืองเก่ียวกบัการจดัการกบัการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น มุมมองในการเลือกเพื่อการผลิตพืชมุมมองดา้นน ้ าและปุ๋ย
เพื่อการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น เทคนิคท่ีเหมาะสมกบัการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นรวมทั้งการเปิดโอกาสใหเ้กิดเสวนา
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และวิเคราะห์ปัญหากรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ รวมทั้งให้ผู ้ เข้ารับการอบรมมีการพบปะแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ระหวา่งวทิยากรกบัผูเ้ขา้รับการอบรมและระหวา่งผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ยกนั 

 

3. หัวข้อฝึกอบรม  

การฝึกอบรมประกอบดว้ย 1) การบรรยายทางวชิาการ และ 2) การเสวนาและวเิคราะห์ปัญหาจาก
กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 

3.1 การบรรยายประกอบดว้ย 
วนัแรก วนัที่  17  ธันวาคม 2559 

3.1.1)  8.30 - 10.00  น.  รศ. ดิเรก  ทองอร่าม :” การจัดการกบัการปลูกพชืโดยไม่ใช้ดิน” 

-องคป์ระกอบท่ีส าคญัเก่ียวกบักบัการจดัการ 

- การจดัการก่อนการผลิต 

- การจดัการก่อนการเก็บเก่ียว  

- การจดัการผลผลิต 

3.1.2)   10.00  - 14.00 น.  อ.วรีพล นิยมไทย  :  “มุมมองในการเลอืกปฏบิัติเพือ่การผลติพชื” 
- ระบบปลูกท่ีใชใ้นเมืองไทย 

-การเลือกใชร้ะบบใหเ้หมาะสมกบัชนิดพืช 

-การเลือกใชร้ะบบใหเ้หมาะสมกบัพื้นและอุณหภูมิ 

              -ความรู้เก่ียวกบัปุ๋ยทางดา้นการคา้ (ฉลากขา้งกระสอบ) 

3.1.3)  14.00 - 16.30 น. ผศ.ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี   “มุมมองด้านน า้และปุ๋ ยเพือ่การปลูกพชืโดย
ไม่ใช้ดิน” 
-คุณสมบติัน ้า EC สูง EC ต ่า 

-การจดัการน ้า EC สูง EC ต ่า 

-การเลือกใชปุ๋้ยใหเ้หมาะกบัน ้า 

-ความเขา้ใจเก่ียวกบัขบวนการทางเคมีของพืชและปุ๋ย 
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หมายเหตุ : พกัเท่ียงเพื่อรับประทานอาหาร กลางวนัเวลา 12.00 -13.00 น. 

วนัท่ี 2 คือวนัที ่ 18 ธันวาคม 2559 

3.1.4)    8.30 - 12.00 น. อ.อรรถพร สุบุญสันต์ : “เทคนิคทีเ่หมาะสมกบัการปลูกพชืโดยไม่ใช้ดิน” 

-เทคนิคการเลือกใชปุ๋้ยใหเ้หมาะกบัระบบปลูก  
-เทคนิคการเลือกใชปุ๋้ยใหเ้หมาะกบัน ้า 
-เทคนิคการเลือกใชปุ๋้ยใหเ้หมาะกบัอุณหภูมิ 
-เทคนิคการปลูกพืชโดยการปรับ pH และไม่ปรับ pH จากการเลือกใชปุ๋้ยและน ้า 
-เทคนิคการวเิคราะห์ปัญหาจากการปลูก เช่น ระบบ โรค แมลง สูตรปุ๋ย น ้า 

3.1.5)  13.00 - 14.30 น.  รศ. ดิเรก  ทองอร่าม : “การเตรียมการเพือ่อนาคตของการปลูกพชืโดยไม่
ใช้ดิน” 

- การเตรียมการเพื่อการจดัการเพื่อการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น 

-  รูปแบบการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง 

- องคป์ระกอบท่ีส าคญัเก่ียวกบักบัการจดัการ 

- แนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจ 

- อนาคตของการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น 

 

3.2 )  14.30 - 16.30 น. คณะวทิยากร : “การเสวนาและวเิคราะห์ปัญหาจากกรณศึีกษาทีน่่าสนใจ” 

              เน่ืองจาก “หัวใจของการเสวนา” ก็เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัญหากรณีศึกษาปัญหาของผูเ้ขา้อบรม 2) เพื่อเปิด
โอกาสให้ผูเ้ขา้อบรมไดเ้สนอแนะหรือซกัถามปัญหาต่างๆไดต้รงประเด็น 3) เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถ
น าผลไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง 

หมายเหตุ : ผูเ้ขา้อบรมสามารถ 1) ส่งปัญหาเขา้มาล่วงหน้าก่อนการมาเขา้รับอบรม หรือ 2) น า
ตวัอยา่งปัญหามาในวนัอบรมเพื่อใหค้ณะวทิยากรวเิคราะห์และแกปั้ญหา 

หมายเหตุ : พกัเท่ียงเพื่อรับประทานอาหารกลางวนัเวลา 12.00 -13.00 น. 
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4. วทิยากรฝึกอบรม  

วิทยากรฝึกอบรมประกอบดว้ย รศ.ดิเรก   ทองอร่าม ผศ. ดร. ยงยุทธ เจียมไชยศรี  อ. วีระพล นิยม
ไทย  และ อ. อรรถพร  สุบุญสันต ์ 
 

5. วธีิการฝึกอบรม 

 การบรรยายประกอบส่ือ โดยวิทยากรและ  คณะวิทยากร : เสวนาและวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาท่ี
น่าสนใจเก่ียวกบัการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยผูเ้ขา้รับการอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมของ
วิทยากร และ ต าราของ รศ.ดิเรก   ทองอร่าม เร่ือง “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน : หลักการจัดการการผลิตและ
เทคโนโลยกีารผลติเชิงธุรกจิในประเทศไทย” 
 

6. สถานที ่และระยะเวลาในการฝึก 
หอ้งประชุม คณะเทคโนโลยีและนวตักรรม มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  กรุงเทพ 10170  ในระยะเวลา  

2 วนั  คือระหวา่งวนัเสาร์และอาทิตยท่ี์  17-18 ธนัวาคม 2559 
 

7. อตัราค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียนส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรมท่านละ 3,000 บาท อตัราน้ีเป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตลอดระยะเวลาการอบรม   
 

8. การประเมินผล 

เม่ือส้ินสุดการอบรมแลว้จะมีการประเมินผลการอบรมเก่ียวกบัการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น 

 

9. สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ผูท่ี้สนใจสอบถามรายละเอยีดและแจง้การเขา้อบรมไดท่ี้ อาจารย์ชมภูนุช  เหรียญปรีชา 

คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  กรุงเทพ 10170  โทร  089-525-4635   

e-mail : noot_nut@hotmail.com  และ ถ้าต้องการเข้าอบรมโปรดโอนเงินค่าสมคัรเขา้บญัชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ีบญัชี 2401277165 ช่ือบญัชีชมภูนุช  เหรียญปรีชา (พร้อมทั้งส่ง
หลกัฐานมาทาง e-mail ) 

…………………… 
 

mailto:noot_nut@hotmail.com%20%20และ%20ถ้าต้องการเข้าอบรมโปรดโอนเงินค่าสมัคร
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10. ตารางการฝึกอบรม  
 

      ตารางการฝึกอบรม  

หลกัสูตร “การปลูกพชืโดยไม่ใช้ดินเพือ่พฒันาการเรียนรู้” (2) 
 ณ หอ้งประชุม มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

ระหวา่งวนัเสาร์และอาทิตยท่ี์  17-18 ธนัวาคม 2559 
 

(วริเวลา 
 

วนัที่ 

07.00 
- 08.30 น. 

08.30-10.00 น. 10.00-12.00 น. พกัเที่ยง
12.00 -13.00 

น. 

13.00-14.30 น. 14.30-16.30 น. 

วนัเสาร์ท่ี
17 

ธนัวาคม 
2559 

ลงทะเบียน / 
พิธีเปิด 

“ การจัดการกบัการปลูกพืช
โดยไม่ใช้ดนิ ” 

(รศ. ดเิรก  ทองอร่าม) 

“ มุมมองในการเลือกปฏิบัติ

เพือ่การผลติพชื ” 

( อ.วรีพล นิยมไทย )  

อาหาร 
กลางวนั 

“ มุมมองในการเลือกปฏิบัติ

เพือ่การผลติพชื ” (ต่อ) 

( อ.วรีพล นิยมไทย )   

“ มุมมองด้านน า้และปุ๋ยเพือ่การ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ ” 

(ผศ.ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี)  

  - องคป์ระกอบท่ีส าคญั
เก่ียวกบักบัการจดัการ 
- การจดัการก่อนการผลิต 
- การจดัการก่อนการเก็บเก่ียว  
- การจดัการผลผลิต 

- ระบบปลูกท่ีใชใ้นเมืองไทย 
-การเลือกใชร้ะบบให้
เหมาะสมกบัชนิดพืช 

 

 -การเลือกใชร้ะบบให้
เหมาะสมกบัพ้ืนและอุณหภูมิ 

-ความรู้เก่ียวกบัปุ๋ ยทางดา้น
การคา้ (ฉลากขา้งกระสอบ) 

 (คุณสมบติัน ้า EC สูง EC ต ่า  
-การจดัการน ้ า EC สูง EC ต ่า  
-การเลือกใชปุ้๋ ยให้เหมาะกบัน ้า 
 -ความเขา้ใจเก่ียวกบัขบวนการ
ทางเคมีของพืชและปุ๋ ย) 

วนัอาทิตย์
ท่ี 18 

ธนัวาคม 
2559 

  “ เทคนิคที่เหมาะสมกบัการ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ ” 
( อ.อรรถพร สุบุญสันต์ )  

 “ เทคนิคที่เหมาะสมกบัการ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ ” (ต่อ) 
( อ.อรรถพร สุบุญสันต์ )  

อาหาร 
กลางวนั 

 “ การเตรียมการเพือ่อนาคต
ของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ ” 

( รศ. ดเิรก  ทองอร่าม ) 

“ การเสวนาและวเิคราะห์ปัญหา
จากกรณศึีกษาที่น่าสนใจ ” 

 ( คณะวทิยากร ) 

  -เทคนิคการเลือกใชปุ้๋ ยให้
เหมาะกบัระบบปลูก  
-เทคนิคการเลือกใชปุ้๋ ยให้
เหมาะกบัน ้า 
-เทคนิคการเลือกใชปุ้๋ ยให้
เหมาะกบัอุณหภูมิ 
 

-เทคนิคการปลูกพืชโดยการ
ปรับ pH และไม่ปรับ pH จาก
การเลือกใชปุ้๋ ยและน ้า 
-เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา
จากการปลูก เช่น ระบบ โรค 
แมลง สูตรปุ๋ ย น ้า 

 - การเตรียมการเพ่ือการจดัการ
เพ่ือการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น 
-  รูปแบบการจดัการท่ี
เก่ียวขอ้ง 
- องคป์ระกอบท่ีส าคญั
เก่ียวกบักบัการจดัการ 

- แนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อ
การตดัสินใจ 

- อนาคตของการปลูกพืชโดย
ไม่ใชดิ้น 

-เพื่อวิเคราะห์ปัญหาจาก
กรณีศึกษาปัญหาของผู้เข้าอบรม  

-เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้อบรมได้
เสนอแนะหรือซกัถามปัญหา
ต่างๆไดต้รงประเด็น     

-เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรม
สามารถน าผลไปใชป้ระโยชน์
ไดโ้ดยตรง 

 

 


