
โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์สตรอว์เบอรร์ี่ มะละกอ และกาแฟ ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 2 
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2 

และภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งท่ี 26 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 

------------------------------------------------ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันเกษตรกรภาคใต้ของประเทศไทยก าลังประสบปัญหาด้านการปลูกพืช โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ 

เช่น ยางพารา และปาล์มน้ ามัน ทั้งในด้านของภัยธรรมชาติ และราคาผลผลิตตกต  า เกษตรกรจึงหันมาให้ความ
สนใจการปลูกพืชอื น เพื อเป็นพืชแซมหรือพืชทางเลือก เช่น กล้วย สับปะรด มะละกอ รวมไปถึงไม้ผลเมืองหนาว 
เช่น สตรอว์เบอรร์ี  และกาแฟ ก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพื อสร้างรายไดเ้พื อทดแทนที สูญเสียไป  

สตรอว์เบอร์รี  กาแฟ และมะละกอ เป็นพืชที ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื องจากสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี ขายได้ราคาดี และเป็นที ต้องการของตลาดมากในปัจจุบัน แต่บางสายพันธุ์ต้นทุนกล้าพันธุ์มีราคา
สูง ซึ งหากสามารถขยายพันธุ์ต้นกล้าดังกล่าวได้ ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนต้นกล้าพันธุ์  ทั้งยังช่วยเพิ มรายได้
ให้กับเกษตรกรได ้

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื อ เป็นเทคนิคหนึ งที ใช้ในการขยายพันธุ์พืชให้ได้จ านวนมาก ใช้ระยะเวลาสั้น 
และได้ต้นพืชที ตรงตามพันธุ์  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ด าเนินการวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื อพืชเศรษฐกิจที เป็นไม้ผล
ส าคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต้ เช่น มังคุด ลองกอง กล้วย สับปะรด กาแฟ และอื นๆอีกมากมาย จนมีความ
ช านาญในการขยายพันธุ์พืชดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เพื อให้เกษตรกรเข้าใจในความรู้พ้ืนฐานน าไปสู่การปฏิบัติที เป็น
สากล ทางสถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรจึงได้จัดอบรมการขยายพันธุ์สตรอว์
เบอร์รี  มะละกอ และกาแฟ ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื อขึ้น เพื อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง หากต้องการจะขยายพันธุ์พืชอื นๆ ที เป็นพืชท้องถิ น หรือพืชเศรษฐกิจ ก็สามารถ
เข้ามาด าเนินการได้ตลอดเวลา 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1. เพื อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี ยวกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื อสตรอว์
เบอรร์ี  มะละกอ และกาแฟ 

2.2. เพื อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื อสตรอว์เบอรร์ี  มะละกอ และกาแฟ 
2.3. เพื อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื อไปประยุกต์ใช้ในระดับสูงต่อไป 
2.4. เพื อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื อสร้างรายได้เสริม 
2.5. เพื อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกร 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั วไป บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
 

4. ระยะเวลาในการอบรม 
ตั้งแต่วันที  18 - 19 สิงหาคม 2561 (2 วัน) 
 



5. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
รับจ านวน 20 คน ใบสมัครและรายละเอียดสามารถดูได้ที  http://www.natres.psu.ac.th/FNR/anrb-coe 
และ https://www.facebook.com/CoE.ANRB 

 
6. สถานที่ฝึกอบรม 

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชปลูก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
7. วิธี/หัวข้อการฝึกอบรม 
 
วันที่ 1 (18 สิงหาคม 2561) 
ก าหนดการ 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 09.15 น.  พิธีเปิดโดย ผู้อ านวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศฯ 
09.15 - 10.00 น.  บรรยายเรื อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื อพืช (สตรอว์เบอรร์ี  กับมะละกอ และกาแฟ)” 
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.00 น. การเตรียมอาหารและฆ่าเชื้อ และการสร้างสภาวะปลอดเชื้อ 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. สาธิตและการฝึกปฏิบัติ “การเตรียมวัสดุพืช/สารเคมีในการฆ่าเชื้อเพื อการเพาะเลี้ยง” 
14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.00 น. การเพาะเลี้ยงปลายยอดสตรอว์เบอรร์ี  กับมะละกอ และกาแฟ 
 
วันที่ 2 (19 สิงหาคม 2561) 
ก าหนดการ 
09.00 – 10.00 น.  การย้ายเลี้ยงเพิ มปริมาณยอดจ านวนมาก 
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.00 น. การชักน ารากเป็นต้นพืชที สมบูรณ์ 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. การเตรียมอนุบาลต้นกล้าลงดินปลูก 
15.00 – 15.15 น.  รับประทานอาหารว่าง 
15.15 - 16.00 น. สรุป ค าถามและข้อเสนอแนะ 

 
8. แหล่งงบประมาณ 

เงินค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป็นเงิน 30,000 บาท  
 

9. ค่าลงทะเบียน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสียค่าลงทะเบียนล่วงหน้า อัตราค่าสมัครส าหรับค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหาร

กลางวันและอาหารว่าง แต่ไม่รวมค่าที พัก) เป็นเงิน 1,500.- บาท/คน 

http://www.natres.psu.ac.th/FNR/anrb-coe
https://www.facebook.com/CoE.ANRB


โดยส่งหลักฐานการช าระเงินผ่านบัญชีในนามของ นายสมปอง เตชะโต และนายธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 
เลขที บัญชี  565-463341 -7 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มาที อี เมลล์ 
phattira.k@psu.ac.th แนบมาพร้อมกับใบสมัคร และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม 

 
10. งบประมาณรายจ่าย 

10.1 ค่าวิทยากร และผู้ช่วยLAB   เป็นเงิน 9,000 บาท 
10.2 ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย  เป็นเงิน 2,000 บาท 
10.3 ค่าสารเคมี/อุปกรณ์การเพาะเลี้ยง  เป็นเงิน 2,000 บาท 
10.4 ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม เช้า-บ่าย  เป็นเงิน 4,000 บาท 
10.4 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม   เป็นเงิน 7,000 บาท 
10.5 ค่าอาหารกลางวันทีมงาน   เป็นเงิน 5,000 บาท 
10.6 อื นๆ      เป็นเงิน 1,000 บาท 
    รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 30,000 บาท 
 

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที  2 และภาควิชาพืช

ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โทรศัพท ์074286153, 074286047 E-mail sompong.t@psu.ac.th, phattira.k@psu.ac.th 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี ยวกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื อสตรอว์เบอรร์ี  
กับมะละกอ และกาแฟ 

12.2 สร้างเครือข่ายเกษตรกรและนักวิจัย เกษตรกร ตลอดจนนักวิชาการสามารถใช้ห้องปฏิบัติการ 
  เพื อขยายพันธุ์พืชของตัวเองได้หลังจากจบการฝึกอบรม 

12.3 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกร และอนุรักษ์พันธุกรรมไม่ให้สูญหาย 
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