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คํานํา 
 

การดําเนินงานบริการวิชาการเป#นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงอยู�ภายใต6
ศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร (Center of Agricultural and Food 
Technology Transfer) ท่ีจัดต้ังข้ึนเม่ือปNพ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรและอาหาร วัตถุประสงค7ของการจัดต้ังเพ่ือเป#นศูนย7กลางการถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรและอาหาร ตลอดจนให6บริการทดสอบและฝQกอบรม เพ่ือมุ�งให6เกิดการพัฒนาทางด6านการเกษตรของ
ประเทศไทย โดยภารกิจของศูนย7ฯมี 3 ด6านดังนี้คือ 1) ถ�ายทอดความรู6ทางด6านเทคโนโลยีทางการเกษตรและ
อาหารแก�ชุมชน และบุคลากรทางการศึกษา 2) ทดสอบ/ตรวจวิเคราะห7ทางด6านห6องปฏิบัติการสําหรับ
ผลิตภัณฑ7ทางการเกษตรและอาหาร และบริการห6องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ7 และ 3) 
ฝQกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด6านการเกษตรและผลิตภัณฑ7อาหาร 

ดังนั้นศูนย7ฯจึงได6จัดทําคู�มือการดําเนินงานบริการวิชาการแก�สังคมนี้ฉบับนี้ข้ึนเพ่ือใช6เป#นแนวปฏิบัติ
ภารกิจในการดําเนินงานบริการวิชาการ 
 
 

     ศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
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สารบัญ 
เรื่อง หน+า 
  
คํานํา  
สารบัญ  
สารบัญรูปภาพ  
สารบัญตาราง  
� ศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร 1 
� วัตถุประสงค7 ปรัชญา วิสัยทัศน7 นโยบาย โครงสร6างหน�วยงาน 1 
� ภารกิจท่ี 1. บริการถ�ายทอดความรู6ทางด6านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและให6คําปรึกษา 3 
� ภารกิจท่ี 2. บริการทดสอบ/วิเคราะห7ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ7อาหารและบริการ
ห6องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ7 

5 

-  หลักเกณฑ7และแนวทางปฏิบัติสําหรับผู6รับบริการทดสอบ/วิเคราะห7ผลิตผลทางการเกษตรและ 
ผลิตภัณฑ7อาหาร 

5 

-  หลักเกณฑ7และแนวทางปฏิบัติสําหรับผู6รับบริการห6องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ7 6 
� ภารกิจท่ี 3. บริการการฝQกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 9 
� โครงการบริการวิชาการ  
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน 10 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเห็ด 14 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหญ6าแฝก 17 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําดอกไม6สดอบแห6ง 21 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 24 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ7เนื้อสัตว7 28 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําบะหม่ี 31 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําเต6าหู6นมสดและเต6าฮวยฟรุตสลัด 34 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ7มะม�วง 37 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตอาหารจานด�วนสุขภาพ 40 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ7จากข6าวกล6องงอก 43 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดสีในอุตสาหกรรมเกษตร 47 
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สารบัญ (ต�อ) 
  

เรื่อง หน+า 
  
ภาคผนวก  
-  คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ 51 
-  คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 54 
-  แบบสํารวจความต6องการของชุมชนในหัวข6อท่ีต6องการอบรมความรู6 58 
-  แบบสํารวจหัวข6ออบรมท่ีอาจารย7ในคณะสามารถถ�ายทอดความรู6 60 
-  แบบฟอร7มโครงการ 62 
-  ตัวอย�างบันทึกข6อความขออนุญาตใช6งบประมาณ 68 
-  ประชาสัมพันธ7และแบบฟอร7มการรับสมัครผู6เข6าการบริการทางวิชาการ 71 
-  แบบฟอร7มบันทึกข6อความเรื่องเชิญวิทยากรมาบรรยาย 74 
-  ตัวอย�างคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการในโครงการท่ีจัดอบรม 76 
-  ตัวอย�างเอกสารท่ีใช6ในการอบรม คู�มือการอบรม 81 
-  แบบฟอร7มลงทะเบียนการอบรม 132 
-  แบบฟอร7มประเมินความพึงพอใจในการบริการวิชาการ 134 
-  สรุปผลการประเมิน 137 
-  แบบฟอร7มขอส�งตัวอย�างวิเคราะห7 (ศบ.1) 158 
-  แบบขอใช6บริการห6องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ7 (ศบ.2) 159 
-  ระเบียบการใช6ห6องปฏิบัติการ ห6องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักร และ อุปกรณ7 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

160 
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สารบัญรูปภาพ 
 

เรื่อง หน+า 
  
ภาพท่ี 1 โครงสร6างของศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร 1 
ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการถ�ายทอดความรู6ทางด6านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และให6คําปรึกษา 4 
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สารบัญตาราง 
 

เรื่อง หน+า 
  
ตารางท่ี 1 รายการทดสอบ/วิเคราะห7 วิธีวิเคราะห7/เครื่องมือ และค�าธรรมเนียม 7 
ตารางท่ี 2 รายการห6องปฏิบัติการและค�าธรรมเนียม 8 
ตารางท่ี 3 รายการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ7และค�าธรรมเนียม 8 
ตารางท่ี 4 หลักสูตรฝQกอบรมเชิงปฏิบัติการและค�าใช6จ�าย 9 
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ศูนย$บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร 
(Center of Agricultural and Food Technology Transfer) 

 
วัตถุประสงค$ 

เพ่ือเป#นศูนย7กลางในการดําเนินการถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร ตลอดจนให6บริการ
ทดสอบและฝQกอบรม เพ่ือมุ�งให6เกิดการพัฒนาทางด6านการเกษตรของประเทศไทย 

 
วิสัยทัศน$ 
 ศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร เป#นหน�วยงานในการให6บริการและ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหารท่ีได6รับการยอมรับในระดับชาติและได6การรับรองมาตรฐาน 
 
นโยบาย 
 ให6บริการทางด6านการเกษตรและอาหารแบบคิดและไม�คิดค�าใช6จ�าย 
 
โครงสร+างหน�วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 ภาพท่ี 1 โครงสร6างของศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร 
 
 
 

คณบดีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นกัศกึษาและบริการวิชาการ

หวัหน้าศนูย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ

เกษตรและอาหาร

ฝ่ายถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยี

ฝ่ายทดสอบ/วิเคราะห์

และบริการ
ฝ่ายฝึกอบรม

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และวิจยั
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ภารกิจ/บริการ 
 ศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหารมีภารกิจการบริการ 3 ด6าน ดังต�อไปนี้
คือ  

1. ถ�ายทอดความรู6ทางด6านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหารแก�ชุมชน และบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

2. ทดสอบ/ตรวจวิเคราะห7ทางด6านห6องปฏิบัติการสําหรับผลิตภัณฑ7ทางการเกษตรและอาหาร  
และบริการห6องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ7 

3. ฝQกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด6านการเกษตรและผลิตภัณฑ7อาหาร 
 
ภารกิจท่ี 1. บริการถ�ายทอดความรู+ทางด+านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและให+คําปรึกษา 
 ให6บริการในการถ�ายทอดความรู6ทางด6านเทคโนโลยีทางการเกษตรและให6คําปรึกษา ได6แก� เทคโนโลยี
การผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว7 และความรู6ทางด6านวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีการอาหาร แก�ชุมชนหรือ
กลุ�มบุคคลท่ีสนใจ โดยใช6วิทยากรท่ีมีความรู6 ความชํานาญ ประสบการณ7เฉพาะสาขา มาบรรยาย สาธิต 
สัมมนา อบรม หรืออบรมเชิงปฏิบัติการ นอกเหนือไปจากเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหารแล6วนี้ยังเน6นถึง
โครงการตามแนวพระราชดําริด6านการเกษตร เช�น โครงการหญ6าแฝก การบริการถ�ายทอดความรู6และการให6
คําปรึกษาเป#นการบริการแบบไม�คิดค�าใช6จ�าย (แล6วแต�กรณี) 
 
ภารกิจท่ี 2. บริการทดสอบ/วิเคราะห$ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ$อาหาร และบริการ
ห+องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ$ 
 ให6บริการทดสอบและวิเคราะห7ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ7อาหาร และวัตถุดิบในการผลิต
อาหารท้ังคนและสัตว7 โดยสามารถให6บริการวิเคราะห7ได6 3 ด6านคือเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา โดยการ
วิเคราะห7ในแต�ละด6านจะใช6วิธีมาตรฐานท่ีได6รับการยอมรับ และให6บริการห6องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ7  
 
ภารกิจท่ี 3. บริการการฝPกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 ให6บริการฝQกอบรมในหัวข6อทางด6านการเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การทําผลิตภัณฑ7
อาหาร โดยมุ�งเน6นการลงมือปฏิบัติจริงหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ ควบคู�ไปกับการบรรยายความรู6พ้ืนฐาน
ทางด6านวิชาการท่ีเก่ียวข6อง เพ่ือให6ผู6เข6ารับการฝQกอบรมสามารถนําไปใช6หรือปฏิบัติได6จริง โดยเป#นการ
ฝQกอบรมแบบคิดค�าใช6จ�าย (บาท/คน)  
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ภารกิจท่ี 1. บริการถ�ายทอดความรู+ทางด+านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและให+คําปรึกษา 

   ให6บริการในการถ�ายทอดความรู6ทางด6านเทคโนโลยีทางการเกษตรและให6คําปรึกษา ได6แก� เทคโนโลยี
การผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว7 และความรู6ทางด6านวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีการอาหาร แก�ชุมชนหรือ
กลุ�มบุคคลท่ีสนใจ โดยใช6วิทยากรท่ีมีความรู6 ความชํานาญ ประสบการณ7เฉพาะสาขา มาบรรยาย สาธิต 
สัมมนา อบรม หรืออบรมเชิงปฏิบัติการ นอกเหนือไปจากเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหารแล6วนี้ยังเน6นถึง
โครงการตามแนวพระราชดําริด6านการเกษตร เช�น โครงการหญ6าแฝก  

การดําเนินงานตามภารกิจท่ี 1 มีข้ันตอนการดําเนินงานดังต�อไปนี้ และแสดงไว6ในภาพท่ี 2 
ข้ันตอนการถ�ายทอดความรู6ทางด6านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและให6คําปรึกษา 
1. สํารวจความต6องการของชุมชนในหัวข6อท่ีต6องการอบรมความรู6 
2. สํารวจหัวข6ออบรมท่ีอาจารย7ในคณะสามารถถ�ายทอดความรู6 
3. เขียนโครงการเพ่ือของบประมาณและกําหนดการอบรม 
4. ขออนุญาตใช6งบประมาณจัดซ้ือจัดจ6าง 
5. ประชาสัมพันธ7และรับสมัครผู6เข6ารับการบริการทางวิชาการ 
6. ติดต�อวิทยากร 
7. แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในโครงการท่ีจัดอบรม 
8. จัดทําสื่อการอบรม ได6แก� คู�มืออบรม 
9. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ6าง 
10. ลงทะเบียนการอบรมและดําเนินการ 
11. ประเมินผลการจัดบริการทางวิชาการ 
12. สรุปผลการประเมินผลและเผยแพร�ภาพกิจกรรม 
13. นําผลการประเมินมาปรับปรุงแก6ไข 
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1. สํารวจความต6องการของชุมชนในหัวข6อท่ีต6องการอบรมความรู6 

2. สํารวจหัวข6ออบรมท่ีอาจารย7ในคณะสามารถถ�ายทอดความรู6 

3. เขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ 

4. ขออนุญาตใช6งบประมาณ 

5. ประชาสัมพันธ7และรับสมัครผู6เข6ารับการบริการทางวิชาการ 

6. ติดต�อวิทยากร 

7.  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในโครงการท่ีจัดอบรม 

8.  จัดทําสื่อการอบรม ได6แก� คู�มือการอบรม 

9.  ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ6าง 

10.  ลงทะเบียนการอบรมและดําเนินการ 

11.  ประเมินผลการจัดบริการทางวิชาการ 

12.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและการดําเนินการและเผยแพร� 

13.  ประชุมทีมงานเพ่ือปรับปรุงแก6ไข 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการถ�ายทอดความรู6ทางด6านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และให6คําปรึกษา 
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ภารกิจท่ี 2. บริการทดสอบ/วิเคราะห$ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ$อาหาร 
และบริการห+องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ$ 

ให6บริการทดสอบและวิเคราะห7ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ7อาหาร และวัตถุดิบในการผลิต
อาหารท้ังคนและสัตว7 โดยสามารถให6บริการวิเคราะห7ได6 3 ด6านคือเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา โดยการ
วิเคราะห7ในแต�ละด6านจะใช6วิธีมาตรฐานท่ีได6รับการยอมรับ และให6บริการห6องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ7 ผู6ท่ีสนใจขอรับบริการทดสอบ/วิเคราะห7 หรือขอใช6ห6องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ7 
ติดต�อขอรับบริการท่ีศูนย7ฯ โดยใช6หลักเกณฑ7และแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 
หลักเกณฑ$และแนวทางปฏิบัติสําหรับผู+รับบริการทดสอบ/วิเคราะห$ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ$
อาหาร  
 

การส�งตัวอย�างเข+ารับการทดสอบ/วิเคราะห$ 
1. ผู6ขอรับบริการกรอกแบบฟอร7มขอส�งตัวอย�าง (ศบ.1) ให6ชัดเจน (สามารถรับได6ทันทีท่ี

ห6องปฏิบัติการกลาง หรือพิมพ7จากเว็บไซด7ของคณะ http://agri.vru.ac.th)  
2. ผู6ขอรับบริการยื่นแบบฟอร7มส�งตัวอย�างพร6อมตัวอย�างท่ีห6องปฏิบัติการกลาง ศูนย7บริการและ

ถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  พร6อมชําระค�าบริการ 20 % ของค�าบริการท้ังหมด   
3. เจ6าหน6าท่ีรับตัวอย�าง ลงบันทึกในทะเบียนตัวอย�างและนําส�งห6องปฏิบัติการ 
4. เจ6าหน6าท่ีห6องปฏิบัติการเตรียมตัวอย�าง ทดสอบและประมวลผล และส�งผลให6หัวหน6าฝjาย

วิเคราะห7ตรวจสอบ 
5. หัวหน6าฝjายวิเคราะห7ตรวจสอบ และเสนอรายงานผลการทดสอบให6หัวหน6าศูนย7 ฯ พิจารณา

อนุมัติ 
6. พิมพ7รายงานผลการทดสอบ และแจ6งผู6ขอรับบริการมารับผล 
7. ผู6ขอรับบริการ รับผลการทดสอบ พร6อมชําระเงินค�าบริการ * 

 
* ช�องทางการชําระเงิน 
•  ชําระเป#นเงินสดพร6อมรับผลวิเคราะห7ด6วยตนเองท่ีศูนย7 ฯ 
•  โอนเงินเข6าบัญชี 
•  เช็คสั่งจ�ายในนามศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
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หลักเกณฑ$และแนวทางปฏิบัติสําหรับผู+รับบริการห+องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ$ 
การใช+ห+องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ$ต�าง ๆ  
1. ผู6ขอรับบริการสามารถยื่นแบบฟอร7ม (ศบ.2) ขอใช6บริการ (สามารถรับได6ทันทีท่ีห6องปฏิบัติการ

กลาง หรือพิมพ7จากเว็บไซด7ของคณะ http://agri.vru.ac.th) ท่ีห6องปฏิบัติการกลาง ศูนย7บริการและถ�ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหารล�วงหน6าอย�างน6อย 3 วันทําการ และมาใช6บริการในวันท่ีได6รับอนุมัติ 
เท�านั้น 

2.  ตรวจสอบตารางเวลาการขอใช6บริการเครื่องมือท่ีต6องการได6จากเว็บไซด7ของคณะ หรือสอบถาม
ได6ท่ีเจ6าหน6าท่ีห6องปฏิบัติการกลาง 

3.  แจ6งรายละเอียดเก่ียวกับตัวอย�างท่ีต6องการวิเคราะห7กับเจ6าหน6าท่ี เพ่ือเจ6าหน6าท่ีจะได6ให6
คําแนะนําต�างๆ เช�น การเตรียมตัวอย�าง 

4. ห6องปฏิบัติการให6บริการเฉพาะในวันและเวลาราชการเท�านั้น โดยให6เจ6าหน6าท่ีประจําหน�วยงาน
หรือผู6ท่ีได6รับมอบหมายเป#นผู6ควบคุมการใช6เครื่องมือ อุปกรณ7 และห6องปฏิบัติการ หากมีความจําเป#นต6องใช6
เครื่องมือนอกเวลาราชการ จะต6องขออนุมัติเป#นกรณีไป 

5. ผู6ท่ีต6องการใช6เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ7ต�าง ๆ ด6วยตนเอง จะต6องเป#นผู6ท่ีผ�านการฝQกทักษะ
การใช6เครื่องมือ และได6รับความเห็นชอบจากผู6ควบคุมเครื่องมือนั้น 

6. ผู6ขอใช6บริการต6องปฏิบัติตามระเบียบ และข6อปฏิบัติของการใช6เครื่องมืออย�างเคร�งครัด ในกรณีท่ีมี
ความผิดปกติของเครื่องมือท่ีใช6ต6องรายงานให6แก�ผู6ควบคุมทราบทันที 

7. ผู6ใช6บริการต6องเตรียมวัสดุ สารเคมีท่ีจําเป#นมาเอง และในขณะท่ีทําปฏิบัติการอยู� ให6สวมเสื้อคลุม
ปฏิบัติการด6วยทุกครั้ง 

8. ผู6ขอใช6บริการจะต6องรับผิดชอบต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน กับเครื่องมือและอุปกรณ7 ต6องชดใช6ให6
เหมือนเดิมโดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการสอบสวนและพบว�าเกิดจากความประมาทเลินเล�อ และอาจจะถูกตัดสิทธิ์
ในการเข6าใช6ห6องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ7ต�าง ๆ ในครั้งต�อไป 

9. ผู6ใช6บริการไม�ควรนําบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไม�เก่ียวข6องกับการปฏิบัติงานเข6ามาในห6องปฏิบัติการ ในกรณีท่ี
มีความจําเป#นขอให6แจ6งให6แก�เจ6าหน6าท่ีทราบเป#นครั้ง ๆ ไป 

10. ในกรณีท่ีผู6ใช6บริการไม�ปฏิบัติตามระเบียบท่ีวางไว6ทางศูนย7 ฯ มีสิทธิ์ท่ีจะไม�อนุมัติคําขอใช6บริการ
ในครั้งต�อไป  

11. การชําระค�าธรรมเนียม ผู6ขอใช6จะต6องปฏิบัติตาข6อระเบียบ ข6อบังคับ และค�าธรรมเนียมในการใช6
ห6องปฏิบัติการ และ/หรือ เครื่องมือ/อุปกรณ7 

12. ทางศูนย7ฯ จะไม�รับผิดชอบต�ออันตรายหรือความเสียหาย ต�อทรัพย7สิน/ผู6ใช6บริการอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานไม�ว�าในกรณีใด ๆ  

13. ผู6ใช6ต6องทําความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ7 และบริเวณท่ีปฏิบัติงานให6สะอาดเรียบร6อย ก�อน
ส�งคืนเจ6าหน6าท่ี 
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ตารางท่ี 1 รายการทดสอบ/วิเคราะห7 วิธีวิเคราะห7/เครื่องมือ และค�าธรรมเนียม 
 

ลําดับท่ี รายการ วิธีวิเคราะห$/เครื่องมือ ค�าธรรมเนียม (บาท) 

การวิเคราะห$องค$ประกอบทางเคมี (Proximate analysis) 

1 โปรตีน (ปริมาณไนโตรเจน) Kjeldahl  500 

2 ไขมัน Extraction 500 

3 เถ6า AOAC 500 

4 เส6นใย การคํานวณ 500 

5 ความชื้น AOAC 300 

6 คาร7โบไฮเดรต การคํานวณ - 

การวิเคราะห$ทางเคมี 

7 ความเป#นกรด-ด�าง pH meter 200 

การวิเคราะห$ทางกายภาพ 

8 เนื้อสัมผัส Texture analyzer TA.XT 
Plus 

50 

9 สี Color reader 50 

10 ปริมาณน้ําอิสระ Chilled mirror 200 

11 ปริมาณของแข็งท้ังหมด (Total 
soluble solids, Brix) 

Refractometer 50 

การวิเคราะห$ทางจุลชีววิทยา 

12 Aerobic Plate Count FDA-BAM 400 

13 Yeast and mold FDA-BAM 400 

14 Coliform FDA-BAM 400 

15 E. coli FDA-BAM 500 

16 Staphylococcus aureus FDA-BAM 500 

17 Salmonella spp. FDA-BAM 500 

 
หมายเหตุ AOAC  = Association of Analytical Chemists 

FDA-BAM =  Food and Drug Administration-Bacteriological Analytical Methods 
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ตารางท่ี 2 รายการห6องปฏิบัติการและค�าธรรมเนียม 
 

ลําดับท่ี รายการ ค�าธรรมเนียม (บาท)* 

1 ห6องปฏิบัติการเคมี 100/คน 

2 ห6องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 100/คน 

 
* เวลา 3 ชั่วโมง และต6องมีผู6ใช6ห6องปฏิบัติการต้ังแต� 5 คนข้ึนไป แต�ไม�เกิน 20 คน 
 

ตารางท่ี 3 รายการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ7และค�าธรรมเนียม 
 

ลําดับท่ี รายการ ค�าธรรมเนียม (บาท) 

1 Texture analyzer รุ�น TA.XT Plus (Stable micro 
systems, UK) 

500 บาท/ชม. 

2 ตู6อบลมร6อน (Hot air oven) 100 บาท/ชม. 

3 ตู6อบแห6ง (Tray dryer) 100 บาท/ชม. 

4 เครื่องสับนวด (Silent cutter) 200 บาท/ชม. 
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ภารกิจท่ี 3. บริการการฝPกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
ให6บริการฝQกอบรมในหัวข6อทางด6านการเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การทําผลิตภัณฑ7

อาหาร โดยมุ�งเน6นการลงมือปฏิบัติจริงหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ ควบคู�ไปกับการบรรยายความรู6พ้ืนฐาน
ทางด6านวิชาการท่ีเก่ียวข6อง เพ่ือให6ผู6เข6ารับการฝQกอบรมสามารถนําไปใช6หรือปฏิบัติได6จริง โดยเป#นการ
ฝQกอบรมแบบคิดค�าใช6จ�าย (บาท/คน) ตามหลักสูตรฝQกอบรมเชิงปฏิบัติการดังแสดงในตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 หลักสูตรฝQกอบรมเชิงปฏิบัติการและค�าใช6จ�าย 
 

หลักสูตรการฝPกอบรม 
(Training courses) 

จํานวนวัน จํานวนผู+อบรม ค�าใช+จ�าย/คน 

การปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน 2 20 1,000 

การเพาะเห็ด 1 20 1,000 

การเพาะหญ6าแฝก 1 20 500 

การทําดอกไม6สดอบแห6ง 2 20 1,000 

การจัดสวนถาด 1 20 1,000 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 5 20 1,500 

ผลิตภัณฑ7เนื้อสัตว7 (1 ผลิตภัณฑ7) 1 20 300 

ผลิตภัณฑ7นม 1 20 1,000 

บะหม่ี 1 20 1,000 

เต6าหู6นมสดและเต6าฮวยฟรุตสลัด 1 20 1,000 

ผลิตภัณฑ7มะม�วง 1 20 1,000 

การผลิตอาหารจานด�วนเพ่ือสุขภาพ 2 15 1,600 

ผลิตภัณฑ7จากข6าวกล6องงอก 1 20 1,600 

การผลิตขนมอบ 
 

2 15 2,000 

การวัดสีในอุตสาหกรรมเกษตร 1 20 500 

การวัดเนื้อสัมผัส 1 20 1,000 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองปลูกพืชโดยไม�ใช+ดิน 
 

หลักการและเหตุผล 
 

การปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน หรือป�จจุบันเรียกว�า "ไฮโดรโพนิคส7" (hydroponics) หรือ "ซอยเลสคัล
เจอร7" (soilless culture) หมายถึงการปลูกพืชโดยใช6วัสดุใด ๆ ท่ีไม�ใช6ดิน และพืชจะได6รับจากธาตุอาหารต�าง 
ๆ ท่ีต6องการจากสารละลายธาตุอาหารท่ีให6กับพืช ในการปลูกพืชในโรงเรือนทดแทนการใช6ดินเป#นวัสดุปลูกท่ีมี
น้ําหนักมาก และ ต6องยุ�งยากในการเปลี่ยนถ�ายดินบ�อย ๆ เพราะมีป�ญหาการอัดแน�นและการระบาดของโรค-
แมลง และเริ่มหันมาให6ความ สนใจวิธีการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน ในวงการวิจัยจึงได6เริ่มต่ืนตัวมาทําการทดลอง
เก่ียวกับการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดินเพ่ือ เป#นการค6าข้ึนมา  

ระบบไฮโดรโปนิกส7 เป#นทางเลือกหนึ่งของการปลูกพืชให6มีคุณภาพ มีความสมํ่าเสมอผลผลิตสูง 
สามารถวางแผนการปลูก กําหนดปริมาณการผลิตให6เป#นไปตามเป�าหมาย หรือความต6องการของตลาดได6
ดีกว�า เนื่องจากสามารถควบคุมป�จจัยต�าง ๆ ท่ีให6แก�พืชได6อย�างเหมาะสม ทําให6ปลูกพืชได6อย�างต�อเนื่อง 
สําหรับประเทศไทยมีความเป#นไปได6ท่ีจะนําวิธีการปลูกพืชแบบนี้มาใช6ทําให6สามารถปลูกพืชในพ้ืนท่ีไม�มีดิน
หรือดินมีป�ญหา บริเวณรอบ ๆ เมืองใหญ� มีคนอาศัยอยู�หนาแน�น เพราะการปลูกแบบนี้จะใช6พ้ืนท่ีน6อยแต�ให6
ผลผลิตมาก ระบบนี้กําลังเป#นท่ีนิยมยอมรับและรู6จักเพราะนอกจากจะสามารถควบคุมการผลิตไม�ให6ก�อความ
เสียหายแก�สิ่งแวดล6อมได6แล6วยังเชื่อม่ันได6ว�าผู6บริโภคจะได6รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลผลิตท่ีปลอด
สารพิษ จึงเป#นเทคโนโลยีท่ีสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องความปลอดภัยของการบริโภค
อาหาร (Food Safety)โดยมีเป�าหมายให6ประเทศไทยเป#นผู6ผลิตอาหารรายใหญ�ออกสู�ตลาดโลกหรือเป#นครัว
ของโลก (Kitchen of the World) เพ่ือเผยแพร�ภาพลักษณ7ด6านคุณภาพและมาตรฐานสุขอนามัยและสุขภาพ
อนามัยของผู6บริโภค และเป#นการเผยแพร�ความรู6สู�ชุมชน โดยเฉพาะครูจะได6นําความรู6ท่ีได6รับนําไปปฏิบัติได6
อย�างถูกต6องและเกิดผลดีกับทางโรงเรียนและชุมชน 
 
วัตถุประสงค$ 

เพ่ือถ�ายทอดความรู6การปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน 
 
วิทยากร 
 ผศ.วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา 
 
คุณสมบัติของผู+เข+าอบรม 
 บุคคลท่ัวไปจํานวน 20 คน 
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ระยะเวลาการฝPกอบรม 
 2 วัน 
สถานท่ีฝPกอบรม 
 แปลงปฏิบัติการปลูกพืชไร6ดิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 
ค�าลงทะเบียน 
 1,000 บาท / คน 
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กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการปลูกพืชโดยไม�ใช+ดิน 

ณ ห6องปฏิบัติการและแปลงปลูกพืชคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

............................................................................................................................................ 
     วันท่ี 1 
 08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน 
 08.30-10.00 น.   วิเคราะห7ศักยภาพผู6เรียนและปรับพ้ืนฐาน 
    บรรยาย เรื่องหลักการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน 
    วิทยากร ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา 

10.00-12.00 น.  สาธิตและฝQกปฏิบัติการ เรื่องการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน 
ระบบ DRFT และ NFT 

    วิทยากร ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา 
 13.00-15.00 น.  สาธิตและฝQกปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช 
    วิทยากร ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา 
 15.00-17.30 น.  ฝQกปฏิบัติการ เรื่องการเพาะกล6าเมล็ดพืช 
    วิทยากร ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา 
 
       วันท่ี 2 

08.30-10.00 น.  สาธิตและปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมแปลงปลูกพืชระบบ DRFT 
    วิทยากร ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา 
 10.00-12.00 น.   สาธิตและฝQกปฏิบัติการเรื่องการย6ายปลูกพืชระบบ DRFT 
    วิทยากร ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา 
 13.00-17.30 น.  ฝQกปฏิบัติการเรื่องการเก็บเก่ียวระบบ DRFT 
 สรุป ตอบข6อซักถาม ทดสอบหลังเรียน วิเคราะห7ศักยภาพผู6เรียน (Post-

test) 
วิทยากร ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา 

  
             ................................................................................................................................... 
 หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ใบสมัครเข+าร�วมโครงการอบรม 
 
ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน 
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................ 
ช่ือหน�วยงาน ....................................................................................................................................... 
ท่ีอยู� .......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
โทรศัพท$ท่ีสามารถติดต�อได+ ........................................................ โทรสาร .............................................. 
E-mail ...................................................................................................................................................... 
 
 
การสมัคร 
 
ส�งใบสมัครมาท่ี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 เลขท่ี 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
หรือ 
 
ส�งโทรสารมาท่ี 
 หมายเลข 0-2529-3002 ต�อ 30 
 
หมายเหตุ 
 สอบถามข6อมูลเพ่ิมเติมได6ท่ีหมายเลขโทรศัพท7 0-2529-3002 ต�อ 10,12 หรือ http://agri.vru.ac.th 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการเพาะเห็ด 
    
หลักการและเหตุผล 
 
 การเพาะเห็ดอาทิเช�น เห็ดนางฟ�า เห็ดนางรม เห็ดเป�าฮ้ือ เห็ดขอนขาว เห็ดญ่ีปุjน จะใช6วัสดุหลักใน
การเพาะ คือ ข้ีเลื่อยไม6ยางพารา ซ่ึงในบางแห�งอาจใช6วัสดุอ่ืนทดแทนก็ได6 เช�น ชานอ6อย ฟางข6าว หรือหญ6าท่ี
ปjนละเอียด การเพาะเห็ดมีระบบการผลิตแยกชัดเจนได6เป#น 4 ข้ันตอนด6วยกันคือ 1. การผลิตเชื้อวุ6น 2. การ
ทําหัวเชื้อเห็ด 3. การผลิตเชื้อถุงหรือก6อนเชื้อ 4. การเพาะให6เกิดเป#นดอกเห็ด การเพาะเห็ดเป#นอาชีพท่ีสร6าง
รายได6ให6แก�เกษตรกรได6เป#นอย�างดี เพราะเห็ดเป#นแหล�งอาหารท่ีมีโปรตีนสูงสามารถนําไปประกอบอาหรได6
หลากหลายชนิด มีรสชาติดี และเป#นท่ีนิยมของผู6บริโภค โดยประเทศไทยมีการผลิตเห็ดมากถึงปNละกว�า 
30,000 ตัน ซ่ึงเป#นมูลค�ากว�า 1,580 ล6านบาท 
 
วัตถุประสงค$ 

1. เพ่ือถ�ายทอดความรู6 เทคนิค และวิธีการเพาะเห็ด 
2. เพ่ือให6ทราบถึงเครื่องมือและอุปกรณ7ท่ีจําเป#นในการเตรียมอาหรเพาะเห็ด 

 
วิทยากร 
 รศ.ประสาน  ยิ้มอ�อน 
 
คุณสมบัติของผู+เข+าอบรม 
 บุคคลท่ัวไปจํานวน 20 คน 
 
ระยะเวลาการฝPกอบรม 
 1 วัน 
 
ค�าลงทะเบียน 
 1,000 บาท / คน 
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กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการเพาะเห็ด 

ณ โรงเพาะเห็ด คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

............................................................................................................................................ 
      
 08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน 
 08.30-10.30 น.   บรรยาย เรื่อง วิธีการเพาะเห็ด 
    วิทยากร รศ.ประสาน  ยิ้มอ�อน 

10.30-12.30 น.  ฝQกปฏิบัติการเตรียมอาหารวุ6นและเตรียมหัวเชื้อในเมล็ดข6าวฟjาง 
    วิทยากร รศ.ประสาน  ยิ้มอ�อน 
 12.30-13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.30-16.30 น.  ฝQกปฏิบัติการเข่ียเชื้อในอาหารวุ6นและเมล็ดข6าวฟjาง 
    วิทยากร รศ.ประสาน  ยิ้มอ�อน 
 16.30-17.30 น.  สรุป ตอบข6อซักถาม 
 
         ................................................................................................................................... 
 หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ใบสมัครเข+าร�วมโครงการอบรม 
 
ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเห็ด 
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................... 
ช่ือหน�วยงาน ........................................................................................................................................... 
ท่ีอยู� .............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
โทรศัพท$ท่ีสามารถติดต�อได+ ........................................................ โทรสาร ................................................. 
Email............................................................................................................................................................ 
 
 
การสมัคร 
 
ส�งใบสมัครมาท่ี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 เลขท่ี 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
หรือ 
 
ส�งโทรสารมาท่ี 
 หมายเลข 0-2529-3002 ต�อ 30 
 
หมายเหตุ 
 สอบถามข6อมูลเพ่ิมเติมได6ท่ีหมายเลขโทรศัพท7 0-2529-3002 ต�อ 10,12 หรือ http://agri.vru.ac.th 
 
 

  
 
 
 
 



คู�มือการดําเนินงานบริการวชิาการแก�สังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 23 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองหญ+าแฝก 
    
หลักการและเหตุผล 
 

จากการท่ีหญ6าแฝก (Vetiver : Vetiveria spp.) เป#นพืชตระกูลหญ6าท่ีมีระบบรากแข็งแรง ข้ึนเป#นกอ
แน�น แตกกอรวดเร็ว รากฝอยท่ีแตกออกมาจากลําต6นใต6ดินมีจํานวนมากจะสานกันแน�นและหยั่งลึกลงในดิน
ตามแนวด่ิง อายุประมาณ 1 ปN จะมีรากลึกประมาณ 80-100 เซนติเมตร  ต�างจากพืชตระกูลหญ6าอ่ืนท่ีมักแผ�
กระจายตามแนวนอนบริเวณผิวดิน ดังนั้นหญ6าแฝกจึงเป#นพืชท่ียึดดินได6ดี และไม�แย�งธาตุอาหารกับพืชท่ีปลูก 
นอกจากนั้นยังสามารถปรับตัวได6ดีกับทุกสภาพแวดล6อม และเจริญเติบโตได6ดีในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
จึงเป#นพืชท่ีมีคุณประโยชน7มากในด6านการอนุรักษ7ดินและน้ํา (Soil and water conservation) ช�วยป�องกัน
การพังละลายของดิน (Soil erosion) และช�วยให6ดินอุ6มน้ําได6ดีข้ึน นอกจากนั้นยังสามารถนําต6นและใบไปใช6
งานอ่ืนๆ เช�น งานด6านศิลปหัตถกรรม วัสดุก�อสร6าง (วัสดุมุงหลังคา)  ทําเยื่อและกระดาษ กลิ่นน้ําหอม 
อาหารสัตว7 วัสดุคลุมดินและปุ�ยหมัก เป#นต6น 

พระบาทสมเด็จพระเจ6าอยู�หัวจึงได6พระราชทานพระราชดําริให6หน�วยงานของรัฐ โดยเฉพาะกรมพัฒนา
ท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ7 ตลอดจนหน�วยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน นําหญ6าแฝกไปทดลองปลูกและ
ขยายพันธุ7แจกจ�ายให6กับเกษตรกรและประชาชนผู6สนใจ ต้ังแต�ปN พ.ศ. 2534 การดําเนินงานท่ีผ�านมาได6มีการต้ัง
คณะอนุกรรมการด6านวิชาการ วางแผนและติดตามผลการพัฒนาและรณรงค7การใช6หญ6าแฝกเพ่ือการอนุรักษ7ดิน
และน้ํา ตลอดจนจนนําไปใช6ประโยชน7อ่ืนๆ ตามแนวพระราชดําริ 

เพ่ือตอบสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ6าอยู�หัวดังกล�าว จึงดําเนินโครงการมีการ
ขยายพันธุ7ต6นกล6าหญ6าแฝกให6มีปริมาณท่ีเพียงพอต�อความต6องการของชุมชน อาทิ เกษตรกร ประชาชนท่ัวไป หรือ
กลุ�มอาชีพ  พร6อมท้ังมีการจัดอบรมความรู6เรื่องหญ6าแฝก อันมีผลทําให6ดินและน้ําซ่ึงเป#นทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สําคัญต�อการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิตได6มีสภาพสมบูรณ7ตลอดเวลา โครงการขยายพันธุ7หญ6าแฝกเพ่ือบริการชุมชนจึง
มีส�วนสําคัญในการตอบสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ6าอยู�หัว เพ่ือความผาสุกของปวงชนทุกหมู�
เหล�า 

 
วัตถุประสงค$ 

1. เพ่ือขยายพันธุ7หญ6าแฝก ให6แก�หน�วยงานต�างๆ 
2. เพ่ือเผยแพร�ความรู6เรื่องหญ6าแฝกและแนวพระราชดําริ 

 
วิทยากร 
 รศ.ประสาน  ยิ้มอ�อน 
 
 



คู�มือการดําเนินงานบริการวชิาการแก�สังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 24 

 

คุณสมบัติของผู+เข+าอบรม 
 บุคคลท่ัวไปจํานวน 20 คน 
 
ระยะเวลาการฝPกอบรม 
 1 วัน 
 
ค�าลงทะเบียน 
 500 บาท / คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู�มือการดําเนินงานบริการวชิาการแก�สังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 25 

 

กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องหญ+าแฝก 

ณ แปลงปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

............................................................................................................................................ 
      
 08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน 

08.30-12.00 น.  บรรยายความรู6เรื่อง  
โครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ เจ6าอยู�หัว 
การอนุรักษ7ดินและน้ํา 
ความสําคัญของหญ6าแฝก 
คุณประโยชน7ต�างๆของหญ6าแฝก 
การเพาะและการดูแลรักษา 
การขยายพันธุ7 

    วิทยากร รศ.ประสาน  ยิ้มอ�อน 
 12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-16.00 น.  สาธิตและฝQกปฏิบัติการขยายพันธุ7หญ6าแฝก 
    วิทยากร รศ.ประสาน  ยิ้มอ�อน 
 16.00-16.30 น.  สรุป ตอบข6อซักถาม 
 
         ................................................................................................................................... 
 หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู�มือการดําเนินงานบริการวชิาการแก�สังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 26 

 

ใบสมัครเข+าร�วมโครงการอบรม 
 
ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหญ6าแฝก 
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................. 
ช่ือหน�วยงาน ........................................................................................................................................ 
ท่ีอยู� ........................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
โทรศัพท$ท่ีสามารถติดต�อได+ ........................................................ โทรสาร ............................................... 
E-mail ....................................................................................................................................................... 
 
 
การสมัคร 
 
ส�งใบสมัครมาท่ี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 เลขท่ี 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
หรือ 
 
ส�งโทรสารมาท่ี 
 หมายเลข 0-2529-3002 ต�อ 30 
 
หมายเหตุ 
 สอบถามข6อมูลเพ่ิมเติมได6ท่ีหมายเลขโทรศัพท7 0-2529-3002 ต�อ 10,12 หรือ http://agri.vru.ac.th 
 
 
 
 
 
  



คู�มือการดําเนินงานบริการวชิาการแก�สังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 27 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทําดอกไม+สดอบแห+ง 
 

หลักการและเหตุผล 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีพันธกิจหลักคืองานบริการวิชาการแก�ชุมชน  ซ่ึงเป#นกลุ�มเกษตร กลุ�ม
อาชีพ  กลุ�มแม�บ6าน  และกลุ�มประชาคมท่ีมีอยู�ในท6องถ่ิน  ตลอดจนข6าราชการครู  ตามสถานศึกษาในชุมชน
และประชาชนท่ัวไปในท6องถ่ิน  ซ่ึงบางกลุ�มอาจมีการรวมตัวกันเพ่ือสร6างอาชีพทางการผลิตพืช  ผลิตสัตว7  
ตลอดจนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  หรือถ6าเป#นข6าราชการครูสามารถนําความรู6ท่ีได6จาการอบรมไป
พัฒนาในการเรียนการสนและไปประกอบอาชีพเสริม  สําหรับงานบริการทางวิชาการแก�ชุมชนท่ีทางคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมีศักยภาพในการบริการได6แก�  โครงการเพาะเห็ด  โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจําพวกไม6
ดอก  ไม6ประดับ  กล6วยไม6  โครงการทําดอกไม6สดอบแห6ง  โครงการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดินหรือไฮโดรโปนิก  
เป#นต6น 
 
วัตถุประสงค$ 

1. เพ่ือถ�ายทอดความรู6ด6านการเกษตร 
2. เพ่ือให6ผู6อบรมเกิดทักษะและสามารถนําไปปฏิบัติจริงได6 

 
วิทยากร 
 ผศ.คําทอง  มหวงศ7วิริยะ 
 
คุณสมบัติของผู+เข+าอบรม 
 บุคคลท่ัวไปจํานวน 20 คน 
 
ระยะเวลาการฝPกอบรม 
 2 วัน 
 
ค�าลงทะเบียน 
 1,000 บาท / คน 
 
 
 
 
 



คู�มือการดําเนินงานบริการวชิาการแก�สังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 28 

 

กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการทําดอกไม+สดอบแห+ง 

ณ ห6องปฏิบัติการ วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

............................................................................................................................................ 
      

วันท่ี 1 
 08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน 

08.30-10.00 น.  บรรยายเรื่อง วิธีการเก็บรักษาดอกไม6และใบไม6 
 10.00-12.00 น.  สาธิตและฝQกปฏิบัติการเรื่อง ชนิดของดอกไม6ท่ีสามารถเก็บแห6ง 
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-16.30 น.  สาธิตและฝQกปฏิบัติการเรื่อง การทําดอกไม6แห6งด6วยวิธีต�างๆ 
 16.30-19.30 น.  ฝQกทักษะและปฏิบัติการเรื่อง การทําดอกไม6อบแห6ง อุปกรณ7และวิธีทํา 
 
       วันท่ี 2 
 07.30-08.30 น.   บรรยาย สาธิต และปฏิบัติการอบแห6งดอกกุหลาบ 

08.30-12.00 น.  บรรยายเรื่อง วิธีการเก็บรักษาดอกไม6และใบไม6 
 10.00-12.00 น.  สาธิตและฝQกปฏิบัติการอบแห6งดอกกล6วยไม6และอ่ืนๆ 
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-16.30 น.  ฝQกทักษะและฝQกปฏิบัติเรื่อง การจัดดอกไม6ลงในภาชนะแก6ว 
 16.30-17.30 น.  สรุป ตอบข6อซักถาม 
 
         ................................................................................................................................... 
 หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



คู�มือการดําเนินงานบริการวชิาการแก�สังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 29 

 

ใบสมัครเข+าร�วมโครงการอบรม 
 

ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําดอกไม6สดอบแห6ง 
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................. 
ช่ือหน�วยงาน............................................................................................................................................... 
ท่ีอยู� ............................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................โทรศัพท$ท่ี
สามารถติดต�อได+ ........................................................ โทรสาร ................................................................ 
E-mail ....................................................................................................................................................... 
 

การสมัคร 
 
ส�งใบสมัครมาท่ี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 เลขท่ี 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
หรือ 
 
ส�งโทรสารมาท่ี 
 หมายเลข 0-2529-3002 ต�อ 30 
 
หมายเหตุ 
 สอบถามข6อมูลเพ่ิมเติมได6ท่ีหมายเลขโทรศัพท7 0-2529-3002 ต�อ 10,12 หรือ http://agri.vru.ac.th 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



คู�มือการดําเนินงานบริการวชิาการแก�สังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 30 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
 

หลักการและเหตุผล 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีพันธกิจหลักคืองานบริการวิชาการแก�ชุมชน  ซ่ึงเป#นกลุ�มเกษตร กลุ�ม
อาชีพ  กลุ�มแม�บ6าน  และกลุ�มประชาคมท่ีมีอยู�ในท6องถ่ิน  ตลอดจนข6าราชการครู  ตามสถานศึกษาในชุมชน
และประชาชนท่ัวไปในท6องถ่ิน  ซ่ึงบางกลุ�มอาจมีการรวมตัวกันเพ่ือสร6างอาชีพทางการผลิตพืช  ผลิตสัตว7  
ตลอดจนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  หรือถ6าเป#นข6าราชการครูสามารถนําความรู6ท่ีได6จาการอบรมไป
พัฒนาในการเรียนการสนและไปประกอบอาชีพเสริม  สําหรับงานบริการทางวิชาการแก�ชุมชนท่ีทางคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมีศักยภาพในการบริการได6แก�  โครงการเพาะเห็ด  โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจําพวกไม6
ดอก  ไม6ประดับ  กล6วยไม6  โครงการทําดอกไม6สดอบแห6ง  โครงการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดินหรือไฮโดรโปนิก  
เป#นต6น 

 
วัตถุประสงค$ 

1. เพ่ือถ�ายทอดความรู6ด6านการเกษตร 
2. เพ่ือให6ผู6อบรมเกิดทักษะและสามารถนําไปปฏิบัติจริงได6 

 
วิทยากร 
 รศ.ดร.สุชาดา  พัฒนกนก 
 
คุณสมบัติของผู+เข+าอบรม 
 บุคคลท่ัวไปจํานวน 20 คน 
 
ระยะเวลาการฝPกอบรม 
 5 วัน 
ค�าลงทะเบียน 
 3,000 บาท / คน 
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กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช 

ณ ห6องปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

............................................................................................................................................ 
      

วันท่ี 1 
 08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน 

08.30-10.00 น.  บรรยายเรื่อง ความหมาย ความสําคัญของการเพาะเลี่ยงเนื้อเยื่อพืช 
 10.00-12.00 น.  สาธิตและฝQกปฏิบัติการเรื่อง การทําน้ํานึ่ง 

13.00-16.30 น. สาธิตและฝQกปฏิบัติการเรื่อง การใช6เครื่องมือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตู6ถ�าย
เนื้อเยื่อพืช 

16.30-19.30 น. ฝQกทักษะและปฏิบัติการ การใช6เครื่องมือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตู6ถ�าย
เนื้อเยื่อพืช 

       วันท่ี 2 
 07.30-08.30 น.   ฝQกทักษะและปฏิบัติการ ทบทวนการใช6เครื่องมือ 

08.30-12.00 น.  บรรยาย สาธิต และปฏิบัติการเรื่อง อาหารสังเคราะห7 MS (1962)/VW 
(1945) 

13.00-16.30 น. บรรยาย สาธิต และปฏิบัติการเรื่อง ชิ้นส�วนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ / 
การฟอกชิ้นส�วนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

16.30-19.30 น. ฝQกทักษะและปฏิบัติการ ชิ้นส�วนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ / การฟอก
ชิ้นส�วนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 
 วันท่ี 3 
 07.30-08.30 น.   ฝQกทักษะและปฏิบัติการ การทําชิ้นส�วนและการฟอก 

08.30-12.00 น.  บรรยาย สาธิต และปฏิบัติการเรื่อง สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช / 
การผสมเกสร การเพาะเมล็ดกล6วยไม6สกุลหวาย 

13.00-16.30 น. บรรยาย สาธิต และปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงตายอด ตาข6างกล6วยไม6
สกุลหวาย / การเพาะเลี้ยงช�อดอกกล6วยไม6 

16.30-19.30 น. ฝQกทักษะและปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงตายอด ตาข6างกล6วยไม6สกุลหวาย / 
การเพาะเลี้ยงช�อดอกกล6วยไม6 
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กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต�อ) 
เรื่องการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช 

ณ ห6องปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วันท่ี 4 
07.30-08.30 น.  ฝQกทักษะและปฏิบัติการ ทบทวนการเพาะเลี้ยงตายอด ตาข6างกล6วยไม6

สกุลหวาย 
08.30-12.00 น.  บรรยาย สาธิต และปฏิบัติการเรื่อง การผสมเกสร การเพาะเมล็ดกล6วยไม6

ดิน / การเพาะเลี้ยงตายอด ตาข6างกล6วยไม6 กล6วยไม6ดิน 
13.00-16.30 น. บรรยาย สาธิต และปฏิบัติการเรื่อง การผสมเกสร การเพาะเมล็ดว�านสี่ทิศ 

/ การเพาะเลี้ยงหัวว�านสี่ทิศ 
16.30-19.30 น. ฝQกทักษะและปฏิบัติการ การเพาะเมล็ดว�านสี่ทิศ / การเพาะเลี้ยงหัวว�านสี่

ทิศ 
 
วันท่ี 5 
07.30-08.30 น.  ฝQกทักษะและปฏิบัติการ ทบทวนการผสมเกสร การเพาะเมล็ดว�านสี่ทิศ 
08.30-12.00 น.  บรรยาย สาธิต และปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงเพ่ือเพ่ิมปริมาณต6น / 

การย6ายออกปลูกในภาชนะ 
13.00-15.00 น. บรรยาย สาธิต และปฏิบัติการเรื่อง การปลูกเลี้ยงและการดูแลรักษา 
15.00-17.00 น. สรุป ตอบข6อซักถาม 
 

        ................................................................................................................................................ 
 หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ใบสมัครเข+าร�วมโครงการอบรม 
 

ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................. 
ช่ือหน�วยงาน............................................................................................................................................... 
ท่ีอยู� ............................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................โทรศัพท$ท่ี
สามารถติดต�อได+ ........................................................ โทรสาร ................................................................ 
E-mail ....................................................................................................................................................... 
 

การสมัคร 
 
ส�งใบสมัครมาท่ี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 เลขท่ี 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
หรือ 
 
ส�งโทรสารมาท่ี 
 หมายเลข 0-2529-3002 ต�อ 30 
 
หมายเหตุ 
 สอบถามข6อมูลเพ่ิมเติมได6ท่ีหมายเลขโทรศัพท7 0-2529-3002 ต�อ 10,12 หรือ http://agri.vru.ac.th 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองผลิตภัณฑ$เน้ือสัตว$ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีพันธกิจหลักคืองานบริการวิชาการแก�ชุมชน  ซ่ึงเป#นกลุ�มเกษตร กลุ�มอาชีพ  
กลุ�มแม�บ6าน  และกลุ�มประชาคมท่ีมีอยู�ในท6องถ่ิน  ตลอดจนข6าราชการครู  ตามสถานศึกษาในชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปในท6องถ่ิน  ซ่ึงบางกลุ�มอาจมีการรวมตัวกันเพ่ือการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  หรือถ6าเป#น
ข6าราชการครูสามารถนําความรู6ท่ีได6จาการอบรมไปพัฒนาในการเรียนการสนและไปประกอบอาชีพเสริม  
สํ าหรั บ งานบริ การทางวิ ช าการแก� ชุ มชนด6 านการแปรรู ปผลิ ตผลทางการ เกษตร ท่ีทางคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมีศักยภาพในการบริการได6แก�  โครงการทําขนมอบหรือเบเกอรี่  โครงการแปรรูป
เนื้อสัตว7  เช�น  ไส6กรอก  ลูกชิ้น  หมูยอ  หมูแดง  เป#นต6น  โครงการทําไอศกรีมโยเกิร7ต  โครงการทําเต6าหู6นม
สดและเต6าฮวยฟรุตสลัด  การทําไวน7จากผลไม6และสมุนไพร  เป#นต6น   
 
วัตถุประสงค$ 

1. เพ่ือถ�ายทอดความรู6ด6านการเกษตร 
2. เพ่ือให6ผู6อบรมเกิดทักษะและสามารถนําไปปฏิบัติจริงได6 

 
วิทยากร 
 ผศ.สุรพงษ7  ธรรมขันธ7 
 
คุณสมบัติของผู+เข+าอบรม 
 บุคคลท่ัวไปจํานวน 20 คน 
 
ระยะเวลาการฝPกอบรม 
 1 วัน 
 
ค�าลงทะเบียน 
 300 บาท / คน / ผลิตภัณฑ7 
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กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องผลิตภัณฑ$เนื้อสัตว$ 

ณ ห6องปฏิบัติการเนื้อสัตว7 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

............................................................................................................................................ 
     
 08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน 
 08.30-10.30 น.   บรรยายความรู6เบ้ืองต6นเก่ียวกับเนื้อสัตว7 
    วิทยากร ผศ.สุรพงษ7  ธรรมขันธ7 

10.00-12.00 น.  เทคนิคการทําอาหารเนื้อสัตว7ให6อร�อย 
    วิทยากร ผศ.สุรพงษ7  ธรรมขันธ7 
 12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-16.30 น.  สาธิตและฝQกปฏิบัติการการทําผลิตภัณฑ7เนื้อสัตว7  

การทําหมูย�าง/เนื้อย�างสูตรอีสาน หรือ  
การทําหมูกุนเชียง หรือ  
การทําหมูแดง หรือ  
การทําหมู/เนื้อแดดเดียว 

    วิทยากร ผศ.สุรพงษ7  ธรรมขันธ7 
 16.30-17.30 น.  สรุป ตอบข6อซักถาม 
 
         ................................................................................................................................... 
 หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   ค�าใช6จ�าย 300 บาท / คน / 1 ผลิตภัณฑ7 ไม�เกิน 20 คน 
   สามารถอบรม 2 ผลิตภัณฑ7 / วัน 
   กรณีท่ีผู6อบรมน6อยกว�า 5 คน เหมาจ�าย 1,500 บาท / 1 ผลิตภัณฑ7 
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ใบสมัครเข+าร�วมโครงการอบรม 
 
ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ7เนื้อสัตว7 
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................ 
ช่ือหน�วยงาน............................................................................................................................................. 
ท่ีอยู� .......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................โทรศัพท$ท่ี
สามารถติดต�อได+ ........................................................ โทรสาร ................................................................. 
E-mail.......................................................................................................................................................... 
 
 
การสมัคร 
 
ส�งใบสมัครมาท่ี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 เลขท่ี 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
หรือ 
 
ส�งโทรสารมาท่ี 
 หมายเลข 0-2529-3002 ต�อ 30 
 
หมายเหตุ 
 สอบถามข6อมูลเพ่ิมเติมได6ท่ีหมายเลขโทรศัพท7 0-2529-3002 ต�อ 10,12 หรือ http://agri.vru.ac.th 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทําบะหมี่ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

บะหม่ีเป#นผลิตภัณฑ7อาหารประเภทเส6นท่ีชาวจีนคิดค6นข้ึน ชนิดของบะหม่ีถ6าแบ�งตามสูตรการผลิต
สามารถแบ�งออกได6เป#น 2 ชนิดคือบะหม่ีญ่ีปุjนและบะหม่ีจีน ซ่ึงแตกต�างกันตรงชนิดของแป�งสาลีท่ีนํามาใช6
ผลิต ถ6าแบ�งบะหม่ีตามวิธีการผลิตสามารถแบ�งออกเป#น 5 ชนิดคือ บะหม่ีสด บะหม่ีสุก บะหม่ีสดแห6ง บะหม่ี
แห6งก่ึงสําเร็จรูป และบะหม่ีทอดก่ึงสําเร็จรูป วัตถุดิบท่ีใช6ในการทําบะหม่ีประกอบด6วยแป�งสาลีและน้ําเป#น
ส�วนผสมหลัก มีเกลือ สารละลายด�าง ไข�และสีผสมอาหาร ประกอบอยู�ด6วยปริมาณเล็กน6อย จะเห็นได6ว�า
วัตถุดิบท่ีใช6การทําบะหม่ีนั้นไม�ยุ�งยาก หาได6ง�ายตามท6องตลาดท่ัวไป สามารถทําได6หลายรูปแบบตามความ
ต6องการของผู6บริโภค นอกจากนี้ยังเหมาะแก�การนําไปปฏิบัติจริง ถ�ายทอดความรู6ให6แก�นักเรียน หรือนําไป
ประกอบอาชีพอีกด6วย  ซ่ึงจากข6อมูลพบว�าป�จจุบันคนไทยเริ่มคุ6นเคยกับผลิตภัณฑ7จากแป�งสาลีมากข้ึน ไม�ว�า
จะเป#นขนมป�ง บะหม่ีสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ7เบเกอรี่ต�างๆ ทําให6อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ7จากแป�งสาลีในประเทศ
ไทยมีแนวโน6มเติบโตอย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะต้ังแต�ช�วงหลังปN 2542 โดยอัตราการขยายตัวของตลาดเฉลี่ยอยู�
ท่ีประมาณร6อยละ 10-15 ต�อปN 

 
วัตถุประสงค$   
 1. เพ่ือถ�ายทอดองค7ความรู6ภาคทฤษฎีท่ีเก่ียวข6อง 
 2. เพ่ือให6ผู6เข6ารับการฝQกอบรมเกิดทักษะและสามารถนําไปปฏิบัติได6จริง  
 
วิทยากร 
 ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล 
 
คุณสมบัติของผู+เข+าอบรม 
 บุคคลท่ัวไปจํานวน 20 คน 
 
ระยะเวลาการฝPกอบรม 
 1 วัน 
 
ค�าลงทะเบียน 
 1,000 บาท / คน  
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กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการทําบะหม่ี 

ณ ห6องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ7 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

............................................................................................................................................ 
    วันท่ี 1 
 08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน 
 08.30-10.00 น.   บรรยายความรู6เบ้ืองต6นเก่ียวกับแป�ง 
 10.00-12.00 น.   สาธิตและฝQกปฏิบัติการเรื่อง การทําบะหม่ีไข�สด/บะหม่ีใบเตย 
 13.00-16.30 น.  สาธิตและฝQกปฏิบัติการเรื่อง การทําบะหม่ีไข�สด/บะหม่ีใบเตย (ต�อ)16.30-

17.30 น.  สรุป ตอบข6อซักถาม 
 
        ................................................................................................................................................ 
 หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ใบสมัครเข+าร�วมโครงการอบรม 
 

ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําบะหม่ี 
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................. 
ช่ือหน�วยงาน............................................................................................................................................... 
ท่ีอยู� ............................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................โทรศัพท$ท่ี
สามารถติดต�อได+ ........................................................ โทรสาร ................................................................ 
E-mail ....................................................................................................................................................... 
 

การสมัคร 
 
ส�งใบสมัครมาท่ี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 เลขท่ี 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
หรือ 
 
ส�งโทรสารมาท่ี 
 หมายเลข 0-2529-3002 ต�อ 30 
 
หมายเหตุ 
 สอบถามข6อมูลเพ่ิมเติมได6ท่ีหมายเลขโทรศัพท7 0-2529-3002 ต�อ 10,12 หรือ http://agri.vru.ac.th 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทําเต+าหู+นมสดและเต+าฮวยฟรุตสลัด 
 

หลักการและเหตุผล 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีพันธกิจหลักคืองานบริการวิชาการแก�ชุมชน  ซ่ึงเป#นกลุ�มเกษตร กลุ�มอาชีพ  
กลุ�มแม�บ6าน  และกลุ�มประชาคมท่ีมีอยู�ในท6องถ่ิน  ตลอดจนข6าราชการครู  ตามสถานศึกษาในชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปในท6องถ่ิน  ซ่ึงบางกลุ�มอาจมีการรวมตัวกันเพ่ือการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  หรือถ6าเป#น
ข6าราชการครูสามารถนําความรู6ท่ีได6จาการอบรมไปพัฒนาในการเรียนการสอนและไปประกอบอาชีพเสริม  
สํ าหรั บ งานบริ การทางวิ ช าการแก� ชุ มชนด6 านการแปรรู ปผลิ ตผลทางการ เกษตร ท่ีทางคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมีศักยภาพในการบริการได6แก�  โครงการทําขนมอบหรือเบเกอรี่  โครงการแปรรูป
เนื้อสัตว7  เช�น  ไส6กรอก  ลูกชิ้น  หมูยอ  หมูแดง  เป#นต6น  โครงการทําไอศกรีมโยเกิร7ต  โครงการทําเต6าหู6นม
สดและเต6าฮวยฟรุตสลัด  การทําไวน7จากผลไม6และสมุนไพร  การทําบะหม่ี เป#นต6น   
 
วัตถุประสงค$   
 1. เพ่ือถ�ายทอดองค7ความรู6ภาคทฤษฎีท่ีเก่ียวข6อง 
 2. เพ่ือให6ผู6เข6ารับการฝQกอบรมเกิดทักษะและสามารถนําไปปฏิบัติได6จริง  
 
วิทยากร 
 ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล 
 ดร.กันภา  สุขลิ้ม 
 
คุณสมบัติของผู+เข+าอบรม 
 บุคคลท่ัวไปจํานวน 20 คน 
 
ระยะเวลาการฝPกอบรม 
 1 วัน 
 
ค�าลงทะเบียน 
 1,000 บาท / คน  
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กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการทําเต+าหู+นมสดและเต+าฮวยฟรุตสลัด 

ณ ห6องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

............................................................................................................................................ 
 08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน 

08.30-10.00 น.  บรรยายความรู6เรื่อง การใช6ประโยชน7จากนมและธัญพืช สูตรและวิธีการทํา
เต6าหู6นมสดและเต6าฮวยฟรุตสลัด 

 โดย ดร.กันภา  สุขลิ้ม 
 10.00-12.00 น.   ฝQกปฏิบัติการเรื่อง การทําเต6าฮวยฟรุตสลัด 
    โดย ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล และ ดร.กันภา  สุขลิ้ม 
 13.00-14.00 น.  ฝQกปฏิบัติการเรื่อง การทําเต6าฮวยฟรุตสลัด (ต�อ) 
    โดย ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล และ ดร.กันภา  สุขลิ้ม 
 14.00-16.30 น.  ฝQกปฏิบัติการเรื่อง การทําเต6าหู6นมสด 
    โดย ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล และ ดร.กันภา  สุขลิ้ม 

16.30-17.30 น.  สรุป ตอบข6อซักถาม 
 
        .......................................................................................................................................... 
 หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู�มือการดําเนินงานบริการวชิาการแก�สังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 42 

 

ใบสมัครเข+าร�วมโครงการอบรม 
 
ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําเต6าหู6นมสดและเต6าฮวยฟรุตสลัด 
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................... 
ช่ือหน�วยงาน................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู� .............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................โทรศัพท$ท่ี
สามารถติดต�อได+ ........................................................ โทรสาร .................................................................. 
E-mail ......................................................................................................................................................... 
 
 
การสมัคร 
 

ส�งใบสมัครมาท่ี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 เลขท่ี 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
หรือ 
 
ส�งโทรสารมาท่ี 
 หมายเลข 0-2529-3002 ต�อ 30 
 
หมายเหตุ 
 สอบถามข6อมูลเพ่ิมเติมได6ท่ีหมายเลขโทรศัพท7 0-2529-3002 ต�อ 10,12 หรือ http://agri.vru.ac.th 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองผลิตภัณฑ$มะม�วง 
 

หลักการและเหตุผล 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีพันธกิจหลักคืองานบริการวิชาการแก�ชุมชน  ซ่ึงเป#นกลุ�มเกษตร กลุ�มอาชีพ  
กลุ�มแม�บ6าน  และกลุ�มประชาคมท่ีมีอยู�ในท6องถ่ิน  ตลอดจนข6าราชการครู  ตามสถานศึกษาในชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปในท6องถ่ิน  ซ่ึงบางกลุ�มอาจมีการรวมตัวกันเพ่ือการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  หรือถ6าเป#น
ข6าราชการครูสามารถนําความรู6ท่ีได6จาการอบรมไปพัฒนาในการเรียนการสอนและไปประกอบอาชีพเสริม  
สํ าหรั บ งานบริ การทางวิ ช าการแก� ชุ มชนด6 านการแปรรู ปผลิ ตผลทางการ เกษตร ท่ีทางคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมีศักยภาพในการบริการได6แก�  โครงการทําขนมอบหรือเบเกอรี่  โครงการแปรรูป
เนื้อสัตว7  เช�น  ไส6กรอก  ลูกชิ้น  หมูยอ  หมูแดง  เป#นต6น  โครงการทําไอศกรีมโยเกิร7ต  โครงการทําเต6าหู6นม
สดและเต6าฮวยฟรุตสลัด  การทําไวน7จากผลไม6และสมุนไพร  การทําบะหม่ี เป#นต6น   
 
วัตถุประสงค$   
 1. เพ่ือถ�ายทอดองค7ความรู6ภาคทฤษฎีท่ีเก่ียวข6อง 
 2. เพ่ือให6ผู6เข6ารับการฝQกอบรมเกิดทักษะและสามารถนําไปปฏิบัติได6จริง  
 
วิทยากร 
 ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล 
  
คุณสมบัติของผู+เข+าอบรม 
 บุคคลท่ัวไปจํานวน 20 คน 
 
ระยะเวลาการฝPกอบรม 
 1 วัน 
 
ค�าลงทะเบียน 
 1,000 บาท / คน  
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กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องผลิตภัณฑ$มะม�วง 

ณ ห6องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

............................................................................................................................................ 
 วันท่ี 1 

08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน 
08.30-10.30 น.  บรรยายความรู6เรื่อง การแปรรูปมะม�วง 
10.45-12.00 น.  ฝQกปฏิบัติการ การทํามะม�วงดอง 

 13.00-16.00 น.  ฝQกปฏิบัติการ  การทํามะม�วงแช�อ่ิม 
  
 วันท่ี 2 

08.30-10.00 น.   ฝQกปฏิบัติการ การทํามะม�วงแช�อ่ิม (ต�อ) 
10.30-12.00 น.  ฝQกปฏิบัติการ การทํามะม�วงกวน 

 13.00-16.00 น.  ฝQกปฏิบัติการเรื่อง การทํามะม�วงอบแห6งสามรส 
 16.00-18.00 น.  ทดสอบทางประสาทสัมผัส 
  
    .......................................................................................................................................... 
 หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ใบสมัครเข+าร�วมโครงการอบรม 
 
ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ7มะม�วง 
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................... 
ช่ือหน�วยงาน................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู� ............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................โทรศัพท$ท่ี
สามารถติดต�อได+ ........................................................ โทรสาร .................................................................. 
E-mail ......................................................................................................................................................... 
 
 
การสมัคร 
 
ส�งใบสมัครมาท่ี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 เลขท่ี 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
หรือ 
 
ส�งโทรสารมาท่ี 
 หมายเลข 0-2529-3002 ต�อ 30 
 
หมายเหตุ 
 สอบถามข6อมูลเพ่ิมเติมได6ท่ีหมายเลขโทรศัพท7 0-2529-3002 ต�อ 10,12 หรือ http://agri.vru.ac.th 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการผลิตอาหารจานด�วนสุขภาพ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

การบริการวิชาการแก�ชุมชน เป#นพันธกิจหลักของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยกล�มเป�าหมายได6แก� 
กลุ�มเกษตร กลุ�มอาชีพ  กลุ�มแม�บ6าน  ข6าราชการครู/พนักงาน ตลอดจนประชาชนผู6สนใจท่ัวไปในชุมชน ให6
สามารถนําความรู6ทางวิชาการท่ีได6ไปประกอบอาชีพ สร6างงาน สร6างรายได6 หรือนําไปเผยแพร� อาหารฟาสต7
ฟู�ดส7 (fastfood) หรือท่ีคนไทยเรียกว�าอาหารจานด�วนเป#นอาหารท่ีสั่งเร็ว ได6เร็ว กินเร็ว อาหารฟาสต7ฟู�ดส7
ประเภทกินอ่ิม (Full meal fastfood) ส�วนใหญ�ประกอบด6วยแห6ง และเนื้อสัตว7 มีผักเป#นส�วนประกอบบ6าง
เล็กน6อย จากผลการศึกษาพบว�าอาหารฟาสต7ฟู�ดส7มีคุณค�าของสารอาหารตํ่าโดยเฉพาะธาตุเหล็ก แคลเซียม มี
ส�วนประกอบของกากใยอาหารน6อย มีปริมาณไขมันและน้ําตาลค�อนข6างสูง ทําให6อาหารเหล�านี้มีพลังงานมาก
เกินกว�าท่ีร�างกายต6องการต�อวัน ส�งผลให6เกิดภาวะโภชนาการเกินและอ6วน ทําให6เสี่ยงต�อการเป#น
โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง และมีแนวโน6มสูงข้ึนเรื่อยๆ อาหารฟาสต7ฟู�ดส7
สุขภาพท่ีเหมาะกับวัฒนธรรมของคนไทยในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได6แก� น้ําสลัดนานาชนิดและเบอร7
เกอร7สุขภาพ อาหารจานด�วนสุขภาพท้ัง 2 ชนิดมีกรรมวีการผลิตท่ีง�าย สามารถทํารับประทานกันในครอบครัว
โดยประยุกต7ใช6อุปกรณ7ท่ีมีอยู�ในครัวเรือน และยังจําหน�ายเป#นรายได6ให6แก�ครอบครัว   
 
วัตถุประสงค$   
 1. เพ่ือถ�ายทอดองค7ความรู6ภาคทฤษฎีท่ีเก่ียวข6อง 
 2. เพ่ือให6ผู6เข6ารับการฝQกอบรมเกิดทักษะและสามารถนําไปปฏิบัติได6จริง  
 
วิทยากร 
 ผศ.นันท7ปภัทร7  ทองคํา 
  
คุณสมบัติของผู+เข+าอบรม 
 บุคคลท่ัวไปจํานวน 15 คน 
 
ระยะเวลาการฝPกอบรม 
 2 วัน 
 
ค�าลงทะเบียน 
 1,600 บาท / คน  
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กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการผลิตอาหรจานด�วนเพ่ือสุขภาพ 

ณ ห6องปฏิบัติการขนมอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

............................................................................................................................................ 
 วันท่ี 1 

08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน 
08.30-10.00 น.  บรรยาย เรื่อง สมบัติของวัตถุดิบ เครื่องมือ และเทคนิคการน้ําสลัดชนิด

ต�างๆ 
10.00-12.00 น.  ปฏิบัติการ การทําน้ําสลัด 

 13.00-16.00 น.  ปฏิบัติการ  การทําน้ําสลัด (ต�อ) โคลสลอว7 
16.00-18.00 น. ทดสอบทางประสาทสัมผัส คํานวณต6นทุนการผลิต ตอบข6อซักถาม/ป�ญหา

ในการผลิตน้ําสลัด โคสลอว7 
     
 วันท่ี 2 

08.30-10.00 น.  บรรยาย เรื่อง สมบัติของวัตถุดิบ เครื่องมือ และเทคนิคการผลิตเบอร7เกอร7 
10.00-12.00 น.  ปฏิบัติการ เตรียมวัตถุดิบผลิตเบอร7เกอร7 

 13.00-16.00 น.  ฝQกปฏิบัติการ  ผลิตเบอร7เกอร7 
16.00-18.00 น. ทดสอบทางประสาทสัมผัส คํานวณต6นทุนการผลิต ตอบข6อซักถาม/ป�ญหา

ในการผลิตน้ําสลัด โคสลอว7 
     
    .......................................................................................................................................... 
 หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ใบสมัครเข+าร�วมโครงการอบรม 
 

ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตอาหารจานด�วนสุขภาพ 
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................. 
ช่ือหน�วยงาน............................................................................................................................................... 
ท่ีอยู� ............................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................โทรศัพท$ท่ี
สามารถติดต�อได+ ........................................................ โทรสาร ................................................................ 
E-mail ....................................................................................................................................................... 
 
การสมัคร 
 
ส�งใบสมัครมาท่ี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 เลขท่ี 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
หรือ 
 
ส�งโทรสารมาท่ี 
 หมายเลข 0-2529-3002 ต�อ 30 
 
หมายเหตุ 
 สอบถามข6อมูลเพ่ิมเติมได6ท่ีหมายเลขโทรศัพท7 0-2529-3002 ต�อ 10,12 หรือ http://agri.vru.ac.th 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองผลิตภัณฑ$จากข+าวกล+องงอก 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ป�จจุบันการบริโภคข6าวไม�เพียงแต�เพ่ือให6ร�างกายได6รับคาร7โบไฮเดรตซ่ึงเป#นสารอาหารหลัก (major 
nutrients) ท่ีสําคัญต�อร�างกายเท�านั้น  หากแต�มีงานวิจัยมากมายท่ีพบว�าข6าวประกอบไปด6วยสารอาหารท่ีมี

ฤทธิ์ทางยา (nutraceuticals) มากมายหลายชนิด เช�น แกมมา-โอลีซานอล (γ-oryzanol) แอลฟjา- โทโคเฟ

อรอล หรือ วิตามินอี (α-tocopherol) และ สารประกอบฟNนอลิก (phenolic compounds) เป#นต6น แต�
สารท่ีมีคุณค�าเหล�านี้จะสูญเสียไปหากข6าวนั้นผ�านกระบวนการขัดสี  ดังนั้นจึงกล�าวได6ว�าการบริโภคข6าวกล6อง
ซ่ึงเป#นข6าวท่ีผ�านกระบวนการขัดสีน6อยจะทําให6ผู6บริโภคได6รับคุณประโยชน7มากมายจากสารอาหารหลัก และ 
จากสารอาหารท่ีมีฤทธิ์ทางยาดังกล�าวท่ียังคงเหลืออยู�ในข6าว และยิ่งไปกว�านั้นหากนําข6าวกล6องมาผ�าน
กระบวนการทําให6งอกได6เป#น “ข6าวกล6องงอก”  ยังทําให6เกิดสารต�าง ๆ ท่ีมีประโยชน7ต�อสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน

ร�วมท้ังสารท่ีมีชื่อว�า แกมมา- อะมิโนบิวทิริกแอซิด (γ-aminobutyric acid, GABA) หรือท่ีป�จจุบันถูกเรียกกัน
อย�างคุ6นเคยว�า “สารกาบ6า” ซ่ึงมีหน6าท่ีเป#นสารส�งผ�านประสาทแบบยับยั้ง (inhibitory neurotransmitter) 
ช�วยทําให6สมองผ�อนคลาย อีกท้ังควบคุมการทํางานของหลอดเลือด ได6แก� ความดันโลหิต การเต6นของหัวใจ 
อีกท้ังสามารถบรรเทาความเจ็บปวดและความกังวล กระบวนการงอกของข6าวนอกจากทําให6เกิดสารท่ีมี
ประโยชน7แล6วนั้นระหว�างกระบวนการงอกยังลดปริมาณกรดไฟติก (phytic acid) ท่ีมีคุณสมบัติยับยั้งการดูด
ซึมแร�ธาตุต�าง ๆ อีกด6วย   

เพ่ือเผยแพร�คุณประโยชน7และความเข6าใจในคุณค�าของข6าวกล6องงอก รวมถึงข้ันตอนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ7จากข6าวกล6องงอกสู�ชุมชน  โดยถือเป#นหนึ่งในพันธกิจหลักด6านงานบริการวิชาการแก�ชุมชนซ่ึงเป#น
กลุ�มเกษตร กลุ�มแม�บ6าน กลุ�มอาชีพ กลุ�มประชาคม และประชาชนท่ัวไปในท6องถ่ิน  ตลอดจนข6าราชการครู 
ซ่ึงนอกจากจะได6รับความรู6และความเข6าใจเพ่ือเป#นประโยชน7ต�อสุขภาพและสามารถนําไปเผยแพร�ความรู6ต�อ
ชุมชนหรือพัฒนาการเรียนการสอนแล6วยังสามารถนําความรู6ด6านการแปรรูปผลิตภัณฑ7จากข6าวกล6องงอกไป
ประกอบอาชีพเสริมได6อีกด6วย  
 
วัตถุประสงค$ 

1. เพ่ือถ�ายทอดความรู6ด6านสารอาหารท่ีมีฤทธิ์ทางยา (nutraceuticals) ในข6าวกล6องงอก 
2. เพ่ือให6ผู6เข6ารับการฝQกอบรมสามารถมีทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ7จากข6าวกล6องได6จริง 

 
วิทยากร 
 อ.สุภณิดา  พัฒธร 
 อ.หรรษา  เวียงวะลัย 
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คุณสมบัติของผู+เข+าอบรม 
 บุคคลท่ัวไปจํานวน 20 คน 
 
ระยะเวลาการฝPกอบรม 
 2 วัน 
 
ค�าลงทะเบียน 
 1,600 บาท / คน  
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กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ$จากข+าวกล+องงอก 
ณ ห6องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

............................................................................................................................................ 
วันที่ 1 
08.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 10.00 น. วิเคราะห7ศักยภาพผู6เข6าอบรม 

บรรยาย ความรู6เบื้องต6นเร่ืองสารอาหารที่มีฤทธิ์ทางยาในข6าวกล6องงอก 
วิทยากร อาจารย7สุภณิดา พฒัธร 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว�าง 
10.15 – 12.00 น. บรรยาย ความรู6เร่ืองกระบวนการข6าวกล6องงอกและบะจ�างข6าวกล6องงอก 

วิทยากร คุณสุนันทา วงศ7ป�ยชน  จากศูนย7วจิัยข6าวปทุมธาน ีสํานักวิจัยและพัฒนาข6าว  
กรมการข6าว 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 18.00 น. สาธิต และฝQกปฏิบัติการ “การผลิตข6าวกล6องงอก และ การผลติบะจ�างข6าวกล6องงอก 

วิทยากร คุณสุนันทา วงศ7ป�ยชน 
             อาจารย7สุภณิดา พัฒธร 
 

วันที่ 2 
08.30 – 10.00 น. บรรยายเร่ืองความรู6เบื้องต6นของสานอาหารที่มีฤทธิ์ทางยาในข6าวกล6องงอกและการผลิต

ข6าวกล6องงอก 
วิทยากร อาจารย7สุภณิดา พฒัธร 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว�าง 
10.15 – 12.00 น. สาธิต และฝQกปฏิบัติการ “การผลิตข6าวกล6องงอกและน้ําข6าวกล6องงอก”  

วิทยากร อาจารย7สุภณิดา พฒัธร 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. บรรยายเร่ืองไอศกรีมข6าวกล6องงอกและกระบวนการผลิต 
14.30 – 16.30 น. สาธิต และฝQกปฏิบัติการ “ไอศกรีมข6าวกล6องงอก” 

วิทยากร อาจารย7สุภณิดา พฒัธร 
16.30 – 18.00 น. สรุป ตอบข6อซักถาม และทดสอบหลังการอบรม วิเคราะห7ศักยภาพผู6อบรม 

วิทยากร อาจารย7สุภณิดา พฒัธร 
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    ใบสมัครเข+าร�วมโครงการอบรม 
 
ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ7จากข6าวกล6องงอก 
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................... 
ช่ือหน�วยงาน................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู� .............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................โทรศัพท$ท่ี
สามารถติดต�อได+ ........................................................ โทรสาร .................................................................. 
E-mail ......................................................................................................................................................... 
 
 
การสมัคร 
 
ส�งใบสมัครมาท่ี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 เลขท่ี 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
หรือ 
 
ส�งโทรสารมาท่ี 
 หมายเลข 0-2529-3002 ต�อ 30 
 
หมายเหตุ 
 สอบถามข6อมูลเพ่ิมเติมได6ท่ีหมายเลขโทรศัพท7 0-2529-3002 ต�อ 10,12 หรือ http://agri.vru.ac.th 

 

 
 
 
 

 

 

 
 



คู�มือการดําเนินงานบริการวชิาการแก�สังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 53 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวัดสีในอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หลักการและเหตุผล 
 

สีเป#นป�จจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการบ�งบอกถึงคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร สียังเป#นป�จจัย
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือของผู6บริโภคสําหรับผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร เช�น เนื้อสัตว7 ผัก ผลไม6 ดอกไม6 
อีกด6วย เนื่องจากเป#นป�จจัยท่ีปรากฏแก�สายตา ดังนั้นวิธีมาตรฐานในการวัดค�าสีท่ีถูกต6องและเข6าใจตรงกัน
ทุกๆฝjาย จึงเป#นเรื่องท่ีสําคัญอย�างยิ่ง ด6วยเหตุท่ีว�าป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการปรากฏของสีมีหลายป�จจัยเช�น 
แหล�งกําเนิดแสง  ความไวของสายตาผู6สังเกต ขนาดของวัตถุ ฉากด6านหลัง ทิศทางในการมอง จึงมีการคิด
ระบบท่ีใช6ในการวัดค�าสี ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช6ในการวัดค�าสีเพ่ือให6การสื่อสารเรื่องสีมีมาตรฐานท่ี
สากล เพ่ือให6ผู6ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข6องกับการวัดค�าสีเข6าใจถึงทฤษฏี หลักการการทํางานของเครื่องมือ การแปล
ผลอย�างถูกต6อง และสามารถนําไปประยุกต7ใช6อย�างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป#นอย�างยิ่งสําหรับผู6ปฏิบัติงาน ใน
การอบรมครั้งนี้ 

 

วัตถุประสงค$ 
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู6และทักษะในการวัดค�าสี 
2. เพ่ือให6ผู6อบรมเกิดทักษะและสามารถนําไปปฏิบัติจริงได6 

 
วิทยากร 
 ดร.กันภา  สุขลิ้ม และวิทยากรจากบริษัท คัลเลอร7 โกลบอล จํากัด 
 
คุณสมบัติของผู+เข+าอบรม 
 บุคคลท่ัวไปจํานวน 20 คน 
 
ระยะเวลาการฝPกอบรม 
 1 วัน 
 
ค�าลงทะเบียน 
 500 บาท / คน 
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กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการวัดสีในอุตสาหกรรมเกษตร 

ณ ห6องปฏิบัติการเคมีและวิเคราะห7อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 

............................................................................................................................................ 
     
 09.00-09.30 น.   ลงทะเบียน 
 09.30-10.30 น.   ป�จจัยท่ีทําให6เกิดการมองเห็นสี (Color perception) 
 10.35-10.45 น.    การวัดค�าของสี (Color measurement) 
 10.45-12.00 น.  หน�วยของการวัดค�าสี (Color scale) 

13.00-14.30 น. ลักษณะของพ้ืนผิวของตัวอย�างท่ีมีผลกับสีและหลักการวัดเก่ียวกับ  เลนส7 
(Surface characteristics and geometry) 

14.30-15.15 น. การเตรียมตัวอย�างให6เหมาะกับการวัดค�าสี (Sample preparation for 
color measurement and presentation) 

 15.15-16.30 น.  ปฏิบัติการวัดค�าสี 
 
         ................................................................................................................................... 
 หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ใบสมัครเข+าร�วมโครงการอบรม 
 

ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดสีในอุตสาหกรรมเกษตร 
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................. 
ช่ือหน�วยงาน............................................................................................................................................... 
ท่ีอยู� ............................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................โทรศัพท$ท่ี
สามารถติดต�อได+ ........................................................ โทรสาร ................................................................ 
E-mail ....................................................................................................................................................... 
 
การสมัคร 
 
ส�งใบสมัครมาท่ี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 เลขท่ี 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
หรือ 
 
ส�งโทรสารมาท่ี 
 หมายเลข 0-2529-3002 ต�อ 30 
 
หมายเหตุ 
 สอบถามข6อมูลเพ่ิมเติมได6ท่ีหมายเลขโทรศัพท7 0-2529-3002 ต�อ 10,12 หรือ http://agri.vru.ac.th 
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ภาคผนวก 
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คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ 
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คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศนูย$บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
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คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ที่  ๒๐๖/๒๕๕๖  

เร่ือง  แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร 

----------------------------------------------- 
        เพื่อให6การดําเนินงานภายในศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร ดําเนินไป

ด6วยความเรียบร6อย และมีประสทิธิภาพ  คณะจงึแต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดงันี ้
        ๑.คณะกรรมการอํานวยการ   มีหน6าที่ให6คําปรึกษา และแนะนําการดาํเนินงาน 
 ผศ.ทรงพลธนฤทธ7  มฤครัฐอินแปลง  ประธานกรรมการ   
          ผศ.วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา  กรรมการ 
 รศ.ดร.ศรีน6อย  ชุ�มคํา   กรรมการ 
 ผศ.คําทอง  มหวงศ7วิริยะ  กรรมการ 
 อาจารย7ภาสุรี  ฤทธิเลิศ   กรรมการ 
 อาจารย7ราชาวด ี  ยอดเศรณี  กรรมการและเลขานุการ 

            ๒.คณะกรรมการดําเนินงาน  มีหน6าที่ดาํเนินงานให6เป#นไปด6วยความเรียบร6อย 
  อาจารย7ราชาวด ี  ยอดเศรณี  ประธานกรรมการ 
  ผศ.ทรงพลธนฤทธ7  มฤครัฐอินแปลง  กรรมการ 
  รศ.ดร.ศรีน6อย  ชุ�มคํา   กรรมการ 
  ผศ.วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา  กรรมการ 
  อาจารย7สุภณิดา  พัฒธร   กรรมการ 
  ผศ.คําทอง   มหวงศ7วิริยะ  กรรมการ 
  ผศ.สุรพงษ7  ธรรมขันธ7  กรรมการ 
  รศ.ดร.สุชาดา  พัฒนกนก  กรรมการ  

ผศ.นันท7ปภัทร7  ทองคํา   กรรมการ 
  ผศ.วัฒน ี  บุญวิทยา  กรรมการ 
  อาจารย7หรรษา  เวียงวะลัย  กรรมการ 
  อาจารย7 ดร.คมกฤษณ7 แสงเงิน   กรรมการ 
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อาจารย7 ดร.กรรณิกา อัมพุช   กรรมการ 
  อาจารย7ภาสุรี  ฤทธิเลิศ   กรรมการ 
  ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

สั่ง    ณ    วันที ่  ๒๑   ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๖ 
                                                
 

   (ผู6ช�วยศาสตราจารย7ทรงพลธนฤทธ7  มฤครัฐอินแปลง) 
                       คณบด ี ปฏิบัติราชการแทน 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7  ในพระบรมราชูปถัมภ7 
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1. แบบสํารวจความต+องการของชุมชนในหัวข+อท่ีต+องการอบรมความรู+ 
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แบบสํารวจความต+องการอบรมงานบริการวิชาการ ประจําปa 2557 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย √  หน+าโครงการที่ท�านต+องการอบรม  
(เลือกได6มากกว�า  1  โครงการ) 

 
ชื่อหน�วยงาน.............................................................................................................................................................. 
ที่อยู�........................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท7...........................................................โทรสาร............................................................................. 
กรุณาระบ ุ อาชีพหลักของชุมชน.................................................................................................................. 

ผลิตภัณฑ7ชุมชน (ถ6ามี) .............................................................................................................. 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
� การปลูกพืชโดยไม�ใช6ดนิ 2 วัน � บะหม่ี 1 วัน 
� การเพาะเห็ด 1 วัน � เต6าหู6นมสดและเต6าฮวยฟรุตสลัด 1 วัน  
� การปลูกขยายพันธุ7หญ6าแฝก 1 วัน � ผลิตภัณฑ7มะม�วง 1 วัน 
� การจัดสวนถาด 2 วัน � การผลิตอาหารจานด�วนเพือ่สุขภาพ 2 วัน 
� การทําดอกไม6สดอบแห6ง 2 วัน � ขนมอบ(ชิฟฟอนเค6ก บราวนี่ บิสกิตผลไม6) 2 วัน 
� การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 5 วัน � การผลิตขนมโตเกียวและขนมโดรายากิ 2 วัน 
� การจัดสวนและตกแต�งสถานที ่ 2 วัน �  ผลิตภัณฑ7จากข6าวกล6องงอก 2 วัน 
� ผลิตภัณฑ7เนื้อสัตว7 เช�น ไส6กรอกเวียนนา 1 วัน   
� การผลิตอาหารสัตว7น้ํา / สตัว7บก 2 วัน   

อบรมสัมมนา 
� ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 1 วัน 
� พืชพลังงาน 2 วัน 

โครงการอ่ืน ๆ ที่ท�านสนใจ....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
 
โปรดส�งใบสํารวจน้ีกลบัมายัง 
 ศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7  ในพระบรมราชปูถัมภ7 
เลขที่ 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน  ต. คลองหนึ่ง  อ. คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  13180   
โทร. 0-2529-3002  ต�อ  10  หรือ  0-2259-0674-7 ต�อ  167,170  
โทรสาร  0-2529-3002  ต�อ  30      
http://agri.vru.ac.th/ 
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2. แบบสํารวจหัวข+ออบรมท่ีอาจารย$ในคณะสามารถถ�ายทอดความรู+ 
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งานบริการวิชาการแก�ชุมชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปaงบประมาณ 2557 
ชื่อโครงการ ........................................................................................................................................... 
ค�าธรรมเนียม ........................บาท/คน   ค�าวัสดุ....................บาท/คน รวม....................บาท 
จํานวน  ...........................ชั่วโมง 
จํานวนรับสมัคร .............................คน 
คุณวุฒิ  ........................................................................................................................................... 
วัน/เวลา อบรม ........................................................................................................................................... 
สถานม่ีอบรม  ........................................................................................................................................... 
แนววิชาโดยสังเขป 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค7รายวิชา 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
แผนการสอน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
การวัดการสัมฤทธิ์การอบรม 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
วัสดุท่ีจัดเตรียมให6 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
วิทยากร  � พร6อมท่ีจะเป#นวิทยากร 
  � ไม�พร6อมท่ีจะเป#นวิทยากร 
แนะนําวิทยากร ........................................................................................................................................... 
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3. แบบฟอร$มโครงการ 
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แบบฟอร$มเสนอขออนุมัติโครงการเดี่ยว/โครงการย�อย 
ประจําปaงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$  ในพระบรมราชูปถัมภ$ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/หน�วยงาน..................................................................................................  
ข+อมูลโครงการหลัก ช่ือ ......................................................................รหัส ……………..................  
1. ช่ือโครงการย�อย/โครงการเดี่ยว..........................................................รหัส………......................................  
2. สถานภาพของโครงการ  : [   ]  โครงการใหม�           

[   ]  โครงการต�อเนื่อง…….ระบุชื่อโครงการเดิม………… 
3. ผู+รับผิดชอบโครงการ …………………………………………………………………….. 
4. แผนงานและผลผลิต   

แผนงาน 

�  1. แผนงานรองรับการเข6าสู�ประชาคมอาเซียน 

          งาน ........................................................ 
� 2. แผนงานเพ่ิมรายได6จากการท�องเท่ียวและ
บริการ 
          งาน .......................................................... 
� 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
         งาน ............................................................ 
� 4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          งาน ......................................................... 
� 5. แผนงานอนุรักษ7 ส�งเสริมและพัฒนาศาสนา 
           ศิลปะและวัฒนธรรม 
          งาน .......................................................... 
� 6. แผนงานส�งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
          งาน ......................................................... 
� 7. แผนงานบริหารจัดการและการจัดหารายได6 
          งาน ......................................................... 

ผลผลิต 

� 1. ผู6สําเร็จการศึกษาด6านวิทยาศาสตร7และ 

         เทคโนโลย ี

� 2. ผู6สําเร็จการศึกษาด6านสังคมศาสตร7 
� 3. ผลงานการให6บริการวิชาการ 
� 4. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
� 5. ผลงานวิจัยเพ่ือสร6างองค7ความรู6 
� 6. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม�เสีย
ค�าใช6จ�าย 15 ปN 

        

 

กนผ.02 
แบบฟอร$มเสนอโครงการเดี่ยว/ย�อย 
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5. ความสอดคล+อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน�วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
 1) สอดคล+องกับยุทธศาสตร$การพัฒนาของหน�วยงาน (มหาวิทยาลัย) 

ยุทธศาสตร$ กลยุทธ$/ข+อ ยุทธศาสตร$ กลยุทธ$/ข+อ 

[   ] ยุทธศาสตร7ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตให6ตรงความต6องการของสังคมฯ 

[   ] ยุทธศาสตร7ท่ี 2 การผลิตผลงานวิจัยและ
งานสร6างสรรค7ท่ีมีคุณภาพฯ 
[   ] ยุทธศาสตร7ท่ี 3 การให6บริการวิชาการแก�
สังคม ท6องถ่ิน ชุมชน สถานประกอบการ 

[   ] ยุทธศาสตร7ท่ี 4 การทํานุบํารุง เผยแพร�  
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท6องถ่ิน และของ
ชาติ 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 

[   ] ยุทธศาสตร7ท่ี 5 การบริหาและการ
พัฒนาสถาบัน 

[   ] ยุทธศาสตร7ท่ี 6 การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานศึกษา 

 

………….. 
………….. 
………….. 

 

 2) สอดคล+องกับการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) 
องค$ประกอบ ตัวบ�งช้ี/

ข+อ 
องค$ประกอบ ตัวบ�งช้ี/

ข+อ 
[   ] องค7ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธานฯ 

[   ] องค7ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

[   ] องค7ประกอบท่ี 3 การพัฒนานักศึกษา 

[   ] องค7ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

[   ] องค7ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

[   ] องค7ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะฯ 

[   ] องค7ประกอบท่ี 7 การบริหารและการ
จัดการ 

[   ] องค7ประกอบท่ี 8 การเงินและ
งบประมาณ 

[   ] องค7ประกอบท่ี 9 การประกันคุณภาพ 

[   ] องค7ประกอบท่ี 10 3 ดี 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

 3) สอดคล+องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ด+าน ตัวบ�งช้ี/

ข+อ 
ด+าน ตัวบ�งช้ี/

ข+อ 
[   ] ด6านคุณภาพบัณฑิต 

[   ] ด6านงานวิจัยและงานสร6างสรรค7 
[   ] ด6านการบริการวิชาการแก�สังคม 

[   ] ด6านการทํานุบํารุงศิลปะฯ 

……………. 
……………. 
……………. 
……………. 

[   ] ด6านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

[   ] ด6านการประกันคุณภาพภายใน 

[   ] ตัวบ�งชี้อัตลักษณ7 
[   ] ตัวบ�งชี้มาตรการส�งเสริม 

……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
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 4) การบูรณาการโครงการกับ 
  [   ]  การจัดการเรียนการสอน  ระบุ  

    [   ]  การปรับปรุงรายวิชา .................................. หลักสูตร..................................... 
    [   ]  การเป�ดรายวิชาใหม� ................................... หลักสูตร.................................... 
    [   ]  การต�อยอดสู�หนังสือตํารา ...........................หลักสูตร.................................... 
    [   ]  อ่ืนๆ .......................................................................... 
  [   ]  การวิจัย  ระบุโครงการวิจยั .......................................................................................... 
  [   ]  การปฏิบัติงาน (กรณีทีไ่ม�ได6รับผิดชอบสอน/วิจยั)  ....................................................... 
  [   ]  อ่ืนๆ  ระบุ ..................................................................................................................... 
 

 5) อ่ืนๆ  
  5.1) นโยบายจาก .............................................................. 
  5.2) ความร�วมมือกับ...........(กรณีเป#นความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกวิททยาลยั) 
  5.3) อ่ืนๆ ..................................................................  

6. หลักการและเหตุผล 
 ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
7. วัตถุประสงค$  
 1) .......................................................................................................................................  
 2) ........................................................................................................................................  
 3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ/ ค�าเปjาหมาย 
 7.1  เชิงปริมาณ 
 1) …………………………………………………………………………………………….    
   2) …………………………………………………………………………………………….     

      7.2  เชิงคุณภาพ   
 1) …………………………………………………………………………………………….     
   2) …………………………………………………………………………………………….     

9. กลุ�มเปjาหมาย/ผู+เข+าร�วมโครงการ 
 1) ..........................................................................................................................................    
 2) …………………………………………………………………………………………………………….................. 
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 วันเร่ิมต6นโครงการ ............................................   วันสิ้นสุดโครงการ .......................................... 
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11. แผนการดําเนนิงาน 
  

ท่ี ข้ันตอน/
กิจกรรมในการ

ดําเนินงาน 

ปaงบประมาณ พ.ศ. ……..... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1              

2              

3              

 
12. สถานท่ีดําเนินงานโครงการ 
 ...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
13.  งบประมาณ  
 งบประมาณ          

� งบประมาณแผ�นดิน � งบประมาณรายได6     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    
�  งบสิทธิประโยชน7 �  งบกองทุน.....................  �  งบอ่ืน ๆ ………………………   

   

 งบประมาณ......................................บาท  
 
 รายละเอียดการใช+จ�ายงบประมาณ 
  ประเภทงบ/หมวด   รายการ งบประมาณ 

    

    

    

    

     

รวม  
 
 
14. ผลท่ีคาดว�าจะได+รับ  
 1) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  2)  ………………………………………………………………………………………………………….. 
  3) ………………………………………………………………………………………………………….. 
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15. การประเมินผลโครงการ 
......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
16. การติดตามผลโครงการ 
 ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
17. สาเหตุหรือปlจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ   
 

สาเหตุหรือปlจจัยความเส่ียง แนวทางแก+ไข/ปjองกันความเส่ียง 

1) .................................................................. 1) .................................................................. 
2) .................................................................. 2) .................................................................. 
3) .................................................................. 3) .................................................................. 

 
  
 

ลงช่ือ…………………………….…………………..ผู�เสนอโครงการ 
   (..……………….……………………………………) 

   ตําแหน�ง………………………………………….… 
   .……..……../………...…………/…….……..….. 
 

ความคิดเห็นผู+บังคับบัญชาเบ้ืองต+น 
……………..……………………….……………………..…………………………………..……………………….……………………..…………… 
 

ลงช่ือ……………..………………………………..... 
   (..……………….……………………………………) 

   ตําแหน�ง………………………………………….… 
   .……..……../………...…………/…….……..….. 
 

ความคิดเห็นผู+บังคับบัญชาระดับสูง 
…………………………………………..……………….………………………………………………………………………….………………… 
 

ลงช่ือ……………..………………………………..... 
   (..……………….……………………………………) 

   ตําแหน�ง………………………………………….… 
   .……..……../………...…………/…….……..….. 
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4. ตัวอย�างบันทึกข+อความขออนุญาตใช+งบประมาณ 
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คู�มือการดําเนินงานบริการวชิาการแก�สังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ประชาสัมพันธ$และแบบฟอร$มการรับสมัครผู+เข+าการบริการทางวิชาการ 
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ตัวอย�างปjายประชาสัมพันธ$ 
งานวันรณรงค$ปjองกันโรคพิษสุนัขบ+า 
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ใบสมัครเข+าร�วมโครงการอบรม 
 
ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง................................................................................... 
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................. 
ช่ือหน�วยงาน ........................................................................................................................................ 
ท่ีอยู� ........................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
โทรศัพท$ท่ีสามารถติดต�อได+ ........................................................ โทรสาร ............................................... 
E-mail ....................................................................................................................................................... 
 
 
การสมัคร 
 
ส�งใบสมัครมาท่ี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 เลขท่ี 1 หมู� 20 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
หรือ 
 
ส�งโทรสารมาท่ี 
 หมายเลข 0-2529-3002 ต�อ 30 
 
หมายเหตุ 
 สอบถามข6อมูลเพ่ิมเติมได6ท่ีหมายเลขโทรศัพท7 0-2529-3002 ต�อ 10,12 หรือ http://agri.vru.ac.th 
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6. แบบฟอร$มบันทึกข+อความเรื่องเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
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ที่ ศธ ๐๕๕๑.๐๓/๑๗๑                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 

                                         ในพระบรมราชูปถัมภ� 

                                ปณจ. ประตูน้ําพระอินทร� ปทุมธานี ๑๓๑๘๐ 

      ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง   ขอเชิญเป5นวิทยากร 

เรียน   ผศ.วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา 
 

         เนื่องด8วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�   ในพระบรม

ราชูปถัมภ� ได8จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปลูกพืชโดยไม=ใช8ดิน เพื่อเป5นการเพิ่มพูนความรู8 

และประสบการณ�แก=ครู อาจารย� บุคลากรทางการศึกษา และผู8เข8าร=วมอบรม ทางคณะจึงขอเรียนเชิญ

ท=านเป5นวิทยากรบรรยายและฝBกปฏิบัติ เรื่อง การปลูกพืชโดยไม=ใช8ดิน  ระบบ DRFT และ NFT ในวันที่ 

๑๓ – ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐  น. 
 

       จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

    (ผู8ช=วยศาสตราจารย� ดร.อุษา  คงทอง) 

                 รักษาราชการแทน  

        คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                 

โทร. ๐–๒๕๒๙–๓๐๐๒ ต�อ ๑๐ 

โทรสาร. ๐–๒๕๒๙–๓๐๐๒ ต=อ ๓๐ 
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7. ตัวอย�างคําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการในโครงการท่ีจัดอบรม 
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8. ตัวอย�างเอกสารท่ีใช+ในการอบรม คู�มือการอบรม 
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เอกสารประกอบการอบรม 
การปลูกพืชโดยไม�ใช+ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$  
วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม  2556 
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การปลูกพืชโดยไม�ใช+ดิน 
 
 การปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน (Soilless Culture) หมายถึง  วิธีการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช 
หรือวิธีการปลูกพืชในวัสดุปลูกอ่ืน ๆ ท่ีไม�ใช�ดิน  เช�น แผ�นฟองน้ํา กรวด ทราย ใยหิน เวอร7มิคิวไลต7  แกลบ ข้ี
เลื่อย ขุยมะพร6าว และให6ธาตุอาหารท่ีพืชต6องการในรูปของสารละลาย พืชจะเจริญเติบโตได6โดยการดูดธาตุ
อาหารจากสารละลายธาตุอาหารทางรากพืช  
 การปลูกพืชโดยไม� ใช6 ดินสามารถเรียกชื่อได6หลายอย�าง เช�น Hydroponics Nutriculture  
Chemiculture หรือ Water Culture   แต�ท่ีนิยมมักใช6คําว�า Hydroponics  หรือ Soilless Culture 
 ข+อดีของการปลูกพืชโดยไม�ใช+ดิน 

1. ปลูกได6ทุกสถานท่ี ใช6พ้ืนท่ีปลูกน6อย ดูแลได6ท่ัวถึง ไม�มีข6อจํากัดเรื่องสภาพดิน เช�น ดิน
เค็ม ดินเปรี้ยว หรือดินท่ีมีการปนเป��อนสารพิษ 

2. ลดการปฏิบัติงานบางอย�าง เช�น การไถพรวน การกําจัดวัชพืช ลดการใช6แรงงาน 
3. มีการใช6น้ําอย�างมีประสิทธิภาพ ปริมาณน6อย 
4. ควบคุมโรคและแมลงได6ดี ลดป�ญหาการใช6สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
5. ได6ผลผลิตสูง มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถปลูกได6หลายครั้งในรอบปN 

ข+อเสียของการปลูกพืชโดยไม�ใช+ดิน 
1. ต6นทุนการติดต้ังระบบ สารเคมี มีราคาค�อนข6างสูงในระยะเริ่มต6น 
2. ต6องมีความรู6ความเข6าใจในการปลูกพืช และการจัดการธาตุอาหารดีพอสมควร 
3. การแพร�กระจายของโรค และแมลง ถ6าควบคุมไม�ได6 จะแพร�ระบาดเร็วและ 

รุนแรง โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดกับรากพืช 
4. ชนิดของพืชท่ีเหมาะสมยังมีไม�มาก ส�วนใหญ�เป#นพืชผัก และไม6ดอกไม6ประดับ 
5. ก�อให6เกิดป�ญหาขยะท่ีกําจัดยาก เช�น พลาสติก ใยหิน ฟองน้ํา 
 

ประเภทของการปลูกพืชโดยไม�ใช+ดิน สามารถแบ�งได+เปoน 3 กลุ�มใหญ� ๆ คือ 
1.  การปลูกในสารละลายธาตุอาหาร (hydroponics culture หรือ water culture) การปลูกใน

สารละลายธาตุอาหาร เป#นระบบการปลูกท่ีรากพืชจะสัมผัสกับสารละลาย ท่ีมีองค7ประกอบของธาตุอาหาร
ต�างๆ ตามท่ีพืชต6องการอย�างเหมาะสม ส�วนของต6นจะใช6วัสดุ เช�น ตาข�าย หรือโฟม เป#นตัวช�วยพยุงไว6เหนือ
สารละลาย  สิ่งสําคัญท่ีควรคํานึงถึง คือ รากของพืชต6องการออกซิเจนจากอากาศ  ระบบการปลูกพืชโดยราก
พืชแช�อยู�ในสารละลาย (Deep water culture)  ระบบนี้จะเป#นระบบท่ีอาจมีการหมุนเวียนของสารละลาย 
หรือไม�มีการหมุนเวียนของสารละลายก็ได6 รากพืชจะได6รับอากาศจากส�วนรากท่ีอยู�เหนือสารละลาย หรืออาจ
มีการเติมอากาศเข6าในสารละลาย ระบบนี้มีหลายวิธีดังนี้ 
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1.1 ระบบท่ีไม�มีการหมุนเวียนสารละลาย และไม�มีการเติมอากาศ ระบบนี้เป#นการปลูกพืช
ในภาชนะเช�น ราง หรือถังพลาสติก หรือถังคอนกรีต ระดับสารละลายลึก 10 – 20 เซนติเมตร ต6นพืชจะถูก
ยึดด6วยโฟม หรือชั้นตาข�าย หรือชั้นตะแกรงใช6สําลีคํ้ายันต6น ช�วยให6ลําต6นต้ังตรง ต6นไม�ช้ํา จะมีช�องว�างของ
อากาศระหว�างตาข�ายและสารละลาย รากพืชจะมี 2 ส�วน รากส�วนท่ีอยู�เหนือสารละลาย จะทําหน6าท่ีรับ
อากาศ หรือออกซิเจน ส�วนรากท่ีแช�อยู�ในสารละลาย จะดูดธาตุอาหารมาใช6 ระบบนี้มักมีป�ญหาเรื่องรับ
ออกซิเจนไม�เพียงพอ  

1.2 ระบบท่ีไม�มีการหมุนเวียนสารละลาย แต�มีการเติมอากาศ เป#นระบบการปลูกพืชท่ีราก
แช�อยู�ในสารละลายลึก 5-20 เซนติเมตร และมีการใช6ป��มลม เพ่ือช�วยเพ่ิมการหมุนเวียนของอากาศ โดยพ�น
ฟองอากาศแทรกอยู�ในสารละลาย ส�วนของต6นพืชจะวางในชั้นตะแกรงหรือชั้นตาข�าย หรือโฟม เพ่ือช�วยพยุง
ต6นพืชให6ลอยอยู�เหนือสารละลาย 

 

  
 

  
 

ม. เกษตรศาสตร$  วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

 
 



คู�มือการดําเนินงานบริการวชิาการแก�สังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 90 

 

1.3 ระบบท่ีมีการหมุนเวียนสารละลาย เป#นระบบการปลูกพืชในรางปลูกหรือภาชนะซ่ึงลึก 
5 – 20 เซนติเมตร และมีการให6สารละลายธาตุอาหาร โดยใช6ป��มดูดสารละลายจากถังพักด6านล�างไปยังราง 
หรือภาชนะปลูก ส�วนของต6นพืชจะวางในชั้นตาข�ายหรือโฟมช�วยพยุงลําต6นพืชให6ลอยอยู�เหนือสารละลาย ซ่ึง
นิยมใช6โฟมหนา 2 เซนติเมตร สารละลายจะไหลผ�านรากพืชไปยังปลายอีกด6านหนึ่งของภาชนะ และตกลงถัง
พักด6านล�าง ป��มจะดูดสารละลายหมุนเวียนกลับไปใช6ได6อีก  เป#นการให6สารละลายไหลผ�านรากพืชอย�าง
ต�อเนื่อง และรากพืชจะแช�อยู�ในสารละลายธาตุอาหาร เรียกอีกอย�างว�า Deep Flow Technique หรือ DFT 

 

  

                               บริษัทไฮกรีนไฮโดรโปนิค จํากัด 

 

                  1.4 ระบบท่ีมีการหมุนเวียนของสารละลายบางๆ ผ�านรากพืช ระบบนี้จะมีการปลูกพืชบนราง
ปลูก ซ่ึงทําจากวัสดุเช�น โพลีเอทธิลีน โพลีไวนิลคลอไรด7 หรือไฟเบอร7แกลส มีการปรับความลาดเทของราง
ปลูกประมาณ 1-2 เปอร7เซ็นต7 ต6นพืชจะปลูกในถ6วยปลูกและวางในรางปลูก สารละลายจะไหลเป#นฟ�ล7มบาง ๆ 
หนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตรผ�านรากพืชตลอดเวลา อัตราการไหลของสารละลายประมาณ 1-2 ลิตร/นาที/
ราง รากพืชจะดูดธาตุอาหารและสารละลายท่ีเหลือจะไหลกลับสู�ถังพัก และถูกป��มดูดกลับมาใช6ใหม� การไหล
ผ�านของสารละลายบางๆ จะทําให6รากพืชได6รับออกซิเจนเพียงพอ วิธีการนี้ การลงทุนระบบรางและอุปกรณ7
ค�อนข6างสูง วิธีนี้เรียกว�า Nutrient Film Technique (NFT) 
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สวนสขุภาพดี จ.ชลบุรี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 

2.  ระบบการปลูกพืชโดยให6รากลอยในอากาศ (Aeroponics culture) เป#นระบบการปลูกพืชโดย
ปล�อยให6รากพืชลอยอยู�ในอากาศ  โดยปราศจากวัสดุยึดเหนี่ยวและอยู�ในสภาพมืด มีการฉีดพ�นสารละลาย
ธาตุอาหารให6รากพืช เป#นละอองฝอยทุกๆ 2-3 นาที ครั้งละ 4-5 นาที ข6อดีของวิธีนี้ รากพืชไม�มีป�ญหา
เก่ียวกับการขาดออกซิเจน แต�ข6อเสียมักเกิดป�ญหาการอุดตันของหัวปล�อยสารละลายและระบบไฟฟ�า ถ6า
ขัดข6อง พืชจะเหี่ยวทันที ภายใน 2 –3 ชม. ระบบนี้เหมาะกับการปลูกพืชต6นเต้ีย ๆ เช�น พืชผัก บางครั้งเรียก
อีกอย�างว�าการปลูกพืชระบบรากแขวน 

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล+าเจ+าคุณทหารลาดกระบัง 

บริษัท ศูนย$เกษตรกรรมบางไทร จํากัด 
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3.  ระบบการปลูกเลี้ยงในวัสดุผสมท่ีไม�มีดิน (Substrate Culture) เป#นการปลูกพืชในวัสดุปลูกชนิด
ต�างๆ เช�น อินทรียวัตถุ : พีท(peat) ข้ีเลื่อย (sawdusts) ขุยมะพร6าว (coconut coir) ข้ีเถ6าแกลบ (chacoal 
husk) เปลือกข6าว (rice-hulls) หรือ อนินทรีย7วัตถุ เช�น ทราย กรวด เวอร7มิคิวไลต7 เพอร7ไลต7 พลาสติกโฟม 
ใยหิน (rock wool) และมีการให6ธาตุอาหารในรูปสารละลายธาตุอาหาร หรือรูปปุ�ยเม็ดก็ได6 การให6สารละลาย
อาจจะให6ในรูปน้ําหยด ประมาณวันละ 2 –3 ครั้ง หรืออาจจะปล�อยให6สารละลายธาตุอาหารผ�านไปยังวัสดุ
ปลูกให6ท�วมระยะหนึ่ง ประมาณ ½ - 1 ซม. เพ่ือให6วัสดุดูดซึมสารละลายไว6ระยะหนึ่ง แล6วปล�อยสารละลาย
ไหลออกมา และใช6ป��มดูดสารละลายกลับไปใช6ใหม� ซ่ึงมีการปล�อยให6สารละลายไหลเข6าไปไม�น6อยกว�าวันละ 2 
ครั้ง ถ6าบางช�วง เช�น ฤดูร6อน อาจต6องเพ่ิมเป#นวันละ 3-4 ครั้ง  

 

โครงการหลวงหนองหอย จ.เชียงใหม�  ชนม$เจริญฟาร$ม จ.กาญจนบุรี 

 

 
ชนม$เจริญฟาร$ม จ.กาญจนบุรี  ชนม$เจริญฟาร$ม จ.กาญจนบุรี 
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วัสดุและอุปกรณ$ท่ีจําเปoน 
ในการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดินจําเป#นจะต6องเลือกใช6วัสดุและอุปกรณ7ต�าง ๆ เพ่ือให6เหมาะสมต�อการปลูก

พืช วัสดุและอุปกรณ7ท่ีจําเป#นต6องใช6มีดังนี้ 
1. ธาตุอาหารพืช  เป#นสิ่งสําคัญสําหรับการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน เพราะพืชจะเจริญเติบโตได6ดี

ข้ึนกับสูตรอาหารท่ีใช6 ซ่ึงพืชแต�ละชนิดต6องการธาตุอาหารแตกต�างกัน ถ6าพืชได6รับธาตุอาหารไม�เหมาะสมจะ
ทําให6พืชไม�สามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตได6 
 

  
สารอาหารบริษัทศูนย$เกษตรกรรมบางไทร จํากัด สารอาหารบริษัทเอซีเคจํากัด 

  

2. น้ํา  เป#นสิ่งจําเป#นท่ีเก่ียวข6องกับการละลายธาตุอาหารและการลําเลียงธาตุอาหารของพืช 
น้ําจะต6องมีปริมาณและคุณภาพท่ีดี โดยเฉพาะคุณภาพทางเคมีของน้ําจะมีผลต�อการละลายธาตุอาหาร 

3.   เครื่องวัดค�าการนําไฟฟjา (electrical conductivity meter)  เป#นเครื่องมือท่ีใช6ในการวัด
ปริมาณเกลือในสารละลาย หรือความเข6มข6นของสารละลาย  ถ6าสารละลายมีความเข6มข6นของธาตุอาหารมาก 
หรือมีความเข6มข6นของประจุมาก การนําไฟฟ�าจะมาก ถ6าสารละลายมีความเข6มข6นของธาตุอาหารน6อย ค�าการ
นําไฟฟ�าจะตํ่า หน�วยของค�าการนําไฟฟ�า เป#น มิลลิซีเมนต7/เซนติเมตร (milliseimen / centimeter ; 
mS/cm) หรือ มิลลิโมล7 / เซนติเมตร (millimole / centrimeter : mMho/cm)  

   

บางครั้งค�า EC อาจแสดงผลในหน�วย CF หรือ conductivity factor โดย 1 mS/cm จะเท�ากับ 10 
CF  ซ่ึงจะช�วยให6ผู6ใช6จําตัวเลขได6ง�ายข้ึน 

ค�าการนําไฟฟ�าของสารละลาย 1 mS/cm จะมีความเข6มข6นของสารละลายประมาณ 640 -650 
มก./ลิตร ดังนั้นถ6าสารละลายวัดค�า EC ได6 2 mS/cm จะมีความเข6มข6นประมาณ 1,280 – 1,300 มก./ลิตร 
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4.  เครื่องวัดความเปoนกรด-ด�าง (pH meter)  เป#นเครื่องมือท่ีใช6วัดค�าความเป#นกรด-ด�างของ
สารละลาย ซ่ึงจะมีผลต�อการดูดธาตุอาหารของรากไปใช6มากหรือน6อย ถ6า pH ของสารละลายไม�เหมาะสม 
ต6องปรับด6วยกรดไนตริก(HNO3)  กรดซัลฟ�วริก (H2SO4)  กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โปตัสเซียมไฮดรอกไซด7 
(KOH) หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด7 (NaOH) ในระบบการปลูกพืชบางระบบ จะมีการติดต้ังระบบการปรับค�า pH 
อัตโนมัติเพ่ือควบคุมให6ได6 pH ตามต6องการ   

  
 

5. ปlsม   เป#นเครื่องมือท่ีช�วยในการหมุนเวียนสารละลาย และให6ออกซิเจนแก�รากพืช ป��มท่ีนิยมมักใช6
ป��มหอยโข�ง เพ่ือให6สารละลายไหลวนอยู�ในระบบได6ตามต6องการ หรือ ป��มลมเพ่ือเพ่ิมอากาศ ลงในสารละลาย 
เพ่ือรากพืชจะได6ใช6ออกซิเจนได6 ป��มท่ีดีต6องทนทานต�อการกัดกร�อนของเกลือหรือกรด มีความแข็งแรงทนทาน 
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6. ระบบน้ําหยด  จะใช6กรณีมีการให6สารละลายธาตุอาหารในรูปหยดน้ําช6าๆ ลงในวัสดุปลูกต�างๆ ซ่ึง
ระบบน้ําหยดจะต6องมีท�อน้ํา ขนาดเส6นผ�าศูนย7กลาง 3-5 ซม. สายน้ําหยด เส6นผ�าศูนย7กลาง 2-2.5 ซม. หัวน้ํา
หยดและต6องมีเครื่องกรอง เพ่ือป�องกันการอุดตันของหัวน้ําหยด 

7. ถังเก็บสารละลาย ส�วนใหญ�ใช6ถังขนาด 90-136 ลิตรหรือ 20-30 แกลลอน/ตารางเมตร ไม�ควร
เป#นถังโลหะหรือ ถังคอนกรีต ควรใช6ถังพลาสติก หรือไฟเบอร7กลาส 

  
  

  
บริษัทศูนย$เกษตรกรรมบางไทร จํากัด 

8. โรงเรือน  เป#นสิ่งจําเป#นสําหรับการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน เพ่ือควบคุมสภาวะแวดล6อมให6อยู�ใน
ระดับท่ีเหมาะสมต�อการปลูกพืช โดยเฉพาะลมและฝน นอกจากนี้ยังป�องกันการรบกวนจากแมลงศัตรูพืช 
โรงเรือนควรต้ังในทิศทางท่ีได6รับแสงแดดเต็มท่ี มีหลังคากันฝนและแดด โรงเรือนอาจจะเป#นโรงแรือนกระจก 
ซ่ึงจะมีอายุการใช6งานนาน โรงเรือนพลาสติก อายุการใช6งาน 2-3 ปN โรงไฟเบอร7กลาส  อายุการใช6งานปาน
กลาง  หรือโรงเรือนมุ6งตาข�าย  
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บริษัทศูนย$เกษตรกรรมบางไทร จํากัด ชนม$เจริญฟาร$ม กาญจนบุรี 

 
9. วัสดุท่ีใช+ในการปลูก เป#นวัสดุท่ีเก่ียวข6องกับการดูดซับสารละลายธาตุอาหาร  การระบายอากาศ 

และช�วยคํ้าจุนให6ต6นพืชยืดหยัดอยู�ได6  ซ่ึงจะช�วยส�งเสริมให6รากพืชเจริญเติบโตได6ดี วัสดุท่ีใช6ในการปลูกมีท้ัง
อินทรียสารและอนินทรีย7สาร การเลือกใช6วัสดุปลูกต�างๆ ควรคํานึงถึงเรื่องความสะอาด สะดวก ราคา
เหมาะสม และหาได6ง�ายในท6องถ่ิน 

อินทรีย7สารเป#นวัสดุปลูกท่ีได6จากสิ่งมีชีวิต  มักจะเป#นวัสดุท่ีอุ6มน้ําและระบายอากาศได6ดี แต�ข6อเสีย
มักมีโรคและแมลงติดมาด6วย อินทรีย7สารท่ีใช6เป#นวัสดุปลูกมีหลายชนิด เช�น 

 
   พีท (Peat) เกิดจากการย�อยสลายของซากพืชท่ีทับถมเป#นเวลานาน ๆ ในสภาพท่ีไม�มี
ออกซิเจน หรือในสภาพอากาศท่ีมีฝนชุก น้ําขัง เป#นวัสดุท่ีมีการอุ6มน้ําได6ดี  มีความเป#นกรด-ด�างตํ่า 

ข้ีเล่ือย (Sawdusts) เป#นวัสดุท่ีอุ6มน้ําได6ดี มีสภาพพรุนสูง น้ําหนักเบา ราคาถูก ควรผ�าน
การหมักก�อนนํามาใช6  เพราะข้ีเลื่อยจะอัดแน�นและมีการสลายตัวของข้ีเลื่อย และมักมีป�ญหาการเกิดโรคเน�า
จากเชื้อรา 
    ขุยมะพร+าว (Coconut coir) หรือเปลือกมะพร6าวสับ เป#นวัสดุท่ีเก็บความชื้นได6ดี  นิยม
ผสมกับทราย 
  แกลบ หรือข้ีเถ+าแกลบ (Chacoal husk) เป#นวัสดุมีความพรุน และดูดน้ําได6ดี นิยมใช6
แกลบสดผสมขุยมะพร6าวในการปลูก ถ�านแกลบหรือข้ีเถ6าแกลบเป#นวัสดุนิยม ใช6ในการปลูกพืชไร6ดิน เพราะ
อุ6มน้ําได6ดี มีความพรุนท่ีเหมาะสม สะอาด มีค�าความเป#นกรด-ด�างสูง ต6องแช�น้ําท้ิงไว6และล6างหลายๆครั้ง เพ่ือ
ลดความเป#นด�าง 
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อนินทรีย7สารท่ีใช6ในการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน มีหลายชนิด เช�น 

เวอร7มิคิวไลท7 (Vermiculite) เป#นสินแร�ท่ีมีแมกนีเซียมอะลูมิเนียมซิลิเกตเป#นองค7ประกอบ
ขนาดท่ีเหมาะกับการใช6ปลูกพืชไร6ดิน ขนาดเส6นผ�าศูนย7กลาง ¼ นิ้ว มีน้ําหนักเบาประมาณ 70-100 กก. ต�อ
ลูกบาศก7เมตร วัสดุมีความสามารถดูดซับธาตุอาหารสูง เวอร7มิคิวไลท7ไม�ดูดซับ Cl- NO3

- และ SO4
2- ถ6าใช6งาน

นานๆ ความพรุนจะหมดไป 

 
 

  เพอไลท7 (Perlite) เป#นวัสดุท่ีเกิดจากการเผาหินภูเขาไฟท่ีอุณหภูมิสูง มีน้ําหนักเบา ความ
พรุนสูง ไม�สะสมโรคแมลง  ระบายน้ําได6ดี ไม�ทําปฏิกิริยาทางเคมีกับวัสดุอ่ืน  ราคาแพง 

 
ขี� เถา้แกลบ
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  ทราย (Sand) ทรายก�อสร6างจะมีขนาดเม็ดโตระบายน้ําดี แต�มีป�ญหาการอุ6มน้ํา และสะสม
ธาตุอาหาร ส�วนทรายละเอียดจะมีอินทรีย7วัตถุเจือปน แต�การระบายอากาศและระบายน้ําเลว นิยมผสมปน
กัน 

 

   กรวด (Gravel)  มีน้ําหนักมาก ขนาดใหญ� ไม�ดูดซับน้ํา หรือ ธาตุอาหาร แต�ยึดต6นได6ดี ไม�
ควรใช6กรวดท่ีได6จากหินปูน เพราะ pH สูงเกินไป ถ6าใช6ควรมีอนุภาคประมาณ 0.75 ซม. เหมาะกับพืชท่ีมี
ลักษณะสูงหรือเลื้อย 

พลาสติกโฟม (Foam Plastic) นิยมใช6 polyurethane หรือ polysterene มีน้ําหนักเบา 
ย�อยสลายยาก 

ฟองน้ํา  ถ6วยปลูกใช6เพาะเมล็ด 
 

  
 
 
 

10. วัสดุรองรับต+นพืช เพ่ือทําให6ต6นพืชทรงตัวอยู�ได6 ไม�ให6ต6นเคลื่อนไหวไปมา เช�น เชือกปjาน ลวด โฟม 
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11. ไฟฟjา เป#นแหล�งของพลังงานท่ีขาดไม�ได6 

  12. เมล็ดพันธุ$ หรือกล+าพืชท่ีจะปลูก ควรเป#นพันธุ7ไม6ท่ีตลาดต6องการ  พืชท่ีปลูกโดยไม�ใช6ดิน ส�วน
ใหญ�ยังเป#นพืชผักพวกผักกาดหอม หรือผักสลัด ซ่ึงมีหลายพันธุ7 เช�น เรดโอค (red oak) , กรีนโอค (green 
oak) , บัตเตอร7เฮด (Butter head) , Ice Burg   คอส (Cos) พืชผักอ่ืน ๆ เช�น คะน6า กวางตุ6ง ผักกาดขาว  
ผักชี  ค่ืนช�าย  พริก มะเขือ มะเขือเทศ แตงกวา ผักน้ํา 

  

 

13. วัสดุอ่ืน ๆ เช�น พลาสติกดําสําหรับรองรับน้ํา พลาสติกใสใช6คลุมหลังคา 
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ปlจจัยท่ีจําเปoนต�อการปลูกพืชโดยไม�ใช+ดิน 
1. อุณหภูมิ  อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต�อการเจริญเติบโตโดยท่ัว ๆ ไป ประมาณ 15 –40 องศา

เซลเซียส  อุณหภูมิท่ีสูงหรือตํ่ากว�านี้จะทําให6การเจริญเติบโตของพืชลดลง  พืชแต�ละชนิดแต�ละพันธุ7 แต�ละ
อายุ ต6องการอุณหภูมิในการเจริญเติบโตต�างกัน  อุณหภูมิจะมีผลต�อการสังเคราะห7แสง การหายใจ การคาย
น้ํา และการดูดธาตุอาหาร  นอกจากนี้อุณหภูมิยังมีผลต�อปริมาณออกซิเจนท่ีจะละลายในน้ําด6วย ถ6าอุณหภูมิ
สูงข้ึน การละลายของออกซิเจนจะน6อยลง  ซ่ึงจะมีผลต�อการเจริญของรากพืช เช�น 

พริกต6องการอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียสในการเจริญของลําต6นและต6องการอุณหภูมิ
กลางวัน 22 - 23 องศาเซลเซียส กลางคืน 18 - 19  องศาเซลเซียสในการเจริญของผลพริก 

ค่ืนฉ�าย ต6องการอุณหภูมิ 16 - 21 องศาเซลเซียส 
แตงกวา ต6องการอุณหภูมิ 24 - 30 องศาเซลเซียส 

   หน�อไม6ฝรั่ง ต6องการอุณหภูมิ 15 - 25 องศาเซลเซียส 

2. ความช้ืน เป#นป�จจัยท่ีสําคัญต�อการเจริญเติบโตของพืช ถ6าความชื้นสูงหรือตํ่าเกินไป ทําให6
รากพืชไม�สามารถดูดน้ําได6ทันกับอัตราการคายน้ํา จะทําให6พืชชะงักการเจริญ และเซลล7ไม�เต�งตึง 

3. แสง มีความสําคัญต�อการสังเคราะห7แสง ท้ังคุณภาพของแสง ความเข6มของแสง และ
ระยะเวลาในการรับแสงจะมีผลต�อการเจริญเติบโต ถ6าความเข6มแสงมากเกินไป อาจต6องใช6ตาข�ายพรางแสง
ช�วย ถ6าพืชต6องการความเข6มแสงมาก อาจต6องเพ่ิมด6วยแสงสว�างจากไฟฟ�าช�วย 

4. อากาศ  สําหรับการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดินจะยิ่งมีความจําเป#นมากในส�วนของรากพืช เพราะ
ระบบการปลูกพืชในสารละลายโดยเฉพาะระบบท่ีรากพืชแช�อยู�ในสารละลายมักได6รับออกซิเจนไม�เพียงพอ 
จําเป#นท่ีจะต6องเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในสารละลายเพ่ือให6รากพืชดูดเข6าไป โดยการใช6ป��มลม หรือใช6ระบบ
หมุนเวียนสารละลาย จะช�วยทําให6การดูดธาตุอาหารได6ดี  รากพืชท่ีได6รับออกซิเจนน6อยกว�า 3 เปอร7เซ็นต7 จะ
ทําให6การดูดธาตุอาหารลดลง 

5. น้ําท่ีใช+ในการเตรียมสารละลาย จะใช6น้ําท่ีมีสิ่งเจือปนอยู�น6อย น้ําฝนเป#นน้ําท่ีมีคุณภาพดี มีความ
บริสุทธิ์สูง น้ําโดยท่ัวไปมักจะมีเกลือแกง (NaCl)  แมกนีเซียมซัลเฟต แคลเซียมซัลเฟต โปตัสเซียมคลอไรด7 
โซเดียมคาร7บอเนตละลายอยู�  น้ําท่ีดีไม�ควรมี เกลือโซเดียมคลอไรด7 มากกว�า 50 ppm  สาร โซเดียมและคลอ
ไรด7 พืชดูดไปใช6น6อย จะสะสมในสารละลายและเป#นพิษต�อพืชได6 จําเป#นต6องเปลี่ยนสารละลายใหม�  
 น้ํากระด6าง จะมีอนุมูลคาร7บอเนตสูง ทําให6น้ํามีความเป#นด�างสูง มีผลทําให6พืชไม�สามารถใช6ประโยชน7
ธาตุอาหารบางตัวได6  และยังมีอนุมูลของแคลเซียม และแมกนีเซียมอยู�มาก มักจะตกตะกอน กับเกลือ
คาร7บอเนต และฟอสเฟต ทําให6เกิดการอุดตันได6 นอกจากนี้ pH สูงยังมีผลทําให6เหล็กคีเลตอยู�ในรูปท่ีพืชไม�
สามารถดูดไปใช6ได6  น้ําท่ีเลือกใช6 ควรเป#นน้ําท่ีมีค�าการนําไฟฟ�าตํ่า 

6. สารละลายธาตุอาหาร  เป#นป�จจัยท่ีจําเป#นท่ีมีผลต�อการเจริญเติบโตของพืช สารละลายธาตุ
อาหาร จะประกอบด6วยธาตุอาหารชนิดต�างๆ พืชจะนําธาตุอาหารต�าง ๆ ไปใช6ในขบวนการเมตาโบลิซึม  และ
สร6างสารอาหารข้ึนมาใหม�  ธาตุอาหารท่ีจําเป#นต�อพืชมี  16  ธาตุ  ซ่ึงธาตุอาหารท่ีพืชได6จากอากาศ  และน้ํา  
ได6แก�  คาร7บอน  ออกซิเจน  และไฮโดรเจน  ส�วน  13  ธาตุจะเป#นธาตุอาหารท่ีพืชต6องการมากน6อยต�างกัน 
ดังนี้ 
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  6.1  ธาตุอาหารท่ีพืชต6องการปริมาณมาก (Macronutrient  elements)  ได6แก�  ไนโตรเจน  
ฟอสฟอรัส  โปตัสเซียม  แคลเซียม  แมกนีเซียม  และกํามะถัน  โดยธาตุอาหารท่ีเป#นกลุ�มธาตุอาหารหลักท่ี
พืชต6องการปริมาณมากได6แก�  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม  ส�วนธาตุอาหารท่ีพืชต6องการใน
ปริมาณท่ีน6อยลงมาหรือกลุ�มธาตุอาหารรอง  ได6แก�  แคลเซียม  แมกนีเซียม และกํามะถัน 

  6.2  ธาตุอาหารท่ีพืชต6องการปริมาณน6อย  (Micronutrient  element)  หรือจุลธาตุ 
(Trace  elements)  เป#นธาตุอาหารท่ีพืชต6องการปริมาณน6อย แต�ถ6าพืชขาดธาตุเหล�านั้น  ก็แสดงอาการขาด
ได6  ได6แก�  เหล็ก  สังกะสี  ทองแดง  โบรอน  โมลิบดินัม  และคลอรีน ในป�จจุบันมีธาตุนิกเกิลเพ่ิมมาอีก 1 
ธาตุ 

ความสําคัญของธาตุอาหารพืช 
 1.  ไนโตรเจน  เป#นองค7ประกอบของโปรตีน  กรดอะมิโน  กรดนิวคลีอิค  โคเอนไซม7  และ
คลอโรฟ�ลล7  เสริมสร6างการเจริญของใบและลําต6น 
 2. ฟอสฟอรัส  เป#นองค7ประกอบของกรดนิวคลีอิค  น้ําตาล  ฟอสเฟต  โคเอนไซม7ฟอสโฟลิป�ด ATP  
กระตุ6นการเจริญเติบโต  การออกดอก  ติดเมล็ด   
 3.  โปแตสเซียม  เป#นตัวกระตุ6นการทํางานของเอนไซม7หลายชนิด  เช�น  ไพรเวทไคเนส ช�วยในการ
ขนย6ายแป�งและน้ําตาล  ช�วยในการสร6างโปรตีน  และเพ่ิมความแข็งแกร�งของลําต6น 
 4.  แคลเซียม  เป#นองค7ประกอบของผนังเซลล7  กระตุ6นการเจริญเติบโต  การทํางานของเอนไซม7 
 5.  แมกนีเซียม  เป#นองค7ประกอบของคลอโรฟ�ลล7  และกระตุ6นการทํางานของเอนไซม7หลายชนิด 
 6.  กํามะถัน  เป#นองค7ประกอบของโปรตีนและกรดอะมิโน  โคเอนไซม7  วิตามินไทอามีน 
 7.  เหล็ก  ช�วยในการสังเคราะห7คลอโรฟ�ลล7  เป#นส�วนประกอบของไซโตโครม เฟอริดอกซิน และ
กระตุ6นเอนไซม7ชนิดอ่ืน ๆ   
 8.  คลอรีน  ใช6ในกระบวนการสังเคราะห7แสง  กระตุ6นการแตกตัวของน้ํา 
 9.  แมงกานีส  กระตุ6นการทํางานของเอนไซม7ในการสร6างกรดไขมัน  และกระตุ6นการแตกตัวของน้ํา
ในกระบวนการสังเคราะห7แสง และช�วยในการสร6างคลอโรฟ�ลล7 
 10.  โบรอน  ช�วยในการเคลื่อนย6ายคาร7โบไฮเดรต 
 11.  สังกะสี  ช�วยในการกระตุ6นการทํางานเอนไซม7  ช�วยในการสร6างฮอร7โมน 
 12.  โมลิบดินั่ม  เป#นตัวนําอิเลคตรอน ในการเปลี่ยนไนเตรทเป#นแอมโมเนียมและการตรึงไนโตรเจน 
 13.  ทองแดง  ทําหน6าท่ีในการเคลื่อนย6ายอิเลคตรอน เป#นส�วนประกอบของเอนไซม7 
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รูปของธาตุอาหารท่ีพืชใช+ประโยชน$ 
 พืชจะดูดธาตุคาร7บอนและออกซิเจนจากอากาศ  ในรูปคาร7บอนไดออกไซด7ทางใบพืช  และดูด
ไฮโดรเจนและออกซิเจน  จากโมเลกุลของน้ําทางราก ส�วนธาตุอาหารตัวอ่ืน ๆ  พืชจะดูดจากสารละลายธาตุ
อาหารเข6าทางรากพืชในสภาพประจุลบ  (ไอออนลบ, แอนไอออน Anions)  หรือประจุบวก (ไอออนบวก หรือ
แคตไอออน Cations)  ธาตุอาหารบางชนิด  พืชสามารถใช6ได6ท้ังประจุบวก และประจุลบ  เช�น  ธาตุ
ไนโตรเจนซ่ึงพืชใช6ได6รูปประจุลบ  ไนเตรท  (NO3

- )  หรือรูปประจุบวกแอมโมเนียม  (NH4
+ )  ดังตารางท่ี  1 

 
ตารางท่ี  1  แสดงรูปของธาตุอาหารและสารประกอบธาตุอาหาร 
 

ธาตุ
อาหาร 

รูปของธาตุอาหารท่ีพืช
นําไปใช+ 

สารประกอบ 

N NO3
- , NH4

+ KNO3    Ca(NO3)2    NaNO3    NH4NO3   NH4H2PO4 
P H2PO4

- , HPO4
2- KH2PO4   NH4H2PO4 

K K+ KH2PO4   KNO3 
Ca Ca2+ Ca(NO3)2   CaHPO4   CaSO4 
Mg Mg2+ MgSO4 
S SO4

2- (NH4)2SO4    CaSO4   MgSO4    K2SO4   
Fe Fe2+ , Fe3+ FeSO4   Fe-EDTA   Na-FeEDTA 
Mn Mn2+ MnSO4   MnCl2 
Cu Cu2+ CuSO4   CuCl2 
Zn Zn2+ ZnSO4 
Mo MoO4

= Na2MoO   H2MoO3  (NH4)6 Mo7O24 
B BO3

3- H3BO3 
Cl Cl- KCl   MnCl2  CuCl2 

ท่ีมา : ดิเรก (2550) 
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  ความเข6มข6นท่ีเหมาะสมของธาตุอาหารแต�ละธาตุข้ึนกับชนิดของพืช ระยะการเจริญเติบโต และ
สภาพแวดล6อมในการเจริญเติบโต   พืชแต�ละชนิดต6องการธาตุอาหารแตกต�างกัน สําหรับช�วงการเจริญเติบโต
ของพืชมีผลต�อความต6องการธาตุอาหารด6วย พืชต6องการธาตุอาหารน6อยในระยะต6นอ�อน และเพ่ิมมากท่ีสุดใน
ระยะท่ีมีการเจริญเติบโตทางลําต6นและใบ และเม่ือเข6าสู�ระยะเก็บเก่ียว ความต6องการธาตุอาหารจะน6อยลง    
ตัวอย�างสูตรอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับพืชบางชนิด ดังตารางท่ี 2-4 
 
ตารางท่ี 2 สูตรสารละลายท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือการเรียนการสอน  ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ7 (รหัสสูตร 
WU_NS01)  สูตรนี้ต6องการให6สามารถใช6ปลูกพืชได6หลายชนิดและหลายเทคนิคการปลูก พบว�าใช6ได6ดีกับ
แตงกวา  มะเขือเทศ  และแตงแคนตาลูป ท่ีปลูกในทรายผสมขุยมะพร6าว ทดลองปลูกโดยใช6น้ําท่ีมีค�า EC  
ประมาณ 0.05 mS/cm 
 
 

ช่ือสารเคมี สูตรสารเคมี ความเข+มข+น 
แคลเซียมไนเตรต Ca(NO3)2.4H2O 1.1808 g/L 
โพแทสเซียมไนเตรต KNO3 0.3033 g/L 
โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต KH2PO4 0.2041 g/L 
โพแทสเซียมคลอไรด7 KCl 0.1118 g/L 
แมกนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลือ) MgSO4.7H2O 0.4930 g/L 
แอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 0.0330 g/L 
เหล็ก อีดีทีเอ Fe-EDTA 11.0115 mg/L 
กรดโบริค H3BO4 1.2367 mg/L 
แมงกานิสซัลเฟต MnSO4. H2O 0.8450 mg/L 
ซิงค7ซัลเฟต ZnSO4.7H2O 1.1502 mg/L 
คอปเปอร7ซัลเฟต (จุนสี) CuSO4.5H2O 0.2497 mg/L 
แอมโมเนียมโมลิบเดท (NH4)6Mo7O24.H2O 0.0883 mg/L 
 
ท่ีมา : สมศักด์ิ มณีพงศ7 http://webhost.wu.ac.th/msomsak/soilless (22 สิงหาคม 2552) 
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ตารงท่ี 3  สูตรสารละลายท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือการเรียนการสอน  ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ7 (รหัสสูตร 
WU_NS03) พัฒนาข้ึนเพ่ือใช6ปลูกพืชท่ัวไป ทดสอบปลูกผักกาดหอม (ผักกาดแก6ว) ผักกาดหอมเรตไฟร7 
ผักกวางตุ6งและผักฮ�องเต6  ด6วยเทคนิคการปลูกแบบ DFT พ�นอากาศ 
 

ช่ือสารเคมี สูตรสารเคมี ความเข+มข+น 

แคลเซียมไนเตรต Ca(NO3)2.4H2O 1,063 mg/L 

โพแทสเซียมไนเตรต KNO3 455 mg/L 

แอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 66 mg/L 

โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต KH2PO4 204 mg/L 

โพแทสเซียมคลอไรด7 KCl 75 mg/L 

แมกนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลือ) MgSO4.7H2O 493 mg/L 

เหล็ก อีดีทีเอ Fe-EDTA (15.2%Fe) 16.517 mg/L 

แมงกานิสซัลเฟต MnSO4. H2O  1.690 mg/L 

คอปเปอร7ซัลเฟต (จุนสี) CuSO4.5H2O 0.187 mg/L 

ซิงค7ซัลเฟต ZnSO4.7H2O 0.518 mg/L 

กรดโบริค H3BO4 1.546 mg/L 

แอมโมเนียมโมลิบเดท (NH4)6Mo7O24.4H2O 0.044 mg/L 

 
ท่ีมา : สมศักด์ิ มณีพงศ7 http://webhost.wu.ac.th/msomsak/soilless (22 สิงหาคม 2552) 
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ตารางท่ี 4  สูตรสารละลายท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ7 (รหัสสูตร 
WU_NS04)  ความเข6มข6นของธาตุอาหารเหมือนสูตร WU_NS03   แต�ใช6ปุ�ยแคลเซียมสูตร 15.5-0-0 และ 
Fe-DTPA  แทน ทดสอบปลูกผักกาดหอม (ผักกาดแก6ว) ผักกาดหอมเรดไฟร7 ผักกวางตุ6ง ผักฮ�องเต6 และ
มะเขือเทศด6วยเทคนิคการปลูกแบบ DFT พ�นอากาศ  และปลูกแตงแคนตาลูปในทรายผสมขุยมะพร6าว (1:2) 
 

ช่ือสารเคมี สูตรสารเคมี ความเข+มข+น 

แคลเซียมไนเตรต (15.5-0-0) 5Ca(NO3)2.NH4NO3. 1OH2O 973 mg/L 

โพแทสเซียมไนเตรต KNO3 364 mg/L 

โพแทสเซียมซัลเฟต K2SO4 87 mg/L 

โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต KH2PO4 204 mg/L 

โพแทสเซียมคลอไรด7 KCl 67 mg/L 

แมกนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลือ) MgSO4.7H2O 493 mg/L 

เหล็ก-ดีทีพีเอ Fe-DTPA (11.3% Fe) 22.24 mg/L 

แมงกานีสซัลเฟต MnSO4. H2O 1.690 mg/L 

คอปเปอร7ซัลเฟต (จุนสี) CuSO4.5H2O 0.187 mg/L 

ซิงค7ซัลเฟต ZnSO4.7H2O 0.518 mg/L 

กรดโบริค H3BO4 1.546 mg/L 

แอมโมเนียมโมลิบเดท (NH4)6Mo7O24.4H2O 0.044 mg/L 

 
ท่ีมา : สมศักด์ิ มณีพงศ7 http://webhost.wu.ac.th/msomsak/soilless (22 สิงหาคม 2552) 

 

ปุwยท่ีใช+เตรียมธาตุอาหารพืช   
ธาตุอาหารท่ีพืชดูดจากสารละลายธาตุอาหาร  จะได6จากการนําปุ�ยเคมีชนิดต�าง ๆ  มาละลายน้ํา ซ่ึง

ปุ�ยแต�ละชนิด  จะเป#นสารประกอบให6ธาตุอาหารแตกต�างท้ังชนิดและปริมาณ  ข้ึนกับองค7ประกอบทางเคมี  
ปุ�ยท่ีนํามาใช6ในการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน ควรเป#นปุ�ยท่ีมีความสามารถในการละลายสูง  ปุ�ยเคมีท่ีให6ธาตุอาหาร
ชนิดต�าง ๆ  ดังตาราง 5 
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ตารางท่ี 5 ธาตุอาหารในปุ�ยเคมีชนิดต�าง ๆ 
ธาตุ รูปแบบประจุ ชนิดปุwยเคมี สูตรปุwยเคมี ธาตุอาหาร (%) 
N NO3

- Ammonium  nitrate   
Calcium nitrate 
Nitric acid 
Potassium nitrate 

NH4NO3 
Ca(NO3)2 

HNO3 
KNO3 

N-16 
N-15Ca-19 

N-15 
N-13 K-36 

 NH4
+ Ammonium nitrate 

Ammonium phosphate 
(mono) 
Ammonium phosphate (di) 
Ammonium  sulphate 

NH4NO3 
NH4HPO4 

(NH4)2HPO4 
(NH4)2SO4 

N-16 
N-11P-21 
N-18P-21 
N-21 S-21 

P H2PO4
- 

HPO4
2- 

H2PO4
- 

HPO4
2- 

H2PO4
- 

HPO4
2- 

Ammoniumphosphate 
(mono) 
Ammonium phosphate (di) 
Potassium phosphate 
(mono) 
Potassium phosphate (di) 
Phosphoric acid 

NH4H2PO4 

(NH4)2HPO4 
KH2PO4 
K2HPO4 
H3PO4 

P-27N-12 
P-22N-20 
P-23K-30 
K-18K-22 

P-24 

K K+ Potassium chloride 
Potassium nitrate 
Potassium phosphate 
(mono) 
Potassium phosphate (di) 
Potassium sulphate 

KCl 
KNO3 

KH2PO4 
K2HPO4 
K2SO4 

K-50 
K-36N-13 
K-30P-23 
K-22P-18 
K-44S-17 

Ca Ca2+ Calcium chloride 
Calcium nitrate 
Calcium sulphate 

CaCl2 
Ca(NO3)2 
CaSO4 

Ca-36 
Ca-19N-15 
Ca-29S-23 
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ตารางท่ี 5 ธาตุอาหารในปุ�ยเคมีชนิดต�าง ๆ (ต�อ) 
ธาตุ รูปแบบประจุ ชนิดปุwยเคมี สูตรปุwยเคมี ธาตุอาหาร( %) 
Mg 
S 

Mg2+ 
SO4

2- 
Magnesium  sulphate 
Ammonium sulphate 
Calcium sulphate 
Magnesium sulphate 
Potassium sulphate 

MgSO4.7H2O 
(NH4)2SO4 

CaSO4 
MgSO4.7H2O 

K2SO4 

Mg-10S-14 
S-24N-21 
S-23Ca-29 
S-14Mg-10 
S-17K-42 

Cu Cu2+ Copper sulphate CuSO4.5H2O Cu-25 
Fe Fe3+ Iron  chelate Fe-EDTA Fe-6 to 12 
Mn Mn2+ Manganese  sulphate MnSO4. H2O Mn-23 
Mo MoO4

2- Ammonium molydate (NH4)6Mo7O24.4H2O Mo-54 
Zn Zn2+ Zinc  sulphate ZnSO4.7H2O Zn-22 

ท่ีมา : ดิเรก , 2550 
 

สารละลายธาตุอาหาร ท่ีเตรียมเสร็จแล6วไม�ควรท้ิงไว6นานเกินกว�า 3 เดือน หากสารละลายท่ีเตรียมได6
ถูกนํามาใช6ในระบบป�ด หรือระบบท่ีมีการหมุนเวียนสารละลายกลับมาใช6อีก จะมีอายุการใช6งานประมาณ 2 –
3 สัปดาห7 ข้ึนกับฤดูกาล ชนิดพืช และระยะการเจริญเติบโตของพืช 

7. ความเปoนกรด-ด�างของสารละลาย   มีผลต�อการเจริญเติบโต เนื่องจากเก่ียวข6องกับประโยชน7
ของธาตุอาหารพืช พืชส�วนใหญ� ต6องการค�าความเป#นกรด – ด�าง ประมาณ 5.5-6.5  การควบคุมค�าความเป#น
กรด-ด�างของสารละลายจะมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงความเข6มข6นของธาตุอาหาร ถ6า pH ของสารละลายสูงข้ึน 
พืชจะดูด Mn Cu Zn และ Fe ได6น6อยลง ถ6า pH ของสารละลายตํ่าลง พืชจะดูด P,K Ca Mg ลดลง   ถ6า pH 
ตํ่ากว�า  4  รากพืชจะเกิดอันตราย   pH สูงกว�า  7  การเคลื่อนย6ายฟอสเฟต แมงกานีส และเหล็กจะ
ถูกรบกวน  ควรมีการตรวจสอบ pH ทุกวัน  

8. ความเข+มข+นของสารละลาย การปลูกพืชโดยไม�ใช6ดินควรรักษาระดับค�า EC ให6อยู� 2.0-4.0 
mS/cm หรือ mMhos/cm ซ่ึงจะแตกต�างตามชนิดของพืช ระยะการเจริญเติบโตและความเข6มของแสง พืชท่ี
มีการเจริญทางลําต6น ต6องการสารละลายท่ีมี ค�า EC ตํ่า พืชท่ีให6ผลผลิตต6องการสารละลายท่ีมีค�า EC สูง ใน
สภาพท่ีมีความเข6มแสงมาก พืชต6องการสารละลายท่ีมีค�า EC ตํ่า นอกจากนี้ถ6าสารละลายมีค�า EC มากกว�า 4  
mS/cm พืชมักจะถูกยับยั้งการเจริญเติบโต พืชจะเหี่ยว หรือเกิดการแตกของผลได6    
 ความเข6มข6นของสารละลายปุ�ย จะมีผลต�อการเจริญเติบโต ซ่ึงวัดได6จากค�าการนําไฟฟ�า ถ6าค�า EC สูง 
จะมีความเข6มข6นของปุ�ยสูง พืชแต�ละชนิด ต6องการความเข6มข6นปุ�ยต�างกันดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ระดับความเป#นกรด-ด�างและค�าการนําไฟฟ�าท่ีเหมาะสมในการปลูกพืช 
ชนิดพืช pH mS/cm 

กะหล่ําดอก 
ค่ืนฉ�าย 
กะหล่ําปลี 
พริก 
ผักกาดหอม 
มะเขือเทศ 

6.0-6.5 
6.0-6.5 
6.5-7.0 
6.0-6.5 
6.0-6.5 
5.5-6.5 

2.5-3.0 
2.5-3.0 
2.5-3.0 
1.8-2.2 
0.8-1.2 
2.0-5.0 

 
 9. การดูแลรักษาและควบคุมโรคแมลง การปลูกพืชไร6ดิน ถ6ามีการปนเป��อนของเชื้อจุลินทรีย7จะ
ทําให6เกิดการระบาดของโรคเร็วมาก ดังนั้นจะต6องมีการดูแล ป�องกันและรักษาความสะอาด เช�น วัสดุปลูก 
ควรผ�านการฆ�าเชื้อ ใช6เมล็ดพันธุ7สะอาด เครื่องมือเครื่องใช6ควรรักษาความสะอาด 
 
การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร 
 ในการเตรียมสารละลายธาตุอาหาร ควรคํานึงถึงสิ่งต�อไปนี้ 

1. ความเข6มข6นของธาตุอาหารแต�ละธาตุข้ึนอยู�กับชนิดของพืชท่ีปลูก ระบบหรือเทคนิคในการ
ปลูก และระยะการเจริญเติบโตของพืช  

2. วิเคราะห7ความเข6มข6นของธาตุอาหาร และความเป#นกรดเป#นด�างของน้ําท่ีใช6เตรียมสารละลาย 
เพ่ือให6ทราบสมบัติและองค7ประกอบ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีจะเกิดกับพืช    น้ําท่ีมีคลอไรด7สูงควร
หลีกเลี่ยงการใช6ปุ�ยท่ีมีคลอไรด7เป#นองค7ประกอบ หรือน้ําท่ีมีซัลเฟตสูงควรหลีกเลี่ยงการใช6ปุ�ยท่ีมีซัลเฟต เป#น
ต6น 

3. เลือกปุ�ยและสารเคมีท่ีใช6 โดยพิจารณาจากป�จจัยต�างๆ เช�น ราคา ความสะดวกในการจัดหา 
และคุณภาพของปุ�ย เป#นต6น  

4. คํานวณสัดส�วน ความเข6มข6น และปริมาณของปุ�ย  นิยมเตรียมสารละลายให6มีความเข6มข6น
สูงกว�าท่ีต6องการใช6จริง 100- 200 เท�า  เพ่ือความสะดวกในการเตรียม เนื่องจากธาตุอาหารบางตัวใช6ปริมาณ
น6อยมาก การชั่งน้ําหนักจะทําได6ยาก เม่ือจะนํามาปลูกพืชสามารถนํามาเจือจางให6มีความเข6มข6นท่ีเหมาะสม
ในภายหลังได6  
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   การเตรียมสารละลายเข6มข6นนิยมแยกสารละลายเป#น 2 ถัง เป#นอย�างน6อย  เนื่องจากปุ�ยบางชนิดท่ี
ระดับความเข6มข6นสูง ๆ ผสมกันแล6วจะเกิดการตกตะกอน  ดังนั้นเพ่ือป�องกันการตกตะกอน ให6เลือกปุ�ยท่ีเม่ือ
รวมกันแล6ว ไม�เกิดการตกตะกอน เช�น ถังท่ี 1จะเป#นถังท่ีมีการผสมปุ�ยท่ีมีแคลเซียมและสารประกอบเชิงซ6อน
ของเหล็ก (Fe-chelate)  ถังนี้ห6ามใส�ปุ�ยท่ีมีอนุมูลซัลเฟตและฟอสเฟต ส�วนถังท่ี 2  จะใช6ปุ�ยท่ีมีสารประกอบ
ซัลเฟต ฟอสเฟต แมงกานีส ทองแดง และสังกะสี รวมกัน ถังนี้ห6ามใส�ปุ�ยท่ีมีแคลเซียมโดยเด็ดขาด เพราะ
แคลเซียมจะทําปฏิกิริยากับฟอสเฟตและซัลเฟต สําหรับ Fe-chelate สามารถใส�ได6ท้ัง 2 ถัง หรืออาจให6อยู�ถัง
ใดก็ได6 แต�ท่ีนิยมส�วนใหญ�จะให6อยู�กับ CaNO3 เช�น  

ตัวอย�างการเตรียมสารละลายเข6มข6น 100 เท�าสําหรับการปลูกมะเขือเทศ โดยเตรียมเป#น 2 
สารละลายเข6มข6น (มนูญ ,2544) ดังนี้ 

 
สารละลายเข6มข6น ก ปริมาตร 1,000 ลิตร สารละลายเข6มข6น ข ปริมาตร 1,000 ลิตร 

แคลเซียมไนเตรท  99.0  กก. 
โปตัสเซียมไนเตรท  65.8 กก. 

แมกนีเซียมซัลเฟต  49.7 กก. 
โมโนโปตัสเซียมฟอสเฟต 27.2 กก. 
เหล็กคีเลต (13% iron)  3.0 กก. 
แมงกานีสซัลเฟต  0.5 กก. 
บอริคแอซิค   180 กรัม 
คอปเปอร7ซัลเฟต    30 กรัม 
ซิงค7ซัลเฟต    35 กรัม 
แอมโมเนียมโมลิบเดท    8 กรัม 

 
วิธีการเตรียมสารละลายเข+มข+น 
1. ชั่งน้ําหนักปุ�ยแต�ละตัวตามท่ีได6คํานวณไว6 ปุ�ยท่ีมีการใช6ปริมาณมาก เช�น KNO3  Ca(NO3)2  

KH2PO4  MgSO4 จะใช6มากเป#นกิโลกรัม สามารถใช6เครื่องชั่งหยาบได6  ส�วน MnSO4  CuSO4  H3BO3  
ZnSO4 และ Fe-chelate จะใช6ปริมาณเป#นกรัม ส�วน (NH4)MoO4 จะใช6เป#นมิลลิกรัม ควรใช6เครื่องชั่ง
ละเอียด   

       สําหรับปุ�ย Ca(NO3)2  เม่ือเป�ดกระสอบบรรจุแล6ว ปุ�ยท่ีเหลือควรทําการชั่งน้ําหนักไว6เป#นถุง ๆ 
เพราะปุ�ยจะดูดความชื้นเข6าไปมาก ทําให6อาจเกิดความผิดพราดเม่ือชั่งภายหลัง ทําให6ไม�ได6เนื้อปุ�ยตามท่ี
ต6องการ 

2. การเตรียมสารละลายเข6มข6นสูตร A ทําการละลายปุ�ยในสูตร A แต�ละตัวแยกกัน ข6อควร
ระวังอย�าใช6น้ํามากเกินไป เพราะบางครั้งเม่ือผสมรวมกันแล6วปริมาตรจะเกินกว�าท่ีต6องการ ทําให6ความเข6มข6น
ท่ีได6ไม�เท�ากับท่ีคํานวณไว6 

3. นํามาผสมรวมกันในถังใบใหญ� โดยเทเรียงลําดับ ถ6าปริมาตรยังไม�ครบตามท่ีต6องการเตรียม 
ให6เติมน้ําให6ครบ 

4. คนให6เข6ากัน เทใส�แกลลอนทึบแสงการเตรียมสารละลายเข6มข6นสูตร B ทําเช�นเดียวกับข6อ 2 – 4 
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การปลูกพืชในระบบ  DRFT (dynamic Root Floating Technique) 
 

 เป#นระบบการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดินท่ีมีการให6สารละลายธาตุอาหารพืชและอากาศไหลวนผ�านรากพืช
ในระดับลึกอย�างต�อเนื่อง เป#นระบบท่ีพัฒนามาจากระบบ  DFT  แต�เพ่ิมการไหลเวียนของอากาศและ
สารอาหาร  นอกจากนี้ยังมีการปรับระดับของสารละลายให6เพ่ิมหรือลดลงตามการเจริญเติบโตของพืช 
 
ข+อดีของระบบ  DRFT 
 1.  ระบบไม�ยุ�งยาก  ดูแลงาย  อุปกรณ7หาได6ง�าย  สามารถประกอบเองได6 
 2.  ระบบการให6น้ําง�ายไม�ต6องดูแลมากใช6น้ําและธาตุอาหารอย�างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ไม�มีวัสดุปลูกเหลือท้ิง  เพราะจะจําหน�ายพร6อมต6นพืชเลย 
 4.  ระบบไม�ใหญ� การดูแลง�าย  ป�องกันแมลงและลมได6ดี  
 5.  สามารถปลูกพืชได6ต�อเนื่อง  โดยเฉพาะผักไทยสามารถปลูกได6 8-12  ครั้ง/ปN 
 
ข+อเสีย 
 1.  ราคาแปลงปลูกค�อนข6างสูงในการลงทุนครั้งแรก 
 2.  อุปกรณ7บางอย�างเสียหายง�าย  เช�น  แผ�นโฟมหัก  หรือถูกทําลายง�าย 
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วัสดุและอุปกรณ$ 
 1.  โรงเรือน มักเป#นโรงเรือนขนาดเล็ก  ประมาณ  2x7  เมตร สูงประมาณ 2  เมตร ทําจากโครง
เหล็กกลม  หลังคาเหล็กโค6งมุงด6วยพลาสติกใสป�องกันแสง UV (ทําให6ทนต�อแสงแดด  อายุใช6งาน 2-3  ปN) 
สําหรับกันฝน  ด6านข6างเป#นมุ6งไนล�อนกันแมลง 
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2.  ถาดปลูกพืช  นิยมทําจากโฟมข้ึนรูปเป#นร�องลูกฟูก ประมาณ  10  ช�อง  ปูด6วยพลาสติกดํา  
เพ่ือให6สารละลายไหลในร�องลูกฟูก ส�วนต6นพืชจะวางอยู�บนสันร�อง  เพ่ือให6รากเจริญลงตามร�องท้ังสองข6าง  
ถาดปลูกสามารถนํามาเรียงต�อกันได6 

 

  

 

 3.  แผ�นปลูก  จะเป#นแผ�นโฟมขนาดประมาณ 60x100  เซนติเมตร  หนา  3.5  เซนติเมตร  แผ�น
ปลูกมีช�องปลูกเล็ก ๆ  เจาะเป#นรูปกรวย  เพ่ือใส�ต6นกล6า  นําไปวางบนถาดปลูกพืช ระยะห�างของช�องปลูก
ข้ึนกับขนาดของต6นพืช  ผักสลัดใช6ช�องปลูก  25  ช�อง/แผ�น  ผักไทยจะใช6  50  ช�องปลูกต�อแผ�น (ระยะห�าง
ระหว�างช�องปลูก 8-10  เซนติเมตร)  ด6านหลังของแผ�นปลูกมักมีการเซาะร�องกว6าง 5  ซม.  ลึก  7  ม.ม.  
เพ่ือให6มีอากาศระหว�างต6นกล6าท่ียังเล็ก 
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4.  อุปกรณ$ปรับระดับน้ํา  เป#นอุปกรณ7ท่ีสามารถปรับระดับของสารละลายบนถาดปลูกพืช  ตาม
อายุของพืช  พืชต6นเล็กควรให6ระดับสารละลายสูงเพ่ือให6รากแช�อยู�ในสารละลายได6มาก  เม่ือพืชโตข้ึนมีราก
มากข้ึนจะลดระดับของสารละลายให6ลดลง  เพ่ือให6เกิดช�องว�างอากาศระหว�างต6นพืชกับสารละลาย  เพ่ือเป#น
การเพ่ิมการละลายของออกซิเจนในสารละลายให6มากข้ึน  อุปกรณ7ปรับระดับน้ํา  ส�วนใหญ�เป#นท�อพีวีซี  สอง
ชิ้นเจาะรู  ขนาดเส6นผ�าศูนย7กลาง 1  เซนติเมตร  การปรับระดับสารละลาย  ทําได6โดยหมุนรูให6ตรงกัน  
สารละลายก็จะไหลลงสู�ถังด6านล�าง 

 

  
ศูนย$เกษตรกรรมบางไทร จํากัดและบริษัทไฮกรีนไฮโดร

ฟาร$ม จํากัด 
 

บริษัท ศูนย$เกษตรกรรมบางไทร จํากัด 

 5.  ปlsมน้ํา  เพ่ือให6เกิดการหมุนเวียนสารละลายในถาดปลูกพืช  โดยป��มจะดูดสารละลายในถังข้ึนไป
ยังถาดปลูกพืช  มักนิยมใช6ป��มขนาดเล็ก  เช�น รุ�น AP 2500  อัตราดูด  200 ลิตร/ชั่วโมง 
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6.  ถังเก็บสารละลาย  มีหน6าท่ีเก็บและรองรับสารละลายท่ีไหลจากถาดปลูกพืช 

 

  
บริษัท ศูนย$เกษตรกรรมบางไทร จํากัด บริษัทไฮกรีนไฮโดรฟาร$ม จํากัด 

 

 7.  ฟองน้ําเพาะเมล็ด   ฟองน้ําสําเร็จรูปท่ีใช6เพาะเมล็ดท่ีมีขาย  1  ชิ้น  มีขนาด  1x1x1 นิ้ว   ตรง
กลางจะมีรอยบากสี่เหลี่ยม  เพ่ือใช6หยอดเมล็ด  ฟองน้ํา 1  แผ�น จะมีฟองน้ําชิ้นเล็ก  96  ชิ้น บางครั้งอาจ
เพาะเมล็ดในฟองน้ําแล6วนําใส�ถ6วยปลูก หรืออาจเพาะในถ6วยปลูกโดยมีวัสดุเพาะเช�น เพอร7ไลต7 

 

  
 

9. เมล็ดพันธุ$  ควรเลือกเมล็ดพันธุ7ดีจากบริษัทท่ีน�าเชื่อถือได6  และเป#นเมล็ดพันธุ7 
ใหม� มีเปอร7เซ็นต7ความงอกสูง  ซ่ึงจะให6ต6นกล6าแข็งแรง  เจริญเติบโตเร็วและให6ผลผลิตสูง 
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ข้ันตอนการปลูกผักในระบบ  DRFT 
 1.  การเพาะกล+า  ใช6เวลาประมาณ  5-7  วัน  โดยนําฟองน้ําวางบนถาดเพาะกล6า  รดน้ําให6โชกแล6ว
กดมือลงบนฟองน้ําหลาย ๆ  ครั้ง  เพ่ือให6ฟองน้ําอุ6มน้ําได6เต็มท่ี ทําการหยอดเมล็ดโดยใช6ไม6ชุบน้ําและแตะ
เมล็ดผัก 2-4  เมล็ดลงในรอยบากบนฟองน้ํา  ลึกประมาณ 0.2-0.3  ซม.  นําผ6าชุบน้ําคลุมเพ่ือช�วยเก็บ
ความชื้น  ลดน้ําเช6า – เย็น ประมาณ 2-3  วัน  เมล็ดจะเริ่มงอก นําถาดเพาะกล6าวางไว6ให6ถูกแสงรําไร
ประมาณ 40%  เพ่ือไม�ให6ต6นกล6ายืดยาว ไม�แข็งแรงและย6ายปลูกยาก ควรรดน้ําเช6า-เย็น ทุกวัน  ประมาณ 3-
4  วัน ต6นกล6าจะมีขนาด 1-2 ซม.  และมีรากแทงทะลุฟองน้ํา  พร6อมท่ีจะย6ายปลูกได6 

  
บริษัท ศูนย$เกษตรกรรมบางไทร จํากัด ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 

  
บริษัท ศูนย$เกษตรกรรมบางไทร จํากัด ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 

  
บริษัท ศูนย$เกษตรกรรมบางไทร จํากัด บริษัท ศูนย$เกษตรกรรมบางไทร จํากัด 
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2.  การเตรียมแปลงปลูกพืช  ปูพลาสติกดําให6เรียบและป�ดสะดือน้ํา เติมน้ําให6ท�วมสันร�องของถาด
ปลูกพืช และเติมน้ําในถังเก็บสารละลายให6เต็ม 
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3.  การย+ายกล+าลงแผ�นปลูก  จับฟองน้ําและบีบเบา ๆ  ใส�ฟองน้ําท่ีมีต6นกล6าลงในช�องปลูกทาง
ด6านหลังของแผ�นปลูก  ให6ฟองน้ําด6านท่ีมีรากโผล�ยื่นออกมาจากแผ�นปลูกประมาณ 0.5  เซนติเมตร  เม่ือย6าย
ปลูกเรียบร6อยแล6วให6ป�ดมุ6งตาข�ายด6านข6างให6เรียบร6อย ถ6าต6นกล6าไม�เพียงพอ ต6องใช6แผ�นปลูกป�ดให6เต็มถาด
ปลูกพืช  

 

  
  

  
 

  4.  การเติมสารละลายธาตุอาหารพืช หลังจากย6ายปลูกแล6ว  1  วัน  จะเริ่มใส�สารละลายธาตุ
อาหารพืช  ส�วนใหญ�เป#นสารละลายเข6มข6น  (A และ B)  การใส�สารละลายเข6มข6น A และ B ต6องใส�ปริมาณ
เท�า ๆ  กันทุกครั้ง  ให6ใส�สารละลายเข6มข6น  A  ลงในถังเก็บสารละลายก�อน  หลังจากนั้นประมาณ 30 นาที – 
2  ชม.  ให6เติมสารละลายเข6มข6น  B  ลงไปในประมาณเท�ากัน  วัดค�า  EC  และ  pH  ของสารละลาย 
ปริมาณสารละลายท่ีเติมข้ึนกับชนิดของพืช  และอายุของผัก  ผักอายุน6อย จะให6สารละลายเจือจางก�อน เม่ือ
ผักอายุมากข้ึนให6เติมสารละลายเพ่ิมข้ึน 
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หลังเติมสารละลายครั้งแรกประมาณ 10  วัน  ให6เติมสารละลายเข6มข6น  A และ  B  อีกประมาณ  1-
2  ครั้ง  วัดให6ได6ค�า  EC  ตามท่ีพืชต6องการ  บางครั้งระหว�างการปลูกพืช พืชจะมีการใช6น้ําไปมาก  ทําให6น้ํา
ในถังเก็บลดลงต6องมีการเติมน้ํา  และเติมสารละลายปุ�ยเพ่ิมโดยเติมให6ได6ค�า EC  ของสารละลายตามท่ีพืช
ต6องการ 
 

ชนิดพืช ค�า  EC  ท่ีเหมาะสม (ms/cm) 
คะน6า 

กวางตุ6ง 
ฮ�องเต6 

ผักกาดขาว 
ผักบุ6ง 
ผักสลัด 

3.0-4.5 
3.0-3.5 
3.0-3.5 
3.0-3.5 
1.4-1.8 
1.4-2.0 

  

 
 

ตัวอย�าง การเติมสารละลายปุ�ยในระบบท่ีมีน้ํา  200  ลิตร (อาจมากหรือน6อยข้ึนกับค�า EC ท่ีพืชต6องการ) 

การเติมปุwย 
ปริมาณปุwยท่ีเติม (ลิตร) 

คะน+า กวางตุ+ง ผักกาดขาว ผักสลัด 
ครั้งท่ี  1  
(หลังย6ายปลูก 1 วัน) 
ครั้งท่ี  2 
(หลังปลดสะดือน้ํา) 
ครั้งท่ี  3 
(หลังเติมครั้งท่ี 2 ประมาณ 5 วัน 

 
2 
 
1 
 

0.5 

 
2 
 

0.5 
 

0.5 

 
2 
 

0.5 
 

0.5 

 
1 
 

0.2 
 

0.3 
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5.  การดูแลระหว�างการเจริญเติบโต 
      -  การวัดค�า  EC  ต6องตรวจวัดค�า  EC  บ�อย ๆ ถ6าค�า  EC ลดลงต6องเติมสารอาหารเพ่ิม  นิยม
วัดช�วงเช6าจะค�อนข6างได6ค�าท่ีแน�นอน 
     -  การวัดค�า pH ต6องคอยวัด pH สารละลายให6ได6ประมาณ 5.5-6.5  ส�วนใหญ�การปลูกผัก pH 
ของสารละลายเป#นด�าง (pH มากกว�า 6)  ต6องปรับค�าด6วยกรดไนตริกเจือจาง  20  เท�า  (กรด  1  ส�วน เติม
น้ํา  20 ส�วน) 
     -  การปรับลดระดับน้ําในถาดปลูกพืช จะทําหลังย6ายกล6าปลูก  ผักไทย ประมาณ 12-15  วัน  ผัก
สลัดประมาณ 18-20 วัน ผักบุ6งประมาณ 10 วัน ข้ึนกับชนิดของพืชและปริมาณความยาวของราก  รากยาว
ประมาณ 8-10 ซม.  หรือรากแช�ในน้ําแล6วประมาณ 80-90%   
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6.  การเก็บเก่ียว  เม่ือผักมีอายุเหมาะสมพร6อมเก็บเก่ียวข้ึนกับพันธุ7  ฤดูกาลและการจัดการ   
      คะน6า   ประมาณ 25-30   วัน หลังย6ายปลูก 
      กวางตุ6งฮ�องเต6  ประมาณ 22-25  วัน  หลังย6ายปลูก 
      ผักกาดขาว  ประมาณ 22-25  วัน  หลังย6ายปลูก 
      ผักบุ6ง  ประมาณ 14-15  วัน  หลังย6ายปลูก 
      ผักสลัด  ประมาณ 25-35  วัน  หลังย6ายปลูก 
 ทําการเก็บเก่ียว โดยดึงต6นพืชพร6อมฟองน้ําจากแผ�นปลูก  ตัดแต�งโดยเด็ดใบเหลือง ใบไม�สมบูรณ7
ออก  ชั่งน้ําหนัก  และบรรจุลงถุงพลาสติกเพ่ือจําหน�าย 
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7.  การทําความสะอาดแปลงปลูก 
      หลังจากเก็บเก่ียวหมดเรียบร6อย  ควรถ�ายน้ําท้ิงให6หมดท้ังท่ีอยู�บนโต¦ะปลูกและในถังสารละลาย  
ทําความสะอาดโต¦ะปลูกและถังสารละลายให6เรียบร6อยและสามารถย6ายกล6าปลูกลงได6ใหม�ทันที 
 
 

ข้ันตอนการปลูก 
 
 
 
       2-3  วัน                         

           -  นําไปไว6ในท่ีท่ีมีแสงรําไร 40% หรืออาจพรางแสง  
            ด6วยตาข�ายพรางแสง 

      3-4  วัน 
 
         -  ต6นกล6ามีรากยาว 1-2 ซม. ต6นสูง 1-2 ซม 
          -  ควรย6ายปลูกตอนเย็น 

 
         -  ช�วงเช6าหลังวันย6ายปลูก เติมปุ�ย A ก�อน หลัง 
                                                                             จากน้ัน 30 นาที – 2 ชม. เติมปุ�ย B ปริมาณเท�ากัน  

12-15  วัน                

                                                 -  ตอนเย็นทําการปลดลดระดับนํ้า โดยสังเกตว�าต6นพืชมี 
            ราก 80-90% แช�อยู�ในนํ้าหรือรากยาว 8-10 ซม. 
 
 
         -  ควรวัด EC และ pH ก�อนเติม (เติมปุ�ย A และ B อย�าง 

      ละ  1  ลิตร ค�า EC จะเพ่ิม 0.8-1 ms/cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        -  ก�อนเก็บเก่ียว 1 สัปดาห7 ให6เติมนํ้าในแปลงปลูก 
     งดการเติมปุ�ย 

 

 

 

 

เพาะเมล็ด 

เมล็ดเริ่มงอก 

ย6ายต6นกล6าปลูกในแผ�นปลูก 

เติมปุ�ยครั้งท่ี 1 

ปลดสะดือน้ํา 

เติมปุ�ยครั้งท่ี 2- 3 

 

เก็บเก่ียว 
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การปลูกพืชโดยไม�ใช+ดินระบบ NFT 
   

การปลูกพืชโดยไม�ใช6ดินระบบ NFT (Nutrient Film Technique) เป#นระบบการปลูกพืชในรางปลูก 
โดยสารละลายธาตุอาหารจะไหลเป#นแผ�นฟ�ล7มบางๆ  หนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ผ�านรากพืชลงไปยังถังเก็บ
สารละลาย และจะมีป��มดูดสารละลายกลับข้ึนไปยังรางปลูกพืช การไหลของสารละลายเป#นแบบต�อเนื่อง โดย
มีอัตราการไหลอยู�ในช�วง 1-2 ลิตร/นาที/ราง การไหลของสารละลายเป#นฟ�ล7มบางๆ จะช�วยให6รากพืชดูด
สารละลายไปใช6ได6 และรากพืชยังได6รับออกซิเจนจากอากาศได6ดี ทําให6พืชมีการเจริญเติบโตดี  ระบบเอ็นเอฟ
ทีมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. ระบบการปลูกในราง รางมักทําจากแผ�นพลาสติกหนา พีวีซี หรือ โลหะ เช�นสังกะสี 
อะลูมิเนียมท่ีบุด6วยพลาสติก เพ่ือป�องกันการกัดกร�อนของสารละลายธาตุอาหาร ระบบนี้จะมีใช6เป#นการค6า 
โดยเฉพาะการปลูกผักสลัด ความยาวของรางต้ังแต� 5-20 เมตร แต�ไม�ควรเกิน 20 เมตร เพราะจะมีป�ญหาใน
เรื่องปริมาณของออกซิเจนท่ีละลายอยู�ในสารละลาย ระหว�างหัวรางและท6ายราง ซ่ึงจะมีผลต�อการ
เจริญเติบโต 

2. ระบบการปลูกในร�อง ระบบนี้จะสร6างร�องน้ําให6ลึกจากพ้ืนประมาณ 5 เซนติเมตร ปูพ้ืนร�อง
น้ําด6วยพลาสติกสีดํา ปรับความลาดเอียงของร�องน้ํา 0.5-1.0 เปอร7เซ็นต7 (อานัฐ, 2548) 

3. ระบบการปลูกในท�อ ระบบนี้จะใช6ท�อพลาสติกพีวีซีขนาดเส6นผ�าศูนย7กลาง 4 นิ้ว รางยาว 8-20 
เมตร แต�ไม�ควรเกิน 20 เมตร  ตัดหรือผ�าด6านบนออกในแนวยาวเกือบกลางท�อ  ป�ดด6านหัวและท6ายด6วยหัว
ป�ดท�อ เพ่ือเก็บสารละลาย วางท�อให6มีความลาดเอียง 1 เปอร7เซ็นต7  ใช6แผ�นโฟมป�ดด6านบนและเจาะรูเพ่ือใส�
ถ6วยปลูกพืช รางปลูกอาจวางขนานกัน หรือวางเป#นชั้นลดหลั่นกัน ถังเก็บสารละลายจะอยู�ด6านล�าง มีป��มน้ําแช�
อยู�ในถัง เพ่ือป��มน้ําส�งไปทางท�อพีวีซี และมีท�อรับน้ําท่ีไหลลงถังเก็บสารละลาย  

4. ระบบการปลูกโดยใช6กระเบ้ืองมุงหลังคา รางปลูกจะประยุกต7ใช6กระเบ้ืองหมุนหลังคาท่ีมีลอน ปู
ด6วยพลาสติกสีดํา เพ่ือป�องกันการกัดกร�อนของสารละลาย ต6นพืชปลูกบนแผ�นโฟมเจาะรูและวางบนลอน
กระเบ้ือง ใช6ป��มน้ําดูดสารละลายจากถังเก็บด6านล�าง เพ่ือปล�อยสารละลายให6แต�ละรางทางด6านสูงของราง
กระเบ้ือง สารละลายจะไหลลงทางปลายรางท่ีอยู�ระดับตํ่ากว�า และมีรางรองรับสารละลายลงถัง 
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ข+อดีของระบบเอ็นเอฟที 
1. เป#นระบบท่ีมีการใช6น้ําและธาตุอาหารอย�างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ใช6น้ําน6อยกว�าระบบ

อ่ืนๆ  
2. เป#นระบบท่ีสามารถปลูกพืชต�อเนื่องในระบบได6ตลอดปN โดยไม�ต6องเสียเวลาในการเตรียม

ระบบใหม� 
3. เป#นระบบท่ีรากพืชได6รับอากาศและสารละลายธาตุอาหารได6ดี 

 
ข+อด+อยของระบบเอ็นเอฟที 

1. ค�าใช6จ�ายในการติดต้ังระบบครั้งแรกค�อนข6างสูง เช�นพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 2 ไร� โต¦ะปลูกและ
อุปกรณ7ไม�รวมค�าท่ีดิน ราคารวมประมาณ 2.5-3 ล6านบาท ได6ผลผลิตประมาณ 600-700 กิโลกรัม/สัปดาห7 

2. ระบบปลูกจะมีป�ญหามากถ6าระบบไฟฟ�าดับ ป��มน้ําเสีย จะมีผลกระทบต�อพืชปลูกอย�าง
รวดเร็ว เนื่องจากต6องมีการป��มสารละลายธาตุอาหารเข6าระบบปลูกตลอดเวลา มิฉะนั้นรากพืชจะแห6งและตาย
ได6ภายใน 1-3 ชั่วโมง 

3. มีป�ญหาการสะสมความร6อนของสารละลาย อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงได6ง�ายและรวดเร็ว ถ6า
อุณหภูมิสูงออกซิเจนจะละลายลงในสารละลายน6อย ทําให6ไม�เพียงพอต�อความต6องการ 
 

ส�วนประกอบและวัสดุอุปกรณ$ 
1. โต}ะปลูกพืช  ระบบเอ็นเอฟทีท่ีทําเป#นการค6า จะมีขนาดโต¦ะกว6าง 1.8 เมตร ยาว 18 เมตร

และสูง 1.2 เมตร มีรางปลูกวางขนานกัน 8 รางปลูก  โดยระยะห�างของรางปลูกประมาณ 25 เซนติเมตร 1 
โต¦ะปลูก สามารถปลูกพืชได6ประมาณ 576 ต6น โต¦ะปลูกจะประกอบด6วย 

1.1 รางปลูกพืช  ทําจากวัสดุได6หลายชนิด เช�นพลาสติก PVC หรือโลหะปลอดสนิมบุ
ด6วยพลาสติก มักมีสีขาวเพ่ือช�วยลดความร6อน  ข้ึนรูปเป#นรางสี่เหลี่ยม-ห6าเหลี่ยม กว6าง 10 ซม. สูง 5 ซม. 
ความยาว 12-18 เมตร (ปกติขนาดมาตรฐาน รางยาว 6 เมตร) สามารถนํารางมาต�อเชื่อมให6ยาว12 หรือ 18 
เมตร โดยใช6ตัวต�อเชื่อม รางชนิดนี้เหมาะกับปลูกผักกินใบ ต6นเต้ีย อายุสั้น เช�น ผักสลัด ส�วนรางขนาดใหญ�
กว6าง 20-30 ซม. เหมาะกับผักรับประทานผล เช�น เมลอน มะเขือเทศ รางปลูกพืช มักเป#นรางแบบฝาป�ด มี
การเจาะช�องปลูกเป#นรูปวงกลม เส6นผ�าศูนย7กลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร โดยมีระยะห�างของช�องปลูก
ประมาณ 25 เซนติเมตร  (ความยาวรางปลูก 1 เมตร มี 4 ช�องปลูก)  ด6านฐานของรางปลูกในส�วนท่ี
สารละลายไหลผ�าน จะมีการเซาะร�องเล็ก ๆ เพ่ือช�วยกระจายให6สารละลายไหลเป#นแผ�นบาง ๆ  รางปลูกพืช
เป#นท่ีต้ังของรากและรองรับสารอาหารพืชท่ีไหลผ�าน ดังนั้น เพ่ือให6สารละลายไหลผ�านรากได6ดี มักทําให6ราง
ปลูกมีความลาดชัน 1-2 เปอร7เซ็นต7 
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ม.เกษตรศาสตร$ วิทยาเขตกําแพงแสน                                สวนสุขภาพดี ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 
1.2 ตัวป�ดปลายราง ทําจากแผ�นพลาสติกพีวิซี รูปสี่หรือห6าเหลี่ยม ตามลักษณะของราง 

มีสีขาว ใช6สําหรับป�ดรางทางด6านสารละลายไหลเข6า ทาด6วยกาวซิลิโคน มีการเจาะรูด6านบน 2 รูเพ่ือเป#น
ทางเข6าของสารละลาย 

1.3 โครงขาโต¦ะ เป#นส�วนท่ีรองรับรางปลูก ทําจากเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 1 นิ้ว หรือเหล็ก
ฉาก สูง 1 เมตร ทําเป#นรูปตัวยูคว่ํา ขาสองข6างป�กลงดิน ขาแต�ละช�วงห�างกันประมาณ 1.5 เมตร โดยโต¦ะปลูก
ยาว 18 เมตร จะมีขาท้ังหมด 13 ช�วง โครงขาโต¦ะด6านหัวรางกับท6ายรางจะสูงไม�เท�ากัน มีความลาดเอียง
ประมาณ 1.5-2 เปอร7เซ็นต7  
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1.4 รางรับน้ําบริเวณปลายรางปลูกพืช  เป#นส�วนท่ีจะรับน้ําท่ีไหลจากรางปลูกเพ่ือนํา
กลับไปถังเก็บสารละลาย รางรับน้ําต6องมีขนาดใหญ�  เพ่ือให6น้ําไหลจากรางลงสู�ถังเก็บได6ทัน มักใช6เป#นท�อพีวีซี 
ขนาด 3 นิ้ว หรือทําเป#นรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 5x20x160 เซนติเมตร และมีท�อพีวีซีขนาด 2 นิ้วต�อตรงกลางราง
รับน้ํา เพ่ือให6น้ําไหลลงถังเก็บสารละลาย 
 

  
  

1.5 ท�อนําสารละลายสู�รางปลูก ถ6าเป#นระบบปลูกขนาดใหญ� เช�น 30-40 โต¦ะปลูก จะ
เป#นท�อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ต�อเข6ากับป��มน้ํา เพ่ือดันน้ําเข6าสู�รางปลูก มีข6อลด 2 นิ้วลดเหลือ 6 หุน ต�อตรงข้ึนกับ
ระดับราง มีท�อไมโครท้ิว 2 เส6นต�อเข6ารางปลูก  มีประตูน้ําขนาด 6 หุนคอยควบคุมการไหลของน้ําเข6าสู�ราง
ปลูกพืช 

 

 
ท่ีมา : อิทธิสุนทร http://www.kmitl.ac.th/hydro/NFTDesign.htm(22 สิงหาคม 2552 

) 
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2. โต}ะอนุบาล เป#นโต¦ะท่ีใช6ในการปลูกพืชช�วงแรก ๆ เพ่ือลดระยะเวลาของต6นพืชท่ีจะอยู�บนโต¦ะ
ปลูก  ทําให6เพ่ิมรอบของการปลูกพืชได6มากข้ึน โต¦ะอนุบาลอาจมีโต¦ะอนุบาล 1 และโต¦ะอนุบาล 2 หรืออาจมี
โต¦ะอนุบาล 2 อย�างเดียวก็ได6 

 2.1 โต¦ะอนุบาล 1 เป#นโต¦ะปลูกพืชท่ีมีรางยาวประมาณ 6 เมตร เป#นรางแบบฝาเป�ด หรือใช6
เฉพาะส�วนฐานของรางปลูก จํานวน 10 ราง ซ่ึงจะสามารถปลูกต6นพืชได6ประมาณ 240 ต6นต�อราง  โต¦ะ
อนุบาล1จะปลูกพืชได6ประมาณ 2400 ต6น/โต¦ะ การวางโต¦ะอนุบาล 1 ควรวางในโรงเรือนท่ีมีหลังคาพลาติก 
เพ่ือกันฝนไม�ให6ทําความเสียหายกับต6นพืชเล็ก ๆ  

 2.2 โต¦ะอนุบาล 2 เป#นโต¦ะปลูกท่ีมีรางยาวประมาณ 6 เมตร เป#นรางแบบฝาป�ด วางติดกัน
จํานวน 16 ราง มีช�องปลูกพืช เส6นผ�าศูนย7กลาง 2.5 เซนติเมตร จํานวน 16 ช�อง/เมตร หรือ 72-73 ช�องต�อ
รางยาว 6 เมตร ระยะห�างของช�องปลูกประมาณ 6.25 เซนติเมตร  โต¦ะอนุบาล 2 สามารถปลูกพืชได6
ประมาณ 1,152-1,168 ต6น/โต¦ะ การวางโต¦ะอนุบาล 2 ควรวางในโรงเรือนท่ีมีการคลุมด6วยตาข�ายพรางแสง  

 ท้ังโต¦ะอนุบาล 1 หรือโต¦ะอนุบาล 2 จะมีรางรับน้ํา ท�อนําสารละลายเข6ารางปลูก และท�อนํา
สารละลายกลับถังเก็บสารละลายคล6ายกับโต¦ะปลูก ส�วนถังเก็บสารละลายอาจแยกออกต�างหาก หรือใช6
ร�วมกับโต¦ะปลูกก็ได6 

3. ถังเก็บสารละลาย เป#นถังไฟเบอร7 หรือก�อเป#นบ�อปูน หรือปูกระเบ้ือง  ควรฝ�งอยู�ใต6ดิน เพ่ือ
ป�องกันความร6อนและอยู�ภายในโรงเรือน   ขนาดของถังข้ึนกับปริมาณพืชในระบบ  ภายในถังควรมีลูกลอย 2 
ชุด ชุดแรกเพ่ือเติมน้ําเปล�าลงในถังเก็บสารละลาย ชดเชยการใช6น้ําของพืช ส�วนอีกชุดติดท่ีท�อน้ําท่ีกลับจาก
รางปลูกพืช เพ่ือป�องกันไม�ให6น้ําล6นออกนอกถังเวลาฝนตกหรือไฟฟ�าดับ โดยปกติภายในถังจะมีสารละลาย
เพียง 1 ส�วน อีก 2 ส�วนจะอยู�ในรางปลูกและท�อต�าง ๆ ในระบบ ขนาดของถังข้ึนกับปริมาณพืชในระบบ และ
ชนิดพืชท่ีปลูก การปรับค�า pH และ EC จะถ่ีมากหรือน6อยข้ึนกับขนาดถัง ถ6าถังขนาดใหญ�จะมีการ
เปลี่ยนแปลงของค�าต�าง ๆ ของสารละลายช6าลง ถังท่ีใช6ในระบบใหญ�อาจมีความจุประมาณ 4,000-5,000 ถ6า
เป#นระบบขนาดเล็ก ใช6ถังพลาสติกก็ได6 
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4. ปl~มน้ํา สําหรับดูดสารละลายภายในถังเก็บให6ไหลเวียนข้ึนไปยังรางปลูก เป#นป��มท่ีมีความดัน
ตํ่า แต�มีอัตราการไหลสูง สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ําสู�รากพืช อัตรา 1-2  ลิตร/นาที/ราง ควรเป#น
ป��มท่ีทนกรด ควรมีป��มสํารอง เนื่องจากป��มน้ําต6องทํางานต�อเนื่องตลอดเวลา ถ6าเกิดชํารุดไม�สามารถใช6การได6 
และไม�มีป��มสํารองต6นพืชจะตายภายใน 1-3 ชั่วโมง ป��มท่ีใช6ในระบบใหญ� ควรใช6ขนาด 0.5-3 แรงม6า ต้ังป��มอยู�
ภายนอกถังเก็บสารละลาย สําหรับป��มราคาถูกท่ีแช�ในถังเก็บสารละลายไม�นิยมใช6 เพราะจะเสียหายง�ายไม�
สามารถทํางานต�อเนื่องได6 และเกิดการถ�ายเทความร6อนให6สารละลายในถังได6 
 

  
ท่ีมา : อิทธิสุนทร http://www.kmitl.ac.th/soilkmitl/hyframe/hydro21.html (22 สิงหาคม 2552) 

 
 5. เครื่องเตรียมสารละลายอัตโนมัติ ใช6สําหรับระบบการปลูกพืชขนาดใหญ� ใช6ควบคุมปริมาณน้ําใน
ถัง ค�า pH และ ค�า EC โดยจะมีถังสารละลายเข6มข6น 2 ถัง ขนาดประมาณ 50 ลิตร มีวาล7วไฟฟ�าท่ีถูกควบคุม
ด6วยเครื่องวัดค�า EC ถ6าสารละลายในถังเก็บสารละลายเจือจาง เครื่องจะเป�ดวาล7วปล�อยสารละลายเข6มข6นลง
สู�ถังเก็บสารละลาย ส�วนค�า pH จะมีเครื่องควบคุมให6 pH ของสารละลายในถังตรงตามท่ีต6องการ ถ6า pH 
เพ่ิมข้ึน เครื่องจะปล�อยกรดลงถังผสมจนได6ค�าตามต6องการ ถ6าเป#นระบบเล็ก ๆ อาจใช6คนวัดและปรับค�า 
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ท่ีมา : อิทธิสุนทร http://www.kmitl.ac.th/soilkmitl/hyframe/hydro21.html (22 สิงหาคม 2552) 
 

6. วัสดุเพาะกล+า นิยมใช6เพอร7ไลต7 (Perlite) หรือ เพอร7ไลต7ผสมเวอร7มิคิวไลต7 อัตรา 90 : 10 หรือ 
อัตรา 3 : 1  ราคาเพอร7ไลต7และเวอร7มิคิวไลต7 ประมาณลิตรละ 8 บาท เพอร7ไลต7ท่ีใช6ควรเป#นเม็ดหยาบ ขนาด
ใหญ� แต�ถ6าเป#นเพอร7ไลต7ท่ีเก�าหรือมีการเคลื่อนย6ายบ�อย ๆ หรือวางซ6อนกัน เม็ดเพอร7ไลต7จะแตกเป#นผงขนาด
เล็ก ซ่ึงจะมีผลต�อการเพาะเมล็ด ทําให6เมล็ดงอกไม�ดี รากลอยท่ีผิววัสดุเพาะ ทําให6ต6นพืชเติบโตช6า หรือ
บริเวณโคนต6นท่ีติดกับวัสดุเพาะจะมีขนาดเล็กกว�าส�วนอ่ืน ทําให6ต6นหักได6 ควรทําการร�อนเอาผงละเอียดท้ิงไป
ก�อนใช6เพาะเมล็ด 

 

 
 
7. ถ+วยปลูก  ใช6ในการเพเมล็ดและปลูกพืชตลอดจนถึงช�วงเก็บเก่ียว ถ6วยเพาะเมล็ดมีขนาดความสูง

และความกว6างพอดีกับช�องปลูก ถ6วยปลูกจะเป#นแผง มี 80 ถ6วย/แผง บริเวณก6นถ6วยจะมีรอยผ�า 2 รอย เป#น
ทางออกของรากพืช ถ6วยปลูกท่ีมีขายตามท6องตลาดจะมีสีฟ�าหรือสีขาว ราคาประมาณ 20-25 บาท/แผง 

8. ตาข�ายพรางแสง ใช6เพ่ือลดอุณหภูมิบริเวณปลูกพืช มีหลายชนิดและหลายสี นิยมใช6ตาข�ายสีดํา 
พรางแสงประมาณ 50 เปอร7เซ็นต7 ตาข�ายพรางแสงสีเทาเงินจะสะท6อนแสงได6ดีกว�าสีดํา หรือตาข�ายท่ีเป#น 
aluminet จะสะท6อนแสงได6ดีมาก แต�ราคาแพง นําเข6าจากต�างประเทศ ตาข�ายพรางแสงสีเขียวไม�นิยมใช6 
เพราะจะสะท6อนแสงสีเขียวท่ีพืชไม�ต6องการ 
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9. เมล็ดพันธุ$ การปลูกพืชในระบบ NFT ส�วนใหญ� นิยมปลูกผักสลัด  เช�น กรีนโอ¦ต (Green oak)  
เรดโอ¦ต (Red oak) เรดคอเรล (Red corel)  บัตเตอร7เฮด (Butter head) คอส (Cos)  Frillice Iceberg 
สมุนไพร เช�น Rocket Mizuna  

เมล็ดพันธุ7ผักท่ีใช6จะมีแบบเคลือบด6วยแร�ดินเหนียวและสารเชื่อม ทําให6เมล็ดมีขนาดใหญ�ข้ึน มี
เส6นผ�าศูนย7กลางประมาณ 3.25-3.75 มิลลิเมตร เพ่ือให6สะดวกในการเพาะเมล็ดและเพ่ิมความงอกให6
สมํ่าเสมอ ราคาเมล็ดชนิดนี้ค�อนข6างแพง เพราะเป#นเมล็ดพันธุ7นําเข6าจากต�างประเทศ  ขายปลีกเมล็ดละ
ประมาณ 1-1.50 บาท ถ6าซ้ือเป#นกระป�องราคาจะถูกลง 

เมล็ดอีกประเภทเป#นเมล็ดท่ีไม�มีการเคลือบ จะมีประมาณ 800 เมล็ด/ กรัม ราคาประมาณ 200-400 
บาท/ 1000 เมล็ด 
 

  
 
 10. น้ํา  น้ําท่ีใช6ในระบบการปลูกแบบนี้จะใช6เพ่ือเตรียมสารละลายธาตุอาหาร ใช6สเปรย7เป#นละออง
ฝอยเพ่ือลดความร6อน ใช6ล6างผัก ใช6รดน้ําต6นกล6า และใช6ทําความสะอาดรางปลูกพืช น้ําท่ีใช6ควรเป#นน้ําท่ีใส
สะอาด ปราศจากสารหรือธาตุท่ีเป#นพิษหรือโลหะหนัก ค�า EC ของน้ําท่ีใช6ควรตํ่ากว�า 0.3 mS/cm ถ6าค�า EC 
ของน้ํามากกว�านี้ควรนําน้ํานั้นส�งวิเคราะห7คุณภาพน้ํา เพ่ือนํามาปรับสูตรอาหารปลูกพืช ตัวอย�างปริมาณน้ําท่ี
ต6องใช6ในการปลูกผักสลัด 36 โต¦ะปลูก ได6ผลผลิตประมาณ 500-800 กก./สัปดาห7 น้ําท่ีใช6ท้ังหมดประมาณ 
5,000 – 6,000 ลิตร/สัปดาห7 (ฟาร7มขนาด 2 ไร�)  ซ่ึงนําไปเตรียมสารละลายธาตุอาหารประมาณ 1,500-
2,000 ลิตร/สัปดาห7 ใช6สเปรย7ลดความร6อนประมาณ 1,000- 1,500 ลิตร/สัปดาห7 ใช6ล6างผัก รดต6นกล6าและ
ล6างแปลงปลูก ประมาณ 2,000 – 3,000 ลิตร/สัปดาห7 
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ข้ันตอนการปลูกผักสลัดโดยไม�ใช+ดินระบบ NFT 
 ผักสลัดโดยท่ัวไปมีอายุประมาณ 40-50 วัน จะแบ�งช�วงการปลูกเป#น 3 ช�วง คือ 
  อายุเริ่มเพาะกล6า- 18 วัน อยู�โต¦ะอนุบาล 1 
  อายุ 18 – 32 วัน อยู�โต¦ะอนุบาล 2 
  อายุ 32 -46 วัน สําหรับผักสีเขียว อยู�บนโต¦ะปลูก  

อายุ 32-53 วัน  สําหรับผักสีแดง จะอยู�บนโต¦ะปลูก  
 ข้ันตอนของการปลูกมีดังนี้ 

1. การเพาะกล+า ใส�เพอร7ไลต7ลงในถ6วยปลูก เขย�าจนด6านบนมีแต�เพอร7ไลต7ขนาดใหญ�  โดยให6มี
เพอร7ไลต7อยู�ต่ํากว�าขอบประมาณ 0.5 เซนติเมตร หยอดเมล็ดลง 1 เมล็ด/ 1 ถ6วย เขย�าให6เมล็ดจมลงในเพอร7
ไลต7 รดน้ําให6ชุ�ม และวันต�อมาให6รดน้ําทุกวัน เช6า-เย็น อย�าให6มีน้ําขังท่ีก6นถ6วย เมล็ดจะเริ่มงอกภายใน 3 วัน 
ดูแลรดน้ําจนผักอายุได6 6 วัน  ระหว�างนี้ต6องให6ต6นกล6าได6รับแสงประมาณ 50 เปอร7เซ็นต7 ถ6าถูกแสงน6อยต6น
กล6าจะยืด เติบโตช6า  ช�วงการเพาะกล6าถ6ามีอุณหภูมิอากาศตํ่าจะช�วยให6เมล็ดงอกได6ดีข้ึน 
 

  
สวนสขุภาพดี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
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2. ย+ายปลูกลงโต}ะอนุบาล 1 ให6ย6ายต6นกล6าท่ีมีอายุประมาณ 6 วัน ลงรางอนุบาล 1  เริ่มให6
สารละลายธาตุอาหารท่ีมีค�า EC ตํ่าประมาณ ครึ่งหนึ่งของสูตร หรือถ6าไม�สามารถทําได6ก็ใช6สูตรเดียวกัน ค�า 
EC ประมาณ 1.2-1.4 mS/cm ปลูกอยู�ในรางอนุบาล 1 ประมาณ 14 วัน 

 
 

สวนสขุภาพดี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 
3. ย+ายปลูกลงโต}ะอนุบาล 2 ย6ายพืชจากโต¦ะอนุบาล 1 มายังโต¦ะอนุบาล 2  จะใช6เวลาปลูกอยู�

บนโต¦ะนี้ประมาณ 10-14 วัน สารละลายธาตุอาหารก็ใช6สูตรเดียวกับโต¦ะปลูก 
 

  
สวนสขุภาพดี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
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4. ย6ายลงในโต¦ะปลูก พืชจะปลูกอยู�ในรางปลูกประมาณ 14 -21 วัน ข้ึนกับชนิดผักและฤดูปลูก 

  
สวนสขุภาพดี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

5. การดูแล 
5.1 การควบคุมค�า pH ของสารละลายเป#นเรื่องสําคัญ ควรควบคุมให6มีค�า pH ประมาณ 5.8-6.2  

ถ6าควบคุมไม�ได6 พืชจะมีการเจริญเติบโตไม�ดี อาจเกิดอาการขาดธาตุอาหาร เช�น pH ท่ีสูงเกินไป ใบจะเหลือง 
เพราะขาดธาตุเหล็ก และถ6า pH สูงกว�า 6.2 นาน ๆ จะทําให6เกิดคาบตะกอนของ แคลเซียมและฟอสฟอรัส
ติดท่ีรางปลูก ทําให6ทําความสะอาดยาก การวัดค�าควรทําช�วงเช6า 
      5.2 การควบคุมค�า EC ให6อยู�ในช�วง 1.2-1.8 mS/cm โดยวัดในช�วงเช6า 

5.3 การพรางแสง ผักสลัดเป#นผักท่ีต6องการแสงเต็มท่ีอย�างน6อย 6 ชั่วโมง ช�วงหน6าร6อน แสงมาก
เกินไป จะทําให6อุณหภูมิสูงจําเป#นต6องพรางแสงด6วยตาข�ายพรางแสง 50% ขึงเหนือรางปลูกพืชในแนวเหนือ
ใต6 โดยขึง 2 ชั้นสลับกัน เพ่ือให6มีช�องว�างระบายอากาศ ลดความร6อน และช�วยให6แสงผ�านได6ช�วงเช6าและบ�าย
ได6  ถ6าเป#นช�วงฤดูฝน จะมีป�ญหาแสงน6อย มีเมฆมาก ผักจะยืดเสียทรงต6น ขายไม�ได6 ผักสีแดง สีจะไม�เข6ม  
อาจต6องมีการเก็บหรือรวบตาข�ายพรางแสงไว6 
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    5.4 การสเปรย7น้ําเพ่ือลดความร6อนและอุณหภูมิ เนื่องจากผักสลัดเป#นผักท่ีต6องการสภาพอุณหภูมิ 
10-25 องศาเซลเซียส แต�การปลูกในประเทศไทยโดยเฉพาะในหน6าร6อน จะมีอุณหภูมิสูงเกินกว�าท่ีผักสลัดจะ
เจริญเติบโตได6  ยังทําให6อุณหภูมิในสารละลายสูงด6วย (32-35 องศาเซลเซียส) มีผลต�อปริมาณการละลายของ
ออกซิเจนในสารละลายธาตุอาหาร  นอกจากนี้ยังอาจเกิดการเข6าทําลายของเชื้อรา ทําให6เกิดรากเป#นสีน้ําตาล 
เน�าได6  

     การสเปรย7น้ําเป#นละอองฝอยให6ท่ัวบริเวณปลูกพืช สามารถลดอุณหภูมิของอากาศและ
สารละลายได6ถึง 3-5 องศาเซลเซียส ยิ่งละอองน้ําเป#นฝอยมากเท�าไหร�จะช�วยลดอุณหภูมิได6ดียิ่งข้ึน การ
สเปรย7น้ําจะต้ังเวลาพ�น1 นาที หยุด 5-10 นาที แต�ถ6าอุณหภูมิตํ่ากว�า 30 องศาเซลเซียสไม�จําเป#นต6องพ�นน้ํา 
สิ่งท่ีควรระวังในการสเปรย7น้ํา คือ เม่ือหยุดการพ�นน้ํา น้ํามักจะไหลเป#นหยด ซ่ึงอาจทําความเสียหายกับพืช
ปลูกได6 

 

 

 

 
                               สวนสุขภาพดี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

      5.5  การป�องกันฝนตกกระแทกต6นกล6า จะทําให6เกิดความเสียหายได6 โดยเฉพาะช�วงเพาะเมล็ด
และอยู�บนโต¦ะอนุบาล 1  ควรคลุมหลังคาโรงเรือนด6วยพลาสติก แต�ถ6าผักโตแล6วมักไม�มีป�ญหา 

 

 

 

 
                                          สวนสุขภาพดี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
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5.6 การดูแลระบบน้ํา ต6องคอยตรวจสอบท�อน้ํา โดยเฉพาะท�อไมโครท้ิวท่ีมีขนาดเล็ก จะเกิด
การอุดตันได6ง�าย ควรล6างทุก ๆ 1-2 เดือน โดยใช6ไม6หรือลวดแทงท�อ  

5.7 การเปลี่ยนสารละลาย ควรมีการถ�ายสารละลายท้ิงทุก ๆ 3 สัปดาห7 เนื่องจากใน
สารละลายท่ีใช6ไปจะมีธาตุอาหารบางตัวท่ีพืชใช6น6อยและถ6ามีการสะสมมาก ๆ จะเกิดเป#นพิษต�อพืชได6 

 
6.     การเก็บเก่ียว ควรเก็บเก่ียวผักช�วงเช6าก�อนพระอาทิตย7ข้ึน แต�ถ6าต6องเก็บเก่ียวช�วงเย็น อาจ

ต6องพ�นน้ําก�อนเพ่ือให6ผักสดชื่น ไม�เหี่ยว ทําการเก็บเก่ียวโดยยกผักท้ังถ6วยปลูก เด็ดใบสีเหลือง ใบเหี่ยว ใบไม�
สมบูรณ7ออก บรรจุในถุงพลาสติกขนาดใหญ� โดยท่ัวไปจะชั่งน้ําหนักประมาณ 2.5-3 กิโลกรัม/ถุง การบรรจุ
อย�าให6มีช�องว�าง ควรเรียงผักให6แน�น และบรรจุในลังพลาสติก 

 

  
สวนสขุภาพดี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

  
สวนสขุภาพดี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
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7. การทําความสะอาดหลังเก็บเก่ียว ทําโดยใช6เครื่องฉีดน้ําแรงๆ ล6างรางปลูกให6สะอาดและ 

สามารถย6ายปลูกผักชุดใหม�ได6 ถ6ามีคราบตะกอนแคลเซียมหรือฟอสฟอรัสเกาะท่ีราง จะล6างค�อนข6างยาก อาจ
ต6องใช6น้ํายาล6างห6องน้ําหรือกรดไนตริกทําความสะอาด ข6อสําคัญต6องล6างน้ํายาออกให6หมด เพราะน้ํายาจะ
เป#นอันตรายต�อรากพืชได6 
 8. ปlญหาท่ีอาจพบ ในการปลูกผักอาจพบป�ญหาเกิดข้ึน เช�น 
 -รางปลูกท่ียาวเกินไป อาจทําให6พืชไม�เจริญเติบโตเท�าท่ีควร ความสมํ่าเสมอของต6นลดลง เพราะพืชท่ี
อยู�ต6นรางปลูกจะดูดธาตุอาหารและอากาศมากท่ีสุด แต�พืชท่ีท6ายรางจะได6รับธาตุอาหารและออกซิเจนน6อยลง 
 -ผักสีแดงมีสีแดงไม�เข6ม อาจเกิดจากสภาพแวดล6อมได6 เพราะสีแดงเข6มเกิดจากแอนโธไซยานินมี
ปริมาณมากเม่ือได6รับแสงเต็มท่ีและอุณหภูมิตํ่า ถ6าปลูกโดยมีร�มเงาหรือโรงเรือนท่ีมีการพรางแสงจะลดความ
เข6มแสงและสภาพอุณหภูมิสูง ผักจะมีสีซีดจาง นอกจากนี้การปลูกในสารละลายท่ีมีความเข6มข6นมากสีจะแดง
เข6มกว�าปลูกในสารละลายท่ีเจือจางกว�า   
 -การเกิด tip burn อาจต6องเปลี่ยนสารละลายบ�อยข้ึน 
 -การเกิดโรครากเน�า โดยเฉพาะช�วงฤดูร6อน รากจะเป#นสีดํา ไม�เจริญเติบโต และอาจเป#นท้ังระบบได6  
 - การทําความสะอาดรางปลูกค�อนข6างลําบาก โดยเฉพาะรางปลูกท่ีฝาป�ด ไม�สามารถถอดออกได6 
 -การเลือกพ้ืนท่ีปลูกพืช ควรเลือกพ้ืนท่ีท่ีไม�มีป�ญหาเรื่องน้ําท�วม เนื่องจากถังเก็บสารละลายจะอยู�ตํ่า
กว�าระดับพ้ืน ถ6าเกิดน้ําท�วมจะเกิดความเสียหายมาก พ้ืนท่ีไม�ควรมีลมแรงเกินไป เนื่องจากพืชปลูกไม�มีสิ่งยึด
เหนียวอาจทําให6รากกระทบกระเทือน ต6นบิด ต6นหัก หรือตกจากรางปลูกได6 ซ่ึงอาจแก6ไขโดยทําแนวกันลม
โดยการขึงด6วยตาข�ายพรางแสง หรือปลูกพืชเป#นแนวกันลม สูงอย�างน6อย 4 เมตร 
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10. แบบฟอร$มลงทะเบียนการอบรม 
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ใบลงทะเบียน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ………………… (ชื่อโครงการ) ..................... 

 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู� ลายมือชื่อ(เช+า) ลายมือชื่อ(บ�าย) หมายเลขโทรศัพท$ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
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11. แบบฟอร$มประเมินความพึงพอใจในการบริการวิชาการ 
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผู+เข+าการอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ :  การปลูกพืชโดยไม�ใช+ดิน 

วันท่ี 13 – 14  กรกฎาคม 2556 
 

กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน 
1. ข+อมูลพ้ืนฐาน 
เพศ   ชาย   หญิง 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  ปริญญาตรี  อ่ืนๆ................................ 
อายุ   16-20 ปN  21-25 ปN  26-30 ปN  31-35 ปN  36-40 ปN 
  41-45 ปN   46 ปNข้ึนไป 
2. ความพึงพอใจในการเข+ารับการอบรม 

ลําดับ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น6อย 
 

(2) 

น6อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด6านกระบวนการ/ข้ันตอนการให6บริการ 
1 ความเหมาะสมของกระบวนการฝQกอบรม      
2 ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในการฝQกอบรมโดยรวม      
3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝQกอบรมโดยรวม      
4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรมโดยรวม      
5 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝQกอบรม      

ด6านเจ6าหน6าท่ีผู6ให6บริการ 
6 วิทยากรท่ีให6อบรม      
7 การอํานวยความสะดวกของเจ6าหน6าท่ีให6บริการ      
8 เจ6าหน6าท่ีสามารถปฏิบัติงาน ต้ังใจ มุ�งม่ันในการให6บริการ      

ด6านสิ่งอํานวยความสะดวก 
9 สถานท่ีท่ีใช6อบรม      
10 เครื่องมือ/อุปกรณ7/โสตทัศนูปกรณ7      
11 อาหาร/อาหารว�าง      

ด6านคุณภาพการบริการ 
12 ความรู6 ประโยชน7 และความคุ6มค�าในการเข6ารับการอบรม      
13 การอบรมตอบสนองตรงความต6องการของผู6เข6าอบรม      
14 ความพึงพอใจต�อการเข6าร�วมกิจกรรมครั้งนี้      
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3. ความพึงพอใจต�อบทบาทของคณะต�อสังคม 

ลําดับ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น6อย 
 

(2) 

น6อย
ท่ีสุด 
(1) 

1 การเป#นผู6เตือนสติสังคม เช�น การเป#นผู6เตือนสติ
สังคมในด6านการเกษตร สิ่งแวดล6อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

     

2 การชี้นําสังคม เช�นการชี้นําสังคมโดยการใช6
ความรู6ทางด6านวิชาการเพ่ือการพัฒนาทาง
การเกษตร 

     

3 การตอบสนองต�อสังคม เช�น การตอบสนองต�อ
สังคมในด6านวิชาการ 

     

 
4. การนําไปใช+ประโยชน$ 

ท�านคิดว�าความรู6ท่ีได6จากการอบรมในโครงการนี้สามารถนําไปใช6ประโยชน7ในด6านใดต�อไปนี้ 
�  นําไปเผยแพร� โดย �  การจัดทําสื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู6/นิทรรศการ 

      �  การจัดทําแผ�นพับ/ใบปลิว/คู�มือ/เอกสารเผยแพร� 
     �  การจัดอบรม 
     �  อ่ืนๆ ...................................................................... 

�  นําไปปฏิบัติ  โดย �  สอนให6ความรู6แก�นักเรียน/นักศึกษา 
      �  ฝQกอบรมให6แก�ผู6อ่ืน 
     �  ประกอบอาชีพหลัก/อาชีพเสริม 
      �  ทํางานวิจัย 
      �  อ่ืนๆ ..................................................................... 
  

ข6อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  
ขอขอบคุณ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
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12. สรุปผลการประเมิน 
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สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปลูกพืชโดยไม�ใช+ดิน 
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$  ในพระบรมราชูปถัมภ$ 
วันท่ี 13 – 14  กรกฎาคม 2556 

 
วัตถุประสงค$ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได6จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน  เพ่ือพัฒนา
ครูในเครือข�าย ถ�ายทอดความรู6เรื่องการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดินและเพ่ือบูรณาการบริการชุมชนกับการเรียนการ
สอนและงานวิจัย 

 
เปjาหมาย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  30  คน 
 

วิธีดําเนินการ 
วิทยากรบรรยายให6ความรู6เรื่องหลักการปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน  การปลูกพืชโดยไม�ใช6ดินระบบ  DRFT  

และระบบ  NFT  ปฏิบัติการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช  ปฏิบัติการเพาะกล6าพืชผัก  ปฏิบัติการเตรียม
แปลงปลูกพืชและย6ายปลูกพืชระบบ  DRFT  และปฏิบัติการเก็บเก่ียวพืชผัก 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการได6ทําการทดสอบความรู6ความเข6าใจของผู6เข6าร�วมอบรมก�อนและ
หลังการอบรม และให6ผู6เข6าร�วมอบรมประเมินความพึงพอใจต�อโครงการในด6านต�างๆดังนี้ 

 
1. ข+อมูลพ้ืนฐานของผู+เข+าอบรม ได6แก�  เพศ  วุฒิการศึกษา  และอายุของผู6รับอบรม 
2. ความพึงพอใจในด+านต�างๆดังนี้ 

2.1ด+านกระบวนการ/ข้ันตอนการให+บริการ 
- ความเหมาะสมของกระบวนการฝQกอบรม 
- ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในการฝQกอบรมโดยรวม 
- ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝQกอบรมโดยรวม 
- ความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรมโดยรวม 
- ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝQกอบรม 
2.2 ด+านเจ+าหน+าท่ีผู+ให+บริการ 
- วิทยากรท่ีให6อบรม 
- การอํานวยความสะดวกของเจ6าหน6าท่ีให6บริการ 
- เจ6าหน6าท่ีสามารถปฏิบัติงาน ต้ังใจ มุ�งม่ันในการให6บริการ 
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2.3 ด+านส่ิงอํานวยความสะดวก 
- สถานท่ีท่ีใช6อบรม 
- เครื่องมือ/อุปกรณ7/โสตทัศนูปกรณ7 
- อาหาร/อาหารว�าง 
2.4 ด+านคุณภาพการบริการ 
- ความรู6 ประโยชน7 และความคุ6มค�าในการเข6ารับการอบรม 
- การอบรมตอบสนองตรงความต6องการของผู6เข6าอบรม 
- ความพึงพอใจต�อการเข6าร�วมกิจกรรมครั้งนี้ 

3.  ความพึงพอใจต�อบทบาทของคณะต�อสังคม 
- การเป#นผู6เตือนสติสังคม เช�น การเป#นผู6เตือนสติสังคมในด6านการเกษตร สิ่งแวดล6อม  

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
- การชี้นําสังคม เช�นการชี้นําสังคมโดยการใช6ความรู6ทางด6านวิชาการเพ่ือการพัฒนาทาง  

การเกษตร 
- การตอบสนองต�อสังคม เช�น การตอบสนองต�อสังคมในด6านวิชาการ 

4.  การนําไปใช+ประโยชน$ 
     - นําไปเผยแพร� 
     - นําไปปฏิบัติ   

 
ระดับคะแนนท่ีใช+ในการประเมินความพึงพอใจต�อโครงการมีดังนี้ 

  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด     ค�าคะแนนเท�ากับ  5 
  ระดับความพึงพอใจมาก   ค�าคะแนนเท�ากับ  4 
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  ค�าคะแนนเท�ากับ  3 
  ระดับความพึงพอใจน6อย   ค�าคะแนนเท�ากับ  2 
  ระดับความพึงพอใจน6อยท่ีสุด  ค�าคะแนนเท�ากับ  1 

 
เกณฑ$ ผู6เข6าร�วมอบรมไม�น6อยกว�าร6อยละ 75 จะต6องมีความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.51 (หรือร6อยละ 

70.20) และผู6เข6าร�วมอบรมไม�น6อยกว�าร6อยละ 75  มีความรู6ความเข6าใจหรือได6คะแนนไม�น6อยกว�าร6อยละ 60 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
2  วัน  คือ  วันท่ี  13 – 14  กรกฎาคม  2556 

 
สถานท่ีดําเนินการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
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ผลการดําเนินโครงการ  
1. ผลการประเมินข+อมูลพ้ืนฐานของผู+เข+าร�วมอบรม 

จากการประเมินผลการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน  มีผู6เข6าร�วม 
อบรมจํานวน31  คน  ข6อมูลพ้ืนฐานของผู6เข6าร�วมอบรมมีรายละเอียดดังนี้ 

- จํานวนผู6เข6าอบรมท้ังหมด  31  คน  ซ่ึงมากกว�าเกณฑ7ท่ีตั้งไว6ท่ีจํานวน  30  คน  ในจํานวนผู6เข6า 
อบรม  31  คน  พบว�าเป#นเพศชายจํานวน  13  คน  คิดเป#นร6อยละ  41.94  และเป#นเพศหญิง  จํานวน      
18  คน  คิดเป#นร6อยละ  58.06 

- วุฒิการศึกษาของผู6เข6าอบรม  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  15  คน  คิดเป#นร6อยละ  48.39  
และระดับอ่ืนๆ (ปวช.  ปวส. ปริญญาโท  ปริญญาเอก)  จํานวน  16  คน  คิดเป#นร6อยละ  51.61 

- อายุของผู6เข6าอบรมมีอายุระหว�าง  26 – 30  ปN  จํานวน    3  คน  คิดเป#นร6อยละ  9.68  มีอายุ 
ระหว�าง  31- 35  ปN  จํานวน  7  คน คิดเป#นร6อยละ  22.58  มีอายุระหว�าง  36 – 40  ปN  จํานวน  3  คน   
คิดเป#นร6อยละ  9.68  มีอายุระหว�าง  41 – 45  ปN  จํานวน  4  คน  คิดเป#นร6อยละ  12.90  และมีอายุต้ังแต�  
46  ปN  ข้ึนไป จํานวน  14  คน  คิดเป#นร6อยละ  45.16  ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 ข+อมูลพ้ืนฐานของผู+เข+าร�วมอบรม 

ข+อมูล ร+อยละ 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
41.94 
58.06 

วุฒิการศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- อ่ืนๆ (ปวช,ปวส,ปริญญาโท,ปริญญาเอก) 

 
- 
- 

48.39 
51.61 

อายุ 
- 16 – 20 ปN 
- 21 – 25 ปN 
- 26 – 30 ปN 
- 31 – 35 ปN 
- 36 – 40 ปN 
- 41 – 45 ปN 
- 46 ปNข้ึนไป 

 
- 
- 

9.68 
22.58 
9.68 
12.90 
45.16 
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2. ผลการประเมินความรู+ความเข+าใจ 
จากผู6เข6าร�วมอบรมจํานวน  31  คน  พบว�า 

- มีผู6เข6าร�วมอบรมจํานวน  31  คน  ได6คะแนนความรู6ความเข6าใจท่ีได6จากการเข6าร�วมอบรมและ
ปฏิบัติการมากกว�าร6อยละ  60  (หรือตอบคําถามถูกมากกว�า  3  ข6อจาก  5  ข6อ)  คิดเป#นร6อยละ  100  
(เกณฑ7ท่ีร6อยละ 75) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ 
ประเมินความพึงพอใจของผู6เข6าร�วมอบรมต�อโครงการจากการแจกแบบประเมินความพึงพอใจ       

ใน  5  ด6านคือ  1. ด6านกระบวนการ/ข้ันตอนการให6บริการ  2. ด6านเจ6าหน6าท่ีผู6ให6บริการ/วิทยากร  3. ด6านสิ่ง
อํานวยความสะดวก  และ 4. ด6านคุณภาพการบริการ  และ 5. บทบาทของคณะต�อสังคม  

พบว�าผู6เข6าอบรมมีความพึงพอใจเฉลี่ย  (ด6านท่ี 1-4)  ไม�น6อยกว�า  3.5  คะแนนจํานวน  31  คน  จาก
ผู6เข6าร�วมอบรมท้ังหมดจํานวน  31  คน  คิดเป#นร6อยละ  100  (มากกว�าเกณฑ7ท่ีร6อยละ 75)   ดังแสดงใน
ตารางท่ี  2  ผู6เข6าร�วมอบรมมีความพึงพอใจต�อโครงการมากถึงมากท่ีสุด  มีค�าคะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 4.65  
คะแนน  หรือร6อยละ  93.00  ดังแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 2 จํานวน/ร+อยละของผู+เข+าร�วมอบรมท่ีมีความพึงพอใจผ�านเกณฑ$ (คน) 

รายการประเมิน จํานวนผู+เข+าร�วมอบรมท่ีมี 
ความพึงพอใจผ�านเกณฑ$ (คน) 

ร+อยละ 

1. ด6านกระบวนการ/ข้ันตอนการให6บริการ 31 100 
2.ด6านเจ6าหน6าท่ีผู6ให6บริการ/วิทยากร 31 100 
3.ด6านสิ่งอํานวยความสะดวก 31 100 
4.ด6านคุณภาพการบริการ 31 100 
5.ภาพรวมโครงการ 31 100 
 
ตารางท่ี  3  แสดงค�าเฉล่ียและร+อยละความพึงพอใจในด+านต�างของโครงการ 

รายการประเมิน 
ค�าเฉล่ีย 

± ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ร+อยละ 

ด+านกระบวนการ/ข้ันตอนการให+บริการ  

 

1.ความเหมาะสมของกระบวนการฝQกอบรม     4.52 ± 0.57 
2.ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในการฝQกอบรมโดยรวม 4.61 ± 0.50 
3.ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝQกอบรมโดยรวม 4.35 ± 0.61 
4.ความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรมโดยรวม 4.55 ± 0.51 
5.ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝQกอบรม 4.52 ± 0.57 

ค�าเฉลี่ย 4.51 ± 0.55 90.20 
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ตารางท่ี  3   แสดงค�าเฉล่ียและร+อยละความพึงพอใจในด+านต�างของโครงการ (ต�อ) 
รายการประเมิน ค�าเฉล่ีย 

± ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ร+อยละ 

ด+านเจ+าหน+าท่ีผู+ให+บริการ/วิทยากร   
6.วิทยากรท่ีให6อบรม 4.74 ± 0.44 
7.การอํานวยความสะดวกของเจ6าหน6าท่ีให6บริการ 4.65 ± 0.49 
8.เจ6าหน6าท่ีสามารถปฏิบัติงาน ต้ังใจ มุ�งม่ันในการให6บริการ 4.74 ± 0.44 

ค�าเฉลี่ย 4.71 ± 0.46 94.20 
ด+านส่ิงอํานวยความสะดวก   
9.สถานท่ีท่ีใช6อบรม 4.61 ± 0.67 
10.เครื่องมือ/อุปกรณ7/โสตทัศนูปกรณ7 4.60 ± 0.50 
11.อาหาร/อาหารว�าง 4.55 ± 0.68 

ค�าเฉลี่ย 4.59 ± 0.61 91.80 
ด+านคุณภาพการบริการ   
12.ความรู6 ประโยชน7 และความคุ6มค�าในการเข6ารับการอบรม 4.81 ± 0.40 
13.การอบรมตอบสนองตรงความต6องการของผู6เข6าอบรม 4.74 ± 0.44 
14.ความพึงพอใจต�อการเข6าร�วมกิจกรรมครั้งนี้ 4.81 ± 0.40 

ค�าเฉลี่ย 4.78 ± 0.42 95.60 
ค�าเฉล่ียรวม 4.65 ± 0.47 93.00 

 
ความพึงพอใจต�อบทบาทของคณะต�อสังคม  (ด6านท่ี 5)  พิจารณาจากค�าเฉลี่ยรวมพบว�าผู6เข6าอบรมมี

ความพึงพอใจต�อบทบาทของคณะต�อสังคมโดยรวมต�อโครงการมากถึงมากท่ีสุด  โดยมีค�าคะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 
4.62  คะแนน  หรือร6อยละ  92.40  ดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงค�าเฉล่ียและร+อยละความพึงพอใจต�อบทบาทของคณะต�อสังคม 

รายการประเมิน 
ค�าเฉล่ีย 

± ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ร+อยละ 

1.การเป#นผู6เตือนสติสังคม เช�น การเป#นผู6เตือนสติสังคมในด6าน
การเกษตร สิ่งแวดล6อม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

4.68 ± 0.48 

 
2.การชี้นําสังคม เช�นการชี้นําสังคมโดยการใช6ความรู6ทางด6าน
วิชาการเพ่ือการพัฒนาทางการเกษตร 

4.65 ± 0.49 

3.การตอบสนองต�อสังคม เช�น การตอบสนองต�อสังคมในด6าน
วิชาการ 

4.55 ± 0.51 

ค�าเฉลี่ย 4.62 ± 0.49 92.40 
 
ประเมินความพึงพอใจต�อโครงการในแต�ละด+านมีดังนี้ 
ด+านกระบวนการ/ข้ันตอนการให+บริการ 

- ความเหมาะสมของกระบวนการฝQกอบรม 
หัวข6อท่ีหนึ่งสอบถามในเรื่องความเหมาะสมของโครงการ  พบว�า  ผู6เข6าอบรมมีความพึงพอใจต�อความ

เหมาะสมของกระบวนการฝQกอบรมในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  54.84  มีความพึงพอใจต�อความเหมาะสมของ
กระบวนการฝQกอบรมในระดับมาก  ร6อยละ  41.94  และมีความพึงพอใจต�อความเหมาะสมของกระบวนการ
ฝQกอบรมในระดับปานกลาง  ร6อยละ  3.23  ดังแสดงในภาพท่ี  1 

 
ภาพท่ี 1 ความเหมาะสมของกระบวนการฝQกอบรม 
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- ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในการฝQกอบรมโดยรวม 
 หัวข6อท่ีสองสอบถามในเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในการฝQกอบรมโดยรวม  พบว�าผู6เข6า
อบรมมีความพึงพอใจต�อความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในการฝQกอบรมโดยรวมในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  
61.29  และมีความพึงพอใจต�อความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในการฝQกอบรมโดยรวมในระดับมาก  ร6อยละ 
38.71   ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในการฝQกอบรมโดยรวม 

 
- ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝQกอบรมโดยรวม 
หัวข6อท่ีสามสอบถามในเรื่องความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝQกอบรมโดยรวม พบว�าผู6เข6า

อบรมมีความพึงพอใจต�อความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝQกอบรมโดยรวมในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ 
41.94  มีความพึงพอใจต�อความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝQกอบรมโดยรวมในระดับมาก  ร6อยละ 
51.61  และมีความพึงพอใจต�อความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝQกอบรมโดยรวมในระดับปานกลาง     
ร6อยละ  6.45  ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝQกอบรมโดยรวม 
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- ความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรมโดยรวม 
หัวข6อท่ีสี่สอบถามในเรื่องความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรมโดยรวม พบว�า ผู6เข6าอบรมมีความพึง

พอใจต�อความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรมโดยรวมในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  54.84  และมีความพึงพอใจ
ต�อความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรมโดยรวมในระดับมาก  ร6อยละ  45.16  ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรมโดยรวม 

 
- ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝQกอบรม 
หัวข6อท่ีห6าสอบถามในเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาการฝQกอบรม พบว�าผู6เข6าอบรมมีความพึง

พอใจต�อความเหมาะสมของระยะเวลาการฝQกอบรมในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  54.84  มีความพึงพอใจต�อ
ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝQกอบรมในระดับมาก  ร6อยละ  41.94  และมีความพึงพอใจต�อความ
เหมาะสมของระยะเวลาการฝQกอบรมในระดับปานกลาง  ร6อยละ  3.23  ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 
ภาพท่ี 5 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝQกอบรม 
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 ด+านเจ+าหน+าท่ีผู+ให+บริการ 
- วิทยากรท่ีให6ความรู6ความรู6 
หัวข6อท่ีหกสอบถามในเรื่องวิทยากรท่ีให6ความรู6 พบว�าผู6เข6ารับอบรมมีความพึงพอใจต�อวิทยากรใน 

ระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  74.19  และมีความพึงพอใจต�อวิทยากรในระดับมาก  ร6อยละ 25.81  ดังแสดงใน
ภาพท่ี 6 

 
ภาพท่ี 6 ความพึงพอใจต�อวิทยากร 

 
- การอํานวยความสะดวกของเจ6าหน6าท่ีให6บริการ 
หัวข6อท่ีเจ็ดสอบถามในเรื่องการอํานวยความสะดวกของเจ6าหน6าท่ีให6บริการ พบว�าผู6เข6าอบรมมีความ

พึงพอใจต�อการอํานวยความสะดวกของเจ6าหน6าท่ีให6บริการในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  64.52  และมีความพึง
พอใจต�อการอํานวยความสะดวกของเจ6าหน6าท่ีให6บริการในระดับมาก  ร6อยละ  35.48  ดังแสดงในภาพท่ี  7 

 
ภาพท่ี  7 การอํานวยความสะดวกของเจ6าหน6าท่ีให6บริการ 
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- เจ6าหน6าท่ีสามารถปฏิบัติงาน ต้ังใจ มุ�งม่ันในการให6บริการ   
หัวข6อท่ีแปดสอบถามในเรื่องเจ6าหน6าท่ีสามารถปฏิบัติงาน ต้ังใจ มุ�งม่ันในการให6บริการ  พบว�าผู6เข6า

อบรมมีความพึงพอใจต�อเจ6าหน6าท่ีสามารถปฏิบัติงาน ต้ังใจ มุ�งม่ันในการให6บริการในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  
74.19  และมีความพึงพอใจต�อเจ6าหน6าท่ีสามารถปฏิบัติงาน ต้ังใจ มุ�งม่ันในการให6บริการในระดับมาก ร6อยละ  
25.81  ดังแสดงในภาพท่ี  8 

 
ภาพท่ี  8 ความพึงพอใจต�อเจ6าหน6าท่ีสามารถปฏิบัติงาน ต้ังใจ มุ�งม่ันในการให6บริการ 

 
ด+านส่ิงอํานวยความสะดวก 

- สถานท่ีท่ีใช6อบรม 
หัวข6อท่ีเก6าสอบถามในเรื่องสถานท่ีท่ีใช6อบรม  พบว�าผู6เข6าอบรมมีความพึงพอใจต�อสถานท่ีท่ีใช6อบรม

ในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  70.97  มีความพึงพอใจต�อสถานท่ีท่ีใช6อบรมในระดับมาก ร6อยละ  19.35  และมี
ความพึงพอใจต�อสถานท่ีท่ีใช6อบรมในระดับปานกลาง  ร6อยละ  9.68  ดังแสดงในภาพท่ี  9 

 
ภาพท่ี  9 ความพึงพอใจต�อสถานท่ีท่ีใช6อบรม 
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- เครื่องมือ/อุปกรณ7/โสตทัศนูปกรณ7 
หัวข6อท่ีสิบสอบถามในเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ7/โสตทัศนูปกรณ7  พบว�าผู6เข6าอบรมมีความพึงพอใจต�อ

เครื่องมือ/อุปกรณ7/โสตทัศนูปกรณ7ในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  60.00  และมีความพึงพอใจต�อเครื่องมือ/
อุปกรณ7/โสตทัศนูปกรณ7ในระดับมาก ร6อยละ  40.00  ดังแสดงในภาพท่ี  10 

 
ภาพท่ี  10  ความพึงพอใจต�อเครื่องมือ/อุปกรณ7/โสตทัศนูปกรณ7 

 
- อาหาร/อาหารว�าง 
หัวข6อท่ีสิบเอ็ดสอบถามในเรื่องอาหาร/อาหารว�าง  พบว�าผู6เข6าอบรมมีความพึงพอใจต�ออาหาร/อาหาร

ว�างในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  64.52  มีความพึงพอใจต�ออาหาร/อาหารว�างในระดับมาก ร6อยละ  25.81  
และมีความพึงพอใจต�ออาหาร/อาหารว�างในระดับปานกลาง  ร6อยละ  9.68  ดังแสดงในภาพท่ี  11 

 
ภาพท่ี  11ความพึงพอใจต�ออาหาร/อาหารว�าง 
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ด+านคุณภาพการบริการ 
- ความรู6 ประโยชน7 และความคุ6มค�าในการเข6ารับการอบรม 
หัวข6อท่ีสิบสองสอบถามในเรื่องความรู6 ประโยชน7 และความคุ6มค�าในการเข6ารับการอบรม  พบว�าผู6เข6า

อบรมมีความพึงพอใจต�อความรู6 ประโยชน7 และความคุ6มค�าในการเข6ารับการอบรมในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  
80.65  และมีความพึงพอใจต�อความรู6 ประโยชน7 และความคุ6มค�าในการเข6ารับการอบรมในระดับมาก ร6อยละ  
19.35  ดังแสดงในภาพท่ี  12 

 
ภาพท่ี 12 ความรู6 ประโยชน7 และความคุ6มค�าในการเข6ารับการอบรม 

 
- การอบรมตอบสนองตรงความต6องการของผู6เข6าอบรม 
หัวข6อท่ีสิบสามสอบถามในเรื่องการอบรมตอบสนองตรงความต6องการของผู6เข6าอบรม  พบว�าผู6เข6า

อบรมมีความพึงพอใจต�อการอบรมตอบสนองตรงความต6องการของผู6เข6าอบรมในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  
74.19  และมีความพึงพอใจต�อการอบรมตอบสนองตรงความต6องการของผู6เข6าอบรมในระดับมาก ร6อยละ  
25.81  ดังแสดงในภาพท่ี  13 

 
ภาพท่ี 13 การอบรมตอบสนองตรงความต6องการของผู6เข6าอบรม 
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- ความพึงพอใจต�อการเข6าร�วมกิจกรรมครั้งนี้ 
หัวข6อท่ีสิบสี่สอบถามในเรื่องความพึงพอใจต�อการเข6าร�วมกิจกรรมครั้งนี้  พบว�าผู6เข6าอบรมมีความพึง

พอใจต�อความพึงพอใจต�อการเข6าร�วมกิจกรรมครั้งนี้ในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  80.65  และมีความพึงพอใจต�อ
ความพึงพอใจต�อการเข6าร�วมกิจกรรมครั้งนี้ในระดับมาก ร6อยละ  19.35  ดังแสดงในภาพท่ี  14 

 
ภาพท่ี 14 ความพึงพอใจต�อการเข6าร�วมกิจกรรมครั้งนี้ 

 
ความพึงพอใจต�อบทบาทของคณะต�อสังคม 

- การเป#นผู6เตือนสติสังคม เช�น การเป#นผู6เตือนสติสังคมในด6านการเกษตร สิ่งแวดล6อม  
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

หัวข6อท่ีสิบห6าสอบถามบทบาทของคณะต�อสังคมในเรื่องการเป#นผู6เตือนสติสังคม เช�น การเป#นผู6
เตือนสติสังคมในด6านการเกษตร สิ่งแวดล6อม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  พบว�า ผู6เข6าอบรมมีความพึงพอใจต�อ
บทบาทของคณะต�อสังคมในเรื่องการเป#นผู6เตือนสติสังคม เช�น การเป#นผู6เตือนสติสังคมในด6านการเกษตร 
สิ่งแวดล6อม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  ในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  67.74  และมีความพึงพอใจต�อบทบาทของ
คณะต�อสังคมในเรื่องความพึงพอใจต�อการเป#นผู6เตือนสติสังคม เช�น การเป#นผู6เตือนสติสังคมในด6านการเกษตร 
สิ่งแวดล6อมทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  ในระดับมาก  ร6อยละ  32.26  ดังแสดงในภาพท่ี  15 

 
ภาพท่ี 15 บทบาทของคณะต�อสังคมในเรื่องการเป#นผู6เตือนสติสังคม เช�น การเป#นผู6เตือนสติสังคมใน

ด6านการเกษตร สิ่งแวดล6อม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
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- การชี้นําสังคม เช�นการชี้นําสังคมโดยการใช6ความรู6ทางด6านวิชาการเพ่ือการพัฒนาทางการเกษตร 
หัวข6อท่ีสิบหกสอบถามบทบาทของคณะต�อสังคมในเรื่องการชี้นําสังคม เช�นการชี้นําสังคมโดยการใช6

ความรู6ทางด6านวิชาการเพ่ือการพัฒนาทางการเกษตร  พบว�าผู6เข6าอบรมมีความพึงพอใจต�อบทบาทของคณะต�อ
สังคมในเรื่องการชี้นําสังคม เช�น การชี้นําสังคมโดยการใช6ความรู6ทางด6านวิชาการเพ่ือการพัฒนาทางการเกษตร
ในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  64.52  และมีความพึงพอใจต�อบทบาทของคณะต�อสังคมในเรื่องการชี้นําสังคม  
เช�น การชี้นําสังคมโดยการใช6ความรู6ทางด6านวิชาการเพ่ือการพัฒนาทางการเกษตรในระดับมาก ร6อยละ 35.48  
ดังแสดงในภาพท่ี  16 

 

 
ภาพท่ี 16 ความพึงพอใจต�อบทบาทของคณะต�อสังคมในเรื่องการชี้นําสังคม  

เช�นการชี้นําสังคมโดยการใช6ความรู6ทางด6านวิชาการเพ่ือการพัฒนาทางการเกษตร 
 

- การตอบสนองต�อสังคม เช�น การตอบสนองต�อสังคมในด6านวิชาการ 
หัวข6อท่ีสิบเจ็ดสอบถามบทบาทของคณะต�อสังคมในเรื่องการตอบสนองต�อสังคม เช�น การตอบสนอง

ต�อสังคมในด6านวิชาการ  พบว�าผู6เข6าอบรมมีความพึงพอใจต�อบทบาทของคณะต�อสังคมในเรื่องการตอบสนอง
ต�อสังคม เช�น การตอบสนองต�อสังคมในด6านวิชาการในระดับมากท่ีสุด  ร6อยละ  54.84  และมีความพึงพอใจ
ต�อบทบาทของคณะต�อสังคมในเรื่องการตอบสนองต�อสังคม เช�น การตอบสนองต�อสังคมในด6านวิชาการใน
ระดับมาก ร6อยละ  45.16  ดังแสดงในภาพท่ี  17 
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ภาพท่ี 17 ความพึงพอใจต�อบทบาทของคณะต�อสังคมในเรื่องการตอบสนองต�อสังคม 

 เช�น การตอบสนองต�อสังคม 
 
 
4. การติดตามการนําไปใช+ 
 คณะกรรมการดําเนินโครงการได6ติดตามการนําความรู6ท่ีได6รับจากการอบรมไปใช6ประโยชน7โดยการนํา
ความรู6ไปเผยแพร�และการนําไปปฏิบัติและอ่ืนๆ จากผู6เข6าร�วมอบรม จํานวน  31  คน (ผู6เข6าอบรมตอบได6
มากกว�า 1 ข6อ)  พบว�าผู6เข6าร�วมอบรมนําไปใช6ประโยชน7โดยนําไปเผยแพร�  จํานวน  31  คน หรือร6อยละ  100  
ผู6เข6าร�วมอบรมนําไปใช6ประโยชน7โดยนําไปปฏิบัติ  จํานวน  27  คน หรือร6อยละ  87.09  (มากกว�าเกณฑ7ท่ีร6อย
ละ 65) 
ตารางท่ี 5 การติดตามการนําไปใช6 

การนําไปใช+ จํานวน (คน) ร+อยละ 
1.จํานวนผู6เข6าร�วมอบรมท่ีนําไปใช6ประโยชน7โดยนําไปเผยแพร� 31 100 
2.จํานวนผู6เข6าร�วมอบรมท่ีนําไปใช6ประโยชน7โดยนําไปปฏิบัติ 27 87.09 
 

5. ข+อเสนอแนะ 
- 
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สรุปงบประมาณดําเนินงาน 
 สรุปค�าใช6จ�าย (in-cash) มูลค�า (in-kind) และจํานวนชั่วโมงของอาจารย7ท่ีออกให6บริการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน ประกอบด6วยรายละเอียดค�าใช6จ�าย ดังต�อไปนี้ 

1. ค�าใช+จ�าย (in-cash)  
ค�าใช6จ�าย (in-cash)  หมายถึง  ค�าใช6จ�ายท้ังหมดในรูปของตัวเงินท่ีใช6ในการบริการวิชาการแก�ชมชุน 

ท6องถ่ินของโครงการ สามารถคํานวณค�าใช6จ�ายในรูปตัวเงินมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
1.1  ค�าวัสดุโครงการ     เป#นเงิน    28,150.0 บาท 
1.2  ค�าอาหาร      เป#นเงิน    9,978.0     บาท 
1.3  ค�าวิทยากร      เป#นเงิน    4,800.0   บาท 
1.4  ค�าวัสดุอบรม     เป#นเงิน    5,022.0 บาท 
1.5  ค�าปฏิบัติงานเจ6าหน6าท่ี    เป#นเงิน    2,050.0 บาท 

รวม       เปoนเงินท้ังส้ิน   50,000.0 บาท 
   

2. มูลค�า (in-kind) 
มูลค�าหมายถึง  ค�าใช6จ�ายท่ีได6จากการคํานวณเป#นจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการท่ีมหาวิทยาลัยจัด 

โครงการ สามารถคํานวณค�าใช6จ�ายเทียบเคียงจากข6อมูลท่ีมี ดังรายการต�อไปนี้ 
 2.1  ค�าเช�าโน¦ตบุ¦ค ชั่วโมงละ 500  บาท  8  ชั่วโมง  จํานวน   4,000.0 บาท  
 2.2  ค�าเช�า LCD ชั่วโมงละ 375 บาท  8  ชั่วโมง  จํานวน  3,000.0 บาท 
  
    รวม    จํานวน   7,000.0 บาท 
 

3. จํานวนช่ัวโมงของอาจารย$ท่ีออกให+บริการวิชาการ 
จํานวนชั่วโมงของอาจารย7ท่ีออกบริการวิชาการ  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงท้ังหมดต�อครั้งท่ีอาจารย7 

ผู6รับผิดชอบโครงการนั้น  มีอาจารย7ผู6รับผิดชอบโครงการ  4  ท�าน  จํานวนชั่วโมงท่ีให6บริการวิชาการ  มี
รายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 ผศ.วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา    จํานวน  16  ชั่วโมง 
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ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปลูกพืชโดยไม�ใช6ดิน 
วันที่  13 – 14  กรกฎาคม  2556 
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ความพึงพอใจต�อโครงการ 
ลําดับ ความพึงพอใจแต�ละด6าน ผู6ท่ีผ�านเกณฑ7ความ

พึงพอใจ (>3.5) ผู6เข6าร�วมอบรม ด6านท่ี 1 ด6านท่ี 2 ด6านท่ี 3 ด6านท่ี 4 ค�าเฉลี่ย 
1 4.6 5.0 5.0 4.7 4.8 � 
2 3.8 4.7 5.0 5.0 4.6 � 
3 4.2 4.3 4.0 4.0 4.1 � 
4 4.2 4.7 5.0 5.0 4.7 � 
5 4.4 5.0 4.7 5.0 4.8 � 
6 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 � 
7 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 � 
8 4.2 5.0 4.5 4.3 4.5 � 
9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 � 
10 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 � 
11 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 � 
12 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 � 
13 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 � 
14 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 � 
15 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 � 
16 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 � 
17 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 � 
18 4.0 4.7 4.0 4.3 4.3 � 
19 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 � 
20 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 � 
21 4.6 5.0 3.3 5.0 4.5 � 
22 4.4 4.3 4.7 5.0 4.6 � 
23 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 � 
24 4.0 4.3 5.0 5.0 4.6 � 
25 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 � 
26 4.6 5.0 3.3 5.0 4.5 � 
27 4.4 4.3 4.7 5.0 4.6 � 
28 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 � 
29 4.0 4.3 5.0 5.0 4.6 � 
30 4.6 5.0 3.3 5.0 4.5 � 
31 4.4 4.3 4.7 5.0 4.6 � 

จํานวนผู6เข6าอบรมท่ีมีความพึงพอใจผ�านเกณฑ7 31 

ร6อยละความพึงพอใจของผู6เข6าอบรม 100 
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เลขท่ีรับ.................................. 
วันท่ีรับตัวอย�าง......./......./...... 
ผู6รับตัวอย�าง............................ 

แบบฟอร7มขอส�งตัวอย�างวิเคราะห7 (ศบ.1) 
ศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ7  ในพระบรมราชูปถัมภ7 
 
ด6วยข6าพเจ6า (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล........................................................................................................... 
สถานศึกษา/ทํางาน............................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู�....................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท7....................................................โทรศัพท7มือถือ.........................................โทรสาร................................................................................ 
E-mail.............................................................................ขอแจ6งความจํานงในการวิเคราะห7ตัวอย�างดังรายละเอยีดต�อไปน้ี 
 

ลําดับท่ี 
รายละเอียดการวิเคราะห7ตัวอย�าง 

ช่ือ/ชนิดตัวอย�าง 
(Sample name) 

จํานวน 
(Quantity) 

วิธีทดสอบ 
(Test method) 

รายการวิเคราะห7 หมายเหตุ 

      
      
      
      
 
การเก็บรักษาตัวอย�าง �อุณหภูมิห6อง �อุณหภูมิตู6เย็น (4๐ซ) �แช�แข็ง  �อื่นๆ................ 
กําหนดนัดรับผลการตรวจวิเคราะห7......................./......................../.................. 
การรับผลตรวจ �รับด6วยตนเอง �ผู6รับแทน �ทางโทรสาร  

�ทางไปรษณีย7 �ทาง E-mail 
 
หมายเหตุ กรุณาแจ6งช่ือ ตําแหน�ง และท่ีอยู� เพื่อทําการจัดส�งเอกสารสําคัญการรับเงิน 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล.........................................ตําแหน�ง......................................................................... 
สถานศึกษา/ทํางาน............................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู�....................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท7....................................................โทรศัพท7มือถือ.........................................โทรสาร............................................................................... 
ข6อเสนอแนะ......................................................................................................................................................................................................... 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
(สําหรับผู6ใช6บริการ)        เลขท่ีรับ.............................. 
ฝjายวิเคราะห7ด6วยเคร่ืองมือ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ7  ในพระบรมราชูปถัมภ7 
1 ม.20 กม.47 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท7 02-5293002 ต�อ 10 โทรสาร 02-5293002  ต�อ  30 
เอกสารการนัดรับผลการตรวจวิเคราะห7 
ผู6ส�งตัวอย�าง (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................ประเภทของตัวอย�าง............................................................ 
จํานวนตัวอย�าง.........................................................ตัวอย�าง  ค�าใช6จ�ายโดยประมาณ..................................................บาท 
วันนัดรับผลการตรวจวิเคราะห7.............../.................../..................... 
การรับผลการวิเคราะห7  �รับด6วยตนเอง �ผู6รับแทน �ทางโทรสาร �ทางไปรษณีย7 �E-mail 
 
ลงช่ือ.........................................ผู6รับตัวอย�าง 
(.....................................................) 
โปรดนําเอกสารน้ีมาแสดงในวันรับผลการตรวจ 

ลงช่ือ....................................... 
      (........................................) 
ตําแหน�ง................................... 

    ผู6ส�งตัวอย�าง 
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แบบขอใช+บริการห+องปฏิบัติการ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ$ (ศบ.2.) 
ของศูนย$บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 
ส�วนท่ี 1 สําหรับผู+รับบริการ(กรุณาอ�านระเบียบการใช+เคร่ืองมือด+วยตนเองด+านหลัง)และกรอกข+อความในแบบฟอร$ม
ให+ครบถ+วน 
 
1เรียน หัวหน6าศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร 
 ด6วยข6าพเจ6า...................................................................หน�วยงาน...................................................ท่ีอยู�........................................... 
.............................................................................................................โทรศัพท7........................................ โทรสาร.............................................. 
มีความประสงค7ขออนุญาตใช6ห6องปฏิบัติการ เคร่ืองมือ/อุปกรณ7 ของศูนย7บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร โดย
มอบหมายให6 นาย/นาง/นางสาว...........................................................................รหัสประจําตัว/รหัสบัตรประชาชน.......................................... 
หน�วยงาน...................................................................ท่ีอยู�....................................................................................โทรศัพท7..................................
เป#นผู6ใช6ห6องปฏิบัติการ เคร่ืองมือ/อุปกรณ7 ดังรายการต�อไปน้ี 
รายงานการให6บริการ 
วัน/เดือน/ปN เวลา เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร/อุปกรณ7 ห6องปฏิบัติการ อัตราค�าบริการ หมายเหตุ 
      
      
      
ข6าพเจ6าได6ทราบระเบยีบการใช6ห6องปฏบิัติการและเคร่ืองมือด6วยตนเอง  ยินดีรับผิดชอบค�าใช6จ�ายและปฏิบัติตามท่ีศูนย7ฯกําหนดทุกประการ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ลงช่ือ.....................................................ผู6ใช6   ลงช่ือ.....................................................ผู6ขออนุญาต 
      (....................................................)         (..........................................................) 
วันท่ี.........................................................    วันท่ี............................................................... 
 

ส�วนท่ี 2 สําหรับเจ+าหน+าท่ี 
 
2เรียน.............................................................ผู6ควบคุมดูแล
ห6องปฏิบัติการ เคร่ืองมือ/อุปกรณ7 
   รายการตัวอย�างคือ............................................................... 
   จาํนวนตัวอย�าง..................................................................... 
   ผู6ใช6เคร่ือง  สามารถ/ไม�สามารถ ใช6เคร่ืองได6ด6วยตนเอง 
          ลงช่ือ........................................................................... 
          เจ6าหน6าท่ีผู6ดูแลห6องปฏิบัติการ เคร่ืองมือ/อุปกรณ7 
                           วันท่ี.................................................... 
3เรียนหัวหน6าศูนย7ฯ 
   
เห็นควรอนุญาต 
   
ไม�เห็นควรอนุญาต เน่ือง........................................................... 
   หมายเหตุ........................................................................................ 
              ลงช่ือ............................................................................... 
        อาจารย7ผู6ควบคุมดูแลห6องปฏิบัติการ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ7 
                           วันท่ี........................................................ 

 
4สําหรับเจ6าหน6าท่ีการเงิน 
ได6รับเงินค�าใช6บริการ  จาํนวน..........................บาท  แล6ว 
ดังใบเสร็จรับเงินเลขท่ี.......................................ลงวันท่ี....................... 
                 ลงช่ือ............................................................................ 
                                     เจ6าหน6าท่ีการเงิน 
                          วันท่ี.........................................................  
 
 
5 
   
เห็นควรอนุมัติ 
   
ไม�เห็นควรอนุมัติ เน่ืองจาก........................................................ 
   หมายเหตุ......................................................................................... 
               ลงช่ือ............................................................................ 
                               หัวหน6าศูนย7ฯ 
                       วันท่ี......................................................... 
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ระเบียบการใช+ห+องปฏิบัติการ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ$ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 

 
1. ห6องปฏิบัติการเป#นทรัพย7สมบัติของคณะ 
2. บุคลากรในคณะท่ีประสงค7จะใช6ห6องปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง จะต6องกรอกแบบฟอร7มการขอใช6เครื่องมือกลาง
และระบุเวลาท่ีต6องการลงเวลาการใช6เครื่องมือน้ัน โดยขออนุมัติใช6ได6คราวละไม�เกิน 1 เดือน ให6ส�งแบบฟอร7มท่ีเจ6าหน6าท่ี
ดูแลเครื่องมือน้ันล�วงหน6า 3 วัน ในกรณีท่ีต6องการยกเลิกการใช6ขอให6ยกเลิกในใบจองเวลาประจําเครื่องก�อนล�วงหน6า 
สําหรับนักศึกษาต6องขออนุญาตใช6เครื่องมือกลางทุกชนิดตามระเบียบการปฏิบัติการในโครงงานวิจัยของนักศึกษา และ
ลงเวลาจองในใบจองเวลาการใช6เครื่องมือ และอาจารย7ท่ีปรึกษาต6องควบคุมดูแลการใช6เครื่องมือตลอดระยะเวลาการขอ
ใช6บริการ  
3. แจ6งรายละเอียดเก่ียวกับตัวอย�างท่ีต6องการวิเคราะห7กับเจ6าหน6าท่ี เพ่ือเจ6าหน6าท่ีจะได6ให6คําแนะนําต�างๆ เช�น การ
เตรียมตัวอย�าง 
4. ผู6ใช6บริการต6องรับผิดชอบดูแลความเรียบร6อยของห6องปฏิบัติการและเครื่องมือท่ีขอใช6 
5. ผู6ใช6บริการต6องเตรียมวัสดุ-อุปกรณ7 และสารเคมีท่ีต6องประกอบการใช6เครื่องมือมาเอง และเก็บให6เรียบร6อยทุกครั้ง 
หลังการใช6งานในแต�ละวัน ห6ามมิให6วางวัสดุอุปกรณ7 ส�วนตัวท้ิงไว6บนพ้ืนท่ีส�วนรวมโดยเด็ดขาด หากมีการฝjาฝ�นคณะจะ
ไม�รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหาย ของอุปกรณ7เหล�าน้ัน 
6. การใช6เครื่องมือใดๆ ให6ปฏิบัติตามคู�มือการใช6เครื่องมือเสมอ โดยจะต6องปฏิบัติตามข6อควรระวังและข6อควรปฏิบัติของ
แต�ละเครื่องอย�างเคร�งครัด หากเกิดเหตุขัดข6องในการใช6งานหรือเกิดการชํารุดเสียหายให6แจ6งเจ6าหน6าท่ีดูแลโดยทันที 
7. ให6ลงบันทึกการใช6งานในสมุดบันทึก(Log Book) หลังการใช6งานทุกครั้ง 
8. หลังการใช6เครื่องมือแล6ว ผู6ใช6บริการต6องทําความสะอาดและจัดเครื่องมือให6อยู�ในสภาพเรียบร6อยพร6อมใช6งานได6ต�อไป 
9. ผู6ใช6บริการต6องรับผิดชอบชดใช6ค�าเสียหายท่ีเกิดแก�เครือ่งมือและวัสดุอุปกรณ7 หากพิจารณาแล6วว�าเป#นเหตุเน่ืองมาจาก
ความประมาทเลินเล�อของผู6ใช6บริการ 
10. ห6ามนําอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข6ามาในห6องปฏิบัติการโดยเด็ดขาด 
11. ในกรณีท่ีบุคลากรในคณะมีความประสงค7ขอใช6ห6องปฏิบัติการและเครื่องมือนอกเวลาราชการ ขอให6ส�งแบบฟอร7ม
การขอใช6ห6องท่ีเจ6าหน6าท่ีดูแลห6องปฏิบัติการและเครื่องมือ 
 
ระเบียบการใช+ห+องปฏิบัติการและเคร่ืองมือสําหรับบุคคลภายนอก 
1.บุคคลภายนอกท่ีขอใช6บริการต6องปฏิบัติตามระเบียบการใช6ห6องปฏิบัติการและเครื่องมือของคณะอย�างเคร�งครัด 
2.ผู6ทําหน6าท่ีใช6เครื่องมือกลางต6องเป#นผู6มีความชํานาญในการใช6เครื่องมือ ผู6ขอใช6บริการต6องชดใช6ในกรณีท่ีเกิดความ
เสียหายต�อเครื่องมือและห6องปฏิบัติการท่ีขอใช6 
 

 


