
หลักสูตร 
รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลกูพืชแนวตังใน 2 วัน 
Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชัน 6 
เลขท ี73/1 ถนนพระรามที 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

ถา่ยทอดสด ในระบบ Online ผา่นโปรแกรม Zoom ONLINE 

Call Center: 085-211-9709 (เมธภัค) , 097-297-2563 (สุรีย์) Email: npd@nstda.or.th 

วิทยากรและผู้เชยีวชาญ ประจําหลกัสตูร 
• คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
• ประธานคณะเจา้หน้าทีบริหาร (CEO) 
• บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอร ีจํากัด 

https://www.career4future.com/vf2

เข้าใจการปลูกพืชแนวตัง

(Indoor Vertical Farming) 

ทงัในด้านโรงเรือน การปลูก 

การจัดการดําเนินงาน 

และกุญแจสู่ความสําเร็จในธุรกิจ



ในอดีตทรัพยากรดินและนํา ทมีคีวามเหมาะสมต่อการทําเกษตรกรรม การปลูกพืช สามารถพบได้ทุกพืนที แต่ในปจจุบันสภาพแวดล้อมทีเคยสมบูรณ์
เริมมีการแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารและพืชผลทางการเกษตร ทําให้ผลผลิตลดลงทังปริมาณและคุณภาพ อีกทังยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคและตลาด ดังนนัเพือควบคุมให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ เกษตรกรจึงต้องหันมาใช้สารเคมี ยาฆา่แมลงศัตรูพืชจํานวนมากอย่าง
หลีกเลยีงไม่ได้ หากเปนเช่นนี การเกษตรทเีคยผลิตอาหารปลอดภยัและเพียงพอก็จะเปนไปไม่ได้เลย 

 
 ด้วยสภาพแวดล้อมทีไมส่ามารถควบคุมได้ดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดทจีะนําเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ช่วงคลืนแสง 

ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชืน แร่ธาตุต่างๆ และปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึงเปนปจจัยหลักทพืีชใช้ในการเจริญเติบโต โรงปลูกพืชแนวตัง หรือ 
Indoor Vertical Farming เปนเทคโนโลยีทพัีฒนาจากองค์ความรู้แขนงต่างๆ ทังด้านสรีรวิทยาพืช การเกษตร วิศวกรรม รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี
ให้มีศักยภาพในการผลิต โดยระบบนสีามารถปลูกพืชซ้อนกันในแนวตงัได้มากกว่า 10 ชัน (ขนึอยู่กับพืชแต่ละชนิด) ซึงเปนการใช้พืนทีทีมีอยู่อย่างจํากัดให้
เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ และไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้เกิดผลผลิตทีมีปริมาณและคุณภาพสูงตามมาตรฐานทีเกษตรกรและตลาด
ต้องการ 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักถึงปญหาและความสําคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนา หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตังใน 

2 วัน” (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days : VF2) ขึน เพือสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับโรงปลูกพืชแนวตัง (Indoor Vertical 
Farming) ซึงจะเปนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานด้านการเกษตร เพือยกระดับการเกษตรไทย ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรทีมีคุณภาพสูง 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพียงพอต่อความตอ้งการ และเปนมิตรต่อสิงแวดล้อม 

หัวขอ้ ชวัโมง ครัง (วัน) 

บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 12 2 

รวม 12 2 วันทาํการ 

หมายเหต ุ
• หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิก เปนลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันทําการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้ง

ยกเลิกล่าช้ากว่าเวลทีกําหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสทิธหิักค่าดําเนินการ คิดเปนจํานวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนจาํนวนเต็ม 
• สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงเนือหาหลักสูตร วิทยากร ตามความเหมาะสมและความจําเปน เพือประโยชน์

สูงสุดของผู้เข้ารับการอบรม 
• ผู้เข้าอบรมตอ้งมีเวลาเรียนไม่ตํากวา่ 80% และทํากิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สอบถามรายละเอียดเพิมเติมไดท้ ี085-211-9709, 097-297-2563 E-mail: npd@nstda.or.th

หลักสูตร รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตังใน 2 วัน รุ่นที 7 
(Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days : VF2)

หลักสตูรนีเหมาะสาํหรบั
 
• นกัลงทุน/ผู้ประกอบการ ทีสนใจการปลูกพืชสมัยใหม่ทีมคีุณภาพ 

ปลอดภัยจากยาฆา่แมลงและโรคพืช 
• ผู้ทีสนใจเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพือลดต้นทุนและเพิม

ประสิทธิภาพ 
• เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรแนวคิดใหม่ ทีสนใจการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีในการทําการเกษตร 
• เจา้หน้าท/ีบุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ทตี้องการรู้

เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตงั 

โครงสรา้งหลกัสตูร 
 

เพือสร้างความรู้ความเข้าใจเบืองต้นเกียวกับการปลูกพืชแนวตัง (Indoor Vertical Farming) ครอบคลุมทังด้านองค์ประกอบของโรง
ปลูกพืชแนวตัง (Indoor Vertical Farming) การปลูกพืชในโรงปลูกพืช ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) การตลาด งบประมาณ
การลงทุน และแหล่งทุนต่างๆ ประกอบด้วย การบรรยาย การแลกเปลียนประสบการณ์กับผู้เชียวชาญ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
รวมจํานวน 12 ชัวโมง/2 วันทําการ ดังนี 

เนอืหาหลักสตูร ประกอบดว้ย
 
• ความสําคัญของการปลูกพืชแนวตังต่อสถานการณป์จจุบนั 
• นวัตกรรมโรงปลูกพืชแนวตงั (Indoor Vertical Farming)
• องค์ประกอบทจํีาเปนสําหรับการเจริญเติบโตของพืช 
• องค์ประกอบของโรงปลูกพืชแนวตัง 
• ขนัตอนการปลูกพืชในโรงปลูกพืชแนวตัง 
• การตลาดของโรงปลูกพืชแนวตงั 
• รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของโรงปลูกพืชแนวตงั 
• งบประมาณการลงทนุในโรงปลูกพืชแนวตงัและแหล่งทุน 
• พาชมโรงปลกูพืชแนวตัง ผ่านคลปิวิดีโอ 

ค่าลงทะเบยีน 
 
ทา่นละ 3,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว) 
• เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ 

ทีไม่ใช่ธรุกิจและไม่แสวงหากําไร 
จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม 

รูปแบบการจดัอบรม 
 
ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom 

ระยะเวลาหลักสตูร 
 
ระหว่างวันที 21 – 22 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9.00 - 16.00 น. (รวมระยะเวลาอบรม จํานวน 2 วัน) 

ศึกษารายละเอยีดเพิมเติมไดท้ ีhttps://www.career4future.com/vf2 

วิทยากรประจาํหลกัสตูร 
 

คุณกฤษณะ ธรรมวมิล 
CEO Wangree Fresh Plant Factory Startup
บริษัท วงัรี เฮลท์ แฟคตอรี จํากัด 
 



หลักสตูร รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตงัใน 2 วัน รุ่นที 7 
(Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days : VF2)

ทอียู่สาํหรบัออกใบกํากบัภาษ/ีใบเสรจ็รบัเงนิ 
ชือองค์กร (ไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
ชือองค์กร (อังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ………………………………………………………………………………………… สํานักงานใหญ่  สาขา (โปรดระบ)ุ ……………………..……………………………….. 
ห้อง ………………… ชัน ………………… อาคาร/หมู่บ้าน ……………………………………………………… เลขที ………………… หมู่ที ………………… ซอย …………………………………………………………… 
ถนน ………………………………………………………………………………… แขวง/ตําบล ………………………………………………….… เขต/อําเภอ ………………………………………………………………...…………… 
จังหวดั …………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………… โทรศัพท์ ………………………………… ต่อ ………………… โทรสาร …………….………………………. 
ชือ-สกุล ผู้ประสานงาน ……………………………………………………………………………………………... โทรศัพท์ ………………………………… ต่อ ………………… E-mail ………………………………………

ท่านไดร้บัขา่วสารการจดังานนจีาก  จดหมายเชิญ  เวบ็ไซต์ career4future.com  Facebook/Twitter  Line
 เพือนหรือคนรู้จักแนะนํา  ช่องทางอืน (โปรดระบ)ุ …………………………….………………………………………..…………………………….…………………………………………………….
 
รายละเอียดคา่ลงทะเบยีน (รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว) 

หลักสตูร ค่าลงทะเบยีน (บาท) 

หลักสูตร รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตังใน 2 วัน รุ่นท ี7 
(Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days : VF2) 3,500

เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ทีไม่ใช่ธรุกิจและไม่แสวงหากําไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม 

4 ช่องทางการลงทะเบยีน 
Website: www.career4future.com/vf2

Call Center: 085-211-9709 (เมธภัค)

097-297-2563 (สุรีย์)

Fax: 0 2644 8150

E-mail: npd@nstda.or.th 

กรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัครมาที 
โทรสาร 0 2644 8110 
หรือสามารถสแกนหลักฐานการโอนเงินมาที
E-mail: npd@nstda.or.th

สอบถามข้อมูลและยืนยันการชําระเงินได้ที
เจ้าหน้าทีการเงิน โทร 0 2644 8150 

หมายเหต ุ
• กรุณาชําระเงินภายใน วันที 18 พฤศจิกายน 2565
• คา่ลงทะเบียน รวมไฟล์เอกสารประกอบการอบรมและภาษีมูลค่าเพิม 
• ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงกําหนดการตามความเหมาะสม 
• สถาบันฯ เปนหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษ ีณ ทีจ่าย 3% 
• ข้าราชการมีสิทธเิบิกค่าลงทะเบียนไดต้ามระเบยีบกระทรวงการคลัง และเข้ารว่มอบรมสัมมนาได้

โดยไม่ถอืเปนวันลา 
• คา่ใช้จ่ายในการส่งบคุลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล 

สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200% 
• หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบยีน กรณุาแจ้งยืนยันการยกเลิกเปนลายลักษณ์อักษร 

อย่างน้อย 7 วันทําการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลกิลา่ช้ากว่าเวลาทีกาํหนดดังกลา่ว
ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการหักค่าดําเนินการ คิดเปนจํานวนเงิน 30% 
จากค่าลงทะเบียนเต็มจาํนวน 

รูปแบบการจดัอบรม 
ถา่ยทอดสด ในระบบ Online ผา่นโปรแกรม Zoom

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) 
73/1 อาคารสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชนั 6 
ถนนพระรามที 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2644 8150 โทรสาร 0 2644 8110

Follow Us: http://www.facebook.com/NSTDAacademy
Follow Us: http://www.twitter.com/NSTDAacademy

รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม (กรุณาเขียนตัวบรรจง ครบถ้วน และถูกต้อง เพือใช้ในการออกวุฒิบัตร)

ประเภทหนว่ยงาน 
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน 
ส่วนตัว 
 
ต้องการออกใบเสรจ็ในนาม 
องค์กร 
ส่วนบุคคล

(โปรดระบุเลขบัตรประชาชน) 
 
ต้องการระบชุอืผูเ้ขา้อบรมในใบเสรจ็หรอืไม ่
ต้องการ 
ไมต่้องการ 

คาํนําหน้า (ไทย) นาย/นาง/นางสาว/อืนๆ …………………......................…………………………………………………………. 
ชือ-สกุล (ไทย) …………………......................…………………………………………………………………………………………………………. 
ชือ-สกุล (อังกฤษ) …………………......................………………………………………………………………………………………………….. 
ตําแหน่งงาน ……………………......................…………...…………………โทรศัพท์/มือถือ …………………………………………….. 
E-mail …………………………………………………………………………………………………………….(ใช้เปน Log in เข้าสู่ระบบ) 

1 

วิธีการชาํระเงนิ  
โอนเงินเข้าบัญชอีอมทรัพย์ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา 
ชอืบัญช:ี “สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต” 
เลขทีบญัชี: 013-1-51385-0 
ชําระด้วยตนเองเปนเงินสด 
หรือสังจ่ายเช็คในนาม “สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต” 
หรือ “Career for the Future Academy” 

คาํนําหน้า (ไทย) นาย/นาง/นางสาว/อืนๆ …………………......................…………………………………………………………. 
ชือ-สกุล (ไทย) …………………......................…………………………………………………………………………………………………………. 
ชือ-สกุล (อังกฤษ) …………………......................………………………………………………………………………………………………….. 
ตําแหน่งงาน ……………………......................…………...…………………โทรศัพท์/มือถือ …………………………………………….. 
E-mail …………………………………………………………………………………………………………….(ใช้เปน Log in เข้าสู่ระบบ) 
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คาํนําหน้า (ไทย) นาย/นาง/นางสาว/อืนๆ …………………......................…………………………………………………………. 
ชือ-สกุล (ไทย) …………………......................…………………………………………………………………………………………………………. 
ชือ-สกุล (อังกฤษ) …………………......................………………………………………………………………………………………………….. 
ตําแหน่งงาน ……………………......................…………...…………………โทรศัพท์/มือถือ …………………………………………….. 
E-mail …………………………………………………………………………………………………………….(ใช้เปน Log in เข้าสู่ระบบ) 
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ใบลงทะเบียน 


