
VFC 
หลกัสูตร 

การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลกูพืชแนวตัง (Vertical Farming) 

(Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis : VFC) 

https://www.career4future.com/vfc 
Call Center: 085-211-9709 (เมธภัค) และ 097-297-2563 (สุรย์ี) Email: npd@nstda.or.th 

วิทยากรประจําหลักสูตร
คุณกฤษณะ ธรรมวิมล 
CEO Wangree Fresh Plant Factory Startup 

เรียนรู้การปลูกกญัชาในโรงปลูกพืชแนวตัง 
(Vertical Farming) ทงัเทคนคิการปลูก 
และการเพิมคุณภาพผลผลิตของกัญชา 

 
เข้าใจห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

ของกัญชา และเห็นโอกาสทางธุรกิจ 

Image from https://www.rgj.com/story/news/2021/05/29/bill-approve-cannabis-lounges-advances-nevada-legislature/5263413001/ 
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7,490 บาท 



คงเปนทีทราบกันดีอยู่แล้วว่า “กัญชา (Cannabis)” เปนพืชทีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเปนต้น ใบ 
เมล็ด เปลือก สามารถแปรรูปได้หลากหลาย โดยเฉพาะการสกัด “สารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids)” ทีมีอยู่ในกัญชา เพือนํามาเปนยารักษาโรคใช้
ทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย แต่สารแคนนาบินอยด์ ในกัญชาจะมีมากหรือน้อยนัน ขึนอยู่กับปจจัยด้านสภาพแวดลอม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน 
นาํ ปริมาณแสงแดดตอวัน วิธีการปลูก ตลอดจนสายพันธ์ุของกัญชา ดังนัน การปลูกกัญชา ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานจึงมีความสําคัญอย่างมาก 

 
จากข้อมูลของ New Leaf Data Services,LLC.All right reserved ได้มีการเก็บแนวโน้มตลาดกัญชาตามรูปแบบของการปลูก (ในช่วงเดือน

มกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2564) พบว่า การปลูกกัญชาในโรงเรือนระบบปด (Indoor) จะมีมูลค่าทางการตลาดมากทีสุด และเปนการปลูกในระบบตาม
มาตรฐานสากลทีตลาดทัวโลกต้องการ เมือเทียบกับการปลูกโรงเรือนแบบกรีนเฮาท์ (Greenhouse) และโรงเรือนระบบเปด (Outdoor) เนืองจากการ
ปลูกกัญชาในโรงเรือนระบบปด สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ทังอุณหภูมิ อากาศ แสง และความชืนได้ และลดความเสียงจากแมลงศัตรูพืช ทํา
ให้ผลผลิตกัญชาทีได้มีคุณภาพสูงทังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสามารถควบคุมความคงทีของสารสําคัญในกัญชาได้ตามมาตรฐานทีต้องการ 
และยังสามารถวางแผนการปลูกและเก็บเกียวได้ตลอดทังป 

 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตัง (Vertical Farming) ตอน “กัญชา (Cannabis)” ขึน เพือสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับการปลูก
กัญชาในโรงปลูกพืชแนวตัง (Vertical Farming) หรือโรงเรือนระบบปด (Indoor) ทีสามารถช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมและปจจัยสําคัญทีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของกัญชา เพือให้ได้ผลผลิตทีดีทังในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ซึงจะทําให้สามารถเพิมมูลค่าทางการตลาดและ
สร้างโอกาสในแข่งขันได้อย่างยังยืน 

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 การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตัง (Vertical Farming)
(Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis : VFC)

โครงสรา้งหลกัสตูร 
 
เพือสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตัง (Vertical Farming) ทีสามารถช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมและปจจัย
ทีสําคัญทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของกัญชา เพือให้ได้ผลผลิตทีดีทังในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตฐานระดับสากล ซึงจะช่วยเพิมมูลค่า
ทางการตลาด และโอกาสในการแข่งขันได้อย่างยังยืน ประกอบด้วย การบรรยาย และการศึกษาดูงานการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตัง รวม
จํานวน 9 ชัวโมง / 1.5 วันทําการ ดังนี 

หลักสตูรนีเหมาะสาํหรบั
 
• นกัลงทุน/ผู้ประกอบการ ทีสนใจการปลูกพืชสมัยใหม่ทีมคีุณภาพ 

ปลอดภัยจากยาฆา่แมลงและโรคพืช 
• ผู้ทีสนใจเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพือลดต้นทุนและเพิม

ประสิทธิภาพ 
• เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรแนวคิดใหม่ ทีสนใจการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีในการทําการเกษตร 
• เจา้หน้าท/ีบุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ทตี้องการรู้

เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตงั 

เนอืหาหลักสตูร ประกอบดว้ย
 
• ภาพรวมของกัญชาทางการแพทย์ในตลาดโลก และกฎหมายที

เกียวข้องกับกัญชา 
• พฤกษศาสตร์ของกัญชา 
• ทาํไมต้องปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตงั (Vertical Farming)
• เทคนิคการปลูกและการเพิมคุณภาพผลผลิตกัญชาในโรงปลูกพืช

แนวตัง (Vertical Farming)
• ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกัญชา และโอกาสทางธุรกิจ 
• ศึกษาดูงานการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตงั 

ของบริษัท ไดสตาร์ เฟรช จํากัด 

ศึกษารายละเอียดเพิมเติมไดท้ ีhttps://www.career4future.com/vfc 

ค่าลงทะเบยีน 
 
ทา่นละ 7,490 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว) 
• เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ 

ทีไม่ใช่ธรุกิจและไม่แสวงหากําไร 
จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม 

สถานทจีัดอบรม และศกึษาดงูาน 
 
• สถานทีจัดอบรม : โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพ 
• สถานทีศึกษาดูงาน : บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จํากัด 

ระยะเวลาหลักสตูร 
 
• การบรรยาย และกรณศีึกษา : วันพฤหสับดีท ี22 ธันวาคม 2565

เวลา 9.00 - 16.00 น. 
• การศึกษาดูงาน : วันศุกร์ท ี23 ธนัวาคม 2565

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

วิทยากรประจาํหลกัสตูร 
 

คุณกฤษณะ ธรรมวมิล 
CEO Wangree Fresh Plant Factory Startup 

หัวขอ้ ชวัโมง ครัง (วัน) 

บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 6.5 1.0 

การศึกษาดูงาน 2.5 0.5 

รวม 9 1.5 วันทําการ 



หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตัง (Vertical Farming) 
ตอน “กญัชา (Cannabis)” รุ่นท ี4 

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 การปลูกพืชสมุนไพรดว้ยโรงปลูกพืชแนวตัง (Vertical Farming) 
ตอน “กัญชา (Cannabis)” รุ่นท ี4 

(Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis : VFC)
7,490

เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ทีไม่ใช่ธรุกิจและไม่แสวงหากําไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม 

4 ช่องทางการลงทะเบยีน 
Website: www.career4future.com/vfc

Call Center: 085-211-9709 (เมธภัค)

097-297-2563 (สรุีย์)

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 15 ธันวาคม 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 

สถานทอีบรม 
โรงแรมเซ็นจรูี พาร์ค กรุงเทพ

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/Career4Future
Follow Us: http://www.twitter.com/Career4FutureAcademy

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) …………………......................………………………………………………………………………………………………….. 
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