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  ฟร ี ค่าลงทะเบียน 
 

เปิดรับเพียง 40 ท่านเท่านั้น ภายใน 15 พ.ค. 58 



ก าหนดการ 
20 พฤษภาคม 2558 
8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียน  
9.00 – 10.30 น. ระบบของเมล็ดพืชอาหาร   
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 น. คุณภาพเมล็ดพืชและการสูญเสีย 
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.45 น. ระบบการลดความชื้นเมล็ดพืช 
14.45 – 15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 17.00 น.  บทปฏิบัติการ: การลดความชื้นเมล็ดพืช 
 

21 พฤษภาคม 2558 
9.00 – 10.30 น.  การประเมินคุณภาพของเมล็ดพืชโดย

เทคโนโลยีไม่ท าลายตัวอย่าง 
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 น. บทปฏิบัติการ: การประเมินคุณภาพของเมล็ด

พืชโดยเทคโนโลยีไม่ท าลายตัวอย่าง 
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.45 น. เทคนิคการควบคุมก าจัดแมลงในโรงเก็บ        
 แบบผสมผสาน 
14.45 – 15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.30 น. บทปฏิบัติการ:แมลงในโรงเก็บ 
 

22 พฤษภาคม 2558 
9.00 – 10.30 น.  การปรับปรุงสภาพเมล็ดพืชด้วยการใช้คลื่น

ความถ่ีวิทยุ  
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 น.  บทปฏิบัติการ: การปรับปรุงสภาพเมล็ดพืช

ด้วยการใช้คลื่นความถ่ีวิทยุ 
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.45 น. โรคเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม 
14.45 – 15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 17.00 น. บทปฏิบัติการ: โรคเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
 
 

จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวส าหรับเมล็ดพืช” ขึ้นระหว่าง
วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ณ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบของ
เมล็ดพืชอาหาร คุณภาพเมล็ดพืชและการสูญเสีย โรค
เมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว แมลงในโรงเก็บและเทคนิค
การควบคุมก าจัดแมลงในโรงเก็บแบบผสมผสาน ระบบ
การลดความชื้นเมล็ดพืช   การปรับปรุงสภาพเมล็ดพืช
ด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุ และการประเมินคุณภาพ
ของเมล็ดพืชโดยเทคโนโลยีไม่ท าลายตัวอย่าง 

 
วัตถุประสงค ์
        เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
และเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เมล็ดพืช  

ธัญพืชเป็นพืชอาหารที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ถูกน าไปใช้ในการบริโภค และใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ หลาย
ประ เภท อาทิ  อุ ตสาหกรรมอาหารสัตว์  และ
อุตสาหกรรมน้ ามัน ปัจจุบันความต้องการในตลาดมี
เพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ านวน
ประชากร ซึ่งสวนทางกับปริมาณการผลิตที่ลดลง อัน
เป็นผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และท าให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนปัจจัยการผลิต และปัญหาที่เกิดตามมา คือ 
การระบาดของศัตรูพืชชนิดต่างๆ  ทั้งก่อนและหลัง
การเก็บเกี่ยว และที่ส าคัญคือ การขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่
ถูกต้องเหมาะสม ท าให้เกิดการสูญเสียทั้งในด้าน
คุณภาพและปริมาณของผลผลิต ดังนั้นจึงเป็นปัญหา
ที่ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ ส าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะการ
จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เริ่มตั้งแต่ การเก็บ
เกี่ยว การลดความชื้น การเก็บรักษาที่ถูกต้อง
เหมาะสม และการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

ดังนั้น โครงการบริการวิชาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตรตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน โดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ  
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และมีความเข้าใจด้านการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพืช 
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านการ 
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ด พืชรวมทั้ งการน า
เทคโนโลยีมาใช้  
3. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้  
4. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยจาก
หน่วยงานต่างๆ  


