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  ฟรี  คาลงทะเบียน 
 

เปดรับเพียง 40 ทานเทาน้ัน ภายใน 28 พ.ค. 58 



กําหนดการ 
3 มถิุนายน 2558 
8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียน  
9.00 – 10.30 น. กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุและระบบการผลิต 
 เมล็ดพันธุของไทยและสากล  
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.15 น. ความสําคัญของเมล็ดพันธุและการพัฒนาและ 
 การสุกแกของเมล็ดพันธุ 
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.45 น. คุณภาพเมล็ดพันธุและการทดสอบ  
14.45 – 15.00 น.  รับประทานอาหารวาง 
15.00 – 17.00 น.  บทปฏิบัติการ:คุณภาพเมล็ดพันธุและการทดสอบ 1 
4 มถินุายน 2558 
9.00 – 10.30 น.  การผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพและการเก็บเก่ียว  
                      (พืชไร) 
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.15 น. การปรับปรุงสภาพของเมล็ดพันธุและการเก็บรักษา

เมล็ดพันธุ 
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.45 น. บทปฏิบัติการ: คุณภาพเมล็ดพันธุและการทดสอบ 2 
14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารวาง 
15.00 – 17.00 น. บทปฏิบัติการ: คุณภาพเมล็ดพันธุและการทดสอบ 2  
                         (ตอ) 
5 มถิุนายน 2558 
9.00 – 10.30 น.  การผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพและการเก็บเก่ียว     

(พืชสวน) 
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.15 น.  กฎหมายเมล็ดพันธุ 
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.45 น. บทปฏิบัติการ: การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 3 
14.45 – 15.00 น.  รับประทานอาหารวาง 
15.00 - 17.00 น. บทปฏิบัติการ: การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 3 

(ตอ) 
 

ปญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุสําหรับใชในการ
เพาะปลูกของเกษตรกร จึงไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การผลิตเมล็ดพันธุและการประเมินคุณภาพ 
(Seed Production and Quality Assessment)” 
ระหวางวันที่ 3-5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือใหผู
ที่เกี่ยวของกับการผลิตเมล็ดพันธุและการผลิตสินคาเกษตร 
อาทิ เจาหนาที่ เกษตรกร ผูที่รับผิดชอบดานการผลิตเมล็ด
พันธุจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดรับความรูและมี
ความเขา ใจในกระบวนการผลิต เมล็ด พันธุ  และการ
ตรวจสอบคุณภาพในดานตางๆ และสามารถใหคําแนะนํา
หรือผลิตเมล็ดพันธุไวใชเองไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
และมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค 
        เพ่ือใหผูเขารวมการอบรมมีความรู ความเขาใจ 
ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ และการตรวจสอบ
คุณภาพ 

ปจจุบันความตองการบริโภคสินคาเกษตรของ
ประชากรทั่ว โลกเพ่ิมข้ึนอยางมาก ประกอบกับ
ความกาวหนาดานเทคโนโลยี อาทิ เครื่องจักรกล
เกษตร ระบบชลประทาน ทําใหเกษตรกรสามารถ
ผลิตสินคาเกษตรไดตลอดทั้งป มีการขยายพ้ืนที่
เพาะปลูกอยางรวดเร็ว สงผลใหปจจัยการผลิตที่มีอยู
อยางจํากัดไมเพียงพอ โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ ซึ่ง
จําเปนอยางยิ่งในการผลิตดานการเกษตร ทั้งผัก 
ผลไม และธัญพืช ที่สําคัญคือ ขาว เนื่องจากเปน
อาหารหลักของประชากรทั้งประเทศไทยและทั่วโลก 
หากเกษตรกรใชเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพต่ําในการ
เพาะปลูกจะสงผลตอคุณภาพผลผลิต ราคาจําหนาย 
ตนทุนการผลิต และเกี่ยวเนื่องไปถึงชีวิตความเปนอยู
ของเกษตรกร ปญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุที่มี
คุณภาพสําหรับใชในการเพาะปลูกของเกษตรกรไทยมี
ความสําคัญอยางยิ่งที่ตองไดรับการแกไข เนื่องจาก
การผลิตเมล็ดพันธุของหนวยงานภาครัฐยังไม
เพียงพอกับความตองการใชของเกษตรกร ในขณะที่
เมล็ดพันธุที่ผลิตโดยภาคเอกชนมีราคาคอนขางสูง 

 
ดังนั้ น โครงการบริการวิ ชาการถ ายทอด

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร โดย
ส ถ า บั น วิ จั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ห ลั ง ก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเล็งเห็นความสําคัญของ 

ประโยชนท่ีจะไดรับ  
1. ผูเขาอบรมไดรับความรูและมีความเขาใจดานกระบวน 
การผลิตเมล็ดพันธุและการทดสอบคุณภาพ 
2. ผูเขารับการอบรมไดเพ่ิมพูนประสบการณ ดานการ
ผลิตเมล็ดพันธุและการทดสอบคุณภาพ 
3. ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใช
ในการปฏิบัติงานได 
4. ผูเขาอบรมไดแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหวางผูเขา
อบรมดวยกัน 
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