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ก าหนดการ 
วนัที ่  2   กรกฏาคม 2558 
8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียน  
9.00 – 10.00 น. สรีรวทิยาของดอกไมก้บัการจดัการหลงัการเก็บ
 เก่ียวดอกไม ้
 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. นิธิยา   รัตนาปนนท ์
10.00 – 10.15 น.       รับประทานอาหารวา่ง 
10.15 – 12.15 น. คุณภาพและมาตรฐานคุณภาพของดอกไม ้
 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. นิธิยา   รัตนาปนนท ์
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.15 – 14.45 น. การจดัการดอกไมใ้นโรงคดับรรจุ 
 ศาสตราจารย ์ดร. ดนยั บุณยเกียรติ 
14.45 – 15.00 น.       รับประทานอาหารวา่ง 
15.00 – 16.30 น. การเก็บรักษาและการดูแลระหวา่งการเก็บรักษา
 ดอกไม ้
 ศาสตราจารย ์ดร. ดนยั บุณยเกียรติ 
   
 
วนัที ่  3  กรกฏาคม 2558  
9.00 – 10.30 น.  การปรับปรุงคุณภาพและยดือายกุารใชง้านดอกไม ้
 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. นิธิยา   รัตนาปนนท ์
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.15 น.  การลดอุณหภูมิและการขนส่ง 
 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. นิธิยา   รัตนาปนนท์
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.15 – 16.30 น. การศึกษาดูงาน  
 ณ อาคารคดับรรจุ ศูนยผ์ลิตผลโครงการหลวง
 มูลนิธิโครงการหลวง (โรงคดับรรจุเชียงใหม่) 
 (นายชยัพิชิต เช้ือเมืองพาน) 
 
 
 
 
 

ดงันั้นสถาบนัวจิยัเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จึงไดจ้ดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เร่ือง “การจดัการหลงัการเก็บเก่ียวดอกไม ้ (Postharvest 
Management for Flowers)” ข้ึนในระหวา่งวนัท่ี 2-3 
กรกฏาคม 2558 ณ หอ้งประชุมสถาบนัวจิยัเทคโนโลยีหลงั
การเก็บเก่ียว มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยเป็นการบรรยายให้
ความรู้ในหวัขอ้ สรีรวิทยาของดอกไมก้บัการจดัการหลงั
การเก็บเก่ียวดอกไม ้ คุณภาพและมาตรฐานคุณภาพของ
ดอกไม ้ การปรับปรุงคุณภาพและยดือายกุารใชง้านดอกไม ้
การลดอุณหภูมิและการขนส่ง การเก็บรักษาดอกไม ้ การ
จดัการในโรงคดับรรจุ และการศึกษาดูงาน ณ ศูนยผ์ลิตผล
โครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง (โรงคดับรรจุ
เชียงใหม่) 

 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ และสร้าง
เสริมประสบการณ์ด้านการจัดการหลังการเก็บเก่ียว
ดอกไม ้ 
 
 

ปัจจุบนัมีผูส้นใจปลูกไมต้ดัดอกเป็นการคา้เป็นจ านวน
มาก โดยเฉพาะในเขตจงัหวดัภาคเหนือของประเทศไทย 
ซ่ึงสภาพอากาศมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมต้ดัดอก
เป็นการคา้และส่งออกไปยงัต่างประเทศ นอกจากนั้นยงั
สามารถลดการน าเขา้ดอกไมจ้ากต่างประเทศไดอี้กดว้ย 
ในกระบวนการผลิตดอกไมใ้นแต่ละขั้นตอนมี
ความส าคญัมาก โดยเร่ิมตั้งแต่การเตรียมดิน การเลือก
เมล็ดพนัธ์ุ การจดัการในแปลง การเก็บเก่ียว ตลอดจนการ
จดัการหลงัการเก็บเก่ียว เพื่อใหไ้ดด้อกไมท่ี้ดีและมี
คุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด ซ่ึงการจดัการ
หลงัการเก็บเก่ียวดอกไมท่ี้ดี มีประสิทธิภาพและช่วยลด
การสูญเสีย ตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจดา้นต่างๆ ท่ึ
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สรีรวทิยาของดอกไมภ้ายหลงัการเก็บ
เก่ียว ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพและอายกุารใชง้านของ
ดอกไม ้ วธีิการตดัดอก การลดอุณหภูมิ การบรรจุหีบห่อ 
วธีิการขนส่ง และการเก็บรักษาดอกไม ้ หากมีการจดัการ
หลงัการเก็บเก่ียวดอกไมท่ี้ถูกตอ้ง เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัพร้อม
ทั้งควบคุมคุณภาพของดอกไมใ้หต้รงกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหแ้ก่สินคา้
ของเกษตรไทย 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
1. ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บความรู้และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

จดัการหลงัการเก็บเก่ียวดอกไม ้
2. ผูเ้ขา้รับการอบรมได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านการ

จดัการหลงัการเก็บเก่ียวดอกไม ้
3. ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใช้

ในการปฏิบติังานได ้
4. ผูเ้ขา้อบรมไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบันกัวิจยัจาก

หน่วยงานต่างๆ 
  


