
สถาบันวิจยัเทคโนโลยี 
หลังการเก็บเกี่ยว 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
จัดการหลงัการเกบ็เกีย่วส าหรับผลติผล
เกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร 

(Postharvest Management 
for Perishable Crops and 

Food Safety” 
27-29 กรกฏาคม 2558 

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ณ ห้องประชุม 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถานที่ติดต่อ 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ 0-5394-4031 
โทรสาร  0-5394-1426, 0-5394-4031 ต่อ 111 
Website: www.postharvest.cmu.ac.th 
E-mail: pichetnoi@gmail.com 
 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม 

เรื่อง “การจัดการหลงัการเกบ็เกีย่วส าหรับผลติผล
เกษตรและความปลอดภยัด้านอาหาร 

(Postharvest Management for 
Perishable Crops and Food Safety  
ชื่อ-นามสกุล .................................................................... 
ต าแหน่ง .......................................................................... 
สถาบัน/บริษัท .................................................................. 
ที่อยู่ ............................................................................... 
.......................................................................................
....................................................................................... 
โทรศัพท์ .......................................................................... 
อีเมล์ ............................................................................... 
 
 

  ฟรี  ค่าลงทะเบียน 
 

เปิดรับเพียง 30 ท่าน สามารถ Scan ส่งทางเมลล์  
หรือส่งที่สถาบันวิจัย ภายใน 25 กค. 58 เท่านั้น 



ก าหนดการ วนัที่   27   กรกฏาคม 2558 
8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียน  
9.00 – 10.00 น.  ความปลอดภยัดา้นอาหาร  
 อาจารย ์ดร. ธนะชยั พนัธ์เกษมสุข 
10.00 – 10.15 น.       รับประทานอาหารวา่ง 
10.15 – 12.15 น.  ความปลอดภยัดา้นอาหาร  (ต่อ) 
 อาจารย ์ดร. ธนะชยั พนัธ์เกษมสุข 
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.15 – 14.45 น. สรีรวิทยาของผลิตผลหลงัการเก็บเก่ียว 
 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. นิธิยา  รัตนาปนนท ์ 
14.45 – 15.00 น.       รับประทานอาหารวา่ง 
15.00 – 16.30 น.  การสูญเสียในกระบวนการหลงัการเกบ็เก่ียว 
 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. นิธิยา  รัตนาปนนท ์
วนัที่  28  กรกฏาคม 2558  
9.00 – 10.30 น.   เทคนิคการยดือายกุารเก็บรักษา  การวางจ าหน่าย  
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จ  านงค ์ อุทยับุตร  
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.15 น.  เทคนิคการยดือายกุารเก็บรักษา  การวางจ าหน่าย  
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จ  านงค ์ อุทยับุตร  
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.15 – 14.45 น.  การลดการปนเป้ือนดว้ยเทคโนโลยอีอกซิเดชัน่ 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กานดา หวงัชยั  
14.45 – 15.00 น.             รับประทานอาหารวา่ง 
15.00 – 16.30 น. การลดการปนเป้ือนดว้ยเทคโนโลยอีอกซิเดชัน่ 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กานดา หวงัชยั  
วนัที่  29  กรกฏาคม 2558  
9.00 – 10.30 น.  การจดัการผลิตผลทางเกษตรในโรงคดับรรจุ 
 รองศาสตราจารย ์ดร. ดนยั บุณยเกียรติ  
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.15 น.  การจดัการผลิตผลทางเกษตรในโรงคดับรรจุ 
 รองศาสตราจารย ์ดร. ดนยั บุณยเกียรติ  
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.15 – 16.30 น. การศึกษาดูงาน  
 ณ อาคารคดับรรจุ ศูนยผ์ลิตผลโครงการหลวง  
 มูลนิธิ โครงการหลวง (โรงคดับรรจุเชียงใหม่)  
 
 
 
 
 

ดงันั้นสถาบนัวจิยัเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จึงไดจ้ดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เร่ือง “การจัดการหลงัการเกบ็เกีย่วส าหรับผลติผลเกษตร
และความปลอดภัยด้านอาหาร” ข้ึนในระหวา่งวนัท่ี 27-29 
กรกฏาคม 2558 ณ หอ้งประชุมสถาบนัวจิยัเทคโนโลยีหลงั
การเก็บเก่ียว มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยเป็นการบรรยายให้
ความรู้ในหวัขอ้ ความปลอดภยัทางอาหาร สรีรวิทยา การ
สูญเสีย การยดือายหุลงัการเก็บเก่ียว การลดสารตกคา้งในผกั
และผลไม ้ การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว และการศึกษาดูงาน 
ณ ศูนยผ์ลิตผลโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง (โรง
คดับรรจุเชียงใหม่)  

 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ และสร้าง
เสริมประสบการณ์ด้านการจัดการหลังการเก็บเก่ียว
ผลิตผลเกษตร  
 
 
 

ปัจจุบนัการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียวมีความส าคญัมากต่อการผลิต
สินคา้เกษตรโดยเฉพาะผกัและผลไม ้ เน่ืองจากมีปัจจยัเส่ียงต่อ
การสูญเสียผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน อาทิ การเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีเรียกวา่ ภาวะโลกร้อน (global warming) มี
ผลต่อการระบาดของศตัรูพืชทั้งโรคและแมลง และการขาดแคลน
ปัจจยัการผลิต ซ่ึงลว้นแต่ส่งผลต่อปริมาณการสูญเสียผลผลิตและ
ตน้ทุนการผลิตทั้งส้ิน การจดัการหลงัการเกบ็เก่ียวผลิตผลเกษตร
ท่ีมีประสิทธิภาพและช่วยลดการสูญเสีย ตอ้งใชค้วามรู้ความ
เขา้ใจดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สรีรวิทยาหลงัการเกบ็เก่ียวของ
ผกัและผลไม ้ รวมถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสูญเสียผลผลิต 
นอกจากน้ีการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียวยงัส่งผลต่อคุณภาพของ
ผลิตผลดว้ย ไดแ้ก่ ลกัษณะปรากฎต่างๆ ขนาด สี รูปร่าง น ้าหนกั 
แมก้ระทัง่รสชาติ รวมถึงความปลอดภยัของอาหารซ่ึงผูบ้ริโภค
ตระหนกัถึงความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่คุณภาพดา้นอ่ืน เน่ืองจาก
ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู ่ จะเห็นวา่คุณภาพดงักล่าว
ตอ้งส่งผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและราคาขายผลผลิต
อยา่งแน่นอน ส าหรับคุณภาพของผลิตผลนั้นสามารถตรวจ
วิเคราะห์ไดด้ว้ยเทคนิคและเคร่ืองมือชนิดต่างๆ แต่ตอ้งใชค้วามรู้
ความเขา้ใจและทกัษะ ดงันั้นหากมีการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว
ผลผลิตผกั ผลไมแ้ละไมต้ดัดอกท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพของ
ผลิตผลใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะช่วยเพ่ิมโอกาส
ทางการตลาดใหแ้ก่สินคา้เกษตรของไทย  

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
1. เขา้อบรมไดรั้บความรู้และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

จดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลเกษตร 
2. ผูเ้ขา้รับการอบรมได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านการ

จดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลเกษตร 
3. ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใช้

ในการปฏิบติังานได ้
4. ผูเ้ขา้อบรมไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบันกัวิจยัจาก

หน่วยงานต่างๆ 
  


