โครงการพัฒนาห้องปฎิบตั ิการและบ ุคลากร
การเปรียบเทียบความชํานาญการตรวจสอบค ุณภาพเมล็ดพันธ ุ์
เมล็ดพันธุ์ ทีมีคณุ ภาพดี ไม่สามารถบอกได้ ด้วยการตรวจสอบจากรูปร่างลักษณะภายนอกเพียง
อย่างเดียว จําเป็ นต้ องมีการตรวจสอบด้ วยวิธีทางห้ องปฏิบตั ิการร่ วมด้ วย เมือทราบคุณสมบัติที
แท้ จริ งของเมล็ดพันธุ์แล้ ว ก็สามารถนําไปใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุด
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้ องปฏิบตั ิการหรื อในสภาพทีควบคุมได้ จึงเป็ นขันตอน
ทีสําคัญขันตอนหนึงของการประกอบกิจการเมล็ดพันธุ์ ซึงจําเป็ นต้ องมีในทุกสถานประกอบการ
โดยเฉพาะก่อนการบรรจุลงภาชนะเพือจําหน่าย เนืองจากข้ อกําหนดใน พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.
และทีแก้ ไขเพิมเติม ทีระบุให้ เมล็ดพันธ์ควบคุมต้ องมีคณ
ุ ภาพไม่ตํากว่ามาตรฐาน หากพบว่า
เมล็ดพันธุ์ทีจําหน่ายด้ อยคุณภาพกว่าทีราชการกําหนด ผู้ประกอบการจะต้ องโทษทังจําและปรับ

นอกจากการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ภายในสถานประกอบการแล้ ว ยังสามารถนําผลคุณภาพไปยืนยันหรื อต่อรองราคาสินค้ า
กับคูค่ ้ าได้ โดยเฉพาะการค้ าระหว่างประเทศซึงใช้ ผลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้ องปฏิบตั ิการเป็ นเงือนไขประกอบการ
ซือขาย และมักจะกําหนดให้ ตรวจสอบโดยห้ องปฏิบตั ิการทีได้ รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ เช่น International Seed
Testing Association (ISTA)
ดังนัน
จึงต้ องเร่ งพัฒนาห้ องปฏิบตั ิการทดสอบเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยให้ ได้ มาตรฐาน
ในระดับนานาชาติเพือให้ ผลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เป็ นทียอมรับและเชือมันของผู้ใช้ บริ การ ช่วยรองรับธุรกิจการค้ า
เมล็ดพันธุ์ไทยซึงมีการขยายตัวเพิมมากขึนทุกปี
กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจยั และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ร่ วมกับ สมาคมการค้ าเมล็ดพันธุ์ไทย ได้ จดั การ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน ISTA เมือวันที 9 – 13 กรกฎาคม 2561 เพือให้
ผู้ประกอบการมีความรู้ และเพิมพูนทักษะทางด้ านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ ได้ ตามมาตรฐานสากลของ International
Seed Testing Rules ในการตรวจสอบความงอก และความบริ สทุ ธิทางกายภาพ
โครงการพัฒนาห้ องปฎิบัตกิ ารและบุคลากร เพือเปรี ยบเทียบความชํานาญการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ในครังนี
เป็ นการดําเนินการต่อเนืองจากการฝึ กอบรมดังกล่าว เพือรวมกลุม่ บุคลากรทางด้ านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มาเข้ าสู่
ระบบการวัดมาตรฐานความชํานาญการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
โดยจัดกลุม่ ตามระดับความสามารถ เพือนําไปสู่
การพัฒนาความชํานาญของกลุม่ คนดังกล่าวให้ ได้ มาตรฐานระดับนานาชาติ

วัตถ ุประสงค์
1. เพือพัฒนาห้ องปฎิบตั ิการและบุคลากรทางด้ านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ มีความรู้ และความเข้ าใจเกียวกับ
วิธีตรวจสอบทีถูกต้ องตามมาตรฐาน ISTA
2. เพือประเมินศักยภาพห้ องปฎิบตั ิการและบุคลากรผู้เข้ าร่ วมโครงการ ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ของประเทศไทยให้ เทียบเท่าระดับนานาชาติ
. เพือให้ เกิดการรวมกลุม่ ของผู้ทีทํางานด้ านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ มีการแลกเปลียนความรู้ และประสบการณ์
ในการทํางานร่ วมกัน

พืชทีใช้ทดสอบ

ข้ าวโพดเลียงสัตว์ , ข้ าวโพดหวาน , พริ ก , ผักชี , มะระ , บวบเหลียม , ผักกาดขาวปลี , มะเขือเปราะ

กลมุ่ เป้าหมาย
บุคลากรทีปฏิบตั หิ น้ าทีตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้ องปฏิบตั ิการ ทังภาครัฐและเอกชน โดยกลุม่ เป้าหมายหลัก คือ ผู้ทีผ่าน
การฝึ กอบรมหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน ISTA ซึงจัดโดยความร่ วมมือของกรมวิชาการเกษตร และ
สมาคมการค้ าเมล็ดพันธุ์ไทย เมือวันที 9-13 กรกฎาคม 2561 และบุคลากรในห้ องปฎิบตั ิการอืนทีสนใจ

โครงการพัฒนาห้องปฎิบตั ิการและบ ุคลากร
การเปรียบเทียบความชํานาญการตรวจสอบค ุณภาพเมล็ดพันธ ุ์

ผูร้ บั ผิดชอบ แยกตามประเภทกิจกรรม






ทีปรึกษาด้ านวิชาการ
รศ.ดร.สุเทวี ศุขปราการ
จัดเตรี ยมตัวอย่ างเมล็ดพันธุ์โดยห้ องปฏิบัตกิ ารทีได้ รับการรั บรองจาก ISTA
ดร.ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน
ศูนย์วิจยั และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
ดร.สุมิตรา กันตรง
บริ ษัท เจียไต๋ จํากัด
นางฐะปานี อาตมางกูร
บริ ษัท อีสท์ เวสท์ ซีดส์ จํากัด
วิเคราะห์ ข้อมูลและประมวลผล สรุ ปผล จัดทํารายงาน
นางทัศนีย์ ศรี โสภา
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และบริหารการเงิน
สมาคมการค้ าเมล็ดพันธุ์ไทย

ขันตอน / การดําเนินงาน








เปิ ดรับสมัครผู้เข้ าร่วมโครงการฯ ตังแต่ บัดนี - 30 ก.ย.61
สมาคมฯ ส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ให้ ผ้ สู มัครฯ นําไปทดสอบความงอก : ต้ นเดือน ต.ค.61
ผู้สมัครฯ ส่งผลการทดสอบความงอกไปที กลุม่ ควบคุมพันธุ์พืช ภายในวันที 30 พ.ย.61 (แจ้ งยืนยันว่าได้ จดั ส่ง
ผลทดสอบแล้ ว ทาง Email : maamsri@hotmail.com / admin@thasta.com)
ประชุมชีแจงผล และประเมินผลโครงการฯ วันที 14 ธ.ค.61 ณ ห้ องประชุมชัน 2 อาคารสถาบันค้ นคว้ า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
>> เวลา 10.00 - 12.00 น. ฟั งสรุปผลการทดสอบและประเมินผล (ผลการทดสอบเป็ นความลับส่ วนบุคคล)
>> เวลา 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ค่าสมัคร : สมาชิกสมาคมฯ 1,000 บาท / ไม่ใช่สมาชิก 1,500 บาท (รับสมัครไม่เกิน 30 ท่าน)

สมาคมการค้ าเมล็ดพันธุ์ไทย
ห้ อง ชัน อาคารสถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจกั ร กทม.
โทร. - Fax 02-9551712 Email : admin@thasta.com | www.thasta.com | Line ID=THASTA

