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รายงานผลการดาเนินโครงการที่รับทุน มสธ. 12 ปี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประจาปี 2558
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี
1. ชื่อโครงการ

การศึกษาดูงานด้านการเกษตร

2. คานา
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างการปรับปรุงชุดวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท รวมทั้งการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ตลอดจนโครงการสู่สากลต่างๆ คณาจารย์ใน
สาขาวิชามีความจ าเป็น ที่จะต้องพัฒ นาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเกษตร การ
ส่งเสริมการเกษตรและการจัดการเกษตร โดยการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศที่มีแนวคิดในการ
พัฒ นาด้า นการเกษตรที่ จ ะสามารถน ามาประยุก ต์ ใ ช้ใ นการเรี ย นการสอนและการบริก ารสั ง คมได้
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและพัฒนาการด้านการเกษตร ที่
คณาจารย์จะได้มีโอกาสไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนดด้านการเกษตรและที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาดูฟาร์มเกษตรกร การดาเนินธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร กระบวนการวิธีการพัฒนา
ของประเทศดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ในการนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้
นอกจากนั้นยังอาจเป็นการศึกษาลู่ทางความร่วมมือที่จะจัดการศึกษาร่วมกันการเกษตรต่อไป
3. เนื้อหาสาระที่ได้จากการดาเนินโครงการ
3.1 ศึกษาดูงาน การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง มหาวิทยาลัย Chiba
เมือง Kashiwa
Chiba plant factory เป็นสถานีวิจัยและอบรมของมหาวิทยาลัยชิบะ ที่ทาการวิจัยหลัก
เกี่ยวกับการลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการอนุรักษ์พลังงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าและปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยโครงการนี้
จะเป็นการผสมผสานระหว่างการควบคุมสภาพแวดล้อมและการพัฒนาพันธุ์พืช
ในโรงเรือนเพาะปลูกพืช แบบใช้แสงแดด จะมีการปลูกมะเขือเทศในระบบไฮโดรโพรนิกส์ ที่
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายครั้ง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรือนปลูกมะเขือเทศ
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ในโรงเรือนเพาะปลูกพืชแบบใช้แสงไฟ (artificial light type plant factory) จะเพาะปลูกพืช
จาพวกผักกาด (lettuce) ทั้งพืชใบและพืชหัวในระบบไฮโดรโพรนิกส์ โดยจะใช้แสงไฟแทนแสงแดดในการ
ปลูกพืชในโรงเรือนแบบปิดทึบ ซึ่งแสงไฟที่ใช้ในการผลิตพืชดังกล่าวสามารถใช้ได้ทั้งแสงสีฟ้า สีเขียว และสี
แดง โดยการใช้แสงสีแดงจะมีต้นทุนค่าไฟต่าที่สุด เป็นระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
และช่วยลดต้นทุนการผลิต ซึ่งการผลิตพืชแบบนี้สามารถปลูกได้ทั้งในระดับธุรกิจ และระดับครัวเรือน

โรงเรือนปลูกพืชแบบใช้แสงไฟ

การเพาะปลูกพืชแบบใช้แสงไฟในสานักงาน

นอกจากนี้ Chiba plant factory ยังมีการจัดฝึ กอบรมให้ กับผู้ ส นใจทั่ว ไปทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ เทคนิคการปลูกพืชในระบบต่างๆ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การควบคุม
และจัดการสภาพแวดล้อมในการผลิตพืช

การบรรยายเกี่ยวกับการดาเนินงาน

ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร

3.2 ศึกษาดูงานทางด้านการปลูกพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิต สตรอเบอร์รี่ และด้านการตลาด
สินค้าของเกษตรกร เมือง Hakone
ไร่สตรอเบอร์รี่ของนายทานาเบะ ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เมืองนาริตะ ญี่ปุ่น ปลูกสต
รอเบอร์รี่หลายสายพันธุ์ ได้แก่
– พันธุ์โทโยะโนกะ ลักษณะผลมีขนาดใหญ่ รสหวานมากกว่ารสเปรี้ยว
– พันธุ์เนียะโฮ รสชาติหวานอมเปรี้ยว ผลมีสีแดงสด จึงนิยมนามาใช้ในการแต่งหน้า
ชอร์ตเค้ก
– พันธุ์อากิฮิเมะ เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความต้านทานโรค ลักษณะผล
มีขนาดใหญ่กว่าเนียะโฮ รูปทรงเรียวยาว มีปริมาณน้าตาลต่อผลค่อนข้างสูง และมี
ความเปรี้ยวน้อย
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– พันธุ์ไรโฮ มีรสชาติหวานและเปรี้ยวปนกัน ผลค่อนข้างแข็งจึงเก็บได้นานหลายวัน
และเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี
– พันธุ์อาคะเนทฮิเมะ เป็นสายพันธุ์ ยอดนิยมในตลาดอินเตอร์เนต เนื่องจากมีผล
ใหญ่และมีคล้ายลูกท้อ จึงมีชื่อเรียก สตรอเบอร์รี่ลูกท้อหรือโมโมะอิจิโกะ
– พันธุ์โทจิโอโตเมะ ได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างโทโยะโนกะกับเนียะโฮ มี
ลักษณะผลใหญ่ รสหวาน เก็บได้นาน และให้ผลผลิตปริมาณมากเป็นอันดับหนึ่ง
ของประเทศญี่ปุ่น
– พัน ธุ์ อาสึ กะรู บี้ สตรอเบอร์รี่ส ายพันธุ์เด่นของเมืองนาระ ผลค่อนข้างกลมเป็น
ประกายคล้ายอัญมณี จึงได้ชื่อว่ารูบี้ (ทับทิม) รสชาติหวานฉ่า
– พันธุ์โทจิฮิเมะ ผลค่อนข้างนุ่ม สีแดงจนถึงไส้ใน รสหวานฉ่า
– พันธุ์เบนิฮปเปะ ผลใหญ่สีแดงสด ด้านในผลเป็นสีแดงอ่อนจนถึงแกนกลาง รส
หวานอมเปรี้ยวกาลังดี จุดเด่นอยู่ที่กลีบเลี้ยงมีขนาดใหญ่ และก้านดอกยาวกว่า
สายพันธุ์อื่นๆ
– พันธุ์ฮัทสึโคอิ โนะ คาโอริ ผลสีขาว ขนาดใหญ่ และกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์

สายพันธุ์สตรอเบอร์รี่

การผสมเกสรโดยใช้ผึ้ง

มีการปลูกสตรอเบอร์รี่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนตุลาคม โดยปลูกสตรอเบอร์รี่
ในโรงเรือนที่มหี ลังคาปิดถาวรด้วยพลาสติกพีอี ปลูกโดยใช้วัสดุปลูกในระบบรางแขวน มีพลาสติกสีขาวหนา
1.0–1.5 มิลลิเมตร คลุมอีกชั้นหนึ่งเพื่อลดปัญหาวัชพืช ควบคุมความชื้นในดินให้คงที่ ลดปัญหารอยตาหนิ
เสียหายของผล และผลสตรอเบอร์รี่สะอาด ระยะปลูกระหว่างแถว 30–40 เซนติเมตร ระหว่างต้น 25–30
เซนติเมตร ปลูกแบบแถวคู่สลับฟันปลา การให้น้าแบบหัวน้าหยดตรงตาแหน่งรากพืช ให้ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่ม
ธาตุอาหาร กาจัดวัชพืชอย่างสม่าเสมอพร้อมกับตัดแต่งใบและลาต้นแขนงที่ไม่สมบูรณ์ หากพบความ
ผิดปกติที่ใบก็เด็ดใบออก ใช้สารป้องกันและกาจัดเชื้อรา
การเก็บเกี่ยวผลสตรอเบอร์รี่จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวาคมถึงช่วงต้นเดือนเมษายนของปีถัดไป
โดยพิจารณาจากสีผลสตรอเบอร์รี่ เมื่อผลสตรอเบอรีแก่จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีชมพูจนถึงสีแดงทั้ง
ผล ลักษณะของผลที่เหมาะต่อการเก็บคือ ผลปกติ ไม่บิดเบี้ยว ลักษณะตรงตามสายพันธุ์ ไม่มีตาหนิ ที่เกิด
จากโรคและแมลง เนื้อภายในมีสีแดง ผลไม่กลวง การเก็บสตรอเบอร์รี่จะใช้กรรไกรตัดบริเวณก้านผลให้ห่าง
จากขั้วประมาณ 1 เซนติเมตร
การตลาดสตรอเบอร์รี่ มี 2 ลักษณะ คือ เก็บผลสดขายโดยบรรจุใส่กล่อง และการแปรรูปเป็น
สตรอเบอร์รี่อบแห้ง โดยขายสู่ตลาดและขายให้ผู้เยี่ยมชมฟาร์ม
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ไร่สตรอเบอร์รี่

แปลงปลูกสตรอเบอร์รี่
3.3 ศึกษาดูงานทางด้านการตลาดสินค้าของเกษตรกรชุมชนหุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani)
เมือง Hakone
ชุมชนหุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) ชุมชนเล็กๆ ที่อยู่ในวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ มีการ
ทาการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรทั้งพืชผัก ผลไม้ และผลผลิตจากสัตว์
สินค้าขึ้นชื่อของชุมชนนี้ได้แก่ ไข่ดา ซึ่งเป็นไข่ที่ต้มในน้าจากน้าพุ ร้อนที่มีแร่กามะถันเข้มข้น
ปะปนอยู่ ขาหมูพะโล้ เนื้อโคย่าง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้

ไข่ดา
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ขาหมูพะโล้

เนื้อโคย่าง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้
3.4 การศึกษาดูงานต้นแบบหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภันฑ์ (OVOP) และศึกษาดูงานทางด้าน
การตลาดสินค้าผักและผลไม้ของเกษตรกร ณ หมู่บ้าน Oshino hakkai เมือง Yamanashi
ชุมชนในพื้นที่ Oshino Hakkai เป็นชุมชนขนาดเล็ก ในละแวกทะเลสาปทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
อยู่ระหว่าง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako มีพื้นที่ราบสาหรับเพาะปลูกข้าวและพืชผล
เกษตรน้อยมาก พืชผลเกษตรของชุมชน ได้แก่ ข้าว ผลไม้พื้นบ้านตามฤดูกาล เช่น ท้อ พลับ สตรอเบอรี่ บลู
เบอรี่ มะเขือเทศ ตลอดจนถั่วต่างๆ เช่น ถั่วแดง ถั่วดา เป็นต้น ซึ่งจะปลูกเพื่อการบริโภคภายในชุมชน
จากที่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ชาวชุมชนจึงได้พัฒนาพื้นที่เป็นจุดท่องเที่ยว และมี
การนาผลผลิตเกษตรของตนเองมาจัดจาหน่าย นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตเกษตรในรูปแบบต่างๆ
เช่น ผักดอง ผลไม้ตากแห้ง ผลไม่แช่อิ่ม เพื่อให้มีสินค้าจาหน่ายตลอดทั้งปีเพราะพืชผลทางการเกษตรมีอายุ
เก็บรักษาสั้น

ผลผลิตจากไร่ อาทิ ถั่วแดง ถั่วเหลืองและถั่วดา ที่นามาจาหน่ายเพื่อการบริโภคในชุมชน
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ผลไม้ที่นาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย
จากที่พื้นที่นี้เป็นชุมชนชาวนาปลูกข้าวขนาดเล็ก จึงมีการนาข้าวและถั่วมาทาเป็นขนมโมจิ ใช้
พลังน้าในการสีข้าวและโม่ข้าวเป็นแป้งสาหรับทาขนม ซึ่งขนมโมจิของชุมชนได้รับการยอมรับว่ามีรสชาติดี

ผลผลิตจากไร่นาแปรรูปเป็นขนมโมจิ โดยใช้พลังน้าเป็นแหล่งพลังงานในการสีข้าวและโม่แป้ง

ผักจากฟาร์มเกษตรกร
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4. ประโยชน์ที่ได้รับตามที่ระบุไว้ในโครงการ
4.1 ได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะความรู้ และประสบการณ์วิชาการกับองค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2 ได้แนวความคิดในการพัฒนาชุดวิชา การจัดการเรียนการสอนและการบริการสังคม
4.3 ได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนคณาจารย์ให้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการเกษตรในต่างประเทศ
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับนักวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ
4.2 มหาวิทยาลัยควรสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร
ระหว่างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

