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โครงการ : การศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2562

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย สิงหฤกษ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี
ประจาปีงบประมาณ 2562

รายงานการศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2562

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ และบุคคลากร ณ National Chung Hsing University สถานีวิจัยเกษตรของ
National Chung Hsing University และ National Museum of Natural Science (NMNS) เมืองไถ่จง ประเทศ
ไต้หวัน
1.1 การสนทนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวิจัย
คณาจารย์จาก National Chung Hsing University ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ทางด้านการเกษตรของ National Chung Hsing University ซึ่งมีทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญา
เอก และมีสาขาวิชาทางด้านพืชไร่ พืชสวน ป่าไม้ ธุรกิจเกษตร โรคพืช กีฏวิทยา สัตววิทยา ดินและสภาพแวดล้อม
วิทยา การอนุรักษ์ดินและน้้า วิทยาศาตร์การอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมทางชีวภาพ เป็นต้น
นอกจากนี้มีนักศึกษานานาชาติจากหลายประเทศ เช่น ไทย จีน มาเลเซีย เวียดนาม และพม่า เป็นต้น

1.2 การศึกษางานภาคสนาม ณ สถานีวิจัยเกษตรของ National Chung-Hsing University
สถานีวิจัยฯ มีการการพัฒนาพันธุ์พืชและศึกษากระบวนการผลิตพืช หลายชนิด เช่น มะละกอ เสาวรส
สับปะรด พีช ผัก และไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ร่วมกันวิจัยและพัฒนา พืชบางส่วนปลูกในแปลงเปิด และบางส่วนปลูกในโรงเรือนที่ควบคุมน้้า อากาศ และ
ความชื้น

1.3 การศึกษางาน ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ National Museum of Natural Science
เรียนรู้ผ่านสื่อ 3D และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เกี่ยวกับระบบนิเวศน์วิทยาของพืชและวิวัฒนาการของพืช เช่น
การก้าเนิดของพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การตัดแต่งพันธุ์กรรม DNA ของพืช การจัดพื้นที่ (Tropical plant)
และระบบนิเวศน์วิทยาของสัตว์ การก่อก้าเนิดของสิ่ง มีชีวิตพันธุ์สัตว์ เช่น ไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ ลิงชนิดต่างๆ
สัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อ หมีขาว สุนัขจิ้งจอก หมาป่า ม้าลาย จิงโจ้ พันธุ์ปลาต่างๆ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แมลง เช่น
ผีเสื้อชนิดต่างๆ แมลงปีกแข็ง และสัตว์ชนิดต่างๆ

2. การศึกงานภาคสนามเกี่ยวกับการจัดการการผลิตผักตั้งแต่บริษัทผลิตต้นกล้าผัก แปลงเกษตรกร จนถึงตลาดผัก
2.1 ศึกษางานบริษัทผลิตต้นกล้าผัก
ต้นกล้าผักที่บริษัทผลิตมี 2 แบบ คือ เพาะจากเมล็ดแล้วดูแลจนต้นแข็งแรงจึงจ้าหน่าย และต้นกล้าเสียบ
ยอด ซึ่งการเสียบยอดพันธุ์พืชต่างๆ เช่น มะเขือเทศ ฟักทอง แตงโม และแตงกวา ซึ่งใช้ยอดพันธุ์ดีไปเสียบกับต้น
ตอพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคทางดินและหาอาหารได้ดีหรือต้นพันธุ์พื้นเมือง
กรณีต้นกล้าเสียบยอดของมะเขือเทศ จะใช้มีดคมตัดเฉียงต้นตอเหนือใบเลี้ยงจากนั้นตัดยอดพันธุ์ดีเสียบ
ต่อกับต้นตอและใช้ท่อยาง (ไส้ไก่รถจักรยาน) ประกอบระหว่างรอยต่อของกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอ
กรณีต้นกล้าเสียบยอดของฟักทอง แตงโม และแตงกวา จะใช้มีดคมตัดยอดพันธุ์ดีที่ได้จากการเพาะในที่ร่ม
3 – 5 วัน (ระยะใบเลี้ยง) ส่วนต้นตอใช้วิธีการเด็ดยอดหรือตัด ต้นบริเวณตรงกลางของใบเลี้ยง จากนั้นใช้มีดปลาย
แหลมผ่าตรงกลางต้นตอ แล้วน้าส่วนของยอดพันธุ์ดีเสียบลงบนต้นตอบริเวณแผลที่ท้าไว้

จากนั้นน้าไปอนุบาลในโรงเรือนปิด มีหลังคา ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 25 – 27 องศาเซลเซียส และ
ความชื้นสัมพัทธ์อากาศประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วย้ายไปยังโรงเรือนปลูกพืช มีแสง และ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือน จนต้นแข็งแรง ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ จึงจ้าหน่ายให้แก่เกษตรกร
2.2 ศึกษางานในแปลงเกษตรกรผู้ปลูกผัก
เกษตรกรมีการปลูกผักในแปลงทั้งแบบแปลงเปิดและโรงเรือนปลูก พืช และมีการจัดการการผลิตโดยใช้
เครื่องจักรและอุปกรณ์ตต่างๆ เช่น พลาสติกคลุมแปลง ตาข่ายไม้เลื้อย รถพรวนดินขนาดเล็ก และโรงเรือน เป็น
ต้น ท้าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี นอกจากนี้ก่อนการจ้าหน่ายผลผลิต เกษตรกรต้องท้าการคัดคุณภาพผลผลิต เช่น
แตงกวามีการคัดขนาดต่างๆ เล็ก กลาง และใหญ่ และคัดผลที่คดง้อ หรือมีต้าหนิออกเป็นผลตกเกรด แต่ก็ยัง
สามารถน้ามาจ้าหน่ายในตลาดท้องถิ่นได้

2.3 ศึกษางานตลาดผัก
ตลาดขายส่งสินค้าเกษตร ณ เมืองไทจง มีสินค้าเกษตรมากมายตามฤดูกาล พืชผัก เช่น มะนาว มะเขือ
เทศ มะระ ต้นหอม กะหล่้าปลี ถั่วแขก คื่นฉ่าย ถั่วลันเตา กวางตุ้ง คะน้า ข้าวโพด ส้ม มะเขือเทศ กระหล่้าปลี
ผักบุ้ง ผักกาดหัว พริกหยวก แครอต ต้นหอม แตงกวา ยอดมันเทศ โอกินาว่าสปิแนส และเห็ดต่างๆ เป็นต้น มีทั้ง
จ้าหน่ายแบบขายส่งและขายปลีก และมีโซนที่เกษตรน้าผลผลิตมาจ้าหน่ายเอง นอกจากนี้มีร้านจ้าหน่ายอุปกรณ์
การเกษตรและเมล็ดพันธุ์ผัก โดยจ้าหน่ายแบบซองและกระป๋อง

3. การศึกงานภาคสนามเกี่ยวกับการจัดการการผลิตผักตั้งแต่แปลงเกษตรกร บริษัทคัดบรรจุ จนถึงตลาดผลไม้
3.1 ศึกษางานในแปลงเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล
เกษตรกรผลิตสาลี่เป็นหลักและมีไม้ผลอื่นๆ เช่น พลับ พีช และ อโวคาโด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ของประเทศไทย
เช่น โครงการหลวงฯ จะมาศึกษาดูงานในทุกๆปีในเรื่องของ การตลาด การส่งออก และการผลิต เป็นต้น เกษตรกร
มีระบบน้้าในภาคการเกษตร มีน้าอย่างเพียงพอตลอดปี เนื่องจากมีเขื่อนและน้้ามาจากภูเขาเป็นน้้าที่สะอาดผ่าน
การกลั่นกรองมาหลายชั้น และท้าการดูแลต้นสาลี่ที่เป็นพันธุ์ทนร้อนจนแข็งแรงและเมื่อถึงฤดูกาลผลิตผลสาลี่จะ
น้ายอดพันธุ์ดีจากบนภูเขาที่เป็นพันธุ์ที่รสชาติดี แต่ไม่ทนร้อนมาเสียบยอดบนต้นที่เตรียมไว้ เพื่อกระตุ้นให้ออก

ดอกและติดผล และมีการห่อผลด้วยถุงกระดาษ ซึ่งมี 2 แบบ คือถุงสีน้าตาลจะท้าให้ผิวผลมีสีเหลืองอ่อนสวยงาม
และถุงกระดาษสีขาวท้าให้ผิวผลมีสีเหลืองน้้าตาลปนเขียว นอกจากนี้เกษตรกรมี เครื่องคัดแยกผลผลิต ท้าให้คัด
แยกขนาดผลผลิตได้ เช่น สาลี่ พีช พลับ อโวคาโด และส้ม เป็นต้น ส่วนตลาดจะมีการคัดแยกขนาดผลไม้ ตาม
ขนาดต่างๆ เพื่อส่งออกไปยังตลาดกลาง หรือต่างประเทศ ส่วนไซต์ที่ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ เช่น เล็กมาก คด
งอ โค้ง ก็จะส่งตามร้านอาหารหรือขายตามตลาดทั่วไป และมีโรงเรือนบ่มผลพลับเพื่อลดความฝาด โดยใช้ก๊าซ
คาร์บอนด์ไดออกไซด์

3.2 ศึกษางานบริษัทคัดบรรจุผลไม้
เกษตรกรต้องด้าเนินการกับผลผลิตของตนเองเบื้องต้น โดยผลผลิตจากเกษตรกรจะต้องคัด ตัดแต่ง และ
แบ่งเกรดเบื้องต้น จากนั้นบริษัทคัดบรรจุผลไม้จะรับผลไม้จากเกษตรกรหรือบริษัทผู้ส่งออกมาจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว ซึ่งลูกค้าจะก้าหนดลักษณะคุณภาพสินค้า และด้วยมาตรการในการส่งออกผลไม้ของประเทศไต้หวันจะต้องมี

การอบไอน้้า หรืออบลมร้อน เพื่อก้าจัดโรคและแมลงที่ติดไปกับผลผลิต โดยโรงงานคัดบรรจุผลไม้มีห้องอบไอน้้า 6
ช่องบรรจุ อบไอน้้าใช้ลมร้อนประมาณ 30 นาที โดยผลไม้ส่วนใหญ่ คือ มะม่วง (1 กล่อง บรรจุ 9 ลูก รวม 5
กิโลกรัม) ลิ้นจี่ ชมพู่ และส้ม มีการตรวจสอบ (QC) มีสติกเกอร์จากหน่วยงานรับรอง ตลาดส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ เช่น ไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม ดูไบ สิงคโปร์ และแคนาดา ซึ่งผลผลิตจะแตกต่างกันในแต่ละ
เดือน ส่วนการคัดเกรดสินค้าเกษตรแบบ “Premium” จะคัดส่งเฉพาะบางประเทศ เช่น ประเทศดูไบ ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้

3.3 ศึกษางานตลาดผลไม้
ตลาดกลางสินค้าเกษตรของเมืองไทจง นั้นจะคล้ายๆกับตลาดไท หรือ ตลาดสี่มุมเมืองของประเทศไทย
จะมีการน้าผลผลิตทางการเกษตร เป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่น้ามาขายส่ง (ขายในปริมาณมากๆ เช่น ขายยกลัง/ยก
เข่ง) และขายปลีก ผลไม้ เช่น มะละกอ แตงโม ลูกท้อ อโวคาโด พลับ และสาลี่ เป็นต้น และมีร้านจ้าหน่ายอุปกรณ์
การเกษตร โดยเฉพาะถุงห่อผล รวมถึงยอดพันธุ์ไม้ผลที่เกษตรกรสามารถซื้อไปเสียบยอดได้ เช่น สาลี่พันธุ์ดี

4. ประโยชน์ที่ได้รับตามที่ระบุไว้ในโครงการ
4.1 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะท้าให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
4.2 ผู้ขอรับทุนจะน้าประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบในเชิงรูปธรรม ได้แก่
1) เขียนบทความวิชาการในเว็บไซด์ ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับในเว็บไซด์ ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนคณาจารย์ให้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
กับนักวิชาการ นักวิจัยต่างประเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน การวิจัย และการบริการทาง
วิชาการ
5.2 มหาวิทยาลัยควรสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร
ระหว่างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

