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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี
ประจาปีงบประมาณ 2556

เนื้อหาสาระที่ได้จากการดาเนินโครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน วันพุธที่ 27 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556
การศึกษาดูงานครั้งนี้คณะได้ศึกษาดูงาน 4 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานที่ Institute of Environment and Sustainable Development in
Agriculture, Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), China
Agricultural University (CAU) in Beijing, China
1. China Agricultural University (CAU)

มหาวิทยาลัยเกษตรของจีน รับรองคุณภาพการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติด้านการเกษตรที่สาคัญในประเทศจีน CAU ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาล
กลางในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน
ถ้าย้ อนไปถึ ง คศ. 1905 วิทยาลัยเกษตรก่ อตั้ งโดยราชวงศ์ ชิงใน Jing ชิ ดา Xue Tang
เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งขึ้นในปี 1949, มหาวิทยาลัยเกษตรปักกิ่ง (BAU) ก่อตั้ง
ขึ้นโดยการรวมกันของสามวิทยาลัยเกษตรวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรปักกิ่ง วิทยาลัยเกษตร
ของ Tsinghua University และวิทยาลัยเกษตรทางภาคเหนือของประเทศจีน โดยมหาวิทยาลัย
ปักกิ่งเครื่องจักรกลการเกษตร (BAMC) ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 โดยร่วมกันของ BAU ของวิทยาลัย
เครื่องจักรกลการเกษตรเหนือของประเทศจีน และกระทรวงโรงเรียนแทรกเตอร์เกษตร BAMC ถูก
เปลี่ ยนชื่ อเป็ น มหาวิ ทยาลั ยปั ก กิ่ ง วิ ศวกรรมเกษตร (BAEU) ในปี 1985 และในปี 1995,
มหาวิทยาลัยเกษตรของจีน ถูกควบรวมกิจการในอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิง CAU มีพื้นที่
รวม 157 เฮกตาร์ หรือมากกว่า 1,220,000 ตารางเมตร มีจานวนของอาคารขนาดใหญ่ที่เสร็จ
สมบูรณ์ สาหรับการใช้งานในปี 2007 รวมถึงอาคารวิทยาศาสตร์ชี วภาพ วิ ทยาลัยวิ ศวกรรม
อาคารวิทยาลัยสารสนเทศ และอาคารวิศวกรรมไฟฟ้าหอพักนักศึกษา และอพาร์ตเมนต์สาหรับ
พนักงาน โดย CAU มีสนามกีฬามวยปล้า ซึ่งพร้อมใช้ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2008 ที่กรุงปักกิ่ง
และพาราลิมปิเกมส์
2. Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)
Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) ก่อตั้งเมื่อปี 1957 ที่ปักกิ่ง เป็นหน่วยงาน
ภายใต้ Ministry of Agriculture of China ปัจจุบันมีสถาบันวิจัยในสังกัด จานวน 40 แห่ง และมี 1
Graduate School มีบุคคลากร 9,342 คน โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประมาณ 4,000 คน
คณะได้ดูงานที่ Center for Protected Agriculture & Environmental Engineering ภายใต้
Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture (IEDA) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สถาบันของ CAAS โดยมีห้องปฏิบัติการและแปลงทดลองทางด้านเกษตร

ภาพที่ 1 Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

ภาพที่ 2 ห้องปฏิบัติการใน Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Plant Factory
การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Plant Factory & Energy-saving Greenhouse Technologies โดย
ดาเนินการที่ National Agricultural Science & Technology Demonstration Park, CAAS ที่คณะดูงาน
ได้เข้าเยี่ยมชม

ภาพที่ 3 National Agricultural Science & Technology Demonstration Park, CAAS
1. การพัฒนาการผลิตพืชแบบ Plant Factory ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปัจจัยที่ส่งผลให้มีการพัฒนาการผลิตพืชแบบ Plant Factory คือ
1.1 การเพิ่มขึ้นของประชากร ทาให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น (ปัจจุบัน 1,300 ล้านคน
คาดว่าในปี 2030 ประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ล้านคน
1.2 ทรัพยากรที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรลดลง
1.3 การขาดแคลนน้า และการกักเก็บน้าเพื่อการเกษตร
1.4 ภัยพิบัติจากธรรมชาติเช่นแห้งแล้ง น้าท่วม
1.5 ความต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่สด สะอาดปราศจากสารกาจัดศัตรูพืช
1.6 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร เช่นเยาวชนเกษตรไม่ทาการเกษตรและ
มุ่งสู่โรงงานอุตสาหกรรม
1.7 ความต้องการผลผลิตผักที่มีคุณภาพสูงสาหรับคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ร้านอาหาร โรงเรียน
และซุปเปอร์มาเก็ต
ทาให้มีการค้นคว้าและวิจัย พัฒนา Plant Factory ที่ Beijing Agricultural Machinery
Institute มีพื้นที่ทั้งหมด 1,289 ตารางเมตร ซึ่งเป็นการทดลองเกี่ยวกับ Artificial Light และ Natural Light
ในปี 2012 ได้มีการส่งเสริมให้มี Plant Factory ในพื้นที่ต่างๆ จานวน 75 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็น Artificial
Light 25 แห่ง กระจายอยู่ใน 9 เมือง เช่น Beijing, Shandong, Shanghai, Nanjing, Changchun และ
Guangdong และเป็น Solar Light：มี 50 แห่งกระจายอยู่ใน 12 เมือง เช่น Beijing, Shandong,
Shenyang, Shanxi, Shanghai, Tianjin, Nanjing, Changchun, Zhejiang และ Guangdong
Artificial Light เป็นแสงประดิษฐ์ ที่ช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ โดยไม่ต้องอาศัย
แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแสงธรรมชาติ แต่จะเป็นแสงที่กาเนิดจากหลอดไฟชนิดต่างๆ และมีสีแตกต่างกัน เช่น ขาว

แดง และฟ้า เป็นต้น (ภาพที่ 4) ส่วน Solar Light เป็นการใช้แสงอาทิตย์หรือแสงธรรมชาติ (ภาพที่ 5) แต่ทั้ง
การใช้แสงทั้ง 2 แบบ ต้องควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช เช่น น้า อากาศ อุณหภูมิ ธาตุอาหารพืช และ
วัสดุปลูก เป็นต้น โดยการปลูกพืชโดยระบบไม่ใช้ดินในโรงเรือน (ภาพที่ 6 - 9)

ภาพที่ 4 Plant Factory ที่เป็นการใช้แสงประดิษฐ์ (Artificial Light)

ภาพที่ 5 Plant Factory ที่เป็นการใช้แสงอาทิตย์หรือแสงธรรมชาติ (Solar Light)

ภาพที่ 6 การปลูกผักกาดหอมด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ในโรงเรือน

ภาพที่ 7 การปลูกมันเทศด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ในโรงเรือน

ภาพที่ 8 วัสดุปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ในโรงเรือน (ก) ใยหิน (rock wool) และ (ข) ก้อนดินเผา
(expanded clay)

ภาพที่ 9 ระบบการควบคุมธาตุอาหารและน้าในโรงเรือนปลูกพืช

2. การปลูกพืชผักเพื่อการจัดตกแต่งบ้าน
การนา plant factory ขนาดเล็กๆ ใช้ในการปลูกผักในบ้านเรือน และทาให้เกิดความสวยงาม
ในบ้านเรือน (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 การนา plant factory ขนาดเล็กๆ ใช้ในการปลูกผักในบ้านเรือน

กิจกรรมที่ 3 สหกรณ์การเกษตรและตลาดสินค้าเกษตร
1. สหกรณ์การเกษตร
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5
ของประชากรโลก และเป็นประเทศที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และ
เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ (วัดโดยNominal GDP) ใหญ่เป็นลาดับที่ 4 ของโลก รองมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมนีนอกจากนั้นยังมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเป็นอันดับที่ 3 ของโลกรองมาจาก
ประเทศเยอรมนี และสหรัฐอเมริกา
การสหกรณ์ในประเทศจีนได้เริ่มต้นโดยไม่ชัดเจนว่าเป็นการริเริ่มโดยภาครัฐหรือประชาชน
โดยมีการจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือ สหกรณ์ผู้บริโภคมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ใน พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) แต่การ
สหกรณ์จีนก็ไม่ค่อยเจริญเท่าที่ควรเนื่องจากความไม่สงบในการเมืองการปกครองภายในของประเทศจีน จน
กระทั้งภายหลังการสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) รัฐบาลจีนก็ได้
พยายามฟื้นฟูและใช้วิธีการสหกรณ์ การรวมกลุ่มเกษตรกร

ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขปัญหาความยากจน
แก้ไขปัญหาที่ดินทากิน การผลิต ทั้งในด้านเงินทุน ปัจจัยการผลิต การผลิต และการตลาด
สหกรณ์ในประเทศจีน แบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยสหกรณ์ประเภทหลักๆจะมีบทบาท
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตชนบท ได้แก่
1. สหกรณ์การซื้อและการขาย (Supply and Marketing Cooperatives)
2. สหกรณ์สินเชื่อในชนบท (Rural Credit Cooperatives)
3. สหกรณ์ผู้ผลิตทางการเกษตร (Agricultural Producers Cooperatives)
นอกจากนั้นก็มีสหกรณ์ประเภท อื่น ๆ ได้แก่ สหกรณ์หัตถกรรม สหกรณ์การแพทย์
สหกรณ์การท่องเที่ยว สหกรณ์การพลังงาน สหกรณ์ที่อยู่อาศัย สหกรณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สหกรณ์การพัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นต้น
โครงสร้างสหกรณ์ในประเทศจีน โดยทั่วไปเป็นสหกรณ์ขั้นปฐม (Primary Cooperatives)
ที่มีการจัดตั้งในระดับชุมชน หรือ ในระดับจังหวัด/มณฑล เท่านั้น ยกเว้นเพียง สหกรณ์การซื้อและการขาย
(Supply and Marketing Cooperatives) เท่านั้นที่มีการจัดตั้งแบ่งการดาเนินงาน
โดยมีโครงสร้างแบ่งเป็น 5 ระดับ
โครงสร้างสหกรณ์การซื้อและการขาย (Supply and Marketing Cooperatives) แบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ
1. สหกรณ์ขั้นปฐม ในระดับชุมชน (Primary Cooperatives)
2. ชุมนุมสหกรณ์ ในระดับอาเภอ (County Federation)
3. ชุมนุมสหกรณ์ ในระดับเมือง (Prefecture Federation)
4. ชุมนุมสหกรณ์ ในระดับจังหวัด (Provincial Federation)
5. ชุมนุมสหกรณ์ ในระดับชาติ (National Federation) เป็นองค์กรสูงสุด ซึ่งก็คือ All
China Federation of Supply and Marketing Cooperatives (ACFSMC) มีสมาชิก
โดยประมาณ 28,000 สหกรณ์ และ ACFSMC ได้เป็นสมาชิกองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่า
ประเทศ (ICA) ด้วย
การดาเนินงานภายในสหกรณ์ของประเทศจีน โดยทั่วไปนั้นมีการดาเนินงาน เริ่มจากที่ประชุมใหญ่ที่
สมาชิกเป็นผู้เลือกคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่บริหารงานและเป็นผู้จัดหาคณะทางานเพื่อการจัดการ โดยฝ่าย
จัดการนี้จะแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ตามประเภทของกิจกรรม เช่น
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาที่ดิน ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น
2. ตลาดสินค้าเกษตร
ตลาดสินค้าเกษตรที่คณะได้ศึกษาดูงานเป็นตลาดสดสินค้าเกษตรและตลาดพันธุ์ไม้ในปักกิ่ง ตลาดสด
สินค้าเกษตรมีความหลากหลายของชนิดสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อไก่ เนื้อหมู และอาหารทะเล เป็นต้น การ
จัดการในตลาดจะแบ่งพื้นที่ในการจัดจาหน่ายสินค้าเป็นกลุ่มตามชนิดของสินค้า โดยเกษตรกรนาสินค้ามา
จาหน่ายเองเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ราคาที่จาหน่ายไม่สูงมากนัก เนื่องจากไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และผลผลิตมี
ความสด (ภาพที่ 11) ส่วนตลาดพันธุ์ไม้มีการจาหน่ายพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล และผัก ที่
พร้อมนาไปตกแต่งบ้านเรือน หรือนาไปปลูกเพื่อบริโภค (ภาพที่ 12 และ 13)

ภาพที่ 12 ไม้ดอกและไม้ประดับในตลาดพันธุ์ไม้

ภาพที่ 13 เมล็ดพันธุ์ผักและไม้ดอกในตลาดพันธุ์ไม้

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานอาคารเรือนกระจก ณ Beijing botanic garden
สวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่ง (Beijing Botanic Garden) ตั้งอยู่ ณ ตีนเทือกเขาตะวันตก ใกล้ๆ กับเซียง
ซาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของปักกิ่ง โดยสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499
(ค.ศ.1956) ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดภายในประเทศและจาก
ทั่วทุกมุมโลก โดยปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้มีการยายจนมีพื้นที่กว่า 400 เฮกตาร์ (4 ล้านตารางเมตร)
แล้ว มีพรรณไม้ไว้มากกว่า 10,000 ชนิด และต้นไม้กว่า 1 ล้าน 5 แสนต้น สวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่งมีการ
จัดแบ่งพื้นที่ซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม โดยเป็น 2 ส่วนหลัก คือส่วนการจัดแสดงพรรณไม้ -พักผ่อนผ่อน
หย่อนใจ และส่วนโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ในส่วนของการจัดแสดงพรรณไม้นั้นก็มีการแยกออกเป็นอีก
3 ส่วนย่อย คือ ส่วนไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนไม้ยืนต้น และส่วนเรือนกระจกควบคุมอุณหภู มิ ซึ่งพรรณไม้ที่มีใน
สวนพฤกษศาสตร์ เช่น สวนดอกซากุระ สวนดอกกุหลาบ สวนดอกแมกโนเลีย สวนดอกท้อ สวนดอกโบตั๋ น
สวนไผ่ สวนต้นเหมย พรรณไม้เมืองร้อน พรรณไม้ในเขตทะเลทราย และพรรณไม้ในป่าดิบ
1. ส่วนไม้ดอกไม้ประดับ มีการบังคับให้ต้นไม้ออกดอกโดยการปลูกในกระถางและควบคุมทรงพุ่ม การ
ให้น้าและปุ๋ยแก่ต้นไม้ (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 14 ต้นดอกเหมยที่ถูกบังคับให้ออกดอกในกระถาง

2. ส่วนไม้ยืนต้น มีพรรณไม้ขนาดใหญ่และอายุมาก ทาให้ต้นไม้หลายต้นต้องมีการดูแลรักษาด้วยการ
ศัลยกรรมต้นไม้และการคาจุนต้นไม้ เช่น การใช้ไม้คายันต้นไม้ การใช้ปูนโบกปิดร่องลอยความเสียหายบริเวณ
ลาต้นของต้นไม้ และการใช้ลวดเหล็กขนาดใหญ่รัดลาต้นของต้นไม้ เป็นต้น (ภาพที่ 15) และการดูแลรักษา
ต้นไม้ในช่วงฤดูแล้ง ลมแรง และหนาวเย็น โดยใช้ท่อเหล็กคาต้นไม้ การใช้เชือกจากฟางข้าวพันลาต้น และรด
น้าให้ซึมลงดินจนเปียกชื้น เพื่อปกป้องต้นไม้ให้อยู่รอดและสามารถเจริญเติบโตได้ (ภาพที่ 16)

ภาพที่ 15 การใช้ปูนโบกปิดร่องลอยความเสียหายบริเวณลาต้นของต้นไม้ และการใช้ลวดเหล็กขนาดใหญ่
รัดลาต้นของต้นไม้ เพื่อการรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่

ภาพที่ 16 ใช้ท่อเหล็กคาต้นไม้ การใช้เชือกจากฟางข้าวพันลาต้น และรดน้าให้ซึมลงดินจนเปียกชื้น เพื่อ
ปกป้องต้นไม้ให้อยู่รอดและสามารถเจริญเติบโตได้

3. ส่วนเรือนกระจกควบคุมอุณหภูมิ มีพรรณไม้นานาชนิดที่ต้องการสภาพอบอุ่น รวมถึงการจัดตกแต่ง
อย่างสวยงาม (ภาพที่ 17)

ภาพที่ 17 พรรณไม้และการจัดสวนในเรือนกระจกควบคุมอุณหภูมิ

ภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการเกษตร
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2 – 9 มกราคม 2556

ภาพที่ 18 การศึกษาดูงาน ณ National Agricultural Science & Technology Demonstration
Park, CAAS

ภาพที่ 19 การศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรและตลาดสินค้าเกษตร

