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เนื้อหาที่เป็นสาระสาคัญในเชิงวิชาการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
บริษัท พีแอนด์เอฟ เทคโน จากัด ได้ทาสัญญาเช่าอาคารโรงงานและอุปกรณ์โรงงานศูนย์พัฒนาการผลิตและ
ควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่ อการส่งออก กรุงเทพมหานคร สัญญาที่ 1/2552 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ระหว่างกรม
ส่ งเสริ ม การเกษตร และบริ ษัท พีแอนด์เอฟ เทคโน จากัด ซึ่ง รายละเอีย ดแนบท้ ายสั ญญาเช่ ากาหนดให้ ผู้ เช่าน า
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร จานวน 5 คนต่อปี และเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมพิจารณาคัดเลือก
จานวน 10 คนต่อปี ไปศึ กษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้คณะผู้
ศึกษาดูงานได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล และดูงานการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตร
ผลไม้ยามานาชิ (JA Fruits Yamanashi) ณ จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานได้
เรียนรู้ระบบการเกษตรที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การบริหารจัดการในระบบสหกรณ์ที่ประสบความสาเร็จสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในญี่ปุ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานได้นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเกษตรของ
ไทยให้มีความก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
การศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรผลไม้ยามานาชิ (JA Fruits Yamanashi) จังหวัดยามานาชิ ซึ่งเป็น
สหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และมีระบบการบริหารงานที่เข้มแข็ง มี Mr. AKIRA NAKAZAWA เป็นประธานสหกรณ์ มีสมาชิก
ประมาณ 10,000 คน มีพนักงานรวม 400 คนเป็นนักวิชาการจานวน 41 คน โดยสหกรณ์จะจัดหาปัจจัยการผลิตมา
จาหน่ายให้สมาชิก ในราคาที่ไม่แพงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต จัดให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ
แก่เกษตรกร รับฝากเงิน จัดหาแหล่งเงินทุน และจาหน่ายผลผลิตของสมาชิก เกษตรกรญี่ปุ่นจะเลือกผลิต “สินค้าราคา
แพง” คือผลิตผลไม้คุณภาพสูงและขายได้ในราคาที่สูงเช่นกัน จึงทาให้เกษตรกรในญี่ปุ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสหกรณ์
สามารถกาหนดราคาได้เองจึงทาให้ราคาสินค้าเกษตรมีราคาไม่ต่าหรือสูงจนเกินไปเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้
โดยสหกรณ์จะไม่ส่งสินค้าไปจาหน่ายที่ต่างประเทศด้วยตนเองและจะไม่ทาการตลาดขายตรงหรือแข่งกันขายในประเทศ
เพราะจะทาให้ราคาตกแต่จะจาหน่ายสินค้าผ่าน “ตลาดกลางเพื่อการขายส่ง” (Central Wholesale Market) ซึ่งมี
หลายแห่งในทั่วประเทศ ตลาดกลางจะขายสินค้า โดยวิธีประมูลซึ่งเป็นกลไกการตลาดที่สร้า งความเป็นธรรมกับผู้ผลิต
และผู้บริโภคสาหรับ“สหกรณ์การเกษตรผลไม้ยามานาชิ” (JA.Fruits Yamanashi) จะส่งสินค้าไปจาหน่ายที่ “ตลาดโอ
ตะ” ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว คณะศึกษาดูงานได้ศึกษากระบวนการทางานและขั้นตอนการส่งจาหน่ายสินค้า ณ โรงคัดบรรจุ
กลางของสหกรณ์ยามานาชิ ซึ่งมีการนาเครื่องคัดแยกที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในกระบวนการคัดบรรจุ คือ เครื่องวัดคุณภาพ
ผลไม้ผ่านระบบเซนเซอร์ (PSS) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถวัดคุณภาพของผลไม้ได้โดย ไม่ต้องทาลายตัวอย่างผ่านการใช้
ระบบเซนเซอร์เป็นตัวประมวลผลและแสดงข้อมูลออกมาผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยระบบเซนเซอร์จะเป็นตัววัด
และประเมินค่าของผลไม้แต่ละลูก ผ่านทางสายพานลาเลียง ก่อนที่ผลไม้แต่ละลูกจะผ่านแหล่งกาเนิดแสง และได้
ออกมาเป็นคลื่นแสงหรือสเปกตรัม โดยระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องวัดคุณภาพผลไม้ผ่านระบบเซนเซอร์ (PSS) จะทา
การประมวลผลคลื่นแสงที่ได้ออกมาเป็นตัวเลข และสามารถคัดแยกได้ตามความต้องการผ่านระบบคอมพิวเตอร์

การศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรผลไม้ยามานาชิ (JA Fruits Yamanashi) จังหวัดยามานาชิ
มี Mr. AKIRA NAKAZAWA ประธานสหกรณ์

เครื่องคัดคุณภาพผลไม้ผ่านระบบเซนเซอร์ (PSS) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถวัดคุณภาพของผลไม้ได้โดยไม่ต้องทาลาย
ตัวอย่างผ่านการใช้ระบบเซนเซอร์เป็นตัวประมวลผล

๒. ศึกษาดูงานศึกษาดูงานสวนลูกพีชที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ยามานาชิ ซึ่งเป็นสวนที่มีการจัดการอย่างเป็น
ระบบตั้งแต่ระบบน้า ระบบการปลูกและการดูแลรักษาที่มีการตัดแต่งและดัดทรงพุ่มให้เป็นลักษณะแผ่กว้างออกเพื่อให้
รับแสงแดดได้อย่างทั่วถึง และการใช้แ ผ่นพลาสติกปูใต้ต้นให้สะท้อนแสงแดดที่ส่องลงมา เพื่อให้ต้นพีชได้รับแสงแดด
อย่างทั่วถึงในช่วงเวลาที่ออกผล เนื่องจากถ้าหากผลลูกพีชได้รับแสงไม่เต็มที่สีข องผลจะไม่สม่าเสมอ และยังได้ศึกษาถึง
การจัดการในเรื่องการใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูพืช คือ เพลี้ยไฟ และเพลี้ยแป้ง ที่ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งจะมีระบบ
การตรวจสอบสารเคมีตกค้าง โดยเมื่อขายสินค้าเกษตรกรต้องแนบเอกสารรายงาน การฉีดยาเคมี ให้กับสหกรณ์ผู้รับซื้อ
ได้ทราบ โดยต้องฉีดให้ครบตรงตามทีส่ หกรณ์กาหนด (ปัจจุบันมีการตรวจปริมาณกัมมันตภาพรังสีด้วย) ซึ่งหากตรวจไม่
ผ่านจะไม่สามารถนามาจาหน่ายได้

ศึกษาดูงานศึกษาดูงานสวนลูกพีชที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ยามานาชิ ซึ่งเป็นสวนที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ
มีการใช้แผ่นพลาสติกปูใต้ต้นให้สะท้อนแสงแดดที่ส่องลงมาเพื่อให้ต้นพีชได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง
ในช่วงเวลาที่ออกผลผลเพื่อให้ผลลูกพีชได้รับแสงได้เต็มที่

3. ศึกษาสวนองุ่นที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ คือสายพันธุ์ไชน์มัส คัส ในจังหวัดยามานาชิ องุ่นพันธุ์ไชน์
มัสคัสเป็นองุ่นสีเขียวไร้เมล็ดที่รับประทานได้ทั้งเปลือก รสชาติหอมหวานกรอบซึ่งในขณะนี้เป็นที่นิยมในญี่ปุ่นเป็นอย่าง
มาก โดยเกษตรกรเจ้าของสวนใช้เทคนิคในการผลิตองุ่นให้ไม่มีเมล็ดโดยมีสารเคมี (ไม่เปิดเผย) เป็นตัวช่วยทาให้ เกสรตัว
ผู้และเกสรตัวเมียไม่ผสมกัน จึงทาให้องุ่นไม่มีเมล็ด การทาสวนองุ่นในญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่น้อย สาหรับสวนนี้เป็นสวน
ที่มีภูเขาล้อมรอบ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 14 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนประมาณ 1,300 มิลลิเมตร/ปี ซึ่งถือว่า
มีปริมาณน้อย จึงทาให้ ผลไม้ในจังหวัดยามานาชิมีรสชาติที่หวานอร่อย สวนนี้ มีพื้นที่ประมาณ 1.3 ไร่
แต่
สามารถที่จะขายผลผลิตได้สูงถึง 1,200,000 บาท เนื่องจากองุ่นพันธุ์ไชน์มัสคัส เป็นพันธุ์ที่มีรสชาติหวาน กรอบ และ
ยังทานได้ทั้งเปลือก จึงเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เกษตรกรจะดูแลรักษาองุ่นเป็นอย่างดี โดยจะเน้ นผลผลิต
ที่มีคุณภาพ ตามที่ตลาดต้องการ

เกษตรกรจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรผลไม้ยามานาชิ (JA Fruits Yamanashi)
โดยจะทาการคัดคุณภาพองุ่นก่อนส่งสหกรณ์

4. ศึกษาดูงานสวนองุ่นที่เปิดเป็นสวนเชิงท่องเที่ยว โดยสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้า เข้าชมสวนและเก็บองุ่น
รับประทานสดๆ ในสวนแบบไม่จากัดจานวน ซึ่งมีเวลาให้คนละ 40 นาที สามารถเก็บองุ่นทานในสวนได้อย่างเดียวแต่
ไม่สามารถนากลับบ้านได้ ซึ่งการท่องเที่ยวสวนหรือฟาร์มแบบเปิดนี้กาลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สวน
แห่งนี้มีองุ่นมากกว่ามากกว่า 10 สายพันธุ์ เช่น พันธุ์เคียวโฮ (Kyoho) พันธุ์ไชน์มัสคัส (Shine Muscat) พันธุ์พิโอเน่
(Pione) พันธุ์เดลาแวร์ (Delaware) โดยสวนองุ่นในญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นสวนที่มีการใช้ต้นพันธุ์ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป และดูแลจัดการให้องุ่นแผ่กิ่งก้านสาขาในแต่ละสวนจึงมีต้นองุ่นเพียง 3 – 5 ต้น เท่านั้น การดูแลรักษาด้านการ
จัดการศัตรูพืช เกษตรกรจะใช้สารเคมี อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย โดยเกษตรกรจะมีบันทึกการใช้สารเคมีที่
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หากสินค้ามีปัญหา

การศึกษาดูงานสวนองุ่นที่เปิดเป็นสวนเชิงท่องเที่ยว สามารถให้นักท่องเที่ยวชมและชิมองุ่นในสวนได้แบบสดๆ
๔๐ในระยะเวลา ๔ นาที ซึ่งการท่องเที่ยวสวนหรือฟาร์มแบบเปิดนี้กาลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

พันธุ์เคียวโฮ ( Kyoho)

พันธุ์ไชน์มัสคัส (Shine Muscat)

พันธุ์เดลาแวร์ (Delaware)

พันธุ์พิโอเน่ (Pione)

พันธุ์องุ่นที่นิยมปลูกในประเทศญี่ปุ่นคือ พันธุ์เคียวโฮ (Kyoho) พันธุ์ไชน์มัสคัส (Shine Muscat)
พันธุ์พิโอเน่ (Pione) และพันธุ์เดลาแวร์ (Delaware)

ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองและหน่วยงาน
1. มองเห็นช่องทางในการพัฒนาสินค้าเกษตรของไทย ให้เท่าเทียมกับต่างประเทศโดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าเพื่อ
คุณภาพแต่มีราคาสูง มากกว่าการผลิตสินค้าเพื่อปริมาณทาให้ได้ราคาต่า
2. เกิดการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ทางด้านการจัดการทางการเกษตรในรูปแบบสหกรณ์ที่เป็นระบบส่งผลให้
ประสบความส าเร็ จในการทาให้ เกษตรกรในประเทศญี่ปุ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางที่จะนามาปรับใช้กับ
การเกษตรของไทยให้มีการพัฒนาและพึ่งตนเองได้
ปัญหา/อุปสรรค
1. ปัญหาเรื่องการสื่อสาร เนื่องจากคนญี่ปุ่นมีการใช้ภาษาอังกฤษน้อยมาก จึงมีปัญหาในการซักถาม
รายละเอียดต่างๆ และล่ามมีเพียงคนเดียวจึงทาให้ตอบข้อซักถามไม่ทัน
2. ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น ทาให้การเดินทางหรือกาหนดการไม่ตรงตามที่กาหนดไว้
เนื่องจากในช่วงช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม จะเป็นช่วงที่มีผลไม้ตามฤดูกาลเยอะจึงเหมาะที่จะไปศึกษาดูงาน แต่
ในช่วงนี้ก้อจะมีเริ่มมีมรสุมและพายุเข้าด้วย ทาให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยปรับมาให้อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน
กรกฎาคม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภัยธรรมชาติ
2. เรื่องการสื่อสารมีความสาคัญมาก เนื่องจากมีข้อมูลต่าง ๆ ที่อยากซักถาม แต่ล่ามมีไม่เพียงพอ จึงควรจ้าง
ล่ามเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อจานวนผู้ศึกษาดูงาน
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานนาไปพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีระบบการวางแผนที่ดี
จากการรวมกลุ่มของเกษตรกรซึ่งจะนาไปสู่การวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการกระจายตัวในการผลิต
สินค้า ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่า และการตัดราคา กันเอง ซึ่งการทางานร่วมกันและการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จริยธรรม และ คุณธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่ มีคุณภาพ ปลอด
สารพิษ ส่งผลผลิตตรงเวลา ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จในการทาการเกษตร

