รายงานการไปราชการดูงาน
เรื่อง
Comparative Study on Vegetable Supply Chain Management System
ระหว่างวันที่ 3–9 กันยายน ๒๕๕๕ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
****************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ-สกุล
1) นางอรสา ดิสถาพร
2) นางสุกัญญา ตู้แก้ว
3) นายวัลลภ อุ่นจิตรพันธุ์
4) นายประสาน ปานคง

ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก
ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (หัวหน้าคณะ)
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
เกษตรอาเภอด่านมะขามเตี้ย
สานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

1.2 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร
Comparative Study on Vegetable Supply Chain Management System
1.3 วัตถุประสงค์ของการเดินทางไป
 ประชุม
 สัมมนา
 ฝึกอบรม
 ดูงาน
 ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ปฏิบัติการวิจัย

1.4 แหล่งให้ทุน
1.5 ประเภทของแหล่งทุน
 ทุนของหน่วยงานต้นสังกัด
 ทุนของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ
1.6 ประเทศที่ไป
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1.7 งบประมาณ – วันเดินทาง
งบประมาณที่ใช้ 270,120 บาท
จากวันที่ 3 ถึงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๕
1.8 ภายใต้โครงการ/หน่วยงาน

 ทุนของหน่วยงานอื่นๆ
 ทุนส่วนตัว
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งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิตเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลักพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน รายการ
การศึกษาดูงานด้าน Vegetable Supply Chain Management ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ส่วนที่ 2 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น (ภาษาไทย/อังกฤษ)
2.1 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร
.
เป็นการศึกษาดูงานระบบการผลิตและระบบการตลาด (Production and marketing
system) และมาตรฐานระบบ GAP ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การผลิตผักในโรงเรือนและนอกโรงเรียน
(Grower with shading net/ without shading net การปลูกผักสลัด การปลูกผักโขม การปลูกและการตลาด
มะเขือเทศ) ดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและจาหน่ายถั่วแขก (Baby French Bean) และกลุ่มตลาดเกษตรกร
หอมแดง (shallot grower and warehouse) ตลาดค้าส่งผักและผลไม้ (Vegetables & Medicinal Whole
sale market) และเยี่ยมชมหน่วยงานราชการ Crops Production & Post harvest office, และ Vegetable
Research Center Ministry of Agriculture Republic of Indonesia
ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย
และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
3.1 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการดูงาน Comparative Study on Vegetable Supply Chain
Management System เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการผลิตพืชผัก ระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC (Asean Economic
Commodity) ในปี 2558 ซึ่งทั้งประเทศไทย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน จึงต้องมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรให้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน เช่น การยกระดับมาตราฐาน GAP
ให้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน
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3.2 เนื้อหาที่เป็นสาระสาคัญในเชิงวิชาการ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า
1 หน้ากระดาษ A4 (หากมีรายงานฯ แยกต่างหากโปรดแนบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB ส่งด้วย)
1) ข้อมูลทั่วไป
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่
ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก มีพรมแดนทิศเหนือ
ติดกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับติมอร์
เลสเต และปาปัวนิวกินี และทิศใต้ติดกับทะเลติมอร์ พื้นที่ทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทาง
ทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,070,606 ตารางกิโลเมตร) เมืองหลวงคือ กรุงจาการ์ตา
มีประชากร 243 ล้านคน (2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 85.2 และศาสนาอื่น ๆ ภาษาราชการใช้
ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีต่อกันมาโดยตลอด และ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนเหมือนประเทศไทย
ด้านเศรษฐกิจการค้า อินโดนีเซียเป็นประเทศคู่ค้าที่สาคัญอันดับ 3 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซียและ
สิงคโปร์ และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของไทยในโลก ในปี 2554 มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย
เท่ากับ 17,448 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการนาเข้าจากอินโดนีเซีย 7,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่งออก
10,078 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศไทยได้ดุลการค้า 2,708 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกของไทยไป
อินโดนีเซียที่สาคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้าตาลทราย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ
เครื่อง เคมีภัณฑ์ สินค้านาเข้าจากอินโดนีเซียที่สาคัญ ได้แก่ ถ่านหิน สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
น้ามันดิบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ นอกจากนี้สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นแหล่งประมงนอก
น่านน้าที่สาคัญของไทย

ภาพแผนที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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2) Vegetables & Medicinal Crops Production & Post harvest office, Ministry of
Agriculture Republic of Indonesia, Jakarta,
คณะดูงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าพบ ผู้แทนของหน่วยงาน Vegetables &
Medicinal Crops Production & Post harvest office, Ministry of Agriculture Republic of Indonesia
โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้บรรยายโครงสร้างการทางานของหน่วยงาน
ว่ามีนโยบายในการมุ่งเน้นการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ และสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนพืชผักหลักที่หน่วยงานรัฐให้การส่งเสริม ได้แก่ พริก (มีหลายพันธุ์ ทั้งพันธุ์ที่มีผลขนาดเล็ก ขนาดใหญ่)
มันฝรั่ง หอมแดง ผักสลัด เห็ด และแครอท ส่วนพืชสมุนไพร ได้แก่ ข่า เหตุผลที่ให้การส่งเสริมการผลิตพริก
และผักสลัด เนื่องจากราคาพริก และผักสลัด มีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผักชนิดอื่น และพริกยังสามารถ
ส่งออกไปยังประเทศไต้หวันได้อีก ส่วนปัญหาที่พบ คือ สินค้าพืชผักบางชนิดไม่เพียงพอต่อการบริโภค
ของประชากรในประเทศ จึงต้องมีการนาเข้าสินค้าเกษตรบางชนิดจากประเทศอื่น เช่น นาเข้ากระเทียมจาก
ประเทศจีน ฯลฯ

ภาพการมอบของที่ระลึกในการเข้าพบผู้บริหาร
Vegetables & Medicinal Crops Production & Post harvest office
Ministry of Agriculture Republic of Indonesia
3) Production and marketing system และ Promotion of GAP ณ บริษัท Bimandiri,
เมือง Bandung
เมือง Bandung เป็นเมืองเอกของจังหวัดชวาตะวันตก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นับเป็นเมือง
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ อยู่สูงจากระดับน้าทะเล 768 เมตร โดยปกติจึงมีสภาพอากาศเย็นกว่า
เมืองอื่นๆ เมืองนี้อยู่ในเขตแม่น้า รายล้อมด้วยภูเขาไฟ มีลักษณะทางภูมิประเทศที่มีระบบป้องกันตัวโดย
ธรรมชาติเป็นอย่างดี ลักษณะภูมิประเทศจะสูงๆ ต่าๆ ขึ้นๆ ลงๆ เพราะเป็นเมืองบนภูเขา ทัศนียภาพ
ข้างทางเดินรถจะเห็นไร่ชาปลูกเป็นขั้นบันได
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บริษัท Bimandiri เป็นบริษัทที่รวบรวมผักทุกชนิด ยกเว้นผักไฮโดรโปนิค และผักอินทรีย์
จากเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ผู้รวบรวม (อัตราผักจากเกษตรกร: ผักจากผู้รวบรวม = 70:30) จัดส่งให้
ซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก ต่างๆ เช่น ห้างคาร์ฟูร์ ล็อตเต้ ไฮเปอร์มาร์ท โดยจะจัดผักส่งตามความต้องการ
ของลูกค้าเป็นหลัก หากผักที่ลูกค้าต้องการมีไม่เพียงพอทั้งชนิดและปริมาณ บริษัทจะจัดหาจากตลาดทั่วไป
มาบริการให้ลูกค้า ผักของบริษัทนี้ ยังไม่ได้เน้นเรื่องผักปลอดสารพิษ หรือระบบ GAP ต้องการเพียงผักที่มี
คุณภาพภายนอกที่ดี ผักหลักของบริษัท ได้แก่ มะเขือเทศ มันฝรั่ง แครอท ผักคะน้า บร็อคโคลี หน่อไม้ฝรั่ง และ
ผักพื้นบ้าน การขนส่งผักจะมีรถห้องเย็นออกจากบริษัทเวลา 14.00 น. และส่งผักไปถึงลูกค้าในเวลา 17.00 น.
ในวันเดียวกัน

ภาพการคัดแยกผักและบรรจุลงภาชนะของบริษัท

ภาพ ระบบการจัดเตรียมสินค้าเพื่อขนส่งให้ลูกค้า

ภาพการมอบของที่ระลึกขอบคุณบริษัท Bimandiri
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4) Grower with shading net/ without shading net ณ เมือง Lembang, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมือง Lembang เป็นเมืองในจังหวัดชวาตะวันตกของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมือง Lembang
ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขา Tangkuban Perahu มีสภาพอากาศเย็น อุณหภูมิ ประมาณ 17-24 องศาเซลเซีลส
เมือง Lembang ตั้งอยู่ระหว่าง 1,312 และ 2,084 เหนือระดับน้าทะเล ระยะทางห่างจากเมืองจากบันดุง
ประมาณ 30 นาที

ภาพแผนที่เมือง Lembung
4.1) การปลูกผักสลัด
แปลงผักของนายนิกิ เกษตรกรชาวอินโดนีเซีย อายุ 40 ปี ปลูกผักสลัดมาแล้ว 5 ปี พื้นที่ปลูก
16x8 เมตร ใช้วิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ราคาจาหน่ายผักสลัดของเกษตรกร ประมาณ 27 บาทต่อกิโลกรัม
(8,000 Rp/Kg) หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนในการจัดประชุมให้ความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตผัก
การวางแผนการตลาด ฯลฯ

ภาพแปลงผักสลัดของนายนิกิ เกษตรกรชาวอินโดนีเซีย
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ภาพการมอบของที่ระลึกในการดูงานให้เกษตรกร
4.2) การปลูกผักโขม
เกษตรกรปลูกผักโขม โดยใช้วิธีการเพาะชากล้าก่อนประมาณ 20 วัน ใส่ปุ๋ยคอกบารุงดิน
ก่อนปลูก และปลูกลงแปลงโดยคลุมด้วยพลาสติกอีก 20 วัน เกษตรกรปลูกผัก 8 ครั้ง/ปี เกษตรกรดาเนินการ
เองทั้งหมดในการให้น้า ไม่มีการจ้างแรงงาน ราคาจาหน่ายผักโขมของเกษตรกร ประมาณ 40 บาท/กิโลกรัม
(12,000 Rp/Kg)

ภาพ การดูงานแปลงปลูกผักโขม
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4.3) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและจาหน่ายถั่วแขก (Baby French Bean)
นาย Ulus Primawan เกษตรกรตัวอย่าง (Champian Farmer) เป็นหัวหน้ากลุ่มเกษตรกร
ดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตถั่วแขก (Baby French Bean) นี้ มีสมาชิก 10 คน ผลิตผักส่งไปยังประเทศสิงคโปร์
โดยเริ่มส่งไปตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1995 จนถึงปัจจุบัน เกษตรกรจะเก็บผักในตอนเช้า และนาผักมาส่งให้ที่ทาการกลุ่ม
ในเวลา 14.00 น. ปริมาณการส่งวันละ 500 กิโลกรัม ยกเว้นเดือนกันยายน ที่มียอดสั่งซื้อวันละ 1,000 กิโลกรัม
ในที่ทาการกลุ่มมีห้องเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิผัก ทาให้ผักถึงมือลูกค้าประเทศสิงคโปร์ได้อย่างมีคุณภาพ มีการใช้
ระบบ GAP และได้รับการรับรองจากระบบมาตรฐาน SOP Standard Authority, West Java Food Safety
Component ในระดับมาตรฐานดีเยี่ยมของอินโดนีเซีย (Certificate of Excellence for PRIMA 3 Product)
เป็นการรับรองรายพืช มีอายุการรับรอง 3 ปี

ภาพดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต รวบรวมและส่งออก Baby French Bean
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4.4 ) เกษตรกรปลูกและการตลาดมะเขือเทศ
เกษตรกรปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนโดยเน้นการการปลูกในถุง และใช้ระบบให้น้าและปุ๋ยแบบ
Fertigation มีโรงเรือนคัดแยกบรรจุหีบห่อเพื่อส่งขายในลักษณะการบรรจุเพื่อผู้บริโภครายย่อย

ภาพแปลงมะเขือเทศ

ภาพแปลงการบรรจุมะเขือเทศในภาชนะเพื่อเตรียมจาหน่าย

ภาพคณะดูงานกรมส่งเสริมการเกษตรมอบของที่ระลึกการดูงานให้เกษตรกร

- 10 -

4.5) กลุ่มตลาดดาเนินการโดยเกษตรกร
นาย Doyo เป็นผู้นากลุ่มตลาดที่จัดตั้งและดาเนินงานโดยเกษตรกร กลุ่มตลาดนี้ มีเกษตรกร
เป็นสมาชิก 50 คน ดาเนินการรวบรวมพืชผักชนิดต่างๆ ประมาณ 17 ชนิด โดยผักชนิดหลักของกลุ่ม ได้แก่
มะเขือเทศ พริก (Paprika) ส่งผักให้บริษัทรวมรวม/ ซูปเปอร์มาร์เก็ต และส่งออกผักไปต่างประเทศ
ส่งพริกไปมาเลเซีย ถั่วแขกไปสิงคโปร์ และกระหล่าปลีไปไต้หวัน ปริมาณการส่ง 70 ตันต่อสัปดาห์
กลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรองจากระบบมาตรฐาน ในระดับมาตรฐานขั้นต้นของอินโดนีเซีย (Certificate:
PRIMA 1 Product) ได้จัดระบบที่ดีมีตารางบันทึก GAP และแคตตาร็อกผักให้ลูกค้าดู เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับ
การอบรมการบริหารการตลาดจากประเทศจีน ออสเตรเลีย ใช้ระบบ GAP และได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรผู้สนใจทั่วไปจัดหลักสูตรอบรมมีระยะเวลา ประมาณ 1 เดือน

ภาพเกษตรกรให้ข้อมูลเรื่องการดาเนินกิจกรรมการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
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5) Vegetable Research Center
Vegetable Research Center ตั้งอยู่ ณ Balitsa เมือง Lembang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Vegetable Research Center เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of
Agriculture Republic of Indonesia) บทบาทของหน่วยงาน คือ ทาการวิจัยด้านพันธุกรรมพืชผัก (genetic)
การขยายพันธุ์พืช (plant breeding) การผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed production) รวบรวมพันธุกรรมพืช
(Germplasm) และวิจัยด้านกายภาพ และนิเวศวิทยาของโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีพืชผัก โดยมีกลยุทธ์ที่ต้องการเพิ่มผลผลิต ภายใต้ระบบการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย และสร้างแหล่ง
อาหารที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชากรของประเทศ พืชผักหลักทีห่ น่วยงานวิจัย ได้แก่ หอมแดง และ
มันฝรั่ง พืชผักรอง ได้แก่ พริก มะเขือ ถั่วแขก ถั่วฝักยาว แตงกวา พืชผักที่เพื่อการส่งเสริมในขั้นต่อไป ได้แก่
มะเขือม่วง นอกจากนี้หน่วยงานจะสนับสนุนการพัฒนาการผลิต ปรับปรุงคุณภาพของสายพันธุ์พืชผักให้มี
ประสิทธิภาพและได้ผลผลิตสูง ทั้งนี้หน่วยงานได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือเรื่องทุนในการวิจัยมาจาก
รัฐบาล บริษัทเอกชน และอื่นๆ เช่น ศูนย์วิจัยการเกษตรนานาชาติออสเตรเลีย (Australian Centre for
International Agricultural Research : ACIAR) ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย (Asian Vegetable Research
and Development Center : AVRDC) The United States Agency for International Development
(USAID) the Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCIS) เนเธอร์แลนด์
และอื่นๆ

ภาพการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังบรรยายแนะนา Vegetable Research Center
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นอกจากนี้ โครงการบริการชุมชน เป็นโครงการนาร่องในการส่งเสริมการปลูกผักในบ้าน/
การปลูกผักในที่จากัด

ภาพตัวอย่างการจัดสวนผักในชุมชน
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พันธุ์หอมแดงที่ปลูกอยู่ทั่วไป อายุการเก็บเกี่ยว 55 วัน ได้แก่ พันธุ์ Pikatan ให้ผลผลิต 6.20
– 23.31 ตัน/เฮกตาร์ ,Trisula ให้ผลผลิต 6.50 – 23.21 ตัน/เฮกตาร์, ส่วนพันธุ์ Katumi อายุการเก็บเกี่ยว
53-56 วัน ให้ผลผลิต 24.1 ตัน/เฮกตาร์, พันธุ์ Sambrani อายุการเก็บเกี่ยว 54-56 วัน ให้ผลผลิต 6.20 –
23.31 ตัน/เฮกตาร์ พันธุ์ที่ทาการปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรค Furarium ได้แก่ พันธุ์ Karmat1 , Karmat2,
Kuning

ภาพเทคโนโลยีการเก็บรักษาหอมแดง

ภาพการวิจัยหอมแดงพันธุ์ต้านทานโรค
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พันธุ์พริกที่ทาการปรับปรุงพันธุ์ให้ต้านทาน leaf Insect ได้แก่ พันธุ์ Tanjung 1 อายุการ
เก็บเกี่ยว 58 วัน ให้ผลผลิต 18 ตัน/เฮกตาร์ ส่วนพันธุ์ Tanjung 2 ต้านทานโรคแอนแทร็กโนส อายุการเก็บ
เกี่ยว 58 วัน ให้ผลผลิต 6 – 19.9 ตัน/เฮกตาร์ พันธุ์ Lembung 1 อายุการเก็บเกี่ยว 63 วัน ให้ผลผลิต 9 ตัน/
เฮกตาร์ ปรับปรุงให้เหมาะกับการปลูกในพื้นที่ต่า, พันธุ์พริก Lingga, Ciko, Kencana ปรับปรุงให้เหมาะกับที่
สูงปานกลาง พันธุ์พริก Lingga อายุการเก็บเกี่ยว 88-95 วัน ให้ผลผลิต 16.1 ตัน/เฮกตาร์ , Ciko อายุการเก็บ
เกี่ยว 81-84 วัน ให้ผลผลิต 20.5 ตัน/เฮกตาร์ Kencana อายุการเก็บเกี่ยว 95-98 วัน ให้ผลผลิต 18.4 ตัน/
เฮกตาร์

ภาพการวิจัยหอมแดงพันธุ์ต้านทานโรค
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มันฝรั่ง มีอายุการเก็บเกี่ยว 90-100 วัน ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ต้านทางต่อเชื้อ
Phytopthora เช่น พันธุ์ Tenggo และพันธุ์ Ping 06 ให้ผลผลิต 30 – 33 ตัน/เฮกตาร์ พันธุ์ GM-05 และ
GM-08 ให้ผลผลิต 30 – 30.4 ตัน/เฮกตาร์ พันธุ์ที่ต้านทาน Nemotode โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง (Late blight)
ได้แก่ พันธุ์ Krespo ให้ผลผลิต 28.1 ตัน/เฮกตาร์ , และพันธุ์ Balsa ผลผลิต 25 ตัน/เฮกตาร์

ภาพการวิจัยมันฝรั่งพันธุ์ต้านทานโรค
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มะเขือเทศ พันธุ์ Opal และพันธุ์ Ratna เป็นพันธุ์ต้านทางต่อโรคเหี่ยวเฉา (bacterial wilt)
พันธุ์ Opal มีอายุการเก็บเกี่ยว 58-61 วัน ให้ผลผลิต 30-50 ตัน/เฮกตาร์ พันธุ์ Ratna มีอายุการเก็บเกี่ยว
130-140 วัน ให้ผลผลิต 5-20 ตัน/เฮกตาร์ เหมาะสาหรับปลูกในพื้นที่สูง มะเขือเทศ พันธุ์ Tosca, Ruby และ
พันธุ์ Topas มีอายุการเก็บเกี่ยว 75 วัน สามารถปลูกได้ในพื้นที่ราบต่าและที่ราบสูง พันธุ์ Tosca และ พันธุ์
Ruby ให้ผลผลิต 30-40 ตัน/เฮกตาร์ ส่วนพันธุ์ Topas ให้ผลผลิต 40-50 ตัน/เฮกตาร์

ภาพการวิจัยมะเขือเทศพันธุ์ต้านทานโรค
แตงกวา ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ให้ปลูกได้ในพื้นที่ต่าแลลาสูง เพื่อให้ต้านทานโรค ZYMV พันธุ์
Saturnus มีอายุการเก็บเกี่ยว 32-52 วัน ให้ผลผลิต 23-35 ตัน/เฮกตาร์ พันธุ์ Marมีอายุการเก็บเกี่ยว 33-41
วัน ให้ผลผลิต 21-30 ตัน/เฮกตาร์ พันธุ์ Ratna มีอายุการเก็บเกี่ยว 34-55 วัน ให้ผลผลิต 34-55 ตัน/เฮกตาร์
พืชอื่นๆ ที่ทาการปรับปรุง ได้แก่ ถั่วฝักยาว ถั่วแขก ผักบุ้ง ฟักทอง บวบงู ชาโยเต้

ภาพการมอบของที่ระลึกในการเยี่ยมชม Vegetable Research Center
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6) Shallot grower and warehouse เมือง Cirebon สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Cirebon เป็นเมืองท่าเรือบนชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะ ชวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตั้งอยู่
ในจังหวัดของ ชวาตะวันตก ใกล้ชายแดนจังหวัดที่มี ชวากลาง ประมาณ 297 กิโลเมตรทางตะวันออกของ
กรุงจาการ์ตา เศรษฐกิจเมือง Cirebon ได้รับอิทธิพลจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เชิงกลยุทธ์และลักษณะของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างของเศรษฐกิจที่โดดเด่นด้วยการผลิตการค้าโรงแรมและร้านอาหาร, การขนส่ง
และการสื่อสารและภาคบริการ
หอมแดง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Allium ascalonicum) มีการเพาะปลูกในเอเชียกลางและ
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญของประเทศในถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยส่งออก
หอมแดง ไปยังประเทศมาเลเซียเป็นจานวนมาก การซื้อขายส่วนใหญ่เป็นหัวๆ ชั่งขายเป็นกิโลกรัม และมัดขาย
เป็นกาๆ แต่ก็ขายตามน้าหนัก เช่นเดียวกันในประเทศไทยปลูกกันมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ แต่หอมแดงที่มีชื่อเสียงว่าเป็นหอมแดงคุณภาพดีได้แก่หอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นิยมบริโภคหอมแดงเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นผักที่ใช้เพื่อการปรุง
อาหารเป็นประจา ปริมาณการผลิตในประเทศไม่เพียงพอ จึงต้องนาเข้าหอมแดงจากประเทศ ไทย เวียตนาม
และอินเดีย ฤดูเก็บเกี่ยวของหอมแดงอินโดนีเซีย เริ่มจากสิงหาคมถึงตุลาคม ราคาคุ้มทุนอยู่ที่ 5,000 รูเปีย
หรือ 17 บาทต่อกิโลกรัม แต่ในช่วงเดือนธันวาคม ราคาหอมแดงของชาวสวนแค่ 3,000 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม
เท่านั้น นอกจากนี้ อินโดนีเซียได้กาหนดมาตรการกักกันพืชในรูปผักสดที่เป็นหัวหรือกระเปาะที่จะนาเข้า
อินโดนีเซียเข้มงวดมากขึ้น ทั้งหอมแดง กระเทียม และหอมหัวใหญ่ โดยผู้ส่งออกต้องตัดจุกและตัดรากก่อน
เพื่อเป็นไปตามข้อกาหนดของ International Standard Phytosanitary Measure (ISPM) เพื่อความคุ้มครอง
สุขอนามัยของผู้บริโภค และป้องกันการนาโรคพืชหรือแมลงที่อาจปนเปื้อนหรือติดมากับหัวหอมแดง รวมทั้ง
ป้องกันการนาหัวหอมแดงไปเพาะปลูก ซึ่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกของไทยในด้านการเพิ่มต้นทุนและทาให้
หอมแดงเน่าเสียง่าย กระทบต่อการส่งออกสินค้าหอมแดงของไทยไปยังอินโดนีเซียค่อนข้างมาก ทาให้ปริมาณ
การส่งออกหอมแดงมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ ท่าเรือที่ได้รับอนุญาตนาเข้า 4 แห่งระยะทางไกลขึ้นรวมทั้งสินค้า
ยังถูกกักที่ท่าเรือเพื่อตรวจสอบนานกว่าปกติอีกทั้งยังไม่มีห้องเย็นเก็บรักษาคุณภาพสินค้า ทาให้เสียเวลาและมี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น การตัดจุกและตัดรากหอมแดงทาให้อายุการเก็บสั้นลงและเน่าเสียได้ง่าย ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการส่งออก และไทยยังต้องแข่งขันกับหอมแดงของอินโดนีเซียที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น และผลผลิตออกตรงกับช่วงเดือนหอมแดงของไทยออกสู่ตลาดทาให้มีปัญหาอย่างมาก
บริษัท HDR เป็นบริษัท 1 ใน 8 บริษัทของเมือง Cirebon ที่ดาเนินการรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกร เป็นบริษัทที่ดาเนินการรวบรวมหอมแดง ข้าว ชมพู่ ส้ม และผลิตอื่นๆ ในท้องถิ่นจากเกษตรกรในพื้นที่
เมือง Cirebon มาจัดจาหน่าย นอกจากนี้บริษัทยังมีแปลงปลูกหอมแดงขนาดใหญ่เอง บริษัทเอกชนแห่งนี้
ได้รับการรับรองระบบมา 2 ปีแล้ว บริหารกิจการโดยนาย Hati Drama ซึ่งมีความรู้ในวิชาการแพทย์ ทาให้เป็น
ที่ยอมรับจากคนในชุมชนให้เป็นผู้นาเกษตรกรในการช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นในเรื่องการตลาด โดยบริษัท
จะเป็นผู้นาในด้านการตลาดเอง เนื่องจากมีผลผลิตที่แน่นอนทั้งจากการรวบรวมและผลิตเอง ตลาดที่ส่งไปคือ
ตลาดค้าส่ง เกษตรกรที่ขายผลผลิตให้บริษัทจะได้รับเงินทันที และเกษตรกรสามารถสั่งซื้อพันธุ์หอมแดงจาก
บริษัทนี้ได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีการสั่งซื้อพันธุ์จากประเทศไทยด้วย แต่เดิมมีการสั่งซื้อหอมแดงจากประเทศไทย
แต่ปัจจุบันหันไปสั่งซื้อจากฟิลิปปินส์แทน เนื่องจากราคาขายหอมแดงของไทยราคาไม่ต่างจากอินโดนีเซีย ส่วน
ในด้านการสนับสนุนที่ได้รับจากรัฐคือการสนับสนุนดอกเบี้ยต่า และการให้ข้อมูลเรื่องราคาสินค้าการเกษตร
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ภาพการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปลูกหอมแดงกับเกษตรกรรายใหญ่

ภาพการเก็บรักษาหอมแดงโดยการห้อยแขวนไว้
มีการรมควันไฟในช่วงเวลากลางคืนที่มีอากาศเย็น ช่วยในการป้องกันแมลง
อีกทั้งยังทาให้หอมแห้ง ช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
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ภาพการดูงานการปลูกหอมแดง ณ เมือง Cirebon
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6) Horticulture Wholesale market ณ Kramat Jati, Whole sale market, East Jakarta
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้กาหนดมาตรการด้านสุขอนามัย (SPS) โดยอ้างเหตุผลด้านสุขอนามัย
การนาเข้าผลไม้จากต่างประเทศ เช่น ต้องเป็นผลไม้ที่เพาะปลูกในบริเวณที่ปลอดแมลงวันทอง ทาให้ผลไม้ที่
นาเข้าจากไทยต้องระบุในใบรับรองว่ามาจากบริเวณที่ปลอดแมลงวันทอง นอกจากนี้ กาหนดให้ผลไม้บาง
ประเภทต้องผ่านรกระบวนการฆ่าเชื้อก่อนการนาเข้า ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนสาหรับสินค้านาเข้า
ตลาดค้าส่งผัก ผลไม้ที่ใหญ่ ของเมืองจาร์กาตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ตลาด Kramat Jati เป็นตลาดค้าส่งผัก ผลไม้ที่ใหญ่ที่สุด ใน 153 แห่งของเมืองจาร์กาตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เริ่มดาเนินการจากการเป็นตลาดในท้องถิ่น ยกระดับขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการเอกชนเอง ผลไม้มีทั้ง
มาจากภายในประเทศเอง เช่น เมืองเมดาน ที่มีการผลิตไม้ผลเป็นจานวนมาก และนาเข้าจากต่างประเทศ เช่น
นาเข้าลองกอง ทุเรียน แก้วมังกรจากประเทศไทย นาเข้ากระเทียม และมันฝรั่งจากจีน ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะนาเข้า
จากประเทศจีนเป็นหลัก ตลาดแห่งนี้ ไม่ได้เน้นเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมี ราคาสินค้าเสรีตามกลไกตลาด
แต่ราคาสินค้าเกษตรจะสูงในช่วงเทศกาลต่างๆ ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาค้าขายในตลาดแห่งนี้ต้องเช่า
พื้นที่ ซึ่งจะมีการประมูลพื้นที่ 2 ครั้งต่อปี

ตลาด Kramat Jati, Whole sale market, East Jakarta
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3.3 ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเอง
ได้รับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผัก การเก็บรักษาพืชผัก การตลาด และการดาเนินงานใน
รูปกลุ่มเกษตรกร รวมถึงระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสาหรับสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
3.4 ประโยชน์ที่ได้รับต่อหน่วยงาน
หน่วยงานได้สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และกรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือกันในด้านวิชาการ
การส่งเสริมการเกษตร การวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเทคโนโลยีทางการเกษตร และตลาดสินค้าเกษตร
ต่อไป
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
4.1 ปัญหา/อุปสรรค
กระทรวงเกษตร ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ยืนยันกาหนดการดูงานในเวลากระชั้นชิด ทาให้
การติดต่อดาเนินการเรื่องหนังสือ/เอกสาร ราชการต่างๆ ต้องดาเนินการอย่างรีบเร่งเพื่อให้ทันเวลา
4.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เป็นกิจกรรมที่ดี ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรชาวอินโดนีเซีย และ
นักวิชาการเกษตรของไทยในเรื่องการผลิตพืชผัก นอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กระทรวงเกษตร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ
ประเทศไทย
4.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
การศึกษาดูงานในต่างประเทศ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และขยายวิสัยทัศน์
ได้รับประโยชน์ทั้งการพัฒนาตนเองในการบริหารจัดการในบทบาทหน้าที่ และพัฒนาหน่วยงาน องค์กร
อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในข้อมูลด้านการผลิต การตลาด เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC ในปี 2558 ต่อไป
ลงชื่อ……………………….………………………………………………...

4.4 ผู้ประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล นางสุกัญญา ตู้แก้ว โทรศัพท์ 0-2940-6106
e-mail kunny_doae@yahoo.com

