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ประวตัคิวามเป็นมา
ภาควชิาพชืสวนจดัตัง้โดยกรมวชิาการเกษตรและป่าไม ้

ในเครอืมหาวทิยาลยัไทเปอมิพเีรยีล (Taihaku (Taipei)
Imperial University) ในระหวา่งการยดึครองของญีปุ่่น
จากน้ันยา้ยไปตัง้ทีเ่มอืงไถจงเพือ่เป็นสถาบนัการเกษตรและป่า
ไมไ้ทจงในปี พ.ศ. 2492 กรมวชิาการเกษตรไดก้ลายเป็นผู ้
กอ่ตัง้ภาควชิาพชืสวน หลงัไดร้บัเอกราชจากการยดึครองจาก
ประเทศญีปุ่่น จงึไดม้กีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเป็นวทิยาลยั
เกษตรกรรมประจาํเมอืงไถจง และมกีารจดัตัง้หอ้งปฏบิตักิาร
วจิยัพชืสวนในภาควชิาพชืไร่ ตอ่มาในปี พ. ศ. 2492 ได ้
เปลีย่นชือ่ภาควชิาเป็นภาควชิาพชืไรแ่ละพชืสวน หลงัจากน้ัน
ไดเ้ปลีย่นเป็นภาควชิาพชืสวนจนถงึในปัจจบุนั ในปี พ. ศ.
2505 ไดม้กีารเพิม่หลกัสตูรปรญิญาโท และในปี 2524 ไดม้ี
การเพิม่หลกัสตูรปรญิญาเอก ปัจจบุนัภาควชิาพชืสวนมี
นักศกึษาปรญิญาตรทีัง้หมด 43 คน นักศกึษาปรญิญาโท 30
คน และนักศกึษาปรญิญาเอก 6 คน

วตัถุประสงค ์
1. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาการเกษตรทีม่คีุณภาพและ
ความตอ้งการของสงัคม ภาควชิาพชืสวนเนน้ใหค้วามรูแ้ก่
นักพชืสวนดว้ยมุมมองและแนวคดิทีท่นัสมยั พรอ้มดว้ย
เทคโนโลยขีัน้สงูและความสามารถในการนําทฤษฎไีปสู่
การปฏบิตัจิรงิ

2. อา้งองิจากหลกัสตูรทางวทิยาศาสตรไ์มผ้ล พชืผกั และ
ดอกไม ้ เชน่ เทคนิคการปรบัปรงุพนัธุส์มยัใหม่,
เทคโนโลยชีวีภาพการจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว และ
เทคโนโลยกีารจดัการการเพาะปลกู เพือ่ใหนั้กเรยีนมทีกัษะ
เฉพาะทางในการจดัการกบัปัญหาในอนาคต

3. หนา้ทีข่องการจดัสวนภูมทิศันค์อืความสวยงามของ
สิง่แวดลอ้มและการทําใหพ้ืน้ทีส่เีขยีวเพิม่ขึน้ และการใช ้
งานทางนิเวศวทิยา ซึง่ไดร้บัการเนน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการดํารงชวีติในของสงัคมสมยัใหม่ และเพือ่
ตอบสนองปัญหาดา้นระบบนิเวศ

ŹΘĂΘŚř ⌂ůŹŃ

Sung, Yu Professor
สรรีวทิยาเมล็ดพนัธุแ์ละการผลติผกั

Lin, Huey-Ling Professor
การวเิคราะหธ์าตอุาหารในไมผ้ล, เทคโนโลยหีลงัการเก็บเกีย่ว
และการเก็บรกัษาผลไม ้ และการออกแบบดอกไมแ้ละการ
ประยกุตใ์ช ้

Wu, Chen-Fa Professor
การประเมนินิเวศวทิยาเพือ่การจดัภมูทิศัน,์ การทดลองและ
การจาํลองสถานการณก์ารจดัสวน

Chang, Chen Professor
การปลกูและขยายพนัธุก์ลว้ยไม,้ การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่, การ
ขยายพนัธุไ์มด้อกและไมด้อกพนัธุพ์ืน้เมอืง

Chang, Jer-Chia Professor
การเพาะปลกู, สรรีวทิยาและการปรบัปรงุพนัธุไ์มผ้ล
Liu, Tung-Chi Assoc. Professor
การออกแบบและวางแผนภมูทิศัน์
Hwang, San-Gwang Assoc. Professor
การผลติผกั, สรรีวทิยาและพนัธศุาสตรข์องผกั
Pan, I-Chun Assoc. Professor
การจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว, การปรบัปรงุพนัธุใ์นระดบั
โมเลกลุ และเทคโนโลยชีวีภาพของพชืสวน

Chen, Ching-Cheng Assist. Professor
สรรีวทิยาของผลไม,้ การปรบัปรงุความหลากหลายของพนัธุ ์
พชื และเทคโนโลยชีวีภาพ

Chen, Yen-Ming Assist. Professor
การปรบัปรงุพนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบั, Gene Transformation 
และ Protoplast Fusion
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2. แปลงทดลอง

ภายในมหาวทิยาลยัมโีรงเรอืน 5 หลงั, โรงเรอืนกระจกสาํหรบั
พชืดดัแปลงพนัธกุรรม 1 หลงั, แปลงทดลอง 2 แห่ง, สนาม
สาธติภูมทิศันพ์ชืสวน 1 แห่งและสวนกลว้ยไมเ้ชงินิเวศ 1 แห่ง
นอกจากนีย้งัมสีถานีวจิยัอกี 2 แห่งไดแ้ก่ สถานีวจิยัพชืสวน
บนพืน้ทีส่งูซ ึง่ตัง้อยูใ่นหมู่บา้น Jen-Ai, เมอืง Nantou และ
สถานีวจิยัองุ่นซึง่ตัง้อยูท่ีช่านเมอืง Taichung ใหบ้รกิารดา้น
การสอน การวจิยัและการสง่เสรมิการเกษตร

3. อุปกรณแ์ละเครือ่งมอื

เคร ือ่งมอืทางวทิยาศาสตร ์ ไดแ้ก่ Atomic Absorption
Spectrometry, Cell Microinjection Apparatus, Laser
Densitometry, High-Performance Liquid
Chromatographer, Temperature and Humidity
Controlled Chambers, Automatic Seeding Operation
System, High Speed Refrigerated Centrifuge, Gas
Chromatography–Mass Spectrometer, Portable
Photosynthesis และ Transpiration Analysis System,
Spectrophotometers, Plant Water Potential Instrument,
Electroporator, Gene Gun Instrument, Cell Fusion
Apparatus, Flow Cytometer, Vegetables Germplasm
Storage Room, Thermal Gradient Germination Table,
Quantitative Real-Time PCR Instrument, Fluorescent
Inverted Microscope, Stomata Conductance Instrument
และ Photosynthetic Apparatus.

4. หนงัสอืและวารสาร

จนี 1,600 คนตะวนัตก 2,500 คนญีปุ่่น 900 คน วารสาร: จนี
60 ชนิดตะวนัตก 35 ชนิดญีปุ่่น 9 ชนิด.

1. อุปกรณก์ารสอนและหอ้งปฏบิตักิาร
ภาควชิาพชืสวนมหีอ้งเรยีนรวมทัง้หมด 4 หอ้ง, หอ้งเรยีนวจิยั
ขนาดเล็ก 3 หอ้ง, หอ้งเขยีนแบบ 1 หอ้ง, หอ้งสมัมนา 1 หอ้ง, 
หอ้งสมุด 1 หอ้ง และหอ้งประชมุ 2 หอ้ง นอกจากนีย้งัมสีมาคม
ภาควชิาพชืสวน, แปลงทดลอง, สถานีวจิยั, หอ้งพกัครแูละ
พืน้ทีอ่ืน่ๆ เพือ่ตอบสนองตอ่การเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย
และภาควชิายงัมหีอ้งปฏบิตักิารทางไมผ้ล, พชืผกั, ไมด้อก, 
การวเิคราะหโ์ภชนาการ, เทคโนโลยชีวีภาพสาํหรบัการ
เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ รวมถงึเคมผีลติภณัฑ ์และหอ้งวจิยัการจดั
สวนภูมทิศัน์ หอ้งปฏบิตักิารแตล่ะหอ้งมเีคร ือ่งมอืทีม่คีวาม
แม่นยาํและระบบการทํางานขัน้สงู นอกจากนีย้งัมหีอ้งเย็น
ขนาดใหญ,่ หอ้ง Control Atmosphere (CA), หอ้งปลอด
เชือ้และหอ้งสาํหรบัการอนุบาลตา่งๆ

Chen, Chin-Mu Assist. Professor
การปรบัปรงุพนัธุไ์มด้อกและอนุรกัษพ์นัธุไ์มด้อกไมป้ระดบั
พืน้เมอืง
Tu, Hung-Ming Assist. Professor
การวางแผนภูมทิศัน,์ นิเวศวทิยาภูมทิศัน,์ ปฏบิตักิารทางพชื
สวน, พืน้ทีก่ารพกัผ่อนและสนัทนาการ และนโยบายทีด่นิ
แห่งชาติ
Chen, Chang-Lin Assist. Professor
สรรีวทิยาของพชืภายใตส้ภาวะเครยีด, การจดัการผลผลติ
หลงัการเก็บเกีย่ว และการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืทีท่นตอ่สภาวะ
ความเครยีด
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1. ไมผ้ล: ขอบเขตงานวจิยั ไดแ้ก่ การขยายพนัธุไ์มผ้ล
ขนาดเล็ก, การจาํแนกและการเลอืกพนัธุไ์มผ้ล, การดดู
ซมึธาตอุาหารและการใชป้ระโยชน,์ เทคโนโลยชีวีภาพและ
การปรบัปรงุพนัธุไ์มผ้ล, สรรีวทิยาของการออกดอกและ
การตดิผลในไมผ้ล, การสงัเคราะหด์ว้ยแสงและ
ความสมัพนัธข์องแหลง่ทีม่าของ source และ sink ของไม ้
ผลตลอดจนชวีวทิยาและการปรบัสภาพการเพาะปลกู
ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ

2. พชืผกั: หวัขอ้การวจิยัมุ่งเนน้ไปทีก่ารจดัการการยา้ยปลกู
ผกั, สรรีวทิยาของเมล็ดพนัธุผ์กั, การอนุบาลและ
เทคโนโลยกีารขยายพนัธุผ์กั, การเพาะปลกูผกัไรด้นิ และ
การพฒันาคณุภาพของพชืสวน

3. ไมด้อกไมป้ระดบั: งานวจิยัมุ่งเนน้ไปทีก่ารปรบัปรงุเทคนิค
การผลติกลา้ไมด้อกไมป้ระดบั, การควบคุมระยะเวลาการ
ออกดอก, การปรบัปรงุคุณภาพไมด้อกไมป้ระดบั, การ
ปรบัปรงุพนัธุ ์และการจดัการหรอืการเก็บรกัษาไมต้ดัดอก

4. เทคโนโลยชีวีภาพ: ดําเนินการวจิยัเกีย่วกบัการพฒันา
เคร ือ่งหมายโมเลกลุในพชืสวน, นวตักรรมและการพฒันา
กลว้ยไมพ้นัธุใ์หม่โดยวธิกีาร gene transformation และ
การพฒันาพชืดดัแปลงพนัธกุรรมใหเ้ป็นเคร ือ่งหมาย
โมเลกลุ

5. การจดัสวนภูมทิศัน:์ โปรแกรมเนน้การวางแผนและ
ออกแบบพืน้ทีก่ลางแจง้ มกีารเนน้การวจิยัเกีย่วกบัการ
วางผงัภูมทิศัน,์ การประเมนิภูมทิศัน,์ การจดัการและการ
ใชท้รพัยากรระบบนิเวศภูมทิศัน,์ การออกแบบการ
เพาะปลกูการเพือ่การพกัผอ่นหยอ่นใจ และนโยบายทีด่นิ
แห่งชาติ

สาขาวชิ า

วิทยาลัยพืชสวน

มหาวิทยาลัยแห่งชาต ิChung Hsing

ไต้หวัน R.O.C.
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