
 “ผูนําอุตสาหกรรมไมดอกท่ียิ่งใหญของโลก” 

            ชัญญา ทิพานุกะ หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ  

                           สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

  แรงบันดาลใจในการจดุประกายใหชีวติ เร่ิมตนจากส่ิงเล็ก ๆ เฉกเชนไมดอกเร่ิมตนจากเมล็ดพันธุ

เล็ก ๆ นําไปสูการเกิดชีวิตใหม การพัฒนาส่ิงใหม ๆ ใหเจริญงอกงามข้ึน นวัตกรรมในวงการไมดอกของประเทศ

เนเธอรแลนด ทําใหอุตสาหกรรมไมดอกเจริญรุงเรือง มีดอกไมท่ีมีคุณภาพดีข้ึน มีชีวติใหมเกิดข้ึนมากมาย ดอกไม          

ท่ีบานสะพร่ังจํานวนมากน้ี มีท้ังขนาดใหญข้ึน สดสวยมากข้ึน ปริมาณมากข้ึน อยางไรก็ตาม แมจะเปนส่ิงท่ียาก           

และทาทาย แตเปนภาระหนาท่ีของนักปรับปรุงพันธุและนักขยายพันธุ ท่ีจะตองสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกดิข้ึน             

ในโลกกลม ๆ ใบนี้ อยางไมมีวันหยุดนิ่ง                                                                                                                                       

 ‘Bloomin’ Holland theme park’ อุทยานดอกไมของประเทศเนเธอรแลนดตัง้อยูใกลกับ

สนามบิน Schiphol กรุงอัมเสตอรดัม จะเปนสถานท่ีจัดแสดงนวัตกรรม และทิศทางการพัฒนาสรางสรรคดาน              

ไมดอกลาสุด อันนําไปสูการสรางรายไดหมุนเวียนใหกับประเทศ ปละประมาณ 4.1 พันลานยูโร ซ่ึงจะเปดตัว            

อยางเปนทางการในป 2014 แตกอนเวลานั้นจะมาถึง  งาน“พืชสวนโลก Floriade 2012” ไดนําเสนอนวัตกรรม           

ไมดอกลาสุดของประเทศเนเธอรแลนด ในหอแสดง (Pavilion) ช่ือ ‘Bloomin’ Holland Flower Innovations   

  งานพืชสวนโลก  Floriade  จัดข้ึนทุก ๆ  10 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหประเทศตางๆ 

ท่ัวโลกไดแสดงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑพืชสวนของแตละ

ประเทศ ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการคาและขยายตลาดสินคาพืชสวนออกไปใหกวางขวาง ในปนี้ Floriade 2012          

จัดข้ึนภายใตหวัขอ “Be part of the theatre in nature” หรือ “รวมเปนสวนหนึ่งของโรงละครในธรรมชาติ” 

ระยะเวลาการจัดงาน 6 เดือน เร่ิมมาแลวตัง้แตวนัท่ี 5 เมษายน และจะส้ินสุดในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2555 ณ เมือง Venlo 

ประเทศเนเธอรแลนด มีประเทศตาง ๆ เขารวมจัดแสดง ประมาณ 40 ประเทศ  ผูเขียนไดไปปฏิบัตงิานในฐานะ

ผูจัดการโครงการรวมงานแสดงพืชสวนโลก Floriade 2012 ชุดที่ 1 (ระหวางวนัท่ี 19 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2555) 

ในโอกาสที่ประเทศไทยไดไปโชวเสนหแหงสีสัน และความงดงามของไมดอกไมประดับไทยอวดสายตาชาวโลก 

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรรวมบูรณาการกับหนวยงานที่เกีย่วของเปน

ตัวแทนประเทศไทยเขารวมจัดแสดงนิทรรศการพืชสวนไทยภายในงานดังกลาว จึงถือโอกาสนี้นํานวัตกรรม และ

ขอมูลตาง ๆ ท่ีนาสนใจในงานมาเผยแพร ใหผูท่ีเกี่ยวของในวงการไมดอก และผูสนใจท่ัวไปไดทองโลกกวางไป

พรอม ๆ กัน โดยฉบับนี้จะไดกลาวถึงนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีทําใหประเทศเนเธอรแลนดกาวสูความยิง่ใหญใน

อุตสาหกรรมไมดอกไมประดับของโลก 
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แสงท่ีเหมาะสม (The right light) 

  แสงประกอบดวยคล่ืนความถ่ีท่ีหลากหลาย ตนไมใชเพยีงคล่ืนความถ่ีบางชวงเพื่อการสังเคราะห

แสงในการเปล่ียนจากพลังงานแสงใหเปนพลังงานเพ่ือการเจริญเติบโต นั่นคือเหตุผลท่ีทําไมผูปลูกไมดอกจํานวน

มากข้ึนและมากข้ึน หันมาใชหลอดไฟ LED สีตาง ๆ ท่ีมีคล่ืนความถ่ีท่ีเหมาะสมเปนท่ีตองการอยางแทจริงของ 

ตนไม ซ่ึงจะชวยเพิ่มปริมาณแสงท่ีเหมาะสมสําหรับการใหผลผลิต และชวยประหยดัการใชพลังงานได รอยละ             

30-50 เปรียบเทียบกับแสงโซเดียมท่ีใชในอดีต 

การลดความเสียหายของสดที่เนาเสียงาย (Less perishable)  

  ไมตัดดอกและไมหวัท่ีเก็บเกี่ยวแลว เปนของสดเสียหายเนาเปอยไดงาย เพื่อยดือายกุารเก็บรักษา 

ใหสามารถอยูไดนานท่ีสุด P-ViAtion ไดพัฒนา Liquidseal สารเคลือบท่ีใชฉีดพนทันทีหลังการเก็บเกี่ยว ทําให

ดอกไมและไมหัวท่ีเก็บเกีย่วแลวอยูไดนาน และตานทานตอโรคมากข้ึน นอกจากนั้น Liquidseal ยังมีอิทธิพลตอ

ขบวนการเผาผลาญของพวกไมหวัดวย และทําใหสามารถลดการใชสารปองกันกาํจดัแมลงไดถึง รอยละ 80 ใน

ปจจุบันไดมีการพัฒนาใช Liquidseal ไดผลสําเร็จเปนอยางดี ในไมตัดดอก ไดแก กหุลาบ และเยอบีรา และไมหวั 

ไดแก ลีลล่ี และทิวลิป  

พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญ (Energy as Key Factor)  

  เนื่องจากคาใชจายดานพลังงานท่ีสูงข้ึน หลาย ๆ บริษัทจึงตองคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

และแหลงของพลังงานท่ีกําลังกลายเปนปจจัยสําคัญใชประกอบการตัดสินใจเกีย่วกับสถานท่ีกอต้ังของบริษัท  

  PrimAviera คือ สถานท่ีกอต้ังโรงเรือนกระจกเพาะปลูกพืชสวนใกล Aalsmeer ไดเลือกพลังงาน

เหลวท่ีสะสมอยู ซ่ึงรวมถึงกาซคารบอนไดออกไซด และความรอนจากส่ิงอํานวยความสะดวกในการกําจัดของเสียท่ี

สะสมอยูในบริเวณใกลเคียง และความรอนจากศนูยขอมูลทองถ่ิน รวมท้ังแหลงความรอนใตดิน ซ่ึงเปนแหลง

พลังงานท่ีผูปลูกในพื้นท่ีทุกคนสามารถใชเพื่อควบคุมคาใชจาย และการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตท่ียั่งยืน 

ดอกไมสีรุง (Colouring flowers)  

  กุหลาบ และเบญจมาศสีรุง เปนอีกข้ันหนึง่ของการพัฒนา วิธีการคราว ๆ โดยวางดอกกุหลาบ และ

เบญจมาศสีปกติลงในน้ําสารละลายเกลือแรสีท่ีตองการ กลีบดอกไมจะเปล่ียนสีเสมือนกําลังกาวเขาสูงานฉลองท่ี

ยิ่งใหญ ซ่ึงไมพบในธรรมชาติ แตใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติทําใหเปล่ียนสี นวัตกรรมเปล่ียนสีดอกไมของประเทศ 
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เนเธอรแลนดลาสุดนี้ เปนท่ีนิยมและตองการในหลายประเทศ เชน ประเทศบราซิล ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา 

พลังงานใตพ้ืนพิภพ (Energy from below the surface)  

  จํานวนโรงเรือนกระจกท่ีใชความรอนจากกาซธรรมชาติสําหรับเพาะปลูกพืช นับวนัจะมีจํานวน

นอยลง ๆ เนื่องจากมีทางเลือกลาสุด คือ ‘Kas zonder Gas’ (โรงเรือนกระจกท่ีปราศจากกาซ) ซ่ึงคิดประดิษฐโดย 

Frans Van Zaal Totaal Technik’ โดยใชน้ําใตดินเพื่อทําใหอากาศในโรงเรือนกระจกเย็นหรือรอน แลวใชพัดลมชวย

เปาอากาศท่ีถูกทําใหเย็นหรือรอนดังกลาว ภายใตตนพืช เขาไปในโรงเรือนกระจก ทําใหเกิดการไหลเวียนของอากาศ

ท่ีกอใหเกิดการแผกระจายของอุณหภูมิท่ีสม่ําเสมอภายในโรงเรือนกระจก ซ่ึงจะชวยกระตุนใหพชืมีการเจริญเติบโต

ดีข้ึน 

ภาวะเรือนกระจกอื่น ๆ (The other greenhouse effect) 

  พืชตองใชกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อการสังเคราะหแสง ผูปลูกไมดอกของประเทศเนเธอรแลนด

ใชกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อกระตุนการเจริญเติบโตของพืชในเรือนกระจก ซ่ึงสวนใหญไดมาจากการปลดปลอย

จากเคร่ืองทําความรอน แตกาซคารบอนไดออกไซดท่ีไดไมบริสุทธ 100 % และทําใหตองใชเคร่ืองทําความรอน

ในชวงท่ีไมมีความจําเปน OCAP ซ่ึงเปนองคกรท่ีคนพบสารละลายคารบอนไดออกไซดทางตอนใตของประเทศ

เนเธอรแลนด โดยเปนการรวมทุนกับบริษทัน้ํามัน Shell และ Abengoa ซ่ึงเปนผูผลิตรายใหญของกาซไฮโดรเจน

และไบเอทานอล ตามลําดับ กาซคารบอนไดออกไซดบริสุทธ เปนผลพลอยไดจากการผลิตกาซดังกลาว ซ่ึงในอดตี

ไดปลดปลอยเขาสูบรรยากาศ แตปจจุบันถูกสงเพื่อนําไปใชประโยชนยงัโรงเรือนเพาะชําผาน Pipeline  (ทอสงผาน

กาซธรรมชาติ) ท่ีมีอยู และผานเครือขายใตดินขนาดใหญ ซ่ึงทําใหลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง

ประมาณ 170,000 ตันตอป และทําใหผูปลูกพืชสวนประหยัดกาซธรรมชาติไดถึง 95 ลานลูกบาศกเมตรตอป 

เครื่องอานอุณหภูมิไรสาย (Wireless temperature readings)  

  การรูส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยางแมนยาํในโรงเรือนกระจกสําหรับเพาะปลูกพืช เปนเร่ืองท่ีสําคัญมากสําหรับ

ผูปลูก หลายปมาแลวมีการประดิษฐเคร่ืองตรวจจับสัญญาณ (Sensor : เซนเซอร) สําหรับใชวัดอุณหภูมิของดิน พืช 

และอากาศ ตอจากนั้น เทคนิคการใช เซนเซอร ไดพัฒนาอยางรวดเร็ว มี เซนเซอรชนิดใหมเปดตัวบอยคร้ังใน

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน Nazca IT Solutions’ sensors ถูกพัฒนาขึ้นมาสําหรับธุรกิจการผลิตโกโก  
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  Greenport Campus ซ่ึงเปนองคกรท่ีใหการสนับสนุนชวยเหลือผูประกอบการเนเธอรแลนดให

พัฒนาไปสูระดับความรูและความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมในระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อใหประเทศ 

เนเธอรแลนดสามารถรักษาตําแหนงของคลัสเตอรท่ีเกี่ยวของกับพืชสวนของประเทศในระดับนานาชาติ ไดอยาง

ม่ันคง กาวหนา และเขมแข็งยิ่ง ๆ ข้ึนไป ไดมีการนํา Wireless temperature readings ไปทดสอบโดยรวมมือกับ 

TNO ซ่ึงเปนองคกรอิสระดานการสนับสนนุการสรางสรรคนวัตกรรม และ INHolland Unitversity ซ่ึงปจจุบันมีการ

นํามาใชในอุตสาหกรรมไมดอกไมประดบัดวยแลว 

อากาศบริสุทธิ์ (Pure air)  

  การศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตรไดพิสูจนมาเปนเวลานานแลววาตนไมปลดปลอยกาซออกซิเจน

ใหแกสภาพแวดลอม แมในสภาพท่ีปลูกหรือต้ังไวในอาคารบานเรือนก็ตาม และเม่ือไมนานมานี้มีการคนพบวามี

กลุมพืชบางชนิดท่ีชวยกําจดัวัตถุท่ีเปนมลพิษ เชน ฝุนละอองขนาดเล็ก หรือกาซท่ีปลดปลอยจากวัสดุตาง ๆ ใน

อาคาร ซ่ึงกลุมพืชดังกลาว มีช่ือเรียกวา Air So Pure ไดแก พืชสกุลตาง ๆ เชน Spathiphyllum (เดหลี), 

Nephrolepis (เฟน), Areca (ปาลม), Hedera (ไอวี) เปนตน ซ่ึงจะสงผลใหสุขภาพของมนุษยดีข้ึน ประเทศ

เนเธอรแลนดใชกลุมพืชดังกลาวสําหรับการสรางสุขภาพท่ีดีในโรงเรียน และทําความสะอาดสภาพแวดลอม                    

ในอาคารบานเรือน และสํานกังาน 

การศึกษาวิจัย DNA (DNA research)  

  นับเปนเวลาหลายปมาแลวจนถึงปจจุบันท่ีอุตสาหกรรมไมดอกไมประดับของประเทศ

เนเธอรแลนด ตองพึ่งพาการศึกษาวจิัยดาน DNA ซ่ึงไมเพียงแตเฉพาะในแงการปรับปรุงพันธุ แตยงัรวมถึงดานอ่ืน ๆ 

ดวย ยกตัวอยางเชน การคนพบแหลงของโรคพืช หรือเพ่ือการใชยนืยนัสิทธ์ิการจดสิทธิบัตรท่ีถูกตอง 

  เทคนิคการใชลายพิมพ DNA ( DNA fingerprint techniques) มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ประเทศ

เนเธอรแลนดไดเดนิทางเขาสูการเปนศูนยกลางดานวิทยาศาสตรของชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยความรวมมือ

ของนักปรับปรุงพันธุ และนักวิทยาศาสตรท่ีรวมกันศกึษาเทคนิค DNA สําหรับใชในอุตสาหกรรมไมดอก ซ่ึง

โครงการนี้ไดฝกอบรมนักวจิัย ใหทําการศึกษาคนควาเกีย่วกับพืช และมีสถาบันใหความรูเปนของตนเองรวมท้ัง

พัฒนาเทคนิคการศึกษาวิจยัใหม ๆ ท่ีนาเช่ือถือได ซ่ึงการมีโครงการศึกษาวจิัยในลักษณะนี้จะชวยสงเสริมสนับสนุน

ใหประเทศเนเธอรแลนดเปนผูนําในการปรับปรุงพันธุไมดอกของโลก 
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การนํานํ้าเสียกลับมาใชอกี (Recycling waste water) 

  ท้ังไมดอกและตนไมทุกชนดิตองการธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโต บางสวนไดมาจากปุยท่ีใส

ใหแกพืช แตปุยบางสวนที่พชืใชไมหมดจะถูกชะลางไปกับน้ําท้ิงจากโรงเรือนเพาะปลูก ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีไดมีการ 

ตระหนกัอยางจริงจัง เนื่องจากเปนการใชทรัพยากรที่มีราคาสูงอยางไมมีประสิทธิภาพและตองเสียคาใชจายสูง             

ในการบําบัดน้าํเสีย  

  ผูปลูกพืชชาวเนเธอรแลนดไดใชเวลาหลายปในการทดลองปลูกเล้ียงสาหรายในนํ้าท้ิงจากโรงเรือน

เพาะปลูกภายใตสภาพแวดลอมท่ีไดรับการควบคุม ทําใหสาหรายเจริญเติบโตไดดีมากในสารละลายธาตุอาหารที่

ประกอบดวยไนโตรเจน และฟอสฟอรัส  และยังพบวา สาหรายเปนอาหารท่ีดีเลิศสําหรับปลาและหอย และตอไป

อาจใชเปนแหลงผลิตพลังงานไดในอนาคต 

ไมไครเวฟดิน (Earth Microwave)  

  ประเทศเนเธอรแลนด มีช่ือเสียงในอุตสาหกรรมการผลิตสินคาไมดอกท่ีมีคุณภาพช้ันนํา ดินท่ี

สะอาดจึงจําเปนมากสําหรับการผลิตสินคาเหลานี้ ผูปลูกดอกไมชาวเนเธอรแลนด ใชไอน้ํา และผลิตภัณฑพิเศษ      

อบดินเพื่อกําจดัเช้ือรา โรค และสัตวศัตรูพชือ่ืนในดนิช้ันบน มาเปนเวลาหลายสิบปแลว แตวิธีใหมลาสุดและงายกวา

โดยใช Agritron ซ่ึงเปนเคร่ืองจักรขนาดใหญใชสําหรับฆาเช้ือโรคในดินดวยคล่ืนไมโครเวฟ โดยพนควันลงในดิน

เพื่อทําความสะอาดดนิท่ีใชปลูกไมดอกและผัก ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนสําหรับการผลิตหไดผลผลิตท่ีดีท่ีสุด 

เชื้อราชวยตนพืช (Fungae help plants) 

  ในดินมีท้ังเช้ือราท่ีเปนประโยชนและเปนโทษอาศัยอยู รากพืชท่ีกําลังเจริญเติบโตจะผลิต

สารประกอบท่ีดึงดูดเช้ือราเหลานี้ ซ่ึงอาศัยกินอาหารจากสารประกอบดังกลาว เช้ือราท่ีใหโทษสามารถเขาไป                 

ในระบบรากและทําใหพืชเปนโรค ในขณะที่เช้ือราท่ีเปนประโยชน ตวัอยางเชน Trichoderma harzianum T-22 

เจริญเติบโตบนรากพืชและชวยปกปองตนพืชไมใหเปนโรค โดยการแยงชิงอาหารและพ้ืนท่ีอยูอาศัยกับเช้ือราที่เปน

โทษ ทําใหตนพืชแข็งแรงปราศจากโรค ซ่ึง T-22 ถูกใชทันทีหลังจากหวานเมล็ดหรือปลูกพืชเพื่อปองกันการเกิดโรค 

สงตรงจากธรรมชาติ (Straight from Nature)  

  ดอกไมท่ีมีความสมบูรณ คือ เปาหมายของผูปลูกดอกไมชาวเนเธอรแลนด ผูปลูกตองเผชิญกับการ

คุกคามของท้ังโรค แมลง สัตวศัตรูพืช ซ่ึงสวนใหญศัตรูเหลานี้มีศัตรูในธรรมชาติ ตัวอยางเชน แมลงเตาทองชวย 
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กําจัดเพล้ีย และไรกําจดัเพล้ียไฟ แมลงหวีข่าว และไรแมงมุม ผูปลูกดอกไมใชประโยชนจากศัตรูธรรมชาติเหลานี้ 

และพาหะชีวภาพอ่ืน ๆ อีกมากมาย เพื่อหลีกเล่ียงการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลง ดวยวิธีการดังกลาวชวยดแูล

รักษาใหดอกไมสวยงาม มีคุณภาพท่ีดี ซ่ึงตองขอบคุณนกัวิจยัท่ีอุทิศผลงานสําหรับพาหะชีวภาพใหม ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนเปน

จาํนวนมาก ทุก ๆ ป 

พลังงานจากวัสดุเหลือใช  (Raw energy)  

  นับวันบริษัทท่ีเกี่ยวของกับไมดอกจํานวนมากข้ึน ๆ มีการติดต้ังโรงหมักท่ีใชวัสดุเหลือใช เชน ราก

พืช กิ่งไม หมักรวมกับมูลสัตว เพื่อผลิตเปนกาซชีวภาพ ใชสําหรับผลิตกระแสไฟฟา ความรอน และกาซ

คารบอนไดออกไซด เพื่อใชในโรงเรือนกระจก วัสดุเหลือใชดังกลาวเคยถูกละเลยท้ิงใหสูญเสียไปโดยเปลา

ประโยชน แตในปจจุบันใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกาซชีวภาพ  

  Greenport Aalsmeer ประเทศเนเธอรแลนด ซ่ึงเปนศูนยกลางคาและประมูลไมดอกที่ใหญท่ีสุด           

ของโลกมีแผนการผลิตโรงงานไฟฟาจากกาซชีวภาพในอนาคต 

หนวยการผลิตพืช (Plant Production Units)  

  Plantlab องคกรดานการศึกษาวิจยัการผลิตพืช ตั้งอยูท่ี  สเฮิรทโทเกนบอช (s-Hertogenbosch) 

ประเทศเนเธอรแลนด ทํางานอยางแข็งขันโดยมีเปาหมายในอนาคตใหมีหนวยการผลิตพืชท่ีสามารถกระจายการผลิต

อาหารใหเพียงพอกับความตองการของชุมชนในเมือง โดยหนวยการผลิตพืชจะไดรับการควบคุมอยางเต็มรูปแบบ

เพื่อใชในการผลิตผัก ผลไม ภายใตแสงสีแดง สีฟา และคล่ืนแสงสี far red ท่ีมองไมเห็น (invisible far-red light) ซ่ึง

จะทําใหสามารถผลิตอาหารไดในปริมาณมากใกลเคียงกบัความตองการของผูบริโภค รวมท้ังผูบริโภคไดรับ

ประทานผลผลิตท่ีสดกวา มีคุณภาพดีกวา และรสชาติดีกวา  ซ่ึงตองขอบคุณสําหรับการเช่ือมโยงเปนหนึ่งเดียวของ

เทคโนโลยี ท้ังเทคนิคการผลิตใหม ๆ และแบบจําลองทางคณิตศาสตร ซ่ึงหนวยการผลิตพืชดังกลาว จะนําไปสูการ

ปฏิวัติการเจริญเติบโตของพืชอยางแทจริง 

กระถางกระดาษ (Paper Pots)  

  กระถางพลาสติกท่ีรูจักกนัเปนอยางดกีําลังจะหายไป โดยมีกระถางกระดาษทําจากกระดาษเปลือก

หอย (Paper shells) ท่ีผลิตข้ึนโดย Van der Knaap-Braam เขามาแทนท่ี ซ่ึงมีขอดีคือ อากาศสามารถถายเทไดสะดวก 

มีการผสมผสานท่ีสมบูรณของอากาศและน้ําในกระถาง ทําใหม่ันใจไดวามีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ

รากพืชไดเปนเวลาหลายป ทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีกวากระถางกระดาษแบบเดิม ๆ ขณะท่ีตวักระถางเองก็ยอย 
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สลายไดตามธรรมชาติ นวัตกรรมดังกลาวชวยลดความตองการของอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกไดอยางเห็นไดชัด 

รวมท้ังมีผูสนใจนําไปใชในการผลิตตนไมและไมดอกเปนจํานวนมาก 

เครื่องมือตรวจวัดไฮเทค (High-tech monitoring)  

  โรงเรือนกระจกชวยสรางสภาวะท่ีสมบูรณเพื่อการเจริญเติบโตสําหรับพืช โดยผูปลูก ใชระบบ 

Sensor (เซ็นเซอร) ท่ีใชเทคโนโลยีระดับสูง ตัวอยางเชน GrowWatch เปนการเช่ือมโยงของเซ็นเซอร ซอฟแวรและ

ผูใหคําปรึกษา สงผานเซ็นเซอรไรสาย ไปยงัคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรท่ีเปนศูนยกลางอยูท่ีเมืองอัมเสตอรดัม โดย

ขอมูล ประกอบดวย ความช้ืนสัมพัทธในอากาศ ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด อุณหภูมิบริเวณตนพืช 

อุณหภูมิหอง การสังเคราะหแสง และอ่ืน ๆ โดยคาท่ีวัดไดจะถูกแปลงเปนรูปภาพกราฟฟคและตารางท่ีชัดเจน ผูปลูก

สามารถล็อคอินผานอินเตอรเน็ต เพื่อตรวจสอบสภาพการปลูกพืชในเรือนกระจกในชวงเวลาใด ๆ ก็ได ทําใหผูปลูก

ทราบสภาวะขอจํากัดของสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช และสามารถแกไขให

เหมาะสมไดทันทวงที หากไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว  

เครื่องคัดแยกกุหลาบ (Sorting roses)  

  การเตรียมดอกกุหลาบใหอยูในสภาพสมบูรณเพื่อเขาสูตลาดประมูล เปนงานท่ีละเอียด TRS Rose 

Processing Machine เปนเคร่ืองจักรชนิดใหมในการเตรียมดอกกุหลาบท่ีถูกเก็บเกีย่วมาแลว และถูกนําเขาเคร่ืองคัด

แยก ท่ีใชระบบออพติคอลอานและแยกขนาดและคุณภาพของดอกกุหลาบ รวมท้ังตรวจสอบความเจริญเติบโตเต็มท่ี

อยางสมบูรณ  สี และรูปรางของทุกดอก โดยดอกกุหลาบท่ีถูกคัดแยกแลว จะไดรับการบรรจุเปนชอท่ีมีความ

สมํ่าเสมออยางดีท่ีสุด เตรียมพรอมสําหรับการขนสง 

ภาพเอ็กซเรย (X- ray images)  

  Havatec ไดพัฒนาเคร่ืองคัดแยกท่ีตองอาศัยภาพเอ็กซเรย ซ่ึงสามารถทําใหคอมพิวเตอรชวยตัดสิน

ไดภายในเส้ียววนิาทีวาดอกไมมีมาตรฐานสูงตามท่ีผูปลูกคาดหวังไวหรือไม จากนั้นจะคัดแยกความยาว น้ําหนกั 

และความเจริญเติบโตเต็มท่ีอยางสมบูรณ โดยขอมูลขนาดใหญมากในภาพเหลานี้ตองการกราฟฟคการด ท่ีมี

ความเร็วสูงมาก ซ่ึงเม่ือเร็ว ๆ นี้ อุตสาหกรรมเกมสไดมีการพัฒนาใหมลาสุด โดยผลิตการดท่ีมีความเร็วอยางท่ี

ตองการไดสําเร็จเปนคร้ังแรก 
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  นวัตกรรมดานไมดอกท่ีพฒันามาอยางตอเนื่องรวมถึงนวัตกรรมลาสุดท่ีกลาวถึงขางตน ทําให
ประเทศเนเธอรแลนดเปนประเทศท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมไมดอกช้ันนําลํ้าหนากวาประเทศใด ๆ ในโลก มีเพียงใน

ประเทศเนเธอรแลนดเทานัน้ท่ีจะไดเหน็ไมดอกพันธุใหม ๆ จํานวนมากมายเบงบานแขงกับแสงตะวนั ซ่ึงแทบไม

ตองสงสัยเลยวานักปรับปรุงพันธุชาวเนเธอรแลนดไดสะสมประสบการณมาแลวหลายศตวรรษ จึงทําใหสามารถ

พัฒนาพันธุตามธรรมชาติเปนพันธุใหม ๆ ออกมาอวดโฉมสูสายตาชาวโลกในปท่ีจะมาถึงนี้ และตอไปไมมีท่ีส้ินสุด  

  เม่ือหันกลับมามองประเทศไทย ซ่ึงมีนักวจิัยท่ีมีความคิดสรางสรรค จากหนวยงานวจิยัท้ังภาครัฐ 

วิสาหกจิ และเอกชน รวมท้ังสถาบันการศึกษาตาง  ๆ มากมาย และแมแตผูประกอบการ และเกษตรกร  หากรวมมือ

รวมใจมุงม่ันพัฒนาวงการไมดอกอยางมีทิศทาง ก็นาจะสามารถแขงขันกับตางประเทศได ประกอบกับประเทศไทย

ซ่ึงมีคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ ไดจดัทํายุทธศาสตรการแขงขันกลวยไมไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559 ซ่ึงมี

เปาหมายสงออกกลวยไม 10,000 ลานบาท ในป 2559 และไดมีการแตงต้ังคณะทํางานวิจยัและพฒันากลวยไม ภายใต

คณะอนกุรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการแขงขันกลวยไมไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559  ซ่ึงคณะทํางาน ฯ ได

ยกรางแผนยุทธศาสตรดานการวิจัยกลวยไม และจัดสัมมนาประชาพิจารณรวมกับผูเกีย่วของในวงการ จะไดนําเสนอ

แผน ฯ ตอคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการแขงขันกลวยไมไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559 และ

คณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ  ใหความเห็นชอบในเร็ว ๆ นี้ เพื่อประกาศเปนยุทธศาสตรการวิจัยของชาติตอไป 

ดังนั้น ประเทศไทยคงไมนอยหนา และมีโอกาสกาวสูผูนําอุตสาหกรรมไมดอกในภมิูภาคเอเชีย และระดับโลก ได

ไมไกลเกนิฝน.... 

 

 

 

 

 



 

1. 7979 Flower Innovations Pavilion 

 

2. 7863 ชีวิตใหมเร่ิมตนจากเมล็ดพันธุเล็ก ๆ 

 

3. 7923 

 

4. 7921 การใช Liquidseal ในกุหลาบ 

 

5. 7920 พลังงานเปนปจจัยสําคัญ 

แสงท่ีเหมาะสมกับความตองการของพืช 



 

6. 7919 กุหลาบสีรุง 

 

 

7. 7918 

 

8. 7917 กาซคารบอนไดออกไซดถูกสงผาน Pipeline 

ไปยังโรงเรือนเพาะปลูก 

 

พลังงานใตพื้นพิภพ 9. 7915 เคร่ืองอานอุณหภูมิไรสาย 



 

10. 7912 การศึกษาวจิัย DNA 

 

11. 7913 

 

12. 7911 การปลูกเล้ียงสาหรายจากน้าํท้ิง 

 

อากาศบริสุทธ์ิดวย Air So Pure 13. 7908 ไมโครเวฟดิน 



 

14. 7926 เช้ือราชวยพืชไมใหเปนโรค 

 

15. 7930 

 

16. 7935 พลังงานจากวัสดุเหลือใช 

 

สงตรงจากธรรมชาติ 17. 7939 หนวยการผลิตพืช 



 

18. 7942 กระถางกระดาษ 

 

19. 7946 

 

20. 7949 เคร่ืองคัดแยกกหุลาบ   

 

เคร่ืองมือตรวจวดัไฮเทค 21. 7955 ภาพเอกซเรย 

 

 



  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 22. นักปรับปรุงพันธกับประสบการณที่สะสมมานานศตวรรษ 

 
 

 
 

 
 

 
 

โฟลเดอร เลือก 1  ใชคําบรรยายใตภาพวา “ดอกไมท่ีเบงบานดวยผลงานนวัตกรรม” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


