“ผูนําอุตสาหกรรมไมดอกที่ยิ่งใหญของโลก”
ชัญญา ทิพานุกะ หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร

แรงบันดาลใจในการจุดประกายใหชีวติ เริม่ ตนจากสิ่งเล็ก ๆ เฉกเชนไมดอกเริ่มตนจากเมล็ดพันธุ
เล็ก ๆ นําไปสูการเกิดชีวิตใหม การพัฒนาสิ่งใหม ๆ ใหเจริญงอกงามขึ้น นวัตกรรมในวงการไมดอกของประเทศ
เนเธอรแลนด ทําใหอุตสาหกรรมไมดอกเจริญรุงเรือง มีดอกไมที่มีคณ
ุ ภาพดีขึ้น มีชวี ติ ใหมเกิดขึ้นมากมาย ดอกไม
ที่บานสะพรั่งจํานวนมากนี้ มีทั้งขนาดใหญขึ้น สดสวยมากขึ้น ปริมาณมากขึ้น อยางไรก็ตาม แมจะเปนสิ่งที่ยาก
และทาทาย แตเปนภาระหนาที่ของนักปรับปรุงพันธุและนักขยายพันธุ ที่จะตองสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้น
ในโลกกลม ๆ ใบนี้ อยางไมมีวันหยุดนิ่ง

‘Bloomin’ Holland theme park’ อุทยานดอกไมของประเทศเนเธอรแลนดตงั้ อยูใกลกับ
สนามบิน Schiphol กรุงอัมเสตอรดัม จะเปนสถานที่จัดแสดงนวัตกรรม และทิศทางการพัฒนาสรางสรรคดาน
ไมดอกลาสุด อันนําไปสูการสรางรายไดหมุนเวียนใหกับประเทศ ปละประมาณ 4.1 พันลานยูโร ซึ่งจะเปดตัว
อยางเปนทางการในป 2014 แตกอนเวลานั้นจะมาถึง งาน“พืชสวนโลก Floriade 2012” ไดนําเสนอนวัตกรรม
ไมดอกลาสุดของประเทศเนเธอรแลนด ในหอแสดง (Pavilion) ชื่อ ‘Bloomin’ Holland Flower Innovations
งานพืชสวนโลก Floriade จัดขึ้นทุก ๆ 10 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหประเทศตางๆ
ทั่วโลกไดแสดงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑพืชสวนของแตละ
ประเทศ ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการคาและขยายตลาดสินคาพืชสวนออกไปใหกวางขวาง ในปนี้ Floriade 2012
จัดขึ้นภายใตหวั ขอ “Be part of the theatre in nature” หรือ “รวมเปนสวนหนึ่งของโรงละครในธรรมชาติ”
ระยะเวลาการจัดงาน 6 เดือน เริ่มมาแลวตัง้ แตวนั ที่ 5 เมษายน และจะสิ้นสุดในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ เมือง Venlo
ประเทศเนเธอรแลนด มีประเทศตาง ๆ เขารวมจัดแสดง ประมาณ 40 ประเทศ ผูเขียนไดไปปฏิบัตงิ านในฐานะ
ผูจัดการโครงการรวมงานแสดงพืชสวนโลก Floriade 2012 ชุดที่ 1 (ระหวางวันที่ 19 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2555)
ในโอกาสที่ประเทศไทยไดไปโชวเสนหแ หงสีสัน และความงดงามของไมดอกไมประดับไทยอวดสายตาชาวโลก
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรรวมบูรณาการกับหนวยงานที่เกีย่ วของเปน
ตัวแทนประเทศไทยเขารวมจัดแสดงนิทรรศการพืชสวนไทยภายในงานดังกลาว จึงถือโอกาสนี้นํานวัตกรรม และ
ขอมูลตาง ๆ ทีน่ าสนใจในงานมาเผยแพร ใหผูที่เกี่ยวของในวงการไมดอก และผูสนใจทั่วไปไดทองโลกกวางไป
พรอม ๆ กัน โดยฉบับนี้จะไดกลาวถึงนวัตกรรมตาง ๆ ทีท่ ําใหประเทศเนเธอรแลนดกาวสูความยิง่ ใหญใน
อุตสาหกรรมไมดอกไมประดับของโลก
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แสงที่เหมาะสม (The right light)
แสงประกอบดวยคลื่นความถี่ที่หลากหลาย ตนไมใชเพียงคลื่นความถี่บางชวงเพื่อการสังเคราะห
แสงในการเปลี่ยนจากพลังงานแสงใหเปนพลังงานเพื่อการเจริญเติบโต นั่นคือเหตุผลที่ทําไมผูปลูกไมดอกจํานวน
มากขึ้นและมากขึ้น หันมาใชหลอดไฟ LED สีตาง ๆ ที่มีคลื่นความถี่ที่เหมาะสมเปนที่ตองการอยางแทจริงของ
ตนไม ซึ่งจะชวยเพิ่มปริมาณแสงที่เหมาะสมสําหรับการใหผลผลิต และชวยประหยัดการใชพลังงานได รอยละ
30-50 เปรียบเทียบกับแสงโซเดียมที่ใชในอดีต

การลดความเสียหายของสดที่เนาเสียงาย (Less perishable)
ไมตัดดอกและไมหวั ที่เก็บเกี่ยวแลว เปนของสดเสียหายเนาเปอยไดงา ย เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
ใหสามารถอยูไ ดนานที่สุด P-ViAtion ไดพัฒนา Liquidseal สารเคลือบที่ใชฉีดพนทันทีหลังการเก็บเกี่ยว ทําให
ดอกไมและไมหัวที่เก็บเกีย่ วแลวอยูไดนาน และตานทานตอโรคมากขึ้น นอกจากนั้น Liquidseal ยังมีอิทธิพลตอ
ขบวนการเผาผลาญของพวกไมหวั ดวย และทําใหสามารถลดการใชสารปองกันกําจัดแมลงไดถึง รอยละ 80 ใน
ปจจุบันไดมีการพัฒนาใช Liquidseal ไดผลสําเร็จเปนอยางดี ในไมตัดดอก ไดแก กุหลาบ และเยอบีรา และไมหวั
ไดแก ลีลลี่ และทิวลิป

พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญ (Energy as Key Factor)
เนื่องจากคาใชจายดานพลังงานที่สูงขึ้น หลาย ๆ บริษัทจึงตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และแหลงของพลังงานที่กําลังกลายเปนปจจัยสําคัญใชประกอบการตัดสินใจเกีย่ วกับสถานที่กอตั้งของบริษัท
PrimAviera คือ สถานที่กอตั้งโรงเรือนกระจกเพาะปลูกพืชสวนใกล Aalsmeer ไดเลือกพลังงาน
เหลวที่สะสมอยู ซึ่งรวมถึงกาซคารบอนไดออกไซด และความรอนจากสิ่งอํานวยความสะดวกในการกําจัดของเสียที่
สะสมอยูในบริเวณใกลเคียง และความรอนจากศูนยขอมูลทองถิ่น รวมทั้งแหลงความรอนใตดิน ซึ่งเปนแหลง
พลังงานที่ผูปลูกในพื้นที่ทกุ คนสามารถใชเพื่อควบคุมคาใชจาย และการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่ยั่งยืน

ดอกไมสีรุง (Colouring flowers)
กุหลาบ และเบญจมาศสีรุง เปนอีกขั้นหนึง่ ของการพัฒนา วิธีการคราว ๆ โดยวางดอกกุหลาบ และ
เบญจมาศสีปกติลงในน้ําสารละลายเกลือแรสีที่ตองการ กลีบดอกไมจะเปลี่ยนสีเสมือนกําลังกาวเขาสูงานฉลองที่
ยิ่งใหญ ซึ่งไมพบในธรรมชาติ แตใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติทําใหเปลี่ยนสี นวัตกรรมเปลี่ยนสีดอกไมของประเทศ
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เนเธอรแลนดลาสุดนี้ เปนทีน่ ิยมและตองการในหลายประเทศ เชน ประเทศบราซิล ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา

พลังงานใตพื้นพิภพ (Energy from below the surface)
จํานวนโรงเรือนกระจกที่ใชความรอนจากกาซธรรมชาติสําหรับเพาะปลูกพืช นับวันจะมีจํานวน
นอยลง ๆ เนื่องจากมีทางเลือกลาสุด คือ ‘Kas zonder Gas’ (โรงเรือนกระจกที่ปราศจากกาซ) ซึ่งคิดประดิษฐโดย
Frans Van Zaal Totaal Technik’ โดยใชน้ําใตดินเพื่อทําใหอากาศในโรงเรือนกระจกเย็นหรือรอน แลวใชพัดลมชวย
เปาอากาศที่ถูกทําใหเย็นหรือรอนดังกลาว ภายใตตนพืช เขาไปในโรงเรือนกระจก ทําใหเกิดการไหลเวียนของอากาศ
ที่กอใหเกิดการแผกระจายของอุณหภูมิที่สม่ําเสมอภายในโรงเรือนกระจก ซึ่งจะชวยกระตุน ใหพชื มีการเจริญเติบโต
ดีขึ้น

ภาวะเรือนกระจกอื่น ๆ (The other greenhouse effect)
พืชตองใชกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อการสังเคราะหแสง ผูปลูกไมดอกของประเทศเนเธอรแลนด
ใชกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อกระตุนการเจริญเติบโตของพืชในเรือนกระจก ซึ่งสวนใหญไดมาจากการปลดปลอย
จากเครื่องทําความรอน แตกา ซคารบอนไดออกไซดที่ไดไมบริสุทธ 100 % และทําใหตองใชเครื่องทําความรอน
ในชวงทีไ่ มมคี วามจําเปน OCAP ซึ่งเปนองคกรที่คนพบสารละลายคารบอนไดออกไซดทางตอนใตของประเทศ
เนเธอรแลนด โดยเปนการรวมทุนกับบริษทั น้ํามัน Shell และ Abengoa ซึ่งเปนผูผลิตรายใหญของกาซไฮโดรเจน
และไบเอทานอล ตามลําดับ กาซคารบอนไดออกไซดบริสุทธ เปนผลพลอยไดจากการผลิตกาซดังกลาว ซึ่งในอดีต
ไดปลดปลอยเขาสูบรรยากาศ แตปจจุบนั ถูกสงเพื่อนําไปใชประโยชนยงั โรงเรือนเพาะชําผาน Pipeline (ทอสงผาน
กาซธรรมชาติ) ที่มีอยู และผานเครือขายใตดินขนาดใหญ ซึ่งทําใหลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง
ประมาณ 170,000 ตันตอป และทําใหผูปลูกพืชสวนประหยัดกาซธรรมชาติไดถึง 95 ลานลูกบาศกเมตรตอป

เครื่องอานอุณหภูมิไรสาย (Wireless temperature readings)
การรูสิ่งที่เกิดขึ้นอยางแมนยําในโรงเรือนกระจกสําหรับเพาะปลูกพืช เปนเรื่องที่สําคัญมากสําหรับ
ผูปลูก หลายปมาแลวมีการประดิษฐเครื่องตรวจจับสัญญาณ (Sensor : เซนเซอร) สําหรับใชวัดอุณหภูมิของดิน พืช
และอากาศ ตอจากนั้น เทคนิคการใช เซนเซอร ไดพัฒนาอยางรวดเร็ว มี เซนเซอรชนิดใหมเปดตัวบอยครั้งใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ตัวอยางเชน Nazca IT Solutions’ sensors ถูกพัฒนาขึ้นมาสําหรับธุรกิจการผลิตโกโก
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Greenport Campus ซึ่งเปนองคกรที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือผูประกอบการเนเธอรแลนดให
พัฒนาไปสูระดับความรูและความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใหประเทศ
เนเธอรแลนดสามารถรักษาตําแหนงของคลัสเตอรที่เกี่ยวของกับพืชสวนของประเทศในระดับนานาชาติ ไดอยาง
มั่นคง กาวหนา และเขมแข็งยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไดมีการนํา Wireless temperature readings ไปทดสอบโดยรวมมือกับ
TNO ซึ่งเปนองคกรอิสระดานการสนับสนุนการสรางสรรคนวัตกรรม และ INHolland Unitversity ซึ่งปจจุบันมีการ
นํามาใชในอุตสาหกรรมไมดอกไมประดับดวยแลว

อากาศบริสุทธิ์ (Pure air)
การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตรไดพิสูจนมาเปนเวลานานแลววาตนไมปลดปลอยกาซออกซิเจน
ใหแกสภาพแวดลอม แมในสภาพที่ปลูกหรือตั้งไวในอาคารบานเรือนก็ตาม และเมื่อไมนานมานี้มกี ารคนพบวามี
กลุมพืชบางชนิดที่ชวยกําจัดวัตถุที่เปนมลพิษ เชน ฝุนละอองขนาดเล็ก หรือกาซที่ปลดปลอยจากวัสดุตาง ๆ ใน
อาคาร ซึ่งกลุมพืชดังกลาว มีชื่อเรียกวา Air So Pure ไดแก พืชสกุลตาง ๆ เชน Spathiphyllum (เดหลี),
Nephrolepis (เฟน), Areca (ปาลม), Hedera (ไอวี) เปนตน ซึ่งจะสงผลใหสุขภาพของมนุษยดีขึ้น ประเทศ
เนเธอรแลนดใชกลุมพืชดังกลาวสําหรับการสรางสุขภาพที่ดีในโรงเรียน และทําความสะอาดสภาพแวดลอม
ในอาคารบานเรือน และสํานักงาน

การศึกษาวิจัย DNA (DNA research)
นับเปนเวลาหลายปมาแลวจนถึงปจจุบันทีอ่ ุตสาหกรรมไมดอกไมประดับของประเทศ
เนเธอรแลนด ตองพึ่งพาการศึกษาวิจัยดาน DNA ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะในแงการปรับปรุงพันธุ แตยงั รวมถึงดานอืน่ ๆ
ดวย ยกตัวอยางเชน การคนพบแหลงของโรคพืช หรือเพื่อการใชยนื ยันสิทธิ์การจดสิทธิบัตรที่ถูกตอง
เทคนิคการใชลายพิมพ DNA ( DNA fingerprint techniques) มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ประเทศ
เนเธอรแลนดไดเดินทางเขาสูการเปนศูนยกลางดานวิทยาศาสตรของชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยความรวมมือ
ของนักปรับปรุงพันธุ และนักวิทยาศาสตรที่รวมกันศึกษาเทคนิค DNA สําหรับใชในอุตสาหกรรมไมดอก ซึ่ง
โครงการนี้ไดฝกอบรมนักวิจัย ใหทําการศึกษาคนควาเกีย่ วกับพืช และมีสถาบันใหความรูเปนของตนเองรวมทั้ง
พัฒนาเทคนิคการศึกษาวิจยั ใหม ๆ ที่นาเชือ่ ถือได ซึ่งการมีโครงการศึกษาวิจัยในลักษณะนี้จะชวยสงเสริมสนับสนุน
ใหประเทศเนเธอรแลนดเปนผูนําในการปรับปรุงพันธุไมดอกของโลก
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การนําน้ําเสียกลับมาใชอกี (Recycling waste water)
ทั้งไมดอกและตนไมทกุ ชนิดตองการธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโต บางสวนไดมาจากปุยที่ใส
ใหแกพืช แตปยุ บางสวนที่พชื ใชไมหมดจะถูกชะลางไปกับน้ําทิ้งจากโรงเรือนเพาะปลูก ซึ่งเปนเรื่องที่ไดมีการ
ตระหนักอยางจริงจัง เนื่องจากเปนการใชทรัพยากรที่มีราคาสูงอยางไมมีประสิทธิภาพและตองเสียคาใชจายสูง
ในการบําบัดน้าํ เสีย
ผูปลูกพืชชาวเนเธอรแลนดไดใชเวลาหลายปในการทดลองปลูกเลี้ยงสาหรายในน้ําทิง้ จากโรงเรือน
เพาะปลูกภายใตสภาพแวดลอมที่ไดรับการควบคุม ทําใหสาหรายเจริญเติบโตไดดีมากในสารละลายธาตุอาหารที่
ประกอบดวยไนโตรเจน และฟอสฟอรัส และยังพบวา สาหรายเปนอาหารที่ดีเลิศสําหรับปลาและหอย และตอไป
อาจใชเปนแหลงผลิตพลังงานไดในอนาคต

ไมไครเวฟดิน (Earth Microwave)
ประเทศเนเธอรแลนด มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการผลิตสินคาไมดอกที่มีคุณภาพชัน้ นํา ดินที่
สะอาดจึงจําเปนมากสําหรับการผลิตสินคาเหลานี้ ผูปลูกดอกไมชาวเนเธอรแลนด ใชไอน้ํา และผลิตภัณฑพิเศษ
อบดินเพื่อกําจัดเชื้อรา โรค และสัตวศัตรูพชื อื่นในดินชั้นบน มาเปนเวลาหลายสิบปแลว แตวิธใี หมลาสุดและงายกวา
โดยใช Agritron ซึ่งเปนเครื่องจักรขนาดใหญใชสาํ หรับฆาเชื้อโรคในดินดวยคลื่นไมโครเวฟ โดยพนควันลงในดิน
เพื่อทําความสะอาดดินที่ใชปลูกไมดอกและผัก ซึ่งเปนจุดเริ่มตนสําหรับการผลิตหไดผลผลิตที่ดีที่สุด

เชื้อราชวยตนพืช (Fungae help plants)
ในดินมีทั้งเชื้อราที่เปนประโยชนและเปนโทษอาศัยอยู รากพืชที่กําลังเจริญเติบโตจะผลิต
สารประกอบที่ดึงดูดเชื้อราเหลานี้ ซึ่งอาศัยกินอาหารจากสารประกอบดังกลาว เชื้อราที่ใหโทษสามารถเขาไป
ในระบบรากและทําใหพืชเปนโรค ในขณะที่เชื้อราที่เปนประโยชน ตัวอยางเชน Trichoderma harzianum T-22
เจริญเติบโตบนรากพืชและชวยปกปองตนพืชไมใหเปนโรค โดยการแยงชิงอาหารและพื้นที่อยูอาศัยกับเชื้อราที่เปน
โทษ ทําใหตน พืชแข็งแรงปราศจากโรค ซึ่ง T-22 ถูกใชทันทีหลังจากหวานเมล็ดหรือปลูกพืชเพื่อปองกันการเกิดโรค

สงตรงจากธรรมชาติ (Straight from Nature)
ดอกไมที่มีความสมบูรณ คือ เปาหมายของผูปลูกดอกไมชาวเนเธอรแลนด ผูปลูกตองเผชิญกับการ
คุกคามของทั้งโรค แมลง สัตวศัตรูพืช ซึ่งสวนใหญศัตรูเหลานี้มีศัตรูในธรรมชาติ ตัวอยางเชน แมลงเตาทองชวย
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กําจัดเพลี้ย และไรกําจัดเพลีย้ ไฟ แมลงหวีข่ าว และไรแมงมุม ผูปลูกดอกไมใชประโยชนจากศัตรูธรรมชาติเหลานี้
และพาหะชีวภาพอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลง ดวยวิธีการดังกลาวชวยดูแล
รักษาใหดอกไมสวยงาม มีคณ
ุ ภาพทีด่ ี ซึ่งตองขอบคุณนักวิจยั ที่อุทิศผลงานสําหรับพาหะชีวภาพใหม ๆ ที่เพิ่มขึน้ เปน
จํานวนมาก ทุก ๆ ป

พลังงานจากวัสดุเหลือใช (Raw energy)
นับวันบริษัทที่เกี่ยวของกับไมดอกจํานวนมากขึ้น ๆ มีการติดตั้งโรงหมักที่ใชวัสดุเหลือใช เชน ราก
พืช กิ่งไม หมักรวมกับมูลสัตว เพื่อผลิตเปนกาซชีวภาพ ใชสําหรับผลิตกระแสไฟฟา ความรอน และกาซ
คารบอนไดออกไซด เพื่อใชในโรงเรือนกระจก วัสดุเหลือใชดังกลาวเคยถูกละเลยทิ้งใหสูญเสียไปโดยเปลา
ประโยชน แตในปจจุบนั ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกาซชีวภาพ
Greenport Aalsmeer ประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งเปนศูนยกลางคาและประมูลไมดอกที่ใหญที่สุด
ของโลกมีแผนการผลิตโรงงานไฟฟาจากกาซชีวภาพในอนาคต

หนวยการผลิตพืช (Plant Production Units)
Plantlab องคกรดานการศึกษาวิจยั การผลิตพืช ตั้งอยูที่ สเฮิรทโทเกนบอช (s-Hertogenbosch)
ประเทศเนเธอรแลนด ทํางานอยางแข็งขันโดยมีเปาหมายในอนาคตใหมีหนวยการผลิตพืชที่สามารถกระจายการผลิต
อาหารใหเพียงพอกับความตองการของชุมชนในเมือง โดยหนวยการผลิตพืชจะไดรับการควบคุมอยางเต็มรูปแบบ
เพื่อใชในการผลิตผัก ผลไม ภายใตแสงสีแดง สีฟา และคลื่นแสงสี far red ที่มองไมเห็น (invisible far-red light) ซึ่ง
จะทําใหสามารถผลิตอาหารไดในปริมาณมากใกลเคียงกับความตองการของผูบริโภค รวมทั้งผูบริโภคไดรับ
ประทานผลผลิตที่สดกวา มีคุณภาพดีกวา และรสชาติดีกวา ซึ่งตองขอบคุณสําหรับการเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวของ
เทคโนโลยี ทั้งเทคนิคการผลิตใหม ๆ และแบบจําลองทางคณิตศาสตร ซึ่งหนวยการผลิตพืชดังกลาว จะนําไปสูการ
ปฏิวัติการเจริญเติบโตของพืชอยางแทจริง

กระถางกระดาษ (Paper Pots)
กระถางพลาสติกที่รูจักกันเปนอยางดีกําลังจะหายไป โดยมีกระถางกระดาษทําจากกระดาษเปลือก
หอย (Paper shells) ที่ผลิตขึ้นโดย Van der Knaap-Braam เขามาแทนที่ ซึ่งมีขอดีคือ อากาศสามารถถายเทไดสะดวก
มีการผสมผสานที่สมบูรณของอากาศและน้ําในกระถาง ทําใหมั่นใจไดวามีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
รากพืชไดเปนเวลาหลายป ทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีกวากระถางกระดาษแบบเดิม ๆ ขณะที่ตวั กระถางเองก็ยอย
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สลายไดตามธรรมชาติ นวัตกรรมดังกลาวชวยลดความตองการของอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกไดอยางเห็นไดชัด
รวมทั้งมีผูสนใจนําไปใชในการผลิตตนไมและไมดอกเปนจํานวนมาก

เครื่องมือตรวจวัดไฮเทค (High-tech monitoring)
โรงเรือนกระจกชวยสรางสภาวะที่สมบูรณเพื่อการเจริญเติบโตสําหรับพืช โดยผูปลูก ใชระบบ
Sensor (เซ็นเซอร) ที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง ตัวอยางเชน GrowWatch เปนการเชื่อมโยงของเซ็นเซอร ซอฟแวรและ
ผูใหคําปรึกษา สงผานเซ็นเซอรไรสาย ไปยังคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรที่เปนศูนยกลางอยูท ี่เมืองอัมเสตอรดัม โดย
ขอมูล ประกอบดวย ความชืน้ สัมพัทธในอากาศ ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด อุณหภูมิบริเวณตนพืช
อุณหภูมิหอง การสังเคราะหแสง และอื่น ๆ โดยคาที่วัดไดจะถูกแปลงเปนรูปภาพกราฟฟคและตารางที่ชัดเจน ผูป ลูก
สามารถล็อคอินผานอินเตอรเน็ต เพื่อตรวจสอบสภาพการปลูกพืชในเรือนกระจกในชวงเวลาใด ๆ ก็ได ทําใหผูปลูก
ทราบสภาวะขอจํากัดของสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช และสามารถแกไขให
เหมาะสมไดทนั ทวงที หากไมเปนไปตามแผนที่วางไว

เครื่องคัดแยกกุหลาบ (Sorting roses)
การเตรียมดอกกุหลาบใหอยูในสภาพสมบูรณเพื่อเขาสูต ลาดประมูล เปนงานที่ละเอียด TRS Rose
Processing Machine เปนเครื่องจักรชนิดใหมในการเตรียมดอกกุหลาบที่ถูกเก็บเกีย่ วมาแลว และถูกนําเขาเครื่องคัด
แยก ทีใ่ ชระบบออพติคอลอานและแยกขนาดและคุณภาพของดอกกุหลาบ รวมทั้งตรวจสอบความเจริญเติบโตเต็มที่
อยางสมบูรณ สี และรูปรางของทุกดอก โดยดอกกุหลาบที่ถูกคัดแยกแลว จะไดรับการบรรจุเปนชอที่มีความ
สม่ําเสมออยางดีที่สุด เตรียมพรอมสําหรับการขนสง

ภาพเอ็กซเรย (X- ray images)
Havatec ไดพัฒนาเครื่องคัดแยกทีต่ องอาศัยภาพเอ็กซเรย ซึ่งสามารถทําใหคอมพิวเตอรชวยตัดสิน
ไดภายในเสี้ยววินาทีวาดอกไมมีมาตรฐานสูงตามที่ผูปลูกคาดหวังไวหรือไม จากนั้นจะคัดแยกความยาว น้ําหนัก
และความเจริญเติบโตเต็มที่อยางสมบูรณ โดยขอมูลขนาดใหญมากในภาพเหลานี้ตองการกราฟฟคการด ที่มี
ความเร็วสูงมาก ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ อุตสาหกรรมเกมสไดมีการพัฒนาใหมลาสุด โดยผลิตการดที่มีความเร็วอยางที่
ตองการไดสําเร็จเปนครั้งแรก
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นวัตกรรมดานไมดอกทีพ่ ฒ
ั นามาอยางตอเนื่องรวมถึงนวัตกรรมลาสุดที่กลาวถึงขางตน ทําให
ประเทศเนเธอรแลนดเปนประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมไมดอกชั้นนําล้ําหนากวาประเทศใด ๆ ในโลก มีเพียงใน
ประเทศเนเธอรแลนดเทานัน้ ที่จะไดเห็นไมดอกพันธุใหม ๆ จํานวนมากมายเบงบานแขงกับแสงตะวัน ซึ่งแทบไม
ตองสงสัยเลยวานักปรับปรุงพันธุชาวเนเธอรแลนดไดสะสมประสบการณมาแลวหลายศตวรรษ จึงทําใหสามารถ
พัฒนาพันธุตามธรรมชาติเปนพันธุใหม ๆ ออกมาอวดโฉมสูสายตาชาวโลกในปที่จะมาถึงนี้ และตอไปไมมีที่สิ้นสุด
เมื่อหันกลับมามองประเทศไทย ซึ่งมีนักวิจัยที่มีความคิดสรางสรรค จากหนวยงานวิจยั ทั้งภาครัฐ
วิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาตาง ๆ มากมาย และแมแตผูประกอบการ และเกษตรกร หากรวมมือ
รวมใจมุงมัน่ พัฒนาวงการไมดอกอยางมีทศิ ทาง ก็นาจะสามารถแขงขันกับตางประเทศได ประกอบกับประเทศไทย
ซึ่งมีคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ ไดจดั ทํายุทธศาสตรการแขงขันกลวยไมไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559 ซึ่งมี
เปาหมายสงออกกลวยไม 10,000 ลานบาท ในป 2559 และไดมกี ารแตงตั้งคณะทํางานวิจยั และพัฒนากลวยไม ภายใต
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการแขงขันกลวยไมไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559 ซึ่งคณะทํางาน ฯ ได
ยกรางแผนยุทธศาสตรดานการวิจัยกลวยไม และจัดสัมมนาประชาพิจารณรวมกับผูเกีย่ วของในวงการ จะไดนําเสนอ
แผน ฯ ตอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการแขงขันกลวยไมไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559 และ
คณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ ใหความเห็นชอบในเร็ว ๆ นี้ เพื่อประกาศเปนยุทธศาสตรการวิจัยของชาติตอไป
ดังนั้น ประเทศไทยคงไมนอ ยหนา และมีโอกาสกาวสูผูนําอุตสาหกรรมไมดอกในภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก ได
ไมไกลเกินฝน....

1. 7979 Flower Innovations Pavilion

4. 7921 การใช Liquidseal ในกุหลาบ

2. 7863 ชีวิตใหมเริ่มตนจากเมล็ดพันธุเล็ก ๆ

5. 7920 พลังงานเปนปจจัยสําคัญ
3. 7923 แสงที่เหมาะสมกับความตองการของพืช

6. 7919 กุหลาบสีรุง

8. 7917 กาซคารบอนไดออกไซดถูกสงผาน Pipeline
ไปยังโรงเรือนเพาะปลูก

7. 7918 พลังงานใตพื้นพิภพ

9. 7915 เครื่องอานอุณหภูมิไรสาย

10. 7912 การศึกษาวิจัย DNA

12. 7911 การปลูกเลี้ยงสาหรายจากน้าํ ทิ้ง

11. 7913 อากาศบริสุทธิ์ดวย Air So Pure

13. 7908 ไมโครเวฟดิน

14. 7926 เชื้อราชวยพืชไมใหเปนโรค

16. 7935 พลังงานจากวัสดุเหลือใช

15. 7930 สงตรงจากธรรมชาติ

17. 7939 หนวยการผลิตพืช

18. 7942 กระถางกระดาษ

20. 7949 เครื่องคัดแยกกุหลาบ

19. 7946 เครื่องมือตรวจวัดไฮเทค

21. 7955 ภาพเอกซเรย

22. นักปรับปรุงพันธกับประสบการณที่สะสมมานานศตวรรษ

โฟลเดอร เลือก 1 ใชคําบรรยายใตภาพวา “ดอกไมที่เบงบานดวยผลงานนวัตกรรม”

