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บทคัดย่อ
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ 

ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการส่งออก เนื่องจากผลผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานการ 
ส่งออกยังมีจำกัด มีการปนเปีอนของศัตรูพ ืชกักกัน และผลผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความ 
ต้องการของตลาดในบางฤดูกาล การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตลุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้ที่ 
ซ่อนอยู่ในการปฏิบัติของผู้ประกอบการฟาร์มกล้วยไม้สกุลหวายที่มีผลผลิตเป็นไปตาม 
มาตรฐานการส่งออก 2) ตรวจประเมินฟาร์มตามหลักเกณฑ์ของการรับรองฟาร์มที่มีการ 
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 3) พัฒนานวัตกรรมการจัดการฟาร์มกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต การวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1. ระบุพื้นที่ซึ่งมีการทำฟาร์ม 
กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายมากที่สุด เพื่อกำหนดจุดเก็บตัวอย่างและตัวแทนด้านภูมิป้ญญา
2. ตรวจประเมินฟาร์มตามหลักเกณฑ์ของการรับรองฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
3. ด้นหาความรัที่ซ่อนอยู่ในแนวปฏิบัติด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้ Research 
guidelines โดยเก็บข้อมูลช่วงเดือนกันยายนลึงธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ประกอบการทั้งหมด มีประสบการณ์ในการจัดการฟาร์มกล้วยไม้อย่างดืยิ่ง โดยมีการ
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ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ มีภูมิปัญญาที่โดดเด่นได้แก่ การใซ้บล็อกคอนกรีตเป็นวัสดุปลูกเพื่อ 
ยืดอายุกล้วยไม้ การพยากรณ์การระบาดของเพลี้ยไฟ บั่วกล้วยไม้ และหอยทาก ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงกว่าการประเมินศัตรูพืชแบบรวดเร็ว และการเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาลโดย 
การตัดหน่ออ่อนในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อบังคับให้ลำหลังออกดอกโด่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งตรงกับช่วงที่ดอกกล้วยไม้มีมูลค่าสูง

คำสำคญั: การจัดการฟาร์มกล้วยไม้สกุลหวาย /  องค์ความรู้ที่ฝืงในตัวคน /
กล้วยไม้ตามมาตรฐานการส่งออก
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Abstract

Thailand is the world's largest producer and exporter o f cut flowers, 
orchids: Dendrobium. Flowever, the expansion of exports could not achieve 
the goal. Due to  the production that is in accordance with export standards 
is still limited, contamination o f quarantine pests and less productivity while 
the market has high demand. The objectives o f this research were 1) to  find 
the indigenous knowledge of Dendrobium orchid o f entrepreneurs whose 
production was in accordance with export standards 2) to  evaluate the farms 
according to  the criteria of Good Agricultural Practices with scientific 
processes 3) to  develop innovation in managing Dendrobium farms to 
increase productivity by complying with export standards with the following 
processing, i.e., step 1: selected the top three quantity o f orchid cut - flower
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farming area as sample sites for collecting scientific data and find the 
wisdom agents, step 2: examined the farms according to the criteria o f Good 
Agricultural Practices w ith a scientific process, step 3: collected qualitative 
data using research guidelines for in - depth interviews to find the indigenous 
knowledge. Data collection was carried out during September to  December 
2018. The research found that all entrepreneurs had experiences in orchid 
farm management through family business inheritance. Using concrete 
blocks as planting material was an outstanding wisdom resulting in life 
prolongation o f orchids and rapid orchid forecast (Thrips poim i Korny, 
Contarinio กาoculipennis and Succinea chrysis). Additionally, cutting off 
young shoots in February was forcing the new shoot blooming off - season 
during May - June to  produce high value productivity.
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