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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ 
2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพ่ือการค้า 

กิจกรรมที่ 3   :  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้รองเท้านารี 
3. ชื่อการทดลองที่ 3.1 (ภาษาไทย)  :  การพัฒนาและปรับปรุงโรงเรือนส าหรับกล้วยไม้รองเท้านารี 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Greenhouse Development for Paphiopedilium   
   Cultivation 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง   :  นายสราวุฒิ ปานทน สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
ผู้ร่วมงาน                            :   

นายวุฒิพล จันทร์สระคู ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
นายนาวี  จิระชีวี  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
นายวิโรจน ์ โหราศาสตร์ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 

 
5. บทคัดย่อ  

การปลูกพืชในโรงเรือนเป็นการควบคุมสภาวะแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสมกับพืชที่จะปลูก โดยเฉพาะพืชที่
ปลูกเลี้ยงยากอย่างกล้วยไม้รองเท้านารีที่มีความบอบบางต่อแสง และการกระแทกของเม็ดฝน นอกจากนี้ยัง
ต้องการอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมจึงจะท าให้เติบโตและขยายพันธ์ได้ดี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนา
และปรับปรุงโรงเรือนกล้วยไม้รองเท้านารีให้สามารถผลิตกล้วยไม้รองเท้านารีได้คุณภาพตามมาตรฐาน ตลอดจน
ให้ได้โรงเรือนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย โดย
ด าเนินการทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรการญจนบุรี  โดยน าโรงเรือนต้นแบบที่มีหลังคาพลาสติกมา
พัฒนาปรับปรุงให้มีการระบายอากาศท่ีดีขึ้นโดยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 2 ตัว บริเวณ
ใต้หลังคาโรงเรือน เปรียบเทียบกับโรงเรือนแบบเกษตรกร โดยท าการวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนทั้ง
สองแบบและภายนอกโรงเรือน ทดสอบด้วยการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีพันธ์เหลืองกาญจน์ ท าการเก็บ
ข้อมูลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบด้านต่างๆของกล้วยไม้รองเท้านารี ผลการทดสอบพบว่า การเปิดพัดลม
ระบายอากาศนาน 30 นาที ร่วมกับการเปิดระบบพ่นหมอกนาน 5 นาที วันละ 3 ครั้ง ในเวลา 11.00 น. 13.00 น. 
และเวลา 15.00 น. จะท าให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนต้นแบบลดลง 2-3 องศาเซลเซียส และรักษาสภาวะแวดล้อม
ภายในโรงเรือนได้นาน 45-60 นาที โดยโรงเรือนแบบเกษตรกรหน่อจะมากกว่าโรงเรือนต้นแบบ แต่โรงเรือน
ต้นแบบมีดอก และฝักมากกว่าโรงเรือนแบบเกษตรกร 
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Abstract 
Crop production in greenhouses is practiced in order to control the suitable 

environment, especially for plants which are difficult to grow like Paphiopedilum as it is sensitive 
to light and rain drops. Furthermore it needs the appropriate temperature and humidity for 
proper growth and propagation. This research was aimed to develop and improve a prototype 
greenhouse for producing Paphiopedilum at standard quality in the western areas of Thailand. 
The research was conducted at  Kanchanaburi Agricultural Research and Development Center, 
Kanchanaburi province. The prototype greenhouse with plastic roof was modified for better 
ventilation system by installing 2 units of the 16 inch-fan under greenhouse’s roof. Another 
greenhouse without plastic roof and fan was built and compare the results of this study. The 
testing was carried out by measuring temperature and humidity inside and outside of both 
greenhouses. The study was conducted by planting the Paphiopedilum Concolor Var stratianum, 
in greenhouses, then collecting the data about the growth and other composition of the 
Paphiopedilum. The results showed that opening ventilation fans for 30 minutes together with 
applying misting system for 5 minutes, 3 times a day at 11:00 am, 13:00 am and 15:00 am could 

reduce inside temperature about 2-3 ◦C for 45-60 minutes. According to the study comparison, 
the greenhouse without plastic roof produced more shoots but the prototype greenhouse 
could yield more blossoms and pods.  
 

6. ค าน า  
กล้วยไม้รองเท้านารีมีหลายชนิดและมีถิ่นก าเนิดในสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่แตกต่างกัน การปลูก

เลี้ยง จ าเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปัญหาที่มีต่อการเพาะปลูกพืชในภูมิภาคเขตร้อนชื้นโดยทั่วไป 

คือ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่สูงมากเกินไปในฤดูฝน และความเข้มของแสงและอุณหภูมิสูงมากเกินไปในช่วงฤดู

ร้อนโรงเรือนจึงเป็นสิ่งส าคัญในการปลูกเลี้ยงให้มีคุณภาพ โดยช่วยควบคุมปริมาณแสงและความชื้นภายใน

โรงเรือนให้สม่ าเสมอได้ และท าให้การจัดการในระบบการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    การปลูกพืชในโรงเรือน

จะช่วยควบคุมปัจจัยส าคัญต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช  ควรออกแบบให้สามารถป้องกันฝน และ

ป้องกันโรคและแมลงได้  มีการระบายอากาศที่ดีไม่ก่อให้เกิดการสะสมความร้อน   อย่างไรก็ตามการผลิตพืชใน

โรงเรือนเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันยังมีน้อยเนื่องจากต้องลงทุนสูง  

ปัจจุบันได้มีการวิจัยและพัฒนาโรงเรือนต้นแบบที่ออกแบบและสร้างโดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม เมื่อ
ปีงบประมาณ 2550-51 ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพโรงเรือนที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และศูนย์วิจัยและ
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พัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี  ซึ่งผลการทดสอบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี พบว่า โรงเรือนต้นแบบ ที่ ศวศ.
จันทบุรี ต้นกล้วยไม้รองเท้านารีมีผลการเจริญเติบโตและคุณภาพเป็นที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับแบบเกษตรกร  
แต่โรงเรือนต้นแบบ ที่ ศวพ.กาญจนบุรี มีผลการทดสอบไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากว่าในปี พ.ศ.
2550-51 จังหวัดกาญจนบุรีประสบปัญหาสภาวะอากาศที่ร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส  มีผลกระทบ
ต่อต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงภายในศูนย์วิจัยฯ โดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ปลูกเลี้ยงในโรงเรือนทดสอบทั้งแบบ
เกษตรกร และโรงเรือนต้นแบบ ซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง ต้นกล้วยไม้เกิดความเสียหายไม่สามารถเก็บข้อมูล
ผลการทดสอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากได้รับแสงแดดจ้าในโรงเรือนแบบเกษตรกร และอากาศร้อนอบอ้าว
ภายในโรงเรือนต้นแบบ  ทั้งนี้คณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรจะมีการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรือนต้นแบบส าหรับ
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีให้มีความเหมาะสมส าหรับพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  และต้องมีการทดสอบ 
ประเมินผลการใช้งานโรงเรือนที่พัฒนาและปรับปรุงแล้วให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และคุ้มค่ากับการลงทุนก็จะเป็น
การส่งเสริมให้มีการผลิตกล้วยไม้รองเท้านารีในระบบโรงเรือนเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น  

 
7. วิธีด าเนินการ    

- อุปกรณ์ 
1) โรงเรือนต้นแบบส าหรับการผลิตกล้วยไม้รองเท้านารีที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และ

โรงเรือนแบบเกษตรกร 
2) ต้นพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี พันธุ์เหลืองกาญน์ 
3) เครื่องมือวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเข้มของแสง แบบอัตโนมัติ 
 

- แบบและวิธีการทดลอง 
 ไม่มีแผนการทดลอง เป็นการทดสอบเปรียบเทียบโรงเรือนต้นแบบกับโรงเรือนแบบเกษตรกร โดยมี

ค่าชี้ผลเป็นผลผลิตกล้วยไม้รองเท้านารีในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพโรงเรือน และระบบการจัดการสภาวะ

แวดล้อมในโรงเรือน ตามเงื่อนไขในการปลูกเลี้ยง   
2) ปรับปรุงต้นแบบโรงเรือนกล้วยไม้รองเท้านารี   ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี  

2.1 ปรับปรุงโครงสร้าง คาน และเสาโรงเรือนให้แข็งแรงขึ้นเพ่ือรองรับการยกระดับหลังคา
พลาสติกให้สูงจากโต๊ะกล้วยไม้กว่าเดิมประมาณ 1 เมตร 

2.2 ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาพลาสติกให้สูงกว่าเดิมโดยใช้โครงสร้างและเสาโรงเรือนเดิม 
2.3 ติดตั้งตาข่ายพรางแสงสีด า ด้านล่างหลังคาพลาสติกเพ่ิมอีกชั้นหนึ่ง พร้อมอุปกรณ์ส าหรับ

เลื่อนปิดเปิดได้สะดวก 
2.4 ออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศภายในโรงเรือน เพ่ือการถ่ายเทของอากาศ 
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3) ทดสอบและประเมินผลประสิทธิภาพโรงเรือนต้นแบบ  โดยทดสอบการลดอุณหภูมิด้วยระบบพ่น
หมอก  และการเปิดพัดลมระบายอากาศ เป็นต้น 

4) วางแผนการทดลองปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี เพ่ือใช้ส าหรับศึกษาเปรียบเทียบโรงเรือนกับวิธีการ
ปฏิบัติแบบเดิม และเก็บข้อมูลพืช 

5) เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในโรงเรือนทดลองทั้งภายในและ ภายนอก ข้อมูลที่เก็บได้แก่ อุณหภูมิ 
และความชื้นสัมพัทธ์  ความเข้มของแสง  และการเจริญเติบโตของพืช 

6) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและทางเศรษฐศาสตร์ หาความคุ้มค่าในการลงทุน 
7) สรุปผลการวิจัย และจัดท ารายงาน  

 
 
 

- เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (เริ่มต้น ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2556)  สถานที่ทดลอง ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ท าการตรวจสอบโรงเรือนพบว่าโครงสร้างโรงเรือนยังอยู่ในสภาพดี มีเพียงความเสียหายเล็กน้อย เช่น สลิง

ยึดโรงเรือนหย่อน พลาสติกมุงโรงเรือนมีคราบตะไคร่น้ าเกาะเป็นจ านวนมาก อุปกรณ์ให้น้ าและระบบพ่นหมอก
เสียหายบางส่วน จึงท าการซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิจากนั้นจึงท าการทดสอบดังนี้ 

1) ก าหนดเวลาให้เปิดระบบพ่นหมอกเพ่ือลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน ในช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิสูง  โดย
ก าหนดให้เปิดวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที ในช่วงเวลา 11.00 น., 13.00 น., 15.00 น. 

 2) ท าการติดตั้ง Watchdog เพ่ือบันทึกค่าสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรือน โดยท าการตั้งค่าให้
บันทึกข้อมูล อุณหภูมิ, ความชื้น เก็บข้อมูลทุกๆ 15 นาที 

3) ติดตั้งตาข่ายพลางแสงเพ่ิมอีก 1 ชั้น ภายใต้หลังคาพลาสติกที่ระดับความสูงประมาณ 2.5 ม. เพ่ือช่วย
ควบคุมอุณหภูมิ ร่วมกับการเปิดระบบพ่นหมอกเพ่ือลดความร้อนภายในโรงเรือน (ภาพที่ 1) ท าการวัดค่าอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนทั้งสองแบบ เทียบกับอุณหภูมิภายนอกโรงเรือน บันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น ทุกๆ 15 นาที ในเดือน
เมษายนที่ช่วงเวลากลางวันมีอากาศร้อนจัด จากอุณหภูมิที่บันทึกไว้ ปรากฏว่าสามารถช่วยลดความร้อนได้ในระดับ
หนึ่ง โดยที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายโรงเรือนทั้งสองแบบจะต่ ากว่าอุณหภูมิภายนอกโรงเรือนประมาณ 2 -4 องศา
เซลเซียส  (ภาพที่ 2) และในขณะที่มีการเปิดระบบพ่นหมอกเสริมเพ่ือช่วยลดอุณหภูมิ อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศา
เซลเซียส โดยอุณหภูมิจะลดลงและจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นมาอยู่ในระดับปกติในเวลา 15-30 นาที ทั้งนี้ขึ้นกับสภาวะ
แวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมเป็นต้น ส่วนในช่วงเดือนพฤษภาคมที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่สูงมาก 
อุณหภูมิภายนอกกับอุณหภูมิภายในโรงเรือนทั้งสองแบบจะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยอุณหภูมิจะแตกต่างกัน
ประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลากลางวันที่มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนเท่านั้น ส่วนในตอนเช้าและตอนเย็นจะมี
อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันมาก 



5 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 การใช้ตาข่ายพรางแสงร่วมกับการพ่นหมอกเพ่ือควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน 
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มุงซาแรน

 
 

ภาพที่ 2 การใช้ซาแรนพรางแสงร่วมกับการพ่นหมอกเพ่ือควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน 
 
 4) ท าการทดสอบการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนด้วยการเพ่ิมลดขนาดความกว้างของช่องเปิด
ด้านข้างด้วยการขยับตาข่ายพรางแสงขึ้น – ลง พบว่า ในโรงเรือนพลาสติกหากมีการเปิดช่องระบายอากาศ
ด้านข้างน้อยเกินไปจะท าให้มีการระบายความร้อนได้ช้าอุณหภูมิภายในโรงเรือนจะสูงกว่าอุณหภูมิในโรงเรือนแบบ
มุงซาแรน และอุณหภูมิภายนอก (ภาพที่ 3 ช่วงเวลา 9.30 – 12.30 น.) ส่วนโรงเรือนแบบมุงซาแรนอุณหภูมิแทบ
ไม่แตกต่างจากอุณหภูมิภายนอก เนื่องจากใช้เพียงซาแรนกันแสงเท่านั้นท าให้มีการระบายอากาศได้ดีกว่า แต่มี
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ข้อเสีย คือ ไม่สามารถกันฝนได้ท าให้ต้นรองเท้านารีเน่าเสียหายมากกว่าโรงเรือนแบบมุงพลาสติก แต่หากมีการ
เปิดช่องว่างด้านข้างมากเกินไปในโรงเรือนแบบมุงพลาสติก ถึงแม้จะท าให้อุณหภูมิภายในใกล้เคียงกับโรงเรือนมุง
ซาแรน แต่ความชื้นจะต่ ามาก (รูปที่ 12 ช่วงเวลา 13.00 – 17.00 น.) เนื่องจากมีการไหลผ่านของอากาศมาก
เกินไป ช่องเปิดด้านข้างจึงควรมีขนาดการเปิดที่เหมาะสม นอกจากนี้ในกรณีที่ ลมสงบจะท าให้อุณหภูมิภายใน
โรงเรือนแบบมุงพลาสติกสูงขึ้น และอากาศภายในร้อนอบอ้าวจึงอาจต้องเพ่ิมการระบายอากาศภายในโรงเรือนให้
มากขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงอุณหภูมิระหว่างวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. (วันที่ 30 ส.ค. 55) 
 

จากการทดสอบการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน พบว่า โรงเรือนพลาสติกเมื่อติดตั้งตาข่ายพรางแสงใต้
หลังคาพลาสติกร่วมกับการเปิดระบบพ่นหมอกจะช่วยลดอุณหภูมิได้ดีในระดับนึง (3-5 องศาเซลเซียส) เมื่อเทียบ
กับอุณหภูมิภายนอก แต่ในช่วงที่ลมสงบภายในโรงเรือนพลาสติกจะร้อนอบอ้าวมาก เนื่องจากมีการถ่ายเทอากาศ
น้อย จึงท าการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 16 นิ้ว (ตารางที่ 1) จ านวน 2 ตัว บริเวณใต้หลังคาพลาสติก เพ่ือช่วย
ระบายอากาศร้อนออกไปจากโรงเรือน โดยมีการติดแผ่นบังลมเพ่ิมเติม (ภาพที่ 5) เพ่ือควบคุมทิศทางลมให้ไหล
ออกไปนอกโรงเรือน จากนั้นท าการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนเปรียบเทียบกับภายนอก
โรงเรือน โดยติดตั้งหัววัดภายในโรงเรือน 3 จุด เพ่ือเปรียบเทียบสภาวะแวดล้อมภายในโรงเรือนที่จุดต่างๆกัน 
ติดตั้งหัววัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์บริเวณใต้หลังคาพลาสติก 1 จุด และติดตั้งหัววัดอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกโรงเรือน 1 จุด 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดพัดลมที่เลือกใช้ 
ขนาดใบพัด มอเตอร์ ควมเร็วรอบ ปริมาณลม 

16 นิ้ว 1/4 HP 220 Volt 1,400 rpm 113 CMM 
 

  
 

ก. พัดลมที่ติดตั้งพร้อมแผ่นบังลม ข. ช่องระบายลมออก 
ภาพที่ 4 ลักษณะการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 

 
ท าการทดสอบโดยการเปิดพัดลม วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ในช่วงเวลา 11.30-12.00 น. และ

ช่วงเวลา 13.30-14.00 น. ท าการบันทึกข้อมูล จากกราฟข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น (ภาพที่ 5 และภาพที่ 6) 
พบว่า ในวันที่มีอากาศร้อนจัดอุณหภูมิภายนอกโรงเรือนสูงสุดมากกว่า 40 องศาเซลเซียส เมื่อเปิดพัดลมร่วมกับ
การพ่นหมอก จะช่วยควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนให้คงอยู่ได้นานขึ้น จากเดิมเมื่อเปิดระบบพ่นหมอกอย่างเดียว
นาน 5 นาที อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส และจะค่อยๆเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้นเป็นปกติในเวลา 15-30 นาที แต่
เมื่อเปิดพัดลมร่วมกับการพ่นหมอก พบว่า อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส แล้วค่อยๆไต่ระดับเพ่ิมขึ้นมาเป็น
ระดับปกติในระยะเวลาที่นานขึ้น คือ 45-60 นาที (ภาพที่ 5) โดยในการใช้พัดลมร่วมกับการพ่นหมอกนั้นอุณหภูมิ
จะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส น้อยกว่าการพ่นหมอกอย่างเดียว (พ่นหมอกอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส) แต่
จะช่วยยืดระยะเวลาการเพ่ิมของอุณหภูมิได้นานกว่า คือ รักษาสภาวะให้อยู่ได้นาน 45-60 นาที ก่อนอุณหภูมิจะ
ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนอยูใ่นระดับปกติ  
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 ภาพที่ 5 แสดงอุณหภูมิเม่ือเปิดพัดลม (29 ส.ค. 56) 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงความชื้นสัมพัทธ์เมื่อเปิดพัดลม (29 ส.ค. 56) 
 
ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต 

ท าการวัดข้อมูลของต้นกล้วยไม้รองเท้านารีด้านต่างๆ ดังนี้ จ านวนต้น/กระถาง จ านวนหน่อ จ านวนดอก 
จ านวนฝัก เปรียบเทียบกันระหว่างโรงเรือนต้นแบบและโรงเรือนแบบเกษตรกร  โดยค่าเฉลี่ยของผลผลิตอ้อยและ
ความหวาน (C.C.S.) แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลผลิตและองค์ประกอบด้านต่างๆของกล้วยไม้รองเท้านารีในโรงเรือนทั้งสองแบบ 
รูปแบบโรงเรือน จ านวนต้น/กระถาง หน่อ ดอก ฝัก 

โรงเรือนต้นแบบ 1.36 43 27 4 
โรงเรือนเกษตรกร 1.36 52 16 3 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า จ านวนต้น/กระถาง มีจ านวนใกล้เคียงกัน โรงเรือนแบบเกษตรกรจะมีจ านวนหน่อ
มากกว่าโรงเรือนต้นแบบ แต่ในโรงเรือนต้นแบบจะมีจ านวนดอก และจ านวนฝักมากกว่าโรงเรือนแบบเกษตรกร  

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการทดลอง พบว่า ในการเพ่ิมตาข่ายพรางแสงใต้หลังคาพลาสติกอีกหนึ่งชั้น ร่วมกับการพ่นหมอก 
และเปิดตาข่ายพรางแสงด้านข้างจะสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงเรือนต้นแบบได้ดีในกรณีที่มีลมพัด
ผ่านโรงเรือน เพราะลมที่พัดผ่านโรงเรือนจะช่วยดึงความร้อนออกจากโรงเรื อนทางช่องเปิดของหลังคาได้ ท าให้
อากาศภายในโรงเรือนมีการถ่ายเท แต่ในกรณีที่ลมสงบ พบว่า อุณหภูมิภายในโรงเรือนจะค่อนข้างสูง เมื่อเปิด
ระบบพ่นหมอกเพ่ือช่วยลดอุณหภูมิจะท าให้ภายในโรงเรือนมีลักษณะร้อนชื้น  เนื่องจากมีการถ่ายเทอากาศน้อย 
เมื่อท าการติดพัดลม ขนาด 16 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ ¼ แรงม้า จ านวน 2 ตัว บริเวณใต้หลังคาพลาสติก พบว่า เมื่อ
เปิดพัดลมเป็นเวลา 30 นาที ร่วมกับการเปิดระบบพ่นหมอกนาน 5 นาที จะช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน
ต้นแบบได้ 2-3 องศาเซลเซียส แต่จะรักษาสภาวะภายในโรงเรือนได้นาน 45-60 นาที โดยควรเปิดพัดลมระบาย
อากาศ วันละ 3 ครั้ง ในช่วงเวลา 11.00 น. 13.00 น. และเวลา 15.00 น. เพื่อช่วยควบคุมสภาวะแวดล้อมภายใน
โรงเรือนให้เหมาะสม  
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 

- จัดท าเอกสารส าหรับการเผยแพร่และแนะน าให้กับเกษตรกรในการแสดงนิทรรศการต่างๆ ของกรม
วิชาการเกษตร 

 

11. ค าขอบคุณ 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากรเกษตรกาญจนบุรีที่ได้ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล

และให้ควมสะดวกในด้านต่างๆ 
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