
1 

 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย :  วิจัยและพัฒนาพริก 

2. โครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาโรงเรือนปลูกพริกและพืชผักเศรษฐกิจโดยควบคุมสภาวะแวดล้อมภายใน 

กิจกรรม:  วิจัยและพัฒนาโรงเรือนปลูกพริกและพืชผักเศรษฐกิจโดยควบคุมสภาวะแวดล้อมภายใน 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  วิจัยและพัฒนาโรงเรือนปลูกพริกและพืชผักเศรษฐกิจโดยควบคุมสภาวะ 

แวดล้อมภายใน 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Research and Development of Greenhouse Technology for Chili 

and Economical Vegetable with Controlled Environment Systems 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง :  นายเวียง  อากรชี สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

ผู้ร่วมงาน       - 

นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ   ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน 

นางสาวพเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ    ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 

นางสาวขนิษฐ์ หว่านณรงค์  วิศวกรการเกษตรช านาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

นายสราวุฒิ ปานทน   วิศวกรการเกษตรช านาญการ  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

นางสาววลีรัตน์ วรกาญจนบุญ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 

นายอุทัย  ธานี    นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ   สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

 

5. บทคัดย่อ  

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่องการพัฒนาโรงเรือนปลูกพริกและพืชผักเศรษฐกิจ โดยการควบคุมสภาวะ
แวดล้อมภายใน โดยโรงเรือนที่สร้างขึ้น ขนาด 14.00 x 30.00 x 3.50 m (กว้าง x ยาว x สูง) หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น 
มุงด้วยกระเบื้องใส มีอุปกรณ์ส าหรับการพ่นหมอกลดอุณหภูมิ พัดลมระบายอากาศ สมการควบคุมการท างานตาม
เงื่อนไข 1) การพ่นหมอก (Fog Cooling and Humidity System) ควบคุมให้พ่นหมอก ถ้าอุณหภูมิข้างใน
โรงเรือนสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ข้างในโรงเรือนต่ ากว่า 65% 2) พัดลมระบายอากาศ 
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(Ventilation System) ควบคุมให้เปิดพัดลมระบายอากาศ ถ้าอุณหภูมิข้างในโรงเรือนสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส 
และร้อนกว่าอุณหภูมิภายนอกโรงเรือนมากกว่า 3 องศาเซลเซียส หรือเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ข้างในโรงเรือนสูงกว่า 
75% และสูงกว่าความชื้นสัมพัทธ์ข้างนอกโรงเรือนมากกว่า 5% ยกเว้นเมื่ออุณหภูมิข้างนอกโรงเรือนต่ ากว่า 15 
องศาเซลเซียส ไม่ต้องเปิดพัดลมระบายอากาศ ผลการทดสอบปลูกพริกขี้หนูพันธุ์ศีรสะเกษ 1 ได้ผลผลิตรวมช่วง
ทดสอบ  145 กิโลกรัม ซึ่งสามารถน าไปท าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ 

ค าส าคัญ  

โรงเรือน, พริก, สภาวะแวดล้อม 

Abstracts 

This research is a study on the development of chili growing plants and economic 
vegetables by controlling the internal environment. The Greenhouses built in size 14.00 x 30.00 
x 3 . 5 0  m (width x length x height) and have 2 -story gable roof with clear tiles. There is 
equipment for fogging to reduce the temperature and have a fan for ventilation. The 
conditional control equation is 1) Fogging control for fogging If the temperature inside the house 
is higher than 40 degrees Celsius and the relative humidity inside the house is below 65%  2) 
Ventilators Control to open the ventilation fan If the temperature inside the house is higher 
than 45 degrees Celsius and is hotter than the outside temperature of the house more than 3 
degrees Celsius or when the relative humidity inside the house is higher than 75%  and higher 
than the relative humidity outside the house more than 5 %  except when the temperature 
outside the house is less than 15 degrees Celsius. Test results of the planting of Srisaket 1 chili can 
yield 145 kilograms which can be used to make quality seeds 
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6. ค าน า                                  

พริกเป็นพืชในเขตร้อนหรือกึ่งร้อนที่ทนความแห้งแล้งได้ดีพอสมควรและสามารถปลูกได้ในดินแทบทุก
ชนิด แต่ดินที่เหมาะสมที่สุดคือ ดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ าได้ดีไม่มีน้ าท่วมขังหรือชื้นแฉะเพราะจะท าให้ราก
เน่าและตายได้ พริกปลูกได้ตลอดปี ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพริก คือ 18-35 องศาเซลเซียส  
ปัจจุบันเกษตรกรได้ปลูกพริกเพ่ือการค้า ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด คือ พริกขี้หนูสวน พริกขี้หนูใหญ่ พริกใหญ่ พริก
หยวกและพริกยักษ์ มีพ้ืนที่ปลูกรวมกว่า 348,457 ไร่ (ยุทธศาสตร์ ปี 59-63) ในจ านวนนี้เป็นพ้ืนที่ปลูกพริกขี้หนู
ใหญ่ถึง 60% ซึ่งได้ผลผลิตพริกสดรวมปีละประมาณ 548,800 ตัน (นิรนาม ข, 2554) ปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งของ
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การปลูกพริก คือโรคและแมลง น้ าฝนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคกุ้งแห้ง โรคใบจุดในพริก 
โรคยอดเน่าและดอกเน่า ซึ่งเป็นโรคที่ระบาดในช่วงที่มีฝนตก (ธนวัฒน์, 2553) และมีโอกาสสร้างความเสียหาย
มากขึ้นโดยเฉพาะในปีที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฝนตกชุกตลอดปี เช่น ปี 2550 เกษตรกรที่จังหวัดสกลนคร
ปลูกพริกแล้วได้ผลผลิตต่ าเพราะฝนตกชุก (นิรนาม ก , 2551) การปลูกพืชในโรงเรือนเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลด
ความรุนแรงของโรคและลดการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคได้ เช่น จากการศึกษาในการปลูกกุหลาบ (นิยมรัฐและ
คณะ, 2539) การปลูกเมล่อนในโรงเรือนของเกษตรกรที่จังหวัดกาญจนบุรี  (มนธีร์, 2549) ซึ่งพบว่าเป็นวิธีการที่
ช่วยให้ ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้นและลดการใช้สารเคมี การปลูกพริกในโรงเรือนอาจช่วยป้องกันและลดความรุนแรง
ของโรคท่ีมีน้ าฝนเป็นสาเหตุได้ซึ่งจะท าให้เกษตรกรใช้สารเคมีลดลง เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรปลูกพริกในฤดูฝนมาก
ขึ้นซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมีราคาแพง โดยเฉพาะการผลิตพริกอินทรีย์ที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศ แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการปลูกพริกในโรงเรือนจึงจ าเป็นต้องมีการวิจัยเพ่ือหารูปแบบและขนาดของ
โรงเรือนที่เหมาะสมส าหรับปลูกพริกให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพ ลดการใช้สารเคมี แม้พริกและพืชผักส่วนใหญ่จะ
เป็นพืชที่มีอายุเพียงหนึ่งถึงสองฤดู แต่มูลค่าของพืชผักเมื่อเทียบกับพ้ืนที่และระยะเวลาในการผลิต จะมีมูลค่าสูง
กว่าพืชอ่ืนๆ และในผักชนิดเดียวกันความแตกต่างของราคาในฤกาลที่ผลิตได้ยาก ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการผลิต 
ท าให้เกษตรกรท าทุกวิถีทางให้ได้ผลผลิตตรงกับช่วงที่ผลผลิตมีราคาแพงกว่า 2 -3 เท่าตัว ในรอบหนึ่งปีหากมีการ
จัดการทีด่ีสามารถผลิตได้หลาย crop เกษตรกรที่ก้าวหน้า ทันสมัย ขยัน จะสามารถปลูกได้ตลอดปี ซึ่งอาจเป็นพืช
ชนิดเดียวหรือปลูกพืชหลายชนิดผสม สลับ หรือหมุนเวียนกันได้ อุปสรรคส าคัญอย่างเดียวที่ท าให้การด าเนินการ
ดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จคือสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน สภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงกะทันหัน รุนแรง และส่งผลในแง่ลบต่อการผลิตทางการเกษตร ทั้งเมื่อมองถึงอนาคตจากข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน ใน 10 ปีข้างหน้า ประชากรจะอยู่ในช่วงผู้สูงอายุ ที่ไม่เหมาะกับการท างานกลางแจ้งที่ไม่มีที่ก าบัง 
ตลอดจนตลาดที่ใช้สุขอนามัยมาเป็นก าแพงกั้นสินค้า การผลิตในสภาพควบคุมจะท าให้ปัญหาการเข้าท าลายของ
ศัตรูพืชน้อยลง สามารถผลิตพืชผักได้ตลอดปี ในที่นี้จะใช้พริกซึ่งเป็นพืชที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าพืชอ่ืนเป็น
พืชหลัก และปลูกพืชผักที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอ่ืนๆปลูกต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

- เพ่ือวิจัยออกแบบโรงเรือนส าหรับการปลูกพริกต้นแบบที่สารถควบคุมสภาวะปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพริก ท าให้สามารถผลิตพริกได้ตลอดปี ไม่มีข้อจ ากัดแม้ในฤดูฝนที่หากปลูกกลางแจ้งจะให้ผลผลิต
ต่ า และผลผลิตที่โรคเข้าท าลายเสียหายเป็นจ านวนมาก ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

- เพ่ือน าไปปรับใช้กับการผลิตพืชผัก หรือพืชอายุสั้นอ่ืนๆที่ให้ผลผลตอบแทนสูง เช่น มะเขือเทศ โรสแมรี่ 
พริกหวาน ผักสลัดซีซาร์ ไม้ดอกไม้ประดับ หรือการปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่มีราคาสูง ฯลฯ 

- ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ศึกษาออกแบบสร้างโรงเรือนต้นแบบที่ใช้ในการปลูกพริกแบบ Greenhouse ที่สามารถให้แสงสว่างผ่าน
ได้  ประมาณ 75-90 % และสามารถป้องกันฝน และแมลงบางชนิดได้  มีความคงทน ประมาณ 10 ปี 
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ออกแบบสร้างอุปกรณ์วัดเก็บข้อมูล ปัจจัยแวดล้อมที่จ าเป็นในการปลูกพริก เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความ
เข้มแสง ความชื้นในดิน เป็นต้น ออกแบบระบบการให้น้ าและปุ๋ยตามค่าที่ก าหนด (ตั้งได้) ท าการทดสอบปลูกพริก
เก็บข้อมูล สรุปผล 

 โดยเป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบว่าหากใช้โรงเรือนที่ได้มีการปรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตของพริก (ซึ่งเป็นพืชที่มีลักษณะการให้ผลผลิตที่ต่อเนื่อง และตอบสนองต่อการจัดการการผลิต
เป็นอย่างมาก) จะท าให้พริกสามารถให้ผลผลิต ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพในระดับใด แตกต่างจากโรงเรือนทั่วไป
ซึ่งเป็นแบบที่ผลิตเพ่ือพืชอ่ืน และในสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างจากประเทศไทย  เมื่อได้มีการปรับเทคโนโลยีให้เข้า
กับพืชแล้ว คาดว่าให้ผลผลิตสูงสุด ผลผลิตมีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เมื่ออยู่ใน
สภาพควบคุมแบบเต็มรูปแบบตามที่ได้มีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของพืช หลังจากได้สภาพที่ท าให้ได้ผล
ผลิตดีตามความต้องการแล้วจะท าให้ทราบได้ว่าเทคโนโลยีใดจ าเป็นที่ จะต้องคงอยู่ในโรงเรือน เทคโนโลยีใด
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการหรือวัสดุ ให้มีราคาถูกลง โดยที่ผลผลิตไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งตามแผนการ
ด าเนินงานโรงเรือนจะถูกติดตั้งไว้ในพ้ืนที่ตลอดปี พืชที่ปลูกอาจเป็นการปลูกพริกตลอดทั้งปี ซึ่งคาดว่าใน 1 ปีหาก
ปลูกพริกใหญ่ปลูกพริกได้ 3 crop พริกขี้หนูควรปลูกได้ 2 crop ซึ่งในแต่ละ crop หากมีการจัดการหรือสภาพ
อากาศเหมาะจะสามารถยืดช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปได้อีกอย่างน้อย 20 % หรืออาจใช้ส าหรับปลูกพริก
เฉพาะในฤดูฝนที่ผลผลิตพริกมีราคาแพงกว่าปกติถึง 3 เท่า จากนั้นเมื่อเก็บเกี่ยวพริกหมดจึงปลูกพืชที่มีราคาสูง 
เช่น โรสแมรี่ ออริกาโน ผักสลัดชนิดต่างๆ มะเขือเทศเชอรี ซึ่งพืชเหล่านี้ตลาดต้องการเป็นจ านวนมากอยู่แล้ว และ
เป็นผลผลิตที่เน้นรับประทานสด ต้องมีสารเคมีน้อยที่สุด ซึ่งการปลูกในโรงเรือนจะสามารถตอบโจทย์ของความ
ปลอดภัยได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากการวิจัยการปลูกพริกในโรงเรือนที่มีจุดประสงค์หลักในด้านการส่งเสริม
ผลผลิตพืชที่มีคุณภาพ และปลอดภัยแล้ว ประโยชน์โดยอ้อมที่ได้รับคือการน าร่องสู่การสร้าง /ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ผลิตจากการปลูกกลางแจ้งที่ต้องเป็นเกษตรกรที่ต้องการความแข็งแรงของคนวัยท างานให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ของประชากรที่เปลี่ยนเป็นผู้สูงอายุในสัดส่วนที่มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้แรงงานวัยหนุ่มสาว
ที่มีอยู่น้อยหันกับมาสนใจอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งกุศโลบายนี้ได้มีการน ามาใช้ในประเทศที่มีพ้ืนที่การผลิตพืชน้อยแต่
สามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพดี เพียงพอกับความต้องการของประชากรจ านวนมากภายในประเทศ คือประเทศญี่ปุ่น 

- ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

ประโยชน์ของการปลูกพืชในโรงเรือน ได้แก่ 

1. สามารถป้องกันแมลงไม่ให้เข้าไปท าลายพืชที่ปลูก ท าให้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ผู้บริโภคพืชผักที่ปลูกโดย
วิธีนี้จึงมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในผลผลิต 

2. ป้องกันน้ าฝนลงไปเจือปนในสารละลายธาตุอาหาร จนสารละลายเจือจางเกินไปไม่เหมาะต่อการ
เจริญเติบโตของพืช และมีปริมาตรที่เพ่ิมขึ้นจนไหลล้นออกมาจากเครื่องปลูก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับการ
ปลูกพืชทั้งระบบ 



5 

 

3. สามารถควบคุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช เช่น ความเข้มแสง 
ระยะเวลาที่พืชรับแสง ความเข้มข้นของแก๊ส CO2 และอุณหภูมิ เป็นต้น ท าให้สามารถผลิตพืชได้ทั้งปี โดยไม่ต้อง
อาศัยฤดูกาลตามธรรมชาติเข้าช่วย ผู้ปลูกสามารถวางแผนการผลิตได้ง่าย และ เสี่ยงต่อการแปรปรวนของ
ธรรมชาติน้อยกว่าการปลูกในพ้ืนที่โล่งแจ้ง 

4. สามารถออกแบบให้เป็นการผลิตอัตโนมัติ เช่นเดียวกับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ง่าย ช่วย
ประหยัดแรงงานในการด าเนินการ 

5. ลดโอกาสในการสัมผัสสิ่งสกปรก ท าให้พืชที่ผลิตได้ สะอาดไม่เป็นพาหะน าโรค 

6. สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์พยุงล าต้น อุปกรณ์แขวนผล เป็นต้น ได้ง่าย และอาจติดตั้ง
เพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้งานติดต่อกันได้หลายฤดูปลูก 

7. มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี และสะอาดไม่เปื้อนดินโคลน ช่วยให้ผู้ปลูกมีความเพลิดเพลินในการ
ท างานมากกว่า   

โรงเรือนส าหรับปลูกพืช มีหลายรูปแบบ การเลือกหรือการออกแบบออกแบบโรงเรือนที่เหมาะสมต่อ
ความต้องการ จ าเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างของพ้ืนที่ก่อสร้างโรงเรือนประกอบกัน ได้แก่ 

ลักษณะภูมิอากาศ เช่น อากาศร้อนในบางฤดูและหนาวมากในบางฤดู ฝนตกหนักในบางฤดู อากาศแห้งใน
บางฤดู และลมแรงในบางฤดู เป็นต้น 

ลักษณะภูมิประเทศ เช่น พ้ืนที่ก่อสร้างเป็นที่ลาดชัน หรือพ้ืนที่ก่อสร้างเป็นที่ลุ่มน้ าขังในบางฤดู เป็นต้น 

ระบบปลูกที่ เลือกใช้ การติดตั้งอุปกรณ์ของระบบปลูกแต่ละระบบแตกต่างกัน จึงต้องออกแบบ
รายละเอียดภายในโรงเรือนที่แตกต่างกัน ระบบปลูกที่ต้องการการหมุนเวียนสารละลาย อาจต้องสร้างหลุมใน
โรงเรือนเพ่ือวางถัง 

ชนิดของพืชที่ต้องการปลูก พืชจ าพวก แตงและมะเขือเทศ จ าเป็นต้องออกแบบให้มีเครื่องค้ าจุนล าต้น 
ในขณะที่ผักไม่จ าเป็นต้องมี โรงเรือนส าหรับปลูกกล้วยไม้และหน้าวัวจ าเป็นต้องมีการพรางแสง 

ปริมาณการผลิต และความแปรปรวนในรอบปี ราคาพืชส่วนใหญ่แปรปรวนตามปัจจัยด้านการตลาด การ
ผลิตจึงอาจจ าเป็นต้องหมุนเวียรปลูกพืชหลายชนิดสลับกัน เพ่ือเลือกพืชราคาเหมาะสมในฤดูนั้นๆ โรงเรือนจึง
จ าเป็นต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการปลูกพืชหลายชนิด 

การระบาดของศัตรูพืช พ้ืนที่ซึ่งมีการระบาดของศัตรูพืชรุนแรง จ าเป็นต้องเข้มงวดในการป้องกัน หรือ
สลับไปปลูกพืชชนิดอ่ืนในฤดูที่มีการระบาด จึงต้องออกแบบโรงเรือนในตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้ เพ่ือ
ลดความเสียหาย 

ทุนและแหล่งทุนของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการที่มีทุนน้อยอาจจ าเป็นต้องเลือกสร้างโรงเรือนราคาถูก
ก่อนในระยะเริ่มต้น 
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ขนาดพ้ืนที่ การสร้างโรงเรือนในพ้ืนที่น้อย จ าเป็นต้องค านึงถึงประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในล าดับต้นๆ ของ
การตัดสินใจ ในขณะที่การออกแบบโรงเรือนในพ้ืนที่กว้างสามารถพิจารณาปัจจัยอ่ืนก่อน 

ลักษณะการใช้ประโยชน์ โรงเรือนที่ต้องการปลูกพืชเพ่ือการจัดแสดง จ าเป็นต้องค านึงถึงความสวยงาม
ด้านสถาปัตยกรรมในล าดับต้นๆ ในขณะที่โรงเรือนเพื่อการผลิต ควรค านึงถึงประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนเป็น
ล าดับต้นๆ 

- การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  

ดิเรก (2553) ได้กล่าวว่า พริกไม่ชอบสภาพพ้ืนที่ที่มีน้ าท่วมขังแฉะ ถ้าฝนตกน้ าขังเกิน 24 ชั่วโมง อาจท า
ให้ต้นพริกเหี่ยวตายได้ แหล่งใดที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน หรือมีปริมาณน้ าฝนมากกว่า 1,600 มิลลิเมตรต่อปี 
พริกจะเป็นโรคจากเชื้อราได้ง่าย ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว โรคกิ่งแห้งหรือโรคกุ้งแห้ง ซึ่งสอดคล้ องกับ
ปัญหาในการปลูกพริกของ ธนวัฒน์ (2553) ที่กล่าวว่าพริกที่ปลูกในช่วงฤดูฝนแล้วต้นฤดูหนาวจะพบโรคใบจุดใน
พริก ท าให้พริกเน่าเสียง่าย 

ไกรเลิศและคณะ (2549) ได้กล่าวถึงวิธีการผลิตพืชบางชนิดที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูง เช่นผัก ไม้ดอกไม้
ประดับ และเมล็ดพันธุ์ผัก จ าเป็นต้องมีการปลูกในสภาพที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมได้เพ่ือการผลิตที่ได้คุณภาพตาม
ความต้องการของตลาดซึ่งจะเป็นการเพ่ิมโอกาสการแข่งขันในการส่งออกหรือลดการน าเข้า ประเด็นที่จะต้อง
น ามาประกอบการพิจารณาส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีโรงเรือนก็คือ การน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็น
ต้นทุนการผลิตที่สูง ซึ่งมีการใช้จ ากัดเฉพาะบริษัทหรือเกษตรกรที่มีตลาดรองรับที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งการท า
ตลาดเองและส่งตลาดในเครือข่าย จึงยากที่เกษตรกรรายย่อยทั่วไปจะเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้มีการ
ผลิตพืชที่ได้คุณภาพมีอยู่ในในวงจ ากัด  

ในประเทศไทยได้มีการใช้โรงเรือนเพ่ือผลิตพืชผักที่มีราคาแพง เช่น มนธีร์ (2549)ได้รายงานว่าที่ฟาร์มใช้
โรงเรือนปลูกเมล่อน โดยโรงเรือนมีขนาด 10x24 เมตร ปลูกเมล่อนได้ 6 แถว แม้ว่าการปลูกเมล่อนในโรงเรือนจะ
ช่วยในการเพ่ิมคุณภาพการผลิตได้แต่เกษตรกรก็ยังจ าเป็นต้องใช้สารเคมีเพ่ือช่ วยป้องกันก าจัดโรค-แมลง แต่จะ
เป็นการใช้ที่เน้นหลักความปลอดภัยควบคุมไม่ให้เกินมาตรฐานที่ก าหนด ในการปลูกไม้ดอกเพ่ือการค้า เช่น 
เบญจมาศ วันชัยและคณะ (2554) ได้ออกแบบและทดสอบโรงเรือนที่เหมาะสมพบว่า โรงเรือนต่ าหลังคาอุโมงค์ 
ขนาดกว้าง 2.8 เมตร สูง 2.1 เมตร มีความเหมาะสมในการปลูกเบญจมาศมากกว่าโรงเรือนสูงหลังคาโค้งมนกึ่ง
แหงน เนื่องจากผลผลิตใกล้เคียงกันแต่ต้นทุนการก่อสร้างถูกกว่า  

ดิเรก (2550) ได้ประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ของการใช้โรงเรือนในการปลูกพืช โดยศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุนซึ่งมีการประเมินรายได้และต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
และมีการค านวณมูลค่าเงินในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยก าหนดตัวชี้วัดว่าควรลงทุนหรือไม่ตามตัวชี้วัดในรูป
ของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio, 
B/C ratio) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period,  PB) 
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เวียงและคณะ (2557) ได้ท าการออกแบบพัฒนาชุดวัดและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ 
ความเข้มแสง ความชื้นในดิน โดยมีหลักการท างานเครื่องวัดนี้สามารถวัดความชื้นในดินได้ 8 หัววัด และ วัด
อุณหภูมิและความชื้นอากาศได้ 2 จุด วัดความเข้มแสงได้ 2 จุด สามารถใช้พลังงานในการจ่ายไฟให้กับวงจร
ท างานได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรงในที่นี้เราใช้แบตเตอร์รี่และมีการต่อชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์
ด้วยโซล่าเซลให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องบอร์ดคอนโทรลจะท าการอ่านค่าจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้น
อากาศ ความชื้นในดินแล้วท าการประมวลผล ส่งสัญญาณจากแปลงทดลองด้วยความถี่ ไปยังตัวรับสัญญาณที่ต่อ
อยู่กับคอมพิวเตอร์บนส านักงานเพ่ือบันทึกค่าที่ได้จากการอ่านค่าอุณหภูมิความชื้น แสง และ ความชื้นในดินตาม
ระดับความลึกและความชื้นของดินในพื้นที่ที่ต่างกัน ซึ่งสามารถเลือกการบันทึกค่าได้โดยการเลือกว่าจะบันทึกทุกๆ
การเปลี่ยนแปลง 1นาที  ถึง 60 นาที ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และ สามารถเลือกพิมพ์ข้อมูลที่มีการบันทึก
มาดูย้อนหลังได้ อีกอย่างหน้าจอยังแสดงผลเป็น real time สามารถดูและเช็คได้ทันทีว่าจุดที่ท าการวัดเครื่องยัง
ท างานอยู่หรือไม่และยังมีระบบการใส่รหัสเพ่ือป้องกันข้อมูลถูกลบหรือเสียหายจากตัวผู้ใช้เอง ดังภาพที่ 10 

  

ภาพที่ 10 แสดงหลักการวัดและเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง ความชื้นในดิน 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1. เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นอากาศ PLC 

2. หัวเซนเซอร์วัดค่า อุณหภูมิ ความชื้น อากาศ 

3. เครื่องชั่งดิจิตอล พิกัดโหลด 5 kg 

4. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค พร้อมโปรแกรม Matlab Simmulink 

6. อุปกรณ์ในการวางระบบน้ าหยด ได้แก่ ปั้มน้ า สายและหัวน้ าหยอ 

7. อุปกรณ์ส าหรับท าระบบพ่นหมอก ได้แก่ ปั้มน้ าแรงดันสูง สายและหัวพ่นหมอก 

8. พัดลมฟาร์มระบายอากาศ ขนาดใบพัด 50 นิ้ว จ านวน 4 ชุด 

9. วัสดุในการท าโครงสร้างโรงเรือน ได้แก่ เหล็ก กระเบื้องใน มุ้งกันแมลง เป็นต้น 

10. วัสดุเกษตรส าหรับการทดสอบอบแห้ง ได้แก่ ต้นกล้า พริกๆ 

 

วิธีการด าเนินการ 

1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและส ารวจข้อมูลการใช้งานโรงเรือนปลูกพืชที่มีใช้อยู่ ประเมินความ
เป็นไปได้ในการออกแบบสร้าง  
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2. ออกแบบโรงเรือนปลูกพืช (Greenhouse) ขนาด ขนาด กว้าง x ยาว x สูง  14.0 x 30.0 x 3.5 เมตร 
หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น 

3. ออกแบบระบบอุปกรณ์ในโรงเรือน ได้แก่ ระบบพ่นหมอก พัดลมระบายอากาศ ระบบการให้น้ าและปุ๋ย 
พร้อมโปรแกรมควบคุมการท างานที่สามารถตั้งค่าได้ 

4. ทดสอบการปลูกพริก เพ่ือเก็บข้อมูล การเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพผลผลิต โดยเปรียบเทียบ
การปลูกในที่โล่งแจ้ง กับการปลูกภายในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในเช่น อุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ์ เป็นต้น โดยท าการ เก็บข้อมูลผลผลิต น าหนักพริกต่อต้น 

5. วิเคราะห์ผลจากข้อมูลการทดสอบ สรุปผลการวิจัย รายงานเผยแพร่ ตีพิมพ์ 

- เวลาและสถานที่ 

ช่วงเวลาในการท าการทดลอง ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 

สถานที่ท าการทดลอง/ด าเนินการ 

- ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 

- สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 

- ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร 

- สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ผลการออกส ารวจดูงานด้านโรงเรือนปลูกพืช 

การส ารวจศึกษาดูงานเพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลมาใช้ในการออกแบบโรงเรือน ซึ่งพบว่ามีการออกแบบ
โรงเรือนในหลายรูปแบบมากในแต่ละแบบก็เหมาะกับชนิดของพืชที่จะปลูก แต่ก็มีรายละเอียดหลายอย่างที่
คล้ายกันเช่น รูปทรง วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการท าโรงเรือน ระบบการให้น้ า ปุ๋ ย การพรางแสง ซึ่งข้อมูลต่างๆ
เหล่านี้สามารถน ามาประกอบการออกแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับโรงเรือนที่จะท า  ดังตัวอย่าง ภาพที่ 1 โรงเรือน
เพาะเลี้ยงต้นไม้จากเนื้อเยื่อ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพที่ 2 เป็น  โรงเรือนปลูกพืช
แบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ภาพที่ 3 โรงเรือนปลูกพืช
ของ บริษัท ดัชท์ กรีนเนอรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 



9 

 

 
 

ภาพที่ 1 ดูงานโรงเรือนเพาะเลี้ยงต้นไม้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 โรงเรือนปลูกพืชแบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

 
 

ภาพที่ 3 โรงเรือนปลูกพืชของ บริษัท ดัชท์ กรีนเนอรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 
2. การออกแบบและสร้างโรงเรือน 

 โรงเรือนที่ออกแบบนี้เป็นแบบหลังคาทรงจั่วมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง 14.00 x 30.00 x 3.50 เมตร มี
พ้ืนที่ภานในโรงเรือนส าหรับการปลูกพืช 420 ตารางเมตร ดังภาพที่ 4 ซึ่งในสร้างและติดตั้งจะแบ่งออกแบบสร้าง
เป็นส่วนๆ เพื่อน าไปประกอบหน้างานได้สะดวก โดยแบ่งเป็น 
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ภาพที่ 4 ออกแบบโรงเรือน ขนาด กว้าง x ยาว x สูง = 14.00 x 30.00 x 3.50 เมตร  

 

การสร้างโครงหลังคาและเสารับ  

โครงสร้างหลังคาจะใช้โครงเหล็กถักเพ่ือให้เกิดความแข็งแรงด้านความกว้างจะมีระยะห่าง ช่วงละ 7.00 
เมตร 2 ช่วง รวมเป็น 14.00 เมตร ด้านยาวจะมีช่วงห่าง 6.00 เมตร 5 ช่วง รวมเป็น 30.00 เมตร และความสูง
ของเสา 3.50 เมตร ซึ่งทั้งหมดจะสร้างเป็นชิ้นส่วนเพื่อขนย้ายไปประกอบหน้างาน ดังภาพที่ 5 และภาพที่ 6   

 

 
ภาพที่ 5 การเชื่อมประกอบโครงสร้างโรงเรือนเป็นชิ้นๆ ณ ศวศ.ขอนแก่น เพื่อเตรียมไปประกอบหน้างาน 
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ภาพที่ 6 การขนย้ายและประกอบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างโรงเรือนตามแบบ ณ สวพ.4 
 

ฐานรากโรงเรือน 
ฐานรากรับเสาจะท าตอม่อเพ่ือใช้ในการรองรับเสาของโรงเรือน 18 เสา โดยท าการขุดดินท าหลุมขนาด 

กว้าง x ยาว x ลึก 0.60 x 0.60 x 0.80 เมตร ใช้ท่อซีเมนต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ครอบโครงเหล็กถักหล่อ
ปูนและตั้งแผ่นเหล็กด้านบน ขนาด กว้าง x ยาว x หนา 0.25 x 0.25 x 0.01 เมตร เพ่ือรองรับเสาเหล็กที่จะติดตั้ง 
ดังภาพที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 การท าตอม่อรับเสาโรงเรือน จ านวน 18 ต้น 
 

การมุงหลังคาและผนังโรงเรือน 
 หลังคาออกแบบเป็นแบบ 2 ชั้น เพ่ือการระบายอากาศที่ดี มุงด้วยกระเบื้องใส ดังภาพที่ 8 ด้านข้าง
โรงเรือนจะใช้มุ้งตาข่ายตาถี่เพ่ือกันแมลง ฐานรากมีการวางตอม่อที่แข็งแรงรองรับเสา 

 
 

 
 

ภาพที่ 8 การประกอบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างโรงเรือนมุงหลังคาด้วยกระเบื้องใส 
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การปรับสภาพพ้ืนดินภายในโรงเรือน 

การปรับปรุงดินในโรงเรือนควรท าก่อนที่จะมีการล้อมโรงเรือนด้วยมุ้งกันแมลงเพ่ือป้องกันความเสียหาย
กับมุ้งกันแมลงจากการเข้าไปท างาน พื้นดินในโรงเรือนจ าเป็นต้องมีการปรับสภาพโดยท าการถมดินเพื่อให้ได้ดิน
คุณภาพดี และเป็นการยกระดับพื้นดินในโรงเรือนให้สูงกว่าด้านนอกเพ่ือให้การระบายน้ าดี ดินไม่แฉะน้ า และใส่
ปุ๋ยพืชสดจ าพวกใบก้ามปูปรับปรุงดินเพราะใบก้ามปูมีธาตุอาหารสูง ดังภาพที่ 9 และ ภาพที่ 10 และการปลูก
ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีกับดินมาก ดังภาพที่ 11 

 

 
 

ภาพที่ 9  ถมดินเพ่ือให้ระดับดินในโรงเรือนสูงกว่าด้านนอก และเป็นดินที่มีธาตุอาหารดีกว่าเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 10  เตรียมดินผสมใบก้ามปู และใบก้ามปู เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินในโรงเรือน 
 

 

 
 

ภาพที่ 11 การปลูกปอเทืองทั้งภายในและภายนอกโรงเรือนเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน 
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ท าการติดตั้งมุ้งกันแมลง 

มุ้งกันแมลง (Insect Net) มุ้งขาวกันแมลง ผลิตจากเส้นใย เกรด AA ทอขึ้นเป็นตาข่ายที่เหนียวทนทาน 
เพ่ิมความพิเศษด้วยการผสมสาร UV และลดปริมาณรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายต่อพืชที่
เพาะปลูก เหมาะส าหรับใช้ท าโรงเรือนเพ่ือป้องกันแมลงศัตรูพืชที่จะเข้ามากัดกินพืชผล เข้ามาวางไข่ท าให้เกิด
หนอนซึ่งเป็นอันตรายต่อพืชผลที่ท าการปลูกได้, ป้องกันยุงและแมลงส าหรับสัตว์เลี้ยงในคอก สามารถเลือกความ
ละเอียดของตาข่ายได้ดังนี้ 16 ตา, 20 ตา, 32 ตา, 40 ตา, 50 ตา ซึ่งในทดลองนี้จะใช้ขนาดมุ้งกันแมลงความถ่ี 32 
ตา (32 mesh) ความกว้าง 3.60 เมตร เพราะโครงสร้างสูง 3.50 เมตร ในการติดตั้งมุ้งตาข่าย ได้เทคานรับระดับ
การก่อฉาบอิฐบล็อกสูง ประมาณ 2 ก้อนอิฐบล็อกตามแนวนอน เพ่ือใช้ในการติดรางยึดมุ้งตาข่าย และเป็นกา ร
ป้องกันการถูดท าลายของมุ้งตาข่ายด้านล่างจากการตัดหญ้า หรือสัตว์วิ่งชน เป็นต้น ดังภาพที่ 12 และภาพท่ี 13 

 

 
 

ภาพที่ 12 เทคานรับ และการก่อฉาบอิฐบล็อกสูง 2 ก้อนอิฐบล็อก รอบโรงเรือน 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 13 ท าการติดมุ้งตาข่ายกันแมลงความถ่ี 32 mesh โดยรอบโรงเรือนและส่วนที่เป็นช่องเปิด 
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การติดตั้งอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน 
ระบบพ่นหมอก 

 หัวพ่นหมอกท่ีใช้เป็นชนิด 4 ทาง แบบเสียบกับท่อ PE มี check valve กันน้ าหยด มีตุ้มถ่วงน้ าหนัก
ขนาดพอให้ถ่วงอยู่ในแนวดิ่ง สายยาว 0.50 เมตร ขนาดรูจ่ายน้ า 0.6 มิลลิเมตร แรงดันที่ต้องการใช้ 3-5 บาร์ วาง
เป็น 3 แถวๆละ 14 หัว รวม 42 หัว ดังภาพที่ 14  

 

 
 

ภาพที่ 14 การติดตั้งหัวพ่นหมอกพร้อมทดสอบความละเอียดของละออง 
 

พัดลมระบายอากาศ 
 การติดตั้งพัดลมฟาร์มเพ่ือระบายอากาศในโรงเรือนปลูกพริกโดยมี ขนาดใบพัด 50 นิ้ว มอเตอร์ไฟฟ้า 

1.50 แรงม้า ปริมาณลม 44000 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง จ านวน 4 ชุด ดังภาพที่ 15 จะติดในต าแหน่งด้านบนจั่งหลังคา
แบ่งเป็นด้านหน้า 2 ชุด และด้านหลัง 2 ชุด ด้านละ ดังภาพที่ 16 

 

ภาพที่ 15 พัดลมฟาร์มขนาดใบพัด 50 นิ้ว ที่ใช้ในการระบายอากาศในโรงเรือนปลูกพริก 
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ภาพที่ 16 การติดตั้งพัดลมฟาร์มระบายอากาศในโรงเรือนปลูกพริก 
 

3. อุปกรณ์และสมการในการควบคุม 

ในการออกแบบอุปกรณ์พร้อมสมการควบคุมการ เปิด-ปิด พัดลมระบายอากาศ และการพ่นหมอกเพ่ือลด
อุณหภูมิ และปรับความชื้นอากาศในโรงเรือน  แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกใช้ระบบการควบคุมแบบ PLC 
(Programmable logic controller) ซึ่งสามารถอ่านค่า บันทึก และควบคุมการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆที่ตั้งไว้ ได้แก่
พัดลม และอุปกรณ์พ่นหมอก ดังภาพที่ 17 แต่เมื่อได้ท าการใช้งานจริงพบว่าค าสั่งจาก PLC ที่ใช้ไม่สามารถท าได้
ตามเงื่อนไขที่ต้องการ ทั้งนี้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน จะต้องมีการเปรียบเทียบกับค่า
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกด้วย อีกท้ังยังมีความแตกต่างกันมากในช่วงเวลากลางคืนและกลางวัน ท าให้
การตั้งค่าเพ่ือควบคุมจากสภาพแวดล้อมภายในเพียงอย่างเดียวจึงมีปัญหาต่อการท างานของอุปกรณ์เป็นอย่างมาก 
เช่นพัดลมเปิดตลอดทั้งคืนเมื่อค่าความชื้นสัมพัทธ์เกินที่ตั้งไว้ เพราะตอนกลางวันค่าความชื้นจะต่ ามากเมื่ออากาศ
มีอุณหภูมิสูง เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 17 การใช้ระบบการควบคุมแบบ PLC (Programmable logic controller) 
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ในช่วงที่ 2 เปลี่ยนระบบควบคุมการพ่นหมอกและพัดลมระบายอากาศ จาก PLC มาเป็น สมองกลฝังตัว 
(Embedded System) การเขียนโปรแกรมควบคุม เขียนโดยภาษา Matlab Simulink  ดังภาพที่ 18 ใช้บอร์ด
สมองกลส าเร็จรูป Arduino โดยมีเงื่อนไขการท างานของอุปกรณ์คือ 

1. การพ่นหมอก (Fog Cooling and Humidity System) ควบคุมให้ พ่นหมอก ถ้าอุณหภูมิข้างใน
โรงเรือนสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ข้างในโรงเรือนต่ ากว่า 65% 

2. พัดลมระบายอากาศ (Ventilation System) ควบคุมให้เปิดพัดลมระบายอากาศ ถ้าอุณหภูมิข้างใน
โรงเรือนสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส และร้อนกว่าอุณหภูมิภายนอกโรงเรือนมากกว่า 3 องศาเซลเซียส หรือเมื่อ
ความชื้นสัมพัทธ์ข้างในโรงเรือนสูงกว่า 75% และสูงกว่าความชื้นสัมพัทธ์ข้างนอกโรงเรือนมากกว่า 5% ยกเว้นเมื่อ
อุณหภูมิข้างนอกโรงเรือนต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส ไม่ต้องเปิดพัดลมระบายอากาศ  

 

 
ภาพที่ 18 โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พ่นหมอกและพัดลม เขียนด้วยโปรแกรม Matlab Simulink 

ในการออกแบบระบบควบคุมจะเลือกใช้เซนเซอร์ ส าหรับใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ส่ง
สัญญาณอนาล็อกเพ่ือให้ตรวจสอบความผิดพลาดได้ง่าย เซนเซอร์มีการป้องกันไม่ให้สัมผัสกับละอองน้ าหรือ
แสงแดดโดยตรงการเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมต้องเลือกอุปกรณ์ที่ควบคุมอัตโนมัติตามหลักการที่ก าหนด เพราะมี
ราคาไมแ่พง และได้รับความนิยมน าไปใช้ในการควบคุมอัตโนมัติ  

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) 

เนื่องจากโรงเรือนปลูกพืช สามารถควบคุมอัตโนมัติได้ง่ายๆ จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะควบคุมทางไกล ซึ่งจะ
มีค่าใช้จ่ายสูงในการส่งข้อมูลปริมาณมากเพ่ือควบคุมอัตโนมัติทุกวินาที และมีความเสี่ยงถ้าระบบสื่อสารล้มเหลว 
การใช้อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ควรใช้เพ่ือการอ่านค่า และบันทึกค่า ซ่ึงการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งอ่าน
ค่าอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ จากโรงเรือนสู่โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือ อ่ืนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ควร
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พิจารณาที่ค่าใช้จ่าย และความเสถียรของระบบเป็นหลัก ในการทดลองจะใช้ Narrow Band IoT ของ AIS พบว่า
สะดวกต่อการใช้งาน 

 

 
ภาพที่ 19 หลักการอ่านและส่งข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) 

 

การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการให้น้ าและปุ๋ย 
การให้น้ าต้นพริกจะใช้เป็นระบบน้ าหยด โดยให้ตามรอบเวร ใช้อุปกรณ์ในการตั้งเวลาในการสั่งปั้มน้ าให้

ท างานตามเวลาในแต่ละวันและระยะเวลาในการให้ในแต่ละครั้ง รวมทั้งการให้ปุ๋ยจะใช้ระบบดูดแบบเวนจูรี่ ซึ่งจะ
ให้ปุ๋ยละลายน้ า ดูดไปพร้อมกับระบบให้น้ าแบบหยด ดังภาพที่ 20 

 

 
 

ภาพที่ 20 ชุดปั้มน้ าส าหรับระบบน้ าหยด และระบบพ่นหมอก 
 

โรงเรือนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท าการสร้างประกอบโรงเรือนปลูกพริก ขนาด 14.00 x 30.00 x 3.50 เมตร 
(420 ตรม.)   พร้อมติดตั้งระบบควบคุมสภาพอากาศภายใน รวมทั้งระบบการให้น้ าและปุ๋ย เสร็จเรียบร้อย ดังภาพ
ที ่21 จึงได้ด าเนินการทดสอบการปลูกพริกและ 
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ภาพที่ 21 โรงเรือนปลูกพริก ขนาด 14.0 x 30.0 x 3.5 เมตร (420 ตรม.)  
 

4. การทดลองในการปลูกพริก 
 ท าการทดลองปลูกโดยมีนักวิชาการเกษตรจากสถาบันวิจัยพืชสวนร่วมกับนักวิชาการเกษตร ส านักวิจัย

และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นผู้วางผังและแผนการทดลอง โดยในเบื้องต้น ก าหนดระยะการปลูก ระยะห่าง
ร่อง 100 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ซึ่งโรงเรือนปลูกพริก ขนาด กว้าง x ยาว 14.0 x 30.0 
เมตร จะปลูกได้ประมาณ 720 ต้น ดังภาพที่ 22 

 

 
 

ภาพที่ 22  การออกแบบผังการปลูกพริกและการยกร่องพร้อมวางระบบน้ าหยด 
 

เมื่อปลูกพริกขี้หนูพันธุ์ศีรสะเกษ 1 ได้ประมาณ 1 เดือนครึ่ง พริกก็เริ่มออกดอกและผลผลิต จึงได้ท าการ
เริ่มเก็บและชั่งน้ าหนักพร้อมคัดพริกดีและพริกเสีย ดังภาพที่ 23 และภาพที่ 24 ซึ่งจะทยอยเก็บไปเรื่อยเพ่ือให้ได้
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ข้อมูลปริมาณผลผลิตและคุณภาพพริก รวมถึงความแข็งแรงของต้นพริกต่อไป  ซึ่งจากการเก็บผลิตตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ได้ผลผลิตรวมประมาณ 145 กิโลกรัม 

 

 

ภาพที่ 23 การเจริญเติบโตของพริกจนถึงเก็บผลผลิตได้ 

 

 
 

ภาพที่ 24 ผลผลิตพริกท่ีเก็บได้มาคัดแยกผลดีและเสีย 
 

ผลผลิตพริกทีไ่ด้จากการทดลองไม่ได้น าไปบริโภคหรือจ าหน่ายเป็นพริกสด แต่จะน าไปตากแดดให้แห้ง
และผึ่งลมไว้ในร่มจนแห้งความชื้นต่ า ท าการกะเทาะเอาเปลือกออกเหลือแต่เมล็ดเพื่อน าไปท าเมล็ดพันธุ์ ดังภาพที่ 
25 และภาพที่ 26 

 

 
 

ภาพที่ 25 การตากพริกให้แห้ง และแขวนไว้ในถุงตาข่ายไนล่อน 
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ภาพที่ 26 น าพริกแห้งมาท าเมล็ดพันธุ์ 
 

ซึ่งแนวทางการพัฒนาโรงเรือนปลูกพืชแบบอัตโนมัติ ยังมีสมการควบคุมบรรยากาศโรงเรือนซึ่งยังต้อง
เพ่ิมเติมอีกมาก เช่น การพรางแสงซึ่งอาจต้องน าอุณหภูมิและความเข้มของแสงมาพิจารณาร่วมกัน  ส่วนในเรื่อง
อุปกรณ์การควบคุมความชื้นและอุณหภูมิของอากาศภายในโรงเรือน พบว่าการตั้งค่ายังมีความไม่เหมาะสมหลาย
อย่าง รวมทั้งอุปกรณ์พ่นหมอกก็ท าให้พริกชื้นมากเกินไป อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดโรคกับพริกได้ จึงจ าเป็นต้อง
มีการพัฒนาอุปกรณ์การพ่นหมอกให้ละเอียดมากข้ึนและท าการทดสอบ การเปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศ และการ
พ่นหมอกต้องสัมพันธ์กันเพ่ือป้องกันภาวะวิกฤตต่อต้นพริก ทั้งนี้ต้องพัฒนาโปรแกรมระบบควบคุมให้แม่นย ามาก
ที่สุด ซึ่งในการทดลองเริ่มใช้การควบคุมด้วยโปรแกรม PLC แต่ก็พบว่ายังมีปัญหาไม่สามารถท าตามเงื่อนไขที่
ต้องการได้ จึงได้มีการใช้โปรแกรม Matlab Simmulink มาใช้ในการออกแบบควบคุมซึ่งก็ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ 
แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพของอุปกรณ์ยังไม่ค่อยดีมากนัก เช่น หัวพ่นหมอกยังไม่ละเอียดพอท าให้
การระเหยกลายเป็นไอไม่ดีนัก ส่งผลให้ต้นพริกและพ้ืนดินเปียกแฉะมากเกินไป อาจจะส่งผลให้เกิดโรคได้ และใน
การทดลองแต่ละครั้งอาจท าให้ผลผลิตพริกเสียหายจากการตั้งค่าที่ผิดพลาดและต้องเสียเวลาในการทดสอบรอบ
ต่อๆไป 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ในการวิจัยออกแบบโรงเรือนส าหรับการปลูกพริก ขนาดโรงเรือน 14.00 x 30.00 x 3.50 m (กว้าง x 
ยาว x สูง) หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องใส มีอุปกรณ์ส าหรับการพ่นหมอกลดอุณหภูมิ พัดลมระบาย
อากาศ เพ่ือเป็นการศึกษาความเหมาะสมของการผลิตพริกท่ีมีการป้องกันปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ได้แก่ 
ภาวะฝนตก แมลงศัตรูพืช และในขณะเดียวกันก็สามารถควบสภาวะแวดล้อมภานใน ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้น
อากาศ ภายในโรงเรือนไม่ให้เลวร้ายถึงจุดวิกฤตที่จะเป็นอันตรายต่อต้นพริกได้ ซึ่งในการทดลองนี้จะใช้อุปกรณ์พ่น
หมอกในการลดอุณหภูมิ และใช้พัดลมช่วยในการระบายอากาศ กรณีที่การพ่นหมอกไม่สามารถลดอุณหภูมิได้
ตามท่ีต้องการ เพื่อเป็นการเลี่ยงสภาวะอากาศร้อนชื้นซึ่งเป็นภาวะที่เหมาะแก่การเกิดโรคของต้นพริก แต่ในการตั้ง
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ค่าในการควบคุมอุปกรณ์ทั้งพ่นหมอก และพัดลมระบายอากาศจะต้องค านึงถึงสภาวะอากาศภายนอกโรงเรือน
ด้วย มิฉะนั้นระบบจะสั่งให้ท างานจนผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศแวดล้อมภายนอกซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
สภาวะอากาศภายในโรงเรือน จากเงื่อนไขที่ค่อนข้างซับซ้อนนี้ การพัฒนาโปรแกรมควบคุมจึงเป็นหัวใจส าคัญ ซึ่ง
โปรแกรม Matlab Simmulink มาใช้ในการออกแบบควบคุมซึ่งก็ได้ผลดีเป็นอย่างดี 
ข้อเสนอแนะ 

อย่างไรกต็ามผู้วิจัยควรพยายามเก็บข้อมูลในการใช้งาน และปรับค่าที่ใช้ในการควบคุมต่างๆ ให้เหมาะสม 
ต่อความต้องการของพืชชนิดนั้นๆ และยังจะต้องพิจารณาถึงค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต และ
ความเสี่ยงของโรค 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

-ได้โรงเรือนต้นแบบส าหรับการปลูกพริกที่สามารถควบคุมสภาวะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพริก 

ให้ได้พริกท่ีมีคุณภาพ 

-ไดผ้ลการทดลองปลูกพืชในโรงเรือนต้นแบบที่สามารถสร้างได้เองท าให้ราคาถูกลงเมื่อเทียบกับของ

ต่างประเทศ โดยเกษตรกรจะสามารถคืนทุน เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายโรงเรือน ค่าด าเนินการและปัจจัยการ

ผลิต ฯลฯ ในระยะเวลา 4 ปี 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

โครงการวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีทั้งนี้เพราะได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ ผู้ให้ทุนวิจัย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ของ กรมวิชาการเกษตร ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในงานเอกสาร

และการเงิน และหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการสร้างและทดสอบโรงเรือนต้นแบบ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกร รม

ขอนแก่น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม สถาบันวิจัยพืชสวน และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ แต่มิได้เอ่ยนามไว้ ซึ่งล้วนแต่มีส่วนส่งเสริมให้

โครงการวิจัยนี้ด าเนินงานจนเป็นผลส าเร็จ ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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