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4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นายวุฒิพล จันทร์สระคู สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

ผู้ร่วมวิจัย  นายสราวุฒิ ปานทน สังกัด สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

นายศักดิ์ชัย อาษาวัง สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

นายสนอง อมฤกษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 

นายรณรงค ์คนชม สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

นางสาวสุปัน ไม้ดัดจันทร์ สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

5. บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการผลิตปทุมมาในช่วงนอก
ฤดูในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมได้ส าหรับการผลิตในระดับเกษตรกรเพ่ือการส่งออก ด าเนินการ
ออกแบบสร้างโรงเรือนส าหรับผลิตปทุมมานอกฤดูมีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4.5 เมตร 
โครงสร้างหลักท าจากเหล็ก หลังคาแบบ ก.ไก่ มุงพลาสติกป้องกันยูวี 200 ไมครอน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ด้วยหลอดไฟฟลูออรสเซ็นต์ขนาด 18 วัตต์ ติดตั้งที่ระดับความสูงจากพ้ืนโรงเรือน 3.9 เมตร ระยะห่าง
หลอดไฟ 2.9 เมตร ตามแนวยาวของโรงเรือน และ 2.2 เมตร ตามแนวฉากของโรงเรือน เพื่อที่ให้ได้ความสว่าง
ของแสงไฟในโรงเรือน 60 ลักซ์  ที่ระดับความสูงโต๊ะปลูก 0.6 เมตร ก าหนดให้แสงไฟวันละ 3 ชั่วโมง หลังจาก
ปทุมมาแทงดอกแรก ควบคุมการให้น้ าด้วยระบบน้ าหยดแบบอัตโนมัติ  โดยให้ 3 ครั้งต่อวัน ครั้งละ 5 นาที 
และทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกรรมวิธีโดยใช้ T-test  คือ เปรียบเทียบระหว่างการผลิตนอก
ฤดูในโรงเรือนควบคุมกับนอกโรงเรือนหรือแบบที่เกษตรปฏิบัติเดิม ผลการทดสอบพบว่า การปลูกปทุมมาพันธุ์
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เชียงใหม่พ้ิงค์มีลักษณะการเจริญเติบโตของปทุมมาที่ปลูกในโรงเรือนมีค่าสูงกว่า โดยเฉพาะมีจ านวนดอกเฉลี่ย 
1.88 ดอก ซึ่งมีค่าสูงกว่าการปลูกภายนอกโรงเรือนที่มีจ านวนดอกเฉลี่ยเพียงแค่ 1.00 ดอก โดยมีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และปทุมมาพันธุ์เชียงราย พีพี 3 มีลักษณะการ
เจริญเติบโตของปทุมมาที่ปลูกในโรงเรือนมีค่าสูงกว่า โดยเฉพาะมีจ านวนดอกเฉลี่ย 2.90 ดอก ซึ่งมีค่าสูงกว่า
การปลูกภายนอกโรงเรือนที่มีจ านวนดอกเฉลี่ยเพียงแค่ 1.00 ดอก โดยมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 

6. ค าน า  
ปทุมมาเป็นไม้ดอกพ้ืนเมืองของไทยที่ก าลังได้รับความนิยมอยู่ในตลาดต่างประเทศ โดยเริ่มมีการ

ส่งออกในรูปของหัวพันธุ์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536 เรื่อยมา มีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมขึ้นทุกปี  แหล่งผลิตปทุม
มาที่ส าคัญอยู่ในภาคเหนือ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  และล าพูน ตลาดที่ส าคัญที่น าเข้า
ปทุมมาที่ส าคัญ ได้แก่  ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์  สหรัฐ  นิวซีแลนด์ และอิสราเอล  และปัจจุบันได้มีการขยาย
ตลาดไปสู่ประเทศสหภาพยุโรป และแอฟริกาใต้  มีมูลค่าการส่งออกประมาณ  30  ล้านบาทต่อปี (นิ รนาม, 
2550)  ปทุมมาเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในฐานะไม้ดอกเมืองร้อนที่มีศักยภาพการส่งออกสู่ตลาดโลกได้ 
ขณะเดียวกันในประเทศเองก็เริ่มเป็นที่รู้จักและน าไปใช้ประโยชน์กันมากขึ้นทั้งในลักษณะของไม้ดอก  ไม้
กระถาง  และไม้ประดับแปลง แม้ปทุมมาจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ มีศักยภาพในการส่งออกสูง และความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี แต่ไม่ท าให้ตลาดส่งออกปทุมมาของประเทศขยายตัว
เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากขาดการพัฒนาด้านการผลิต  การตลาด  ท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศด้อยลงเมื่อเทียบกับผู้ส่งออกรายอ่ืนๆ  ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐเริ่มเข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินงานปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาการผลิตปทุมมา แก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการ
ส่งออก  การผลิตดอกปทุมมาก่อนและหลังฤดูกาล หรือการผลิตปทุมมานอกฤดู  ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการ
เพ่ิมศักยภาพการผลิต และสามารถผลิตปทุมมาตัดดอกเพ่ือการส่งออกได้ตลอดทั้งปี  เดิมทีนั้นปทุมมาสามารถ
ผลิตได้เพียงปีละครั้ง ฤดูกาลปกติ เริ่มปลูกในช่วง เดือนเมษายน – พฤษภาคม  ทั้งนี้การผลิตปทุมมานอกฤดู
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม  การควบคุมสภาพแวดล้อมในโร งเรือนที่
เหมาะสมส าหรับการผลิตปทุมมานั้นจะช่วยเพ่ิมศักยภาพการผลิตปทุมมานอกฤดูได้คุณภาพมาตรฐาน (เยาว
ลักษณ์,  2545) 

ส าหรับการผลิตพืชสวนในสถานภาพที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมได้นั้น ส่วนใหญ่จะผลิตพืชสวนที่มีมูลค่าต่อ
หน่วยสูงทั้งในรูปแบบผักสด ไม้ดอกไม้ประดับ และเมล็ดพันธุ์  ดังนั้นการพัฒนาสภาพโรงเรือนส าหรับการผลิต
พืชที่เหมาะสมทั้งคุณภาพ และราคา  จึงเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม
การออกแบบโรงเรือนต้องค านึงถึงอุณหภูมิในพ้ืนที่ที่จะตั้งโรงเรือน  ความชื้นสัมพัทธ์  ฝน  ลม  และพืชที่จะ
ปลูก (สุรเวทย,์ 2542) 
 โรงเรือนปลูกพืชที่มีศักยภาพที่ควรจะน ามาใช้ในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ 
คือ  แบบหลังคาสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือสามเหลี่ยมด้านเท่าสองชั้น (gable, double roof) เป็นหลังคา
โรงเรือนปลูกพืชที่นิยมใช้ในเขตร้อนชื้น เพราะกันฝนได้ดีการระบายอากาศดี และไม่ก่อให้เกิดการสะสมความ
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ร้อน แต่ถ้ามุงหลังคาพลาสติกก็จะท าให้อากาศอบอ้าวภายในโรงเรือน (Ismail, 1991)  แบบหลังคาโค้งสองชั้น
ซ้อนกัน (Curve, double roof) มีข้อดีเช่นเดียวกับแบบหลังคาจั่วสองชั้น แต่ลักษณะการโค้งของหลังคาจะท า
ให้แสงสว่างผ่านได้ดีกว่า (Chu and Huang, 1991)  และแบบหลังคาเพิงหมาแหงน (Sloping, slab roof) เป็น
รูปแบบที่สร้างง่ายและสะดวกต่อการต่อเติม  

โรงเรือนหลังคาหน้าจั่วสองชั้นสองชั้น สามารถระบายอากาศร้อนภายในอาคารได้ดี แม้ในช่วงฝนตก
น้ าฝนก็ไม่ไหลเข้ามาในอาคารโรงเรือน และโรงเรือนหลังคาครึ่งวงกลมเหลื่อม เป็นโรงเรือนที่ออกแบบให้ง่าย
ต่อการระบายอากาศร้อน เนื่องจากหลังคามีช่องเปิด รูปแบบนี้เหมาะส าหรับประเทศในเขตร้อน (นิรนาม, 
2550) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) ได้สรุปผลการศึกษาการใช้เส้นใยสังเคราะห์สีต่างๆ ใช้คลุมเรือน
เพาะช า พบว่าโรงเรือนที่คลุมด้วยซาแรนสีด าจะมีแสงขาวส่งผ่านน้อยที่สุด และอุณหภูมิในโรงเรือนต่ าที่สุด  
ระบบพ่นหมอก (Fog cooling system) เป็นทางเลือกที่ดีที่สามารถทดแทนการลดอุณหภูมิในโรงเรือนด้วย
ระบบอีแว๊ปแบบโรงเรือนปิด โดยใช้หัวพ่นหมอกที่มีความละเอียดของหมอก 0.5 – 50 ไมโครเมตร จะ
เหมาะสมที่สุด (ASAE, 2002) โรงเรือนที่แสงผ่านได้ดีที่สุด คือ แบบที่มุงหลังคาด้วยกระจกแต่มีราคาแพงและ
มีการสะสมความร้อนมาก มีข้อจ ากัดหลายอย่างในการติดตั้ง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงนิยมใช้พลาสติกมุง
หลังคาแทน ซึ่งพลาสติกในประเทศไทยที่ใช้กันมากมีจ าหน่ายโดยทั่วไปและราคาถูก คือ PE (Polyethylene) 
และ PVC (Polyvinyl chloride) แต่อายุการใช้งานไม่นานประมาณ 2-3 ปี จะต้องเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากเกิด
การขุ่นมัวและช ารุด ฉีกขาดได้ง่ายเมื่อโดนลมพายุ ควรใช้ตาข่าย  ไนล่อนกรุทั้งด้านบนละด้านล่าง (สุนทร, 
2529) และควรเลือกใช้พลาสติกท่ีสามารถดูดซับแสง UV ได้ด้วยจึงจะมีอายุการใช้งานยาวนาน  

ทิพวัลย์ (2550)  กล่าวไว้ว่า ทั้งความร้อนและแสงเป็นหนึ่งปัจจัยหลักส าหรับท าลายการพักตัว และ
บังคับการออกดอกของปทุมมา แต่จะต้องให้ถูกช่วงเวลาจึงจะคุ้มทุนและได้ดอกไม้ที่มีคุณภาพ  ในส่ วนของ
แสงจะต้องเพ่ิมช่วงแสง คือ เพ่ิมช่วงวันที่เหมาะสมที่สุดตามธรรมชาติในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม  ที่มี
ความยาววันนานที่สุดและเป็นช่วงฤดูกาล  ถ้าต้องกาลผลิตนอกฤดูก็ต้องทดแทนช่วงแสงให้เท่ากัน   ส าหรับ
ความร้อนหรืออุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณไม่เกิน 35  องศาเซลเซียส ซึ่งจะใกล้เคียงในช่วงฤดูปกติ (เมษายน 
– พฤษภาคม)  

การผลิตปทุมมานอกฤดูกาลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม มีกรรมวิธีคือ เก็บรักษาหัวพันธุ์ในอุณหภูมิไม่เกิน  20 
องศาเซลเซียส เมื่อต้องการให้ออกดอกก็จะน ามาท าลายการพักตัวโดยวิธีบ่มเพาะด้วยความร้อนและความชื้น  
และการให้แสงจากหลอดไฟในระยะเวลานานกว่าปกติเพ่ือชักน าและกระตุ้นการออกดอกของปทุมมา    
วิธีการชักน าและบังคับการออกดอกของปทุมมา น าหัวพันธุ์ปทุมมาซึ่งผ่านกรรมวิธีท าลายการพักตัว ปลูกใน
โรงเรือนเพาะช าเปิดไฟขนาด 40  วัตต์  จากหลอดไฟทังสเตนเป็นเวลา 4  ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา  18.00 – 
22.00 น.  หลังจากย้ายปลูก  25 – 30  วัน หรือมีใบ  1 – 2 ใบ  เป็นเวลานาน  30  วัน โดยมีระยะห่าง
ระหว่างหลอดไฟ  1  เมตร  ความสูงจากพ้ืน 1.5  เมตร  เพ่ือชักน าและกระตุ้นการออกดอกของปทุมมา 
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,  2550)  การศึกษาอิทธิพลของการพรางแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของปทุมมาโดยมีการพรางแสง 0% 7.6% และ  87%  พบว่า  ความเข้มแสงมีความสัมพันธ์ต่อการ
เจริญเติบโตของต้นปทุมมาโดยการไม่พรางแสงท าให้ต้นปทุมมามีจ านวนช่อดอกต่อกอมากที่สุด และช่อดอกมี
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จ านวน  Bract และ Comma bract มากที่สุด แต่ท าให้ความสูงของต้นที่ออกดอก และความยาวก้านดอก
น้อยที่สุด (พระรถ, 2542)  การเปิดไฟคั่นช่วงเวลากลางคืนเพ่ือทดแทนสภาพวันยาวในช่วงเดือนกันยายน – 
มีนาคม  ในระหว่างที่ต้นปทุมมามีการเจริญเติบโต เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการพักตัวเกิดขึ้นร่วมด้วย ซึ่งต้นปทุมมา
ที่ปลูกจะสามารถให้ดอกพร้อมจ าหน่ายได้ราว เดือนธันวาคม – มกราคม  ที่มีความต้องการใช้ดอกไม้ค่อนข้าง
สูง (จิราพร, 2544)  

วุฒิพล และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปทุมมาตัดดอกนอกฤดู โดย
ได้ออกแบบสร้างโรงเรือนต้นแบบและทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน 
เปรียบเทียบกับการปลูกนอกโรงเรือนโดยไม่มีไฟแสงสว่างในช่วงนอกฤดูปลูก โดยออกแบบให้โรงเรือนมี
ลักษณะหลังคาโค้งเหลื่อมสองหลังติดกัน ขนาด 12x24 เมตร สูง 4 เมตร มุงหลังคาด้วยพลาสติกใสแบบ
ป้องกันแสงยูวี โดยมีช่องเปิดบนหลังคาเพ่ือให้มีการระบายอากาศร้อนตามธรรมชาติ เสริมด้วยระบบพ่นหมอก
อัตโนมัติเพ่ือช่วยลดอุณหภูมิในโรงเรือน พบว่า การพ่นหมอกครั้งละ 5 นาที ในทุกๆ 2 ชั่วโมง สามารถลด
อุณหภูมิภายในโรงเรือนได้ 5-10 °C และออกแบบระบบไฟฟ้าควบคุมแสงสว่างในโรงเรือนเพ่ือทดแทนสภาพ
วันยาว ส าหรับชักน าและกระตุ้นให้มีการออกดอกนอกฤดู โดยออกแบบและติดตั้งหลอดไฟ 2 ชนิด คือ หลอด
อินแคนเดสเซ็นต์ เปรียบเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ทั้ง 2 ชนิดใช้ค่าความสว่าง 3 ระดับ คือ 20 60 และ 
100 ลักซ์ จากการทดสอบประสิทธิภาพของโรงเรือน พบว่า แบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ระดับความสว่างของ
แสงไฟ 60 ลักซ์ ที่มีการดอกเฉลี่ย  1.99 ดอกต่อถุง ซึ่งไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05) กับกรรมวิธีอ่ืนๆ 
และมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่ าเพียง 50 kw.h/รอบการผลิต หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 250 บาท ต่อรอบ
การผลิตนอกฤดู และจากการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการลงทุน มีจุดคุ้มทุนที่ 6.5 ปี 
ส าหรับการผลิตปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ในโรงเรือนต้นแบบ  ซึ่งสามารถผลิตปทุมมานอกฤดูได้ผลดี แต่
เนื่องจากเป็นโรงเรือนที่มีขนาดใหญ่มีราคาลงทุนมากกว่า 400,000 บาท ซึ่งเป็นเงินลงทุนสูง เป็นอุปสรรคต่อ
การตัดสินใจลงทุนในระดับเกษตรกรรายย่อย (ไกรเลิศ และคณะ , 2548)  การพิจารณาปรับลดขนาดเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมสภาพแวดล้อมของโรงเรือน เนื่องจาก
ขนาดของโรงเรือนที่เล็กลงมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน และเพ่ือเป็นการต่อยอดงานวิจัยของ
กรมวิชาการเกษตรให้มีโอกาสเข้าถึงเกษตรกรในแหล่งผลิตปทุมมาเพ่ือการส่งออก จึงจ าเป็นต้องศึกษาพัฒนา
และทดสอบโรงเรือนและเทคโนโลยีใหม่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

เพ่ือศึกษา ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการผลิตปทุมมาในช่วงนอกฤดูในโรงเรือนควบคุม

สภาพแวดล้อมได้ส าหรับการผลิตในระดับเกษตรกรเพื่อการส่งออก 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การศึกษานี้ครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีโรงเรือนส าหรับการผลิตปทุมมาในช่วง
นอกฤดู โดยการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยต้นแบบโรงเรือนผลิตปทุมมานอกฤดู ซึ่งเป็นงานวิจัยที่พัฒนาโดย
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ เป็นการทดสอบเพ่ือ
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การจัดการสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการผลิตปทุมมาในช่วงนอกฤดู ซึ่งต้องท าการผลิตในโรงเรือนที่
เหมาะสม  และท าการทดสอบในพ้ืนที่ของเกษตรกรผู้ผลิตปทุมมาเพ่ือการส่งออก จังหวัดเชียงใหม่ 

 
7. วิธีด าเนินการ  

สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง  
- มาตรวัดน้ าและ มิเตอร์ไฟฟ้า 
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานช่าง ส าหรับการสร้างและปรับปรุงต้นแบบ 
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
- เครื่องมือวัดความเข้มของแสง 
- วัสดุเกษตร เช่น หัวพันธุ์ปทุมมา พันธุ์การค้า และพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

แบบและวิธีการทดลอง 
- ไม่มีการวางแผนการทดลอง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกรรมวิธีโดยใช้ T-test  คือ 

เปรียบเทียบระหว่างการผลิตนอกฤดูในโรงเรือนควบคุมกับนอกโรงเรือนหรือแบบที่เกษตรปฏิบัติเดิม 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1) ออกแบบและสร้างโรงเรือนทดสอบ โดยการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยเดิม (วุฒิพล และ
คณะ, 2554) เพ่ือให้มีขนาดความกว้างยาวที่เหมาะสมต่อการลงทุนของเกษตรกรรายย่อย และพ้ืนที่
เพาะปลูก ทั้งนี้ในสภาพภายในโรงเรือนและเทคโนโลยีการผลิตปทุมมานอกฤดู ต้องใช้จากผลการวิจัย
ที่ผ่านมาของ กรมวิชาการเกษตร   

2) ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือน ได้แก่ แสงสว่าง  การลดอุณหภูมิ เพ่ิม
ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ  การระบายอากาศ  

3) ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการสภาพแวดล้อมต่างๆ เบื้องต้น ในโรงเรือนทดสอบ 
4) วางแผนการทดลองทางสถิติเพ่ือทดสอบปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงเรือนทดสอบ    
5) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
6) ท าการสรุปผลการวิจัย และจัดท ารายงาน 

การบันทึกข้อมูล 
 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช  วัดผลผลิตที่ได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  - ความสูง  
  - จ านวนต้นต่อถุง 
  - จ านวนดอกต่อถุง 
  - ความยาวดอก  ความยาวก้านดอก ความยาวช่วงดอก 
  - จ านวนหัวพันธุ์ต่อถุง 
เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้นปี 2559 - สิ้นสุด ปี 2561 และด าเนินการ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ออกแบบและสร้างโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการลงทุนของเกษตรกรเป็นโรงเรือนเดี่ยวแบบเปิดโดยมี

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4.5 เมตร โครงสร้างหลักท าจากเหล็ก หลังคามุงพลาสติกป้องกันยูวี 

ขนาดความหนา 200 ไมครอน ลักษณะหลังคาแบบฟันเลื่อย หรือ แบบ ก.ไก่ ซึ่งมีช่องว่างระบายอากาศร้อน

ส่วนบนหลังคาพลาสติก ด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยหลอดไฟฟลูออรสเซ็นต์ ซึ่งจะต้องออกแบบ

ให้ได้ขนาด ระยะห่างแต่ละหลอด และความสูงจากพ้ืนโต๊ะปลูกตามที่โปรแกรม DiaLux ค านวณเพ่ือให้ได้แสง

สว่างความเข้มแสง 60 ลักซ์ กระจายสม่ าเสมอทั้งโรงเรือน  

 

รูปที่ 1  ออกแบบโรงเรือนปทุมมาขนาด (กxยxส)  6x12x4 เมตร 
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รูปที่ 2  ภาพด้านข้างตามแนวยาวโรงเรือน 

 

 
รูปที่ 3  การสร้างโครงสร้างหลังคาเหล็กส าหรับมุงพลาสติกใส 

 

 ด าเนินการสร้างและติดตั้งโรงเรือนต้นแบบส าหรับการทดสอบเทคโนโลยีผลิตปทุมมานอกฤดูที่
เหมาะสมส าหรับเกษตรกรรายย่อย ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จ.เชียงราย  โดยท าการโครงสร้างส่วน
โครงถักหลังคาท าจากเหล็กแป๊บด าเชื่อมประกอบ และพ่นสีกันสนิม ตามแบบที่ก าหนด โดยด าเนินการที่
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพ่ือขนย้ายและน าไปประกอบติดตั้งที่ศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย ดังแสดงขั้นตอนการท างานสร้างโรงเรือนตามรูปที่ 4–8  
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รูปที่ 4  การตั้งเสา เทคอนกรีตทับ และโครงสร้างหลักของโรงเรือน 

 

 

 
รูปที่ 5  การประกอบโครงสร้างและติดตั้งหลังคาโรงเรือน 

 

 

 
รูปที่ 6  การติดตั้งส่วนของหลังคาโค้งแบบเหลื่อมส าหรับมุงพลาสติกใส 
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รูปที่ 7  การติดตั้งพลาสติกมุงหลังคาโรงเรือน 

 

 ด าเนินการสร้างและประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของโรงเรือน เช่น ลวดตาข่ายเหล็กรอบโรงเรือนเพ่ือกัน

สัตว์ศัตรูพืชระหว่างด าเนินการวิจัย ซึ่งทดแทนการกั้นด้วยมุงตาข่ายไนล่อนเหมือนโรงเรือนทั่วไป ทั้งนี้

เนื่องจากปทุมมาต้องมีการระบายอากาศธรรมชาติที่ดี  และการใช้รางสปริงยึดพลาสติกมุงหลังคาแทนการใช้

ประกับยึดแบบเดิม เพ่ือให้คงทนต่อแรงลม ติดตั้งง่ายและสะดวก 

 

 
รูปที่ 8  โรงเรือนหลังคาโค้งเหลื่อมมุงพลาสติกขนาด 150 ไมครอน 

 

การใช้โปรแกรม DIALux ช่วยในการค านวณต าแหน่งที่จะท าการติดตั้งหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซ็นต์
เพ่ือให้ได้แสงสว่างที่มีความเข้มของแสง 60 ลักซ์ สม่ าเสมอทั่วทั้งโรงเรือน ในช่วงที่ต้องการเร่งให้ปทุมมาออก
ดอกนอกฤดู (รูปที่ 9) 
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รูปที่ 9  การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบฟลูออเรสเซ็นต์ในโรงเรือนด้วยโปรแกรม DIALux 

 
 ด าเนินการสร้างโครงเหล็กส าหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยหลอดไฟฟลูออรสเซ็นต์ ซึ่ง
จะต้องออกแบบให้ได้ขนาด ระยะห่างแต่ละหลอด และความสูงจากพ้ืนโต๊ะปลูกตามที่โปรแกรม DiaLux 
ค านวณเพ่ือให้ได้แสงสว่างความเข้มแสง 60 ลักซ์ กระจายสม่ าเสมอทั้งโรงเรือน ขนาด 6  x 12 เมตร สูง 4.5 
เมตร (รูปที่ 10) 
 

 
รูปที่ 10  การติดตั้งโครงเหล็กส าหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

 

ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบให้น้ าแบบพ่นหมอกและแบบหยด พร้อมวัสดุ
ปลูกในภาชนะ (รูปที่ 11–13) และท าการเริ่มปลูกปทุมมาในช่วงนอกฤดู เดือนสิงหาคม 2560  จ านวน 1 
โรงเรือนทดลอง โดยทดสอบปลูกปทุมมาสองสายพันธุ์ คือ พันธุ์เชียงใหม่พ้ิงค์ (ไม้ตัดดอก) และพันธุ์นกแก้ว 
(ไม้กระถาง) และอยู่ระหว่างการด าเนินการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และวางแผนการให้แสงไฟเพ่ิมเติมใน
เวลากลางคืน เมื่อมีการแทงช่อดอกแรกของปทุมมา ช่วงเวลา 19.00-22.00 น. เป็นเวลาวันละ 3 ชั่วโมง 

ก าหนดวิธีการควบคุมการให้น้ าด้วยระบบน้ าหยดแบบอัตโนมัติ   เมื่อท าการปลูกปทุมมาเพ่ือท าการ
ทดสอบการผลิตปทุมมานอกฤดู (หลังฤดูปกติ) จะเริ่มให้น้ าแบบหยดในถุงปลูกแต่ละถุง โดยให้ 3 ครั้งต่อวัน  
ครั้งละ 5  นาที ใช้หลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 วัตต์ ติดตั้งที่ระดับความสูงจากพ้ืนโรงเรือน 3.9 
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เมตร ระยะห่างหลอดไฟ 2.9 เมตร ตามแนวยาวของโรงเรือน และ 2.2 เมตร ตามแนวฉากของโรงเรือน เพื่อที่
ให้ได้ความสว่างของแสงไฟในโรงเรือน 60 ลักซ์  ที่ระดับความสูงโต๊ะปลูก 0.6 เมตร 

 

 
 

รูปที่ 11  ติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในโรงเรือน 
 
 

 
 

รูปที่ 12  ประกอบและติดตั้งโต๊ะส าหรับวางถุงปลูกปทุมมาจ านวน 6 ชุด 
 
 

 
 

รูปที่ 13  การติดตั้งระบบน้ าหยดแบบขาปักลงในกระถางปลูก 
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รูปที่ 14  การสุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นปทุมมาในโรงเรือน 
 
ทดสอบปลูกเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยใช้หัวพันธุ์ 2 -3 หัวต่อถุง  มีพันธุ์ทดลองจ านวน 3 พันธุ์ 

คือ เชียงใหม่พิงค์  นกแก้ว  และบัวเกลียว เก็บและบันทึกข้อมูลในแต่สายพันธุ์ ดังต่อไปนี้ ความยาวก้านดอก 
ความยาวดอก  ความกว้างดอก ความยาวก้านช่อดอก จ านวนกลีบประดับ  จ านวนใบต่อต้น  จ านวนดอกต่อ
กอ จ านวนต้นต่อกอ และจ านวนหัวพันธุ์หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว  เริ่มให้แสงไฟฟ้าเพ่ิมช่วงยาวของวัน เมื่อมี
การแทงช่อดอกแรกของจ านวนต้นที่มากกว่า 50% โดยเริ่มในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 วันละ 3 ชั่วโมง ในช่วง
เวลา 19.00 – 22.00 น. ของทุกวันด้วยอุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ ทั้งนี้เป็นการทดสอบปลูกเบื้องต้น ยังไม่ได้มี
การปลูกปทุมมานอกฤดูเปรียบเทียบกับภายนอกโรงเรือน 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปทุมมาแต่ละพันธุ์ในโรงเรือนต้นแบบ 

 
จากการทดสอบเบื้องต้นเพ่ือประเมินผลการตอบสนองการเจริญเติบโตของปทุมมาพันธุ์นกแก้ว และ

บัวเกลียว พบว่ามีการตอบสนองต่อแสงไฟที่เพ่ิมให้ในช่วงนอกฤดูได้ค่อนข้างดี ยกเว้นพันธุ์เชียงใหม่พ้ิงค์ ที่ไม่
สามารถเก็บข้อมูลได้เนื่องจากหัวพันธุ์ไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามผลการเก็บข้อมูล ความยาวก้านดอก ความยาว

 
 

พันธุ์ 

การเจริญเติบโต 
ความ 
กว้าง
ดอก 

 
(ซม.) 

ความ
ยาว
ดอก  

 
(ซม.) 

ความ
ยาว

ก้านช่อ
ดอก 
(ซม.) 

จ านวน
กลีบ

ประดับ
สีชมพู 

จ านวน
กลีบ

ประดับ
สีเขียว 

จ านวน
ใบต่อ
ต้น 

จ านวน
ดอกต่อ

กอ 

จ านวน
ต้นต่อ
กอ 

จ านวน
หัวพันธุ์

หลัง
การเก็บ
เกี่ยว 

นกแก้ว 
 

4.86 7.22 23.44 6.20 8.87 2.40 1.83 2.80 1.90 

บัวเกลียว 
 

5.01 7.42 13.67 8.60 15.27 4.40 2.23 3.30 2.96 
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ดอก  ความกว้างดอก ความยาวก้านช่อดอก จ านวนกลีบประดับ  จ านวนใบต่อต้น  จ านวนดอกต่อกอ จ านวน
ต้นต่อกอ และจ านวนหัวพันธุ์หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่าการตอบสนองของปทุม
มาต่อการผลิตนอกฤดูด้วยเทคโนโลยีการเพ่ิมแสงไฟเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 19.00 - 22.00 น. ได้ผล
การเจริญเติบโตที่ดี และควรปรับปรุงการทดสอบเพ่ิมเติมในการทดลองครั้งที่ 2 ในส่วนของการเก็บรักษาหัว
พันธุ์ พันธุ์ที่เหมาะสม และขนาดกระถางปลูกส าหรับการผลิตเป็นไม้กระถาง 

คณะผู้ร่วมวิจัยจาก ศวส.เชียงราย และ ศวพ.แพร่ ได้ด าเนินการเตรียมวัสดุปลูก และหัวพันธุ์ปทุมมา 
ส าหรับการทดสอบนอกฤดู และเก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ ที่ 15 -20 องศาเซลเซียส ซึ่งเก็บรักษา
ตั้งแต่ มีนาคม – สิงหาคม วางแผนการทดสอบส าหรับการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของปทุมมาในช่วงการ
ผลิตนอกฤดูในโรงเรือนที่ควบคุมการให้แสงไฟ เปรียบเทียบกับการปลูกนอกโรงเรือน 

1. เตรียมหัวพันธุ์ปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พ้ิงค์ (พันธุ์ไม้ตัดดอก) และพันธุ์ลูกผสมเชียงราย พีพี 3 (พันธุ์
ไม้กระถาง) ที่ได้ท าการบ่มหัวพันธุ์ในห้องเย็นเรียบร้อยแล้ว 

2. น าหัวพันธุ์ลงปลูก โดยพันธุ์ปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่ พ้ิงค์ ใช้กระถางขนาด 8 นิ้ว และพันธุ์ลูกผสม
เชียงราย พีพี 3 ใช้กระถางขนาด 6 นิ้ว ปลุกในวัสดุปลูก แกลบดิบ: ขี้เถ้าแกลบ: ทราย อัตราส่วน   1:1:1 ผสม
กับปุ๋ยคอกและปูนขาว ที่หมักกองไว้กลางแดด พรมน้ า นาน 30 วัน เพ่ืออบฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว 

3. น ามาเก็บรักษาในโรงเรือนปลูกปทุมมานอกฤดูที่มีการควบคุมความชื้น  
4. ดูแลรักษารอการเจริญเติบโต โดยให้น้ าทุกวันๆ ละ 5 นาที โดยใช้ระบบน้ าหยด  
5. ให้สารละลายธาตุอาหารครั้งแรกเมื่อหน่อปทุมมาเริ่มงอก  
6. เริ่มให้ไฟเมื่อใบปทุมมาคู่แรกกาง โดยเพิ่มไฟวันละ 3 ชั่วโมงต่อวัน 
 

  
รูปที่ 15  เปรียบเทียบการปลูกในและนอกโรงเรือน ปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พ้ิงค์ 
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รูปที่ 16  เปรียบเทียบการปลูกในและนอกโรงเรือน ปทุมมาพันธุ์เชียงราย พีพี 3 

 

  
รูปที่ 17  การเปิดไฟเพ่ิมแสงสว่างในโรงเรือนช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น. ส าหรับการผลิตนอกฤดู 

 
 

  
รูปที่ 18  การทดสอบปลูกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พ้ิงค์ กับพันธุ์เชียงรายพีพี 3 ในโรงเรือนทดลอง 
 
 



15 

  
รูปที่ 19  ต้นปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พ้ิงค์ในโรงเรือนและนอกโรงเรือน อายุ 90 วันหลังจากลงปลูก 

 

  
รูปที่ 20  ต้นปทุมมาพันธุ์เชียงราย พีพี 3 ในโรงเรือนและนอกโรงเรือน อายุ 90 วันหลังจากลงปลูก 

 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตปทุมมานอกฤดู พันธุ์เชียงใหม่พิงค์ 
 

การเจริญเติบโต 
ค่าเฉลี่ย t critical 

t stat 
ในโรงเรือน นอกโรงเรือน ในโรงเรือน นอกโรงเรือน 

จ านวนวันทีง่อก (วัน) 20.37 33.50 1.83 * 2.26 * 3.74 
จ านวนต้นต่อกอ (ต้น) 3.12 2.50 1.83 ns 2.26 ns 1.71 
จ านวนใบต่อต้น (ใบ) 5.08 6.00 1.83 * 2.26 * 2.63 
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ความยาวก้านดอก (ซม.) 42.21 35.00 1.83 * 2.26 * 5.65 
ความยาวดอก (ซม.) 15.72 11.25 1.83 * 2.26 * 5.99 
ความกว้างดอก (ซม.) 8.40 6.25 1.83 * 2.26 * 6.85 
จ านวนกลีบประดับชมพู (กลีบ) 11.40 7.90 1.83 * 2.26 * 6.17 
จ านวนกลีบประดับเขียว (กลีบ) 7.54 7.20 1.83 ns 2.26 ns 1.75 
วันแทงดอก (วัน) 76.12 94.30 1.83 * 2.26 * 8.05 
วันดอกจริงบาน (วัน) 81.74 104.00 1.83 * 2.26 * 8.02 
จ านวนดอก (ดอก) 1.88 1.00 1.83 * 2.26 * 14.99 

หมายเหตุ : จ านวนต้น/กอ และ จ านวนใบ/ต้น เมื่อมีอายุประมาณ 84 -91 วัน  
 

 จากตารางที่ 2 เก็บข้อมูลบันทึกผลการผลิตและการเจริญเติบโตของปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ ได้แก่ 
จ านวนวันที่งอก จ านวนต้นต่อกอ จ านวนใบต่อต้น ความยาวก้านดอก ความยาวดอก ความกว้างดอก จ านวน
กลีบประดับชมพู จ านวนกลีบประดับเขียว วันแทงดอก วันดอกจริงบาน และจ านวนดอก เปรียบเทียบการ
ผลิตในโรงเรือน และนอกโรงเรือน ในช่วงนอกฤดู (สิงหาคม 2561-มกราคม 2562) พบว่า การปลูกปทุมมาใน
และนอกโรงเรือน จ านวนต้นต่อกอ และจ านวนกลีบประดับเขียว ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับความเชื่อมั่น 0.05 อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตปทุมมาในโรงเรือนจะมีค่าสูงกว่า ได้แก่ ความยาวก้าน
ดอก (42.21:35.00) ความยาวดอก (15.72:11.25) ความกว้างดอก (8.40:6.25) จ านวนกลีบประดับชมพู 
(11.40:7.90) และจ านวนดอก (1.88:1.00) ที่มีค่าเฉลี่ยในโรงเรือนสูงกว่าการผลิตปทุมมานอกโรงเรือน 
(ตารางท่ี 2) ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 0.05 
 

 
รูปที่ 21  ปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พ้ิงค์ 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตปทุมมานอกฤดู พันธุ์ลูกผสมเชียงราย พีพี 3 
 

การเจริญเติบโต 
ค่าเฉลี่ย  t critical 

t stat 
ในโรงเรือน นอกโรงเรือน ในโรงเรือน นอกโรงเรือน 

จ านวนวันทีง่อก (วัน) 15.5 26.36 1.833* 2.262* 2.58 
จ านวนต้นต่อกอ (ต้น) 3.67 2.30 1.83 * 2.26 * 8.33 
จ านวนใบต่อต้น (ใบ) 3.08 5.20 1.83 * 2.26 * 5.13 
ความยาวก้านดอก (ซม.) 6.50 6.80 1.83 ns 2.26 ns 0.36 
ความยาวดอก (ซม.) 5.98 5.16 1.83 * 2.26 * 2.93 
ความกว้างดอก (ซม.) 4.38 3.90 1.83 * 2.26 * 4.09 
จ านวนกลีบประดับชมพู (กลีบ) 6.73 5.80 1.83 * 2.26 * 3.40 
จ านวนกลีบประดับเขียว (กลีบ) 13.30 12.20 1.83 ns 2.26 ns 1.08 
วันแทงดอก (วัน) 52.10 90.70 1.83 * 2.26 * 9.26 
วันดอกจริงบาน (วัน) 59.10 93.40 1.83 * 2.26 * 8.82 
จ านวนดอก (ดอก) 2.90 1.00 1.83 * 2.26 * 35.83 

หมายเหตุ : จ านวนต้น/กอ และ จ านวนใบ/ต้น เมื่อมีอายุประมาณ 84 -91 วัน  

 
จากตารางที่ 3 เก็บข้อมูลบันทึกผลการผลิตและการเจริญเติบโตของปทุมมาพันธุ์เชียงราย พีพี 3 

ได้แก่ จ านวนวันที่งอก จ านวนต้นต่อกอ จ านวนใบต่อต้น ความยาวก้านดอก ความยาวดอก ความกว้างดอก 
จ านวนกลีบประดับชมพู จ านวนกลีบประดับเขียว วันแทงดอก วันดอกจริงบาน และจ านวนดอก เปรียบเทียบ
การผลิตในโรงเรือน และนอกโรงเรือน ในช่วงนอกฤดูปกติ (สิงหาคม 2561 - มกราคม 2562) พบว่า การปลูก
ปทุมมาในและนอกโรงเรือน ความยาวก้านดอก และจ านวนกลีบประดับเขียว ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตปทุมมาในโรงเรือนจะมีค่าสูงกว่า ได้แก่ 
จ านวนต้นต่อกอ (3.67:2.30) ความยาวดอก (5.98:5.16) ความกว้างดอก (4.38:3.90) จ านวนกลีบประดับ
ชมพู (6.73:5.80) และจ านวนดอก (2.90:1.0) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในโรงเรือนสูงกว่าการผลิตปทุมมานอกโรงเรือน 
(ตารางท่ี 3) โดยมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
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รูปที่ 22  ปทุมมาพันธุ์เชียงราย พีพี 3 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

โรงเรือนส าหรับผลิตปทุมมานอกฤดูมีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4.5 เมตร โครงสร้างหลัก
ท าจากเหล็ก หลังคาแบบ ก.ไก่ มุงพลาสติกป้องกันยูวี 200 ไมครอน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยหลอดไฟ
ฟลูออรสเซ็นต์ขนาด 18 วัตต์ ติดตั้งที่ระดับความสูงจากพ้ืนโรงเรือน 3.9 เมตร ระยะห่างหลอดไฟ 2.9 เมตร 
ตามแนวยาวของโรงเรือน และ 2.2 เมตร ตามแนวฉากของโรงเรือน เพ่ือที่ให้ได้ความสว่างของแสงไฟใน
โรงเรือน 60 ลักซ์  ที่ระดับความสูงโต๊ะปลูก 0.6 เมตร ก าหนดให้แสงไฟวันละ 3 ชั่วโมง หลังจากปทุมมาแทง
ดอกแรก ควบคุมการให้น้ าด้วยระบบน้ าหยดแบบอัตโนมัติ โดยให้ 3 ครั้งต่อวัน ครั้งละ 5 นาที 

การปลูกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พ้ิงค์มีลักษณะการเจริญเติบโตของปทุมมาที่ปลูกในโรงเรือนมีค่าสูงกว่า 
โดยเฉพาะมีจ านวนดอกเฉลี่ย 1.88 ดอก ซึ่งมีค่าสูงกว่าการปลูกภายนอกโรงเรือนที่มีจ านวนดอกเฉลี่ยเพียงแค่ 
1.00 ดอก โดยมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และปทุมมาพันธุ์เชียงราย 
พีพี 3 มีลักษณะการเจริญเติบโตของปทุมมาที่ปลูกในโรงเรือนมีค่าสูงกว่า โดยเฉพาะมีจ านวนดอกเฉลี่ย 2.90 
ดอก ซึ่งมีค่าสูงกว่าการปลูกภายนอกโรงเรือนที่มีจ านวนดอกเฉลี่ยเพียงแค่ 1.00 ดอก โดยมีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1) ได้โรงเรือนผลิตปทุมมาต้นแบบและแบบมาตรฐานในการก่อสร้างที่มีต้นทุนต่ ากว่าการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีโรงเรือนผลิตไม้ดอกส าหรับประเทศไทย 

2) ผู้ประกอบการหรือบริษัทผู้ผลิตโรงเรือนสามารถน าต้นแบบโรงเรือน และเทคโนโลยีต่างๆ ไปสู่
ระบบการผลิตเชิงพาณิชย์ 
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3) เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ได้ผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่สูง ประหยัดค่าแรงงานและเวลา สามารถ
จัดการระบบการผลิตปทุมมาได้ตลอดทั้งป ี

4) สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ในการปลูกปทุมมานอกฤดูเพ่ือส่งออก ส าหรับการปลูกใน
ระบบโรงเรือน แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มเกษตรกร 

5) เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถน าไป
ประกอบอาชีพการผลิตไม้ดอกเพ่ือการส่งออกได้ต่อไป 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  

ขอขอบคุณทีมนักวิจัย  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ที่ร่วม

ด าเนินการจัดท าโรงเรือน อุปกรณ์ และระบบควบคุมต่างๆ ส าหรับการทดลองปลูกปทุมมานอกฤดู และ 

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร  ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ

ส าหรับปทุมมา และสถานที่ด าเนินงานทดสอบในครั้งนี้  ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัย

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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