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ค าส าคัญ (Keyword): โรงเรือนปลูกผัก การลดไนเตรทตกค้าง 
 
บทคัดย่อ 

โรงเรือนปลูกผักเพ่ือลดไนเตรท มีวัตถุประสงค์ที่จะออกแบบและพัฒนาโรงเรือนต้นแบบการ
ผลิตผักเพ่ือลดปริมาณไนเตรทตกค้างในผัก โดยปรับเปลี่ยนหลังคาเป็นแผ่นเมทัลชีทและวัสดุปลูกเป็น
หิน 1/2 นิ้ว ดินร่วน และกรวดเล็ก ทดแทนการใช้โฟมและแผ่นพลาสติกในระบบไฮโดรโปนิกส์ และ
ลดระยะเวลาการท างาน ด าเนินการทดลองที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ตั้งแต่ ตุลาคม 
2559-กันยายน 2562 โครงสร้างโรงเรือนแบบชั้นเดียว ขนาดกว้าง 2 x ยาว 8 x สูง 2.8 เมตร พ้ืน
แปลงปลูกถึงหลังคาสูง 1.9 เมตร มีคานเป็นอิฐบล็อก พ้ืนโรงเรือนใช้กระเบื้องลอนคู่รองรับเท
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 8 เซนติเมตร วัสดุปลูกผักชั้นล่างเป็นหิน 1/2 นิ้ว ปิดทับช่องว่างด้วยหิน
เกล็ด รวมหนา 4 เซนติเมตร ชั้นกลางใช้ดินร่วนหนา 12 เซนติเมตร ชั้นบนใช้กรวดเล็ก ขนาด 2-4 
มิลลิเมตร หนา 3-4 เซนติเมตร และพ้ืนโรงเรือนมีความลาดเอียง 2 % เพ่ือให้สารละลายปุ๋ยไหลกลับ
ลงสู่ถังเก็บได้ดี โครงสร้างหลังคาเหล็กอาบสังกะสีมุงด้วยแผ่นเมทัลชีทโปร่งแสง 4 แผ่น สลับกับทึบ
แสง 1 แผ่น ปิดโดยรอบด้วยมุ้งกันแมลงขนาด 20 ช่อง/นิ้ว วางโรงเรือนตามแนวแสงอาทิตย์ ท าการ
ปลูกผักโดยกรีดร่องบนกรวดเล็กลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร หยอดเมล็ดแล้วกลบ  ให้ปุ๋ยยูเรีย (N) 
พร้อมน้ า  50 % ของ GAP และหยุดให้ปุ๋ยก่อนเก็บเกี่ยว 9 วัน สารละลายปุ๋ยและน้ าเปล่าให้วันละ 4 
ครั้งร่วมกับการใช้หลอดฆ่าเชื้อ UV โดยควบคุมด้วยเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ ผลผลิตผัก 84 กิโลกรัม/
โรงเรือน ปริมาณไนเตรทตกค้างในผัก 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด (มาตรฐานยุโรปไม่เกิน 3,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด) การเตรียมแปลงและปลูกผักหนึ่งโรงเรือนใช้เวลา 60 นาที/คน ต้นทุนการ
ผลิตผัก 11.20 บาท/กิโลกรัม โรงเรือนต้นแบบ 33,000 บาท/โรงเรือน ระยะเวลาคืนทุน 8 เดือน 
 
Abstract 

Vegetables growing greenhouses for reduce nitrate, have objective to design 
and develop a prototype vegetable production greenhouse for reduce the amount 
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1ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
2ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 

of nitrate in vegetables. The greenhouse’s design, by changing the roof into metal 
sheet and planting material into 1/2-inch stone, mold and small gravel. This design 
replaced foam and plastic sheets in the hydroponic system and reduce working time. 
The experiments setting at the Office of Agricultural Research and Development 
Region on 8th from October 2016 to September 2019. One-layer greenhouse 
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structure, width 2 x length 8 x height 2.8 meters, from plot area to roof 1.9 meters, 
with bricks beams. The floor of greenhouse is made of double-walled tiles with 
concrete supported 8 cm. The ground floor is a 1/2-inch stone covering the gap with 
flake stone, overall thickness is 4 cm. The middle layer use mold with 12 cm 
thickness. The top layer use small pebble size 2-4 mm with 3-4 cm thickness and the 
house’s floor has 2% slope for fertilizer solution to flow back into the storage tank. 
Roof’s structure is galvanized steel thatched with 4 translucent metal sheets 
alternating with 1 opaque, surrounded by a 20-inch/inch insect-proof mosquito net. 
Place greenhouses in the sunlight. Grow vegetables by slit the groove on small gravel 
about 1-2 cm deep, drop the seeds and cover. Give urea (N) fertilizer with 50% of 
GAP water and stop fertilizing for 9 days before harvesting. The fertilizer solution and 
water are given 4 times a day combination with the UV sterilization tubes controlled 
by an automatic timer. Vegetable yield 84 kilograms/house. Residual nitrate in 
vegetables 400 mg/kg of fresh vegetables (European standard should not more than 
3,000 mg/kg of fresh vegetables). Preparation of a vegetable plot and planting takes 
60 minutes/person. The cost of vegetable production is 11.20 baht/kg. The prototype 
greenhouse is 33,000 baht/greenhouse. The payback period is 8 months. 
 
บทน า 

ปัจจุบันการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ได้รับความนิยมจากผู้ผลิตค่อนข้าง
สูง เนื่องจากเหมาะสมกับสภาพเกษตรกรที่มีข้อจ ากัดเรื่องดินหรือสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (อิทธิสุนทร, 
2542) ส่วนผู้บริโภคก็มีความเชื่อว่าปลอดภัยจากสารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช อย่างไรก็ตามการ
ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ ยังพบว่ามีข้อด้อยหลายประการ เช่น มีขั้นตอนมากในการปลูก ใช้อุปกรณ์
เป็นโฟมและพลาสติก ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีอายุการใช้งานสั้น และสิ่งส าคัญคือข้อกังวลด้านการ
ตกค้างของไนเตรทที่มีรายงานว่ายังมีค่อนข้างสูงถึง 2,976-6,019 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด (ปรกชล, 
2561) สาเหตุเนื่องมาจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จะใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปสารละลายไนเตรทที่พืช
ใช้ได้ทันที จึงสะสมไนเตรทในพืชได้ค่อนข้างสูง (ยงยุทธ, 2558) หากมีกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้องจะ
ท าให้มีความเสี่ยงต่อการตกค้างเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย และหากมีการบริโภคพืชที่มีสารไนเตรท
ตกค้างเข้าสู่ร่างกายคนมากจะเป็นตัวก่อให้เกิดมะเร็งได้ แนวทางการลดไนเตรทตกค้างในการปลูกพืชจึง
มุ่งเน้นไปยังทางเลือกการให้ปุ๋ยทางดิน และการให้ปุ๋ยพร้อมน้ า (Fertigation) ซึ่งเป็นการให้ปุ๋ยที่มี
ประสิทธิภาพลดปุ๋ยได้10-50 เปอร์เซนต์ (ดิเรกและคณะ, 2543) และช่วยลดการเกิดไนเตรทในผลผลิต
พืชได้ด้วย  
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การเกิดสารไนเตรทตกค้างในพืชผัก นอกจากมีความเกี่ยวข้องกับวิธีการให้ปุ๋ยแล้ว กลไกล
ทางชีวเคมีเมื่อมีการให้ปุ๋ยไนโตรเจน แอมโมเนียไอออนบวก (NH4

+) จะถูกดูดซับอยู่กับประจุลบคอน
ลอยด์ในดิน เมื่อดินอุณหภูมิสูงขึ้นและได้รับออกซิเจน จะมีจุลินทรีย์บางกลุ่มออกซิไดส์แอมโมเนีย
ไอออนเปลี่ยนเป็นไนเตรท (NO3-) ใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ ได้เช่นกัน (ยงยุทธ, 2528) ในกระบวนการไน
ตริฟิเคชั่นนี้ จึงท าให้พบปริมาณไนเตรทในผักบางชนิดที่ปลูกบนดินค่อนข้างสูงเกินค่ามาตรฐาน  
(เขมมิการ์, 2556) ดังนั้นการก าจัดจุลินทรีย์ในกระบวนการไนตริฟิเคชั่นก็จะช่วยลดการเกิดไนเตรท 
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ในการปลูกพืชบนดินได้ ซึ่งมั่นสิน (2558) รายงานว่า แสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) โดยใช้หลอดยูวี เป็น
เวลา 5 วินาที สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และก าจัดตะไคร่น้ าเขียวได้  

การวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะพัฒนาโรงเรือนการผลิตผักแบบใช้ดินเพ่ือลดปริมาณ ไน
เตรทตกค้างในพืชผัก พร้อมปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม ลดขั้นตอนการปลูก ลดปุ๋ยและลด
วัสดุที่เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ใช้หลอดยูวีเพ่ือลดจุลินทรีย์ที่จะเปลี่ยนแอมโมเนียไอออนเป็นไนเต
รท ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการผลิตผักที่ปลอดภัยส าหรับเกษตรกรและผู้บริโภคต่อไป 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   
 กิจกรรมที่ 1 การวิจัยและพัฒนาโรงเรือนต้นแบบปลูกผักเพื่อลดปริมาณไนเตรท   
 การทดลองที่ 1.1 การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบและวัสดุปลูกที่เหมาะสม 
          แบบและวิธีการทดลอง แบบ RCBD มี 5 กรรมวิธี ท า 4 ซ้ า ดังนี้ 
          ระดับท่ี 1 ความลาดเอียงที่ 34 ลิปดา (1%) 
 ระดับท่ี 2 ความลาดเอียงที่ 1 องศา 9 ลิปดา (2%) 
 ระดับท่ี 3 ความลาดเอียงที่ 1 องศา 43 ลิปดา (3%) 
 ระดับท่ี 4 ความลาดเอียงที่ 2 องศา 17 ลิปดา (4%) 
 ระดับท่ี 5 ความลาดเอียงที่ 2 องศา 52 ลิปดา (5%)  
 วิธีการปฏิบัติ มีข้ันตอน ดังนี้  
 1.1.1 ออกแบบและพัฒนาโรงเรือนต้นแบบและวัสดุปลูก โดยมีลักษณะโรงเรือนดังนี้ 
   1.1.1.1 ออกแบบโรงเรือนเป็นแบบชั้นเดียว ใช้หลังคาโค้งลอนเมทัลชีทโปร่งแสง 
โดยแต่ละโรงเรือนแบ่งเป็น 2 แปลงปลูกอิสระต่อกัน ส่วนของตัวโรงเรือนใช้โครงสร้างเป็นโครงเหล็ก
อาบสังกะสี กั้นโดยรอบด้วยมุ้งกันแมลง ขนาด กว้างxยาวxสูง 2 x 8 x 2.5 เมตร  พ้ืนโรงเรือนใช้
กระเบื้องลอนคู่ปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 8 ซม. ส่วนวัสดุปลูกผักชั้นล่างใช้หิน 1/2 นิ้ว และ
ปิดทับหินเกล็ด  หนา 3-4 ซม. ชั้นกลางใช้ดินร่วน หนา 12 ซม. ชั้นบนปิดทับด้วยกรวดเล็กขนาด 2-4 
มม. หนา 3 ซม. มีระบบหมุนเวียนสารละลายปุ๋ยด้วยเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ มีถังรองรับสารละลาย
ปุ๋ยอยู่ใต้แปลง พร้อมระบบฆ่าเชื้อโดยผ่านแสง UV   
     1.1.1.2 ออกแบบความลาดเอียงของแปลงปลูก 5 ระดับ ตามกรรมวิธีที่ด้งกล่าว 
ทดสอบหาความเหมาะสมของระดับความลาดเอียง โดยพิจารณาจากน้ าที่ไหลออกจากชั้นหิน 1/2 นิ้ว
และหินเกล็ดหนา 3 ซม.(ชั้นล่าง) ภายในเวลา 5 นาที (ให้น้ าไหลออกจากชั้นนี้ได้สม่ าเสมอแล้ว
รวมกันระบายออกจากแปลงได้สะดวก) และชั้นบนกรวดเล็กพิจารณาจากน้ าที่ไหลออกได้ใน
ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง (ให้รากได้รับอากาศ) การระบายน้ าออกจากดินวัสดุปลูกพิจารณาจากน้ าไหล
ซึมออกมาได้ในระยะเวลา 24 - 36 ชั่วโมง (ให้ดินซึมซับสารละลายปุ๋ยและน้ าแล้วไหลระบายออกมา) 
เพ่ือให้ได้ความลาดเอียงที่เหมาะสม โดยในขั้นตอนนี้ยังไม่มีการปลูก 
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   1.1.1.3 ทดสอบการใช้ได้ของโรงเรือนที่ความลาดเอียงที่ระดับต่างๆ ดังนี้ ความลาด
เอียง 1%, 2%, 3%, 4% และ 5 % ท าการทดลอง 4 ซ้ า โดยการทดลองปลูกผักคะน้าและให้น้ าตาม
ระยะต่าง ๆ ด้วยเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ คือในระยะต้นกล้า (หยอดเมล็ด-10 วัน) ให้น้ าทุก 2 ชั่วโมง/
ครั้ง (12 ครั้ง/วัน) หลังจากนั้น (ผักอายุ 11วัน-เก็บเกี่ยว) ให้สารละลายตลอดช่วงการเจริญเติบโต 24 
ชั่วโมง/ครั้ง (1 ครั้ง/วัน) ให้แต่ละครั้งชุ่มชื้นตลอดทั้งแปลง จนเก็บเกี่ยว เพ่ือให้ได้ความลาดเอียงที่
เหมาะสม 
 การใส่ปุ๋ยใช้ตามค าแนะน า GAP (100 %) ของกรมวิชาการเกษตร กล่าวคือ ผักคะน้าควรใส่
ปุย๋สูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร่ ใส่ครั้งเดียว ร่วมกับปุย๋ไนโตรเจน (ยูเรีย) ในอัตราสูง 75-150 
กก./ไร่ ผักกวางตุ้งควรใส่ปุ๋ยสูตร 12-8-8 อัตรา 50-100 กก./ไร่ ส่วนปุ๋ยที่ใช้ในการทดลอง คือ ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 ใส่บนดินเพียงครั้งเดียว ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ให้พร้อมน้ าโดยควบคุมสารละลายปุ๋ยให้มี
ค่า pH อยู่ระหว่าง 5-6 มีรายละเอียดตามภาคผนวก (Table 1) 
 บันทึกข้อมูล การเจริญเติบโต ค่า pH น้ าหนักผลผลิต การระบาดของโรคและแมลง และ
ต้นทุนการผลิต 
 สถานที่ทดลอง กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ปีที่ 1 เริ่มต้น ก.ย. 2559 สิ้นสุด ต.ค. 2560 

 การทดลองที่ 1.2 ศึกษาปริมาณการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดปริมาณไนเตรทในผักคะน้า 
          แบบและวิธีการทดลอง แบบ RCBD มี 5 กรรมวิธี ท า 4 ซ้ า ดังนี้ 
          กรรมวิธีที่ 1 ปุ๋ย 100% N (GAP) 
 กรรมวิธีที่ 2 50% N 
 กรรมวิธีที่ 3 40% N 
 กรรมวิธีที่ 4 30% N 
 กรรมวิธีที่ 5 20% N 
 วิธีการปฏิบัติ 
 ทดลองปลูกผักคะน้าโดยหยอดเมล็ดระยะ 20x20 ซม. ในโรงเรือนหลังคาโค้งลอนเมทัลชีท
โปร่งแสงที่ระดับความลาดเอียงที่ได้จากการทดลองที่ 1.1 โดยในระยะต้นกล้า (หยอดเมล็ด -10 วัน) 
ให้น้ าทุก 2 ชั่วโมง/ครั้ง (12 ครั้ง/วัน) หลังจากนั้น (ผักอายุ 11วัน-เก็บเกี่ยว) ให้สารละลายตลอดช่วง
การเจริญเติบโต 24 ชั่วโมง/ครั้ง (1 วัน/ครั้ง) ให้แต่ละครั้งชุ่มชื้นตลอดทั้งแปลง จนเก็บเกี่ยว มีการให้
ปุ๋ยตามกรรมวิธีที่ก าหนด โดยปุ๋ยที่ใช้ คือ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ให้บนดินเพียงครั้งเดียว (P และ K) ส่วน
ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0)  ให้พร้อมน้ าและมีการควบคุมวัสดุปลูกและสารละลายปุ๋ยให้มีค่า pH อยู่ระหว่าง 
5-6  
 บันทึกข้อมูล การเจริญเติบโต ค่า pH น้ าหนักผลผลิต การระบาดของโรคและแมลง ปริมาณ
ไนเตรทในผัก และต้นทุนการผลิต 
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 สถานที่ทดลอง  กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ปีที่ 2 เริ่มต้น ก.ย. 2560 สิ้นสุด ต.ค. 2561 

 การทดลองที่ 1.3 ศึกษาการหยุดให้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกผักคะน้าเพ่ือลดปริมาณไนเตรท 
          แบบและวิธีการทดลอง แบบ RCBD มี 4 กรรมวิธี ท า 5 ซ้ า ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1 หยุดให้ปุ๋ย 9 วัน 
 กรรมวิธีที ่2 หยุดให้ปุ๋ย 7 วัน 
 กรรมวิธีที่ 3 หยุดให้ปุ๋ย 5 วัน 
 กรรมวิธีที่ 4 หยุดให้ปุ๋ย 3 วัน 
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 วิธีการปฏิบัติ  
         ทดลองปลูกผักคะน้าในโรงเรือนหลังคาเมทัลชีทโปร่งแสงที่ระดับความลาดเอียงที่ได้จากการ
ทดลองที่ 1.1 และใช้ปุ๋ยในอัตราที่ดีที่สุดที่ได้จากการทดลองที่ 1.2 โดยในระยะต้นกล้า (หยอดเมล็ด-
10 วัน) ให้น้ าทุก 2 ชั่วโมง/ครั้ง (12 ครั้ง/วัน) หลังจากนั้น (ผักอายุ 11วัน-เก็บเกี่ยว) ให้สารละลาย
ตลอดช่วงการเจริญเติบโต 24 ชั่วโมง/ครั้ง (1 วัน/ครั้ง) ให้แต่ละครั้งชุ่มชื้นตลอดทั้งแปลง หยุดให้ปุ๋ย
ยูเรียก่อนการเก็บเกี่ยวแตกต่างกันที่ 9, 7, 5 และ 3 วัน โดยให้น้ าเปล่าแทนสารละลายปุ๋ย  ควบคุม
สารละลายปุ๋ยให้มีค่า pH ระหว่าง 5-6  
 บันทึกข้อมูล การเจริญเติบโต ค่า pH น้ าหนักผลผลิต การระบาดของโรคและแมลง วัด
ปริมาณไนเตรทในผักและสายละลายปุ๋ยทุกวันหลังหยุดให้ปุ๋ยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างยูเรียไนเต
รท กับระยะเวลาในการให้น้ าเปล่า ความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกโรงเรือน อุณหภูมิภายใน
และภายนอกโรงเรือน และต้นทุนการผลิต 
 สถานที่ทดลอง กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ปีที่ 2 เริ่มต้น ก.ย. 2560 สิ้นสุด ต.ค. 2561  

 การทดลองท่ี 1.4 ศึกษาการหยุดให้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกผักเพ่ือลดปริมาณ 
ไนเตรทในโรงเรือนหลังคาโปร่งแสงสลับกับทึบแสง 
          แบบและวิธีการทดลอง แบบ RCBD มี 4 กรรมวิธี ท า 5 ซ้ า ดังนี้ 
          กรรมวิธีที่ 1 หยุดให้ปุ๋ยจากการทดลองที่ 1.3 เพ่ิมขึ้น 2 วัน 
 กรรมวิธีที่ 2 หยุดให้ปุ๋ยจากการทดลองท่ี 1.3 เพ่ิมขึ้น 1 วัน 
 กรรมวิธีที่ 3 หยุดให้ปุ๋ยตามวันที่เหมาะสมจาก การทดลองที่ 1.3 
 กรรมวิธีที่ 4 หยุดให้ปุ๋ยจากการทดลองท่ี 1.3 น้อยลง 1 วัน 
 วิธีการปฏิบัติ 
         ทดลองปลูกผักคะน้าใน โรงเรือนหลังคาเมทัลชีทโปร่งแสงสลับกับทึบแสงที่ระดับความลาด
เอียงที่ได้จากการทดลองที่ 1.1 และใช้ปุ๋ยในอัตราที่ดีที่สุดที่ได้จากการทดลองที่ 1.2  โดยในระยะต้น
กล้า (หยอดเมล็ด-10 วัน) ให้น้ าทุก 2 ชั่วโมง/ครั้ง (12 ครั้ง/วัน) หลังจากนั้น (ผักอายุ 11 วัน - เก็บ
เกี่ยว) ให้สารละลายตลอดช่วงการเจริญเติบโต 24 ชั่วโมง/ครั้ง (1 วัน/ครั้ง) ให้แต่ละครั้งชุ่มชื้นตลอด
ทั้งแปลง หยุดให้ปุ๋ยยูเรียก่อนการเก็บเกี่ยวตามผลการทดลองที่ 1.3 แตกต่างกัน 4 กรรมวิธี โดยให้
น้ าเปล่าแทนสารละลายปุ๋ย  (ช่วงระยะเวลาการให้สารละลายปุ๋ยควบคุมด้วยทามเมอร์) ควบคุม
สารละลายปุ๋ยให้มีค่า pH ระหว่าง 5-6  
 บันทึกข้อมูล การเจริญเติบโต ค่า pH น้ าหนักผลผลิต การระบาดของโรคและแมลง วัดปริมาณไนเต
รทในผักและสายละลายปุ๋ยทุกวันหลังหยุดให้ปุ๋ยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างยูเรีย ไนเตรท กับระยะเวลาใน
การให้น้ าเปล่า ความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกโรงเรือน อุณหภูมิภายใน และภายนอกโรงเรือน และ
ต้นทุนการผลิต 
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 สถานที่ทดลอง  กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8  อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา ปีที่ 3 เริ่มต้นก.ย. 2561 สิ้นสุด ต.ค. 2562 
  
 การทดลองที่ 1.5 ศึกษาการใช้หลอดยูวีเพ่ือลดปริมาณไนเตรทในโรงเรือนหลังคาโปร่งแสง
สลับกับทึบแสง 
          แบบและวิธีการทดลอง แบบ RCBD มี 5 กรรมวิธี ท า 4 ซ้ า ดังนี้ 
          กรรมวิธีที่ 1 ให้ปุ๋ยทุกวันใช้ยูวี 
 กรรมวิธีที่ 2 ให้ปุ๋ยทุกวันไม่ใช้ยูวี 
 กรรมวิธีที่ 3 หยุดปุ๋ย 9 วันใช้ยูวี 
 กรรมวิธีที่ 4 หยุดปุ๋ย 9 วันไม่ใช้ยูวี 
 กรรมวิธีที่ 5 ระบบไฮโดรโปนิกส์ 
 วิธีการปฏิบัติ 
         ทดลองปลูกผักคะน้าและผักกาดขาวใน โรงเรือนหลังคาเมทัลชีทโปร่งแสงสลับกับทึบแสงที่
ระดับความลาดเอียงที่ได้จากการทดลองที่ 1.1 และใช้ปุ๋ยในอัตราที่ดีที่สุดที่ได้จากการทดลองที่ 1.2 
โดยในระยะต้นกล้า (หยอดเมล็ด-10 วัน) ให้น้ าทุก 2 ชั่วโมง/ครั้ง (12 ครั้ง/วัน) หลังจากนั้น (ผักอายุ 
11วัน-เก็บเกี่ยว) ให้สารละลายตลอดช่วงการเจริญเติบโต 24 ชั่วโมง/ครั้ง (1 วัน/ครั้ง)  ให้แต่ละครั้ง
ชุ่มชื้นตลอดทั้งแปลง หยุดให้ปุ๋ยยูเรียก่อนการเก็บเกี่ยวตามผลการทดลองที่ 1.4 โดยใช้หลอดใช้ยูวี
และไม่ใช้  ให้ปุ๋ยทุกวันใช้หลอดยูวีและไม่ใช้ และระบบไฮโดรโปนิกส์ แตกต่างกัน 5 กรรมวิธี โดยให้
น้ าเปล่าแทนสารละลายปุ๋ย ควบคุมสารละลายปุ๋ยให้มีค่า pH อยู่ระหว่าง 5-6  
 บันทึกข้อมูล การเจริญเติบโต ค่า pH น้ าหนักผลผลิต การระบาดของโรคและแมลง วัด
ปริมาณไนเตรทในผักและสายละลายปุ๋ยทุกวันหลังหยุดให้ปุ๋ย เพ่ือหาความสัมพันธ์ร่วมระหว่างยูเรีย 
ไนเตรท กับระยะเวลาในการให้น้ าเปล่า ความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกโรงเรือน อุณหภูมิ
ภายในและภายนอกโรงเรือน และต้นทุนการผลิต 
 สถานที่ทดลอง  กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ปีที่ 3 เริ่มต้นก.ย. 2561 สิ้นสุด ต.ค. 2562  

 กิจกรรมที่ 2 การทดสอบโรงเรือนต้นแบบการปลูกผักเพื่อลดปริมาณไนเตรท 
 การทดลองที่ 2.1 การทดสอบโรงเรือนต้นแบบการปลูกผักเพ่ือลดปริมาณไนเตรท 
          แบบและวิธีการทดลอง  
 วิธีเกษตรกร โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบการค้า 
 วิธีแนะน า โรงเรือนต้นแบบการปลูกผักเพ่ือลดปริมาณไนเตรท 
 วิธีการปฏิบัติ 
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 ทดสอบประสิทธิภาพการปลูกผักในโรงเรือนต้นแบบเพ่ือลดปริมาณไนเตรท กับโรงเรือนการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (แบบทั่วไป) โดยทดสอบปลูกผัก 3 ชนิด ได้แก่ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง และ
ผักกาดขาว ในโรงเรือนจ านวน 1 โรงเรือน/ชนิดผัก/ชนิดโรงเรือน ท าการปลูก 4 รอบการผลิต  เพื่อ
ตรวจสอบฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการปลูกผักแต่ละชนิด และเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต ปริมาณไน
เตรทที่พบในผักที่ได้จากโรงเรือนทั้งสองแบบ  
  การบันทึกข้อมูล 
 การเจริญเติบโต การไหลของน้ า ค่า pH น้ าหนักผลผลิต การระบาดของโรคและแมลง 
ปริมาณไนเตรทในผักทุกวันหลังหยุดให้ปุ๋ย ความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกโรงเรือน อุณหภูมิ
ภายในและภายนอกโรงเรือน ปริมาณผลผลิต ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน รวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปรายงานผลการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยผลผลิตและข้อมูลเศรษฐศาสตร์ 
 สถานที่ทดลอง กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ปีที่ 3 เริ่มต้นก.ย. 2561 สิ้นสุด ต.ค. 2562 

  การทดลองที่ 2.2 การขยายผลโรงเรือนต้นแบบสู่เกษตรกร และการประเมินความพึงพอใจ 
 วิธีการปฏิบัติ 
 น าโรงเรือนต้นแบบที่ได้ผลดีไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัด
สงฃลา อย่างน้อย 1 กลุ่ม  และท าการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโรงเรือนต้นแบบการผลิต
ผักเพ่ือลดการสะสมไนเตรท โดยการออกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มเกษตรกรที่
น าเอาโรงเรือนต้นแบบไปใช้ประโยชน์ และผู้บริโภค จ านวน 20 ราย ก าหนดระดับความพึงพอใจ 4 ด้าน 
คือ ด้านโครงสร้างโรงเรือน ด้านการใช้งาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านคุณภาพผลผลิต ก าหนดระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ คะแนน 
4.51-5.00 = มากที่สุด 3.51-4.50 = มาก 2.51-3.50 = ปานกลาง 1.51-2.50 = น้อย 1.00-1.50 = 
น้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 กิจกรรมที่ 1 การวิจัยและพัฒนาโรงเรือนต้นแบบปลูกผักเพื่อลดปริมาณไนเตรท   

จากการพัฒนาและทดสอบพบว่าโรงเรือนผลิตผักเพ่ือลดการสะสมไนเตรทที่เหมาะสมคือเป็น
แบบโรงเรือนชั้นเดียว มีโครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี หลังคาเมทัลชีทโปร่งแสง 4 แผ่น สลับกับทึบแสง 
1 แผ่น กั้นโดยรอบด้วยมุ้งกันแมลง 20 ช่อง/นิ้ว ขนาดกว้าง 2.0 x ยาว 8.0 x สูง 2.8 เมตร พ้ืน
โรงเรือนใช้กระเบื้องลอนคู่รองรับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 8 เซนติเมตร วัสดุปลูกชั้นล่างเป็นหิน 
ขนาด ½ นิ้ว ปิดทับร่องหินด้วยหินเกล็ดให้มีความหนา 4 เซนติเมตร ชั้นกลางใช้ดินร่วนปนทราย 
หนา 12 เซนติเมตร ชั้นบนใช้กรวดเล็กขนาด 2-4 มิลลิเมตร หนา 3-4 เซนติเมตร ระหว่างชั้นดินร่วน
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ปนทรายและกรวดเล็กมีมุ้งกันแมลงขนาด 20 ช่อง/นิ้ว เพ่ือป้องกันกรวดเล็กผสมกับดินร่วนปนทราย 
พ้ืนแปลงมีความลาดเอียง 2% มีท่อรองรับสารละลายปุ๋ยวนกลับสู่ถังเก็บใต้แปลง  (Figure 1, 2 และ 
3) โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้คือ 

1.1 การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบและวัสดุปลูกท่ีเหมาะสม 
  ออกแบบและพัฒนาโรงเรือนต้นแบบผลิตผักเพ่ือลดการสะสม ไนเตรท หลักการ
ออกแบบสร้างโรงเรือนปลูกผักเพ่ือลดไนเตรทในครั้งนี้ เป็นการผสมผสาน ดัดแปลงจากการปลูกพืช
ในระบบไฮโดรโปนิกส์ และการปลูกพืชบนดิน ให้เป็นโรงเรือนที่มีคุณสมบัติในการป้องกันแมลง มีวัสดุ
ปลูกเป็นชั้นหิน ดินร่วน และกรวด มีระบบน้ าหมุนเวียนคล้ายการปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ แต่มีการ
ควบคุมการไหลของน้ าพร้อมปุ๋ยที่ละลายมากับน้ าด้วยเครื่องตั้งเวลาอัตโนมั ติ และเลือกใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่เป็นแอมโมเนียแทนไนเตรทที่ละลายให้พร้อมน้ า ซึ่งจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยได้มากกว่า 50 % 
ของการปลูกบนดิน ปุ๋ยบางส่วนยังถูกดูดซับไว้ด้วยอนุภาคดินพืชน าไปใช้ได้ตลอดเวลา ช่วยลดการ
ตกค้างของสารไนเตรทในผัก รวมทั้งมีการน าหลอดยูวีมาใช้เพ่ือช่วยลดจุลินทรีย์ที่จะเปลี่ยน
สารประกอบไนโตรเจนในปุ๋ยให้เป็นไนเตรท โดยผลการพัฒนา สรุปดังนี้ 
   1.1.1 การพัฒนาโรงเรือนจากโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์ ในขั้นตอนแรกได้ออกแบบ
ให้โรงเรือนมีความสูงใกล้เคียงกับโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งมีความสูงของโรงเรือนอยู่ที่ 2.0 เมตร 
และมีพ้ืนแปลงสูงจากพ้ืนดิน 1.2-1.4 เมตร ซึ่งพบว่า การปฏิบัติงานปลูกผักท าได้ยาก พ้ืนแปลงสูง
เกินไป การระบายอากาศในโรงเรือนเกิดได้ไม่ดี อีกทั้งในส่วนของชายคาเมทัลชีทชนกับศีรษะ
ผู้ปฏิบัติงาน ทางผู้วิจัยจึงได้พัฒนาปรับความสูงของโรงเรือนเป็น 2.8 เมตร พ้ืนโรงเรือนมีความสูงจาก
พ้ืนดิน 0.75-0.90 เมตร ท าให้พ้ืนโรงเรือนจนถึงหลังคา มีความสูงเป็น 1.9 เมตร ซึ่งท าให้การ
ปฏิบัติงานได้สะดวก และมีการไหลเวียนของอากาศได้ดีขึ้น  
   1.1.2 การพัฒนาการใช้วัสดุหลังคาโรงเรือน จากการใช้หลังคาเมทัลชีทแบบโปร่งแสง
เพียงอย่างเดียว ปรับมาเป็นหลังคาเมทัลชีทโปร่งแสง 1 แผ่น สลับกับทึบแสงบุฉนวนกันความร้อน
หนา 5 มิลลิเมตร 1 แผ่น และเมื่อท าการทดลองปลูกผัก พบว่า ปริมาณแสงในโรงเรือนไม่เพียงพอ 
ท าให้ต้นผักมีลักษณะยืดยาว จึงได้เปลี่ยนเป็นแผ่นเมทัลชีทโปร่งแสง 4 แผ่น สลับกับแผ่นทึบแสงบุ
ฉนวนกันความร้อนหนา 5 มิลลิเมตร 1 แผ่น พบว่า ผักเจริญเติบโตได้ดี และยังพบว่าอุณหภูมิภายใน
โรงเรือนต่ ากว่าอุณหภูมิภายนอกโรงเรือน 0.1 0C (Figure 4) 

 1.1.3 การศึกษาหาวัสดุปลูกที่เหมาะสมใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ชั้นล่างโรยหิน 1/2 นิ้ว ปิดช่องว่างด้วยหินเกล็ดรวมหนา 4 เซนติเมตร ชั้นกลาง ใช้ดินร่วนปนทราย 
ชั้นบน ใช้กรวดเล็กหนา 3-4 เซนติเมตร ระหว่างชั้นดินร่วนปนทรายและกรวดเล็ก มีมุ้งกันแมลง
ขนาด 20 ช่อง/นิ้ว กั้นกันกรวดเล็กผสมกับดินร่วน  ผลการทดสอบการไหลของน้ าผ่านวัสดุปลูกแต่ละ
ชั้น พบว่า น้ าไหลออกจากวัสดุปลูกชั้นล่างที่เป็นหิน 1/2 นิ้วและหินเกล็ดนี้ได้รวดเร็วสม่ าเสมอแล้ว
รวมกันระบายออกจากแปลงได้สะดวก ภายในเวลา 5 นาที  ชั้นกลางที่เป็นดินร่วนปนทรายเพ่ือให้ดิน
ซึมซับสารละลายปุ๋ยและน้ าไว้ให้พืช พบว่าน้ าไหลซึมออกจากวัสดุปลูกได้ในระยะเวลา 24-36 ชั่วโมง 
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ส่วนวัสดุปลูกชั้นบนที่เป็นกรวดเล็กให้น้ าไหลผ่านภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง ส่วนเตรียมทรายหยาบมา
เพ่ือใช้เป็นวัสดุปลูก พบว่า การใช้มุ้งกันแมลงขนาด 20 ช่อง/นิ้ว มีการระบายน้ าใช้เวลามากกว่า 3 
ชั่วโมง จึงปรับเปลี่ยนมาใช้มุ้งกันแมลง 16 ช่อง/นิ้ว สามารถระบายน้ าได้ในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง จะ
ได้กรวดเล็กขนาดเมล็ด 2-4 มิลลิเมตร เพ่ือให้รากพืชระยะต้นกล้าได้รับทั้งสารละลายปุ๋ย น้ า และ
อากาศอย่างเพียงพอ และเม่ือพืชโตรากพืชได้รับรับอากาศอย่างเพียงพอ 
   1.1.4 การศึกษาระดับความหนาของชั้นดินร่วนปนทราย ซึ่งเป็นชั้นกลางของวัสดุ
ปลูกในแปลงปลูกของโรงเรือนต้นแบบการผลิตผักเพ่ือลดการสะสมไนเตรท โดยดินที่น ามาใช้ในการ
ทดลองส่วนที่เป็นชั้นกลางของวัสดุปลูกนั้นเป็นดินร่วนปนทราย ผลการทดลองโดยปลูกผักคะน้าเก็บ
เกี่ยวที่ 45 วัน ผักกาดขาวเก็บเกี่ยวที่ 39 วัน และผักบุ้งจีนเก็บเกี่ยวที่ 25 วัน ปลูกโดยหว่านเมล็ด
ผักบุ้งบนกรวดเล็กพบว่าเมื่อเมล็ดแตกหน่อขาวออกมาถูกแสงแดดช่วงเที่ยงเผาจนหน่อเหนี่ยวตาย จึง
ทดลองใหม่โดยกรีดร่องบนกรวดเล็กลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร หยอดเมล็ดแล้วกลบ พบว่าผัก
สามารถเจริญเติบโตได้ดี และยังพบว่าบริเวณที่กรวดเล็กบางน้อยกว่า 2 เซนติเมตร ผักเจริญเติบโตได้
ไม่ดี มีการให้น้ าพร้อมปุ๋ยและน้ าเปล่าควบคุมด้วยเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ ปลูกผักคะน้าระยะต้นกล้า 
0-7 วัน ให้น้ าเวลา 6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 และ 24.00 นาฬิกา วัน 6 ครั้ง ให้ครั้งละ 20 
นาที อายุได้ 5 วันให้ปุ๋ย 15-15-15 = 180 กรัม หลังจากนั้นจนเก็บเกี่ยว ให้น้ าเวลา 6.00 และ 
16.00 นาฬิกา วัน 2 ครั้ง ให้ครั้งละ 20 นาที เมื่ออายุได้ 20 วันให้ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 = 560 กรัม ให้
แต่ละครั้งชุ่มชื้นตลอดทั้งแปลง อุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกว่าภายนอกเฉลี่ย 2.5 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 80% และสารละลายปุ๋ยมีค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 7 ปริมาณผลผลิตน้ าหนักสด
ของผัก พบว่าระดับความหนาของชั้นดินร่วนปนทรายที่ระดับ 12 เซนติเมตร ให้ผลผลิตน้ าหนักสด
ของผักทั้ง 3 ชนิดสูงที่สุด คือเฉลี่ย 45.91 กิโลกรัม/แปลง รองลงมา คือ ชั้นดินหนา 10 เซนติเมตร 
และ 8 เซนติเมตร 43.72 และ 39.93 กิโลกรัม/แปลง ตามล าดับ (Figure 5) 
  1.1.5 การศึกษาระดับความลาดเอียงของโรงเรือน ผลการทดลองปลูกผักบุ้ งที่
ระดับความลาดเอียง 4 ระดับ พบว่า ที่ระดับความลาดเอียง 2% ให้น้ าหนักผลผลิตผักบุ้งสูงที่สุด คือ 
เฉลี่ย 42.6 กิโลกรัม/แปลง รองลงมา คือ ความลาดเอียง 4% 3% และ 1% คือ 41.9, 41.4 และ 
35.8 กิโลกรัม/แปลง ตามล าดับ จากการทดลองดังกล่าวจึงท าให้เลือกใช้ระดับความลาดเอียง 2% 
เป็นระดับความลาดเอียงของโรงเรือนต้นแบบการผลิตผักเพ่ือลดการสะสมไนเตรท เนื่องจากให้ผล
ผลิตน้ าหนักสดของผักบุ้งสูงที่สุด อีกท้ังการปฏิบัติงานก็ท าได้ง่าย (Figure 6) 
 1.2 การศึกษาปริมาณการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณไนเตรท 

ผลการทดลองใช้ปุ๋ยในการปลูกผักคะน้า ในโรงเรือนหลังคาโปร่งแสงมีความลาดเอียง 2% ที่ 
5 ระดับ ทดลอง 4 ซ้ า คือ N 100% , 70% , 60% , 50% และ 40% ของค าแนะน า GAP เพ่ือ
เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตน้ าหนักสดและปริมาณไนเตรทตกค้างในใบ พบว่าที่  ที่ N 100% ให้
ผลผลิตน้ าสดสูงที่สุด คือ 18.0 กิโลกรัม/แปลง รองลงมา คือ N 70%, N 60%, N 50% และ N 40% 
ให้น้ าหนักสดน้อยที่สุด 17.6, 17.0, 17.7, 14.6 กิโลกรัม/แปลง ตามล าดับ และที่ N 5% มีปริมาณ 
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ไนเตรทตกค้าง 762.26 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด อยู่ในกลุ่มน้อย ขณะที่ N 100% มีปริมาณไนเตรท
ตกค้าง 3,744.33 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด จึงเลือกใช้ปุ๋ย N 50% ในการทดสอบครั้งต่อไป (Figure 7)  
 1.3 ศึกษาการหยุดให้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกผักคะน้าเพ่ือลดปริมาณไนเตรท 
 ผลการทดลองหาระยะเวลาการหยุดให้สารละลายปุ๋ยก่อนการเก็บเกี่ยว โดยปลูกผักคะน้าใน
โรงเรือนหลังคาโปร่งแสงมีความลาดเอียง 2 % และใช้ปุ๋ย N 50 % ที่ 5 ระยะ ทดลอง 4 ซ้ า คือ 0, 
3, 5, 7, และ 9 วัน เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณไนเตรทตกค้างในใบ พบว่าที่ระยะ 9 วัน ไนเตรทตกค้าง
น้อยที่สุด คือ 436.23 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด โดยไม่มีผลกระทบต่อน้ าหนักผลผลิต คือ 15.8 
กิโลกรัมต่อแปลงปลูก ใกล้เคียงกับที่ระยะ 0 วัน คือ 15.4 กิโลกรัมต่อแปลงปลูก แต่มีไนเตรทตกค้าง 
2,602.00 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด (Figure 8)  
 1.4 การศึกษาการหยุดให้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกผักเพ่ือลดปริมาณไนเตรทในโรงเรือน
หลังคาโปร่งแสงสลับกับทึบแสง  
 โดยปลูกผักคะน้าในโรงเรือนหลังคาโปร่งแสงสลับกับทึบแสงบุฉนวนมีความลาดเอียง 2% 
และใช้ปุ๋ย N 50% ที่ 5 ระยะ ทดลอง 4 ซ้ า คือ 0, 7, 9, 11, และ 13 วัน เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณไน
เตรทตกค้างในใบ พบว่าที่ระยะ 13 วัน ให้ผลผลิตผัก 31.5 กิโลกรัมต่อแปลงปลูก ไนเตรทตกค้างน้อย
ที่สุด คือ 505.96 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด ที่ระยะ 9 วัน มีปริมาณไนเตรทตกค้างในใบ 1,922.56 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด ขณะที่ระยะ 0 วัน มีไนเตรทตกค้างสูงสุด 14,832.26 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด 
(Figure 9) ส าหรับผักกาดขาว พบว่า ที่ระยะ 9 วัน ให้ผลผลิตผัก 86.9 กิโลกรัมต่อแปลงปลูก 
ปริมาณไนเตรทตกค้างในใบต่ าสุด 1,982.70 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด ขณะที่ระยะ 0 วัน ให้ผลผลิต 
85.6 กิโลกรัมต่อแปลงปลูก แต่มีไนเตรทตกค้าง 6,695.42 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด (Figure 10) 
ส าหรับบริโภคจากค่ามาตรฐานก าหนดไว้ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด 
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1.5 การศึกษาการใช้หลอดยูวีเพ่ือลดปริมาณไนเตรทในโรงเรือนหลังคาโปร่งแสงสลับ 

กับทึบแสง  

 โดยปลูกผักคะน้าและผักกาดขาวในโรงเรือนหลังคาโปร่งแสงสลับกับทึบแสงบุฉนวนมีความ
ลาดเอียง 2% และให้ปุ๋ยยูเรีย (N) 50% และหยุดให้ปุ๋ย 9 วัน เพื่อเปรียบเทียบปริมาณไนเตรทตกค้าง
ในใบ พบว่าการใช้หลอดยูวีในทุกวิธีการจะมีไนเตรทตกค้างน้อยกว่าการไม่ใช้หลอดยูวี  คือใน
ผักกาดขาว วิธีที่หยุดให้ปุ๋ย 9 วันใช้หลอดยูวีมีไนเตรทตกค้างน้อยที่สุด 2,149.70  มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ผักสด และที่ไม่ใช้หลอดยูวีมีไนเตรทตกค้าง 2,401.17 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด ส่วนผักคะน้า วิธีที่
หยุดให้ปุ๋ย 9 วันใช้หลอดยูวีมีไนเตรทตกค้างน้อยที่สุด 698.78 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด และที่ไม่ใช้
หลอดยูวีมีไนเตรทตกค้าง 1,992.36 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด (Figure 11 และ 12) สาเหตุที่
ผักกาดขาวมีไนเตรทตกค้างในใบมากกว่าคะน้า เนื่องจากเป็นพืชที่มีใบระดับผิวดินหนาแน่น การปลูก
ที่ระยะปลูก 25x25 เซนติเมตร แสงแดดไม่สามารถส่องเข้าถึงใบด้านข้างได้ ผักจึงไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงเปลี่ยนไนเตรทไปเป็นโปรตีนได้เต็มที่ จึงควรเพ่ิมระยะปลูกเป็น 30x30 เซนติเมตร แต่
ผักคะน้าใบโปร่งแสงจึงส่องได้ทั่วถึง (Figure 13) 

 กิจกรรมที่ 2 การทดสอบโรงเรือนต้นแบบการปลูกผักเพื่อลดปริมาณไนเตรท 
 2.1 การทดสอบโรงเรือนต้นแบบการปลูกผักเพ่ือลดปริมาณไนเตรท 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการปลูกผักในโรงเรือนปลูกผักเพ่ือลดปริมาณไนเตรทหลังคา
โปร่งแสงสลับกับทึบแสงบุฉนวน ความลาดเอียง 2% ให้ปุ๋ยยูเรีย (N) 50% หยุดให้ปุ๋ย 9 วัน และใช้
หลอดยูวี กับโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบการค้า ทดสอบปลูกผักคะน้า และผักกาดขาว เพ่ือ
เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตผักและไนเตรทตกค้างในใบ พบว่าในโรงเรือนปลูกผักคะน้าเพ่ือลด
ปริมาณไนเตรท ให้ผลผลิต 35.00 กิโลกรัมต่อแปลงปลูก สูงกว่าโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และ 
ไนเตรทตกค้าง 698.78 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด ให้ผลดีกว่าโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่มีผลผลิต 
28.13 กิโลกรัมต่อแปลงปลูก มีไนเตรทตกค้าง 4,914.59 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด  ขณะที่ผักกาดขาว 
ผลผลิต 83.95 กิโลกรัมต่อแปลงปลูก มีไนเตรทตกค้าง 2,149.70 มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด ดีกว่า
โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่มีผลผลิต 50.05 กิโลกรัมต่อแปลงปลูก มีไนเตรทตกค้าง 5,555.55 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมผักสด  นอกจากนั้นผักที่ปลูกในโรงเรือนต้นแบบเพ่ือลดไนเตรทจะไม่เหี่ยวเฉา
ตลอดวันแม้แสงแดดแรงจัดทั้งวัน เพราะอุณหภูมิภายในโรงเรือนเฉลี่ยต่ ากว่าภายนอก 0.1 องศา
เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ภายในสูงกว่า 80% ซึ่งแตกต่างจากโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ
การค้าที่อุณหภูมิภายในจะสูงกว่าภายนอก  
 2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโรงเรือนต้นแบบการผลิตผักเพ่ือลดการ
สะสมไนเตรท 
 มีการขยายผลน าโรงเรือนต้นแบบการผลิตผักเพ่ือลดการสะสมไนเตรทไปใช้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ใน
จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนสมัยศึกษา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Figure 14) ชุมชนโครงการ
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ไทยนิยมยั่งยืนในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โครงการ
พระราชด าริคลองหอยโข่ง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา และผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการน าเทคโนโลยีโรงเรือน
ต้นแบบการผลิตผักเพ่ือลดการสะสมไนเตรทที่มีต่อโรงเรือนต้นแบบการผลิตผักเพ่ือลดการสะสมไนเตรท 
พบว่า เกษตรกรและผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อโรงเรือนต้นแบบการผลิตผักเพ่ือลดการสะสมไนเตรท 
ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน (Table 2) คือ ด้านโครงสร้างโรงเรือน คะแนน 4.1±0.72 ด้านการใช้งาน 
คะแนน 4.4±0.56 ด้านเศรษฐกิจ คะแนน 4.0±0.68  และด้านคุณภาพผลผลิต คะแนน 4.0±0.67 
รวมทั้งมีเกษตรกรหลายอ่ืน ๆ ต้องการน าเทคโนโลยีการผลิตผักในโรงเรือนต้นแบบไปใช้ส าหรับการ
ผลิตผักบริโภคเองด้วย 

 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
          จากการค านวณค่าเสื่อมและความคงทนของโรงเรือนต้นแบบ พบว่า มีอายุการใช้งานได้  
ไม่น้อยกว่า 30 ปี เมื่อค านวณจากฐานการปลูกผักกาดขาว พบว่า สามารถปลูกผักกาดขาวเฉลี่ย 84.0 
กิโลกรัม/โรงเรือน/รอบการผลิต 39 วัน ราคาจ าหน่ายในท้องตลาด 80 บาท/กิโลกรัม เป็นรายได้ 
6,720 บาท/โรงเรือน/รุ่น หากวางแผนให้มีการมีผลผลิตผักหมุนเวียนตลอดปี ต้องใช้โรงเรือนต้นแบบ 
ต่ าสุดจ านวน 13 โรงเรือน คิดการลงทุนในงบลงทุน ต้นทุนคงที่ที่ 13 โรงเรือน ต้นทุนโรงเรือน 30,000 
บาท/โรงเรือน และประเมินร้อยละของการตัดแต่งผักสดที่เก็บเก่ียวได้ที่ร้อยละ 80  
 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการลงทุนดังนี้ 
 ต้นทุนการผลิต = (ต้นทุนวัตถุดิบ+ต้นทุนแรงงาน+ค่าใช้จ่าย)/จ านวนผลผลิต 
 ต้นทุนวัตถุดิบ   = เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยต่อ = 60+0.8 กิโลกรัม/แปลง* 10 แปลง* 30 บาท/กก.  
                             = 60+240 = 300 บาท/เดือน 
 ต้นทุนแรงงาน  = ใช้คนหนึ่งคนดูแล เก็บคัดแยก และบรรจุ ค่าแรง 9,000 บาท/เดือน 
 ค่าใช้จ่าย        = ค่าน้ า+ค่าไฟฟ้า 
 ค่าน้ า            = 1 คิว/แปลง = 1*10 = 10 คิว/เดือน*16 บาท/คิว = 160 บาท/เดือน 
 ค่าไฟฟ้า        = 100 วัตต์ * 2 ชั่วโมง * 10 แปลง*30 วัน = 60,000 วัตต์ชั่วโมง/เดือน 
                             = 60 กิโลวัตต์ชั่วโมง/เดือน * 3 บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง = 180 บาท/เดือน 
 ต้นทุนการผลิต = (300+9,000+160+180)/84*10 = 11.48 บาท/กิโลกรัม   
       ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนครั้งแรก/รายได้ต่อปี 

                      =  30,000*13/28*0.8*80*365 = 0.596 ปี หรือ 0.596*12=7.15 เดือน 

 จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนและจุดคุ้มทุนของการลงทุนในโรงเรือนต้นแบบการผลิตผัก 
พบว่า หากมีการก่อสร้างโรงเรือน จ านวน 13 โรงเรือน ก็จะสามารถคุ้มทุนได้ในระยะเวลาเพียง 7.15 
เดือน ซึ่งหลังจากนี้ก็ถือว่า ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตผัก ก็จะมีเพียงต้นทุนหมุนเวียนจากการซื้อปุ๋ย 
เมล็ดพันธุ์ และอาจจะมีค่าซ่อมแซมบ้างเท่านั้น 
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สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาโรงเรือนปลูกผักเพ่ือลดการสะสมไนเตรท ได้ต้นแบบเป็นโรงเรือนแบบชั้นเดียว 
คานอิฐบล็อก โครงหลังคาเหล็กอาบสังกะสี หลังคาเป็นเมทัลชีทโปร่งแสง 4 แผ่น สลับกับเมทัลชีททึบ
แสงบุฉนวนกันความร้อน 1 แผ่น กั้นโดยรอบด้วยมุ้งกันแมลง 20 ช่อง/นิ้ว ขนาดกว้าง 2.0 x ยาว 8.0 
x สูง 2.8 เมตร พ้ืนแปลงปลูกถึงหลังคาสูง 1.9 เมตร พ้ืนโรงเรือนใช้กระเบื้องลอนคู่รองรับคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 8 เซนติเมตร ความลาดเอียงพ้ืนแปลงปลูก 2% วัสดุปลูกชั้นล่างเป็นหิน 1/2 นิ้ว  ทับ
ปิดร่องด้วยหินเกล็ดให้มีความหนา 4 เซนติเมตร ชั้นกลางเป็นดินร่วนปนทราย หนา 12 เซนติเมตร 
ชั้นบนเป็นกรวดเล็กขนาด 2-4 มิลลิเมตร หนา 3-4 เซนติเมตร ระหว่างชั้นดินร่วนปนทรายและกรวด
เล็กมีมุ้งกันแมลงขนาด 20 ช่อง/นิ้ว ป้องกันการผสมกันของกรวดเล็กกับชั้นดินร่วนปนทราย  มีท่อ
รองรับสารละลายปุ๋ยวนกลับสู่ถังเก็บใต้แปลง ควบคุมด้วยเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ โดยการใช้ท่อ
ประธาน พีวีซี 1/2 นิ้ว ท่อแขนงพีอี 20 มิลลิเมตร มีบอลวาล์วควบคุมการให้น้ าทุกแถว ท่อแขนง
ระยะห่างกัน 0.4 เมตร บนท่อเจาะรูขนาด 1 มิลิเมตร ทุกระยะ 0.3 เมตร ปั๊มจุ่มแช่น้ าขนาด 60 วัตต์ 
อัตราการไหล 2,800 ลิตร/นาที ส่งน้ าสูง 2.8 เมตร จ านวน 2 ตัว  

วิธีการปลูกผัก โดยกรีดร่องบนกรวดเล็กลึก 1-2 เซนติเมตร หยอด 1 เมล็ด แล้วกลบ เมื่อผัก
อายุ 5 วัน ให้ปุ๋ยตามค าแนะน า GAP เมื่ออายุได้ 20 วัน ให้สารละลายปุ๋ยตามค าแนะน า GAP  ให้
สารละลายปุ๋ยหรือน้ าเปล่า เวลา 6:00, 12:00, 16:00 และ 24:00 น. ให้น้ าครั้งละ 20 นาที และหยุด
ให้สารละลายปุ๋ยก่อนเก็บเก่ียว 9 วัน เพ่ือลดปริมาณการสะสมไนเตรทในผัก  

การผลิตผักในโรงเรือนเพ่ือลดการสะสมของไนเตรท สามารถผลิตผักได้ประมาณ  
84.0 กิโลกรัม/โรงเรือน และสามารถลดปริมาณไนเตรทสะสมในผักได้ประมาณ ร้อยละ 60-80 เมื่อ
เปรียบเทียบกับการผลิตผักในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ ท าให้ผักที่ผลิตได้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
ส าหรับต้นทุนในการผลิตผักภายใต้โรงเรือนต้นแบบการผลิตผักเพ่ือลดการสะสมไนเตรท มีต้นทุนคงที่ 
ประมาณ 30,000 บาท/โรงเรือน การเตรียมแปลงและปลูกผักหนึ่งโรงเรือนใช้เวลา 60 นาที/คน 
ต้นทุนการผลิตผัก 11.48 บาท/กิโลกรัม มีระยะเวลาในการคืนทุนที่ 8 เดือน 

 
ข้อเสนอแนะ 

หลังคาโรงเรือนสามารถใช้แผ่นพลาสติกใสหนา 150 ไมครอน ระยะ 4 เมตร มีเมทัลชีททึบ
แสงบุฉนวน 1 แผ่น หรือใช้สแลนพลางแทนได้ พ้ืนแปลงใช้กระเบื้องลอนคู่วางบนพื้นดินมีทรายหยาบ
หนา 10 เซนติเมตร รองรับกระจายน้ าหนัก ขอบแปลงใช้อิฐบล็อกยาแนวโดยรอบ และถังเก็บ
สารละลายปุ๋ย/น้ าขุดวางลงในดิน สามารถทดแทนได้เพ่ือท าให้ราคาถูกลง ส่วนเกษตรกรที่มีพ้ืนที่
จ ากัดก็สามารถลดขนาดของโรงเรือนต้นแบบเป็นขนาดอ่ืนได้ เช่น 2.0 x 4.0 x 2.8 เมตร หรือน้อย
กว่านั้นได้ แต่ความสูงของโรงเรือนควรเป็น 2.8 เมตรเท่านั้น  โรงเรือนต้นแบบนี้สามารถพัฒนาเป็น
โรงเรือนอัจฉริยะได้ เพียงเพ่ิมเครื่องหยอดเมล็ด พัดลมควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องพ่นสารอัตโนมัติ
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สามารถควบคุมมองเห็นผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ระบบนี้ต้องเป็นแปลงขนาดใหญ่มีค่าลงทุน 
สูงมาก 

โรงเรือนปลูกผักเพ่ือลดสารไนเตรทนี้ สามารถน าเอาไปใช้ได้ทั่วไปเพ่ือเป็นทางเลือกในการ
ปลูกผักแบบโรงเรือนที่ลดปัญหาการตกค้างของไนเตรท หรือใช้ทดแทนการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ 
และได้น าร่องขยายผลไปยังโรงเรียนสมัยศึกษา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการไทยนิยมยั่งยืนในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โครงการ
พระราชด าริคลองหอยโข่ง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา และสามารถขยายผลไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรที่สนใจปลูกผักเชิงการค้าที่เน้นผัก
ที่ปลอดภัยจากการตกค้างของไนเตรท และสามารถน าไปใช้ได้ดีในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากที่ไม่สามารถ
ปลูกผักในระบบปกติได้ในช่วงฤดูฝน 
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ภาคผนวก 

Table 1. Vegetable growing instruction  

Type 
Planting Distance 

(centimeter) 
Fertilizer Formula 15-15-15  

N 50% (gram) 
Urea 

N 50% (gram) 
Morning glory  10x10 0 230 

https://www.posttoday/
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Kale  20x20 180 560 
Lettuce 30x30 770 0 
 
Table 2.  Satisfaction level of farmers for the prototype of Greenhouse for Nitrate  
              Accumulation Reduced 

Questionnaires 
Satisfaction level 

x̄  SD Translation 

Construction 
1. Appropriate size of greenhouse 4.0 0.73 Very Satisfaction 
2. Lasting greenhouse 4.0 0.73 Very Satisfaction 
3. Cheaper material 4.1 0.79 Very Satisfaction 
4. Repairable 4.1 0.69 Very Satisfaction 
5. Facile construction 4.2 0.67 Very Satisfaction 

Average 4.1 0.72 Very Satisfaction 
Usability 

1. Facile planting material 4.2 0.59 Very Satisfaction 
2. Facile fertigation and irrigation 4.3 0.55 Very Satisfaction 
3. Reduced fertilizer 4.5 0.60 Very Satisfaction 
4. Reduced pesticide 4.5 0.51 Very Satisfaction 
5. Reduced pests 4.3 0.47 Very Satisfaction 
6. Reduced weeds 4.3 0.57 Very Satisfaction 
7. Less time to practice 4.4 0.60 Very Satisfaction 
8. Planting all year 4.4 0.49 Very Satisfaction 
9. Facile to production control  4.5 0.51 Very Satisfaction 
10. Many kind of vegetables for produce 4.3 0.64 Very Satisfaction 

Average 4.4 0.56 Very Satisfaction 
Economic 

1. Low cost  3.7 0.67 Very Satisfaction 
2. Pay back in the short time 3.8 0.72 Very Satisfaction 
3. More price for product 4.0 0.73 Very Satisfaction 
4. Fixed time for produce 4.1 0.72 Very Satisfaction 

Average 4.0 0.68 Very Satisfaction 
Quality 

1. Good quality 3.8 0.62 Very Satisfaction 
2. Good quantity 4.0 0.65 Very Satisfaction 
3. Good taste 4.1 0.69 Very Satisfaction 
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Questionnaires 
Satisfaction level 

x̄  SD Translation 

4. Safety product 4.2 0.75 Very Satisfaction 
Average 4.0 0.67 Very Satisfaction 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Prototype of Greenhouse for Nitrate Accumulation Reduced (Front view) 
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Figure 2. Prototype of Greenhouse for Nitrate Accumulation Reduced (Side view) 
  

                     
                  Figure 3. Prototype of Greenhouse for Nitrate Accumulation Reduced 
 

 

 
Figure 4. Temperature inside and outside Prototype of Greenhouse at 15th March 2019  
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Figure 5. Soil layer thickness (8 10 and 12 cm.) for Lettuce, Kale and Morning glory yields 

 
 

 
Figure 6. Planting slope (1% 2% 3% and 4%) for morning glory yields. 

The different letters showed the significant difference (p<0.05). 
 
 

 
Figure 7. The amount of fertilizer used at various levels of fresh kale vegetables.  
                  The different letters showed the significant difference (p<0.05). 
 



 

22 
 

 
Figure 8. The amount of residual nitrate in the leaves at the various stop fertilizer 
             period of kale with 50% fertilizer (N).  
                 The different letters showed the significant difference (p<0.05). 
 

 
Figure 9. Time to stop fertilizer 0 7 9 11 and 13 days before harvesting for reducing 
              the nitrate accumulation in Kale.  
                 The different letters showed the significant difference (p<0.05). 
 
 

 
Figure 10. Time to stop fertilizer 0 3 5 7 and 9 days before harvesting for reducing  
                the nitrate accumulation in Lettuce.  
                  The different letters showed the significant difference (p<0.05). 
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Figure 11. Comparison on Yields and Nitrate accumulation of Kale  
 

 
    Figure 12.  Lettuce in the Prototype Greenhouse and Commercial hydroponic  
                    greenhouse  
  
 

           
   Figure 13. Kale and Lettuce from Vegetable Greenhouse for reducing Nitrate  
                  Accumulation  
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Figure 14. Vegetable Greenhouse for reducing Nitrate Accumulation was Extended to 
                Samai Sueksa School 
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