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ABSTRACT: The production of Dendrobium orchid cut-flower under a shading net greenhouse 
is unable to be controlled throughout the years due to seasonal environmental conditions. 
The greenhouse development is an alternative solution to minimize environmental fluctuation 
for orchid production. Thus, the objective of this research was to compare the growth and 
flower quality of Dendrobium ‘Big White Jumbo’ under different greenhouse cooling systems. 
The experimental design was a completely randomized design with 4 treatments, consisted of 
a conventional shading net greenhouse (Control: G1) and 3 semi-closed environmental controlled 
greenhouses (G2–G4) with the size of 6×24×3 meters covered with a plastic roof, enclosed with 
4 sides by nylon net. These 3 greenhouses were different in temperature controlling systems 
as natural air flow (G2), evaporative coolers (G3), and air ventilating fans (G4). The environmental 
data were tracked throughout the study period (October 2018–November 2019). These results 
showed that averages of inside air temperature and relative humidity were not different among 
the 4 systems, but the light intensity in G1 was 1–2 times higher than the others (P < 0.05).  
The 1st pseudobulbs (3 months old) grown under G2 showed the highest pseudobulbs height 
(18.42 cm). However, the height of the 2nd pseudobulbs (8 months old) was not different among 
those in other greenhouses (28.0–31.1 cm). The 3rd pseudobulbs (13 months old) under G1 had 
the highest pseudobulbs height (34.78 cm). The evaluation of flower quantity and quality showed 
that the inflorescence number, inflorescence length, flowers number, and flower size of the 
2nd pseudobulbs under G1 tended to be greatest, but the vase life (16 days) was not different 
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among the treatments. Furthermore, all pseudobulbs in the greenhouses of nylon net (G2, G3, 
and G4) had a higher leaf area, leaf greenness, and chlorophyll content than G1. 

Keywords: Cooling system, plastic-roof greenhouse, light intensity, vase life
Agricultural Sci. J. (2021)  Vol. 52(1): 90–106                         ว. วิทย. กษ. (2564) 52(1): 90–106

บทคัดย่อ

การผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายภายใต ้
โรงเรือนตาข่ายพรางแสงนั้น ไม่สามารถควบคุมสภาพ
แวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตได้ตลอดท้ังปี 
ดังนัน้ การพัฒนาโรงเรอืนทีช่่วยลดความแปรปรวนของ
สภาพอากาศเป็นแนวทางหนึง่เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเจริญ
เตบิโตและคณุภาพดอกของกล้วยไม้สกลุหวายพันธุข์าว
ฟอร์มในโรงเรอืนลดความร้อนแตกต่างกนั วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 4 ทรีตเมนต์ 
ได้แก่ โรงเรือนตาข่ายพรางแสง (ชุดควบคุม: G1) และ
โรงเรือนลดความร้อนอีก 3 แบบ สร้างภายใต้หลังคา
ตาข่ายพรางแสง เป็นโรงเรือนกึ่งเปิดรูปทรงกอไก่ 
ขนาด 6×24×3 เมตร ด้านข้างคลุมด้วยมุ้งตาข่ายไน
ล่อนสีขาว มีระบบควบคุมอุณหภูมิต่างกัน คือ อาศัย
ลมธรรมชาต ิ(G2) พดัลมไอนำา้ (G3) และพดัลมระบาย
อากาศ (G4) ติดตามสภาพแวดล้อมตลอดช่วงเวลาที่
ศึกษา (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562) ผลการศึกษา พบว่า โรงเรือนทั้ง 4 แบบ 
มีอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ใกล้เคียงกัน แต่โรง
เรือน G1 มคีวามเข้มแสงสงูกว่าโรงเรอืนอืน่ ๆ  1–2 เท่า 
(P < 0.05) สำาหรับการเจรญิเติบโตเมือ่สดุลำา พบว่า ลำา
ที่ 1 (3 เดือนหลังปลูก) มีความสูงลำามากที่สุด (18.42 
เซนติเมตร) เมื่อปลูกในโรงเรือน G2 ส่วนลำาที่ 2  
(8 เดอืนหลังปลกู) มีความสงูลำา 28.0–31.1 เซนติเมตร 
ซ่ึงไม่แตกต่างกันในแต่ละโรงเรือน ขณะที่ ลำาที่ 3  
(13 เดือนหลังปลูก) มีความสูงลำาสูงที่สุด (34.78 
เซนติเมตร) เมื่อปลูกในโรงเรือน G1 การประเมิน
จำานวนและคุณภาพช่อดอกจากลำาที่ 2 พบว่า จำานวน

และความยาวช่อดอก จำานวนดอกต่อช่อ และขนาด
ดอกของต้นที่ปลูกในโรงเรือน G1 มีแนวโน้มมากที่สุด 
แต่มอีายกุารปักแจกนัไม่แตกต่างกนั (16 วนั) ทัง้นี ้โรง
เรอืนหลงัคาพลาสตกิทีค่ลมุด้วยมุง้ไนล่อน (G2 G3 และ 
G4) ทำาให้กล้วยไม้ทั้ง 3 ลำา มีขนาดใบ ความเขียวใบ 
และปริมาณคลอโรฟิลล์สูงกว่าโรงเรือน G1 

ค�าส�าคัญ: การลดความร้อน, โรงเรอืนหลงัคาพลาสตกิ, 
ความเข้มแสง, อายุการปักแจกัน 

บทน�า

 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้
เขตร้อนเป็นอนัดบั 1 ของโลก โดยร้อยละ 80 เป็นดอก
กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) เนื่องจากมีสภาพ
ภมูอิากาศทีเ่หมาะสม จึงส่งผลให้ต้นกล้วยไม้เจรญิเตบิโต
ได ้ดีและให้ผลผลิตสูง (Tiampayotorn and 
Meyanyieam, 2010) เกษตรกรสามารถปลกูเลีย้งภาย
ใต้โรงเรอืนทีค่ลมุด้วยตาข่ายพรางแสง 50–60 เปอร์เซน็ต์ 
แต่จดุอ่อนของโรงเรอืนตาข่ายพรางแสง คอื ไม่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง และ
ปริมาณนำ้าท่ีต้นกล้วยไม้ได้รับให้เหมาะสมต่อการ 
เจรญิเตบิโตได้ตลอดทัง้ปี เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงสภาพ
แวดล้อมทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละฤดกูาล ส่งผลให้ปรมิาณ
และคุณภาพของผลผลิตในรอบป ีไม ่สมำ่ า เสมอ  
นอกจากนี้ หากเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ
อย่างเฉียบพลัน จะส่งผลต่อคุณภาพของดอกกล้วยไม้
อีกด้วย เช่น ดอกตูมเกิดการฝ่อ มีอาการเหลือง และ
หลดุร่วง เป็นต้น (Boonkorkaew et al., 2016) ทำาให้
ไม่สามารถส่งออกได้ โดยเฉพาะพันธุ์ท่ีให้ดอกสีขาว  
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จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
อย่างรวดเร็ว (Kitipatthaworn and Saradhuldhat, 
2010) ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว 
คือ การพัฒนาโรงเรือนรูปแบบใหม่ ที่ช่วยลดความ
แปรปรวนหรือความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศที่เกิดขึ้น
 โดยในปี พ.ศ. 2559 Boonkorkaew et al. 
(2016) ได้ดดัแปลงโรงเรอืนตาข่ายพรางแสงทีเ่กษตรกร
นิยมใช้ ด้วยการเพิ่มหลังคาพลาสติกใสเพื่อป้องกันฝน 
ด้านบนคลมุด้วยตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซน็ต์ ติดตัง้
ลกูหมนุระบายอากาศด้านบนหลงัคาและพดัลมระบาย
อากาศบริเวณด้านหัวและท้ายโรงเรือน เพ่ือช่วยลด
อุณหภมู ิจากการศึกษาพบว่า โรงเรอืนดงักล่าวมีสภาพ
แวดล้อมไม่แตกต่างจากโรงเรือนตาข่ายพรางแสง แต่
มคีวามเข้มแสงในรอบวนัน้อยกว่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 
และเมื่อทดสอบปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกพันธุ ์
เอยีสกลุและพนัธุข์าวสนาน พบว่า ต้นกล้วยไม้สามารถ
เจรญิเติบโตและออกดอกได้ใกล้เคียงกบัโรงเรือนตาข่าย
พรางแสง แม้ว่าโรงเรือนที่ดัดแปลงจะมีความเข้มแสง
น้อยกว่า แต่ยังอยู่ในช่วงความเข้มแสงที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวาย ทำาให้ไม่ส่งผล 
กระทบต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันา ทัง้ยงัช่วยลดการ
เข้าทำาลายของโรคและแมลง นอกจากนี้ ศูนย์บริการ
ปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & 
Engineering Consulting Service Center: DECC) 
ได้ออกแบบโรงเรือนระบบกึ่งเปิด โดยนำาความรู้ด้าน
การคำานวณพลศาสตร์ของไหล (Computation fluid 
dynamics) ซึง่เป็นเทคนคิทีน่ำาคอมพวิเตอร์มาใช้ในการ
ศกึษาและวเิคราะห์พฤตกิรรมการไหล การถ่ายเทความ
ร้อน และปรากฎการณ์อืน่ ๆ  ของของไหล และระเบยีบ
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite element method) มา
ประยุกต์ใช้ และได้สร้างโรงเรือนภายใต้หลังคาตาข่าย
พรางแสง 50 เปอร์เซน็ต์ เป็นโรงเรือนรูปทรงกอไก่ ขนาด 
6×24 เมตร โดยมีโครงสร้างเป็นเหล็กถัก หลังคาด้าน
ล่างคลมุพลาสตกิ low-density polyethylene (LDPE) 
UV 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนด้านข้างเป็นมุ้งตาข่ายไนล่อนสี

ขาว 4 ด้าน มีระบบระบายอากาศแตกต่างกัน 2 แบบ 
คอื 1) ระบายอากาศแบบอาศยัการไหลของอากาศและ
การถ่ายเทความร้อนจากธรรมชาต ิและ 2) ตดิตัง้พดัลม
ระบายอากาศบรเิวณช่องระบายอากาศของหลงัคาทรง
กอไก่ เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการถ่ายเทความร้อน ด้วย
การดงึความร้อนด้านบนออกนอกโรงเรอืน ซึง่มีภาควชิา
พืชสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ รับผดิ
ชอบในส่วนของการประเมินศกัยภาพการผลติกล้วยไม้
สกุลหวายภายใต้โรงเรือนระบบกึ่งเปิดดังกล่าว ทั้งนี้ 
จากการศึกษาของ Boonchai et al. (2017) พบว่า 
อัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO

2
 ในรอบปีของกล้วยไม้

สกลุหวายนัน้ มคีวามสมัพนัธ์กบัอณุหภมู ิความชืน้สมัพทัธ์ 
และความเข้มแสง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุณหภูมิ พบว่า 
มีความสัมพันธ์กับอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO

2
 มาก

ท่ีสุด (r2 = 0.41) โดยมีค่าเป็นบวกในช่วงอุณหภูมิ 
22–29 องศาเซลเซยีส ความช้ืนสมัพัทธ์ 60–90 เปอร์เซน็ต์ 
และความเข้มแสงน้อยกว่า 200 µmol m-2 s-1 ดังนั้น  
จึงได้มีการออกแบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมเพ่ิม
เตมิ โดยนำาเอาพดัลมไอเยน็มาใช้เพ่ือลดอณุหภมูภิายใน
โรงเรอืน และตดิตัง้หลอดอนิฟาเรด (Infrared) สำาหรบั
เพ่ิมอุณหภูม ิซึง่น่าจะทำาให้ต้นกล้วยไม้มกีารเจรญิเตบิโต
และออกดอกได้ดียิ่งขึ้น
 ดงันัน้ เพือ่ประเมินศักยภาพและความเป็นไป
ได้ในการนำาโรงเรอืนระบบกึง่เปิด ซ่ึงมกีารตดิตัง้อปุกรณ์
ต่าง ๆ  มาใช้สำาหรับปลกูเลีย้งกล้วยไม้สกลุหวายตัดดอก 
จึงจำาเป็นต้องศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ต้นและคุณภาพดอกของกล้วยไม้สกุลหวายในโรงเรือน
ทีอ่อกแบบขึน้มาใหม่กับโรงเรอืนตาข่ายพรางแสงแบบ
เดมิทีเ่กษตรกรนยิมใช้ เพือ่นำาข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษา
มาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกระบบควบคุม
สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตและการ
ออกดอกของกล้วยไม้สกลุหวายมากทีส่ดุ และนำามาใช้
สำาหรับปรับปรุงและพัฒนารูปแบบโรงเรือนที่สามารถ
ควบคมุสภาพแวดล้อมในการผลิตกล้วยไม้ตดัดอกให้มี
คุณภาพและแก้ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะ
สมต่อการผลิตต่อไป
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อุปกรณ์และวิธีการ

พืชทดลอง
ลำาหลงัของกล้วยไม้สกลุหวายพนัธุข์าวฟอร์ม 

(Dendrobium ‘Big White Jumbo’) ซึ่งได้จากการ
ขยายพันธุ์แบบผ่าแยก มีหน่ออ่อนอายุ 2 เดือน ความ
สงูประมาณ 5–7 เซนตเิมตร ถกูนำามาปลกูบนคอนกรตี
บล็อก ขนาด 0.19×0.39×0.70 เมตร จำานวน 4 ต้นตอ่
ก้อน โดยใช้กาบมะพร้าววางด้านบนคอนกรตีบลอ็กก่อน
วางต้น วางบนโต๊ะขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร 
สูง 70 เซนติเมตร ในโรงเรือนที่มีระบบแตกต่างกัน 4 
รูปแบบ แต่ละโรงเรือนมีกล้วยไม้ จำานวน 800 ต้น เริ่ม
ปลูกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

รูปแบบของโรงเรือนและการวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ ่ มสมบู รณ ์ 

(Completely randomize design: CRD) มี 4 ทรีต
เมนต์ (Figure 1) ได้แก่

ทรีตเมนต์ที่ 1 โรงเรือนตาข่ายพรางแสง  
(ชดุควบคมุ: G1) เป็นโรงเรอืนทีเ่กษตรกรนยิมใช้ในการ
ผลติกล้วยไม้สกลุหวายตัดดอกในปัจจบุนั หลงัคาพราง
แสงด้วยตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซน็ต์ ลกัษณะหลงัคา
เป็นผืนระนาบเดียว ไม่มีช่องลม

ทรีตเมนต์ที่ 2–4 เป็นโรงเรือนที่อยู่ภายใต้
ตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรงเรือนระบบกึ่ง
เปิด รูปทรงกอไก่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร 
สงู 3 เมตร มโีครงสร้างเป็นเหลก็ถกั หลงัคาคลมุพลาสตกิ 
LDPE UV 7 เปอร์เซ็นต์ ด้านข้างเป็นมุ้งตาข่ายไนล่อน
สขีาว ขนาด 38 ไมครอน 4 ด้าน แต่ละโรงเรอืนใช้ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิที่แตกต่างกัน คือ

ทรีตเมนต์ที่ 2 ควบคุมอุณหภูมิโดยอาศัยลม
ธรรมชาติ (G2)

ทรีตเมนต์ท่ี 3 ควบคุมอุณหภูมิโดยพัดลมไอ
นำา้สำาหรบัลดอณุหภมู ิ(พดัลมไอเยน็ตดิตัง้ 3 สปีด แบบ
เป่าข้าง มีอัตราการดึงอากาศสูงสุด 6,800 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง) จำานวน 3 ชุด และหลอด infrared  

เพือ่เพิม่อณุหภมู ิ(G3) มหีลกัการทำางาน ดงันี ้ช่วงเวลา 
09:00–16:00 น. ถ้าอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกว่า
อุณหภมูภิายนอก พัดลมไอนำา้จะทำางาน และเมือ่อุณหภมูิ
ภายในโรงเรอืนตำา่กว่าอณุหภมูภิายนอก 2 องศาเซลเซียส 
พดัลมไอนำา้จะหยดุทำางาน ส่วนในช่วงเวลา 16:00–09:00 น. 
ถ้าอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกว่า 28 องศาเซลเซียส 
พัดลมไอนำ้าจะทำางาน และเมื่ออุณหภูมิภายในตำ่ากว่า 
25 องศาเซลเซยีส พัดลมไอนำา้จะหยดุทำางาน นอกจาก
นี ้ถ้าอณุหภมูภิายในโรงเรอืนตำา่กว่า 22 องศาเซลเซียส 
ระบบให้ความร้อน (Infrared) จะทำางาน และเม่ืออณุหภูมิ
ภายในสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส ระบบให้ความร้อน
จะหยุดทำางาน

ทรตีเมนต์ที ่4 ควบคมุอุณหภมูโิดยพดัลมระบาย
อากาศสำาหรับลดอุณหภมิู และหลอด infrared สำาหรับ
เพิ่มอุณหภูมิ (G4) โดยควบคุมอุณหภูมิกลางคืนที่ 25 
± 3 องศาเซลเซียส และในช่วงเวลา 16:00–09:00 น. 
ถ้าอุณหภูมิภายในโรงเรือนตำ่ากว่า 22 องศาเซลเซียส 
ระบบให้ความร้อน (Infrared) จะทำางาน และเม่ืออณุหภูมิ
ภายในสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส ระบบให้ความร้อน
จะหยุดทำางาน

ทกุโรงเรอืนดแูลรดนำา้วนัละ 1 ครัง้ ยกเว้นโรง
เรือนตาข่ายพรางแสง (G1) ในวันท่ีมีฝนตกจะงดการ
ให้นำ้า ฉีดพ่นปุ๋ยโดยใช้ปุ๋ยชนิดเกร็ดละลายนำ้า สูตร 
20–20–20 (2 ครั้ง) สลับกับสูตร 30–10–10 (1 ครั้ง) 
(5 กรัมต่อลิตร) ทุก 5–7 วัน ใช้สารป้องกันกำาจัดศัตรู
พชืตามความจำาเป็นและเหมาะสม โดยดำาเนนิการทดลอง 
ณ บริษัท กล้วยไม้ไทย จำากัด อำาเภอดำาเนินสะดวก 
จงัหวดัราชบรุ ีระหว่างเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2561 ถงึเดอืน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การบันทึกผลการทดลอง
ข้อมูลสภาพแวดล้อม
ติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมของทุกโรงเรือน 

ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และปริมาณนำ้าฝน  
ด้วยชุดตรวจวัดสภาพอากาศของศูนย์เทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ(The National 
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Electronics and Computer Technology Center: 
NECTEC) โดยบนัทกึข้อมูลทกุ 5 นาท ีต้ังแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 และในเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บนัทกึความเข้มแสงในรอบวันของ
ทุกโรงเรือน เปรียบเทียบกับแสงภายนอกโรงเรือน ที่
เวลา 7:00 10:00 12:00 14:00 และ 16:00 น. ด้วย
เครื่องวัดแสง LI–1400 Data Logger (LI–COR Inc., 
Lincoln, NE, USA) และคำานวณหาเปอร์เซน็ต์การพราง
แสง (Light interception) ของแต่ละโรงเรือน

การเจริญเติบโต
ติดตามการเจริญเติบโตของลำากล้วยไม้ท่ีเกิด

ใหม่ 3 ลำา เมือ่เจรญิเตบิโตเตม็ท่ี (เจรญิจนสุดลำา) ได้แก่ 
1) ลำาลกูกล้วยลำาดบัที ่1 (เมือ่ต้นมอีาย ุ3 เดอืน: ม.ค. 
62) 2) ลำาลกูกล้วยลำาดบัที ่2 (เมือ่ต้นมีอาย ุ5 เดือน หลัง
ปลกู 8 เดอืน: ม.ิย. 62) และ 3) ลำาลกูกล้วยลำาดบัท่ี 3 
(เมือ่ต้นมอีาย ุ5 เดือน หลงัปลกู 13 เดอืน: พ.ย. 62) 
บนัทกึความสงูลำา เส้นผ่านศนูย์กลางลำา จำานวนใบ พืน้ท่ี
ใบวดัด้วยเครือ่ง L1–3100C Area Meter (LI–COR Inc., 
Lincoln, NE, USA) และความเขียวใบวัดด้วยเครื่อง 
Chlorophyll meter รุน่ SPAD–502 ท่ีใบตำาแหน่งท่ี 3 
นบัจากปลายยอด จำานวน 20 ต้นต่อทรตีเมนต์

Figure 1  Net shading greenhouse (Control: G1) and 3 semi–closed environmental controlled 
greenhouses (G2–G4)
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ปริมาณรงควัตถุในใบ
วเิคราะห์ปริมาณรงควัตถใุนใบเดอืนที ่6 (เม.ย. 

62) 9 (ก.ค. 62) 10 (ส.ค. 62) และ 13 (พ.ย. 62) หลัง
ปลูก ได้แก่ คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์
รวม และอตัราส่วนระหว่างคลอโรฟิลล์เอต่อบ ีโดยเจาะ
บริเวณกลางใบตำาแหน่งที่ 3 นับจากยอด โดยในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 เจาะใบจากลำาลูกกล้วยลำาดับที่ 1 
เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม พ.ศ. 2562 เจาะใบจาก
ลำาลกูกล้วยลำาดบัที ่2 และเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
เจาะใบจากลำาลูกกล้วยลำาดับที่ 3 ขนาด 1 ตาราง
เซนติเมตร จำานวน 1 ช้ินต่อใบ นำาชิ้นส่วนใบใส่ลงใน
สารละลาย N,N’–dimethylformamide (DMF) ปรมิาตร 
3 มิลลิลิตร วางไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 
ชั่วโมง จากนั้น นำาสารสกัดที่ได้ไปวัดการดูดกลืนแสงที่ 
A

480
 A

647
 และ A

664
 ด้วยเครื่อง UV/Visible 

Spectrophotometer รุ่น BioDrop DUO (Denville 
Scientific Inc., USA) เพ่ือคำานวณหาปริมาณ 
คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์รวมตาม
สมการของ Porra et al. (1989)

ปริมาณและคุณภาพช่อดอก
ติดตามจำานวนช่อดอกของลำาลูกกล้วยลำาดับ

ที่ 2 (8 เดือนหลังจากปลูก: มิ.ย. 62) จากนั้น ตัดช่อ
ดอกจากลำาลกูกล้วยลำาดับที ่2 จากโรงเรอืนทกุรปูแบบ
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (กล้วยไม้อายุ 9 เดือน) 
โรงเรอืนละ 5 ช่อ ในระยะทีม่ดีอกตมู 50–60 เปอร์เซน็ต์ 
และดอกบาน 40–50 เปอร์เซ็นต์ของจำานวนดอกทัง้หมด 
บนัทกึขนาดดอกในวันเร่ิมต้นการปักแจกนั โดยสุม่ดอก
บานทรีตเมนต์ละ 10 ดอก วัดความสูงและความกว้าง
ของกลีบดอก นำามาปักแจกันในนำ้ากลั่น และวางไว้ใน
ห้องที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 24 ± 2/29 ± 2 องศาเซลเซียส 
(กลางวัน/กลางคืน) และความชื้นสัมพัทธ์ 55 ± 5/63 
± 5 เปอร์เซ็นต์ (กลางวัน/กลางคืน) และประเมินอายุ
การปักแจกนั โดยกำาหนดให้ดอกตมูและดอกบานท่ีหลดุ
ร่วงเกนิ 50 เปอร์เซ็นต์ จากจำานวนทัง้หมดในช่อ ถอืว่า
เป็นวันสิ้นสุดอายุการปักแจกันของช่อดอก

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วเิคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลอง 

เปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ด้วยวธิ ีDuncan’s 
multiple range test (DRMT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ โดยโปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS เวอร์ชั่น 
28.0 และโปรแกรม RStudio Cloud

ผลการทดลองและวิจารณ์

ข้อมูลสภาพแวดล้อม
จากการติดตามอณุหภูม ิความช้ืนสมัพัทธ์ ความ

เข้มแสง และปริมาณนำ้าฝนตลอดระยะเวลา 13 เดือน 
พบว่า สภาพแวดล้อมของโรงเรือนท้ัง 4 แบบ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศในรอบปี ดังแสดงใน 
Figures 2 และ 3 โดย Figure 2A และ Figure 2B 
แสดงค่าอุณหภูมิในช่วงเวลากลางวัน (06:00–18:00 
น.) และกลางคนื (18:00–06:00 น.) ตามลำาดบั อณุหภมูิ
เฉล่ียช่วงเวลากลางวนัมค่ีาอยูร่ะหว่าง 28.4–32.9 องศา
เซลเซียส ขณะท่ี ช่วงเวลากลางคืนมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 24.6–28.1 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณาใน
แต่ละเดือน พบว่า ทกุโรงเรือนมอีณุหภมูเิฉลีย่ใกล้เคียง
กนั แตกต่างกนัเลก็น้อยในช่วงเวลากลางคนื โดยโรงเรอืน
ตาข่ายพรางแสงมอุีณหภมูเิฉลีย่ตำา่กว่าโรงเรอืน G2 G3 
และ G4 เพียง 0.5–1 องศาเซลเซียส เท่านั้น (Figure 
2B) ส่วนในช่วงเวลากลางวันมีแนวโน้มไม่แตกต่างกัน
ทกุโรงเรอืน (Figure 2A) เช่นเดยีวกบัความชืน้สมัพทัธ์
ในรอบวนั (Figures 2C–D) โดยพบว่า ความช้ืนสมัพทัธ์
ในโรงเรือนทุกรูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ  
มค่ีาความชืน้สมัพทัธ์ตำา่ในช่วงเวลากลางวนัและมค่ีาสงู
ในช่วงเวลากลางคืน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกันท้ัง 4 โรง
เรือน พบว่า ช่วงเวลากลางวัน โรงเรือนตาข่ายพราง
แสงมค่ีาความชืน้สมัพทัธ์ตำา่กว่าโรงเรอืนอืน่ ๆ  ประมาณ 
5–10 เปอร์เซน็ต์ (Figure 2C) ขณะทีใ่นช่วงเวลากลาง
คืน ทุกโรงเรือนมีแนวโน้มไม่แตกต่างกัน (Figure 2D) 
ซึง่จากการออกแบบโรงเรอืน ถงึแม้ว่าโรงเรอืน G3 และ 
G4 จะมีการติดตั้งพัดลมไอนำ้า (G3) หรือพัดลมระบาย
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อากาศ (G4) สำาหรับลดอุณหภูมิ และหลอดอินฟาเรด
ในการเพิ่มอุณหภูมิ โดยตั้งค่าอุณหภูมิให้ในช่วงเวลา
กลางคืนตลอดทั้งปี อยู่ในช่วง 25 ± 3 องศาเซลเซียส 
แต่อุปกรณ์ที่ติดต้ังเพิ่มเติมดังกล่าวไม่สามารถทำาให้
อณุหภมูภิายในโรงเรอืนทัง้ 2 แบบ อยูใ่นช่วงทีก่ำาหนด 
และแตกต่างจากโรงเรอืนตาข่ายพรางแสงและโรงเรอืน 
G2 ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากโครงสร้างของโรงเรือนมี
ลักษณะกึ่งเปิด ด้านข้างเป็นมุ้งตาข่ายทั้ง 4 ด้าน การ
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณด้านบนของหลังคา
โรงเรือน สามารถลดอุณหภูมิได้เพียงด้านบนที่ติดกับ

หลังคาเท่านั้น ส่วนด้านล่างหรือบริเวณต้นกล้วยไม้ไม่
สามารถลดอณุหภมูหิรอืความร้อนลงได้ เน่ืองจากขนาด
ของพัดลมอาจเล็กเกินไป ทำาให้อุณหภูมิของโรงเรือน 
G4 ไม่แตกต่างจากโรงเรือนตาข่ายพรางแสง เช่นเดียว
กับพัดลมไอนำ้า (โรงเรือน G3) ท่ีลดอุณหภูมิได้เฉพาะ
บริเวณด้านหน้า ซึ่งอยู ่ใกล้กับพัดลมไอนำ้าเท่านั้น  
ไม่สามารถลดอณุหภมูบิริเวณกลางและท้ายของโรงเรอืน
ได้ ทำาให้อณุหภมูแิละความชืน้สมัพทัธ์ของทัง้ 4 โรงเรอืน
มีค่าไม่แตกต่างกัน 

Figure 2  Temperature and relative humidity in 4 different greenhouses from October 2018 to 
November 2019: temperature-daytime (A), temperature-nighttime (B), relative humidity-
daytime (C), and relative humidity-nighttime (D). The daytime is 09:00–16:00 and the 
nighttime is 16:00–09:00
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Figure 3A แสดงค่าความเข้มแสงในรอบวัน
ภายใต้โรงเรอืนทัง้ 4 แบบ เปรยีบเทียบกบัแสงภายนอก
ในสภาพธรรมชาติ (Outside) จะเห็นได้ว่า โรงเรือน
ตาข่ายพรางแสงมีค่าความเข้มแสงภายในโรงเรือนสูง
กว่าโรงเรือน G2 G3 และ G4 ประมาณ 1–2 เท่า โดย
เฉพาะอย่างยิ่งที่เวลา 12:00 น. โดยโรงเรือนตาข่าย
พรางแสงมีเปอร์เซ็นต์การพรางแสงประมาณ 60–65 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนโรงเรือน G2 G3 และ G4 มีเปอร์เซ็นต์
การพรางแสงประมาณ 82–87 เปอร์เซ็นต์ ทำาให้ความ
เข้มแสงเฉลี่ยในรอบวันที่ต้นกล้วยไม้ได้รับ (Average) 
ในโรงเรอืนตาข่ายพรางแสงมค่ีามากทีส่ดุ (219.5 µmol 
m-2 s-1) ขณะที่ ในโรงเรือน G2 G3 และG4 มีความเข้ม
แสงเฉลี่ย 110.3–124.2 µmol m-2 s-1 ซึ่งน้อยกว่า 
โรงเรือนตาข่ายพรางแสงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 
สอดคล้องกบัรายงานของ Boonkorkaew et al. (2016) 
ที่พบว่า โรงเรือนหลังคาพลาสติกใสที่คลุมด้านบนด้วย
ตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ อีก 1 ช้ัน มีผลให ้

ความเข้มแสงทีต้่นกล้วยไม้ได้รบัลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซน็ต์ 
นอกจากนี ้ยงัพบว่าในระยะยาว พลาสตกิจะเกดิตะไคร่
นำา้และไม่สามารถทำาความสะอาดได้ ส่งผลให้ความเข้ม
แสงที่ต้นกล้วยไม้ได้รับลดลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งถือว่าเป็น
ปัญหาหลักอีกข้อหนึ่งในการออกแบบโรงเรือนสำาหรับ
ปลูกกล้วยไม้

Figure 3B แสดงค่าปริมาณนำ้าฝนรวมของ
แต่ละเดอืน ซึง่ต้นกล้วยไม้ทีอ่ยูใ่นโรงเรอืนตาข่ายพราง
แสงจะได้รบั ขณะท่ี ต้นกล้วยไม้ในโรงเรอืน G2 G3 และ 
G4 ได้รับนำา้จากการให้นำา้ในแต่ละวันเท่านัน้ จะเห็นได้
ว่า ปริมาณนำ้าฝนรวมมีค่าสูงในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
เดอืนตลุาคม ซ่ึงเป็นช่วงฤดฝูน โดยมค่ีามากทีส่ดุในเดอืน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 282 มิลลิเมตร และมีค่า
ลดลงในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ส่วนเดือนมกราคม
ถงึเมษายน พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นช่วงแล้ง มปีรมิาณนำา้ฝน
รวมอยู่ระหว่าง 0.4–10.2 มิลลิเมตร
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Figure 3 The diurnal changes light intensity of 4 different greenhouses in December 2018 (A) 
and total monthly rainfall from October 2018 to November 2019 (B)
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การเจริญเติบโตของต้นและใบ
กล้วยไม้สกลุหวายมกีารเจรญิเตบิโตแบบด้าน

ข้าง (Sympodial growth) เมื่อลำาลูกกล้วยพัฒนาไป
จนถงึระยะเตบิโตเตม็ท่ีแล้ว ตาบรเิวณไรโซมจะแตกขึน้
มา และเกิดเป็นลำาลูกกล้วยลำาใหม่ ท้ังนี ้เมือ่เปรยีบเทียบ
จำานวนลำาลูกกล้วยทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงอายุ 13 
เดือน พบว่า ต้นกล้วยไม้ในทุกโรงเรือนมีลำาเกิดใหม่ 3 
ลำา โดยลำาลูกกล้วยลำาดบัที ่1 ใช้เวลาในการเจรญิเตบิโต
จนกระทัง่สดุลำา (เจรญิเตบิโตเตม็ที)่ นาน 3 เดอืน ส่วน
ลำาดบัที ่2 และ 3 ใช้เวลา 5 เดอืน โดยลำาลกูกล้วยลำาดบั
ที ่1 (3 เดอืนหลังปลกู) เตบิโตดทีีส่ดุในโรงเรอืน G2 ท้ัง
ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำาลูกกล้วย จำานวน
ใบ และขนาดใบ (P < 0.05) ขณะที่ ลำาลำาดับที่ 2 พบ
ว่า มกีารเจรญิเตบิโตไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิยกเว้นต้น
ในโรงเรอืนตาข่ายพรางแสง ทีม่ขีนาดใบและความเขยีว
ใบน้อยกว่าต้นทีป่ลกูในโรงเรือนอ่ืน ๆ  (P < 0.01) สำาหรบั
ลำาลำาดับที่ 3 ในโรงเรือนตาข่ายพรางแสงมีความสูงลำา
มากที่สุด (P < 0.01) และสูงกว่าต้นที่ปลูกในโรงเรือน
อื่น ๆ  เฉลี่ย 6.43–12.26 เซนติเมตร แต่มีขนาดของลำา
ไม่แตกต่างกับโรงเรือนอื่น ๆ นอกจากนี้ ต้นซึ่งปลูกใน
โรงเรือน G2 G3 และ G4 มีขนาดและความเขียวใบ
มากกวา่โรงเรอืนตาข่ายพรางแสงอย่างมีนยัสำาคญัทาง
สถิติ (P < 0.01) (Table 1) การตอบสนองที่แตกต่าง
กันน้ี อาจเกิดจากปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้อง คือ อายุต้น 
ความเข้มแสง และปรมิาณนำา้ฝน ในช่วงทีต้่นมอีายนุ้อย 
ซ่ึงต้องการความเข้มแสงน้อย การปลูกในโรงเรือนกึ่ง
เปิดหลงัคาพลาสตกิทีม่รีะบบควบคุมอณุหภูมโิดยอาศัย
ลมธรรมชาติ (G2) ซึง่มคีวามแปรปรวนของทัง้อณุหภมูิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณนำ้าที่ได้น้อยกว่าโรงเรือน
ตาข่ายพรางแสง ทำาให้ต้นสามารถเจริญเติบโตได้ดี แต่
เมือ่ระยะเวลานานขึน้ หลงัคาพลาสตกิของโรงเรือน G2 
G3 และ G4 เริ่มขุ่นและเกิดตะไคร่นำ้า ความเข้มแสงใน
โรงเรือนเร่ิมไม่เพียงพอ ส่งผลให้การเจริญเติบโตของ
ต้นในโรงเรอืนตาข่ายพรางแสงดกีว่าโรงเรอืนอืน่ ๆ  สงัเกต
ได้จากความสูงของลำาลูกกล้วยลำาดับที่ 3 ของโรงเรือน 
G2 G3 และ G4 มีค่าน้อยกว่าลำาลูกกล้วยลำาดับที่ 2 ซึ่ง

ผิดปกติ เพราะมีการเจริญเติบโตลดลง ขณะที่ ต้นใน
โรงเรือนตาข่ายพรางแสงมีความสูงของลำาเพิ่มขึ้นตาม
อายุต้นท่ีเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ Kitipatthaworn 
(2011) ท่ีรายงานว่า เมื่ออายุต้นเพ่ิมข้ึน ความยาวลำา
ลกูกล้วยจะเพิม่ขึน้ด้วย โดยปัจจัยหลกัทีส่มัพนัธ์กบัการ
เจรญิเตบิโตทางด้านลำาต้นและใบมากทีส่ดุ คอื ความเข้ม
แสงเฉลี่ยและปริมาณนำ้าฝนสะสมที่ต้นกล้วยไม้ได้รับ

จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่า แสงเป็น
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สำาคัญ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนา กระบวนการเมแทบอลิซึม 
(Metabolism) และอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช (Smith, 1982; Fankhauser and Chory, 1997) 
เมือ่ต้นกล้วยไม้ได้รบัความเข้มแสงตำา่ จะทำาให้มสีดัส่วน
ของแสง far–red (FR) ต่อแสง red (R) สูง ส่งผลให้ 
phytochrome far–red (Pfr) ดูดกลืนแสง far–red 
แล้วเปลี่ยนไปเป็น phytochrome red (Pr) มากข้ึน 
ทำาให้อัตราส่วนของ Pfr ต่อ phytochrome ทั้งหมด
ลดน้อยลง จึงกระตุ ้นให้เกิดการยืดยาวของเซลล์ 
(Kasemsap, 2020) ใบพืชจึงมีขนาดใหญ่ข้ึน (Kim  
et al., 2011; Kumar et al., 2013)

ปริมาณรงควัตถุในใบ
การวิเคราะห์ปริมาณรงควัตถุในใบในช่วง

เดอืนต่าง ๆ  พบว่า ปรมิาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี 
และคลอโรฟิลล์รวมของกล้วยไม้ในโรงเรือน G2 G3 
และ G4 มีแนวโน้มสูงกว่าต้นในโรงเรือนตาข่ายพราง
แสงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติในทุกเดือน (P < 0.01) 
(Figures 4A–C) ขณะที่ อัตราส่วนระหว่างคลอโรฟิลล์
เอต่อบีของต้นในโรงเรอืนตาข่ายพรางแสงมค่ีามากกว่า
ต ้นในโรงเรือนอื่น ๆ อย ่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  
(P < 0.01) (Figure 4D) สอดคล้องกับความเขียวใบ 
(Table 1) ท้ังนี้อาจเกิดจากการได้รับความเข้ม 
แสงตำ่าภายในโรงเรือน เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
Ausahawong et al. (2018) และ Kahohem et al. 
(2018) ซึง่รายงานว่า กล้วยไม้พนัธุเ์อยีสกลุทีป่ลกูเลีย้ง
ในโรงเรือนพลาสติกท่ีได้รับความเข้มแสงตำ่า จะมี
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ปริมาณคลอโรฟิลล์เพิ่มมากขึ้น โดยมากกว่าต้นในโรง
เรือนตาข่ายพรางแสง ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับตัวของ
พืชเมื่อได้รับความเข้มแสงตำ่า โดยปริมาณคลอโรฟิลล์
ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้พืชสามารถดูดรับพลังงานแสงได้

มาก เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ 
ตรึงพลังงานแสง (Light reaction) ในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง (Suwanwong, 2020)

Table 1 Pseudobulb height, pseudobulb diameter, leaf number, leaf area and leaf greenness 
of Dendrobium ‘Big White Jumbo’ after planting in 4 greenhouse types

Greenhouse type
Pseudobulb Leaf

Height 
(cm)

Diameter 
(mm)

Number Area 
(cm2)

Greenness  
(SPAD unit)

1st pseudobulb
G1
G2
G3
G4
P–value
CV (%)

14.86 ± 0.49b

18.43 ± 0.52a

15.30 ± 0.62b

14.96 ± 0.46b

< 0.001
27.15

9.92 ± 1.18a

9.18 ± 0.12ab

7.90 ± 0.17b

7.93 ± 0.12b

0.046
54.11

4.43 ± 0.10b

4.76 ± 0.09a

4.27 ± 0.11b

4.35 ± 0.10b

0.004
18.14

21.55 ± 1.10b

30.07 ± 1.09a

21.35 ± 1.13b

23.20 ± 1.01b

< 0.001
37.75

41.39 ± 0.65b

51.44 ± 0.69a

50.75 ± 0.73a

51.46 ± 0.67a

< 0.001
13.96

2nd pseudobulb
G1 
G2
G3
G4
P–value
CV (%)

28.86 ± 1.24
31.11 ± 0.98
27.99 ± 0.91
28.82 ± 0.96

0.177
15.98

17.19 ± 0.52
16.86 ± 0.59
17.01 ± 0.50
17.42 ± 0.39

0.877
12.98

6.75 ± 0.22
6.75 ± 0.22
6.30 ± 0.13
6.60 ± 0.21

0.327
13.34

55.48 ± 1.50b

67.95 ± 2.50a

65.54 ± 2.04a

66.65 ± 2.84a

0.001

43.76 ± 1.13b

50.61 ± 1.05a

51.05 ± 1.52a

51.86 ± 1.26a

< 0.001
12.9517.47

3rd pseudobulb
G1 
G2
G3
G4
P–value
CV (%)

34.78 ± 1.14a

 25.87 ± 1.12bc

22.52 ± 1.22c

< 0.001
20.70

19.34 ± 0.62
18.91 ± 1.20
17.49 ± 0.90
17.13 ± 0.83

0.264
16.03

4.80 ± 0.13b

5.60 ± 0.31a

4.90 ± 0.23b

4.60 ± 0.27b

0.035
16.72

56.80 ± 2.72c

75.44 ± 2.59a

77.59 ± 3.07a

66.91 ± 2.57b

< 0.001
17.00

41.08 ± 1.22b

45.35 ± 1.05a

46.33 ± 1.43a

49.40 ± 1.74a

0.002
11.15

Means in each column followed by a different letter are significantly different at P < 0.05 by 
Duncan’s multiple range test, CV = coefficient of variation
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Figure 4  Effect of greenhouse type on chlorophyll a (A) chlorophyll b (B) total chlorophylls 
(C) and chlorophyll a/b (D) of Dendrobium ‘Big White Jumbo’ in April, July, August, 
and November 2019. Different letters among greenhouse types in each month indicate 
significant difference at P < 0.05 by Duncan’s multiple range test
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ปริมาณและคุณภาพช่อดอก
การติดตามปริมาณและคุณภาพของดอก  

พบว่า ต้นในโรงเรือนทุกรปูแบบให้จำานวนช่อดอกเฉลีย่ 
1.0–1.4 ช่อ โดยโรงเรือนตาข่ายพรางแสงและโรงเรอืน 
G2 มีแนวโน้มให้จำานวนช่อดอกสูงกว่าโรงเรือนอื่น ๆ 
(Table 2) ทั้งนี้ ต้นที่ปลูกในโรงเรือนตาข่ายพรางแสง
มีความยาวช่อดอก จำานวนดอกต่อช่อ ขนาดดอก  
นำา้หนกัสด และนำา้หนกัแห้งของดอกสงูทีส่ดุ (P < 0.01) 
(Table 2) ขณะที่ ช่อดอกที่ได้จากต้นในโรงเรือน G2 
G3 และ G4 มีค่าเฉลี่ยสำาหรับขนาดดอก นำ้าหนักสด 
และนำ้าหนักแห้งของดอกไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(Table 2, Figure 5) เมือ่ทดสอบอายกุารปักแจกนั โดย
พจิารณาจากเปอร์เซ็นต์ความเสือ่มสภาพของดอกน้อย
กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (เส้นประใน Figure 6) พบว่า ช่อ
ดอกจากทุกโรงเรือนมีอายุการปักแจกันไม่แตกต่างกัน 
คือ 16 วัน (Figure 6) จากผลการทดลองแสดงให้เห็น
ว่า โรงเรอืนตาข่ายพรางแสงทำาให้กล้วยไม้สกลุหวายมี
ปริมาณช่อดอกและคุณภาพดอกดีที่สุด จะเห็นได้ว่า 
ต้นในโรงเรือนตาข่ายพรางแสง เมือ่ได้รบัความเข้มแสง

มากกว่าโรงเรอืน G2 G3 และ G4 ทำาให้มปีระสทิธภิาพ
ในการสงัเคราะห์ด้วยแสงได้ดกีว่า เพราะหากพชืได้รบั
สภาพความเข้มแสงตำ่า ประสิทธิภาพการสังเคราะห์
ด้วยแสงจะลดลง (Klavsen and Maberly, 2010) 
ทำาให้มปีรมิาณคาร์โบไฮเดรตสะสมในลำาลกูกล้วยตำา่ ซ่ึง
จะส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของดอกของกล้วยไม้ 
สอดคล้องกับรายงานของ Lee et al. (2019) ที่พบว่า 
Phalaenopsis Queen Beer ‘Mantefon’ เมื่ออยู่
ในสภาพที่ได้รับความเข้มแสงตำ่า (75 µmol m-2 s-1)  
มีจำานวนช่อดอกลดลง และมีอัตราการเกิดดอก 
ท่ีช้ากว่า เม่ือเปรียบเทียบกับต้นท่ีได้รับความเข้มแสง
ที่มากกว่า (150 µmol m-2 s-1) นอกจากนี้ ต้นในโรง
เรือนตาข่ายพรางแสงจะได้รับปริมาณนำ้ามากกว่า โดย
นอกจากจะได้รับนำ้าท่ีเกษตรกรให้จากการรดนำ้าแล้ว 
ยังได้รับปริมาณนำ้าฝนด้วย ซ่ึงนำ้าถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่สำาคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช  
ท้ังกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และการลำาเลียง
อาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช (Kasemsap, 2020)

Figure 5  Flower of Dendrobium ‘Big White Jumbo’ from 4 greenhouse types
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Figure 6  Percentage of flower senescence and vase life of Dendrobium ‘Big White Jumbo’ from 
4 greenhouse types

Table 2 Inflorescence number, inflorescence length, flowers number, flower height, flower 
width, fresh weight, and dry weight of 2nd pseudobulb in 4 greenhouse types

Greenhouse 
type

Inflorescence 
number

Inflorescence 
length (cm)

Flowers 
number

Flower  
height (cm)

Flower  
width (cm)

Fresh  
weight (g)

Dry  
weight (g)

G1 
G2
G3
G4
P–value
CV (%)

1.40 ± 0.16
1.40 ± 0.16
1.10 ± 0.00
1.00 ± 0.10

0.061
36.67

56.60 ± 0.56a

52.90 ± 1.18b

46.93 ± 1.05c

48.75 ± 1.38c

< 0.001
11.85

15.05 ± 0.29a

12.80 ± 0.65b

10.70 ± 0.43c

11.75 ± 0.43bc

< 0.001
20.78

6.26 ± 0.07a

5.44 ± 0.12b

5.32 ± 0.10b

5.25 ± 0.10b

< 0.001
9.03

6.79 ± 0.07a

5.74 ± 0.12b

5.84 ± 0.08b

5.70 ± 0.10b

< 0.001
9.12

2.39 ± 0.11a

1.75 ± 0.08b

1.70 ± 0.05b

1.64 ± 0.08b

< 0.001
19.91

0.21 ± 0.01a

0.11 ± 0.00b

0.12 ± 0.01b

0.12 ± 0.00b

< 0.001
31.71

Means in each column followed by a different letter are significantly different at P < 0.05 by 
Duncan’s multiple range test, CV = coefficient of variation

 เมื่อพิจารณาภาพรวม โรงเรือนตาข่ายพราง
แสงส่งผลให้กล้วยไม้มีการเจริญเติบโต ปริมาณ และ
คุณภาพดอกดีที่สุด แต่จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของสาร
เคมแีละแรงงานในการปฏบิตัดิแูลสงูกว่าโรงเรอืนหลงัคา
พลาสติกประมาณ 3–4 เท่า เนื่องจากโรงเรือนหลังคา
พลาสตกิฉดีพ่นสารเคมีป้องกันกำาจดัศตัรพืูชเพียงเดือน
ละ 1 ครั้ง ขณะที่ โรงเรือนพรางแสงฉีดพ่นทุกสัปดาห์ 

เพื่อป้องกันโรคจากเช้ือราและแมลงศัตรู ได้แก่ เพลี้ย
ไฟ บั่ว และหนอนกระทู้ที่มีการระบาดมากกว่าใน 
โรงเรือนหลงัคาพลาสตกิ ดังนัน้ ถ้าต้องการลดต้นทุนใน
การผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมจากการลดการใช้สาร
เคม ีการปลกูเลีย้งในหลังคาพลาสติกทีค่ลมุด้วยมุ้งตาข่าย
ไนล่อนเป็นแนวทางท่ีควรศึกษาต่อไป โดยการปรบัแก้ไข
เร่ืองความเข้มแสงในโรงเรือนให้เพยีงพอต่อความต้องการ
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ของกล้วยไม้อย่างน้อย 200 µmol m-2 s-1 เป็นเวลา 
6–8 ชั่วโมงต่อวัน (Ausahawong et al., 2018) เช่น 
การใช้โครงสร้างที่มีปริมาณเหล็กถักน้อยลง หรือการ
ใช้พลาสตกิทีต่ะไคร่นำา้ไม่ขึน้ หรอืการเพิม่แสงจากหลอด
ไฟ LEDs โดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์ หรอืนำาตาข่ายพราง
แสงออกเมื่อหลังคาพลาสติกเริ่มขุ่นมากขึ้น เป็นต้น

สรุป

การศกึษาสภาพแวดล้อมและการเจรญิเตบิโต
ของกล้วยไม้ตดัดอกสกลุหวายพนัธุข์าวฟอร์มในโรงเรอืน
และการระบายความร้อนทั้ง 4 แบบ ได้แก่ โรงเรือน
ตาข่ายพรางแสง (G1) และโรงเรือนอีก 3 หลัง สร้าง
ภายใต้หลังคาตาข่ายพรางแสง เป็นโรงเรือนกึ่งเปิดรูป
ทรงกอไก่ ขนาด 6×24×3 เมตร ด้านข้างคลุมด้วยมุ้ง
ตาข่ายไนล่อนสขีาว แต่ละหลงัมรีะบบควบคุมอณุหภมูิ
ต่างกัน คือ อาศัยลมธรรมชาติ (G2) พัดลมไอนำ้า (G3) 
และพัดลมระบายอากาศ (G4) พบว่า ทุกโรงเรือนมี
อณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์เฉลีย่ใกล้เคยีงกนั แต่โรงเรอืน 
G1 มีความเข้มแสงเฉลี่ยในรอบวันท่ีต้นกล้วยไม้ได้รับ 
219.5 µmol m-2 s-1 ซึ่งสูงกว่าโรงเรือน G2 G3 และ 
G4 ทีม่คีวามเข้มแสงเฉล่ีย 110.3–124.2 µmol m-2 s-1 
เมื่อติดตามการเจริญเติบโตของลำาลูกกล้วยที่เกิดใหม่
รวม 3 ลำา พบว่า ลำาลำาดับที่ 1 มีการเจริญเติบโตดีที่สุด
ในโรงเรอืน G2 ลำาลำาดับที ่2 ในทกุโรงเรอืนมีการเจรญิ

เตบิโตไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิขณะที ่ลำาลกูกล้วยลำาดบั
ที่ 3 มีการเจริญเติบโตดีที่สุดในโรงเรือน G1 ลำาลำาดับ
ที่ 2 ให้ปริมาณและคุณภาพดอกดีที่สุดในโรงเรือน G1 
ส่วนอายกุารปักแจกนัของช่อดอกกล้วยไม้จากโรงเรอืน
ทั้ง 4 แบบไม่แตกต่างกัน (16 วัน) ทั้งนี้ โรงเรือน G2 
G3 และ G4 ทำาให้กล้วยไม้มีพื้นที่ใบและความเขียวใบ
เพิม่ขึน้ รวมทัง้ช่วยลดต้นทนุค่าใช้จ่ายเรือ่งสารเคมีและ
แรงงานในการปฏิบัติดูแล อย่างไรก็ตาม โรงเรือนทั้ง 3 
แบบ มีต้นทุนโครงสร้างสูงกว่าโรงเรือน G1 และต้อง
ปรบัแก้ไขโรงเรอืนหลงัคาพลาสติกทีค่ลมุด้วยมุ้งไนล่อน
ให้มีความเข้มแสงท่ีเพียงพอต่อความต้องการของต้น
กล้วยไม้ โดยเกษตรกรสามารถนำาองค์ความรูไ้ปปรบัใช้
ในการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายให้เหมาะสมต่อไปได ้
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