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บทคัดยอ 

การใชหลังคาพลาสติกคลุมตนองุน สามารถปองกันความเสียหายจากฝนท่ีเปนสาเหตุใหเกิดโรคศัตรูพืช  
และลดการใชสารเคมีได และยังสงผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศภายใตหลังคาพลาสติก ซึ่งเปนปจจัยทางสภาพแวดลอม 
ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชหลังคาพลาสติก 
ท่ีมีตออุณหภูมิและความเขมแสง เหนือเรือนยอดองุนพันธุเพอรเลท ปลูกดวยระบบคางตัวที ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรีของ 
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี 2 การทดลอง คือ 1) การเปรียบเทียบอุณหภูมิและความเขมแสง 
ภายใตหลังคาพลาสติกท่ีความหนา 150 กับการไมใชหลังคาพลาสติก ในชวงฤดูรอน (เดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม 2553) 
และ 2) การเปรียบเทียบอุณหภูมิและความเขมแสง ภายใตหลังคาพลาสติกท่ีความหนา 150 และ 200 ไมครอน กับการไมใช
หลังคาพลาสติก ในชวงฤดูฝน (เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2553) ผลปรากฏวา ในชวงฤดูรอน การใชหลังคาพลาสติกคลุม 
ตนองุนทําใหมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่สงูข้ึน 1.08 องศาเซลเซียส ขณะท่ีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลีย่ลดลง 0.41 องศาเซลเซียส และเมื่อใช
พลาสติกในชวงฤดูฝน อากาศมีอุณหภูมิลดลงตามขนาดความหนาของพลาสติกท่ีเพ่ิมข้ึน สวนความเขมแสง การใชหลังคา
พลาสติกขนาด 150 ไมครอน ทําใหมีความเขมแสงใตหลังคาพลาสติกเพ่ิมข้ึนในชวงฤดูรอน แตลดลงในฤดูฝนตามความหนา
ของพลาสติกท่ีเพ่ิมข้ึน จะเห็นไดวา ฤดูกาลมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความเขมแสงภายใตหลังคาพลาสติก  
สวนการใชหลังคาพลาสติกท่ีความหนาตางกันสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเขมแสงเชนกัน ดังน้ัน 
จึงจําเปนตองมีการศึกษาความเหมาะสมของการใชหลังคาพลาสติกในการปลูกพืชเพ่ือนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 
คําสําคัญ: องุน, หลังคาพลาสติก, สภาพอากาศ 
 

Abstract 
Use of plastic covering in grape plantation can be helpful and prevent rain damage which can 

cause plant diseases, resulting in decline of fungicidal chemical usage. In addition, it may lead to a change 
of some micro-climate under the plastic covering which are the environmental factors effecting plant 
growth and production. The aim of this study was to determine effect of plastic covering on temperature 
and light intensity above the canopy of ‘Perlette’ grape planted under the trellis T system at 
Kanchanaburi Research Station of Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University. The 
temperature and light intensity were determined in two experiments. The first experiment was 
comparison of temperature and light intensity under 150 micron plastic cover and exposure condition 
(control) in dry season (February to May 2010). In the second, the temperature and light intensity under 
150 and 200 micron plastic cover were compared with the exposure condition in rainy season (June to 
September 2010). The result showed that using plastic cover of 150 micron thickness built up the average 
maximum temperature by 1.08 0C and declined the average minimum temperature by 0.41 0C, comparing 
to control in dry season. When the use of plastic covers was carried on in rainy season, the temperatures 
under plastic covering were declined as compared with control and the thicker plastic, the lower 
temperature declining. Light intensity under 150 micron plastic covering was increased as compared with 
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control in dry season while it was decreased, depending on the thickness, in the rainy season. These 
indicated that the season and plastic thickness can cause changes of the temperature and light intensity 
under plastic covering. Therefore, the suitability of use plastic covering for plant growth should be studied 
to make this useful information available.  
Keywords: grape, plastic roof, micro-climate  

 
คํานํา 

การผลิตองุนรับประทานสดในเขตรอนช้ืนมักประสบปญหาการระบาดและการเขาทําลายจากโรค และแมลง 
เปนจํานวนมาก ทําใหผลผลิตเกิดความเสียหายและสงผลใหคุณภาพของผลผลิตลดลง ทําใหเกษตรกรจําเปนตอง 
มีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูองุนในปริมาณมากซึ่งเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิต อีกท้ังยังเปนอันตรายตอเกษตรกรผูใช
สารเคมีและผูบริโภค มีสารพิษตกคางรวมท้ังคราบของสารเคมีบนผิวขององุนรับประทานสด จึงเปนสาเหตุหน่ึง 
ท่ีทําใหผูบริโภคไมกลาซื้อองุนรับประทานสด การใชโครงหลังคาพลาสติกเปนเทคนิคท่ีดีเหมาะกับการปลูกองุนรับประทานสด
ในประเทศไทยจึงนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งในอนาคต โดยเฉพาะองุนไรเมล็ดพันธุเพอรเลท (Perlette) ท่ีจะจําหนายได
ในราคาสูง  

การใชโครงหลังคาพลาสติกจะชวยประหยัดตนทุนไดในระยะยาว ลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลง 
นอกจากน้ียังทําใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพท้ังรูปลักษณท่ีเห็น เชน มีผิวสวยสะอาดปราศจากคราบสารเคมี ไมถูกทําลายโดยโรค 
แมลง มีรสหวาน กรอบ (นวลปรางค และคณะ, 2553; Mota et al., 2008; Novello and de Palma, 2008) รวมท้ังยังทํา
ใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนดวย (Chavarria and de Santos, 2009) และท่ีสําคัญคือปลอดภัยตอผูบริโภคและเกษตรกรผูผลิต  
การปลูกองุนพันธุเพอรเลทในชวงฤดูรอนน้ันเมื่อใชหลังคาพลาสติกจะใหผลผลิตดีกวาการไมคลุมหลังคาพลาสติก (นวลปรางค 
และคณะ, 2553) ขณะท่ีเมื่อปลูกในชวงฤดูฝนและไมใชหลังคาพลาสติกจะทําใหไมไดผลผลิตเลย (นวลปรางค และคณะ, 
2559) การใชหลังคาพลาสติกคลุมตนองุนในหลายการทดลองพบวา พันธุองุนตอบสนองตอการใชหลังคาพลาสติกแตกตางกัน 
(Chavarria and dos Santos, 2009) เชน องุนพันธุ Matilde มีผลผลิตสูงข้ึนเมื่อใชหลังคาพลาสติกคลุมตน ขณะท่ีองุน 
พันธุ Cabernet Sauvignon ไมสงผลตอการผลิต นอกจากน้ีการใชหลังคาพลาสติกยังสงผลตอการเจริญเติบโตของตนองุน 
โดยทําใหการเจริญเติบโตทางก่ิงกานมากข้ึน (Mota et al., 2008) ถึงแมวาจะไมมีผลตอลักษณะทาง phenology ของ 
ตาดอกและตายอด รวมท้ังนํ้าหนักสดชองชอผลและผล แตสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช โดยการลดปริมาณ
แสงท่ีเก่ียวของกับการสังเคราะหแสง (photosynthetic active radiation; PAR) ประมาณ 30% ทําใหมีผลตอทรงพุม 
ตนองุนพันธุ Moscato Giallo และมีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในทรงพุมสูงข้ึน 3.4 องศาเซลเซียส ซึ่งทําใหกระบวนการเมตาบอลิซึม
ของตนองุนสูงข้ึน (Mota et al., 2008) นอกจากน้ีหลังคาพลาสติกยังชวยลดการระเหยของนํ้าได (Cardoso et al., 2008) 
และยังพบวาชวยลดความเขมของแสงอาทิตยและการขาดนํ้าซึ่งมีผลตอกระบวนการสังเคราะหแสงซึ่งจะเปนประโยชนตอ 
การเพ่ิมผลผลิตของพืช (Chavarria et al., 2009) การใชหลังคาพลาสติกยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงตอสภาพอากาศ
ภายใตหลังคาพลาสติกเชนเดียวกับอุณหภูมิในเรือนกระจก (Buriol et al., 1993) และความช้ืนภายใตหลังคาพลาสติก 
(Cardoso et al., 2008; Pedro et al., 2007; Rana et al., 2004)  

การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเขมแสง ภายใตหลังคาพลาสติก
คลุมตนองุนพันธุเพอรเลท เพ่ือไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการใชหลังคาพลาสติกในการผลิตองุนของประเทศไทยตอไป  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การศึกษาท่ี 1 ใชแปลงทดสอบพันธุองุนรับประทานสดชนิดไมมีเมล็ดพันธุ Perlette อายุ 6 ป ปลูกท่ีสถานีวิจัย
กาญจนบุรี ตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ละติจูด 14º 14’ 47.38” N ลองติจูด 99º 14’ 3.21” E) ระยะปลูก 
2x4 เมตร ปลูกดวยคางรูปตัวที เปนแถวยาว 10 เมตร ประกอบดวย 2 treatments ไดแก ไมคลุมหลังคาพลาสติก (control) 
และ คลุมหลังคาพลาสติก หนา 150 ไมครอน แตละ treatment มีจํานวน 3 ซ้ํา ๆ ละ 1 แถว ทําการทดสอบตั้งแต 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 ถึงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 ซึ่งอยูในชวงฤดูรอน เก็บขอมูลสภาพอากาศเหนือเรือนยอดองุนและ
หางจากหลังคาพลาสติก 20 เซนติเมตร ไดแก อุณหภูมิ และความเขมแสง ทุก 5 นาที ดวยอุปกรณ Temperature/Light 
Data Logger (HOBO Pendant Loggers: MAN-UA-002 and BASE-U-1, Onset Computer Corporation, USA)  

การศึกษาท่ี 2 ใชแปลงทดสอบตอเน่ืองจากการทดลองท่ี 1 โดยมี 3 treatments ไดแก 1) ไมคลุมหลังคาพลาสติก 
(Control) 2) คลุมหลังคาพลาสติก หนา 150 ไมครอน และ 3) คลุมหลังคาพลาสติก หนา 200 ไมครอน ทําการทดสอบตั้งแต
วันท่ี 22 มิถุนายน 2553 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2553 ซึ่งอยูในชวงฤดูฝน การปลูกและเก็บขอมูลเชนเดียวกับการศึกษาท่ี 1 
ขอมูลท่ีไดนํามาหาคาเฉลี่ย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในรอบวัน (24 ช่ัวโมง)  
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ผล 
 การใชหลังคาพลาสติกคลุมตนองุนสามารถชวยปองกันฝนท่ีตกกระทบตนองุน ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลิต
องุนได นอกจากน้ียังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายใตหลังคาพลาสติกและการเจริญเติบโตขององุนดวย ในชวง
การปลูกตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม 2553 ซึ่งเปนชวงฤดูรอนของประเทศไทย พบวา อุณหภูมิเหนือเรือนยอดองุน
พันธุเพอรเลท เมื่อไมคลุมหลังคาพลาสติกมีความแตกตางกับการใชหลังคาพลาสติกขนาดความหนา 150 ไมครอน โดยเมื่อไม
คลุมพลาสติก พบอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย พบเทากับ 50.37, 32.77 และ 20.20  
องศาเซลเซียส ตามลําดับ และเมื่อใชหลังคาพลาสติกหนา 150 ไมครอน เทากับ 51.45, 33.58 และ 19.79 องศาเซลเซียส 
ตามลําดับ จะเห็นไดวาเมื่อใชหลังคาพลาสติกขนาดหนา 150 ไมครอน ในชวงฤดูรอน ทําใหมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงข้ึนเทากับ 
1.08 องศาเซลเซียส ขณะท่ีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยลดลงเทากับ 0.41 องศาเซลเซียส  
 เมื่อพิจารณาความแตกตางระหวางอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย พบวา เมื่อไมคลุมพลาสติกมีคา
เทากับ 30.17 องศาเซลเซียส และเมื่อใชหลังคาพลาสติกหนา 150 ไมครอน เทากับ 31.66 องศาเซลเซียส สวนในชวงการ
ปลูกตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2553 ซึ่งเปนชวงฤดูฝนของประเทศไทย พบวา เหนือเรือนยอดองุนพันธุเพอรเลทท่ีไม
คลุมหลังคาพลาสติก มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย เทากับ 51.01, 30.32 และ 22.14 องศา
เซลเซียส ตามลําดับ เมื่อใชหลังคาพลาสติกหนา 150 ไมครอน พบเทากับ 49.65, 30.32 และ 22.29 องศาเซลเซียส 
ตามลําดับ สวนเมื่อใชพลาสติกหนา 200 ไมครอน พบเทากับ 48.91, 29.81 และ 22.67 องศาเซลเซียส ตามลําดับ จะเห็นได
วาการใชหลังคาพลาสติกท่ีมีความหนาแตกตางกันสงผลใหอุณหภูมิเหนือเรือนยอดองุนพันธุเพอรเลทแตกตางกันดวย โดย
หลังคาพลาสติกหนา 150 ไมครอน ทําใหอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในฤดูฝนลดลง 1.36 องศาเซลเซียส ขณะท่ีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 0.15 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับการไมคลุมหลังคาพลาสติก สวนหลังคาพลาสติกหนา 200 ไมครอน ทําให
อุณหภู มิ สู ง สุ ด เฉลี่ ย ลดลง  2 .10  อ งศา เซล เซี ยส  ขณะ ท่ี อุณหภู มิ ต่ํ า สุ ด เฉลี่ ย ลดลง  0 . 53  องศา เซล เซี ยส  
เมื่อเปรียบเทียบกับการไมคลุมหลังคาพลาสติก และเมื่อพิจารณาความแตกตางระหวางอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ําสุด
เฉลี่ย พบวา เมื่อไมคลุมพลาสติกมีคาเทากับ 28.87 องศาเซลเซียส เมื่อใชหลังคาพลาสติกหนา 150 ไมครอน เทากับ 27.36 
องศาเซลเซียส และเมื่อใชหลังคาพลาสติกหนา 200 ไมครอน เทากับ 26.24 องศาเซลเซียส 
 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบวัน (24 ช่ัวโมง) ในชวงฤดูรอน (เดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม 2553) 
พบวา อุณหภูมิเหนือเรือนยอดองุนพันธุเพอรเลท มีอุณหภูมิตั้งแตเวลา 0.00 นาฬิกา จนถึง 06.00 นาฬิกา ประมาณ  
25 องศาเซลเซียส แลวอุณหภูมิเริ่มสูงข้ึนจนถึงประมาณ 45 องศาเซลเซียส ในเวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา จนถึง 16.00 
นาฬิกา กอนอุณหภูมิเริ่มลดลงจนมีอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียสท่ีหลังเวลา 20.00 นาฬิกา ในชวงเวลากลางคืน โดย
อุณหภูมิเหนือเรือนยอดองุนภายใตหลังคาพลาสติกหนา 150 ไมครอน มีอุณหภูมิสูงกวาการไมคลุมหลังคาพลาสติกตลอดใน
ชวงเวลากลางวัน (Figure 1A) สวนในฤดูฝน (เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2553) การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีรูปแบบ
เดียวกันกับในชวงฤดูรอน แตอุณหภูมิเหนือเรือนยอดองุนภายใตหลังคาพลาสติกและไมคลุมหลังคาพลาสติกแตกตางกันไม
มากนัก (Figure 1B)  
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Figure 1  Air temperature (0C) above canopy of the ‘Perlette’ grapevines for A) in exposure   

 conditioncompared to covering in plastic roof of 150 µm thickness B) in exposure  
 condition compared to covering in plastic roof of 150 and 200 µm thickness in a day  
 (24 hours). 
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 การใชหลังคาพลาสติกมีผลตอความเขมแสงภายใตหลังคาพลาสติกเหนือเรือนยอดองุนพันธุเพอรเลท ในชวงฤดูรอน 
พบวา เมื่อไมคลุมหลังคาพลาสติกมีคาความเขมแสงสูงสุดเฉลี่ย เฉลี่ย และต่ําสุดเฉลี่ย เทากับ 130,430.5, 19,826.8 และ  
0 ลักซ ตามลําดับ เมื่อใชหลังคาพลาสติกหนา 150 ไมครอน เทากับ 135,023.1, 24,624.6 และ 0 ลักซ ตามลําดับ จะเห็นได
วาเมื่อใชหลังคาพลาสติกหนา 150 ไมครอน มีความเขมแสงสูงสุดเฉลี่ย และเฉลี่ย สูงกวาการไมคลุมหลังคาพลาสติกเทากับ 
4,592.6 และ 4,797.8 ลักซ ตามลําดับ สวนในชวงฤดูฝน พบวา เมื่อไมคลุมหลังคาพลาสติกมีคาความเขมแสงสูงสุดเฉลี่ย 
เฉลี่ย และต่ําสุดเฉลี่ย เหนือเรือนยอดองุนพันธุเพอรเลท เทากับ 140,534.3, 18,204.4 และ 0 ลักซ ตามลําดับ เมื่อใชหลังคา
พลาสติกหนา 150 ไมครอน เทากับ 154,312.2, 14,467.2 และ 0 ลักซ ตามลําดับ และเมื่อใชหลังคาพลาสติกหนา 200 
ไมครอน เทากับ 99,200.7, 11,313.3 และ 0 ลักซ ตามลําดับ จะเห็นไดวาเมื่อใชหลังคาพลาสติกหนา 150 ไมครอน มีความ
เขมแสงสูงสุดเฉลี่ยสูงกวาการไมคลุมหลังคาพลาสติกเทากับ 13,777.9 ลักซ ขณะท่ีความเขมแสงเฉลี่ยลดลงเทากับ 3,737.2 
ลักซ สวนการใชหลังคาพลาสติกหนา 200 ไมครอน พบวา มีความเขมแสงสูงสุดเฉลี่ย และเฉลี่ย ต่ํากวาการไมคลุมหลังคา
พลาสติกเทากับ 41,333.6 และ 6,891.1 ลักซ ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาชวงเวลาในรอบวัน (24 ช่ัวโมง) ในชวงฤดูรอน รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของความเขมแสงเหนือเรือน
ยอดองุนพันธุเพอรเลท เมื่อไมคลุมหลังคาพลาสติก พบวา ความเขมแสงมีคาเทากับ 0 ลักซ ตั้งแตเวลา 0.00 นาฬิกา จนถึง
ประมาณ  06.00 นาฬิกา จากน้ันมีคาสูงข้ึนจนถึงสูงท่ีสุด 60,950 ลักซ ท่ีเวลาประมาณ 9.30 นาฬิกา และอยูในระดับ
ประมาณ 50,000 ลักซ จนถึงเวลา 15.00 นาฬิกา จึงลดลงจนถึง 0 ลักซ ท่ีเวลาประมาณ 18.30 นาฬิกา เมื่อใชหลังคา
พลาสติกหนา 150 ไมครอน พบวา รูปแบบความเขมแสงมีลักษณะเดียวกับการไมคลุมหลังคาแตมีความเขมแสงสูงกวา โดย
พบมีความเขมแสงมากตั้งแตเวลาประมาณ 14.00 นาฬิกา และสูงท่ีสุดเทากับ 83,460 ลักซ ท่ีเวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา  
แลวจึงคอยๆ ลดลงเหลือ 0 ลักซ คือไมมีแสง ท่ีเวลาประมาณ 18.30 นาฬิกา (Figure 2A) สวนในฤดูฝน พบวา เมื่อไมมี
หลังคาพลาสติกและภายใตหลังคาพลาสติก มีรูปแบบเดียวกันกับในชวงฤดูรอน แตความเขมแสงท้ังไมคลุมหลังคาพลาสติก
และคลุมหลังคาพลาสติกหนา 150 และ 200 ไมครอน มีคาความเขมแสงสูงท่ีสุด 53,988, 48,419 และ 36,762 ลักซ ซึ่งมีคา
ต่ํากวาในชวงฤดูรอน เมื่อพิจารณาเฉพาะในชวงฤดูฝน จะเห็นไดวา การไมคลุมหลังคาพลาสติกมีคาความเขมแสงสูงท่ีสุดและ
การใชหลังคาพลาสติกหนา 200 ไมครอน มีความเขมแสงต่ําท่ีสุดทุกชวงเวลา (Figure 2B) 

 
Figure 2  Light intensity (Lux) above canopy of the ‘Perlette’ grapevines for A) in exposure condition  
              compared to covering in plastic roof of 150 µm thickness B) in exposure condition       
              compared to covering in plastic roof of 150 and 200 µm thickness in a day (24 hours). 
 
 การเปลี่ยนแปลงของความเขมแสงในรอบวัน พบวา ในชวงฤดูรอน เมื่อไมคลุมหลังคาพลาสติกน้ัน มีระยะเวลา
เทากับ 750-800 นาที สวนการใชหลังคาพลาสติกหนา 150 ไมครอน มีระยะเวลาประมาณ 755-800 นาที (Figure 3A)  
สวนในชวงฤดูฝน เมื่อไมคลุมหลังคาพลาสติกและใชหลังคาพลาสติกหนา 150 และ 200 ไมครอน มีระยะเวลาความเขมแสง
ในรอบวัน เทากับ 740-805, 735-800 และ 725-800 นาที ตามลําดับ (Figure 3B) 
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Figure 3  Period of light intensity (second) above canopy of the ‘Perlette’ grapevines for A) in exposure 

condition compared to covering in plastic roof of 150 µm thickness B) in exposure condition 
c o m p a r e d  t o  c o v e r i n g  i n  p l a s t i c  r o o f  o f  1 5 0  a n d  2 0 0  µ m  t h i c k n e s s  i n  
a day (24 hours). 

 
วิจารณ 

พลาสติกคลุมโรงเรือนพืชหรือใชในงานเกษตรกรรมเปนพลาสติกพอลิเอทิลีน (polyethylene) ซึ่งยอมใหแสงชวง
ความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร สองผานได โดยการสองผานของแสงจะมีคาลดลง เมื่อความหนาของพลาสติกเพ่ิมข้ึน 
(วิศรุต และคณะ, 2560) พลาสติกท่ีใชสวนใหญออกแบบใหการผานของแสง (light transmission) มีมากกวา 89 เปอรเซ็นต
และปองกันไมใหอุณหภูมิภายในโรงเรือนในเวลากลางวันสูงข้ึน รวมท้ังดูดกลืนรังสีอินฟาเรดเพ่ือเก็บความรอนไวภายใน
โรงเรือนในเวลากลางคืน การใชหลังคาพลาสติกท่ีมีความหนา 150 ไมครอน คลุมตนองุนพันธุเพอรเลท ในชวงเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งอยูในชวงฤดูรอนของประเทศไทย พบวามีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเหนือเรือนยอดองุนสูงกวาการ
ไมคลุมหลังคาพลาสติก เทากับ 1.08 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคลองกับ Cardoso et al. (2008) ท่ีพบวาเมื่อใชหลังคาพลาสติก
ท่ีมีความหนา 160 ไมครอน จะมอุีณหภูมิเหนือเรือนยอดองุนพันธุ Moscato Giallo สูงกวาการไมคลุมหลังคาพลาสติก โดย
ทําใหอุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึนอีก 3.4 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตามอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยจะลดลงเมื่อมีการใชหลังคาพลาสติกหนา 
150 ไมครอน ขณะท่ีเมื่อใชหลังคาพลาสติกตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนซึ่งอยูในชวงฤดูฝน พบวามีอุณหภูมิสูงสุด
ลดลงเมื่อเทียบกับการไมคลุมหลังคาพลาสติก ซึ่งในการทดลองของ Boulard and Baille (1993) พบวา อุณหภูมิและ
ความช้ืนในอากาศมีความแตกตางกันระหวางดานในและดานนอกเรือนกระจก โดยอุณหภูมิในเรือนกระจกสามารถทําใหลดลง
ไดดวยระบบพนหมอก จึงเปนไดวา เมื่อมีฝนตกจะทําใหมีความช้ืนมากข้ึนและลดการระเหยของนํ้าภายใตหลังคาพลาสติกจึง
ทําใหอุณหภูมิลดลงได ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิในอากาศไมวาจะมีอยูในสภาพเปดโลง (Ruml et al., 2016) เรือนกระจก 
(Mattheou and Grafiadellis, 1995) หรือภายใตหลังคาพลาสติก (Nevello and de Palma, 2008) สงผลในการเรง 
การเจริญเติบโตขององุนตั้งแตระยะการแตกตา การออกดอก การเปลี่ยนสีผิวผลองุน และการเก็บเก่ียว ใหเร็วข้ึน  

แสงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีตอการติดดอกออกผลองุน ซึ่ง Ferree et al. (2001) รายงานวา องุนบางพันธุตอบสนอง
ตอการมีรมเงา โดยพบวาเมื่อมีแสงจะทําใหการติดผลเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีเมื่อมีรมเงามากข้ึน การติดผลจะยิ่งลดลง โดยเฉพาะ 
เมื่อมีรมเงาถึง 80 เปอรเซ็นต สงผลใหการติดผลลดลงเหลือเพียง 10.1 เปอรเซ็นต จากการศึกษาครั้งน้ีการใชหลังคาพลาสติก
ท่ีมีความหนามากข้ึนจะทําใหความเขมแสงเหนือเรือนยอดองุนลดลง ซึ่งสอดคลองกับ Rana et al. (2004) ซึ่งรายงานวา 
คารังสี (global radiation) ท่ีมีหลังคาพลาสติกมีคาต่ํากวาการไมคลุมหลังคาพลาสติกโดยลดลง 14% และพบวาแสงท่ีลดลง
น้ันมีผลตอการติดผล (fruit set) ขององุนพันธุลูกผสม French-American โดยองุนพันธุ Chambourcin ตอบสนองตอ 
การมีรมเงา (shade) ในชวงดอกบาน สวนพันธุ Seyvalblanc ตอบสนองปานกลาง การมีรมเงามากมีผลตอผลผลิต  
การติดผล นํ้าหนักใบ และปริมาณคลอโรฟลลในใบซึ่งเพ่ิมข้ึนเมื่อมีปริมาณความเขมแสง (irradiance) เพ่ิมข้ึน สวนคา pH 
ปริมาณนํ้าตาล (SSC) และการเกิดสีของชอผลจะลดลงดวย (Ferree et al., 2001) การใชหลังคาพลาสติกหนา 150 ไมครอน
ในชวงฤดูรอน พบวามีความเขมแสงสูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับการไมคลุมหลังคาพลาสติก อาจเปนเพราะในชวงฤดูรอนมี
ปริมาณแสงมาก และทองฟาปลอดโปรง ทําใหมีการกระจายแสงท่ีสองผานพลาสติกเขามามาก สวนในชวงฤดูฝน มีปริมาณ
แสงนอยลง เน่ืองจากมีเมฆมาก อยางไรก็ตามจากการศึกษาครั้งน้ีจะพบวา อุณหภูมิและความเขมแสงเหนือเรือนยอดองุน
ภายใตหลังคาพลาสติก มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศภายนอกดวย เมื่ออยูในชวงฤดูรอนท้ังอุณหภูมิและความเขมแสง
จะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีแตกตางกันกับเมื่ออยู ในชวงฤดูฝน รวมท้ังความหนาของพลาสติกคลุมตนองุนก็สงผลตอ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายใตหลังคาพลาสติกดวย   

March April May July June August September 
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สรุป 
เมื่อใชหลังคาพลาสติกหนา 150 ไมครอน ในฤดูรอน (เดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม 2553) พบวา อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ยและความเขมแสงภายใตหลังคาพลาสติกเหนือเรือนยอดองุนพันธุเพอรเลทสูงข้ึน ขณะท่ีเมื่อใชหลังคาพลาสติกหนา 150 
และ 200 ไมครอน ในฤดูฝน (เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2553) มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ต่ําสุดเฉลี่ย และความเขมแสงลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใชหลังคาพลาสติก จะเห็นไดวา การใชหลังคาพลาสติกคลุมตนองุนสงผลตอการเปลี่ยนแปลง 
สภาพอากาศ ไดแก อุณหภูมิ และความเขมแสง โดยยังข้ึนอยูกับสภาพอากาศตามฤดูกาลดวย และเน่ืองจากตนองุน 
มีการตอบสนองตอสภาพอากาศท่ีแตกตางกัน ดังน้ันการใชหลังคาพลาสติกจึงตองพิจารณาสภาพอากาศภายนอกเพ่ือเปน
ขอมูลในการใชประโยชนใหเหมาะสมตอไปดวย 
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