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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลองที่ตองการหาความเปนไปไดในการนําพลังงานแสงจากแหลงกําเนิด   

แสงเทียมที่ใชไดโอดเปลงแสง (LED) ชนิดพิเศษ ในยานความถี่แสงสีแดงเทากับ 660 นาโนเมตรจํานวน 30 หลอด

และในยานความถี่แสงสีน้ําเงินเทากับ 470 นาโนเมตรจํานวน 10 หลอด เปนจํานวน 2 ชุด ที่มีจํานวนหลอดในแต

ละชุดเทากับ 40 หลอด ซึ่งจะใชสําหรับการสังเคราะหแสง เพื่อแกปญหาจากการเพาะปลูกตนไมในพื้นที่ที่ไมมี

แสงแดดหรือมีแสงแดดจํากัด อาทิเชน การเพาะปลูกในฤดูหนาวที่มีจํานวนแสงแดดนอยมาก โดยตนไมที่ใชในการ

ทดลอง คือ ตนพลูดาง (Epipremnum Aureum) ที่ใชเปนกลุมตัวอยางและกลุมควบคุม ซึ่งกลุมตัวอยางจะไมมีการ

ใชแหลงกําเนิดแสงเทียม แตอาศัยแสงสวางปกติภายในหองทดลอง ณ อุณหภูมิหองปกติ สวนกลุมควบคุมจะรับ

แสงสวางจากแหลงกําเนิดแสงเทียมและเลี้ยงในภาชนะที่เตรียมไวที่ขนาดความกวางเทากับ 20 เซนติเมตร ความ

ยาวเทากับ 40  เซนติเมตร และ ความสูงเทากับ 30 เซนติเมตร  ที่มีอุณหภูมิในชวงเฉลี่ย 30.4 องศาเซลเซียสและ

ปริมาณความเขมแสง สําหรับการทดลองในชวง 928.65 ลักส โดยใชวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ควบคุมระบบการปดและ

เปดแสงแบบอัตโนมัติ ซึ่งจํานวนวันที่ทดลองและเก็บผล คือ จํานวน 5 วัน ผลสรุปจากการสังเกต พบวา ตนไมที่

เล้ียงในกลุมควบคุมที่ใชแหลงกําเนิดแสงเทียมมีใบสีกะขาวกระจายทั่วไปเกือบตลอดทุกๆ ใบและมีขนาดความ

กวางของใบเฉลี่ยเทากับ 1 เซนติเมตรสวนลําตนมีขนาดปกติ ในขณะที่กลุมตัวอยางที่ใบจะมีสีเขียวตลอดทั้งใบ 

โดยมีจุดกะขาวกระจายนอยมากๆ ขนาดความกวางของใบนอยมาก เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม สวนลําตนมีขนาด

ปกติ ดังนั้นการใหแสงเทียมที่ขนาดความเขมของคลื่นแสงที่ทดสอบจะสงผลตอใบมากกวาลําตน สวนวงจร

อิเล็กทรอนิกสที่ใชในการควบคุมการปดและเปดแสงแบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพการทํางานเทากับ 100 เปอรเซ็นต 

และสิ้นเปลืองกําลังไฟฟาที่ใชงานเฉลี่ยเทากับ 0.3 วัตต  
 

คําสําคัญ : พลูดาง  ไดโอดเปลงแสง 

 

ABSTRACT 
 This experimental research wanted to seek for the possibility from light source using to special 

light emitting diode (LED) 30 tubes, in red light frequency equals to 660 nanometer and 10 tubes in blue 
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light frequency equal to 470 nanometer there were 2 sets which having 40 tubes in each, it for 

photosynthesizing to solve a problem from cultivation in the area that had no light or limited light. For 

example, cultivation in the winter that had light very little. This research used the epipremnum aureum 

for sample group and control groups. Wherever the sample group did not use light source, but it used 

only light laboratory at ambient temperature, experiments group used the light from LED in the utensils 

at wideness equal to 20 centimeters, length equals to 40 centimeter and the height equals to 30 

centimeters, at average temperature 30.4o with light intensity for the experiment equal to 928.65 lux. An 

electronic circuit was control use to off and on automatic system. The experiment was 5 day. The results 

were from the epipremnum aureum of experiment group using light from LED source had a white color 

dot spread over the leaf and an increase of wideness size of leaf equal to 1 centimeter with the usual 

trunk size. Wherever sample group having green color through its leaf and less white color dot 

compared with the experiment group. The intensity of light for testing affected a leaf more than the 

trunk. The electronic circuit section used for off and on of the light automatic system having the effective 

of operation equaled to 100 percents and power consume average about 0.3 watt. 
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คํานํา 
เนื่องจากประเทศไทยประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชสวน ไรนา เปนตน 

นอกจากนี้ ประชากรสวนหนึ่งก็ปลูกพืชจําพวกตนไมที่ใชตกแตงและประดับสวยงาม ซึ่งตนไมหลายประเภทตอง

อาศัยกระบวนการสังเคราะหแสงในการผสมธาตุอาหาร การสังเคราะหดวยแสง (Photo Synthesis) เปน

กระบวนการทางชีวเคมีที่สําคัญ ซึ่งทําใหพืชหรือสาหรายและแบคทีเรียบางชนิดไดรับพลังงานจากแสงอาทิตยใช

ประโยชนในการปรุงอาหาร โดยความเปนจริงสิ่งมีชีวิตแทบทั้งหมดลวนอาศัยพลังงานที่ไดจากกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสง เพื่อความเติบโตของตนทั้งทางตรงและทางออม นับเปนความสําคัญยิ่งยวดสําหรับส่ิงมีชีวิตใน

โลก นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการผลิตออกซิเจนซึ่งมีเปนองคประกอบในสัดสวนที่มากของบรรยากาศโลกดวย 

ส่ิงมีชีวิตที่สรางพลังงานจากกระบวนการสังเคราะหแสงได เรียกวา "Phototrophs"[4]. 

เนื่องจากที่กลาวมาขางตน การเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรกรรมจะมีคาของตัวแปรของธรรมชาติที่ใชใน

การสังเคราะหแสงของพืช ไดแก ความเขมของแสง ความเขมของกาซคารบอนไดออกไซด อุณหภูมิ ออกซิเจน น้ํา 

ธาตุและอาหาร ซึ่งตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องซับซอน โดยเฉพาะปริมาณความเขมของแสงจะ

สงผลตอการสังเคราะหแสงของพืช จากความซับซอนของตัวแปรนี้ เกษตรกรจะไมสามารถที่จะควบคุมตัวแปรแสงที่

เกิดตามธรรมชาติได เชน แสงแดด นอกจากนี้ ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก คือ ความตองการของเกษตรกรในการ

ปลูกพืชหรือตนไมนอกฤดูกาล เชน ฤดูหนาวที่มีแสงแดดไมเพียงพอในแตละวันหรือในสภาวะอากาศที่เกิดความ

แปรปรวนจากสภาวะโลกรอน สงผลใหแสงแดดตามธรรมชาติ เชน คาความเขมแสง ความยาวของคลื่นแสงและตัว

แปรตางๆ ดังที่กลาวมาขางตนเกิดความไมแนนอนขึ้นและจะสงผลเสียหายตอพืชหรือตนไมที่เกษตรกรเพาะปลูกได  
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จากปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยจึงคิดคนเครื่องกําเนิดแสงเทียมในการสังเคราะหแสง สําหรับปลูกพืชหรือ

ตนไม โดยใชไดโอดเปลงแสง (Light Emitting Diod: LED) ชนิดพิเศษที่ใหความยาวคลื่นแสงสีมวงหรือเกิดจาก

ความยาวของแสงสีแดงและสีน้ําเงินรวมกันที่มีความจําเปนตอการสังเคราะหแสงของพืชหรือตนไม โดยใช

แหลงกําเนิดแสงเทียม จากหลอดแอลอีดีที่เกิดการสูญเสียกําลังไฟฟาสําหรับใชงานนอยกวาการใชแหลงกําเนิดแสง

ชนิดอื่นๆ และเปนแหลงกําเนิดความรอนที่สงผลตออุณหภูมิและออกซิเจน ซึ่งเปนตัวแปรหนึ่งเชนกันในการ

สังเคราะหแสง ประโยชนจากการออกแบบเครื่องตนแบบการกําเนิดแสงเทียม คือ เกษตรกรสามารถใชงานใน 

พื้นที่ๆไมมีแสงแดดเพียงพอ โดยเกษตรกรสามารถกําเนิดแสงสวางจากหลอดแอลอีดี ซึ่งสงผลตอการสังเคราะห

แสงไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
1 ปจจัยที่สงผลตอการสังเคราะหแสง มีหลายตัวแปรดวยกัน แตงานวิจยันี้จะกลาวเฉพาะตัวแปรที่ใช

ควบคุมในงานวิจัยนี้เทานั้น  

1 .1 ความเขมของแสงและชวงความยาวคลื่นแสง คาความเขมของแสงที่มากจะสงผลใหอัตราการ

สังเคราะหแสงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความยาวคลื่นแสงกับประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงของพืช 

เพื่อเปรียบเทียบความยาวคลื่นแสงที่มนุษยสามารถมองเห็นไดที่ความยาวคลื่นขนาด 470 นาโน

เมตร จะเปนชวงแสงสีน้ําเงิน สวนความยาวคลื่นแสงขนาด 670 นาโนเมตร จะเปนชวงของแสงสี

แดง ซึ่งความตองการของสีแดงและน้ําเงินเปนสีที่ตนไมใชในการสังเคราะหแสงมากที่สุด เหตุผล

ดังกลาวนี้ ทําใหมนุษยสามารถมองเห็นตนไมเปนสีเขียว ทั้งนี้ เนื่องจากแสงสีเขียวพืชไมมีการ

ดูดกลืนแสง จึงสะทอนแสงสีเขียวที่มนุษยสามารถมองเห็นไดและแสงที่มนุษยมองเห็นจะเกิดแสงสี

ขาว ซึ่งมีความยาวคลื่นแสงตั้งแตยาน 380 ถึง 700 นาโนเมตร โดยปกติดวงอาทิตยจะกําเนิดแสงสี

ขาว ดวยเหตุผลนี้ เกษตรกรจึงเขาใจวาแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดาที่พืชสามารถนํามา

สังเคราะหแสงได แตผลที่สุด คือ พืชที่ปลูกจะไมเจริญเติบโตเทาที่ควรหรือตายในที่สุด ดังนั้น ถา

ตองการเลี้ยงตนไมในที่รมหรือแดดสองไมถึง ควรคํานึงถึงชนิดของแสงที่พืชใชในการสังเคราะหแสง 

สวนอุณหภูมิกับความเขมของแสง มีผลตออัตราการสังเคราะหดวยแสงรวมกัน คือ ถาอุณหภูมิ

สูงขึ้นเพียงอยางเดียว แตความเขมของแสงนอยจะไมทําใหอัตราการสังเคราะหดวยแสงเพิ่มขึ้น 

อัตราการสังเคราะหดวยแสงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขีดหนึ่งแลวอัตราการสังเคราะหดวยแสงจะลด

ต่ําลงตามอุณหภูมิและความเขมของแสงที่เพิ่มขึ้น โดยปกติ ถาไมคิดถึงปจจัยอื่นๆ เขามาเกี่ยวของ

ดวย อัตราการสังเคราะหดวยแสงของพืชสวนใหญจะเพิ่มมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในชวง 0-40 

°C ถาอุณหภูมิสูงกวานี้ อัตราการสังเคราะหดวยแสงจะลดลง ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการสังเคราะห

แสงเปนปฏิกิริยาที่มีเอนไซมควบคุมและการทํางานของเอนไซมขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ดังนั้น เร่ืองของ

อุณหภูมิจึงมีความสัมพันธกับอัตราการสังเคราะหดวยแสง เรียกปฏิกิริยาเคมีที่มีความสัมพันธกับ

อุณหภูมิวา ปฏิกิริยา “เทอรโมเคมิคัล”นอกจากนี้ อัตราการสังเคราะหแสงไมขึ้นอยูกับความเขมของ

แสงเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับความยาวคลื่นของแสงและชวงเวลาที่ไดรับ เชน ถาพืชไดรับแสงนานจะ

มีกระบวนการสังเคราะหดวยแสงดีขึ้น แตถาพืชไดแสงที่มีความเขมมากๆ ในเวลานานเกินไป จะทํา
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ใหกระบวนการสังเคราะหดวยแสงหยุดลงได ทั้งนี้เพราะคลอโรฟลลถูกกระตุนมากเกินไป ผลคือ 

ออกซิเจนที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะหแสง พืชจะนําไปสรางปฏิกิริยาของออกซิไดสขึ้น สีของ

คลอโรฟลลจะจางลง ประสิทธิภาพของคลอโรฟลลและเอนไซมเส่ือมลง ทําใหการสรางน้ําตาล

ลดลง 

1.2 ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด คาความเขมขนของคารบอนไดออกไซด(CO2) ที่เพิ่มขึ้นจาก

ระดับปกติ ที่มีในอากาศอัตราการสังเคราะหดวยแสงจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวยจนถึงระดับหนึ่ง 

ถึงแมวาความเขมขนของคารบอนไดออกไซดจะสูงขึ้น แตอัตราการสังเคราะหดวยแสงไมไดสูงขึ้น

ตามไปดวยและถาหากวาพืชไดรับคารบอนไดออกไซด ที่มีความเขมขนสูงกวาระดับน้ําเปน

เวลานานๆ จะมีผลทําใหอัตราการสังเคราะหดวยแสงลดต่ําลงได  คารบอนไดออกไซดจะมีผลตอ

อัตราการสังเคราะหดวยแสงมากหรือนอย ซึ่งจะขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ เชน คารบอนไดออกไซดมีคา

ความเขมขนสูงขึ้น แตความเขมของแสงนอยและอุณหภูมิของอากาศก็ต่ํา กรณีเชนนี้ อัตราการ

สังเคราะหแสงจะลดต่ําลง ในทางตรงกันขาม ถาคารบอนไดออกไซดมีความเขมขนสูงขึ้น ความเขม

ของแสงและอุณหภูมิของอากาศก็เพิ่มขึ้น กรณีเชนนี้อัตราการสังเคราะหดวยแสงก็จะสูงขึ้นตามไป

ดวยนักชีววิทยาจึงมักเลี้ยงพืชบางชนิดไวในเรือนกระจกที่แสงผานเขาไดมากๆ  แลวให

คารบอนไดออกไซดมากขึ้นเปนพิเศษ ซึ่งมีผลทําใหพืชมีกระบวนการสังเคราะหแสงเพิ่มมากขึ้น

อาหารเพิ่มมากขึ้น จึงเจริญเติบโตอยางรวดเร็วออกดอกออกผลเร็ว และออกดอกออกผลนอก

ฤดูกาลก็ได 

1.3 ออกซิเจน โดยปกติ ปริมาณอากาศจะมีปริมาณของออกซิเจน (O2) ประมาณ 25% จะคงที่จึงไมคอย

มีผลตอการสังเคราะหดวยแสง แตถาปริมาณออกซิเจนลดลงจะมีผลทําใหอัตราการสังเคราะหดวย

แสงสูงขึ้น แตถามีมากเกินไปจะทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารตางๆ ภายในเซลล ผลจาก

พลังงานแสง (Photo Respiration) จะรุนแรงขึ้น กระบวนการของการสังเคราะหแสงจะลดลง 

1.4 น้ํา เปนวัตถุดิบที่จําเปนตอกระบวนการสังเคราะหดวยแสง (ความตองการเพียง1% เทานั้น จึงไม

สําคัญมากนักเพราะพืชมีน้ําอยูภายในเซลลอยางเพียงพอ) อิทธิพลของน้ํามีผลตอกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสงทางออม คือ ชวยกระตุนการทํางานของเอนไซม 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. เครื่องมือทีใ่ชวิจัยและออกแบบเครื่องตนแบบการกําเนิดแสงเทยีม  จะประกอบไปดวย 

1.1  แหลงกําเนิดแสงที่ใชไดโอดเปลงแสงชนิดพิเศษ สีน้ําเงินรหัส TOL-50AUBDCEAETB6 จํานวน 20 

ตัว ไดโอดเปลงแสงชนิดพิเศษ สีแดงรหัส LTL2F3VEKNT จํานวน 60 ตัว 

1.2  ชุดวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ 1 ชุด  

1.3  ตนไมที่ใชในการทดลอง คือ ตนพลูดาง แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางและกลุมควบคุม                 

เพื่อเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของตนไมทั้งสองกลุม 

1.4  ภาชนะสําหรับใสตนไมทดลองขนาดความกวางเทากับ 20 เซนติเมตร ความยาวเทากับ 40 

เซนติเมตร และความสูงเทากับ 30 เซนติเมตร 
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1.5  เครื่องวัดความเขมแสงของ ยี่หอ TCPEL 530 จํานวน 1 ตัว 

 

2. ข้ันตอนการทํางานของระบบ 
ขั้นตอนในการดําเนินงานเสรางเครื่องตนแบบแหลงกําเนิดแสงเทียม สําหรับการปลูกตนไมดวยระบบ

กึ่งอัตโนมัติ มีขั้นตอนที่สามารถแสดงได ดังรูปท่ี1 คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1  แสดงกระบวนการทํางานของเครื่องตนแบบแหลงกําเนิดแสงเทียมสําหรับปลูกตนไม 
 

3. การทํางานของวงจร 
การทํางานของเครื่องตนแบบการกําเนิดแสงเทียม สําหรับปลูกตนไม ซึง่จะควบคุมอณุหภูมิและปรมิาณ

ความเขมแสงที่พืชใชในการสังเคราะหแสง โดยการออกแบบวงจรเซนเซอรแสงสวาง ที่ใชในการตัดตอการกําเนิด

แสงสวางจากหลอดไดโอดเปลงแสง สําหรับการควบคุมระบบการทํางานดังกลาวขางตน โดยวงจรเซนเซอร

อิเล็กทรอนิกสที่พรอมใชงาน ดังนี้ คือ  

 

 
 

รูปที่ 2  แสดงวงจรการทํางานที่ควบคุมดวยระบบเซนเซอรแสงสวาง 

เร่ิมตน 

รดน้ําปกติ 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

แสงเทียม แสงแดดปกติ 

ผลการทดลอง 
- จํานวนกะขาวมากกวา 
- ขนาดใบใหญกวาประมาณ 1 ซม. 

ผลการทดลอง 
- ใบมีสีเขียวเข็ม มีกะขาวนอย 
- ขนาดใบมารเปลี่ยนแปลงนอยกวา 
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  สวนการติดตั้งแผงวงจรหลอดแอลอีดีที่พืชใชในการสังเคราะหแสง จะติดไวดานบนของภาชนะที่เล้ียง

ตนไม สวนวงจรเซนเซอรแสงจะติดตั้งไวดานนอกของภาชนะที่เพาะเลี้ยง ทั้งนี้ เพื่อปองกันความชื้นและละอองน้ําที่

สงผลเสียหายตอวงจรควบคุม ดังรูปที่3 

 

 
 

รูปที่ 3  การติดตั้งหลอดไดโอดเปลงแสงชนิดพิเศษในภาชนะที่เพาะเลี้ยงตนไม 

 

ผลการทดลองและวิจารณ     

   ผลการทํางานของเครื่องตนแบบแหลงกําเนิดแสงเทียมสําหรับการปลูกตนไม(พลูดาง) ทํางานที่อุณหภูมิ

เฉล่ียเทากับ 30.4 องศา นอกจากนี้ การควบคุมปริมาณความเขมของแสงเทากับ 928.65 ลักส และใชหลอด

แอลอีดีสีแดงและสีน้ําเงินชนิดพิเศษที่มีชวงความยาวคลื่นเทากับ 660 นาโนเมตร และ 470 นาโนเมตร ตามลําดับ 

โดยวัดที่ระยะหางจากแผงวงจรแอลอีดีกับตนไมประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งผลการทดลองที่ระยะเวลา 5 วัน กับ

จํานวนตนไม 16 ตน แหลงกําเนิดแสงเทียมสามารถจะสงผลตอการเจริญเติบโตของตนไม เชน จํานวนเม็ดสีหรือกะ

ขาวมากกวาตนไมที่ใชแสงแดดปกติและขนาดของใบมีการเจริญเติบโตมากกวาการปลูก โดยใชแสงแดดปกติ

เล็กนอย โดยรูปที่4.แสดงการทํางานของหลอดไดโอดเปลงแสงชนิดพิเศษ 

 

                            
 

รูปที ่4  แสดงการทํางานของหลอดไดโอดเปลงแสง       รูปที่ 5  แสดงตนพลูดางที่ใชเปนกลุมตัวอยางเปรียบเทียบ 
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รูปที่ 6  แสดงตนพลูดางที่ใชเปนกลุมควบคมุ 

 

จากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบตนพลูดางในกลุมตัวอยางและกลุมควบคุม ตามลําดับซึ่งผล

ที่ไดรับ คือ สวนใบที่เปนกลุมควบคุมจะเกิดกะสีขาวกระจัดกระจายทั่วใบ มากกวาสวนใบของกลุมตัวอยางและ

ขนาดใบของกลุมควบคุมจะมีขนาดของใบใหญกวากลุมตัวอยางประมาณ 1 เซนติเมตรสวนผลจากการ

เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ของลําตนมีคาใกลเคียงกันกลุมตัวอยางจะเลี้ยงไวที่รมไมมีแสงแดด ณ อุณหภูมิหอง

และรดน้ําปกติสวนกลุม ทดลองจะเลี้ยงในภาชนะที่จัดเตรียมไวที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิและปริมาณความเขม

แสงดวยวงจรเซนเซอรแสงแบบอัตโนมัติ สรุปไดวา เครื่องตนแบบแหลงกําเนิดแสงเทียม สําหรับการปลูกตนไมมี

ความเปนไปไดอยางยิ่งที่จะนําไปใชงานกับตนไมที่เนนการเจริญเติบโตทางใบมากที่สุดสวนการนําไปใชในการ

สังเคราะหแสง เพื่อเพิ่มความเจริญเติบโตทางดอกและใบ  ควรใชแหลงกําเนิดแสงในยานความถี่อื่นที่

นอกเหนือไปจากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน 
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