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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยนี้ นําเสนอการปลูกพืชสวนครัวภายในอาคาร กรณีที่พื้นที่อาคารสวนนั้นไมไดรับแสงสวาง
จากธรรมชาต ิโดยการนําแสงสวางจากหลอดประดิษฐซึ่งไมมีความรอน ไดแก หลอดแอลอีดีและหลอดฟลูออเรส
เซนท มาใชทดลองปลูกกับพืชสวนครัวประเภทกะเพรา โหระพาและแมงลัก โดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตใน
ดานความสูง ความกวางทรงพุม และจํานวนใบ ตัวแปรที่กําหนด 3 อยาง คือ ชนิดของแสงสวาง ระยะเวลาการ
ใหแสงสวาง และปริมาณความเขมแสงที่ใหตางกัน ผลวิจัยที่ได คือ  
 จากการทดลองเพื่อหาความสัมพันธระหวางชนิดของแสงกับการเจริญเติบโต พบวาพืชทั้ง   3 ชนิด ที่
ปลูกภายในกลองทดลองที่ใชหลอดแอลอีดี  มีชีวิตรอดและมีการเจริญเติบโต (ในดานความสูง ความกวางทรง
พุมและจํานวนใบ) ไดดีกวาพืชที่ปลูกภายในกลองทดลองที่ใชหลอดฟลูออเรสเซนท ในสวนความสัมพันธระหวาง
ระยะเวลาการใหแสงสวางกับการเจริญเติบโต พบวา พืชทั้ง 3 ชนิด ที่ปลูกภายในกลองทดลองที่ใหแสงเปนเวลา 
12 ชั่วโมงตอวัน มีชีวิตรอดและมีการเจริญเติบโตดีกวาพืชที่ปลูกภายในกลองทดลองที่มีระยะเวลาการใหแสง 8 
และ 4 ชั่วโมงตอวัน ตามลําดับ และทายสุด ในการหาความสัมพันธของความเขมแสงที่ตางกันกับการ
เจริญเติบโต พบวา พืชทั้ง 3 ชนิด ที่ปลูกภายในกลองทดลองที่มีความเขมแสง 1100 ลูเมน มีชีวิตรอดและมีการ
เจริญเติบโตดีกวาพืชที่ปลูกภายในกลองทดลองที่มีความเขมแสง 900 700 และ 500 ลูเมน ตามลําดับ 
 อยางไรก็ตาม ทั้งกะเพรา โหระพา และแมงลักจะสามารถอยูรอด และเจริญเติบโตไดดี ในสภาพแสง
ประดิษฐทั้งประเภทแอลอีดีและฟลูออเรสเซนทไดนั้น จะตองคํานึงถึงระยะหางระหวางทรงพุมพืชและหลอดไฟ 
เพื่อใหพืชไดรับความเขมแสงที่เพียงพอตอการสังเคราะหดวยแสง โดยในงานวิจัยนี้ทดลองในความเขมแสงที ่
700 ลูเมน พบวา ถาตองการใหพืชทั้ง 3 ชนิดอยูรอดและเจริญเติบโตได ควรติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี หรือฟลูออ
เรสเซนทที่ระยะหางจากปลายทรงพุม 10 ซม. หรือถาตองการติดตั้งใหมีระยะหางมากกวานี้ จําเปนตองเพิ่ม
จํานวนหลอดที่ใชดวย  
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Abstract 
This research paper presents how to grow indoor plant without natural light by using artificial 

light without heat such as LED and Fluorescent lamps. Experiment was tested with vegetable crops, 
such as Ocimum sanctum L., Ocimum basilicum L., and Ocimum americanum L. by measuring 
growth from height, width of canopy, and numbers of leaves. The three variables are type of lights, 
light duration, and light intensity. The above mentioned variable provide different outcome making 
research results as follows: 

According to test in searching of relation between type of lights and growth of plant, it was 
found that three plants grown in test box using LED lamp can survive longer and give better plant 
growth in term of canopy’s width and leaves number than plant grown in test box using Fluorescent 
lamp. By comparison of relation between light duration and plant growth, it was found that three 
plants grown in test box with 12 hours duration live longest and give maximumimum plant growth in 
term of canopy’s width and leaves number than plants 8 and 4 hours duration, respectively. Lastly, in 
searching of relation between different intensity and plant growth, it was found that three plants grown 
in test box with intensity at 1100 lumen can alive longest and give maximum plant growth in term of 
canopy’s width and leaves number than plant grown in test box with 900, 700 and 500 lumen, 
respectively. 

Furthermore, Ocimum sanctum L., Ocimum basilicum L., and Ocimum americanum L. can 
grow and alive with artificial light (LED and Fluorescent) depend on suitable distance between plant 
and lamp in order to sufficient light intensity for photosynthesis. For this research found that in case of 
the 700 lumen of light intensity, all of plants can survive when we set up LED or Fluorescent with 10 
centimeter between lamp and plant canopy. However, the distance between lamp and plant also 
depends on the number of lamps. 
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คํานํา 

นับเปนเวลานานมาแลว ที่มนุษยรูจักนําเอาพืชมาใชใหเกิดประโยชนแกตัวเอง ดังจะเห็นไดจากปจจัย
ตาง ๆ ที่ใชในการดํารงชีวิต ลวนแลวแตไดรับมาจากพืชทั้งนั้น ในอดีตที่ผานมามนุษยไดเรียนรูที่จะนําเอาตนไม
มาปลูกรอบๆ บริเวณที่อยูอาศัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหเกิดรมเงาใหดอกใหผล ใชเปนอาหารและบาง
ชนิดยังเปนยารักษาโรคไดอีกดวย แตในปจจุบันความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น จนเกิด
การสวนทางกันกับธรรมชาต ิสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกมนุษย ที่นับวันแตจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ แตพื้นที่ที่
มนุษยจะใชเพื่อการอยูอาศัย ก็ยังคงมีปริมาณเทาเดิม ดวยเหตุนี้เองที่ดินเพื่อการอยูอาศัยของมนุษยจึงตอง
จํากัดขนาดลงและเมื่อที่ดินเพื่อการอยูอาศัยของมนุษยมีขนาดเล็กลง การที่จะปลูกตนไมที่มีขนาดใหญเพื่อใหรม
เงา ใหดอกใหผลนั้น จึงเปนไปไดยากขึ้น 
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 ดวยเหตุนี้เอง ตนไมที่มีขนาดเล็กจึงเริ่มมีบทบาทตอชีวิตของมนุษยมากขึ้น เพราะไมตองการเนื้อที่มาก
และยังมีความงดงาม อีกทั้งยังมีประโยชนอื่นๆอีกเชน นํามาประกอบอาหาร เปนยารักษาโรค และนํามาใช
ตกแตงประดับในบริเวณบานไดงายไมสิ้นเปลืองเนื้อที่และดวยการใชชีวิตในปจจุบันของคนเราตองทํางาน
ตางจังหวัด ตางพื้นที่ ก็มักจะพักอาศัยอยูตามหอพัก บานเชา หองแถว หรือคอนโดมิเนียม ซึ่งมักจะมีพื้นที่จํากัด 
ตามราคาและความแออัดของประชากรในพื้นที่นั้นๆ จึงไมมีบริเวณที่ดินเพียงพอสําหรับเพาะปลูก ลักษณะของ
พื้นที่ปลูกที่จะเหมาะสําหรับครอบครัว ที่มีพื้นที่อยูอาศัยจํากัด จึงมักเปนการปลูกลงในกระถางหรือภาชนะอื่นๆ 
ที่สามารถเคลื่อนยายไดงายและสามารถวางในพื้นที่เล็กๆได เชน ระเบียง มุมพักผอนในหอง  หองนอน หองครัว
ในคอนโดมิเนียม เปนตน ดังนั้นประเภทของตนไมควรมีขนาดที่ไมใหญนักเพื่อใหเหมาะสมสําหรับพื้นที่จํากัด 
นอกจากความสดชื่นเมื่อไดมองเห็นตนไมแลวยังสามารถใชประโยชนจากตนไมไดอีกทางหนึ่ง คือ การ
รับประทาน ดังนั้นการเลือกผักสวนครัวมาใชปลูกภายในบานจึงมีขอดีถึงสองอยางพรอมๆกัน  
 ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ขาดไมไดในการเจริญเติบโตของพืชคือ แสงสวาง  เนื่องจากพืชมีความตองการ
แสงเพื่อนํามาใชในการสังเคราะหแสง ดังนั้นการปลูกพืชภายในอาคารจึงมักถูกจํากัดดวยชนิดของพืชที่ตองการ
แสงนอยเทานั้น จึงมีแนวความคิดวา ดวยเทคโนโลยีในปจจุบันสามารถสรางแสงประดิษฐที่มีลักษณะความเขม
แสงที่ตางๆกันออกไปได หากเราเลือกนํามาใชในชวงที่เหมาะสมกับที่พืชตองการนั้น จะสามารถทดแทนแสง
สวางจากธรรมชาติไดและทําใหสามารถปลูกพืชไวภายในบานได แมวาในพื้นที่นั้นจะมีแสงสวางจากดวงอาทิตย
เขาถึงไมเพียงพอ       

 
อุปกรณและวิธีการ 

 จากวัตถุประสงคการวิจัย สามารถจําแนกการทดลองออกมาเปน 3 ชุด การทดลองหลัก โดยทําการ
ทดลองเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธตามสมมติฐาน ไดดังนี ้
1. ทดลองเพื่อหาความสัมพันธระหวางชนิดของแสงกับการเจริญเติบโตของพันธุไม 
2. ทดลองเพื่อหาความสัมพันธระหวางระยะเวลาการใหแสงสวางกับการเจริญเติบโตของพันธุไม 
3. ทดลองเพื่อหาความสัมพันธระหวางปริมาณความเขมแสง(Lumen)กับการเจริญเติบโตของพันธุไม 

เพื่อตัดตัวแปรอื่นๆที่อาจมีผลตอการทดลองระหวางความสัมพันธของตัวแปรที่กําหนดจึงตองทําการ
ทดลองโดยการปลูกพันธุไมในกลองการทดลอง  
- กลองทดลองดังแสดงในรูปแบงออกเปน3ชั้นแตละชั้นทําการบรรจุกระถางซึ่งปลูกพันธุไมไวชั้นละ3ชนิด 
- พันธุไมแตละชนิดปลูกไวในกระถางชนิดละ3กระถาง วางสลับตําแหนงใหแตละแถวไมซ้ํากัน เพื่อเฉลี่ย   
   ความแมนยําของขอมูลที่ได 
- ดานหนาของกลองติดตาขายพลาสติกเพื่อการถายเทอากาศ 

ชุดกลองการทดลองแบงเปน 12 ชุด ทุกชุดปลูกพืช 3 ชนิด ไดแก กะเพรา โหระพา และแมงลัก อยางละ
3 ตน คละตําแหนง เพื่อปองกันความผิดพลาดจากการวางตําแหนงตนไม และกําหนดตัวแปรควบคุมคือ ขนาด
กระถาง น้ําหนักดิน การใหน้ําและปุย โดยกลองการทดลองมีทั้งหมด 12 ชุด บันทึกการเจริญเติบโตโดยการ
ถายภาพ และจดบันทึก ความสูง, ความกวางทรงพุมและนับใบ ในทุกๆ 5 วัน จํานวน 8 ครั้ง แลวจึงนําผลมา
เปรียบเทียบและวิเคราะหผล 
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ภาพที่ 1  ชุดกลองการทดลอง 
 
•  กลองที1่-6 มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 -  ใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางชนิดของแสงกับการเจริญเติบโตของพันธุไม 
 -  ใชเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชกับระยะเวลาการไดรับแสง 
 -  กลองที1่-3 ชื่อ LED1, LED2 และ LED3 ตามลําดับ ใชหลอดLED ที่ความเขมแสง   
                700ลูเมน เปดไฟตอเนือ่งเปนเวลา 12, 8 และ 4 ชั่วโมงตอวันตามลําดับ 
 -  กลองที4่-6 ชื่อFLU1, FLU2 และ FLU3 ตามลําดับ ใชหลอดFluorescentทีค่วามเขม      
                แสง700ลูเมนเปดไฟตอเนื่องเปนเวลา 12, 8 และ 4 ชั่วโมงตอวันตามลําดับ 
• กลองที7่-10 มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 -  ใชเปรียบเทียบปริมาณของความสวางที่มีผลกับการเจริญเติบโตของพืช 
 -  กลองที7่-10 ชื่อLU1, LU2, LU3 และ LU4 ตามลําดับใชหลอด Fluorescent ที่ความ 
                เขมแสง 1100, 900, 700 และ 500 ลูเมนตามลําดับ โดยเปดไฟตอเนื่องเปนเวลา 8 ชม.ตอวัน 
• กลองที ่11 ชื่อSUN ใชแสงสวางจากแสงธรรมชาต ิเปนกลองการทดลองที่สรางขึ้นเพื่อนําผลการ 
   ทดลองมาเปนตัวเปรียบเทียบการเจริญเติบโตกับพืชที่ไดรับแสงจากหลอดประดิษฐ  
• กลองที ่12 ชื่อ NO ไมใชความสวางทั้งจากแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐตลอดระยะเวลาการทดลอง 
   เพื่อนําผลการทดลองมาเปนตัวเปรียบเทียบการเจริญเติบโตกับพืชที่ไดรับแสงจากหลอดประดิษฐ 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

1. จากการทดลองเพื่อหาความสัมพันธระหวางชนิดของแสงกับการเจริญเติบโตของพันธุไม 
 พบวาพืชทั้ง3ชนิด ที่ปลูกภายในกลองทดลองที่ใชหลอดแอลอีดี (LED) มีการเจริญเติบโตทั้งการมีชีวิต
รอดและการเจริญเติบโตในดานความสูง ความกวางทรงพุมและจํานวนใบ ไดดีกวาพืชที่ปลูกภายในกลองทดลอง
ที่ใชหลอดฟลูออเรสเซนท (FLU) ดังนี ้

- พืชที่ปลูกภายในกลองทดลองที่ใชแสงประดิษฐจากหลอดแอลอีด ี(LED) มีความสามารถในการดํารงชีวิต
รอดเฉลี่ย 21.66 วัน (จากการทดลอง40วัน) 
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- พืชที่ปลูกภายในกลองทดลองที่ใชแสงประดิษฐจากหลอดฟลูออเรสเซนท (FLU) มีความสามารถในการ
ดํารงชีวิตรอดเฉลี่ย 12.77 วัน (จากการทดลอง40วัน) 

 สรุปไดวา พืชสวนครัวที่ไดรับแสงจากหลอดประดิษฐประเภท หลอดแอลอีด(ีLED) สามารถดํารงชีวิตอยู
ไดนานกวาพืชสวนครัวที่ไดรับแสงจากหลอดประดิษฐประเภทหลอดฟลูออเรสเซนท คิดเปนสัดสวน 1.657 หรือ
ประมาณ 1.7 เทา 
2. การทดลองเพื่อหาความสัมพันธระหวางระยะเวลาใหแสงสวางกับการเจริญเติบโตของพันธุไม 
 พบวา พืชทั้ง 3 ชนิดภายในกลองทดลองที่มีระยะเวลาการใหแสงที่ยาวนานกวามกีารเจริญเติบโตทั้งการมี
ชีวิตรอดและการเจริญเติบโตในดานความสูง ความกวางทรงพุมและจํานวนใบ ไดดีกวาพืชที่ปลูกภายในกลอง
ทดลองที่มีระยะเวลาการใหแสงทีส่ั้นกวา ดังนี ้  

2.1 พืชภายในกลองทดลองที่ใชแสงประดิษฐจากหลอดฟลูออเรสเซนท 12 ชม./วัน ดํารงชีวิตไดนานกวาพืช
 ที่ไดรับแสงสวาง 8 ชม./วัน และพืชที่ไดรับแสงสวาง 4 ชม./วันมีระยะเวลาการดํารงชีวิตที่สั้นที่สุด 
2.2 พืชภายในกลองทดลองที่ใชแสงประดิษฐจากหลอดแอลอีดี 12 ชม./วัน ดํารงชีวิตไดนานกวาพืชที่ไดรับ
  แสงสวาง 8 ชม./วัน และพืชที่ไดรับแสงสวาง 4 ชม./วันมีระยะเวลาการดํารงชีวิตที่สั้นที่สุด 

  จากขอมูลทั้ง 2 ชุดการทดลองใหผลสรุปไปในทิศทางเดียวกัน คือ ที่ระยะเวลาการใหแสงที่ยาวนานกวา 
สามารถทําใหพืชดํารงชีวิตอยูไดนานกวา 
3. การทดลองเพื่อหาความสัมพันธระหวางปริมาณความเขมแสง กับการเจริญเติบโตของพันธุไม 
        นําผลการทดลองมาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชกับชนิดและปริมาณความเขมแสงที่ไดรับ ระหวาง
พืชที่ใชหลอดฟลูออเรสเซนทที่มีระยะเวลาการรับแสงแตละวันเทากันคือ 8 ชั่วโมงตอวัน แตมีปริมาณความเขม
แสงที่ตางกัน (LU1-LU4) และนําผลการทดลองของกลองที่ 11(NO) และกลองที่ 12(SUN) มาเปรียบเทียบ
รวมกันดวย  
        พบวาพืชทั้ง 3 ชนิด ที่ปลูกในกลองทดลองที่มีความเขมแสงมากกวามีชีวิตรอดและการเจริญเติบโตในดาน
ความสูง ความกวางทรงพุมและจํานวนใบ ดีกวาพืชในกลองทดลองที่มีความเขมแสงที่นอยกวา  

 
กราฟที่ 1  เปรียบเทียบอัตราการอยูรอด ในความเขมแสงที่ตางกัน 

 (หลอดฟลูออเรสเซนตที่มีความเขมแสงตางกัน, แสงธรรมชาติและไมมีแสง) 
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 จากการทดลอง 40 วัน พืชที่ไดรับแสงสวางที่มีปริมาณความเขมสูงกวา สามารถดํารงชีวิตอยูได
นานกวาพืชที่ไดรับแสงสวางที่มีปริมาณความเขมนอยกวา  
4. จากทดลองเพื่อหาคาความเขมแสงที่พืชนําไปใชจริงในการสังเคราะหดวยแสง จากหลอดที่เลือกใช 
  เพื่อพิสูจนผลวาเปนเพราะความเขมแสงที่เลือกไมเพียงพอจึงทําใหพืชมีการเจริญเติบโตที่ลาชาและ
ตายในที่สุด และเพื่อพิสูจนวาคาความเขมแสงที่วัดไดจากหลอดโดยเครื่องมอืวัดความสวาง(Illuminance Meter) 
และความเขมแสงที่ระบุขางกลองถึงลูเมนหรือความเขมแสงที่หลอดแตละชนิดใหวาใหความเขมแสงที่พืชไดรับ
จริงเปนจํานวนเทาใด (ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที) ผลที่ไดคือ  
 -  ความเขมแสงในFLUที1่100ลูเมน มีคาความเขมเฉลี่ยที่พืชไดรับจริง 6.75 ไมโครโมล/ตร.ม./วินาที 
 -  ความเขมแสงในFLU ที9่00ลูเมน มีคาความเขมเฉลี่ยที่พืชไดรับจริง 2.62 ไมโครโมล/ตร.ม./วินาที
 ความเขมแสงในFLU ที7่00ลูเมน มีคาความเขมเฉลี่ยที่พืชไดรับจริง 2.37 ไมโครโมล/ตร.ม./วินาทีความ
เขมแสงในFLU ที5่00ลูเมน มีคาความเขมเฉลี่ยที่พืชไดรับจริง 1.75 ไมโครโมล/ตร.ม./วินาทคีวามเขมแสงในLED 
ที7่00ลูเมน มีคาความเขมเฉลี่ยที่พืชไดรับจริง 8.34 ไมโครโมล/ตร.ม./วินาที 
 จากนําพืชตัวอยาง ชนิดละ3ตน (กะเพรา โหระพาแมงลัก) มาทําการทดลองเพื่อหาคาความเขมแสงที่
พืชทั้ง3ชนิดตองการใชในการสังเคราะหดวยแสงพบวาคาความอิ่มแสง หรือความตองการความเขมแสงสูงสุดที่
พืชจะสามารถสังเคราะหแสงได คือ 

- กะเพราและกะเพรา ตองการความเขมแสง 300 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที โดยประมาณ 
- แมงลัก ตองการความเขมแสง 400 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที โดยประมาณ 

5. จากการทดลองเพื่อหาคาความเขมแสงที่พืชสวนครัว(กะเพรา โหระพา แมงลัก)สามารถอยูรอดไดรวมกับ
แสงประดิษฐประเภทLEDและฟลูออเรสเซนท ได 

 โดยการปรับระยะหางระหวางหลอดไฟกับพืช ใหไดความเขมแสงที่พืชตองการ เพื่อพิสูจนวาหากให
ความเขมแสงตามที่พืชตองการแลวนั้น พืชสวนครัวที่เลือกใชในงานวิจัยชิ้นนี้ สามารถเจริญเติบโตรวมกับแสง
ประดิษฐไดหรือไมโดยการกําหนดระยะหาง และทดลองกับพืชทั้ง 3 ชนิดๆละ 3 ตน (กะเพรา โหระพาและ
แมงลัก) และทดลองโดยใชหลอด LED และ FLU ที่ความเขมแสงจากหลอด700 Lumen ผลการทดลองพบวา 
ในการปลูกพืชดวยแสงประดิษฐประเภทหลอดLEDนั้น พืชที่เลือกใชสามารถมีชีวิตอยูได ดังนี ้
 1.กะเพรา สามารถอยูรอดไดในแสงLED(700ลูเมน) ที่มีความเขมแสงที่พืชตองการ คือ15ไมโครโมล/ตร.
ม./วินาที หรือที่ระยะหางจากหลอดถึงปลายพุม อยางนอย 20 ซม. 
 2.โหระพา สามารถอยูรอดไดในแสงLED(700ลูเมน) ที่มีความเขมแสงที่พืชตองการ คือ 8.33ไมโครโมล/
ตร.ม./วินาที หรือที่ระยะหางจากหลอดถึงปลายพุม อยางนอย 45 ซม. 
 3. แมงลัก สามารถอยูรอดไดในแสงLED(700ลูเมน) ที่มีความเขมแสงที่พืชตองการ คือ20ไมโครโมล/ตร.
ม./วินาที หรือที่ระยะหางจากหลอดถึงปลายพุม อยางนอย 20 ซม. 
และในการปลูกพืชดวยแสงประดิษฐประเภทหลอดFLU นั้น พืชที่เลือกใชสามารถมีชีวิตอยูได ดังนี ้
 1.กะเพรา สามารถอยูรอดไดในแสงFLU (700ลูเมน) ที่มีความเขมแสงที่พืชตองการ คือ 45.33ไมโคร
โมล/ตร.ม./วินาที หรือที่ระยะหางจากหลอดถึงปลายพุม อยางนอย 10 ซม. 
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 2.โหระพา สามารถอยูรอดไดในแสงFLU (700ลูเมน) ที่มีความเขมแสงที่พืชตองการ คือ31.33ไมโคร
โมล/ตร.ม./วินาที หรือที่ระยะหางจากหลอดถึงปลายพุม อยางนอย 10 ซม. 
 3. แมงลัก ไมสามารถมีชีวิตอยูไดในระยะที่ทําการทดลอง 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 จากการทดลองเพื่อหาความสัมพันธระหวางชนิดของแสงกับการเจริญเติบโตของพันธุไมพบวา พืชทั้ง3
ชนิด ที่ปลูกภายในกลองทดลองที่ใชหลอดแอลอีด ี(LED) มีการเจริญเติบโตทั้งการมีชีวิตรอดและการเจริญเติบโต
ในดานความสูง ความกวางทรงพุมและจํานวนใบ ไดดีกวาพืชที่ปลูกในกลองทดลองทีใ่ชหลอดฟลูออเรสเซนท  

 ในสวนความสัมพันธระหวางระยะเวลาการใหแสงสวางกับการเจริญเติบโตของพันธุไม พบวา พืชทั้ง3
ชนิด ที่ปลูกภายในกลองทดลองที่มีระยะเวลาการใหแสงที่ยาวนานกวา คือ 12 ชั่วโมง มีการเจริญเติบโตทั้งการมี
ชีวิตรอดและการเจริญเติบโตในดานความสูง ความกวางทรงพุมและจํานวนใบ ไดดีกวาพืชที่ปลูกภายในกลอง
ทดลองที่มีระยะเวลาการใหแสงที่ยาวสั้นกวา คือ 8 ชั่วโมงและ 4 ชั่วโมง ตามลําดับ 

การหาความสัมพันธของความเขมแสงที่ตางกันกับการเจริญเติบโตของพันธุไม พบวาพืชทั้ง3ชนิด ที่
ปลูกภายในกลองทดลองที่มีความเขมแสงที่มากกวา คือ 1100 ลูเมน มีการเจริญเติบโตทั้งการมีชีวิตรอดและการ
เจริญเติบโตในดานความสูง ความกวางทรงพุมและจํานวนใบ ไดดีกวาพืชที่ปลูกภายในกลองทดลองที่มีความ
เขมแสงที่นอยกวา คือ 900 ลูเมน , 700 ลูเมน และ 500 ลูเมนตามลําดับ  
 ในสวนของความเขมแสง(Lumen) ที่ไดจากหลอดที่เทากันนั้น พืชประเภทพืชสวนครัวที่เลือกใชในการ
ทดลอง คือ กะเพรา โหระพาและแมงลัก สามารถมีการเจริญเติบโตและอยูรอดดวยแสงประดิษฐประเภทหลอด 
LED ไดดีกวาหลอดฟลูออเรสเซนท  
 และสุดทายพืชประเภทพืชสวนครัวที่เลือกใชในการทดลอง คือ กะเพรา โหระพาและแมงลัก สามารถ
นํามาปลูกภายในอาคารโดยใชแสงประดิษฐเปนตัวชวยในการสังเคราะหแสงของพืชได 
 หากจะมีการตอยอดงานวิจัยนี้ผูวิจัยแนะนําใหทําการทดลองกับหลอดแอลอีดี (LED) เนื่องจากมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชภายในอาคาร และจากผลการทดลองพบวาเปนหลอดประดิษฐที่
สามารถใชแสงที่ไดมาชวยในการสังเคราะหดวยแสงของพืชและสามารถทําใหพืชดํารงชีวิตอยูรอดและ
เจริญเติบโตไดยาวนานกวาหลอดฟลูออเรสเซนท สวนความสวางที่นํามาใชในการวิจัยตอยอดนั้น ควรเริ่มความ
สวางในระดับการใชงานปกติกอน แลวเพิ่มปริมาณความเขมแสงเขาไป (ในงานวิจัยนี้เริ่มตนที่ไมมีแสงใดใดเลย
เพื่อทดลองวาพืชสามารถเจริญเติบโตไดหรือไม) เนื่องจากวาระดับคาความเขมแสงของพื้นที่ใชงานทั่วไป (500ลู
เมน) ที่ผูวิจัยเลือกใชเปนคาเริ่มตนนั้นยังเปนปริมาณความเขมแสงที่ไมเพียงพอ คือพืชไมสามารถเจริญเติบโตได
อยางมีประสิทธิภาพ (เมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะแสงปกต)ิ การทดลองอาจจัดทําเปนผลิตภัณฑ หรือลักษณะของ
กลองทดลอง ที่จะสามารถควบคุมระยะหางระหวางหลอดกับตนไมได เพื่อใหพืชที่เลือกนํามาใชปลูกภายใน
อาคารสามารถมีการเจริญเติบโตและอยูรอดไดยาวนาน  เรื่องของระยะเวลา ในการทดลองที่เหมาะสมนั้น อาจ
สามารถกําหนดใหมตามการใชงานจริงของสถานที่ๆจะทําการทดลองไดเลยโดยการความคุม ปริมาณแสงแทน 
และทายสุดเรื่องการเลือกพืชสวนครัวมาใชในการทดลอง ผูวิจัยคิดวาพืชสวนครัวสามารถนํามาปลูกภายใน
อาคารไดโดยใชแสงประดิษฐได หากมีปริมาณความเขมแสงและระยะเวลาการใหแสงที่เหมาะสม และผูวิจัย
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แนะนําวาใหทดลองกับพืชสวนครัวที่มีลักษณะใบที่ตางออกไป เพื่อพิสูจนวาลักษณะใบมีผลอยางไรบางกับการ
เจริญเติบโตของพืชสวนครัวภายในอาคารดวยแสงประดิษฐ 
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