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เครื่องตนแบบแหลงกําเนดิแสงเทียม สําหรบัการปลูกตนไมดวยระบบการควบคุมการเปด
และปดแสงแบบอัตโนมัติ 

Prototype of Light Source for Cultivation by On & Off Light Control Automatic System 
 

ปญญา มัฆะศร1 
 

บทคัดยอ 
    งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลองที่ตองการหาความเปนไปไดในการนําพลังงานแสงจากแหลงกําเนิด

แสงเทียมที่ใชไดโอดเปลงแสง (LED) ชนิดพิเศษ ในยานความถี่แสงสีแดงเทากับ 660 นาโนเมตรจํานวน 30 หลอด
และในยานความถี่แสงสีน้ําเงินเทากับ 470 นาโนเมตรจํานวน 10 หลอด เปนจํานวน 2 ชุด ที่มีจํานวนหลอดในแตละ
ชุดเทากับ 40 หลอด ซึ่งจะใชสําหรับการสังเคราะหแสง เพื่อแกปญหาจากการเพาะปลูกตนไมในพื้นที่ที่ไมมีแสงแดด
หรือมีแสงแดดจํากัด อาทิเชน การเพาะปลูกในฤดูหนาวที่มีจํานวนแสงแดดนอยมาก โดยตนไมที่ใชในการทดลอง 
คือ ตนพลูดาง (Epipremnum Aureum) ที่ใชเปนกลุมตัวอยางและกลุมทดลอง ซึ่งกลุมตัวอยางจะไมมีการใช
แหลงกําเนิดแสงเทียม แตอาศัยแสงสวางปกติภายในหองทดลอง ณ อุณหภูมิหองปกติ สวนกลุมทดลองจะรับแสง
สวางจากแหลงกําเนิดแสงเทียมและเลี้ยงในภาชนะที่เตรียมไวที่ขนาดความกวางเทากับ 20 เซ็นติเมตร ความยาว
เทากับ 40  เซ็นติเมตร และ ความสูงเทากับ 30 เซ็นติเมตร  ที่มีอุณหภูมิในชวงเฉลี่ย 30.4 องศาเซลเซียสและ
ปริมาณความเขมแสง สําหรับการทดลองในชวง 928.65 ลักส โดยใชวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ควบคุมระบบการปดและ
เปดแสงแบบอัตโนมัติ ซึ่งจํานวนวันที่ทดลองและเก็บผล คือ จํานวน 5 วัน ผลสรุปจากการสังเกต พบวา ตนไมที่เล้ียง
ในกลุมทดลองที่ใชแหลงกําเนิดแสงเทียมจะมีใบมีสีกะขาวกระจายทั่วไปเกือบตลอดทุกๆใบและมีขนาดความกวาง
ของใบเฉลี่ยเทากับ 1 เซ็นติเมตรและลําตนมีขนาดปกติ เมื่อปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่ใบจะมีสีเขียวตลอดทั้งใบ 
โดยมีจุดกะขาวกระจายนอยมากๆ ขนาดความกวางของใบนอยมาก เมื่อเทียบกับกลุมทดลอง สวนลําตนมีขนาด
ปกติ สวนดังนั้น การใหแสงเทียมที่ขนาดความเขมของคลื่นแสงที่ทดสอบจะสงผลตอใบมากกวาลําตน สวนวงจร
อิเล็กทรอนิกสที่ใชในการควบคุมการปดและเปดแสงแบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพการทํางานเทากับ 100 เปอรเซ็นต 
และส้ินเปลืองกําลังไฟฟาที่ใชงานฉลี่ยเทากับ 0.3 วัตต  

 
คําสําคัญ: พลูดาง,ไดโอดเปลงแสง 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอารตและมีเดียเทคโนโลยี ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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Abstract 
 This research was experimental research that want to seek the possibility from lights source for 
use to special light emitting diode (LED), for red light frequency equals to 660 nanometer and amount 30 
tube and blue light  frequency  equal to 470 nanometer  and  amount 10 tube were 2 groups 
which, it used for photosynthesizing in solve a problem from cultivation in the area that has not the light 
or there is the light limits. For example, cultivation in the winter that has light a little. This research has 
used the Epipremnum aureum for sample group & experiment group. which the sample group has not 
using light source, but it used light within laboratory at ambient temperature, and experiences group was 
been taken the light from LED in the utensils at wideness equal to 20 centimeter, length equals to 40 
centimeter and the height equals to 30 centimeter, at average temperature 30.4 Celsius and light 
intensity for the experiment equal to 928.65 lux. By use electronics circuit that control in off & on 
automatic system. which the date of experience are 5 day, the conclusion from the experiment, the 
Epipremnum aureum of experiment group that use light from LED source, leaf of the Epipremnum 
aureum has a white color dot spread to itself and  increasing of wideness size of leaf equal to 1 
centimeter and the trunk have usual size. When compare with sample group has a leaf of green color 
through to itself, by it has a white color dot spread less than experiment group. The intensity of light for 
testing to affected leaf more than the trunk. The electronics circuit section, it used for off & on of light 
automatic system. The effective of operation of electronics circuit equals to 100 percents, and power 
consume about 0.3 watt. 
 
Keyword: Epipremnum aureum, Light Emitting Diode 
 
1. คํานํา 

เนื่องจากประเทศไทยประชากรสวนใหญจะเประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชสวน ไรนา เปนตน 
นอกจากนี้ ประชากรสวนหนงก็ปลูกพชืจําพวกตนไมสวยงามที่ใชตกแตงและประดับสวยงาม ซึ่งตนไมหลายประเภท
ตองอาศัยกระบวนการสังเคราะหแสงในการผสมธาตุอาหาร การสังเคราะหดวยแสง  
(Photo Synthesis) คือ เปนกระบวนการทางชีวเคมีที่สําคัญ ซึ่งทําใหพืชหรือสาหรายและแบคทีเรียบางชนิดไดรับ
พลังงานจากแสงอาทิตยใชประโยชนในการปรุงอาหารโดยความเปนจริง ส่ิงมีชีวิตแทบทั้งหมดลวนอาศัยพลังงานที่
ไดจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง เพื่อความเติบโตของตนทั้งทางตรงและทางออม นับเปนความสําคัญยิ่งยวด
สําหรับส่ิงมีชีวิตในโลก นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการผลิตออกซิเจนซึ่งมีเปนองคประกอบในสัดสวนที่มากของ
บรรยากาศโลกดวย  ส่ิงมีชีวิตที่สรางพลังงานจากกระบวนการสังเคราะหแสงได  เรียกวา  "Phototrophs" 
(www.tistr.or.th). 

เนื่องจากที่กลาวมาขางตน การเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรกรรมจะมีคาของตัวแปรของธรรมชาติที่ใชใน
การสังเคราะหแสงของพืช ไดแก ความเขมของแสง ความเขมของกาซคารบอนไดออกไซด อุณหภูมิ ออกซิเจน น้ํา 
ธาตุ อาหาร ซึ่งตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องซับซอน โดยเฉพาะปริมาณความเขมของแสงจะสงผล
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ตอการสังเคราะหแสงของพืช จากความซับซอนของตัวแปรนี้ เกษตรกรจะไมสามารถที่จะควบคุมตัวแปรแสงที่เกิด
ตามธรรมชาติได นอกจากนี้ ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก คือ ความตองการของเกษตรกรในการปลูกพืชหรือตนไมนอก
ฤดูกาล ซึ่งในสภาวะอากาศที่เกิดความแปรปรวนจากสภาวะโลกรอน สงผลใหแสงแดดตามธรรมชาติ เชน คาความ
เขมแสง ความยาวของคลื่นแสงและตัวแปรตางๆ ดังที่กลาวมาขางตนเกิดความไมแนนอนขึ้นและจะสงผลเสียหาย
ตอพืชหรือตนไมที่เกษตรกรเพาะปลูกได  

จากปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงคิดคนเครื่องกําเนิดแสงเทียมในการสังเคราะหแสงสําหรับปลูกพืช
หรือตนไม โดยใชไดโอดเปลงแสง (Light Emitting Diod: LED) ชนิดพิเศษที่ใหความยาวคลื่นแสงสีมวงหรือเกิดจาก
ความยาวของแสงสีแดงและสีน้ําเงินรวมกันที่มีจําเปนตอพืช ซึ่งเปนแหลงกําเนิดแสงเทียมที่ประหยัดพลังงานไฟฟา 
ทั้งนี้ เนื่องจากหลอดแอลอีดีเกิดการสูญเสียกําลังไฟฟาสําหรับใชงานนอยกวาการใชแหลงกําเนิดแสงชนิดอื่นๆและ
เปนแหลงกําเนิดความรอนที่สงผลตออุณหภูมิและออกซิเจน ซึ่งเปนตัวแปรหนึ่งเชนกันในการสังเคราะหแสง 
ประโยชนจากการออกแบบเครื่องตนแบบการกําเนิดแสงเทียมที่เกษรตกรใชงานสามารถจะควบคุมการกําเนิดแสง
สวางที่มีความสําคัญตอการสังเคราะหแสงไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1 ปจจัยที่สงผลตอการสังเคราะหแสง มีหลายตัวแปรดวยกัน แตงานวิจัยนี้จะกลาวเฉพาะตัวแปรที่ใช
ควบคุมในงานวิจัยนี้เทานั้น  
                2.1 .1 ความเขมของแสงและชวงความยาวคลื่นแสง  

คาความเขมของแสงที่มากจะสงผลใหอัตราการสังเคราะหแสงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังกราฟที่รูปที่1.ความยาว
คล่ืนแสงกับประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงของพืช เพื่อเปรียบเทียบความยาวคลื่นแสงที่มนุษยเปนสามารถ
มองเห็นได จากกราฟจะทราบไดวาที่ความยาวคลื่นขนาด 470 นาโนเมตร จะเปนชวงแสงสีน้ําเงิน สวนความยาว
คล่ืนแสงขนาด 670 นาโนเมตร จะเปนชวงของแสงสีแดง ซึ่งความตองการของสีแดงและน้ําเงินเปนสีที่ตนไมใชใน
การสังเคราะหแสงมากที่สุด เหตุผลดังกลาวนี้ ทําใหมนุษยสามารถมองเห็นตนไมเปนสีเขียว ทั้งนี้ เนื่องจากแสงสี
เขียวพืชไมมีการดูดกลืนแสง จึงสะทอนแสงสีเขียวที่มนุษยสามารถมองเห็นไดและแสงที่มนุษยมองเห็นจะเกิดแสงสี
ขาว ซึ่งมีความยาวคลื่นแสงตั้งแตยาน 380 ถึง 700 นาโนเมตร โดยปกติดวงอาทิตยจะกําเนิดแสงสีขาว ดวยเหตุผล
นี้ เกษตรกรจึงเขาใจวาแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดาที่พืชสามารถนํามาสังเคราะหแสงได แตผลที่สุด คือ 
พืชที่ปลูกจะไมเจริญเติบโตเทาที่ควรหรือตายในที่สุด ดังนั้น ถาตองการเลี้ยงตนไมในที่รมหรือแดดสองไมถึง ควร
คํานึงถึงชนิดของแสงที่พืชใชในการสังเคราะหแสง สวนอุณหภูมิกับความเขมของแสง มีผลตออัตราการสังเคราะห
ดวยแสงรวมกัน คือ ถาอุณหภูมิสูงขึ้นเพียงอยางเดียว แตความเขมของแสงนอยจะไมทําใหอัตราการสังเคราะหดวย
แสงเพิ่มขึ้น อัตราการสังเคราะหดวยแสงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขีดหนึ่งแลวอัตราการสังเคราะหดวยแสงจะลดต่ําลง
ตามอุณหภูมิและความเขมของแสงที่เพิ่มขึ้น โดยปกติ ถาไมคิดถึงปจจัยอื่นๆ เขามาเกี่ยวของดวย อัตราการ
สังเคราะหดวยแสงของพืชสวนใหญจะเพิ่มมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในชวง 0-40 °C ถาอุณหภูมิสูงกวานี้ อัตราการ
สังเคราะหดวยแสงจะลดลง ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการสังเคราะหแสงเปนปฏิกิริยาที่มีเอนไซมควบคุมและการ
ทํางานของเอนไซมขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ดังนั้น เรื่องของอุณหภูมิจึงมีความสัมพันธกับอัตราการสังเคราะหดวยแสง 
เรียกปฏิกิริยาเคมีที่มีความสัมพันธกับอุณหภูมิวา ปฏิกิริยา “เทอรโมเคมิคัล”นอกจากนี้ อัตราการสังเคราะหแสงไม
ขึ้นอยูกับความเขมของแสงเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับความยาวคลื่นของแสงและชวงเวลาที่ไดรับ เชน ถาพืชไดรับแสง
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นานจะมีกระบวนการสังเคราะหดวยแสงดีขึ้น แตถาพืชไดแสงที่มีความเขมมากๆ ในเวลานานเกินไป จะทําให
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงหยุดลงได ทั้งนี้เพราะคลอโรฟลลถูกกระตุนมากเกินไป ผลคือ ออกซิเจนที่เกิดขึ้นจาก
การสังเคราะหแสง พืชจะนําไปสรางปฎิกิริยาของออกซิไดสขึ้น สีของคลอโรฟลลจะจางลง ประสิทธิภาพของ
คลอโรฟลลและเอนไซมเส่ือมลง ทําใหการสรางน้ําตาลลลดลง 

2.1.2 ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด 
คาความเขมขนของคารบอนไดออกไซด(CO2) ที่เพิ่มขึ้นจากระดับปกติ ที่มีในอากาศอัตราการสังเคราะห

ดวยแสงจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวยจนถึงระดับหนึ่ง ถึงแมวาความเขมขนของคารบอนไดออกไซดจะสูงขึ้น แตอัตรา
การสังเคราะหดวยแสงไมไดสูงขึ้นตามไปดวยและถาหากวาพืชไดรับคารบอนไดออกไซด ที่มีความเขมขนสูงกวา
ระดับน้ําแลวเปนเวลานานๆ จะมีผลทําใหอัตราการสังเคราะหดวยแสงลดต่ําลงได  กราฟรูปที่2.คารบอนไดออกไซด
จะมีผลตออัตราการสังเคราะหดวยแสงมากหรือนอย ซึ่งจะขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ เชน คารบอนไดออกไซดมีคาความ
เขมขนสูงขึ้น แตความเขมของแสงนอยและอุณหภูมิของอากาศก็ต่ํา กรณีเชนนี้ อัตราการสังเคราะหแสงจะลดต่ําลง 
ในทางตรงกันขาม ถาคารบอนไดออกไซดมีความเขมขนสูงขึ้น ความเขมของแสงและอุณหภูมิของอากาศก็เพิ่มขึ้น 
กรณีเชนนี้อัตราการสังเคราะหดวยแสงก็จะสูงขึ้นตามไปดวยนักชีววิทยาจึงมักเลี้ยงพืชบางชนิดไวในเรือนกระจกที่
แสงผานเขาไดมากๆ แลวใหคารบอนไดออกไซดมากขึ้นเปนพิเศษ ซึ่งมีผลทําใหพืชมีกระบวนการสังเคราะหแสงเพิ่ม
มากขึ้นอาหารเพิ่มมากขึ้น จึงเจริญเติบโตอยางรวดเร็วออกดอกออกผลเร็ว และออกดอกออกผลนอกฤดูกาลก็ได 

2.1.3 ออกซิเจน 
โดยปกติ ปริมาณอากาศจะมีปริมาณของออกซิเจน (O2) ประมาณ 25% จะคงที่จึงไมคอยมีผลตอการ

สังเคราะหดวยแสง แตถาปริมาณออกซิเจนลดลงจะมีผลทําใหอัตราการสังเคราะหดวยแสงสูงขึ้น แตถามีมากเกินไป
จะทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารตางๆ ภายในเซลล ผลจากพลังงานแสง (Photo Respiration) จะรุนแรงขึ้น 
กระบวนการของการสังเคราะหแสงจะลดลง 

2.1.4 น้ํา 
น้ํา เปนวัตถุดิบที่จําเปนตอกระบวนการสังเคราะหดวยแสง (ความตองการเพียง1% เทานั้น จึงไมสําคัญ

มากนักเพราะพืชมีน้ําอยูภายในเซลลอยางเพียงพอ) อิทธิพลของน้ํามีผลตอกระบวนการสังเคราะหดวยแสงทางออม 
คือ ชวยกระตุนการทํางานของเอนไซม 

 
3. ขั้นตอนการวิจัย 
 3.1 เครื่องมือที่ใชวิจัยและออกแบบเครื่องตนแบบการกําเนิดแสงเทียม จะประกอบไปดวย คือ  

3.1.1 แหลงกําเนิดแสงที่ใชไดโอดเปลงแสงชนิดพิเศษ สีน้ําเงินรหัส TOL-50AUBDCEAETB6  
จํานวน 20 ตัว ไดโอดเปลงแสงชนิดพิเศษ สีแดงรหัส LTL2F3VEKNT จํานวน 60 ตัว 
3.1.2 ชุดวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ 1 ชุด  
3.1.3 ตนไมที่ใชในการทดลอง คือ ตนพลูดาง แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางและกลุมทดลอง 

                 เพื่อเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของตนไมทั้งสองกลุม เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบกัน 
3.1.5 ภาชนะสําหรับใสตนไมทดลองขนาดความกวางเทากับ 20 เซนติเมตร ความยาวเทากับ 

                40 เซนติเมตร และความสูงเทากับ 30 เซนติเมตร 
3.1.6 เครื่องวัดความเขมแสงของ ยี่หอ TCPEL 530 จํานวน 1 ตัว 
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3.2 ขั้นตอนการทํางานของระบบ 
ขั้นตอนในการรดําเนินงานเสรางเครื่องตนแบบแหลงกําเนิดแสงเทียม สําหรับการปลูกตนไมดวยระบบ

กึ่งอัตโนมัติ มีขั้นตอนที่สามารถแสดงได ดังภาพที่1. คือ 
 

 
ภาพที่ 1. แสดงกระบวนการทํางานของเครื่องตนแบบแหลงกําเนิดแสงเทียมสําหรับปลูกตนไม  

 
3.2 การทํางานของวงจร 
การทํางานของเครื่องตนแบบการกําเนิดแสงเทียม สําหรับปลูกตนไม ซึ่งจะควบคุมอณุหภูมิและปริมาณความเขม

แสงที่พืชใชในการสังเคราะหแสง โดยการออกแบบวงจรเซนเซอรแสงสวาง ที่ใชในการตัดตอการกําเนิดแสงสวางจากหลอด
ไดโอดเปลงแสง สําหรับการควบคุมระบบการทํางานดังกลาวขางตน โดยวงจรเซนเซอรอิเล็กทรอนิกสที่พรอมใชงาน ดังนี้ 
คือ  

 

เร่ิมตน 

 

เซ็นเซ็อรแสง 

Yes 

No 

รดน้ําปกต ิ

รดน้ําปกต ิ

รดน้ําปกต ิ
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ภาพที่ 2. แสดงวงจรการทํางานที่ควบคุมดวยระบบเซนเซอรแสงสวาง 
 
 สวนการติดตั้งแผงวงจรหลอดแอลอีดีที่พืชใชในการสังเคราะหแสง จะติดไวดานบนของภาชนะที่เล้ียง
ตนไม สวนวงจรเซนเซอรแสงจะติดตั้งไวดานนอกของภาชนะที่เพาะเลี้ยง ทั้งนี้ เพื่อปองกันความชื้นและละอองน้ําที่
สงผลเสียหายตอวงจรควบคุม ดังภาพที่ 3.  
 

 
 

ภาพที่ 3. การติดตั้งหลอดไดโอดเปลงแสงชนิดพิเศษในภาชนะที่เพาะเลี้ยงตนไม 
 

4. ผลการทดลอง 
           ผลการทํางานของเครื่องตนแบบแหลงกําเนิดแสงเทียมสะหรับการปลูกตนไมทํางานที่อุณหภูมิ
เทากับเฉล่ียเทากับ 30.4 องศา นอกจากนี้ การควบคุมปริมาณความเขมของแสงเทากับ 928.65 และใชหลอด
แอลอีดีสีแดงและสีน้ําเงินชนิดพิเศษชวง ความยาวคลื่นเทากับ 660 นาโนเมตร และ 470 นาโนเมตร ตามลําดับ โดย
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วัดที่ระยะหางจากแผงวงจรแอลอีดีกับตนไมประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งผลการทดลองเปนไปตามหลักการและ
ทฤษฎีที่กลาวมาขางตน โดยภาพที่4.แสดงการทํางานของหลอดไดโอดเปลงแสงชนิดพิเศษ  
 

                            
 
ภาพที่ 4. แสดงการทํางานของหลอดไดโอดเปลงแสง             ภาพที่ 5. แสดงตนพลูดางที่ใชเปนกลุมตัวอยาง

เปรียบเทียบ 
 

 
 

ภาพที่ 6.  แสดงตนพลูดางที่ใชเปนกลุมทดลอง 
 
จากภาพที่ 5. และภาพที่ 6. แสดงการเปรียบเทียบตนพลูดางในกลุมตัวอยางและกลุมทดลอง ตามลําดับซึ่ง

ผลที่ไดรับ คือ สวนใบที่เปนกลุมทดลองจะเกิดกะสีขาวกระจัดกระจายทั่วใบ มากวาสวนใบของกลุมตัวอยางและขนาด
ใบของกลุมทดลองจะใหญกวากลุมตัวอยางประมาณ 1 เซนติเมตรสวนผลจากการเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ของ
ลําตนมีคาใกลเคียงกันกลุมตัวอยางจะเลี้ยงไวที่รมแสงแดดไมมี ณ อุณหภูมิหองและรดน้ําปกติสวนกลุม ทดลองจะ
เล้ียงในภาชนะที่จัดเตรียมไวที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิและปริมาณความเขมแสงดวยวงจรเซนเซอรแสงแบบอัตโนมัติ  
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สรุปไดวา เครื่องตนแบบแหลงกําเนิดแสงเทียม สําหรับการปลูกตนไมมีความเปนไปไดอยางยิ่งที่จะ
นําไปใชงานกับตนไมที่เนนการเจริญเติบโตทางใบมากที่สุดสวนการนําไปใชในการสังเคราะหแสง เพื่อเพิ่มความ
เจริญเติบทางดอกและใบ ควรใชแหลงกําเนิดแสงในยานความถี่อื่นที่นอกเหนือไปจากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน 
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