
 
 

การจดัการแสงที่เหมาะสมเป็นส่ิงส าคญัส าหรบัผูป้ลกูพืช โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ลกูพืชเรือนกระจก (Greenhouse 

farming) และผูป้ลกูพืชในรม่ (Indoor Farming) ทกุราย ความเขม้ของแสงธรรมชาติอาจผนัผวนตลอดทัง้วนัและ

เปล่ียนแปลงตามฤดกูาลตามธรรมชาติที่เราไม่สามารถจดัการได ้แลว้เราควรท าอย่างไรดีล่ะเพื่อใหม้ั่นใจว่าพชืของ

เราไดร้บัแสงที่ตอ้งการในการเจรญิเติบโตอยา่งพอเพียงตลอดทัง้ปี กลยทุธห์น่ึงที่มีประสิทธิภาพคอืการจดัการ Daily 

Light Integral (DLI) แลว้ท าไม DLI จงึมคีวามส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการเจรญิเติบโตและพฒันาการของพืช SL 

เราจะอธิบายอย่างละเอียดในล าดบัถดัไป 

 
แสงคืออะไร (What is light)  
 

แสงเป็นพลงังานอยา่งหนึง่ หากใชอ้ปุกรณท์ี่เหมาะสม เราสามารถตรวจจบัพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็กมากนีไ้ด้

และเราเรยีกแอนภุาคเล็กๆนีว้่าโฟตอนแสง  และเนื่องจากความยาวคลื่นแสงส่วนใหญ่ไม่อยู่ในช่วงที่สายตามนษุยจ์ะ

มองเห็นได ้หรือพืชไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้บทความนี ้SL เราจงึขอกลา่วถงึชว่งคลื่นแสงเฉพาะส่วนที่

มองเห็นไดข้องสเปกตรมั ซึง่ก็คือช่วงสเปกตรมัความยาวคลื่นระหว่าง 400 นาโนเมตรถึง 700 นาโนเมตร หรือที่

เรียกว่า visible light (รูปท่ี 1)  

 

 



 
รูปท่ี 1 The electromagnetic spectrum 

แสงที่ตกอยูใ่นชว่งความยาวคลืน่ท่ีใชง้านไดร้ะหวา่ง 400 - 700 นาโนเมตรจึงนิยมเรียกกนัอีกชื่อนึงว่า 

Photosynthetically Active Radiation (PAR) หรือชว่งแสงที่ใชส้  าหรบัการสงัเคราะหด์ว้ยแสง (รูปท่ี 2)  

 
รูปท่ี 2 ช่วงแสง 400-700 nm หรือท่ีเรียกวา่ ชว่ง Photosynthetically Active Radiation (PAR) 

 

หากพิจารณายอดเขาสีน า้เงิน (blue peak) และสีแดง (red peak) ของกราฟนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นส่ิงที่น่าสนใจคอื พืช

จะดดูใชง้านแสงในส่วนสีน า้เงินและสีแดงของสเปกตรมัไปใชง้านไดด้ีกวา่สีเขียวและสีเหลือง พืชไม่ค่อยใชแ้สงสีเขยีว 

ดงันัน้แสงที่สะทอ้นออกจากพืชส่วนใหญ่เป็นจึงเป็นสีเขียว และนัน้คือเหตผุลที่ท  าไมเรามองเห็นพชืเป็นสีเขียวนัน้เอง  
 

แล้วเราสามารถวัดความเข้มของแสงไดอ้ย่างไร (How should light intensity be measured?) 
 

เราสามารถวดัความเขม้ของแสงไดโ้ดยการนบัจ านวนโฟตอนท่ีตกลงสู่พืน้บนพืน้ท่ีผิวที่ก าหนด และส่ิงส าคญัมากที่

เราขอ้ย า้ส าหรบับทความนีค้ือ เราก าลังพดูถึงแสงทีเ่หมาะสมกบัการปลูกพืช ดังน้ันชว่งแสงทีเ่ราต้องการวัด
น้ันคือ ชว่ง PAR  

 



 
อย่างที่เคยไดย้ินกนัมาแลว้ในบทความอื่นของ SL LED คือเราสามารถวดัความเขม้แสงในหนว่ยอื่นเช่น foot 

candles และ ลเูมน (lumen) แต่การวดัเหล่านีไ้ม่ไดช้ว่ยในแง่ของการก าหนดคณุภาพแสงส าหรบัพืช การวดัลเูมนที่

ใชก้นันัน้เป็นการวดัความสวา่งของหลอดไฟทั่วไปท่ีใชง้านกบัมนษุยเ์ป็นหลกั เช่น หลอด bulb หลอด T8 โคมไฟ

floodlight โคมไฟ highbay ทั่วๆไป ซึ่งการวดัลเูมนนัน้จะรวมไปถึงปรมิาณแสงในช่วงเขยีวและสีเหลืองของ

สเปกตรมัดว้ย ไม่ไดส้นใจเฉพาะสีน า้เงินและสีแดงที่ส  าคญัต่อพืช การวดัค่าลเูมนนีจ้งึมีความเหมาะสมต่อสายตา

การใชง้านของมนษุย ์แต่อาจไม่เพียงพอต่อพชื พืชจะตอบสนองตอ่ช่วงคลื่นสีน า้เงินและแดงไดม้ากกวา่สีเหลือง 
 

ตวัอยา่งเช่น หากเราน าโคมไฟ LED GROW LIGHT 2 โคม มาเปรียบเทียบกนัดงัตวัอยา่งขา้งล่าง 
 

โคม LED GROW LIGHT #1 โคม LED GROW LIGHT #2 

- มีค่าลเูมน ที่ 1500 ลเูมน 

- หรือ ค่า LUX ที่ 500 LUX  

มีแสงในช่วงคลื่นแสงสีน า้เงินมาก  

- มีค่าลเูมน ที่ 2500 ลเูมน 

- หรือ ค่า LUX ที่ 800 LUX  

มีแสงในช่วงคลื่นแสงสีเหลืองมาก 

  
แน่นอนว่า เราตอ้งใหโ้คม LED GROW LIGHT # 2 ชนะอย่างใสสะอาด แต่ส าหรบัพืชแลว้เราอาจใชส่ิ้งที่ตาเราเห็น

มาตดัสินไม่ไดเ้ลย  
 

ข้อควรระวัง: จากที่กลา่วขา้งตน้นีค้ือเหตผุลหลกัที่คณุตอ้งปรบัเปล่ียนความเชื่อใหมว่า่ คณุสามารถตดัสินความ

สว่างของไฟ GROW LIGHT ไดด้ว้ยตาของคณุเอง ดว้ยเหตผุล 2 ขอ้คือ  

1. ขอ้แรกที่เราเพิ่งพดูถึงไปคือ ดวงตามนษุยข์องเราไม่ไวต่อ PAR แบบเต็มชว่ง ดงันัน้แสงที่มีแสงสีน า้เงินและ

สีแดงมากนัน้จะไมด่สูวา่งกว่าในสายตาคณุนกั เพราะสายตามนษุยไ์ม่ตอบสนองช่วงคลื่นแสงสีน า้เงินและ

สีแดง  

2. ขอ้ถดัมาคือรูมา่นตาของมนษุยปิ์ดและปิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อใหแ้สงเขา้ตาในปรมิาณที่เหมาะสม ทนัทีที่คณุ

ละสายตาจากแหล่งก าเนดิแสงหนึ่งไปยงัอีกแหล่งก าเนิดแสงหน่ึง รูม่านตาของคณุจะเปล่ียน และคณุจะ

สญูเสียจดุอา้งองิระหวา่งแหล่งแสงที่หน่ึงและสองทนัที นัน้เป็นเหตผุลที่ว่าเราไม่ควรมั่นใจในความคิดของ

เรามากนกั เพราะความคดิอาจไม่ใช่ขอ้เท็จจรงิทัง้หมดเนื่องดว้ยคนเรามขีอ้จ ากดัอยู่นัน้เอง 

 

ดังน้ันแล้วเราควรจะวดัความเข้มแสงทีเ่หมาะกับพืชได้อย่างไร? 

 

ดว้ยอปุกรณเ์รียกวา่ quantum flux sensor และออกแบบมาเพื่อนบัจ านวนโฟตอนท่ีตกลงบนพืน้ผิวในแต่ละวินาที 

เครื่องวดันีถ้กูออกแบบมาเพื่อวดัค่า PAR แบบเต็มชว่ง ดงันัน้จงึเหมาะอยา่งยิ่งส าหรบัจดุประสงคข์องเรา เมื่อน า

เครื่อง quantum flux sensor นีไ้ปวางใตแ้หล่งก าเนิดแสงใดๆ เครื่องจะเริ่มวดัอตัราโฟตอนท่ีกระทบพืน้ผิว sensor 



 
ค่าที่อ่านได ้μmol  ของโฟตอน / ตร.ม / วินาที (μmol/m2/s) เราเรียกการวดัเหล่านีว้า่ Photosynthetic Photon 

Flux Density (PPFD)  หรือที่เรยีกวา่ความเขม้แสงตกกระทบ การอ่านคา่ความเขม้แสงตกกระทบโดยทั่วไปอยู่

ในช่วง 200 ถงึ 2000 μmol/m2/s 

 

แล้วความเข้มแสงเท่าไรทีพ่ืชต้องการ (What intensity of light do plants need?) 
 

เราจะพยายามวดัความเขม้แสงไปท าไมกนัหากเราไม่ทราบวา่พืชของเราตอ้งการแสงมากนอ้ยเพยีงใด พชืใชแ้สงใน

การขบัเคลื่อนกระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสง ซึง่จะเปล่ียนคารบ์อนไดออกไซดแ์ละน า้ใหเ้ป็นพลงังานรูปแบบท่ีพืช

น าไปใชไ้ด ้ปฏิกิรยิาหลกัของการสงัเคราะหด์ว้ยแสงไดอ้ธิบายไวด้า้นล่าง 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 3 ปฏิกิยาการสงัเคราหแ์สงที่เปล่ียนน า้และคารบ์อนไดออกไซดใ์หเ้ป็นน า้ตาลและออกซิเจนทีใ่ชส้  าหรบัการ

เจรญิเติบโตของพชื 

 

ดงันัน้หากเราตอ้งการชว่ยใหพ้ืชเจรญิเติบโตไดด้ขีึน้ เราตอ้งเพิม่แสงเขา้ไปชว่ยอตัราการสงัเคราะหด์ว้ยแสง แต่ใน

ระดบัไหนล่ะถึงจะพอ  
 

กราฟดา้นล่างแสดงความสมัพนัธ ์เมื่อความเขม้ของแสงเพิ่มขึน้บนแกน X เสน้บนกราฟจะเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ใน

ตอนแรก ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่อตัราการสงัเคราะหแ์สงเพิ่มขึน้ตามสอดคลอ้งกนั อยา่งไรกต็าม อตัราการสงัเคราะหแ์สง



 
เพิ่มขึน้อยา่งมากในชว่งตน้เทา่นัน้ หลงัจากนัน้แมเ้ราจะเพิม่แสงสว่างเขา้ไปอีก การเจรญิเติบโตของพืชกจ็ะไม่มาก

เท่าไรนกั ท าใหเ้ราเห็นวา่ เราแคต่อ้งเพิม่แสงสวา่งใหเ้พยีงพอเพยีงใหเ้กิดการเติบโตในช่วงหนึ่งเทา่นัน้  
 

 
 

 

 

ตอนนีผู้ป้ลกูพืชคงมีค าถามในใจว่า PPFD ในช่วงไหนที่พืชสามารถใชไ้ดท้ี่สดุ จากขอ้มลูสถิติตา่งๆ ช่วงที่ดีส  าหรบั

ช่วงเพาะเมล็ดคือ 150 - 300 μmol/m2/s และระดบัท่ีดีส าหรบัการเพาะตน้อ่อนคือ 300-600 μmol/m2/s และร

มากกวา่ 600 μmol/m2/s. ส าหรบัการออกดอกและออกผล  
 

 
 

 

Daily light integral (DLI) 

 



 
ดว้ยความเขา้ใจเก่ียวกบั PPFD ตามที่กล่าวมาแลว้ คณุสามารถมอง DLI วา่เป็นการสะสมของ PPFD ตลอดทัง้วนั 

นัน้เอง DLI คือปรมิาณ PAR ที่ตกลงบนพืน้ผิวตารางเมตรตลอด 24 ชั่วโมง วดัเป็นโมล ( 1 mole = 1,000,000 

μmol)  

 

- PPFD มีหนว่ยเป็น μmol/m2/s  

- DLI มีหน่วยเป็น mol/m2/day  

- ดงันัน้เราอาจหาคา่ความสมัพนัธข์อง PPFD – DLI ไดจ้าก  

o µmol/m2/s (PPFD) x (3600 x จ านวนชั่วโมงที่ไดร้บัแสง) / 1,000,000 = DLI (moles/m2/day) 

 

DLI สงูสดุที่เราอาจไดร้บัคือประมาณ 60 mol·m-2·d-1 ที่เกิดขึน้ในวนัฟ้าโปรง่ไมม่ีเมฆบงัและมชี่วงกลางวนัยาว 

DLI ต ่าสดุที่อาจเกิดขึน้ คือนอ้ยกว่า 5 mol·m-2·d-1 ในวนัท่ีฟ้าปิดมีเมฆมากและชว่งกลางวนัสัน้ 

นอกจากนัน้โครงสรา้งและวสัดกุระจกของเรือนกระจกจะมีส่วนลดการส่องผา่นของแสงไปอีก 35-50% และส่ิงกีด

ขวางอื่นๆ เช่น ท่อลม ท่อพ่นน า้ ตะกรา้แขวนพืชต่างๆภายในเรือนกระจกกจ็ะลด DLI ลงไปอีก ดงันัน้ DLI เฉล่ีย

ภายในเรือนกระจกก็จะนอ้ยกว่า DLI กลางแจง้ภายนอกเรือนกระจกอีกดว้ย  
 

 
 

 



 
 

 

DLI And Plant Growing 

 

ตอนนีค้งมคี  าถามในใจว่า แลว้คา่ DLI ที่เท่าไรถงึจะเหมาะสมเพยีงพอต่อการปลกูพืช ตัง้แตช่่วงเพาะไปจนถึงช่วง

เจรญิเติบโตเตม็ที่ ค  าตอบคือขึน้อยู่กบัพืชผลนัน้ๆ พืชแต่ล่ะชนิดจะมีความตอ้งการแสงที่ไมเ่ท่ากนั  
 

 

 

 

 
 

แต่ DLI ขัน้ต ่าที่ greenhouse ทั่วไปควรท าไดค้ือ คือ 10-12 mol·m-2·d-1 โดยทั่วไปคณุภาพของพืชจะเพิม่ขึน้เมื่อ 

DLI เฉล่ียเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ DLI เพิม่ขึน้ การแตกกิ่ง (branching)   การหยั่งราก (rooting)  ความ

หนาของล าตน้ และออกดอกก็จะเพิ่มขึน้ ดงันัน้การควบคมุ DLI ที่เหมาะสมก็จะสามารถชว่ยใหผู้ผ้ลกูไดผ้ลผลิตที่ดี

ขึน้ไดเ้ป็นอย่างมาก  ผูป้ลกูควรท่ีจะเพิ่มปรมิาณแสงธรรมชาติใหถ้งึพืชผลใหไ้ดม้ากที่สดุ เช่น ควรเอาส่ิงกีดขวาง

ต่างๆออกใหไ้ดม้ากที่สดุ หมั่นเชด็กระจกใหแ้ดดส่องไดม้ากที่สดุ และลดจ านวนตะกรา้แขวนเหนือศีรษะ หรือผูป้ลกู 

สามารถเพิ่ม DLI ไดด้ว้ยการเสรมิ LED Grow Light ใหก้บั greenhouse ของคณุ ซงึท าใหผู้ป้ลกูควบคมุคา่ DLI ได้

ทัง้ความเขม้แสงและจ านวนชั่วโมงที่ตอ้งการใหค้วามสว่าง 
 

สามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม LED Grow Light ไดท้ี่ 02 348 0524 หรือ line official @SL  


