การจัดการแสงที่เหมาะสมเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับผูป้ ลูกพืช โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ลูกพืชเรือนกระจก (Greenhouse
farming) และผูป
้ ลูกพืชในร่ม (Indoor Farming) ทุกราย ความเข้มของแสงธรรมชาติอาจผันผวนตลอดทัง้ วันและ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลตามธรรมชาติท่เี ราไม่สามารถจัดการได้ แล้วเราควรทาอย่างไรดีล่ะเพื่อให้ม่นั ใจว่าพืชของ
เราได้รบั แสงที่ตอ้ งการในการเจริญเติบโตอย่างพอเพียงตลอดทัง้ ปี กลยุทธ์หนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือการจัดการ Daily
Light Integral (DLI) แล้วทาไม DLI จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช SL
เราจะอธิบายอย่างละเอียดในลาดับถัดไป
แสงคืออะไร (What is light)
แสงเป็ นพลังงานอย่างหนึง่ หากใช้อปุ กรณ์ท่เี หมาะสม เราสามารถตรวจจับพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็กมากนีไ้ ด้
และเราเรียกแอนุภาคเล็กๆนีว้ ่าโฟตอนแสง และเนื่องจากความยาวคลื่นแสงส่วนใหญ่ไม่อยู่ในช่วงที่สายตามนุษย์จะ
มองเห็นได้ หรือพืชไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ บทความนี ้ SL เราจึงขอกล่าวถึงช่วงคลื่นแสงเฉพาะส่วนที่
มองเห็นได้ของสเปกตรัม ซึง่ ก็คือช่วงสเปกตรัมความยาวคลื่นระหว่าง 400 นาโนเมตรถึง 700 นาโนเมตร หรือที่
เรียกว่า visible light (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 The electromagnetic spectrum
แสงที่ตกอยูใ่ นช่วงความยาวคลืน่ ที่ใช้งานได้ระหว่าง 400 - 700 นาโนเมตรจึงนิยมเรียกกันอีกชื่อนึงว่า
Photosynthetically Active Radiation (PAR) หรือช่วงแสงที่ใช้สาหรับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ช่วงแสง 400-700 nm หรือที่เรียกว่า ช่วง Photosynthetically Active Radiation (PAR)
หากพิจารณายอดเขาสีนา้ เงิน (blue peak) และสีแดง (red peak) ของกราฟนีส้ ะท้อนให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจคือ พืช
จะดูดใช้งานแสงในส่วนสีนา้ เงินและสีแดงของสเปกตรัมไปใช้งานได้ดีกว่าสีเขียวและสีเหลือง พืชไม่ค่อยใช้แสงสีเขียว
ดังนัน้ แสงที่สะท้อนออกจากพืชส่วนใหญ่เป็ นจึงเป็ นสีเขียว และนัน้ คือเหตุผลที่ทาไมเรามองเห็นพืชเป็ นสีเขียวนัน้ เอง
แล้วเราสามารถวัดความเข้มของแสงได้อย่างไร (How should light intensity be measured?)
เราสามารถวัดความเข้มของแสงได้โดยการนับจานวนโฟตอนที่ตกลงสู่พนื ้ บนพืน้ ที่ผิวที่กาหนด และสิ่งสาคัญมากที่
เราข้อยา้ สาหรับบทความนีค้ ือ เรากาลังพูดถึงแสงทีเ่ หมาะสมกับการปลูกพืช ดังนั้นช่วงแสงทีเ่ ราต้องการวัด
นั้นคือ ช่วง PAR

อย่างที่เคยได้ยินกันมาแล้วในบทความอื่นของ SL LED คือเราสามารถวัดความเข้มแสงในหน่วยอื่นเช่น foot
candles และ ลูเมน (lumen) แต่การวัดเหล่านีไ้ ม่ได้ชว่ ยในแง่ของการกาหนดคุณภาพแสงสาหรับพืช การวัดลูเมนที่
ใช้กนั นัน้ เป็ นการวัดความสว่างของหลอดไฟทั่วไปที่ใช้งานกับมนุษย์เป็ นหลัก เช่น หลอด bulb หลอด T8 โคมไฟ
floodlight โคมไฟ highbay ทั่วๆไป ซึ่งการวัดลูเมนนัน
้ จะรวมไปถึงปริมาณแสงในช่วงเขียวและสีเหลืองของ
สเปกตรัมด้วย ไม่ได้สนใจเฉพาะสีนา้ เงินและสีแดงที่สาคัญต่อพืช การวัดค่าลูเมนนีจ้ งึ มีความเหมาะสมต่อสายตา
การใช้งานของมนุษย์ แต่อาจไม่เพียงพอต่อพืช พืชจะตอบสนองต่อช่วงคลื่นสีนา้ เงินและแดงได้มากกว่าสีเหลือง
ตัวอย่างเช่น หากเรานาโคมไฟ LED GROW LIGHT 2 โคม มาเปรียบเทียบกันดังตัวอย่างข้างล่าง
โคม LED GROW LIGHT #1
- มีค่าลูเมน ที่ 1500 ลูเมน
- หรือ ค่า LUX ที่ 500 LUX
มีแสงในช่วงคลื่นแสงสีนา้ เงินมาก

โคม LED GROW LIGHT #2
- มีค่าลูเมน ที่ 2500 ลูเมน
- หรือ ค่า LUX ที่ 800 LUX
มีแสงในช่วงคลื่นแสงสีเหลืองมาก

แน่นอนว่า เราต้องให้โคม LED GROW LIGHT # 2 ชนะอย่างใสสะอาด แต่สาหรับพืชแล้วเราอาจใช้สิ่งที่ตาเราเห็น
มาตัดสินไม่ได้เลย
ข้อควรระวัง: จากที่กล่าวข้างต้นนีค้ ือเหตุผลหลักที่คณ
ุ ต้องปรับเปลี่ยนความเชื่อใหม่วา่ คุณสามารถตัดสินความ
สว่างของไฟ GROW LIGHT ได้ดว้ ยตาของคุณเอง ด้วยเหตุผล 2 ข้อคือ
1. ข้อแรกที่เราเพิ่งพูดถึงไปคือ ดวงตามนุษย์ของเราไม่ไวต่อ PAR แบบเต็มช่วง ดังนัน
้ แสงที่มีแสงสีนา้ เงินและ
สีแดงมากนัน้ จะไม่ดสู ว่างกว่าในสายตาคุณนัก เพราะสายตามนุษย์ไม่ตอบสนองช่วงคลื่นแสงสีนา้ เงินและ
สีแดง
2. ข้อถัดมาคือรูมา่ นตาของมนุษย์ปิดและปิ ดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้แสงเข้าตาในปริมาณที่เหมาะสม ทันทีท่ค
ี ณ
ุ
ละสายตาจากแหล่งกาเนิดแสงหนึ่งไปยังอีกแหล่งกาเนิดแสงหนึ่ง รูม่านตาของคุณจะเปลี่ยน และคุณจะ
สูญเสียจุดอ้างอิงระหว่างแหล่งแสงที่หนึ่งและสองทันที นัน้ เป็ นเหตุผลที่ว่าเราไม่ควรมั่นใจในความคิดของ
เรามากนัก เพราะความคิดอาจไม่ใช่ขอ้ เท็จจริงทัง้ หมดเนื่องด้วยคนเรามีขอ้ จากัดอยู่นนั้ เอง
ดังนั้นแล้วเราควรจะวัดความเข้มแสงทีเ่ หมาะกับพืชได้อย่างไร?
ด้วยอุปกรณ์เรียกว่า quantum flux sensor และออกแบบมาเพื่อนับจานวนโฟตอนที่ตกลงบนพืน้ ผิวในแต่ละวินาที
เครื่องวัดนีถ้ กู ออกแบบมาเพื่อวัดค่า PAR แบบเต็มช่วง ดังนัน้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสาหรับจุดประสงค์ของเรา เมื่อนา
เครื่อง quantum flux sensor นีไ้ ปวางใต้แหล่งกาเนิดแสงใดๆ เครื่องจะเริ่มวัดอัตราโฟตอนที่กระทบพืน้ ผิว sensor

ค่าที่อ่านได้ μmol ของโฟตอน / ตร.ม / วินาที (μmol/m2/s) เราเรียกการวัดเหล่านีว้ า่ Photosynthetic Photon
Flux Density (PPFD) หรือที่เรียกว่าความเข้มแสงตกกระทบ การอ่านค่าความเข้มแสงตกกระทบโดยทั่วไปอยู่
ในช่วง 200 ถึง 2000 μmol/m2/s
่ ืชต้องการ (What intensity of light do plants need?)
แล้วความเข้มแสงเท่าไรทีพ
เราจะพยายามวัดความเข้มแสงไปทาไมกันหากเราไม่ทราบว่าพืชของเราต้องการแสงมากน้อยเพียงใด พืชใช้แสงใน
การขับเคลื่อนกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ซึง่ จะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และนา้ ให้เป็ นพลังงานรูปแบบที่พืช
นาไปใช้ได้ ปฏิกิรยิ าหลักของการสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้อธิบายไว้ดา้ นล่าง

รูปที่ 3 ปฏิกิยาการสังเคราห์แสงที่เปลี่ยนนา้ และคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็ นนา้ ตาลและออกซิเจนทีใ่ ช้สาหรับการ
เจริญเติบโตของพืช
ดังนัน้ หากเราต้องการช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดขี นึ ้ เราต้องเพิม่ แสงเข้าไปช่วยอัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสง แต่ใน
ระดับไหนล่ะถึงจะพอ
กราฟด้านล่างแสดงความสัมพันธ์ เมื่อความเข้มของแสงเพิ่มขึน้ บนแกน X เส้นบนกราฟจะเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วใน
ตอนแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราการสังเคราะห์แสงเพิ่มขึน้ ตามสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม อัตราการสังเคราะห์แสง

เพิ่มขึน้ อย่างมากในช่วงต้นเท่านัน้ หลังจากนัน้ แม้เราจะเพิม่ แสงสว่างเข้าไปอีก การเจริญเติบโตของพืชก็จะไม่มาก
เท่าไรนัก ทาให้เราเห็นว่า เราแค่ตอ้ งเพิม่ แสงสว่างให้เพียงพอเพียงให้เกิดการเติบโตในช่วงหนึ่งเท่านัน้

ตอนนีผ้ ปู้ ลูกพืชคงมีคาถามในใจว่า PPFD ในช่วงไหนที่พืชสามารถใช้ได้ท่สี ดุ จากข้อมูลสถิติตา่ งๆ ช่วงที่ดีสาหรับ
ช่วงเพาะเมล็ดคือ 150 - 300 μmol/m2/s และระดับที่ดีสาหรับการเพาะต้นอ่อนคือ 300-600 μmol/m2/s และร
มากกว่า 600 μmol/m2/s. สาหรับการออกดอกและออกผล

Daily light integral (DLI)

ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับ PPFD ตามที่กล่าวมาแล้ว คุณสามารถมอง DLI ว่าเป็ นการสะสมของ PPFD ตลอดทัง้ วัน
นัน้ เอง DLI คือปริมาณ PAR ที่ตกลงบนพืน้ ผิวตารางเมตรตลอด 24 ชั่วโมง วัดเป็ นโมล ( 1 mole = 1,000,000
μmol)
-

PPFD มีหน่วยเป็ น μmol/m2/s

-

DLI มีหน่วยเป็ น mol/m2/day

-

ดังนัน้ เราอาจหาค่าความสัมพันธ์ของ PPFD – DLI ได้จาก
o µmol/m2/s (PPFD) x (3600 x จานวนชั่วโมงที่ได้รบ
ั แสง) / 1,000,000 = DLI (moles/m2/day)

DLI สูงสุดที่เราอาจได้รบ
ั คือประมาณ 60 mol·m-2·d-1 ที่เกิดขึน้ ในวันฟ้าโปร่งไม่มีเมฆบังและมีช่วงกลางวันยาว
DLI ต่าสุดที่อาจเกิดขึน้ คือน้อยกว่า 5 mol·m-2·d-1 ในวันที่ฟ้าปิ ดมีเมฆมากและช่วงกลางวันสัน
้

นอกจากนัน้ โครงสร้างและวัสดุกระจกของเรือนกระจกจะมีส่วนลดการส่องผ่านของแสงไปอีก 35-50% และสิ่งกีด
ขวางอื่นๆ เช่น ท่อลม ท่อพ่นนา้ ตะกร้าแขวนพืชต่างๆภายในเรือนกระจกก็จะลด DLI ลงไปอีก ดังนัน้ DLI เฉลี่ย
ภายในเรือนกระจกก็จะน้อยกว่า DLI กลางแจ้งภายนอกเรือนกระจกอีกด้วย

DLI And Plant Growing

ตอนนีค้ งมีคาถามในใจว่า แล้วค่า DLI ที่เท่าไรถึงจะเหมาะสมเพียงพอต่อการปลูกพืช ตัง้ แต่ช่วงเพาะไปจนถึงช่วง
เจริญเติบโตเต็มที่ คาตอบคือขึน้ อยู่กบั พืชผลนัน้ ๆ พืชแต่ล่ะชนิดจะมีความต้องการแสงที่ไม่เท่ากัน

แต่ DLI ขัน้ ต่าที่ greenhouse ทั่วไปควรทาได้คือ คือ 10-12 mol·m-2·d-1 โดยทั่วไปคุณภาพของพืชจะเพิม่ ขึน้ เมื่อ
DLI เฉลี่ยเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ DLI เพิม
่ ขึน้ การแตกกิ่ง (branching) การหยั่งราก (rooting) ความ
หนาของลาต้น และออกดอกก็จะเพิ่มขึน้ ดังนัน้ การควบคุม DLI ที่เหมาะสมก็จะสามารถช่วยให้ผผู้ ลูกได้ผลผลิตที่ดี
ขึน้ ได้เป็ นอย่างมาก ผูป้ ลูกควรที่จะเพิ่มปริมาณแสงธรรมชาติให้ถงึ พืชผลให้ได้มากที่สดุ เช่น ควรเอาสิ่งกีดขวาง
ต่างๆออกให้ได้มากที่สดุ หมั่นเช็ดกระจกให้แดดส่องได้มากที่สดุ และลดจานวนตะกร้าแขวนเหนือศีรษะ หรือผูป้ ลูก
สามารถเพิ่ม DLI ได้ดว้ ยการเสริม LED Grow Light ให้กบั greenhouse ของคุณ ซึงทาให้ผปู้ ลูกควบคุมค่า DLI ได้
ทัง้ ความเข้มแสงและจานวนชั่วโมงที่ตอ้ งการให้ความสว่าง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LED Grow Light ได้ท่ี 02 348 0524 หรือ line official @SL

