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บทคัดย่ อ
ประชากรในเขตเมืองบริ โภคผักในปริ มาณน้อยส่งผลให้ได้รับคุณค่าทางโภชนาการต่ากว่าเกณฑ์ขององค์การ
อนามัยโลก ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการขาดแคลนพื้นที่เกษตรกรรมในเขตเมือง รวมถึงปั จจัยทางสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก จึงเกิดแนวคิดในการปลูกพืชผักในอาคาร แต่ปัญหาสาคัญของแนวคิดนี้ คือแสงในอาคารที่มี
จากัด งานวิจัยนี้ จึงศึ กษาการประยุกต์ใช้แสงเที ยมจากไดโอดเปล่งแสง (LED) ซึ่ งปล่อยแสงในช่วงความยาวคลื่ น
จาเพาะ เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของพืชสวนครัว ได้แก่ โหระพา กะเพรา และแมงลัก โดยวิเคราะห์
ผลกระทบของแสงเทียมสี แดง น้ าเงิน และสี ผสมระหว่างแดงและน้ าเงินด้วยอัตราส่ วน 1:2 1:1 และ 2:1 ต่อฤทธิ์ ต้าน
อนุมูลอิสระ สารประกอบฟี นอล และการเจริ ญเติบโตของพืชสวนครัวดังกล่าว พบว่า ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระของแมงลัก
และสารประกอบฟี นอลของกะเพราภายใต้แสงผสมระหว่างแสงแดงต่อน้ าเงิน 2:1 มากกว่าแสงควบคุม (แสงขาว) แสง
สี น้ าเงิ นส่ งผลเชิ งบวกต่อความสู งของโหระพาและแมงลัก ในขณะที่ แสงสี แดงส่ งผลให้ใบกะเพราและใบแมงลักมี
น้ าหนั ก สดเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งไรก็ ต าม การตอบสนองภายใต้เ งื่ อ นไขทางแสงในแต่ ล ะชนิ ด พัน ธุ์ แ ตกต่ า งกัน อย่า ง
เฉพาะเจาะจง
ABSTRACT
According to World Health Organization (WHO), the vegetable consumption of urban population is quite
low resulting in low nutrition. One of the reasons is limit of agricultural area. Furthermore, environmental factor is
not suitable for cultivation. The method that use to solve the problem is indoor farming but, light in the building will
be limiting factor of the method. This study aims to the used of artificial light from Light Emitting Diode (LED)
which releases specific wavelength to increase quantity and nutrition in crop which includes sweet basil, holy basil,
and lemon basil. By analysis of the artificial lights including red, blue and mix light of red and blue in ratio of 1:1, 1:2
and 2:1 on the antioxidants capacity, phenolic compounds and growth of the crops. The result showed an antioxidants
capacity in lemon basil and amount of phenolic compound in holy basil under the ratio of 2:1 of mix light is higher
than the light control (white light). Blue light has positive effect on the height of sweet basil and lemon basil whereas,
red light has effect on the weight of holy basil and lemon basil. However, responses under different light conditions
of each species are specifically different.
คาสาคัญ: ไดโอดเปล่งแสง สารต้านอนุมูลอิสระ การเจริ ญเติบโต
Keywords: Light emitting diode, Antioxidants, Growth
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บทนา
จานวนประชากรที่ สูงขึ้น (Internet World Stats, 2017) เป็ นหนึ่ งในปั จจัยหลักที่ส่งเสริ มการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเขตเมือง และเกิดการบุกรุ กพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนรอบนอก ส่ งผลให้พ้ืนที่และ
ผลผลิตทางการเกษตรลดลงตามไปด้วย ทั้งในด้านผลผลิตและคุณภาพทางโภชนาการ ประเทศที่ กาลังพัฒนามีการ
บริ โภคผักและผลไม้ต่ากว่าข้อแนะนาขององค์การอนามัยโลก โดยมักบริ โภคอาหารที่เน้นแต่พลังงาน และยังขาดคุณค่า
ทางโภชนาการอื่นที่จาเป็ น อาทิ สารต้านอนุมูลอิสระ (WHO, 2003; สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2546) ที่
ช่วยลดความเสี่ ยงต่อโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ ง (Jin, Russell, 2010) อีกทั้ง ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์
ในบรรยากาศเป็ นเหตุให้เพิ่มความรุ นแรงในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองที่มีพ้ืนที่สี
เขี ยวต่ าและมี ปรากฏการณ์ เ กาะความร้ อ น (Urban heat island) ซึ่ ง กระบวนการดู ดซับ คาร์ บอนไดออกไซด์ใ น
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชเป็ นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปั ญหา โดยการปลูกพืชได้ปริ มาณมากจะเป็ นการ
จัดการพื้นที่ สีเขียวในเมืองได้เป็ นอย่างดี ด้วยเหตุน้ ี การศึกษาการปลูกพืชภายในอาคารหลากชนิ ดที่ จะนามาปลูกใน
เมืองและการหาแนวทางเพิ่มปริ มาณและคุณค่าทางโภชนาการของผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็ นหัวข้อวิจยั สาคัญและ
ควรได้รับการศึ กษาอย่างเร่ งด่ วน หนึ่ งในแนวทางสาคัญที่ จะช่ วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ คื อ เกษตรในเมื อง (Urban
Agriculture) ซึ่งมีขอ้ จากัดในเรื่ องพื้นที่ มลภาวะ และคุณภาพของดิน ส่ งผลให้นิยมปลูกพืชในอาคารแต่ก็มีขอ้ จากัดใน
ด้านการขาดแสง ดังนั้นจึงมีการใช้แสงจากหลอดไฟในการแก้ไขปั ญหาความไม่เหมาะสมด้านแสง
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงประสงค์ที่จะศึกษาแนวทางในการปลูกผักสวนครัวในเขตเมือง เพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณค่าทางโภชนาการของพืช โดยศึกษาการตอบสนองของฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ปริ มาณสารประกอบฟี นอล และ
การเจริ ญเติบโตของพืชสกุล Ocimum ที่พบในไทย ได้แก่ กะเพรา โหระพา และแมงลัก ต่อแสงจากไดโอดเปล่งแสง
(Light-emitting diode: LED) เนื่องจากหลอด LED สามารถเป็ นแหล่งกาเนิดแสงในช่วงความยาวคลื่นที่จาเพาะได้ ด้วย
วิธีการเพาะปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินหรื อการปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิ กส์ (Hydroponics) เนื่ องจากการปลูกพืชแบบไฮโดร
พอนิ ก ส์ ส ามารถควบคุ มสภาพการเพาะปลูก และแก้ปั ญหาพื้น ที่ จ ากัดต่ อการเพาะปลูก ได้ (ดิ เ รก, 2550) พื ชสกุล
Ocimum เป็ นพืชในสกุลผักสวนครัวที่มีกลิ่นเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไทยและมีความต้องการสู งจากภาคเภสัชกรรม
เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและสารประกอบฟี นอลที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ อันเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญใน
ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่ องสาอาง (Dou et al., 2017; Teofilovic et al., 2017) ในการศึ กษานี้ เลือกใช้ LED ซึ่ งเป็ น
แหล่งกาเนิ ดแสงที่ ประหยัดพลังงานกว่าแหล่งกาเนิ ดแสงชนิ ดอื่น และเลือกศึ กษาแสงสี แดง และน้ าเงิ น เนื่ องจากมี
งานวิจยั ที่ผา่ นมารายงานว่าแสงสี แดงและสี น้ าเงินจาก LED สามารถกระตุน้ สารต้านอนุมูลอิสระในพืชได้ (Shiga et al.,
2009; Shao et al., 2015) โดยทาการศึกษาเงื่อนไขชนิ ดแสง LED ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย แสงสี ขาว ซึ่ งใช้เป็ นชุด
ควบคุม แสงสี แดง แสงสี น้ าเงิน และแสงสี แดงต่อน้ าเงินที่มีอตั ราส่ วนที่แตกต่างกัน (1:2 1:1 และ 2:1) ด้วยระยะเวลาที่
อยูภ่ ายใต้แสงแตกต่างกัน (7 และ 14 วัน) เพื่อศึกษาปั จจัยทางชนิ ดของแสง LED ต่อการเพาะปลูกพืชสกุล Ocimum ใน
พื้นที่ ในอาคาร (Indoor) โดยวิเคราะห์ ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระ (Antioxidant capacity) สารประกอบฟี นอล (Phenolic
compounds) และการเจริ ญเติบโต (ความสู ง พื้นที่ใบ และน้ าหนักใบ) ผลสรุ ปที่ได้จากงานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
การประยุกต์ใช้เกษตรในเมืองและเป็ นแนวทางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของพืชจากการ
ใช้แสง LED
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาการตอบสนองของฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ ปริ มาณสารประกอบฟี นอล และการเจริ ญเติบโตของ
กะเพรา โหระพา และแมงลัก ต่อเงื่อนไขชนิดแสง LED ที่แตกต่างกัน
วิธีการวิจยั
ในการศึกษานี้ จะทาการศึกษาการตอบสนองของฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ปริ มาณสารประกอบฟี นอล และการ
เจริ ญเติบโตภายใต้เงื่อนไขทางแสงสี ขาว (W) แดง (R) น้ าเงิน (B) และสัดส่ วนแสงสี แดงต่อน้ าเงินที่แตกต่างกัน ได้แก่
1 ต่อ 1 (1R:1B) 1 ต่อ 2 (1R:2B) และ 2 ต่อ 1 (2R:1B) โดยมีวธิ ีการวิจยั ดังต่อไปนี้
1) การเตรี ยมเมล็ดและเตรี ยมการปลูก
ทาการเพาะกล้าเป็ นเวลา 5 วัน ก่อนลงปลูกในภาชนะปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิ กส์ดว้ ยระบบรากแช่ แบบ
เติ มอากาศ ด้วยสารละลายธาตุอาหารปุ๋ ยเอและปุ๋ ยบี ที่ความเข้มข้นของสารอาหาร 700 - 1,120 ppm อี กทั้ง ปรั บ
สารละลายให้มีค่าความเป็ นกรดด่างอยูใ่ นช่วง 5.5 – 6.5 และค่านาไฟฟ้าอยูใ่ นช่วง 1.8 – 2.2 mS/cm ตามวิธีการปลูกพืช
แบบไฮโดรพอนิกส์ของ ดิเรก (2550) จากนั้น ทาการติดตั้งระบบไฟ LED ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขกรณี ศึกษา โดยควบคุม
ให้มีความเข้มแสง 200 – 300 µmol/m2/s ที่ระยะห่างจากหลอดไฟ 25 เซนติเมตร เนื่องจากเป็ นความเข้มแสงที่เหมาะสม
ต่อการเพาะปลูกโหระพาภายในห้องควบคุม (Costa et al., 2013) ความเข้มแสงของแผงไฟที่วดั ได้ แสดงดังตารางที่ 1
และความยาวคลื่นแสงของแผงไฟดังรู ปที่ 1
ตารางที่ 1 ความเข้มแสงของแผงไฟ (หน่วย µmol/m2/s)
แสงสี
รวมทุกแสง เฉพาะแดง เฉพาะน้ าเงิน
(400-700
(600-700
(400-499
nm)
nm)
nm)
ขาว (W)
231.59±6.64 47.45±1.41 90.56±2.17
น้ าเงิน (B)
209.24±0.72 0.45±0.05
204.19±0.76
แดงต่อน้ าเงิน 211.98±5.17 72.70±2.91 135.92±6.89
1 ต่อ 2
(1R:2B)
แดงต่อน้ าเงิน 216.69±7.92 97.73±3.38 116.39±4.50
1 ต่อ 1
(1R:1B)
แดงต่อน้ าเงิน 205.32±2.02 116.22±1.79 86.83±2.24
2 ต่อ 1
(2R:1B)
แดง (R)
200.63±0.38 199.60±0.31 0.25±0.01
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2) ทดลอง
ศึกษาฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ ปริ มาณประกอบสารฟี นอล และการเจริ ญเติบโตของพืชสกุล Ocimum ภายใต้
เงื่อนไขชนิดแสง LED ที่แตกต่างกัน โดยทาการเพาะกล้าเป็ นเวลา 5 วัน และนาไปปลูกต่อภายในโรงเรื อนเป็ นเวลา 14
วัน หลังจากนั้น ย้ายต้นกล้าไปไว้ภายใต้เงื่อนไขทางแสงตามที่กาหนดชนิ ดละ 6 ต้นต่อเงื่ อนไขต่อการทดลองซ้ า จน
ครบ 7 วัน และทาเก็บตัวอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทดลองเงื่อนไขแสงเป็ นระยะเวลา 7 วัน จานวนชนิ ดพันธุ์ละ 3 ต้นต่อเงื่อนไข
แสง ส่วนต้นที่เหลือปลูกต่ออีก 7 วัน และทาการเก็บตัวอย่างที่อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขทางแสงเป็ นระยะเวลา 14 วัน
3) วิเคราะห์การเจริ ญเติบโต
ทาการวัดพื้นที่ใบที่ขยายเต็มที่ (fully expanded leaves) จานวน 3 ใบต่อต้น โดยถ่ายรู ปที่มีสเกลพื้นหลัง
จากนั้น วิเคราะห์พ้นื ที่ใบด้วยโปรแกรม ImageJ (Schneider et al., 2012) วัดความสู งด้วยไม้บรรทัดโดยตัดบริ เวณโคน
ต้นตัวอย่างใกล้ผิวของวัสดุปลูก และวัดน้ าหนักใบสดด้วยเครื่ องชัง่ 2 ตาแหน่ง ของบริ ษทั Sartorius รุ่ น A4100 S
4) วิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและปริ มาณสารประกอบฟี นอล
วิธีการสกัดสารละลายตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระและสารประกอบฟี นอลด้วยการนา
ตัวอย่างใบทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวได้ใส่ในสารละลายเมทานอลที่ความเข้มข้น ร้อยละ 80 ด้วยปริ มาณ 15 มิลลิลิตร จากนั้น
นาหลอดทดลองมาป้ องกันแสง โดยการห่ อด้วยแผ่นอะลูมิเนี ยมและเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 24
ชัว่ โมง แล้วกรองด้วยชุดกรองสาร และทาการเก็บสารสกัดตัวอย่างให้อยู่ในรู ปของสารละลายโดยเก็บรักษาสภาพ
สารละลายตัวอย่างที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส ทั้งนี้ กระบวนการวิเคราะห์ท้ งั หมดจะอยูภ่ ายใต้สภาวะที่มีแสงน้อย
หรื อในที่มืดด้วยการป้ องกันแสงจากแผ่นอะลูมิเนียมดังจะกล่าวรายละเอียดการวิเคราะห์ปริ มาณสารดังต่อไปนี้
4.1) การวิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH
การวิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH จะใช้วิธีการของ Sharma, Bhat (2009) เริ่ มต้นจาก
เตรี ยมสารละลาย DPPH ให้มีความเข้มข้น 50 ไมโครโมลาร์ ในเมทานอล จากนั้น นาสารละลาย DPPH ปริ มาตร 3.8
มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายตัวอย่าง 0.2 มิลลิลิตร โดยใช้เมทานอลแทนสารละลายตัวอย่างเพื่อแก้ไขความแปรปรวน
ของสี สารละลายตัวอย่าง และใช้เมทานอล ร้อยละ 95 4 มิลลิลิตร และสารละลาย DPPH 4 มิลลิลิตร เป็ นสารควบคุม
การดูดกลืนแสงคลาดเคลื่อน จากนั้น นาไปไว้ในความมืดเป็ นเวลา 30 นาที ก่อนวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ องวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของสารละลายที่ ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร เพื่อทดสอบหาฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระจะเที ยบค่า DPPH
radical กับกราฟมาตรฐานของกรดแอสคอร์ บิกที่ ความเข้มข้น 0 – 50 ไมโครโมล ในหน่ วยมิลลิกรั มเที ยบเท่ากรด
แอสคอร์บิกต่อกรัมของตัวอย่าง (mg AA g extract-1) โดยคานวณค่า DPPH radical ได้จากสมการที่ 1.1
(A0 - A1) - (B - C)
× 100
DPPH radical scavenging (%) =
(A0 - A1)
(1.1)
โดย
A1 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ ร้อยละ 95 เมทานอล 4 มิลลิลิตร
A0 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH 4 มิลลิลิตร
B คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่าง 0.2 มิลลิลิตร ผสมกับ 3.8 มิลลิลิตร ของสารละลาย DPPH
C คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่าง 0.2 มิลลิลิตร ผสมกับ 3.8 มิลลิลิตร ของเมทานอล
4.2) การวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลทั้งหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu
การวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลทั้งหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu ตามวิธีการของ Chen et
al., (2002) ดาเนินการโดยนาสารละลายตัวอย่างมา 0.4 มิลลิลิตร ผสมกับ 2.8 มิลลิลิตรของร้อยละ 2 โซเดียมคาร์ บอเนต
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เป็ นเวลา 2 นาที จากนั้น ใส่ 0.8 มิลลิลิตรของ 1 นอร์มอล สารละลาย Folin-Ciocalteu (FCR) แล้วนาไปไว้ในความมืดที่
อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 25 นาที ก่อนวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ องวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 730 นาโนเมตร
เพื่อทดสอบหาปริ มาณสารฟี นอลทั้งหมดโดยเที ยบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิกที่ความเข้มข้นต่างๆ ในหน่ วย
มิลลิกรัมเทียบเท่ากรดแกลลิกต่อกรัมของตัวอย่าง (mg GAE g extract-1)
5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นาข้อมูลที่ได้จากข้างต้นมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS 23.0 ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) และทาการทดสอบหลังการวิเคราะห์ (post hoc test) โดยใช้วิธี Turkey
เป็ นการเปรี ยบเทียบพหุคูณ (Multiple comparison) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05
ผลและอภิปรายการทดลอง
1) ผลการทดลองการตอบสนองของฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและปริ มาณสารประกอบฟี นอล
จากการศึกษานี้พบว่าฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและสารประกอบฟี นอลของทั้ง 3 ชนิ ดพันธุ์ ภายใต้เงื่อนไขทาง
แสงเกือบทุกกรณี ไม่มีความแตกต่างจากแสงสี ควบคุม (แสงสี ขาว) ยกเว้น ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระของแมงลักและปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลของกะเพราภายใต้แสงสี แดงต่อน้ าเงิ น 2 ต่อ 1 เป็ นระยะเวลา 14 วัน มากกว่าแสงสี ขาวอย่างมี
นัยสาคัญ (p=0.001 และ p=0.000) โดยแสดงค่าปรับเทียบฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและปริ มาณสารประกอบฟี นอลเทียบกับ
ค่าของชุดการทดลองภายใต้แสงสี ขาวในระยะเวลา 7 วัน เป็ นมาตรฐานดังรู ปที่ 2 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อมูล
เปรี ยบเที ยบฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระและสารประกอบฟี นอลภายใต้เงื่ อนไขแต่ละชนิ ดแสงพบว่า กะเพราที่ ปลูกภายใต้
เงื่อนไขทางแสงสี แดงต่อน้ าเงิน 1 ต่อ 2 เป็ นระยะเวลา 7 วัน มีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าแสงสี น้ าเงินเพียงอย่างเดียว
ถึง 2 เท่า (p=0.035) (รู ป 2ก) และกะเพราที่ปลูกภายใต้เงื่อนไขทางแสงสี แดงต่อน้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็ นระยะเวลา 14 วัน มี
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลมากกว่าปลูกกะเพราภายใต้แสงสี อื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญ อย่างน้อย 1.7 เท่า หรื อ ร้อยละ 41.5
(p=0.001) (รู ป 2ข) โหระพาที่ปลูกภายใต้เงื่ อนไขทางแสงสี น้ าเงินเป็ นระยะเวลา 14 วัน มีปริ มาณสารประกอบฟี นอล
มากกว่า 1.7 เท่า เมื่อเทียบกับปลูกภายใต้แสงสี แดงต่อน้ าเงิน 1 ต่อ 1 อย่างมีนยั สาคัญ (p=0.036) (รู ป 2ข) และแมงลักที่
ปลูกภายใต้เงื่อนไขทางแสงสี แดงต่อน้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็ นระยะเวลา 14 วัน มีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าประมาณ 1.7 –
2.6 เท่า เมื่อเทียบกับปลูกภายใต้แสงสี อื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญ (p=0.0001) ยกเว้น ภายใต้แสงสี น้ าเงินล้วน (รู ป 2ก) ส่ วน
ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระของโหระพา (p=0.397; 7 วัน, p=0.414; 14 วัน) และปริ มาณสารประกอบฟี นอลของแมงลัก (p=
0.075; 7 วัน, p=0.055; 14 วัน) ภายใต้ทุกเงื่อนไขชนิ ดแสงไม่มีความแตกต่างกัน (รู ป 2ก และ 2ข ตามลาดับ) การ
ตอบสนองของฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและปริ มาณสารประกอบฟี นอลภายใต้เงื่อนแสงที่ระยะเวลาการให้แสงแตกต่างกัน
พบได้ว่า ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระของโหระพาภายใต้แสงสี แดงและแสงสี แดงต่อน้ าเงิ น 1 ต่อ 1 ที่ ระยะเวลา 7 วัน มี
ความสามารถในการทาลายอนุมูลอิสระมากกว่าภายใต้แสงเป็ นระยะเวลา 14 วัน อย่างมีนยั สาคัญ คิดเป็ นร้อยละ 41 และ
51 (p=0.008 และ 0.007) และในแมงลักภายใต้เงื่อนไขทางแสงสี ขาว น้ าเงิน และแสงสี แดงต่อน้ าเงิน 1 ต่อ 1 ที่ระยะเวลา
7 วัน มีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระมากกว่าภายใต้แสงเป็ นระยะเวลา 14 วัน อย่างมี นัยสาคัญ คิ ดเป็ นอย่างน้อยร้ อยละ 48
(p≤0.015) (รู ปที่ 2ก) สารประกอบฟี นอลของโหระพาภายใต้แสงสี แดงต่อน้ าเงิน 1 ต่อ 1 เป็ นระยะเวลา 7 วัน มากกว่า
ภายใต้แสงเป็ นระยะเวลา 14 วัน อย่างมีนยั สาคัญ คิดเป็ นร้อยละ 52 (p=0.021) และในกะเพราภายใต้เงื่อนไขทางแสงสี
แดงต่อน้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็ นระยะเวลา 14 วัน มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลมากกว่าภายใต้แสงเป็ นระยะเวลา 7 วัน อย่างมี
นัยสาคัญ คิดเป็ นร้อยละ 51 (p=0.024) (รู ปที่ 2ข) ซึ่ งเป็ นเพียงการตอบสนองชนิ ดเดียวที่มีปริ มาณสารประกอบฟี นอล
เพิ่มมากขึ้นภายใต้เงื่ อนแสงที่ ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น กล่าวโดยสรุ ปคือ โหระพาและแมงลักภายใต้เงื่ อนไขทางแสงที่
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ระยะเวลามากขึ้นจะทาให้ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและปริ มาณสารประกอบฟี นอลลดลง ส่วนกะเพราพบความแตกต่างของ
เงื่อนไขระยะเวลาภายใต้แสงสี แดงต่อน้ าเงินสัดส่วน 2 ต่อ 1 มากขึ้นทาให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลมากขึ้น
พืชมีการตอบสนองของสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟี นอลต่อปั จจัยทางแสง ไม่วา่ จะเป็ น ความ
เข้มแสง ชนิดของแสง คุณภาพของแสง และช่วงเวลาในการให้แสง และเซลล์รับแสง (photoreceptors) มีการตอบสนอง
ต่อกระบวนการสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟี นอลที่ช่วงความยาวคลื่นแสงที่เจาะจง ดังนั้น แสงจึง
เป็ นปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญในการกระบวนการสร้างและสลายสารของพืช ทั้งนี้ พืชสามารถสร้างสารทุติยภูมิ
(Secondary metabolites) จากสารปฐมภูมิ (Primary metabolites) เช่น คาร์โบไฮเดรต และกรดอะมิโน ในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อม (Carvalho et al., 2016; Bantis et al., 2016) โดยสารประกอบฟี นอลและสารต้านอนุมูลอิสระเป็ นหนึ่ งใน
สารทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี แ สงเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในกระบวนการผลิ ต กล่ า วคื อ แสงสี น้ า เงิ น และแสงสี แ ดงมี ผ ลต่ อ การผลิ ต
สารประกอบฟี นอล ส่วนความยาวคลื่นแสงที่ใกล้เคียงกับแสงสี น้ าเงินอย่างเช่นรังสี อลั ตราไวโอเลต (ultraviolet) ก็มีผล
ต่อการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นกัน (Lattanzio et al., 2006) นอกจากนี้ สารประกอบฟี นอลยังเป็ นหนึ่ งในสาร
ต้านอนุมูลอิสระ โดยผูศ้ ึกษาคาดว่าผลของการทดลองฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและปริ มาณสารประกอบฟี นอลเป็ นไปใน
2ก

รู ปที่ 2 ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระเที ยบกับค่าของชุดการทดลองภายใต้แสงสี ขาวในระยะเวลา 7 วัน (2ก) และปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลเที ยบกับค่าของชุ ดการทดลองภายใต้แสงสี ขาวในระยะเวลา 7 วัน (2ข) ของโหระพา
กะเพรา และแมงลัก ภายใต้เงื่อนไขทางแสงสี ขาว น้ าเงิน แดง และแสงสี แดงต่อน้ าเงินที่มีอตั ราส่ วน 1:2 1:1
และ 2:1 เป็ นระยะเวลา 7 และ 14 วัน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 0.05 (สัญลักษณ์ a, b ระบุความแตกต่างทางนัยสาคัญระหว่างเงื่อนไขทางแสง สัญลักษณ์ *
ระบุความแตกต่างทางนัยสาคัญระหว่างระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขทางแสง)
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2ข

รู ปที่ 2 ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระเที ยบกับค่าของชุดการทดลองภายใต้แสงสี ขาวในระยะเวลา 7 วัน (2ก) และปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลเที ยบกับค่าของชุ ดการทดลองภายใต้แสงสี ขาวในระยะเวลา 7 วัน (2ข) ของโหระพา
กะเพรา และแมงลัก ภายใต้เงื่อนไขทางแสงสี ขาว น้ าเงิน แดง และแสงสี แดงต่อน้ าเงินที่มีอตั ราส่ วน 1:2 1:1
และ 2:1 เป็ นระยะเวลา 7 และ 14 วัน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 0.05 (สัญลักษณ์ a, b ระบุความแตกต่างทางนัยสาคัญระหว่างเงื่อนไขทางแสง สัญลักษณ์ *
ระบุความแตกต่างทางนัยสาคัญระหว่างระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขทางแสง) (ต่อ)
ทิศทางเดียวกัน แต่ผลที่ออกมานั้นไม่มีแนวโน้มว่าฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและปริ มาณสารประกอบฟี นอล
ภายใต้เงื่อนไขทางแสงจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เช่นเดียวกับรายงานของ Huang, Ou, Prior (2005) กล่าวว่าปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลไม่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถต้านออกซิเดชันรวม แต่วา่ รายงานของ Kwee, Niemyer (2011)
ที่ระบุวา่ โหระพา 15 ชนิดพันธุ์ ที่ปลูกในสภาวะแสงธรรมชาติ มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลที่เป็ นปริ มาณสารสาคัญ
ในการตรวจวัดคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ
งานวิจยั ที่ ผ่านมามีการศึ กษาเกี่ ยวกับเงื่ อนไขแสงต่อฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระและสารประกอบฟี นอลของ
โหระพาเพียงเล็กน้อย ส่วนการศึกษาในกะเพราและแมงลักยังไม่พบข้อมูลการศึกษามาก่อนโดยโหระพาภายใต้เงื่อนไข
แสงสี น้ าเงินมีผลต่อการสะสมการผลิต phenylalanine ammonia lyase (PAL) ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ในการผลิตสารประกอบ
ฟี นอล อาทิ phenylpropanoid จึงทาให้มีสารประกอบฟี นอลสู งกว่าแสงสี แดงและขาวล้วน (Nadeem et al., 2019) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั นี้ (รู ป 2ข) แต่ขดั แย้งกับงานวิจยั ของ Shiga et al. (2009) ที่ระบุวา่ โหระพาที่เพาะปลูกภายใต้แสง
สี แดงและแสงสี ขาวมีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและสารประกอบฟี นอลสูงกว่าภายใต้แสงสี น้ าเงิน
นอกจากนี้ ข้อมูลของ Piovene et al. (2015) พบว่าฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ ฟี นอล และฟลาโวนอยด์ใน
โหระพาภายใต้แสง LED ด้วยสัดส่วนของแสงสี แดงต่อแสงสี น้ าเงินแต่ละสัดส่ วนไม่มีความแตกต่างกัน แต่ทุกสัดส่ วน
แสงมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากแสงควบคุม (หลอดฟลูออเรสเซนต์) เช่นเดียวกับการศึกษานี้ ที่ฤทธิ์ ต้านอนุมูล
อิสระและสารประกอบฟี นอลมีแนวโน้มไม่แตกต่างกันและไม่แตกต่างจากแสงควบคุม (แสงสี ขาว) อาจมาจากชนิ ด
ของหลอดไฟที่ใช้ในการทดลองเป็ นแบบ LED ทั้งหมด (รู ป 2ก และ 2ข) แม้วา่ Taulavuori et al. (2018) จะระบุว่า
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โหระพาและArugula ภายใต้เงื่ อนไขทางแสงสี น้ าเงิ น ที่ เพิ่มขึ้ นมี ผลให้ปริ มาณการสังเคราะห์ สารประกอบฟี นอล
และพฤกษเคมี (phytochemical) มากกว่าสี แดงเพียงอย่างเดียว จึงสามารถกล่าวสรุ ปโดยรวมได้วา่ การใช้แสงสี แดงผสม
กับแสงสี น้ าเงิ นดี กว่าใช้แสงสี เดี ยว แต่ผลผลิตทางกายภาพจะลดลงเมื่ อสัดส่ วนของแสงสี น้ าเงิ นถึงค่าจากัดค่าหนึ่ ง
เนื่ องจากแสงสี น้ าเงินเกินขีดจากัดจะเป็ นการลดความจุในการรับแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ทั้งนี้
การตอบสนองขึ้นกับชนิ ดพันธุ์ (Hernandez, Kubota, 2016; Dou et al., 2017) โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กะเพรามีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระภายใต้เงื่อนไขทางแสงด้วยสัดส่ วนแสงสี แดงต่อน้ าเงิน 1 ต่อ 2 เป็ นระยะเวลา 7 วัน มากกว่าแสงสี น้ า
เงินล้วน และกะเพรามีปริ มาณสารประกอบฟี นอลภายใต้เงื่อนไขทางแสงด้วยสัดส่ วนแสงสี แดงต่อน้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็ น
ระยะเวลา 14 วัน มากกว่าแสงสี อื่นๆ เนื่ องจากแสงสี น้ าเงิ น (ในช่วงความยาวคลื่นแสง 400 - 500 นาโนเมตร) มีการ
ดูดกลืนแสงโดย Photoreceptor proteins ที่จะตอบสนองจาเพาะช่วงคลื่นแสงที่ชดั เจน ทั้งนี้ ศักยภาพในการผลิตขึ้นกับ
ความทดทานต่อความเครี ยดแสงของแต่ละชนิ ดพันธุ์พืช (Gitelson et al., 2017; Bantis et al., 2016) ยิ่งกว่านั้น โหระพา
ภายใต้เงื่อนไขชนิ ดแสงสี น้ าเงินจากหลอด LED ยังส่ งผลให้ความหนาแน่นของปากใบเพิ่มขึ้น ส่ งเสริ มกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงและกระบวนการผลิตภายในของพืช (Jensen et al., 2018) ในด้านของระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขทาง
แสงที่มากขึ้นอาจไม่เป็ นผลเชิงบวกเสมอไป เช่นเดียวกับงานศึ กษานี้ ที่พบว่าฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบ
ฟี นอลของโหระพาและแมงลักภายใต้เงื่อนไขทางแสงเป็ นระยะเวลา 7 วัน มีมากกว่าระยะเวลา 14 วัน อย่างมีนยั สาคัญ
(p≤0.021) แต่กะเพราภายใต้เงื่อนไขทางแสงสี แดงต่อแสงสี น้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็ นระยะเวลา 14 วัน มีการสะสมปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลมากกว่าระยะเวลา 7 วัน อย่างมีนยั สาคัญ (p=0.024) เพียงชนิดพันธุ์เดียวที่มีการสะสมเมื่อระยะเวลา
มาขึ้น (รู ป 2ก) ซึ่งเป็ นไปตามการศึกษาของ Taulavuori et al. (2016) กล่าวว่า โหระพาภายใต้สัดส่ วนแสงผสมระหว่าง
แสงสี แดงและแสงสี น้ าเงินไม่มีการส่งเสริ มการสะสมสารประกอบฟี นอลในระยะเวลาที่มากขึ้น แต่ในผักกาดแดง (red
leaf lettuce) มีการสะสมของปริ มาณสารประกอบฟี นอลเมื่ออยูภ่ ายใต้เงื่อนไขทางแสงที่เพิ่มมากขึ้น โดยระบุได้วา่ การ
ปรับตัวของพืชจากการตอบสนองฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟี นอลต่อเงื่อนไขทางแสงแตกต่างกันขึ้นกับ
แต่ละชนิดพันธุ์
2) ผลการทดลองการตอบสนองของการเจริ ญเติบโต
จากการศึ กษานี้ พบว่าการตอบสนองด้านการเจริ ญเติบโตของทั้ง 3 ชนิ ดพันธุ์ ภายใต้สภาวะเงื่ อนไขทาง
แสงเกือบทุกกรณี ไม่มีความแตกต่างจากแสงสี ควบคุม (แสงสี ขาว) โดยเฉพาะพื้นที่ใบภายใต้ทุกเงื่อนไขทางแสงให้ผล
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p≥0.272) ดังแสดงข้อมูลค่าปรับเที ยบความสู งและน้ าหนักใบของโหระพา กะเพรา
และแมงลัก ซึ่งเทียบกับค่าของชุดการทดลองภายใต้แสงสี ขาวในระยะเวลา 7 วัน เป็ นมาตรฐานดังรู ปที่ 3 หากนาข้อมูล
ความสู งและน้ าหนักของใบเปรี ยบเที ยบระหว่างภายใต้เงื่ อนไขแต่ละชนิ ดแสงกับแสงควบคุม (แสงขาว) จะพบว่า
โหระพาภายใต้แสงสี แดงเป็ นระยะเวลา 14 วัน มีความสู งน้อยกว่าแสงสี ขาวอย่างมีนัยสาคัญ คิดเป็ นร้อยละ 24 (p=
0.0001) ส่ วนแมงลักภายใต้แสงสี แดงต่อน้ าเงิ น 2 ต่อ 1 เป็ นระยะเวลา 14 วัน มี ความสู งน้อยกว่าแสงสี ขาวอย่างมี
นัยสาคัญ คิดเป็ นร้อยละ 31 (p=0.0001) (รู ปที่ 3ก) และแมงลักภายใต้แสงสี แดงต่อน้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็ นระยะเวลา 14 วัน มี
น้ าหนักใบน้อยกว่าแสงสี ขาวอย่างมีนยั สาคัญ คิดเป็ น 3.12 เท่า หรื อร้อยละ 68 (p=0.007) (รู ปที่ 3ข) และกะเพรามีเพียง
น้ าหนักใบเท่านั้นที่แตกต่างจากแสงควบคุม โดยกะเพราภายใต้เงื่อนไขทางแสงสี แดงต่อน้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็ นระยะเวลา
14 วัน มีน้ าหนักใบมากกว่าแสงสี ขาวอย่างมีนยั สาคัญ คิดเป็ น 1.92 เท่า หรื อร้อยละ 48 (p=0.050) (รู ปที่ 3ข) ส่ วนการ
ตอบสนองของการเจริ ญเติบโตภายใต้เงื่ อนแสงที่ ระยะเวลาการให้แสงแตกต่างกันพบได้ว่า น้ าหนักใบของโหระพา
ภายใต้แสงผสมระหว่างแสงสี แดงและแสงสี น้ าเงินในทุกสัดส่ วนของการทดลองในระยะเวลา 14 วัน มากกว่าภายใต้
แสงในระยะเวลา 7 วัน อย่างมีนยั สาคัญ อย่างน้อยร้อยละ 2.3 (p≤0.021) กะเพราภายใต้แสงสี แดงต่อน้ าเงิน 1 ต่อ 2 และ

499

BMO6-9
2 ต่อ 1 เป็ นระยะเวลา 14 วัน มีน้ าหนักใบมากกว่าระยะเวลา 7 วัน อย่างมีนยั สาคัญ ร้อยละ 25 และ 56 ตามลาดับ (p=
0.000 และ p=0.001) และแมงลักภายใต้แสงทุกการทดลอง ยกเว้น แสงสี แดงต่อน้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็ นระยะเวลา 14 วัน มี
น้ าหนักใบมากกว่าภายใต้แสงเป็ นระยะเวลา 7 วัน อย่างมีนยั สาคัญ อย่างน้อยร้อยละ 41 (p≤0.001) (รู ป 3ข) ส่ วนความ
สูงของโหระพาภายใต้แสงสี น้ าเงินเป็ นระยะเวลา 14 วัน มากกว่าภายใต้แสงเป็ นระยะเวลา 7 วัน อย่างมีนยั สาคัญ ร้อย
ละ 9 (p=0.000) กะเพราภายใต้แสงสี แดงเป็ นระยะเวลา 14 วัน มีความสู งมากกว่า 7 วัน อย่างมีนยั สาคัญ ร้อยละ 31 (p=
0.000) และแมงลักภายใต้แสงสี แดงและขาวเป็ นระยะเวลา 14 วัน มีความสู งมากกว่า 7 วัน อย่างมีนยั สาคัญ ร้อยละ 21
และ 19 (p=0.000) (รู ป 3ก) กล่าวโดยสรุ ปคือ ภายใต้เงื่ อนไขทางแสงที่ ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นส่ งผลเชิ งบวกให้มีการ
เจริ ญเติบโตของโหระพา กะเพรา และแมงลัก ทางด้านความสูงและน้ าหนักใบเพิม่ มากขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ แสงสี น้ าเงินมีผลเชิงบวกต่อความสู งในโหระพาและแมงลัก โดย
โหระพาภายใต้แสงสี น้ าเงินเป็ นระยะเวลา 7 และ 14 วัน มีความสู งมากกว่าแสงสี แดง และแสงสี แดงต่อน้ าเงิน 1 ต่อ 2
และ 2 ต่อ 1 อย่างมีนยั สาคัญ คิดเป็ นอย่างน้อยร้อยละ 23 (p≤0.003) และแมงลักภายใต้แสงสี น้ าเงินมีความสู งมากกว่า
แสงสี แดง (ระยะเวลา 7 วัน) และแสงสี แดงต่อน้ าเงิน 2 ต่อ 1 (ระยะเวลา 7 และ 14 วัน) อย่างมีนัยสาคัญ คิดเป็ นอย่าง
น้อยร้อยละ 17 (p≤0.004) (รู ปที่ 3ก) ส่ วนน้ าหนักใบของกะเพราและแมงลักมีทิศทางตรงกันข้าม โดยแมงลักภายใต้
เงื่อนไขทางแสงสี ขาว แสงสี แดง และแสงสี แดงต่อน้ าเงิน 1 ต่อ 2 เป็ นระยะเวลา 14 วัน มีน้ าหนักใบมากกว่าแสงสี แดง
ต่อน้ าเงิน 2 ต่อ 1 อย่างมีนยั สาคัญ คิดเป็ นอย่างน้อยร้อยละ 62 (p=0.007) (รู ปที่ 3ข) และกะเพราภายใต้แสงสี แดงต่อน้ า
เงิน 2 ต่อ 1 เป็ นระยะเวลา 14 วัน มีน้ าหนักมากกว่าแสงสี ขาวและแสงสี น้ าเงินอย่างมีนยั สาคัญ คิดเป็ นร้อยละ 48 และ
50 ตามลาดับ (p=0.050) (รู ปที่ 3ข)
การเจริ ญเติ บโตของพืชมาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ ทาให้พืชเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็ น
น้ าตาลแล้วสะสมในรู ปคงตัวก่อนนาไปเปลี่ยนเป็ น ATP ใช้เป็ นพลังงานในกระบวนการเจริ ญเติบโต ซึ่ งรวมกับกลไก
ต่างๆภายในจะมีบทบาทให้พืชดารงชีพต่อไปได้ โดยทัว่ ไปพืชจะนาแสงธรรมชาติที่มาใช้ประโยชน์ คือ แสงจากดวง
อาทิตย์
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3ข

รู ปที่ 3 ความสูงเทียบกับค่าของชุดการทดลองภายใต้แสงสี ขาวในระยะเวลา 7 วัน และ น้ าหนักใบเทียบกับค่าของชุด
การทดลองภายใต้แสงสี ขาวในระยะเวลา 7 วัน (3ข) ของโหระพา กะเพรา และแมงลัก ภายใต้เงื่อนไขทางแสงสี
ขาว น้ าเงิน แดง และแสงสี แดงต่อน้ าเงินที่มีอตั ราส่ วน 1:2 1:1 และ 2:1 ในระยะเวลา 7 และ 14 วัน ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05 (สัญลักษณ์ a, b, c ระบุ
ความแตกต่างทางนัยสาคัญระหว่างเงื่ อนไขทางแสง สัญลักษณ์ * ระบุ ความแตกต่างทางนัยสาคัญระหว่าง
ระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขทางแสง)
แต่จะมีช่วงความยาวคลื่นแสงที่ เฉพาะที่ พืชใช้ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสงหรื อเรี ยกว่า photo synthetically active radiation
(PAR) ซึ่งจะพบว่า พืชมีการดูดกลืนแสงที่ช่วงความยาวแสงสี น้ าเงิน (400-500 นาโนเมตร) และแสงสี แดง (600-700 นาโน
เมตร) ทั้งนี้ ยังมี ปัจจัยทางแสง อาทิ ความเข้มแสง ช่ วงเวลาให้แสง และชนิ ดของแสง ที่ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ สาคัญต่อการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช (Bantis et al., 2018) ใบจะเป็ นตาแหน่งหลักที่จะดูดกลืนแสง เพื่อนาพลังงานไปยังกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงให้ผลิตเป็ นอาหารต่อไป ดังนั้นใบจึงสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตของพืชอย่างมาก แต่ในการศึกษานี้ พบว่า
พื้นที่ใบพืชทั้ง 3 ชนิดพันธุ์ ภายใต้เงื่อนไขทางแสงทั้ง 6 ชนิ ดแสง ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งจากงานวิจยั ที่ผ่านมามุ่งเน้นไป
แนวโน้มของแสงสี แดงที่มีผลต่อพื้นที่ใบมากกว่าแสงสี น้ าเงิน โดยแสงสี แดงมีผลต่อการเพิ่มปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบ จึง
เป็ นการส่ งเสริ มการสังเคราะห์ดว้ ยแสง และการเพิ่มการแบ่งเซลล์ แต่ไม่มีการเคลื่อนย้ายคาร์ โบไฮเดรตจากใบไปสะสม
ส่วนแสงสี น้ าเงินมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของการสังเคราะห์ดว้ ยแสง มวลใบต่อพื้นที่ ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอนไซม์รูบิสโก การ
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ชักนาปากใบ และความหนาแน่นของปากใบ (Loughrin, Kasperbauer, 2001; Hernandez, Kubota, 2016; Dou et al., 2017)
การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาสัณฐานของใบเพื่อสนับสนุนผลการทดลอง แต่หากมองการเจริ ญเติบโตในด้านความสู ง
และน้ าหนักใบจากงานวิจยั ที่ผ่านมาของพืชภายใต้เงื่อนไขทางแสงเทียม อาทิ งานวิจยั ของ Hernandez, Kubota (2016) ที่ได้
ทาการศึกษาต้นกล้าแตงกวาพบว่าแสงสี น้ าเงินมีผลเชิงบวกต่อความยาวลาต้น แต่มีผลให้มวลรากทั้งสดและแห้งลดลง ส่ วน
Roni et al. (2017) ได้รายงานว่าแสงสี น้ าเงินมีศกั ยภาพในการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมากกว่าสี ขาวและสี แดง จึ งทาให้มีการ
เจริ ญเติบโตในทางที่ดี อีกทั้ง Jensen et al. (2018) ได้ระบุวา่ แสงสี น้ าเงินผสมแสงสี แดงมีผลให้การเจริ ญเติบโตในเชิงบวก
มากกว่าแสงสี แดงผสมแสงสี เขียว เนื่องจากโหระพาภายใต้แสงสี น้ าเงินจากหลอด LED มีผลต่อความหนาแน่นของปากใบที่
จะส่ งเสริ มการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและกระบวนการผลิตภายในของพืช เช่นเดี ยวกับงานวิจยั นี้ พบว่าโหระพาและแมงลัก
ภายใต้แสงสี น้ าเงินมีการตอบสนองในเชิงบวกของการเจริ ญเติบโตด้านความสูง (รู ปที่ 3ก) ในส่ วนของการเจริ ญเติบโตด้าน
น้ าหนักพบว่าโหระพาภายใต้แสง LED ด้วยสัดส่ วนของแสงสี แดงต่อน้ าเงิ นต่ ามีน้ าหนักสดมากกว่าสัดส่ วนอื่นอย่างมี
นัยสาคัญ แต่ไม่แตกต่างจากแสงควบคุม (Piovene et al., 2015) และผักสลัดแดงและเขียวภายใต้แสงสี แดงมีน้ าหนักสดและ
น้ าหนักแห้งมากกว่า 4 เท่า เมื่อเทียบกับภายใต้แสงสี แดงผสมน้ าเงิน (59:41) (Son, Oh, 2013) ในทางตรงกันข้ามกับการศึกษา
นี้ นัน่ คือ กะเพราภายใต้สัดส่ วนแสงสี แดงมากมีน้ าหนักมากกว่าแสงสี ขาวและน้ าเงิน และแมงลักภายใต้แสงสี ขาว แสงสี
แดง และแสงสี แดงต่อน้ าเงิ น 1 ต่อ 2 มี น้ าหนักมากกว่าแสงสี แดงต่อน้ าเงิ น 2 ต่อ 1 (รู ปที่ 3ข) รวมถึงผลการศึ กษาของ
Loughrin, Kasperbauer (2001) ที่ได้ทาการศึกษาแสงสะท้อนจากวัสดุคลุมพบว่าวัสดุคลุมสี ขาวมีความเข้มแสงมากที่สุดและ
มีน้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง และน้ าหนักแห้งต่อพื้นที่ใบสู งสุ ด ส่ วนวัสดุคลุมสี แดงมีการตอบสนองเชิงบวกต่อน้ าหนักสด
และร้อยละของน้ าในใบ
สรุปผลการวิจยั
งานวิ จัย นี้ ศึ ก ษาผลกระทบของเงื่ อ นไขทางแสงต่ อ การตอบสนองของฤทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ ปริ ม าณ
สารประกอบฟี นอล และการเจริ ญเติ บโตของโหระพา กะเพรา และแมงลัก เป็ นระยะเวลา 7 และ 14 วัน เพื่อเป็ น
แนวทางในการปลูกพืชสกุล Ocimum ในอาคารเพื่อเพิ่มปริ มาณและคุณค่าทางโภชนาการแก่ประชากรในเขตเมือง จาก
การศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การตอบสนองของฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระภายใต้เกือบทุกเงื่อนไขทางแสงไม่แตกต่างจากแสง
ควบคุม (แสงสี ขาว) แต่กะเพราที่ระยะเวลา 7 วัน และแมงลักที่ระยะเวลา 14 วัน มีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระภายใต้แสงสี
แดงผสมน้ าเงินมากกว่าแสงสี เดียว ส่วนการตอบสนองของปริ มาณสารประกอบฟี นอลของกะเพราภายใต้แสงสี แดงต่อ
น้ าเงิน 2 ต่อ 1 ที่ระยะเวลา 14 วัน มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลมากกว่าแสงสี ขาว และโหระพาภายใต้แสงสี น้ าเงินมี
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลมากกว่าแสงสี แดงต่อน้ าเงิน 1 ต่อ 1 ส่ วนในด้านการเจริ ญเติบโต ความสู งของโหระพาและ
แมงลักมีการตอบสนองเชิงบวกต่อแสงสี น้ าเงิน ส่วนใบกะเพราและใบแมงลักมีแสงสี แดงเป็ นปั จจัยเชิงบวกต่อน้ าหนัก
ใบ นอกจากนี้ ภายใต้เงื่อนไขทางแสงที่ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นทาให้มีแนวโน้มฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟี
นอลลดลง แต่การเจริ ญเติบโตด้านความสูงและน้ าหนักใบเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาภายใต้แสงเพิ่มขึ้น
การตอบสนองของฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ ปริ มาณสารประกอบฟี นอล และการเจริ ญเติบโตภายใต้เงื่อนไขชนิ ด
แสงของพืชแต่ละชนิ ดพันธุ์แตกต่างกันอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่ งการศึ กษาในปั จจุบนั มีไม่มากพอที่จะระบุกระบวนการ
ภายในของพืชได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยทางสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุณหภูมิ ความทนแล้ง โรค ที่ อาจจะมีผลต่อ
การตอบสนองของพืชอีกด้วย ดังนั้น ควรได้รับการศึกษาการตอบสนองภายใต้เงื่ อนไขทางแสงอื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึง
เงื่อนไขทางสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ในขั้นตอนการผลิตทางชีวเคมีให้ชดั เจนและเจาะจง
ของแต่ละชนิดพันธุ์เพิ่มมากขึ้น
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