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บทคดัย่อ 

ประชากรในเขตเมืองบริโภคผกัในปริมาณนอ้ยส่งผลใหไ้ดรั้บคุณค่าทางโภชนาการต ่ากวา่เกณฑข์ององคก์าร
อนามยัโลก ส่วนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากการขาดแคลนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในเขตเมือง รวมถึงปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มท่ีไม่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก จึงเกิดแนวคิดในการปลูกพืชผกัในอาคาร แต่ปัญหาส าคญัของแนวคิดน้ีคือแสงในอาคารท่ีมี
จ ากัด งานวิจัยน้ีจึงศึกษาการประยุกต์ใช้แสงเทียมจากไดโอดเปล่งแสง (LED) ซ่ึงปล่อยแสงในช่วงความยาวคล่ืน
จ าเพาะ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของพืชสวนครัว ไดแ้ก่ โหระพา กะเพรา และแมงลกั โดยวิเคราะห์
ผลกระทบของแสงเทียมสีแดง น ้ าเงิน และสีผสมระหวา่งแดงและน ้ าเงินดว้ยอตัราส่วน 1:2 1:1 และ 2:1 ต่อฤทธ์ิตา้น
อนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอล และการเจริญเติบโตของพืชสวนครัวดงักล่าว พบวา่ ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของแมงลกั
และสารประกอบฟีนอลของกะเพราภายใตแ้สงผสมระหวา่งแสงแดงต่อน ้ าเงิน 2:1 มากกวา่แสงควบคุม (แสงขาว) แสง
สีน ้ าเงินส่งผลเชิงบวกต่อความสูงของโหระพาและแมงลกั ในขณะท่ีแสงสีแดงส่งผลให้ใบกะเพราและใบแมงลกัมี
น ้ าหนักสดเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม การตอบสนองภายใต้เ ง่ือนไขทางแสงในแต่ละชนิดพันธ์ุแตกต่างกันอย่าง
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. 
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บทน า 
 จ านวนประชากรท่ีสูงข้ึน (Internet World Stats, 2017) เป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีส่งเสริมการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การขยายตวัของเขตเมือง และเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของชุมชนรอบนอก ส่งผลให้พ้ืนท่ีและ
ผลผลิตทางการเกษตรลดลงตามไปดว้ย  ทั้ งในดา้นผลผลิตและคุณภาพทางโภชนาการ ประเทศท่ีก าลงัพฒันามีการ
บริโภคผกัและผลไมต้ ่ากวา่ขอ้แนะน าขององคก์ารอนามยัโลก โดยมกับริโภคอาหารท่ีเนน้แต่พลงังาน และยงัขาดคุณค่า
ทางโภชนาการอ่ืนท่ีจ าเป็น อาทิ สารตา้นอนุมูลอิสระ (WHO, 2003; ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2546) ท่ี
ช่วยลดความเส่ียงต่อโรคหวัใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง (Jin, Russell, 2010) อีกทั้ง ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ในบรรยากาศเป็นเหตุใหเ้พ่ิมความรุนแรงในการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีสี
เขียวต ่าและมีปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban heat island) ซ่ึงกระบวนการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ใน
กระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืชเป็นแนวทางหน่ึงในการแกไ้ขปัญหา โดยการปลูกพืชไดป้ริมาณมากจะเป็นการ
จดัการพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาการปลูกพืชภายในอาคารหลากชนิดท่ีจะน ามาปลูกใน
เมืองและการหาแนวทางเพ่ิมปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการของผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นหัวขอ้วิจยัส าคญัและ
ควรได้รับการศึกษาอย่างเร่งด่วน หน่ึงในแนวทางส าคญัท่ีจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ คือ เกษตรในเมือง (Urban 
Agriculture) ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในเร่ืองพ้ืนท่ี มลภาวะ และคุณภาพของดิน ส่งผลให้นิยมปลูกพืชในอาคารแต่ก็มีขอ้จ ากดัใน
ดา้นการขาดแสง ดงันั้นจึงมีการใชแ้สงจากหลอดไฟในการแกไ้ขปัญหาความไม่เหมาะสมดา้นแสง 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงประสงคท่ี์จะศึกษาแนวทางในการปลูกผกัสวนครัวในเขตเมือง เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และคุณค่าทางโภชนาการของพืช โดยศึกษาการตอบสนองของฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอล และ
การเจริญเติบโตของพืชสกุล Ocimum ท่ีพบในไทย ไดแ้ก่ กะเพรา โหระพา และแมงลกั ต่อแสงจากไดโอดเปล่งแสง 
(Light-emitting diode: LED) เน่ืองจากหลอด LED สามารถเป็นแหล่งก าเนิดแสงในช่วงความยาวคล่ืนท่ีจ าเพาะได ้ดว้ย
วธีิการเพาะปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นหรือการปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส์ (Hydroponics) เน่ืองจากการปลูกพืชแบบไฮโดร
พอนิกส์สามารถควบคุมสภาพการเพาะปลูกและแก้ปัญหาพ้ืนท่ีจ ากัดต่อการเพาะปลูกได้ (ดิเรก, 2550) พืชสกุล 
Ocimum เป็นพืชในสกลุผกัสวนครัวท่ีมีกล่ินเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินไทยและมีความตอ้งการสูงจากภาคเภสัชกรรม
เน่ืองจากมีสารตา้นอนุมูลอิสระสูงและสารประกอบฟีนอลท่ีมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ อนัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัใน
ผลิตภณัฑย์าและเคร่ืองส าอาง (Dou et al., 2017; Teofilovic et al., 2017) ในการศึกษาน้ี เลือกใช ้LED ซ่ึงเป็น
แหล่งก าเนิดแสงท่ีประหยดัพลงังานกว่าแหล่งก าเนิดแสงชนิดอ่ืน และเลือกศึกษาแสงสีแดง และน ้ าเงิน เน่ืองจากมี
งานวจิยัท่ีผา่นมารายงานวา่แสงสีแดงและสีน ้ าเงินจาก LED สามารถกระตุน้สารตา้นอนุมูลอิสระในพืชได ้(Shiga et al., 
2009; Shao et al., 2015) โดยท าการศึกษาเง่ือนไขชนิดแสง LED ท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ย แสงสีขาว ซ่ึงใชเ้ป็นชุด
ควบคุม แสงสีแดง แสงสีน ้ าเงิน และแสงสีแดงต่อน ้ าเงินท่ีมีอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั (1:2 1:1 และ 2:1) ดว้ยระยะเวลาท่ี
อยูภ่ายใตแ้สงแตกต่างกนั (7 และ 14 วนั) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางชนิดของแสง LED ต่อการเพาะปลูกพืชสกุล Ocimum ใน
พ้ืนท่ีในอาคาร (Indoor) โดยวิเคราะห์ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidant capacity) สารประกอบฟีนอล (Phenolic 
compounds) และการเจริญเติบโต (ความสูง พ้ืนท่ีใบ และน ้ าหนกัใบ) ผลสรุปท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
การประยกุตใ์ชเ้กษตรในเมืองและเป็นแนวทางในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการของพืชจากการ
ใชแ้สง LED 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
เพ่ือศึกษาการตอบสนองของฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอล และการเจริญเติบโตของ

กะเพรา โหระพา และแมงลกั ต่อเง่ือนไขชนิดแสง LED ท่ีแตกต่างกนั 
 

วธีิการวจิยั 
 ในการศึกษาน้ีจะท าการศึกษาการตอบสนองของฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอล และการ
เจริญเติบโตภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงสีขาว (W) แดง (R) น ้ าเงิน (B) และสัดส่วนแสงสีแดงต่อน ้ าเงินท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
1 ต่อ 1 (1R:1B) 1 ต่อ 2 (1R:2B) และ 2 ต่อ 1 (2R:1B) โดยมีวธีิการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1) การเตรียมเมลด็และเตรียมการปลูก 
  ท าการเพาะกลา้เป็นเวลา 5 วนั ก่อนลงปลูกในภาชนะปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส์ดว้ยระบบรากแช่ แบบ
เติมอากาศ ด้วยสารละลายธาตุอาหารปุ๋ยเอและปุ๋ยบีท่ีความเขม้ขน้ของสารอาหาร 700 - 1,120 ppm อีกทั้ ง ปรับ
สารละลายใหมี้ค่าความเป็นกรดด่างอยูใ่นช่วง 5.5 – 6.5 และค่าน าไฟฟ้าอยูใ่นช่วง 1.8 – 2.2 mS/cm ตามวิธีการปลูกพืช
แบบไฮโดรพอนิกส์ของ ดิเรก (2550) จากนั้น ท าการติดตั้งระบบไฟ LED ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขกรณีศึกษา โดยควบคุม
ใหมี้ความเขม้แสง 200 – 300 µmol/m2/s ท่ีระยะห่างจากหลอดไฟ 25 เซนติเมตร เน่ืองจากเป็นความเขม้แสงท่ีเหมาะสม
ต่อการเพาะปลูกโหระพาภายในห้องควบคุม (Costa et al., 2013) ความเขม้แสงของแผงไฟท่ีวดัได ้แสดงดงัตารางท่ี 1 
และความยาวคล่ืนแสงของแผงไฟดงัรูปท่ี 1 
 
ตารางที ่1  ความเขม้แสงของแผงไฟ (หน่วย µmol/m2/s) 

แสงสี รวมทุกแสง 
(400-700 

nm) 

เฉพาะแดง
(600-700 

nm) 

เฉพาะน ้ าเงิน
(400-499 

nm) 
ขาว (W) 231.59±6.64 47.45±1.41 90.56±2.17 
น ้าเงิน (B) 209.24±0.72 0.45±0.05 204.19±0.76 
แดงต่อน ้ าเงิน  
1 ต่อ 2 
(1R:2B) 

211.98±5.17 72.70±2.91 135.92±6.89 

แดงต่อน ้ าเงิน  
1 ต่อ 1 
(1R:1B) 

216.69±7.92 97.73±3.38 116.39±4.50 

แดงต่อน ้ าเงิน  
2 ต่อ 1 
(2R:1B) 

205.32±2.02 116.22±1.79 86.83±2.24 

แดง (R) 200.63±0.38 199.60±0.31 0.25±0.01 
 
 

รูปที ่1 ความยาวคล่ืนแสงของแผงไฟ 
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2) ทดลอง 
  ศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ปริมาณประกอบสารฟีนอล และการเจริญเติบโตของพืชสกุล Ocimum ภายใต้
เง่ือนไขชนิดแสง LED ท่ีแตกต่างกนั โดยท าการเพาะกลา้เป็นเวลา 5 วนั และน าไปปลูกต่อภายในโรงเรือนเป็นเวลา 14 
วนั หลงัจากนั้น ยา้ยตน้กลา้ไปไวภ้ายใตเ้ง่ือนไขทางแสงตามท่ีก าหนดชนิดละ 6 ตน้ต่อเง่ือนไขต่อการทดลองซ ้ า จน
ครบ 7 วนั และท าเก็บตวัอยา่งท่ีอยูภ่ายใตท้ดลองเง่ือนไขแสงเป็นระยะเวลา 7 วนั จ านวนชนิดพนัธ์ุละ 3 ตน้ต่อเง่ือนไข
แสง ส่วนตน้ท่ีเหลือปลูกต่ออีก 7 วนั และท าการเก็บตวัอยา่งท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขทางแสงเป็นระยะเวลา 14 วนั 

3) วเิคราะห์การเจริญเติบโต 
 ท าการวดัพ้ืนท่ีใบท่ีขยายเต็มท่ี (fully expanded leaves) จ านวน 3 ใบต่อตน้ โดยถ่ายรูปท่ีมีสเกลพ้ืนหลงั 
จากนั้น วเิคราะห์พ้ืนท่ีใบดว้ยโปรแกรม ImageJ (Schneider et al., 2012) วดัความสูงดว้ยไมบ้รรทดัโดยตดับริเวณโคน
ตน้ตวัอยา่งใกลผ้ิวของวสัดุปลูก และวดัน ้ าหนกัใบสดดว้ยเคร่ืองชัง่ 2 ต าแหน่ง ของบริษทั Sartorius รุ่น A4100 S 

4) วเิคราะห์ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอล 
วิธีการสกดัสารละลายตวัอย่างเพ่ือวิเคราะห์ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลดว้ยการน า

ตวัอยา่งใบทั้งหมดท่ีเก็บเก่ียวไดใ้ส่ในสารละลายเมทานอลท่ีความเขม้ขน้ ร้อยละ 80 ดว้ยปริมาณ 15 มิลลิลิตร จากนั้น 
น าหลอดทดลองมาป้องกนัแสง โดยการห่อดว้ยแผ่นอะลูมิเนียมและเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 
ชัว่โมง แลว้กรองดว้ยชุดกรองสาร และท าการเก็บสารสกดัตวัอย่างให้อยู่ในรูปของสารละลายโดยเก็บรักษาสภาพ
สารละลายตวัอยา่งท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ทั้งน้ี กระบวนการวิเคราะห์ทั้งหมดจะอยูภ่ายใตส้ภาวะท่ีมีแสงนอ้ย
หรือในท่ีมืดดว้ยการป้องกนัแสงจากแผน่อะลูมิเนียมดงัจะกล่าวรายละเอียดการวเิคราะห์ปริมาณสารดงัต่อไปน้ี 
  4.1)  การวเิคราะห์ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวธีิ DPPH   

การวเิคราะห์ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี DPPH จะใชว้ิธีการของ Sharma, Bhat (2009) เร่ิมตน้จาก
เตรียมสารละลาย DPPH ให้มีความเขม้ขน้ 50 ไมโครโมลาร์ ในเมทานอล จากนั้น น าสารละลาย DPPH ปริมาตร 3.8 
มิลลิลิตร ผสมกบัสารละลายตวัอยา่ง 0.2 มิลลิลิตร โดยใชเ้มทานอลแทนสารละลายตวัอยา่งเพ่ือแกไ้ขความแปรปรวน
ของสีสารละลายตวัอย่าง และใชเ้มทานอล ร้อยละ 95 4 มิลลิลิตร และสารละลาย DPPH 4 มิลลิลิตร เป็นสารควบคุม
การดูดกลืนแสงคลาดเคล่ือน จากนั้น น าไปไวใ้นความมืดเป็นเวลา 30 นาที ก่อนวดัการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ืองวดัค่าการ
ดูดกลืนแสงของสารละลายท่ีความยาวคล่ืน 515 นาโนเมตร เพื่อทดสอบหาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระจะเทียบค่า DPPH 
radical กบักราฟมาตรฐานของกรดแอสคอร์บิกท่ีความเขม้ขน้ 0 – 50 ไมโครโมล ในหน่วยมิลลิกรัมเทียบเท่ากรด
แอสคอร์บิกต่อกรัมของตวัอยา่ง (mg AA g extract-1) โดยค านวณค่า DPPH radical ไดจ้ากสมการท่ี 1.1 

  
100×

A1)-(A0
C)-(B-A1)-(A0= (%) scavenging  radicalDPPH

 (1.1)  

โดย  
A1  คือ  ค่าการดูดกลืนแสงของ ร้อยละ 95 เมทานอล 4 มิลลิลิตร 
A0  คือ  ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH 4 มิลลิลิตร 
B  คือ  ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตวัอยา่ง 0.2 มิลลิลิตร ผสมกบั 3.8 มิลลิลิตร ของสารละลาย DPPH  
C  คือ  ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตวัอยา่ง 0.2 มิลลิลิตร ผสมกบั 3.8 มิลลิลิตร ของเมทานอล  

 4.2)  การวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดดว้ยวธีิ Folin-Ciocalteu  
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดดว้ยวิธี Folin-Ciocalteu ตามวิธีการของ Chen et 

al., (2002) ด าเนินการโดยน าสารละลายตวัอยา่งมา 0.4 มิลลิลิตร ผสมกบั 2.8 มิลลิลิตรของร้อยละ 2 โซเดียมคาร์บอเนต 
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เป็นเวลา 2 นาที จากนั้น ใส่ 0.8 มิลลิลิตรของ 1 นอร์มอล สารละลาย Folin-Ciocalteu (FCR) แลว้น าไปไวใ้นความมืดท่ี
อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 25 นาที ก่อนวดัการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 730 นาโนเมตร 
เพ่ือทดสอบหาปริมาณสารฟีนอลทั้งหมดโดยเทียบกบักราฟมาตรฐานของกรดแกลลิกท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ในหน่วย
มิลลิกรัมเทียบเท่ากรดแกลลิกต่อกรัมของตวัอยา่ง (mg GAE g extract-1) 
  5)  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขา้งตน้มาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม SPSS 23.0 ดว้ยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) และท าการทดสอบหลงัการวิเคราะห์ (post hoc test) โดยใชว้ิธี Turkey 
เป็นการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple comparison) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05  
 
ผลและอภิปรายการทดลอง 

1) ผลการทดลองการตอบสนองของฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอล 
จากการศึกษาน้ีพบวา่ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลของทั้ง 3 ชนิดพนัธ์ุ ภายใตเ้ง่ือนไขทาง

แสงเกือบทุกกรณีไม่มีความแตกต่างจากแสงสีควบคุม (แสงสีขาว) ยกเวน้ ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของแมงลกัและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลของกะเพราภายใตแ้สงสีแดงต่อน ้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็นระยะเวลา 14 วนั มากกว่าแสงสีขาวอย่างมี
นยัส าคญั (p=0.001 และ p=0.000) โดยแสดงค่าปรับเทียบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลเทียบกบั
ค่าของชุดการทดลองภายใตแ้สงสีขาวในระยะเวลา 7 วนั เป็นมาตรฐานดงัรูปท่ี 2 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาขอ้มูล
เปรียบเทียบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลภายใตเ้ง่ือนไขแต่ละชนิดแสงพบว่า กะเพราท่ีปลูกภายใต้
เง่ือนไขทางแสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 1 ต่อ 2 เป็นระยะเวลา 7 วนั มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่แสงสีน ้ าเงินเพียงอยา่งเดียว 
ถึง 2 เท่า (p=0.035) (รูป 2ก) และกะเพราท่ีปลูกภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็นระยะเวลา 14 วนั มี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลมากกวา่ปลูกกะเพราภายใตแ้สงสีอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญั อยา่งนอ้ย 1.7 เท่า หรือ ร้อยละ 41.5 
(p=0.001) (รูป 2ข) โหระพาท่ีปลูกภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงสีน ้ าเงินเป็นระยะเวลา 14 วนั มีปริมาณสารประกอบฟีนอล
มากกวา่ 1.7 เท่า เม่ือเทียบกบัปลูกภายใตแ้สงสีแดงต่อน ้ าเงิน 1 ต่อ 1 อยา่งมีนยัส าคญั (p=0.036) (รูป 2ข) และแมงลกัท่ี
ปลูกภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็นระยะเวลา 14 วนั มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ประมาณ 1.7 – 
2.6 เท่า เม่ือเทียบกบัปลูกภายใตแ้สงสีอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญั (p=0.0001) ยกเวน้ ภายใตแ้สงสีน ้ าเงินลว้น (รูป 2ก) ส่วน
ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของโหระพา (p=0.397; 7 วนั, p=0.414; 14 วนั) และปริมาณสารประกอบฟีนอลของแมงลกั (p=
0.075; 7 วนั, p=0.055; 14 วนั) ภายใตทุ้กเง่ือนไขชนิดแสงไม่มีความแตกต่างกนั (รูป 2ก และ 2ข ตามล าดบั) การ
ตอบสนองของฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลภายใตเ้ง่ือนแสงท่ีระยะเวลาการให้แสงแตกต่างกนั
พบได้ว่า ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของโหระพาภายใตแ้สงสีแดงและแสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 1 ต่อ 1 ท่ีระยะเวลา 7 วนั มี
ความสามารถในการท าลายอนุมูลอิสระมากกวา่ภายใตแ้สงเป็นระยะเวลา 14 วนั อยา่งมีนยัส าคญั คิดเป็นร้อยละ 41 และ 
51 (p=0.008 และ 0.007) และในแมงลกัภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงสีขาว น ้ าเงิน และแสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 1 ต่อ 1 ท่ีระยะเวลา 
7 วนั มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระมากกว่าภายใตแ้สงเป็นระยะเวลา 14 วนั อย่างมีนัยส าคญั คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 48 
(p≤0.015) (รูปท่ี 2ก) สารประกอบฟีนอลของโหระพาภายใตแ้สงสีแดงต่อน ้ าเงิน 1 ต่อ 1 เป็นระยะเวลา 7 วนั มากกวา่
ภายใตแ้สงเป็นระยะเวลา 14 วนั อยา่งมีนยัส าคญั คิดเป็นร้อยละ 52 (p=0.021) และในกะเพราภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงสี
แดงต่อน ้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็นระยะเวลา 14 วนั มีปริมาณสารประกอบฟีนอลมากกวา่ภายใตแ้สงเป็นระยะเวลา 7 วนั อยา่งมี
นยัส าคญั คิดเป็นร้อยละ 51 (p=0.024) (รูปท่ี 2ข) ซ่ึงเป็นเพียงการตอบสนองชนิดเดียวท่ีมีปริมาณสารประกอบฟีนอล
เพ่ิมมากข้ึนภายใตเ้ง่ือนแสงท่ีระยะเวลาเพ่ิมมากข้ึน กล่าวโดยสรุปคือ โหระพาและแมงลกัภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงท่ี
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ระยะเวลามากข้ึนจะท าใหฤ้ทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลลดลง ส่วนกะเพราพบความแตกต่างของ
เง่ือนไขระยะเวลาภายใตแ้สงสีแดงต่อน ้ าเงินสดัส่วน 2 ต่อ 1 มากข้ึนท าใหป้ริมาณสารประกอบฟีนอลมากข้ึน 

พืชมีการตอบสนองของสารตา้นอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลต่อปัจจยัทางแสง ไม่วา่จะเป็น ความ
เขม้แสง ชนิดของแสง คุณภาพของแสง และช่วงเวลาในการใหแ้สง และเซลลรั์บแสง (photoreceptors) มีการตอบสนอง
ต่อกระบวนการสงัเคราะห์สารตา้นอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลท่ีช่วงความยาวคล่ืนแสงท่ีเจาะจง ดงันั้น แสงจึง
เป็นปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัในการกระบวนการสร้างและสลายสารของพืช ทั้งน้ี พืชสามารถสร้างสารทุติยภูมิ 
(Secondary metabolites) จากสารปฐมภูมิ (Primary metabolites) เช่น คาร์โบไฮเดรต และกรดอะมิโน ในการปรับตวัต่อ
สภาพแวดลอ้ม (Carvalho et al., 2016; Bantis et al., 2016) โดยสารประกอบฟีนอลและสารตา้นอนุมูลอิสระเป็นหน่ึงใน
สารทุติยภูมิท่ีมีแสงเป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการผลิต กล่าวคือ แสงสีน ้ าเงินและแสงสีแดงมีผลต่อการผลิต
สารประกอบฟีนอล ส่วนความยาวคล่ืนแสงท่ีใกลเ้คียงกบัแสงสีน ้ าเงินอยา่งเช่นรังสีอลัตราไวโอเลต (ultraviolet) ก็มีผล
ต่อการผลิตสารตา้นอนุมูลอิสระดว้ยเช่นกนั (Lattanzio et al., 2006) นอกจากน้ี สารประกอบฟีนอลยงัเป็นหน่ึงในสาร
ตา้นอนุมูลอิสระ โดยผูศึ้กษาคาดวา่ผลของการทดลองฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลเป็นไปใน 

 

 

รูปที ่2  ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระเทียบกับค่าของชุดการทดลองภายใตแ้สงสีขาวในระยะเวลา 7 วนั (2ก) และปริมาณ
สารประกอบฟีนอลเทียบกบัค่าของชุดการทดลองภายใตแ้สงสีขาวในระยะเวลา 7 วนั (2ข) ของโหระพา 
กะเพรา และแมงลกั ภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงสีขาว น ้ าเงิน แดง และแสงสีแดงต่อน ้ าเงินท่ีมีอตัราส่วน 1:2 1:1  
และ 2:1 เป็นระยะเวลา 7 และ 14 วนั ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 (สญัลกัษณ์ a, b ระบุความแตกต่างทางนยัส าคญัระหวา่งเง่ือนไขทางแสง สัญลกัษณ์ * 
ระบุความแตกต่างทางนยัส าคญัระหวา่งระยะเวลาภายใตเ้ง่ือนไขทางแสง)  

 

2ก 
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รูปที ่2  ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระเทียบกับค่าของชุดการทดลองภายใตแ้สงสีขาวในระยะเวลา 7 วนั (2ก) และปริมาณ
สารประกอบฟีนอลเทียบกบัค่าของชุดการทดลองภายใตแ้สงสีขาวในระยะเวลา 7 วนั (2ข) ของโหระพา 
กะเพรา และแมงลกั ภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงสีขาว น ้ าเงิน แดง และแสงสีแดงต่อน ้ าเงินท่ีมีอตัราส่วน 1:2 1:1  
และ 2:1 เป็นระยะเวลา 7 และ 14 วนั ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 (สญัลกัษณ์ a, b ระบุความแตกต่างทางนยัส าคญัระหวา่งเง่ือนไขทางแสง สัญลกัษณ์ * 
ระบุความแตกต่างทางนยัส าคญัระหวา่งระยะเวลาภายใตเ้ง่ือนไขทางแสง) (ต่อ) 

 
ทิศทางเดียวกนั แต่ผลท่ีออกมานั้นไม่มีแนวโนม้วา่ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอล

ภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เช่นเดียวกบัรายงานของ Huang, Ou, Prior (2005) กล่าววา่ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความสามารถตา้นออกซิเดชนัรวม แต่วา่รายงานของ Kwee, Niemyer (2011) 
ท่ีระบุวา่ โหระพา 15 ชนิดพนัธ์ุ ท่ีปลูกในสภาวะแสงธรรมชาติ มีปริมาณสารประกอบฟีนอลท่ีเป็นปริมาณสารส าคญั
ในการตรวจวดัคุณสมบติัในการตา้นอนุมูลอิสระ 

งานวิจยัท่ีผ่านมามีการศึกษาเก่ียวกบัเง่ือนไขแสงต่อฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลของ
โหระพาเพียงเลก็นอ้ย ส่วนการศึกษาในกะเพราและแมงลกัยงัไม่พบขอ้มูลการศึกษามาก่อนโดยโหระพาภายใตเ้ง่ือนไข
แสงสีน ้ าเงินมีผลต่อการสะสมการผลิต phenylalanine ammonia lyase (PAL) ซ่ึงเป็นเอนไซมใ์นการผลิตสารประกอบ   
ฟีนอล อาทิ phenylpropanoid จึงท าให้มีสารประกอบฟีนอลสูงกวา่แสงสีแดงและขาวลว้น (Nadeem et al., 2019) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัน้ี (รูป 2ข) แต่ขดัแยง้กบังานวจิยัของ Shiga et al. (2009) ท่ีระบุวา่ โหระพาท่ีเพาะปลูกภายใตแ้สง
สีแดงและแสงสีขาวมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลสูงกวา่ภายใตแ้สงสีน ้ าเงิน 

นอกจากน้ี ขอ้มูลของ Piovene et al. (2015) พบว่าฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ฟีนอล และฟลาโวนอยด์ใน
โหระพาภายใตแ้สง LED ดว้ยสดัส่วนของแสงสีแดงต่อแสงสีน ้ าเงินแต่ละสดัส่วนไม่มีความแตกต่างกนั แต่ทุกสัดส่วน
แสงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากแสงควบคุม (หลอดฟลูออเรสเซนต)์ เช่นเดียวกบัการศึกษาน้ีท่ีฤทธ์ิตา้นอนุมูล
อิสระและสารประกอบฟีนอลมีแนวโนม้ไม่แตกต่างกนัและไม่แตกต่างจากแสงควบคุม (แสงสีขาว) อาจมาจากชนิด
ของหลอดไฟท่ีใชใ้นการทดลองเป็นแบบ LED ทั้งหมด (รูป 2ก และ 2ข) แมว้า่ Taulavuori et al. (2018) จะระบุว่า

2ข 
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โหระพาและArugula ภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงสีน ้ าเงินท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลให้ปริมาณการสังเคราะห์สารประกอบฟีนอล
และพฤกษเคมี (phytochemical) มากกวา่สีแดงเพียงอยา่งเดียว จึงสามารถกล่าวสรุปโดยรวมไดว้า่ การใชแ้สงสีแดงผสม
กบัแสงสีน ้ าเงินดีกว่าใชแ้สงสีเดียว แต่ผลผลิตทางกายภาพจะลดลงเม่ือสัดส่วนของแสงสีน ้ าเงินถึงค่าจ ากัดค่าหน่ึง 
เน่ืองจากแสงสีน ้ าเงินเกินขีดจ ากดัจะเป็นการลดความจุในการรับแสงเพ่ือใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง ทั้งน้ี 
การตอบสนองข้ึนกบัชนิดพนัธ์ุ (Hernandez, Kubota, 2016; Dou et al., 2017) โดยการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ กะเพรามีฤทธ์ิ
ตา้นอนุมูลอิสระภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงดว้ยสัดส่วนแสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 1 ต่อ 2 เป็นระยะเวลา 7 วนั มากกวา่แสงสีน ้ า
เงินลว้น และกะเพรามีปริมาณสารประกอบฟีนอลภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงดว้ยสัดส่วนแสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็น
ระยะเวลา 14 วนั มากกวา่แสงสีอ่ืนๆ เน่ืองจากแสงสีน ้ าเงิน (ในช่วงความยาวคล่ืนแสง 400 - 500 นาโนเมตร) มีการ
ดูดกลืนแสงโดย Photoreceptor proteins ท่ีจะตอบสนองจ าเพาะช่วงคล่ืนแสงท่ีชดัเจน ทั้งน้ี ศกัยภาพในการผลิตข้ึนกบั
ความทดทานต่อความเครียดแสงของแต่ละชนิดพนัธ์ุพืช (Gitelson et al., 2017; Bantis et al., 2016) ยิ่งกวา่นั้น โหระพา
ภายใตเ้ง่ือนไขชนิดแสงสีน ้ าเงินจากหลอด LED ยงัส่งผลให้ความหนาแน่นของปากใบเพ่ิมข้ึน ส่งเสริมกระบวนการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสงและกระบวนการผลิตภายในของพืช (Jensen et al., 2018) ในดา้นของระยะเวลาภายใตเ้ง่ือนไขทาง
แสงท่ีมากข้ึนอาจไม่เป็นผลเชิงบวกเสมอไป เช่นเดียวกบังานศึกษาน้ี ท่ีพบวา่ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและสารประกอบ    
ฟีนอลของโหระพาและแมงลกัภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงเป็นระยะเวลา 7 วนั มีมากกวา่ระยะเวลา 14 วนั อยา่งมีนยัส าคญั 
(p≤0.021) แต่กะเพราภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงสีแดงต่อแสงสีน ้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็นระยะเวลา 14 วนั มีการสะสมปริมาณ
สารประกอบฟีนอลมากกวา่ระยะเวลา 7 วนั อยา่งมีนยัส าคญั (p=0.024) เพียงชนิดพนัธ์ุเดียวท่ีมีการสะสมเม่ือระยะเวลา
มาข้ึน (รูป 2ก) ซ่ึงเป็นไปตามการศึกษาของ Taulavuori et al. (2016) กล่าววา่ โหระพาภายใตส้ัดส่วนแสงผสมระหวา่ง
แสงสีแดงและแสงสีน ้ าเงินไม่มีการส่งเสริมการสะสมสารประกอบฟีนอลในระยะเวลาท่ีมากข้ึน แต่ในผกักาดแดง (red 
leaf lettuce) มีการสะสมของปริมาณสารประกอบฟีนอลเม่ืออยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขทางแสงท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยระบุไดว้า่การ
ปรับตวัของพืชจากการตอบสนองฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลต่อเง่ือนไขทางแสงแตกต่างกนัข้ึนกบั
แต่ละชนิดพนัธ์ุ 

2) ผลการทดลองการตอบสนองของการเจริญเติบโต 
 จากการศึกษาน้ีพบวา่การตอบสนองดา้นการเจริญเติบโตของทั้ง 3 ชนิดพนัธ์ุ ภายใตส้ภาวะเง่ือนไขทาง
แสงเกือบทุกกรณีไม่มีความแตกต่างจากแสงสีควบคุม (แสงสีขาว) โดยเฉพาะพ้ืนท่ีใบภายใตทุ้กเง่ือนไขทางแสงให้ผล
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั (p≥0.272) ดงัแสดงขอ้มูลค่าปรับเทียบความสูงและน ้ าหนกัใบของโหระพา กะเพรา 
และแมงลกั ซ่ึงเทียบกบัค่าของชุดการทดลองภายใตแ้สงสีขาวในระยะเวลา 7 วนั เป็นมาตรฐานดงัรูปท่ี 3 หากน าขอ้มูล
ความสูงและน ้ าหนักของใบเปรียบเทียบระหว่างภายใตเ้ง่ือนไขแต่ละชนิดแสงกบัแสงควบคุม (แสงขาว) จะพบว่า
โหระพาภายใตแ้สงสีแดงเป็นระยะเวลา 14 วนั มีความสูงน้อยกว่าแสงสีขาวอย่างมีนัยส าคญั คิดเป็นร้อยละ 24 (p=
0.0001) ส่วนแมงลกัภายใตแ้สงสีแดงต่อน ้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็นระยะเวลา 14 วนั มีความสูงน้อยกว่าแสงสีขาวอย่างมี
นยัส าคญั คิดเป็นร้อยละ 31 (p=0.0001) (รูปท่ี 3ก) และแมงลกัภายใตแ้สงสีแดงต่อน ้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็นระยะเวลา 14 วนั มี
น ้ าหนกัใบนอ้ยกวา่แสงสีขาวอยา่งมีนยัส าคญั คิดเป็น 3.12 เท่า หรือร้อยละ 68 (p=0.007) (รูปท่ี 3ข)  และกะเพรามีเพียง
น ้ าหนกัใบเท่านั้นท่ีแตกต่างจากแสงควบคุม โดยกะเพราภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็นระยะเวลา 
14 วนั มีน ้ าหนกัใบมากกวา่แสงสีขาวอย่างมีนยัส าคญั คิดเป็น 1.92 เท่า หรือร้อยละ 48 (p=0.050) (รูปท่ี 3ข) ส่วนการ
ตอบสนองของการเจริญเติบโตภายใตเ้ง่ือนแสงท่ีระยะเวลาการให้แสงแตกต่างกนัพบไดว้่า น ้ าหนกัใบของโหระพา
ภายใตแ้สงผสมระหวา่งแสงสีแดงและแสงสีน ้ าเงินในทุกสัดส่วนของการทดลองในระยะเวลา 14 วนั มากกวา่ภายใต้
แสงในระยะเวลา 7 วนั อยา่งมีนยัส าคญั อยา่งนอ้ยร้อยละ 2.3 (p≤0.021) กะเพราภายใตแ้สงสีแดงต่อน ้ าเงิน 1 ต่อ 2 และ 
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2 ต่อ 1 เป็นระยะเวลา 14 วนั มีน ้ าหนกัใบมากกวา่ระยะเวลา 7 วนั อยา่งมีนยัส าคญั ร้อยละ 25 และ 56 ตามล าดบั (p=
0.000 และ p=0.001) และแมงลกัภายใตแ้สงทุกการทดลอง ยกเวน้ แสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 2 ต่อ 1 เป็นระยะเวลา 14 วนั มี
น ้ าหนกัใบมากกวา่ภายใตแ้สงเป็นระยะเวลา 7 วนั อยา่งมีนยัส าคญั อยา่งนอ้ยร้อยละ 41 (p≤0.001) (รูป 3ข) ส่วนความ
สูงของโหระพาภายใตแ้สงสีน ้ าเงินเป็นระยะเวลา 14 วนั มากกวา่ภายใตแ้สงเป็นระยะเวลา 7 วนั อยา่งมีนยัส าคญั ร้อย
ละ 9 (p=0.000) กะเพราภายใตแ้สงสีแดงเป็นระยะเวลา 14 วนั มีความสูงมากกวา่ 7 วนั อยา่งมีนยัส าคญั ร้อยละ 31 (p=
0.000) และแมงลกัภายใตแ้สงสีแดงและขาวเป็นระยะเวลา 14 วนั มีความสูงมากกวา่ 7 วนั อยา่งมีนยัส าคญั ร้อยละ 21 
และ 19 (p=0.000) (รูป 3ก) กล่าวโดยสรุปคือ ภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงท่ีระยะเวลาเพ่ิมมากข้ึนส่งผลเชิงบวกให้มีการ
เจริญเติบโตของโหระพา กะเพรา และแมงลกั ทางดา้นความสูงและน ้ าหนกัใบเพ่ิมมากข้ึน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ แสงสีน ้ าเงินมีผลเชิงบวกต่อความสูงในโหระพาและแมงลกั โดย
โหระพาภายใตแ้สงสีน ้ าเงินเป็นระยะเวลา 7 และ 14 วนั มีความสูงมากกวา่แสงสีแดง และแสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 1 ต่อ 2 
และ 2 ต่อ 1 อยา่งมีนยัส าคญั คิดเป็นอยา่งนอ้ยร้อยละ 23 (p≤0.003) และแมงลกัภายใตแ้สงสีน ้ าเงินมีความสูงมากกวา่
แสงสีแดง (ระยะเวลา 7 วนั) และแสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 2 ต่อ 1 (ระยะเวลา 7 และ 14 วนั) อยา่งมีนัยส าคญั คิดเป็นอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 17 (p≤0.004) (รูปท่ี 3ก) ส่วนน ้ าหนักใบของกะเพราและแมงลกัมีทิศทางตรงกนัขา้ม โดยแมงลกัภายใต้
เง่ือนไขทางแสงสีขาว แสงสีแดง และแสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 1 ต่อ 2 เป็นระยะเวลา 14 วนั มีน ้ าหนกัใบมากกวา่แสงสีแดง
ต่อน ้ าเงิน 2 ต่อ 1 อยา่งมีนยัส าคญั คิดเป็นอยา่งนอ้ยร้อยละ 62 (p=0.007) (รูปท่ี 3ข) และกะเพราภายใตแ้สงสีแดงต่อน ้ า
เงิน 2 ต่อ 1 เป็นระยะเวลา 14 วนั มีน ้ าหนกัมากกวา่แสงสีขาวและแสงสีน ้ าเงินอยา่งมีนยัส าคญั คิดเป็นร้อยละ 48 และ 
50 ตามล าดบั (p=0.050) (รูปท่ี 3ข)  
 การเจริญเติบโตของพืชมาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงท่ีท าให้พืชเปล่ียนพลงังานแสงให้เป็น
น ้ าตาลแลว้สะสมในรูปคงตวัก่อนน าไปเปล่ียนเป็น ATP ใชเ้ป็นพลงังานในกระบวนการเจริญเติบโต ซ่ึงรวมกบักลไก
ต่างๆภายในจะมีบทบาทให้พืชด ารงชีพต่อไปได ้โดยทัว่ไปพืชจะน าแสงธรรมชาติท่ีมาใชป้ระโยชน์ คือ แสงจากดวง
อาทิตย ์
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รูปที ่3  ความสูงเทียบกบัค่าของชุดการทดลองภายใตแ้สงสีขาวในระยะเวลา 7 วนั และ น ้ าหนกัใบเทียบกบัค่าของชุด
การทดลองภายใตแ้สงสีขาวในระยะเวลา 7 วนั (3ข) ของโหระพา กะเพรา และแมงลกั ภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงสี
ขาว น ้ าเงิน แดง และแสงสีแดงต่อน ้ าเงินท่ีมีอตัราส่วน 1:2 1:1 และ 2:1 ในระยะเวลา 7 และ 14 วนั ดว้ยการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 (สัญลกัษณ์ a, b, c ระบุ
ความแตกต่างทางนัยส าคญัระหว่างเง่ือนไขทางแสง สัญลกัษณ์ * ระบุความแตกต่างทางนัยส าคญัระหว่าง
ระยะเวลาภายใตเ้ง่ือนไขทางแสง) 

 
แต่จะมีช่วงความยาวคล่ืนแสงท่ีเฉพาะท่ีพืชใชใ้นการสังเคราะห์ดว้ยแสงหรือเรียกวา่ photo synthetically active radiation 
(PAR) ซ่ึงจะพบวา่ พืชมีการดูดกลืนแสงท่ีช่วงความยาวแสงสีน ้ าเงิน (400-500 นาโนเมตร) และแสงสีแดง (600-700 นาโน
เมตร) ทั้งน้ี ยงัมีปัจจยัทางแสง อาทิ ความเขม้แสง ช่วงเวลาให้แสง และชนิดของแสง ท่ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัต่อการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช (Bantis et al., 2018) ใบจะเป็นต าแหน่งหลกัท่ีจะดูดกลืนแสง เพ่ือน าพลงังานไปยงักระบวนการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสงใหผ้ลิตเป็นอาหารต่อไป ดงันั้นใบจึงส าคญัต่อการเจริญเติบโตของพืชอยา่งมาก แต่ในการศึกษาน้ีพบวา่ 
พ้ืนท่ีใบพืชทั้ง 3 ชนิดพนัธ์ุ ภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงทั้ง 6 ชนิดแสง ไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงจากงานวิจยัท่ีผ่านมามุ่งเนน้ไป
แนวโนม้ของแสงสีแดงท่ีมีผลต่อพ้ืนท่ีใบมากกวา่แสงสีน ้ าเงิน โดยแสงสีแดงมีผลต่อการเพ่ิมปริมาณคลอโรฟิลลใ์นใบ จึง
เป็นการส่งเสริมการสังเคราะห์ดว้ยแสง และการเพ่ิมการแบ่งเซลล ์แต่ไม่มีการเคล่ือนยา้ยคาร์โบไฮเดรตจากใบไปสะสม 
ส่วนแสงสีน ้ าเงินมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของการสังเคราะห์ดว้ยแสง มวลใบต่อพ้ืนท่ี ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอนไซมรู์บิสโก การ

3ก 

3ข 
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ชกัน าปากใบ และความหนาแน่นของปากใบ (Loughrin, Kasperbauer, 2001; Hernandez, Kubota, 2016; Dou et al., 2017) 
การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาสณัฐานของใบเพ่ือสนบัสนุนผลการทดลอง แต่หากมองการเจริญเติบโตในดา้นความสูง
และน ้ าหนกัใบจากงานวจิยัท่ีผ่านมาของพืชภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงเทียม อาทิ งานวิจยัของ Hernandez, Kubota (2016) ท่ีได้
ท าการศึกษาตน้กลา้แตงกวาพบวา่แสงสีน ้ าเงินมีผลเชิงบวกต่อความยาวล าตน้ แต่มีผลใหม้วลรากทั้งสดและแห้งลดลง ส่วน 
Roni et al. (2017) ไดร้ายงานว่าแสงสีน ้ าเงินมีศกัยภาพในการสังเคราะห์ดว้ยแสงมากกว่าสีขาวและสีแดง จึงท าให้มีการ
เจริญเติบโตในทางท่ีดี อีกทั้ง Jensen et al. (2018) ไดร้ะบุวา่แสงสีน ้ าเงินผสมแสงสีแดงมีผลให้การเจริญเติบโตในเชิงบวก
มากกวา่แสงสีแดงผสมแสงสีเขียว เน่ืองจากโหระพาภายใตแ้สงสีน ้ าเงินจากหลอด LED มีผลต่อความหนาแน่นของปากใบท่ี
จะส่งเสริมการสังเคราะห์ดว้ยแสงและกระบวนการผลิตภายในของพืช เช่นเดียวกบังานวิจยัน้ี พบวา่โหระพาและแมงลกั
ภายใตแ้สงสีน ้ าเงินมีการตอบสนองในเชิงบวกของการเจริญเติบโตดา้นความสูง (รูปท่ี 3ก) ในส่วนของการเจริญเติบโตดา้น
น ้ าหนักพบว่าโหระพาภายใตแ้สง LED ดว้ยสัดส่วนของแสงสีแดงต่อน ้ าเงินต ่ามีน ้ าหนักสดมากกว่าสัดส่วนอ่ืนอย่างมี
นยัส าคญั แต่ไม่แตกต่างจากแสงควบคุม (Piovene et al., 2015) และผกัสลดัแดงและเขียวภายใตแ้สงสีแดงมีน ้ าหนกัสดและ
น ้ าหนกัแหง้มากกวา่ 4 เท่า เม่ือเทียบกบัภายใตแ้สงสีแดงผสมน ้ าเงิน (59:41) (Son, Oh, 2013) ในทางตรงกนัขา้มกบัการศึกษา
น้ี นัน่คือ กะเพราภายใตส้ัดส่วนแสงสีแดงมากมีน ้ าหนกัมากกวา่แสงสีขาวและน ้ าเงิน และแมงลกัภายใตแ้สงสีขาว แสงสี
แดง และแสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 1 ต่อ 2 มีน ้ าหนักมากกว่าแสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 2 ต่อ 1 (รูปท่ี 3ข) รวมถึงผลการศึกษาของ 
Loughrin, Kasperbauer (2001) ท่ีไดท้ าการศึกษาแสงสะทอ้นจากวสัดุคลุมพบวา่วสัดุคลุมสีขาวมีความเขม้แสงมากท่ีสุดและ
มีน ้ าหนกัสด น ้ าหนกัแห้ง และน ้ าหนกัแห้งต่อพ้ืนท่ีใบสูงสุด ส่วนวสัดุคลุมสีแดงมีการตอบสนองเชิงบวกต่อน ้ าหนักสด
และร้อยละของน ้ าในใบ 
 
สรุปผลการวจิยั 

งานวิจัยน้ีศึกษาผลกระทบของเง่ือนไขทางแสงต่อการตอบสนองของฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณ
สารประกอบฟีนอล และการเจริญเติบโตของโหระพา กะเพรา และแมงลกั เป็นระยะเวลา 7 และ 14 วนั เพื่อเป็น
แนวทางในการปลูกพืชสกลุ Ocimum ในอาคารเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการแก่ประชากรในเขตเมือง จาก
การศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ การตอบสนองของฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระภายใตเ้กือบทุกเง่ือนไขทางแสงไม่แตกต่างจากแสง
ควบคุม (แสงสีขาว) แต่กะเพราท่ีระยะเวลา 7 วนั และแมงลกัท่ีระยะเวลา 14 วนั มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระภายใตแ้สงสี
แดงผสมน ้ าเงินมากกวา่แสงสีเดียว ส่วนการตอบสนองของปริมาณสารประกอบฟีนอลของกะเพราภายใตแ้สงสีแดงต่อ
น ้ าเงิน 2 ต่อ 1 ท่ีระยะเวลา 14 วนั มีปริมาณสารประกอบฟีนอลมากกว่าแสงสีขาว และโหระพาภายใตแ้สงสีน ้ าเงินมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลมากกวา่แสงสีแดงต่อน ้ าเงิน 1 ต่อ 1 ส่วนในดา้นการเจริญเติบโต ความสูงของโหระพาและ
แมงลกัมีการตอบสนองเชิงบวกต่อแสงสีน ้ าเงิน ส่วนใบกะเพราและใบแมงลกัมีแสงสีแดงเป็นปัจจยัเชิงบวกต่อน ้ าหนกั
ใบ นอกจากน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงท่ีระยะเวลาเพ่ิมมากข้ึนท าใหมี้แนวโนม้ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและสารประกอบฟี
นอลลดลง แต่การเจริญเติบโตดา้นความสูงและน ้ าหนกัใบเพ่ิมข้ึนเม่ือระยะเวลาภายใตแ้สงเพ่ิมข้ึน 

  การตอบสนองของฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอล และการเจริญเติบโตภายใตเ้ง่ือนไขชนิด
แสงของพืชแต่ละชนิดพนัธ์ุแตกต่างกนัอยา่งเฉพาะเจาะจง ซ่ึงการศึกษาในปัจจุบนัมีไม่มากพอท่ีจะระบุกระบวนการ
ภายในของพืชไดช้ัดเจน นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุณหภูมิ ความทนแลง้ โรค ท่ีอาจจะมีผลต่อ
การตอบสนองของพืชอีกดว้ย ดงันั้น ควรไดรั้บการศึกษาการตอบสนองภายใตเ้ง่ือนไขทางแสงอ่ืนๆ เพ่ิมเติม รวมถึง
เง่ือนไขทางส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ในขั้นตอนการผลิตทางชีวเคมีให้ชดัเจนและเจาะจง
ของแต่ละชนิดพนัธ์ุเพ่ิมมากข้ึน 
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