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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อ ออกแบบระบบการวัดความยาวคลื่ น โดยพัฒ นาเป็ นแอนดรอยด์แ อปพลิ เคชั่น
สาหรับวัดความยาวคลื่นของระบบให้แสง LED ปลูกพืช อุปกรณ์ประกอบด้วยระบบให้แสง LED ชนิด 3 สี ในหนึ่งหลอด
ถูกติดตั้งกับรางหลอดไฟที่สามารถปรับเลื่อนสู งต่าได้ ระบบ LED ถูกควบคุมด้วยวงจรหรี่ ไฟ ขณะที่ระบบการวัดความยาว
คลื่ นถูกสร้ างเป็ นแอปพลิ เคชั่น เรี ยกว่า MJUSPEC และถูกติ ดตั้งลงบนสมาร์ ท โฟน ระบบปฎิ บัติการ Android โดย
MJUSPEC จะรั บแสงผ่านกล้องที่ ถูกติ ดตั้งมากับตัวเครื่ องและถูกประมวลผลให้ได้ค่าเป็ น RGB จากนั้น RGB จะถูก
เปลี่ยนรู ปให้อยูใ่ นรู ปแบบของ Tristimulus values (X, Y, Z) และ ค่า X Y และ Z ที่ได้จะถูกแปลงให้อยูใ่ นรู ปของ x
และ y chromaticity coordinate ซึ่ งจะถูกนาไปวาดลงบน chromaticity diagram CIE1931 standard เพื่อหาเป็ น
ค่าความยาวคลื่ นออกมา ผลของการวัดค่าสี ในรู ป แบบของ RGB ด้วย MJUSPEC เปรี ยบเที ยบกับ Image J ซึ่ งเป็ น
โปรแกรมประมวลภาพอ้างอิง พบว่าได้ค่าสี RGB แตกต่างกันเล็กน้อย ขณะที่ ความคลาดเคลื่อนเมื่อนาไปวัดกับหลอด
LED ชนิ ดความยาวคลื่นเดี่ ยว พบว่ามีคลาดเคลื่อนไม่เกิ น 2% และเมื่อนาไปวัดความยาวคลื่นกับระบบให้แสง LED ปลูก
พืชพบว่าระบบให้แสงสามารถปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นได้ในช่วง 360-630 nm
คำสำคัญ: LED ปลูกพืช, ความยาวคลื่นแสง, การประมวลผลภาพ, แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน่
ABSTRACT

The purpose of this research was to design a wavelength measurement system by building an
Android application for measuring the wavelengths of LED Grow Lights for plant systems. An
experiment consisting of 3 colors LED Grow Lights was installed on an up and down movable lamp
rail. The LED system was controlled by a control dimmer. While, the wavelength measurement system
was built into the application program, called MJUSPEC, and was installed on Android smart mobile
system. The MJUSPEC converted the LED lighting into RGB format and then the RGB was
transformed by Tristimulus equation into X, Y and Z values. After that, The X, Y and Z were
converted into x and y Chromaticity coordinate which drew on a Chromaticity diagram CIE1931
standard to find out the wavelength of lighting. The results of measuring the RGB colors format
between the MJUSPEC and Image J (a reference standard of image processing software) found that the
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RGB colors were slightly different. While, the error of measuring the single wavelength LED’s were
less than 2% . The measuring wavelength with the LED grow lights for plants system found that the
system could vary the wavelength between 360 – 630 nm.
Keyword: LED Grow Lights, Wavelength, Image Processing, Android application.

1.

บทนา

ใน ช่ วงของ UV-A ตั้ งแต่ 3 1 5 -4 0 0 nm เพื่ อ สร้ า ง
กระบวนการทางคลอโรฟิ ลด์ ความยาวคลื่นจะอยูใ่ นช่วงสี
น้ าเงิ น และแดง ตั้งแต่ 400-440 nm และ 610-660 nm
เป็ นต้น โดยแหล่งกาเนิ ดแสงจาก LED ที่ ใช้ในปั จจุ บัน
นั้น จะเป็ น LED ชนิดความยาวคลื่นเดี่ยว ไม่สามารถปรับ
ความยาวคลื่นได้ จึ งพบว่ามีการใช้ LED หลายความยาว
คลื่ น มาผสมกั น [8,9] เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยาวคลื่ น หรื อ
เรี ยงลาดับการจัด วางหลอด LED [10] ในรู ป แบบต่ างๆ
โดยวาง LED แบบความยาวคลื่ น เดี่ ย วสลั บ กั น ตาม
รู ป แบบต่ า งๆ การปรั บ สั ด ส่ ว นของความเข้ม แสงของ
LED ทาให้เกิดความยาวคลื่นใหม่ และในการวัดความยาว
ค ลื่ น ต้ อ ง ใช้ VIS-Spectro photometer ซึ่ ง มี ร าค า
ค่อนข้างแพง
ด้วยหลักการและเหตุผลที่ได้กล่าวมา จึงเป็ นที่มาของ
ออกแบบระบบ LED ปลู กพื ช แบบ 3 สี ในหนึ่ งหลอด
หรื อ 3 ความยาวคลื่น ร่ วมกับเทคนิ คการวัดความยาวคลื่น
ในย่านที่ ม องเห็ น อย่างง่ าย เพื่ อ สร้ างเป็ นระบบต้น แบบ
สาหรั บ น าไปประยุก ต์ใช้ในการเพาะเลี้ ย งพื ชแบบปรั บ
ความยาวคลื่นได้ ให้สามารถนาไปใช้กบั พืชแต่ละชนิ ดได้
ช่วยภาระด้านค่าใช้จ่ายพลังงานลดลง และช่วยส่ งเสริ มผล
ประกอบการให้สามารถแข่งขันในทางธุรกิจได้

ในปั จจุบนั ความต้องการด้านอาหารและพลังงาน มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ในบางสถานการณ์จึงเกิดการ
แย่งชิ งผลผลิ ตทางการเกษตร ระหว่างนาไปแปรรู ป เป็ น
อาหารหรื อพลังงาน วิธีแก้ไขอย่างง่ายคือ การเพิ่มจานวน
พื ชที่ ป ลูก ให้ม ากขึ้ น แต่ ก็ ยงั มี แ นวโน้มที่ ไ ม่เพี ยงพอต่ อ
ความต้องการ วิธีการที่กาลังได้รับความนิ ยมอีกอย่างหนึ่ ง
คือ เทคนิคการเพิ่มผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการ
ในกระบวนการเพาะปลู ก เช่ น เกษตรอัจ ฉริ ย ะ เกษตร
แม่นยา และอีกหลายเทคนิ ค เทคนิ คการสร้างแสงเที ยมก็
เป็ นอี ก เทคนิ ค หนึ่ งที่ ใ ช้ส าหรั บ การขยายพัน ธุ์ พื ช เช่ น
วิ ธี ก ารเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ พื ช และขยายพัน ธุ์ ด้ ว ยระบบ
Bioreactor [1] เพื่อให้สามารถขยายพัน ธุ์พืชได้คราวละ
มากๆ ใช้ในการเพาะปลูกพื ช เช่ น กะหล่ าปลี [2] โดยใช้
แสงในย่านสี แดงและน้ าเงิ น การเพาะปลู กโหระพา [3]
พบว่าการให้แสงในย่านสี แดงและน้ าเงิ นช่ วยกระตุน้ ให้
รากงอกเร็ วกว่าแสงธรรมชาติ 3 เท่ า ใช้ในการเพาะปลูก
ผลไม้ เช่น การเพาะเลี้ยงต้นสตอรเบอร์ รี่[4] ให้ลาต้นยาว
กว่าปกติ 1.8 เท่า ใช้ในการเพาะปลูกพืชพลังงาน เช่น สบู่
ดา [5] ใช้อตั ราส่ วนของแสงสี แดงและน้ าเงิ นเป็ น 50:50
ช่ วยให้เกิ ดรากเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 65% หรื อแม้ก ระทั่งใช้ในการ
เพาะเลี้ยงดอกไม้ เช่น ดอกเบญจมาศ [6] ซึ่ งเป็ นพืชวันสั้น
การเพิ่ ม แสงให้ต ้น ดอกจะช่ วยยับ ยั้งการสร้ างตาดอกได้
ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ ด อกออกเร็ ว เกิ น ไป ซึ่ ง จะท าให้ ล าต้น ไม่
แข็งแรง
แหล่งกาเนิ ดแสงเที ยม มีอยู่หลายประเภทขึ้ นอยู่กับ
แหล่งกาเนิ ดแสง แสงเที ยมที่ นิยมมากที่ สุดคื อ การสร้าง
จากหลอด LED เพราะว่าข้อดี ในเรื่ องของการประหยัด
พลังงาน ให้ความเข้มแสงต่อวัตต์สูง กาเนิ ดแสงในย่านที่
พื ชต้อ งการ ให้ช่ ว งความยาวคลื่ น ที่ พื ช ต้อ งการ [7] เช่ น
เพื่ อเสริ ม สร้างโครงสร้ างทางใบ ต้อ งการความยาวคลื่ น

2.

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง

2.1 อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานวิจยั ถูกแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน

ดังนี้ (ภาพที่ 1 และ 2)
2.1.1 ระบบกาเนิ ดแสงแบบ LED ประกอบไปด้วย
-โครงสร้ างต้น แบบ สาหรั บ ติ ด ตั้งชุ ด หลอด LED
และวางกระถางพืช ตัวโครงสร้างมีขนาด กว้าง ลึกและสู ง
เป็ น 80, 25 และ 60 cm. ตามลาดับ โดยระบบความสู ง
ของหลอด LED สามารถเลื่อนขึ้นลงได้
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ช.ใจสิน และ น.ปิ่นแก้ว

- แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง ขนาด 12V พิกดั การจ่าย
สู งสุ ดกระแส 5A ท าหน้าที่ จ่ายไฟกระแสตรงให้กับ ชุ ด
หลอด LED
- ห ลอด LED เลื อ กใช้ รุ่ น SMD5050 ซึ่ งเป็ น
LED แบบ 3 สี ใ นหนึ่ ง หลอด คื อ น้ าเงิ น เขี ย ว และแดง
โดยสี น้ าเงินมีความยาวคลื่น 460-475 nm สี เขียวมีความ
ยาวคลื่ น 515-530 nm และสี แ ดงมี ค วามยาวคลื่ น 620-

สมาร์ ท โฟนอ่ านค่ าแสงจากชุ ด หลอด LED รุ่ น สมาร์ ท
โฟนที่ ใช้ใ นการทดลองคื อ ASUS Zenfone4 มี ค วาม
ละเอียดหน้าจอที่ 480 x 800 พิกเซล ขนาดหน้าจอ 4 นิ้ ว
กล้ อ งห ลั ง ค วาม ละเอี ยด ข น าด 5 ล้ า น พิ กเซ ล ใช้
ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก าร Android 4.4.2 (Kitkat) ร ะ บ บ
ป ระม วลผล CPU Intel ATOM Z2520 Dual core
1.2 GHz RAM 1 Gb

แอปพลิ เ คชั่ น ที่ พ ั ฒ นาขึ้ น เรี ยกว่ า MJUSPEC
สามารถรัน ได้ในระบบปฎิ บัติการ Android ตั้งแต่เวอร์
ชั่น Gingerbread หรื อ Android 2.3 แพตฟอร์ ม โดย
MJUSPEC ได้อ าศัย กล้อ งที่ ถู ก ติ ด ตั้ง มากับ ตัว สมาร์ ท
โฟน เป็ นเซนเซอร์ ในการรับแสงแล้วเปลี่ยนค่าแสงที่อ่าน
ได้ให้อยูใ่ นรู ปแบบของความยาวคลื่น
2.2 การสร้างแอปพลิเคชัน
่
แอปพลิเคชัน่ ถูกพัฒนาด้วยโปรแกรม Ecilpse IDE
JUNO 4.2 Versionใช้ เ ค รื่ อ งมื อ A n d r io d SDK
Revision 24.0.1 แล ะ JAVA JDK for win32 เป็ น
เครื่ องมือสาหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน่
ในขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ (ภาพที่ 3) เริ่ มต้น
ด้วยการรับภาพ (แสงของหลอด LED ที่เปล่งออกมา) ผ่าน
ทางกล้อ งที่ ถู ก ติ ด ตั้งบนสมาร์ ท โฟน จะได้ค่ าเฉลี่ ย ของ
RGB จากนั้ นค านวณค่ า ของ tristimulus values (X,
Y, Z) จาก RGB

630 nm

- ชุดขับ LED ประกอบด้วยวงจรหรี่ ไฟและวงจรขับ
LED วงจรหรี่ ไ ฟจะช่ ว ยในการผสมสี ข องหลอด LED
ทาให้สามารถเปลี่ยนความยาวคลื่นได้

ภาพที่ 1 ระบบให้แสงแบบ LED

ภำพที่ 2 (1) ต้นแบบระบบให้แสงแบบ LED (2)
แหล่งจ่ายไฟ (3) หลอดLED (4) LED RGB

ภำพที่ 3 เทคนิคการคานวณหาความยาวคลื่น

Controller

การค าน วณ ห าค่ า Tristimulus [11] ส าม ารถ
คานวน ได้จากสมการที่ 1 เมื่อได้ค่า X Y และZแล้ว ให้
คานวนค่าของ x และ y chromaticity coordinate จาก
สมการที่ 2 และ 3

2.2.2 อุปกรณ์สาหรับวัดความยาวคลื่น

ในงานวิจยั มีแนวคิดที่ จะพัฒนาเทคนิ คการวัดความ
ยาวคลื่ น ด้ ว ยแอปพลิ เคชั่ น ที่ ท างานบนสมาร์ ท โฟน
ระบบปฏิ บัติ ก าร Android โดยใช้ก ล้อ งที่ ติ ด ตั้ง มากับ
64

743
1.48V JAVA 1.6.0_20 (64-bit Version) โดยอ่ านค่ า

X 
0.4887 0.3107 0.2006  R 
 Y    1   0.1762 0.8130 0.0108  G 
   0.177  
  
 Z 
 0.000 0.0102 0.9900  B 

สี จากกระดาษสี จานวน 5 สี ได้แก่ สี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน สี
เหลืองและสี สม้ อย่างละภาพ 3 ซ้ า
2.3.2 การทดสอบกั บ หลอด LED ที่ มี จ าหน่ า ย
ภายในประเทศและสามารถระบุช่วงของความยาวคลื่นได้
โดยในงานวิจยั ได้เลือกหลอด LED มาจานวน 12 ความ
ยาวคลื่ น ได้ แ ก่ สี น้ าเงิ น (465nm, 468nm, 470nm) สี
เขี ย ว (505nm, 520nm, 525nm) สี เหลื อ ง (565nm) สี
ส้ ม (590nm, 600nm) และสี แดง (620nm, 624nm,
660nm) อย่างละ 3 ซ้ า
2.3.3 การทดสอบกับ ชุ ด หลอด LED ปลูก พื ช ซึ่ ง
เป็ น LED รุ่ น SMD5050 ชนิ ด 3 สี ในการทดสอบได้
ก าหนดกระแสไบอัส ให้ ชุด หลอด LED ทั้ง 3 สี ที่ 10,
20, 30 และ 40mA เพื่ อ ให้ เ กิ ด การผสมสี กั น แล้ ว วัด
ความยาวคลื่นที่ระบบสามารถสร้างได้

(1)

x

X
X Y  Z

(2)

y

Y
X Y  Z

(3)

ค่ าข อ ง x แ ล ะ y chromaticity coordinate ที่
ค าน วน ได้ จ ะถู ก น ามาเป รี ยบ เที ยบ กั บ CIE1 9 3 1
Standard [12] ดั ง แสดงในภาพที่ 4 ซึ่ งในโปรแกรม
MJUSPEC ไ ด้ ส ร้ า ง Chromaticity Diagram
CIE1931 Standard ให้อยูใ่ นรู ปแบบของตาราง เพื่อให้
สามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลในการหาความยาวคลื่ นของแสงที่
เปล่งออกมาจากชุดหลอด LED

3.

ผลและวิจารณ์

แอปพลิเคชัน่ ที่ ได้พฒั นาแล้วจะถูกติดตั้งบนสมาร์ ท
โฟนดังแสดงในภาพที่ 5 จากนั้นเริ่ มทดสอบระบบดังที่ได้
อธิ บายไว้ในหัวข้อก่อนหน้า แบ่งผลการทดสอบออกเป็ น
ดังนี้

ภาพที่ 4 Chromaticity Diagram CIE1931
Standard [13]

2.3 การดาเนิ นการทดสอบในระดับห้องปฏิบตั ิการ

ป ก ติ ก า ร วั ด ค ว า ม ย า ว ค ลื่ น จ ะ ใ ช้ VISSpectrophotometer เป็ นเครื่ องมื อวัด แต่เครื่ องมือชนิ ด
นี้ มีราคาค่อนข้างแพง งานวิจยั นี้ จึงได้พฒั นาแอปพลิเคชัน่
ขึ้นมา และได้ทดสอบและเปรี ยบเที ยบค่าสี และความยาว
คลื่นดังนี้
ั โปรแกรม ประมวล
2.3.1 เปรี ยบเทียบค่าที่อ่านได้กบ
ผลทางภาพ Image J [14] ซึ่ งเป็ น Freeware เวอร์ ชั่น

ภำพที่ 5 แอปพลิเคชัน่ ที่ติดตั้งเรี ยบร้อยแล้ว (MJUSPEC)
ั โปรแกรม Image J
3.1 เปรี ยบเทียบค่าสี กบ

ผลการทดสอบเปรี ยบเทียบกับค่าสี ของกระดาษทั้ง 5
สี ๆละ 3 ครั้ง แสดงในตารางที่ 1 พบว่าค่าสี RGB ที่อ่าน
ได้ จ ากโปรแกรม Image J เปรี ยบเที ย บกั บ ที่ ไ ด้ จ าก
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ตำรำงที่ 2 ความยาวคลื่นที่อ่านได้เปรี ยบเทียบหลอด LED

MJUSPEC มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน เมื่อคานวนเป็ นค่า

ความยาวคลื่ น แล้ว ทั้งที่ อ่านได้จากโปรแกรม Image J
และ MJUSPEC มีความแตกต่างกันเล็กน้อย

หลอด LED
สี

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบผลค่าสี และความยาวคลื่น
กระดาษ
สี
น้ าเงิน
เขียว
เหลือง
ส้ม
แดง

สี น้ าเงิน

ค่าสี (RGB) และความยาวคลื่น (;nm)

Image J
R/G/B

nm

MJUSPEC
nm
R/G/B

สี เขียว

ความยาว
คลื่น, nm

ความยาว
คลื่นที่อ่าน
ได้, nm

465
468
470
505
520
525

467
470
473
502
522
528

0.36
0.50
0.57
0.66
0.45
0.51

%

ผิดพลาด

9/117/235

483

4/119/251

480

102/180/27

561

102/184/26

557

สี เหลือง

565

564

0.18

152/157/9

569

154/160/4

570

234/47/20

605

244/43/18

605

สี ส้ม

243/33/30

640

253/28/29

635

590
600
620
624
660

595
612
627
630
653

0.79
1.94
1.08
0.96
1.01

สี แดง

3.2 การทดสอบกับหลอด LED ความยาวคลื่นเดี่ยว

3.3 การทดสอบกับหลอด LED ปลูกพืช

ผลการทดสอบกับหลอด LED แบบความยาวคลื่ น
เดี่ ย วทั้ ง 12 ค่ า แสดงในตารางที่ 2 พบว่า MJUSPEC
(ภาพที่ 6) สามารถอ่ านค่ าความยาวคลื่ น ได้ใ กล้เคี ย งกับ
ค่าที่ได้ระบุไว้ ใน LED แต่ละหลอด MJUSPEC มีความ
ผิดพลาดในการอ่านค่าน้อยกว่า 2% ความยาวคลื่นที่ผิดลาด
มากที่ สุ ด ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นโซนสี แ ดง เนื่ อ งจากการ
ประมาณค่าตาม Chromaticity Diagram ในโซนสี แดง
ทาได้ค่อนข้างละเอียดน้อยกว่าโซนสี อื่นๆ

เพื่อทดสอบสมรรถนะช่วงความยาวคลื่นของชุดให้
แสง LED ที่ สามารถเปล่งแสงได้ ผลการทดสอบกับชุ ด
ห ลอ ด L E D ป ลู ก พื ชแ ส ด งผ ล การท ด ส อ บ ด้ ว ย
MJUSPEC แสดงดังภาพที่ 7 และข้อมูลผลการทดสอบ
แสดงในตารางที่ 3 พบว่าเมื่ อ จ่ ายกระแสไบอัส Ifmaxให้
หลอด LED สี น้ าเงิ น เขี ย วและแดง MJUSPEC อ่ า น
ความยาวคลื่ น เป็ น 473, 521 และ 630nm ตามล าดั บ
และเมื่อลองปรับกระแสไบอัสในสัดส่วนต่างๆ จะสามารถ
ผสมเป็ นสี ในช่ วงความยาวคลื่ น ต่างๆได้ ดังแสดงค่าใน
ตารางที่ 3

(ก)

ภำพที่ 7 การวัดความยาวคลื่นหลอด LED ปลูกพืช

(ข)

ภำพที่ 6 ตัวอย่างการใช้งาน MJUSPEC
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ตารางที่ 3 ความยาวคลื่นที่อ่านได้จาก LED ปลูกพืช
กระแสไบอัส (mA)

LED R
40
40
40
40
40
0
0
0
0
0
30
0

4.

LED G
0
10
20
30
40
0
10
20
30
40
0
40

LED B
0
0
0
0
0
40
40
40
40
40
40
0

ไบอัส ในสั ด ส่ ว นของแต่ ล ะสี ที่ แ ตกต่ า งกั น จะท าให้
สามารถปรับความยาวคลื่นได้ต่าสุ ดที่ 360nm และสู งสุ ด

ความยาวคลื่น (nm)

630nm

630
595
579
538
508
473
473
477
483
497
360
521

ข ณ ะ ที่ เท ค นิ ค ก าร วั ด ค วาม ยาว ค ลื่ น ได้ ใ ช้
แอปพลิเคชัน่ MJUSPEC ที่ได้พฒั นาขึ้นสามารถวัดค่าสี
และความยาวคลื่ นเปรี ยบเที ยบกับโปรแกรมประมวลผล
ภาพ Image J ได้ความยาวคลื่นที่ ใกล้เคียงกัน เมื่อนาไป
ทดสอบกับหลอด LED แบบความยาวคลื่นเดี่ยว เกิดความ
ผิ ด พลาดจากการอ่ านค่ าไม่ เกิ น 2% และเมื่ อ ท าสอบกับ
ระบบ LED ปลูกพืชสามารถวัดความยาวคลื่น ของระบบ
ไ ด้ ต่ าสุ ด ที่ 360nm แ ล ะ สู ง สุ ด 630nm ซึ่ ง ถื อ ว่ า
แอปพลิ เคชัน่ นี้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการตรวจวัด
ความยาวคลื่นในช่วงที่มองเห็นได้เป็ นอย่างดี และราคาไม่
แพง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ราคาของตัวเครื่ องสมาร์ทโฟนที่ใช้

สรุปผลการศึกษา

ผลการศึ กษาสามารถสรุ ป ได้เป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ ว น
แรกการออกแบบระบบแสงจากหลอด LED สาหรับปลูก
พืช ร่ วมกับ เทคนิ ค การวัดความยาวคลื่ น โดยที่ ระบบให้
แสงสามารถปรับระดับความเข้มแสงของหลอด LED แต่
ละสี ได้ ด้วยการปรับ กระแสไบอัสของหลอด LED เพื่ อ
ปรับความยาวคลื่นแสง ซึ่ งเมื่อจ่ายไบอัสสู งสุ ดในแต่ละสี
คือสี น้ าเงิ น เขี ยวและแดง จะได้ความยาวคลื่ นเป็ น 473,
521 และ 6 30 nm ตามล าดั บ และเมื่ อ ปรั บ กระแส

5.

กิตติกรรมประกำศ

คณะผู ้วิ จั ย ขอขอบคุ ณ วิ ท ยาลั ย พลั ง งานทดแทน
มหาวิท ยาลัย แม่ โ จ้ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น สถานที่ ใ นการ
ดาเนินงานวิจยั
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