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การใชแสงไฟแอลอีดีเพื่อลอจับหมึกกลวยของการประมงพื้นบาน 

 
อนุรักษ เกษวัฒนากลุ1 และ สุนันทศักด์ิ ระวังวงศ2 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีนําเสนอการใชแสงไฟแอลอีดีในการทําประมงหมึกกลวยของชาวประมงพื้นบาน ในการทําวิจัยจะทําการ

เลือกหลอดไฟหรือโคมไฟแอลอีดีแสงสีเขียว ที่มีการจําหนายอยูทั่วไป มาทําการทดลองเบื้องตนในหองปฏิบัติการ เพื่อหาคา

ของอุณหภูมิ นํ้าหนัก และความสวางตอกําลังไฟฟาที่ใช เพื่อนําผลมาวิเคราะหและเลือกใชทดแทนหลอดไฟฟาแสงสีเขียว

ประเภทเกาของชาวประมงพื้นบาน ผลจากการทดลองในหองปฏิบัติการพบวา สปอรตไลทแอลอีด ี50 วัตต ใหผลที่ดีที่สุด เม่ือ

เปรียบเทียบกับหลอดแอลอีดีประเภทอ่ืนๆ และเม่ือนํามาติดตั้งทดแทนหลอดไฟฟาประเภทเกาบนเรือประมงพื้นบานในการ

ทดลองทําประมงในพื้นที่จริง เปรียบเทียบกับเรือรูปแบบเกา พบวา มีปริมาณคาเฉล่ียของหมึกกลวยที่ไดตอปริมาณการใช

กําลังไฟฟาจริงที่ 17.58 กรัมตอวัตต เพิ่มขึ้นคิดเปน 244.71 เปอรเซ็นต และใหผลตอบแทนรวมหลังจากหักคาใชจายใน 1 ป 

เพิ่มขึ้นกวาเรือรูปแบบเกา คิดเปน 10.10 เปอรเซ็นต  

 

คําสําคัญ : แอลอีดี, ประมงพื้นบาน, หมึกกลวย 
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Abstract  

 This research presents a using of LED bulbs for a local squid fishery. In this work, green LED bulbs 

available in market were selected and tested in a laboratory. Temperature, weight, and brightness/power 

input were measured and used as parameters for decision making of selection a proper green LED bulb. 

Bused on the experimental results, a LED spotlight 50 watt was the best one compared to other LEDs. The 

LED spotlight 50 watt was therefore installed in a fishery boat instead of the conventional bulbs. It was 

found that the proposed system can provide a squid catching rate of 17.58 g/kW. Which increase 244.71% 

and the total return after deducting 1 year costs is higher than the old fishery boat model 10.10%. 

 

Keywords : light-emitting diode, local fisherman, squid 
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1. บทนํา 

การประมงพื้นบานหรือการประมงขนาดเล็ก ทําการ

ประมงตามบริ เวณเขตประมงทะเลชายฝ ง เปนกลุม

ชาวประมงที่มีมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณรอยละ 80 

ของประชากรอาชีพการประมง สวนใหญจะเปนแบบ

ครัวเรือนใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก ลักษณะการทํา

ประมงคือ จะทําประมงในพื้นที่จากแนวชายฝงทะเลออกไป

ไมเกินสามไมลทะเล [1] ทําการประมง ปลาหมึก ปู กุง เปน

หลัก แตปจจุบันกําลังประสบปญหาจากหลายๆ ปจจัย เชน

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลที่ลดลง ปญหา

ตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ประกาศของการอนุรักษสัตวนํ้าเค็มของ

รัฐบาล เปนตน  

การประมงนํ้าตื้นน้ัน สัตวที่ไดจากการทําประมงสวน

ใหญจะเปนหมึกกลวย ซ่ึงชาวประมงจะมีเทคนิคและวิธีการ

ในการจับหมึกกลวย วิธีการใชไฟใหแสงสวางลอหมึกกลวย

มารวมตัวกันบริเวณผิวนํ้าทะเล จากน้ันจะใชอวนในการ

ลอมจับเปนอีกวิธีที่นิยมใชมากที่สุด 

การผลิตไฟฟาเพื่อใชกับระบบแสงสวางน้ันชาวประมง

ตองใช เครื่องกําเ นิดกระแสไฟฟ า (Generator) แบบ

เครื่องยนต หลอดไฟที่ใช ในยุคแรกๆ จะใชหลอดอินแคน

เดสเซนต  (Incandescent Lamp) หรือที่ นิยมเรี ย กว า 

หลอดไสขนาด 300-500 วัตต และหลอดแสงจันทร (High-

pressure mercury Lamp) ขนาด 250 - 500 วัตต ซ่ึงกิน

พลังงานมาก ปจจุบันก็ยังมีใชอยูบางในบางสวน ตอมา

ประมาณป พ.ศ. 2544-2545 มีการพัฒนามาใชหลอดฟลูออ

เรสเซนต (Fluorescent) ขนาด 36 วัตต และ 40 วัตต แทน

การใชหลอดประเภทเกา เพราะประหยัดพลังงานมากกวา 

และมีการเริ่มใชหลอดที่มีแสงสีเขียวในการประมงปลาหมึก 

เน่ืองจากคาสัมประสิทธ์ิของการลดทอนแสงสีเขียวในนํ้า

ทะเลน้ันมีคาที่ต่ํา ซ่ึงอยูที่ประมาณ 0.14-0.25 m-1 ทําให

สามารถผานระดับความลึกของนํ้าทะเลไดมากกวาและ ในป 

พ.ศ.2552 ชาวประมงบางสวน เริ่มหันมาใชหลอดคอมแพค

ฟลูออเรสเซนต แทนหลอดฟลูออเรสเซนต เ น่ืองจาก

ประหยัดไฟฟามากกวาเดิมและมีขนาดเ ล็ก ปจจุบัน

ไดโอดเปลงแสงหรือหลอดแอลอีดี เริ่มไดรับความนิยมมาก

ขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากมีขอดีหลายอยาง เชนการประหยัด

พลังงานสีของแสงที่มีใหเลือกมาก อายุการใชงานที่ยาวนาน 

ความสวางของแสงที่ มีมากยิ่งขึ้น ประกอบกับราคาที่มี

แนวโนมลดลง 

จากปญหาที่ไดกลาวมาน้ัน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดจัดทํา

งานวิจัยเรื่อง การใชแสงไฟจากแอลอีดีเพื่อลอจับหมึกกลวย

ของชาวประมงพื้นบาน เพื่อหาชนิดของแอลอีดีที่มีความ

เหมาะสมในการใชใหแสงสวางในการลอจับหมึกกลวย และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใชแสงสวางสีเขียวในการลอจับหมึก

กลวย 

2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1  แสง 

 แสง เปน การแผรังสีแมเหล็กไฟฟาในชวงความยาว

คล่ืนที่สายตามนุษยสามารถมองเห็นได ซ่ึงเม่ือดวงตาของ

มนุษยมองเห็นจะทําใหเกิดสัมผัสการรับรูเปนภาพ แสงที่ตา

สามารถมองเห็นไดน้ันอยูในชวงความยาวคล่ืน 380 – 770 

นาโนเมตร ในสวนอัตราคล่ืนอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ี มนุษยจะ

ไมสามารถที่จะมองเห็นได [2] ในสวนของแสงสีเขียวน้ันจะ

มีความยาวคล่ืนประมาณ 500– 560 นาโนเมตร 

 

รูปที่ 1 ชวงความยาวคล่ืนที่สายตามนุษยมองเห็น  

2.2  หลอดไฟสําหรับลอจับหมึก 

 การใชแสงเพื่อลอจับหมึกน้ัน สามารถแยกตาม

วัตถุประสงคได 2 ประเภท ดังตอไปน้ี  หลอดไฟสําหรับลอ

หมึกใหมารวมตัวกัน และหลอดไฟที่ลอหมึกใหขึ้นสูผิวนํ้า ใน

งานวิจัยน้ีจะทําการวิจัยเฉพาะหลอดไฟที่มีแสงสีเขียว เพื่อ

ใชสําหรับลอหมึกมารวมตัวกัน ซ่ึงมีดังน้ี 

 2 .2 .1  หลอดฟลูออเรส เซนต  ( F luorescen t 

Lamp) หลอดชนิดน้ีเปนหลอดกาซดีสชารจไอปรอทที่ มี

ความดันต่ําโดยมีกาซเฉื่อยบรรจุอยูภายในมักเปนที่นิยมใช

กันมากในสํานักงานทั่วไป เพราะประสิทธิภาพการสองสวาง
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คอนขางสูง และไมเคืองตา เปนหลอดที่มีประสิทธิภาพสูง 

ใหความสวางมากถึง 72 ลูเมนตอวัตต มีอายุการใชงาน

ประมาณ 20,000 ชั่วโมง [4] 

 2.2.2 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (Compact 

FluorescentLamp) เปนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาดเล็กที่

ไดมีการพัฒนาขึ้นมา เพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน และ

เพื่อใชแทนหลอดอินแคนเดสเซนต มีขนาดกะทัดรัดและมี

กําลังสองสวางสูง หลอดชนิดน้ีเหมาะสมในการใหแสงสวาง

ทั่วไปที่ตองการความสวยงาม มีอายุการใชงานประมาณ 

8,000 ชั่วโมง [4] 

 2 .2 .3 หลอดแสงจันทร  (High Pressure Mercury 

Lamp) (HPM) หลอดแสงจันทร หรือหลอดไอปรอทความ

ดันสูง เปนหลอดความดันไอโซเดียมความดันสูงชนิดแรกที่

ถูกประดิษฐขึ้น มีอายุการใชงานเฉล่ีย 12,000-24,000 

ชั่วโมง ใหแสงสวางที ่ 40 ถึง 60 ลูเมนตอวัตต มีขนาดตั้งแต 

40 จนถึง 1,000 วัตต และมีทั้งชนิดที่ใชกับบัลลาสต และ

ชนิดที่ไมใชบัลลาสต อายุการใชงานหากเปนหลอดบัลลาสต

จะมีอายุประมาณ 24,000 ชั่วโมงแตหากเปนหลอดที่ไมใช

บัลลาสตอายุการใชงานจะส้ันกวามีอายุการใชงานประมาณ 

16,000 ชั่วโมง [4] 

 2.2.4 หลอดแอลอีดี (light-emitting diode) หรือยอ

วา LED เปนไดโอดเปลงแสง ไดโอดที่ทํามาจากสารก่ึงตัวนํา 

(semiconductor diode) คือ สารก่ึงตัวนําไฟฟา ที่ยอมให

กระแสไฟฟาไหลผานแลวปลอยแสงสวางออกมาไดทันที 

หลอดแอลอีดีจะเปนหลอดไฟหลากสีสัน เชน สีแดง สีนํ้าเงิน 

เปนตน สามารถใชเปนหลอดไฟสองสวางไดหลากหลาย

รูปแบบ อายุการใชงานประมาณ 50,000 ชั่วโมง 

2.3  คาพารามิเตอรของไฟฟากระแสสลับ 

 2.3.1 กําลังไฟฟาจริง (Real Power, P) คือกําลังไฟฟา

ที่นําไปใชงานจริง มีหนวยเปน วัตต (W) 

 2.3.2 กําลังไฟฟารีแอกทีฟ (Reactive Power, Q) คือ

กําลังไฟฟาแฝง เปนกําลังที่เกิดขึ้นกับวงจรไฟสลับที่มีโหลด 

L หรือ C เชนวงจร R-L และ R-C มีหนวยเปน โวลต-

แอมแปร (VA) 

 2.3.3 กําลังไฟฟาปรากฏ (ApparentPower, S) คือ

กําลังไฟฟาปรากฏ เปนกําลังงานที่แหลงจายกําลังงานไฟฟา

ตองจายใหกับอุปกรณไฟฟาตางๆ มีหนวยเปน วาร (Var) 

 2.3.4 เพาเวอรแฟคเตอร (Power Factor,PF) หรือตัว

ประกอบกําลังไฟฟา คืออัตราสวนระหวางกําลังไฟฟาจริง 

กับ กําลังไฟฟาปรากฏ โดยมีหนวยวัดเปน เปอรเซ็นต หรือ

รอยละ 

 2.3.5 การ วิเคราะหหาจุดคุมทุน (Break – Even 

Analysis ) จุดคุมทุน หมายถึงจุด หรือระดับของรายไดจาก

การขายสินคาหรือบริการ ที่เทากับตนทุนที่ธุรกิจไดจาย

ออกไป คือจุดที่รายไดกับรายจายเทากัน หาคาจํานวนที่ผลิต

ที่จุดคุมทุนหรือตนทุนเทากับรายไดใหกําไร เทากับศูนย    

จะได 

                          

FN
p v

 


                     (1) 

โดยกําหนดให    

         N* คือ  จํานวนที่ผลิตที่จุดคุมทุน 

          F คือ  ตนทุนคงที่ 

         V คือ  ตนทุนตอหนวย 

         p คือ  รายไดตอหนวย 
 

3.  การจับหมึกกลวย 

 ในการจับหมึกกลวยของชาวประมงพื้นบานน้ันจะมี

วิธีการดังตอไปน้ี 

การไดหมึก การไดหมึก เปนวิธีการจับหมึกที่นิยมมาก

ที่สุดของชาวประมงพื้นบานในปจจุบัน โดยใชหลักการ ใช

แสงสวางลอหมึกใหมารวมตัวกันปริมาณมากๆ บริเวณใตนํ้า

ใกลๆ กับเรือประมง ระหวางที่รอการรวมตัวของหมึกกลวย

น้ัน ชาวประมงนิยมน่ังตกหมึกโดยใชโยทะกา(เหยื่อปลอม

สําหรับตกหมึก) บริ เวณขางเรือประมง เพื่อเปนการ

ตรวจเช็คจํานวนความถี่ของหมึกกลวยที่มาติดเบ็ด หากได

หมึกกลวยหลายตัวในระยะเวลาไมมากนัก แสดงวามีหมึกมา

รวมตัวกันหนาแนนเหมาะสมที่จะทําการทอดแห หรือครอบ

ดวยอวนแลว จะทําการปดไฟบางสวน เพื่อใหหมึกมารวมตัว

กันบริเวณไฟที่ยังเปดอยู จากน้ันเปดไฟสีแดง และทําการปด

ไฟดวงอ่ืนที่เหลืออยูทั้งหมด ทําการหรี่ไฟสีแดงลง หมึกจะ

ทําการรวมตัวเปนกลุมกอนลอยขึ้นสูผิวนํ้าตามปริมาณแสงที่
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ลดลง จากน้ันทําการครอบ เพื่อจับนําหมึกกลวยขึ้นเรือเปน

การจบขบวนการในหน่ึงรอบของการไดหมึกกลวย  

 

รูปที่ 2 การใชโยทะกาตกหมึกกลวยขณะทําการไดหมึก 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ขั้นตอนการวิจัย ในการวิจัยการใชแสงไฟแอลอีดีเพื่อ

การลอจับหมึกกลวยในการประมงพื้นบาน สามารถแบงการ

ทด ลองออก เป นส อ งส ว นคื อ  ทด ลอง เ บื้ อ ง ต น ใ น

หองปฏิบัติการ และทดลองทําประมงในพื้นที่จริง มีขั้นตอน

การวิจัยดังตอไปน้ี  

4.1  การทดลองเบื้องตน 

 ก า ร ท ด ล อ ง เ บื้ อ ง ต น  จ ะ ทํ า ก า ร ท ด ล อ ง ใ น

หองปฏิบัติการจากผลการสํารวจเบื้องตนพบวา ชาวประมง

พื้นบานมีการเลือกใชชนิด และขนาดของหลอดไฟที่แตกตาง

กันดังตอไปน้ี หลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 18 วัตต, หลอด

ฟลูออเรสเซนตขนาด 36 วัตต, หลอดคอมแพคฟลูออเรส

เซนตขนาด 32 วัตต, หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตขนาด 

36 วัตต และหลอดแสงจันทรขนาด 250 วัตต 

  จากการสํารวจหลอดแอลอีดีแสงสีเขียวที่มีความสวาง

สูง ที่มีจําหนายทั่วไปในปจจุบันจะประกอบไปดวย หลอด

แอลอีดีบับขนาด 12 วัตต, หลอดแอลอีดีบับขนาด 30 วัตต 

และสปอรตไลทแอลอีดีขนาด 50 วัตต จึงไดนําหลอดไฟฟา

ชนิดตางๆ ดังที่กลาว มาทําการทดลองในหองปฏิบัติการ 

เพื่อหาคาพารามิเตอรที่ จําเปน ของระบบแสงสวางบน

เรือประมงพื้นบาน และในสวนของคาพารามิเตอร ของ

หลอดไฟแอลอีดีที่ได จะตองวิเคราะหหาความเหมาะสม 

และทําการเลือก เพื่อจะนําไปใชติดตั้งในการทดลองทํา

ประมงจริงตอไป 

 
รูปที่ 3 จําลองการวัดความเขมแสง 

 

4.2  คาพารามิเตอรในการทดลองเบื้องตน 

 ในการทดลองเบื้องตนตองการทราบคาพารามิเตอร

ตางๆจากหลอดไฟฟาที่นํามาทดลอง โดยแบงเปนสองสวน

ดังตอไปน้ีคือ คาที่ไดจากการทดลอง และคาที่ไดจากการ

คํานวณ 

คาที่ไดจากการทดลอง จะประกอบไปดวย 

1. แรงดันไฟฟา E หนวยเปนโวลต (V) 

2. กระแสไฟฟา I หนวยเปนแอมแปร (A) 

3. กําลังไฟฟาจริง P หนวยเปนวัตต (W) 

4. กําลังไฟฟารีแอกทีฟ Q หนวยเปนวาร (var) 

5. กําลังไฟฟาปรากฏ S หนวยเปนวีเอ (VA) 

6. คาเพาเวอรแฟกเตอร PF         

7. อุณหภูมิของหลอด หนวยเปนองศาเซลเซียส (°C) 

8. ความสวาง หนวยเปนลักซ (Lux) 

9. นํ้าหนักของชุดหลอด หนวยเปนกรัม (g) 

คาที่ไดจากการคํานวณ จะประกอบไปดวย 

1. ความสวางตอกําลังไฟฟาจริง ( Lux / W ) 

2. ความสวางตอกําลังไฟฟารีแอคทีฟ (Lux /var) 

3. ความสวางตอกําลังไฟฟาปรากฏ (Lux / VA) 

4.3  การดําเนินการทดลองเบื้องตน 

 การดําเนินการทดลองเบื้องตนไดดําเนินการทําการ

ทดลองในหองปฏิบัติการมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณเพื่อจะดําเนินการ

ทดลอง 

 2. จํากัดแสงในหองทดลองใหอยูในสภาวะไมมีแสง

จากภายนอก 

 3. จํากัดอุณหภูมิภายในหองที่อุณหภูมิ 25 °C 

 4. กําหนดจุดวัดคาความสวาง หางจากตัวหลอดถึง

ลักซมิเตอรเปนสูง 1 ฟุต 
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 5. ดําเนินการติดตั้งวงจรเพาเวอรมิเตอรและลักซ

มิเตอร 

 6. ปลอยกระแสไฟฟาเขาวงจร 

 7. ทําการวัดคาอุณหภูมิแบบอินฟาเรท 

 8. ทําการบันทึกรวบรวมขอมูลที่ ไดจากเพาเวอร

มิเตอรและคาพารามิเตอร 

4.4  การทดลองทําประมงจริง 

 จากการลงสํารวจพื้นที่ เพื่อทําการวิจัยพบวา ทะเล

บริเวณอาวประจวบคีรีขันธ มีการทําประมงหมึกของ

ชาวประมงพื้นบานแทบตลอดทั้งป ดังน้ันจึงไดเลือกเปน

พื้นที่สําหรับการดําเนินการวิจัยในรูปแบบการประมงจริง ใน

สวนของเรือประมงที่จะดําเนินติดตั้งหลอดไฟแอลอีดีน้ันได

ทําการเลือกจากชาวประมงในพื้นที่ ในที่น้ีจะใหชื่อวา “เรือ

ตนแบบ” และ ในงานวิ จัย น้ียั ง มี ก าร ใช เ รื อ สํ า ห รั บ

เปรียบเทียบขอมูลอีกสองลําซ่ึงเปนเรือในพื้นที่เดียวกัน ใน

ที่น้ีจะใหชือ่วา “เรือเปรียบเทียบลําที่ 1 และเรือเปรียบเทียบ

ลําที่ 2” 

 

รูปที่ 4 แบบการติดตั้งแอลอีดี 

ในขั้นตอนการออกทําประมงหมึกกลวยในสถานที่จริง

เรือทั้ งสามลําจะทําการประมงในพื้นที่  วันและเวลา 

เดียวกัน  โดยเรือตนแบบจะใชหลอดแอลอีดีแบบที่ใหผล

การทดลองที่ดีที่สุดในหองปฏิบัติการ มาใชติดตั้งบนเรือ

ตนแบบ สวนเรือเปรียบเทียบขอมูลจะใชอุปกรณที่มีการใช

งานอยูแลวของเรือแตละลํา ในการทําการประมงในแตละ

วันจะนําผลที่ไดเปรียบเทียบกับ ขั้นตอนการทําประมงของ

เรือตนแบบมีดังตอไปน้ี 

 1. เรือตนแบบจะถูก นําเข าไปจอดบริ เ วณอ า ว

ประจวบคีรีขันธ เวลาประมาณ 18.00 น. น่ังเรือเล็กจากฝง

เพื่อเขาหาเรือประมงหมึก 

 2. ดําเนินการออกเรือ และเขาสูพื้นที่ทําการประมง

เปนระยะเวลา 30 นาทีหางจากฝงประมาณ 2 กิโลเมตร 

 3. เริ่มการผลิตไฟฟาภายในเรือ และเริ่มการเปดไฟลอ

ใหหมึกเขามา 

 4. ระหวางรอเวลาจะทําการตกหมึกโดยใชอุปกรณตก

หมึกโยทะกา เพื่อเปนการเช็คปริมาณหมึกที่เขามาโดย โยน

โยทะกาลงไปในนํ้า ใหหางจากพื้นทะเลประมาณ 50 – 60 

เซนติเมตร และกระตุก ขึ้น-ลง เปนจังหวะ ถามีการกินของ

หมึกจะรูสึกหนัก ใหดึงสายเอ็นขึ้นมาทันท ี

 

รูปที่ 5 เตรียมความพรอมในการออกประมงหมึก 

 

รูปที่ 6 เริ่มการผลิตไฟและเปดไฟลอหมึกกลวย 

 5. เม่ือเปดไฟทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมง หรือมีปริมาณ

การไดหมึกจากการตกบอยขึ้น จะทําการเตรียมการอุปกรณ 

และดําเนินการครอบหมึก โดยทําการเปดไฟสีแดง และเริ่ม

ดับไฟแสงสีเขียวลงเรื่อยๆจนหมด ใหเหลือแตไฟแสงสีแดง  

 

รูปที่ 7 การจัดเตรียมอวนเพื่อใชในการครอบหมึก 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 

           

157 

 6. ทําการหรี่ไฟสีแดงใหเหลือความสวางเพียงเล็กนอย

เพื่อใหหมึกรวมตัวบนผิวนํ้า ทําการครอบหมึกเพื่อจับหมึก 

เปนการจบกระบวนการในหน่ึงรอบการไดหมึก  

 

รูปที่ 8 การรวมตัวของหมึกบนผิวนํ้า 

  7. ดําเนินขบวนการแบบเดิมจนถึงเวลาเชา ทําการ

บันทึกผลที่ไดลงในแบบสอบถามขอมูลเรือประมงหมึก

พื้นบาน และเดินทางไปบันทึกผลการทําประมงของเรือ

เปรียบเทียบขอมูลอีกสองลํา เปนอันเสร็จส้ินการทําการ

ทดลองวิจัยในหน่ึงวัน 
 

5. ผลการวิจัย 

5.1  ผลในการทดลองเบื้องตน  

 แบงออกเปน 2 สวน คือ คาที่ไดจาการวัดคาแสดงใน

ตารางที่ 1 และคาที่ไดจากการคํานวณแสดงในตารางที่ 2 

 5.1.1 การวิเคราะหผลการทดลองในหองปฏิบัติการ 

ในสวนน้ีผูวิจัยจะวิเคราะหเฉพาะหลอดไฟแอลอีดี ที่จะเลือก

มาทําการติดตั้ง และใชงานในเรือตนแบบเทาน้ัน ในสวนของ

หลอดไฟทั่วๆ ไปที่ชาวประมงพื้นบานที่ใชงานกันอยู น้ัน 

ผู วิจัยจะไมทําการกลาวถึง เ น่ืองจากในขั้นตอนการทํา

ประมงในพื้นที่จริง เรือที่จะใชเปรียบเทียบขอมูลจะเปนเรือ

รูปแบบปจจุบันที่ใชงานอยู โดยมีผลของการวิเคราะหขอมูล

ดังตอไปน้ี 
 

 

 
 

 

 

 

  - ในดานของอุณหภูมิ หลอดไฟแอลอีดีทั้ง 3 แบบ 

มีคาของอุณหภูมิที่ใกลเคียงกันที่ 39-44 องศาเซลเซียส ซ่ึง

ในที่น้ีมีความเหมาะสมทั้งสามแบบ 

  - ในดานโครงสรางและนํ้าหนัก สปอรตไลท

แอลอีดี 50 วัตต มีนํ้าหนักมากที่สุด แตดวยโครงสรางที่

ม่ันคงแข็งแรง สามารถติดตั้งใชงานไดสะดวก และทนตอ

สภาพอากาศในพื้นที่วิจัยไดดีกวา ในที่น้ีจึงถือวาดีที่สุด 

  - ในดานคาความสวางตอกําลังไฟฟา สปอรตไลท

แอลอีดี 50 วัตต มีผลการทดลองที่ดีที่สุดโดยมีคาความสวาง

ตอกําลังไฟฟาที่ 123.72 ลักซ/วัตต 

 5 .1 .2 สรุปผลการทดสอบเบื้องตน จากผลที่ ได  

คณะผูวิจัยไดทําการเลือก สปอรตไลทแอลอีดี 50 วัตต เพื่อ

ทําการติดตั้งใชงาน ในการลงพื้นที่ทําการประมงหมึกกลวย

ตอไป 
 

5.2  ผลการทดลองทําประมงในพื้นที่จริง 

 รูปแบบในการติดตั้งชุดใหแสงสวางบนเรือเพื่อการลอ

จับหมึกกลวย มีดังน้ีคือ  

 1. เรือตนแบบ 

 - สปอรตไลทแอลอีดี  50 วัตต จํานวน  10 โคม  

 - รวมกําลังไฟฟาจริงท่ีไดจากการวัด P คือ 390 วัตต 

 - รวมกําลังไฟฟาปรากฏไดจากการวัด S คือ 670 วีเอ 

 - เชื้อเพลิงท่ีใชเบนซิน 91 ปริมาณการใช 7 ลิตรตอวัน 

 2. เรือเปรียบเทียบลําที่ 1  

 - คอมแพกตฟลูออเรสเซนต 36 วัตต จํานวน 10 ดวง 

 - หลอดแสงจันทร 250 วัตต จํานวน 2 ดวง 

 - รวมกําลังไฟฟาจริงท่ีไดจากการวัด P คือ 1,106 วัตต 

 - รวมกําลังไฟฟาปรากฏท่ีไดจากการวัด S คือ 1,970 วีเอ 

 - เชื้อเพลิงท่ีใชเบนซิน 91 ปริมาณการใช 9 ลิตรตอวัน 

3. เรือเปรียบเทียบลําที่ 2 

- คอมแพกตฟลูออเรสเซนต 36 วัตต จํานวน 12 ดวง 

- หลอดแสงจันทร 250 วัตต จํานวน 2 ดวง 

- รวมกําลังไฟฟาจริงท่ีไดจากการวัด P คือ1,154 วัตต 

- รวมกําลังไฟฟาปรากฏท่ีไดจากการวัด S คือ2,044 วีเอ 

- เชื้อเพลิงท่ีใชเบนซิน 91 ปริมาณการใช 10 ลิตรตอวัน 

หมายเหตุ : การคํานวณคากําลังไฟฟาจริงจะไมคํานวณรวม

หลอดหรี่แสงสีแดง 

         รูปที่ 9  หมึกที่ไดจากการตกและการครอบ 
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองเบื้องตนในหองปฏิบัติการที่ไดจากการวัด 

ชนิด 

  กาํลัง 

ไฟฟา 

จาก

ผูผลิต

(W) 

แรงดัน 

ไฟฟา

(V) 

กระแส 

ไฟฟา 

(A) 

กําลังไฟ

ฟาจริง 

P (W)  

กําลัง 

ไฟฟา 

รีแอคทีฟ 

Q 

(Var) 

กําลังฃ

ไฟฟา
ปรากฏ 

(VA) 

เพาเวอร

แฟค

เตอร 

PF. 

ปริมาณ

แสงลู

เมน

เตอ

ตาราง

เมตร
(LUX) 

อุณหูมิ

สูงสุด

ของ

โคม

หรือ

หลอด 

ไฟ 

(Co) 

นํ้าหนัก

ชุด

หลอด 

ไฟ 

(kg) 

1 หลอดฟลูออเรสเซนต  18 วัตต 18 226 0.35 31 72 78 0.40 2,083 51 0.5 

2 หลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตต 36 226 0.37 47 69 83 0.56 2,233 67 0.7 

3 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต32วัตต 32 226 0.09 14 15 21 0.67 653 78 0.1 

4 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต36 วัตต 36 226 0.16 24 28 37 0.66 829 76 0.1 

5 สปอรตไลทแอลอีดี 50 วัตต 50 223 0.30 39 54 67 0.58 4,825 44 2.2 

6 หลอดแอลอีดีบับ 30 วัตต 30 227 0.26 32 48 57 0.55 2,388 40 0.9 

7 หลอดแอลอีดีบับ 12 วัตต 12 225 0.09 12 16 20 0.60 825 39 0.2 

8 หลอดหลอดแสงจันทร  250 วัตต 250 224 3.56 433 673 800 0.541 5,695 227 0.5 

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางเปนผลจากการวัดไมไดเกิดจากการคํานวณ ในการบันทึกคามีการปดคาทศนิยม 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองเบื้องตนในหองปฏิบัติการที่ไดจากการคํานวณ 

ชนิด ลักซ/วัตต ลักซ/วาร ลักซ/วีเอ 

1 หลอดฟลูออเรสเซนต  18 วัตต 66.98 28.93 26.71 

2 หลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตต 47.41 32.36 26.90 

3 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 32 วัตต 46.64 43.53 31.10 

4 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 36 วัตต 34.54 29.61 22.41 

5 สปอรตไลทแอลอีดี 50 วัตต 123.72 89.35 72.01 

6 หลอดแอลอีดีบับ 30 วัตต 74.63 49.75 41.89 

7 หลอดแอลอีดีบับ 12 วัตต 68.75 51.56 41.25 

8 หลอดหลอดแสงจันทร  250 วัตต 13.15 8.46 7.12 

 

 5.2.1 คาเฉล่ียปริมาณหมึกกลวย จากผลที่ได เม่ือ

นํามาหาคาเฉล่ียปริมาณหมึกที่ไดของเรือแตละลํา พบวา 

เรือตนแบบมีปริมาณคาเฉล่ียหมึกที่จับไดใน 12 วัน มาก

ที่สุดคือ 6.68 กิโลกรัม โดยมีคามากกวาเรือเปรียบเทียบลํา

ที่ 2 ที่ไดผลดีรองลงมาคือ 5.88 กิโลกรัม มีปริมาณของหมึก

กลวยที่จับไดเพิ่มมากขึ้นคิดเปน 13.61 เปอรเซ็นต  

 5.2.2 อัตราส้ินเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง จากผลที่ได เม่ือ

นํามาหาคาเฉล่ียอัตราส้ินเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใชในการ

ใหแสงสวางของเรือแตละลํา พบวา เรือตนแบบมีปริมาณ

อัตราส้ินเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงใน 12 วันนอยที่สุดคือ 7 ลิตร 

โดยเรือเปรียบเทียบลําที่ 1 ใชปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิง 9 ลิตร 

และเรือเปรียบเทียบลําที่ 2 ใชปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิง 10 
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ลิตร ปริมาณการใชเชื้อเพลิงลดลงคิดเปน 22.22 เปอรเซ็นต 

เม่ือเทียบกับเรือเปรียบเทียบลําที่ 1  

 5.2.3 ปริมาณหมึกกลวยตอปริมาณเชื้อเพลิง จากผลที่

ได เ ม่ือนํามาหาคาเฉล่ียปริมาณหมึกตอปริมาณนํ้ามัน

เชื้อเพลิงที่ใชในการใหแสงสวาง พบวา เรือตนแบบมีปริมาณ

หมึกที่ไดตอปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ ใช ไป สูงที่ สุดคือ 

954.29 กรัมตอลิตร โดยมีคามากกวาเรือเปรียบเทียบลําที่ 

2 ที่ไดผลดีรองลงมาคือ 588.00 กรัมตอลิตร มีปริมาณหมึก

ตอปริมาณเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นคิดเปน 62.29 เปอรเซ็นต เม่ือ

เทียบกับเรือเปรียบเทียบลําที่ 2  

 5.2.4 ปริมาณหมึกกลวยตอกําลังไฟฟาจริง จากผลที่

ได เม่ือนํามาหากําลังไฟฟาที่ใชจริงตอปริมาณหมึกที่ ได  

พบวา เรือตนแบบมีอัตราปริมาณหมึกที่ไดตอกําลังไฟฟาที่

ใชจริงมากที่สุดคือ 17.58 กรัมตอวัตต มีคามากกวาเรือ

เปรียบเทียบลําที่ 2 ที่ไดผลดีรองลงมาคือ 5.10 กรัมตอวัตต 

มีปริมาณหมึกตอคาการใชกําลังไฟฟาจริง เพิ่มขึ้นคิดเปน 

244.71 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับเรือเปรียบเทียบลําที่ 2 

5.3  จุดคุมทนุ 

ในการคํานวณหาจุดคุมทุนจะมีขอกําหนดดังน้ี 1) ใช

เรือเปรียบเทียบลําที่ 2 ในการคํานวณ 2) ไมคิดคาแรงงาน 

3) ใน 1 ป สามารถทําประมงได 90 วัน 4) คานํ้ามันเชื้อเพลิง

ลิตรละ 25 บาท และ5) ราคาหมึก 120 บาทตอกิโลกรัม  

5.3.1 จุดคุมทุนของรูปเรือตนแบบ จากสมการที่ (1) 

สามารถคํานวณหาคาไดดังน้ี 

 - สปอรทไลทแอลอีดี 50 วัตต = 1,500 บาท 

 - คานํ้ามันเชื้อเพลิงตอวัน  

  = 7 ลิตร X 25 บาท = 175 บาทตอวัน 

 - คานํ้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องเรือ  

  = 1 ลิตร X 25 บาท = 25 บาทตอวัน 

 - รายไดจากการขายหมึกตอวัน  

  = 6.68 ก.ก. X 120 บาท = 801.60 บาทตอวัน  

F = 15,000 บาท 

V = 175+25 = 200 บาทตอวัน 

p = 801.60 บาทตอวัน 

แทนคาในสมการ 

     15,000
801.60 200

N  


 

           = 24.93 วัน หรือประมาณ 25 วัน 

5.3.2 จุดคุมทุนของเรือรูปแบบเกา ในที่น้ีใชขอมูลของ

เรือเปรียบเทียบลํา 2 ในการคํานวณเน่ืองจากใหผลการ

ปฏิบัติงานที่ดีกวาเรือเปรียบเทียบลํา 1 จากสมการที่ (1) 

สามารถคํานวณหาคาไดดังน้ี 

 - หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 36 วัตต  

  = 150 บาท x 12 ชุด = 1,800 บาท 

 - หลอดแสงจันทร 250 วัตต  

  = 700 บาท x 2 ชุด = 1,400 บาท 

 - คานํ้ามันเชื้อเพลิงตอวัน  

  = 10 ลิตร X 25 บาท = 250 บาทตอวัน 

 - คานํ้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องเรือ  

  = 1 ลิตร X 25 บาท = 25 บาทตอวัน 

ตารางที่ 3 ผลการการทําประมงหมึกกลวยในพื้นที่จริง 

ช่ือ 

ปริมาณหมึกกลวย (กิโลกรัม) 

27

มิ.ย.

59 

28

มิ.ย.

59 

2 

ก.ค.

59 

3 

ก.ค.

59 

4 

ก.ค.

59 

5 

ก.ค.

59 

6 

ก.ค.

59 

7 

ก.ค.

59 

 8

ก.ค.

59 

21

ก.ค.

59 

22

ก.ค.

59 

23

ก.ค.

59 

คา 

เฉลี่ย

ตอ

วัน 

เรือประมงตนแบบ 5.2 3.5 10.2 9.7 7.8 8.8 10 3.8 3.6 4.6 8 5 6.68 

เรือเปรียบเทียบลําที่ 1 2.5 2 5 9 6 1.5 8 2 3 3 5 3 4.17 

เรือเปรียบเทียบลําที่ 2 3 4.5 7 3 9 10 10 4 2 7 5 6 5.88 
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 - รายไดจากการขายหมึกตอวัน  

 = 5.88 กิโลกรัม X 120 บาท = 705.60 บาทตอวัน 

 F = 3,200 บาท 

 V = 250+25 = 275บาทตอวัน 

 p = 705.60 บาทตอวัน 

แทนคาในสมการ 

  3, 200
705.60 275

N  


 

 

        = 7.43 วัน หรือประมาณ 8 วัน 

 

 5.3.3 รายไดภายในหน่ึงป เ ม่ือทําการคํานวณหา

รายไดในรอบหน่ึงป (ในที่น้ีคิดจํานวนวัน 90 วัน เน่ืองจาก

ใชคาเฉล่ียที่ชาวประมงในพื้นที่สามารถออกทําประมงไดจริง 

ไมคิดอายุการใชงานของหลอดไฟฟา และคาแรงงานของ

ผูทําการประมง) พบวา รายไดจากเรือประมงตนแบบ คือ 

39,144 บาท และรายไดจากเรือเปรียบเทียบลําที่ 2 คือ 

35,554 บาท จะเห็นไดวาเรือประมงตนแบบ มีรายไดรวมใน

ปแรกของของการทําประมง มากกวาเรือเปรียบเทียบลําที ่ 2 

จํานวน 3,590 บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปน 10.10 เปอรเซ็นต 
 

6. สรุปผลการทดลอง 

 ผลการจากการทําวิจัยมีดังตอไปน้ี เ ม่ือทดลองใน

หองปฏิบัติการพบวา สปอรตไลทแอลอีดี  50 วัตต ใหผล

การทดลองดีที่ สุด ในดานปริมาณแสงที่ไดตอปริมาณ

พลังงานที่ใช มีคาสูง มีคาความรอนต่ํา ตัวโคมเปนโลหะ

แบบไมเปนสนิม มีการปองกันนํ้าเขาทําใหมีปลอดภัยในการ

ใชงาน ถึงจะมีนํ้าหนักมากแตมีความม่ันคงแข็งแรงในการ

ติดตั้งสูง และสามารถติดตั้งไดงาย  

 เม่ือทดลองทําประมงในพื้นที่จริง พิจารณาปริมาณ

หมึกกลวยที่ไดตอเชื้อเพลิงที่ใช และปริมาณหมึกกลวยที่ได

ตอกําลังไฟฟาที่ใชจริง พบวา เรือตนแบบใหผลการทดลองที่

ดีกวา ของเรือในรูปแบบเกา ในการคํานวณหาจุดคุมทุนผล

ของรายไดหลังจากหักคาใชจ ายในรอบปที่ทํ าประมง

เปรียบเทียบกับระบบเกา พบวา มีรายไดเพิ่มขึ้น 10.10 

เปอรเซ็นต ตั้งแตในปแรกที่ทําการเปล่ียนระบบ 

 แสดงใหเห็นวา สปอรตไลทแอลอีดี 50 วัตต มีความ

เหมาะสม ที่จะนํามาติดตั้งทดแทนหลอดไฟใหแสงสวางใน

รูปแบบเกา 
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