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การลดคาพลังงานไฟฟาในการปลูกดอกเบญจมาศ
Reducing the electrical energy in growing Chrysanthemum.

นิคม  ธรรมปญญา1

1 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย
โทร 053-723-979 โทรสาร 053-723-978 E-mail: Nikom@rmutl.ac.th , Nikom_tamma@hotmail.com

1. บทคัดยอ
สถานีมูลนิธิโครงการหลวงสะโงะไดมีการปลูกดอกเบญจมาศ ซ่ึงการใหแสงแกดอกเบญจมาศโดยการใชหลอดไส 100 วัตต เปนการส้ินเปลือง

พลังงานไฟฟาเปนอยางมาก ในการศึกษาน้ีไดทําการทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต แบบ Warm white ซ่ึงใหความเขมแสงท่ี
ใกลเคียงกับหลอดไส 100 วัตต ในการใหแสงแกโรงแมพันธดอกเบญจมาศของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตตใชฝาครอบดวงโคมแบบ
พลาสติกหุมดวยฟอยล จะติดต้ังสูงจากพ้ืน 1.70 เมตร ระยะหางระหวางหลอด 1.80 เมตร จะทําใหไดความเขมแสงท่ีเพียงพอตอการใหแสงแกดอก
เบญจมาศ  เม่ือเทียบการใชพลังงานไฟฟาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตตใชฝาครอบดวงโคมแบบพลาสติกหุมดวยฟอยล จะทําใหลดคาไฟฟา
ลงประมาณ1,305 บาทตอเดือน ในพ้ืนท่ีปลูกดอกเบญจมาศ 144 ตารางเมตร และเทียบตนทุนการติดต้ังกับคาไฟฟา หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต
24 วัตต ใชฝาครอบดวงโคมแบบพลาสติกหุมดวยฟอยล จะคืนทุนประมาณ 5 เดือนขึ้นไป ในสวนของแปลงปกชําการใชพลังงานไฟฟาหลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต 24 วัตตใชฝาครอบดวงโคมแบบพลาสติกหุมดวยฟอยล จะทําใหลดคาไฟฟาลงประมาณ 335 บาทตอครอบ เม่ือเทียบตนทุนการติดต้ัง
กับคาไฟฟาจะคืนทุนประมาณ 4 เดือนขึ้นไป

คําสําคัญ: สถานีมูลนิธิโครงการหลวงสะโงะ ; การสะทอนของโคม ; ดอกเบญจมาศ

2. ท่ีมาและความสําคัญ
ดอกเบญจมาศ เปนไมดอกเมืองหนาวท่ีไดรับความนิยม เน่ืองจากมีหลากหลายลักษณะ มีสีสันสวยงาม ทนตอการขนสง มีอายุการใชงาน

ยาวนาน และสามารถนําไปใชไดกับทุกเทศกาล จึงเปนดอกไมท่ีมีราคาดี เปนท่ีตองการของตลาด แตในปจจุบันการผลิตยังไมเพียงพอกับความตองการ
ของผูบริโภคภายในประเทศ ดังน้ันจึงมีการสงเสริมการปลูกเบญจมาศสูเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง

ซ่ึงปญหาอีกดานหน่ึงของการปลูกดอกเบญจมาศในสถานีมูลนิธิโครงการหลวงสะโงะ คือดอกเบญจมาศตองมีการใหแสงของดอกเบญจมาศให
ไดประมาณ 13 ชั่วโมงตอวัน ดวงโคมท่ีใชในการใหแสงสวางกับดอกเบญจมาศเปนโคมหลอดไส ขนาด 100 W การใชโคมหลอดไสในการใหแสงสวาง
ความเขมของแสงหลอดไสมีความใกลเคียงกับความเขมของแสงอาทิตย ซ่ึงมีการใชดวงโคมประมาณ 30 ดวงโคมตอโรงเรือน ซ่ึงการใชหลอดไสขนาด
100 W น้ีทําใหทางสถานีมูลนิธิโครงการหลวงสะโงะ เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟามาก และจากการศึกษาพบวาผูปลูกดอกเบญจมาศไดมีการใชหลอด
Fluorescence และหลอด High Pressure Sodium มาใหแสงแทนหลอดไส 100 W ซ่ึงทําใหเกิดการประหยัดไฟฟามากถึง 3 เทา

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะทดสอบหาชนิดของหลอดไฟท่ีจะนํามาทดแทนการใชหลอดไส เพ่ือใหมีการประหยัดพลังงานไฟฟาและความเขม
ของแสงท่ีเหมาะสมกับการปลูกดอกเบญจมาศ ในศูนยและสถานีมูลนิธิโครงการหลวงสะโงะ

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
พืชสามารถดูดกลืนแสงไดมากเปนพิเศษท่ี 2 ชวงความยาวคล่ืนคือ แสงชวงความยาวคล่ืนระหวาง 400-500 นาโนเมตร ซ่ึงประกอบดวยแสงสี

มวง สีนํ้าเงิน และสีเขียว กับแสงสีแดงท่ีมีความยาวชวงคล่ืนระหวาง 600-800 นาโนเมตร โดยแสงสีแดงเปนแสงท่ีพืชสามารถดูดกลืนไวไดมากท่ีสุด
และมีอิทธิพลตอการออกดอกของพืชดวย ท้ังน้ีพืชแตละชนิดและสายพันธุจะตอบสนองตอชวงความยาวคล่ืนแสงแตกตางกัน [1]

การสงเสริมการปลูกเบญจมาศสูเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง มีการวางแผนการปลูกเฉพาะสายพันธุท่ีท่ีตองการของตลาด และมีการ
พัฒนาเทคนิควิธีในการปลูกใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเนนการควบคุมคุณภาพเพ่ือใหไดผลผลิตตามมาตรฐานดอยคํา สรางรายไดแกเกษตรให
มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น และสรางรายไดกวาครึ่งของรายไดจากการจําหนายผลผลิตไมดอกท้ังหมดของมูลนิธิโครงการหลวง และศูนยพัฒนา
โครงการหลวงสะโงะมีการปลูกในฤดูกาล ต้ังแตเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน การปลูกนอกฤดูกาล ต้ังแตเดือนธันวาคม – มิถุนายน การปลูกดอก
เบญจมาศท่ีดีควรมีการปลูกอยูภายใตโรงเรือนท่ีสามารถควบคุมแสงสวางใหตนแมพันธุเบญจมาศอยูในสภาพวันยาว โดยจะใหแสงต้ังแตวันแรกจน
ส้ินสุดการผลิต โดยใหแสงเพ่ิมในชวงกลางคืนวันละ 4 ชั่วโมง ระดับความเขมแสงไมตํ่ากวา 100 ลักซ
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เน่ืองจากมีการพัฒนาในการใหแสงสวางแกเบญจมาศสําหรับการผลิตเพ่ือการคา โดยสามารถเลือกใชหลอดไฟฟา 2 แบบ คือ หลอด
Fluorescence หรือหลอด High Pressure Sodium เน่ืองจากสามารถลดคาไฟฟาไดถึง 5-7 เทา เม่ือเปรียบเทียบกับหลอดกลม (Incandescent)
ดังน้ัน จึงเปนเรื่องท่ีควรทําความเขาใจและใหความสําคัญ [2]

ในกรณี ของผูปลูกเบญจมาศในตําบลไทยสามัคคีพบวามีความหลากหลายของการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหแสงไฟแกตนเบญจมาศในชวง 30 วัน
แรก กลาวคือ

1. ขนาดวัตตของหลอดไฟ มีการใชหลอดไฟต้ังแตขนาด 18-80 วัตต โดยรอยละ51.4 ใชหลอดนีออนวอรมไวทขนาด 40 วัตต ซ่ึงเดิม 2-3
ปกอนจะนิยมใชหลอดกลมขนาด 100 วัตต แตไฟหลอดนีออนจะประหยัดไฟฟามากถึง 3 เทา

2. ระยะท่ีแขวนหลอดไฟ เกษตรกรรอยละ 77.1 จะแขวนหลอดไฟไวท่ีระดับ 1.50 เมตร จากพ้ืนดิน มีบางรายท่ีแขวนไวสูงเพียง 1.20
เมตร (ระยะแขวนสูงเฉล่ีย 1.49 เมตร)

3. ระยะหางระหวางดวงไฟแตละดวง จะมีการแขวนหางกันต้ังแต 1.50 - 5.00 เมตร ซ่ึงแลวแตความเขมขนของหลอดไฟ แตรอยละ
37.1 จะแขวนไวหาง 1.50 เมตร และอีกรอยละ31.4 จะแขวนไวหางกัน 2.00 เมตร

4. ระยะเวลาท่ีใหแสงไฟ พบวา มีการใหแสงไฟนาน ต้ังแต 2, 3, 4 และ 5 ช่ัวโมงโดยเกษตรกรรอยละ 82.6 ใหไฟนาน 4 ชั่วโมง [3]

ตารางท่ี1 :คุณสมบัติโดยประมาณของหลอดไฟชนิดตาง ๆ [4]

ชนิดของหลอดไฟ
คุณสมบัติของหลอดไฟ

ปริมาณแสงท่ีให (ลูเมน) ประสิทธิผล(ลูเมน / วัตต) ดัชนีความถูกตองของสี อายุการใช (ชั่วโมง)

หลอดอินแคนเดสเซนต 90 – 3,150 5 – 12 100 1,000

หลอดทังสเตนฮาโลเจน 60 – 4,400 8 – 13 100 1,500 – 3,000

หลอดไอปรอท 1,800 – 58,000 30 – 60 40 – 60 20,000 – 24,000

หลอดเมทัลฮาไลด 2,400 – 240,000 60 – 120 60 – 90 8,000 – 15,000

หลอดโซเดียมความดันไอสูง 2,400 – 130,000 70 – 130 30 – 50 18,000 – 24,000

หลอดโซเดียมความดันไอตํ่า 1,800 – 32,000 100 – 180 0 – 20 22,000 – 24,000

หลอดฟลูออเรสเซนต 1,300 – 5,200 73 – 93 80 – 90 8,000 – 12,000

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 200 – 3,200 35 – 80 80 – 90 7,500 – 10,000

4. วิธีดําเนินงานวิจัย
การดําเนินงานวิจัยไดดําเนินการอยูดวยกัน 2 สวน โดยกระบวนการสวนท่ีหน่ึงเปนการทดสอบ ปริมาณแหงการสองสวางของหลอดท่ีนํามาใช

แทนหลอดไส ในหองปฏิบัติการสองสวาง โดยมีการทดสอบ ในทรงกลมวัดแสงตามรูปท่ี 2 และมีการวัดคาพารามิเตอรของหลอดตามรูปท่ี 1 โดย

กระบวนการทดสอบจะทําการควบคุมอุณหภูมิหองใหอยูท่ี 22-23C จากน้ันจึงทําการอุนทรงกลมวัดแสงเพ่ือไลความชื้น และใหภายในทรงกลมวัด
แสงอยูระหวาง 25 ° C ± 1 °C แลวจึงทําการทดสอบหลอดไส 100 วัตต และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต

รูปท่ี1: วงจรการวัดคาพารามิเตอรของหลอดทดสอบ รูปท่ี2: ทรงกลมวัดแสง



ไฟ
ฟ
้าช

ุมช
น

347

รูปท่ี3: ปริมาณแหงการสองสวางของหลอดท่ีทําการทดสอบ
จากรูปท่ี 3 แสดงใหเห็นวาคาความปริมาณแหงการสองสวางของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต มีคาความเขมแสงท่ีใกลเคียงกับ

หลอดไส 100 วัตต มากท่ีสุด
สวนท่ีสองไดดําเนินการทดสอบการใหแสงกับดอกเบญจมาศในศูนยมูลนิธิโครงการหลวงสะโงะ เม่ือไดหลอดท่ีนํามาใชทดแทนหลอดไส 100

วัตต จึงทําการทดสอบการใหแสงกับดอกเบญจมาศในโรงแมพันธดอกเบญจมาศ และแปลงปกชํา โดยทําการติดต้ังหลอดไส 100 วัตตเทียบกับหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต

รูปท่ี4: การติดต้ังของหลอดไส 100 วัตต รูปท่ี5: การติดต้ังของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต

5. ผลการทดลองและวิจารณ
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต แบบ Warm white ไปทดสอบในการใหแสงของดอกเบญจมาศ เพราะมีความ

เขมแสงและสีท่ีใกลเคียงกลับหลอดไส 100 วัตต และมีประสิทธิภาพท่ีดีกวาหลอดไส ดังในรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5
การใหแสงแกโรงแมพันธของดอกเบญจมาศในศูนยโครงการหลวงสะโงะ คากระแสไฟฟาของหลอดไส100 วัตต อยูท่ีประมาณ 19.5 แอมแปร

ตอโรงเรือน สวนคากระแสไฟฟาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต อยูท่ีประมาณ 4.2 แอมแปรตอโรงเรือน ดังน้ันคากระแสไฟฟาของหลอดไส
100 วัตต จะมีคามากกวา คากระแสไฟฟาของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต ประมาณ 15.3 แอมแปร แสดงใหเห็นวาหลอดไสมีการใช
พลังงานไฟฟาท่ีมากกวาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต อยูประมาณ 4.6 เทา สวนการใหแสงแกแปลงปกชําของดอกเบญจมาศ คา
กระแสไฟฟาของหลอดไส 100 วัตต อยูท่ีประมาณ 8.6 แอมแปร ตอโรงเรือน สวนคากระแสไฟฟาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต อยูท่ี
ประมาณ 2.6 แอมแปร ตอโรงเรือน คากระแสไฟฟาของหลอดไส 100 วัตต จะมีคามากกวา คากระแสไฟฟาของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24
วัตต ประมาณ 6 แอมแปร แสดงใหเห็นวาหลอดไสมีการใชพลังงานไฟฟาท่ีมากกวาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต อยูประมาณ 3.31 เทา

ตารางท่ี2 คาไฟฟาท่ีใชในโรงแมพันธตอเดือน

คาพลังงานไฟฟาของหลอดไส 100 วัตต และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต โรงแมพันธตอเดือน

ลําดับ รายการ
หลอดไส 100 วัตต หลอดคอมแพคฟูออเรสเซนต 24 วัตต

จํานวน หนวย จํานวน หนวย

1 หนวยไฟฟาตอเดือนท่ีวัดได 428 Unit 81 Unit

2 ราคาคาไฟฟาเฉล่ีย 3.76 บาท 3.76 บาท

3 คาไฟฟาตอเดือน 1,609.28 บาท 304.56 บาท

รูปท่ี3: ปริมาณแหงการสองสวางของหลอดท่ีทําการทดสอบ
จากรูปท่ี 3 แสดงใหเห็นวาคาความปริมาณแหงการสองสวางของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต มีคาความเขมแสงท่ีใกลเคียงกับ

หลอดไส 100 วัตต มากท่ีสุด
สวนท่ีสองไดดําเนินการทดสอบการใหแสงกับดอกเบญจมาศในศูนยมูลนิธิโครงการหลวงสะโงะ เม่ือไดหลอดท่ีนํามาใชทดแทนหลอดไส 100

วัตต จึงทําการทดสอบการใหแสงกับดอกเบญจมาศในโรงแมพันธดอกเบญจมาศ และแปลงปกชํา โดยทําการติดต้ังหลอดไส 100 วัตตเทียบกับหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต

รูปท่ี4: การติดต้ังของหลอดไส 100 วัตต รูปท่ี5: การติดต้ังของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต

5. ผลการทดลองและวิจารณ
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต แบบ Warm white ไปทดสอบในการใหแสงของดอกเบญจมาศ เพราะมีความ

เขมแสงและสีท่ีใกลเคียงกลับหลอดไส 100 วัตต และมีประสิทธิภาพท่ีดีกวาหลอดไส ดังในรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5
การใหแสงแกโรงแมพันธของดอกเบญจมาศในศูนยโครงการหลวงสะโงะ คากระแสไฟฟาของหลอดไส100 วัตต อยูท่ีประมาณ 19.5 แอมแปร

ตอโรงเรือน สวนคากระแสไฟฟาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต อยูท่ีประมาณ 4.2 แอมแปรตอโรงเรือน ดังน้ันคากระแสไฟฟาของหลอดไส
100 วัตต จะมีคามากกวา คากระแสไฟฟาของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต ประมาณ 15.3 แอมแปร แสดงใหเห็นวาหลอดไสมีการใช
พลังงานไฟฟาท่ีมากกวาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต อยูประมาณ 4.6 เทา สวนการใหแสงแกแปลงปกชําของดอกเบญจมาศ คา
กระแสไฟฟาของหลอดไส 100 วัตต อยูท่ีประมาณ 8.6 แอมแปร ตอโรงเรือน สวนคากระแสไฟฟาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต อยูท่ี
ประมาณ 2.6 แอมแปร ตอโรงเรือน คากระแสไฟฟาของหลอดไส 100 วัตต จะมีคามากกวา คากระแสไฟฟาของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24
วัตต ประมาณ 6 แอมแปร แสดงใหเห็นวาหลอดไสมีการใชพลังงานไฟฟาท่ีมากกวาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต อยูประมาณ 3.31 เทา

ตารางท่ี2 คาไฟฟาท่ีใชในโรงแมพันธตอเดือน

คาพลังงานไฟฟาของหลอดไส 100 วัตต และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต โรงแมพันธตอเดือน

ลําดับ รายการ
หลอดไส 100 วัตต หลอดคอมแพคฟูออเรสเซนต 24 วัตต

จํานวน หนวย จํานวน หนวย

1 หนวยไฟฟาตอเดือนท่ีวัดได 428 Unit 81 Unit

2 ราคาคาไฟฟาเฉล่ีย 3.76 บาท 3.76 บาท

3 คาไฟฟาตอเดือน 1,609.28 บาท 304.56 บาท

รูปท่ี3: ปริมาณแหงการสองสวางของหลอดท่ีทําการทดสอบ
จากรูปท่ี 3 แสดงใหเห็นวาคาความปริมาณแหงการสองสวางของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต มีคาความเขมแสงท่ีใกลเคียงกับ

หลอดไส 100 วัตต มากท่ีสุด
สวนท่ีสองไดดําเนินการทดสอบการใหแสงกับดอกเบญจมาศในศูนยมูลนิธิโครงการหลวงสะโงะ เม่ือไดหลอดท่ีนํามาใชทดแทนหลอดไส 100

วัตต จึงทําการทดสอบการใหแสงกับดอกเบญจมาศในโรงแมพันธดอกเบญจมาศ และแปลงปกชํา โดยทําการติดต้ังหลอดไส 100 วัตตเทียบกับหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต

รูปท่ี4: การติดต้ังของหลอดไส 100 วัตต รูปท่ี5: การติดต้ังของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต

5. ผลการทดลองและวิจารณ
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต แบบ Warm white ไปทดสอบในการใหแสงของดอกเบญจมาศ เพราะมีความ

เขมแสงและสีท่ีใกลเคียงกลับหลอดไส 100 วัตต และมีประสิทธิภาพท่ีดีกวาหลอดไส ดังในรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5
การใหแสงแกโรงแมพันธของดอกเบญจมาศในศูนยโครงการหลวงสะโงะ คากระแสไฟฟาของหลอดไส100 วัตต อยูท่ีประมาณ 19.5 แอมแปร

ตอโรงเรือน สวนคากระแสไฟฟาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต อยูท่ีประมาณ 4.2 แอมแปรตอโรงเรือน ดังน้ันคากระแสไฟฟาของหลอดไส
100 วัตต จะมีคามากกวา คากระแสไฟฟาของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต ประมาณ 15.3 แอมแปร แสดงใหเห็นวาหลอดไสมีการใช
พลังงานไฟฟาท่ีมากกวาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต อยูประมาณ 4.6 เทา สวนการใหแสงแกแปลงปกชําของดอกเบญจมาศ คา
กระแสไฟฟาของหลอดไส 100 วัตต อยูท่ีประมาณ 8.6 แอมแปร ตอโรงเรือน สวนคากระแสไฟฟาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต อยูท่ี
ประมาณ 2.6 แอมแปร ตอโรงเรือน คากระแสไฟฟาของหลอดไส 100 วัตต จะมีคามากกวา คากระแสไฟฟาของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24
วัตต ประมาณ 6 แอมแปร แสดงใหเห็นวาหลอดไสมีการใชพลังงานไฟฟาท่ีมากกวาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต อยูประมาณ 3.31 เทา

ตารางท่ี2 คาไฟฟาท่ีใชในโรงแมพันธตอเดือน

คาพลังงานไฟฟาของหลอดไส 100 วัตต และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต โรงแมพันธตอเดือน

ลําดับ รายการ
หลอดไส 100 วัตต หลอดคอมแพคฟูออเรสเซนต 24 วัตต

จํานวน หนวย จํานวน หนวย

1 หนวยไฟฟาตอเดือนท่ีวัดได 428 Unit 81 Unit

2 ราคาคาไฟฟาเฉล่ีย 3.76 บาท 3.76 บาท

3 คาไฟฟาตอเดือน 1,609.28 บาท 304.56 บาท
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หมายเหตุ ราคาคาไฟฟา  มกราคม-เมษายน 2556

จากตารางท่ี 2 เปนคาไฟฟาท่ีใชในโรงแมพันธตอเดือน ซ่ึงจะเห็นไดวาหลอดไส 100 วัตต จะเสียคาไฟฟามากกวาหลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต 24 วัตต ใชฝาครอบดวงโคมแบบพลาสติกหุมดวยฟอยล ประมาณ 1,305 บาทตอเดือน หรือคิดไดวาการใชหลอดไส 100 วัตต จะเสียคาไฟฟา
มากวา หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต ใชฝาครอบดวงโคมแบบพลาสติกหุมดวยฟอยล อยูประมาณ 5.29 เทาตอเดือน

ตารางท่ี3 คาไฟฟาท่ีใชในแปลงปกชําตอครอบ

คาพลังงานไฟฟาของหลอดไส 100 วัตตและหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต แปลงปกชําตอครอบ

ลําดับ ราการ
หลอดไส 100 วัตต หลอดคอมแพคฟูออเรสเซนต 24 วัตต

จํานวน หนวย จํานวน หนวย

1 หนวยไฟฟาตอครอบท่ีวัดได 140 Unit 51 Unit

2 ราคาคาไฟฟาเฉล่ีย 3.76 บาท 3.76 บาท

3 คาไฟฟาตอครอบ 526.40 บาท 191.76 บาท

หมายเหตุ ราคาคาไฟฟา  มกราคม-เมษายน 2556
จากตารางท่ี 3 เห็นไดวาคาการใชพลังงานไฟฟาของหลอดไส 100 วัตต มากกวาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต ใชฝาครอบดวงโคม

แบบพลาสติกหุมดวยฟอยล อยูท่ีประมาณ 89 ยูนิตตอครอบ ซ่ึงสงผลใหสูญเสียคาไฟฟาดังตารางท่ี 3 หลอดไส 100 วัตต จะสูญเสียคาไฟฟา
ประมาณ 527 บาทตอครอบ แตหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต ใชฝาครอบดวงโคมแบบพลาสติกหุมดวยฟอยล จะสูญเสียคาไฟฟา ประมาณ
192 บาทตอครอบ ซ่ึงหลอดไส 100 วัตต จะมีการสูญเสียคาไฟฟาท่ีมากกวาประมาณ 335 บาทตอครอบ

6. สรุปผลการวิจัย
การติดต้ังหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต แบบ warm white ท่ีใชฝาครอบดวงโคมแบบพลาสติกท่ีหุมดวยฟอยล จะติดต้ังสูงจากพ้ืน

1.70 เมตร ระยะหางระหวางหลอด 1.80 เมตร ในพ้ืนท่ีปลูกดอกเบญจมาศ 144 ตารางเมตร จะทําใหไดความเขมแสงท่ีเพียงพอตอการใหแสงแกดอก
เบญจมาศ โดยมีการใชไฟฟาในสวนของโรงแมพันธมีสวนตางอยูประมาณ 1,305 บาทตอเดือน ในสวนตนทุนการติดต้ังของหลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต 24 วัตต ใชฝาครอบดวงโคมแบบพลาสติกหุมดวยฟอยล จะมีตนทุนท่ีสูงกวาหลอดไส 100 วัตต เม่ือเทียบตนทุนการติดต้ังกับคาไฟฟา หลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต ใชฝาครอบดวงโคมแบบพลาสติกหุมดวยฟอยล จะคืนทุนประมาณ 5 เดือนขึ้นไป ในสวนของแปลงปกชําการติดต้ัง
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 24 วัตต แบบ Warm white ท่ีใชฝาครอบดวงโคมแบบพลาสติกท่ีหุมดวยฟอยล จะติดต้ังสูงจากพ้ืน 1.50 เมตร
ระยะหางระหวางหลอด 1.80 เมตร จะไดความเขมแสงท่ีเพียงพอตอการใหแสงแกดอกเบญจมาศ และในการใชพลังงานไฟฟาหลอดไส 100วัตต จะมี
การการใชพลังงานไฟฟาท่ีมากกวาอยูประมาณ 335 บาทตอครอบ แตเม่ือเปรียบเทียบตนทุนการติดต้ังกับคาไฟฟาแลวหลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต 24 วัตต ใชฝาครอบดวงโคมแบบพลาสติกหุมดวยฟอยล จะคืนทุนประมาณ 4 เดือนขึ้นไป เม่ือเทียบกับหลอดไส 100 วัตต
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