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บทท่ี  1  

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของการวิจัย 

 

 ปัจจุบันภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนคนในชาติช่วยกันประหยัดและอนุรักษ์การใช้

พลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องแสงสว่างตามอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยน้ัน สามารถทําได้

ง่ายๆด้วยการปิดไฟฟ้าดวงที่ไม่จําเป็นในการใช้งาน  นอกเหนือจากการปิดไฟแล้ว การเลือกใช้หลอด

ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานก็นับว่ามีความ สําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน  จากข้อมูลขององค์กรพลังงาน

ระหว่างประเทศ (International Energy Agency : IEA) ระบุว่า การใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 15-

20 เป็นการใช้ให้เกิดไฟฟ้าประเภทแสงสว่าง ดังน้ันการส่งเสริมให้เกิดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง

ประสิทธิภาพสูงจะสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างเห็นผล การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่ประหยัด

พลังงานนับว่ามีความสําคัญมาก  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง

สว่างมาอย่างต่อเน่ืองจากหลอดไส้ สู่หลอดตะเกียบ และหลอดผอมมาก (T5) จนถึงหลอด LED ที่มี

การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง หลอด LED (Light Emitting Diode) คือ หลอดประสิทธิภาพสูงที่ช่วยลด

การใช้ไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 30-85 เมื่อเทียบกับหลอดทั่วไป และยังมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน

เหมาะกับการใช้ในพ้ืนที่ที่บํารุงรักษายาก มีความทันสมัย รูปแบบสวยงาม ทนต่อแรงสั่นสะเทือน ไร้

สารปรอทไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  หลอด LED เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ประหยัดพลังงานและยัง

ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างย่ังยืน  การนําหลอด LED ชนิด MR16 ไปเปลี่ยนแทนหลอดฮาโล

เจนที่ใช้อยู่ในภาคธุรกิจและโรงแรม จํานวน  500,000 หลอด จะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้อีก 12 

ล้านหน่วยต่อปี ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 36 ล้านบาท และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ประมาณ 6.6 ล้านตันต่อปี ดังน้ันจะเห็นได้ว่า การเลือกใช้หลอด LED เป็นทางเลือกหน่ึงที่จะช่วย

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างย่ังยืน (รายงานข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 หน้า 13 )  

 การที่หลอด LED จะสามารถเปล่งแสงสว่างได้น้ันต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจ่าย

ให้กับหลอด LED การจ่ายแรงดันและกระแสคงที่น้ันสามารถทําได้ด้วยวงจรสวิตช่ิงเพาเวอร์ซัพพลาย 

แบบต่างๆ เช่น วงจรสวิตช่ิงเพาเวอร์ซัพพลายแบบบัค คอนเวอร์เตอร์ , บูส คอนเวอร์เตอร์ , บัค-บูส 
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คอนเวอร์เตอร์ และฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์  วงจรสวิตช่ิงเพาเวอร์ซัพพลายมีคุณสมบัติที่โดดเด่นใน

ด้านการประหยัดกําลังงานมากกว่าวงจรเพาเวอร์ซัพพลายแบบลิเนียร์  วงจรมีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา 

ไม่เกิดความร้อนสะสม  ซึ่งวงจรสวิตช่ิงเพาเวอร์ซัพพลายแต่ละแบบจะมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ

การทํางานที่แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของวงจรแต่ละแบบที่จะเลือกนํามาใช้งาน   

อย่างไรก็ตาม วงจรสวิตช่ิงเพาเวอร์ซัพพลายแบบบัค คอนเวอร์เตอร์ , บูส คอนเวอร์เตอร์ จะใช้

กราวด์ทางด้านอินพุตและเอาต์พุตร่วมกันซึ่งเป็นกราวด์ร้อน (Hot Ground) อันส่งผลให้เกิดอันตราย

แก่ผู้ใช้งานได้ถ้าหากขาดความระมัดระวังที่เพียงพอ   ส่วนคุณลักษณะการทํางานของวงจรฟลายแบ็ค 

คอนเวอร์เตอร์ระบบกราวด์ร้อนทางด้านอินพุตจะถูกแยกออกจากกันกับกราวด์ทางด้านเอาต์พุตซึ่ง

เป็นกราวด์เย็นอย่างชัดเจนส่งผลให้การใช้งานมีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น    ส่วนวงจรฟลายแบ็ค 

คอนเวอร์เตอร์โดยทั่วไปจะให้ค่าตัวประกอบกําลังหรือ Power Factor ที่ตํ่าประมาณ 0.4 - 0.5 จาก

รายงานการวิจัย (สถาพร จํารัสเลิศลักษณ์, 2557) โดยทําการเปรียบเทียบค่ากําลังไฟฟ้า และค่าตัว

ประกอบกําลังด้านขาเข้าไฟ AC 220 V  ของชุดวงจรหลอด LED กําลังสูง ได้ค่ากําลังไฟฟ้าด้านขาเข้า 

เพียง 18.36 W ซึ่งน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ขับด้วยบัลลาสต์แม็กเนติกส์และบัลลาสต์

อิเล็กทรอนิกส์อยู่ 58.01 % และ 44.53 %	 ส่วนค่าตัวประกอบกําลัง ยังมีค่าตํ่ามากเพียง  0.42 

เท่าน้ัน  ซึ่งมีสาเหตุมาจาก แรงดันและกระแสไฟฟ้าไม่ทับซ้อนกัน (Out of Phase) น่ันเอง  การใช้

วงจรแก้ไขค่าตัวประกอบกําลัง (Cos ) หรือ Power Factor Correction เป็นวงจรแก้ไขค่าตัว

ประกอบกําลังให้มีค่าสูงขึ้นใกล้เคียง 1 (Cos  =1) วิธีการท่ีนิยมใช้คือ การทบระดับแรงดันไฟดีซีให้

สูงขึ้นประมาณ 30 % และสร้างความถี่สูงในการสวิตช์เพ่ือควบคุมกระแสให้เดินทางไปพร้อมกับ

แรงดัน (In Phase) ซึ่งส่งผลดีด้านการประหยัดกําลังไฟฟ้า เน่ืองจากสามารถลดการสูญเสียกําลังงาน

ด้าน Reactive Power ลงได้ ส่งผลให้กําลังงานท่ีแท้จริงเทียบเท่ากําลังงานด้าน Apparent  Power 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้างวงจรทบระดับแรงดันหรือวงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ เพ่ือสร้าง

แรงดันไฟตรงให้สูงขึ้นจากเดิมประมาณ 20 % - 30 % ใส่ไว้ในส่วนหน้าวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์

เตอร์ และด้วยคุณสมบัติเฉพาะของไอซีสวิตช์เมื่อใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V, 50 Hz จะทําให้ค่าตัว

ประกอบกําลัง (Cos ) สูงขึ้นใกล้เคียง 1  
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วัตถุประสงค์ 

 

 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพ () ของวงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ และวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ 
เมื่อขับโหลดเป็นความต้านทาน  

 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพ () ชุดคอนเวอร์เตอร์ เมื่อขับหลอด LED  กําลังสูงแบบแพ็คคู่  

 3. เพ่ือเปรียบเทียบค่าตัวประกอบกําลัง (Cos) และค่ากําลังไฟฟ้าจริงด้านขาเข้า Real 
Power (W)  ระหว่างชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W กับชุดหลอด LED  กําลังสูงแบบแพ็คคู่ 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 

 1. วงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ และวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ เมื่อขับโหลดเป็นความ

ต้านทาน ประสิทธิภาพ () ของวงจรไม่ตํ่ากว่า  80 %  

 2. ชุดคอนเวอร์เตอร์ เมื่อขับหลอด LED  กําลังสูงแบบแพ็คคู่ ประสิทธิภาพ () ของวงจรไม่

ตํ่ากว่า 80 % เมื่อใช้กับแรงดันไฟสลับ AC 220 V, 50 Hz 

 3. ชุดหลอด LED  กําลังสูงแบบแพ็คคู่ ให้ค่าตัวประกอบกําลัง (Cos) ไม่ตํ่ากว่า 0.9 และ

ใช้กําลังไฟฟ้าจริงด้านขาเข้า Real Power (W) น้อยกว่า 50 % เมื่อเทียบกับชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

ขนาด 36 W ที่ขับด้วยแม็กเนติกส์บัลลาสต์และอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ ในขณะทีให้ความเข้มแสงที่

เท่ากัน       

      
ขอบเขตของการวิจัย 

 

 1.  วงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 100 W  ทบระดับแรงดันไฟตรงให้สูงขึ้นจากเดิม

ประมาณ 20 - 30 % (อยู่ในช่วง 350 V – 400 V)  

 2. วงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 50 W ให้แรงดันไฟตรง 150 V5 %  เพ่ือใช้

ขับหลอด LED  กําลังสูงแบบแพ็คคู่ 

 3. ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36  W ที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าตัวประกอบกําลัง 

(Cos)  มี 2 ลักษณะ คือ แบบใช้แม็กเนติกส์บัลลาสต์ และอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

- หาประสทิธภิาพ ( )ของวงจร
บสูตแ์ละฟลายแบค็ คอนเวอรเ์ตอร์
เปรยีบเทยีบคา่ทางไฟฟ้า
- กําลงัไฟฟ้าดา้นขาเขา้ (Power i/p)
- ตวัประกอบกาํลงั (cos )

ออกแบบสร้างวงจรบูสต์
คอนเวอร์เตอร์

ขนาดกําลัง 100 W

ออกแบบสร้างวงจร
ฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ 

ขนาดกําลัง 50 W

ออกแบบสร้างชุดหลอด LED กําลังสูง 
แบบแพ็คคู่     ให้มีความยาวและความ

เข้มแสงเทียบเท่าหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ ขนาด 36 W

ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W
แบบแพ็คคู่ที่ขับด้วยบัลลาสต์แม็กเนติกส์

และบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

ได้ชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์ 
เพื่อใช้ขับหลอด LED 
กําลังสูงแบบแพ็คคู่

ได้ชุดวงจรหลอด LED กําลังสูง 
แบบแพ็คคู่ ความยาวและความ
เข้มแสงเทียบเท่าหลอดฟลูออ

เรสเซนต์ ขนาด 36 W

ทดสอบค่าทางไฟฟ้า

ทดสอบค่าทางไฟฟ้า

 

ผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างชุดหลอด LED กําลังสูงแทนการใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดย
สร้างให้ชุดหลอด LED มีความยาวและความเข้มแสงเทียบเท่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W 
ด้วยการปรับหาค่าแรงดันไฟตรงที่ใช้กับชุดหลอด LED ให้เหมาะสม จากน้ันจึงออกแบบสร้างวงจร 
ฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ ให้แรงดันไฟออกตามท่ีต้องการเพ่ือจ่ายให้กับชุดหลอด LED ที่สร้างข้ึนโดย

ใช้วงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์เป็นวงจรส่วนหน้าเพ่ือให้ค่าตัวประกอบกําลัง (Cos) ใกล้เคียง 1 ทําการ 

บันทึกค่าทางไฟฟ้า และทําการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ () ของวงจร  เปรียบเทียบกําลังไฟฟ้าจริง 

Real Power (W) และค่าตัวประกอบกําลัง (Cos)  
 

คํานิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 ประสิทธิภาพ (η) ของวงจรคอนเวอร์เตอร์   หมายถึง   คุณภาพของชุดวงจรหาได้จาก

กําลังไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุต (Power Output) / กําลังไฟฟ้าทางด้านอินพุต (Power Input) 

 วงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์   หมายถึง   วงจรทบระดับแรงดันไฟตรงจากเดิมประมาณ 300 V 

ให้สูงข้ึนเป็น 350 V -  400 V 

 วงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์   หมายถึง  วงจรทอนระดับแรงดันไฟตรงจากเดิมประมาณ 

300 V ให้ลดลงเหลือเพียง 150 V  
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 ชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์ หมายถึง    การนําวงจรวงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ใส่ไว้ในส่วนหน้า

วงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ 

 การพัฒนาวงจรฟลายแบ็ค  หมายถึง  การทําวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ซึ่งทําหน้าที่ขับ

หลอด LED กําลังสูง ให้มีค่าตัวประกอบกําลัง (Cos) เป็น 1 โดยใส่วงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ไว้ใน
ส่วนหน้า 
 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 

 1.  ได้รับความรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาวงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ และวงจรฟลายแบ็ค 
คอนเวอร์เตอร์ เพ่ือใช้ขับหลอด LED กําลังสูง 

2.  สามารถนําใช้ในอาคารบ้านเรือน สถานศึกษาหรือในสถานประกอบการได้ 

3. ข้อมูลการประหยัดกําลังงานไฟฟ้าสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือเปลี่ยนหลอด LED 

กําลังสูงแทนการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

 




