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บทท่ี 5 

สรุป  อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 50 W เพ่ือใช้ขับ

หลอด LED กําลังสูง ให้ค่าตัวประกอบกําลังเป็น 1 น้ัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพ (η) ของ

วงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์และวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ โดยใช้ความต้านทานเป็นโหลด และหา

ประสิทธิภาพ (η) ของชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์เมื่อขับหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่ นอกจากน้ียังทํา

การเปรียบเทียบค่าเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (COS)   และค่ากําลังไฟฟ้าจริงด้านขาเข้า (Real Power)   

ระหว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W กับหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่  ผลการทดลอง

งานวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

   

 1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ( ) วงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์โดยใช้ความต้านทาน 

เป็นโหลด 

 

      การทดสอบวงจรบูสต์  คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 100 W ที่แรงดันไฟเอาต์พุต +390 V

ด้วยการปรับค่าความต้านทานโหลดและเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ AC ทางด้านอินพุตต้ังแต่ 

180 V - 240 V  พบว่า ประสิทธิภาพ (η) ของวงจรสูงกว่า 80 % เป็นไปตามสมมติฐาน (1) ที่ต้ังไว้ 

80 % และเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (COS) สูงกว่า 0.87 เข้าใกล้ 1  ทําให้ค่ากําลังไฟฟ้าปรากฏ VA (W) 

ใกล้เคียงกับค่ากําลังไฟฟ้าจริง Power AC (W) แสดงให้เห็นว่า เกิดการสูญเสียกําลังไฟฟ้าในระบบตํ่า  

ส่วนขนาดกําลังไฟฟ้า Power (o/p) ทางด้านเอาต์พุตค่อนข้างคงที่และสามารถจ่ายกําลังไฟฟ้าได้

มากกว่า 70 W ดังน้ัน วงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์น้ีสามารถนําไปขับวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ 

ขนาดกําลัง 50 W  ได้อย่างเหมาะสมต่อไป   และเม่ือพิจารณาที่ระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ AC 

160 V - 170 V จะเห็นว่า ประสิทธิภาพ (η) ของวงจรลดตํ่าลง 2 - 3 เท่า  
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 2.  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ( ) วงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์โดยใช้ 

ความต้านทานเป็นโหลด 

 

     การทดสอบวงจรฟลายแบ็ค  คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 50 W ที่แรงดันไฟเอาต์พุต 

+150 V ด้วยการปรับค่าความต้านทานโหลดและเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ AC ทางด้าน

อินพุตต้ังแต่ 160 V - 240 V  พบว่า ประสิทธิภาพ (η) ของวงจรสูงกว่า 80 % เป็นไปตามสมมติฐาน 

(1) ที่ต้ังไว้ 80 % แต่เพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (COS) ตํ่ากว่า 0.64 ซึ่งมีค่าค่อนข้างตํ่า ทําให้ค่ากําลัง 

ไฟฟ้าปรากฏ VA (W) แตกต่างกับค่ากําลังไฟฟ้าจริง Power AC (W) ค่อนข้างมาก   แสดงให้เห็นว่า 

เกิดการสูญเสียกําลังไฟฟ้าในระบบค่อนข้างสูง  ส่วนกําลังไฟฟ้า Power(o/p) ทางด้านเอาต์พุตสามารถ

จ่ายกําลังไฟฟ้าได้มากกว่า 50 W ดังน้ัน จึงสามารถนําไปขับหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่ที่

ออกแบบใช้กําลังไฟฟ้าเพียง 45 W ได้เป็นอย่างดี  

 

 3. ผลการทดสอบหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่ขับด้วยชุดวงจรคอนเวอรเ์ตอร์   

 

     การทดสอบหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่ ขับด้วยชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งประกอบ 

ด้วยวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 50 W เพ่ือใช้ขับหลอด LED กําลังสูง โดยมีวงจร 

บูสต์ คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 100 W ใส่ไว้ในวงจรส่วนหน้า  พบว่า เมื่อคงท่ีแรงดันไฟสลับ AC 

220 V, 50Hz ค่าเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (COS) เท่ากับ 0.94  ส่วนประสิทธิภาพ (η) ของวงจรชุดคอน

เวอร์เตอร์ เท่ากับ 73.94 % ตํ่ากว่าสมมติฐานที่ต้ังไว้ 80 %  

 

 4.  ผลการเปรียบเทียบค่าเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (Cos) และค่ากําลังไฟฟ้าจริงด้านขาเข้า 

(Real Power) ระหว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์กับหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่  

      

 4.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (COS) เมื่อคงที่แรงดันไฟสลับ 220 V, 

50 Hz พบว่า วงจรหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่ขับด้วยชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งประกอบด้วย

วงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์โดยมีบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ เป็นวงจรส่วนหน้า วัดค่าเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ 

(COS) ได้ เท่ากับ 0.94  ตํ่ากว่า 0.98 จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W ที่ขับด้วยอิเล็ก    
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ทรอนิกส์บัลลาสต์ เพียง 4.08 % แต่มีค่ามากกว่า 0.54 จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W ที่ขับ

ด้วยแมกเนติกส์ บัลลาสต์ อยู่ถึง 42.55 % 

 4.2  ผลการเปรียบเทียบค่ากําลังไฟฟ้าจริงด้านขาเข้า (Real Power) เมื่อคงที่ค่า

แรงดันไฟสลับ AC 220 V, 50 Hz พบว่า วงจรหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่ขับด้วยวงจรฟลาย

แบ็ค คอนเวอร์เตอร์โดยมีบูสต์ คอนเวอร์เตอร์เป็นวงจรส่วนหน้า ใช้กําลังไฟฟ้าจริง Power AC (W)   

เท่ากับ 57.00 W  เท่าน้ัน ซึ่งน้อยกว่า 96.10 W และ 66.10 W  จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 

36 W ที่ขับด้วยแม็กเนติกส์บัลลาสต์และอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ อยู่ 40.68 % และ 13.77 % 

ตามลําดับ  

 

อภิปรายผลการวิจัย  

 

โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 50 W เพ่ือใช้ขับ

หลอด LED กําลังสูง ให้ค่าตัวประกอบกําลังเป็น 1 ได้พบประเด็นที่น่าสนใจสามารถอภิปราย

ผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 

 1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ( ) วงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์โดยใช้ความต้านทาน 

เป็นโหลด 

 

  การทดสอบวงจรบูสต์  คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 100 W ด้วยการเปลี่ยนค่าความต้านทาน

โหลดและเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ AC ทางด้านอินพุต 180 V - 240 V  พบว่า 

ประสิทธิภาพ (η) ของวงจรสูงมากกว่า 80 % ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า อัตราส่วนกําลังไฟฟ้า Power(o/p)  

ตํ่ากว่ากําลังไฟฟ้าจริง Power AC (W) ไม่มากนัก   ส่วนค่าเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (COS) มากกว่า 0.87 

ขึ้นไปจนเข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียกําลังไฟฟ้าในระบบตํ่าซึ่งเป็นผลดีในด้านการประหยัด 

กําลังงานไฟฟ้า ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า วงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ได้ใช้ไอซีเฉพาะที่มีคุณสมบัติในการแก้ไข

เพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (PFC) ให้สูงข้ึน ด้วยการใช้ความถ่ีสูงในการสวิตช์กระแสให้สอดคล้องกับแรงดันไฟ

สลับ AC ทางด้านขาเข้าจึงส่งผลทําให้กระแสและแรงดันไฟสลับ AC ไม่เกิดมุมต่างเฟสและมีรูปร่าง

ใกล้เคียงรูปคลื่นไซน์ และน่ันคือปัจจัยหลักที่ทําให้เพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (Cos) มีค่าสูงเข้าใกล้ 1 

สอดคล้องกับงานวิจัยของพงศ์เทพ โกศลสมบัติ และสุรพล ฉันทวีโรจน์ (2548) ที่กล่าวว่า กระแส
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อินพุตเป็นรูปคลื่นไซน์เหมือนแรงดันและไม่เกิดมุมต่างเฟสทําให้ค่าตัวประกอบกําลังเป็น 1  ส่วน

แรงดันไฟสลับ AC ที่ระดับ 160 V-170 V น้ัน ประสิทธิภาพ (η) ของวงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์     

ลดตํ่าลง 2-3 เท่า ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผลจากการออกแบบคุณลักษณะของวงจรโดยเมื่อระดับแรงดัน 

ไฟฟ้ากระแสสลับ AC ตํ่ากว่าที่กําหนดจะทําให้เกิดการดึงกระแส  IDC(i/p)  มากกว่าปกติทําให้แรงดันไฟ  

VDC(i/p) ทางด้านอินพุตลดลง แต่ด้วยคุณสมบัติของไอซีสวิตช์ในวงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ยังคง

สามารถรักษากําลังไฟฟ้า Power (o/p) ทางด้านเอาต์พุตไว้ได้อย่างคงที่แต่ก็ยังส่งผลให้ประสิทธิภาพ 

(η) ของวงจรลดลงไป 

 

 2.  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ( ) วงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์โดยใช้ 

ความต้านทานเป็นโหลด 

 

 การทดสอบวงจรฟลายแบ็ค  คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 50 W ด้วยการเปลี่ยนค่าความ

ต้านทานโหลดและเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ AC ทางด้านอินพุต  พบว่า ประสิทธิภาพ (η) 

ของวงจรสูงมากกว่า 80 % เป็นเพราะว่า อัตราส่วนกําลังไฟฟ้า Power(o/p) น้ันตํ่ากว่ากําลังไฟฟ้า 

Power(i/p) เพียงเล็กน้อย ทั้งน้ีเน่ืองจากวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ ทํางานในโหมดสวิตช่ิงที่

ความถี่สูง ทําให้ลดการสูญเสียกําลังงานของอุปกรณ์กําลังต่างๆ ได้เป็นอย่างมาก สามารถจ่ายกําลัง

งานได้อย่างต่อเน่ืองและไม่สูญเสียกําลังในรูปของความร้อนมากนัก  

ส่วนเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (COS) ตํ่ากว่า 0.64  ซึ่งมีค่าค่อนข้างตํ่า ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า การใช้
เรียงกระแสแบบบริดจ์ในส่วนหน้าที่ทํางานทั้งเฟสลบและเฟสบวกโดยสัมพันธ์กับการดึงกระแสของ
หม้อแปลงสวิตช่ิงในวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นโหลด แต่เน่ืองจากไฟฟ้ากระแสสลับ AC 
ขาเข้าความถ่ีตํ่า 50 Hz ทําให้กระแสท่ีจ่ายออกจากวงจรบริดจ์แต่ละคร่ึงไซเกิลทั้งเฟสบวกและลบ
เป็นไปตามเท่าที่โหลดต้องการ จึงเห็นรูปคลื่นของกระแสมีความสัมพันธ์กับแรงดันตามความเป็นจริง
แต่รูปคลื่นของกระแสไม่มีลักษณะที่เป็นรูปคลื่นไซน์ที่ชัดเจน ดังน้ัน จึงส่งผลทําให้เพาเวอร์แฟ็กเตอร์ 

(COS) มีค่าตํ่า สอดคล้องกับทฤษฎีดังสมการ λ ∅ 	หรือ	λ Kd DP	     น่ันคือ 
กระแสที่ไม่ใช่รูปคลื่นไซน์จะไม่ได้ประกอบไปด้วยกระแสท่ีมีความถ่ีมูลฐานเท่าน้ัน แต่ประกอบด้วย
กระแสท่ีความถ่ีเป็นจํานวนทวีคูณของความถ่ีมูลฐาน เรียกว่า กระแสฮาร์มอนิกส์  ดังน้ันถึงแม้ว่าค่า
เพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (COS) จากการคํานวณจะมีค่าเป็น 1  แต่ถ้ากระแสมีความผิดเพ้ียนมากค่า
เพาเวอร์แฟ็กเตอร์ก็จะมีค่าน้อยกว่า 1 ได้เช่นกัน 
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 3.  ผลการทดสอบหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่ ขับด้วยชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์   

 

     การทดสอบหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่ ขับด้วยชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งประกอบ 

ด้วยวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 50 W โดยมีบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 100 W 

ใส่ไว้ในวงจรส่วนหน้า  พบว่า เมื่อคงที่แรงดันไฟสลับ AC 220 V, 50Hz ค่าเพาเวอร์แฟ็กเตอร ์

(COS) เท่ากับ 0.94  มีค่าสูงใกล้เคียง 1 เน่ืองจากวงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ ได้ใช้ไอซีเฉพาะที่มี

คุณสมบัติในการแก้ไขเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (PFC) ให้สูงขึ้น คือ เบอร์ FAN7528 ในการสร้างรูปคลื่น

กระแสทางอินพุตให้เหมือนกับรูปคลื่นไซน์ของแรงดันและไม่ทําให้เกิดมุมต่างเฟส จึงส่งผลให้เพาเวอร์

แฟ็กเตอร์ (COS) สูงขึ้นได้ ดังสมการ P   = Vs Is cos∅   ส่วนประสิทธิภาพ (η) ของวงจรชุดคอน

เวอร์เตอร์ เท่ากับ 73.94 % ที่ลดลงตํ่ากว่า 80 % น้ัน ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์มี

ลักษณะการต่อวงจรเป็นแบบสองขั้นตอนจึงส่งผลให้การสูญเสียกําลังในระบบชุดคอนเวอร์เตอร์     

ในภาพรวมมีมากย่ิงขึ้น ดังน้ันจึงทําให้ประสิทธิภาพ (η) ของวงจรชุดคอนเวอร์เตอร์ ลดลงน่ันเอง 

 

 4.  ผลการเปรียบเทียบค่าเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (Cos) และค่ากําลังไฟฟ้าจริงด้านขาเข้า 

(Real Power) ระหว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์กับหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่  

 

     4.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (COS) เมื่อคงที่แรงดันไฟสลับ AC 220 V, 

50 Hz พบว่า วงจรหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่ ขับด้วยชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งประกอบด้วย

วงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์โดยมีบูสต์ คอนเวอร์เตอร์เป็นวงจรส่วนหน้า วัดค่าเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ 

(COS) ได้เท่ากับ 0.94 ใกล้เคียงกับ 0.98 จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ขับด้วยอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ 

โดยท่ีภายในตัวบัลลาสต์ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทําให้การสูญเสียกําลังไฟฟ้าตํ่า  อย่างไร

ก็ตามวงจรหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่ยังคงให้ค่าเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (COS)  สูงกว่า 0.54 จาก

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W ที่ขับด้วยแมกเนติกส์บัลลาสต์  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า แมกเนติกส์    

บัลลาสต์มีโครงสร้างทํามาจากขดลวดพันบนแกนเหล็ก เมื่อใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 V, 50 

Hz  ด้วยคุณสมบัติที่เป็น L จึงทําให้กระแส (I) ล้าหลังแรงดัน (V) เป็นมุม  จึงส่งผลให้ค่าเพาเวอร์

แฟ็กเตอร์ตํ่า น่ันเอง 

    4.2  ผลการเปรียบเทียบค่ากําลังไฟฟ้าจริงด้านขาเข้า (Real Power) เมื่อคงที่แรงดันไฟ

สลับ AC 220 V, 50 Hz พบว่า วงจรหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู่ขับด้วยชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์ 
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ซึ่งประกอบด้วยวงจร ฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์โดยมีบูสต์ คอนเวอร์เตอร์เป็นวงจรส่วนหน้าใช้

กําลังไฟฟ้าจริง Power AC (W) เท่ากับ 57.00 W  เท่าน้ัน ซึ่งน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 

36 W ที่ขับด้วยแม็กเนติกส์บัลลาสต์และอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ อยู่ 40.68 % และ 13.77 % 

ตามลําดับ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า หลอด LED กําลังสูงขับด้วยชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

ค่อนข้างสูงประการหน่ึง  ประกอบกับหลอด LED กําลังสูงที่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าในขณะที่ให้   

ค่าความเข้มแสงใกล้เคียงกัน ส่วนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W ที่ขับด้วยอิเล็กทรอนิกส์       

บัลลาสต์น้ันจะประหยัดกําลังงานไฟฟ้ารองลงมา เน่ืองจากอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา

แทนแม็กเนติกส์บัลลาสต์ ด้วยการใช้อุปกรณ์สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่ความเร็วสูงและใช้ขดลวด

เหน่ียวนําที่เล็กกว่า ดังน้ันจึงสามารถลดความความสูญเสียในขดลวดและความร้อนที่เกิดขึ้นได้  

 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 

         1. โครงการวิจัย การพัฒนาวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 50 W เพ่ือใช้ขับ

หลอด LED กําลังสูงให้ค่าตัวประกอบกําลังเป็น 1 น้ันเป็นวงจรแบบสองข้ันตอน ดังน้ันวงจรจึงแยก

ออกจากกันอย่างอิสระ การนําวงจรทั้งสองประกอบเข้าด้วยกันและออกแบบแผ่นระบายความร้อนใน

แนวนอนให้เมาะสมติดแผ่น PCB จะทําให้ขนาดพ้ืนที่ของวงจรเล็กลง  

         2. ควรมีการวิเคราะห์หาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เมื่อนําหลอด LED กําลังสูงมาใช้แทน

หลอดฟูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W ที่ขับด้วยแมกเนติกส์บัลลาสต์และอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ เพ่ือใช้

เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

 

         1. ควรศึกษาข้อมูลหลอด LED กําลังสูงรุ่นใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพในการ    

ส่องสว่างที่สูงมากกว่า มีราคาที่เหมาะสมและหาได้ง่ายตามท้องตลอด 

         2. การพัฒนาวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์แบบขั้นตอนเดียว โดยทํางานร่วมกับไอซี

เฉพาะที่มีคุณสมบัติในการแก้ไขเพาเวอร์แฟ็กเตอร์ (COS) ให้มีค่าสูงขึ้น (Power Factor 

Correction ; PFC) ที่มีขนาดแรงดันไฟและกําลังวัตต์เหมาะสมกับหลอด LED กําลังสูง จะทําให้

ประสิทธิภาพของวงจรสูงข้ึนและลดการใช้พลังงานลงได้อีก  




