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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงวงจรขบัหลอดไฟถนนไดโอดเปล่งแสงใหม้คีวามสว่างมากขึน้ โดยใช้

พลงังานเท่าเดมิ การปรบัปรุงวงจรขบัไดโอดเปล่งแสง โดยการออกแบบวงจรใหม ่เพิม่อุปกรณ์ ไอซ ีสรา้งสญัญาณพลัส์

สามารถควบคุมทรานซิสเตอร์ใหจ่้ายกระแสไฟฟ้าให้กบัหลอดแอลอีด ีด้วยเทคนิคการปรบัค่าความต้านทาน ทําให้

แรงดนัทีใ่ชข้บัวงจรตํ่าลงส่งผลใหใ้ชพ้ลงังานน้อยลง แต่ความสว่างมากขึน้ ประกอบดว้ยวงจรขบัไดโอดแปล่งแสง และ

ชุดโคมไฟถนนทีใ่ชห้ลอดแอลอดีชีนิดหลอดแอลอดีกีาํลงัสงู จาํนวน 20 เมด็ ทาํการทดลองในหอ้งทีม่อุีณหภมูเิฉลีย่ 20 

องศาเซลเซยีสโดยทําการวดัค่าความสว่างห่างจากตวัหลอดแอลอดี ี27 เซนตเิมตร ทําการแสดงกราฟความสมัพนัธ์

ระหว่างกระแสไฟฟ้าของหลอดไดโอดเปล่งแสงกบัความสว่างเพือ่เปรยีบเทยีบวงจรขบัหลอดไดโอดเปล่งแสงดัง้เดมิกบั

วงจรใหมท่ีไ่ดพ้ฒันา จากผลการทดลองปรบักระแสไฟฟ้าเท่ากนั วงจรใหมใ่หค้วามสว่างมากกว่าวงจรเดมิคดิเป็นความ

สว่าง 152.2% ของวงจรดัง้เดมิ 

 

คาํสาํคญั: วงจรขบัไดโอดเปล่งแสง, ความสว่าง, แอลอดีกีาํลงัสงู 
 

Abstract 

The purpose of this research was to improve driver circuit of light-emitting diode bulb to be brighter 

by using same energy. The improvement of driver circuit of light-emitting diode bulb was done by creating new 

circuit, adding IC device and creating pulse signal which could control transistor to distribute electric current to 

LED bulb. The technique of adapting resistance was also applied, so the pressure which was used to drive 

circuit became low and the used energy became less than normal. However, the brightness increased and 

driver circuit of light-emitting diode bulb and set of street light’s bulb which used high power LED bulb for 20. 

The experiment was done in room which had average temperature at 20 degree Celsius. The brightness was 

measured at 27 centimeters from LED bulb. The graph of relation of LED’s electric current and brightness was 

presented to compare old drive circuit of LED to new circuit which was developed from result of equal adapting 

electric current. New circuit was brighter than old circuit 152.2%. 
 

Keywords: Light emitting diode drive circuit, Brightness, High power LED 
 

บทนํา 

ไฟถนนไดโอดเปล่งแสงได้ถูกนํามาใช้แทน

หลอดความดนัไอสูง ซึ่งใช้พลงังานที่ตํ่ากว่า และให้ค่า

ความส่องสว่างเทยีบเท่าหลอดความดนัไอและอายุการ

ใช้งานของหลอดไดโอดเปล่งแสงหรือหลอดแอลอีดี

ยาวนานกว่าหลอดความดนัไอสงู 

 อ ดีต ไ ฟ ถ น น แ อ ล อี ดี ถู ก นํ า ม า ใ ช้ เ ป็ น

องค์ประกอบในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปล่งแสงที่มี

ความยาวคลื่นที่แน่นอนและเป็นสทีี่ไม่ซํ้ากนั (สแีดง, สี
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เขียว, สีฟ้า, ฯลฯ ) ความยาวคลื่นของแสงที่ปล่อย

ออกมาจะขึ้นอยู่กบัความแตกต่างระหว่างย่านความถี่

พลงังานตํ่าและย่านความถีพ่ลงังานสงูสุด 

ช า ญ วิ ท ย์  แ ล ะ เ ฉ ลิ ม ช า ติ  ( 2551) ไ ด้

ทําการศึกษาสมรรถนะการออกแบบส่องสว่างโดยใช้

แอลอีดีกําลังสูง ชุดหลอดไฟแอลอีดีกําลังสูงที่ได้

ออกแบบขึ้น ได้ให้ค่าการส่องสว่างที่สูงกว่าทัง้หลอด

ฟลอูอเรสเซนต์ และหลอดแสงจนัทร์ทีก่าํลงัไฟฟ้าเท่ากนั

โดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 โวลต์ แต่ยงัไมไ่ดศ้กึษาชุด

วงจรขบัทีใ่ชแ้รงดนัตํ่า เพือ่การประหยดัพลงังาน [3] 

Fathi, Chikouche and Abderrazak (2011) 

ได้ทําการออกแบบและสร้างวงจรขบัไดโอดเปล่งแสง 

สําหรบัโคมไฟถนน โดยใช้หลอดแอลอีดีชนิด แอลอีดี

กาํลงัสูง จํานวน 20 เมด็ เป็นชุดจําลองโคมไฟถนน การ

ทดสอบวงจรขบัไดโอดเปล่งแสงไดค้่าความสว่างทีด่ ีแต่

ว ง จ ร ขับ  LED ใ ช้พ ลัง ง าน สู ง เ นื่ อ ง จ ากว งจ ร ใ ช้

แรงดัน ไฟฟ้าสู ง  ซึ่ งสามารถปรับปรุ งวงจรให้ใช้

แรงดนัไฟฟ้าตํ่าลงไดโ้ดยแสงสว่างเท่าเดมิ [7] 

วทิวสั, จุฑาธวชั และสุภาพรรณ (2555) ได้

ทาํกรณศีกึษาระบบแสงสว่างของไดโอดเปล่งแสง เพือ่ใช้

ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ของอาคารศึกษาทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั ใน

เรื่องการประหยดัค่าใชจ่้ายไดจ้รงิ เป็นการศกึษาภายใน

อาคาร และเป็นการทดสอบเปรยีบเทยีบความคุม้ทุนของ

หลอดแอลอดีกีบัหลอดฟลอูอเรสเซนต์ แต่ยงัไมไ่ดศ้กึษา

เรือ่งไฟถนน LED ภายนอกอาคาร [5] 

ยิ่งร ักษ์ (2556) ได้ทําการพัฒนาระบบแสง

สว่างของหลอดแอลอีดสีําหรบัชุมชนพื้นทีสู่งโดยใช้การ

จ่ายไฟเป็นความถี่พลัส์ที่เหมาะสม โดยใช้แหล่งจ่าย

ไฟฟ้าจากพลงัน้ํา เป็นการศกึษาอุปกรณ์แบ่งเวลา แต่ยงั

ไม่ไดศ้กึษาเกีย่วกบัวงจรขบัขบัไดโอดเปล่งแสงมากนัก 

[6] 

กติตคิุณ, คณุตม ์และจนิตวฒัน์ (2557) ไดท้ํา

การออกแบบชุดควบคุมแสงสว่ างสํ าหรับหลอด

ไดโอดเปล่งแสง ช่วยในการลดพลงังานไดจ้รงิ งานวจิยั

ได้ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมแสงสว่างของหลอด

ไดโอดเปล่งแสงกําลงังานสูงใช้ในอาคารและสํานักงาน 

แต่ยังไม่ได้ศึกษาการควบคุมแสงสว่างของหลอด

ไดโอดเปล่งแสงสาํหรบัไฟถนนภายนอกอาคาร [1] 

จ าก เห ตุ ผล ข้ า งต้ นนี้  ง าน วิจัย นี้  จึ ง มี

วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความสว่างใหม้คีวามสว่างทีด่ขี ึน้

กว่าเดมิ โดยใชห้ลอดแอลอดีชีนิดหลอดแอลอดีกีําลงัสูง 

จํานวน 20 เมด็ เป็นเป็นชุดจําลองโคมไฟถนน โดยการ

ทดสอบจะเป็นการใหแ้รงดนัคงที ่แต่ใชต้วัต้านทานปรบั

ค่าไดเ้ป็นตวัเพิม่ความสว่างของโคมไฟถนน เพื่อพฒันา

วงจรขบัไดโอดเปล่งเปล่งแสง ให้ขบัหลอดแอลอดีใีห้มี

แสงสว่างทีม่ปีระสทิธภิาพ และช่วยลดการใชพ้ลงังานอกี

ทางหนึ่งดว้ย 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1. การออกแบบวงจรขบัไดโอดเปล่งแสง 

Fathi, Chikouche and Abderrazak (2011) 

ทําการออกแบบและสร้างวงจรขับไดโอดเปล่งแสง 

สําหรบัโคมไฟถนนพลงังานแสงอาทติย์ขึน้ โดยทําการ

ทดสอบวงจรขบัไดโอดเปล่งแสงพลงังานแสงอาทติย์ใน

หอ้งทีม่อุีณหภมู ิ20 องศาเซลเซยีสและใช ้หลอดแอลอดีี

กําลงัสูง จํานวน 20 เม็ด ทําชุดโคมไฟ ในการทําการ

ทดสอบจะทําการปรบักระแสขึ้นที่ละ 0.05 แอมป์ จาก 

0.05 – 0.35 แอมป์ และจะทําการวดัความสว่างในแต่ละ

ค่าของกระแสที่ทําการปรบัโดยระยะของโคมห่างจาก

พืน้ทีร่บัแสง 27 เซนตเิมตร [7] 

 
 

รปูท่ี 1 วงจรขบัไดโอดเปล่งแสง (แบบดัง้เดมิ) [7] 
 

วงจรขบัไดโอดเปล่งแสง สําหรบัโคมไฟถนน 

ได้ออกแบบโดยมเีงื่อนไขในการควบคุมด้วย ไอซี LM 

317T ดงัสมการที ่1 [7] 

         (1) LEDLED IRVV .1+=
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กา ร ทดส อ บ  ข อ ง  Fathi, Chikouche and 

Abderrazak (2011) ในครัง้นี้ได้ค่าเฉลี่ยของความสว่าง

อยู่ที ่641 ลกัซ์ 

คณะผู้วจิยัมองเห็นว่าวงจรขบัไดโอดเปล่งแสง สําหรบั

โคมไฟถนน สามารถปรบัปรงุคุณภาพใหม้คี่าความสว่าง

มากขึ้น โดยตัง้สมมุติฐานทําการออกแบบวงจรขับ

ไดโอดเปล่งแสงกระแสตรง สําหรับโคมไฟถนนโดย

ตอ้งการการออกแบบทีเ่รยีบง่าย สะดวกสบายต่อการใช้

งาน และต้องควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงใหไ้หลผ่านไปยงั

หลอดไดโอดเปล่งแสงตามทีต่อ้งการ โดยการใช ้ไอซ ีLM 

317T เป็นตวัการในการจํากดัไฟฟ้ากระแสตรงทีจ่ะไหล

ไปยงัหลอดไดโอดเปล่งแสง และเทคนิคปรบัค่าความ

ต้านทานทีเ่หมาะสม[8] โดยปรบั ให ้ 1 700R = Ω   และ

ตวัตา้นทานปรบัค่าได ้ 2 50R k= Ω  ดงัรปูที ่2 

 
รปูท่ี 2 วงจรขบัไดโอดเปล่งแสง แบบปรบัปรุงครัง้ที ่1 

(วงจรปรบัปรุงดัง้เดมิ) 
 

การออกแบบวงจรขบัไดโอดเปล่งแสง สาํหรบั

โคมไฟถนนในครัง้นี้มเีงือ่นไขในการดงัสมการที ่2 

   

                     (2) 
 

นอกจากนี้คณะผู้วจิยัยงัมองเห็นว่าทัง้วงจร

ขับ ไ ด โ อ ด เ ป ล่ ง แ ส ง ข อ ง  Fathi, Chikouche and 

Abderrazak (2011) และวงจรขับไดโอดเปล่งแสงที่

คณะผู้ว ิจ ัยปรับปรุง ในแบบปรับปรุงครัง้ที่ 1 (วงจร

ปรบัปรุงดัง้เดมิ) นัน้ค่าความสว่างที่ไดย้งัไม่น่าพงึพอใจ 

จงึทําให้คณะวจิยัได้ทําการออกแบบและสร้างวงจรขบั

ไดโอดเปล่งแสงขึ้นใหม่ โดยวงจรนี้จะใชแ้รงดนัที่จ่าย

ให้กบัวงจรขบัไดโอดเปล่งแสงที่ 12 โวลต์ ตํ่ากว่าวงจร

ดัง้เดมิทีใ่ช ้17.75 โวลต์ เพือ่เป็นการประหยดัพลงังาน 

การออกแบบวงจรขบัไดโอดเปล่งแสง สาํหรบั

โคมไฟถนนในครัง้นี้  จะใช้ ไอซี 555 เป็นตัวสร้าง

สัญญาณพัลล์ซึ่ งสัญญาณพัลล์นี้ จ ะ เ ป็นตัวสั ง่ ให้  

ทรานซิสเตอร์ BD 539 ทําหน้าทีเ่ป็นเหมอืนสวติช์ของ

วงจรทีท่าํหน้าทีจ่่ายกระแสใหแ้ก่ชุดโคมไฟถนน ดงัแสดง

ในรปูที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3 วงจรขบัไดโอดเปล่งแสง แบบปรบัปรุงครัง้ที ่2 

(วงจรใหม)่ 
 

กระบวนการทาํงานในการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 4 กระบวนการในการทดสอบ 

 

จากรูปที่  4 จะ เ ป็นการแสดงให้เห็นถึง

ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า ง า น ใ น ก า ร ท ด ส อ บ ว ง จ ร ขับ

ไดโอดเปล่งแสง ในขัน้ตอนแรกจะเป็นการเลือกใช้

แหล่งจ่ายไฟฟ้า ซึ่งในการทดสอบเลือกใช้แหล่งจ่าย

ไฟฟ้าที่ จ่ ายแรงดันไฟฟ้า 17.75 โวลต์  (วงจรขับ

ไดโอดเปล่งแสง แบบปรบัปรุงครัง้ที่ 1) และ 12 โวลต์ 

(วงจรขบัไดโอดเปล่งแสง แบบปรบัปรุงครัง้ที ่2)  

( )2
1

2125.1 RI
R
RV ADJOUT +








+=

แหล่งจ่ายไฟฟ้า

กระแสตรง 

ชดุวงจรขบั           

หลอดแอลอีดี

หลอดแอลอีดี

กาํลงัสงู 20 เมด็ 

อปุกรณ์บนัทึก

ข้อมลู ความเข้ม
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เมื่อทําการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กบัวงจรขบั

ไดโอดเปล่งแสง วงจรทําการขบัชุดโคมไฟแอลอดีใีหแ้สง

สว่าง จากนัน้ทําการวัดแสงที่ได้แล้วทําการบันทึกค่า

ความสว่างของแอลอีด ีแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 

เมือ่ไดผ้ลการทดสอบของวงจรขบัไดโอดเปล่งแสง แบบ

ปรบัปรุงครัง้ที ่1 และแบบปรบัปรุงครัง้ที ่2 แลว้จงึทาํการ

หาค่าเฉลี่ยความสว่างของวงจรขบัไดโอดเปล่งแสงของ

ทัง้ 2 แบบ 

 

ผลการทดลอง 

ทําการเขยีนวงจรขบัไดโอดเปล่งสําหรบัไฟ

ถนนแบบปรับปรุงครัง้ที่  1 โดยทําการจําลองจาก

โปรแกรมทางไฟฟ้าในการทดลองวงจร 

 

รปูท่ี 5 การทดสอบวงจรขบัไดโอดเปล่งแสงแบบปรบัปรุงครัง้ที ่1 

 

จ าก รู ปที่  5 เ ป็ น ก า ร ทด ส อ บว งจ ร ขับ

ไดโอดเปล่งแสงโดยทําการจําลองจากโปรแกรมทาง

ไฟฟ้าในการทดลองวงจร วงจรการปรบัปรุงในแบบที ่1 

จะเป็นการปรบัปรุงค่าความต้านทานวงจรเก่า โดยการ

เพิม่ความต้านทาน 700 โอห์ม และความต้านทานปรบั

ค่าได้ เพื่อเป็นการแบ่งแรงดนัในวงจร จากวงจรเดมิที่มี

ความตา้นทาน 1 โอหม์ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าแรงดันและค่ากระแสในวงจรขับ

ไดโอดเปล่งแสง 

 

 
    

ปรบัปรงุ

ครัง้ที ่1 
17.75 V 15.60 V 0.72 A 0.71 A 

ปรบัปรงุ

ครัง้ที ่2 
12 V 11.38 V 0.59 A 0.59 A 

 

ตารางที่ 1 เป็นการแสดงค่าที่ว ัดได้ของแรงดนัอินพุต 

แรงดนัเอาต์พุต กระแสอินพุต และกระแสเอาต์พุตของ

วงจรขบัไดโอดเปล่งแสง เพือ่หาค่ากาํลงัไฟฟ้าของวงจร

ปรบัปรุงขบัไดโอดเปล่งแสง โดยหาได้จากสมการที่ 3 

และ 4 

 
IN IN INP V I= ×       (3) 

OUT OUT OUTP V I= ×            (4) 

สามารถคาํนวณกาํลงัไฟฟ้าของวงจรขบัไดโอดเปล่งแสง 

แบบปรบัปรุงครัง้ที ่1 จากสมการที ่3 และ 4 ดงันี้ 

IN OUTP P P= −      (5) 

จะได ้

 

( ) ( )17.74 0.72 15.60 0.71P V A V A= × − ×   

1.7P W=  

จากการหาค่ากําลงัไฟฟ้าเบื้องต้นของวงจร

ขบัไดโอดเปล่งแสงแบบปรบัปรุงครัง้ที ่1 ค่ากําลงัไฟฟ้า

ทีไ่ดจ้ากการหาคอื 1.7 วตัต์ 

INV OUTV INI OUTI
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ทําการเขยีนวงจรขบัไดโอดเปล่งสําหรบัไฟ

ถนนแบบปรับปรุงครัง้ที่  2 โดยทําการจําลองจาก

โปรแกรมทางไฟฟ้าในการทดลองวงจร ดงัในรปูที ่6 

 

รปูท่ี 6 การทดสอบวงจรขบัไดโอดเปล่งแสงแบบปรบัปรุงครัง้ที ่2 
 

ตารางที่ 1 จากการปรับค่าแรงดันไฟฟ้า

อินพุต ค่าที่วดัได้ของแรงดันอินพุต,แรงดันเอาต์พุต,

กระแสอินพุต  และกระแส เอาต์พุ ตของวงจรขับ

ไดโอดเปล่ งแสงแบบปรับปรุ งครัง้ที่  2 เพื่อหาค่ า

กําลงัไฟฟ้าของวงจรขบัไดโอดเปล่งแสงแบบปรบัปรุง

ครัง้ที ่2 โดยหาไดจ้ากสมการที ่5 

( ) ( )12 0.59 11.38 0.59P V A V A= × − ×   

0.37P W=  
 

 
 

รปูท่ี 7 แสดงการทดสอบวงจรขบัไดโอดเปล่งแสง 

 

รู ป ที่  7 เ ป็ น ก า ร วั ด ค ว า ม ส ว่ า ง ข อ ง ว ง จ ร ขับ

ไดโอดเปล่งแสงทัง้แบบปรับปรุงครัง้ที่ 1 และแบบ

ปรับปรุงครัง้ที่ 2 โดยแบบปรับปรุงครัง้ที่ 1 จะปรับ

แรงดนัที ่17.75 โวลต์ คงที ่แต่แบบปรบัปรุงครัง้ที ่2 นัน้

จะปรบัแรงดนัที ่12 โวลต์คงที ่และปรบัตวัต้านทานเพื่อ

เพิม่กระแสตัง้แต่ 0 – 0.35 แอมป์ โดยเพิม่ขึน้ทีล่ะ 0.05 

โดยมพีื้นที่รบัแสงห่างจากชุดโคมไฟ  27 เซนติเมตร 

และใช้เครื่องมือวดั Uni-t205 สําหรบัวดัแรงดันไฟฟ้า 

และใชเ้ครื่องมอืวดั M2666K สําหรบัวดัค่ากระแสไฟฟ้า 

ใชล้กัซ์มเิตอร ์Digicon LX-71 และทาํการทดลองในหอ้ง

ทีม่อุีณหภมูเิฉลีย่ 20 องศาเซลเซยีส 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดลองวงจรขบัไดโอดเปล่งแสง  
 

          VIN  

(V) 

ปรบัปรงุ 1 

VIN  
(V) 

ปรบัปรงุ 2 

I  

(A) 
VOUT  

(V) 

ปรบัปรงุ 1 

VOUT  
(V) 

ปรบัปรงุ 2 

ความสว่าง 

(LUX) 

ปรบัปรงุ 1 

ความสว่าง 

(LUX) 

ปรบัปรงุ 2 

17.75  12 0.05  11.95 10.47  300 420 

17.75  12 0.10  11.87  10.61  520 730 

17.75  12 0.15  11.82  10.67  710 1030 

17.75  12  0.20  11.78  10.80  910 1360 

17.75  12  0.25  11.73  10.86  1100 1660 

17.75  12  0.30  11.69 10.91  1320 1950 

17.75  12  0.35  11.66 10.97  1510 2240 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบของวงจรขบั

ไดโอดเปล่งแสง สําหรบัโคมไฟถนนในแบบปรบัปรุงครัง้

ที่ 1 เมื่อปรบักระแสไฟฟ้าจาก 0.05 - 0.35 แอมป์ จะ

เห็นไดว้่าความสว่างของหลอดไดโอดเปล่งแสงเพิม่ขึ้น

ตามกระแสไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้โดยการปรบักระแสไฟฟ้าขึน้ที่

ละ 0.05 แอมป์ และค่าเฉลี่ยของความสว่างอยู่ที่ 910 

ลกัซ์ 
 

 
 

รปูท่ี 8 แสดงวงจรขบัไดโอดเปล่งแสงแบบปรบัปรงุครัง้ที ่2  
 

จากรูปที่ 8 แสดงวงจรขบัไดโอดเปล่งแสง

แบบปรบัปรุงครัง้ที่ 2 เป็นวงจรสมบูรณ์ที่นํามาทดลอง 

ซึ่งวงจรนี้สามารถลดระดบัแรงดนัจากเดมิ 17.75 โวลต์ 

เหลือ 12 โวลต์ และนําไปขบัไดโอดเปล่งแสง ทําการ

ทดลองในหอ้งทีม่อุีณหภูมเิฉลีย่ 20 องศาเซลเซยีส โดย

กาํหนดระยะห่างระหว่างชุดโคมไฟแอลอดีกีบัจุดรบัแสง

สว่าง 27 เซนตเิมตร 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบของวงจรขบั

ไดโอดเปล่งแสง สําหรบัโคมไฟถนนในแบบปรบัปรุงครัง้

ที ่2 ค่าเฉลีย่ของความสว่างอยูท่ี ่1,341 ลกัซ ์

จากตารางที่  2 ผลการทดสอบวงจรขับ

ไดโอดเปล่งแสง สาํหรบัโคมไฟถนน ในการทดสอบวงจร

จะเห็นไดว้่าเมือ่ทําการลดความต้านทานของวงจรลงจะ

ทาํใหก้ระแสในวงจรกจ็ะเพิม่ขึน้เป็นไปตามสมการที ่6 
 

R
V

I IN=                                   (6) 

 

 
รปูท่ี 9 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าความสว่าง 

 

รูปที่ 9 เป็นกราฟการเปรียบเทียบค่าความ

สว่างจากการทดสอบวงจรขบัไดโอดเปล่งแสง สําหรบั

โคมไฟถนน ของ Fathi, Chikouche and Abderrazak 

(2011) กบัการทดสอบวงจรขบัไดโอดเปล่งแสง สําหรบั

โคมไฟถนนทัง้แบบปรบัปรุงครัง้ที่ 1 และแบบปรบัปรุง

ค รั ้ง ที่  2 ใ น ค รั ้ง นี้  โ ด ย ใ น ก า ร ท ด ล อ ง นั ้น ใ ช้   
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หลอดแอลอีดกีําลงัสูง 20 เมด็ ทําการทดลองในห้องที่มี

อุณหภมูเิฉลีย่ 20 องศาเซลเซยีส โดยทาํการวดัค่าความ

สว่างห่างจากตวัหลอดแอลอดี ี27 เซนตเิมตร และทาํการ

ปรบัเพิม่กระแสไฟฟ้าตัง้แต่ 0 – 0.35 แอมป์ โดยเพิม่ขึน้

ที่ละ 0.05 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของการทดสอบในปี 

ค.ศ.2011 นัน้มคี่าเฉลี่ย 641 ลกัซ์ แต่การทดสอบวงจร

ขั บ ไ ด โ อ ด เ ป ล่ ง แ ส ง แ บ บ ป รั บ ป รุ ง ค รั ้ ง ที่  1  

(วงจรปรับปรุงดัง้เดิม) มคี่าเฉลี่ย 910 ลกัซ์ และการ

ทดสอบวงจรขบัไดโอดเปล่งแสงครัง้ที ่2 (วงจรใหม่) มี

ค่าเฉลี่ย 1,341 ลักซ์ ซึ่งค่าความสว่างมากกว่าการ

ทดลองในปี ค.ศ.2011 ถงึ 700 ลกัซ์ 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบกําลังงานไฟฟ้าของวงจรขบั

หลอด LED 
 

วงจรดัง้เดิม[7] 

 

วงจรปรบัปรงุ 

ครัง้ท่ี 1  

วงจรปรบัปรงุ 

ครัง้ท่ี 2 

1.55 W 1.7 W 0.37 W 
 

จากตารางที ่3 เป็นการเปรยีบเทยีบกาํลงังาน

ไฟฟ้าของแต่ละวงจร พบว่าวงจรดัง้เดิมมคี่ากําลงังาน

ไฟฟ้าที่น้อยกว่าวงจรปรับปรุงดัง้เดิม [7] แต่วงจร

ปรับปรุงดัง้เดิมให้ความส่องสว่างมากกว่าที่มากกว่า 

129.6 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มความต้านทาน R2 มาแบ่ง

แรงดันในวงจร ส่งผลให้อายุการใช้งานของวงจรขับ

ไดโอดเปล่งแสงยาวนาน 

 ส่วนวงจรขบัไดโอดเปล่งแสงแบบปรบัปรุง

ครัง้ที่ 2 ใช้กําลงังานไฟฟ้าที่น้อย แต่สามารถให้ความ

สว่างมากกว่า คิดเป็น 1.52 เท่าของความสว่างวงจร

ดัง้เดมิ [7] 
 

สรปุและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้ นําเสนอ วงจรปรับปรุงดัง้เดิม 

Fathi, Chikouche and Abderrazak (2011) ได้ค่าเฉลี่ย

ของความสว่างอยู่ที่ 641 ลกัซ์ ใช้แรงดนัไฟฟ้าที่ 17.75 

โวลต์ และใชก้าํลงัไฟฟ้าขบัไดโอดเปล่งแสงที ่1.55 วตัต์ 

โดยวงจรขบัไดโอดเปล่งแสงปรบัปรุงครัง้ที ่2 สามารถให้

ความสว่างมากกว่าวงจรดัง้เดมิ [7] คดิเป็น1.52 เท่าของ

ความสว่างวงจรดัง้เดิม และใช้กําลังไฟฟ้า 0.37 วตัต์ 

น้อยกว่ากําลังไฟฟ้าวงจรดัง้ เดิม [7] และสามารถ

ประหยดัพลงังานไดถ้งึ 76.13 % จากวงจรดัง้เดมิ [7] ทํา

ให้ลดพลงังานที่สูญเสีย เนื่องจาก การใช้แรงดันเกิน

ความจาํเป็น วงจรใหมข่บัไดโอดเปล่งแสง สามารถใชก้บั

ไดโอดเปล่งแสงไฟถนนอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ในอนาคตผูว้จิยัจะนําวงจรใหม่ไปทดสอบกบั

ไฟถนนไดโอดเปล่งแสงหลายขนาดทีน่ิยมในทอ้งตลาด 

เพื่อหาค่าพารามเิตอร์ที่เหมาะสมในวงจรขบัหลอดไฟ

ถนนต่อไป และนําไปใชง้านจรงิ 
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