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วงจรขับอิเลก็โตรลูมเินสเซ็นตชนิดเสนโดยใชการปรับคาดิวต้ีไซเค้ิลแบบอัตโนมัติ 
สําหรบักระเปาเดินปาในชวงกลางคืน 

Electroluminescent - Wire Equipped Backpack Driven by Adaptive Duty Cycle Circuit  
for Night - Time Hiking 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสรางวงจรขับอิเล็กโตรลูมิเนสเซ็นตชนิดเสน (EL Wire Type) สําหรับกระเปา

เดินปาในชวงเวลากลางคืน โดยใชแหลงจายพลังงานแสงอาทิตยที่ประจุแรงดันไฟฟาใหกับแบตเตอรี่ขนาดเทากับ 

4.5 โวลท 300 มิลลิแอมแปร แรงดันเอาตพุตของวงจรประมาณ เทากับ 80 – 312 โวลทพีคทูพีค การควบคุม

สัญญาณ EL Wire โดยใชเทคนิคการปรับคาดิวตี้ไซเคิ้ลแบบอัตโนมัติของการเปลี่ยนแปลงขนาดความยาว EL Wire 

ณ ความถี่สวิตชเทากับ 3 กิโลเฮิรตซและคาดิวตี้ไซเคิ้ลเทากับ 50 เปอรเซ็นต ที่ขนาดความยาวของ EL Wire ในชวง 

1.5 เมตร 

ผลลัพธจากการทดลอง คือ วงจรสามารถปรับคาดิวตี้ไซเคิ้ลไดอยางอัตโนมัติ เมื่อขนาดความยาวของ EL 

Wire เพิ่มขึ้น คาดิวตี้ไซเคิ้ลสามารถปรับลดลงไดแตแรงดันเอาตพุตจะสูงขึ้น เมื่อขนาดความยาวของ EL Wire จะ

ลดลง คาดิวตี้ไซเคิ้ลจะปรับเพิ่มขึ้นและแรงดันเอาตพุตจะลดลง นอกจากนี้ วงจรขับ EL Wire จะสูญเสียกําลังไฟฟา

อินพุตเทากับ 0.85 วัตต ณ คากระแสไฟฟาเทากับ 190 มิลลิแอมปและประสิทธิภาพการทํางานของวงจรมากกวา 

90 เปอรเซ็นต  

 
คําสําคัญ : EL Wire, การปรับคาดิวต้ีไซเค้ิลแบบอัตโนมัติ 

 

ABSTRACT 
The objective of this research is to build a driver circuit for electroluminescent wire type (EL-

Wire Type) attached inside a backpack which was designed to help travelers hiking in night time. The 

power supply for the driver circuit is Lithium batteries with capacity of 4.5 volts/300mA which are 

charged from the solar cell. The output of driver circuit is about 80-312 Vp-p that is adaptively constant 

based on the technique of automatic duty cycle control. The duty cycle directly relates to the length of 

EL wire used as a load of driver circuit.  A 1.5-meter EL wire being used as a load in this experiment 

was tested at a 3-KHz switching frequency and 50% of duty cycle.   
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 Our experimental results indicated that the designed circuit can adjust the percentage of duty 

cycle adaptively. When the length of EL load continuously increases, the percent in duty cycle gradually 

decreases; consequently the voltage output is rising up. Otherwise, the opposite changes occur.  Our 

El-wire driver circuit consumes the input power for 0.85 watt from a rechargeable battery with 190-mA 

current maximum; providing the estimated efficiency more than 90 percent.      

 
Keywords : EL Wire, Automatic adaptive duty cycle technique 
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คํานํา 

 

การเตรียมของใชเดนิปา  
 การเตรียมของใชที่จําเปนสําหรับการเดินปา ไดแก เส้ือผา รองเทา หมวก เต็นทพักแรม เสบียง และสวนที่

สําคัญ และขาดมิได คือ เปหรือกระเปาสัมภาระ ซึ่งควรมีขนาดเหมาะสมกับลําตัวของผูเดินทางและจํานวน

สัมภาระ โดยปกติ เมื่อใสสัมภาระไมควรมีน้ําหนักเกินรอยละ 20 ของน้ําหนักตัว [1] หากเปมีน้ําหนักมาก ควรใช

สายคาดเอวเพื่อถายเทน้ําหนักสวนหนึ่งจากที่บาสูลําตัวและบริเวณสวนเอวจะชวยรับน้ําหนักดวย ในงานวิจัยนี้  

จะออกแบบกระเปาเดินปาอิเล็กทรอนิกส สําหรับแกปญหาของขอพึงปฏิบัติในการเดินทางปา โดยเฉพาะเวลา

กลางคืน อาทิ เชน  

� การเดินปาตองเดินเรื่อยๆ ไมตองเรงความเร็วมากและเดินดวยความเร็วสม่ําเสมอ  

� ควรเดินเรียงเดี่ยว ใหมองเห็นคนที่เดินอยูขางหนาเสมอ หากเดินนําหนาจนไมสามารถมองเห็นผูที่เดิน

ตามหลัง ควรหยุดรอใหคนขางหลัง ตามมาจนอยูในระยะที่มองเห็นกันได จึงคอยเดินทางตอไป 

� ไมควรเดินออกนอกเสนทางและไมควรเดินปาตามลําพัง ในระหวางการเดินสูจุดหมายเพราะอาจจะหลง
ปาได 

 

 จากปญหาที่เกิดจากขอพึงปฏิบัติในการเดินปาขางตน ผูเขียนจึงไดออกแบบสรางโครงงานกระเปาเดินปา

อิเล็กทรอนิกส เพื่อลดปญหาที่เกิดจากการเดินปาในเวลากลางคืน งานวิจัยนี้ จะใชหลอดอิเล็กโตรลูมิเนสเซ็นตชนิด

เสน (Electroluminescent Wire Type) ซึ่งแสดงผลในโหมดการทํางานแบบตอเนื่องและโหมดแบบไมตอเนื่อง 

(โหมดกระพริบ)โดยติดตั้ง EL Wire กับกระเปาเดินปา เพื่อใชระบุตําแหนงของนักเดินปา เพื่อลดปญหาที่เกิดจาก

การเดินปาในเวลาชวงกลางคืน 

 

หลักการและทฤษฎี 
 Electroluminescent (คํายอ คือ EL) คือ หลอดกําเนิดแสงสวางที่ผลิตจากลวดทองแดงที่ฉาบดวยสาร

ฟอสเฟอร ซึ่งเปลงแสงเมื่อจายกําลังไฟฟากระแสสลับ ปจจุบัน หลอด EL Wire นิยมใชกันอยางแพรหลาย อาทิ เชน 

ในพาหนะและการแสดงผลในภาวะฉุกเฉิน ของเลนเด็ก เครื่องนุงหม การแสดงผลความสวางของ EL Wire จะไมมี
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การแสดงผลเหมือนการนําหลอด LED มาตออนุกรมกัน เสนผาศูนยกลางที่มีขนาดบางสามารถดัดและ

เปล่ียนแปลงโครงสรางไดสะดวก ซึ่งเหตุผลดักลาวนี้ EL Wire จะใชสําหรับตกแตงเพิ่มเติมชุดเสื้อผาไดอยาง

สวยงาม ดังรูปที่ 1.  

 

รูปที ่1.  แสดงการประยุกตใชงาน EL Wire ในเครื่องประดับและตกแตง [2]. 

 
โครงสราง 
 โครงสรางของ EL Wire ประกอบดวยสวนหลักๆ อยางแรก แกนลวดทองแดงถูกเคลือบดวยสารที่เปนสาร

ฟอสเฟอร (Phosphor) เพื่อใหเกิดการเรืองแสง เมื่อถูกกระตุนดวยกระแสไฟฟาที่ความถี่เหมาะสม แกน

ลวดทองแดงของ EL Wire ที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองมีจํานวนเสนลวดเปนจํานวนมาก เสนลวดจะถูกแยกออก

จากกันทางไฟฟาจากแกนเสนลวดทองแดง แกนทองแดงที่เคลือบดวยสารฟอสเฟอรจะถูกหุมภายนอกดวยวัสดุที่

เปนพีวีซี (PVC)  

               การใชแหลงจายแรงดันในการใชงาน EL Wire ประมาณ 90 - 120 โวลตเอซี ความถี่ที่ใชงานในชวง 

1,000 Hz (รอบตอวินาที) ขึ้นไป เสนลวดตัวนําสามารถจําลองในรูปโครงสรางแบบตัวเก็บประจุขนาดประมาณ

เทากับ 1nF ตอฟุตและความเร็วในการสะสมประจุและคายประจุ ผลลัพธ คือ สารฟอสเฟอรจะเกิดการแตกตัวเปน

สารเรื่องแสงตัวกําเนิดสัญญาณความถี่ โดยทั่วไป สามารถนําไปใชขับแรงดันไฟฟาสูง เนื่องจากภาระที่เปน EL 

Wire มีคุณสมบัติและโครงสรางแบบตัวเก็บประจุ ประสิทธิภาพการทํางานของ EL Wire จึงมีคาสูงมาก ดังเชน 

ขนาดความยาวของ EL Wire สามารถขับใหเกิดความสวางดวยแบตเตอรี่ขนาด AAA 
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อุปกรณและวิธกีาร 

 

แสดงบล็อกไดอะแกรม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.  แสดงบล็อกไดอะแกรมการทํางานของระบบ 

 

 บล็อกไดอะแกรมการใชงานของระบบ ดังรูปที่2. จะประกอบไปดวยวงจรควบคุมการประจุพลังงานจาก

เซลลแสงอาทิตย (PV) ขนาด 8โวลต/300 มิลลิแอมแปร ใหกับแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมขนาด 4.5 โวลต/600 มิลลิ

แอมแปร เปนเวลา 2-3 ชั่วโมง สําหรับจายไฟเลี้ยงใหกับวงจรขับสัญญาณ EL Wire ที่ระยะเวลาในการใชงาน 3 

ชั่วโมง    
 

Solar Cell 
8v/ 300mA 

Battery Charger Control 

Battery 
4.5v / 600mA 

EL Wire  
Driver Circuit 
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การออกแบบวงจรใชงาน 

 
 

รูปที ่3.  วงจรขับสัญญาณ EL Wire 

 

 การทํางานของวงจร ดังรูปที่3. จายแรงดันไฟเลี้ยงวงจรขนาด 4.5 โวลต ที่เทอรมินอล CN1 วงจรจะถูก

ออกแบบเปนวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอรเเตอร ที่มี IC1 เปนวงจรกําเนิดความถี่ สําหรับการสวิตซชิ่ง ณ ความถี่ 3 

KHz ซึ่งทําหนาที่ในการกําหนดคาความถี่ สัญญาณพัลสจะสงผานขา 3 ของ IC1 ผานความตานทาน R3 ทําหนาที่

จัดไบแอสที่ขาเกตของ Q1 ทําหนาที่เปนสวิตซหลัก โดยที่ขาเดรนของ Q1 จะตออยูกับขดลวดความถี่สูงที่ดานไพมา

ร่ี L1 สัญญาณจะเหนี่ยวนําผานขดเซคคั่นดารี่ที่เอาตพุตของขดลวด L2 แรงดันเอาตพุตจะนําไปจายใหกับ EL Wire 

ทางเทอรมินอล CN2 สวนการปรับคาดิวตี้โดยอัตโนมัติจะใช  D1,D2,C5 และ R6 จะทําหนาที่คัปปล้ิงสัญญาณ

แรงดันจากขดไพรมารี่ ไปยังอินพุตของ IC1 เพื่อปรับคาดิวตี้ไซเคิ้ลตามขนาดความยาวของภาระ (EL Wire) ที่ตอ

ดานเซ็คคั่นดาร่ี สวน IC2 ทําหนาที่เปนวงจรกําเนิดความถี่ในการกระพริบของโหมดแสดงผลแบบตอเนื่องหรือไม

ตอเนื่อง ซึ่งมีสวิตซ SW1 ทําหนาที่ในการเลือกโหมดการทํางาน สัญญาณพัลสเอาพุตที่ขา 3 ของ IC2 ไปตอกับขา 

4 ของ IC1 เพื่อควบคุมจังหวะการแสดงผล โดยสมการ[3].ที่ใชในการออกแบบวงจรมีดังตอไปน้ีคือ  

 

                                                                                                        สมการที่ 1. 

เมื่อ PHV คือ กําลังทางดานเอาตพุต (วัตต) 

       D   คือ ดิวตี้ไซเคิ้ล 

     VIN   คือ แรงดันอินพุต (โวลต) 

      fc    คือ ความถี่ของคอนเวอรเตอร (เฮิรตซ) 

      L     คือ คาคาอินดักแตนซ (เฮนรี่) 
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สมการที่ 2. 

 

เมื่อ IL(pk) คือ คากระแสสูงสุดที่ไหลในขดลวด(แอมแปร) 

 

  

สมการที่ 3. 

เมื่อ D (max) คือ คาดิวตี้ไซเคิ้ลสูงสุด  

  

และ 

            สมการที่ 5. 

เมื่อ HVOUT คือ แรงดันเอาตพุตสูงสุด (โวลต) 

         VZ    คือ แรงดันซีเนอร (โวลต) 

        VBIAS คือ แรงดันที่ไบแอสอินพุ (โวลต) 

 

สมการที่ 6. 

 

                                                                                                                           

                  สมการที่ 7. 

และ 

              สมการที่ 8. 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 การวัดสัญญาณความถี่พัลสของวงจรออสซิเลตอรที่ความถี่พัลส 3KHz ที่ใชสําหรับการสวิตซของ Q1 

จากนั้น คาดิวตี้ที่ใชงานเทากับ 50% รูปที่4.1 แสดงสัญญาณเอาตพุตที่ใชในการขับสัญญาณของ EL Wire เมื่อไม

ใชงานการปรับคาดิวตี้ไซเคิ้ล เมื่อเปรียบเทียบสัญญาณที่ใชในการขับ EL Wire ทางดานเอาตพุตที่ใชวงจรการปรับ

คาดิวตี้ไซเคิ้ลแบบอัตโนมัติ ดังรูปที่4.2 จะสังเกตไดวาแรงดันเอาตพุตที่ไดจะมีคาแตกตางกัน โดยแรงดันเอาตพุตที่

ไมใชวงจรการปรับคาดิวตี้ไซเคิ้ล จะมีคาแรงดัน 36.8 โวลต มากกวาวงจรที่ใชการปรับคาดิวตี้ไซเคิ้ลแบบอัตโนมัติ 

ณ แรงดัน 31.2 โวลต ตามขนาดความยาวของ EL Wire ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ขณะที่คาความถี่และคาบเวลา

ของสัญญาณมีคาใกลเคียงกันมากที่สุด ซึ่งผลการทดลอง คาดิวตี้ไซเคิ้ลมีความแตกตางกันไมมากนัก โดยคาดิวตี้

ไซเคิ้ลในชวงระหวาง 0.50 – 0.55 ทั้งนี้ เนื่องจากผูวิจัยไดทดสอบกับความยาวของสาย EL Wire ที่ความยาว 1.5 

เมตร และ 2 เมตร ตามลําดับ ซึ่งมีขนาดความยาวของ EL Wire ที่ไมแตกตางกันมาก 
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รูปที ่4.1  แรงดันเอาตพุต เมื่อไมมีการปรับคาดิวตี้ไซเคิ้ลที่ขนาดความยาวของ EL Wire คงที่ 

 

 

รูปที ่4.2  แรงดันเอาตพุต เมื่อใชการปรับคาดิวตี้ไซเคิ้ลแบบอัตโนมัติที่ภาระคงที่ 

 

รูปที ่5.  กระเปาเดินปาอิเล็กทรอนิกสที่ออกแบบเสร็จสมบรูณ 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
วงจรขับสัญญาณที่ออกแบบไวสามารถขับสัญญาณใหกับ EL Wire ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการ

ทดสอบการทํางานในโหมดที่ตอเนื่องเทานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากการใชงานในทางปฏิบัติสวนใหญจะอยูในโหมดตอเนื่อง 

งานวิจัยนี้ไดออกแบบใชงาน ณ ความถี่ในการสวิตซเทากับ 3KHz ที่คาดิวตี้ไซเคิ้ลประมาณเทากับ 50% สําหรับ

การทดสอบ EL Wire ที่ขนาดความยาว 1.5 เมตร กระแสใชงานดานอินพุตที่ใชงานเทากับ 190 มิลลิแอมแปร 

ขนาดแรงดันอินพุตเทากับ 4.5 โวลต คิดคาการสูญเสียกําลังอินพุตเทากับ 0.85 วัตต ผลจากการทดสอบการทํางาน 

คือ คาดิวตี้ไซเคิ้ลปรับลดลงอยางอัตโนมัติ ขณะแรงดันเอาตพุตที่ใชขับ EL Wire จะมีคาสูงขึ้น เมื่อขนาดความยาว

ของ EL Wire เพิ่มขึ้นและคาดิวตี้ไซเคิ้ลจะปรับเพิ่มขึ้นอยางอัตโนมัติ ในขณะที่แรงดันเอาตพุตที่ใชขับ EL Wire 

ลดลง เมื่อขนาดความยาวของ EL Wire ลดลง [5]. สวนคาประสิทธิภาพการทํางานของวงจรที่คาความสวางแสงที่

เหมาะสมมากกวา 90 เปอรเซ็นต สวนรูปที่ 4.3 แสดงกระเปาเดินปาที่ใชวงจรอิเล็กทรอนิกสในการขับสัญญาณ

ใหกับ EL Wire ที่ออกแบบไวเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งกระเปาเดินปาที่เสร็จสมบูรณ เมื่อนําไปใชงานในทางปฏิบัติ

สามารถสังเกตเห็นไดชัดเจนในระยะไมเกิน 100 เมตร สวนขอควรระวังในการนํา EL Wire สําหรับออกแบบใชงาน 

คือ จะตองไมมีการดัดหรือโคงมากจนเกินไป เพราะจะทําให EL Wire เกิดการแตกหักได สวนระยะเวลาในการใช

งานกระเปาเดินปาอิเล็กทรอนิกสสูงสุด 1 - 2 ชั่วโมง ที่แบตเตอรี่ขนาด 4.5 โวลต กระแสใชงาน 300 มิลลิแอมแปร   
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