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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ ไมตองใชเครื่องประจุแบตเตอรี่ สําหรับจายกําลังไฟฟา เพื่อการสองสวางที่ใชภายในบาน การ

ประจุพลังงานจากวงจร บูส คอนเวอรเตอรที่อินพุตตอกับระบบของสายโทรศัพทบาน ซึ่งไมจําเปนตองใช

แรงดันไฟฟา 220 VAC โดยวงจร บูส คอนเวอรเตอรที่ออกแบบและพัฒนาดวยการตั้งคาอินพุตอิมพิแดนซของวงจร

เปรียบไดกับการตอพวงโทรศัพทจํานวน 1 เครื่อง ในขณะที่ยกหูโทรศัพทใชงานจะสูญเสียกําลังไฟฟา 0.45 วัตต 

และความตานทานทางดานอินพุตเทากับ 600 โอหม จุดประสงคของการประจุพลังงานจะแปลงแรงดันไฟฟา -48 

VDC ของระบบสายโทรศัพท เปนแรงดันไฟฟากระแสตรงขนาด 12 โวลท สําหรับการสองสวางภายในบาน โดยการ

ใชแผงหลอดไดโอดเปลงแสงจํานวน 25 หลอด การควบคุมความถี่คงที่และคาดิวตี้ไซเคิ้ล ที่ใชงานไอซี TL497 ที่คา

ประสิทธิภาพการทํางานของวงจรประจุเทากับ 90 เปอรเซ็นต    
 
คําสําคัญ : ประจุแบตเตอรี่  บูส คอนเวอรเตอร 

 

ABSTRACT 
This  paper,  no  power  utility  needed  battery  charger  for  lighting  in the home  on boost  

charger  was  inputted  by  DC  power  from  household  telephone  system.  The power utility 220 VAC 

was not necessary.  By boost converter circuit  was  designed  and  implemented  by  setting  its  

impedance  as  one  of  telephone on holding Hand-set about 0.45 watt of power losses and setting 

input impedance about 600 ohm.  The  proposed  charger  operated  as  converting  -48 VDC  of  

telephone  line system  was  stepped  down to 12VDC for lighting in the home, by using 25 dot of light 

Emitting Diodes (LED) Panel. The  control  part  was  achieved  by  fixed  frequency  and  duty  ratio  

using  well-known  IC  number TL497. The proposed charger for efficiency was 90% 
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คํานํา 
 โดยปกติ การออกแบบวงจรแหลงจายกําลังไฟฟา สําหรับระบบแสงสวางที่ใชภายในบาน จําเปนตองใช

แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสสลับขนาด 220 โวลต 50 เฮิรตซ ที่จายใหกับภาระ เชน หลอดไฟฟาชนิดตางๆ เพื่อให

เกิดแสงสวางสําหรับใชงานในยามค่ําคืน ในกรณีที่เกิดการขัดของของกระแสไฟฟาที่ใชงาน แหลงจายกําลังไฟฟา

สํารอง (Emergency Light) สําหรับกรณีฉุกเฉิน จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก ซึ่งระบบแหลงจายไฟฟาสํารองอาจจะ

ไดจากการประจุกําลังไฟฟาใหกับแบตเตอรี่ในขณะที่ระบบไฟฟาปกติ เมื่อเกิดกรณี ขัดของของกระแสไฟฟาก็จะ

จายกําลังไฟฟาแทนแหลงจายไฟฟาปกติหรืออาจจะไดจากแหลงจายพลังงานแสงอาทิตยหรือโซลาเซลล โดย

กระบวนการผลิตไฟฟาจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปน

พลังงานไฟฟาไดโดยตรง เมื่อนําขั้วไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยตอเขากับอุปกรณที่ใชงานไฟฟากระแสตรง 

กระแสไฟฟาจะไหลผานอุปกรณเหลานั้นทําใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

อุปกรณที่สําคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทติย 
 

 
รูปที ่1.  แสดงระบบการทํางานของวงจรประจุแบตเตอรี่ ภาพโดย LEONIC Co.,Ltd. [1]. 

 

 เซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟากระแสตรง จึงสามารถนําไปใชไดเฉพาะกับอุปกรณที่ใชงานไฟฟากระแสตรง

เทานั้น หากตองการนําไปใชงานกับอุปกรณที่ใชงานไฟฟากระแสสลับจําเปนตองตอรวมกับอุปกรณอื่นๆ โดยรวม

เขาเปนระบบที่ผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย [1]. 

 ปญหาจะเกิดขึ้นกับผูใชงานระบบไฟฟาสํารองและการใชระบบเซลลแสงอาทิตยที่กลาวมาขางตน คือ การ

ใชงบประมาณคาใชจายที่มีราคาสูงมาก สําหรับใชงานระบบที่ใชเซลลแสงอาทิตย ทั้งนี้ รวมไปถึงคาใชจายในการ

ซอมบํารุงและการดูแลรักษาอุปกรณ  สวนการใชงานแหลงจายไฟฟาสํารองจําเปนตองประจุกําลังไฟฟาใหวงจรที่

ใชงานและแบตเตอรี่สํารองไฟฟาอยูตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายและสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาตลอดการใช

งาน 

 จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดออกแบบแหลงจายกําลังไฟฟาจากระบบสายโทรศัพทที่ใชงาน

ภายในบาน โดยจายแรงดันไฟฟาใหกับหลอดไฟแอลอีดีในกรณีฉุกเฉิน ขณะที่กระแสไฟฟาเกิดการขัดของ ซึ่งผูวิจัย

ใชวงจร บูส คอนเวอรเตอร สําหรับแปลงแรงดันไฟฟากระแสตรงที่ใชงานในระบบโทรศัพท คือ -48 VDC เปน

แรงดันไฟฟากระแสตรงขนาด 12-15 โวลต เพื่อจายใหกับหลอดไฟแอลอีดีขนาด 12 โวลต 0.56 วัตต ณ คาความ

ตานทานทางดานอินพุต (Input Impedance) ของวงจร จะมีคาเทากับอิมพิแดนซของระบบโทรศัพท คือ ประมาณ 

600 โอหม เพื่อใหเกิดการสูญเสียกําลังไฟฟานอยกวาหรือเทียบเทากับเครื่องโทรศัพทที่ใชภายในบานจํานวน 1 

เครื่อง เมื่อใชงานขณะยกหูโทรศัพท (Hand Set) เทากับ 0.48 วัตต เทานั้น      
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 หลักการและทฤษฎีทีเกี่ยวของ 
 จากปญหาขางตน ผูวิจัยไดออกแบบวงจร บูส คอนเวอรเตอร เพื่อสามารถแปลงสัญญาณจาก

สายโทรศัพทบานปกติ โดยลดระดับแรงดันไฟฟากระแสตรงจาก -48 โวลต จายเปนแรงดันอินพุตใหกับวงจร บูส 

คอนเวอรเตอร ที่จายแรงดันไฟฟากระแสตรงเอาตพุตเทากับ 12-15 โวลต ที่จายใหภาระหรือโหลดที่เปนหลอดไฟ

แอลอีดีที่ใชแรงดันไฟฟา 12 โวลต จุดประสงคเพื่อลดขนาดของระบบแหลงจายกําลังไฟฟาสํารองในชวงเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและลดคาใชจายในการลงทุนที่มีราคาสูง บล็อกไดอะแกรมของระบบแสดงไดดังรูปที่2.  

 

 
รูปที ่2.  บล็อกไดอะแกรมการทํางานของระบบไฟฉุกเฉินสํารอง จากแรงดันไฟฟาของสายโทรศัพทบาน [2]. 

 

 จากรูปที่ 2. ในสวนของวงจรสวนหนาจะประกอบดวย สวนแรก คือ วงจรแมทชิ่ง (Matching Circuit) 

ความตานทานทางอินพุต (Impedance Matching) ทําหนาที่ลดการสูญเสียความตานทานทางดานไฟฟา

กระแสสลับของสายโทรศัพทบาน ที่มีคาอิมพิแดนซประจําสายเทากับ 600 โอหม กับสวนที่เปนวงจรทั้งหมดที่ใช

งาน โดยแรงดันของระบบสายโทรศัพทปกติจะเทากับ –48 VDC สวนวงจรถัดไป คือ วงจรรักษาระดับแรงดันคงที่ 

(Voltage Regulator) ทําหนาที่รักษาระดับแรงดันคงที่ 5 โวลต เพื่อจายเปนแรงดันอินพุตใหกับวงจร บูส คอนเวอร

เตอร  ที่จะประกอบไปดวย 2 สวน คือ วงจรดีซี - ดีซี คอนเวอรเตอร (Dc - Dc Converter) และ วงจรขับสัญญาณ

พัลส (Pulse Drive Generator) ทําหนาที่แปลงสัญญาณอินพุตขนาด 5 โวลต เปนสัญญาณแรงดันไฟฟา

กระแสตรงเอาตพุตขนาดเทากับ 12-15 โวลต เพื่อใชในการขับโหลด (Load) ที่เปนหลอดแอลอีดีที่ใหกําลังสอง

สวางมากเทากับ 196.6 ลักส   
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อุปกรณและวิธีการ 

 
รูปที ่3.  วงจรของระบบไฟฉุกเฉินสํารอง จากแรงดันไฟฟาของสายโทรศัพทบาน 

 

 การทํางานของระบบไฟฉุกเฉินสํารองจากแรงดันไฟฟาของสายโทรศัพทบาน คือ หมอแปลง T1 เปนหมอ

แปลงขนาด 1:1 ทําหนาที่ เพื่อใหเกิดการสมดุลในสวนความตานทานของไฟฟากระแสสลับจากสายโทรศัพทบาน

ขนาดแรงดัน –48 VDC กับวงจรใชงาน สัญญาณแรงดันจะถูกแปลงเปนสัญญาณไฟฟากระแสตรงดวย BR1 โดย

ผาน C1 ทําหนาที่ในกรองสัญญาณใหเรียบกอนที่จะจายแรงดันใหกับ RG1 ทําหนาที่ในการรักษาระดับแรงดันให

คงที่ตลอด 5 โวลต ที่เอาตพุตของ RG1 มี C2 ทําหนาที่กรองสัญญาณ จากนั้น วงจร บูส คอนเวอรเตอร ที่มี IC1 

ตอใชงานรวมกับ L1, VR1, R2, R3 และ C4 ทําหนาที่แปลงสัญญาณแรงดันไฟฟากระแสตรงอินพุต 5 โวลต เปน

แรงดันไฟฟากระแสตรงเทากับ 12-15 โวลต และ C4 ทําหนาที่กรองสัญญาณไฟฟากอนที่จะจายใหกับหลอดไฟฟา 

ซึ่งระดับของสัญญาณแรงดันเอาตพุตที่ตองการสามารถปรับแตงที่ VR1 เปนสําคัญ การหาคากระแสสูงสุดใน

ขดลวดความถี่สูง สําหรับใชงานไอซี TL497 จากสมการ คือ 
                                                      

            I(PK)  =  2(IO)max [VO/VI]                               สมการที่ 1. 
 

เมื่อ      I(PK)         คือ กระแสสูงสุดที่ไหลผานขดลวด            หนวยเปน แอมแปร  

           (IO) max  คือ กระแสสูงสุดที่ไหลผานโหลด              หนวยเปน แอมแปร 

            VO          คือ แรงดันเอาตพุต                                 หนวยเปน โวลต  

             VI          คือ แรงดันอินพุต                                    หนวยเปน โวลต      
 

         L(μ )  =  [VI /I(PK) ].ton (μ s)                                                           สมการที่ 2. 
 

เมื่อ     L1(μ )     คือ ขดลวดความถี่สูง                               หนวยเปน ไมโครเฮนรี่  

           ton (μ s) คือ  เวลาชวงทํางาน                                 หนวยเปน ไมโครวินาที 
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การเลือกใชงาน L ควรอยูในชวง ระหวาง 50-500μ H และ ton ในชวงระหวาง 25-150 s 
 

      C3 ( ρ F)  =  12.ton (μ s)                                                                   สมการที่ 3. 
 

                                              VR1+ R2]  =  [VO-1.2]  KΩ                                                                สมการที่ 4.      
              

                R1  =  [0.5V/I(PK) ]Ω                                                                สมการที่ 5.   
                                               

                                             C4 (μ F)  ≈  ton (μ s).{VI/[VO] .I(PK) +  IO}/ Vripple(pk)                              สมการที่ 6.        
   

เมื่อ    Vripple(pk)  คือ แรงดันกระเพื่อมเอาตพุต หนวยเปน โวลต  
 

การออกแบบวงจรแมทชิ่ง (IMPEDANCE MATCHING DESIGN) 

 การลดปญหาที่เกิดจากวงจร บูส คอนเวอรเตอร สงผลกระทบตอการเปนภาระทางดานเอาตพุตวงจร  

(Loading Effect) ของสายสัญญาณโทรศัพทบาน ซึ่งสงผลตออิมพิแดนซของสายโทรศัพทที่ตอพวงและกอใหเกิด

การสูญเสียกําลังในรูปแบบความรอนได ดังนั้น ผูวิจัยจึงออกแบบวงจรแมทชิ่งอิมพิแดนซไวมีคาใกลเคียงกับอิมพิ

แดนซของสายโทรศัพทปกติที่คา 600 โอหม วงจรดังกลาว จะอยูในสวนดานหนาของวงจร บูส คอนเวอเตอร แสดง

ดังรูปที่ 4 สามารถเขียนสมการแมทชิ่งอิมพิแดนซของ ZL ได คือ  

 
รูปที ่4.  โมเดลของวงจรแมทชิ่งอิมพแิดนซ  (Impedance Matching Circuit Model) [3]. 

 

การออกแบบการทดลองและผลลัพธ    

 การออกแบบวงจรใชงาน บูส คอนเวอรเตอร เพื่อใชในการประจุพลังงานไฟฟาใหกับหลอดแอลอีดี ซึ่งมี

หลักการออกแบบดังตอไปนี้ คือ แรงดันอินพุตที่ไดรับจากระบบสายโทรศัพทบาน ขนาด -48 VDC ซึ่งอินพุตอิมพิ

แดนซจะใชหมอแปลงความถี่สูงที่อัตราสวน 1:1 ณ คาความตานทาน 600 โอหม วงจร บูส คอนเวอรเตอรที่ผูวิจัยได

ออกแบบใชงานมีขั้นตอน ดังนี้ คือ 

- แรงดันไฟฟากระแสตรงเอาตพุต (VO) ในชวง 12-15 โวลต 

- กระแสไฟฟาสูงสุดที่ไหลผานโหลด (IO) max  คือ0.08 แอมแปร 

- กําลังไฟฟาที่ใชงานทางดานเอาตพุต คือ 0.56 วัตต 

- เลือกใชงาน L1 คือ 40μ H และ ton ในชวงระหวาง 25-150μ s 

- ตัวเก็บประจ ุ(C3) ใชควบคมุความถี่ในการสวิตซ คือ 220 ρ F  

- ตัวเก็บประจ ุ(C4) ใชกรองแรงดันดานเอาตพุต คือ 1,000 μ F    

- ตัวตานทานปรับคาได (VR1) และ ความตานทานคงที่ (R2 ) เพื่อใชปรับคาแรงดันเอาตพุต คือ  10 

KΩ และ 4.7 KΩ  ตามลําดับ   

- ความตานทานจํากัดกระแส (R1)คือ 1Ω     
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 ผลลัพธการใชงานของวงจร บูส คอนเวอรเตอร ที่ผูวิจัยออกแบบ สําหรับใชเปนไฟฉุกเฉินสํารองที่ไดรับการ
ประจุพลังงานจากระบบสายโทรศัพทบาน ที่จายใหกับแผงหลอดแอลอีดีขนาด 0.56 วัตต สัญญาณแรงดันเอาตพุต
ของโหลดในการใชงานที่วัดได คือ 12-15โวลท รูปสัญญาณแรงดันเอาตพุต แสดงไดดังรูปท่ี5  

         

                      

รูปที ่5.  แสดงสัญญาณแรงดันและความถี่เอาตพุตที่จายใหกับโหลด 
  

 จากรูปที5่. จะไดผลลัพธ คือแรงดันไฟฟากระแสตรงเอาตพุตที่ใชขับหลอดประมาณ 12 โวลต สําหรับ
กําเนิดแสงสวางภายในบานกรณีฉุกเฉิน เมื่อเกิดกรณีไฟฟาดับ ซึ่งวงจรจะสูญเสียกําลังไฟฟาในรูปแบบความรอน
เทากับ 0.56 วัตตและคากําลังไฟฟาสูญเสียดังกลาว มีคาใกลเคียงกับการใชงานเครื่องโทรศัพทจํานวน 1 เครื่องที่
สูญเสียกําลังไฟฟาเทากับ 0.48 วัตต เทานั้น นอกจากนี ้การทาํงานของวงจรจะไมสงผลกระทบของสัญญาณ
ความถี่รบกวนใดๆ หรือ มีความถี่เอาตพุตเทากับศูนยในระหวางการใชงานโทรศัพทปกติ สวนคาความเขมแสงที่ได
จากโหลดที่ใชงานเปนแผงหลอดแอลอีดีมีคาเฉลี่ยเทากับ 196.6 ลักส จากแผงหลอดแอลอีดี ที่ไดจากการใชดิจิตอล
ลักสมิเตอรรุน TECPEL 530 ในการวัดที่ระยะการวัดหางจากแผงหลอดแอลอีดีเทากับ 30 เซนติเมตร หรือ 1 ฟุต  ณ 
สถานที่ในการทดลองภาคสนามที่ไมมีความสวางหรือมืดสนิท สวน วงจร บูส คอนเวอรเตอร ที่ประกอบเสร็จ
สมบูรณแลวแสดงไดดังรูปที่6. คือ 

 
รูปที ่6.  วงจร บูส คอนเวอรเตอร สําหรับใชงานไฟฉุกเฉินสํารอง ที่ใชไฟเลี้ยงจากสายโทรศัพทบาน 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 การออกแบบวงจร บูส คอนเวอรเตอร ที่ใชงานเปนไฟฉุกฉินสํารองไรการประจุกําลังไฟฟาจากแบตเตอรี่ 

สรุปได คือ สามารถนําวงจรไปใชงานภายในบานที่เกิดเหตุฉุกเฉินในกรณีที่ไมมีไฟฟาหรือไฟฟาดับไดเปนอยางดี 

แผงหลอดแอลอีดีชนิดพิเศษที่ใชงานนี้ จะเกิดการสูญเสียกําลังไฟฟาในรูปแบบความรอนเทากับ คือ 0.56 วัตต ซึ่ง

จะประหยัดกวากวา เมื่อเทียบกับการเลือกใชงานหลอดไฟฟาแบบปกติ การทดลองดังกลาวจะทดสอบกับระบบ

สายโทรศัพทบานที่แรงดันไฟฟา -48VDC หรือระบบสายโทรศัพทจากตูสาขา (PBX) ก็ได  
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