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บทคัดยอ
โครงงานนี้ศึกษาและสรางกลองควบคุมการเปดปดหลอดไฟแอลอีดีอัตโนมัติ โดยใชแหลงพลังงาน
จากเซลล แสงอาทิต ย กลองควบคุมนี้ จะควบคุม การจายกระแสใหห ลอดไฟแอลอี ดี (LED) โดยอาศั ย
แสงอาทิตยมีหลักการทํางานคือ กลางวันมีความเขมแสงอาทิตยมาก ตัวตานทานไวตอแสง (LDR) ที่อยู
ภายในกลองควบคุมจะมีความตานทานนอยทําใหทรานซิสเตอรอยูในโหมดคัต ออฟเสมือนเปด วงจรไฟฟา
หลอดไฟ LED จึงไมติด แตเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Charge controller) จะทําหนาที่ประจุ
กระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยไวในแหลงพลังงานสํารอง (Battery) เพื่อจายประจุเวลากลางคืน และ
ในทางตรงกันขามเมื่อความเขมแสงอาทิตยนอยเชนเวลากลางคืน ความตานทานไวตอแสง LDR มากขึ้น
ทรานซิสเตอรอยูในโหมดอิ่มตัวเสมือนปดวงจรไฟฟา หลอดไฟ LED จึงติดอัตโนมัติโดยมีเครื่องควบคุมการ
ประจุคายประจุจากแบตเตอรี่จายใหวงจรและปองกันกระแสไหลยอนกลับ สูเซลลแ สงอาทิตย เมื่อทําการ
ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณที่ประดิษฐไดในโครงงานนี้ พบวาหลอดไฟ LED
จะสวางในเวลาที่มีแสงนอยโดยความสวางจะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณแสงภายนอกที่ล ดลง ดังนั้นอุปกรณ
ประดิษฐนี้จึงสามารถใชเปนกลองควบคุมแสงสวางอัตโนมัติ และสามารถนําไปประยุกตใชในงานตาง ๆ ได
คําสําคัญ : กลองควบคุม หลอดไฟแอลอีดี เซลลแสงอาทิตย ตัวตานทานไวตอแสง (LDR) ทรานซิสเตอร
บทนํา
พลังงานแสงอาทิตยจัดเปนพลังงานสะอาดไมเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม ปจจุบันนํามาใชทดแทน
พลังงานไฟฟากันอยางแพรหลาย ทั้งเซลลแสงอาทิตยมหี ลายขนาดสามารถปรับใชงานไดตามความตองการ
เหตุนี้คณะผูทําวิจัยจึงศึกษาการนําเซลลแสงอาทิตยมาใชกับหลอด LED โดยสรางกลองควบคุมแสงสวาง
ของหลอด LED อัตโนมัติ โดยหลักการทํางานของกลองควบคุมคือ เวลากลางวันแผงเซลลแสงอาทิตยจะทํา
การประจุไฟเขาแบตเตอรรี่ผานเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่เก็บไวใชเวลากลางคืนโดยกลองควบคุม
แสงสวางของหลอดแอลอีดีอัตโนมัติทําหนาที่ควบคุมการจายประจุนั่นเอง ผูวิจัยทําการสรางแผนวงจรพิมพ
เพื่อใชควบคุมกระแสในวงจรดังรูปที่ 1 (ก) ซึ่งภายในวงจรประกอบดวยอุปกรณค วบคุมการจายกระแส 2
สวนสําคัญ ดังนี้
1. ตัวตานทานไวตอแสง (Light Dependent Resistor : LDR) หลักการทํางานคือเมื่อเวลามีแสง
ตกกระทบจะถายเทพลังงานใหกับสารกึ่งตัวนํา Cadmium sulfide หรือ Cadmium selenide ทําใหเกิด
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โฮล ทําใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยางอิสระ จึงนําไฟฟามากขึ้นสงผลใหความตานทานใน LDR ลดลง ในทาง
กลับกัน ถามีแสงตกกระทบนอย ความตานทานใน LDR จะมากขึ้น ความสัมพันธระหวางความเขมแสง
และคาความตานทานภายใน LDR แสดงในรูปที่ 1 (ข) ตัวตานทานไวตอแสง LDR จึงมีหนาที่ควบคุม
กระแสเขาทรานซิสเตอร ( ) เพื่อกําหนดโหมดการทํางานของทรานซิสเตอรนั่นเอง
Electrical Characteristics
parameter
conditions
Cell resistance
1000 LUX
10 LUX
Dark Resistance
Guide to source illuminations
Light source illuminations
Moonlight
Fluorescent Lighting
Bright Sunlight

Typ
400
9
1

Unit
Ohm
K Ohm
M Ohm

LUX
0.1
500
30,000

(ก) วงจรควบคุม
(ข) ตัวอยาง datasheet: LDR
รูปที่ 1 (ก) วงจรควบคุม (ข) datasheet : LDR (http://kennarar.vma.is/thor/v2011/vgr402/ldr.pdf)
2 ทรานซิสเตอร (Transister) เปนอุปกรณพวกสารกึ่งตัวนําซึ่งผูวิจัยเลือกทรานซิส เตอรช นิด
NPN และประยุกตใชในโหมดอิ่มตัว (saturation mode) และโหมดคัตออฟ (cut-off mode) ดังแสดง
รายละเอียดไวในวงจรรูปที่ 2 เพื่อทําหนาที่เปนสวิตชอิเล็กทรอนิคสควบคุมการจายกระแสใหโหลด
ทรานซิสเตอรเปนอุป กรณ 3 ขา ความสัมพันธของกระแสแตล ะขาจะคงที่ดังนี้
= +
โดยทั่ วไป ≪ ดั ง นั้ น ≈
นอกจากนี้ อั ต ราการขยายกระแส หรื อ ค า ℎ โดยที่
=
และคา ดูไดจาก datasheet ของทรานซิสเตอรแตละเบอร
IC=0 A
VR2=0 V

IB=0.26mA

R1
56k VR1=12.29 V

12V

VB
LDR

LED

VC
Q2
2SC458
VBE=0.003 V
Q1
BC639
176

IB=0.21m

R2
100

VCE=12

R1
56k

12V

LDR

R2
100

VLED=8.09 V

LED

230 

VB

ILDR=0.05m

VE

IC=35mA
VR2=3.5 V
VR1=10.89 V
Q2
2SC458

VBE=0.66 V
0.7 M

VC
VCE=0.66 V

Q1
BC639

VE

(ก) กลางวัน: cut-off mode สวิตชเปดวงจร
(ข) กลางคืน: saturation mode สวิตชปด วงจร
รูปที่ 2 แสดงผลการวัดกระแส, แรงดันไฟฟาและความตานทาน จากชุดอุปกรณที่ประกอบสําเร็จ
ในรูปที่ 2 (ก) ทรานซิสเตอรทํางานในโหมด cut-off จะเห็นวาเมื่อคาแรงดันไฟฟา
(
เปนผลใหทรานซิสเตอรเสมือนสวิตชเปดวงจร มี = 0 โดยที่แรงดันไฟฟา
−
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ในรูปที่ 2 (ข) ถา มีคามากจนได =
แลว ทรานซิสเตอรจะเขาสูโหมด saturation
mode ทําใหทรานซิสเตอรเสมือนสวิตชปดวงจร แรงดันไฟฟาที่
= 0 ดังนั้นกระแสไหลผานทรานซิ
สตอรเปน
( )
(

)=

,

(

)=

วิธีการทดลอง
ตอนที่ 1 ทดลองตอวงจรกับอุปกรณจริงในหองปฏิบัติการ
1) สรางแผนวงจรพิมพโดยวาดวงจรควบคุมแสงสวางของหลอดแอลอีดีอัตโนมัติตามรูปที่ 1 (ก)
โดยใช โ ปรแกรม PCB Wizard ทํา การปริ้ น ท แ ละกั ด วงจรลงบนแผ นทองแดงเพื่ อ ทํ า
แผนวงจรพิมพ (Printed circuit board, PCB) แลวเชื่อมอุปกรณอิเล็กโทรนิกสใหเรียบรอย
2) นํ า แผน วงจรพิ ม พ มาเชื่ อ มต อ กั บ เซลล แ สงอาทิ ต ย แบตเตอรี่ เครื่ องควบคุ ม การประจุ
แบตเตอรี่ และหลอด LED รวมเปนชุดอุปกรณทดลองโครงงาน
3) ใชแสงอาทิตยเทียมในหองปฏิบัติการในการทดสอบอุปกรณโดยมีเครื่องมือแหลงจายความดัน
หนึ่งเฟสปรับคาความเขมแสงของหลอดไฟเปน 0, 200, 600 และ 1000 W/m2 ตามลําดับ
เพื่อทดสอบวาความเขมแสงทําใหกําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED เปลี่ยนแปลงอยางไร
ตอนที่ 2 ทดสอบอุปกรณโดยวางอุปกรณภายใตแสงอาทิตย 3 วัน ตั้งแตชวงเวลา 5:00 - 24:00 น. โดย
วัดทุกๆ 1 ชั่วโมง เพื่อเก็บคาความตางศักดิ์ (V) และกระแสไฟฟา (I) ของเซลลแสงอาทิตย
แบตเตอรี่ และหลอด LED แลวคํานวณหาคากําลังไฟฟา = เพื่อวิเคราะหผลตามจริง
แบตเตอรี่ 12V

6

เซลลแสงอาทิตย 1

หลอดไฟ LED

3

4
2

5

เครื่องควบคุมการ
ประจุแบตเตอรี่

แผนวงจรพิมพ

กลองควบคุมแสงสวางของหลอด LED อัตโนมัติ
รูปที่ 3 ชุดอุปกรณทดลองและอุปกรณภายในกลองควบคุมแสงสวางของหลอด LED
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการทดสอบอุป กรณป ระดิษฐในหองปฏิบัติการ แสดงในรูปที่ 4 พบวาประสิทธิภ าพของแผง
เซลลแสงอาทิตยเมื่อเพิ่มความเขมแสงอาทิตยเทียมใหมากขึ้น กําลังไฟฟาจะมากขึ้นดวย สวนแบตเตอรรี่
เมื่อมีแรงดันที่เพียงพอแลว ความเขมแสงที่มากขึ้น ก็ไมทําใหกําลังไฟฟาเพิ่มอีกตอไป และสวนของวงจร
ควบคุมการทํางานของหลอดไฟแอลอีดีนั้นจะสวางและดับไดเองตามปริมาณความเขมแสง กลาวคือ เมื่อ
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ความเขมแสงอาทิตยเทียมมากกวา 200 W/m2 คาความตานทานไวตอแสง LDR จะนอยมากจนทําให
ทรานซิสเตอรเขาสูโหมดคัต ออฟจึงเสมือนสวิต ชเปด วงจร กระแสไมไหลผานโหลด หลอดไฟ LED จึงไม
ทํางาน ต อเมื่อ ความเข มแสงเป น 0 W/m2 คา ความต านทานไวต อ แสง LDR จะสูง มากจนทํ าให
ทรานซิสเตอรเขาสูโหมดอิ่มตัวจึงเสมือนสวิตชปดวงจร กระแสไหลผานโหลดไดปกติ หลอดไฟ LED จึง
ทํางานไดเองอัตโนมัติ

รูปที่ 4 กําลังไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย แบตเตอรี่
และหลอดไฟ LED ในหองปฏิบตั ิการ

`

รูปที่ 5 กําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED จากอุปกรณประดิษฐ
ณ เวลาตาง ๆ ภายใตแสงอาทิตย

ผลการทดสอบอุปกรณจากการวางไวภายใตแสงอาทิตย 3 วันในรูปที่ 5 พบวาตั้งแต 6:00-18:00
น. หลอด LED มีกําลังไฟฟาลดลงจนเขาใกลคา 0 mW กลาวคือหลอดไฟ LED จะดับ แตในชวงเวลา
19:00-5:00 น. มีกําลังไฟฟาคอย ๆ เพิ่มขึ้น LED สวางไดเองอัตโนมัติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สรุปผล
อุปกรณประดิษฐจากงานวิจัยนี้สามารถใชเปนกลองควบคุมแสงสวางของหลอด LED อัตโนมัติได
โดยสามารถนําไปประยุกตใชงานอื่น ๆ ไดเชน ไฟสองสนาม, ไฟบาทวิถี และงานควบคุมหุนยนตเ ดินตาม
เสนที่มีแสงสวางกํากับเปนตน
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