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บทคัดย่อ
หลอดคอมแพคฟลู อ อเรสเซนต์ ( CFL)เป็ น ที่ นิ ย มอย่ า ง
แพร่หลายเนื่องจากมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งหลอด CFL นั้น
เป็นแหล่งกาเนิดฮาร์โมนิกที่สาคัญ เนื่องจากกระแสฮาร์โมนิกของ CFL
ทาให้เกิดความเพี้ยนของสัญญาณเกิน 100 % แม้ว่าหลอด CFL จะกิน
พลังงานเพี ยงเล็กน้อย แต่หลอด CFL ก็เป็น แหล่งกาเนิ ดฮาร์โมนิก ที่
สาคัญ งานวิจัยเรื่องนี้เสนอเรื่องความถี่ฮาร์โมนิกที่จาลองให้แบบจาลอง
CFL นี้ เ หมาะสาหรั บ การประเมิ น ผลกระทบโดยรวมของหลอด CFL
จานวนมาก เนื่องจากผลกระทบของแหล่งกาเนิดแรงดันฮาร์โมนิกบนก
ระแสฮาร์โมนิกที่สร้างโดยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
คาสาคัญ : ฮาร์มอนิก,ค่าความผิดเพี้ยน,หลอดตะเกียบ,
Compact fluorescent lamp:CFL

Abstract
Compact floorescent lamps (CFLs) are gaining widespread
acceptance due to energy conservation concerns. The CFL is a
significant harmonic source since its current total harmonic distortion
can exceed 100%. Although each CFL consumes only a small amount
of power, mass – deployed CFLs could become a significant harmonic
source. This paper presents A Frequency – Domain Harmonic Model
for the CFL. This model is suitable for assessing the collective impact
of a large number of CFLs since it includes the impact of supply –
voltage harmonics on the harmonic currents produced by the CFLs. The
model is subsequently simplified and two variations are proposed. The
model and its variation are verified by comparing their result with the
measurements taken from various CFLs. Furthermore, the attennation
characteristics of CFLs are investigated. The result reveal the conditions
in which the simplified models can be applied with acceptable errors.
Keywords:
Harmonic , THDI , THDV , Compact Fluorescent
Lamps

บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของโครงงาน
ปัจจุบันได้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งต่างๆ
หนึ่งการพัฒนานั้นคือ ข้อเสนอเพื่อควบคุมการใช้พลังงานของอุปกรณ์
แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
ขนาดเล็กจะช่วยลดความต้องการการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกได้ 18 % และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เป็นที่รจู้ ักกันดี
ว่าเป็นแหล่งกาเนิดฮาร์มอนิก คนทั่วไปยอมรับว่าหลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต์ส่งผลกระทบสาคัญ โดยการเพิ่มแหล่งกาเนิดฮาร์มอนิก
บริเวณโหลดของแหล่งกาเนิดฮาร์มอนิกนี้ เมื่อรวมกันในปริมาณมาก
อาจทาให้เกิดปัญหาในการส่งกาลังงาน ดังนัน้ จึงต้องเข้าใจผลกระทบ
ของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์อย่างชัดเจน ขั้นตอนสาคัญข้อหนึ่ง
ในการบรรลุเป้าหมายคือ การพัฒนาแบบจาลองฮาร์มอนิกของหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์อย่างเหมาะสม จึงเป็นสาเหตุให้มีการจัดทา
โครงงานนี้ขนึ้ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การเกิดฮาร์มอนิกของหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกของหลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต์และเปรียบเทียบฮาร์มอนิกของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
แต่ละชนิดว่าแตกต่างกันอย่างไร แต่ละชนิดที่ให้พลังงานเท่ากันจะเกิด
การสูญเสียพลังงานแตกต่างอย่างไร รวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากการต่อวงจร
ของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ในแต่ละแบบที่มีผลต่อการเกิด
ฮาร์มอนิกต่อหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
ศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกที่เกิดจากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แบบบัลลาสต์ภายใน

1.4 ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ

1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการทาโครงงาน

1.

เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อปรึกษาว่าจะทาหัวข้อ
โครงงาน เรือ่ งอะไรที่เหมาะสม
2. เมื่อได้หัวข้อโครงงานที่จะทาแล้ว ก็เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานเพื่อรับเอกสาร มาศึกษา
3. เมื่อได้รับเอกสารจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ก็นามาแปล
เพื่อศึกษาวิเคราะห์
4. หาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสาร ที่ได้รับ มีดังนี้
4.1 ศึกษาว่าฮาร์มอนิกคืออะไร , ฮาร์มอนิกเกิดจากอะไร
4.2 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มีลักษณะอย่างไร
4.3 ความแตกต่างของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
5. รวบรวมข้อมูลของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ในแต่ละ
บริษัทผู้ผลิต และนามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์
6. ออกแบบและวิเคราะห์วงจรฮาร์มอนิก
7. นาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มาทดสอบเพื่อวิเคราะห์หา
ฮาร์มอนิกแต่ละแบบของชนิดหลอด
8. วิเคราะห์ฮาร์มอนิกของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
9. วิเคราะห์และจาลองวงจรที่เหมาะสม ที่ทาให้หลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ทางานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุด
และลดการเกิดฮาร์มอนิก
10. เรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมด เพือ่ ส่งความคืบหน้าให้อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน พร้อมทั้งจัดทารูปเล่ม

1. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
2. เครื่องไดนามิกแอนนาไลเซอร์(Dynamic Analyzer)
3. สายวัดแรงดัน
4. สายวัดกระแส
5. ขั้วของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
6. เต้าเสียบปลั๊กไฟ
7. ไขควงเช็คไฟ

1.7 ผลที่ได้รับ
วิเ คราะห์ฮาร์ มอนิ กของหลอดคอมแพคฟลูอ อเรสเซนต์ ไ ด้
อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบการเกิดฮาร์มอนิกในรูปแบบต่างๆได้

1.8 ปัญหาในการพัฒนาโครงงาน
1. มีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการทางาน
2. ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ศึกษาอย่างถ่องแท้
3. มีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน
4. โครงงานทาเป็นคู่ เนื่องจากเวลาที่ไม่ค่อยจะตรงกันทาให้เกิดปัญหา
ในการทางานเล็กน้อย

ขั้นตอนการดาเนินงาน
วิธีการทดลอง
1.

ต่อวงจรตามรูปภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการวัดฮาร์ม อนิกจาก
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

1.5 แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
1

2
3
4
5
6
7

ขั้นตอน
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและฐานข้อมูล
เกี่ยวกับโครงข่ายระบบไฟฟ้า ของระบบ
Radial และ Non radial
ศึกษาการใช้งานของโปรแกรม Microsoft
Office และ Microsoft Visio
ดาเนินการขอข้อมูลที่ใช้ในการคานวณ
และความรู้ต่างๆเพิ่มเติม จาก กฟผ.
ศึกษาการใช้งานโปรแกรม ETAP
เขียนวงจรที่จะใช้ในการคานวณลงใน
โปรแกรม ETAP
นาผลที่ได้จากการคานวณในรูปแบบต่างๆ
มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป
สรุปผลโครงงาน

ระยะเวลา
มิ.ย.

มิ.ย. – ก.ค.

รูปที่ 1 การต่อวงจรในการวัดฮาร์มอนิกหลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์
2. จากรูปที่ 1 บริเวณโพลบวัดแรงดันจะวัดก่อนว่าตรงสายไฟ
ไหนขั้วบวก สายไฟไหนขั้วลบ เพื่อที่จะสามารถวิ่งได้ครบ
วงจร

ส.ค.-ก.ย.
ต.ค.
ต.ค. – พ.ย.

3.

รูปที่ 2 การวิ่งครบวงจร
ถ่ายรูปเก็บข้อมูลกราฟ Time ของทั้งค่ากระแสและค่าแรงดั น
เพื่อนามาวิเคราะห์

ธ.ค.
ม.ค. – ก.พ.
รูปที่ 3 กราฟแรงดันเมื่อเทียบกับเวลา

4. ถ่ายรูป เก็ บข้ อ มู ล กราฟฮาร์ มอนิก ของค่ ากระแสและค่ า
แรงดั น พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก ค่ า ฮาร์ มอนิ ก ล าดั บ ต่ า งๆของ
ค่ากระแสและแรงดันเพื่อนามาคานวณหาค่าความผิดพลาด
ของ %THDV , %THDI

รูปที่ 4 กราฟฮาร์มอนิกของแรงดัน

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง
รูปที่7 เปรียบเทียบ %THDI%THDv และความสว่าง

สรุป

ตาราง 1 ค่า THDI , THDv ที่คานวณกับค่าที่อ่านได้จากเครื่อง

วิเคราะห์ผลการทดลอง
กราฟเปรียบเทียบค่า %THDI , %THDv ที่ได้จากการคานวณกับค่าที่
อ่านได้จากเครือ่ ง Dynamic Analyzer

จากการศึกษา ทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลอง ทาให้เรา
สามารถทราบได้อย่างแน่นอนว่า หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์นั้น เป็น
หลอดไฟ ที่ประหยัดพลังงาน แต่เป็นตัว ที่ทาให้เกิด ฮาร์มอนิกในระบบ
ไฟฟ้าได้ อันเนื่องมาจากวงจรภายในของหลอด ซึ่งมีอุปกรณ์ที่เป็น
Non-Linear load อยู่ แต่ค่าฮาร์มอนิกที่ได้นั้น จะมากหรือ น้อย ขึ้นอยู่กับ
รายระเอียดของอุปกรณ์นนั้ ๆเช่น กาลังงาน ค่าความสว่าง หรือแม้กระทั่ง
สีของหลอดไฟฟ้าเป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์นั้น
ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ด้วย จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สุงสุด
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