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บทคัดย่อ
บทความนี ้ น ำเสนอแนวทางการออกแบบวงจรตรวจสอบสถานะการเปิ ด ปิ ด ของโหลด
ทางไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบสถานะปัจจุบันของโหลดทางไฟฟ้าที่ถูกสั่งงานจากวงจรควบคุม ว่า
อยู่ในสถานะใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการสั่งงานควบคุมโหลดทางไฟฟ้าและการวิเคราะห์หาสาเหตุอันเนื่อง
มาจากโหลดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การออกแบบใช้หลักการตรวจจับกระแสที่ไหลผ่านโหลด แล้วนำไป
ขยายระดับสัญญาณให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด หรือเชื่อมต่อกับวงจรดิจิตอลเพื่อ
ตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: โหลดทางไฟฟ้า วงจรตรวจสอบสถานะ การควบคุมโหลด

Abstract
This article present design trend for electric’s load on-off status test. The purpose
want to know status of electrical load when its command by controller. Which it use in electrical
load control command and result analysis to high load efficiency. It is design from load pass current
detect theory and it take signal amplifier can to used by measurement or contact with digital circuit.
Keywords: Electrical Load, Status Test Circuit, Load Control
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บทนำ
การสั่งงานและควบคุมโหลดทางไฟฟ้าโดยทั่วไป การที่จะตรวจสอบว่าโหลดทำงานหรือไม่ มัก
ใช้วิธีการตรวจสอบที่โหลดเพียงอย่างเดียว เช่น เปิดสวิทช์หลอดไฟแล้วสามารถรู้ได้ว่าหลอดไฟทำงาน ก็รับรู้จาก
แสงสว่างของหลอดไฟ หรือเปิดสวิทช์มอเตอร์ จะรู้ได้ว่ามอเตอร์ทำงานหรือไม่ก็โดยการสังเกตว่ามอเตอร์
หมุนหรือไม่นั่นเอง ในกรณีที่ระยะทางระหว่างสวิทช์หรือชุดควบคุม กับส่วนที่เป็นโหลดอยู่ไกลกันมาก เช่น อาคาร
สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม จะมีปัญหาในการตรวจสอบสภาวะของโหลดโดยเฉพาะถ้ามีจำนวนของ
จำนวนโหลดมาก จะทำให้เกิดปัญหาและความไม่สะดวกในการตรวจสอบ ซึ่งบางครั้งปัญหาที่เกิดจากโหลดไม่
ทำงาน อาจจะมาจากอุปกรณ์ทเ่ี ป็นโหลดเกิดการชำรุด เสียหาย หรืออาจจะมาจากสาเหตุปญ
ั หาของวงจรควบคุมเอง
โดยทั่วไป โหลดทางไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือโหลดความต้านทาน
(Resistive Load) เช่น หลอดไฟฟ้าแบบใส้ เตารีดไฟฟ้า หม้อหุงข้าว เครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น ต่อไปคือโหลด
ความเหนี่ยวนำ (Inductive Load) ได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ขดลวด เช่น มอเตอร์ บัลลาสก์ของหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น สุดท้ายคือประเภทโหลดที่มีตัวเก็บประจุ (Capacitive Load) เป็นส่วน
ประกอบ ซึ่งมีใช้น้อยมาก นิยมนำโหลดประเภทนี้มาปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor) ของระบบ
ที่มีค่าล้าหลัง เพื่อให้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์มีค่าใกล้เคียงหนึ่ง (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า,2006)
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว บทความนี้ได้นำเสนอแนวทาง การออกแบบวงจรตรวจ
สอบสถานะการเปิดปิดของโหลดทางไฟฟ้า ซึง่ จะสามารถทำให้การควบคุมทางด้านระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ทำให้การแก้ปญั หาอันเนือ่ งมาจากความผิดปกติทเ่ี กีย่ วข้องกับการควบคุมโหลด สามารถแยกประเด็นปัญหา
และสาเหตุได้โดยง่าย

วิธีดำเนินการ
ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาอันเนื่องมาจากการควบคุมโหลด ด้วยวงจรสั่งงานทางไฟฟ้า จะพบ
ว่าการสั่งงานปิดเปิดโหลดในระยะไกล จะไม่สามารถตรวจสอบสถานะของโหลดได้ ซึ่งส่งผลให้การแก้ไขปัญหา
ต่างๆ อันเนื่องมาจากการควบคุมนั้นกระทำได้ยาก และใช้เวลานานดังนั้นระบบการควบคุมโหลดทางไฟฟ้าที่มีการ
ตรวจสอบสถานะเปิดปิดของโหลดทางไฟฟ้า จะสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากโหลดได้ทันที ทำให้ลดระยะ
เวลาในการแก้ไขปัญหาได้มาก และทำให้ระบบในการควบคุมโหลดทางไฟฟ้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แนวความคิดในการออกแบบ ใช้หลักการของวงจรตรวจสอบการไหลของกระแสเข้ามาช่วยใน
การตรวจสอบสถานะการทำงานของโหลด เพื่อให้เราสามารถทราบได้ว่าขณะนี้โหลดอยู่ในสภาวะการทำงานใด

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรม

จากภาพที่ 1 จะมีทรานสฟอร์เมอร์ T1 ขดไพรมารี่ ต่ออนุกรมอยู่ระหว่าง 220 VAC
กับ LOAD เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการไหลของกระแสที่ไหลไปยังโหลด ถ้ามีการไหลของกระแสเกิดขึ้น จะมี
การเหนี่ยวนำของเส้นแรงแม่เหล็กขึ้นจาก L1 มายัง L2 แรงดันที่เหนี่ยวนำมาตกคร่อม ยังขด L2 จะมีขนาด
เล็กมาก ดังนั้นจึงจะต้องนำไปขยายแรงดันให้สูงขึ้นในวงจรขยายแรงดัน (Voltage Amplifier) แรงดันเอาท์พุต
ที่ได้จะเป็นสัญญาณเอซี วงจรเรคติไฟเออร์ (Rectifier) จะแปลงแรงดันเอซีให้เป็นดีซี และส่งต่อไปยังวงจร
ชมิตทริกเกอร์ เพื่อให้แรงดันเอาท์พุตมีระดับคงที่
จากหลักการทำงานดังกล่าว สามารถออกแบบวงจรตรวจจับการไหลของกระแสโหลดได้โดย
เริ่มจากการออกแบบวงจรตรวจจับกระแส หรือในส่วนของขดลวดที่ทำหน้าที่ตรวจจับการไหลของกระแสโหลด
ด้วยวิธีการของกระแสเหนี่ยวนำ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การใช้ขดลวดทำหน้าที่ตรวจจับกระแส

เมื่อต่อวงจรของขดลวดให้ครบวงจร จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดเรียกว่า “กระแส
เหนี่ยวนำ (Induced Current) สำหรับทิศทางของกระแสเหนี่ยวนำในขดลวดจะเป็นไปตามกฎของเลนซ์
(Lenz’s Law) ซึ่งกล่าวไว้ว่า “กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะสร้างสนามแม่เหล็กในทิศทางที่ต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ” หรืออาจจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า “กระแสไฟฟ้า
เหนี่ยวนำจะไหลในทิศทางที่สร้างอำนาจแม่เหล็กเพื่อต้านทานการเคลื่อนที่ของขดลวด” (ไวพจน์ ศรีธัญ,2547)

จากภาพที่ 2 ขดลวด T1 จะทำหน้าที่ในการตรวจจับกระแส ซึ่งประกอบด้วย L1 และ L2
จะพันอยู่บนแกนเทอรอยด์ เพื่อป้องกันไม่ให้สนามแม่เหล็กเกิดการอิ่มตัวได้ง่ายจากผลของกระแสไฟฟ้าที่ไหล
ไปยังโหลด (Car Lights Monitor,1997) สำหรับการพันขดลวด T1 ใช้วิธีการเลือกแกนที่ใช้พันโดยเลือก
แกนเทอรอยด์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก 2 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 1 ซม.ซึ่งสามารถจะพันขดลวด
ที่มีจำนวนรอบไม่สูงมากได้ โดยพิจารณาจากจำนวนกระแสที่จะไหลผ่านขดลวด L1 จากขนาดกำลังงานของ
โหลดสูงสุด เท่ากับ 1000 วัตต์ ดังนั้น
ขนาดของกระแสสูงสุด เท่ากับ
I = P/E
= 1000/220
= 4.5 A
จะเห็นว่าขดลวดที่ใช้พันทางขด L1 จะต้องสามารถทนกระแสได้สูงถึง 4.5 แอมป์ เมื่อเทียบกับค่า
อัตราทนกระแสของเบอร์ขดลวดแล้วจะต้องใช้ขดลวดเบอร์ 20 SWG หรือ 18 AWG ซึ่งสามารถทนกระแส
ได้ 7.5 แอมป์ (ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล,2538) ซึ่งเป็นเบอร์ที่มีขนาดของเส้นลวดไม่สูงมากและสามารถพันลง
บนแกนเทอรอยด์ ที่จัดหามาได้ในจำนวนรอบที่เหมาะสม สำหรับจำนวนรอบของขดลวดทั้งทางด้าน L1 และ L2
ในการใช้งานจริงได้ใช้อัตราส่วนในการพัน 1:6 โดยพัน L1 จำนวน 3 รอบ และ L2 จำนวน 18 รอบ
สำหรับขดลวดที่ใช้พันทางขดทุติยภูมิได้เลือกใช้เบอร์ 37 SWG เนื่องจากเป็นขนาดที่
สามารถพันในแกนเทอร์รอยด์ในจำนวนรอบตามอัตราส่วนแล้วได้ค่าแรงดันประมาณ 50 มิลลิโวลต์ ซึ่งสามารถ
นำไปขยายแรงดันให้มีค่าสูงขึ้นไปได้
ค่าแรงดันที่ได้จากขดทุติยภูมิ หรือขด L2 ของ T1 จะนำมาขยายแรงดันเพื่อให้ได้ค่าแรงดัน
ที่สูงขึ้น โดยใช้ไอซีเบอร์ LM324 เพราะสามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงเดี่ยวได้ โครงสร้างวงจรขยายแรงดัน
ที่ใช้วงจรแบบนอนอินเวอร์ติ้ง แสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 โครงสร้างวงจรขยายแรงดัน

วงจรขยายแบบนอนอินเวอร์ติ้ง เป็นวงจรขยายแบบไม่กลับเฟส การป้อนสัญญาณจะเข้าทางขา
นอนอินเวอร์ติ้ง ซึ่งเมื่อขยายออกที่เอาท์พุตแล้วจะได้เฟสเหมือนเดิม ดังนั้นวงจรขยายแบบนอนอินเวอร์ติ้งนี้
การฟีดแบ็คเพื่อลดอัตราขยายจึงยังคงต้องป้อนไปยังขาอินเวอร์ติ้งเพื่อให้เกิดการหักล้างของสัญญาณกัน ภาย
ในตัวไอซีออปแอมป์ (เจน สงสมพันธุ์,2535)
จากวงจรในภาพที่ 3 จะจัดให้มีอัตราการขยายประมาณ 101 เท่า ซึ่งสามารถคำนวณหาได้จาก
สมการ
Av = 1 + (R2/R1)
เมื่อเลือกใช้ R2 = 1 M Ω และ R1 = 10 K Ω ดังนั้น
Av = 1 + (1X106 / 10X103)
= 101 เท่า
จะเห็นว่าจากแรงดันอินพุตที่ส่งมาจาก T1 เท่ากับ 50 มิลลิโวลต์ จะถูกขยายขึ้น 101 เท่า จะได้ค่า
แรงดันซึ่งมีค่าเท่ากับ
Vout = (50X10-3) X 101
= 5.01 โวลต์
แรงดันเอาท์พุตที่ได้จากวงจรขยายแรงดันจะนำไปผ่านวงจรเรคติไฟเออร์ แบบครึ่งคลื่นโดยใช้
D1 และมี C2 ทำหน้าที่เป็นฟิลเดอร์ สำหรับ R3 จะทำหน้าที่คายประจุให้กับ C2 เมื่อไม่มีสัญญาณเอาท์พุต
จากวงจรขยายสัญญาณ โดยวงจรขยายแรงดันและวงจรเรคติไฟเออร์ที่สมบูรณ์แสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 วงจรขยายแรงดันและเรคติไฟเออร์

แรงดันเอาท์พุตที่ได้จะนำไปเข้าวงจรชมิททริกเกอร์ โดยใช้ Q1 ซึ่งจัดวงจรให้ได้รับไบอัสในช่วง
อิ่มตัว (Satulation) R4 เป็นความต้านทานไบอัสของ Q1 เอาท์พุตของวงจรจะส่งออกทางขา คอลเลคเดอร์
ของ Q1 โดยมีความต้านทาน R5 เป็นความต้านทานคอลเลคเตอร์ ดังวงจรในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 วงจรชมิททริกเกอร์

สำหรับค่าของ R4 และ R5 สามารถคำนวณหาค่าได้จากค่าแรงดันที่เอาต์พุทของวงจรขยายแรงดันจะมี
ค่าแรงดันเท่ากับ +5 โวลต์ ดังนั้นแรงดันตกคร่อม R3 จะเท่ากับ
VR3 =
5 – VD1
=
5-0.6
=
4.4 V
จะหาค่าแรงดันตกคร่อม R4 ได้จาก
VR3 - VBE
VR4 =
=
4.4 – 0.6
=
3.8 V
กำหนดให้มีกระแส Ib ไหลใน Q1 เท่ากับ 8 mA จะคำนวณหาค่า R4 ได้จาก
R4 =
VR4 / Ib
=
3.8 / 8x10-3
=
475 Ω
ค่าที่เลือกใช้งานจริงคือ 470 Ω

ในขณะที่ Q1 นำกระแสแรงดันตกคร่อม R5 จะเทียบเท่า +5 โวลต์ ถ้ากำหนดให้มีกระแส Ic
ไหลในวงจรเท่ากับ 0.5 มิลลิแอมป์ จะสามารถคำนวณหาค่าของ R5 ได้จาก
R5

=
VR5 / Ic
=
5 / 0.5x10-3
=
10K Ω
จากการออกแบบวงจรทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อนำวงจรในส่วนต่าง ๆ มาเขียนรวมกันจะทำให้ได้
วงจรตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของโหลดทางไฟฟ้า ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 วงจรตรวจสอบสถานะเปิดปิดของโหลดทางไฟฟ้า

ผลการทดลอง
เมือ่ นำวงจรตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของโหลดทางไฟฟ้า ไปทดสอบกับโหลดประเภท แสงสว่าง
ที่มีขนาด 1000 วัตต์ ระยะควบคุมจากโหลดถึงขดลวด T1 ประมาณ 300 เมตร ขณะที่โหลดทำงานสามารถ
วัดแรงดันที่ขา C ของ Q1 ได้ 0 โวลต์ และขณะที่โหลดไม่ทำงานวัดแรงดันได้ +5 โวลต์

ภาพที่ 7 รูปสัญญาณเอาท์พุตของวงจรขยายแรงดันที่ขา Anode ของ D1ขณะที่โหลดทำงาน

ในภาพที่ 7 แสดงรูปสัญญาณแรงดันเอซีที่วัดได้จากขา Anode ของ D1 ขณะที่โหลดกำลังทำงาน
เมื่อตั้งค่าออสซิลโลสโคป Volts/Div = 5 V , Time/Div = 5 ms

อภิปรายผล
จากผลการทดลอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการเปิดปิดของโหลดทางไฟฟ้า จะทำให้
แรงดันที่ขา C ของ Q1 เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นสามารถจะนำแรงดันตรงจุดนี้ไปตรวจสอบด้วยเครื่องมือ
วัดทางไฟฟ้า วงจรลอจิกทางดิจิตอล หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการออกแบบเพื่อที่
จะนำไปตรวจสอบสภาวะของโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
วงจรตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของโหลดทางไฟฟ้า ที่ได้ออกแบบและทดลอง สามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ด้านการควบคุมโหลดทางไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้การตรวจสอบปัญหาอันเนื่อง
มาจากข้อผิดพลาดด้านการควบคุมหรือความผิดปกติของโหลด สามารถที่จะแยกประเด็นข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น
สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการออกแบบวงจร ควรพัฒนาการออกแบบให้ใช้งานกับ
โหลดที่มีขนาดกำลังงานสูงขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานกับโหลดที่มีปริมาณกระแสจำนวนมาก
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