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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ถึงการพฒันาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 18F252 เพื่อใชใ้นการ
ควบคุมการท างานของป้ายจราจรหา้มจอดวนัคู่หรือวนัค่ีโดยใชพ้ลงังานจากแสงอาทิตย ์โดยแบ่งโครงสร้าง
การท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนฮาร์ดแวร์ ประกอบดว้ย วงจรวดัแรงดนัจากแผงโซล่าเซลล ์วงจรแบ่ง
แรงดนัจากแบตเตอร่ี วงจรชาร์ตแบตเตอร่ี วงจรเลือกแหล่งจ่ายให้กับวงจรแสดงผล และวงจรแสดงผล
สัญลักษณ์ห้ามจอดวันคู่ ห รือวันค่ี  2) ส่วนซอร์ฟแวร์  เ ป็นโปรแกรม ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือสั่งงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์โดยรวม ผลการทดสอบทั้งการจ าลองการท างานและ
การใชง้านจริง พบว่าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนสามารถสัง่งานใหส่้วนแสดงผลสญัลกัษณ์ “หา้มจอด” ไดต้รงวนั
คู่หรือวนัค่ีตามท่ีผูใ้ชง้านก าหนด โดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตจากแผงโซล่าเซลลใ์นช่วงเวลาท่ีมีแสงอาทิตย ์
อีกทั้งยงัสามารถเปล่ียนมาใช้พลงังานไฟฟ้าส ารองจากแบตเตอร่ีท่ีได้ท าการชาร์จไวส้ าหรับใช้งานใน
ช่วงเวลาท่ีไม่มีแสงอาทิตยห์รือในเวลากลางคืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ       
 
ค าส าคญั  ป้ายจราจรหา้มจอดวนัคู่หรือวนัค่ี, แผงโซล่าเซลล,์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
1.  บทน า 

การจราจรในปัจจุบนัคับคัง่ไปดว้ยยวดยานพาหนะจึงเป็นเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดปัญหาการจราจร
ติดขดัเพ่ิมมากข้ึนในวงกวา้งซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีอาจจะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้จึงท าใหผู้ใ้ชถ้นนหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งพยายามแกปั้ญหาดงักล่าว การช่วยลดปัญหาการจราจรนั้นสามารถปฏิบติัไดห้ลายทางเลือก หน่ึง
ทางเลือกท่ีผูใ้ชถ้นนสามารถกระท าไดแ้ละเป็นประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนร่วมทางคือการเคารพกฎจราจร
อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการปฏิบติัตามสัญญาณจราจรบนทอ้งถนนอย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 
สญัญาณจราจรมีทั้งแบบดั้งเดิม [1]  ซ่ึงแสดงดว้ยภาพสัญญาณจราจรท่ีเขียนดว้ยดว้ยสีขาว ด า แดง เหลือง 
หรือสีน ้ าเงิน เป็นตน้  และแบบท่ีใชร้ะบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม ซ่ึงระบบน้ีสามารถแยกตาม

mailto:Phairin.von@neu.ac.th


วารสารปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ปีท่ี 7 พ.ศ. 2558 
http://www.jpee.rmuti.ac.th/ 

2 
 

ลกัษณะการใชแ้หล่งพลงังานได ้2 แบบ คือ 1) แบบท่ีใชแ้หล่งพลงังานไฟฟ้าโดยตรง แมว้่าจะเป็นพลงังานท่ี
มีความจ าเป็นต่อการใชง้านและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในปัจจุบนัแต่ก็มีขอ้เสียคือยงัตอ้งอาศยัวตัถุดิบท่ีตอ้ง
ใชง้บประมาณสูงในการผลิตพลงังาน และ 2) แบบท่ีใชแ้หล่งพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตจากแผงโซล่าเซลล ์ซ่ึง
ก  าลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัดว้ยเหตุผลท่ีว่าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานสะอาดและเพียงพอต่อการใช้
งานในภูมิภาคเขตร้อน โดยมีการพฒันาและผลิตออกมาใชง้านอย่างต่อเน่ือง เช่น [2] ป้ายจราจรพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมและแสดงผลแบบดอตเมตริกซ์แอลอีดีโดยใช้พลงังาน
แสงอาทิตยโ์ดยมีแบบจราจรต่างๆ ใหเ้ลือก 20 แบบ  [3] ป้ายจราจรพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยมีแผงโซล่าเซลล์
ตั้งอยูบ่นหวัเสาเพ่ือประจุแบตเตอร่ีส ารองพลงังานส าหรับเวลากลางคืน  [4] ระบบสัญญาณไฟจราจรท่ีใช้
แหล่งพลงังานจากแสงอาทิตยโ์ดยใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการประจุแบตเตอร่ีจากแผงโซล่าเซลล ์
ส าหรับควบคุมการจราจรท่ีเมืองพอร์ตฮาร์คอร์ต ประเทศไนจีเรีย และ [5] การพฒันาระบบควบคุมไฟจราจร
ส าหรับทางแยกท่ีควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 16F84A  จากสัญญาณจราจรท่ีกล่าวมานั้น
ผูใ้ชถ้นนเมื่อสงัเกตเห็นแลว้ก็สามารถปฏิบติัตามได้เลย แต่มีสัญญาณจราจรท่ีเป็นป้ายจราจรบางประเภท
ตอ้งอาศยัทั้งความจ าและการสงัเกตก่อนท่ีผูใ้ชร้ถใชถ้นนจะตดัสินใจปฏิบติัตาม เช่น ป้ายห้ามจอดวนัคู่หรือ
วนัค่ี ผูใ้ชร้ถใชถ้นนจะตอ้งพิจารณาว่าวนัน้ีเป็นวนัคู่หรือวนัค่ีจึงจะปฏิบติัตามไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่เป็นท่ีน่า
เสียดายท่ีผูใ้ชถ้นนตอ้งจอดรถผดิวนัโดยไม่ไดต้ั้งใจเพียงเพราะจ าวนัท่ีไม่ได ้

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงไดน้ าเสนอการพฒันาโปรแกรมเพื่อควบคุมป้ายจราจรห้ามจอดวนัคู่หรือวนัค่ี

โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยส์ าหรับแสดงผลสญัลกัษณ์ “ห้ามจอด” หรือ “ให้จอด” เพื่ออ  านวยความสะดวก

ใหก้บัผูใ้ชร้ถใชถ้นนท่ีสงัเกตเห็นป้ายจราจรน้ีแลว้สามารถปฏิบติัตามไดท้นัทีโดยไม่จ  าเป็นตอ้งตดัสินใจว่า

วนัน้ีจะเป็นวนัคู่หรือวนัค่ีอีกต่อไป 

 

2.  การด าเนินการวจิยั 

2.1  เคร่ืองมือท่ีใช ้

 2.1.1  ฮาร์ดแวร์ 

 -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ส าหรับพฒันาโปรแกรม 

 - บอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 18F252 ท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานหลกั 

 -  เคร่ืองโปรแกรม PIC ดว้ยคอมพิวเตอร์ท าหนา้ท่ีโปรแกรมผา่นพอร์ต USB เขา้ IC PIC 

 2.1.2  ซอร์ฟแวร์  

 -  ภาษาซีพร้อมตวัแปรภาษาท่ีใชใ้นส่วนของการ Runtime และ การ Execute ส าหรับควบคุม

ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 

 -  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการโปรแกรมเขา้ IC PIC 
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2.2  การออกแบบฮาร์ดแวร์และบลอ็กไดอะแกรมการท างาน 

 โครงสร้างของระบบควบคุมป้ายจราจรห้ามจอดวนัคู่หรือวนัค่ีโดยใช้พลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นหน่วยประมวลผลหลกัโดยมีบล็อกไดอะแกรมการท างานโดยรวมใน รูปท่ี 1 

ประกอบดว้ย ไมโครคอนโทรลเลอร์ สวิตซ์ควบคุมการท างาน แผงโซล่าเซลล ์วงจรวดัแรงดนัของโซล่า

เซลล ์แบตเตอร่ี วงจรลดแรงดนั วงจรชาร์จแบตเตอร่ี วงจรเลือกแหล่งจ่ายให้กบัวงจรแสดงผล และวงจร

แสดงสญัลกัษณ์หา้มจอดหรือใหจ้อด และรายละเอียดแต่ละวงจรคือ 
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รูปท่ี 1 บลอ็กไดอะแกรมการท างานโดยรวมของป้ายจราจรหา้มจอดวนัคู่หรือวนัค่ี 

                                 โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์

2.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 18F252 มีพอร์ตการใชง้านทั้งหมด 3 พอร์ตคือ พอร์ต A, B 

และ C โดยก าหนดให ้พอร์ต A เป็นอินพุททั้งหมด  พอร์ต B ท่ีขา RB0-RB4 เป็นอินพุท ส่วนขา RB5-RB7 

เป็นเอาทพ์ุท และ พอร์ต C เป็นเอาทพุ์ททั้งหมด ซ่ึงเพียงพอต่อการประยกุตใ์ชง้านตามขอบเขตท่ีตั้งไว  ้และ

มีวงจรควบคุมการท างานส่วนอ่ืนๆ แสดงไดด้งัรูปท่ี 2 

 2.2.2  สวิตซค์วบคุมการท างาน เป็นสวิตซ์ประเภทกดติดปล่อยดบัเพ่ือก  าหนดค่าเร่ิมตน้ก่อนการ

ท างาน ประกอบดว้ย SW1 (ขา RB0) ใชส้ าหรับวนเลือก 7 เมนูการท างาน คือ เมนูท่ี  1) ก าหนดเดือน  2) 

ก าหนดวนั  3) ก าหนดชัว่โมง  4) ก าหนดนาที  5) ก าหนดวินาที  6) ก าหนดการห้ามจอดวนัคู่หรือวนัค่ีดว้ย

การกด SW4 (ขา RB3) และ เมนูท่ี 7) เม่ือก  าหนดค่าเร่ิมตน้ต่างๆ ครบแลว้ท าการกด SW5 (ขา RB4) เพื่อ

เร่ิมตน้การท างาน ส่วน SW2 (ขา RB1) และ SW3 (ขา RB2) ใชส้ าหรับการเพ่ิมและลดค่าของวนัเวลา 
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2.2.3  แผงโซล่าเซลล ์เลือกใชแ้ผงชนิด Mono Crystal  ขนาด  40 วตัต ์ 12 โวลต ์โดยมีความต่าง
ศกัยข์ณะไม่ไดใ้ชง้าน (open circuit voltage)  22.1 โวลต ์ และขณะใชง้าน (optimized working voltage)  
17.4 โวลต ์ ซ่ึงสามารถประจุแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต ์ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 วงจรควบคุมการท างานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 18F252 

2.2.4  วงจรวดัแรงดันของโซล่าเซลล ์เพื่อลดระดับแรงดนัจากโซล่าเซลล์ส าหรับป้อนให้กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีขา RA0 ในรูปท่ี 2 โดยเช่ือมต่อท่ีจุด JP1 ขาท่ี 1 ดงัรูปท่ี 3 จะใชห้ลกัการของวงจร
แบ่งแรงดนั (voltage divider)  โดยออกแบบให้มีกระแสในวงจรเท่ากบั 10 มิลลิแอมป์ และให้สามารถวดั
แรงดนัสูงสุดเท่ากบั 25 โวลต ์จะไดเ้อาทพ์ุท (Vsol) อยูร่ะหว่าง 0 – 5  โวลต ์ 

2.2.5   แบตเตอร่ี การค านวณออกแบบขนาดของแบตเตอร่ีท่ีใชง้านร่วมกบัป้ายจราจรท่ีใชง้านใน  
1 วนั ก  าหนดใหใ้ชง้านตอนกลางคืน 12 ชัว่โมงต่อวนั [6]  ค านวณไดพ้ิกดั 48 แอมป์-ชัว่โมง เลือกแบตเตอร่ี
ชนิดแหง้ขนาด 12 โวลต ์ 55 แอมป์-ชัว่โมง ท าหนา้ท่ีเก็บประจุไฟฟ้าจากการผลิตของแผงโซล่าเซลล ์

2.2.6  วงจรลดระดบัแรงดนั เพื่อลดระดบัแรงดนัจากแบตเตอร่ีป้อนให้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ี
ขา RA1 ในรูปท่ี 2 โดยเช่ือมต่อท่ีจุด JP1 ขาท่ี 3 ดงัรูปท่ี 3  ซ่ึงมีการออกแบบวงจรแบ่งแรงดนัใหส้ามารถวดั
แรงดนัจากแบตเตอร่ีไดสู้งสุด 20 โวลต์ กระแสไหลในวงจร 10 มิลลิแอมป์ และ เอาท์พุท (Vbatt) อยู่
ระหว่าง 0 – 5  โวลต ์ เมื่อมีการชาร์จแบตเตอร่ีจนเต็มจะใหร้ะดบัแรงดนัเท่ากบั 13.8  โวลต์ ดงันั้นวงจรลด
ระดบัแรงดนัจะสามารถลดแรงดนัไดเ้ท่ากบั 3.45  โวลต์ ซ่ึงแรงดนัน้ีจะน าไปเปรียบเทียบโดยการเขียน
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โปรแกรมตรวจจับระดบัแรงดนัดงักล่าวเพ่ือสั่งให้วงจรชาร์จแบตเตอร่ีให้ชาร์จหรือหยุดชาร์จแบตเตอร่ี
ต่อไป 

2.2.7 วงจรชาร์จแบตเตอร่ี แสดงไดใ้นรูปท่ี 3 เมื่อวงจรแบ่งแรงดนัจากโซล่าเซลลใ์นขณะท่ีก  าลงัใช้
งานสูงกว่าแรงดนัแบตเตอร่ี ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC จะใหส้ถานะท่ีขา RB6 เป็นลอจิก “1”  โดยเช่ือมต่อ
ท่ีจุด JP1 ขาท่ี 2 ท าใหท้รานซิสเตอร์ 2N4401 ไดรั้บการไบอสัและท าให้มอสเฟต IRF9540 ท่ีท าหน้าท่ีเป็น
สวิตซปิ์ดวงจรใหแ้รงดนั 17.4 โวลต ์ต่อเขา้กบัแบตเตอร่ี 12  โวลต ์ท าใหม้ีกระแสไหลเขา้ชาร์จโดยมีไดโอด 
15 แอมป์ เป็นอุปกรณ์ป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของกระแสจากแบตเตอร่ีไปยงัโซล่าเซลลถ์า้มีการชาร์จ
ประจุไฟฟ้าจนเต็มท่ีระดบัแรงดนั 13.8  โวลต์ สถานะท่ีขา RB6 เป็นลอจิก “0”  ซ่ึงหมายถึงเป็นการสั่งให้
หยดุชาร์จ 
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รูปท่ี 3 วงจรแบ่งแรงดนัและวงจรชาร์จแบตเตอร่ี (Charge Circuit) 

2.2.8 วงจรเลือกแหล่งจ่ายใหก้บัวงจรแสดงผล เป็นวงจรท่ีมีหนา้ท่ีสลบัการเลือกใชแ้หล่งจ่ายไฟดีซี
ระหว่างจากแผงโซล่าเซลล ์(DC from Solar Panel) กบัจากแบตเตอร่ี (DC from Battery) ในกรณีท่ีแรงดนั
ของโซล่าเซลลม์ีค่ามากกว่าแรงดนัจากแบตเตอร่ีไมโครคอนโทรลเลอร์จะให้สถานะท่ีขา RC1 ในรูปท่ี 2  
เป็นลอจิก “1” ท าใหว้งจรจะเลือกแหล่งจ่ายเลือกใชไ้ฟดีซีท่ีผลิตจากแผงโซล่าเซลล ์แต่ในทางตรงกนัขา้ม
วงจรก็จะเปล่ียนไปเลือกใชไ้ฟดีซีจากแบตเตอร่ีแทน  

2.2.9 วงจรแสดงผลสญัลกัษณ์หา้มจอดวนัคู่หรือวนัค่ี เป็นวงจรท่ีไดรั้บแหล่งจ่ายไฟดีซีมาจากวงจร
เลือกแหล่งจ่ายในหวัขอ้ 2.2.8  หลกัการท างานของวงจรน้ีคือกรณีท่ีผูใ้ชก้  าหนดให้มีการห้ามจอดวนัคู่หรือ
วนัค่ีไมโครคอนโทรลเลอร์จะให้สถานะท่ีขา RB5 ในรูปท่ี 2 เป็นลอจิก “0” แสดงว่าเป็นการสั่งให้ส่วน 
Traffic Sign Display Module แสดงผลสญัลกัษณ์ “หา้มจอด” แต่ในทางตรงกนัขา้มก็จะแสดงผลสัญลกัษณ์ 
“ใหจ้อด” 
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2.3  การออกแบบซอร์ฟแวร์ 

เพื่อเป็นการควบคุมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ท างานไดต้รงตามเป้าหมายท่ีก  าหนดจึงได้พฒันา

โปรแกรมส าหรับควบคุมการท างานให้เป็นไปตามกรอบวตัถุประสงค์ โดยมีขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

ตามผงังานการท างานส่วนของโปรแกรมควบคุมโดยรวม ดงัน้ี 
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รูปท่ี 4 ผงังานการท างานส่วนของโปรแกรมควบคุมโดยรวม 
 

 ผงังานตามรูปท่ี 4  เร่ิมจากการก าหนดค่าเร่ิมตน้วนัเวลาต่างๆ และท่ีส าคญัก าหนดการหา้มจอดวนัคู่

หรือวนัค่ีดว้ยการกก าหนดค่าของตวัแปร PARK  ในกรณี PARK = 0 แสดงว่าผูใ้ชต้อ้งการให้ส่วน Traffic 

Sign Display Module แสดงผลสัญลกัษณ์การ “ห้ามจอด” ส าหรับวนัคู่ แต่ถา้กรณี PARK = 1 แสดงผล

สญัลกัษณ์การ “หา้มจอด” ส าหรับวนัค่ี จากนั้นกด ENTER (SW5 ในวงจรรูปท่ี 2) เพื่อเร่ิมตน้การนับเวลา

โดยอาศยัการ Timer 0 หน่วงเวลา 1 วินาที เพื่อท าการนับ นาที ชัว่โมง วนั และ เดือน ตามล าดบั และเม่ือ

เวลาผ่านไปในแต่ละวนัค่าของตวัแปร PARK ท่ีตวัก  าหนดไวต้ั้ งแต่เร่ิมตน้ก็ยงัเป็นตวัก  าหนดการแสดง

สญัลกัษณ์การ “หา้มจอด” ในวนัคู่หรือวนัค่ี และในขณะเดียวกนัโปรแกรมก็จะท าการตรวจสอบแรงดนัจาก

โซล่าเซลลแ์ละแบตเตอร่ีแลว้ประมวลผลเพื่อเลือกแหล่งจ่ายให้กบัส่วนแสดงผล อีกทั้งยงัสามารถตดัสินใจ

ไดว้่าจะชาร์จหรือหยดุชาร์จแบตเตอร่ี 
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3.  ผลการศึกษา 

3.1 การจ าลองการท างานดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 ท าการต่อวงจรรวมของป้ายจราจรห้ามจอดวันคู่หรือวันค่ีโดยใช้พลังงานแสงอาทิตยล์งใน

โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีสามารถจ าลองการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 18F252 เพื่อท าการ

ทดสอบการท างานทั้งหมดแสดงไดด้งัรูปท่ี 5  เร่ิมการจ าลองดว้ยการก าหนด วนั เวลา เดือน และการห้าม

จอดวนัคู่หรือวนัค่ี โดยมีจอ LCD1 ท าหน้าท่ีแสดงผลขอ้มูลต่างๆ จากนั้นกด SW5 เพ่ือเร่ิมตน้การท างาน 

การทดสอบการท างานโดยรวมใช ้LED2 - LED9 ในการแสดงสถานะต่างๆ ดงัน้ี  LED2 และ LED8 แสดง

สถานะ “ใหจ้อด”  LED3 และ LED9 แสดงสถานะ “ห้ามจอด”  LED4 จะกระพริบทุกๆ 1 วินาทีในขณะท่ี

ก  าลงัท างานอยู ่ LED5 แสดงสถานะ การชาร์จแบตเตอร่ี LED6 แสดงสถานะว่าขณะน้ีก  าลงัใชแ้หล่งจ่ายจาก

แบตเตอร่ี และ LED7 แสดงสถานะว่าก  าลงัใชแ้หล่งจ่ายท่ีผลิตจากแผงโซล่าเซลล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 การจ าลองการท างานดว้ยคอมพิวเตอร์    

 ผลการจ าลองโดยรวมดว้ยการก าหนดอินพุทหรือค่าเร่ิมตน้ต่างๆ ใหก้บัโปรแกรมเพ่ือทดสอบการ

ท างานพบว่าหลอด  LED2 - LED9  สามารถแสดงสถานะ การท างานของแต่ละส่วนไดต้รงตามเป้าหมายท่ี

ผูใ้ชโ้ปรแกรมก าหนดไดอ้ยา่งครบถว้น เช่น รูปท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นว่าขณะน้ีอยูใ่นเดือนท่ี 2 กุมภาพนัธ ์วนัท่ี 

28  เวลา  23  นาฬิกา  59  นาที  58  วินาที ซ่ึงวนัน้ีเป็นวนัคู่ LED8 (สีเขียว) สว่าง หมายความว่าวนัน้ีสามารถ
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จอดรถได ้แต่ถา้เป็นวนัท่ี 1 มีนาคม LED9 (สีแดง) สว่าง แสดงว่าเป็นการหา้มจอดรถในวนัค่ี และ LED6 (สี

เขียว) สว่าง แสดงว่าแหล่งจ่ายท่ีใชเ้ป็นแบตเตอร่ี เน่ืองจากเวลาท่ีทดสอบก าหนดใหเ้ป็นเวลากลางคืน 
 

3.2 ผลการทดสอบอุปกรณ์จริงโดยรวม 

 3.2.1 การต่ออุปกรณ์และการโปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาใหก้บั IC PIC 

 ท าการต่ออุปกรณ์ต่างๆ เขา้กบัคอมพิวเตอร์ส าหรับลงโปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาข้ึน มีส่วนประกอบท่ี

ส าคญัคือ 1) ส่วนของ Text Editor ส าหรับเขียนโคด้ภาษาซี และโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับโปรแกรมลงบน 

IC PIC  2) เคร่ืองโปรแกรมหรือเรียกว่าบอร์ดเบิร์น ส าหรับน าไฟล ์.hex ไปโปรแกรมใหก้บั IC PIC  

 3) บอร์ดเอนกประสงค์ท่ีสามารถประยุกต์ใชไ้ดก้บั IC PIC  4) จอ LCD ส าหรับแสดงผล ซ่ึงเป็นหัวใจ

ส าคญัส าหรับการแสดงวนัเวลา และ 5) ส่วนการแสดงผล ส าหรับแสดงสญัลกัษณ์การห้ามจอดหรือให้จอด

โดยการสว่างของหลอด LED สีเขียวแทนการใหจ้อด ส่วนการสว่างของหลอด LED สีแดงแทนการหา้มจอด 

ดงัรูปท่ี 5  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

รูปท่ี 6 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ส าหรับลงโปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาเขา้กบั IC PIC 

 จากรูปท่ี 6 เมื่อเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแลว้ท าการโปรแกรมไฟลน์ามสกุล .hex  ซ่ึงไดจ้าก

การคอมไพลจ์ากโคด้โปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาข้ึน ลงใน IC PIC ผ่านทางพอร์ท USB ไปท่ีเคร่ืองบอร์ดเบิร์น 

แลว้ผ่านเขา้ไปยงั IC PIC เบอร์ 18F252 บนบอร์ดเอนกประสงค์ และสุดทา้ยทดสอบการท างานดว้ยการ

อาศยัส่วนการแสดงผล LED หมายเลข 5 ต่อไป ส าหรับบอร์ดหมายเลข 3 สามารถแสดงสัญลกัษณ์ของส่วน

ต่างๆ บนบอร์ดเมื่อเทียบกบัวงจรในรูปท่ี 5 กบัภาพจริงในรูปท่ี 7 ดงัน้ี 
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รูปท่ี 7 สญัลกัษณ์ต่างๆ บนบอร์ดเอนกประสงค ์

 3.2.2 การสัง่งานวงจรเลือกใชแ้หล่งจ่าย 

 เร่ิมตน้ทดสอบการสัง่งานการเลือกใชแ้หล่งจ่ายจากแบตเตอร่ีดว้ยการกด SW5 เร่ิมการท างาน แลว้

ท าการก าหนดแรงดนัจากแผงโซล่าเซลล ์(Vsol)  ใหต้  ่ากว่าแรงดนัจากแบตเตอร่ี (Vbatt)  พบว่า LED6 สว่าง 

ส่วน LED7 ดบั แสดงว่าขณะน้ีสถานะ การเลือกใชง้านแบตเตอร่ีก  าลงัท างาน ดงัรูปท่ี 8 ก จากนั้นท าการ

ก าหนดใหแ้รงดนัจากแผงโซล่าเซลลใ์ห้มากกว่าแรงดนัจากแบตเตอร่ี พบว่า  LED6 ดบั ส่วน LED7 สว่าง 

แสดงว่าขณะน้ีสถานะ การเลือกใชง้านโซล่าเซลลก์  าลงัท างาน ดงัรูปท่ี 8 ข 

 

 

 
                                 ก) แหล่งจ่ายจากแบตเตอร่ี                           ข) แหล่งจ่ายจากโซล่าเซลล ์

รูปท่ี 8 การแสดงสถานการณ์เลือกใชแ้หล่งจ่าย 
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ON OFF ONOFF

3.2.3 การสัง่งานวงจรแสดงผลการหา้มจอดหรือใหจ้อด 
 การแสดงผลการหา้มจอดหรือใหจ้อดสามารถท าไดท้ั้งในวนัคู่หรือวนัค่ี ดงันั้นจะ ทดสอบในกรณี

การหา้มจอดในวนัค่ีกรณีเดียว ดว้ยการก าหนดค่าเร่ิมตน้เป็น เดือนท่ี 2 กุมภาพนัธ ์วนัท่ี 28 เวลา  23  นาฬิกา  

55  นาที  50  วินาที และท่ีส าคญัก าหนดค่าของตวัแปร PARK =1 (เลือกเมนูท่ี 6 และเลือกขอ้ความว่า “N 

PARK ODD DAY” ดว้ยการกด SW4) เม่ือเร่ิมตน้การท างาน ในขณะท่ีเวลายงัอยู่ในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์

หลอด LED8 สว่าง หมายถึงแสดงผลใหจ้อด ดงัรูปท่ี 9 ก  จากนั้นปล่อยเวลาให้เดินต่อไปเร่ือยๆ จนขา้มไป

เป็นวนัท่ี 1 มีนาคม ซ่ึงเป็นวนัค่ี พบว่าหลอด LED9 สว่าง หมายถึงแสดงผลหา้มจอด ดงัรูปท่ี 9 ข   

 

  

 

 

 

 

 
ก) แสดงผลการใหจ้อด                                    ข) แสดงผลการหา้มจอด 

รูปท่ี 9 การแสดงผลสญัลกัษณ์ “หา้มจอด” และ “ใหจ้อด” 
 

 3.2.4 การสัง่งานวงจรชาร์จแบตเตอร่ี 

เร่ิมตน้ทดสอบดว้ยการก าหนดให้แรงดนัจากแผงโซล่าเซลล ์Vsol = 4.8  โวลต์ และแรงดนัจาก

แบตเตอร่ีต ่ากว่าระดับ Set Point ท่ีก  าหนดในโปรกแกรม ซ่ึงเป็นระดบัแรงดันท่ีแบตเตอร่ีชาร์จจนเต็ม 

ดงันั้นเร่ิมตน้ก าหนด Vbatt = 1.0  โวลต ์พบว่า LED5 สว่างแสดงการชาร์จแบตเตอร่ีดงัรูปท่ี 10 ก และเมื่อ

ค่อยๆ ปรับแรงดนั Vbatt  ให้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนถึงระดบั Set Point ผลปรากฏว่า  LED5 ดบั แสดงการหยุด

ชาร์จแบตเตอร่ีหรือไม่มีการชาร์จแบตเตอร่ีดงัรูปท่ี 10 ข 
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ก) การชาร์จแบตเตอร่ี                                         ข) ไม่มีการชาร์จแบตเตอร่ี 
รูปท่ี 10 การแสดงสถานะ การชาร์จและไม่มีการชาร์จแบตเตอร่ี 
 

 3.2.5 การแสดงสญัลกัษณ์หา้มจอดวนัคู่หรือวนัค่ี 

 เป็นการทดสอบการควบคุมการแสดงสัญลกัษณ์ห้ามจอดวนัคู่หรือวนัค่ี  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการทดสอบ

ออกเป็นสองกรณีคือ 1) ทดสอบการแสดงผลห้ามจอดในแต่ละวนัส าหรับทั้งเดือนมกรมคม  พ.ศ. 2558  

และ 2) ทดสอบการแสดงผลห้ามจอดวนัค่ี ในช่วงเวลาคาบเก่ียวระหว่างเดือน  4 ช่วง คือ ระหว่าง 31 

มกราคม - 1 กุมภาพนัธ,์ 28 กุมภาพนัธ ์- 1 มีนาคม, 31 มีนาคม - 1 เมษายน และ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 

ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 การทดสอบกรณีท่ี 1) เร่ิมดว้ยการก าหนดค่าเร่ิมตน้เป็น เดือนท่ี 1 วนัท่ี 1 เวลาเป็น 01:00:00  และ 

สัง่หา้มจอดวนัค่ี  เร่ิมท างานและเวลานบัไปเร่ือยๆ พบว่าสญัลกัษณ์การหา้มจอด (หลอด LED9  สีแดงสว่าง) 

ปรากฏข้ึนทุกๆ วนัค่ี ตามตอ้งการ แต่ถา้เร่ิมตน้การท างานใหม่แลว้ สั่งห้ามจอดวนัคู่ และเร่ิมท างานโดยให้

เวลานบัไปเร่ือยๆ เช่นกนั พบว่าสญัลกัษณ์การหา้มจอดจะปรากฏข้ึนทุกๆ วนัคู่  

การทดสอบกรณีท่ี 2) เร่ิมตน้การท างานเดือนท่ี 1 วนัท่ี 1 เวลาเป็น 01:00:00  และ สัง่ใหห้า้มจอดวนั

ค่ีกรณีเดียวเท่านั้น จากนั้นสงัเกตผลการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาคาบเก่ียวระหว่างเดือน ทั้ง 4 ช่วง ซ่ึงไดผ้ล

การทดสอบดงัรูปท่ี 11 

 

ก) 31 มกราคม- 1 กุมภาพนัธ ์                       ข) 28 กุมภาพนัธ-์1 มีนาคม   
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ค) 31 มีนาคม- 1 เมษายน                           ง) 30 เมษายน- 1 พฤษภาคม 
รูปท่ี 11 การเปล่ียนแปลงผลในช่วงรอยต่อของเดือนทั้ง 4 ช่วง 
 

 จากรูปท่ี 11 ก เป็นวนัค่ีวนัสุดทา้ยของเดือนมกราคมและวนัค่ีวนัแรกของเดือนกุมภาพนัธ์พบว่า

สญัลกัษณ์การหา้มจอดปรากฏข้ึนทั้งสองวนัน้ี  รูปท่ี 11 ข เป็นวนัสุดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ์ซ่ึงเป็นวนัคู่

พบว่าสญัลกัษณ์การหา้มจอดไม่ปรากฏข้ึนแต่สญัลกัษณ์การใหจ้อด (LED8  สีเขียวสว่าง และ ป้ายขอ้ความ 

LED แสดงขอ้ความว่า “ให้จอด”) ปรากฏข้ึนแทน และขา้มมาวนัแรกของเดือนมีนาคมซ่ึงเป็นวนัค่ีพบว่า

สญัลกัษณ์การหา้มจอดปรากฏข้ึน รูปท่ี 11 ค เป็นวนัค่ีวนัสุดทา้ยของเดือนมีนาคมและวนัค่ีวนัแรกของเดือน

เมษายนพบว่าสญัลกัษณ์การหา้มจอดปรากฏข้ึนทั้งสองวนัน้ี สุดทา้ยรูปท่ี 11 ง  เป็นการเปล่ียนแปลงจากวนั

คู่เป็นวนัค่ีลกัษณะการแสดงผลคลา้ยกับรูปท่ี 11 ข  ดงันั้นจากการทดสอบทั้งสองกรณีแสดงให้เห็นว่า

โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนสามารถสั่งงานให้แสดงสัญลกัษณ์การห้ามจอดในวนัคู่หรือวนัค่ีได้ตรงตามวนัท่ี

ก  าหนดได ้

4.  สรุปผลการศึกษา 

 งานวิจยัน้ีไดท้  าการพฒันาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมป้ายจราจรพลงังาน

แสงอาทิตยส์ าหรับการหา้มจอดวนัคู่หรือวนัค่ี พบว่าโปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาข้ึนสามารถตรวจสอบอินพุทและ

สัง่งานทุกส่วนใหท้ างานไดต้รงตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของการสั่งงาน

วงจรเลือกใชแ้หล่งจ่าย  การสัง่งานวงจรแสดงผลการหา้มจอดหรือใหจ้อด  การสั่งงานวงจรชาร์จแบตเตอร่ี 

และส่วนการแสดงสญัลกัษณ์การหา้มจอดวนัคู่หรือวนัค่ีซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าให้ผูใ้ชถ้นนมองเห็นแลว้สามารถ

ปฏิบติัตามไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งตดัสินใจว่าวนัน้ีจะเป็นวนัคู่หรือวนัค่ี จากผลงานวิจยัดงักล่าวสามารถน าไป

สร้างเป็นนวตักรรมท่ีสมบูรณ์ส าหรับประยกุตใ์ชง้านจริงต่อไป ส่วนแนวทางในการพฒันาต่อไปคือสามารถ

พฒันาฟังกช์นัการใชง้านเพ่ิมเติม เช่นสามารถส่งเสียงเตือนผูใ้ชถ้นนท่ีจอดรถผิดวนัได้ สามารถบนัทึกภาพ

ได ้หรือปรับการแสดงผลดว้ยภาพเคล่ือนไหวเป็นตน้ 
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5.  กติตกิรรมประกาศ 

 งานวิจยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีกด็ว้ยการไดรั้บทุนสนบัสนุนการท าวิจยัส าหรับบุคลากร

จากมหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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