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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มุ่งเน้นถึงการพัฒนาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 18F252 เพื่อใช้ในการ
ควบคุมการทางานของป้ ายจราจรห้ามจอดวันคู่หรื อวันคี่โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยแบ่งโครงสร้าง
การทางานออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย วงจรวัดแรงดันจากแผงโซล่าเซลล์ วงจรแบ่ง
แรงดันจากแบตเตอรี่ วงจรชาร์ ต แบตเตอรี่ วงจรเลือกแหล่งจ่ายให้ก ับวงจรแสดงผล และวงจรแสดงผล
สั ญ ลั ก ษณ์ ห้ า มจอดวัน คู่ ห รื อวัน คี่ 2) ส่ วนซอร์ ฟ แวร์ เป็ นโปรแกรมที่ พ ัฒ นาขึ้ นเพื่ อ สั่ ง งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทางานของฮาร์ดแวร์โดยรวม ผลการทดสอบทั้งการจาลองการทางานและ
การใช้งานจริ ง พบว่าโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นสามารถสัง่ งานให้ส่วนแสดงผลสัญลักษณ์ “ห้ามจอด” ได้ตรงวัน
คู่หรื อวันคี่ตามที่ผใู้ ช้งานกาหนด โดยใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ในช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์
อีก ทั้งยังสามารถเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ าสารองจากแบตเตอรี่ ที่ได้ทาการชาร์ จ ไว้สาหรับใช้งานใน
ช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์หรื อในเวลากลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ ป้ ายจราจรห้ามจอดวันคู่หรื อวันคี่, แผงโซล่าเซลล์, ไมโครคอนโทรลเลอร์
1. บทนา
การจราจรในปั จ จุบนั คับคัง่ ไปด้ว ยยวดยานพาหนะจึงเป็ นเหตุ หนึ่ งที่ทาให้เกิด ปั ญหาการจราจร
ติดขัดเพิ่มมากขึ้นในวงกว้างซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งที่อาจจะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ จึงทาให้ผใู้ ช้ถนนหรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว การช่วยลดปัญหาการจราจรนั้นสามารถปฏิบตั ิได้หลายทางเลือก หนึ่ ง
ทางเลือกที่ผใู้ ช้ถนนสามารถกระทาได้และเป็ นประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนร่ วมทางคือการเคารพกฎจราจร
อย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะการปฏิบตั ิต ามสัญญาณจราจรบนท้องถนนอย่างถูกต้องตามที่ กฎหมายกาหนด
สัญญาณจราจรมีท้งั แบบดั้งเดิม [1] ซึ่งแสดงด้วยภาพสัญญาณจราจรที่เขียนด้วยด้วยสี ขาว ดา แดง เหลือง
หรื อสีน้ าเงิน เป็ นต้น และแบบที่ใช้ระบบไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิ กส์ในการควบคุม ซึ่งระบบนี้ สามารถแยกตาม
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ลักษณะการใช้แหล่งพลังงานได้ 2 แบบ คือ 1) แบบที่ใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้ าโดยตรง แม้ว่าจะเป็ นพลังงานที่
มีความจาเป็ นต่อการใช้งานและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในปัจจุบนั แต่ก็มีขอ้ เสี ยคือยังต้องอาศัยวัตถุดิบที่ตอ้ ง
ใช้งบประมาณสูงในการผลิตพลังงาน และ 2) แบบที่ใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ ซึ่ง
กาลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ด้วยเหตุ ผลที่ว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานสะอาดและเพียงพอต่อการใช้
งานในภูมิภาคเขตร้อน โดยมีการพัฒนาและผลิตออกมาใช้งานอย่างต่อเนื่ อง เช่น [2] ป้ ายจราจรพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ค วบคุ มและแสดงผลแบบดอตเมตริ ก ซ์แอลอีดี โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์โดยมีแบบจราจรต่างๆ ให้เลือก 20 แบบ [3] ป้ ายจราจรพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีแผงโซล่าเซลล์
ตั้งอยูบ่ นหัวเสาเพื่อประจุแบตเตอรี่ สารองพลังงานสาหรับเวลากลางคืน [4] ระบบสัญญาณไฟจราจรที่ใช้
แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ จากแผงโซล่าเซลล์
สาหรับควบคุมการจราจรที่เมืองพอร์ตฮาร์คอร์ต ประเทศไนจีเรี ย และ [5] การพัฒนาระบบควบคุมไฟจราจร
สาหรับทางแยกที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 16F84A จากสัญญาณจราจรที่ กล่าวมานั้น
ผูใ้ ช้ถนนเมื่อสังเกตเห็นแล้วก็สามารถปฏิบตั ิตามได้เลย แต่ มีสัญญาณจราจรที่เป็ นป้ ายจราจรบางประเภท
ต้องอาศัยทั้งความจาและการสังเกตก่อนที่ผใู้ ช้รถใช้ถนนจะตัดสินใจปฏิบตั ิตาม เช่น ป้ ายห้ามจอดวันคู่หรื อ
วันคี่ ผูใ้ ช้รถใช้ถนนจะต้องพิจารณาว่าวันนี้ เป็ นวันคู่หรื อวันคี่ จึงจะปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง แต่เป็ นที่น่า
เสียดายที่ผใู้ ช้ถนนต้องจอดรถผิดวันโดยไม่ได้ต้งั ใจเพียงเพราะจาวันที่ไม่ได้
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงได้นาเสนอการพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมป้ ายจราจรห้ามจอดวันคู่หรื อวันคี่
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สาหรับแสดงผลสัญลักษณ์ “ห้ามจอด” หรื อ “ให้จอด” เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั ผูใ้ ช้รถใช้ถนนที่สงั เกตเห็นป้ ายจราจรนี้แล้วสามารถปฏิบตั ิตามได้ทนั ทีโดยไม่จาเป็ นต้องตัดสิ นใจว่า
วันนี้จะเป็ นวันคู่หรื อวันคี่อีกต่อไป
2. การดาเนินการวิจยั
2.1 เครื่ องมือที่ใช้
2.1.1 ฮาร์ดแวร์
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ PC สาหรับพัฒนาโปรแกรม
- บอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 18F252 ทาหน้าที่ควบคุมการทางานหลัก
- เครื่ องโปรแกรม PIC ด้วยคอมพิวเตอร์ทาหน้าที่โปรแกรมผ่านพอร์ต USB เข้า IC PIC
2.1.2 ซอร์ฟแวร์
- ภาษาซีพร้อมตัวแปรภาษาที่ใช้ในส่วนของการ Runtime และ การ Execute สาหรับควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
- โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการโปรแกรมเข้า IC PIC
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2.2 การออกแบบฮาร์ดแวร์ และบล็อกไดอะแกรมการทางาน
โครงสร้ างของระบบควบคุมป้ ายจราจรห้ามจอดวันคู่หรื อวันคี่โดยใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์ซ่ึงใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นหน่ ว ยประมวลผลหลักโดยมีบล็อกไดอะแกรมการทางานโดยรวมใน รู ปที่ 1
ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ สวิตซ์ควบคุมการทางาน แผงโซล่าเซลล์ วงจรวัดแรงดันของโซล่า
เซลล์ แบตเตอรี่ วงจรลดแรงดัน วงจรชาร์ จแบตเตอรี่ วงจรเลือกแหล่งจ่ายให้กบั วงจรแสดงผล และวงจร
แสดงสัญลักษณ์หา้ มจอดหรื อให้จอด และรายละเอียดแต่ละวงจรคือ
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รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทางานโดยรวมของป้ ายจราจรห้ามจอดวันคู่หรื อวันคี่
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 18F252 มีพอร์ตการใช้งานทั้งหมด 3 พอร์ ตคือ พอร์ ต A, B
และ C โดยกาหนดให้ พอร์ต A เป็ นอินพุททั้งหมด พอร์ ต B ที่ขา RB0-RB4 เป็ นอินพุท ส่ วนขา RB5-RB7
เป็ นเอาท์พุท และ พอร์ต C เป็ นเอาท์พุททั้งหมด ซึ่งเพียงพอต่อการประยุกต์ใช้งานตามขอบเขตที่ต้ งั ไว้ และ
มีวงจรควบคุมการทางานส่วนอื่นๆ แสดงได้ดงั รู ปที่ 2
2.2.2 สวิตซ์ควบคุมการทางาน เป็ นสวิตซ์ประเภทกดติดปล่อยดับเพื่อกาหนดค่าเริ่ มต้นก่อนการ
ทางาน ประกอบด้วย SW1 (ขา RB0) ใช้สาหรับวนเลือก 7 เมนูการทางาน คือ เมนูที่ 1) กาหนดเดือน 2)
กาหนดวัน 3) กาหนดชัว่ โมง 4) กาหนดนาที 5) กาหนดวินาที 6) กาหนดการห้ามจอดวันคู่หรื อวันคี่ ดว้ ย
การกด SW4 (ขา RB3) และ เมนู ที่ 7) เมื่อกาหนดค่าเริ่ มต้นต่างๆ ครบแล้วทาการกด SW5 (ขา RB4) เพื่อ
เริ่ มต้นการทางาน ส่วน SW2 (ขา RB1) และ SW3 (ขา RB2) ใช้สาหรับการเพิ่มและลดค่าของวันเวลา
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2.2.3 แผงโซล่าเซลล์ เลือกใช้แผงชนิด Mono Crystal ขนาด 40 วัตต์ 12 โวลต์ โดยมีความต่าง
ศักย์ขณะไม่ได้ใช้งาน (open circuit voltage) 22.1 โวลต์ และขณะใช้งาน (optimized working voltage)
17.4 โวลต์ ซึ่งสามารถประจุแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ ได้

รู ปที่ 2 วงจรควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 18F252
2.2.4 วงจรวัดแรงดัน ของโซล่าเซลล์ เพื่อลดระดับแรงดัน จากโซล่าเซลล์สาหรั บป้ อนให้ก ับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ขา RA0 ในรู ปที่ 2 โดยเชื่อมต่อที่จุด JP1 ขาที่ 1 ดังรู ปที่ 3 จะใช้หลักการของวงจร
แบ่งแรงดัน (voltage divider) โดยออกแบบให้มีกระแสในวงจรเท่ากับ 10 มิลลิแอมป์ และให้สามารถวัด
แรงดันสูงสุดเท่ากับ 25 โวลต์ จะได้เอาท์พุท (Vsol) อยูร่ ะหว่าง 0 – 5 โวลต์
2.2.5 แบตเตอรี่ การคานวณออกแบบขนาดของแบตเตอรี่ ที่ใช้งานร่ วมกับป้ ายจราจรที่ใช้งานใน
1 วัน กาหนดให้ใช้งานตอนกลางคืน 12 ชัว่ โมงต่อวัน [6] คานวณได้พิกดั 48 แอมป์ -ชัว่ โมง เลือกแบตเตอรี่
ชนิดแห้งขนาด 12 โวลต์ 55 แอมป์ -ชัว่ โมง ทาหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้ าจากการผลิตของแผงโซล่าเซลล์
2.2.6 วงจรลดระดับแรงดัน เพื่อลดระดับแรงดันจากแบตเตอรี่ ป้อนให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่
ขา RA1 ในรู ปที่ 2 โดยเชื่อมต่อที่จุด JP1 ขาที่ 3 ดังรู ปที่ 3 ซึ่งมีการออกแบบวงจรแบ่งแรงดันให้สามารถวัด
แรงดันจากแบตเตอรี่ ได้สูงสุ ด 20 โวลต์ กระแสไหลในวงจร 10 มิลลิแอมป์ และ เอาท์พุท (Vbatt) อยู่
ระหว่าง 0 – 5 โวลต์ เมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่ จนเต็มจะให้ระดับแรงดันเท่ากับ 13.8 โวลต์ ดังนั้นวงจรลด
ระดับแรงดันจะสามารถลดแรงดันได้เท่ากับ 3.45 โวลต์ ซึ่งแรงดันนี้ จะนาไปเปรี ยบเทียบโดยการเขีย น
4
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โปรแกรมตรวจจับระดับแรงดันดังกล่าวเพื่อสั่งให้ว งจรชาร์ จแบตเตอรี่ ให้ชาร์ จหรื อหยุดชาร์ จ แบตเตอรี่
ต่อไป
2.2.7 วงจรชาร์จแบตเตอรี่ แสดงได้ในรู ปที่ 3 เมื่อวงจรแบ่งแรงดันจากโซล่าเซลล์ในขณะที่กาลังใช้
งานสูงกว่าแรงดันแบตเตอรี่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC จะให้สถานะที่ขา RB6 เป็ นลอจิก “1” โดยเชื่อมต่อ
ที่จุด JP1 ขาที่ 2 ทาให้ทรานซิสเตอร์ 2N4401 ได้รับการไบอัสและทาให้มอสเฟต IRF9540 ที่ทาหน้าที่เป็ น
สวิตซ์ปิดวงจรให้แรงดัน 17.4 โวลต์ ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ทาให้มีกระแสไหลเข้าชาร์จโดยมีไดโอด
15 แอมป์ เป็ นอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับของกระแสจากแบตเตอรี่ ไปยังโซล่าเซลล์ถา้ มีการชาร์ จ
ประจุไฟฟ้ าจนเต็มที่ระดับแรงดัน 13.8 โวลต์ สถานะที่ขา RB6 เป็ นลอจิก “0” ซึ่งหมายถึงเป็ นการสั่งให้
หยุดชาร์ จ
D1
MUR440RL

D

S

Q1
G IRF 9540

1 .5 k

2k

C1

Solar Panel

D2

R2

0 .1

R7

20V

R1

R3

R4

10k

30

R5

R6

1k

1k

T1
2N4401

500

C2
0 .1

R8

Battery 12V

500

LED1

JP1
1
2
3

Vsol
Charge
Vbatt

รู ปที่ 3 วงจรแบ่งแรงดันและวงจรชาร์จแบตเตอรี่ (Charge Circuit)
2.2.8 วงจรเลือกแหล่งจ่ายให้กบั วงจรแสดงผล เป็ นวงจรที่มีหน้าที่สลับการเลือกใช้แหล่งจ่ายไฟดีซี
ระหว่างจากแผงโซล่าเซลล์ (DC from Solar Panel) กับจากแบตเตอรี่ (DC from Battery) ในกรณี ที่แรงดัน
ของโซล่าเซลล์มีค่ามากกว่าแรงดันจากแบตเตอรี่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะให้ สถานะที่ขา RC1 ในรู ปที่ 2
เป็ นลอจิก “1” ทาให้วงจรจะเลือกแหล่งจ่ายเลือกใช้ไฟดีซีที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ แต่ในทางตรงกันข้าม
วงจรก็จะเปลี่ยนไปเลือกใช้ไฟดีซีจากแบตเตอรี่ แทน
2.2.9 วงจรแสดงผลสัญลักษณ์หา้ มจอดวันคู่หรื อวันคี่ เป็ นวงจรที่ได้รับแหล่งจ่ายไฟดีซีมาจากวงจร
เลือกแหล่งจ่ายในหัวข้อ 2.2.8 หลักการทางานของวงจรนี้คือกรณี ที่ผใู้ ช้กาหนดให้มีการห้ามจอดวันคู่หรื อ
วันคี่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะให้สถานะที่ขา RB5 ในรู ปที่ 2 เป็ นลอจิก “0” แสดงว่าเป็ นการสัง่ ให้ส่ว น
Traffic Sign Display Module แสดงผลสัญลักษณ์ “ห้ามจอด” แต่ในทางตรงกันข้ามก็จะแสดงผลสัญลักษณ์
“ให้จอด”
5
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2.3 การออกแบบซอร์ฟแวร์
เพื่อเป็ นการควบคุ มให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทางานได้ตรงตามเป้ าหมายที่ กาหนดจึ งได้พฒั นา
โปรแกรมสาหรับควบคุมการทางานให้เป็ นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ โดยมีข้ นั ตอนการเขียนโปรแกรม
ตามผังงานการทางานส่วนของโปรแกรมควบคุมโดยรวม ดังนี้

1)
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2558
i  1, 2, 3, ... ,12

Mi
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?
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PARK = 0
PARK = 1

?
1
1

ENTER ?

12 ?
1
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>
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?
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รู ปที่ 4 ผังงานการทางานส่วนของโปรแกรมควบคุมโดยรวม
ผังงานตามรู ปที่ 4 เริ่ มจากการกาหนดค่าเริ่ มต้นวันเวลาต่างๆ และที่สาคัญกาหนดการห้ามจอดวันคู่
หรื อวันคี่ดว้ ยการกกาหนดค่าของตัวแปร PARK ในกรณี PARK = 0 แสดงว่าผูใ้ ช้ตอ้ งการให้ส่วน Traffic
Sign Display Module แสดงผลสัญลักษณ์การ “ห้ามจอด” สาหรับวันคู่ แต่ถา้ กรณี PARK = 1 แสดงผล
สัญลักษณ์การ “ห้ามจอด” สาหรับวันคี่ จากนั้นกด ENTER (SW5 ในวงจรรู ปที่ 2) เพื่อเริ่ มต้นการนับเวลา
โดยอาศัยการ Timer 0 หน่ วงเวลา 1 วินาที เพื่อทาการนับ นาที ชัว่ โมง วัน และ เดือน ตามลาดับ และเมื่อ
เวลาผ่านไปในแต่ละวัน ค่าของตัวแปร PARK ที่ตวั กาหนดไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้นก็ยงั เป็ นตัว กาหนดการแสดง
สัญลักษณ์การ “ห้ามจอด” ในวันคู่หรื อวันคี่ และในขณะเดียวกันโปรแกรมก็จะทาการตรวจสอบแรงดันจาก
โซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ แล้วประมวลผลเพื่อเลือกแหล่งจ่ายให้กบั ส่ วนแสดงผล อีกทั้งยังสามารถตัดสิ นใจ
ได้ว่าจะชาร์จหรื อหยุดชาร์จแบตเตอรี่

7
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3. ผลการศึกษา
3.1 การจาลองการทางานด้วยคอมพิวเตอร์
ทาการต่ อวงจรรวมของป้ ายจราจรห้ามจอดวัน คู่ ห รื อ วัน คี่ โ ดยใช้ พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ล งใน
โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่สามารถจาลองการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 18F252 เพื่อทาการ
ทดสอบการทางานทั้งหมดแสดงได้ดงั รู ปที่ 5 เริ่ มการจาลองด้วยการกาหนด วัน เวลา เดือน และการห้าม
จอดวันคู่หรื อวันคี่ โดยมีจอ LCD1 ทาหน้าที่แสดงผลข้อมูลต่างๆ จากนั้นกด SW5 เพื่อเริ่ มต้นการทางาน
การทดสอบการทางานโดยรวมใช้ LED2 - LED9 ในการแสดงสถานะต่างๆ ดังนี้ LED2 และ LED8 แสดง
สถานะ “ให้จอด” LED3 และ LED9 แสดงสถานะ “ห้ามจอด” LED4 จะกระพริ บทุกๆ 1 วินาที ในขณะที่
กาลังทางานอยู่ LED5 แสดงสถานะ การชาร์จแบตเตอรี่ LED6 แสดงสถานะว่าขณะนี้กาลังใช้แหล่งจ่ายจาก
แบตเตอรี่ และ LED7 แสดงสถานะว่ากาลังใช้แหล่งจ่ายที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์

รู ปที่ 5 การจาลองการทางานด้วยคอมพิวเตอร์
ผลการจาลองโดยรวมด้วยการกาหนดอินพุทหรื อค่าเริ่ มต้นต่างๆ ให้กบั โปรแกรมเพื่อทดสอบการ
ทางานพบว่าหลอด LED2 - LED9 สามารถแสดงสถานะ การทางานของแต่ละส่วนได้ตรงตามเป้ าหมายที่
ผูใ้ ช้โปรแกรมกาหนดได้อย่างครบถ้วน เช่น รู ปที่ 5 แสดงให้เห็นว่าขณะนี้อยูใ่ นเดือนที่ 2 กุมภาพันธ์ วันที่
28 เวลา 23 นาฬิกา 59 นาที 58 วินาที ซึ่งวันนี้เป็ นวันคู่ LED8 (สีเขียว) สว่าง หมายความว่าวันนี้สามารถ
8
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จอดรถได้ แต่ถา้ เป็ นวันที่ 1 มีนาคม LED9 (สีแดง) สว่าง แสดงว่าเป็ นการห้ามจอดรถในวันคี่ และ LED6 (สี
เขียว) สว่าง แสดงว่าแหล่งจ่ายที่ใช้เป็ นแบตเตอรี่ เนื่องจากเวลาที่ทดสอบกาหนดให้เป็ นเวลากลางคืน
3.2 ผลการทดสอบอุปกรณ์จริ งโดยรวม
3.2.1 การต่ออุปกรณ์และการโปรแกรมที่ได้พฒั นาให้กบั IC PIC
ทาการต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ สาหรับลงโปรแกรมที่ ได้พฒั นาขึ้น มีส่วนประกอบที่
สาคัญคือ 1) ส่วนของ Text Editor สาหรับเขียนโค้ดภาษาซี และโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับโปรแกรมลงบน
IC PIC 2) เครื่ องโปรแกรมหรื อเรี ยกว่าบอร์ดเบิร์น สาหรับนาไฟล์ .hex ไปโปรแกรมให้กบั IC PIC
3) บอร์ ดเอนกประสงค์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั IC PIC 4) จอ LCD สาหรับแสดงผล ซึ่งเป็ นหัวใจ
สาคัญสาหรับการแสดงวันเวลา และ 5) ส่วนการแสดงผล สาหรับแสดงสัญลักษณ์การห้ามจอดหรื อให้จอด
โดยการสว่างของหลอด LED สีเขียวแทนการให้จอด ส่วนการสว่างของหลอด LED สีแดงแทนการห้ามจอด
ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 6 การเชื่อมต่ออุปกรณ์สาหรับลงโปรแกรมที่ได้พฒั นาเข้ากับ IC PIC
จากรู ปที่ 6 เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เรี ยบร้อยแล้วทาการโปรแกรมไฟล์นามสกุล .hex ซึ่งได้จาก
การคอมไพล์จากโค้ดโปรแกรมที่ได้พฒั นาขึ้น ลงใน IC PIC ผ่านทางพอร์ ท USB ไปที่เครื่ องบอร์ ดเบิร์น
แล้วผ่านเข้าไปยัง IC PIC เบอร์ 18F252 บนบอร์ ดเอนกประสงค์ และสุ ดท้ายทดสอบการทางานด้วยการ
อาศัยส่วนการแสดงผล LED หมายเลข 5 ต่อไป สาหรับบอร์ดหมายเลข 3 สามารถแสดงสัญลักษณ์ของส่ วน
ต่างๆ บนบอร์ดเมื่อเทียบกับวงจรในรู ปที่ 5 กับภาพจริ งในรู ปที่ 7 ดังนี้
9
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รู ปที่ 7 สัญลักษณ์ต่างๆ บนบอร์ดเอนกประสงค์
3.2.2 การสัง่ งานวงจรเลือกใช้แหล่งจ่าย
เริ่ มต้นทดสอบการสัง่ งานการเลือกใช้แหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่ ดว้ ยการกด SW5 เริ่ มการทางาน แล้ว
ทาการกาหนดแรงดันจากแผงโซล่าเซลล์ (Vsol) ให้ต่ากว่าแรงดันจากแบตเตอรี่ (Vbatt) พบว่า LED6 สว่าง
ส่วน LED7 ดับ แสดงว่าขณะนี้ สถานะ การเลือกใช้งานแบตเตอรี่ กาลังทางาน ดังรู ปที่ 8 ก จากนั้นทาการ
กาหนดให้แรงดันจากแผงโซล่าเซลล์ให้มากกว่าแรงดันจากแบตเตอรี่ พบว่า LED6 ดับ ส่ วน LED7 สว่าง
แสดงว่าขณะนี้สถานะ การเลือกใช้งานโซล่าเซลล์กาลังทางาน ดังรู ปที่ 8 ข

ก) แหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่
ข) แหล่งจ่ายจากโซล่าเซลล์
รู ปที่ 8 การแสดงสถานการณ์เลือกใช้แหล่งจ่าย
10
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3.2.3 การสัง่ งานวงจรแสดงผลการห้ามจอดหรื อให้จอด
การแสดงผลการห้ามจอดหรื อให้จอดสามารถทาได้ท้งั ในวันคู่หรื อวันคี่ ดังนั้นจะ ทดสอบในกรณี
การห้ามจอดในวันคี่กรณี เดียว ด้วยการกาหนดค่าเริ่ มต้นเป็ น เดือนที่ 2 กุมภาพันธ์ วันที่ 28 เวลา 23 นาฬิกา
55 นาที 50 วินาที และที่สาคัญกาหนดค่าของตัวแปร PARK =1 (เลือกเมนูที่ 6 และเลือกข้อความว่า “N
PARK ODD DAY” ด้วยการกด SW4) เมื่อเริ่ มต้นการทางาน ในขณะที่เวลายังอยู่ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
หลอด LED8 สว่าง หมายถึงแสดงผลให้จอด ดังรู ปที่ 9 ก จากนั้นปล่อยเวลาให้เดินต่อไปเรื่ อยๆ จนข้ามไป
เป็ นวันที่ 1 มีนาคม ซึ่งเป็ นวันคี่ พบว่าหลอด LED9 สว่าง หมายถึงแสดงผลห้ามจอด ดังรู ปที่ 9 ข

ON OFF

OFF ON

ก) แสดงผลการให้จอด
ข) แสดงผลการห้ามจอด
รู ปที่ 9 การแสดงผลสัญลักษณ์ “ห้ามจอด” และ “ให้จอด”
3.2.4 การสัง่ งานวงจรชาร์จแบตเตอรี่
เริ่ มต้นทดสอบด้วยการกาหนดให้แรงดันจากแผงโซล่าเซลล์ Vsol = 4.8 โวลต์ และแรงดันจาก
แบตเตอรี่ ต่ ากว่าระดับ Set Point ที่ กาหนดในโปรกแกรม ซึ่งเป็ นระดับแรงดันที่แบตเตอรี่ ชาร์ จ จนเต็ ม
ดังนั้นเริ่ มต้นกาหนด Vbatt = 1.0 โวลต์ พบว่า LED5 สว่างแสดงการชาร์ จแบตเตอรี่ ดงั รู ปที่ 10 ก และเมื่อ
ค่อยๆ ปรับแรงดัน Vbatt ให้เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนถึงระดับ Set Point ผลปรากฏว่า LED5 ดับ แสดงการหยุด
ชาร์จแบตเตอรี่ หรื อไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่ ดงั รู ปที่ 10 ข
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ก) การชาร์จแบตเตอรี่
ข) ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่
รู ปที่ 10 การแสดงสถานะ การชาร์จและไม่มกี ารชาร์จแบตเตอรี่
3.2.5 การแสดงสัญลักษณ์หา้ มจอดวันคู่หรื อวันคี่
เป็ นการทดสอบการควบคุมการแสดงสัญลักษณ์ห้ามจอดวันคู่หรื อวันคี่ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการทดสอบ
ออกเป็ นสองกรณี คื อ 1) ทดสอบการแสดงผลห้ามจอดในแต่ละวัน สาหรับทั้งเดือนมกรมคม พ.ศ. 2558
และ 2) ทดสอบการแสดงผลห้ามจอดวันคี่ ในช่ว งเวลาคาบเกี่ยวระหว่างเดื อน 4 ช่ วง คือ ระหว่าง 31
มกราคม - 1 กุมภาพันธ์, 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม, 31 มีนาคม - 1 เมษายน และ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม
ประจาปี พ.ศ. 2558
การทดสอบกรณี ที่ 1) เริ่ มด้วยการกาหนดค่าเริ่ มต้นเป็ น เดือนที่ 1 วันที่ 1 เวลาเป็ น 01:00:00 และ
สัง่ ห้ามจอดวันคี่ เริ่ มทางานและเวลานับไปเรื่ อยๆ พบว่าสัญลักษณ์การห้ามจอด (หลอด LED9 สีแดงสว่าง)
ปรากฏขึ้นทุกๆ วันคี่ ตามต้องการ แต่ถา้ เริ่ มต้นการทางานใหม่แล้ว สั่งห้ามจอดวันคู่ และเริ่ มทางานโดยให้
เวลานับไปเรื่ อยๆ เช่นกัน พบว่าสัญลักษณ์การห้ามจอดจะปรากฏขึ้นทุกๆ วันคู่
การทดสอบกรณี ที่ 2) เริ่ มต้นการทางานเดือนที่ 1 วันที่ 1 เวลาเป็ น 01:00:00 และ สัง่ ให้หา้ มจอดวัน
คี่กรณี เดียวเท่านั้น จากนั้นสังเกตผลการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างเดือน ทั้ง 4 ช่วง ซึ่งได้ผล
การทดสอบดังรู ปที่ 11

ก) 31 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์

ข) 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม
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ค) 31 มีนาคม- 1 เมษายน
ง) 30 เมษายน- 1 พฤษภาคม
รู ปที่ 11 การเปลี่ยนแปลงผลในช่วงรอยต่อของเดือนทั้ง 4 ช่วง
จากรู ปที่ 11 ก เป็ นวันคี่วนั สุ ดท้ายของเดือนมกราคมและวันคี่วนั แรกของเดือนกุมภาพันธ์พบว่า
สัญลักษณ์การห้ามจอดปรากฏขึ้นทั้งสองวันนี้ รู ปที่ 11 ข เป็ นวันสุ ดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ซ่ึงเป็ นวันคู่
พบว่าสัญลักษณ์การห้ามจอดไม่ปรากฏขึ้นแต่สญ
ั ลักษณ์การให้จอด (LED8 สีเขียวสว่าง และ ป้ ายข้อความ
LED แสดงข้อความว่า “ให้จอด”) ปรากฏขึ้นแทน และข้ามมาวันแรกของเดือนมีนาคมซึ่งเป็ นวันคี่พบว่า
สัญลักษณ์การห้ามจอดปรากฏขึ้น รู ปที่ 11 ค เป็ นวันคี่วนั สุดท้ายของเดือนมีนาคมและวันคี่วนั แรกของเดือน
เมษายนพบว่าสัญลักษณ์การห้ามจอดปรากฏขึ้นทั้งสองวันนี้ สุดท้ายรู ปที่ 11 ง เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากวัน
คู่เป็ นวันคี่ลกั ษณะการแสดงผลคล้ายกับรู ปที่ 11 ข ดังนั้นจากการทดสอบทั้งสองกรณี แสดงให้เห็ นว่า
โปรแกรมที่ พฒ
ั นาขึ้ นสามารถสั่งงานให้แสดงสัญลัก ษณ์ การห้ามจอดในวัน คู่หรื อวันคี่ ได้ตรงตามวัน ที่
กาหนดได้
4. สรุปผลการศึกษา
งานวิจยั นี้ ได้ทาการพัฒนาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุ มป้ ายจราจรพลังงาน
แสงอาทิตย์สาหรับการห้ามจอดวันคู่หรื อวันคี่ พบว่าโปรแกรมที่ได้พฒั นาขึ้นสามารถตรวจสอบอินพุทและ
สัง่ งานทุกส่วนให้ทางานได้ตรงตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่ วนของการสั่งงาน
วงจรเลือกใช้แหล่งจ่าย การสัง่ งานวงจรแสดงผลการห้ามจอดหรื อให้จอด การสั่งงานวงจรชาร์ จแบตเตอรี่
และส่วนการแสดงสัญลักษณ์การห้ามจอดวันคู่หรื อวันคี่ ซ่ึงเป็ นส่ วนที่ทาให้ผใู้ ช้ถนนมองเห็นแล้วสามารถ
ปฏิบตั ิตามได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งตัดสินใจว่าวันนี้จะเป็ นวันคู่หรื อวันคี่ จากผลงานวิจยั ดังกล่าวสามารถนาไป
สร้างเป็ นนวัตกรรมที่สมบูรณ์สาหรับประยุกต์ใช้งานจริ งต่อไป ส่วนแนวทางในการพัฒนาต่อไปคือสามารถ
พัฒนาฟังก์ชนั การใช้งานเพิ่มเติม เช่นสามารถส่งเสียงเตือนผูใ้ ช้ถนนที่จอดรถผิดวันได้ สามารถบันทึกภาพ
ได้ หรื อปรับการแสดงผลด้วยภาพเคลื่อนไหวเป็ นต้น
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