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บทคัดย่ อ

โครงงาน เรื่ อ ง ป้ ายจ ากัด ความเร็ ว โดยใช้พ ลัง งานแสงอาทิ ต ย์ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ลด
อุบ ตั ิเหตุบ นท้องถนน และเตื อนสติ ใ นการใช้รถใช้ถ นนให้เหมาะสม โดยการใช้เสาจราจรที่ มี
ตัวเลขที่สามารถปรับค่าได้ตามความเหมาะสม โดยใช้หลอดไฟ LED super bright เรี ยงกันเป็ น 7Segment จานวน 2 หลักต่อ 1 เสา และมีแผงโซล่าเซลล์เป็ นตัวผลิตกระแสไฟ และนาไปเก็บประจุที่
แบตเตอร์ รี่ขนาด 12W ในการใช้งานจริ งสามารถมองเห็นในเวลากลางวันได้โดยประมาณ 10-20
เมตร และสามารถมองเห็ นในเวลากลางคื นได้โดยประมาณ 50-100 เมตร ซึ่ งเพี ย งพอต่ อการ
มองเห็นขณะขับขี่พาหนะ
1.1 ความเป็ นมาของโครงงาน
เนื่ องจากในปั จจุบนั ป้ ายจราจรทัว่ ไป หรื อป้ ายจากัดความเร็ วนั้นมี การนามาใช้บนท้อง
ถนนอย่างมากมายไม่วา่ จะเป็ นป้ ายจราจรชนิดป้ ายบังคับและป้ ายจราจรชนิ ดป้ ายเตือนต่างๆ เพื่อให้
เกิ ดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและตระหนักถึ งกฎจราจร อุบตั ิเหตุน้ นั บางส่ วนอาจจะเกิ ด
จากความประมาณในการใช้รถใช้ถนนของผูข้ บั ขี่ การขาดสติของผูข้ บั ขี่ แต่บางส่ วนอาจจะเกิดจาก
ศักยภาพในการมองเห็นในเวลากลางคืนนั้นลดลงจึงไม่สามารถมองเห็ นป้ ายจราจรต่างๆ จึงทาให้
เกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนนขึ้น
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ป้ ายจ ากัด ความเร็ ว โดยใช้พ ลัง งานแสงอาทิ ต ย์ นั้น เป็ นการใช้ห ลอดไฟ LED ในการ
เปล่งแสงจึ งทาให้การมองเห็ นป้ ายจราจรในเวลากลางคืนชัดมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็ นการลดอุบตั ิเหตุ ที่
อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถลดการใช้พลังงานได้ดว้ ย เนื่องจากใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เล็งเห็ นถึ งความสาคัญในความปลอดภัยบนท้องถนนในเวลา
กลางคืนในโรงเรี ยนช่างฝี มือทหารและสนับสนุนให้มีการเคารพกฎจราจรให้มากยิง่ ขึ้น
1.2วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อลดอุบตั ิเหตุในเวลากลางคืน
1.2.2 เพื่อเตือนสติการใช้ความเร็ วในเวลากลางคืน
1.2.3 เพื่อลดอัตราความเสี่ ยงการเกิดอุบตั ิเหตุ
1.2.4 เพื่อสร้างวินยั ในการใช้รถใช้ถนน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 แบตเตอรี่ ใช้งานได้ 8-10 ชม.
1.3.2 ระยะการมองเห็นเวลากลางคืน ประมาณ 50-100 เมตร
1.3.3 ต้องติดตั้งในที่แจ้งไม่ทึบแสง
1.3.4 ป้ ายบอกความเร็ วด้วยแสงไฟ LED เฉพาะเวลากลางคืน
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.4.1 LED super brightคือเทคโนโลยีของการส่ องสว่างที่กินไฟน้อย ทนทาน ให้ความ
สว่างสู ง เกิ ดความร้ อนต่ ามาก มี หลากหลายขนาด เช่ น 3mm , 5mm และ 8mm เป็ นต้น
และมีหลากหลายสี เช่น สี แดง , สี ขาว , สี เขียว , สี ม่วงและสี ส้ม เป็ นต้น
1.4.2 Solarcellคืออุปกรณ์สาหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ าโดยการนา
สารกึ่งตัวนาเช่น ซิ ลิคอนซึ่ งมีราคาถูกที่สุดนามาผ่านกระบวนการผลิตให้เป็ นเซลล์แสงอาทิตย์การ
ทางานของเซลล์แสงอาทิตย์ในทันทีที่มีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์รังสี ดวงอาทิตย์ซ่ ึ งเป็ นคลื่ น
แม่เหล็ กไฟฟ้ าจะถ่ า ยเทพลังงานให้แก่ Electronใน เซลล์แสงอาทิ ตย์หากมี พลังงานมากพอก็จะ
กระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของ Atom และสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเมื่อ Electron มีการ
เคลื่อนที่ผา่ นรอยต่อของสารกึ่งตัวนาจนครบวงจรก็จะทาให้เกิดไฟฟ้ ากระแสตรงขึ้น
เซลล์แสงอาทิตย์เป็ นพลังงานสะอาดและไม่สร้างมลภาวะใดๆ ให้กบั สิ่ งแวดล้อมขณะใช้งาน
1.4.3 แบตเตอรี่ แห้ง คืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้ าเคมี หนึ่ งเซลล์หรื อมากกว่า ที่มี
การเชื่อมต่อภายนอกเพื่อให้กาลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า
1.4.4 Solar charge controller คืออุปกรณ์เพื่อคอยควบคุมการชาร์ จไฟฟ้ าจากแผงโซล่าเซล
ลงสู่ แบตเตอรี่ จะมี หลักการทางานหรื อหน้าที่ จ่ายกระแสไฟเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ อยู่ในระดับต่ า
ตามที่แต่ละยี่ห้อตั้งค่ามา และทาการตัดการจ่ายกระแสไฟเพื่อไปประจุยงั แบตเตอรี่ เมื่อแรงดันของ
แบตเตอรี่ อยูใ่ นระดับที่สูงตามที่ได้กาหนดไว้เหมือนกัน เพื่อป้ องกันการ Over Charge
1.4.5 แผ่นปริ้ น คือแผงที่มีลายทองแดงนาไฟฟ้ าอยูใ่ ช้สาหรับต่อวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
เพื่อประกอบเป็ นวงจรแทนการต่อวงจรด้วยสายไฟ ซึ่ งมีความซับซ้อนและยุง่ ยาก โดยแผงวงจรนี้
อาจมีเพียงด้านเดียวหรื อสองด้านหรื อสามารถวางซ้อนกันได้หลาย ๆ ชั้น (Multi layer) ได้เช่นกัน
ตามความต้องการของผูอ้ อกแบบ
1.4.6 ไอซี คือสิ่ งประดิษฐ์ที่รวมชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆที่ประกอบเป็ นวงจรหรื อส่ วน
ของวงจรที่มีขนาดเล็กไว้ในตัวเดียว ชิ้นส่ วนต่างๆเหล่านี้ ได้แก่ ทรานซิ สเตอร์ ตัวต้านทาน ไดโอด
เป็ นต้น ดัง นั้น ไอซี จึ ง มี ห ลายขา ไอซี มี หลายชนิ ด แล้ว แต่ ห น้า ที่ ก ารท างานและจะมี หมายเลข
ประจาตัว
1.4.7 ทรานซิสเตอร์คือเป็ นอุปกรณ์สารกึงตัวนาที่สามารถควบคุมการไหลของอิเล็กตรอน
ได้ ใช้ทาหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้ า, เปิ ด/ปิ ดสัญญาณไฟฟ้ า, ควบคุมแรงดันไฟฟ้ าให้คงที่, หรื อกล้ า
สัญญาณไฟฟ้ าเป็ นต้
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1.4.8 ซ็อกเก็ตไอซี คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการลองรับไอซี กบั แผ่นปริ้ นเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนใน
เวลาที่ไอซี เกิดการชารุ ด
1.4.9 7 segment คือหน้าจอแสดงผลตัวเลข - ตัวอักษร (ได้บางตัว) ที่มีหน้าจอทามาจาก
การจัดวางหลอด LED ในแนวยาว เมื่อทาให้หลอด LED แต่ละดวงติดพร้อมกัน ก็จะทาให้แสดง
ออกมาเป็ นตัวเลขทรงเหลี่ยมได้
1.5 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากโครงงาน
1.5.1 ได้ความรู้จากการศึกษาหลักการทางานของSolarcell
1.5.2 ได้ความรู้จากการศึกษาหลักการทางานของ 7 segment
1.5.3 ได้ความรู ้กฎของการใช้ความเร็ วที่เหมาะสมของแต่ละสถานที่
1.5.4 ได้ทางานเป็ นทีมและแบ่งหน้าที่ในการทางาน

