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P-ES12 
ตู้ไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย ์

Solar Traffic Light Box 
อาภาพล  มหาวีระ1, นครินทร์  ศรีปัญญา1 

1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขตสกลนคร 47160 
โทร 0-4277-2931โทรสาร 0-4277-2932E-mail:apapol.ma@rmuti.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างป้ายไฟจราจรแอลอีดีโดยจัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นป้ายเตือนบนท้องถนนช่วยลดอุบัติเหตุ เพ่ือความสะดวกใน
การนําไปใช้งาน คณะผู้จัดทําจึงได้ออกแบบป้ายจราจรแอลอีดีขนาด 50 × 50 เซนติเมตร โดยมีหลอดแอลอีดีแสดงผลท้ังหมด 1600 หลอด ป้าย
จราจรแอลอีดีจะมีการแสดงผลท้ังหมด 20 ป้าย แบ่งออกเป็นป้ายเตือนจํานวน 11 ป้ายและป้ายบังคับ 9 ป้าย โดยที่ป้ายไฟจราจรจะใช้พลังงานจาก
แหล่งจ่ายแบตเตอรี่ ซ่ึงแบตเตอร่ีสามารถประจุได้ท้ังกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 220 V และจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานท่ีได้จากเซลล์
แสงอาทิตย์ใน 1 วันจะได้ประมาณ 6.5 A จะสามารถจ่ายพลังงานให้กับป้ายจราจรท่ีใช้พลังงานสูงสุดได้ประมาณ 3 ช่ัวโมง โดยท่ีป้ายจราจรท่ีใช้
พลังงานสูงสุด คือป้ายอุบัติเหตุข้างหน้า ใช้พลังงานไป 2.70A ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าได้ 

คําสําคัญ: ป้ายไฟจราจร, เซลล์แสงอาทิตย์ 

1. บทนํา 
 ความปลอดภัยเป็นสิ่งท่ีสําคัญต่อการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากเป็นผลดีต่อผู้ขับขี่เองแล้วยังส่งผลดีต่อเพ่ือนร่วมทางรอบข้างแต่การเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนก็มากขึ้นทุกขณะซ่ึงเมื่อตัดปัจจัยของการเพิ่มปริมาณรถยนต์บนท้องถนนที่ทําให้ตัวเลขทางอุบัติเพิ่มมากข้ึนแล้ว  ความประมาทและการ
ขาดความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนนับว่าเป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้เกิดอุบัติเหตุ ดังน้ันการมีสัญลักษณ์ทางจราจรที่สามรถทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าใจได้
ตรงกันน้ันจึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ แต่ในปัจจุบันจะพบว่าภาพป้ายสัญญาณจราจรแบบเดิมๆท่ีมีการใช้งานทั่วไปตามท้องถนนน้ันจะเป็นเพียงแบบป้าย
สัญญาณจราจรแบบธรรมดาที่มีการนําเอาภาพสัญลักษณ์ทางจราจรมาติดไว้เท่าน้ันและยังไม่มีความหลากหลายในการใช้งานเท่าใดนัก อีกท้ังทําการ
ติดตั้งได้เฉพาะในส่วนของเขตชุมชนเท่าน้ัน เน่ืองจากจะต้องอาศัยไฟจากการไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างให้กับป้ายจราจร จึงทําให้ไม่สะดวกต่อการนําไปติดตั้ง
ในสถานท่ีท่ีห่างไกลจากชุมชน 
 จากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างป้ายไฟจราจรแอลอีดีขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนําไปติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้กับการใช้งาน
ในท่ีๆห่างไกลจากเขตชุมชนและกระแสไฟจากการไฟฟ้า เพราะได้มีการนําเอาพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ เช่น พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นต้นซ่ึงถือว่าเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพราะเลือกการใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ทําการประจุเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่
ทําให้สามารถจ่ายพลังงานได้แม้ในช่วงของเวลากลางคืนหรือจะในช่วงท่ีไม่มีแสงอาทิตย์ก็สามารถทําการชาร์จประจุจากแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 220 
โวลต์ได้  และจะมีแบบป้ายสัญญาณจราจรให้เลือกท้ังหมด 20 แบบ อีกท้ังมีการนําเอาหลอดแอลอีดีเข้ามาใช้ ซ่ึงสามารถเปล่งแสงออกมาได้ แสงท่ี
เปล่งออกมาจะประกอบด้วยคลื่นความถ่ีเดียวหรือเฟสต่อเนื่องกัน จะแตกต่างจากแสงธรรมดาที่คนท่ัวไปมองเห็นโดยหลอดไดโอดเปล่งแสงเมื่อทําการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่าน้ันประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างก็ยังดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็กๆอีกด้วย 

2. หลักการออกแบบ  
การทําวิจัยครัง้น้ีเป็นการพัฒนาป้ายไฟจราจรด้วยแอลอีดี และศึกษาระบบการทํางานของป้ายไฟจราจรดว้ยแอลอีด ีโดยมีระบบผังงานดังน้ี 

 

 
 

รูปที่ 1:แผนภาพโครงสรา้งของป้ายไฟจราจรแอลอีด ี
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 2.1. การออกแบบและสร้างจอแสดงผลแอลอีด ี
  การออกแบบป้ายไฟจราจรดว้ยแอลอีดีน้ัน คณะผู้จัดทําได้ยึดแบบขนาดของป้ายจราจร ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรภาค 1 ฉบับปี 
พ.ศ. 2531 เป็นเกณฑ์ ขนาดของป้ายมาตรฐานทั่วไป ขนาด 60 ซม. 75 ซม. และ 90 ซม.จากมาตรฐานขนาดของป้ายจราจร จึงได้สร้างป้ายไฟจราจร
ด้วยแอลอีดีขึ้นมาเพื่อให้ได้ขนาดตามมาตรฐานหรือใกล้เคียงกับมาตรฐานของป้ายจราจรดังน้ันคณะผู้จัดทําจึงได้ออกแบบป้ายไฟจราจรดังน้ี 
  2.2.1.การออกแบบป้ายไฟจราจร 
   การออกแบบป้ายไฟจราจรบังคับและป้ายเตือนท่ีแสดงด้วยข้อความ สัญลักษณ์หรือท้ังสองอย่างรวมกัน รวมท้ังป้ายแนะนําต่างๆ 
ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปใช้ปฏิบัติ แต่มิได้ห้ามท่ีจะปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ี โดยให้รักษาหลักการสําคัญเรื่องรูปร่างและสีของป้าย กล่าวคือป้ายในลักษณะเดียวกันให้ออกแบบเหมือนกัน รูปร่างและสีของป้ายให้มี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับป้ายท่ีทําหน้าท่ีเหมือนกันป้ายจราจรจะต้องมีลักษณะสําคัญคือ ผู้ใช้ทางต้องอ่านออกและเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้ในเวลา
อันสั้น โดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
   1) มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  
   2) อา่นออกได้ดี หมายถึง การท่ีมีขนาดตัวอักษรและสัญลักษณ์ท่ีสามารถอ่านเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 

2.2.2.  การออกแบบสญัลักษณ์ของป้ายจราจร 
ป้ายจราจรจะมีลักษณะต่างกันไปตามข้อกําหนดมาตรฐานสากลซ่ึงรูปแบบและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น รูปแบบ ตัวเลข สี ขอบป้าย จะมี

ความหมายและสื่อถึงประเภทและการใช้งานที่แตกต่างกันทางคณะผู้จัดทําได้ยึดแบบขนาดของป้ายจราจร ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรภาค 1 
ฉบับปี พ.ศ. 2531 [2] เป็นเกณฑ์ 

2.2.3.การออกแบบแผงจอแอลอีด ี
เมื่อทําการเปรียบเทียบระยะทางกับขนาดตัวอักษรนั้น คณะผู้จัดทําจึงได้ออกแบบแผงและจอแสดงผลแอลอีดีแบบดอทเมตริกซ์ขนาด 

10×10 ซม.โดยการออกแบบแผงจอแอลอีดีต้องคํานึงถึงคุณสมบัติของหลอดแอลอีดีด้วย เช่น ขนาดของหลอดแอลอีดี สีท่ีใช้ในการแสดงผล กระแส 
และแรงดันท่ีตกคร่อมหลอดด้วยดังน้ันคณะผู้จัดทําจึงได้เลือกใช้หลอดแอลอีดี2 สี คือสีแดงและสีเขียวท่ีเป็นแบบ SMD (surface mount device) 
ขนาด 3.2×2.7 มม.โดยที่สีแดงมีแรงดันตกคร่อมท่ี 2V กระแส 30mA และสีเขียวมีแรงดันตกคร่อมท่ี 2.3V กระแส 54mA แต่ถ้ามีกระแสท่ีไหลผ่าน
มากกว่าน้ีอาจจะทําให้หลอดแอลอีดีเสียหายได้ จึงได้คํานวณค่าความต้านทานท่ีนํามาจํากัดกระแสของหลอดแอลอีดีได้ดังรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2:วงจรของหลอดแอลอีด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3: โครงสรา้งหลอดแอลอีดีเมตริกซ์ 8 หลัก 8 แถว 
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 เมื่อเราได้คุณสมบัติของหลอดแอลอีดีแล้ว คณะผู้จัดทําจึงได้ออกแบบจอแสดงผลเป็นแบบดอตเมตริกซ์ซ่ึงจอแสดงผลแบบดอตเมตริกซ์น้ีจะ
เป็นกลุ่มของหลอดแอลอีดีท่ีนํามาต่อกันเป็นเมตริกซ์แบบ 8×8 โดยหลอดแอลอีดีท่ีนํามาแสดงผลแบบดอตน้ีจะมีสามสีให้เลือกในการแสดงผลไม่ว่าจะ
เป็น สีแดง สีเขียว สีเหลือง เป็นต้นรูปร่างลักษณะการต่อของหลอดแอลอีดีแสดงผลแบบดอตเมตริกน้ีจะแสดงดังรูปท่ี 3เพื่อให้ได้ขนาดของป้ายจราจร
แอลอีดีขนาด 50×50 ซม. จึงได้นําแผงจอแอลอีดีขนาด 10×10 ซม.ท่ีได้ออกแบบไว้แล้วน้ัน นํามาต่อกันเป็นแบบดอตเมตริกซ์แบบ 5×5(5 แถว 5 
หลัก) ซ่ึงรูปร่างลักษณะของแผงจอแสดงผลแอลอีดีแบบดอตเมตริกซ์น้ี จะแสดงดังรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปที่ 4: ลักษณะของแผงจอแอลอดีแีสดงผลขนาด 50×50 ซม. 
 
 เมื่อเราได้จอแอลอีดขีนาด 50×50cm แล้ว เราจึงนําหลอดแอลอีดมีาคํานวณหาค่าพลงังานท่ีหลอดแอลอีดีใช้งานทั้งหมด กรณีท่ีหลอดแอลอีดี
ติดหมดท้ังจอ ดังน้ันเราจะสามารถคํานวณการใช้พลังงานของหลอดแอลอีดีค่าพลังงานที่หลอดแอลอีดีใช้สูงสุดคือ 84 W/h 
 

ตารางที่ 2: ค่าพลงังานที่หลอดแอลอีดีใช้ท้ังหมดโดยแยกค่าพลังงานตามสีของหลอดแอลอีดี 
ช่วงเวลา VS IR IG IY R G Y 
1 ms 5 V 30 mA 54 mA 84 mA 30 W 54 W 84 W 
2 ms 5 V 30 mA 54 mA 84 mA 30 W 54 W 84 W 
3 ms 5 V 30 mA 54 mA 84 mA 30 W 54 W 84 W 
4 ms 5 V 30 mA 54 mA 84 mA 30 W 54 W 84 W 
5 ms 5 V 30 mA 54 mA 84 mA 30 W 54 W 84 W 
6 ms 5 V 30 mA 54 mA 84 mA 30 W 54 W 84 W 
7 ms 5 V 30 mA 54 mA 84 mA 30 W 54 W 84 W 
8 ms 5 V 30 mA 54 mA 84 mA 30 W 54 W 84 W 

 
2.2.4 การหาขนาดของแบตเตอรี ่

เน่ืองจากค่าพลังงานท่ีป้ายแอลอีดใีช้สูงสุดคือ 84 W/h จากตารางท่ี 2 และป้ายแอลอีดมีกีารใช้งานต่อเน่ือง 24 ช่ัวโมงเราจึงหาขนาด
ความจุของแบตเตอรี่หาท่ีคํานวณไดจ้ากสูตรตามสมการที ่(1) ดังน้ี 
 

batt

(84Watt/h)×24hAh =  
%DOD × V

(1) 

 
  เมื่อ Ah คือ  ความจุของแบตเตอรีใ่นการบรรจุพลงังาน  
   %DOD คือ  ค่าพลงังานท่ีแบตเตอรี่สามารถให้พลังงานได ้
   battV  คือ  แรงดันของแบตเตอร่ี 
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 ค่าพลังงานท่ีป้ายเตือนอุบัติเหตุใช้สูงสุดคือ 20.79 W/h หาขนาดความจุของแบตเตอรี่ได้ใหม่เมื่อโหลดมีการใช้งาน 24 ช่ัวโมงดังนั้นเลือกใช้
แบตเตอรี่ขนาด 12 V 70 Ah 

2.2.5 ชุดชาร์จแบตเตอรี ่
1) เครื่องชาร์จประจุแบตเตอรี ่12 Vด้วยไฟฟ้ากระแสสลบั 220 V 

 
รูปที่ 5: วงจรชาร์จแบตเตอรี ่

 
จากวงจรดังรูปท่ี 5 เป็นวงจรชาร์จแบตเตอรี่จากไฟฟ้ากระแสสลับ 220V ผ่านหม้อแปลงเป็น 20Vแรงดันไฟฟ้าท่ีออกมาจะเป็นไฟฟ้า

กระแสสลับ เมื่อผ่านชุดไดโอดบริดจ์ท้ังสี่ตัว จะได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงออกมา โดยมีคาปาซิสเตอร์กรองกระแสให้เรียบขึ้น แรงดันไฟฟ้าท่ีถูกแปลง
แล้วจะส่งต่อมายังไอซีเรคกูเลเตอร์และทรานซิสเตอร์ เพ่ือควบคุมแรงดันและกระแสให้เหมาะสมก่อนท่ีจะป้อนไปสู่การชาร์จแบตเตอร่ี โดยมีไดโอด 
1N5404 เป็นตัวกั้นกระแสไม่ให้ไหลย้อนกลับจากแบตเตอรี่เข้าสู่วงจรชาร์จ โดยแรงดันเอาต์พุตท่ีใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่จะใช้แรงดันท่ี 15V และ
กระแสชาร์จขณะแบตเตอรี่หมดประมาณ 4 A เมื่อทําการชาร์จแรงดันแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นกระแสจะลดลง เมื่อแรงดันแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจนถึง 13.8 V
วงจรจะตัดการชาร์จแบตเตอรี่ทันทีโดยมีออฟแอมป์เป็นตัวเปรียบเทียบแรงดัน 

2) เครื่องชาร์จประจุแบตเตอร่ี 12 V ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ทําหน้าท่ีควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่ จะทําให้ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ ซ่ึงต้องมีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า

กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจากแผงโซล่าเซลลส์ู่แบตเตอรีเ่ครื่องชารจ์ประจุแบตเตอรี่ท่ีเหมาะสมคือ 12V 5Aดังในรูปท่ี 6 ในการหาขนาดของเครื่องควบคุม
การประจุกระแสไฟฟ้าควรมีขนาดเกินกระแสไฟฟ้าของแผงโซลล่าเซลล์ซึ่งคํานวณได้จากสูตรตามสมการท่ี (2)  
 

Batt

Batt

PVC =
V

                                                            (2) 

 
 เมื่อ  BattC คือ ขนาดกระแสไฟฟ้า 

 PV  คือ กําลังวัตต์ของแผงโซล่าเซลล์ 

 BattV คือ แรงดันแบตเตอรี่ 
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3. โครงสร
 

 
 
 
 
 
 
 

จ
โครงสร้าง

4. ผลการ
จ

อะมอร์ฟัส
ของการแส
 4

กระแสเท่า
ความเข้มอ
จากการป
 

1 

2 

ร้างของป้ายไ

 

ากรูปท่ี 7 เปน็
มีความแข็งแร

รทดลอง 
ากการออกแ
ส [1] และเก็บ
สดงป้ายจราจ
.1.การเก็บผล

จากการเก็
ากับ 1.14 A โ
อ่อนมากน้อยเ
ระจุแบตเตอรี

6 

ไฟจราจรแอล

นการออกแบบ
รงและเคลือ่นย

บบและสร้างโ
ผลการประจุแ
รแบบต่างๆ ด้

ลการประจุแบต
บผลการประจ
โดยใช้การบันท
เพียงใด 
รี่ด้วยเซลล์แสง

รู

อีดี 

บโครงสร้างขอ
ย้ายได้สะดวก 

โครงงาน ผู้จัด
แบตเตอรี่ด้วย
ดว้ยเพื่อแสดงผ
ตเตอรี่ด้วยเซล
จุแบตเตอรี่กับ
ทึกข้อมูลในทุ

งอาทิตย์ ใน 1

รูปท่ี 6:เครื่อง

รูปท่ี7: โคร
องป้ายไฟจราจ

ดทําได้ดําเนิน
แรงดันไฟฟ้าก
ผลการมองเห็น
ลล์แสงอาทิตย์
บเซลล์แสงอาท
กๆ 5 นาที แล

 วัน จะได้กระ

3

งประจุแบตเตอ
 

รงสรา้งของปา้
จรแอลอีดีได้ออ

นการเก็บผลแ
กระแสสลับ 22
นและเวลาขอ
ย์แบบอะมอรฟ์ั
ทิตย์แบบอะม
ละมีการเก็บผ

ะแส 6.59A 

3 

4 

5 

อรี่พลังงานแส

หมายเ
หมายเ
หมายเ
หมายเ
หมายเ
หมายเ

ายไฟจราจรแอ
อกแบบขนาด

แบตเตอรี่จาก
20V ผ่านวงจ

องการแสดงผล
ฟัส 
มอร์ฟัส ซ่ึงเซล
ลผ่านอุปกรณ์

 
สงอาทิตย์ 

เลข 1   ส่วนข
เลข 2   จอแส
เลข 3   ไซเรน
เลข 4   คีย์แพ
เลข 5   ประตู
เลข 6   ล้อ

อลอีด ี
ตวัโครงให้มีค

แผงเซลล์แสง
รการประจุ จ
ลให้ชัดเจนมาก

ลล์แสงอาทิตย์
ณ์ตรวจวัดความ

ของโครง 
สดงผล 
น 
พด 
ตดู้านหลัง 

 

วามกวา้ง 90 

งอาทิตย์โดยแ
ากนั้นจึงทํากา
กขึ้น 

ย์ท่ีใช้มีขนาด 4
มเข้มแสงเพ่ือใ

ซม.ความสงู 1

แผงท่ีทําการวั
ารเก็บผลในส่

40 W แรงดั
ให้ทราบถึงช่ว

170 ซม. เพื่อใ

ัดนั้นเป็นแผง
วนของจอ แอ

ดันเท่ากับ 62.
วงเวลาท่ีแสงแ

ให้

แบบ
อลอีดี

.2 V 
แดดมี
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4

กระแสท่ีป

4

ป้าย และป
ละป้าย ดงั

.2.การเกบ็ผล
จากการเกบ็

ประจุแบตเตอรี
 

.3.การทดสอบ
จากการออ

ป้ายเตือนจําน
งตารางที่ 3 แ

 

การประจุแบต
บผลของการป
รี่ ดงันี ้

A
22

รูป

บการแสดงผล
อกแบบป้ายไฟ
นวน 11 ป้ายลั
และตารางท่ี 4 

 

จํานว
4

กระแ

 

จํานว
40

กระแ

 

จํานว
4

กระแ

เซลลแ์สง

รูป
ตเตอรีด้่วยระบ
ประจุแบตเตอ ี

AC
20V

ปที่ 9 การประ

ลของป้ายไฟจร
ฟจราจรแอลอีดี
ักษณะของสญั

ตารางท่ี
วนหลอดLED 
61 หลอด 
แสไฟท่ีใช้งาน 
2.26 A 
วนหลอดLED 
09 หลอด 
แสไฟท่ีใช้งาน 
2.04 A 
วนหลอดLED 
67 หลอด 
แสไฟท่ีใช้งาน 
2.14 A 

อาทิตย์ A

ปที่ 8: การวัดแ
บบไฟฟ้าพ้ืนฐา
รี่ด้วยไฟฟา้กร

ะจแุบตเตอรี่ด้

ราจรแอลอีดี
ดี ทางคณะผู้จั
ญญาณป้ายไฟ

 3  ลักษณะข

เคร่ือง
แบตเV

แรงดันและกร

านผ่านวงจรก
ระแสสลับ 220

วงจรการ
ประจุ

้วยระบบไฟฟา้
 

จัดทําได้ทํากา
จราจรในแตล่

ของสญัญาณป้
จ

ก

จ

ก

จ

ก

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจุ
เตอร่ี

A
V

ะแสขณะประ

การประจุที่สร้า
0V ผ่านวงจรก

A

V

าพื้นฐานผา่นว

รออกแบบให้
ละรูปแบบ ข้อม

า้ยไฟจราจรแ
จํานวนหลอดL

406 หลอด
กระแสไฟท่ีใช้

2.20 A
จํานวนหลอดL

467 หลอด
กระแสไฟท่ีใช้

2.14 A
จํานวนหลอดL

410 หลอด
กระแสไฟท่ีใช้

2.05 A

แบตV

จุแบตเตอรี่ 

างข้ึน 
การประจจุะทํ

แบตเต

วงจรการประจ

้สามารถแสดง
มูลจํานวนหลอ

แบบบังคับ 9 ป้
LED 
ด 
ช้งาน 

LED 
ด 
ช้งาน 

LED 
ด 
ช้งาน 

เตอร่ี

 

ทําการวัดค่าขอ

ตอร่ี
 

จุท่ีสร้างข้ึน 

งผลได้ 20 รูป
อดแอลอีดีท่ีใช

ปา้ย 

องแรงดันของแ

ปแบบ แบ่งออ
ช้และค่ากระแ

 

จํานวนหล
421 ห

กระแสไฟ
2.2

 

จํานวนหล
409 ห

กระแสไฟ
2.04

 

จํานวนหล
459 ห

กระแสไฟ
2.25

แบตเตอรี่และ

กเป็นป้ายบังค
แสไฟฟ้าท่ีใช้งา

ลอดLED 
หลอด 
ฟท่ีใช้งาน 
23A 
ลอดLED 
หลอด 
ฟท่ีใช้งาน 
4 A 
ลอดLED 
หลอด 
ฟท่ีใช้งาน 
5 A 

คับ 9 
านแต่
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5. สรุป 
จ

ในช่วงเวล
ของหลอด
จึงพิจารณ
หลอดแอล
A ส่วนป้า
เช่ือมต่อกั
แสงอาทิต
คือ ป้ายเตื
ประมาน 3
สามารถลด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ากงานวิจัยน้ีส
ลาตอนกลางวัน
ดแอลอีดีระหว่
ณาป้ายเตือนเนื
ลอีดีสูงกว่าการ
ยท่ีใช้พลังงาน
ับแผงเซลล์แส

ตย์ ใน 1 วัน จ
ตอืนอุบัติเหตขุ้
3 ช่ัวโมง ดังนั้
ดการใช้ไฟฟ้า

 

จํานวนห
778 

กระแสไ
2.7

 

จํานวนห
580 

กระแสไ
2.2

 

จํานวนห
692 

กระแสไ
2.4

สามารถนําไปใ
น  โดยมีภาพป
างสีแดงกับสีเ
นื่องจากมีการใ
รเปล่งแสงเพีย
นต่ําสุดคือ ป้าย
สงอาทิตย์ได้ใน
จะได้กระแส 6
ข้างหน้า สามา
นั้นในการชาร์จ
จากการไฟฟา้

ตารางท่ี 
หลอดLED 
หลอด 

ไฟท่ีใช้งาน 
70 A 
หลอดLED 
หลอด 

ไฟท่ีใช้งาน 
26 A 
หลอดLED 
หลอด 

ไฟท่ีใช้งาน 
42 A 

 

ใช้งานได้ดีบน
ป้ายสัญญาณจ
เขียวเพ่ือให้ได้
ใช้การผสมสีข
ยงสีเดียว เพรา
ยเตือนแนวทา
นพื้นท่ีไกลจาก
6.59Aสามารถ
ารถใช้งานได้ป
จแบตเตอรี่ด้ว
าได้ ซ่ึงจะช่วย

4  ลักษณะข

จํานวนหลอ
576 หลอ

กระแสไฟท่ีใ
1.94 A

เส้นทางการจร
จราจรหลักๆจ
ด้สีส้มส่วนป้าย
ของการเปล่งแ
าะฉะน้ันป้ายที
างด้านซ้ายแล
กแหล่งจ่ายแรง
ถนํามาคํานวณ
ประมาณ 2 ช่ัว
ยเซลล์แสงอา
ลดการสิ้นเปลื

 
 
 

องสญัญาณปา้

ดLED 
อด 
ใช้งาน 
A 

ราจรในช่วงเว
จํานวน 20 ป้า
ยบังคับจํานวน
แสงของหลอด
ท่ีมีการใช้พลัง
ละป้านเตือนแน
งดันไฟฟ้าเพือ่

ณหาเวลาในกา
วโมง ส่วนป้าย
าทิตย์ใน 1 วัน
ลอืงพลังงานได้

ายไฟจราจรแบ
จํานวนหลอด

560 หลอ
กระแสไฟท่ีใช

2.26 A
จํานวนหลอด

498 หลอ
กระแสไฟท่ีใช

2.18 A
จํานวนหลอด

674 หลอ
กระแสไฟท่ีใช

2.33 A

วลากลางคืน เน
าย แบ่งเป็นป้
น 9 ป้าย จะใช้
ดแอลอีดีมาพิจ
งงานสูงสุดคือ 
นวทางด้านขว
อมาใช้ในการช
ารใช้งานของป้
ยท่ีมีการใช้พลั
น สามารถใช้ง
ดอ้ีกทางหนึ่ง

บบเตือน 11 ป
ดLED 
ด 
ช้งาน 

ดLED 
ด 
ช้งาน 

ดLED 
ด 
ช้งาน 

จําน
5

กระ

นื่องจากกําลัง
ายเตือนจํานว
ช้หลอดแอลอีดี
จารณา เพราะ
ป้ายอุบัติเหตุ

วา มีค่ากระแส
ชาร์จประจุให้กั
ป้ายจราจรแบ
ังงานน้อยท่ีสุด
านป้ายจราจร

ปา้ย 

นวนหลอดLED
576 หลอด 
ะแสไฟท่ีใช้งาน

1.94 A 

งวัตต์ของหลอ
วน 11 ป้าย จ
ดีสีแดงเพียงสี
ะว่าใช้ค่ากระแ
ตุข่างหน้า มีค่า
สท่ีใช้งาน 1.9
กับแบตเตอรี่จ
บต่างๆได้ ซ่ึง
ดคือป้ายเตือน
รในแต่ละป้ายไ

 

จํานว
5

กระแ

 

จํานว
4

กระแ

 

จํานว
6

กระแ

D 

น 

อดแอลอีดีไม่เพี
จะใช้การผสมสี
เดียวเท่าน้ัน ด
แสไฟฟ้าในกา
าของกระแสไฟ
94 A ท้ังน้ียังส
ากการประจแุ
ป้ายท่ีมีการใช้
นแนวทางซ้าย
ได้ประมาณ 2

วนหลอดLED
30 หลอด 
แสไฟท่ีใช้งาน
2.22 A 
วนหลอดLED

498 หลอด 
แสไฟท่ีใช้งาน
2.18 A 
วนหลอดLED
74 หลอด 
แสไฟท่ีใช้งาน
2.34 A 

พียงพอที่จะให
สีของการเปล่ง
ดังน้ันทางผู้ทํา
รจ่ายให้กับกา
ฟฟ้าท่ีใช้งาน 
ามารถท่ีจะทํา

แบตเตอรี่ด้วยเ
ช้พลังงานมาก
ย สามารถใช้งา
2 – 3 ช่ัวโมงท

ห้แสง
งแสง
าวิจัย
ารขับ
2.70 
าการ
เซลล์
กท่ีสุด
านได้
ทําให้
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