ชุ ดระบบเตือนภัยทางข้ ามทางรถไฟ
นายบริ พตั ร แซมทอง
นายดิศรณ์ มุทธเมธา
นายวิทยา เสาโมก
นายพลวัฒน์ วรคา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง ชุดระบบเตือนภัยทางข้ามทางรถไฟ เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดสาธิ ตการใช้
ชุดตรวจจับวัตถุดว้ ยแสงในการควบคุมสัญญาณไฟควบคุมทางข้ามทางรถไฟ ชุดระบบเตือนภัยนี้ ประกอบด้วย
ส่วนควบคุมหลัก ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รับค่าจากชุดตรวจจับวัตถุดว้ ยแสงตรวจจับการเคลื่อนที่ของ
รถไฟ ในรู ปแบบสัญญาณวิทยุความถี่ 173.050 เมกะเฮิรตซ์ และความถี่ 173.900 เมกะเฮิรตซ์ แล้วเปลี่ยนเป็ น
ไฟฟ้ ากระแสตรงเพื่อไปควบคุมส่ วนแสดงผลแบบสัญญาณไฟและเสี ยงเตือน การทดลองใช้วตั ถุแผ่นทึ บแสง
จาลองเป็ นรถไฟ วิง่ ผ่านระบบเตือนภัยทั้งไปและกลับจานวน 20 ครั้ง ผลปรากฏว่า ชุดตรวจจับด้วยแสงและ ส่ วน
แสดงผล มีประสิ ทธิภาพการทางานเป็ น 100 % และ 95 % ตามลาดับ ส่วนประสิ ทธิภาพการทางานรวมของระบบ
เตือนภัยมีค่า 95 % ทั้งนี้ เนื่ องจากขณะการทดลองมีคลื่นสัญญาณวิทยุอื่นรบกวน ทาให้เกิดปั ญหาในการสื่ อสาร
ภายในระบบ
1. บทนา
*******รถไฟเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่อยูค่ ู่กบั คนไทยมาเนิ น
นาน การเดิ น ทางโดยรถไฟมี ท้ ั งความสะดวก
รวดเร็ ว ราคาไม่แพง จึ งทาให้เป็ นที่ ไว้วางใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ ถึงแม้จะเป็ นที่ พอใจ แต่ก็จะได้ยินข่าว
บ่ อ ยครั้ งเรื่ อ งอุ บัติ เ หตุ ท างรถไฟ จึ ง ท าให้ค นใช้
บริ การรถไฟมีการชัง่ ใจในการใช้บริ การเป็ นได้ ซึ่ ง
อุบัติ เหตุที่ เกิ ด ขึ้ น ส่ ว นใหญ่น้ ัน จะเกิ ด ขึ้ น บริ เวณ
ทางข้ามทางรถไฟโดยทั้งสิ้ น โดยปั จจัยหลักหนึ่ งที่
ทาให้เกิ ดอุบตั ิเหตุทางรถไฟ คือตรงทางข้ามรถไฟ
ไม่มีเ หล็ก กั้นหรื อสิ่ งที่ เ ป็ นลัก ษณะของการเตื อ น
เมื่อรถไฟมาถึงทางข้ามทางรถไฟ ทาให้ลกั ษณะการ
เกิ ดอุบตั ิ เหตุรถไฟชนรถยนต์ บริ เวณทางข้ามทาง
รถไฟที่ ไ ม่ มี ก ารเตื อ นเมื่ อ รถไฟมาอยู่บ่ อ ยครั้ ง ปี
พุทธศักราช 2554 ที่ ผ่านมา จะพบว่าสถิติการเกิ ด
อุบตั ิเหตุทางรถไฟ เกิดอุบตั ิเหตุท้ งั หมด 502 ครั้ง มี

ผูบ้ าดเจ็บทั้งสิ้ น 228 คน และผูเ้ สี ยชี วิต 104 คน
ข้อ มู ล ดัง กล่ า วการรถไฟประเทศไทย ได้บัน ทึ ก
สถิติไว้
*******ทางข้ามรถไฟในต่างจังหวัด หรื อทางข้าม
ที่ไม่มีเหล็กกั้นรถไฟ ไม่มีไฟฟ้ า ซึ่ งบริ เวณดังกล่าว
มีอตั ราเสี่ ยงที่ เกิ ดอุบตั ิเหตุสูงมาก การติดตั้งแต่ละ
จุดทางข้ามจะมี ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000,000 ถึ ง
6,000,000 บาท การน าเทคโนโลยีม าช่ ว ยแก้ไ ข
ปั ญหาในจุ ดนี้ ถือ ว่าแก้ปัญหาตรงจุ ดแต่ราคาแพง
เกิ น ไป จึ ง ได้คิ ด ค้น อี ก หนึ่ งวิ ธี ม าช่ ว ยประหยัด
ค่าใช้จ่ ายและทรั พยากร เครื่ องตรวจจับเซนเซอร์
รับ - ส่ งสัญญาณวิทยุ จะช่วยให้ทางข้ามรถไฟที่อยู่
ห่างไกลสิ่ งต่างๆ ทั้งไฟฟ้ า และเหล็กกั้นรถไฟ ได้มี
ความปลอดภัย หรื อเพิ่มความระมัดระวังการข้าม
ทางรถไฟมากขึ้ น ช่ ว ยลดอุ บัติ เ หตุ ไ ด้ม ากขึ้ น มี
ความแน่ นอนและแม่ น ย าในการใช้ ท างข้ า ม

2. โครงสร้ างของระบบ

1

2

3

4

รู ปที่ 2.1 แผนผังการทางานของชุดระบบเตือนภัยทางข้ามทางรถไฟ
ความต้องการของระบบ คืออินพุต และอินพุต คื อ
ในลัก ษณะเสี ย งและแสง แล้ว เมื่ อ อิ น พุ ต ที่ อ ยู่
รถไฟ ถ้าให้อินพุตทางด้านซ้ายมือดังรู ปที่ 2.1 เป็ น
ทางด้านขวามือดังรู ปที่ 2.1 เป็ นอินพุตสอง ทาให้
อินพุตแรก ทาให้เซนเซอร์ ตรวจจับตัวที่ 1 และ 2
เซนเซอร์ ตรวจจับตัวที่ 3 และ 4 ทางานตรวจจับ
ทางานตรวจจับ แล้วค่ าจะถู กส่ งไปยัง ชุ ด ควบคุ ม
แล้วค่าจะถูกส่ งไปยังชุ ดควบคุ มหลักเช่นกัน โดย
หลัก โดยการนาพาข้อมูลที่ได้มานั้น ทาโดยวิธีการ
การน าพาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม านั้ น ท าโดยวิ ธี ก ารส่ ง
ส่ งสัญญาณวิท ยุสื่อสาร และรั บโดยสัญญาณวิท ยุ
สั ญ ญาณวิ ท ยุ ส ารสื่ อ และรั บ โดยสั ญ ญาณวิ ท ยุ
สื่ อสารมายังชุดควบคุมหลัก แล้วชุดควบคุมหลักจะ
สื่ อสารมายังชุดควบคุมหลัก แล้วชุดควบคุมหลักจะ
ทาการประมวลผลโดยชุ ดคาสั่ง ที่ เขี ยนขึ้ นมา พอ
ทาการประมวลผลโดยชุ ดคาสั่ง ที่ เขี ยนขึ้ นมา พอ
ประมวลผลเสร็ จแล้ว ก็จะแสดงผลออกมาให้เปิ ด
ประมวลผลเสร็ จแล้ว ก็จะแสดงผลออกมาให้ปิ ด
การทางานชุดแสดงผล ที่อยูใ่ นรู ปแบบการแสดงผล
การทางานชุดแสดงผล

2.1 วงจรควบคุมหลัก

รู ปที่ 2.2 วงจรควบคุมหลักใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F628A
*******จากรู ปที่ 2.2 เมื่อกดสวิตซ์ รี เซต (RESET)
จากชุดเซนเซอร์จะทาการประมวลผลจากโปรแกรม
เพื่อเคลียร์ ค่าต่างๆ ให้พร้อมจะทาการรับข้อมูลจาก
ที่ ไ ด้เ ขี ย นขึ้ น มาและส่ ง ข้อ มู ลที่ ป ระมวลผลเสร็ จ
ชุดเซนเซอร์ (Sensor) โดยชุดเซนเซอร์ ที่ส่งค่าไปที่
แล้วออกทางพอร์ ต RB2 (ขา 8) และ RB3 (ขา 9)
พอร์ต RA0 (ขา 17) และ RA1 (ขา 18) เมื่อรับข้อมูล
เพื่อที่จะทาการแสดงผลคาสัง่ ออกมา
2.2 วงจรขยายแรงดันขับอุปกรณ์ แสดงผล

รู ปที่ 2.3 วงจรขยายแรงดันขับอุปกรณ์แสดงผล

*******จากรู ปที่ 2.3 เมื่อได้รับคาสั่งมาจากวงจร
ควบคุมหลักให้เปิ ดการทางาน แรงดันไฟ 5 โวลต์
จากพอร์ ต RB2 ผ่านตัวต้านทาน 1KΩ เพื่อกาหนด
ก ร ะ แ ส ใ ห้ ท ร า น ซิ ส เ ต อ ร์ ข า B แ ล้ ว เ มื่ อ
ทรานซิ สเตอร์ ทางาน จะทาให้รีเลย์ทางาน และทา
ให้เกิ ดการส่ งผ่านสัญญาณมาทาให้เสี ยงเตือนจาก
ไซเรนเสี ยงทางาน
2.3 วงจรเร็กกูเลเตอร์ 5 โวลต์

*******จากรู ปที่ 2.5
เซนเซอร์ ใช้ ห ลอด
ไดโอดเปล่งแสงแบบอิ นฟราเรด ในการตรวจจับ
วัตถุ โดยค่าได้มาจากการตรวจจับจะออกมาใน
รู ป แบบของไฟฟ้ ากระแสตรง 12 โวลต์ ใช้
แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง 12 โวลต์
2.5 บล็อกไดอะแกรมวิทยุสื่อสาร
1) ภาคส่งสัญญาณ
Switch
PTT

DIA
IC

BUFF

TX – RX
SW

LPF

VCC
REG

ANTENNA

DRIVE
AMP

รู ปที่ 2.4 วงจรเร็ กกูเลเตอร์ 5 โวลต์
*******จากรู ปที่ 2.4 แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง
12 โวลต์ เมื่อจ่ายไฟเข้ามาจะผ่านตัวเก็บประจุ 1000
µF โดยตัวเก็บประจุทาหน้าที่ กรองสัญญาณ และ
เรี ยงกระแสที่ เ ข้า มา และส่ งไปยัง ยังไอซี เร็ คกูเ ล
เตอร์ 7805 เพื่ อ รั กษาระดับ แรงดัน ให้ค งที่ ต ามที่
ต้องการ คือ ระดับแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 5 โวลต์
ส่ ว นตัว เก็ บ ประจุ ค่ า 100 µF ท าหน้ า ที่ ก รอง
สัญญาณ และเรี ยงกระแสอี กครั้ งก่ อนออกสู่ วงจร
ต่อไป
2.4 วงจรเซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุ

RELAY

รู ปที่ 2.5 วงจรเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ

50-100
mW

PWR
AMP

ANT
SW

LPF

รู ปที่ 2.6 บล็อกไดอะแกรมภาคส่งสัญญาณ
*******จากรู ป ที่ 2.6 เมื่ อ ได้รั บ สั ญ ญาณจาก
Switch PTT ค่าจะถูกส่ งไปยัง DIA IC เพื่อ
ประมวลผล ค่ า ที่ ไ ด้ รั บ เข้ า มาผ่ า นไปยัง BUF
(Buffer) วงจนกันชนโดย BUF จะมี VCC REG
เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงเพื่อรั กษาระดับแรงดันของ
BUF แล้วผ่านไปยัง TX - RX SW เพื่อแยกคาสั่งว่า
จะส่ง หรื อจะรับสัญญาณ โดยจะต้องเป็ นความถี่ต่า
ที่จะผ่านไปได้คือ LPF (Low Pass Filter) ต่อไปยัง
DRIVE AMP ถึง PWR AMP โดยระหว่าง DRIVE
AMP กับ PWR AMP ต้องการกาลังงาน 50-100
เมกกะวัต ต์ จนมาถึ ง ANT SW
พร้ อ มที่ จ ะ
Oscillator สัญญาณเพื่อส่ งออกไปตามเสาอากาศ
โดยความถี่น้ นั จะต้องเป็ นความถี่ต่าที่ จะผ่านไปได้
คือ LPF

2) ภาครับสัญญาณ
ANTENNA

LPF

ANT
SW

TX – RX
SW

BUF

RF
AMP

BUF

X-TAL
BUF

IF
AMP

IC

LED

รู ปที่ 2.7 บล็อกไดอะแกรมภาครับสัญญาณ
*******จากรู ปที่ 2.7 เมื่อได้รับสัญญาณเข้ามายัง
เสาอากาศ ถือได้วา่ มีการส่ งสัญญาณเข้ามายังตัวรับ
สัญญาณ แล้วสัญญาณเข้ามายัง ANT SW เพื่ อ
Oscillator ความถี่ ที่ ไ ด้รั บ เข้า มา โดยความถี่ น้ ัน
จะต้องเป็ นความถี่ต่ าที่ จะผ่านไปได้คือ LPF (Low
Pass Filter) ผ่านไปยัง TX - RX SW เพื่อแยกคาสั่ง
ว่า จะส่ ง หรื อ จะรั บสัญญาณ แล้วผ่านไปยัง BUF
(Buffer) วงจนกัน ชน ผ่านภาค RF AMP (RF
Amplifier) แล้วเข้าสู่ BUF (Buffer) อีกหนึ่ งครั้ ง
แล้วผ่านไปยัง X-TAL BUF (Crystal Buffer) ซึ่ ง
เป็ นวงจรกันชนของอุปกรณ์ผลิตความถี่ ผ่านเข้าสู่
ภาค IF AMP (IF Amplifier) และเข้าสู่ IC เพื่อ
ประมวลผล แล้วออกสู่ไดโอดเปล่งแสง (LED)
2.6 วงจรชุดเซนเซอร์ ต่อร่ วมภาคส่ งสัญญาณวิทยุ
PTT
RELAY1

RELAY2

รู ปที่ 2.8 วงจรชุดเซนเซอร์ต่อร่ วมภาคส่งสัญญาณ
วิทยุ
*******จากรู ปที่ 2.8 โดยคุณสมบุติของเซนเซอร์
แสดงดังรู ปสายสี น้ าตาล กับ สายสี น้ าเงิ น จะเป็ น

สายต่อกับแหล่งจ่ายพลังงานเพื่อเข้าสู่ ตวั อุปกรณ์ให้
สามารถใช้งานได้ และวิธีการนาอุปกรณ์เซนเซอร์
มาต่อใช้งานแบบอนุ กรมกัน คื อการนาสายสี ขาว
ของเซนเซอร์ ตวั ที่ 1 มาเชื่อมต่อเข้ากับสายสี ดาของ
เซนเซอร์ ตวั ที่ 2 ส่ วนสายดาของเซนเซอร์ ตวั ที่ 1
และสายขาวของเซนเซอร์ ต ัว ที่ 2 ต่ อ เข้า กับ ปุ่ ม
สวิตซ์ PTT ของอุปกรณ์วทิ ยุสื่อสาร
3. ผลการทดลอง
*******จากการทดลองของชุดระบบเตือนภัยทาง
ข้ามทางรถไฟ โดยใช้ไม้กระดานจานวน 1 แผ่น
ความกว้าง 37 เซนติเมตร ยาว 96 เซนติเมตร โดยใช้
ไม้กระดานแทนรถไฟ เพื่อทาการทดสอบเซนเซอร์
ชุดระบบเตือนภัยทางข้ามทางรถไฟ จากการทดลอง
จ านวน 20 ครั้ งแสดงผลการท างาน 19 ครั้ งไม่
แสดงผลการทางาน 1 ครั้ง
4. สรุปผลการทดลอง
*******วงจรทั้งหมดที่ได้สร้างขึ้น สามารถทางาน
ร่ วมกันได้ตามที่กาหนด และเมื่อนาไปทดสอบกับ
โปรแกรมที่เขียน ควบคุมการทางานของระบบ ผล
การทดลองปรากฏว่า ชุดแสดงผลเป็ นไซเรนแบบ
หมุนกับเสี ยงสามารถแสดงผลออกมาได้ ตาม
โปรแกรมในค่าที่ตรงกับค่าอินพุตที่
ไมโครคอนโทรลเลอร์รับเข้ามาโดยใช้เซนเซอร์เป็ น
ตัวตรวจจับวัตถุ
5. ข้ อเสนอแนะ
*******จากการท าโครงงานนี้ สามารถท าให้ชุ ด
ระบบเตือนภัยทางข้ามทางรถไฟ สามารถใช้งานได้
ดี ซึ่งการนาไปใช้งานต้องมีการออกแบบวงจรต่างๆ
และอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่จะใช้งาน โดย
หวังว่าโครงงานนี้จะเป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

