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Abstract 

 This article has been created by the organizing committee. The Vehicle Safety Break Distance 

Alarming System Use LiDAR to study braking distance and alerts to reduce the risk of road accidents. 

Techniques and technologies used include LiDAR A1M8 It acts as an approach alert system that can tell 

the distance from the object. in conjunction with speed sensor use a speedometer sensor Then 

experiment to determine the braking distance if the car is approaching an object in front. Braking distance 

is also related to speed and distance. The results will be in the form of 3 sound frequency notifications. 

The test was conducted with 2 meter running conditions with simulated speed at 3 Levels: Level 1, Slow 

speed of 0.5Km/hour, warning distance at Safe alarm will alert at 0.37 meter, on level 2 medium speed 

1Km/hour, safe alarm will alert at 0.78 m, on level 3 high speed 1.6Km/hour, safe alarm will alert at 1.2 

meter. 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีคณะผูจัดทำไดสรางระบบเตือนภัยระยะเบรกของยานพาหนะใช LiDAR มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ

แจงเตือนระยะเบรกสำหรับลดความเสี่ยงจากการเกิดอบุตัเิหตุที่เกิดบนทองถนน เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช ไดแก LiDAR 

A1M8 ทำหนาท่ีเปนระบบแจงเตือนการเขาใกลวัตถุท่ีสามารถบอกระยะทางท่ีหางจากวัตถุได รวมกับการตรวจจับความเรว็

ใชเซนเซอรวัดความเร็วรอบ จากน้ันจึงทำการทดลองหาระยะการเบรกหากรถมีการเขาใกลวัตถุดานหนา ระยะการเบรกจะ

สัมพันธกับความเร็วและระยะทางดวย ผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปแบบการแจงเดือนความถี่เสียง 3 รูปแบบ การทดสอบดวย

เงื่อนไขการวิ่งที่ทางยาว 2 เมตร โดยมีการจำลองความเร็วที่ 3 ระดับ ไดแก ในระดับที่ 1 ความเร็วนอย 0.5 Km/hour 

ระยะแจงเตือนที่ปลอดภัยจะแจงเตือนที่ 0.37 เมตร, ในระดับที่ 2 ความเร็วปานกลาง 1Km/hour ระยะแจงเตือนท่ี
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ปลอดภัยจะแจงเตือนท่ี 0.78 เมตร, ในระดับท่ี 3 ความเร็วสูง 1.6Km/hour ระยะแจงเตือนท่ีปลอดภัยจะแจงเตือนท่ี 1.2 

เมตร 

 

คำสำคัญ: ไลดาร, อาดูโน, เซนเซอรวัดความเร็วรอบ 

 

1.บทนำ 

 1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

ทุก ๆ ปทั่วโลกมีอุบัติเหตุ มีจำนวนผูเสียชีวิตสูง

ถึง 1.35 ลานคนตอปจากการจราจร ในประเทศไทยมีอัตรา

การเสียชีวิตจากการจราจรบนทองถนนสูงสุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต โดยอยูที่ 32.7 คน ตอประชากร 1 แสน

คน [1] สำหรับในประเทศไทยขอมูล ณ ปงบประมาณ 

2564 จํานวนอุบัติเหตุจราจรทางบกนั้นมีมากถึง 70,056 

ครั้ง [2] 

ปญหานี้สงผลใหเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ

ทรัพยสินมากมายปจจัยที่กอใหเกิดปญหารถชนกันมปีจจัย

หลักไดแกปญหาความไมพรอมของรถยนตเชนเครื่องยนต

และระบบเบรกมีปญหา, ปญหาในเรื่องของสภาพแวดลอม

เชนฝนตก, พายุ, มีหมอกและปญหาจากพฤติกรรมของผู

ขับขี่เอง เปนสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุมากถึง 90 

% จากปญหาทั้งหมดดังที่กลาวมาผูจัดทำไดตระหนักถึง

ปญหา ในเรื่องของอุบัติเหตุบนทองถนนเหลานี้ ผูจัดทำจึง

ไดคิดออกแบบและสรางระบบเตือนภัยระยะเบรกของ

ยานพาหนะโดยใช LiDAR ขึ้นมา เพื่อแจงเตือนผูขับขี่กอน

เกิดการขับรถชนทายคันหนา เปนกรณีศึกษากับรถโมเดลท่ี

สรางข้ึน เน่ืองจากการใชรถทดลองจริงน้ันทำไดยาก โดยใช

เทคโนโลยีหลักคือ LiDAR A1M8 เปนอุปกรณตรวจจับวัตถุ 

เนื ่องจาก LiDAR เปนอุปกรณตรวจจับวัตถุที ่ต างจาก

เซนเซอรสวนใหญที่ตรวจจับพลังงานที่ปลอยออกมาจาก

วัตถุ แต LiDAR นั้นจะทำงานไดเหมือนกับเรดาร โดยจะ

ปลอยแสงเลเซอรแทนคลื ่นวิทยุหรือคลื ่นเสียง และวัด

ระยะเวลาที่จะกลับมาหลังจากชนวัตถุ การพิจารณาการ

ตรวจจับวัตถุจากความเร็วของแสงเลเซอรน้ัน จะทำให 

LiDAR สามารถวัดระยะทางท่ีแมนยำ 

วิธีการศึกษาภายในบทความนี้ ประกอบดวย ศึกษาระยะ

หยุดรถ การออกแบบระบบตรวจจับความเร็ว การออกแบบ

ระบบตรวจจับวัตถุใช LiDAR การคำนวณหาระยะหยุดท่ี

เหมาะสม การทดลอง ที่ความเร็ว 3 ระดับ คือความเร็วต่ำ 

ความเร็วปานกลาง และความเร็วสูง (เปนความเร็วจำลองท่ี

ความเร็วสูงสุด 1.6 กิโลเมตรตอชั ่วโมง) เพื ่อการนำไป

ประยุกตใชแจงเตือนกับรถยนต และยังสามารถนำระบบ

แจงเตือนนี้ไปใชงานรวมกับโครงการอื่น เชนการแจงเตอืน

สิ่งกีดขวางสำหรับงานพัฒนาหุนยนตเคลื่อนท่ีอัตโนมัติ 

 

1.2.วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาการทำงานของ LiDAR 

 1.2.2 เพื ่อศึกษาและออกแบบระบบแจงเตือน

การเขาใกลวัตถุแจงเตือนการชนโดยใช LiDAR 

 1.2.3 เพื ่อศึกษาและออกแบบระบบการตรวจ

ความเร็วของรถยนต 

 1.2.4 เพื ่อศึกษาระยะการเบรกของรถยนตท่ี

สัมพันธกับความเร็วและระยะทาง กรณีศึกษา แบบจำลอง

รถมีอัตราสวนประมาณ 1:10 ของขนาดจริง ความเร็วสูงสดุ

ไมเกิน 1.6 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

 1.2.5 เพื่อออกแบบโปรแกรมวิเคราะหการแจง

เตือนการชนท่ีสัมพันธกับความเร็วและระยะทาง 

 

 1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 1.3.1. อุบัติเหตุสวนใหญมักเกิดจากการเบรกไม

ทัน 

 1.3.2. การเบรกในแตละครั้ง จะตองมีระยะเวลา

ในการตัดสินใจบวกเพ่ิมเขามาดวย 
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 1.3.3. หากมีอุปกรณชวยแจงเตือนระยะเบรก

กอนท่ีจะชนรถคันหนาจะสามารถชวยลดอุบัติเหตุ 

 

 1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.4.1. ใช LiDAR A1M8 ตรวจจับสิ่งกีดขวาง 

 1.4.2. LiDAR A1M8 สามารถตรวจจับวัตถุหรือ 

รถยนตจำลองคันขางหนา พรอมแจงเตือนไดในระยะไม

นอยกวา 0.15 เมตร และไมเกิน 12 เมตร 

 1.4.3. การตรวจจับความเร็วของรถใชรถจำลอง 

 1.4.4. แบบจำลองรถที ่ ใช  ในการทดลองมี

อัตราสวนประมาณ 1:10 ของขนาดจริง ความเร็วสูงสุดไม

เกิน 1.6 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

 1.4.5. ระบบนี้ออกแบบเพื่อใชสำหรับตรวจจับ

การเคลื่อนท่ีในแนวตรง 

 1.4.6. LiDAR A1M8 ที่ออกแบบนี้ใชไดเฉพาะ

พื้นที่ที่สภาพอากาศปกติ ในกรณีที่ฝนตกหรือมีหมอกจะ

ลดทอนประสิทธิภาพการตรวจจับของ LiDAR 

 

 1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.5.1. LiDAR ยอมาจาก: Light Detection And 

Raging 

 1 . 5 . 2 .  RPM ย  อมาจาก :  Revolutions Per 

Minute หมายถึงจำนวนครั้งที่หมุนรอบตัวเองตอนาที ใช

เปนหนวยวัดความเร็วของการหมุนของอุปกรณ 

 1 . 5 . 3 .  AASHTO ย  อ ม า จ า ก :  American 

Association of State Highway and Transportation 

Officials สมาคมเจาหนาที่ทางหลวงและการขนสงแหงรัฐ

อเมริกัน 

 1.5.4. ความเรง (Acceleration), ความหนวง 

( Deceleration), ร ะ ย ะ ห  า ง ร ะ ห ว  า ง ร ถ  ( Gap 

Acceptance), ระยะ เวลาการตอบสนอง (Reaction 

Time) เปนตน 

 

 

 1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.6.1. ไดรับความรูจากการศึกษาและออกแบบ

ระบบแจงเตือนการเขาใกลวัตถุแจงเตือนการชนโดยใช 

LiDAR 

 1.6.2. ไดรับความรูจากการศึกษาและออกแบบ

ระบบการวัดความเร็วของรถยนต 

 1.6.3. ไดนำเทคนิคการวัดความเร็วของรถยนต 

และ การตรวจจับสิ ่งกีดขวางใช LiDAR ที ่ได ศ ึกษามา

ประยุกตกับงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐอื่น ๆ เชน หุนยนต

ตรวจจับสิ่งกีดขวาง 

 1.6.4. ไดเพื่อนำเทคนิคและวิธีการไปประยกุตใช

กับยานพาหนะ เพ่ือลดอุบัติเหตุบนทองถนน 

 

3.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 เทคโนโลยี LiDAR เปนอุปกรณตรวจจับวัตถุ 

เนื่องจาก LiDAR เปนอุปกรณตรวจจับ ที่ตางจากเซนเซอร

สวนใหญที ่ตรวจจับพลังงานที่ปลอยออกมาจากวัตถุ ซึ่ง 

LiDAR ทำงานไดเหมือนกับเรดารโดยจะปลอยเลเซอรแทน

คลื่นวิทยุและวัดระยะเวลาที่จะกลับมาหลังจากชนวัตถุ

ใกลเคียง เวลาระหวางพัลสเลเซอรเอาทพุต และพัลสท่ี

สะทอนออกมาทำให สามารถคำนวณระยะทางไปยังวัตถุ

แตละช้ินไดอยางแมนยำโดยพิจารณาจากความเร็วของแสง 

LiDAR จับจุดวัดระยะทางท่ีแมนยำดังกลาวไดหลายลานจุด

ในแต ละว ินาท ีซ ึ ่งสามารถสร างเมทร ิกซ   3 ม ิต ิของ

สภาพแวดลอมได [3, 4] ระยะมองเห็นสำหรับการหยุด 

ระยะการหยุดรถ ระยะหยุดรถโดยประมานบนในแนว

ระดับ ท่ีความเร็วออกแบบหาไดจากสมการ (1) [5] 

 

𝑑𝑑 = 0.039 𝑣𝑣^2/𝑎𝑎  (1) 

 

เมื่อ d = ระยะการหยุดรถ (เมตร) 

 v = ความเร็วออกแบบ (km/h) 

 a = อัตราการเรงหรือหนวง 
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จากการศึกษา [6] พบวา 90 เปอรเซ็นต ของผูขับข่ี หยุดรถ

ดวยการเรงหรือหนวง (a) เทากับ 3.4 𝑚𝑚/𝑠𝑠^2 (12.24 

km/h/s) ดังน้ัน AASHTO จึงแนะนำใหใชคา a เทากับ 3.4 

𝑚𝑚/𝑠𝑠^2 ในการหาคาระยะการหยุดรถ 

คาออกแบบระยะมองเห็นสำหรับหยุดรถมี 2 

สวนคือ ระยะรถวิ่งในชวง Reaction Time เวลาปฏิกิริยา

เบรก 2.5 วินาที และระยะการหยุดรถ โดยหาระยะหยุดรถ 

ไดจากสมการท่ี (2) 

 

𝑑𝑑 = 0.278𝑣𝑣𝑣𝑣 + 0.039 𝑣𝑣^2/𝑎𝑎  (2) 

  

เมื่อ  d = ระยะหยุดรถ 

 t = Reaction Time (2.5s) 

 v = ความเร็วออกแบบ (km/h) 

 a = อัตราการเรงหรือหนวง 

 

4.วัสดุ อุปกรณ และวิธีการวิจัย 

 การออกแบบโครงสรางของรถที่ใชในการทดลอง

การออกแบบโครงสรางของรถที่ใชในการทดลองมีขนาด

ของแผนอะคริลิค โดยมีความยาว 26 เซนติเมตร และกวาง 

15.5 เซนติเมตร จำนวน 2 แผน วางซอนกันเปน 2 ช้ัน โดย

แผนแรกนำมาเปนฐานไวสำหรับวางมอเตอรขับเคลื่อนรถ 

ขนาดของลอมีรัศมี 3.5 เซนติเมตร จำนวน 4 ลอ ดังรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 โครงสรางรถจำลองและลอรถ (หนวย: เซนติเมตร) 

 

 ออกแบบการวางตำแหนงของอุปกรณ คณะ

ผู จ ัดทำไดออกแบบการวางตำแหนงของอุปกรณโดย

แบงเปน 2 สวนหลัก คือ สวนแรกการวางตำแหนงอปุกรณ

ด  า นบน  ซ ึ ่ ง จ ะประกอบ ไปด  ว ย  LiDAR M8 -A1  , 

ไมโครคอนโทรลเลอร  Arduino Mega 2560, Motor 

Driver, Battery 18650, และสวนที ่ 2 ประกอบไปดวย 

Motor DC 4 ตัว , ติดตั้งโมดูล Speed Encoder LM393 

ท่ีลอเพ่ือวัดคาความเร็วของรถ ดังรูปท่ี 2 

 

 

 
รูปท่ี 2 ออกแบบตำแหนงการวางอุปกรณเปน 2 ช้ัน 

 

 
รูปท่ี 3 ตนแบบรถจำลองระดับปฏิบัติการ 
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รูปท่ี 4 LiDAR A1M8 ใชสำหรับตรวจจับวัตถุ 

 

 เปนตัวสแกนจาก Slamtec (Robopeak) ความถ่ี

ในการสแกน 5.5 ถึง 10 เฮิรตซ ความถี่ในการสุมตัวอยาง 

4000 - 8000 เฮิรตซ ระยะในการตรวจสอบสงูสุด 12 เมตร 

อินเตอรเฟสเปน UART (TTL) 

 

 
รูปท่ี 5 โมดูล Speed Encoder LM393 

 

 โมดูล Speed Encoder LM393 ความกวางของ

ชองเซนเซอร  5mm ใหเอาตพตุแบบ Digital จับความเร็ว

มอเตอร (ใชร วมกับลอ) การนับจำนวน ทำงานรวมกับ 

Arduino Mega 2560 โมดูลนี ้นำมาประยุกตใชเป นตัว

ตรวจวัดความเร็วของรถ 

 

Start

ตรวจสอบความเร็วของ

รถ

คํานวณระยะเบรกที่

ปลอดภัย

ตรวจสอบระยะหางจาก

คันหนา

อยูในระยะที่ 1

อยูในระยะที่ 3

อยูในระยะที่ 2

แจงเตือนเริ่มเขาใกล

แจงเตือนควรระวัง

แจงเตือนอันตราย

No

No

Yes

Yes

Yes

No

 
รูปท่ี 6 แผนผังการทำงานของระบบเตือนภัยระยะเบรก

ของยานพาหนะใชไลดาร 

 

 แผนผังการทำงานของระบบนั ้นเร ิ ่มจาก (1) 

ระบบวัดความเร็วรอบ เมื่อรถเริ่มวิ่ง เซนเซอรวัดความเร็ว

รอบ Speed Encoder จะตรวจจับและคำนวณความเร็ว

ของรถ , (2) ระบบตรวจสอบระยะหาง LiDAR น ั ้นจะ

ตรวจสอบระยะหางจากวัตถุดิบขวางหรือรถคันขางหนา, 

(3) ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Mega 2560 จะนำ

ขอมูลท่ีไดจาก เซนเซอรวัดความเร็วรอบ Speed Encoder 

และ ขอมูลระยะทางจาก LiDAR ท่ีตรวจสอบระยะหางจาก

รถคันหนามาทำการประมวลผล เพ่ือหาระยะแจงเตือนการ

เบรก, (4) การแจงเตือนจะกระทำโดยการสงเสียง โดยใช 

Buzzer ที่ความถี่ตางกัน 3 ระดับดังนี้ ระยะเริ่มเขาใกลจะ

ทำการสงเสียงเตือนผาน Buzzer ใชความถี่ 1Hz. ระยะท่ี
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ควรระวังจะใชความถี่ 2Hz. ระยะอันตรายจะใชความถี่ 4 

Hz. ตามลำดับ 

 

Arduino Mega 
2560

Bluetooth
HC-05

Tx3
Rx3

Tx
Rx

Vcc

GND

5V
GND

Cytron 3Amp 4V-16V DC 
Motor Driver (2 Channels)

5V
GND

M1B
M1A

M2B
M2A

VB+
VB-

M2A
M2B

M1A
M1B

Wheel
LEFT - Front

+ -

Wheel
LEFT - Back

+ -

Wheel
Right - Front

+ -

Wheel
Right - Black

+ -

10
11

6
7

5V
GND

Buzzer

-+

13
GND

Tx2
Rx2

5V
GND

RPLIDAR

GND
Rx
Tx
5V

GND
MOTORCTL

VMOTO3

Battery 18650 3 Pcs.
11.1 VDC/30A

-
+

-+
Ja

ck
 

DC

encoder sensor
vcc

GND

D0

GN
D

5V

5V
GND

2

 
รูปท่ี 7 ผังการเช่ือมตอสายไฟของระบบเตือนภัยระยะ

เบรกของยานพาหนะใชไลดาร 

 

 4.1 การออกแบบระบบวัดความเร็ว 

 การวัดความเร็ว v(m/s) สามารถคำนวณได

จากสมการ 

   v(m/s) = 2πr
60

N(rpm)                 (3) 

เมื่อ 

r  = รัศมี (เมตร) ในงานวิจัยน้ีใชคา 0.03 เมตร  

N  = จำนวนรอบตอนาที หนวยคือ rpm 

ตัวอยาง การคำนวณหาความเร็ว v(m/s) 

เมื่อ  

N(rpm) = 10 รอบตอนาที 

𝑟𝑟 = รัศมี 30 มิลลิเมตร 

จากสมการท่ี (3)   

         แทนคา  v(m/s) = 2π0.03
60

10(rpm) 

 

         จะได v(m/s) = 0.03 m/s            
 

 เมื่อความเร็วท่ีออกแบบมีหนวยเปน km/h ดังน้ัน

ตองแปลงคาที่ไดจากหนวยเปน m/s ใหเปนหนวย km/h 

คาที่ออกแบบการหากิโลเมตรตอชั่วโมง (km/h)  สามารถ

แปลงคาไดจากสมการท่ี (4) 

 

              km/h = v (3.6 km/h) (4) 

 

ท่ีมาของ 3.6 km/h คือ 

1𝑚𝑚/ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  

1
1,000

1
3,600

 = 3.6 𝑘𝑘𝑚𝑚/ℎ 

 

 4.2 การออกแบบระบบตรวจจับวัตถุใช LiDAR

 
รูปท่ี 8 การออกแบบระบบตรวจจบัวัตถุใช LiDAR 

 

 Tx2, Rx2 Arduino Mega 2560 ทำหนาท่ีสื่อสาร

กับ LiDAR ดวย baud rate 9600 เพื ่ออานคา distance 

ท่ีไดจาก LiDAR 

 

 4.3 การคำนวณระยะแจงเตือนการเบรก 

 คาที่ออกแบบระยะการมองเห็นโดยหาระยะการ

แจงเตือนสามารถหาไดจากสมการที่ (2) จากการศึกษาท่ี

ผานมาพบวา ประมาณรอยละ 90 ของผูขับขี่หยุดรถดวย

ความหนวง a = 3.4m/s ดังนั้น AASHTO จึงแนะนำใหใช

คา a มีคาเทากับ 3.4m/s ในการหยุดรถ 

การคำนวณหาระยะทางการแจงเตือนการเบรก (d) 

เมื่อ v =  0.22  km/h 

จากสมการ (2) d = 0.278vt + 0.039 v2

a
 

แทนคา d = 0.278(0.22)(2.5) + 0.039 0.222

3.4
 

จะได d = 0.15 m 
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การคำนวณหาระยะทางการแจงเตือนการเบรก (d) 

เมื่อ  v =  2.0  km/h 

จากสมการ (2) d = 0.278vt + 0.039 v2

a
 

แทนคา d = 0.278(2.0)(2.5) + 0.039 2.02

3.4
 

จะได d = 1.84 m 

 

ตารางท่ี 1 ระยะแจงเตือนท่ีไดจากการคำนวณ 

RPM 

ความเร็ว ความเร็ว ระยะแจงเตือนที่ปลอดภัย 

 (vm/s) (vkm/h )  
ระยะที่

คำนวณ 

ระยะที่

เลือกใช  

25 0.06 0.22 0.15 0.15 

50 0.16 0.54 0.37 0.4 

70 0.21 0.76 0.53 0.5 

100 0.31 1.12 0.78 0.8 

120 0.37 1.3 0.94 1 

150 0.47 1.69 1.2 1.2 

170 0.53 1.91 1.36 1.4 

200 0.62 2.2 1.6 1.6 

 

ผูวิจัยไดแบงความเร็วท่ีใชในการทดลองออกเปน 3 ชวงดังน้ี  

1. ความเร ็วในระดับที ่ 1 (ความเร็วประมาณ +/- 0.5 

Km/h) จำลองการขับรถชา 

2. ความเร ็วในระดับที ่ 2 (ความเร ็วประมาณ +/- 1.0 

Km/h) จำลองการขับรถปกติ 

3. ความเร ็วในระดับที ่ 3 (ความเร็วประมาณ +/- 1.6 

Km/h) จำลองการขับรถเร็ว 

 

หมายเหตุ 

 ความเร็วที่ใชในการทดลองทั้ง 3 ระดับจะขึ้นอยู

กับความเร็วสูงสุดท่ีมอเตอรสามารถทำได 

 

5.ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาและทดลองพบวาระบบเตือนภัย

ระยะเบรกของยานพาหนะใชไลดาร ทั้ง 3 ระดับ ความเร็ว 

คือ ระดับ1 ชา ระดับ 2 ปกติ และระดับ 3 เร็ว เพื ่อหา

ระยะการเบรกที่เหมาะสมของความเร็วแตละระดับ ระยะ

เบรกก็จะแบงออกเปน 3 ระดับเชนกัน ไดแก 1. ระยะเริ่ม

เขาใกล 2. ระยะแจงเตือนระยะที่ควรระวัง และ 3. ระยะ

แจงเตือนระยะอันตรายโดยทดลองในแตละระดับจำนวน 

10 ครั้ง 

 5.1 ผลการทดลองระบบของรถที่มีความเร็วใน

ระดับท่ี 1 จำลองการขับรถชา 

 ความเร็วประมาณ 0.5Km/h ระยะทางความยาว

ของถนนท่ีใชในการทดลอง 200 เซนติเมตร ท้ังหมดจำนวน 

10 ครั้ง พบวาความสามารถในการแจงเตือนคณะผูจัดทำได

ค ิดเปนรอยละ 70 ของจำนวนที ่สามารถแจงเตือนได

คาเฉลี่ยของแตละระยะดังน้ี 

 5.1.1 แจงเตือนระยะเริ่มเขาใกลชวง (0.42-0.6 

เมตร) ระบบจะทำการแจงเตือนอยูท่ี 0.6 เมตร 

 5.1.2 แจงเตือนระยะที่ควรระวังชวง (0.38-0.42 

เมตร) ระบบจะทำการแจงเตือนอยูท่ี 0.42 เมตร 

 5.1.3 แจงเตือนระยะอันตราย (0.38 เมตร) 

ระบบจะทำการแจงเตือนอยูท่ี 0.38 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 การทดลองระบบของรถท่ีมีความเร็วในระดบัท่ี 1 

จำลองการขับรถชา 
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ตารางท่ี 2 ระยะแจงเตือนจากการทดลองการขับรถชา 

การ

ทดลอง 

ความสามารถในระยะการแจงเตือน 

แจงเตือน

เร่ิมเขา

ใกล 

0.42-

0.6m 

แจง

เตือน 

ควร

ระวัง 

0.38-

0.42m 

แจง

เตือน

อันตราย 

0.38m 

การ

แจง

เตือน 

คร้ังที่ 1 0.6 0.42 0.38   

คร้ังที่ 2 0.59 0.43 0.38   

คร้ังที่ 3 0.6 0.42 0.38   

คร้ังที่ 4 0.6 0.42 0.39   

คร้ังที่ 5 0.6 0.41 0.38   

คร้ังที่ 6 0.58 0.42 0.37   

คร้ังที่ 7 0.6 0.42 0.38   

คร้ังที่ 8 0.6 0.42 0.38   

คร้ังที่ 9 0.6 0.42 0.38   

คร้ังที ่10 0.6 0.42 0.38   

คาเฉลี่ย 0.6 0.42 0.38   

 

 5.2 ผลการทดลองระบบของรถที่มีความเร็วใน

ระดับท่ี 2 จำลองการขับรถปกติ 

 ความเร็วประมาณ 1Km/h ระยะทางความยาว

ของถนนท่ีใชในการทดลอง 200 เซนติเมตร ท้ังหมดจำนวน 

10 ครั้ง พบวาความสามารถในการแจงเตือน คิดเปนรอย

ละ 70 ของจำนวนท่ีสามารถแจงเตือนได 

 5.2.1 แจงเตือนระยะเริ่มเขาใกล (0.84 – 1.4 

เมตร) ระบบจะทำการแจงเตือนอยูท่ี 1.4 เมตร 

 5.2.2 แจงเตือนระยะควรระวัง (0.76 - 0.84 

เมตร) ระบบจะทำการแจงเตือนอยูท่ี 0.84 เมตร 

 5.2.3 แจงเตือนระยะอันตราย (0.76  เมตร) 

ระบบจะทำการแจงเตือนอยูท่ี 0.76 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10 การทดลองระบบของรถท่ีมีความเร็วในระดับท่ี 2 

จำลองการขับรถปกต ิ

 

ตารางที่ 3 ระยะแจงเตือนจากการทดลองระดบั 2 จำลอง

การถปกต ิ

 

 5.3 ผลการทดลองระบบของรถที่มีความเร็วใน

ระดับท่ี 3 จำลองการขับรถเร็ว 

 ความเร็วประมาณ 1.6Km/h ระยะทางความยาว

ของถนนท่ีใชในการทดลอง 200 เซนติเมตร ท้ังหมดจำนวน 

10 ครั้ง พบวาความสามารถในการแจงเตือนคณะผูจัดทำได

การทดลอง 

ความสามารถในระยะการแจงเตือน 

แจง

เตือน

เร่ิมเขา

ใกล  

0.84–

1.4m 

แจงเตือน

ควรระวัง  

0.76-

0.84m 

แจงเตือน

อันตราย  

0.76m 

การ

แจง

เตือน 

คร้ังที่ 1 1.4 0.84 0.76   

คร้ังที่ 2 1.4 0.84 0.77   

คร้ังที่ 3 1.3 0.84 0.76   

คร้ังที่ 4 1.3 0.84 0.75   

คร้ังที่ 5 1.4 0.85 0.76   

คร้ังที่ 6 1.4 0.84 0.76   

คร้ังที่ 7 1.4 0.84 0.76   

คร้ังที่ 8 1.4 0.84 0.76   

คร้ังที่ 9 1.4 0.84 0.76   

คร้ังที่ 10 1.4 0.84 0.76   

คาเฉลี่ย 1.4 0.84 0.76   
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คิดเปนรอยละ 80 ของจำนวนที ่สามารถแจงเตือนได 

คาเฉลี่ยของแตละระยะดังน้ี 

 5.3.1 แจงเตือนระยะเริ่มเขาใกล (1.26 – 1.8 

เมตร) ระบบจะทำการแจงเตือนอยูท่ี 1.8 เมตร 

 5.3.2 แจงเตือนระยะที่ควรระวัง (1.14 - 1.26 

เมตร) ระบบจะทำการแจงเตือนอยูท่ี 1.26 เมตร 

 5.3.2 แจงเตือนระยะอันตราย (1.14  เมตร) 

ระบบจะทำการแจงเตือนอยูท่ี 1.14 เมตร 

 

 
รูปท่ี 11 การทดลองระบบของรถท่ีมีความเร็วในระดับท่ี 3 

จำลองการขับรถเร็ว 

 

ตารางที่ 4 ระยะแจงเตือนจากการทดลองระดับ 3 จำลอง

การขับรถเร็ว 

การ

ทดลอง 

ความสามารถในระยะการแจงเตือน 

แจงเตือน

เร่ิมเขา

ใกล 

 1.26-

1.8m 

แจงเตือนควร

ระวัง  

1.14-1.26m 

แจง

เตือน

อันตราย  

1.14m 

การ

แจง

เตือน 

คร้ังที่ 1 1.8 1.26 1.14   

คร้ังที่ 2 1.8 1.26 1.14   

คร้ังที่ 3 2.0 1.26 1.14   

คร้ังที่ 4 1.8 1.26 1.14   

คร้ังที่ 5 1.6 1.25 1.13   

คร้ังที่ 6 1.8 1.3 1.15   

คร้ังที่ 7 1.8 1.26 1.14   

คร้ังที่ 8 1.9 1.26 1.14   

คร้ังที่ 9 1.8 1.26 1.14   

คร้ังที ่10 1.8 1.26 1.14   

การ

ทดลอง 

ความสามารถในระยะการแจงเตือน 

แจงเตือน

เร่ิมเขา

ใกล 

 1.26-

1.8m 

แจงเตือนควร

ระวัง  

1.14-1.26m 

แจง

เตือน

อันตราย  

1.14m 

การ

แจง

เตือน 

คาเฉลี่ย 1.8 1.26 1.14   

 

  

6.ขอเสนอแนะ 

 1.LiDAR A1M8 มีความซับซอน ออกแบบมา ให

สงขอมูลความเร็วสูง อัตราสงขอมูล 115,200 bps การใช

กับ Arduino ที ่เปนไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 บิต 

อาจจะย ั ง ไม  เหมาะสม แนะนำให ประย ุกต  ใช  กับ

ไมโครคอนโทรลเลอรท่ีมีความสามาถสูงกวา 

 2.ตองใชทักษะทางคอมพิวเตอรและการเขียน

โปรแกรม ทำใหการศึกษาดำเนินการลาชา  

 3.การทดลองน้ีใชรถจำลองในอาคารเพ่ือนำเสนอ

แนวคิดที่จะนำใชกับเบรกของรถยนตดวย LiDAR A1M8 

ซึ่งเปนรุนที่เหมาะกับการใชงานภายในอาคารหรือในพื้นท่ี

ป ด การนำใช งานบนท องถนนท ี ่ม ี การรบกวนจาก

สภาพแวดลอม เชน การรบกวนจากแสง หรือสภาพหลุม

บนทองถนน ควรเลือกใช LiDAR ที่ออกแบบมาสำหรับงาน

กลางแจง 

 4.เนื ่องจาก LiDAR A1M8 ออกแบบมาสำหรับ

การใชภายในอาคาร การนำไปประยุกตใชกับระบบรับสง

ภายในอาคาร อยางเชนการสงเอกสาร หรือการสื่อสาร

อาหารภายในอาคาร จะเหมาะสมมากกวาการนำมาใช

กลางแจง 

 5. ความเร็วที ่ใชในการทดสอบมีคาสูงสุดอยูท่ี 

1.6 กิโลเมตรตอช่ัวโมงจึงไมสามารถนำไปใชกับรถยนตจริง 

 

7.องคความรูใหม 

 เปนการประยุกตหลักการทางฟสิกส ในเรื ่อง

ความเร็วและระยะทาง โดยใชเทคโนโลยี LiDAR ในการ
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