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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอการพัฒนาระบบคนหาที่จอดรถตามเวลาจริงผานบริการ WAP บนโทรศัพทมือถือซึ่งกลายเปนปจจัย
สําคัญอยางหนึ่งของมนุษยในการดําเนินชีวิต และเพื่อรองรับเทคโนโลยีของระบบโทรศัพทมือถือในปจจุบันจึงไดพัฒนาให
ระบบโทรศัพทมือถือชวยอํานวยความสะดวกในการคนหาที่จอดรถในอาคารจอดรถหรือบริเวณศูนยการคาที่มีพ้ืนที่กวาง  
ดวยการทําเครือขายจําลองบนหนาจอคอมพิวเตอรในระบบอินเตอรเน็ต ใหแสดงภาพที่จอดรถบนหนาจอโทรศัพทมือถือ
ของผูใชงาน โดยการนําเซนเซอรอิเล็กทรอนิกสทางแสงมาใชในการตรวจจับรถยนต ณ บริเวณลานจอดรถ แลวสงขอมูล
ดิจิตอลผานการด ET-PC 8255 เขาสูระบบฐานขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรสาธารณะ ดวยโปรแกรม Visual C++ 
เพื่อนําขอมูลดิจิตอลสงไปปรับตามเวลาจริงบน WAP Site ดวยการพัฒนาโปรแกรม Nokia WAP Toolkit โปรแกรม 
Profession Home Page เพื่อแสดงภาพที่จอดรถบนหนาจอโทรศัพทมือถือ  
 
คําสําคัญ: WAP (Wireless Application Protocol), WAP Site เซนเซอรอิเล็กทรอนิกสทางแสง 
 
ABSTRACT 

This paper describes a parking space searching system which is accomplished by applying the wireless 
application protocol service (WAP) via mobile phone.  In such application, a photoelectric sensor is used to 
check the availability of the parking space.  Digital results from the sensors are sent to a communication card, 
ET-PC 8255, as the database.  This database is necessary for managing the parking space.  The development of 
the managing system is based on Visual C++.  By using this technique, the managing system is updated for real 
time applications. 
 
1.  บทนํา 

ในปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารดานโทรศัพทมือถือ
ไดถูกพัฒนาใหมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
มากขึ้น โดยมุงเนนในเรื่องของความสะดวกสบายและ
ระบบบริการที่หลากหลายใหกับผูใชบริการ เชน การคน 
หาสถานที่ ซื้อต๋ัวภาพยนตร และบริการดานขอมูลตางๆ 
เปนตน บทความนี้จึงไดทําการประยุกตใชเทคโนโลยี 
WAP (Wireless Application Protocol) ในการใหบริการคน 

หาขอมูลที่จอดรถวางภายในอาคารจอดรถสาธารณะ เพื่อ
เพิ่มความสามารถของโทรศัพทมือถือในยุคปจจุบัน โดย
การใชงานผานเซนเซอรอิเล็กทรอนิกสทางแสง การประ- 
มวลผลและเก็บขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร 
การปรับฐานขอมูลใหตรงตามเวลาจริงบน WAP Site และ
การสงผานขอมูลบน WAP Site โดย WAP Gateway ไปยัง
เครื่องโทรศัพทมือถือ เพื่อใหเกิดประโยชนในดานความ
สะดวกตอผูใชบริการ โดยมีบล็อกไดอะแกรมดังรูปที่ 1 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการพัฒนาระบบคนหาที่จอดรถโดยรวม 
 
2. ความรูท่ัวไป 

2.1 WAP 
อินเทอรเน็ตใชโพรโตคอล TCP/IP เปนตัวกลางในการ

ติดตอกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอร
อื่นๆ บนเครือขายแบบผานสายโทรศัพท แตโพรโตคอล  
ใน WAP สื่อสารผานระบบเครือขายแบบไรสาย โดยขอมูล
ที่สงในเครือขายจะเปนขอมูลในรูปแบบไบนารี่ เพื่อลด

ขนาดของขอมูลใหเหมาะกับการสื่อสารในระบบเครือ  
ขายแบบไรสายและมี WAP Gateway ทําการแปลงรูปแบบ
การสื่อสารระหวางฝงเครือขายไรสายและฝงเครือขาย
อินเทอรเน็ต ซึ่งกฎการสื่อสารใน WAP ไดกําหนดขั้นตอน
ในการสื่อสารออกเปน 5 ขั้นตอนหลักๆ โดยแตละช้ันก็มี
โพรโตคอลที่เกี่ยวของในขั้นตอนการสื่อสารนั้นๆ อยูดวย 
ดงัรูปที่ 2.1 

 
 

 
รูปที่ 2.1 สถาปตยกรรมของ WAP 

 



หลักการสื่อสารของ WAP เริ่มตนที่การรองขอเอกสาร 
WML จากโทรศัพทมือถือ โดยการใสคา URL (Uniform 
Resource Location) ไปยัง WAP Gateway ในเครือขายแบบ
ไรสาย หลังจากนั้น WAP Gateway จะทําการแปลงขอมูลที่
ไดจากโทรศัพทมือถือในรูปแบบไบนารีเปนขอมูลที่จะใช

ในการติดตอกับเว็บเซิรฟเวอรในเครือขายอินเทอรเน็ต และ
กอนที่เว็บเซิรฟเวอรจะสงขอมูลที่ตองการกลับไปให WAP 
Gateway โดยจะตองแปลงรูปแบบขอมูลใหกลับเปน
รูปแบบไบนารีกอนสงไปใหโทรศัพทมือถือแสดงผล          
มีหลักการทํางานดังรูปที่ 2.2 
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รูปที่ 2.2 แบบจําลองการสื่อสารของ WAP 
 

2.2 ซอรฟแวร 
ซอรฟแวรหรือโปรแกรมที่ใชงานแบงได 2 สวน

หลักๆ ไดแก โปรแกรมที่ใชในการสรางและประมวลผล
เอกสาร WML บน WAP Site เพื่อแสดงภาพที่จอดรถบน
หนาจอโทรศัพทมือถือ ซึ่งประกอบดวย โปรแกรม Nokia 
WAP Toolkit, โปรแกรม PHP (Profession Home Page) 
และโปรแกรม Apache Web Server สวนโปรแกรม Visual 
C++จะใชในการเก็บขอมูลจากเซนเซอรอิเล็กทรอนิกสทาง
แสงเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรสาธารณะตามเวลา
จริง 

 2.2.1 โปรแกรม Nokia WAP Toolkit 2.0 
 เปนโปรแกรมประยุกตแบบ WAP ที่ชวยในการ

สรางและทดสอบ WML และ WML Script ทั้งแบบ
แสดงผลธรรมดาและสามารถโตตอบระหวางกันได ซึ่งการ
สราง WAP Site มีขอจํากัดหลายอยาง เชน ภาษา WML ซึ่ง
เปนภาษาที่ลดรูปมาจากภาษา XML ที่มีขอบังคับที่คอนขาง
รัดกุม รูปภาพที่ใชตองเปน WBMP (Wireless Bitmap) เปน
ตน โปรแกรมนี้ใชในการเขียนและทดสอบการทํางานของ 
WAP Site ที่ออกแบบไว มีลักษณะเปนเครือขายจําลองบน
หนาจอคอมพิวเตอรในระบบอินเตอรเน็ต 

 
 

2.2.2 โปรแกรม PHP (Profession Home Page) 
เปนภาษาสคริปตทางฝงเซิรฟเวอรเพื่อใชทํางานใน

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ที่ชวยสรางแอปพลิเคชัน WAP 
ใหมีคุณสมบัติและความสามารถเพิ่มขึ้นมาจากภาษา 
WML ชวยใหแสดงผลขอมูลตามเวลาจริง และสามารถ
โตตอบระหวางผูใชงานโทรศัพทมือถือกับเซอรเวอรได 

2.2.3 Apache Web Server 
เปนโปรแกรมจําพวกเว็บเซิรฟเวอรสาธารณะชนิด

หนึ่ง ซึ่งเปนเหมือนตัวกลางสําหรับเอกสาร WML และ
สคริปต PHP ที่ชวยเพิ่มศักยภาพของแอปพลิเคชัน WAP 
ในการทํางาน 

2.2.4 Visual C++ 
เปนโปรแกรมประยุกตที่นํามาใชในการควบคุม

สัญญาณดิจิตอลที่ไดจากเซนเซอรอิเล็กทรอนิกสทางแสง 
ผานเขาการด ทําหนาที่เก็บขอมูลไวในฐานขอมูลที่เซิรฟ- 
เวอร กอนที่โปรแกรม PHP จะเรียกขอมูลไปใชในขั้นตอน
ถัดไป 

2.3 ฮารดแวร 
 2.3.1 Photoelectric Sensor 
 Photoelectric Sensor รุน cy-22 ใชไฟเล้ียง 

 



ระหวาง 10–30 VDC เปนตัวตรวจจับวัตถุ ซึ่งในบทความนี้
หมายถึงรถยนต สามารถตรวจจับไดไกลสุดประมาณ 20 
เซนติเมตร ทุกชวงแรงดันจะใหคาแรงดันไฟฟาเทากับไฟ 
เลี้ยงในกรณีตรวจเจอรถยนต และใหคา 0 VDC ในกรณี
ตรวจไมเจอรถยนต 

2.3.2 การด ET-PC 8255 
ET-PC8255 เปนการดที่ใชเปนตัวกลางเชื่อมตอ

ระหวางสวนของฮารดแวรกับคอมพิวเตอร ภายในตัวการด 
ET-PC8255 จะประกอบดวย 2 สวน คือ IC 8255 ซึ่งเปน 
IC ที่ทําหนาที่เปน I/O พอรตจํานวน 3 ตัวและสวนของ IC 
Decode คือ IC 74LS688 และ 74LS139 การดนี้มี 72 บิต 
I/O พอรต ในหนึ่งพอรตจะมี พอรต PA 8 บิต พอรต PB 8 
บิต และพอรต PC 8 บิต สําหรับการควบคุมการใชงาน IC 
8255 สามารถทําไดโดยการสงขอมูลไปยังพอรตควบคุม
เพื่อที่จะกําหนดใหพอรตทั้ง 3 พอรตของ IC 8255 ทํา
หนาที่เปนอินพุตหรือเอาทพุต  
 
3. การออกแบบ 

3.1 การออกแบบการใชงานของเซนเซอร 
ออกแบบใชงานเซนเซอรอิเล็กทรอนิกสทางแสงโดย

จายแรงดันไฟฟา 15 VDC เลี้ยงตัวเซนเซอร เมื่อเซนเซอร
ทํางานตรวจจับวัตถุพบจะใหแรงดันไฟฟาขนาด 15 VDC 

เทากับแหลงจาย แตถาตรวจจับไมพบวัตถุจะไดคาแรงดัน 
ไฟฟา 0 V 

3.2 การออกแบบวงจรแปลงสถานะลอจิก 
ออกแบบวงจรแปลงสถานะลอจิกเพื่อสงขอมูล

ดิจิตอลใหกับการด ET-PC 8255 ดังรูปที่ 3 โดยออกแบบ
ใหกรณีที่เซนเซอรตรวจจับพบวัตถุจะทําการปอนไฟ 0 V 
หรือสถานะลอจิก 0 เขา IC 74LS14 เพื่อแปลงสัญญาณให
เปนลอจิก 1 กอนสงเขาการด ET-PC 8255 และในกรณีที่
เซนเซอรตรวจจับไมพบวัตถุก็จะมีการปอนไฟ 5 VDC 
หรือสถานะลอจิก 1 เขา IC 74LS14 เพื่อแปลงสัญญาณให
เปนลอจิก 0 ใหกับการด ET-PC 825 

3.3 การออกแบบในสวนของซอฟตแวร 
  3.3.1 การเขียนโปรแกรม Visual C++ เพื่อควบคุม

คอนโทรลพอรต 
  ออกแบบโปรแกรม Visual C++ ในการตรวจสอบ

สัญญาณอินพุตที่ผานการด ET-PC 8255 ดวยเงื่อนไข ถา
เซนเซอรตรวจจับไมพบวัตถุวงจรแปลงสถานะลอจิกจะสง
คาลอจิก 0 เขามาแลวเก็บคา 0 บันทึกไวในฐานขอมูล และ
ถาเซนเซอรตรวจจับพบวัตถุวงจรแปลงสถานะลอจิกจะสง
ลอจิก 1 เขามาแลวเก็บคา 1 บันทึกไวในฐานขอมูลไฟล 
“carpark_model_2.txt” ซึ่งเปนเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร
จําลอง 

 
 

 
 

รูปที่ 3 วงจรแปลงสถานะลอจิก 
 



3.3.2 การเขียนโปรแกรมภาษา WML และสคริปต PHP 
 ออกแบบโปรแกรมภาษา WML เพื่อจัดหนาตาง

แสดงผลบนหนาจอโทรศัพทมือถือและออกแบบใหสคริปต 
PHP เปนตัวตรวจสอบเงื่อนไขจากไฟล carpark_model_2.txt 
บนเซิรฟเวอรจําลอง โดยตรวจสอบคาที่บันทึกไวในบรรทัด
ที่ 1-3 ในไฟล carpark_model_2.txt กรณีมีขอมูลเทากับ 0  
ใหหนาจอโทรศัพทมือถือแสดงตําแหนงในลานจอดรถ
ตําแหนงนั้นเปนสถานะวาง (ภาพจะแสดงแถบสีขาว) ในทาง
ตรงกันขาม ถามีขอมูลเทากับ 1 ใหหนาจอโทรศัพทมือถือ
แสดงตําแหนงในลานจอดรถตําแหนงนั้นเปนสถานะไมวาง 
(ภาพจะแสดงแถบสีดํา) โดยบรรทัดที่ 1 จะแสดงตําแหนง
จอดรถที่ 1 บรรทัดที่ 2 แสดงตําแหนงจอดรถที่ 2 และ
บรรทดัที่ 3 แสดงตําแหนงจอดรถที่ 3 ตามลําดับ และจะทํา 
 

 
 

การปรับเปลี่ยนขอมูลจากเซอรเวอรบนหนา WAP Site  
ทุก ๆ 30 วินาที  

 
4. ผลการทดลอง 

 ผลการทดลองที่ไดจากเซนเซอรอิเล็กทรอนิกสทาง
แสงผานวงจรแปลงลอจิกและสงขอมูลเขาสูการด ET-PC 
8255 ซึ่งถูกเก็บบันทึกเปนฐานขอมูลดวยโปรแกรม Visual 
C++ รูปที่ 4.1 จะแสดงผลตัวอยางการทดลองดวยลานจอด
รถจําลอง 3 ชอง ซึ่งเซนเซอรตรวจจับเจอรถยนต ณ ชอง
จอดรถยนตหมายเลขที่ 2 สงขอมูลผานการด ET-PC 8255 
ไปยังเซอรเวอรบนเครื่องคอมพิวเตอร หนาจอคอมพิวเตอร
จะแสดงผลทางดิจิตอล 0, 1, 0 ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.1 ผลตัวอยางฐานขอมูลจากโปรแกรม Visual C++ ในการตรวจจับรถยนต 
 



ผลการทดลองในการนําขอมูลที่ไดจากเซิรฟเวอรไป
ประมวลผลดวยสคริปต PHP เพื่อแสดงผลบนหนาจอ

โทรศัพทมือถือดวยภาษา WML แสดงตัวอยางดังรูปที่ 4.2 
และรูปที่ 4.3 

 

 

 

รูปที่ 4.2 หนาจอโทรศัพทมือถือเมื่อเขาสูบริการคนหาที่จอดรถยนต 
 
 

 

 
 

รูปที่ 4.3 ผลการรันสคริปต PHP เพื่อแสดงสถานะที่จอดรถยนต 
 
5. สรุปผล      

การพัฒนาระบบคนหาที่จอดรถผานบริการ WAP บน
โทรศัพทมือถือ ผูใชบริการสามารถคนหาที่จอดรถจาก
โทรศัพทมือถือโดยการเขาสู WAP Site URL http://local-

host/wap/project01.wml ซึ่ ง จ ะ แสด งตํ า แหน งที่ จ อ ด
รถยนตไมวางหรือมีรถยนตจอดอยูดวยภาพสัญลักษณ 
แถบสีดําและจะแสดงตําแหนงวางหรือที่ไมมีรถยนตจอด
อยู ดวยสัญลักษณแถบสีขาวบนหนาจอโทรศัพทมือถือ



โดยตรง ดวยขอมูลจากฐานขอมูลในเซิรฟเวอรสาธารณะ
ผานเครือขายจําลองในระบบอินเตอรเน็ตที่รับขอมูลจาก
เซนเซอรตรวจจับทางแสงที่ ติดตั้งไวบริเวณลานจอด
รถยนตจําลอง ผานการด ET-PC 8255 และประมวลผล
ดวยโปรแกรม Visual C++ ตามเวลาจริงที่เซนเซอร
ตรวจจับได สวน WAP Site จะมีการปรับเปลี่ยนขอมูล
ทุกๆ 30 วินาที ตามที่ออกแบบไวดวย สคริปต PHP เพื่อให
ไดผลตามเวลาจริงมากที่สุด 

หากตองการนําไปประยุกตใชงานจริง ตองมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบเซนเซอรตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
แกปญหาปริมาณที่จอดรถยนต ซึ่งตองคํานึงถึงลักษณะ
การติดตั้งเซนเซอรตรวจจับเพื่อลดจํานวนคาใชจาย 
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