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บทคัดย่อ  
 บทควำมนี้น่ำเสนอกำรพัฒนำอุปกรณ์ควบคุมประตูอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแสงจำกจอภำพของโทรศัพท์เคลื อนที 
ระบบแอนดรอยด์ เป็นกำรพัฒนำโปรแกรมส่ำหรับโทรศัพท์เคลื อนเพื อจัดเก็บข้อมูลไบนำรี ส่ำหรับปลดล็อกประตูและ
ควบคุมควำมสว่ำงจอภำพของโทรศัพท์เคลื อนให้มีควำมสัมพันธ์กับข้อมูลไบนำรี โดยใช้กำรมอดูเลตแบบ Pulse 
Width Modulation มีกำรออกแบบอุปกรณ์เพื อตรวจจับสัญญำณทำงแสงด้วยโฟโต้ไดโอดและประมวลผลด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื อควบคุมกำรเปิด-ปิดกลอนประตูแม่เหล็กไฟฟ้ำ จำกกำรทดลองพบว่ำอุปกรณ์สำมำรถส่งรหัส
ข้อมูลผ่ำนจอภำพของโทรศัพท์เคลื อนที และควบคุมประตูได้อย่ำงถูกต้อง ดังนั้นอุปกรณ์ที พัฒนำขึ้นจึงสำมำรถใช้
ควบคุมกำรเปิดปิดประตูได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ค าส าคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์  กำรสื อสำรทำงแสง กำรมอดูเลตแบบ PWM 

Abstract 
 This paper introduces a development of an electronic door lock using light from the screen 
of Android’s mobile phone. A software to store binary information and control light intensity of the 
screen of mobile phone according to the information bits using PWM modulation. The receiver is 
developed to detect the optical signal and control magnetic door lock. Experiment results confirm 
that the device can be used to transmit the information bits and control the door efficiently. 
Therefore, the device can be used to control the door efficiently. 
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1. บทน า 

 กำรสื อสำรทำงแสง (Optical Communication) [1] เป็นกำรสื อสำรประเภทหนึ งซึ งใช้แสง (Light) หรือรังสี 
(Radiation) ในช่วงควำมยำวคลื นต่ำง ๆ เป็นตัวกลำงส่ำหรับกำรส่งข้อมูล  ปัจจุบันมีกำรประยุกต์ใช้กำรสื อสำรทำง
แสงเพื อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ อย่ำงแพร่หลำย อำทิ ระบบโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตผ่ำนเส้นใยน่ำแสง  กำรสื อสำรด้วยรังสี
อินฟรำเรด  นอกจำกนั้นยังมีกำรวิจัยเพื อประยุกต์ใช้งำนกำรสื อสำรทำงแสงในลักษณะต่ำงๆ เช่น กำรสื อสำรด้วยรังสี
เห นื อ ม่ ว ง  (Ultraviolet communication) [2] แ ล ะ  ก ำ ร สื อ ส ำ ร ด้ ว ย แ ส งที ม อ ง เห็ น ได้  (Visible light 
communications) [3] เป็นต้น พ้ืนฐำนของระบบสื อสำรทำงแสงเป็นกำรน่ำอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (Opto-
electronic devices) [1] ซึ งท่ำหน้ำที เป็นแหล่งก่ำเนิดแสง ได้แก่ หลอดไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode 
หรือ LED ) หรือหลอดไดโอดเลเซอร์ (Laser Diode หรือ LD) มำใช้เพื อก่ำเนิดสัญญำณทำงแสงส่ำหรับส่งผ่ำน
ตัวกลำงซึ งอำจเป็นได้ทั้งเส้นใยน่ำแสง (Optical fiber) และกำรส่งข้อมูลผ่ำนอำกำศ (Free-space)  ส่ำหรับภำครับ
ใช้ตัวตรวจจับแสง (Photo detector) ได้แก่ โฟโต้ไดโอด (Photodiode) เพื อก่ำเนิดสัญญำณไฟฟ้ำที มีควำมสัมพันธ์
กับสัญญำณทำงแสงที ตกกระทบตัวตรวจจับแสง  ภำคส่งและรับส่ำหรับกำรสื อสำรทำงแสงมีกำรใช้กำรประมวลผล
สัญญำณต่ำง ๆ เช่น กำรมอดูเลต (Modulation) และ รหัสควบคุมควำมผิดพลำด (Error Control Coding) เพื อท่ำ
ให้กำรส่งข่ำวสำรต่ำง ๆ เป็นไปได้โดยสมบูรณ์   

ในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื อนที เป็นอุปกรณ์หนึ งที มีควำมส่ำคัญต่อกำรด่ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของมนุษย์ทั้งในด้ำน
ของกำรติดต่อสื อสำร กำรสืบค้นข้อมูล และ กิจกรรมนันทนำกำรต่ำง ๆ  นอกจำกนั้นจ่ำนวนผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื อนที 
มีแนวโน้มที จะมีปริมำณผู้ ใช้งำนโทรศัพท์ เคลื อนที เพิ มอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีส่ำหรับ
โทรศัพท์เคลื อนที ทั้งในด้ำนของกำรพัฒนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โครงข่ำยกำรสื อสำร และ ระบบปฏิบัติกำรต่ำง ๆ 
จึงมีกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด  เนื องจำกโทรศัพท์เคลื อนที ได้รับกำรน่ำไปใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบันและ
ระบบปฏิบัติกำรของโทรศัพท์เคลื อนที เปิดโอกำสให้ผู้พัฒนำสำมำรถสร้ำงโปรแกรมเพื อควบคุมกำรท่ำงำนต่ำง ๆ ของ
โทรศัพท์เคลื อนที ได้โดยอิสระดังนั้นงำนวิจัยนี้จึงได้มีกำรศึกษำถึงกำรพัฒนำโปรแกรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ส่ำหรับโทรศัพท์เคลื อนที เพื อตอบสนองควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆ ของมนุษย์ 

ส่ำหรับบทควำมนี้เป็นกำรพัฒนำอุปกรณ์ควบคุมประตูอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแสงจำกจอภำพของโทรศัพท์เคลื อนที 
ซึ งใช้ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ (Android operating system)  มีกำรพัฒนำโปรแกรมส่ำหรับโทรศัพท์เคลื อนโดย
ใช้โปรแกรม App inventor [4] เพื อจัดเก็บข้อมูลไบนำรี ส่ำหรับใช้เป็นรหัสปลดล็อกประตูและควบคุมควำมสว่ำง
จอภำพของโทรศัพท์เคลื อนเพื อก่ำเนิดสัญญำณทำงแสงส่ำหรับส่งผ่ำนอำกำศไปยังตัวตรวจจับแสงของอุปกรณ์ควบคุม
ประตูอิเล็กทรอนิกส์  สัญญำณทำงแสงที ก่ำเนิดขึ้นมำจำกหน้ำจอโทรศัพท์เป็นสัญญำณที ได้จำกกำรมอดูเลตข้อมูลไบ
นำรี แบบ Pulse Width Modulation (PWM)  ส่ำหรับอุปกรณ์ควบคุมประตูอิเล็กทรอนิกส์ใช้ โฟโต้ไดโอดเพื อก่ำเนิด
สัญญำณทำงไฟฟ้ำที มีควำมสัมพันธ์กับสัญญำณทำงแสงเพื อส่งข้อมูลมำยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื อท่ำกำรดีมอดูเลต
แบบ PWM และก่ำเนิดข้อมูลไบนำรี ของรหัสปลดล็อคเพื อน่ำไปควบคุมกำรเปิด-ปิดประตูต่อไป 
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รูปที่ 1 กำรท่ำงำนของระบบควบคุมประตูด้วยแสงจำกหน้ำจอโทรศัพท์เคลื อนที  

 

รูปที่ 2 กำรก่ำเนิดสัญญำณทำงแสงจำกหน้ำจอโทรศัพท์เคลื อนที  

2. การท างานของต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมประตูอิเล็กทรอนิกส์ 
รูปที  1 แสดงกำรท่ำงำนของต้นแบบระบบควบคุมประตูอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แสงจำกหน้ำจอโทรศัพท์เคลื อนที   

กำรท่ำงำนของโทรศัพท์เคลื อนที ท่ำหน้ำที เป็นภำคส่ง (Transmitter) ของระบบสื อสำรเพื อส่งข้อมูลไบนำรี จ่ำนวน 4 
บิตเพื อใช้แทนรหัสข้อมูลส่ำหรับปลดล็อกประตูไปยังอุปกรณ์ภำครับ (Receiver)  เป็นกำรน่ำข้อมูลไบนำรี ซึ งถูก
บันทึกลงบนหน่วยควำมจ่ำมำใช้ในกำรควบคุมควำมสว่ำงของจอภำพโดยก่ำหนดให้ระดับควำมสว่ำงของจอภำพมีกำร
เปลี ยนแปลงตำมข้อมูลไบนำรี ทั้งสี บิตโดยใช้กำรมอดูเลตแบบ PWM   ส่ำหรับภำครับมีกำรน่ำโฟโต้ไดโอดมำใช้
ตรวจจับแสงและก่ำเนิดสัญญำณทำงแสงเพื อป้อนเข้ำสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ งท่ำหน้ำที ดีมอดูเลตสัญญำณที ตรวจจับ
ไดแ้ละน่ำข้อมูลที ได้มำเปรียบเทียบกับรหัสเพื อใช้ในกำรควบคุมกำรแสดงผลของหน้ำจอ LCD และควบคุมกำรท่ำงำน
ของกลอนประตแูม่เหล็กไฟฟ้ำ 

3. การก าเนิดสัญญาณ PWM เพื่อควบคุมความสว่างจอภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 ในกำรก่ำเนิดสัญญำณทำงแสงจำกจอภำพของโทรศัพท์เคลื อนที นั้นเป็นกำรเปลี ยนสีของจอภำพระหว่ำงสีขำว
และด่ำเพื อให้ควำมเข้มแสงของจอภำพมีควำมสัมพันธ์กับแอมพลิจูดของสัญญำณข้อมูลที ต้องกำรส่ง  และเพื อให้
อุปกรณ์ภำครับสำมำรถตรวจจับบิตข้อมูลในต่ำแหน่งต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องแล้วจะต้องมีกำรส่งบิตเริ มต้น (Start biit)   
เพื อให้ภำครับสำมำรถตรวจจับกำรเริ มต้นของกำรส่งข้อมูลได้ สัญญำณในส่วนบิตเริ มต้นนั้นเป็นสัญญำณลูกคลื นพัลส์
ที มีควำมกว้ำงพัลส์ (Pulse width) เป็น 300 ms  ภำยหลังจำกที มีกำรส่งบิตเริ มต้นก็จะมีกำรส่งสัญญำณพัลส์ เพื อ
แทนข้อมูลไบนำรี ทั้งสี บิตต่อไป โดยจะก่ำหนดให้สัญญำณลูกคลื นพัลส์มีควำมกว้ำงเป็น 10 และ 100 ms ในกรณีที 
ต้องกำรส่งข้อมูลไบนำรี ที มีค่ำเป็นลอจิกศูนย์และหนึ งตำมล่ำดับ  ในกรณีที ต้องกำรส่งข้อมูลไบนำรี  “1011” ควำมเข้ม
แสงของหน้ำจอโทรศัพท์มือถือจะมีกำรเปลี ยนแปลงดังรูปที  2 
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รูปที่ 3 การแสดงผลของโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ         รูปที่ 4 ผังงานแสดงการท างานของโปรแกรม 

                                                                          ภายหลังจากการกดปุ่มส่งข้อมูล  
4. การพัฒนาโปรแกรมควบคุมจอภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 กำรพัฒนำโปรแกรมส่ำหรับควบคุมจอภำพเพื อกำรส่งสัญญำณทำงแสงไปยังภำครับมีกำรน่ำโปรแกรม App 
Inventor มำใช้ในกำรพัฒนำโปรแกรม กำรด่ำเนินงำนเริ มต้นจำกกำรพัฒนำโปรแกรมส่วนแสดงผลโดยมีลักษณะดัง
รูปที  3 ส่ำหรับหน้ำจอรับค่ำสั งเป็นกำรใส่ปุ่ม (Button) จ่ำนวน 4 ปุ่มเพื อควบคุมให้โปรแกรมก่ำเนิดสัญญำณส่ำหรับ
ข้อมูลไบนำรี จ่ำนวน 4 รูปแบบ และปุ่มส่ำหรับออกจำกโปรแกรม  เมื อมีกำรกดปุ่มเพื อส่งข้อมูลในกรณีต่ำง ๆ ก็จะมี
กำรเปลี ยนสีพ้ืนหลังของจอภำพระหว่ำงสีขำวและด่ำเพื อกำรส่งข้อมูลในกรณีต่ำง ๆ โดยเริ มต้นจำกกำรก่ำหนดค่ำตัว
แปร T1 T2 T3 และ T4 ซึ งใช้ส่ำหรับควบคุมห้วงเวลำที จอภำพเป็นสีขำวให้มีค่ำเป็น 10 หรือ 100 ตำมข้อมูลไบนำรี ที 
ต้องกำรส่ง  และก่ำหนดค่ำตัวแปร T0 ส่ำหรับควบคุมห้วงเวลำที จอเป็นสีด่ำให้มีค่ำเป็น 10  และมีกำรก่ำหนดให้
โปรแกรมส่วนจับเวลำ (timer) เริ มต้นท่ำงำน  กำรท่ำงำนดังกล่ำวเป็นไปดังผังงำน (Flowchart) ในรูปที  4  ส่ำหรับ
โปรแกรมส่วนจับเวลำจะมีกำรจับเวลำในกำรท่ำงำนและจะมีกำรเรียนใช้งำนฟังก์ชั นย่อยทุกๆครั้งที มีระยะเวลำครบ
ตำมที ก่ำหนดไว้ตำมตัวแปรหน่วยเวลำ (Delay)  ตัวแปร Index ในฟังก์ชั นถูกใช้เพื อก่ำหนดล่ำดับกำรแสดงผลข้อมูล  
โปรแกรมจะมีกำรตรวจสอบค่ำของตัวแปร Index และจะมีกำรก่ำหนดกำรแสดงผลของฉำกหลังตำมค่ำ Index ที 
ก่ำหนดไว้ เมื อค่ำ Index มีค่ำเป็น 9 ซึ งเป็นค่ำสุดท้ำยจะมีกำรคืนค่ำสถำนะของจอให้กลับมำเป็นสีด่ำ ปรับค่ำตัวแปร 
Index ให้เป็นค่ำศูนย์และปิดฟังก์ชั นจับเวลำเพื อหยุดกำรท่ำงำนและรอรับกำรกดปุ่มครั้งถัดไป 

5. การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณแสงและควบคุมประตู 
 กำรพัฒนำอุปกรณ์ตรวจจับสัญญำณแสงและควบคุมประตูเป็นกำรพัฒนำวงจรตรวจจับสัญญำณทำงแสงโดย
กำรน่ำโฟโต้ ไดโอดมำต่อวงจร Transimpedance amplifier เพื อก่ำเนิดสัญญำณแรงดันกระแสไฟฟ้ำที มี
ควำมสัมพันธ์กับสัญญำณทำงแสงที มำตกกระทบโฟโต้ไดโอด   สัญญำณที ได้ถูกส่งต่อไปยังวงจรเปรียบเทียบระดับ
แรงดันกระแสไฟฟ้ำ (Voltage comparator) เพื อก่ำเนิดสัญญำณดิจิทัลส่ำหรับป้อนเข้ำสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC16F887 เพื อกำรดีมอดูเลตและตัดสินใจเพื อควบคุมจอภำพและภำค MOSFET Driver ซึ งเชื อมต่อกับกลอนประตู
แม่เหล็กต่อไป  รูปที  7 แสดงกำรท่ำงำนของโปรแกรมควบคุมกำรท่ำงำนของไมโครคอนโทรลเลอร์  มีกำรใช้ 
interrupt timer ของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื อกำรตรวจจับสัญญำณลูกคลื น พัลส์ที ตรวจจับได้จำกวงจรจรวจจับ
สัญญำณ หำกมีกำรตรวจพบสัญญำณพัลส์ที มีควำมกว้ำง 300ms  ก็จะเริ มต้นวนรอบเพื อตรวจจับสัญญำณ  PWM 
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Enable timer

Set T_start=300

Set T0 = 10

Set T1 = 10

Set T2 = 10

Set T3 = 100

Return

Start



 
รูปที่ 5 ผังงำนแสดงกำรท่ำงำนของโปรแกรมส่วนจับเวลำ 

 
รูปที่ 6 วงจรตรวจจับสัญญำณทำงแสงและควบคุมกลอนประตูแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
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รูปที่ 7 ผังงำนแสดงกำรท่ำงำนของโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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รูปที่ 8 ต้นแบบอุปกรณค์วบคุมประตูอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
รูปที่ 9 สัญญำณแรงดันกระแสไฟฟ้ำที ตรวจจับได้จำกวงจรตรวจจับสัญญำณทำงแสง 

 
และท่ำกำรดีมอดูเลตเพื อก่ำเนิดข้อมูลไบนำรี ทั้งสี บิต เพื อน่ำข้อมูลที ได้มำเปรียบเทียบกับรหัสเพื อกำรควบคุมกำรเปิด-
ปิดกลอนประตูแม่เหล็กไฟฟ้ำต่อไป 

6. ผลการทดลอง 
 กำรทดสอบคุณสมบัติของต้นแบบที พัฒนำท่ำได้โดยกำรทดลองน่ำจอภำพโทรศัพท์เคลื อนที มำอยู่ ใกล้กับตัว
ตรวจจับแสงและท่ำกำรเรียนใช้งำนโปรแกรมเพื อส่งสัญญำณทำงแสง  เมื อมีกำรกดปุ่มข้อมูลซึ งมีกำรส่งรหัสที ตรงกับ
รหัสที ก่ำหนดไว้อุปกรณ์ภำครับก็จะมีกำรสั งกำรให้สำมำรถเปิดประตูได้  รูปที  9 เป็นผลกำรใช้ออสซิโลสโคปตรวจจับ
สัญญำณขำออกจำกวงจรตรวจจับสัญญำณทำงแสงและวงจรเปรียบเทียบแรงดันกระแสไฟฟ้ำภำยหลังจำกที น่ำ
จอภำพของโทรศัพท์เคลื อนที มำใกล้กับตัวตรวจจับแสงและกดปุ่มบนหน้ำจอเพื อส่งข้อมูล ไบนำรี  “0100”  กำร
ก่ำหนดควำมกว้ำงพัลส์ส่ำหรับกำรส่งข้อมูล Start bit และกำรส่งข้อมูลไบนำรี ในกรณีต่ำง ๆ เป็นไปดังรำยละเอียดใน

0         1           0    0 
Start Frame 

Received 

signal 

Detected 

signal 
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หัวข้อที ผ่ำนมำ จำกรูปแสดงให้เห็นว่ำสัญญำณที ตรวจจับได้มีควำมสัมพันธ์กับข้อมูลไบนำรี ตำมที ก่ำหนดไว้  อย่ำงไรก็
ตำมระดับแรงดันของสัญญำณที ตรวจจับได้จะมีระดับแรงดันกระแสไฟฟ้ำที ไม่คงที ระหว่ำงกำรรับข้อมูลแต่ละชุดโดย
คำดว่ำเกิดจำกกำรท่ำงำนของจอภำพของโทรศัพท์เคลื อนที ซึ งมีกำรเปลี ยนแปลงทุก ๆ ห้วงเวลำที ก่ำหนดไว้   

7. บทสรุป 
 บทควำมนี้เป็นกำรพัฒนำอุปกรณ์ควบคุมประตูอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แสงจำกจอภำพของโทรศัพท์เคลื อนที 
ระบบแอนดรอยด์ มีกำรพัฒนำโปรแกรมส่ำหรับโทรศัพท์เคลื อนเพื อจัดเก็บข้อมูลไบนำรี ส่ำหรับปลดล็อกประตูและ
ควบคุมควำมสว่ำงจอภำพของโทรศัพท์เคลื อนให้มีควำมสัมพันธ์กับข้อมูลไบนำรี โดยใช้กำรมอดูเลตแบบ PWM  มีกำร
ออกแบบอุปกรณ์เพื อตรวจจับสัญญำณทำงแสงด้วยโฟโต้ไดโอดและประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื อควบคุม
กำรเปิด-ปิดประตู จำกผลกำรทดสอบพบว่ำอุปกรณ์ควบคุมประตูอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถท่ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง ดังนั้น
หน้ำจอภำพของโทรศัพท์เคลื อนที จึงสำมำรถใช้เพื อก่ำเนิดสัญญำณทำงแสงส่ำหรับกำรรับและส่งข้อมูลระหว่ำง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้   อย่ำงไรก็ตำมด้วยข้อจ่ำกัดในกำรควบคุมกำรแสดงผลของจอภำพ จึงไม่สำมำรถส่งข้อมูล
ด้วยอัตรำเร็วที มำกนักได้ 
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