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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัการเปิด-ปิดไฟฟ้ามีหลายแบบไดแ้กผ่่านสวิตช์ปุ่มกด 

ผ่านบลูทูธ  ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน และผ่านระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์ โดยมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีนิยมใช้มากในปัจจุบันได้แก ่

เคร่ืองโทรศพัท์มือถือ หากน าเอาเทคโนโลยีท่ีกล่าวน้ีมาใช้เปิด-ปิด

ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชนัระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ใช้ควบคุมเปิด-

ปิดอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กจ็ะท าให้เกดิความสะดวกต่อการใช้งาน

กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้ บทความน้ีได้น าเสนอบอร์ดราสเบอร่ีพาย 2  

ใชค้วบคุมการท างานของบอร์ดรีเลย ์สั่งการแมกเนติกส์คอนแทค-

เตอร์ใหเ้ปิด-ปิดไฟฟ้า ใหส้ามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 

220V ก  าลังงาน 2200W จ านวน 8 ช่อง การควบคุมใช้งานทั้งหมด

ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ภายใต้เครือข่ายไร้สายเดียวกนั จาก

การทดสอบคือระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเคล่ือนท่ี สามารถ

เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไดค้รบ 8 ช่อง ทั้งแบบควบคุมผา่นสวิตชท่ี์หนา้

เคร่ือง และผ่านแอปพลิเคชนัไดเ้ป็นอย่างดี 
 

ค าส าคญั : ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ 

       ราสเบอร่ีพาย 2 
 

Abstract 
 There are a lot of ways to turn on and turn off electrical 
devices nowadays. For instance, turning them on and off directly 
from their switches, controlling them via bluetooth, web application 
and Android operating system. It is surely more comfortable for 
human life if they are able to use their phones to switch on and 
switch off the electrical devices. In this article, Raspberry Pi 2 was 
used to rule a relay board and a magnetic contactor which caused an 
ability to control the 8 channels of a 220V-2200W electrical outlet. 
All operations were controlled using Android operating system and 
they were on the same wireless network. From the test, it can be 

concluded that this intelligent electrical control system was able to 
turn on and turn off the 8 channels of the electrical outlet by 
controlling their selves’ switches and Android operating system. 
 

ค าส าคญั : Android operating system, Magnetic contactor, 
      Raspberry Pi 2 
 

1. บทน า 
 เน่ืองจากการใช้ชีวิตประจ าวนัของมนุษยใ์นปัจจุบันเป็นไป
ดว้ยความเร่งด่วนตอ้งการความสะดวกสบาย ประกอบกบัเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินชีวิตประจ าว ันมากข้ึน โดยเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สาย ซ่ึง
ก  าลงัมีการขยายตวัและใชง้านกนัอย่างแพร่หลาย ถือว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของการน ามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวนัของคนไทยเกอืบทุก
สังคม ตั้งแต่ประชาชนในวยัเด็กจนถึงวยัผูสู้งอายุ อุปกรณ์การส่ือสาร
ท่ีคนไทยนิยมใชม้ากในปัจจุบันได้แก ่โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ท-
โฟน และคอมพิวเตอร์แบบพกพา ซ่ึงมีการใชก้นัอย่างแพร่หลาย และ
มียอดจ านวนผูใ้ชม้ากย่ิงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ หรือ
ในมหาวิทยาลยักจ็ะพบเห็นนกัศึกษา ครู อาจารย ์หรือบุคลากรต่างๆ 
ในมหาวิทยาลยั พกพาอุปกรณ์การส่ือสารแทบทั้งส้ิน ดงันั้นถ้าน าเอา
เทคโนโลยีท่ีกล่าวน้ีมาใชใ้นการควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า กจ็ะท าให้
เกดิความสะดวกสบายในการควบคุม และตรวจสอบการเปิด-ปิด
ไฟฟ้าแก่ผู ้ใช้งานได้ คณะผู ้จัดท าจึงคิดพัฒนาแอปพลิเคชันใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ท่ีใช้ในการสั่งการเปิด-ปิดไฟฟ้า ซ่ึง
สามารถใชง้านไดเ้ครือข่ายไร้สายเดียวกนัและยงัมีรูปแบบท่ีสวยงาม
ท่ีง่ายต่อการใชง้าน 
 

2. วิธีการด าเนินงาน   
2.1 การออกแบบในส่วนของระบบฮาร์ดแวร์ 
 การท างานของระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเคล่ือนท่ีจะ
เร่ิมจากชุดรับค าสั่งใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส่งค าสั่งปุ่มกด 
เ ปิ ด /ปิ ด  ไปยัง เค ร่ื อ ง แ ม่ ข่ า ย ส่ ง ต่ อ ไปยังบอ ร์ดควบ คุ ม
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ไมโครโปรเซสเซอร์ Raspberry Pi 2 ส่งค าสั่ งไปยังไปยังบอร์ด 
ชุดควบคุมของรีเลยผ์่านตัวแปลงสัญญาณ RS485 ภายในบอร์ดชุด
ควบคุมของรีเลย ์ประกอบไปดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 
สั่งวงจรขับรีเลยใ์ห้สั่งการท างานให้รีเลยเ์ปิดและรีเลยปิ์ด จะท าให้
แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์เปิด/ปิดการท างานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ใน
ขณะเดียวก ันวงจร เช็คสถานะไฟฟ้าส่งสถานะการ เปิด / ปิด
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ากลับไปยงัชุดรับค าสั่งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
เ พ่ื อ แส ด งส ถ านะ ก าร ใ ช้ ง า น ไฟ ฟ้ า ท า ง เ ดิ ม ดั ง แ สด ง ใน
บล็อกไดอะแกรมระบบควบคุมไฟฟ้าอจัฉริยะแบบเคล่ือนท่ี รูปท่ี 1  
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รูปท่ี 1  บล็อกไดอะแกรมระบบควบคุมไฟฟ้าอจัฉริยะแบบเคล่ือนท่ี 
 

2.2  การออกแบบในส่วนของระบบซอฟต์แวร์ 
 การท างานระบบควบคุมไฟฟ้าอจัฉริยะแบบเคล่ือนท่ี คือ เม่ือ
เร่ิมการท างานเคร่ืองจะแสดงปุ่มกด ON หรือ OFF และท าการ
ตรวจสอบสถานะไฟฟ้าถา้กด ON ตรงตามเง่ือนไข เคร่ืองใช้ไฟฟ้าก ็
จะท างาน ถ้าหากกด OFF ไม่ตรงเง่ือนไข เคร่ืองใช้ไฟฟ้ากจ็ะไม่
ท างาน ดังผงังานในรูปท่ี 2 และในส่วนของโปรแกรมการควบคุม
การท างานของเคร่ืองใช ้ไฟฟ้าดว้ยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เม่ือ
ท า ก า ร เ ปิ ด โ ป ร แ ก รม จ ะ เ ข้ า สู่ หน้ า ล็ อ ก อิ น  ต ร ว จ ส อ บ 
username/password หากผ่านแล้วโปรแกรมจะแสดงปุ่มควบคุม 
ON/OFF หากตรงตามเง่ือนไขท่ีมีการกดปุ่ม ON จะแสดงสถานะ ON 
หากไม่ใช่จะแสดงสถานะ OFF ดงัในรูปท่ี 3 
 

2.3  การออกแบบและการสร้างแอปพลิเคชัน 
 การออกแบบแอปพลิเคชนัในระบบปฏิบติัแอนดรอยดท่ี์ใชใ้น
การสั่งระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเคล่ือนท่ี ออกแบบโดยใช้
โปรแกรม Android Studio[1] - [3] ในการออกแบบหน้าต่างล็อกอิน
และหนา้ต่างควบคุมการเปิด-ปิด เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ดงัรูปท่ี 4 

        

      �                   
      ON

�      �    
Raspberry pi

�      �    
Raspberry 

pi

Relay ON Relay OFF

Magnetic ON
Magnetic 

OFF

               
      

               
         

N

Y

 �         

      �            
       ON/OFF

RS485 RS485

MCU
PIC16F887

MCU
PIC16F887

 
 

รูปท่ี 2  ผงังานระบบควบคุมไฟแสงสว่างอจัฉริยะ 
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รูปท่ี 3  ผงังานของระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
 

 
 

รูปท่ี 4  หนา้ต่างแอปพลิเคชนัควบคุม  
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2.4 การออกแบบและการสร้างวงจรชุดควบคุมการท างานรีเลย์ 
 ออกแบบวงจรและลายวงจรของชุดควบคุมการท างานรีเลย ์ ดงัรูป
ท่ี 5 จะใชโ้ปรแกรมออกแบบลายวงจร ไดแ้กโ่ปรแกรม Altium Designer 
ในการออกแบบสกเีมติกและลายวงจรในรูปท่ี 6 
 

 
 

รูปท่ี 5  วงจรชุดควบคุมการท างานรีเลย ์
 

 
 

รูปท่ี 6  ลายวงจรชุดควบคุมการท างานรีเลย  ์

 

 
 

รูปท่ี 7  บอร์ดชุดควบคุมการท างานของรีเลย ์
 

 การสร้างแผ่นลายวงจรชุดควบคุมการท างานของรีเลยโ์ดยน าฟิลม์
แบบเนกาทีฟของชุดควบคุมการท างานของรีเลย ์วางลงบนแผ่นทองแดง
ท่ีรีดดรายฟิลม์แลว้ จากนั้นน าไปฉายแสง กดัลายวงจร เจาะรูขาอุปกรณ์
และลงอุปกรณ์บัดกรี ตรวจสอบความถูกต้องของวงจร ได้บอร์ดชุด
ควบคุมการท างานของรีเลย ์ดงัในรูปท่ี 7 
 

2.5  การออกแบบและการสร้าง 
 การออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้าอจัฉริยะแบบเคล่ือนท่ี ใชตู้เ้หล็ก
ส าเร็จรูปโครงสร้างมีขนาดกว้าง 440 มม. ยาว 235 มม. สูง 610 มม.
ภายในจะประกอบไปด้วยบอร์ด Raspberry Pi 2 บอร์ดควบคุมรีเลย ์
แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ และสวิตช่ิง ภายนอกประกอบไปดว้ย สวิตช์ปิด
เปิดและมีไฟแสดงสถานะสีเขียว-สีแดง ทั้งหมด 8 ชุด และเต้ารับ 220 
โวลต ์ตวัเมีย จ  านวน 8 ช่อง ดงัรูปท่ี 8 
 วิธีการสร้างกล่องควบคุมจะเป็นกล่องเหล็กส าเร็จ ขนาดตามท่ี
ก  าหนดตามแบบ เจาะรูฝาหน้าเพ่ือติดตั้งสวิตช์เปิด-ปิด เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ไฟแสดงสถานะสีเขียว-สีแดง ทั้ งหมด 8 ชุด ส่วนด้านข้างเจาะรูและ
ตะไบเพ่ือติดตั้งเตา้รับตวัเมีย จ  านวน 8 ตวั ดงัรูปท่ี 9 
 

 
 

รูปท่ี 8  แบบโครงสร้างกล่องระบบควบคุมไฟฟ้าอจัฉริยะแบบเคล่ือนท่ี 
 

         
 

รูปท่ี 9  การสร้างโครงสร้างตูร้ะบบควบคุมไฟฟ้าอจัฉริยะแบบเคล่ือนท่ี 
 
 ติดตั้งแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ Raspberry Pi 2 บอร์ดชุดควบคุม
การท างานของรีเลยแ์ละสวิตช่ิงเข้ากบัโครงสร้างตู้ควบคุม เดินสาย

610 มม. 
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สายไฟ AC จากบาร์เดินไฟไปยงัสวิตช่ิงและแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ 
เดินสายจากแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์เขา้กบับอร์ดชุดควบคุมการท างาน
ของรีเลย  ์ เต้ารับตัวเมียและสวิตช์ไฟแสดงสถานะ 8 ชุด เดินสายจาก
สวิตช่ิงเข้าบอร์ดชุดควบคุมการท างานของรีเลย์ จัดเกบ็สายไฟให้
เรียบร้อย ดงัรูปท่ี 10 และได้ระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเคล่ือนท่ี 
ดงัรูปท่ี 11 

 

 
 

 
รูปท่ี 10  การเดินสายภายในระบบควบคุมไฟฟ้าอจัฉริยะแบบเคล่ือนท่ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11  ระบบควบคุมไฟฟ้าอจัฉริยะแบบเคล่ือนท่ีแบบส าเร็จ 
 

3.  ผลการทดสอบ 
 การทดสอบระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเคล่ือนท่ี  จะใช้
หลอดไฟ 220 โวลต ์8 หลอด เสียบเขา้กบัเตา้รับไฟ 220 โวลต์ ท่ีตู้ระบบ
ควบคุมไฟฟ้าอจัฉริยะแบบเคล่ือนท่ี ซ่ึงออกแบบไวร้องรับโหลดรวมทั้ง 
8 ช่อง 2000 วตัต ์เม่ือทดสอบการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านสวิตช์ท่ีตัวเคร่ือง
สามารถท างานได ้100% ทั้ง 8 ช่อง และเม่ือทดสอบการเปิด-ปิดไฟผ่าน
แอปพลิเคชนัแอนดรอยด์บนเคร่ืองโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถใช้งาน
เปิด-ปิดหลอดไฟได ้100% ทั้ง 8 ช่อง ท่ีหนา้จอสมาร์ทโฟนสามารถแสดง
สถานะการเปิด-ปิดหลอดไฟไดด้งัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1  ผลการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านระบบแอปพลิเคชนัแอนดรอยด ์
 

ต าแหน่งช่อง สั่งเปิด หลอดไฟ สั่งปิด หลอดไฟ 

CH1     

CH2     

CH3     

CH4     

CH5     

CH6     

CH7     

CH8     

 หมายเหตุ    คือ  ท างานได ้
 

4.  บทสรุป 
 เคร่ืองระบบควบคุมไฟฟ้าอจัฉริยะแบบเคล่ือนท่ีสามารถน าไปใชง้าน
ควบคุมการเปิด-ปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 220 โวลต ์10 แอมป์ 2200 วตัต ์ผ่านสวิตช์
ท่ีตวัเคร่ือง หรือการเปิด-ปิดผ่านแอปพลิเคชนัไดค้รบทั้ง 8 ช่อง 100%  อีกทั้ง
ยงัสามารถแสดงสถานะการเปิด-ปิดของสวิตชใ์นแต่ละช่องบนเคร่ืองสมาร์ท
โฟนได ้แมต้ัวเคร่ืองอยู่ไกลจากอุปกรณ์ท่ีติดตั้งแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด ์
ขอ้จ ากดัของการควบคุมน้ีจะตอ้งเช่ือมต่ออยู่ภายในเครือข่ายไร้สายเดียวกนั
เท่านั้น 
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แมกเนตกิส์คอนแทค

บอร์ดชุดควบคุมการท างานของ

Raspberry Pi 2 

บาร์เดินสายไฟ 
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