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บทคัดยอ
โครงงานควบคุมเครื่องใชไฟฟาดวยมือถือผานบลูทูธนี้เปนโครงงานที่ใชโทรศัพทมือถือเปนรีโมตคอนโทรลแบบไร
สาย ใชในการควบคุมเครื่องใชไฟฟาตางๆ เชน เปด / ปดเครื่องใชไฟฟา หรี่ไฟ / พัดลม โดยสามารถนําไปประยุกตใชไดใน
ด า นความสะดวกสบาย เช น การนํ า ไปติ ด ตั้ ง ตามห อ งพั ก ในโรงแรม ทํ า ผู ใ ห เ ข า พั ก ไม ต อ งหาว า สวิ ต ซ ตั ว ไหนควบคุ ม
เครื่องใชไฟฟาอะไร การนําไปติดตั้งในอาคารหรือตามทางเดิน ทําใหสามารถเปดและปดไฟไดโดยที่ไมตองเดินไปที่แผงสวิทซ
อีกทั้งยังเปนการสะดวกในการตรวจตราอีกดวย
ในการทดลองครั้ ง นี้ การทํ า งานของระบบจะเริ่ ม ต น ด ว ยการติ ด ตั้ ง โปรแกรมควบคุ ม เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ลงใน
โทรศัพทมือถือที่สนับสนุนเทคโนโลยีจาวา และเทคโนโลยีบลูทูธ จากนั้นเรียกใชงานโปรแกรมโดยการเลือกเครื่องใชไฟฟาที่
ตองการจะสั่งงาน จะปรากฏคําสั่งที่สามารถกระทําตอเครื่องใชไฟฟาชนิดนั้นๆได เปด ปด หรี่ ใหเลือกคําสั่งที่ตองการจากนั้น
โทรศัพทจะสงคําสั่งไปยังบอรดควบคุมใหทําตามคําสั่งนั้นๆ
ประเภทของเครื่องใชไฟฟาจะถูกแบงเปนสองประเภทใหญๆ คือ อุปกรณที่สั่งงานไดในรูปแบบดิจิตอล เทานั้น
กลาวคือเครื่องใชไฟฟาที่สามารถเปด และปด ไดเทานั้น เชน หลอดฟลูออเรสเซนต โทรทัศน เปนตน อุปกรณประเภทนี้จะถูก
ควบคุ ม โดยรี เ ลย โ ดยตรง และอุ ป กรณ อี ก ประเภทหนึ่ ง คื อ อุ ป กรณ ที่ มี ก ารสั่ ง งานได ทั้ ง ดิ จิ ต อลและอนาลอก กล า วคื อ
เครื่องใชไฟฟาที่สามารถเปด ปด และหรี่ได ยกตัวอยางเชน พัดลม หลอดอินเคนเดสเซนต อุปกรณประเภทนี้จะถูกตอผาน
วงจรหรี่ไฟซึ่งมีรีเลยควบคุมการทํางานอีกทีหนึ่ง ซึ่งผูใชงานสามารถเปดปด และควบคุมแรงดันไฟฟาที่จายใหเครื่องใชไฟฟา
ไดแปดระดับ

ความสําคัญและที่มาของโครงงาน
จากการสังเกตตามอาคารหลายแหงจะมีสวิทซจํานวนมาก เพื่อควบคุมเครื่องใชไฟฟาภายในหอง หรือภายในอาคาร
จึงมีปญหาในการที่จะจดจําวาสวิทซตัวไหนควบคุมเครื่องใชไฟฟาอะไร หรือถาเขาไปในอาคาร หรือหองนั้นเปนครั้งแรก อาจ
ทําใหหาสวิทซที่ควบคุมเครื่องใชไฟฟาที่ตองการไมเจอก็เปนได โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากลางคืนที่ขาดแสงสวาง นาจะเปน
การดีที่โทรศัพทมือถือที่แทบทุกคนติดตัวอยูตลอดเวลา สามารถสั่งงานเครื่องใชไฟฟาได ประกอบกับในปจจุบันเทคโนโลยีใน
โทรศัพทเคลื่อนที่ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเครื่องรุนใหมๆมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทําให
โทรศัพทรุนที่ออกมากอนหนามีราคาต่ําลง ซึ่งทําใหผูใชโทรศัพทมือถือที่สนับสนุนเทคโนโลยีจาวา และเทคโนโลยีบลูทูธมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหเกิดแนวคิดในการนําเอาเทคโนโลยีทั้งสองมาใชประยุกตใชงานในการอํานวยความสะดวกสบาย และยัง
สามารถนําไปประยุกตใชงานทางดานความปลอดภัย

วัตถุประสงคของโครงงาน
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ศึกษาการเขียนโปรแกรมใสมือถือดวยภาษาจาวา J2ME
ศึกษาบลูทูธโมดูล Embedded Blue eb 500
ศึกษาการรับสงขอมูลแบบอนุกรม
ศึกษาการทํางานของวงจรหรี่ไฟ

วิธีการดําเนินการ
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หาขอมูลของบลูทูธโมดูล Embedded Blue eb 500
หาขอมูลไมโครคอนโทรลเลอร Bs2-SX
ทดลองชุดคิทวงจรหรี่ไฟเพื่อนํามาประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรควบคุม
ออกแบบวงจรทดลองซึ่งมีชองควบคุมเครื่องใชไฟฟาสามชอง สองชองจะเปนชอง
ควบคุมแบบเปดหรือปดเทานั้น อีกหนึ่งชองจะควบคุมไดทั้งเปด ปด และหรี่แปดระดับ
ออกแบบแผนวงจร (PCB) และสั่งทําบอรดทดลอง
ทดสอบบอรดทดลองและแกไขจุดบกพรอง
เขียนโปรแกรมใสไมโครคอนโทรลเลอรทดสอบการทํางานในสวนของการควบคุม
เครื่องใชไฟฟา
เขียนโปรแกรมใสไมโครคอนโทรลเลอรทดลองควบคุมเครื่องใชไฟฟาโดยรับขอมูล
อนุกรมจากคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม HyperTerminal ผานเคเบิลอนุกรมโดยตรง
เขียนโปรแกรมใสไมโครคอนโทรลเลอรทดลองควบคุมเครื่องใชไฟฟาโดยรับขอมูล
อนุกรมจากคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม HyperTerminal ผาน Virtual Serial Port ที่ไดจากการเชื่อตอบลูทูธกับ
คอมพิวเตอรกับบลูทูธโมดูล Embedded Blue
ทดลองเขียนโปรแกรมใน emulator ของ J2ME Wireless Toolkits เพื่อพัฒนาสวนของ
User Interface ในโทรศัพทมือถือ
ติดตั้งโปรแกรมที่ทําการทดลองในโทรศัพทมือถือเพื่อทดสอบการใชงานในสวนของ
User Interface
ทดลองเชื่อมตอบลูทูธโมดูล Embedded Blue กับโทรศัพทมือถือ
ทดลองเขียนโปรแกรมใน emulator ของ J2ME Wireless Toolkits เพื่อสงขอมูลผานทาง
Virtual Serial Port ที่ไดจาก การเชื่อตอโทรศัพทมือถือกับบลูทูธโมดูล Embedded Blue
ติดตั้งโปรแกรมที่ทําการทดลองในโทรศัพทมือถือเพื่อทดสอบการทํางานจริง

ผลการทดลอง
การทดลองเขียนโปรแกรมใสไมโครคอนโทรลเลอรทดลองควบคุมเครื่องใชไฟฟาโดยรับ
ขอมูลอนุกรมจากคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม HyperTerminal ผานเคเบิลอนุกรมโดยตรง อักษรตัวแรกที่สงจากคอมพิวเตอรจะ
เป น การเลื อ กอุ ป กรณ ว า ต อ งการสั่ ง งานเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ชิ้ น ไหน และตั ว อั ก ษรตั ว ที่ ส องจะเป น การกํ า หนดสถานะของ
เครื่องใชไฟฟาวา เปด ปด หรือ ใหจายในระดับไหน แบงเปนแปดระดับ ศูนยถึงแปด โดยกราฟระหวางระดับกับแรงดันจะเปน
ฟงกชั่นเพิ่มโดยที่มีลักษณะเปนเสนโคง
การทดลองเขียนโปรแกรมในโทรศัพทมือถือทางดาน User Interface นั้น เมื่อติดตั้งและเขาสูโปรแกรมเรียบรอยแลว
หนาจอแรกจะเปนการเลือกอุปกรณ ในที่นี้จะมีอุปกรณสองตัวคือ อุปกรณที่สั่งงานแบบดิจิตอล และอุปกรณที่สั่งงานแบบอะ
นาลอก เมื่อเลือกเขาไปในอุปกรณที่สั่งงานแบบดิจิตอลจะมีตัวเลือกใหเลือกสองตัวระหวางเปดและปด เมื่อกดตกลงจะมี

ขอความแจงสถานะของอุปกรณ ทํานองเดียวกันกับอุปกรณที่สั่งงานแบบอะนาลอกแตจะมีเพิ่มขึ้นมาในสวนของเกจ ที่จะเปน
ตัวควบคุมระดับของแรงดันที่จายใหแกอุปกรณ
สวนการทดลองในการเชื่ อ มตอ โทรศัพทมื อ ถือ เข า กับ บลูทู ธ โมดู ลถูก ปฏิ เ สธจากโทรศัพท มื อ ถื อ และการเขีย น
โปรแกรมในโทรศัพทมือถือที่จะสงขอมูลออกทาง Virtual Serial Port นั้นยังอยูในระหวางการทดลอง

สรุปและวิจารณผลการทดลอง
ในสวนของ User Interface นั้นทํางานไดดีตามที่ไดเขียนโปรแกรมไว เชนเดียวกับทางฮารตแวรที่สามารถรับคําสั่ง
แบบอนุกรมจาก HyperTerminal ไดอยางไมมีปญหา แตมีปญหาในสวนของการเชื่อมตอโทรศัพทมือถือเขากับ Embedded Blue
ถูกปฏิเสธ และการสงตัวอักษรผาน Virtual Serial Port ดวย J2ME นั้นยังเปนสิ่งที่ตองคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป
การสื่อสารระหวางมือถือกับฮารตแวรเปนการสื่อสารทางเดียว ทําใหตองมีการรีเซตฮารตแวรทุกครั้งที่มีการเชื่อมตอ
เพื่อใหสถานะของเครื่องใชไฟฟาตรงกัน ซึ่งสามารถแกไขไดโดยการเปลี่ยนการสื่อสารเปนแบบสองทาง คือใหฮารตแวร
รายงานสถานะของเครื่องใชไฟฟาตางๆเขามายังซอรฟแวรในโทรศัพทมือถือ เพื่อทําสถานะในโปรแกรมใหตรงกับสถานะที่
เครื่องใชไฟฟาเปนอยู
การทํางานของฮารตแวรในสวนของการควบคุมอุปกรณที่สั่งงานแบบอะนาลอกเปนการรีเลยในการตัดหรือตอความ
ตานทาน เปนการจําลองการทํางานของวงจรแปลงดิจิตอลเปนอนาลอก ซึ่งในการใชงานจริงควรทําใหเปนวงจรแบบโซลิดส
สเตตมากกวาเพื่อเพิ่มอายุการใชงาน
การควบคุมเครื่องใชไฟฟาในบอรดทดลองนั้นเปนการตอเอาพอรตของเบสิกสแตมปไปใชงานโดยตรงซึ่งในการใช
งานจริงจะทําใหควบคุมเครื่องใชไฟฟาไดนอยชิ้น การแกไขอาจทําไดโดยเพิ่มไมโครคอนโทรลเลอรเขาไปรับขอมูลอนุกรม
จาก Embedded blue แลวเพิ่มคําสั่งของการเลือกใชงานไมโครคอนโทรลเลอรเขาไป เชน ตัวอักษรตัวแรกที่สงคือการเลือก
ไมโครคอนโทรลเลอร ตัวตอมาคือการเลือกเครื่องใชไฟฟาที่ตอกับไมโครคอนโทรลเลอรตัวนั้นๆ และตัวสุดทายคือการกําหนด
สถานะของอุปกรณ ซึ่งอาจเปลี่ยนไมโครคอนโทรลเลอรมาใชเปน PIC เชน pic16F627A แทน เบสิกแสตมปเพื่อเปนการลด
ตนทุนได
ทางดาน User Interface นั้นยังขาดความสะดวกสบายและความนาใชงาน การนําไปใชงานจริงอาจเปลี่ยนจากรายการที่
ใหเลือกเปน มุมมองของหองที่มองจากดานบน แลวใชปุมลูกศรเลื่อนเคอรเซอรไปยังเครื่องใชไฟฟาที่ตองการ ซึ่งจะตองไป
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Low-level APIs ของ J2ME

เอกสารอางอิง
1. กาญจนา ตันวิสุทธิ์, เขียนเกมและโปรแกรมบนมือถือ J2ME. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2547.
2. คูมือการใชงานชุดคิทวงจรหรี่ไฟ : บริษัท ฟวเจอรคิท จํากัด
3. พ.อ.เจนวิทย เหลืองอราม และปยวิทย เหลืองอราม. การเขียนโปรแกรมสําหรับ Wireless
Applications ดวย J2ME. บริษัท ธรรมสาร จํากัด : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2546.
4. Bruce Hopkins and Ranjith Antony. Bluetooth for java. USA : Apress 2003.
5. Basicstamp Datasheet. Available URL : www.parallax.com
6. BC337 Transistor Datasheet Available URL : www.es.co.th
7. Embedded Blue 500 User Manual. Available URL : www.parallax.com
8. Regulator IC 7805 Datasheet Available URL : www.es.co.th

