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บทสรุป
โครงการระบบควบคุมอุป กรณ์ไฟฟ้า บนแอพพลิ เคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งใช้ แอพพลิเคชั่น
ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โครงสร้างการทางานในส่ วนของบอร์ดควบคุมจะประกอบด้ว ย
3 ส่ ว น คือ ส่ ว นที่ 1 เป็ นการรั บคาสั่ งจาก Bluetooth-stack ที่ถูกส่ งมาจากโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการเอนดรอย์ และส่งคาสั่งไปเพื่อส่งออกไป Bluetooth-stack (ในการเช็คสถานะ) ส่วน
ที่2 เป็นการรับคาสั่งจากบอร์ด SIM900 ซึ่งจะทาการส่งคาสั่ง ต่อไป และรับคาสั่งเพื่อส่งออกไปยัง
บอร์ด SIM900 (ในการเช็คสถานะ) ส่วนที่ 3 เมื่อได้รับคาสั่งจะประมวลผล แล้วส่งออกสัญญาณ
High และ Low ออกไปยัง Opto -Coupler เพื่อไปควบคุมการทางานของ relay ในการเปิด-ปิด
อุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนการทางานของแอพพลิเคชั่น เมื่อมี การกดปุ่ม เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าช่องใด
ช่องหนึ่ง จะมีการส่งคาสั่ง (Text Words) ออกไปยังบอร์ด SIM900 ในกรณีใช้โหมด Bluetooth จะ
มีการรับคาสั่งกลับมาเพื่อแสดงสถานการณ์เปิด -ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะนั้นๆ ถ้าเป็นโหมด SMS
จะต้อง กดปุ่มเช็คสถานะก่อน จึงจะมี การส่งคาสั่งกลับมาเมื่อสั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่น ระบบจะ
ทาการสั่งงานไปยังบอร์ดควบคุมเพื่อสั่งงานการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผลที่ ไ ด้ จ ากการท าโครงการ สามารถสั่ ง เปิ ด -ปิ ด อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ในระยะไกลและใกล้
ผ่านแอพพลิเคชั่นของระบบปฏัติการแอนดรอยด์ ที่มีอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสั่งการทางานได้ทั้ง
ระบบ Bluetooth และระบบ SMS
คาสาคัญ : ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Summary
The electrical system on the application functionality of the operating system
Android. The objective is to design a system to control appliances via mobile phone.
The app functions of the operating system Android. Structural work on the control
board will consist of three parts. The first is mandated. Bluetooth-stack Sent from the
mobile operating system's leaning forward. And send commands to send. Bluetoothstack (To check your status) Part two, which was ordered by the board SIM900 will
send the next command. And ordered to submit to the Board SIM900 (in check).
When the three were ordered to be processed. Then send out a signal to the High
and Low Opto -Coupler to control the relay in the on - off electrical equipment in
the operation of an application when a button is pressed - Turn off any electrical
equipment compartment. channel one You can also send commands (Text Words)
to the board SIM900. If the Bluetooth mode will be forced back to situation - Turn
off electrical equipment at that time if the SMS mode button must be pressed
before the check. It will send the order back on work orders via the application. The
system will operate to the control board to operate the on - off electrical
equipment.
The results of the project. Can - turn off electrical equipment in remote and
close via the application of the system against the Karnataka Android. Available on
mobile In order to operate both Bluetooth and SMS.

Keyword : Electrical Control Systems Operating system Android

1. บทนา
ปั จ จุ บั น มี ก ารน าอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เข้ า มาใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เป็ น จ านวนมากท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา
การสิ้นเปลืองพลังงาน ในภาครัฐ ได้มีนโยบายให้ประชาชนช่วยกันประหยัดการใช้พลังงาน แต่จะเห็น
ว่ายังมีการเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้ เช่น ภายในครัวเรือน สานักงาน โรงงาน และสถานศึกษา ซึ่งทา
ให้ประเทศชาติเกิดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จาเป็น จะเห็นว่าสมัยก่อนเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานควบคุมยังไม่ทันสมัย และยังไม่มีเครื่องมือชนิดไหนที่จะนามาใช้งานได้ดี ซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้มนุษย์ในการควบคุมการทางานต่างๆ เป็นการสร้างความยุ่งยากเพราะผู้ที่มีหน้าที่ควบคุม
ไม่สามารถดูแลหรือควบคุมอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผู้ ควบคุมจะต้องประจา
ณ ตาแหน่งที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่
ดังนั้นผู้จัดทาจึงได้ทาการศึกษาเรียนรู้ในการนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นของการสิ้นเปลืองพลังงานภายในครัวเรือน สานักงาน โรงงานและสถานศึกษา โดยผู้จัดทาได้
พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถสั่ง
การควบคุ ม ผ่ า นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ไม่ ว่ า จะอยู่ ภ ายในหรื อ ภายนอกสถานที่ ก็ ส ามารถควบคุ ม
การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ทาให้การสิ้นเปลืองพลังงานลดน้อยลง และลดปัญหาความยุ่งยากต่างๆ
ในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถควบคุมได้
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการเเอนดรอยด์
2.2 เพื่อศึกษาและออกแบบการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่าย
2.3 เพื่อสร้างระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเข้าด้วยกัน
2.4 เพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นผ่านทาง App inventor
2.5 เพื่อศึกษาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากโปรแกรม Proteus
3. ขอบเขตของการทาโครงการ
1.3.1 ส่วนของการป้อนข้อมูล (input)
1) สั่งงานได้ในระยะทางไม่เกิน15เมตร (Bluetooth)
2) สั่งงานได้ในระยะทางไกล (SMS)
1.3.2 ส่วนของการทางาน
1) ใช้เพื่อ เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าในสานักงาน
2) ออกแบบหน้าตาของแอพพลิเคชั่น ในมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ให้ใช้งานง่าย
3) จากัดสิทธิ์การเข้าถึงทางด้านหน้าแอพพลิเคชั่น ในการควบคุมการ เปิด-ปิด
อุปกรณ์ไฟฟ้า
1.3.3 ส่วนของการแสดงผล
1) มีแสดงสถานะ เปิด-ปิด ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
1.3.4 ในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1) ชุดบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรเลอร์ เบอร์ 16F877A
2) โทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.0 ขึ้นไป

3) รับ-ส่งขอมูลผ่านทาง Bluetooth stack ในระยะใกล้
4) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการประกอบวงจร
1.3.5 ในส่วนของซอฟต์แวร์ (Software)
1) ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.0 ขึ้นไป
2) โปรแกรม Eagle
3) โปรแกรม Microcode studio
4) โปรแกรม Proteus 7 Professional
5) โปรแกรม Solid Works
6) Website (http://beta.appinventor.mit.edu/) สาหรับการสร้างแอพพลิเคชั่น
ในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
4. วิธีการดาเนินงาน
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวิธี
การดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. แผนการดาเนินงาน
2. ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบและสร้างวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. ออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
5. ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างแอพพลิเคชั่นและบอร์ดวงจรควบคุม

ภาพที่ 1 กระบวนการดาเนินงาน
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวิธีการดาเนินงาน
ในการพัฒนา ดังนี้
1. คณะผู้จัดทาได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล/เรียนรู้ การเขียนโปรแกรมภาษาPIC BASIC Pro
Compiler ที่ใช้ในการควบคุมแผงวงจรและส่งสัญญาณออกทางเอาต์พุต และเก็บข้อมูลการเขียน
แอพพลิเคชั่น ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ศึกษาโปรแกรมการใช้โปรแกรม Proteus ใน
การจาลองแผงวงจรขึ้น เพื่อลดข้อผิดพลาดในการใช้งานจริง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุม [1]
2. ทาการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
จากการทดลองปฏิบัติและสร้างวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นมาทดลองแอพพลิเคชั่นที่เขียนขึ้น
3. ทาการทดสอบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นและทดลองส่งสัญญาณออกทางเอาต์พุต
ซึ่งจะใช้การจาลองแผงวงจรระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม Proteus 7 Professional
ในการทดลองระบบควบคุม
4. จากข้อที่ 3 เมื่อทาการทดสอบผ่ านจะดาเนินการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ากับ
แผงวงจรควบคุม
5. เมื่อการทดสอบแอพพลิเคชั่น ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่ใช้ในการควบคุมสามารถ
ทางานได้ตามที่วางไว้ จะทาการสร้างแบบบ้านจาลองและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อทดสอบ
ระบบการควบคุมบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดอรยด์ ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
6. ทาการทดสอบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ในแบบบ้านจาลองที่สร้างขึ้น

ภาพที่ 2 กระบวนการออกแบบและสร้างวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
กระบวนการออกแบบและสร้างวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
การออกแบบโค๊ดส่วนของ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวที่1 โดยการรับคาสั่งจาก Bluetooth
Stack ด้ ว ยค าสั่ ง ที่ เ ป็ น Text
Word
และ จากสวิ ต ส์ ก ด และจะส่ ง ต่ อ ค าสั่ ง ไปยั ง IC
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตั ว ที่ 3 จากนั้ น จะรอรั บ ค าสั่ ง ป้ อ นกลั บ เพื่ อ ส่ ง ชุ ด ค าสั่ ง ป้ อ นกลั บ ไปยั ง
Bluetooth Stack เพื่อให้ Bluetooth Stack ส่งกลับไปยังแอฟพลิเคชั่นเพื่อแสดงสถานการณ์ ปิด เปิด ปัจจุบัน [2]
Ic
Ic

Ic

Ic

Bluetooth
Stack

Ic

(ก) การออกแบบโครงสร้างหลักของการควบคุม

(ข) การออกแบบการควบคุมด้วยโหมด
Bluetooth

ภาพที่ 3 การออกแบบและสร้างวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
การออกแบบโค๊ดของ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวที่ 2 โดยรับคาสั่งจากบอร์ด SIM900 ด้วย
ชุดคาสั่ง Text Words และจะทาการส่งต่อไปยัง IC ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวที่3 จากนั้นจะรอรับ
คาสั่งป้อนกลับ เพื่อส่งชุดคาสั่งป้อนกลับไปยัง บอร์ด SIM 900 ให้ บอร์ด SIM 900 ส่งกลับไปยังแอฟ
พลิเคชั่นเพื่อแสดงสถานการณ์ ปิด-เปิด ปัจจุบัน
Ic

Ic

SIM

ภาพที่ 4 การออกแบบการควบคุมด้วยโหมด SMS
ทาการเขียนโค๊ดของ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวที่ 1 และ 2 ก่อน แล้วมาออกแบบและเขียนโค๊ด
ของ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวที่ 3 เพื่อรับคาสั่งจาก IC ทั้ง 2 ตัวนามาประมวลผล และส่งออกไปยัง
รี เ ลย์ เพื่ อ คว บคุ ม การเปิ ด -ปิ ด อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ซึ่ ง จะมี ก ารส่ ง ค าสั่ ง ป้ อ นกลั บ ไปยั ง IC
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวที่ 1 และ 2
Ic

Ic

Ic

ภาพที่ 5 แสดงการออกในส่วนของโค๊ดส่วนประมวลผล
การออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ภาพที่ 6 ผังการดาเนินงานโครงการเขียนแอพพลิเคชั่น

การทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างแอพพลิเคชั่นและบอร์ดวงจรควบคุม
การทางานของแอพพลิเคชั่นเป็นการจาลองให้ควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยจะมีหลักการ
ทางานดังนี้
1. การออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการควบคุม
2. การออกแบบบอร์ดที่ใช้ในการควบคุม
3. เขียนโปรแกรมควบคุมใช้ภาษาเบสิกและใช้การใช้โปรแกรม App inventorgrn เพื่อเป็น
เครื่องมือพัฒนาแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
4. ทดสอบการทางานของวงจรและการส่งสัญญาณโดยควบคุมผ่านระบบแอนดรอยด์
5. ทดสอบสิทธิ์ในการเข้าควบคุมการสั่งงานผ่านทาง SMS
5. ผลการทดลอง
การทดสอบและผลการทดสอบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ มีดังนี้
1. การทดสอบการทางานระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ที่ประกอบด้วย การควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น ใน ระยะทางไม่เกิน 15
เมตร ใช้การควบคุมด้วยสัญญาณบลูทูธ
2. การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทาการเปิดหน้าแอพพลิเคชั่น ที่ออกแบบไว้
ใช้สาหรับการควบคุมอุปกรณ์ และใส่รหัสผ่าน กดเลือกการเชื่อมต่อเป็นโหมด บลูทูธ ทาการทดสอบ
เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลที่ได้อุปกรณ์ไฟฟ้า เปิด-ปิดตาม การควบคุม และ สามารถเช็คสถานนะ
การ เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยการกดปุ่มเช็คสถานนะปัจจุบัน
3. ในระยะทางเกินกว่า 15 เมตร ขึ้นไป ใช้การควบคุมด้วยสัญญาณจากโทรศัพท์ เคลื่อนที่ โดย
การส่งข้อความเป็นโหมด SMS มาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทาการเปิดหน้าแอพพลิเคชั่น ที่ออกแบบไว้
ใช้สาหรับควบคุมอุปกรณ์ และใส่รหัสผ่าน กดเลือกการเชื่อมต่อโหมด SMS ทาการทดสอบ เปิด- ปิด
อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลที่ได้อุปกรณ์ไฟฟ้า เปิด-ปิดตามการควบคุม และสามารถเช็คสถานนะการ เปิ ด-ปิด
อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยการกดปุ่มเช็คสถานนะปัจจุบัน

ภาพที่ 7 หน้าจอแอพพลิเคชั่นการควบคุม

ก) หน้าจอแสดงสถานการณ์ทางานของ
แอพพลิเคชั่นโหมด SMS

ข) หน้าจอแสดงสถานะ การทางานของ
แอพพลิเคชั่นโหมด บลูทูธ

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงสถานะ การทางานของแอพพลิเคชั่น

ภาพที่ 9 แสดงสถานนะเมื่อมีการสั่งเปิด-ปิดผ่านแอพพลิเคชั่น เขียว=เปิด แดง=ปิด

แบบบ้า นจ าลองที่ติ ดตั้ ง ระบบควบคุมอุปกรณ์ ไ ฟฟ้า ผ่า นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ซึ่งวงจรนี้ใช้สาหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยรับคาสั่งผ่าน บลูทูธ และSMS

ภาพที่ 10 แบบบ้านจาลองที่ติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า และกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการศึกษาแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดอรอยด์
ทาให้สามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของการสิ้นเปลืองพลังงานภายในครัวเรือน สานักงาน โรงงานและ
สถานศึกษา โดยการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ให้สามารถสั่งการควบคุมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกสถานที่ ก็
สามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ทาให้สามารถลด การสิ้นเปลืองพลังงานที่เกิดจากการ
เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่จาเป็น และลดปัญหาความยุ่งยากต่างๆ ในการเปิด -ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่
ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
จากการเรี ย นรู้ แ ละลงมื อ ปฏิ บั ติ ในการพั ฒ นาระบบควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ผ่ า น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานกับ
สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือการนาไปประยุกต์ใช้กับการควบคุมระบบงาน ด้านการ
เกษตรกรรม ในการควบคุ ม ระบบรดน้ า โดยการควบคุ ม ผ่ า นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อนที่ หรื อ พั ฒ นา
แอพพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการแบบอื่น ๆ เพื่อนามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานต่อไป
6. อภิปรายผล
การพัฒ นาระบบควบคุมอุป กรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้ผลการทดลอง คือ
สามารถนาไปใช้ควบคุมอุปกรณ์ภายในครัวเรือน สานักงาน โรงงาน และสถานศึกษาได้ และสามารถ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ให้สามารถสั่งการควบคุมผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกสถานที่ ก็สามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
ได้ดีมีประสิทธิภาพเหมือนกับการพัฒนาระบบจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้
ชาริณี ชาญดนตรีกิจ และคณะ. 2553 ได้จัดทาโครงการ ระบบการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์โยใช้
ภาษา C/C++ 2) เพื่อศึกษาการเขียนภาษา HTML และการสร้าง Dynamic HTML 3) เพื่อศึกษา
การสร้างเว็บไซด์ที่มีการตอบสนองแบบ Real – time ด้วยเทคโนโลยี AJAX 4) เพื่อศึกษาและ
ออกแบบฮาร์ ดแวร์ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบเน็ตเวิร์ก 5) เพื่อศึกษาการออกแบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถควบคุมระบบเครื่องปรับ
และควบคุมระบบแสงสว่างได้ รวมถึงไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเป็นตัวตัดสินใจในการเปิดหรือ
ปิดเครื่องปรับอากาศได้ [3]
7. ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านปฏิบัติการแอนดรอย์ให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ
มากขึ้นมีดังนี้
7.1 เพื่ อเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาให้ ส ามารถใช้ งานได้ กั บสถานประกอบการหรื อ โรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการใช้งานจริง
7.2 โครงการนี้สามารถ นาไปประยุกต์ใช้กับการควบคุมระบบอื่นๆได้ตามแนวคิดที่ผู้ใช้ต้องการ
จะพัฒนาต่อยอด เช่น ประโยชน์ทางการเกษตร ในการควบคุมระบบรดน้า โดยการควบคุมผ่านระบบ
มือถือเป็นต้น

7.3 อาจจะมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ระบบควบคุมสามารถใช้ได้กับปฏิบัติการอื่นๆเช่น
เป็นต้น
7.4 เพื่อในการใช้งานที่สะดวกมากขึ้นควรมีการเพิ่มในส่วนของการเพิ่มหมายเลขได้
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