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การสร้างเคร่ืองแจ้งเตือนแบตเตอร่ีรถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 
Creating an automatic car battery alarm via smartphone 

 
ภาคิณ มณีโชติ1  เพชรวิสุทธ์ิ ยาตระกาศ2* อดิศร เนื้อไม้3  และ เทพ เกื้อทวีกุล4 

Pakin Maneechot1 Phetwisoot yatrakart2* Adisorn nuemai3 and Thep Kueathaweekun4 

 
1,2,3,4,สาขาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 

 
Abstract 

Automatic Car Battery Alert via Smartphone with the purpose of designing and creating Automatic 
Car Battery Alert via Smartphone. that can measure the voltage of a 1 2 - volt car battery and show the 
location of the car automatically via Google map using the internet from a portable Wi-Fi router.  In this 
research, the performance of measuring the voltage of a 1 2 volt car battery with an automatic car battery 
alarm via a smartphone and a Fluke digital mustimeter will be tested. And test the performance of sound 
alerts, car alarms and smartphone notifications. From the test results it can be seen that the automatic car 
battery alarm has passed. The smartphone has a 99.92% efficiency in measuring 12-volt car battery voltage. 
And the efficiency of notifications in cars and smartphones is 100%. So it makes automatic car battery alerts 
via built in smartphone. Can be used with cars to measure battery voltage before use for more convenience 
of car users. 

 
บทคัดย่อ 

เครื ่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบและสร้างเครื ่อง  
 แจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน ที่สามารถวัดค่าแรงดันแบตเตอรีร่ถยนต์ขนาด 12 โวลต์ และแสดงตำแหน่งของ
รถยนต์อัตโนมัติผ่าน Google map โดยใช้อินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์ไวฟายพกพา ในงานวิจัยนี้จะทำการทดสอบประสิทธิภาพ
การวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 โวลต์ ด้วยเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนกับ
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ยี่ห้อ Fluke และทำการทดสอบประสิทธิภาพการแจ้งเตือนด้วยเสียง Alarm ในรถยนต์และการแจ้งเตือน
ผ่านสมาร์ทโฟน จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าเครือ่งแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมตัิผ่านสมารท์โฟนมีประสิทธิภาพการวดั
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์ 12 โวลต์ อยู่ท่ี 99.92 % และมีประสิทธิภาพการแจ้งเตือนในรถยนต์และสมารท์โฟนเท่ากับ 100 
% ดังนั้นจึงทำให้เครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนที่สร้างขึ้น สามารถนำไปใช้กับรถยนต์เพื่อวัดแรงดัน
แบตเตอรี่ก่อนใช้งานเพื่อความสะดวกสะบายผู้ใช้รถยนต์มากข้ึน 

     
คำสำคัญ แบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้า, อาดูยโน ่

 
บทนำ 

โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ดำเนินไปด้วยเทคโนโลยี มนุษย์ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำรงชีวิตเพื่อความสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้นในหลายอย่าง แต่ในข้อดีก็มีข้อเสียตามมาคือ ทำให้มีมลภาวะเกิดขึ้นในอากาศมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนร่างกายมนุษย์ ทำให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมา จึงทำให้มีการคิดค้นวิธีการตลอดจน นวัตกรรมที่จะนำมาใช้
ทดแทนสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษอยู่เรื่อย ๆ เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้ [5] รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ก็เป็นอีกนวัตกรรม
หนึ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้แทนรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงที่นอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษในอากาศแล้ว นับวันเชื้อเพลิง
เหล่านี้ก็มีแต่จะหมดลง ในอนาคตคาดการว่าประเทศไทยจะนิยมหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นตามกระแสโลก แต่
ประเทศไทยส่วนใหญ่ยังใช้รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงอยู่และปัญหาของรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงคือ การเสื่อมสภาพแบตเตอรี่
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รถยนต์ ซึ่งพฤติกรรมการใช้งานรถยนต์ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเช็คสภาพรถก่อนใช้งาน  เดินทางต่างจังหวัดทั้งระยะใกล้และ
ระยะไกล ที่พบเห็นบ่อยครั้งคือจอดรถยนต์แล้วสตาร์ทไม่ติด แล้วไม่มีพาวเวอร์แบงก์ช่วยสตาร์ท หรือถ้าเป็นผู้หญิงเดินทางไกล
คนเดียวในตอนกลางคืนอาจทำให้เกิดอันตรายได้[1] 

จากปัญหาที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงคิดสร้างเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน ที่ใช้กับรถยนต์
พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อตรวจวัดแรงดันแบตเตอรี่ว่ายังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ ถ้าเกิดความผิดปกติหรือแรงดันต่ำกว่าที่
กำหนด เครื่องจะแจ้งเตือนส่งข้อความในสมาร์ทโฟนทันที ทำให้เราสามารถนำรถเข้าตรวจศูนย์หรือร้านซ่อมแบตเตอรี่ เพื่อ
ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ได้ก่อนท่ีจะสตาร์ทไม่ติดในการใช้งานครั้งต่อไป[2] เพราะถ้าหากเราทราบว่าแบตเตอรี่ใกล้เสื่อมสภาพ 
จะทำให้เราแก้ไขซ่อมแซมได้ก่อนใช้งาน และเพิ่มฟังก์ชันติดตามรถยนต์เพื่อสามารถดูตำแหน่งของรถยนต์ได้ 
 

วิธีการวจิัย 
1.ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
2.ออกแบบและดำเนินการสร้างเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัตผิ่านสมาร์ทโฟน 
3.ทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัตผิ่านสมาร์ทโฟน 
4.เก็บข้อมูลเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผา่นสมาร์ทโฟน 
5.วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจัย 

 

 
 (ก) โครงสร้างเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรีร่ถยนต์         (ข) วงจรเครือ่งแจ้งเตือนแบตเตอรีร่ถยนต์  

ภาพที่ 1 โครงสร้างโครงสร้างเครือ่งแจ้งเตือนแบตเตอรีร่ถยนต์และวงจร 
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ภาพที่ 2 เครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อตัโนมตัิผ่านสมาร์ทโฟน 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนโดยนำเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่
รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน ติดตั้งในรถยนต์ยี่ห้อ Toyota และแบตเตอรี่ยี่ห้อ Hitachi 12 โวลต์ โดยใช้ไฟเลี ้ยงจาก
แบตเตอรี่ของรถยนต์ให้สัญญานอินเทอร์เน็ตด้วยเราเตอร์ไวฟายพกพา และตั้งโปรแกรมไว้เมื่อแรงดันของแบตเตอรี่รถยนตต์่ำ
กว่า 12 โวลต์ ให้แจ้งเตือนผู้ใช้รถยนต์ทันที การแจ้งเตือนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 ได้แก่ การแจ้งเตือนที่มาร์
ทโฟนของผู้ใช้งาน ประเภทท่ี 2 ได้แก่ การแจ้งเตือนด้วยเสียง Alarm ที่อยู่ในเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติ[1] 

ผู้วิจัยทำการทดสอบเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการวัด
แรงดันไฟฟ้าระหว่างเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์[4] อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนและดิจิตอลมัลติมิเตอร์ยี่ห้อ Fluke ทำการ
ทดสอบ 10 ครั้ง ซึ่งจะแสดงผลดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการวัดแรงดันไฟฟ้า 

คร้ังท่ี ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
ยี่ห้อ fluke (โวลต์) 

เคร่ืองแจ้งเตือนแบตเตอร่ีรถยนต์อัตโนมัติ 
ด้วยสมาร์ทโฟน (โวลต์) 

1 12.56 12.54 

2 12.52 12.53 

3 12.56 12.58 

4 12.50 12.52 

5 12.56 12.54 

6 12.54 12.57 

7 12.53 12.55 

8 12.56 12.58 

9 12.58 12.56 

10 12.59 12.57 

ค่าเฉลี่ย 12.55 12.54 
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จากการทดสอบประสิทธิภาพการวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟนมี
ค่าเฉลี่ยแรงดันเท่ากับ 12.55 โวลต์ กับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ยี่ห้อ fluke เท่ากับ 12.54 โวลต์ ผลต่างของค่าเฉลี่ยคือ 0.01 โวลต์ 
คิดเป็นค่าความ คลาดเคลื่อน 0.08 % 

และทำการทดสอบเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการแจง้เตือน
ทางสมาร ์ทโฟนและที ่ต ัวเครื ่องที ่ต ิดตั ้งในรถยนต์ โดยใช้รถยนต์ด ังภาพที ่  3 ทำการทดลองเปิดไฟหน้ารถทิ ้งไว้                     
กระทั่งเมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 12 โวลต์ ระบบจะทำการแจ้งเตือนด้วยเสียง Alarm ในรถยนต์[2] ดังภาพที่ 
4 และจะแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้รถยนต์ดังภาพที่ 5 ทำการทดสอบ 10 ครั้ง ซึ่งจะแสดงผลดังตารางที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

(ก) รถยนต์ยี่ห้อ Toyota                              (ข) แบตเตอรี่ยี่ห้อ Hitachi 12 โวลต ์
ภาพที่ 3 รถยนต์และแบตเตอรี่ที่ใช้ในการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

(ก) แรงดันเริ่มต้น                                          (ข) แรงดันเมื่อแจ้งเตือน 
ภาพที่ 4 การทดสอบการแจ้งเตือนด้วยเสยีง Alarm ในรถยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) แรงดันเริ่มต้น                (ข) แรงดันเมื่อแจ้งเตือน           (ค) หน้าต่างแจ้งเตือน 
ภาพที่ 5 การทดสอบการแจ้งเตือนทางสมาร์ทโฟน 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลทดสอบการแจ้งเตือน 
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จากการทดสอบประสิทธิภาพการแจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าด้วยเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์[1] อัตโนมัติด้วยสมาร์ท

โฟนมีผลดังนี้ แรงดันเริ่มต้นทดสอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.95 โวลต์ แรงดันเมื่อระบบทำการแจ้งเตือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.98 
โวลต์ ประสิทธิภาพการแจ้งเตือนในรถยนต์ด้วยเสียง Alarm ที่รถยนต์และทางสมาร์ทโฟนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ10 คิดเป็น 100 %   

 
สรุปผลการวิจัย 

การสร้างเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนนี้พบว่า ประสิทธิภาพการวัดแรงดันไฟฟ้าด้วย
เครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัตดิ้วยสมารท์โฟนมี มีค่าความ คลาดเคลื่อน 0.08 % จากการเปรียบเทียบกับดิจิตอลมลั
ติมิเตอร์ยี่ห้อ Fluke และมีประสิทธิภาพการแจ้งเตือนเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 12 โวลต์ มีค่าเท่ากับ 100 % ทำให้
ผู้ใช้งานไม่ต้องคอยวัดแรงดันแบตเตอรี่เอง สามารถดูค่าแรงดันแบตเตอรี่แบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ช่วยให้สะดวกสบาย
มากขึ้น ทั้งนี้ท้ังนั้นตัวเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนยังใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่ลูกที่ทำการวัด และ
ยังต้องใช้เราเตอร์ไวฟายในการปล่อยสัญญานอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เครื่องแจ้งเตือนแรงดันแบตเตอรี่สามารถส่งค่าไปยังสมาร์ท
โฟนแก่ผู้ใช้งานได้ จึงทำให้แบตเตอรี่มีแรงดันลดลงขณะใช้งานเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 
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คร้ังท่ี แรงดันเร่ิมต้น (โวลต์) แรงดันเมื่อแจ้งเตือน(โวลต์) ทางสมาร์ทโฟน ในรถยนต์ 
1 12.54 11.91 แจ้งเตือน แจ้งเตือน 
2 12.68 11.99 แจ้งเตือน แจ้งเตือน 
3 13.54 11.99 แจ้งเตือน แจ้งเตือน 
4 13.23 11.97 แจ้งเตือน แจ้งเตือน 
5 13.63 11.98 แจ้งเตือน แจ้งเตือน 
6 12.55 11.99 แจ้งเตือน แจ้งเตือน 
7 12.63 11.98 แจ้งเตือน แจ้งเตือน 
8 12.76 11.98 แจ้งเตือน แจ้งเตือน 
9 12.93 11.99 แจ้งเตือน แจ้งเตือน 
10 12.97 11.98 แจ้งเตือน แจ้งเตือน 
ค่าเฉลี่ย 12.95 11.98 10 10 
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