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หน่วยที่ 8
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรม Arduino  
เพ่ือใช้งานรีโมทคอนโทรล 

เดชา กาญวงษา 

ผู้เรียบเรียง เดชา กาญวงษา 
วุฒิ ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตําแหน่ง คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศร ี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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แผนบริหารการสอนประจําหน่วยที่ 8
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 8
หน่วยท่ี 8 งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานรีโมทคอนโทรล เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
8.1  รีโมทคอนโทรล 
8.2  การตอ่วงจรรีโมทคอนโทรลกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
8.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานรีโมทคอนโทรล 
8.4  การประยุกต์ใช้งานรีโมทคอนโทรลกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 8

สาระสําคัญ
การควบคุมระยะใกลถือได้ว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับงานในปัจจุบัน โดยรีโมตคอนโทรลถือเป็น 

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ใช้สําหรับควบคุมการดําเนินการของสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องจักรต่างๆ ใน
ระยะไกล โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น สามารถ
ควบคุมจากระยะไกล โดยไม่ใช้สายไฟ หรือสายตัวนําสัญญาณเป็นตัวส่งสัญญาณ แต่ใช้อินฟราเรด หรือใช้
สัญญาณวิทยุแทน สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดเล็กเพียงไม่ก่ีก้อนเท่านัน้ มีขนาดเหมาะมือ และมีปุ่ม
ฟังก์ชันต่างๆ อยู่ครบถ้วน 

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรรีโมทคอนโทรลกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานรีโมทคอนโทรล 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ใช้งานรีโมทคอนโทรล 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของรีโมทคอนโทรลได้อย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรรีโมทคอนโทรลกับไมโครคอนโทรลเลอร์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานรีโมทคอนโทรลได้อย่างถูกต้อง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานรีโมทคอนโทรลได้อย่างถูกต้อง 
5.  ตอ่วงจรรีโมทคอนโทรลกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานรีโมทคอนโทรลตามท่ีกําหนดให ้ไดอ้ย่างถูกต้อง 

สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบชุดการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบดว้ย 

1.1  เอกสารประกอบการสอน 
1.2  ใบปฏิบัตงิาน 
1.3  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
3.  ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์
4.  โปรแกรม Arduino IDE Version 1.8.6 

 
คําช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการสอน 

1.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนก่อนเข้าชั้นเรียน 
2.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก่์อนเรียน 
3.  การดาํเนินการสอนประกอบด้วยข้ันตอน ดงันี้ 

4.  ครูผู้สอนควรดําเนินการสอนตามแผนการสอนโดยเลือกสื่อ เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละข้อ

5.  ครูผู้สอนควรศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหา ใบปฏิบัติงานและแบบฝึกหัดให้
เข้าใจดเีสียก่อน 

6.  เม่ือสอนเสร็จทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ทําการประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 

ขัน้ตอนท่ี 1

สร้างปัญหาให้
ผู้เรียนสนใจ 
(Motivation)

ขัน้ตอนท่ี 2

ให้เนื้อหาและสรุป
(Information)

ขัน้ตอนท่ี 3

ประเมินความรู้ด้วย
แบบฝึกหัด
(Application)

ขัน้ตอนท่ี 4

ตรวจปรับ
ความสําเร็จ
(Progress)
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วิธีวัดประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ประเมินผลผู้เรียนโดยสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2.  พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้ึนอยู่กับครูผู้สอน

เห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

วิธีวัดประเมินผล (ด้านความรู้)
1.  ผู้เรียนจะตอ้งทําแบบฝึกหัดหลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ การประเมินผลจากแบบฝึกหัด

ประจําหน่วยท่ี 8 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะวัดผลและประเมินผลด้านทฤษฎี ด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 8 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

วิธีการประเมินผลใบปฏิบตัิงาน (ด้านทักษะ)
1. ครูผูส้อนเป็นผู้กําหนดจุดประเมินในการปฏิบัติงานนั้นๆ เม่ือเห็นว่าจุดนั้นๆ มีความสําคัญในการ

ปฏิบัตงิาน 
2. ครูผู้สอนจะต้องไปตรวจสอบเม่ือผู้เรียนปฏิบัติงานถึงจุดประเมินท่ีครูผู้สอนได้กําหนดไว้ การ

ประเมินผลจากการทดลองตามใบปฏิบัติงาน โดยจัดทําคะแนนให้เป็น 100 เปอร์เซน็ต์ 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จํานวน 

10 คะแนน (แนบหลังกิจกรรมเสริมทักษะ)
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หน่วยที่ 8
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานรีโมทคอนโทรล 

8.1 รีโมทคอนโทรล 
8.1.1 ความหมายของรีโมทคอนโทรล 

รีโมตคอนโทรล (remote control) คือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ใช้สําหรับ
ควบคุมการดําเนินการของสิง่ประดิษฐ์หรือเครื่องจักรตา่งๆ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น โทรทัศน ์
เครื่องเสียง เครื่องเล่นดีวีดี เป็นตน้ สามารถควบคุมจากระยะไกล โดยไม่ใช้สายไฟ หรือสายตัวนําสัญญาณเป็น
ตวัส่งสัญญาณ แตใ่ช้อินฟราเรด หรือใช้สัญญาณวิทยุแทน สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดเล็กเพียงไม่ก่ี
ก้อนเท่านัน้ มีขนาดเหมาะมือ และมีปุม่ฟังก์ชันต่างๆ อยู่ครบ 

รีโมตคอนโทรล เป็นการเรียกย่อมาจาก รีโมตคอนโทรลเลอร์ (remote controller) อีก
ตอ่หนึ่ง และสามารถเรียกย่อลงไดอี้กเหลือเพียง รีโมต (อ่านว่า รี-โหมด) ในภาษาไทยสามารถใช้คําไทยแทนได้
ว่า เครื่องควบคุมระยะไกล หรือ อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 

รูปท่ี 8.1  แสดงลักษณะของรีโมทคอนโทรล 
(ท่ีมา http://th.esremote.com/info) 
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8.1.2 ชนิดของรีโมทคอนโทรล 
การแบ่งชนิดของรีโมทคอนโทรลอาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ตามลักษณะของคลื่นพาหะ หรือ

ตวัส่งสัญญาณได ้ดงันี้ 
(1) รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด (IR Remote Control) เป็นรีโมทคอนโทรลท่ีใช้

คลื่นพาหะท่ีเป็นรังสีอินฟราเรด ในการส่งสัญญาณเพ่ือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงตาของมนุษย์สามารถมองเห็น
แสงท่ีมองเห็นได้จากความยาวไปจนสั้นจัดเรียงเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีเขียวสีฟ้าสีม่วง ช่วงความยาว
คลื่นของแสงสีแดง คือ 0.62 ~ 0.76 ไมโครเมตร ช่วงความยาวคลื่นของม่วง คือ 0.38 ~ 0.46 ไมโครเมตร 
แสงท่ีสั้นกว่าความยาวคลื่นสีม่วงเรียกว่ารังสีอัลตราไวโอเลต หรือรังสีเหนือม่วง ส่วนค่าความยาวคลืน่ท่ียาวกว่า
สีแดงจะเรียกว่ารังสีอินฟราเรด หรือรังสีต่ํากว่าแดง 

การควบคุมระยะไกลด้วยรังสีอินฟราเรด คือ การใช้ความยาวคลื่นของรังสี
อินฟราเรดใกล้ระหว่าง 0.76 ~ 1.5 ไมโครเมตร เพ่ือส่งสัญญาณควบคุมใช้ระบบควบคุมระยะไกลแบบ
อินฟราเรดเพ่ือส่งและรับสองส่วนส่วนประกอบหลักท่ีส่งสัญญาณ คือ หลอดไฟ LED IR เป็นไดโอดเปล่งแสง
พิเศษเนื่องจากวัสดุภายในของมันแตกต่างจากไดโอดเปล่งแสงท่ัวไป ดังนั้น จึงปล่อยรังสีอินฟราเรดแทนท่ีจะ
เป็นแสงท่ีมองเห็น 

อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีใช้การควบคุมระยะไกลแบบอินฟราเรด เช่น 
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เป็นตน้

ข้อดีของรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด คือ ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ราคาถูก 
จึงถูกนํามาใช้เป็นอย่างมากในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อจํากัดของรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด คือ รีโมทคอนโทรลต้องหันไปใน
ทิศทางเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีต้องการควบคุมแบบเป็นเส้นตรงห้ามมิให้มีสิ่งกีดขวางหรือก้ันทิศทางของรีโมท
คอนโทรลและระยะรับส่งสัญญาณการควบคุมมีระยะค่อนข้างจํากัดไม่ไดไ้กล 

รูปท่ี 8.2  แสดงรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด 
(ท่ีมา http://th.esremote.com/info) 
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(2) รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ (RF Remote Control) เป็นรีโมทคอนโทรลท่ีใช้
คลื่นพาหะท่ีเป็นคลื่นวิทยุในการรับและส่งสัญญาณเพ่ือควบคุมอุปกรณ์ตา่งๆ โดยรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ
นี้จะประกอบดว้ยชุดภาคส่งสัญญาณ และภาครับสัญญาณ โดยมีหลักการทํางาน ดงันี้ 

การทํางานวงจรภาคส่งสัญญาณประกอบด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีทํา
หน้าท่ีเข้ารหัส และกําหนดท่ีอยู่ เป็นรหัสดจิิตอลฐานสองสามารถสร้างตําแหน่งได้ หรือช่องสัญญาณได้ การส่ง
ข้อมูล โดยใช้การกด สวิตช์ ส่งข้อมูลเป็นรหัสเลขฐานสอง ข้อมูลและรหัส จะถูกเข้ารหัสและส่งออกไปท่ีตัวส่ง
สัญญาณ ด้วยวิธีการมอดูเลชั่นเพ่ือผสมคลื่นวิทยุกับรหัสข้อมูลเข้าด้วยกันแล้วส่งออกไปทางสายอากาศวงจร
ภาคส่งจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นพลังงานหลัก 

การทํางานวงจรภาครับสัญญาณ วงจรภาครับ ทํางานท่ีความถ่ี ของภาคส่ง ซ่ึง
จะต้องตรงกัน สัญญาณท่ีรับเข้ามาจะถูกวงจรถอดรหัสข้อมูล จะเหมือนการคัดแยกจดหมายท่ีส่งออกมาถ้าท่ี
อยู่ตรงกันกับบ้านเลขท่ี เครื่องรับก็จะสามารถถอดรหัสได้ สัญญาณวิทยุท่ีส่งออกมาในอากาศจะเข้าสู่โมดูลรับ
สัญญาณและส่งข้อมูลท่ีให้กับทําการรับข้อมูลต้องใช้การถอดรหัสท่ีถูกต้องเพ่ือให้สามารถรับข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง เรียกว่า การดมีอดเูลชัน่ จากนัน้จะนําข้อมูลท่ีถอดรหัสได้ใช้งานต่อไป 

อุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ เช่น รีโมทคอนโทรลเปิด
ปิดประต ูรีโมทคอนโทรลเปิดปิดม่าน แป้นสวิตซไ์ร้สาย รีโมทคอนโทรลรถยนต ์เป็นตน้ครับ 

ข้อดีของรีโมทคอนโทรลแบบคลืน่วิทย ุคือ ทิศทางสั่งงานรอบด้านไม่จําเป็นต้อง
หันทิศทางไปท่ีอุปกรณ์ตวัรับ สามารถทะลุสิง่กีดขวางไดร้ะยะสั่งงานไกลกว่า ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งกีดขวางด้วย 

ข้อจํากัดของรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ คือ เทคโนโลยีซับซ้อนกว่ารีโมท
คอนโทรลแบบอินฟราเรด มีหลายคลื่นความถ่ีใช้งาน ฉะนั้นจําเป็นต้องเช็คว่าใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ โดยท่ี
ความถ่ีรับ และความถ่ีส่งจะต้องตรงกัน จึงจะสามารถใช้งานได ้

รูปท่ี 8.3  แสดงรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทย ุ
(ท่ีมา http://th.esremote.com/info) 
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8.2 การต่อวงจรรีโมทคอนโทรลกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การตอ่วงจรรีโมทคอนโทรลกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino จะใช้รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด 

โดยจําเป็นจะต้องมีตัวรีโมทคอนโทรล และตัวรับสัญญาณอินฟราเรดจากรีโมทคอนโทรล ซ่ึงตัวรับสัญญาณ
อินฟราเรด จะมี 3 ขา สําหรับต่อใช้งาน ได้แก่ ขาสัญญาออก ขากราวด์ และไฟบวก 5 โวลต์ ตัวรับสัญญาณ
อินฟราเรดจะรับสัญญาณอินฟราเรดจากระยะไกล และถอดรหัสสัญญาณนั้น ซ่ึงทํางานท่ีความถ่ี 38 KHz แล้ว
จึงนําค่าตวัเลขท่ีถอดรหัสได้นําไปใช้งานต่อไป 

รูปท่ี 8.4  แสดงตวัรับสัญญาณอินฟราเรดจากรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด 
(ท่ีมา https://qxf2.com/blog/arduino-tutorials-for-testers-decoding-of-ir-receiver) 

 

รูปท่ี 8.5  แสดงตอ่วงจรตวัรับสัญญาณอินฟราเรดกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และรีโมทคอนโทรล 
(ท่ีมา https://qxf2.com/blog/arduino-tutorials-for-testers-decoding-of-ir-receiver) 
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ในการต่อวงจรตัวรับสัญญาณอินฟราเรดกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino จะใช้ขาสัญญาณท่ีเป็น
ขอพอร์ตเพียงขาเดยีวเพ่ือรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล โดยต่อขาเอาต์พุตของตัวรับสัญญาณอินฟราเรด คือ 
ขา 1 ตอ่เข้ากับขา 11 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ขา 2 ตอ่กับ GND และขา 3 ตอ่กับ +3.3 V  
 
8.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานรีโมทคอนโทรล 

การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานใช้งานรีโมทคอนโทรล จําเป็นจะต้องใช้หน้าตา่ง 
Serial Monitor เพ่ือให้แสดงค่าของรหัสข้อมูลท่ีอ่านได้จากตวัรีโมทคอนโทรล ทําให้รูค่้าสามารถนําค่าท่ีอ่านได้
ไปใช้งานต่อไป โดยใช้โปรแกรมทดสอบ ดงันี้ 

รูปท่ี 8.6  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานรีโมทคอนโทรล 

จากโปรแกรม ในบรรทัดแรกจะเรียกไฟล์ชื่อ IRremote.h ซ่ึงเป็นไรบลารี่ของรีโมทคอนโทรลมาใช้
งาน จากนั้นกําหนดตัวแปรเพ่ือท่ีจะกําหนดขาต่อใช้งานตัวรับสัญญาณอินฟราเรด คือ ขา 11 ในส่วนของ 
Loop จะส่งค่าท่ีอ่านได้ไปยังหน้าต่าง Serial Monitor เพ่ือให้แสดงค่าจากปุ่มกด ลองทดสอบกดปุ่มทีละปุ่ม
หากทํางานได้ตัวเลขก็จะข้ึนมาทีละบรรทัดตามปุ่มท่ีกดลงไปเป็นเลขฐานสิบ เตรียมนําไปประยุกต์ใช้งานต่อไป 
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รูปท่ี 8.7  แสดงการเปิดหน้าตา่ง Serial Monitor 
 

รูปท่ี 8.8  แสดงค่าท่ีอ่านไดจ้ากรีโมทคอนโทรลผ่านทางหน้าตา่ง Serial Monitor 
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8.4 การประยุกต์ใช้งานรีโมทคอนโทรลกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การนํารีโมทคอนโทรลไปประยุกต์ใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถนําไปใช้ในการออกแบบ
การควบคุมระยะไกลได้ เช่น ควบคุมระยะไกลการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมในรูปแบบต่างๆ แทน
สวิตช์ เป็นตน้ โดยมีตวัอย่างการนํารีโมทคอนโทรลไปใช้งาน คือ

การใช้งานรีโมทคอนโทรลเพ่ือควบคุมการเปิด-ปิดหลอด LED 
 การใช้งานรีโมทคอนโทรลเพ่ือควบคุมการเปิด-ปิดหลอด LED โดยจะใช้หลอด LED 
จํานวน 3 ดวง โดยใช้ปุ่มท่ีรีโมทคอนโทรล คือ ปุ่มหมายเลข 1 2 แล 3 ในการสั่งให้หลอด LED และละหลอด
ติด และดับ ในลักษณะแบบ toggle โดยหลอด LED จะต่ออยู่ท่ี Port 2 4 และ 7 ซ่ึงเป็นเอาต์พุต และตัวรับ
สัญญาณอินฟราเรดต่ออยูท่ี่ Port 11 ของ Arduino โดยมีการตอ่วงจร ดงันี้ 

รูปท่ี 8.9  แสดงการต่อวงจรใช้งานรีโมทคอนโทรลเพ่ือควบคุมการเปิด-ปิดหลอด LED 3 ดวง 
(ท่ีมา https://qxf2.com/blog/arduino-tutorials-for-testers-decoding-of-ir-receiver) 
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รูปท่ี 8.10  แสดงโปรแกรมใช้งานรีโมทคอนโทรลเพ่ือควบคุมการเปิด-ปิดหลอด LED 3 ดวง 

เม่ืออัปโหลดโค้ดโปรแกรมข้างต้นไปยังบอร์ด Arduino แล้ว และหันรีโมทควบคุมชี้ไปท่ี
ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด ในการทดสอบเพ่ือควบคุมหลอด LED ในครั้งแรกเม่ือกดปุ่ม 1 ไฟดวงท่ี 1 จะสว่าง
ข้ึน เม่ือกดปุ่มท่ี 2 ไฟดวงท่ีสองจะสว่างข้ึน และเม่ือกดปุ่ม 3 ไฟดวงท่ี 3 จะสว่างข้ึน และเม่ือกดแต่ละปุ่มอีก
ครั้งจะทําให้หลอดไฟ LED ดบัลงตามปุ่มท่ีกดนั้น 

การประยุกต์ใช้งาน สามารถนําเอาต์พุตท่ีได้ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เปิด ปิดไฟ เช่น บอร์ด
รีเลย์ หรือโซลิตสเตจรีเลย์เพ่ือใช้งานในการสั่งเปิด หรือปิดไฟบ้าน หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าได้ และควรมีระบบตัด
กระแสไฟเกินต่อไว้เพ่ือความปลอดภัยดว้ย 

รูปท่ี 8.11  แสดงการต่อบอร์ด Arduino เพ่ือควบคุมหลอดไฟ 220 โวลต์ 
(ท่ีมา https://www.myarduino.net/article/108) 
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

รีโมตคอนโทรล (remote control) คือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ใช้สําหรับควบคุมการ
ดาํเนินการของสิง่ประดิษฐ์หรือเครื่องจักรตา่งๆ โดยเฉพาะเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น โทรทัศน์ เครื่องเสียง 
เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น สามารถควบคุมจากระยะไกล โดยไม่ใช้สายไฟ หรือสายตัวนําสัญญาณเป็นตัวส่ง
สัญญาณ แตใ่ช้อินฟราเรด หรือใช้สัญญาณวิทยุแทน สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดเล็กเพียงไม่ก่ีก้อน
เท่านั้น มีขนาดเหมาะมือ และมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆ อยู่ครบ รีโมตคอนโทรล เป็นการเรียกย่อมาจาก รีโมต
คอนโทรลเลอร์ (remote controller) อีกต่อหนึ่ง และสามารถเรียกย่อลงได้อีกเหลือเพียง รีโมต (อ่านว่า รี-
โหมด) ในภาษาไทยสามารถใช้คําไทยแทนได้ว่า เครื่องควบคุมระยะไกล หรือ อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 

การตอ่วงจรรีโมทคอนโทรลกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino จะใช้รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด 
โดยจําเป็นจะต้องมีตัวรีโมทคอนโทรล และตัวรับสัญญาณอินฟราเรดจากรีโมทคอนโทรล ซ่ึงตัวรับสัญญาณ
อินฟราเรด จะมี 3 ขา สําหรับต่อใช้งาน ได้แก่ ขาสัญญาออก ขากราวด์ และไฟบวก 5 โวลต์ ตัวรับสัญญาณ
อินฟราเรดจะรับสัญญาณอินฟราเรดจากระยะไกล และถอดรหัสสัญญาณนั้น ซ่ึงทํางานท่ีความถ่ี 38 KHz แล้ว
จึงนําค่าตวัเลขท่ีถอดรหัสได้นําไปใช้งานต่อไป 

การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานใช้งานรีโมทคอนโทรล จําเป็นจะต้องใช้หน้าตา่ง 
Serial Monitor เพ่ือให้แสดงค่าของรหัสข้อมูลท่ีอ่านได้จากตวัรีโมทคอนโทรล ทําให้รูค่้าสามารถนําค่าท่ีอ่านได้
ไปใช้งานต่อไป 

การนํารีโมทคอนโทรลไปประยุกต์ใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถนําไปใช้ในการออกแบบ
การควบคุมระยะไกลได้ เช่น ควบคุมระยะไกลการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมในรูปแบบต่างๆ แทน
สวิตช์ เป็นตน้
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