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ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนตผานโทรศัพทมือถือดวยขอความสั้น
Car Theft Warning System via the Mobile Phone Service by SMS
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีไดแนวความคิดมาจากการท่ีระบบสัญญาณกันขโมยท่ีใชอยูในปจจุบันสวนใหญเปนการสงเสียงดัง

เตือนเมื่อมีผูบุกรุก แตดวยสังคมท่ีวุนวายในปจจุบันทําใหเสียงของสัญญาณกันขโมยไมมีความนาสนใจหรือบางครั้ง
เจาของรถยนตอาจจะไมไดยินเสียงของสัญญาณท่ีดังข้ึนเน่ืองจากจอดรถไวไกล ทําใหมิจฉาชีพใชโอกาสดังกลาวในการ
โจรกรรมรถยนตไดสําเร็จ ประกอบกับเทคโนโลยีการสงขอความของโทรศัพทมือถือน้ันมีคาใชจายถูกลงและมีการใช
งานกันมากในชีวิตประจําวันของคนท่ัวไป จึงไดเกิดเปนการพัฒนาระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนตผาน
โทรศัพทมือถือดวยขอความสั้นข้ึนเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยของรถยนต โดยระบบฯ น้ีสามารถสง
ขอความสั้นไปยังโทรศัพทมือถือของเจาของรถยนตไดในทันที โดยท่ีอุปกรณเซนเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหวท่ีติด
ตั้งอยูในภายในรถสามารถตรวจจับการโจรกรรมหรือการบุกรุกรถยนตได ผลการทดสอบวิธีการบุกรุกตางๆ เชน การ
ทุบกระจก การเปดประตูรถยนต การเอ้ือมมือเขาไปในรถหรือการเขาไปภายในสวนหนาของรถยนต ระบบสามารถ
ตรวจจับไดท้ังหมด โดยจะสงขอความไปยังโทรศัพทของเจาของรถยนตและหากเจาของรถยังไมไปท่ีรถหรือทําการปด
ระบบโดยการโทรเขาไปแลวก็วางสาย ระบบจะสงขอความมาใหทุกๆ 1 นาที

Abstract
In this research, the concept of a burglar alarm system is currently used mainly blaring

alarm when an intruder but with today's busy society, the voice of alarm no interest or some car
owners might not hear the sound of the signal due to the car park. The thieves take the
opportunity to have success car theft with mobile messaging technology that costs less and is very
active in the daily life of common people. Therefore, the development of vehicle theft alarm
system with short messages via mobile phone to improve the performance of the car alarm system
can send a short message to the mobile phone owner immediately. The motion sensor device that
is installed in the vehicle to detect theft or intrusion cars. Invasive test methods such as smashed
glass, opening the car door. Reaching into the car or inside the front of the car. The system can
detect all. It sends messages to the phone's owner and the owner of the car did not turn off the
car or by calling into the system and then hang up. The system sends a message to every one
minute

คําสําคัญ: ระบบเตือนภัย โทรศัพทมือถือ ขอความสั้น
Keywords: Warning System, Mobile Phone, SMS
*ผูนิพนธประสานงานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ooy.somk@rmutl.ac.th โทร. 055-515-900 ตอ 254

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ



613

1. บทนํา
เน่ืองจากในปจจุบันการติดตอสื่อสารเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือซึ่งผูคนสวนใหญใช

โทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสารกัน และโทรศัพทมือถือในปจจุบันมีระบบเครือขายครอบคลุมเกือบท้ังประเทศ จึงได
มีแนวทางในการนําโทรศัพทมือถือมาใชใหเกิดประโยชนเก่ียวกับการทํางานในดานตางๆ รวมท้ังในปจจุบันมีมิจฉาชีพท่ี
กระทําการเก่ียวกับการโจรกรรมรถยนตมากข้ึน ถึงแมวารถยนตท่ัวไปจะมีสัญญาณกันขโมยติดอยูแลวก็ตามโดย
สัญญาณกันขโมยสวนใหญในปจจุบันจะเปนการใชอุปกรณรับรูท่ีใชพาสซีฟอินฟราเรด (Passive Infrared) ชวยในการ
รักษาความปลอดภัยของรถยนต โดยจะมีการสงสัญญาณกันขโมยเมื่อมีการเปดประตู หรือทุบกระจกรถยนต หรือเมื่อ
ตรวจจับความเคลื่อนไหวได แตจากสภาพสังคมท่ีวุนวายอยางทุกวันน้ี การสงเสียงดังของสัญญาณกันขโมยกลายเปน
เรื่องปกติจนไมคอยมีใครไดใสใจ จึงไมคิดวาตนเหตุของเสียงสัญญาณท่ีดังน้ันจะมาจากการท่ีรถถูกโจรกรรม จึงเปน
ชองทางใหมิจฉาชีพกอเหตุไดงาย  ทางผูจัดทําจึงเกิดแนวคิดท่ีจะทําระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนตระบบใหมท่ี
สามารถสงขอความสั้น (SMS) ไปยังโทรศัพทมือถือของเจาของรถยนตไดโดยตรง ไมวาเจาของรถยนตจะอยูท่ีใดก็ตาม
ถาหากวามีผูบุกรุกหรือเกิดเหตุการณผิดปกติเกิดข้ึนกับรถยนต เจาของรถยนตก็จะสามารถทราบถึงสถานะของรถยนต
ไดทันที
1.1 วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางชุดระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนตผานโทรศัพทมือถือดวยขอความสั้น
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของระบบเตือนภัยของรถยนตโดยใหมีการสงขอความแจงเตือนมายังเจาของ

รถยนตโดยตรงในทันที เมื่อเกิดกรณีท่ีรถยนตถูกโจรกรรมหรือถูกบุกรุก
3. เพ่ือใหไดระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนตระบบใหมท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาเดิมและสามารถเปน

ทางเลือกใหมใหกับผูใชได
1.2 ภาพรวมของระบบฯ

ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนตผานโทรศัพทมือถือดวยขอความสั้นน้ี มีภาพรวมการทํางานของระบบคือ
เมื่อมีผูบุกรุกหรือเกิดเหตุการณผิดปกติเกิดข้ึนกับรถยนต แลวเซนเซอรสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวไดก็จะสง
สัญญาณเอาตพุตไปใหไมโครคอนโทรลเลอรท่ีอยูในรถยนตหลังจากรถยนตถูกโจรกรรม เสร็จแลวไมโครคอนโทรลเลอร
ก็จะทําการสั่งใหโมดูล GSM/GPRS รุน SIM300CZ สงขอความไปยังโทรศัพทมือถือของเจาของรถยนต ไมวาเจาของ
รถยนตจะอยูท่ีใดก็ตามถาหากวามีผูบุกรุกหรือเกิดเหตุการณผิดปกติเกิดข้ึนกับรถยนต เจาของรถยนตก็จะสามารถ
ทราบถึงสถานการณของรถยนตไดทันที ผานระบบเครือขายโทรศัพทมือถือ
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2. วิธีการทดลอง

รูปท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมแสดงองคประกอบของระบบ

จากรูปท่ี 2 น้ันจะมีการอธิบายแตละบล็อกการทํางานไดดังตอไปน้ี
2.1 สวนอุปกรณรับรู (Sensor Module)

สวนน้ีเปนโมดูลท่ีใชตรวจจับการบุกรุกจากภายนอก โดยใชโมดูลตรวจจับความเคลื่อนไหว ติดอยูใน
รถยนต และเมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวไดจะสงสัญญาณเอาตพุตตอไปยังสวนการประมวลผล
2.2 สวนการประมวลผล (Processing Module)

สวนน้ีเปนโมดูลท่ีควบคุมการทํางานท้ังหมด โดยมีหนาท่ีดังน้ี
- ทําการอานหมายเลขโทรศัพทท่ีบันทึกไวในระบบ 3 หมายเลข เพ่ือใชในการสงขอความ
- รอรับการโทรเขา ถาหมายเลขท่ีโทรเขาเปนหมายเลขท่ีบันทึกไวในระบบ 3 หมายเลข สวนการ

ประมวลผลจะปดระบบเตือนภัยในกรณีท่ีระบบเตือนภัยเปดอยู และจะเปดระบบเตือนภัยในกรณีท่ีระบบเตือนภัยปด
อยู (การปดระบบเตือนภัยเปนการสั่งโมดูล SIM300CZ หยุดการทํางาน แตระบบอ่ืน ๆ ยังทํางานตามปกต)ิ

- รับสัญญาณจากสวนอุปกรณรับรู
- เมื่อไดรับสัญญาณเอาตพุตจากสวนอุปกรณรับรู และระบบเตือนภัยเปดอยู สวนของการประมวลผล

จะสั่งใหโมดูล SIM300CZ ในรถยนต สงขอความออกไปตามหมายเลขโทรศัพทท่ีไดบันทึกไวในระบบ 3 หมายเลข
2.3 สวนการสื่อสาร (Communication Module)

สวนน้ีมีหนาท่ีในการรับคาจากโทรศัพทมือถือของเจาของรถยนตท่ี ไดจากสวนการประมวลผล และทํา
หนาท่ีเช่ือมตอกับโมดูล SIM300CZ ท่ีอยูในในรถยนต โดยจะทําการตอกับไมโครคอนโทรลเลอร
2.4 สวนการแสดงผล

สวนน้ีใชแสดงผลการทํางานโดยใชแอลซีดี (LCD) แสดงการทํางานในสถานะตางๆ แอลซีดีหลอดสีแดง
จะใชแสดงสถานะเปด-ปดการทํางานของระบบเตือนภัย ถาไฟติดแสดงวาเซนเซอรทํางาน แตถาไฟดับแสดงวา
เซนเซอรหยุดการทํางาน สวนแอลซีดีหลอดสีเหลืองจะใชบอกสถานะวาเซนเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหวไดหรือยัง
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ถายังตรวจจับไมไดจะกระพริบหนวงเวลาทุกๆ 3 วินาที ถาตรวจจับไดจะพริบหนวงเวลาทุกๆ 0.3 วินาที หลังจากน้ัน
ระบบเตือนภัยก็ทําการสงขอความ
3. ผลการทดลองและวิจารณผล
3.1 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหว

อุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนได โดยท่ีมีระยะการตรวจจับ
สูงสุด 20 ฟุต จากการทดสอบพบวาตําแหนงท่ีสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวไดดีท่ีสุดน้ันคือ ควรจะติดท่ีหลังคา
ดานในของหองโดยสารตรงกลางของรถยนต ดังรูปท่ี 3 หากติดตั้งตําแหนงน้ีจะสามารถตรวจจับไดครอบคลุมท้ังหมด
ของบริเวณหองโดยสาร

รูปท่ี 3 ตัวอยางการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหวของระบบฯ

3.2 การทดลองการทํางานของระบบฯ
3.2.1 การทดลอง
เมื่อเปดระบบเตือนภัยรถยนตเรียบรอยแลว ระบบจะตรวจสอบสถานะของอุปกรณตรวจจับความ

เคลื่อนไหวตลอดเวลา ถาไมสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวไดจะแสดงสถานะปกติ แตหลังจากตรวจจับความ
เคลื่อนไหวไดแลวก็จะแสดงสถานะการตรวจพบท่ีสวนของการแสดงผล หลังจากการทดสอบนําเอาอุปกรณตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวไปติดตั้งในรถยนตพบวา อุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหวจะไมสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของ
คนหรือสิ่งของท่ีอยูดานนอกของรถยนต รวมท้ังการเข็นรถยนตหรือการทําใหรถยนตสั่นสะเทือน แตจะตรวจจับความ
เคลื่อนไหวเฉพาะตอนท่ีมีผูบุกรุกเขามาในรถยนตเทาน้ัน นอกจากน้ีสภาพอากาศจะไมสงผลกระทบตอการตรวจจับ
ความเคลื่อนไหว ทําใหสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวไดท้ังตอนกลางวันและกลางคืน ดังน้ันจึงทําใหอุปกรณ
ตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถตรวจจับการโจรกรรมรถยนตไดอยางมีประสิทธิภาพ
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รูปท่ี 4 หนาจอแสดงการสงขอความสั้นเมื่อโทรสั่งใหระบบทํางาน
จากรูปท่ี 4 แสดงหนาจอเมื่อเปดการใชงานของระบบฯ โดยการโทรเขาไปท่ีเบอรของระบบฯ ใหได

ยินสัญญาณวาโทรตดิประมาณ 2 ครั้งและกดวางสาย จากน้ันเมื่อเปดการทํางานของระบบฯ ระบบจะสงขอความสั้นมา
บอกวา “Motion ON” หมายความวาระบบฯเริ่มทํางานแลว

รูปท่ี 5 หนาจอแสดงการสงขอความสั้นเมื่อโทรสั่งใหระบบหยุดทํางาน
จากรูปท่ี 5 เมื่อตองการใชงานรถหรือเขาไปในรถ จะทําการปดระบบเพียงแคโทรเขาไปท่ีเบอรของระบบฯ

แลวกดวางสาย ระบบฯก็จะสงขอความสั้นกลับมาบอกวา “Motion OFF” หมายความวาระบบหยุดการทํางานแลว

รูปท่ี 6 หนาจอแสดงการสงขอความสั้นเมื่อรถยนตถูกโจรกรรม
จากรูปท่ี 6 เมื่อระบบฯ ไดเปดการใชงานอยูแลว และเกิดการบุกรุกเขามาเพ่ือโจรกรรมรถยนตระบบจะ

ตรวจจับและสงขอความสั้นมายังเบอรโทรของเจาของรถยนตทันที โดยสงขอความสั้นวา “Motion Warning”
หมายความวาแจงเตือนวาเกิดเหตุการไมปกติกับรถยนตของทาน ใหรีบไปตรวจสอบในทันที และหากยังไมไป
ตรวจสอบระบบฯ จะสงขอความสั้นมาทุกๆ 1 นาทีจยกวาจะปดระบบ
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3.2.2 ผลการทดลอง
ตารางท่ี 1 ทดลองการตรวจจับความเคลื่อนไหวของระบบ

วิธีการทดลอง การตรวจจบัความเคลื่อนไหวของระบบฯ
ทํางาน ไมทํางาน

- นํารถไปจอดไวกลางแจง - 
- เดินรอบๆ รถยนต - 
- ผลักรถใหเคลื่อนที่ - 
- เปดกระจกรถแลวเดินผาน - 
- เปดกระจกรถยนตแลวเอามือเขาไปในรถ  -
- เปดประตูเขาไปในรถ  -
- เคาะดานบนของหลังคารถยนต - 
- เคาะกระจกรถยนต - 
- ทําใหรถยนตเกดิการสั่นสะเทือน - 

3.2.3 การทดลองประสิทธิภาพของระบบฯ
หลังจากท่ีอุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหว ตรวจจับความเคลื่อนไหวไดและระบบเตือนภัยทํางานอยูเมื่อมี

ผูบุกรุกเขามาในรถยนต ระบบจะสงขอความสั้น คําวา “Motion Warning!” ออกไปตามหมายเลขโทรศัพทท่ีไดบันทึก
ไวในระบบ 3 หมายเลข โดยท่ีจะสงขอความสั้นทุกๆ 1 นาทีไปเรื่อยๆ จนกวาเจาของรถยนตจะใชโทรศัพทมือถือท่ีได
บันทึกหมายเลขไวในระบบโทรเขามายังอุปกรณสงขอความท่ีอยูในรถยนตเพ่ือเปนการปดระบบเตือนภัย เมื่อเจาของ
รถยนตโทรเขามาปดระบบเตือนภัยเรียบรอยแลวอุปกรณสงขอความก็จะสงขอความสั้น คําวา “Motion OFF”
และเมื่อตองการเปดระบบเตือนภัยก็ใหเจาของรถยนตโทรเขามายังอุปกรณสงขอความ ระบบก็จะทํางานเสร็จแลว
อุปกรณสงขอความก็จะสงขอความสั้น คําวา “Motion ON” กลับมายังเบอรของเจาของรถยนต

3.2.4 ผลการทดลองประสิทธิภาพของระบบฯ
ตารางท่ี 2 ทดลองประสิทธิภาพในการทํางานของระบบฯ

จํานวน
ครั้ง เวลาที่รถยนตถูกบุกรุก สถานะของ

เซนเซอร
เวลาที่ไดรบั
ขอความสั้น ใชเวลา หมายเหตุ

1 09.20.00 น. ทํางาน 09.20.14 น. 14 วินาที ไดรับขอความ
2 09.43.00 น. ทํางาน 09.43.16 น. 16 วินาที ไดรับขอความ
3 09.55.00 น. ทํางาน 09.55.14 น. 17 วินาที ไดรับขอความ
4 10.11.00 น. ทํางาน 10.11.13 น. 13 วินาที ไดรับขอความ
5 10.28.00 น. ทํางาน 10.28.17 น. 17 วินาที ไดรับขอความ
6 10.37.00 น. ทํางาน 10.37.13 น. 13 วินาที ไดรับขอความ
7 10.55.00 น. ทํางาน 10.55.15 น. 15 วินาที ไดรับขอความ
8 11.15.00 น. ทํางาน 11.15.16 น. 16 วินาที ไดรับขอความ
9 11.30.00 น. ทํางาน 11.30.16 น. 16 วินาที ไดรับขอความ
10 11.50.00 น. ทํางาน 11.50.17 น. 17 วินาที ไดรับขอความ
11 13.30.00 น. ทํางาน 13.30.13 น. 13 วินาที ไดรับขอความ
12 13.55.00 น. ทํางาน 13.55.15 น. 15 วินาที ไดรับขอความ
13 14.22.00 น. ทํางาน 14.22.17 น. 17 วินาที ไดรับขอความ
14 14.58.00 น. ทํางาน 14.58.14 น. 14 วินาที ไดรับขอความ
15 15.20.00 น. ทํางาน 15.20.16 น. 16 วินาที ไดรับขอความ
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

ในการทดลองการสงขอความสั้นน้ี เมื่อรถยนตถูกโจรกรรมหรือถูกบุกรุก อุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหว
จะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวไดทุกครั้ง และสงสัญญาณท่ีไดไปใหไมโครคอนโทรลเลอร โดยจะทําการ
ประมวลผลแลวสั่งใหอุปกรณสงขอความสงขอความสั้นไปใหเจาของรถยนต ซึ่งแตละครั้งจะใชเวลาในการสงขอความ
สั้นไมเทากันบางครั้งใชเวลานาน บางครั้งเร็ว ข้ึนอยูกับระบบเครือขายของโทรศัพทมือถือ แตเวลาโดยเฉลี่ยไมเกิน 20
วินาที
3.3 การวิจารณผล

ผลท่ีไดจากการทดลองการติดตั้งระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต การวัดผลกรณีการตรวจจับของระบบฯ
และการวัดประสิทธิภาพในการใชงานของระบบฯ พบวา ระบบฯ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในสวน
ตําแหนงท่ีทําการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหว และผลการทดลองการตรวจจับการทํางานไดของระบบฯ
ก็สามารถทําไดทุกรูปแบบท่ีมีการบุกรุกเขามาในสวนของคนขับ และประสิทธิภาพดานการตอบสนองของระบบฯ
ท่ีสามารถสงขอความสั้นถึงเจาของรถยนตไดในเวลาไมเกิน 20 วินาที ในกรณีท่ีเกิดการบุกรุก และการทํางานของ
ระบบฯ ท่ีใชการสงขอความสั้นระยะเวลาในการสงขอความเร็วหรือชาข้ึนอยูกับระบบเครือขายโทรศัพทวาขัดของ
หรือไม

4. สรุป
ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนตดวยโทรศัพทมือถือผานขอความสั้นน้ี เปนระบบฯ ท่ีชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยรถยนตจากระบบเดิมท่ีมีเพียงเสียงรองจากแตรรถหรือสัญญาณกันขโมย เพ่ือใหเกิด
ความอุนใจของเจาของรถยนตมากยิ่งข้ึน การทํางานของระบบฯ จะสามารถแจงเตือนโดยการสงขอความสั้นไปยัง
โทรศัพทของเจาของรถ เมื่อเกิดการบุกรุกเขาไปภายในรถยนตและจะแจงเตือนดวยขอความสั้นทุกๆ 1 นาทีจนกวาจะ
มีการสั่งปดการทํางานของระบบฯ
5. กิตตกิรรมประกาศ

งานวิจัยน้ีไดรับทุนงบประมาณสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ประจําป 2555

6. เอกสารอางอิง
จิณณ กวีศรีสุวรรณ. 2547. รูเฟองเร่ืองกันขโมย 108-1009 การโจรกรรมรถยนต. นิตยสารเครื่องเสียง 12 Volts

หนาบทความท่ี 64 ฉบับ KIT-2004008 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2547
วรท บุนนาค. 2541. ระบบเตือนภับการโจรกรรมรถยนตดวยเอสเอ็มเอส Mobile Application. ภาควิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพมหานคร.
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