หนา 1 ของจํานวน 5 หนา
รายละเอียดการประดิษฐ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐชื่อผลงาน
ระบบปลดล็อคประตูรถยนตด!วยโทรศัพทมือถือ
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สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข!องกับการประดิษฐ
วิศวกรรมไฟฟาในสวนที่เกี่ยวกับระบบปลดล็อครถยนต(
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข!อง
ในป)จจุบันรถยนต(เป+นป)จจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ซึ่งจะสังเกตไดวารถแตละรุนที่ผลิตออกมา
จําหนายจะมีระบบ การล็อคประตูโดยอัตโนมัติ แบบเซ็นทรัลล็อค เมื่อผูใชสั่งล็อคประตูดวยรีโมทหรือกด
ล็อคประตูดานคนขับจะสามารถล็อคไดทุกประตูเป+นเทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกในการใชงานป)ญหาที่
เกิดขึ้นคือการลืมกุญแจไวในรถ และลงจากรถไปทําธุระแลวมีเด็กติดอยูในรถ ระบบเซ็นทรัลทํางานทําให
ประตูล็อคในกรณีที่ไมมีลูกกุญแจสํารองจะตองทําการงัดประตู ทุบกระจกหรือรอชางทํากุญแจ ซึ่งกรณี
ดังกลาวทํ าใหเกิด ความเสีย หายตอตั วรถเสีย คาใชจายและเสีย เวลา สวนระบบปลดล็ อครถยนต(ดวย
โทรศัพท(มือถือสามารถสงสัญญาณปลดล็อคประตูไดดวยการโทรศัพท(เขาเบอร(ที่ตั้งคาไวและกดรหัสปลด
ล็อคประตูระบบยังสามารถสั่งงานไดดวยโทรศัพท(มือถือและเบอร(พื้นฐาน ดังนั้นการประดิษฐ(ชุดปลดล็อค
ประตูรถยนต(ดวยโทรศัพท(มือถือจึงเป+นทางเลือกในการแกป)ญหาดังกลาวได
ลักษณะและความมุ-งหมายการประดิษฐ
การประดิษฐ(นี้มีลักษณะเป+นระบบเซ็นทรัลล็อคที่ทํางานรวมกับโทรศัพท(มือถือที่ติดกับ
ยานพาหนะ ระบบปลดล็อคประตูรถยนต(ดวยโทรศัพท(มือถือ มีวงจรโทรสั่งงานที่ติดตั้งในยานพาหนะ
บริเวณคอพวงมาลัยดานขวา และ ระบบเซ็นทรัลล็อคของยานพาหนะ สั่งใหระบบเซ็นทรัลล็อคปลด
ล็อดประตูรถยนต(ดวยการรับสัญญาณจากโทรศัพท(มือถือ เมื่อมีการโทรเขาและกดรหัสถูกตองตามที่
กําหนดไวประตูจะถูกปลดล็อคทันที
ระบบเครือขายสัญญาณโทรศัพท(สามารถใชไดทุกเครือขาย ทั้งในระบบเครือขาย 800 เฮิร(ทของ
ดีแทค สัญญาณโทรศัพท(คูสายบานขององค(การโทรศัพท( 470 เฮิร(ทของการสื่อสารแหงประเทศไทย 900
เฮิร(ทของเอ็กวันอินโฟเซอร(วิส จีเอสเอ็ม 1800 เอิร(ท 1900 เฮิร(ท สามจี (3G) หกจี(6G) แตละเครือขาย
แตละความถี่ขึ้นตนหมายเลขโทรศัพท(ของแตละบริษัทที่สัมปทานไว
คําอธิบายรูปเขียนโดยย-อ
รูปที่ 1 แสดงผังระบบปลดล็อคประตูรถยนต(ดวยโทรศัพท(มือถือตามการประดิษฐ(นี้

หนา 2 ของจํานวน 5 หนา
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การเป0ดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
ระบบปลดล็อคประตูรถยนต(ดวยโทรศัพท(มือถือ ตามการประดิษฐ(นี้ ที่ประกอบดวย
วงจรลดแรงเคลื่อนไฟฟาของรถยนต( 12 โวลต(เป+น 5 โวลต((6) สําหรับจายไฟใหโทรศัพท(มือถือที่ติดตั้งใน
ยานพาหนะ(2) วงจรโทรสั่งงานดวยโทรศัพท(มือถือที่ติดตั้งในยานพาหนะ(3)
โดยวงจรและการทํางานระบบปลดล็อคประตูรถยนต(ดวยโทรศัพท(มือถือ เมื่อตองการปลดล็อค
ประตูรถยนต(เจาของรถยนต(ใชโทรศัพท(มือถือประจําตัวบุคคลหรือเครื่องอื่นๆ(1) โทรเขาเบอร(ของ
โทรศัพท(มือถือที่ติดตั้งในยานพาหนะ(2) ซึ่งมีการตั้งคาการรับสายแบบอัตโนมัติ เมื่อโทรศัพท(มือถือที่
ติดตั้งในยานพาหนะ(2) รับสาย ใหกดปุHม (#) ที่โทรศัพท(มือถือประจําตัวบุคคลหรือเครื่องอื่นๆ(1) เพื่อสง
สัญญาณไปยังโทรศัพท(มือถือที่ติดตั้งในยานพาหนะ(2) จะสงสัญญาณไปยังวงจรโทรสั่งงานดวย
โทรศัพท(มือถือ(3) เพื่อเชื่อมตอระหวางโทรศัพท( มือถือที่ติดตั้งในยานพาหนะ(2) กับวงจรโทรสั่งงานดวย
โทรศัพท(มือถือ(3) เมื่อวงจรโทรสั่งงานดวยโทรศัพท(มือถือ(3) เชื่อมตอกับโทรศัพท(มือถือที่ติดตั้งใน
ยานพาหนะ(2) สําเร็จก็จะสงสัญญาณกลับไปยังโทรศัพท(มือถือที่ติดตั้งในยานพาหนะ(2) และสงสัญญาณ
ไปยังโทรศัพท(มือถือประจําตัวบุคคลหรือเครื่องอื่นๆ(1) เพื่อทําการใสรหัสที่โทรศัพท(มือถือประจําตัว
บุคคลหรือเครื่องอื่นๆ(1) จํานวน 4 หลัก เพื่อสงสัญญาณไปยังไปโทรศัพท(มือถือที่ติดตั้งในยานพาหนะ(2)
และสงสัญญาณใหวงจรโทรสงงานดวยโทรศัพท(มือถือ(3) จะทําการประมวลผลและสงสัญญาณไปที่ระบบ
เซ็นทรัลล็อคในรถยนต((4) และรอรับสัญญาณจากโทรศัพท(มือถือประจําตัวบุคคลหรือเครื่องอื่นๆ(1) ใส
รหัส11 เพื่อสั่งปลดล็อคประตู(5) และใสรหัส 10 เพื่อสั่งล็อคประตู(5) ตามเดิม
การใชระบบปลดล็อคประตูรถยนต(ดวยโทรศัพท(มือถือ เมื่อตองการปลดล็อคประตูรถยนต(
เจาของรถยนต(ใชโทรศัพท(มือถือประจําตัวบุคคลหรือเครื่องอื่นๆ(1) โทรเขาเบอร(ของโทรศัพท(มือถือที่
ติดตั้งในยานพาหนะ(2) ซึ่งมีการตั้งคาการรับสายแบบอัตโนมัติ เมื่อโทรศัพท(มือถือรับสายใหกดปุHม#จะ
ไดยินเสียงปJKบยาว ประมาณ 2 วินาทีแลวกดรหัส 1234 (ถากดรหัสถูก จะมีเสียงปJKบดัง 3 ครั้งแตถากด
ผิด จะมีเสียงปJKบยาวประมาณ 2 วินาที) แลวกดรหัส 11 จะมีเสียงปJKบ 2 ครั้งวงจรโทรสั่งงานดวย
โทรศัพท(มือถือ(3) จะสงสัญญาณไปที่ระบบเซ็นทรัลล็อค(4) ในรถยนต( เพื่อสั่งปลดล็อคประตู(5) เมื่อ
กดรหัส 10 จะไดยินเสียงปJKบ 1 ครั้ง วงจรโทรสั่งงานดวยโทรศัพท(มือถือ(3) จะสงสัญญาณไปที่ระบบ
เซ็นทรัลล็อค(4) ในรถยนต( เพื่อสั่งล็อคประตู(5) โดยเครื่องโทรศัพท(มือถือในยานพาหนะและเครื่อง
โทรศัพท(มือถือประจําบุคคลที่พกพา ซึ่งตองใชสัญญาณโทรศัพท(ผานดาวเทียมเครือขายตางๆ คูสาย
โทรศัพท(บานและระบบสัญญาความถี่ 470 , 800 , 900 ,1800 ,1900 เฮิร(ท , จีเอสเอ็ม (GSM)
สามจี(3G )และหกจี(6G) พื้นที่สัญญาณโทรศัพท(ที่สงถึง โทรศัพท(มือถือและวงจรโทรสั่งงานดวย
โทรศัพท(มือถือใชพลังงานจากยานพาหนะโดยผานวงจรลดแรงเคลื่อนไฟฟาจาย 12 โวลต(เป+น 5 โวลต(
วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุด
ดังไดบรรยายไวในหัวขอการเปJดเผยการประดิษฐ(โดยสมบูรณ(

หนา 1 ของจํานวน 1 หนา
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ข!อถือสิทธิ
1. ระบบปลดล็อคประตูรถยนต(ดวยโทรศัพท(มือถือ ตามการประดิษฐ(นี้ที่ประกอบดวย
วงจรลดแรงเคลื่อนไฟฟาของรถยนต( 12 โวลต(เป+น 5 โวลต( (6) สําหรับจายไฟใหโทรศัพท(มือถือที่ติดตั้ง
ในยานพาหนะ(2) วงจรโทรสั่งงานดวยโทรศัพท(มือถือ ที่ติดตั้งในยานพาหนะ (3) โดยมีลักษณะพิเศษ
วงจรและการทํางานระบบปลดล็อคประตูรถยนต(ดวยโทรศัพท(มือถือ เมื่อตองการปลดล็อคประตูรถยนต(
เจาของรถยนต(ใชโทรศัพท(มือถือประจําตัวบุคคลหรือเครื่องอื่นๆ(1) โทรเขาเบอร(ของโทรศัพท(มือถือที่
ติ ด ตั้ ง ในยานพาหนะ(2) ซึ่ ง มี ก ารตั้ ง คาการรั บ สายแบบอั ต โนมั ติ เมื่ อ โทรศั พ ท( มื อ ถื อ ที่ ติ ด ตั้ ง ใน
ยานพาหนะ(2) รับสายใหกดปุHม (#) ที่โทรศัพท(มือถือประจําตัวบุคคลหรือเครื่องอื่นๆ(1) เพื่อสงสัญญาณ
ไปยังโทรศัพท(มือถือที่ติดตั้งในยานพาหนะ(2) จะสงสัญญาณไปยังวงจรโทรสั่งงานดวยโทรศัพท(มือถือ(3)
เพื่อเชื่อมตอระหวางโทรศัพท(มือถือที่ติดตั้งในยานพาหนะ(2) กับวงจรโทรสั่งงานดวยโทรศัพท(มือถือ(3)
เมื่อวงจรโทรสั่งงานดวยโทรศัพท(มือถือ(3)เชื่อมตอกับโทรศัพท(มือถือที่ติดตั้งในยานพาหนะ(2) สําเร็จก็จะ
สงสั ญญาณกลั บไปยั งโทรศัพท( มือถื อที่ ติ ด ตั้งในยานพาหนะ(2) และสงสัญ ญาณไปยังโทรศั พท(มือถื อ
ประจําตัวบุคคลหรือเครื่องอื่นๆ(1) เพื่อทําการใสรหัสที่โทรศัพท(มือถือประจําตัวบุคคลหรือเครื่องอื่นๆ(1)
จํานวน 4 หลัก เพื่อสงสัญญาณไปยังไปโทรศัพท(มือถือที่ติดตั้งในยานพาหนะ(2) และสงสัญญาณใหวงจร
โทรสงงานดวยโทรศั พท( มือ ถื อ (3) จะทํ า การประมวลผลและสงสั ญ ญาณไปที่ ร ะบบเซ็ น ทรั ล ล็ อ คใน
รถยนต((4) และรอรับสัญญาณจากโทรศัพท(มือถือประจําตัวบุคคลหรือเครื่องอื่นๆ(1) ใสรหัส 11 เพื่อสั่ง
ปลดล็อคประตู(5) และใสรหัส 10 เพื่อสั่งล็อคประตู(5) ตามเดิม

รูปที่ 1

หนา 1 ของจํานวน 1 หนา

หนา 5 ของจํานวน 5 หนา

5

บทสรุปการประดิษฐ
ระบบปลดล็อคประตูรถยนต(ดวยโทรศัพท(มือถือ ใชสําหรับยานพาหนะที่มีระบบเซ็นทรัลล็อค
ซึ่งประกอบดวยโทรศัพท(มือถือที่ติดตั้งในยานพาหนะ เพื่อรับสัญญาณจากโทรศัพท(มือถือประจําตัวบุคคล
หรือเครื่องอื่น โดยผูใชจะตองมีรหัส 4 หลัก เพื่อใชสื่อสารกับระบบปลดล็อคดวยโทรศัพท(มือถือรหัส 4
หลักนี้ สามารถโปรแกรมไดไมซ้ํากัน และรหัส 2 หลักเพื่อใชในการล็อคและปลดล็อค

