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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ เพื่อการ 

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกล โดยพัฒนาผ่าน Ionic Framework ส าหรับใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ 
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ซึ่งใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส และจาวาสคริปต์ และมีการใช้บอร์ด Nodemcu , Relay, 
PIR Motion Sensor Module และ DS3231 module มาพฒันาเป็นอุปกรณ์เพื่อรองรับการท างานของแอพพลิเคชัน และ
ประเมินความพงึพอใจต่อการใช้งานของแอพพลิเคชัน ผลวิจัยพบวา่แอพพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จาก Ionic 
Framework ซึ่งแอพพลิเคชันสามารถใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ 
Nodemcu  ในการรับค าสั่งจาก แอพพลิเคชัน และ Relay ในการควบคุมสวิตช์เปดิ-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า แม้ตัวผู้ใช้งานแอพ
พลิเคชันจะอยู่ห่างไกลกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น แต่ก็ท าให้ผู้ใช้งานใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น  

ผลวิจัยพบวา่ผู้วิจัยสามารถพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จาก Ionic Framework ซึ่งแอพ
พลิเคชันสามารถใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเครอืข่าย อินเตอร์เน็ต โดยใช้ nodemcu เพือ่การควบคุม

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกล ในภาพรวมมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (   = 4.29, S.D. = 0.69) แสดงว่าแอพ
พลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

 
ค าส าคัญ: แอนดรอยด,์ ไอโอนิคเฟรมเวิร์ค, เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

ABSTRACT 
This research aims to study the development of applications through Ionic Framework and to 

develop new applications for mobile operating system Android to control home appliances. This research 
has developed an application for controlling home appliances via Ionic Framework that use on a mobile 
phone Android operating system. It uses HTML, CSS and JavaScript. In addition, Nodemcu , Relay, PIR 
Motion Sensor Module Relay and DS3231 module board are developed to support applications running  

and assess their satisfaction with the usability of the application. The results revealed can created 
application that available on Android operating system via the Ionic Framework, which can be used to 
control home appliances through the Internet network. The concept is using the Nodemcu  to receive 
commands from an application and Relay in turn on-off switches control of electric appliances. Even if 
the application users is far away from electrical appliances, but also make more convenient to the user. 
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The results showed that the researchers can develop an application on the operating system 
Android by Ionic Framework that an application can be used to control home appliances via the Internet 

using the Nodemcu  To control home appliances remotely. Overall satisfaction with the high leve      = 
4.29, S.D. = 0.69), indicating that an application can be developed that actually works. And effectively 
meet the needs of users. 
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          บทน า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วท าให้อุปกรณต์่างๆ มีพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานมากขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือธรรมดาที่ในปัจจุบันกลายเป็นสมาร์ทโฟนท่ีทุกคนต่างมีพกติดตัวตลอดเวลาและเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมาก ท าให้แอพพลิเคชันท่ีท างานอยู่บนสมาร์ทโฟนถูกพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอีกท้ังทุกวันน้ียังมีระบบอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามสี่วนร่วมต่อการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อให ้
การใช้งานสะดวกสบายมากขึ้น (นนท์ปวิธ นุชโพธิ์ และอรรนพ ไชยเรือน : 2557)  
 Internet of Things หรือท่ีเรียกวา่ IoT เป็นเทคโนโลยีที่ท าให้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เชื่อมต่อ
อินเตอร์เนต็เข้าไวด้้วยกัน เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ โทรทัศน์ และอื่นๆ โดยเครื่องมือตา่งๆ จะสามารถเช่ือมโยงและสื่อสาร
กันได้โดยผา่นระบบอินเตอรเ์น็ตท าให้เราสามารถควบคมุสิ่งของต่างๆ ทั้งจากในบ้านส านักงานหรือจากท่ีไหนก็ได้ทีส่ามารถ
เชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตได้ เช่น การควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านการเปิดปิดไฟจนไปถึงการสั่งให้เครื่องท ากาแฟเริ่มตม้กาแฟ  
ซึ่งการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ก็ต้องอาศัยตัวควบคุมการสั่งงานซึ่งน้ันก็อาจจะเป็นการสั่งงานจาก เซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น ระบบ
ตรวจจับ แสง สี เสียงหรือแม้กระทั่งอุณหภูมิ หรือจะเป็นการสั่งผา่นสมาร์ทโฟนโดยใช้ แอพพลิเคชั่นเป็นตัวควบคุมการท างาน 
สมาร์ทโฟนมีความสามารถที่จะเชือ่มต่อกับอุปกรณต์่างๆได้ ท าให้สามารถควบคมุการท างานแสดงผล รวมถึงเชื่อมต่อการ
ท างานต่างๆไดด้้วย ดังนั้นแอพพลเิคชนัท่ีจะมาเป็นตัวควบคุมการท างาน ของอุปกรณ์จะต้องมีการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะ
ด้าน และต้องมีอุปกรณ์ที่จะมารองรับการท างานของแอพพลิเคชนันี ้เพื่อให้แอพพลิเคชันสามารถท างานได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพที่สุด (วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน , 2558 : ออนไลน์)  
 จากเหตผุลข้างต้นท าใหผู้้ศึกษามคีวามสนใจที่จะพัฒนาแอพพลเิคชนัส าหรับโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบตัิการ แอนดรอยด์ เพื่อการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกล และปลั๊กท่ีรองรับการท างานร่วมกบั
แอพพลิเคชนั เพื่อเป็นการน าเทคโนโลยตี่างๆ มาพัฒนาให้สามารถควบคุมอุปกรณต์่างๆ ภายในบ้านได้ ซึ่งผู้ศึกษาหวังว่า    
แอพพลิเคชนัท่ี พัฒนาจะตอบสนองความต้องการการใช้งานและเปน็อุปกรณ์ต้นแบบส าหรับการพัฒนาต่อไป 

  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรบัโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า  

ภายในบ้านจากระยะไกล 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชัน 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
แอพพลิเคชนัส าหรับโทรศัพท์มือถอืระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ เพือ่การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยแอน

ดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏบิัติการที่มีพ้ืนฐานอยู่บนลินุกซ์ ถกูออกแบบมาส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้จอสัมผสั เช่น สมาร์ทโฟน 



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 | 59 
 

และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ Android SDK (Software Development Kit) เป็นเครื่องมือส าหรับ การพัฒนาแอพพลิเค
ชันบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์โดยใช้ภาษา Java ในการพัฒนาซึ่งพัฒนาร่วมกับ Ionic Framework โดย Ionic 
Framework เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid หรืออาจจะ เรียกวา่ "Hybrid App หรือ 
Hybrid Mobile App" คือเราสามารถพัฒนาแอพพลิเคชันครั้งเดียวแล้วรันได้หลาย Platform เช่น Android, iOS และ 
Windows phone ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ตัว ionic framework เองจะใช้เทคโนโลยีในการพฒันาคือ HTML5, CSS3 
และ JAVA Script ตัวการพัฒนาหลักๆ ท่ีจะใช้คือ JAVA Script เพราะว่า ionic framework ใช้ Angular JS เป็นฐานในการ
พัฒนา (พงศ์พิชศรณ์ สิงคะตา และคุณกานต์ ขันคานันต๊ะ : 2556) ส าหรับ Hardware ที่ใช้ในการพัฒนาจะประกอบไปด้วย 

1.) NodeMcu Devkit V.1 เป็นบอรด์ที่ใช้ ESP8266 เป็น CPU ส าหรบัประมวลผลโปรแกรมต่างๆ มีข้อดีกว่า 
Arduino ตรงที่ตัวมันมีขนาดเล็กกว่า มีพื้นที่เขียนโปรแกรมลงไปมากกว่า และสามารถเชื่อมต่อกับ WiFi ได้ บนบอร์ดรุ่นนี้ใช้ 
ESP8266 12e มีพื้นท่ีหน่วยความจ ารอมสูงถึง 4MB เพียงพอส าหรบัการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ อีกท้ังภายในยังเป็น ARM 
ขนาดย่อมๆ ใช้ความถี่สูงถึง 40MHz ท าให้สามารถประมวลผลโคด้โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว เหมาะมากส าหรับงาน Smart 
Home และ IoT 

2.) Relay เป็นอุปกรณ์ทีส่ าคญัที่ขาดไม่ไดเ้มื่อต้องการใช้งาน Microcontroller กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มรีะดับ 
ก าลังไฟฟ้าสูง (กว่าระดับที่ใช้งานของ Microcontroller) ทั้งนี้เนื่องจาก Microcontroller ซึ่งก็คือ NodeMcu นั้นท างานท่ี
ระดับแรงดันแค่ 3 - 5 โวลต์เท่าน้ันส่วนกระแสที่สามารถจะจ่ายได้กอ็ยู่ไม่เกิน 300 mA ขึ้นกับชนิดของบอร์ดคราวนีส้มมตุิว่า
เราต้องการควบคุมหลอดไฟซักตัวนึ่งที่ท างานท่ีแรงดัน 220 โวลต์ มนัก็แน่นอนท่ีเราไมส่ามารถ ต่อหลอดไฟตรงๆไปท่ีบอรด์ได้
สิ่งที่เราสามารถท าได้คือการให้สญัญาณควบคุมไปท่ีตัว Relay แลว้ให้ Relay เปิดปิด สวิตช์ที่ต่ออยู่กับโหลดอีกที แบบนี้ท าให้
เราสามารถแยกส่วนควบคมุออกจากส่วนท่ีใช้ก าลังไฟฟ้าสูงออกจากกันได ้

3.) DS3231 module เป็นโมดูนาฬิกาแบบเวลาจริง RTC( Real Time Clock ) ที่มีความถูกต้องแม่นย าสูง เพราะ 
ข้างในมีวงจรวัดอุณหภมูิ เพื่อน าอณุหภมูิจากสภาพแวดล้อมมาค านวณชดเชยความถี่ของ Crystal ที่ถูกรบกวนจาก อุณหภมูิ
ภายนอกมาพร้อมแบตเตอร์รี่ ใช้งานได้แมไ้มม่ีแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก สามารถตั้งค่า วัน เวลา ได้อย่างง่ายมีไลบารมีาพร้อม
ใช้งาน สามารถเลือกแสดงผลเวลาแบบ 24 ช่ัวโมงหรือแบบ 12 ช่ัวโมงก็ได้ นอกจากจะแสดงวันและ เวลาได้อย่างแม่นย าแล้ว 
โมดลูนี้ยังสามารถ แสดงอุณหภูมภิายนอกได้  เป็นเหมือนนาฬิกาดจิิตอลที่บอกอุณหภูมไิด้ด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1.1 ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ถงึข้อมูล และ
วิธีการพัฒนาระบบ  

1.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ ในการออกแบบใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบ โดย  
 1.2.1 การออกแบบขั้นตอนการท างานของโปรแกรมควบคมุขั้นแรกในการออกแบบวงจรควบคุมต้อง 
เขียนโครงร่างขั้นตอนการท างานของโปรแกรมโดยการเขียนผังการท างานเพื่อก าหนดแนวทางและขั้นตอนการ
ท างานของวงจรควบคุมที่ต้องการ 

 
ภาพที1่ หลักการท างานของชุดควบคมุเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชัน 
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1.2.2 การออกแบบการท างานของแอพพลิเคชันและการพัฒนาแอพพลิเคชัน 

 
ภาพที2่ การท างานหลักของแอพพลิเคชั่น 

1.2.3 ออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมการเปดิ-ปิด อุปกรณ์การท างานของชุดควบคุมในการเปิด-ปิด อุปกรณ ์
ท าการสรา้งวงจรในการเปดิ-ปิดอปุกรณร์ีเลย์โดยมีอาดโูน่ที่รับค าสั่งจากแอนดรอยด์ เพื่อเป็นตัวขับรเีลย์ในการ  
เปิด-ปิดอปุกรณ์ โดยเช่ือมต่ออุปกรณ์ดังนี ้

 

 
ภาพที3่ อุปกรณ์ Nodemcu เชื่อมต่อกับ 4 Channel Relay  

1.3 ทดสอบระบบและปรับปรุงระบบ โดยผูเ้ชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน 
 

ผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรบัโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ภายในบ้านมผีลการด าเนินการ ดงันี้  



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1. แอพพลิเคชนัท่ีพัฒนาประกอบด้วย 3 เมนูหลัก ได้แก ่ 
1.1 เมนู Home ใช้ส าหรับควบคุมการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยแบ่งเป็น 2 สวิตช์ซึ่งมีฟังก์ช่ันการท างาน 2  

ฟังก์ช่ัน คือ การเปิด-ปิด อุปกรณไ์ฟฟ้า 
1.2 เมนู ตั้งเวลา ใช้ส าหรับตั้งเวลาเปดิให้อุปกรณ์ ตั้งเวลาปดิให้อุปกรณ ์
1.3 เมนู ตั้งค่า ใช้ตั้งค่าการแจ้งเตือนของแอพพลิเคชนั และมีประวัติการท างานของแอพลิเคชัน 2 รายการ คือ  

ประวัติการ เปิด-ปิด อุปกรณไ์ฟฟ้า และประวัติการตรวจพบการเคลื่อนไหว 
2. ผลการทดสอบการใช้แอพพลิเคชัน ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบการใช้แอพพลิเคชั่นในสภาวะการท างาน 3 แบบ ได้แก ่  

2.1 การใช้สวิซต์ On/Off เพื่อสั่งอุปกรณ์ให้เปดิ-ปิด   
2.2 การใช้สวิซต์ Set Time ON เป็นการตั้งเวลาที่ต้องใช้  
2.3 การใช้สวิซต์ Set Time OFF เป็นการตั้งเวลาเพื่อให้อุปกรณ์ปิดโดยอัตโนมัตเิมื่อตั้งเวลาตามที่ก าหนด 

 จากการทดลองใช้งาน พบว่าแอพพลิเคชันสามารถส่งค่าได้ถูกต้องและรวดเร็ว ส่วนเครื่องควบคมุเครือ่งใช้ไฟฟ้า
สามารถจัดการและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ และสามารถแสดงผลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่4 หน้าจอแอพพลิเคชัน 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ  
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  สารสนเทศ
ต่อการใช้แอพพลิเคชันส าหรับควบคุมอุปกรณไ์ฟฟ้าผา่นระบบ Smart Phone จ านวน 30 คน     

 
แสดงดังตารางที่ 1 ผลการประเมนิความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านที่1 การท างานของแอพพลิเคชัน 4.28 0.65 มาก 
ด้านที่2 การออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้ 4.31 0.69 มาก 
ด้านที่3 ความแม่นย าของการท างาน 4.28 0.74 มาก 

โดยรวม 4.29 0.69 มาก 
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 จากตารางที ่1 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความพึง 

พอใจต่อการใช้แอพพลิเคชัน โดยรวมอยู่ใน ระดบัมาก (   = 4.29 , SD. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ทุกด้าน
อยู่ใน ระดับมาก   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งหมดถึงความเป็นไปได้ในการจัดท าว่าต้องใช้ อุปกรณ์และรปูแบบวงจร

อย่างไรบ้างเพื่อให้รองรับการท างานให้เป็นไปตามรูปแบบและขอบเขตที่ได้วางแผนไว้ซึ่งอาจมีการปรบัปรุงแก้ไขในส่วนของ
อุปกรณ์และวงจรจริงในส่วนของซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้กับวงจรในการท างานนั้น จะใช้บอร์ด Nodemcu  ควบคุมการท างาน
นอกจากน้ีปลั๊กที่สรา้งขึ้นมาใช้งานเพื่อทดสอบระบบตามแนวคดิทีอ่อกแบบไว้นั้นผลทีไ่ด้หลังจากการทดลองสร้างขึ้นมาเพื่อใช้
งานปรากฏว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว ้

โดยการพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรบัโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ภายในบ้าน โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์เป็นเครื่องบริการเว็บแบบฝังตัวที่สามารถให้บริการผ่านระบบเครือข่ายและเช่ือมต่อ 
เพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ระบบสามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานภายในบ้านได ้ซึ่งสามารถ
ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 3 แบบ คือ สั่งให้อุปกรณ์เปิด-ปิด ตั้งเวลาเปดิให้อุปกรณ์ ตั้งเวลาปดิให้อุปกรณ์ จากการ
ทดสอบความถูกต้องของระบบ พบว่าระบบสามารถจัดการและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ดี และสามารถแสดงผลได้ถูกต้องทุก
กรณีด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ แม้ว่าจะอยู่นอกสถานท่ี ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์พิช ศรณ์ สิงคะตา 
และคณุกานต์ ขันคานันต๊ะ (บทคดัย่อ : 2556) ท าการออกแบบและสร้างชุดควบคมุอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ตโดยใช้แอพ
พลิเคชันแอนดรอยด์เป็นตัวควบคมุการส่งสัญญาณมีหน้าท่ีเป็นอินพตุหลักการคือแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมา
โดยใช้ภาษาจาวาในการเขียนโปรแกรม มีหน้าที่เป็นตัวควบคุมการส่งสัญญาณในระยะทางที่ไกลๆ ให้กับอุปกรณ์ที่ช่ือว่า 
Nodemcu ท าตามค าสั่ง และ Nodemcu เป็นตัวรับสญัญาณค าสัง่จากแอพพลิเคช่ันแอนดรอยดเ์พือ่สั่งงานให้กับรีเลย์อีกทีมี
หน้าท่ีเป็นเอ้าท์พุทหลักการคือ Nodemcu ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ภาษาซีพลัสพลัสในการเขียนโปรแกรมมีหน้าท่ีรับค าสั่ง
สัญญาณจากแอพพลิเคชันแอนดรอยด์แล้วท าการประมวลผลเพื่อไปสั่งงานให้กับอุปกรณ ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านท า
การเปิดและปดิวงจร 
 

ข้อเสนอแนะ 
แอพพลิเคชนัส าหรับโทรศัพท์มือถอืระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ เพือ่การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  

หากมีการพัฒนาต่อควรพัฒนาใหส้ามารถเพิ่มสวิตช์ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้มากขึ้น และเพิม่ฟังก์ช่ันการนับเวลาถอย
หลังส าหรับฟังก์ช่ันการตั้งเวลาเปดิ-ปิด 
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