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บทคัดย่อ 

ก๊าซไวไฟ สามารถอยู่ในรูปของเหลว หรือก๊าซ ถกูเกบ็ในบรรจุ
ภัณฑ์ที! มิดชิด ปกติจะมีการนํามาใช้เป็นเชื"อเพลิงในการ
ประกอบอาหารในครัวเรือนทั!วไป สามารถติดไฟได้ง่าย 
เนื!องจากก๊าซไวไฟมีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีกลิ!น และเมื!อมีการ
ระเหย ก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั"นจะเป็นอันตรายอย่าง
มากหากเก็บใกล้กับจุดที!อาจจะเกิดประกายไฟ เช่น ปลั#กไฟ 
หรือเครื! องใช้ไฟฟ้า งานวิจัยนี"จึงเสนอการใช้แอพพลิเคชัน
ตรวจจับก๊าซไวไฟผ่านระบบ Internet of Things โดยอาศัย
หลักการและแนวคิดที!มีการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที!มขีนาด
เล็ก ราคาประหยัดมาใช้ในการควบคุมและประมวลผล โดย
ทํางานร่วมกับ เซ็นเซอร์ตรวจจับการรั! วไหลของก๊าซ (MQ2) 

และส่งสัญญาณไปยังแอพพลิเคชันในมือถือผ่านระบบคลาวด์
ข อ ง  Internet of Things จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง พ บ ว่ า  ชุ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที!ออกแบบสามารถตรวจสอบก๊าซไวไฟ
ได้หลายชนิด สามารถตรวจจับการรั!วไหลและส่งสัญญาณเตือน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์ที!มีขายใน
ท้องตลาดได้ 

ABSTRACT 
Flammable gases can be in the form of liquids or gases 

stored in closed containers. Typically, it is used as a fuel 

for general household cooking. The flammable gases are 

colorless and odorless when it was evaporated. It will not 

be visible. Therefore, it is hazardous to keep near sparks, 

such as power plants or appliances. In this paper proposes 

the use of flammable gas detection applications through

the Internet of Things based on using a cheap 

microcontroller that attached flammable gas sensor 

(MQ2). The data are collected by the mobile application

passing through the cloud platform of the Internet of

Things (IoT). From the experiment, the sensor can detect 

the various types of flammable gas leaks, and send signal 

alarm efficiently the device earn be used instead of the 

equipment available in the market.

Keywords: Internet of Things, Flammable gas, 

Microcontroller, Sensor, Cloud Platform

1. บทนํา 

     ของใช้ในชีวิตประจําว ันมีหลายชนิดที! มีก๊าซไวไฟเป็น
ส่วนผสม  ทาํให้ตอ้งมีความระมดัระวงัในการใชง้าน  ตวัอยา่ง
ก๊ า ซไ วไ ฟ ไ ด้แ ก่  LPG, i-butane, propane, methane ,alcohol, 

Hydrogen, smoke  ซึ! งจะใชเ้ป็นส่วนผสมในของใชท้ั!วไป  เช่น 
นํ" าหอมฉีดผา้, แอลกอฮอล ์, ของเหลวที!อยูใ่นไฟแช็ค, ก๊าซหุง
ตม้ และสเปรยก์าํจดัมดและแมลงเป็นตน้  สารเหล่านี"อนัตราย
และสามารถติดไฟง่าย เนื!องจากสารเหล่านี"    มกัจะไม่มีสี  ไม่มี
กลิ!น  ทาํให้ตรวจสอบไดย้ากหากมีการรั!วไหล  และหากมีการ
สะสมของปริมาณก๊าซไวไฟที!มีมากพอ  หากมีประกายไฟ
เกิดขึ"นก็จะทาํให้เกิดปัญหานาํไปสู่เพิ!งไหมไ้ด ้  ปัจจุบนัมีการ
นาํอุปกรณ์ในการตรวจจบัก๊าซรั!วไหลและมีการแจง้เตือนไปยงั
ผูใ้ชว้า่มีก๊าซรั!วแต่อุปกรณ์เหล่านี"ยงัคงมีราคาที!สูง[5]   ผูว้ิจยัจึง
มีแนวคิดที!จะพฒันาอุปกรณ์ตรวจจบัการรั!วไหลของก๊าซไวไฟ  
ส่งสัญญาณเตือนและส่งค่าไปยงัแอพพิเคชนัในมือถือเพื!อให้
แจง้เตือนวา่มีก๊าซรั!วไหล   โดยอุปกรณ์ที!มีอยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่
สามารถส่งค่าไปแอพพลิเคชนัในมือถือได ้  ซึ! งงานวิจยันี" ผลที!
ไดคื้อแอพพลิเคชนัตรวจจบัก๊าซไวไฟผ่านระบบ    Internet  of 

Things โ ด ย อ า ศั ย ห ลั ก ก า ร แ ล ะ แ น ว คิ ด ที! มี ก า ร ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที!มีขนาดเล็กราคาประหยดั   ใชง้านได้
ง่าย และสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงมีประสิทธิภาพ 
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2. ทฤษฎแีละหลกัการที!เกี!ยวข้อง 

     2.1 NodeMCU-12E โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ "# บิต 

พร้อม WiFi 

     NodeMCU (ภาพที  1) เป็นโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ขนาดเลก็ ราคาไม่แพง สามารถเขียนโปรแกรมเพื อสั งการทาํให้
สามารถเชื อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆได ้ตวัโมดูลสามารถ
เชื อมต่อกับ Wi-Fi ได้ สามารถควมคุมโมดูลผ่าน ระบบ
อินเตอร์เน็ตจากระยะไกล ตัวโมดูลสามารถจําลองการเป็น
เครื องแม่ข่ายให้บริการเว็บ ทาํให้สามารถเก็บผล รายงานผล
ขอ้มูลที ไดจ้ากเซ็นเซอร์ไดอ้ย่างรวดเร็ว ดว้ยเหตุผลที มีขนาด
เลก็ และมีประสิทธิภาพในการทาํงานสูง จึงทาํใหเ้ป็นที นิยมใน
การใชง้านสร้างชุดวงจรสาํหรับ Internet of Things [2]  

 

 

 

 

 

 

ภาพที  ". โมดูล NodeMCU-12E [6] 

 

  2.2 บอร์ด AX-NODEMCU 

   บอร์ด AX- NodeMCU [2] เป็นบอร์ดที ทาํหน้าที เป็นบอร์ด
หลัก รองรับการนําบอร์ด NodeMCU  มาเชื อมต่อทําให้การ
พฒันาวงจรทาํไดง่้ายขึ#น และยงัทาํให้ชุดอุปกรณ์ต่อไฟ $$%V 

ได ้โดยมีช่องต่อ Adapter มาไหด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  $ บอร์ด AX-NODEMCU [7] 

  2.3 Sensor MQ2 

   เป็นโมดูลตรวจวดัก๊าซที ไวต่อก๊าซไวไฟในกลุ่ม LPG, i-

butane, propane, methane ,alcohol, Hydrogen รวมไปถึงควัน
ไฟที เกิดจากการเผาไหมด้ว้ย จึงเป็นเซ็นเซอร์ที นิยมนาํมาใชใ้น
การตรวจจับการรั วของก๊าซต่างๆ เพื อป้องกันอันตรายที จะ
เกิดขึ#น จากการรั วไหล ตวัเซ็นเซอร์ใชแ้รงดนั 5V ให้เอาท์พุต

ทั# งสัญญาณอนาล็อกเป็นค่าที วดัได้จริง และสัญญาณดิจิตอล
สามารถปรับตั#งระดบัแจง้เตือนได ้ [4]  ดงัภาพที $ 

 

 

 

 

ภาพที  &. Sensor MQ2 [8] 

2.4 Android 

    แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบติัการสาํหรับอุปกรณ์พกพา  เช่น 
โทรศัพท์มือถือ(Smart phone) , แท็บเล็ต(Tablets) , โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัอุปกรณ์  Internet   of 

Things   ไดอ้ยา่งดี เช่น ระบบแจง้เตือนอคัคีภยัอจัฉริยะใน  หอ้ง
เซิร์ฟเวอร์ควบคุมผ่านโทรศพัท์มือถว้ยดว้ย   ระบบปฏิบติัการ
แอนดรอยด ์ [1]  
  2.5 Clod of IoT (NETPIE) 

   เ ป็นระบบคลาวด์แพลตฟอร์ม (Cloud Platform System) 

รูปแบบหนึ งที ให้บริการ Platform as a Service (PaaS)  [10]  
เพื ออาํนวยความสะดวกใหน้กัพฒันา สามารถพฒันาใหอุ้ปกรณ์ 

IoT เชื อมต่อและแลกเปลี ยนขอ้มูลกันได ้และเมื อนํา Library 
NETPIE ไปเชื อมกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ที รองรับ จะทาํให้อุปกรณ์ 
IoT เหล่านั#น สามารถประมวลผลแลว้ส่งผ่านขอ้มูลไปยงัระบบ
คลาวด ์NETPIE ได ้[3]  ดงัแสดงไวใ้นภาพที  ' 

                     ภาพที  ' แสดงระบบปฏิบติัการที สามารถเชื อมต่อกบั NETPIE  

#.$ เครื!องตรวจจบัก๊าซ 

      FG100S เครื องตรวจจบัแก๊สมีเทน CH4 ,LPG ,NGV  เป็น
เครื องตรวจจับก๊าซขนาดเล็ก สําหรับตรวจจับก๊าซเช่นมีเทน
และบิวเทน ง่ายต่อการติดตั# งในพื#นที จริง สามารถนําไป
ประยกุตใ์ชก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์ ขอ้เสียจะมีราคาที สูง ใน
งานวิจยัโปรแกรมควบคุมการตรวจจบัปริมาณแก๊สแอลพีจีใน
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ภาพที  * ภาพรวมการทาํงานของ

ห้องครัวดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมระบบส่งสัญญาณ
เตือนภยั[5] 

#.% ตวัอย่างงานวจิยัที!เกี!ยวข้อง 

       โปรแกรมควบคุมการตรวจจับปริมาณแก๊ส LPG ใน
ห้องครัวดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์  พร้อมระบบส่งสัญญาณ
เตือนภยั เป็นงานวิจัยที นําเสนอตวัตรวจจับแก๊สรั วไหลของ 
ก๊าซ LPG  ขอ้ดีคือ มีราคาที ถูก ง่ายต่อการติดตั#งในพื#นที จริง
และ มีประสิทธิภาพในการตรวจจบั ผลที ไดใ้กลเ้คียงกบัเครื อง
ตรวจจบัก๊าซ FG100S ขอ้จาํกดัคือ  เอสเอ็มเอสแจง้เตือนผ่าน
โทรศัพท์เคลื อน  เมื อปริมาณก๊าซที รั วไหลเกินระดับความ
เขม้ขน้ตามที กาํหนด ("%%% ppm)  [5]    ดังนั#นผูว้ิจัยได้นาํมา
เป็นแนวทางในการวจิยัซึ งแตกต่างกบังานวจิยั[5]    คือนาํเสนอ
การพัฒนาแอพพลิเคชันในการตรวจจับก๊าซไวไ ฟด้วย
เ ท ค โ น โ ล ยี   Internet of Things ( IoT) ใ ช้ บ อ ร์ ด                                       
ไมโครคอนโทรลเลอร์มีราคาประหยดั ใชง้านร่วมกบั เซ็นเซอร์ 
MQ2    เมื อระบบตรวจพบการรั วไหลก็จะส่งขอ้มูลผ่านระบบ 

Wi-Fi  ที เชื อมต่อไปยงัระบบคลาวด์ที รองรับ  ดงันั#นระบบจะ
ทาํการแจง้เตือนไปยงัอุปกรณ์มือถือไดท้นัที 

". การออกแบบ 

     ".& ภาพรวมของระบบ 

     เมื อมีการรั วไหลของก๊าซไวไฟ ตวัเซ็นเซอร์  MQ2  ตรวจพบ
ความเขม้ขน้ในระดบั  ppm  ที กาํหนด เซ็นเซอร์จะส่งขอ้มูลไป
ยงับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  ที มีการเชื อมต่อกบัอินเตอร์เน็ต
ผา่น Wi-Fi  โดยขอ้มูลที รับมาจากเซ็นเซอร์จากถูกส่งต่อไปเก็บ
ที ระบบคลาวด์ของ  IoT (NETPIE)   เพื อส่งต่อไปยงั Mobile 

Application ผู ้ ใ ช้ จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ใ น ทั น ที ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ โดยผูใ้ช้สามารถกาํหนดระดบัการแจง้เตือน 
การรั วไหลที ตอ้งระวงัได ้ ดงัภาพ 

 

 

  ".# แผนผงัโปรแกรมของระบบการตรวจจบัปริมาณก๊าซ 

    การทาํงานของโปรแกรมเริ มจากการกาํหนดค่าเริ มตน้ต่างๆ 
ใ ห้ กับ ร ะ บ บ โ ด ย ก า ร กํา ห น ด ค่ า ข้อ มู ล ที จ ํา เ ป็ น ล ง ใ น
หน่วยความจาํแบบชั วคราว เซ็นเซอร์จะตรวจจบัปริมาณก๊าซ
ตลอดเวลาที อุปกรณ์ถูกเปิดใช้งานหรือมีพลังงานเพียงพอ 
ระบบจะส่งสัญญาณแบบต่อเนื องให้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ประมวลผลตลอดเวลา ปริมาณก๊าซที ตรวจจบัไดจ้ะถูกส่งค่าไป
ยงั NETPIE โดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั งงานให้โมดูล 
ESP8266 (Node MCU v2)  ให้ส่งค่าไปยงั NETPIE ซึ งโมดูลตวันี#
จะทาํการเชื อมอินเตอร์เน็ต อยูต่ลอดเวลา หากปริมาณก๊าซเป็น
ปกติก็จะไม่มีการแจง้เตือน ระบบจะเก็บขอ้มูลไว ้แต่ถา้หาก
ก๊าซมีปริมาณเกินที กาํหนด (ในการทดลองกาํหนดที  5 ppm) 

ระบบเตือนภัยหรือบัซเซอร์จะดังขึ# นแจ้งให้ผู ้อยู่บริ เวณ
ใกลเ้คียงทราบถึงความผิดปกติเพื อทาํการแกไ้ขต่อไป  จนกวา่
ปริมาณก๊าซลดลงจนถึง 0 ppm 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  + แผนผงัโปรแกรมของระบบการตรวจจบัปริมาณก๊าซ 

3.3 การออกแบบสวนติดตอผูใช Mobile Device 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที! " ก. หนา้จอหนา้หลกั            ภาพที! " ข. หนา้จอแสดงกราฟ 

เริ่ม

กําหนดตัวแปลตางๆ บอรด 
Input output 

เซ็นเซอร์ตรวจจบั

ปริมาณก๊าซไวไฟ

ระบบทําการเก็บ
ขอมูลไปยัง NETPIE

ปริมาณกาซไวไฟในระดับที่เกิน
กําหนด

ระบบสงสัญญาณเตือนไปยัง
แอพพลิเคชันผาน NETPLE 

และสัญญาณเตือนทํางาน

DC

DC

ใช่

ไม่ใช่

Gas Detector

Nodemcu esp8266

InternetCloud IoTAndroid

User
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ภาพที! " ค. หนา้จอการตั#งต่าอุปกรณ์ 

ภาพที! " แสดงตวัอยา่งส่วนติดต่อของผูใ้ช ้

 ภาพที! "(ก) แสดงส่วนของหนา้หลกัมี มีเมนูดงันี#  (1) คู่มือการ
ใช้งาน (2) ตรวจสอบปริมาณก๊าซ (3) ตั! งค่าอุปกรณ์  (4) 
ผูพ้ฒันาโปรแกรม   ภาพที  "(ข.) แสดงหน้าจอปริมาณก๊าซที"
รั"วไหล (#) ผูใ้ช้สามารถดูปริมาณก๊าซที"ตรวจจับได้   ($)ปุ่ม
แสดงสถานะการเชื"อมต่อ  (%) ดูขอ้มูลแบบกราฟ  (&) ปุ่มเมนู
ภาพที  "(ค.) หนา้จอการตั!งค่าอุปกรณ์  (#)ผูใ้ชส้ามารถเปิด/ปิด
อุปกรณ์ได ้ ($) Restart อุปกรณ์  (%)กลบัสู่เมนู 

4. ผลการทดลอง 

    จากผลการทดลองแอพพลิเคชันตรวจจับก๊าซไวไฟผ่าน
ระบบ Internet of Things  พบวา่เซ็นเซอร์ตรวจจบัก๊าซไวไฟ 

MQ2 สามารถตรวจจบัสารที"มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัก๊าซไวไฟ
ซึ"งจะมีบิวเทนและโพรเพนผสมอยู ่ตวัอยา่งสารที"นาํมาทดลอง
มี ' ชนิดด้วยกัน #.ไฟแช็ค $.นํ! าหอมฉีดผา้ %.แอลกอฮอล์ 
99.8%  &. ก๊าซกระป๋อง '.สเปรยก์าํจดัมดและแมลง สารทั!งหมด
นี! มีส่วนผสมบิวเทน การทดลองจะแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที"
เป็นสารระเหย(ก๊าซ)และกลุ่มที"เป็นของเหลว ดงัตารางที" # 

 

#.$ การทดลองก๊าซไวไฟกลุ่มที เป็นของเหลว 

   การใช้หัวสเปรย์ฉีดเข้าไปในกล่องทดลองที" มีเซ็นเซอร์
ตรวจจบั $. การหยอดสารไวไฟดว้ยไซริงคฉี์ดยาลงบนสาํลีที"อยู่
ภายในกล่องทดลอง จากผลการทดลองพบว่า เซ็นเซอร์จะมี
ความไวในการตรวจจับ แอลกอฮอล์ ได้ดีกว่าสารที"อยู่ใน
นํ! าหอมฉีดผา้ ที"ปริมาณสาร % ml. ระยะห่าง #' cm จะมีความ
เขม้ขน้ในการตรวจจบัสูงกวา่ #' เท่า ดงัแสดงในตารางที" $  
 

 

ผู้วจิยัได้ทาํการทดลองตามข้อกาํหนดดงัแสดงตาราง ดงันี% 

ตารางที  $: ตารางแสดงขอ้กาํหนดพื!นฐาน 

   

 #.& การทดลองสารไวไฟกลุ่มที สองที ก๊าซ 

    สําหรับก๊าซไวไฟที" เป็นสารระเหย ก๊าซกระป๋อง จะถูก
ตรวจจบัไดไ้วที"สุด และมีปริมาณมากสุดในการทดลอง ในทุก
ระยะที"กาํหนด เมื"อเทียบกับไฟแช็ค และสเปรยก์าํจดัมดและ
แมลง ดังแสดงในตารางที"  %   ในงานวิจัย ผู ้วิจัยได้ทําการ
เปรียบเทียบอุปกรณ์ที"พฒันากบัเครื"องตรวจจบัก๊าซ Gas Leak 

Detector EWOO EW401 โดยทดสอบการใชง้านจริงที" ร้านกิจ
ศกรพานิชยซึ์" งเป็นร้านจาํหน่ายก๊าซหุงตม้ก๊าซ เมื"อได้ทาํการ
เปรียบเทียบกับอุปกรณ์ของผูว้ิจัยสรุปไดว้่า เครื" อง Gas Leak 

Detector EWOO EW401 ไม่สามารถบอกได้ว่าก๊าซที" เจอมี
ปริมาณเท่าใด จะบอกแค่ระดับสถานะซึ" งไฟก็จะมี สีเขียว สี
เหลืองและสีแดง ส่วนของผูว้ิจยัแอพพลิเคชนัที"พฒันาสามารถ
ดูการรั"วไหลไดต้ลอดเวลา ทั!งแบบกราฟและแบบตวัเลข บอก
จํานวนตัวเลขที"ตรวจจับได้ ราคาของ Gas Leak Detector 

EWOO EW401 จะมีราคาที"สูงมากแต่ลักษณะการทํางานไม่
ต่างกนัมาก ในขณะที"ราคาอุปกรณ์ของทางผูว้ิจยัจะมีตน้ทุนที"
ต ํ"ากวา่มาก [10] 

 

 

 

ขอ้กาํหนดพื!นฐาน รายละเอียด 

สารไวไฟ ' ชนิด #. ไฟแช็ค  $. นํ! าหอมฉีดผา้  
%.แอลกอฮอล ์**.+ %  &. ก๊าซ
กระป๋อง '.สเปรย์กําจัดมด
และแมลง 

จาํนวนครั! งที"ทดสอบ สารละ % ครั! ง 

ระยะเวลาที"ทดสอบ 'นาที /สารแต่ละชนิด 

*  ร ะ ย ะ ห่ า ง ร ะ ห ว่ า ง
เซ็นเซอร์กบัสารที"ทดลอง  

1 cm. , 5 cm., และ15 cm. 

ปริมาณก๊าซที"ใช้ทดลอง 
( นํ! า ห อ ม ฉี ด ผ้ า แ ล ะ
แอลกอฮอล ์**.+% ) 

1 ml.,2 ml.,3 ml. 
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ตารางที & : แสดงผลการทดลองสารไวไฟที"เป็นของเหลว (หน่วย ppm) 

 

 

 

 

 

   ก. กล่องทดลอง กล่องที" #                    ข. กล่องทดลอง กล่องที" $ 

ภาพที" + แสดงตวัอยา่งกล่องทดลอง 

 ตารางที  ' : แสดงผลการทดลองก๊าซไวไฟที"เป็นสารระเหย 

 ผูว้ิจยัไดท้าํโมเดลจาํลองห้องเก็บก๊าซจริงจากร้านที"

ใชท้ดสอบ ดงัภาพ + ก. โดยใชฟิ้วเจอร์บอร์ดเป็นวสัดุในการทาํ
กล่องทดลอง สัดส่วนกล่องทดลองเทียบเป็น 1:25 ของขนาด
พื!นที"จริง คือ ความสูง #- เซ็นติเมตร ความยาว &3 เซ็นติเมตร 
และ ความกวา้ง $3 เซ็นติเมตร (ขนาดพื!นที"จริง 4x10x5 เมตร) 

จากการทดลองพบว่ากล่องที"มีขนาดยาว มีผลต่อความเขม้ขน้
ของก๊าซ ถา้ก๊าซที"รั"วไหลในปริมาณน้อยค่าที"ตรวจจบัได้ก็จะ
น้อย แต่ถ้าความเขม้ขน้ของก๊าซที"รั"วไหลมีปริมาณมากก็จะ
ตรวจจบัค่าไดม้าก ดงันั!นในการทดลองจึงไดท้ดลองปล่อยก๊าซ
เป็นช่วงระยะเวลา #, 2, 4 และ - วินาที พบวา่ เมื"อปล่อยก๊าซให้

มีการสะสมเป็นระยะเวลา - วินาที ในระยะเวลารอที"เท่ากนั # 
นาที เซ็นเซอร์จะเจอปริมาณก๊าซที"รั"วไหล #% ppm ในขณะที"
เมื"อปล่อยก๊าซสะสม # วนิาที จะเจอเพียง & ppm  

  ตารางที  #: ผลการทดลองจาก ภาพ + ก. 

ครั! ง
ที" 

ก๊าซไวไฟ ปล่อยก๊าซ ระยะเวลา
ที"ทดลอง 

ค่าที"
ได ้

1 ก๊าซกระป๋อง -วนิาที # นาที 13ppm 

2 ก๊าซกระป๋อง &วนิาที # นาที 9ppm 

3 ก๊าซกระป๋อง $วนิาที # นาที 7ppm 

4 ก๊าซกระป๋อง #วนิาที # นาที  4ppm 

    ผูว้ิจัยได้ทาํโมเดลจาํลองห้องครัว จากภาพ + ข.โดยใช้ฟิว
เจอร์บอร์ดเป็นวสัดุในการทํากล่องทดลอง สัดส่วนกล่อง
ทดลองเทียบเป็น 1:25 ของขนาดพื!นที"จริง คือ ความสูง 10.4 
เ ซ็นติเมตร ความยาว 14 เ ซ็นติเมตร และ ความกว้าง 14 
เซ็นติเมตร  (ขนาดพื!นที"จริง 2.6x3.5x3.5 เมตร) จากการทดลอง
พบว่ากล่องที"มีขนาดเล็ก มีผลต่อความความเขม้ขน้ของก๊าซ 
พื!นที"ที" มีขนาดเล็กก็จะสามารถตรวจจับก๊าซได้ในปริมาณที"
เยอะกว่าพื!นที"ที" มีขนาดใหญ่กว่าดังนั! นในการทดลองจึงได้
ทดลองปล่อยก๊าซเป็นช่วงระยะเวลา #, 2, 4 และ - วนิาที พบวา่ 
เมื"อปล่อยก๊าซให้มีการสะสมเป็นระยะเวลา - วินาที ใน
ระยะเวลา # นาที เซ็นเซอร์จะเจอปริมาณก๊าซที"รั"วไหล #- ppm 

ในขณะที"เมื"อปล่อยก๊าซสะสม # วินาที จะเจอเพียง & ppm  จาก
การทดลองพบว่ากล่องที"มีขนาดเล็กเมื"อทาํการตรวจจับก๊าซ
ค่าที"ไดใ้นการทดลองแต่ครั! งก็จะไดค้่าที"ต่างกนัไม่มาก อีกทั!ง
การปล่อยก๊าซขึ!นอยูก่บัความเขม้ขน้ของก๊าซทาํใหค้่าที"ตรวจจบั
ไดมี้ค่าดงัตารางที" ' 

ตารางที  5: ผลการทดลองจาก ภาพ + ข. 

ครั! ง
ที" 

ก๊าซไวไฟ ปล่อยก๊าซ ระยะเวลา
ที"ทดลอง 

ค่าที"ได ้

1 ก๊าซกระป๋อง -วนิาที # นาที 16ppm 

2 ก๊าซกระป๋อง &วนิาที 1 นาที 14ppm 

3 ก๊าซกระป๋อง $วนิาที 1 นาที 6ppm 

4 ก๊าซกระป๋อง #วนิาที 1 นาที 4ppm 

 

 

 

 

ลาํดบั ก๊าซไวไฟ ปริมาณ # 
ml. /

ระยะห่าง 
1 cm. 

ปริมาณ 
2ml. /

ระยะห่าง 
5 cm. 

ปริมาณ 
3 ml.  /

ระยะห่าง 
15 cm. 

1 นํ!าหอมฉีด
ผา้ 

0 ppm 1 ppm 1 ppm 

2 แอลกอฮอล ์
99.8% 

1 ppm 13 ppm 14 ppm 

ลาํดบั ก๊าซไวไฟ ระยะห่าง 
1 cm. 

ระยะห่าง 
5 cm. 

ระยะห่าง 
15 cm. 

1 ไฟแช็ค 800 ppm 600 ppm 70 ppm 

2 ก๊าซ
กระป๋อง 

2210000 

ppm 

21500ppm 600 ppm 

3 สเปรย์
กาํจดัมด

และแมลง 

1300 
ppm 

970 ppm 440 ppm 

The Fourteenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2018

622



 

 

ภาพ 9 ก. อุปกรณทดลอง ภาพ 9 ข. อุปกรณจากทางราน

กิจศกรพานิชย 

 

 

 

 

 

ภาพที" * แสดงอุปกรณ์ที"ใชใ้นการทดลอง 

     จากภาพ * ก. และ ภาพ * ข.  ผูว้ิจยัไดท้ดลองเปรียบเทียบ
อุปกรณ์ทดลองและอุปกรณ์นี! ใชไ้ดจ้ริงจากร้านกิจศกรพานิชย์
ผล คืออุปกรณ์สามารถจบัก๊าซไวไฟไดเ้มื"อมีก๊าซรั"วไหล จะมี
การแจง้เตือนที"ตวัอุปกรณ์เมื"อก๊าซที"รั"วไหลเกินกาํหนดที"ตั!งไว ้
และถา้ไม่มีเจา้ของบ้านอยู ่บริเวณนั!นก็จะแจง้เตือนผ่านแอพ
พลิเคชันในมือถือไปยงัเจ้าของบา้นในระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยด์  ซึ" งมีราคาที"ประหยดัและสามารถแก้ไขปัญหาการ
รั"วไหลไดท้นัก่อนที"จะเกิดเหตุเพลิงไหม ้การทาํงานก็คลา้ยๆ 
กบัอุปกรณ์ของทางร้านที"มีอยู่ก่อนแลว้ จะมีราคาที"สูงแต่ไม่มี
การแจง้เตือนผา่นแอพพลิเคชนัในมือถือจะมีเสียงการแจง้เตือน
ที"ตวัอุปกรณ์เหมือนกนั ค่าที"วดัไดมี้สถานะเป็นสีที"แตกต่างกนั 

ค่าเป็นสีเขียวจะอยูใ่นระดบัที"ปลอดภยั ส่วนสีเหลืองจะแสดงวา่
ก๊าซที"รั"วไหลเริ"มมีอนัตรายและสีแดงก๊าซที"รั"วไหลมีอนัตราย 

*. สรุปผลการทดลอง 

งานวิจัยนี! เสนอการพัฒนาแอพพลิเคชันในการ
ตรวจจับก๊าซไวไฟด้วยเทคโนโลยี Internet of Things โดยใช้
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาประหยดัร่วมกับเซ็นเซอร์ 
MQ2 เมื"อระบบตรวจพบการรั"วไหลก็จะส่งขอ้มูลผ่านระบบ 

Wi-Fi ที"เชื"อมต่อไปยงัระบบคลาวด์ที"รองรับ ดงันั!นระบบจะทาํ
การแจง้เตือนไปยงัอุปกรณ์มือถือไดท้นัที จากผลการทดสอบ
กับก๊าซไวไฟหลาย ๆ ชนิดที"ทดสอบกับกล่องทดลองพบว่า
บอร์ดที"ออกแบบ ทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพ สามารถตรวจจับ
การรั"วไหลไดดี้เพราะกล่องทดลองเทียบขนาดมาจากสถานที"
จริงทาํให้มีการตรวจจบัก๊าซไดดี้  แต่เมื"อนาํอุปกรณ์ตรวจจบั
ก๊าซไวไฟไปติดตั!งที"   ร้านกิจศกรพานิชย ์เลขที"  $$/%  หมู่ #    
ถ.วิชิตสงคราม  อ.กะทู ้ จ.ภูเก็ต +%#$3  ในระยะเวลา & วนั จึง
สรุปไดว้า่ ไม่มีก๊าซไวไฟรั"วไหลเมื"อตรวจสอบในแอพพลิเคชนั 
เนื"องจากทางร้านไดมี้การตรวจสอบป้องกนัการเกิดก๊าซรั"วไหล
ไวด้้วยเพื"อความปลอดภัยของทางร้านเองเพราะถ้าเกิดก๊าซ
รั"วไหลก็จะทาํให้เกิดอนัตรายเป็นอยา่งมาก ผูว้ิจยัและทางร้าน
จึงไดมี้การทดลองปล่อยก๊าซให้รั"วไหลจริงซึ"อยูใ่นการควบคุบ

ของทางร้าน ผลที"ได้สามารถแจง้เตือน แสดงค่า แสดงกราฟที"
รั"วไหลได ้ในส่วนที"เป็นขอ้จาํกดัของ NETPIE คือสามารถส่ง
ค่าได ้' วินาทีต่อ # ครั! ง งานวิจยัในอนาคตจะทาํการปรับปรุง
ระบบโดยใช้บอร์ดพลังงานตํ"าที" มีแบตเตอรี" มีวงจรเชื"อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในตัวไม่มีการใช้ไฟฟ้าเพื"อลดปัญหาการเกิด
ประกายไฟจากตวับอร์ดที"ส่งผลให้เกิดอคัคีภยัได ้ทาํให้บอร์ด
สามารถพกพาได้สะดวกในการตรวจจบั  ส่วนแอพพลิเคชนั
สามารถรองรับระบบที"นอกเหนือจากแอนดรอยด์ได ้และตวั
เซ็นเซอร์ควรใชต้วัที"มีประสิทธิภาพการทาํงานมากกวา่นี! เพราะ
เซ็นเซอร์ MQ2 ที"ใชใ้นการทดลองคุณภาพในการตรวจจบัก๊าซ
ยงัไม่ดีเท่าที"ควร  
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