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บทคัดย่อ
ก๊ าซไวไฟ สามารถอยู่ในรู ปของเหลว หรื อก๊ าซ ถูกเก็บในบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ที! มิ ด ชิ ด ปกติ จ ะมี ก ารนํา มาใช้ เป็ นเชื " อ เพลิ ง ในการ
ประกอบอาหารในครั วเรื อนทั! ว ไป สามารถติ ด ไฟได้ ง่ าย
เนื! องจากก๊ าซไวไฟมีคุณสมบัติไม่ มีสี ไม่ มีกลิ!น และเมื!อมีการ
ระเหย ก็จะไม่ สามารถมองเห็นได้ ดังนั"นจะเป็ นอันตรายอย่ าง
มากหากเก็บใกล้ กับจุ ดที! อาจจะเกิ ดประกายไฟ เช่ น ปลั#กไฟ
หรื อเครื! องใช้ ไ ฟฟ้ า งานวิ จั ย นี "จึ ง เสนอการใช้ แ อพพลิ เคชั น
ตรวจจั บ ก๊ า ซไวไฟผ่ า นระบบ Internet of Things โดยอาศั ย
หลักการและแนวคิดที!มีการใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที!มขี นาด
เล็ก ราคาประหยัดมาใช้ ในการควบคุมและประมวลผล โดย
ทํางานร่ วมกับ เซ็ นเซอร์ ตรวจจั บการรั! วไหลของก๊ าซ (MQ2)
และส่ งสั ญญาณไปยังแอพพลิเคชันในมือถือผ่ านระบบคลาวด์
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
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที!ออกแบบสามารถตรวจสอบก๊ าซไวไฟ
ได้ หลายชนิด สามารถตรวจจับการรั! วไหลและส่ งสัญญาณเตือน
ได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้ ทดแทนอุปกรณ์ ที!มีขายใน
ท้ องตลาดได้

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
ของใช้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน มี ห ลายชนิ ด ที! มี ก๊ า ซไวไฟเป็ น
ส่ วนผสม ทําให้ตอ้ งมีความระมัดระวังในการใช้งาน ตัวอย่าง
ก๊ า ซไวไฟได้ แ ก่ LPG, i-butane, propane, methane ,alcohol,
Hydrogen, smoke ซึ! งจะใช้เป็ นส่ วนผสมในของใช้ทวั! ไป เช่น
นํ"าหอมฉี ดผ้า, แอลกอฮอล์ , ของเหลวที!อยูใ่ นไฟแช็ค, ก๊าซหุ ง
ต้ม และสเปรย์กาํ จัดมดและแมลงเป็ นต้น สารเหล่านี" อนั ตราย
และสามารถติดไฟง่าย เนื! องจากสารเหล่านี" มักจะไม่มีสี ไม่มี
กลิ!น ทําให้ตรวจสอบได้ยากหากมีการรั!วไหล และหากมีการ
สะสมของปริ ม าณก๊ า ซไวไฟที! มี ม ากพอ หากมี ป ระกายไฟ
เกิ ดขึ"นก็จะทําให้เกิดปั ญหานําไปสู่ เพิ!งไหม้ได้ ปั จจุบนั มีการ
นําอุปกรณ์ในการตรวจจับก๊าซรั!วไหลและมีการแจ้งเตือนไปยัง
ผูใ้ ช้วา่ มีก๊าซรั!วแต่อุปกรณ์เหล่านี"ยงั คงมีราคาที!สูง[5] ผูว้ ิจยั จึง
มีแนวคิดที!จะพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการรั!วไหลของก๊าซไวไฟ
ส่ งสัญญาณเตือนและส่ งค่าไปยังแอพพิเคชันในมือถื อเพื! อให้
แจ้งเตือนว่ามีก๊าซรั!วไหล โดยอุปกรณ์ที!มีอยูใ่ นปั จจุบนั ยังไม่
สามารถส่ งค่าไปแอพพลิเคชันในมือถือได้ ซึ! งงานวิจยั นี" ผลที!
ได้คือแอพพลิเคชันตรวจจับก๊าซไวไฟผ่านระบบ 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
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที!มีขนาดเล็ก ราคาประหยัด ใช้งานได้
ง่าย และสามารถนําไปใช้ได้จริ งมีประสิ ทธิภาพ

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
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ทั#ง สัญ ญาณ อนาล็อก เป็ นค่ า ที วัด ได้จ ริ ง และสัญ ญาณดิ จิ ต อล
สามารถปรับตั#งระดับแจ้งเตือนได้ [4] ดังภาพที$

2. ทฤษฎีและหลักการทีเ! กีย! วข้ อง
2.1 NodeMCU-12E โมดู ล ไมโครคอนโทรลเลอร์ "# บิ ต
พร้ อม WiFi
NodeMCU (ภาพที 1) เป็ นโมดู ล ไมโครคอนโทรลเลอร์
ขนาดเล็ก ราคาไม่แพง สามารถเขียนโปรแกรมเพือสังการทําให้
สามารถเชื อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ ต่างๆได้ ตัวโมดู ลสามารถ
เชื อมต่ อ กั บ Wi-Fi ได้ สามารถควมคุ ม โมดู ล ผ่ า น ระบบ
อิ น เตอร์ เ น็ ต จากระยะไกล ตัว โมดู ล สามารถจํา ลองการเป็ น
เครื องแม่ข่ายให้บริ การเว็บ ทําให้สามารถเก็บผล รายงานผล
ข้อมูลที ได้จากเซ็นเซอร์ ได้อย่างรวดเร็ ว ด้วยเหตุผลที มีขนาด
เล็ก และมีประสิ ทธิภาพในการทํางานสู ง จึงทําให้เป็ นทีนิยมใน
การใช้งานสร้างชุดวงจรสําหรับ Internet of Things [2]

ภาพที &. Sensor MQ2 [8]

2.4 Android
แอนดรอยด์เป็ นระบบปฏิบตั ิการสําหรับอุปกรณ์พกพา เช่น
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (Smart phone), แท็ บ เล็ ต (Tablets), โน๊ ต บุ๊ ค
(Notebook) สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั อุปกรณ์ Internet of
Things ได้อย่างดี เช่น ระบบแจ้งเตือนอัคคีภยั อัจฉริ ยะใน ห้อง
เซิ ร์ฟเวอร์ ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถ้วยด้วย ระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ [1]
2.5 Clod of IoT (NETPIE)
เป็ นระบบคลาวด์ แ พลตฟอร์ ม (Cloud Platform System)
รู ป แบบหนึ งที ให้ บ ริ การ Platform as a Service (PaaS) [10]
เพืออํานวยความสะดวกให้นกั พัฒนา สามารถพัฒนาให้อุปกรณ์
IoT เชื อมต่อและแลกเปลี ยนข้อมูลกันได้ และเมื อนํา Library
NETPIE ไปเชื อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที รองรับ จะทําให้อุปกรณ์
IoT เหล่านั#น สามารถประมวลผลแล้วส่งผ่านข้อมูลไปยังระบบ
คลาวด์ NETPIE ได้ [3] ดังแสดงไว้ในภาพที '

ภาพที ". โมดูล NodeMCU-12E [6]

2.2 บอร์ ด AX-NODEMCU
บอร์ ด AX- NodeMCU [2] เป็ นบอร์ ดที ทํา หน้า ที เป็ นบอร์ ด
หลัก รองรั บ การนํา บอร์ ด NodeMCU มาเชื อมต่ อ ทํา ให้ก าร
พัฒนาวงจรทําได้ง่ายขึ#น และยังทําให้ชุดอุป กรณ์ต่อไฟ $$%V
ได้ โดยมีช่องต่อ Adapter มาไห้ดว้ ย

ภาพที ' แสดงระบบปฏิบตั ิการทีสามารถเชือมต่อกับ NETPIE

ภาพที $ บอร์ด AX-NODEMCU [7]

#.$ เครื! องตรวจจับก๊ าซ
FG100S เครื องตรวจจับแก๊สมีเทน CH4 ,LPG ,NGV เป็ น
เครื องตรวจจับก๊าซขนาดเล็ก สําหรั บตรวจจับก๊าซเช่ นมีเทน
และบิ ว เทน ง่ า ยต่ อ การติ ด ตั#ง ในพื# น ที จริ ง สามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ ข้อเสี ยจะมีราคาทีสู ง ใน
งานวิจยั โปรแกรมควบคุมการตรวจจับ ปริ มาณแก๊สแอลพีจีใน

2.3 Sensor MQ2
เป็ นโมดู ล ตรวจวัด ก๊ า ซที ไวต่ อ ก๊ า ซไวไฟในกลุ่ ม LPG, ibutane, propane, methane ,alcohol, Hydrogen รวมไปถึ ง ควัน
ไฟทีเกิดจากการเผาไหม้ดว้ ย จึงเป็ นเซ็นเซอร์ทีนิยมนํามาใช้ใน
การตรวจจับ การรั วของก๊ า ซต่ า งๆ เพื อป้ อ งกัน อัน ตรายที จะ
เกิ ดขึ#น จากการรัวไหล ตัวเซ็นเซอร์ ใช้แรงดัน 5V ให้เอาท์พุต
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ห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้ อมระบบส่ งสัญญาณ
เตือนภัย[5]
#.% ตัวอย่ างงานวิจยั ทีเ! กีย! วข้ อง
โปรแกรมควบคุ ม การตรวจจั บ ปริ มาณแก๊ ส LPG ใน
ห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมระบบส่ งสัญญาณ
เตื อนภัย เป็ นงานวิจัยที นําเสนอตัวตรวจจับแก๊ สรั วไหลของ
ก๊าซ LPG ข้อดี คือ มี ราคาที ถูก ง่ ายต่อการติ ดตั#งในพื#นที จริ ง
และ มีประสิ ทธิ ภาพในการตรวจจับ ผลทีได้ใกล้เคียงกับเครื อง
ตรวจจับก๊าซ FG100S ข้อจํากัดคือ เอสเอ็มเอสแจ้งเตือนผ่าน
โทรศัพ ท์เ คลื อน เมื อปริ ม าณก๊ า ซที รั วไหลเกิ น ระดับ ความ
เข้มข้นตามที กําหนด ("%%% ppm) [5] ดังนั#นผูว้ ิจัยได้นาํ มา
เป็ นแนวทางในการวิจยั ซึงแตกต่างกับงานวิจยั [5] คือนําเสนอ
การพัฒ นาแอพพลิ เ คชั น ในการตรวจจั บ ก๊ า ซไวไฟด้ ว ย
เ ท ค โ น โ ล ยี Internet of Things ( IoT) ใ ช้ บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์มีราคาประหยัด ใช้งานร่ วมกับ เซ็นเซอร์
MQ2 เมือระบบตรวจพบการรัวไหลก็จะส่ งข้อมูลผ่านระบบ
Wi-Fi ที เชื อมต่อไปยังระบบคลาวด์ทีรองรับ ดังนั#นระบบจะ
ทําการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์มือถือได้ทนั ที
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".# แผนผังโปรแกรมของระบบการตรวจจับปริมาณก๊ าซ
การทํางานของโปรแกรมเริ มจากการกําหนดค่าเริ มต้นต่างๆ
ให้ กั บ ระบบโดยการกํ า หนดค่ าข้ อ มู ลที จํ า เป็ น ล ง ใ น
หน่ วยความจําแบบชัวคราว เซ็นเซอร์ จะตรวจจับปริ มาณก๊าซ
ตลอดเวลาที อุ ป กรณ์ ถู ก เปิ ดใช้ง านหรื อ มี พ ลัง งานเพี ย งพอ
ระบบจะส่ งสัญญาณแบบต่อเนื องให้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ประมวลผลตลอดเวลา ปริ มาณก๊าซทีตรวจจับได้จะถูกส่งค่าไป
ยัง NETPIE โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะสั งงานให้โ มดู ล
ESP8266 (Node MCU v2) ให้ส่งค่าไปยัง NETPIE ซึ งโมดูลตัวนี#
จะทําการเชือมอินเตอร์เน็ต อยูต่ ลอดเวลา หากปริ มาณก๊าซเป็ น
ปกติ ก็จะไม่มีการแจ้งเตือน ระบบจะเก็บข้อมูลไว้ แต่ถา้ หาก
ก๊าซมี ปริ มาณเกิ นที กําหนด (ในการทดลองกําหนดที 5 ppm)
ระบบเตื อ นภัย หรื อบั ซ เซอร์ จ ะดั ง ขึ# นแจ้ ง ให้ ผู ้อ ยู่ บ ริ เวณ
ใกล้เคียงทราบถึงความผิดปกติเพือทําการแก้ไขต่อไป จนกว่า
ปริ มาณก๊าซลดลงจนถึง 0 ppm
เริ่ม
กําหนดตัวแปลตางๆ บอรด
Input output

เซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ปริ มาณก๊ าซไวไฟ

". การออกแบบ
".& ภาพรวมของระบบ
เมือมีการรัวไหลของก๊าซไวไฟ ตัวเซ็นเซอร์ MQ2 ตรวจพบ
ความเข้มข้นในระดับ ppm ทีกําหนด เซ็นเซอร์ จะส่ งข้อมูลไป
ยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ทีมีการเชือมต่อกับอินเตอร์เน็ต
ผ่าน Wi-Fi โดยข้อมูลทีรับมาจากเซ็นเซอร์จากถูกส่งต่อไปเก็บ
ที ระบบคลาวด์ข อง IoT (NETPIE) เพื อส่ ง ต่ อ ไปยัง 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
โทรศัพท์มือถื อ โดยผูใ้ ช้สามารถกําหนดระดับการแจ้งเตือน
การรัวไหลทีต้องระวังได้ ดังภาพ

DC

ระบบทําการเก็บ
ขอมูลไปยัง NETPIE
ไม่ใช่

DC

ปริมาณกาซไวไฟในระดับที่เกิน
กําหนด

ใช่

ระบบสงสัญญาณเตือนไปยัง
แอพพลิเคชันผาน NETPLE
และสัญญาณเตือนทํางาน

ภาพที + แผนผังโปรแกรมของระบบการตรวจจับปริ มาณก๊าซ

3.3 การออกแบบสวนติดตอผูใช Mobile Device

Gas Detector
Nodemcu esp8266

User

Android

Cloud IoT

Internet

ภาพที * ภาพรวมการทํางานของ

ภาพที! " ก. หน้าจอหน้าหลัก
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ผู้วจิ ยั ได้ ทาํ การทดลองตามข้ อกําหนดดังแสดงตาราง ดังนี%
ตารางที $: ตารางแสดงข้อกําหนดพื!นฐาน
ข้อกําหนดพื!นฐาน
สารไวไฟ ' ชนิด

รายละเอียด
#. ไฟแช็ค $. นํ!าหอมฉี ดผ้า
%.แอลกอฮอล์ **.+ % &. ก๊าซ
กระป๋ อง '.สเปรย์ก ํา จัด มด
และแมลง
จํานวนครั!งที"ทดสอบ
สารละ % ครั!ง
ระยะเวลาที"ทดสอบ
'นาที /สารแต่ละชนิด
* ร ะ ย ะ ห่ า ง ร ะ ห ว่ า ง 1 cm. , 5 cm., และ15 cm.
เซ็นเซอร์กบั สารที"ทดลอง
ปริ ม าณก๊ า ซที" ใ ช้ท ดลอง 1 ml.,2 ml.,3 ml.
( นํ! า ห อ ม ฉี ด ผ้ า แ ล ะ
แอลกอฮอล์ **.+% )

ภาพที! " ค. หน้าจอการตั#งต่าอุปกรณ์
ภาพที! " แสดงตัวอย่างส่ วนติดต่อของผูใ้ ช้

ภาพที! "(ก) แสดงส่ วนของหน้าหลักมี มีเมนูดงั นี# (1) คู่มือการ
ใช้ ง าน (2) ตรวจสอบปริ มาณก๊ า ซ (3) ตั! ง ค่ า อุ ป กรณ์ (4)
ผูพ้ ฒั นาโปรแกรม ภาพที "(ข.) แสดงหน้าจอปริ มาณก๊ า ซที"
รั" วไหล (#) ผูใ้ ช้สามารถดู ปริ มาณก๊าซที" ตรวจจับได้ ($)ปุ่ ม
แสดงสถานะการเชื" อมต่อ (%) ดูขอ้ มูลแบบกราฟ (&) ปุ่ มเมนู
ภาพที "(ค.) หน้าจอการตั!งค่าอุปกรณ์ (#)ผูใ้ ช้สามารถเปิ ด/ปิ ด
อุปกรณ์ได้ ($) Restart อุปกรณ์ (%)กลับสู่เมนู

#.& การทดลองสารไวไฟกลุ่มทีสองทีก๊ าซ
สํ า หรั บ ก๊ า ซไวไฟที" เ ป็ นสารระเหย ก๊ า ซกระป๋ อง จะถู ก
ตรวจจับได้ไวที"สุด และมีปริ มาณมากสุ ดในการทดลอง ในทุก
ระยะที" กาํ หนด เมื" อเที ยบกับไฟแช็ค และสเปรย์กาํ จัดมดและ
แมลง ดัง แสดงในตารางที" % ในงานวิ จัย ผู ้วิ จัย ได้ท ํา การ
เปรี ยบเที ยบอุปกรณ์ที"พฒั นากับเครื" องตรวจจับก๊าซ Gas Leak
Detector EWOO EW401 โดยทดสอบการใช้งานจริ งที" ร้านกิ จ
ศกรพานิ ชย์ซ" ึ งเป็ นร้านจําหน่ ายก๊าซหุ งต้มก๊าซ เมื" อได้ทาํ การ
เปรี ยบเที ยบกับอุปกรณ์ ของผูว้ ิจัยสรุ ปได้ว่า เครื" อง Gas Leak
Detector EWOO EW401 ไม่ ส ามารถบอกได้ ว่ า ก๊ า ซที" เ จอมี
ปริ มาณเท่ าใด จะบอกแค่ระดับสถานะซึ" งไฟก็จะมี สี เขี ยว สี
เหลืองและสี แดง ส่ วนของผูว้ ิจยั แอพพลิเคชันที"พฒั นาสามารถ
ดูการรั"วไหลได้ตลอดเวลา ทั!งแบบกราฟและแบบตัวเลข บอก
จํ า นวนตั ว เลขที" ต รวจจั บ ได้ ราคาของ Gas Leak Detector
EWOO EW401 จะมี ร าคาที" สู ง มากแต่ ล ัก ษณะการทํา งานไม่
ต่างกันมาก ในขณะที" ราคาอุปกรณ์ของทางผูว้ ิจยั จะมีตน้ ทุนที"
ตํ"ากว่ามาก [10]

4. ผลการทดลอง
จากผลการทดลองแอพพลิ เ คชัน ตรวจจับ ก๊ า ซไวไฟผ่ า น
ระบบ Internet of Things พบว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซไวไฟ
MQ2 สามารถตรวจจับสารที"มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับก๊าซไวไฟ
ซึ" งจะมีบิวเทนและโพรเพนผสมอยู่ ตัวอย่างสารที"นาํ มาทดลอง
มี ' ชนิ ด ด้ว ยกัน #.ไฟแช็ ค $.นํ!าหอมฉี ด ผ้า %.แอลกอฮอล์
99.8% &. ก๊าซกระป๋ อง '.สเปรย์กาํ จัดมดและแมลง สารทั!งหมด
นี! มีส่วนผสมบิวเทน การทดลองจะแบ่งเป็ นสองกลุ่มคือ กลุ่มที"
เป็ นสารระเหย(ก๊าซ)และกลุ่มที"เป็ นของเหลว ดังตารางที" #
#.$ การทดลองก๊ าซไวไฟกลุ่มทีเป็ นของเหลว
การใช้หั ว สเปรย์ฉี ด เข้า ไปในกล่ อ งทดลองที" มี เ ซ็ น เซอร์
ตรวจจับ $. การหยอดสารไวไฟด้วยไซริ งค์ฉีดยาลงบนสําลีที"อยู่
ภายในกล่องทดลอง จากผลการทดลองพบว่า เซ็ นเซอร์ จะมี
ความไวในการตรวจจับ แอลกอฮอล์ ได้ดี ก ว่า สารที" อ ยู่ใ น
นํ!าหอมฉี ดผ้า ที" ปริ มาณสาร % ml. ระยะห่ าง #' cm จะมีความ
เข้มข้นในการตรวจจับสูงกว่า #' เท่า ดังแสดงในตารางที" $
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มีการสะสมเป็ นระยะเวลา - วินาที ในระยะเวลารอที"เท่ากัน #
นาที เซ็ นเซอร์ จะเจอปริ มาณก๊าซที" รั"วไหล #% ppm ในขณะที"
เมื"อปล่อยก๊าซสะสม # วินาที จะเจอเพียง & ppm
ตารางที #: ผลการทดลองจาก ภาพ + ก.
ครั!ง ก๊าซไวไฟ ปล่อยก๊าซ ระยะเวลา ค่าที"
ที"
ที"ทดลอง
ได้
1 ก๊าซกระป๋ อง -วินาที
# นาที 13ppm
2 ก๊าซกระป๋ อง &วินาที
# นาที
9ppm
3 ก๊าซกระป๋ อง $วินาที
# นาที
7ppm
4 ก๊าซกระป๋ อง #วินาที
# นาที
4ppm
ผูว้ ิจัยได้ทาํ โมเดลจําลองห้องครั ว จากภาพ + ข.โดยใช้ฟิว
เจอร์ บ อร์ ด เป็ นวัส ดุ ใ นการทํา กล่ อ งทดลอง สั ด ส่ ว นกล่ อ ง
ทดลองเที ยบเป็ น 1:25 ของขนาดพื!นที" จริ ง คื อ ความสู ง 10.4
เซ็ น ติ เ มตร ความยาว 14 เซ็ น ติ เ มตร และ ความกว้า ง 14
เซ็นติเมตร (ขนาดพื!นที"จริ ง 2.6x3.5x3.5 เมตร) จากการทดลอง
พบว่ากล่องที" มีขนาดเล็ก มี ผลต่อความความเข้มข้นของก๊าซ
พื! น ที" ที" มี ขนาดเล็ก ก็ จะสามารถตรวจจับก๊ า ซได้ในปริ มาณที"
เยอะกว่า พื! น ที" ที" มี ข นาดใหญ่ ก ว่า ดัง นั!น ในการทดลองจึ ง ได้
ทดลองปล่อยก๊าซเป็ นช่วงระยะเวลา #, 2, 4 และ - วินาที พบว่า
เมื" อ ปล่ อ ยก๊ า ซให้ มี ก ารสะสมเป็ นระยะเวลา - วิ น าที ใน
ระยะเวลา # นาที เซ็นเซอร์ จะเจอปริ มาณก๊าซที"รั"วไหล #- ppm
ในขณะที"เมื"อปล่อยก๊าซสะสม # วินาที จะเจอเพียง & ppm จาก
การทดลองพบว่ากล่องที" มีขนาดเล็กเมื" อทําการตรวจจับก๊าซ
ค่าที" ได้ในการทดลองแต่ครั!งก็จะได้ค่าที" ต่างกันไม่มาก อีกทั!ง
การปล่อยก๊าซขึ!นอยูก่ บั ความเข้มข้นของก๊าซทําให้ค่าที"ตรวจจับ
ได้มีค่าดังตารางที" '
ตารางที 5: ผลการทดลองจาก ภาพ + ข.
ครั!ง
ก๊าซไวไฟ ปล่อยก๊าซ ระยะเวลา ค่าที"ได้
ที"
ที"ทดลอง
1
ก๊าซกระป๋ อง -วินาที
# นาที 16ppm
2
ก๊าซกระป๋ อง &วินาที
1 นาที 14ppm
3
ก๊าซกระป๋ อง $วินาที
1 นาที
6ppm
4
ก๊าซกระป๋ อง #วินาที
1 นาที
4ppm

ตารางที& : แสดงผลการทดลองสารไวไฟที"เป็ นของเหลว (หน่วย ppm)
ลําดับ

ก๊าซไวไฟ

1

นํ!าหอมฉี ด
ผ้า

2

แอลกอฮอล์
99.8%

ปริ มาณ # ปริ มาณ ปริ มาณ
3 ml. /
ml. /
2ml. /
ระยะห่าง ระยะห่าง ระยะห่าง
1 cm.
5 cm.
15 cm.
0 ppm
1 ppm
1 ppm

1 ppm

13 ppm

NCCIT2018

14 ppm

ก. กล่องทดลอง กล่องที" #
ข. กล่องทดลอง กล่องที" $
ภาพที" + แสดงตัวอย่างกล่องทดลอง

ตารางที ' : แสดงผลการทดลองก๊าซไวไฟที"เป็ นสารระเหย
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ โมเดลจําลองห้องเก็บก๊าซจริ งจากร้านที"
ลําดับ ก๊าซไวไฟ ระยะห่าง ระยะห่าง ระยะห่าง
1 cm.
5 cm.
15 cm.
1
ไฟแช็ค 800 ppm 600 ppm 70 ppm
2
ก๊าซ
2210000 21500ppm 600 ppm
กระป๋ อง
ppm
3
สเปรย์
1300
970 ppm 440 ppm
กําจัดมด
ppm
และแมลง
ใช้ทดสอบ ดังภาพ + ก. โดยใช้ฟิวเจอร์บอร์ดเป็ นวัสดุในการทํา
กล่องทดลอง สัดส่ วนกล่องทดลองเที ยบเป็ น 1:25 ของขนาด
พื!นที" จริ ง คือ ความสู ง #- เซ็นติเมตร ความยาว &3 เซ็นติเมตร
และ ความกว้าง $3 เซ็นติเมตร (ขนาดพื!นที"จริ ง 4x10x5 เมตร)
จากการทดลองพบว่ากล่องที"มีขนาดยาว มีผลต่อความเข้มข้น
ของก๊าซ ถ้าก๊าซที" รั"วไหลในปริ มาณน้อยค่าที" ตรวจจับได้ก็จะ
น้อ ย แต่ ถ ้า ความเข้มข้น ของก๊ าซที" รั" ว ไหลมี ปริ มาณมากก็จะ
ตรวจจับค่าได้มาก ดังนั!นในการทดลองจึงได้ทดลองปล่อยก๊าซ
เป็ นช่วงระยะเวลา #, 2, 4 และ - วินาที พบว่า เมื"อปล่อยก๊าซให้
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ของทางร้าน ผลที" ได้สามารถแจ้งเตือน แสดงค่า แสดงกราฟที"
รั"วไหลได้ ในส่ วนที" เป็ นข้อจํากัดของ NETPIE คือสามารถส่ ง
ค่าได้ ' วินาที ต่อ # ครั!ง งานวิจยั ในอนาคตจะทําการปรับปรุ ง
ระบบโดยใช้บ อร์ ด พลังงานตํ"า ที" มี แ บตเตอรี" มี ว งจรเชื" อมต่อ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ในตัว ไม่ มี ก ารใช้ไ ฟฟ้ า เพื" อ ลดปั ญ หาการเกิ ด
ประกายไฟจากตัวบอร์ ดที"ส่งผลให้เกิ ดอัคคีภยั ได้ ทําให้บอร์ ด
สามารถพกพาได้สะดวกในการตรวจจับ ส่ วนแอพพลิ เคชัน
สามารถรองรับระบบที" นอกเหนื อจากแอนดรอยด์ได้ และตัว
เซ็นเซอร์ควรใช้ตวั ที"มีประสิ ทธิภาพการทํางานมากกว่านี!เพราะ
เซ็นเซอร์ MQ2 ที"ใช้ในการทดลองคุณภาพในการตรวจจับก๊าซ
ยังไม่ดีเท่าที"ควร

ภาพ 9 ข. อุปกรณจากทางราน
กิจศกรพานิชย
ภาพที" * แสดงอุปกรณ์ที"ใช้ในการทดลอง

ภาพ 9 ก. อุปกรณทดลอง

จากภาพ * ก. และ ภาพ * ข. ผูว้ ิจยั ได้ทดลองเปรี ยบเที ยบ
อุปกรณ์ทดลองและอุปกรณ์น! ี ใช้ได้จริ งจากร้านกิจศกรพานิ ชย์
ผล คืออุปกรณ์ สามารถจับก๊าซไวไฟได้เมื"อมีก๊าซรั"วไหล จะมี
การแจ้งเตือนที"ตวั อุปกรณ์ เมื"อก๊าซที"รั"วไหลเกินกําหนดที" ต! งั ไว้
และถ้าไม่มีเจ้าของบ้านอยู่ บริ เวณนั!นก็จะแจ้งเตือนผ่านแอพ
พลิ เคชัน ในมื อถื อ ไปยังเจ้าของบ้านในระบบปฏิ บตั ิ การแอน
ดรอยด์ ซึ" ง มี ร าคาที" ป ระหยัด และสามารถแก้ไ ขปั ญ หาการ
รั"วไหลได้ทนั ก่อนที" จะเกิ ดเหตุเพลิงไหม้ การทํางานก็คล้ายๆ
กับอุปกรณ์ของทางร้านที" มีอยู่ก่อนแล้ว จะมีราคาที" สูงแต่ไม่มี
การแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันในมือถือจะมีเสี ยงการแจ้งเตือน
ที"ตวั อุปกรณ์เหมือนกัน ค่าที"วดั ได้มีสถานะเป็ นสี ที"แตกต่างกัน
ค่าเป็ นสี เขียวจะอยูใ่ นระดับที"ปลอดภัย ส่วนสี เหลืองจะแสดงว่า
ก๊าซที"รั"วไหลเริ" มมีอนั ตรายและสี แดงก๊าซที"รั"วไหลมีอนั ตราย

เอกสารอ้างอิง
[1] มุก ระวี มะดะเรส. $''*. ระบบแจ้งเตื อนอัคคีภยั อัจฉริ ยะในห้อง
เซิ ร์ฟเวอร์ ควบคุ มผ่านแอนดรอยด์. คณะวิทยาการและเทคโนโลยี
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*. สรุ ปผลการทดลอง
งานวิ จั ย นี! เสนอการพัฒ นาแอพพลิ เ คชั น ในการ
ตรวจจับก๊าซไวไฟด้วยเทคโนโลยี Internet of Things โดยใช้
บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ราคาประหยัดร่ วมกับเซ็ นเซอร์
MQ2 เมื" อระบบตรวจพบการรั" วไหลก็จะส่ งข้อมูลผ่านระบบ
Wi-Fi ที"เชื"อมต่อไปยังระบบคลาวด์ที"รองรับ ดังนั!นระบบจะทํา
การแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์มือถือได้ทนั ที จากผลการทดสอบ
กับ ก๊ า ซไวไฟหลาย ๆ ชนิ ด ที" ทดสอบกับกล่ องทดลองพบว่า
บอร์ ดที" ออกแบบ ทํางานได้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถตรวจจับ
การรั"วไหลได้ดีเพราะกล่องทดลองเที ยบขนาดมาจากสถานที"
จริ งทําให้มีการตรวจจับก๊าซได้ดี แต่เมื" อนําอุปกรณ์ตรวจจับ
ก๊าซไวไฟไปติ ดตั!งที" ร้ านกิ จศกรพานิ ชย์ เลขที" $$/% หมู่ #
ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู ้ จ.ภูเก็ต +%#$3 ในระยะเวลา & วัน จึง
สรุ ปได้วา่ ไม่มีก๊าซไวไฟรั"วไหลเมื"อตรวจสอบในแอพพลิเคชัน
เนื"องจากทางร้านได้มีการตรวจสอบป้ องกันการเกิดก๊าซรั"วไหล
ไว้ด้ว ยเพื" อ ความปลอดภัย ของทางร้ า นเองเพราะถ้า เกิ ดก๊ าซ
รั"วไหลก็จะทําให้เกิดอันตรายเป็ นอย่างมาก ผูว้ ิจยั และทางร้าน
จึงได้มีการทดลองปล่อยก๊าซให้รั"วไหลจริ งซึ" อยูใ่ นการควบคุบ
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