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โปรแกรมควบคุมระบบการตรวจจับปริมาณแก็สแอลพีจใี นห้องครัว
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัย
The controlling system program using microcontroller with
alarm signal to detect LPG in kitchen.
ผศ.ดร.นิคม  ลนขุนทด *

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ออกแบบและสร้ า ง
การตรวจจั บ การรั่ ว ไหลของก๊ า ซแอลพี จี โ ดยนำ�ไมโคร
คอนโทรลเลอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและประมวล
ผล สามารถใช้รว่ มกับอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับปริมาณการ
รัว่ ไหลของก๊าซแอลพีจแี ละส่งสัญญาณออกทางพอร์ตเอาท์
พุทให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าทำ�ให้สามารถควบคุมอุปกรณ์
ทางไฟฟ้าได้ ในการทดลองได้ทำ�การตรวจจับปริมาณก๊าซ
แอลพีจอี ปุ กรณ์เซนเซอร์ ทดสอบเทียบกับประสิทธิภาพการ
ทำ�งานของเครื่องมือวัดที่มีขายในประเทศ (เครื่องตรวจจับ
ก๊าซมีเทน รุ่น FG100S ยี่ห้อ KIMO) โดยตั้งสมมุติฐานการ
ทดสอบทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงค่าปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
แอลพีจใี นระดับทีต่ า่ งกันเพือ่ วัดความเข้มข้นของก๊าซ ซึง่ เป็น
ก๊าซทีใ่ ช้ในการประกอบอาหารทัว่ ไปทีเ่ ป็นแบบห้องปิด โดย
การใช้อปุ กรณ์เซนเซอร์ตรวจจับปริมาณการรัว่ ไหลของก๊าซ
แอลพีจี เมือ่ ปริมาณก๊าซในห้องมีมากเกินระดับความเข้มข้น
ในอากาศจนถึงขีดที่กำ�หนด (1,000 ppm) จะส่งสัญญาณ

และแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสเข้าโทรศัพท์เคลือ่ นทีต่ ามเลขหมาย
ทีก่ ำ�หนดพร้อมส่งให้พดั ลมระบายอากาศทำ�งานเพือ่ ระบาย
ก๊าซออก ถ้าปริมาณของก๊าซไม่ลดลงจะทำ�การแจ้งเตือนเป็น
ระยะ
ผลการทดลองพบว่ า เมื่ อ ความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซ
แอลพีจีสูงเซนเซอร์จะส่งสัญญาณและแจ้งผ่านเอสเอ็มเอส
เข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามเลขหมายที่กำ�หนดพร้อมส่งให้
พัดลมระบายอากาศทำ�งานเพื่อระบายก๊าซออก ถ้าปริมาณ
ของก๊าซไม่ลดลงจะทำ�การแจ้งเตือนเป็นระยะ เซนเซอร์ทนี่ ำ�
มาทดลองมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับ เครื่อง
ตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) ที่นำ�มาเปรียบเทียบ ในขณะ
เดียวกันเมื่อความเข้มข้นของก๊าซลดลงเซนเซอร์ทดลองจะ
รายงานค่าความเข้มข้นทีล่ ดลงสอดคล้องกับเครือ่ งตรวจจับ
ก๊าซมีเทน (KIMO)
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ABSTRACT
This study is to design and build gas detection
device to detect leakage of LPG gas. By applying
microcontroller to control and process the detected
signals which can operated with gas detection sensor
to detect LPG gas and send the signal via output
port. The electrical signal from output port can
also be used to control some electrical devices.
In experiment, performance of detected sensor
with microcontroller is compared with a domestic
detection sensor (Methane detector, FG100S, KIMO).
Varies of LPG concentration level in closed room
condition (kitchens) are used to investigate the
performance of the sensors. When LPG
concentration over than the design limit (1,000 ppm.),
the controlling system will send the signal and
inform to any mobile phone (design mobile phone

number) by SMS. The signal can also activate
the ventilation system in the close room. If LPG
concentration can’t be reduced to the designed
value the controlling system will alarm intermittently.
From the experiment, it found that when
LPG concentration reached to the design value
(1,000 ppm.), the sensor device did send the signal
and informed to the mobile phone by SMS and
also activated the exhausting fan. In case of the gas
concentration couldn’t be reduced the sensor did
alarm intermittently. Performance of experimented
sensor showed the corresponded results with
the commercial one (KIMO). Detected value, gas
concentration, in decreasing period also showed
the corresponded result with KIMO.
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บทนํา
ปัจจุบนั ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซแอลพีจี กับเตาหุงต้มในครัว
เรือนนับเป็นของทีอ่ ยูค่ กู่ บั ครัวเรือนไทยเกือบทุกหลังคาเรือน
โดยพบว่าสัดส่วนการใช้ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซแอลพีจีมาก
ที่สุดอยู่ที่ภาคครัวเรือน 42% ภาคปิโตรเคมี 33% ภาค
ขนส่ง 14% และให้ความร้อนในภาคอุตสาหกรรม 11%
(คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 43 โครงการฉลากเขียว,
2555) ดังนั้นภาคครัวเรือนจึงเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในการ
ใช้ก๊าซแอลพีจี แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดจากการนำ�
ก๊าซแอลพีจมี าใช้กม็ จี ำ�นวนมากเช่นเดียวกัน เช่นการรัว่ ไหล
ในอากาศ การระเบิด เป็นต้น การคำ�นึงถึงความปลอดภัย
ในการใช้ก๊าซแอลพีจีจึงมีความสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิต ดัง

นั้นการตรวจจับก๊าซจึงได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะ
ในด้านความปลอดภัย อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและการ
ควบคุมการปล่อยก๊าซ ความปลอดภัยในครัวเรือนเป็นสิ่งที่
เป็นปัญหาเนือ่ งจากการเพิม่ ปริมาณการใช้กา๊ ซแอลพีจมี าก
ขึน้ ในการใช้งานครัวเรือน จากเหตุผลดังกล่าวงานวิจยั นีจ้ งึ มี
เป้าหมายเพื่อตรวจจับปริมาณความเข้มข้นก๊าซแอลพีจีใน
บรรยากาศโดยนำ�ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาประยุกต์ใช้
ในการควบคุมและประมวลผลในหลายๆรูปแบบ สามารถ
ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือปริมาณทางฟิสิกส์
และส่งสัญญาณออกทางพอร์ตเอาท์พทุ ให้เป็นสัญญาณทาง
ไฟฟ้าทำ�ให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้ การตรวจจับ
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ปริมาณก๊าซแอลพีจซี งึ่ ก๊าซทีใ่ ช้ในการประกอบอาหารทัว่ ไปที่
เป็นแบบห้องปิดโดยการใช้อปุ กรณ์เซนเซอร์ตรวจจับปริมาณ
การรัว่ ไหลของก๊าซแอลพีจเี มือ่ ปริมาณก๊าซในห้องมีมากเกิน
ระดับความเข้มข้นในอากาศจนถึงขีดทีก่ ำ�หนด (1,000 ppm)
จะส่งสัญญาณและแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสเข้าโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ตามเลขหมายที่กำ�หนดพร้อมส่งให้พัดลมระบายอากาศ
ทำ�งานเพื่อระบายก๊าซออก ถ้าปริมาณของก๊าซไม่ลดลงจะ
ทำ�การแจ้งเตือนเป็นระยะๆ การทดสอบตรวจสอบปริมาณ
ความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจใี นพืน้ ทีท่ ดลอง ทดสอบเทียบกับ
ประสิทธิภาพการทำ�งานของเครือ่ งตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO)
โดยตัง้ สมมุตฐิ านการทดสอบทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงค่าปริมาณ
ความเข้มข้นของก๊าซ แอลพีจใี นระดับทีต่ า่ งกันเพือ่ วัดความ
เข้มข้นของก๊าซ พบว่าเมื่อความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีสูง
(จากรูปที่7 กราฟ % ความเข้มข้นของก๊าซ ppm ที่เพิ่มขึ้น)
เซนเซอร์ทดลองมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับ
เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) ที่นำ�มาเปรียบเทียบกัน
ในขณะเดียวกันเมื่อความเข้มข้นของก๊าซลดลง(จากรูปที่7
กราฟ % ความเข้มข้นก๊าซ ppm ที่ลดลง) เซนเซอร์ทดลอง
จะรายงานค่าความเข้มข้นทีล่ ดลงสอดคล้องกับเครือ่ งตรวจ
จับก๊าซมีเทน (KIMO) เช่นเดียวกัน ดังนัน้ การใช้งานในสภาพ
แวดล้อมจริงจึงต้องมีการปรับเทียบปริมาณความเข้มข้นของ
ก๊าซเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety
and Health Act; OSHA)กำ�หนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ออกแบบและสร้างระบบการตรวจจับปริมาณ
ก๊าซแอลพีจีด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
2. เพือ่ ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปอ้ งกันการรัว่ ไหล
ของก๊าซแอลพีจี
ขอบเขตการวิจัย
1. อุปกรณ์ภาครับสัญญาณเป็นเซนเซอร์ตรวจจับ
ปริมาณก๊าซแอลพีจีชนิด Smoke Sensor–MQ
2. อุปกรณ์ประมวลผลใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
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และใช้ภาษาซีเป็นตัวเขียนชุดคำ�สั่งและประมวลผล
3. อุปกรณ์ส่งสัญญาณใช้ ET-GSM SIM900B เป็น
อีกบอร์ดหนึ่งของตัวโมดูลโทรศัพท์ โดยในรุ่นนี้
ใช้โมดูลโทรศัพท์ รุน่ SIM900B ของบริษทั SIMCOM
รองรับความถี่โทรศัพท์มือถือ QUADBAND คือ 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz สามารถ
รองรับระบบผู้ให้บริการทั้ง TRUE, DTAC, AIS
4. อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์เตือนภัยอืน่ ๆ เช่น กระดิง่
เตือนภัย พัดลมระบายอากาศ
5. นำ�เสนอผลงานงานวิจยั ผ่านชุดจำ�ลองการทำ�งาน
ของระบบ
6. สร้างแบบจำ�ลองเพื่อให้เห็นภาพสิ่งประดิษฐ์ที่
ชัดเจน
หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. การตรวจจับก๊าซ
การวัดปริมาณก๊าซในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะใช้
หลักการทางไฟฟ้าโดยการวัดปริมาณออกซิเจนทีถ่ กู ละลาย
(Dissolve Oxygen) ซึ่งใช้สำ�หรับการวัดก๊าซออกซิเจน
แบบ polarography โดยใช้เซลล์ของคลาร์ค การวัดค่า
แบบนี้อาศัยการสลายตัวของออกซิเจน (การลดออกซิเจน)
ที่เกิดขึ้นที่แคโทดซึ่งเป็นโลหะ ออกซิเจนที่อยู่ในกลุ่มก๊าซ
ที่ต้องการวัดจะถูกทำ�ให้ผ่านเนื้อเยื่อ เพื่อทำ�ให้มันไปอยู่ใน
รูปของเซลล์ O2 ที่อิเล็กโทรด หลังจากนั้นจะซึมเข้าไปอยู่
ในเนื้อเยื่อชั่วระยะเวลาหนึ่งจนสามารถอ่านค่าได้ การวัด
แบบนี้ต้องป้อนศักย์ไฟฟ้าค่าหนึ่งเข้าไปในโพลาโรกราฟิก
อิเล็กโทรด เพื่อทำ�ให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น กระแสไฟฟ้าที่
เกิดขึน้ จากปฏิกริ ยิ านีจ้ ะเปลีย่ นการนำ�ไฟฟ้าของสารละลาย
อิเล็ก โตรไลด์ ศักย์ไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวจะทำ�ให้เกิดปฏิกริ ยิ า
เฉพาะกับออกซิเจน เกิดกระแสไฟฟ้าที่ไหลแปรผันตรงกับ
ปริมาณออกซิเจนในสารละลายนั้น ในการวัดแบบโพลาโร
กราฟิก จะทำ�ให้เกิดแรงเคลื่อนเอาต์พุตคงที่ออกมาค่าหนึ่ง
อันเนื่องจากอิเล็กโทรด ซึ่งจัดเป็นกระบวนการสเตอร์รีไลด์
แล้วทำ�ให้เกิดค่าความร้อนและกลายเป็นค่าความต้านทาน
ไปในที่สุด
คำ�ศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปริ ม าณการวั ด ก๊ า ซ TLV
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(Threshold Limit Value) คือ ค่าขีดจำ�กัดความเข้มข้นของ
สารเคมีในบรรยากาศการทำ�งาน ที่พนักงานเกือบทั้งหมด
สัมผัสสารเคมีดังกล่าวซํ้าๆ วันแล้ววันเล่าโดย ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย กำ�หนดขึน้ โดย The American
Conference of Governmental Industrial Hygienists
(ACGIH) ดังแสดงในตารางที่1 เพื่อเป็นแนวทางข้อแนะนำ�
ในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำ�งานมีค่าดังนี้
1. ค่าขีดจำ�กัดเฉลีย่ ตลอดเวลาการทำ�งาน (TLV-TWA)
คิดที่ 8 ชั่วโมงต่อวันหรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. ค่าขีดจำ�กัดสำ�หรับการสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ
(TLV-STEL) สำ�หรับการสัมผัสกับสารเคมีในระยะเวลาสัน้ ๆ
ปกติประมาณ 15 นาที
3. ค่ า ขี ด จำ�กั ด สู ง สุ ด (TLV-Ceiling) จะต้ อ ง
ไม่ เ กิ ด ค่ า นี้ ไ ม่ ว่ า ในเวลาใดๆ ของการทำ�งาน PEL
(Permissible Exposure Limit) คือ ค่าความเข้มข้นของ
สารเคมี ใ นบรรยากาศการทำ�งานที่ อ นุ ญ าตให้ มี ไ ด้ ต าม
กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสหรัฐอเมริกา
(Occupational Safety and Health Act; OSHA) ค่าความเข้ม
ข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำ�งานทีอ่ นุญาตให้มไี ด้ตาม
กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งสหรัฐอเมริกา
(Occupational Safety and Health Act; OSHA)
สารเคมี เปอร์เซนต์
(substances) (percent)
LPG

C3=60%
C4=40%

ค่ามาตรฐานความปลอดภัย
TLV
LD50
1000PPM

Nonavailable

ตารางที่1 สารประกอบที่เป็นอันตราย
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ของไอซี พอร์ตมี 0 (P0.0-p0.7) มีจำ�นวน 8 ขา แต่ละขา
เรียกเป็น 1 บิต ทำ�หน้าที่เป็นแอดเดรสบัส และดาต้าบัส
(AD0-AD7) สำ�หรับการต่อใช้งานกับหน่วยความจำ�ภายนอก
สามารถต่ อ เป็ น พอร์ ต อิ น พุ ต หรื อ พอร์ ต เอาท์ พุ ต ทั่ ว ไป
ถ้าต้องการให้บิตใดเป็นอินพุต ให้เขียนข้อมูลบิตนั้นๆ เป็น
สถานะลอจิก “1” แล้วส่งไปแต่ละบิตของพอร์ตที่ต้องการ
และที่เอาท์พุต Q ของวงจรแลตซ์ มีสถานะลอจิกเป็น “0”
ทำ�ให้หยุดการทำ�งานของ FET ตัวล่าง ส่งผลให้ขาพอร์ต
จะมีสถานะลอจิกเป็น “1” ส่วนการอ่านค่าสัญลักษณ์จาก
ขาพอร์ ต ทำ�ได้ โ ดยการกระตุ้ น ที่ ข า READ PIIN ทำ�ให้
Tri-state Buffer ตัวล่างทำ�งาน และรับสัญลักษณ์ลอจิกจาก
ขาพอร์ตได้ การนำ�ไปใช้งานต้องต่อทัง้ ขาของพอร์ตเข้ากับตัว
ต้านทานค่า 10 กิโลโอห์มไว้กบั ขา Vcc เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัว
ต้านทานพูลอัปพอร์ต 1 (P1.0-P1.7) มีจำ�นวน 8 บิต และ
ในแต่ละบิตมีตัวต้านทานพูลอัปภายใน ซึ่งสามารถกำ�หนด
ให้เป็นอินพอร์ตอินพุต หรือเป็นพอร์ตเอาท์พุตได้ สำ�หรับ
ใช้งานโดยทั่วไป ถ้าให้ขาพอร์ตใดเป็นอินพุต จะต้องเขียน
ข้อมูลลอจิก “1” ไปแต่ละบิตของพอร์ตที่ต้องการติดต่อ
พอร์ต 1 ยังมีขาสำ�หรับใช้ในการโปรแกรมแบบ ISP สำ�หรับ
ไอซีเบอร์ AT89SXX ขา P1.5 จะเป็นขา MOSI ขา P1.6 จะ
เป็นขา MISO และขา SCK พอร์ต 2 (P2.0-P2.7) มีจำ�นวน
8 บิต ในแต่ละบิตจะมีตัวต้านทานพูลอัปอยู่ภายใน และจะ
ทำ�งานได้สองลักษณะเช่นเดียวกับพอร์ต 0 โดยทำ�หน้าทีเ่ ป็น
แอดเดรสบัส (A8-A15) สำ�หรับหน่วยความจำ�ภายนอกและ
ทำ�หน้าที่เป็นพอร์ตอินพุตหรือเอาท์พุต หากต้องการให้ขา
พอร์ตใดเป็นอินพุต ให้เขียนข้อมูลที่พอร์ตหรือบิตนั้น เป็น
ลอจิก “1” ทำ�ให้หยุดการทำ�งานของ FET ตัวล่างพอร์ต
3 (P3.0-P3.7) มีจำ�นวน 8 บิต ในแต่ละบิตมีตัวต้านทาน
พูลอัปภายใน สามารถกำ�หนดให้เป็นได้ทงั้ พอร์ตอินพุต และ
พอร์ตเอาท์พตุ สำ�หรับการใช้งานทัว่ ไป หากต้องการกำ�หนด
ให้ขาของพอร์ตใดๆเป็นอินพุต ต้องเขียนข้อมูลให้เป็นลอจิก
“1” ไปแต่ละบิตที่ต้องการติดต่อ

ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51 ทุก
เบอร์จะใช้แรงดันไฟเลี้ยง 5 โวลต์ในการทำ�งานส่วนกระแส
ไฟฟ้า จะใช้แตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีที่ผลิต โดยเบอร์
ของไอซีทมี่ ตี วั อักษร C อยูต่ รงกลางผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยี
HMOS ซึ่งประหยัดพลังงานในการทำ�งานสามารถใช้การ
ควบคุมพลังงานของตัวไอซีได้จากโปรแกรมไอซี MCS-51 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Luay Fraiwan, และคณะ (2011) ได้วิจัยเรื่อง,
มีรายละเอียด และการทำ�งานของขา Vcc เป็นขาสำ�หรับ
ต่อแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง +5VDC , GND เป็นขากราวด์ A Wireless Home Safety Gas Leakage Detection
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

108 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
System. โดยได้ศกึ ษาการทำ�อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย
แบบไร้สาย ระบบอออกแบบประกอบด้วย 2 โมดุล คือโมดุล
ตรวจจับและส่งผ่าน และโมดุลตัวรับ โมดุลตรวจจับและส่ง
ผ่านจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของก๊าซ
โดยวงจรไฟฟ้าในการตรวจจับแบบพิเศษทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ตรวจ
สอบการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของก๊าซตามที่กำ�หนด
เซนเซอร์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงจะทำ�งานและเตือนด้วย
เสียงและส่งสัญญาณสูโมดุลตัวรับซึ่งทำ�หน้าที่เป็นอุปกรณ์
เตือนภัยแบบเคลื่อนที่เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งาน
ได้ภายในบ้าน

LCD ตลอดเวลาเช่นกัน หากปริมาณก๊าซ LPG มีมากกว่า
ระดับความปลอดภัยที่กำ�หนดไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่ง
งานให้โมดูล GSM/GPRS ส่งสัญญาณเอสเอ็มเอส ข้อความ
ทีก่ ำ�หนดไว้ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ทรี่ ะบุไว้ลว่ งหน้าในขณะ
เดียวกันระบบเตือนภัยหรือบัสเซอร์จะดังขึ้นแจ้งให้ผู้อยู่
บริเวณใกล้เคียงทราบถึงความผิดปกติเพือ่ ทำ�การแก้ไข การส่ง
เอสเอ็มเอสและการเตือนภัยจะทำ�งานไประยะเวลาหนึง่ โดย
มีการหน่วงเวลา 1 นาที หากยังตรวจพบปริมาณก๊าซยังคง
สูงกว่าระดับความปลอดภัยที่กำ�หนดไว้ ระบบจะทำ�งานวน
รอบไปจนกว่าปริมาณก๊าซจะลดลงถึงระดับความปลอดภัย
ในขณะเดียวกันไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้พัดลมหรือ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ระบบระบายอากาศทำ�งานระบายก๊าซที่สะสมในห้องออก
การออกแบบโปรแกรมสำ�หรับควบคุมระบบการตรวจ ไปสูบ่ รรยากาศภายนอก ระบบระบายจะทำ�งานตลอดเวลา
จับปริมาณก๊าซแอลพีจใี นห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ จนกว่าปริมาณก๊าซที่ตรวจจับได้จะลดลงถึงระดับความ
พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัยนัน้ มีหลักการทำ�งานคือ เมือ่ ปลอดภัยดังแสดงในรูปที่1
อุปกรณ์ตรวจจับปริมาณก๊าซที่มากกว่าค่าที่กำ�หนดจะส่ง
เริ่ม
สัญญาณเข้าไปที่หน่วยประมวลผล หน่วยประมวลผลจะสั่ง
งานให้อปุ กรณ์ทำ�งานสามส่วน คือ ส่วนทีห่ นึง่ แสดงปริมาณ
กําหนดตัวแปรต่างๆ
ก๊าซที่ตรวจจับได้ที่จอ LCD ส่วนที่สองหน่วยประมวลผลจะ
พอร์ตอินพุตเอาท์พุต
สัง่ ให้อปุ กรณ์สง่ สัญญาณเอสเอ็มเอสตามข้อความทีก่ ำ�หนด
เซนเซอร์แก็สตรวจจับปริมาณแก็ส
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ทไี่ ด้ตงั้ ไว้โดยมีการหน่วงเวลาการส่ง
เป็นระยะเวลา 5 วินาทีก่อนจะแจ้งเตือนครั้งต่อไปจนกว่า
ปริมาณก๊าซจะลดลงจนถึงระดับทีป่ ลอดภัยการส่ง เอสเอ็มเอส
LED แสดงปริมาณแก็สที่ตรวจจับได้
จึงจะยุติ ส่วนที่สามคือส่วนที่แจ้งให้ผู้อยู่ใกล้บริเวณที่ก๊าซ
รัว่ ได้ทราบคือเสียงสัญญาณจากบัสเซอร์ซงึ่ จะทำ�งานพร้อม
กับการส่งข้อความ เอสเอ็มเอสและส่วนสุดท้ายคือการสัง่ ให้
ไม่ใช่
ปริมาณแก็สเกิน
พัดลมหรือระบบระบายอากาศทำ�งานเพือ่ ระบายปริมาณก๊าซ
ระดับที่กําหนด
ให้เบาบางลงเป็นการชะลอเวลารอการแก้ไขในลำ�ดับต่อไป
ใช่
การทำ�งานของโปรแกรมเริม่ จากการกำ�หนดค่าเริม่ ต้นต่างๆ
SMS แจ้งเตือนไปยังหมายเลขที่
หน่วงเวลา
ให้กับระบบโดยการกำ�หนดค่าข้อมูลที่จำ�เป็นลงในหน่วย
กําหนดและสัญญาณเตือนภัยทํางาน
1 นาที
ความจำ�แบบชั่วคราวและการกำ�หนดฟังก์ชันการทำ�งาน
ของอุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผล เซนเซอร์ตรวจ
ระบบระบายอากาศทํางาน
จับปริมาณก๊าซ LPG ในห้องครัวจะทำ�การตรวจจับปริมาณ
ก๊าซ LPG ตลอดเวลาทีร่ ะบบทำ�งานและจะส่งสัญญาณแบบ
ต่อเนื่อง (Analog) ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผล รูปที่ 1 แผนผังโปรแกรมของระบบการตรวจจับปริมาณก๊าซ
ตลอดเวลาปริมาณก๊าซ ที่ตรวจจับได้จะถูกแสดงผลที่จอ แอลพีจีพร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
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รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการทำ�งานของระบบการตรวจจับปริมาณก๊าซแอลพีจใี นห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อม
ระบบส่งสัญญาณเตือนภัยการออกแบบวงจรระบายอากาศ
ผู้วิจัยได้ใช้โมดูล ET-GSM SIM300CZ ในส่วนของ
การส่งการแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสเข้าโทรศัพท์เคลือ่ นทีต่ ามเลข
หมายกำ�หนด ซึง่ เป็นระบบการสือ่ สารไร้สาย ใช้โมดูล GSM/
GPRS รุน่ SIM300CZ ของ SIMCom Ltd. เป็นอุปกรณ์หลัก
ซึง่ SIM300CZ เป็นโมดูลสือ่ สารระบบ GSM/GPRSขนาดเล็ก
รองรับระบบสือ่ สาร GSM ความถี่ 900/1800/1900MHz ใน
การใช้งานจริงนัน้ จำ�เป็นต้องออกแบบวงจรประกอบทีจ่ ำ�เป็น
มาเชื่อมต่อกับขาสัญญาณของตัวโมดูลอีกในบางส่วน ไม่ว่า
จะเป็นวงจรภาค แหล่งจ่ายไฟ วงจรเชื่อมต่อกับ SIM Card
รวมไปถึงวงจรขับของ RS232 โดยสั่งงานผ่านทางพอร์ต
สื่อสารอนุกรมRS232
การออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบการตรวจจับ
ปริมาณก๊าซแอลพีจีในห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัยในการออกแบบโปรแกรม
ควบคุมระบบการตรวจจับปริมาณก๊าซแอลพีจีในห้องครัว
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัยนัน้
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Keil vision 3 เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้น
โดยบริษทั Keil Software สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://
www.keil.comซึ่งที่ให้ดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชั่นทดลองใช้
โปรแกรม KeiluVistion 3 จะช่วยให้เขียนโปรแกรม C51 ได้

ง่ายและรวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยสามารถแปลงภาษา C51 เป็นโค้ด
HEX ได้เลย บล็อกไดอะแกรมการทำ�งานของระบบการตรวจ
จับปริมาณก๊าซแอลพีจใี นห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัย
อุปกรณ์ภาครับสัญญาณเป็นเซนเซอร์ตรวจจับปริมาณ
ก๊าซสามารถตรวจสอบปริมาณ ก๊าซไวไฟ และ ควัน เช่น LPG,
i-butane, propane, methane, alcohol, Hydrogen,
smokeในอากาศเมื่อจ่ายพลังงานให้กับ ขา H จะทำ�ให้เกิด
พลังงานความร้อนเพือ่ ให้สารเคมีภายในตัวเซนเซอร์สามารถ
ทำ�ปฏิกิริยากับก๊าซไวไฟต่างๆได้ และเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับ
ก๊าซไวไฟต่างๆ ได้จะทำ�ให้ค่าความต้านทานระหว่าง ขา A
และ ขา B เปลี่ยนแปลง โดยขา A และ B เป็นขาที่ไม่ตายตัว
เราสามารถกำ�หนดเองได้โดยเลือกขาใดเป็นขา A ขาทีอ่ ยูฝ่ งั่
ตรงขามก็จะเป็นขา B เมื่อ เซนเซอร์ตรวจจับปริมาณก๊าซ
ไวไฟดังกล่าวได้มากจะทำ�ให้คา่ ความต้านทาน RS ลดลง หรือ
ค่าความต้านทานแปรผกผันกับปริมาณของ ก๊าซไวไฟต่างๆ
ดังแสดงในรูปที่ 3 และเครือ่ งตรวจจับการรัว่ ไหลของก๊าซ LEL,
CH4, LPG และ NGV ทีน่ ำ�มาวัดเพือ่ เปรียบเทียบ ดังแสดงใน
รูปที่ 4 เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทนรุ่น FG100S ยี่ห้อ (KIMO).
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110 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ห้องครัวจำ�ลองสำ�หรับประยุกต์ใช้กับระบบตรวจจับก๊าซรั่วและ
ระบบควบคุมแสงสว่างด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 กับโมดูล
ET-GSM SIM300CZ ซึง่ เป็นโมดูลสำ�หรับส่งเอสเอ็มเอสได้ ส่วนประกอบ
ของโมดูลห้องครัวจำ�ลองแสดงไว้ดังรูปที่ 5 และ รูปที่ 6

รูปที่ 3 แผนผังการต่อวงจรของ เซนเซอร์

รูปที่ 5 ส่วนประกอบของโมดูลห้องครัวจำ�ลอง

รูปที่ 4 เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทนรุ่น FG100S
ยี่ห้อ (KIMO)

การเก็บข้อมูล
ในการทดสอบตรวจสอบปริมาณความเข้มข้นของ
ก๊าซแอลพีจีในพื้นที่ทดลอง ทดสอบเทียบกับประสิทธิภาพ
การทำ�งานของเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) โดยตั้ง
สมมุติฐานการทดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณความ
เข้มข้นของก๊าซแอลพีจใี นระดับทีต่ า่ งกันเพือ่ วัดความเข้มข้น
ของก๊าซ โดยการเพิม่ ความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจสี งู ขึน้ แล้ว
ทำ�การตรวจสอบว่าเซนเซอร์ทใี่ ช้ในการทดลองมีแนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลงสอดคล้องกับเครือ่ งตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO)
แล้วบันทึกผล ในขณะเดียวกันเมือ่ ลดความเข้มข้นของก๊าซลง
แล้ ว ทำ�การตรวจสอบว่ า เซนเซอร์ ที่ ใช้ ใ นการทดลองมี
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รูปที่ 6 ส่วนประกอบของโมดูลห้องครัวจำ�ลอง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับเครื่องตรวจจับก๊าซ
มีเทน (KIMO) แล้วบันทึกผล และการทดสอบในพื้นที่จริง
การเปลีย่ นแปลงค่าปริมาณความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจใี น
ระดับทีต่ า่ งกันแล้วดูวา่ มีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงสอดคล้อง
กับเครือ่ งตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) และทดสอบฟังชัน่ การ
ทำ�งานทีต่ งั้ ไว้ในการแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสเข้าโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ตามเลขหมายกำ�หนดพร้อมส่งให้พดั ลมระบายอากาศทำ�งาน
เพื่อระบายก๊าซออก ถ้าปริมาณของก๊าซไม่ลดลงจะทำ�การ
แจ้งเตือนเป็นระยะ

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ผลการวิจัย
ผลจากการทดลองจากตารางที่ 2 แสดงผลจากการ
วัดค่าความเข้มข้นของก๊าซ LPG ที่ปล่อยออกมาโดยเปรียบ
เทียบระหว่างเซนเซอร์ตรวจจับทีส่ ร้างขึน้ กับเครือ่ งตรวจจับ
ก๊าซมีเทน (KIMO) พบว่าเมือ่ เพิม่ ความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจี
สูงขึน้ (โดยสังเกตจากรูปที่ 7 กราฟ % ความเข้มข้นของก๊าซ
หน่วยเป็น ppm) แล้วทำ�การตรวจสอบว่าเซนเซอร์ที่ใช้ใน
การทดลองมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับเครื่อง
ตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) ที่นำ�มาเปรียบเทียบ ในขณะ
เดียวกันเมือ่ ลดความเข้มข้นของก๊าซลง (โดยสังเกตจากรูปที่ 7
กราฟ % ความเข้มข้นก๊าซหน่วยเป็น ppm) ที่ลดลงทำ�การ
ตรวจสอบเซนเซอร์ทดลองจะรายงานค่าความเข้มข้นที่ลด
ลงสอดคล้องกับเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) ที่นำ�มา
เปรียบเทียบกันดังแสดงในรูปที่ 7
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ก๊าซทีใ่ ช้ในการประกอบอาหารทัว่ ไปทีเ่ ป็นแบบห้องปิด โดย
การใช้อปุ กรณ์เซนเซอร์ตรวจจับปริมาณการรัว่ ไหลของก๊าซ
แอลพีจี เมือ่ ปริมาณก๊าซในห้องมีมากเกินระดับความเข้มข้น
ในอากาศจนถึงขีดทีก่ ำ�หนด (1,000 ppm) ฟังชัน่ การทำ�งาน
ที่ตั้งไว้ เพื่อแจ้งเตือนก็จะทำ�งานโดยที่ระบบจะส่งสัญญาณ
และแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสเข้าโทรศัพท์เคลือ่ นทีต่ ามเลขหมาย
ทีก่ ำ�หนดพร้อมส่งให้พดั ลมระบายอากาศทำ�งานเพือ่ ระบาย
ก๊าซออก ถ้าปริมาณของก๊าซไม่ลดลงจะทำ�การแจ้งเตือนเป็น
ระยะ ดังแสดงในตารางที่2 แสดงผลของฟังก์ชั่นการทำ�งาน
ของเซนเซอร์ที่สร้างขึ้นเมื่อความเข้มข้นของก๊าซ LPG ถึง
ค่าที่ตั้งไว้ทำ�ให้ฟังก์ชั่นการทำ�งานที่ตั้งไว้ทำ�งานและแสดง
ผลตามการโปรแกรมที่เซตไว้โดยอันดับที่หนึ่งระบบจะส่ง
สัญญาณและแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม
เลขหมายทีก่ ำ�หนด อันดับทีส่ องพัดลมระบายอากาศทำ�งาน
เพือ่ ระบายก๊าซออก อันดับทีส่ ามถ้าปริมาณของก๊าซไม่ลดลง
จะทำ�การแจ้งเตือนเป็นระยะ
ตารางที่ 2 ผลของฟังก์ชั่นการทำ�งานของเซนเซอร์ที่สร้างขึ้น

ตัวตรวจจับที่สร้างขึ้น
ตัวตรวจจับรุ่น KIMO

รูปที่ 7 กราฟความเข้มข้นของก๊าซหน่วยเป็น ppm
จากเส้นกราฟจะเห็นว่า ตัวตรวจจับแก๊สทีส่ ร้างขึน้ มี
ประสิทธิภาพและแนวโน้มการตรวจจับที่ใกล้เคียงและเป็น
ไปในทิศทางเดียวกันกับเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO)
จากการทดลองในสภาพแวดล้อมจริงได้ทำ�การตรวจจับ
ปริมาณก๊าซแอลพีจีอุปกรณ์เซนเซอร์ ทดสอบเทียบกับ
ประสิทธิภาพการทำ�งานของเครือ่ งมือวัดทีม่ ขี ายในประเทศ
(KIMO) ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงค่าปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
แอลพีจใี นระดับทีต่ า่ งกันเพือ่ วัดความเข้มข้นของก๊าซ ซึง่ เป็น

ค่าความเข้ม
ของก๊าซ LPG
(PPM)

ฟังก์ชั่นการทํางาน
แจ้งผ่าน
เอสเอ็มเอส

450

0

0

0

660

0

0

0

780

0

0

0

845

0

0

0

960

0

0

0

1050

1

1

1

1410

1

1

1

1250

1

1

1

1000

1

1

1

850

0

0

0

710

0

0

0

600

0

0

0

500

0

0

0

พัดลมระบาย ทําการแจ้ง
อากาศทํางาน เตือนเป็นระยะ
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112 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
สรุปผลการวิจัย
บทความนี้ ไ ด้ นำ�เสนอตั ว ตรวจจั บ แก๊ ส ที่ ส ร้ า งขึ้ น
เพื่อตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ LPG ในครัวเรือนโดย
ประสิทธิภาพการตรวจจับเป็นที่น่าเชื่อถือได้และสามารถ
นำ�มาประยุกต์ใช้ได้จริง โดยแนวโน้มการตรวจจับการรัว่ ไหล
ของก๊าซ LPG ที่ทางผู้วิจัยสร้างขึ้นมีผลที่ใกล้เคียงและเป็น
ไปในทิศทางเดียวกันกับเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO)
แต่ด้วยราคาของเซนเซอร์ที่สร้างขึ้นมีราคาถูก ง่ายต่อการ
ติดตั้งในพื้นที่จริง และสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กับไมโคร
คอนโทรลเลอร์ โดยผลที่ได้ยังสอดคล้องกับเครื่องมือวัดที่มี
ราคาค่อนข้างสูงและมีข้อจำ�กัดในการติดตั้งในพื้นจริง งาน
วิจัยนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างตัวตรวจจับที่มี
ราคาถูกและสามารถใช้ได้จริง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและ
สร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ในการใช้กา๊ ซแอลพีจี
กับเตาหุงต้มในครัวเรือน ในการนำ�ไปใช้ควรดูพื้นที่ในการ
ติดตั้งให้เหมาะสมเพราะเมื่อเกิดก๊าซรั่ว ก๊าซจะมีนํ้าหนัก
มากกว่าอากาศทำ�ให้ก๊าซที่รั่วจะอยู่ที่ระดับพื้นห้องเพราะ
ฉะนั้นการติดตั้งควรคำ�นึงถึงระดับความสูงในการติดตั้งหัว
เซนเซอร์และควรอยูใ่ กล้กบั พืน้ ที่ ทีใ่ ช้กา๊ ซแอลพีจกี บั เตาหุงต้ม
เพื่อให้เซนเซอร์สามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลการวิจัยไปใช้งาน
- ระบบการตรวจจับปริมาณก๊าซแอลพีจีด้วยไมโคร
คอนโทรลเลอร์ เ ป็ น ตั ว สั่ ง การและเป็ น เครื่ อ งต้ น แบบที่
สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์เพือ่ ความปลอดภัยภาคครัวเรือน
ภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
- ระบบการตรวจจับปริมาณก๊าซแอลพีจีด้วยไมโคร
คอนโทรลเลอร์ ลดอัตราเสี่ยงและช่วย ป้องกันอันตรายที่
เกิดจากก๊าซรั่ว
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
- ควรมี ก ารพั ฒ นาไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่ ว มกั บ
อุปกรณ์ตรวจจับ (sensor) ที่หลากหลายเพื่อที่จะสามารถ
ประยุกต์ใช้กบั ลักษณะงานทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ในครัวเรือนตลอด
จนในภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
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