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บทคัดยอ 

 

 โครงงานเลมน้ีจัดทําขึ้นเพื่อนําความรูที่ไดศึกษามาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาประยุกตใชในการจัดทําโครงการ ผูจัดทําโครงการไดแสดงความเห็นเปนแนวทางเดียวกัน 

วาจะจัดทําโครงงานเลมน้ีในเร่ือง “เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล” ใชโปรแกรม 

Arduino IDE เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุม Arduino Arduino เพื่อนําไปควบคุมอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสในการใชงานดานตาง ๆ แตเน่ืองจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในปจจุบันมี

ความกาวหนาอยางรวดเร็ว จึงทําใหชุดซอฟตแวรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

มีความทันสมัยใชงานงาย และมีใหเลือกอยางหลากหลายโปรแกรมที่ใชงานและสามารถนํามา

พัฒนาและประยุกตใชไดอยางหลากหลาย 

 ทําใหเกิดแนวคิดในการจัดทําเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล ที่สามารถแจง

เตือนขณะมีแกสร่ัวไหล สามารถแสดงผานทางจอภาพถึงระดับของแกสที่ร่ัวไหลออกมา สามารถ

เลือกระดับปริมาณของแกสที่จะทําการแจงเตือนและสามารถแกไขปญหาการร่ัวไหลของแกสได

ทันเวลา ซึ่งการทํางานทั้งหมดน้ันจะถูกควบคุมโดย Arduino 

จากการศึกษาและสืบคนขอมูลกอนการลงมือปฏิบัติทางคณะผู จัดทําไดรับความรู 

ในเร่ืองตาง ๆ และยังไดรับประสบการณนอกหองเรียนเปนอยางมากทางคณะผูจัดทําจึงหวัง 

เปนอยางมากวาโครงการเลมนน้ีจะมีประโยชนตอผูพบเห็นไมมากก็นอยตามความเหมาะสม 

 



II 

กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงการฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดอยางดีและไดรับความเมตตาจากอาจารย คุณานนท สุขเกษม

และอาจารย สุธารัตน ทองใหม ที่ไดใหคําแนะนํา และคําปรึกษา เกี่ยวกับเคร่ืองตรวจจับและแจง

เตือนแกสร่ัวไหล Gas leak detecdor and alarm มาโดยตลอด ผูทําโครงการรูสึกซาบซึ้ง ในความ

อนุเคราะหจากทานเปนอยางมาก และกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  

ผูทําโครงการขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ใหกําลังใจและใหโอกาส

บุตรไดรับการศึกษาในระดับตาง ๆ จนกระทั่งไดสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง รวมทั้งคณะอาจารยทุกทานในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไดประสิทธิ์ประสาท 

วิชาความรูและคําสั่งสอน ใหกับผูทําโครงการในการเรียนทุกระดับชั้น  

ขอขอบพระคุณครอบครัวที่ใหการชวยเหลือในทุก ๆ ดาน จนทําใหประสบความสําเร็จ 

ลุลวงไปไดดวยดี ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ ๆ ทุกคน ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยี 

อรรถวิทยพณิชยการ ที่คอยใหการชวยเหลือการทําโครงการฉบับน้ี  

สุดทายความรูและประโยชนที่ไดรับจากโครงการฉบับน้ี ผูทําโครงการ ขอมอบความดี

ความชอบ ที่ไดน้ีใหแกผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

       ในอดีตที่ผานมามีการใชคอมพิวเตอรเพื่อนํามาใชงานดานตาง ๆ อยางแพรหลาย และ 

ใชโปรแกรม Arduino IDE เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุม Arduino เพื่อนําไปควบคุมอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส ในการใชงานดานตาง ๆ แตเน่ืองจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในปจจุบันมี

ความกาวหนาอยางรวดเร็ว จึงทําใหชุดซอฟตแวรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

มีความทันสมัยใชงานงาย และมีใหเลือกอยางหลากหลายโปรแกรมที่ใชงานและสามารถนํามา

พัฒนาและประยุกตใชไดอยางหลากหลาย 

       เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ความปลอดภัยน้ันเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินชีวิต ในปจจุบันระบบ

รักษาความปลอดภัยไดเขามามีบทบาทสําคัญในการปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นอยางไมคาดคิด 

ควบคูไปกับเทคโนโลยีที่กําลังจะถูกพัฒนาอยางไมหยุดน่ิง เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดข้ึนจาก

ปญหาที่พบแกสร่ัวไหลอาจนํามาสูการเกิดเพลิงไหม เกิดการระเบิด ซึ่งทําใหเกิดความสูญเสีย เสีย

ทรัพยสิน เสียทรัพยากร หรืออาจถึงขั้นเกิดการเสียชีวิต ทําใหเกิดแนวคิดในการจัดทําเคร่ืองตรวจ

จับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล ที่สามารถแจงเตือนขณะมีแกสร่ัวไหล สามารถแสดงผานทางจอภาพ

ถึงระดับของแกสที่ร่ัวไหลออกมา สามารถเลือกระดับปริมาณของแกสที่จะทําการแจงเตือนและ

สามารถแกไขปญหาการร่ัวไหลของแกสไดทันเวลา ซึ่งการทํางานทั้งหมดน้ันจะถูกควบคุมโดย 

Arduino หลักการทํางานของชุดอุปกรณเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลจะทํางานโดย

เขียนชุดคําสั่งใหโปรแกรมทํางานผาน Arduino เพื่อใหควบคุมอุปกรณเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือน

แกสร่ัวไหล ใหทํางานตามความตองการของผูใช ซึ่งโปรแกรมในปจจุบันน้ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ

ตอบสนองความตองการในการใชงานของมนุษยมากที่สุดและมีประสิทธิภาพในการใชงานสูงสุด 

และใชงานงายกวาโปรแกรมในอดีต 

       จึงมีการนําเสนอโครงการเร่ืองเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล เน่ืองจาก   ผูเสนอ

โครงการพบปญหาที่เกิดขึ้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลน้ีให

สามารถตรวจจับปริมาณแกสไดมีการแสดงผลทางจอ LCD และมีลําโพงแจงเตือนคณะผูจัดทํา

โครงการน้ีมีความตองการที่จะพัฒนาตอยอดใหชิ้นงานน้ันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและเสริมสราง

ทักษะทางดานการเขียนโปรแกรมของคณะผูจัดทําและดานความคิดสรางสรรคในดานการ

ออกแบบโครงสรางของชิ้นงาน ทําใหผูจัดทํามีประสบการณและเสริมสรางทักษะทั้งใน 

ดานซอฟตแวรและฮารดแวร ไปพรอม ๆ กัน สงเสริมใหมีความเชียวชาญมากขึ้นมีไหวพริบในการ

แกไขปญหาเฉพาะหนามีความรับผิดชอบ และเปนการสงเสริมใหหันมาสนใจทางดานฮารดแวร

มากยิ่งขึ้น 
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1.2  วัตถุประสงคของโครงการ 

  1. เพื่อศึกษาสถานการณทํางานของเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

  2. เพื่อนําเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลมาใชประโยชนไดจริง 

  3. เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับสถานที่ที่มีเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชที่บรรจุแกส 

  4. เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย 

 

1.3  ขอบเขตของโครงการ  

  1. ตรวจจับแกสผานอุปกรณ MQ-2 

         2. แสดงคาแกสที่ตรวจจับไดในจอแสดงผล LCD หนวยวัดคาแกส คือ PPM  

  3. สามารถกําหนดคาแกสที่จะใหอุปกรณสงสัญญาณแจงเตือนผานโปรแกรม Arduino 

IDE 

  4. เมื่อแกส มาโดนบริเวณ Sensor ตรวจจับแกส จะมีการสงสัญญาณ analog ไปยัง Arduino 

หากมีความหนาแนนของ แกส ก็จะมีคา analog ที่สูงขึ้นสงไปยัง Arduino เมื่อ Arduino รับสัญญาณ

จาก Sensor ถาคาแกสมีคาตํ่ากวาที่กําหนดไฟสีเขียวจะสวาง ถามีคาแกสตรงตามที่กําหนด หรือเกิน

กวาที่กําหนดไฟสีแดงจะสวางเพื่อเตือนวาไมปลอดภัย 

  5. เมื่อคาแกสเทากับหรือมากกวาคาที่กําหนด อุปกรณจะสงสัญญาณเสียงแจงเตือนดังขึ้น 

เพื่อเตือนวาไมปลอดภัย 

 

1.4  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  1. คิดหัวขอโครงการ  

  2. จัดทารูปเลมเสนอรางโครงการ  

  3. เสนอรางโครงการ  

  4. แกไขเสนอรางโครงการ  

  5. สงเสนอรางโครงการที่แกไขแลว  

  6. ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับบอรดArduinoและชุดซอฟตแวรที่จะใชควบคุม  

  7. วางแผนการทํางานกระจายงานแบงการทํางานเปนสวน ๆ  

  8. จัดทําโครงการ สรางเคร่ืองมือและรวบรวมขอมูล 

  9. ทดลองใชเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

  10. แกไขปรับปรุงเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

  11. นําเสนอโครงการ 

  12. จัดทําเอกสารโครงการ 



3 
 

1.5  ระยะเวลาการทําโครงการ 

ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการดําเนินงาน 

  

ลํา

ดับ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ป พ.ศ. 2562 
ป พ.ศ. 

2563 

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ 

1 คิดหัวขอโครงการ          

2 จัดทําเอกสารแบบเสนอราง

โครงการ 

         

3 เสนอรางโครงการ          

4 แกไขเสนอรางโครงการ          

5 สงเสนอรางโครงการที่แกไข

แลว 

         

6 ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับ

บอรดArduinoและชุด

ซอฟตแวรที่จะใชควบคุม 

         

7 วางแผนการทํางานกระจาย

งานแบงการทํางานเปนสวน ๆ 

         

8 จัดทําโครงการ สรางเคร่ืองมือ

และรวบรวมขอมูล 

         

9 ทดลองใชเคร่ืองตรวจจับและ

แจงเตือนแกสร่ัวไหล 
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยในสถานที่ที่มีเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชที่บรรจุแกส 

  2. เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  3. ไดเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลที่สามารถใชงานไดจริง 

 

1.7  งบประมาณท่ีใชในการทําโครงการ 

  1. Sensor MQ-5 100 บาท 

  2. ตัวตานทาน คาความตานทานที่ 220 Ohm 20   บาท 

  3. LCD Display 200 บาท 

  4. Arduino UNO 450 บาท 

  5. ลําโพงขนาดเล็ก (Buzzer) 40   บาท 

  6. หลอดไฟ LED สีเขียว สีแดง 80   บาท 

  7. สายไฟ ชนิด Male to Male  40   บาท 

  8.  สายไฟ ชนิด Male to Female 40   บาท 

  9. โฟโตบอรด 100 บาท 

  10. คาทําเลมเอกสาร 500 บาท 

  รวม  1570  บาท 

ตารางที่ 1.1 (ตอ) ตารางแผนการดําเนินงาน 

10 แกไขปรับปรุงเคร่ืองตรวจจับ

และแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

         

11 นําเสนอโครงการ          

12 จัดทํารูปเลมโครงการทั้งหมด          
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บทที่  2 

เอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 

 ในการจัดทําโครงการ เร่ืองเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล คณะผูจัดทําไดศึกษา

เอกสาร เคร่ืองมือและผลงานที่เกี่ยวของ ซึ่งนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญ จะทําใหโครงการมี

ความครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้น คณะผูจัดทําไดแบงขอมูลที่เกี่ยวของเปนหัวขอดังน้ี 

 2.1 Sensor MQ-5 

 2.2  ตัวตานทาน คาความตานทานที่ 220 Ohm 

 2.3  LCD Display 

 2.4  Arduino UNO 

 2.5  ลําโพงบัซเซอร (Buzzer) 

 2.6  หลอดไฟ LED สีเขียว สีแดง 

 2.7  สายไฟ ชนิด Male to Male อยางละ 10 เสน 

 2.8  สายไฟ ชนิด Male to Female อยางละ 10 เสน 

 2.9  การใชงานโปรแกรม Arduino IDE 

 2.10  หลักการเขียนโปรแกรม Arduino 

 2.11 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาซปโตรเลียมเหลว LPG  
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2.1  เซ็นเซอร (Sensor) 

 

รูปท่ี 2.1 เซ็นเซอร (sensor)  ที่มา  (https://www.google.com/search?q=sensor) 

 

          ตัวรับรู หรือ เซ็นเซอร (อังกฤษ: sensor) เปนวัตถุชนิดหน่ึงที่มีหนาที่ตรวจจับเหตุการณหรือ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของตัวมันเอง จากน้ันมันก็จะใหผลลัพธที่สอดคลองกันออกมา 

ตัวรับรูเปนตัวแปรสัญญาณ (อังกฤษ: transducer) ชนิดหน่ึง มันสามารถใหสัญญาณออกมาได

หลากหลายชนิด แตโดยทั่วไปจะใชสัญญาณไฟฟาหรือสัญญาณแสง ยกตัวอยางเชนคูควบความ

รอน (อังกฤษ: thermocouple) จะแปลงคาอุณหภูมิ(สิ่งแวดลอม)ใหเปนแรงดันไฟฟาที่สอดคลอง

กัน ในทํานองที่คลายกัน เทอรมอมิเตอรแบบปรอทในหลอดแกวจะเปลี่ยนอุณหภูมิที่วัดไดใหอยูใน

รูปการขยายตัวหรือการหดตัวของของเหลว ซึ่งสามารถอานไดบนหลอดแกวที่ผานการสอบเทียบ

แลว ตัวรับรูทุกชนิดจะตองผานการสอบเทียบ (อังกฤษ: calibrate) โดยเทียบกับคามาตรฐานที่เปน

ที่ยอมรับ 

          ตัวรับรูถูกใชในอุปกรณประจําวัน เชนปุมกดลิฟตแบบไวตอการสัมผัส(เซ็นเซอรสัมผัส) 

และโคมไฟที่สลัวหรือสวางขึ้นโดยการสัมผัสที่ฐาน นอกจากน้ียังมีการใชงานเซ็นเซอรนับไมถวน

ที่ ค น ส ว น ใ หญ ไ ม ไ ด รั บ รู  ด ว ย ค ว า ม ก า ว หน า ท า ง เ ค ร่ือ ง ก ล จุ ล ภ า ค แ ล ะ แ พ ล ตฟ อ ร ม

ไมโครคอนโทรลเลอรที่งายตอการใชงาน การใชงานของตัวรับรูไดขยายออกไปไกลเกินกวาการวัด

ในสาขาอุณหภูมิ, ความดันหรือการไหลแบบเดิมสวนมาก ยกตัวอยางเชน MARG (Magnetic, 

Angular Rate, and Gravity) sensors ยิ่งไปกวาน้ัน ตัวรับรูแบบแอนะล็อคเชนโปเทนฉิโอมิเตอร

และตัวตานทานที่ไวตอแรงยังคงถูกใชอยูอยางกวางขวาง การใชงานจะรวมถึงการผลิตและ

เคร่ืองจักร, เคร่ืองบินและยานอวกาศ, รถยนต, เคร่ืองไฟฟา, การแพทย, และหุนยนต มันยังรวมถึง

ในชีวิตประจําวัน 
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          ความไวของตัวรับรูหมายถึงวาสัญญาณสงออกของตัวรับรูจะเปลี่ยนแปลงมากแคไหน 

เมื่อปริมาณของสัญญาณที่ปอนเขาเพื่อทําการวัดมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอยางเชนถาปรอทใน 

เทอรมอมิเตอรเคร่ืองไหวไป 1 ซม. เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 องศาเซลเซียส ดังน้ันความไวจะมีคา

เปน 1 เซนติเมตร/°C (สมมติวาสโลป Dy/Dx มีลักษณะเปนเชิงเสน) ตัวรับรูบางตัวยังอาจมี

ผลกระทบกับสิ่งที่มันวัด; เชนเทอรมอมิเตอรที่อุณหภูมิหองถูกใสลงในถวยรอนที่ใสของเหลว

ความเย็นของเทอรมอมิเตอรจะทําใหของเหลวเย็นลงในขณะที่ของเหลวทําใหเทอรมอมิเตอรรอน

ข้ึน ตัวรับรูจําเปนจะตองมีการออกแบบเพื่อใหมีผลขนาดเล็กกับสิ่งที่ถูกวัด; การทําใหตัวรับรูมี

ขนาดเล็กลงมักจะปรับปรุงใหดีขึ้นในเร่ืองน้ีและอาจทําใหเกิดขอไดเปรียบอ่ืน ๆ [อางจําเปน]

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะชวยใหมีการสรางตัวรับรูอ่ืน ๆ มากขึ้นอีกมากมายในขนาดจุลภาค

เชนไมโครเซนเซอรโดยใชเทคโนโลยี MEMS (Microelectromechanical systems) ในหลายกรณี

สวนใหญไมโครเซนเซอรจะมีความเร็วและความไวที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับกรรมวิธี

แบบมหภาค 

 

2.2  ตัวตานทาน (Resistor) 

 

รูปท่ี 2.2 ตัวตานทาน (Resistor)  ที่มา  (https://www.google.com/search?q=Resistor) 

 

 ตัวตานทาน หรือ รีซิสเตอร (อังกฤษ: resistor) เปนอุปกรณไฟฟาชนิดหน่ึงที่มีคุณสมบัติ

ในการตานการไหลผานของกระแสไฟฟา ทําดวยลวดตานทานหรือถานคารบอน เปนตน น่ันคือถา

อุปกรณ น้ันมีความตานทานมาก กระแสไฟฟาที่ ไหลผานจะนอยลง เปนอุปกรณไฟฟา 
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ชนิดพาสซีฟสองขั้ว ที่สรางความตางศักยไฟฟาครอมขั้วทั้งสอง (V) โดยมีสัดสวนมากนอยตาม

ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผาน (I) อัตราสวนระหวางความตางศักย และปริมาณกระแสไฟฟา ก็คือ

คาความตานทานทางไฟฟา หรือคาความตานทานของตัวนํามีหนวยเปนโอหม ( สัญลักษณ : Ω ) 

เขียนเปนสมการตามกฏของโอหม ดังน้ี 

 คาความตานทานน้ีถูกกําหนดวาเปนคาคงที่สําหรับตัวตานทานธรรมดาทั่วไปที่ทํางาน

ภายในคากําลังงานที่กําหนดของตัวมันเอง 

 ตัวตานทานทําหนาที่ลดการไหลของกระแสและในเวลาเดียวกันก็ทําหนาที่ลดระดับ

แรงดันไฟฟาภายในวงจรทั่วไป Resistors อาจเปนแบบคาความตานทานคงที่ หรือคาความตานทาน

แปรได เชนที่พบใน ตัวตานทานแปรตามอุณหภูมิ(อังกฤษ: thermistor), ตัวตานทานแปรตาม

แรงดัน(อังกฤษ: varistor), ตัวหร่ีไฟ(อังกฤษ: trimmer), ตัวตานทานแปรตามแสง 

(อังกฤษ:photo resistor) และตัวตานทานปรับดวยมือ(อังกฤษ: potentiometer) 

 ตัวตานทานเปนชิ้นสวนธรรมดาของเครือขายไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส และเปนที่

แพรหลาย ในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตัวตานทานในทางปฏิบัติจะประกอบดวยสารประกอบและ

ฟลมตางๆ เชนเดียวกับ สายไฟตานทาน (สายไฟที่ทําจากโลหะผสมความตานทานสูง เชน นิกเกิล-

โครเมี่ยม) Resistors ยังถูกนําไปใชในวงจรรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุปกรณแอนะล็อก และยัง

สามารถรวมเขากับวงจรไฮบริดและวงจรพิมพ ฟงกชันทางไฟฟาของตัวตานทานจะถูกกําหนดโดย

คาความตานทานของมัน ตัวตานทานเชิงพาณิชยทั่วไปถูกผลิตในลําดับที่มากกวาเกาขั้นของขนาด 

เมื่อทําการระบุวาตัวตานทานจะถูกใชในการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส ความแมนยําที่จําเปนของ

ความตานทานอาจตองใหความสนใจในการสรางความอดทนของตัวตานทานตามการใชงานเฉพาะ

ของมัน นอกจากน้ีคาสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความตานทานยังอาจจะมีความกังวลในการใชงาน

บางอยางที่ตองการความแมนยํา ตัวตานทานในทางปฏิบัติยังถูกระบุถึงวามีระดับพลังงานสูงสุดซึ่ง

จะตองเกินกวาการกระจายความรอนของตัวตานทานที่คาดวาจะเกิดขึ้นในวงจรเฉพาะ สิ่งน้ีเปน

ความกังวลหลักในการใชงานกับอิเล็กทรอนิกสกําลัง ตัวตานทานที่มีอัตรากําลังที่สูงกวาก็จะมี

ขนาดที่ใหญกวาและอาจตองใช heat sink ในวงจรไฟฟาแรงดันสูง บางคร้ังก็ตองใหความสนใจกับ

อัตราแรงดันการทํางานสูงสุดของตัวตานทาน ถาไมไดพิจารณาถึงแรงดันไฟฟาในการทํางานขั้น

ตํ่าสุดสําหรับตัวตานทาน ความลมเหลวอาจกอใหเกิดการเผาไหมของตัวตานทาน เมื่อกระแสไหล

ผานตัวมัน 

 ตัวตานทานในทางปฏิบัติมีคาการเหน่ียวนําตออนุกรมและคาการเก็บประจุขนาดเล็กขนาน

อยูกับมัน ขอกําหนดเหลาน้ีจะมีความสําคัญในการใชงานความถ่ีสูง ในตัวขยายสัญญาณเสียง

รบกวนตํ่าหรือพรีแอมป ลักษณะการรบกวนของตัวตานทานอาจเปนประเด็น การเหน่ียวนําที่ไม

ตองการ, เสียงรบกวนมากเกินไปและคาสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ เหลาน้ีจะขึ้นอยูกับเทคโนโลยีที่ใช 

ในการผลิตตัวตานทาน ปกติพวกมันจะไมไดถูกระบุไวเปนรายตวของตัวตานทานที่ถูกผลิตโดยใช
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เทคโนโลยีอยางใดอยางหน่ึง ตระกูลของ ตัวตานทานเด่ียวก็มีคุณลักษณะตาม form factor ของมัน 

น่ันคือ ขนาดของอุปกรณและตําแหนงของขา (หรือขั้วไฟฟา) ซึ่งมีความเกี่ยวของในการผลิตจริง

ของวงจรที่นํามันไปใช 

 2.2.1 ชนิดของตัวตานทาน ตัวตานทานที่ผลิตออกมาในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด 

ในกรณีที่แบงโดยยึดเอาคาความ ตานทานเปนหลักจะแบงออกไดเปน 3 ชนิดคือ 

  2.2.1.1 ตัวตานทานแบบคาคงที่ (Fixed Resistor) 

   ตัวตานทานแบบคาคงที่ (Fixed Resistor) ตัวตานทานชนิดคาคงที่มีหลาย

ประเภท ในหนังสือเลมน้ีจะขอกลาวประเภทที่มีความนิยม ในการนํามาประกอบใชในวงจร 

ทางดานอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป ดังน้ี 

  1) ตัวตานทานชนิดคารบอนผสม (Carbon Composition) 

  2) ตัวตานทานแบบฟลมโลหะ ( Metal Film) 

  3) ตัวตานทานแบบฟลมคารบอน ( Carbon Film) 

  4) ตัวตานทานแบบไวรวาวด (Wire Wound) 

  5) ตัวตานทานแบบแผนฟลมหนา ( Thick Film Network) 

  6) ตัวตานทานแบบแผนฟลมบาง ( Thin Film Network) 

  2.2.1.2 ตัวตานทานแบบปรับคาได (Adjustable Resistor) 

  ตัวตานทานแบบปรับคาได โครงสรางของตัวตานทานแบบน้ีมีลักษณะ

คลายกับแบบไวรวาวด แตโดยสวนใหญบริเวณลวดตัวนํา จะไมเคลือบดวยสารเซรามิคและมี

ชองวางทําใหมองเห็นเสนลวดตัวนํา เพื่อทําการลัดเข็มขัดคอมตัวตานทาน โดยจะมีขาปรับให

สัมผัสเขากับจุดใดจุดหน่ึง บนเสนลวดของความตานทาน ตัวตานทานแบบน้ีสวนใหญมีคาความ

ตานทานตํ่า แตอัตราทนกําลังวัตตสูง การปรับคาความตานทานคาใดคาหน่ึง สามารถกระทําได

ในชวงของความตานทานตัวน้ัน ๆ เหมาะกับงาน ที่ตองการเปลี่ยนแปลงความตานทานเสมอ ๆ 

  2.2.1.3 ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได (Variable Resistor) 

  ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได (Variable 

Resistor) โครงสรางภายในทํามาจากคารบอน เซรามิค หรือพลาสติกตัวนํา ใชในงานที่ตองการ

เปลี่ยนคาความตานทานบอย ๆ เชนในเคร่ืองรับวิทยุ, โทรทัศน เพื่อปรับลดหรือเพิ่มเสียง, ปรับลด

หรือเพิ่มแสงในวงจรหร่ีไฟ มีอยูหลายแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน เชนโพเทนชิโอ

มิเตอร (Potentiometer) หรือพอต (Pot)สําหรับชนิด ที่มีแกนเลื่อนคาความตานทาน หรือแบบที่มี

แกนหมุนเปลี่ยนคาความตานทานคือโวลลุม (Volume) เพิ่มหรือลดเสียงมีหลายแบบใหเลือกคือ               

1 ชั้น, 2 ชั้น และ 3 ชั้น เปนตน สวนอีกแบบหน่ึงเปนแบบที่ไมมีแกนปรับโดยทั่วไปจะเรียกวา 

โวลลุมเกือกมา หรือทิมพอต (Trimpot) 
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 2.2.2  หนวย 

  โอหม (สัญลักษณ: Ω) เปนหนวย SI ของความตานทานไฟฟา ถูกต้ังชื่อตามจอรจ 

ไซมอนโอหม หน่ึงโอหมเทียบเทากับหน่ึงโวลตตอหน่ึงแอมแปร เน่ืองจากตัวตานทานถูกระบุคา

และถูกผลิตในจํานวนที่เยอะมาก หนวยที่หาไดเปนมิลลิโอหม(1 mΩ = 0.001 Ω), กิโลโอหม 

(1 kΩ = 1,000 Ω) และ เมกโอหม (1 MΩ = 1,000,000 Ω) ยังมีในการใชงานทั่วไป 

  คาตรงขามความตานทานเรียกวาคา conductance ตวยอ G = 1/R และมีหนวยวัด

เปน siemens (หนวย SI) บางคร้ังเรียกวา mho ดังน้ันซีเมนสเปนสวนกลับของโอหม: Ω-1 แมวา

แนวคิดของ conductance มักจะถูกใชในการวิเคราะหวงจร ตัวตานทานในทางปฏิบัติจะถูกระบุไว

เสมอในแงของความตานทาน (โอหม) มากกวาคา conductance 

 

2.3  LCD Display 

 

รูปท่ี 2.3 LCD Display  ที่มา  (https://www.google.com/search?q=display) 

 

 LCD หรือ จอภาพผลึกเหลว (อังกฤษ: liquid crystal display: LCD) เปนอุปกรณจอภาพ

แบบแบน บาง สรางขึ้นจากพิกเซลสี หรือพิกเซลโมโนโครมจํานวนมาก ที่เรียงอยูดานหนาของ

แหลงกําเนิดแสง หรือตัวสะทอนแสง นับเปนจอภาพที่ไดรับความนิยมมากขึ้นในปจจุบัน เพราะใช

กําลังไฟฟานอยมาก ดวยเหตุน้ี จึงเหมาะสําหรับการใชงานที่มีแหลงจายไฟเปนแบตเตอร่ี แตละ

พิกเซลของจอผลึกเหลวน้ันประกอบดวยชั้นโมเลกุลผลึกเหลวที่แขวนลอยอยูระหวางขั้วไฟฟา

โปรงแสงสองขั้ว ที่ทําดวยวัสดุอินเดียมทินออกไซด (Indium tin oxide) และตัวกรอง หรือฟลเตอร

แบบโพลาไรซสองตัว แกนโพลาไรซของฟลเตอรน้ันจะต้ังฉากกัน เมื่อไมมีผลึกเหลวอยูระหวาง

กลาง แสงที่ผานทะลุตัวกรองตัวหน่ึงก็จะถูกกั้นดวยตัวกรองอีกตัวหน่ึง กอนที่มีการจายประจุไฟฟา

เขาไป โมเลกุลผลึกเหลวจะอยูในสภาวะไมเปนระบบ (chaotic state) ประจุบนโมเลกุลเหลาน้ีทําให

โมเลกุลทั้งหลายปรับเรียงตัวตามรองขนาดเล็กจ๋ิวบนขั้วอิเล็กโตรด รองบนขั้วทั้งสองวางต้ังฉากกัน 

ทําใหโมเลกุลเหลาน้ีเรียงตัวในลักษณะโครงสรางแบบเกลียว หรือไขว (ผลึก) แสงที่ผานทะลุตัว

กรองตัวหน่ึง จะถูกหมุนปรับทิศทางเมื่อมันผานทะลุผลึกเหลว ทําใหมันผานทะลุตัวกรอง
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โพลาไรซตัวที่สองได แสงคร่ึงหน่ึงถูกดูดกลืนโดยตัวกรองโพลาไรซตัวแรก แตอีกคร่ึงหน่ึงผาน

ทะลุตัวกรองอีกตัว เมื่อประจุไฟฟาถูกจายไฟยังขั้วไฟฟา โมเลกุลของผลึกเหลวก็ถูกถึงขนานกับ

สนามไฟฟา ทําใหลดการหมุนของแสงที่ผานเขาไป หากผลึกเหลวถูกหมุนปรับทิศทางโดยสมบูรณ 

แสงที่ผานทะลุก็จะถูกปรับโพลาไรซใหต้ังฉากกับตัวกรองตัวที่สอง ทําใหเกิดการปดกั้นแสงโดย

สมบูรณ พิกเซลน้ันก็จะมืด จากการควบคุมการหมุนของผลึกเหลวในแตละพิกเซล ทําใหแสงผาน

ทะลุไดในปริมาณตางๆ กัน ทําใหพิกเซลมีความสวางแตกตางกันไป โดยปกติการปรับฟลเตอร

โพลาไรซเพื่อพิกเซลโปรงแสง เมื่อพักตัว และทึบแสงเมื่ออยูในสนามไฟฟา อยางไรก็ตาม บางคร้ัง

ก็เกิดผลตรงกันขาม สําหรับเอฟเฟกตแบบพิเศษ 

 2.3.1 ชนิดของจอภาพ 

  2.3.1.1  TN+Film (Twisted Nematic) เปนเทคโนโลยีของจอผลึกเหลว ที่นิยมใช

อยางแพรหลาย เน่ืองจากมีตนทุนการผลิตที่ตํ่า และการพัฒนาอยางตอเน่ือง ซึ่งในปจจุบัน พัฒนา

จนสามารถทําใหมีความเร็วของการตอบสนองดวยความเร็วสูงเพียงพอที่จะทําให เงาบน

ภาพเคลื่อนไหวลดลงไดมาก ทําใหจอแบบ TN+Film มีจุดเดนดานการตอบสนองไดอยางรวดเร็ว 

(จอTN+Film จะใชการวัดการตอบสนอง เปนแบบ grey to grey ซึ่งจะแตกตางจากคา ISO ที่วัดแบบ 

black to white) แตจุดเสียของจอแบบ TN+Film น่ันคือมีรัศมีการมองเห็นที่แคบ โดยเฉพาะแนวต้ัง 

และสวนใหญจะไมสามารถแสดงสีไดครบ 16.7ลานสี (24-bit truecolor) 

  2.3.1.2  IPS (In-Plane Switching) คิดคนโดยบริษัท Hitachi ในป พ.ศ. 2539 ซึ่งมี

คุณสมบัติเดนกวา TN+Film ทั้งดานรัศมีการมองเห็น และการแสดงสีที่ 8-bit แตการปรับปรุง

ดังกลาว ทําใหเกิดการตอบสนองที่ชักชา ถึง 50ms และยังแพงมากอีกดวย จากน้ันในป พ.ศ. 2541 

Hitachi ไดนําระบบ S-IPS (Super-IPS) ออกมาแทนที่ระบบ IPS เดิม ซึ่งไดมีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในดานการตอบสนองที่ดีขึ้น และสีสันที่ใกลเคียงจอภาพแบบ CRT พบไดใน

โทรทัศนระบบจอผลึกเหลว 

  2.3.1.3  MVA เปนการรวมขอดีระหวาง TN+Film กับ IPS เขาดวยกันทําใหมี 

Response Time ที่ตํ่า และ View Angle ที่กวางเปนพิเศษ แตมีราคาแพงมาก 

  2.3.1.4  PVA เปนการพัฒนาจากแบบ MVA ใหมีราคาถูกลงซึ่งทําใหมีคา Contrast 

Ratio ที่สูงมาก และมี Response Time ที่ตํ่า ใชในจอภาพแบบผลึกเหลวระดับสูง 
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2.4  บอรด Arduino 

 

รูปท่ี 2.4 บอรด Arduino  ที่มา  (https://www.google.com/search?q=Arduino) 

 

 เปนบอรดไมโครคอนโทรเลอรตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการ

เปดเผยขอมูลทั้งดาน Hardware และ Software ตัว บอรด Arduino ถูกออกแบบมาใหใชงานไดงาย 

ดังน้ันจึงเหมาะสําหรับผูเร่ิมตนศึกษา ทั้งน้ีผูใชงานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาตอยอดทั้งตัว

บอรด หรือโปรแกรมตอไดอีกดวย ความงายของบอรด Arduino ในการตออุปกรณเสริมตางๆ คือ

ผูใชงานสามารถตอวงจรอิเล็กทรอนิกสจากภายนอกแลวเชื่อมตอเขามาที่ขา I/O ของบอรด (ดู

ตัวอยางรูปที่ 1) หรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกตอกับบอรดเสริม (Arduino Shield) ประเภท

ตางๆ (ดูตัวอยางรูปที่ 2) เชน Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield, Arduino Relay Shield, 

Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เปนตน มาเสียบกับบอรดบนบอรด Arduino แลว

เขียนโปรแกรมพัฒนาตอไดเลย 

  

https://www.google.com/search?q=Arduino
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2.5  ลําโพงบัซเซอร (Buzzer) 

 

รูปท่ี 2.5  ลําโพงบัซเซอร (Buzzer)  ที่มา  (https://www.google.com/search?q=buzzer) 

 

 ลําโพงบัซเซอรเปนอุปกรณที่ใหกําเนิดเสียงทําหนาที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟาใหอยูในรูป

สัญญาณเสียง ลําโพงบัซเซอรมีอยู 2 ประเภท ไดแก 

  2.5.1  แบบแอคทีฟ (Active Buzzer) ลําโพงชนิดน้ีมีวงจรกําเนิดความถ่ีอยูภายใน 

สามารถสราง สัญญาณเสียงเตือนไดทันทีเพียงแคจายแรงดันไฟฟาเขาไป 

  2.5.2  แบบพาสซีฟ (Passive Buzzer) ลําโพงชนิดน้ีทํางานเหมือนลําโพงขนาดเล็ก 

คือ ถาปอน แรงดันไฟฟากระแสตรงเขาไปไมมีเสียงถาตองการใหมีสัญญาณเสียงตองทําการปอน

สัญญาณความถ่ี เขาไป ลําโพงชนิดน้ีสามารถกําเนิดเสียงที่มีความแตกตางกันตามความถ่ีที่ปอนเขา

มา 

 ในหนวยน้ีเปนการใชงาน Arduino กับลําโพงบัซเซอรแบบพาสซีฟ ดังน้ันการใชงานตอง

ทําการ เขียนโปรแกรมเพื่อสงความถ่ีจาก Arduino เขาไปยังลําโพงบัซเซอร ปจจุบันเคร่ืองใชไฟฟา

โดยทั่วไปมีลําโพงบัซเซอรติดต้ังอยูภายในดวย เชน ในคอมพิวเตอรใชลําโพงบัซเซอรเพื่อสง

สัญญาณใหทราบวาสถานะของคอมพิวเตอรมีปญหาอะไร หรือในเคร่ืองซักผาอัตโนมัติ 

เคร่ืองปรับอากาศ เมื่อทําการกดปุมบนเคร่ืองหรือรีโมตคอนโทรลจะไดยินเสียงปนดังขึ้นมาดวย

เพื่อบอกใหรูวาขณะน้ีทําการกด สวิตชแลว 

 

 

https://www.google.com/search?q=buzzer
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2.6  หลอดไฟ LED สีเขียว สีแดง 

 

รูปท่ี 2.6  หลอดไฟ LED สีเขียว สีแดง  ที่มา  (https://www.google.com/search?q=LED) 

 

 คําวา LED ยอมาจาก Light Emitting Diode หรือเรียกวา ไดโอดเปลงแสง เปนอุปกรณสาร

กึ่งตัวนําอยางหน่ึง จัดอยูในรูปของไดโอด ที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานแลวเปลงแสงสวาง เปน

แสงชวงอัลตราไวโอเลตและชวงอินฟราเรด ซึ่งเปนชวงแสงที่สามารถมองเห็นได ผูพัฒนาคนแรก 

คือ “นิก โฮโลยักษ”  

 color (wavelength) เปนตัวบอกสี ซึ่งหมายถึงขนาดของความยาวคลื่นที่ LED เปลงแสง

ออกมา 

 สีฟา จะมีความยาวคลื่น ประมาณ 468nm 

 สีขาว จะมีความยาวคลื่น ประมาณ 462nm 

 สีเหลือง จะมีความยาวคลื่น ประมาณ 468nm 

 สีเขียว จะมีความยาวคลื่น ประมาณ 565nm 

 สีแดง จะมีความยาวคลื่น ประมาณ 630nm เปนตน 
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2.7  สายไฟ ชนิด Male to Male 

 

รูปท่ี 2.7  สายไฟ ชนิด Male to Male  ที่มา  (https://www.google.com/search?q=Male to Male) 

 

 ในคอมพิวเตอร Jumper เปนคูของขา (prong) ใชในการตอเชื่อมจุด ในแผนเมนบอรดหรือ 

อะแดปเตอรการด การเซ็ท Jumper เปนการวางปลั๊กบนขา ก็ทําใหการตอเชื่อมเสร็จสมบูรณ ซึ่ง 

การเซ็ท Jumper เปนการบอกกับเคร่ืองคอมพิวเตอรใหทราบถึง การคอนฟกและการทํางานที่

ตองการ ในบางคร้ังคําสั่งสามารถปรับการต้ัง Jumper โดยตัวเอง เมื่อมีการเพิ่มอุปกรณใหม 

แนวโนมลาสุดอุปกรณแบบ plug and play ไมจําเปนตองใชการเซ็ท Jumper แบบ Manual กลุม

ของ Jumper ในบางคร้ังเรียกวา Jumper block 

 การต้ังคา Jumper ที่ถูกตองตามลักษณะคอนฟกของคอมพิวเตอร จําเปนตองมีขอมูลทาง

เทคนิคที่มาพรอมกับสินคาสําหรับการเซ็ท Jumper 

 

2.8  สายไฟ ชนิด Male to Female 

 

รูปท่ี 2.8  สายไฟ ชนิด Male to Female  ที่มา  (https://www.google.com/search?q=Male) 
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2.6  การใชงานโปรแกรม Arduino IDE 

 2.6.1  เปดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมา 

 

รูปท่ี 2.6 เปดโปรแกรม Arduino IDE  ที่มา  (https://www.google.com/search?q=ArduinoIDE) 

 

 2.6.2  สราง Sketch ใหม โดยคลิกที่เมนู File > New 

 

รูปท่ี 2.7 สราง Sketch ใหม โดยคลิกที่เมนู File > New  ที่มา  (https://www.google.com/search?) 

https://www.google.com/search?q=Arduino
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 2.6.3  เขียนโปรแกรมลงไปตรงพื้นที่สีขาว ซึ่งการเขียนโปรแกรมสําหรับ Arduino 

จะประกอบไปดวยฟงกชั่น setup และ ฟงกชั่น loop ซึ่งมีความหมายดังน้ี 

 

รูปท่ี 2.8 เขียนโปรแกรมลงไปตรงพื้นที่  ที่มา  (https://www.google.com/search?q=program) 

 

 2.6.3.1  ฟงกชั่น setup จะเร่ิมทํางานเปนอันดับแรกเมื่อ Arduino เร่ิมทํางาน                  

และคําสั่งที่ถูกเขียนลงไปในน้ี จะทํางานเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน 

 2.6.3.2  ฟงกชั่น loop จะเร่ิมทํางานทันทีเมื่อฟงกชั่น setup ทํางานเสร็จ และคําสั่ง

ที่ถูกเขียนลงไปในน้ี จะทํางานต้ังแตคําสั่งแรก ไลไปจนถึงคําสั่งสุดทาย แลวกลับมาที่คําสั่งแรก ไล

ไปจนถึงคําสั่งสุดทาย วนซ้ําแบบน้ีไปเร่ือยๆ ตลอดการทํางานของ Arduino 

 2.6.4  เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแลวใหบันทึกเก็บไวโดยคลิกที่เมนู File > Save จากน้ันจะมี

หนาตางขึ้นมาใหเราเลือกวาจะบันทึกไวที่ไหน และต้ังชื่อ Sketch  

  

https://poundxi.com/wp-content/uploads/2018/07/Arduino-IDE-Code-Editor-2.png
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รูปท่ี 2.9 เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแลวใหบันทึกเก็บไวโดยคลิกที่เมนู File > Save  ที่มา  

(https://www.google.com/search?q=Filesave) 

 

รูปท่ี 2.10 ตําแหนงที่เลือกบันทึกและต้ังชื่อไฟล  ที่มา  (https://www.google.com/search?q= 

Blink) 

  

https://www.google.com/search?q
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เมื่อทําถูกตองที่ Tittle bar จะแสดงชื่อ Sketch ตามที่ไดต้ังชื่อไว 

 

รูปท่ี 2.11 Tittle bar จะแสดงชื่อ Sketch ตามที่ไดต้ังชื่อไว  ที่มา  (https://www.google.com/0Search? 

=tittlebar) 

 

 2.6.5  ตอบอรด Arduino เขากับคอมพิวเตอรผานสาย USB  

 2.6.6  ต้ังคาเพื่อบอก Arduino IDE วาเราจะอัพโหลดโปรแกรมใหกับบอรดรุนอะไร และ

อัพโหลดผาน Port ไหน 

 

 

  2.6.6.1  คลิกที่เมนู Tools > Board เลือกบอรด Arduino ใหตรงกับรุนที่เราตอใช

งานอยู 

รูปท่ี 2.12 คลิกที่เมนู Tools > Board เลือกบอรด Arduino  ที่มา 

(https://www.google.com/0Search?=toolsboard) 

 

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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  2.6.6.2  คลิกที่เมนู Tools > Port  ติดต้ัง Driver ไวแลว และบอรดไมไดเสีย จะมี

รายการขึ้นมาใหเลือกแครายการเดียว 

 

รูปท่ี 2.13 คลิกที่เมนู Tools > Port  ที่มา  (https://www.google.com/0Search?q=toolsport) 

 

 2.6.7  คลิกปุมอัพโหลด หรือจะคลิกที่เมนู Sketch > Upload 

 

รูปท่ี 2.14 คลิกปุมอัพโหลด หรือจะคลิกที่เมนู Sketch > Upload  ที่มา  (https://www.google.com/0 

Search?q=sketchupload) 

  

https://www.google.com/
https://www.google.com/


21 
 

 หากเขียนโปรแกรมถูกตอง และไมไดมีปญหาระหวางการอัพโหลด จะมีขอความขึ้นวา

Done uploading และจะมีขอความรายงานเปนขอความสีขาวๆ 

 

รูปท่ี 2.15 Done uploading  ที่มา  (https://www.google.com/0Search?q=doneupload) 

 

หากเขียนโปรแกรมผิดจะแสดงเปนขอความสีสมๆ ที่เมื่อแปลขอความแลวก็พอจะสามารถเดาไดวา

เราเขียนโปรแกรมผิดตรงจุดไหน เชน “expected ‘;’ before ‘}’ token” แปลวา ลืมพิมพ ; กอน

เคร่ืองหมายปกกา } เปนตน 

https://www.google.com/
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รูปท่ี 2.16 หากเขียนโปรแกรมผิดจะแสดงเปนขอความ  ที่มา  (https://www.google.com/0 

Search?q=token) 

 

หรือหากมีปญหาระหวางการอัพโหลด ก็จะมีขอความขึ้นวา Problem uploading to board.

ซึ่ ง ป ญ ห า อ า จ เ กิ ด ข้ึ น ไ ด จ า ก ห ล า ย ป จ จั ย  แ น ะ นํ า ใ ห เ ข า ไ ป ศึ ก ษ า วิ ธี แ ก ป ญ ห า ไ ด ที่

เว็บไซต https://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload 

 

รูปท่ี 2.17 ปญหาระหวางการอัพโหลดขอความขึ้นวา Problem uploading to board  ที่มา  

(https://www.google.com/0Search?q=problemuploadtoboard) 

 

 

 

https://www.google.com/
https://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload
https://www.google.com/
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2.7  หลักการเขียนโปรแกรม Arduino 

 ภาษาซีของ Arduino จะจัดรูปแบบโครงสรางของการเขียนโปรแกรมออกเปนสวนยอยๆ

หลายๆสวน โดยเรียกแตละสวนวา ฟงกชั่น และ เมื่อนําฟงกชั่น มารวมเขาดวยกัน ก็จะเรียกวา

โปรแกรม โดยโครงสรางการเขียนโปรแกรมของ Arduino น้ัน ทุกๆโปรแกรมจะตองประกอบไป

ดวยฟงกชั่นจํานวนเทาใดก็ได แตอยางนอยที่สุดตองมีฟงกชั่น จํานวน 2 ฟงกชั่น คือ setup() และ 

loop() 

 2.7.1  โครงสรางการเขียนโปรแกรม Arduino 

 

  #include<servo.h>                 //เรียกไลบราร่ี ชื่อ servo.h เขามาใชในโปรแกรม 

  int Servo1=9;                         //กําหนดให Servo1 แทน Pin Digital-9 

  Servo myservo;                      //สราง object ชื่อ myservo เพื่อควบคุม Servo 

  void setup() 

  { 

  myservo.attach(Serrvo1);       //กําหนดใหใชขา Digital-9 สรางสัญญาณควบคุม 

  Servo 

  } 

  void loop() 

  { 

  myservo.write(180);               //กําหนดคาตําแหนงใหกับ Servo = 180 องศา 

  } 

 

  จะไดโครงสรางพื้นฐานของภาษาซีที่ใชกับ Arduino น้ันจะประกอบไปดวย 3 

สวนใหญๆดวยกัน คือ 

  2.7.1.1  Header ในสวนน้ีจะมีหรือไมมีก็ได ถามีตองกําหนดไวในสวนเร่ิมตนของ

โปรแกรม ซึ่งสวนของ Header ไดแก สวนที่เปน Compiler Directive ตางๆรวมไปถึงสวนของการ

ประกาศตัวแปร และคาคงที่ตางๆที่จะใชในโปรแกรม 

 

  2.7.1.2  setup() ในสวนน้ีเปนฟงกชั่นบังคับที่ตองกําหนดใหมีในทุกๆโปรแกรม 

ถึงแมวาในบางโปรแกรมจะไมตองการใชงานก็ยังจําเปนตองประกาศไวดวยเสมอ เพียงแตไมตอง

เขียนคําสั่งใดๆไวในระหวางวงเล็บปกกา {} ที่ใชเปนตัวกําหนดของเขตของฟงกชั่น โดยฟงกชั่นน้ี
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จะใชสําหรับบรรจุคําสั่งในสวนที่ตองกาใหโปรแกรมทํางานเพียงรอบเดียวตอนเร่ิมตนทํางานของ

โปรแกรมคร้ังแรกเทาน้ัน ซึ่งไดแกคําสั่งเกี่ยวกับการ Setup คาการทํางานตางๆ เชน การกําหนด

หนาที่การใชงานของ PinMode และการกําหนดคา Baudrate สําหรับใชงานพอรตสื่อสารอนุกรม 

เปนตน 

  2.7.1.3  loop() เปนสวนฟงกชั่นบังคับที่ตองกําหนดใหมีในทุกๆโปรแกรม

เชนเดียวกันกับฟงกชั่น setup() โดยฟงกชั่น loop() น้ีจะใชบรรจุคําสั่งที่ตองการใหโปรแกรมทํางาน

ซ้ําๆกันไปไมรูจบ ซึ่งถาเปรียบเทียบกับรูปแบบของ ANSI-C สวนน้ีก็คือ ฟงกชั่น main() น่ันเอง 

 

 2.7.2  คําสั่งในการเขียนโปรแกรม Arduino 

  #include <header.h> 

  เมื่อพบคําสั่ง #include ตัวแปลภาษาของ Arduino จะไปคนหาไฟลที่ระบุไวใน

เคร่ืองหมาย <> หลังคําสั่ง #include จากตําแหนง Directory ที่เก็บไฟล Library ของโปรแกรม 

Arduino ไว ซึ่งแนนอนวาสวนของ Header จะนับรวมไปถึง คําสั่งสวนที่ใชประกาศสราง ตัวแปร

(Variable Declaration)และคาคงที่(Constant Declaration) รวมทั้ง ฟงกชั่นตางๆ (Function 

Declaration) ดวย ซึ่งจากตัวอยางไดแกสวนที่เปนคําสั่ง 

 

  int Servo1=9; 

  Servo myservo 

  สําหรับสวนที่สําคัญที่สุดและขาดไมได คือ ฟงกชั่น setup() และ ฟงกชั่น loop() 

ซึ่งฟงกชั่น ทั้ง 2 สวนน้ีมีรูปแบบโครงสรางที่เหมือนกัน แตถูกกําหนดดวยชื่อฟงกชนเปนการ

เฉพาะ คือ setup() และ loop() โดย setup() จะเขียนไวกอน loop() ซึ่งทัง 2 ฟงกชั่นน้ี มีขอบเขต 

เร่ิมตนและสิ้นสุด อยูภายใตเคร่ืองหมาย{} 

 

  void setup() 

  { 

  คําสั่งตางๆ ที่ตองการเขียนไวภายใตฟงกชั่น setup() 

  } 
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 หนาที่ของฟงกชั่น setup() ใน Arduino คือ ใชทําหนาที่เปนสวนของโปรแกรมยอยสําหรับ

ใชบรรจุคําสั่งตางๆที่ใชสําหรับกําหนดกาทํางานของระบบ หรือ กําหนดคุณสมบัติการทํางาน

ใหกับอุปกรณตางๆซึ่งคําสั่งทั้งหมดที่บรรจุไวภายใตฟงกชั่นของ Setup() น้ี จะถูกเรียกขึ้นมาทํางาน

เพียงรอบเดียวคือตอนเร่ิมตนการทํางานของโปรแกรม โดยคําสั่งที่นิยมบรรจุไวในฟงกชั่นสวนน้ี 

ไดแก คําสั่งสําหรับกําหนดโหมดการทํางานของ Digital Pin หรือ คําสั่งสําหรับ กําหนดคุณสมบัติ

ของพอรตสื่อสารอนุกรม เปนตน 

 

  void loop() 

  { 

  คําสั่งตางๆที่ตองการใหทํางานภายใตฟงกชั่น loop() 

  } 

 

 หนาที่ของฟงกชั่น loop() ใน Arduino คือใชทําหนาที่เปนสวนของโปรแกรมหลัก สําหรับ

ใชบรรจุ คํ าสั่ งควบ คุมการทํ า งานต าง ๆของโปรแกรม ที่ ตองการใ ชโปรแก รมทํ างา น                    

โดยคําสั่งที่บรรจุไวในฟงกชั่นน้ีจะถูกเรียกขึ้นมาทํางานซ้ําๆกันตามลําดับและเงื่อนไขที่กําหนดไว 

 

2.11  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาซปโตรเลียมเหลว LPG 

 กาซปโตรเลียมเหลว หรือ LPG ยอมาจาก Liquefied Petroleum Gas  ไดมาจากแหลงใหญ 

3 แหลง คือ  จากการแยกกาซธรรมชาติ  ไดมาจากกระบวนการกลั่นนํ้ามันดิบในโรงกลั่นนํ้ามัน  

และไดมาจากการนําเขาโดยตรง โดยกาซปโตรเลียมเหลว LPG สามารถอยูไดทั้งในสถานะ

ของเหลวและกาซ  ซึ่ง LPG ในทองตลาดสวนใหญจะประกอบดวยสารประกอบไฮโดรคารบอน 2 

ชนิด คือ โพรเพน(Propane) และ บิวเทน(Butane)  โดยคุณสมบัติหลักๆของ กาซ LPG มีดังน้ี 

 1. LPG มีจุดเดือดตํ่ามาก โดย Propane มีจุดเดือด -42�C และ Normal Butane มีจุดเดือด -

0.5�C LPG มีสถานะเปนกาซที่อุณหภูมิปกติ และความดันบรรยากาศ เวนเสียแตจะถูกอัดใหเปน

ของเหลวอยูในถังภายใตความดันหรือนําถังไปแชเย็นเอาไว เมื่อ LPG ระเหยออกสูบรรยากาศก็จะ

เดือดทันที การเปลี่ยนสถานะกระทันหันทําใหเกิดการดูดความรอนในบริเวณน้ัน ทําใหมองเห็น

เปนไอสีขาว มีหยดนํ้าหรือเกิดนํ้าแข็งเกาะ โดยเมื่อ LPG เปลี่ยนจากของเหลวกลายเปนไอจะ

ขยายตัวถึง 250 เทา และจะกลายเปน 14000 เทาเมื่อผสมกับอากาศ ดังน้ันในการบรรจุกาซ LPG จึง

นิยมบรรจุไมเต็มเพื่อรองรับการขยายตัวของกาซ 

 2. ความดันไอ Propane มีความดันไอ 113 psi at 20�C และ Butane มีความดันไอที่ 30 

psi at 20�C โดนแรงดันของ LPG จะขึ้นอยูกับสวนผสมของ propane และ butane รวมถึง
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อุณหภูมิดวย โดยปกติ LPG จะมีแรงดันขณะใชงาน 100 psi ซึ่งการออกแบบภาชนะจัดเก็บ LPG 

จะตองออกแบบใหสามารถรับแรงดันได 250 psi 

 3. คาการติดไฟ LPG มีคาในการติดไฟอยูที่ LEL 2.0% – UEL 9.5% ถามีกาซ LPG ตํ่ากวา 

2 สวนหรือมากกวา 9 สวนในสวนผสมของกาซกับอากาศกับอากาศ 100 สวน สวนผสมน้ันก็จะไม

ติดไฟ 

 4. อุณหภูมิของจุดติดไฟ (Ignition Temperature) เน่ืองจากอุณหภูมิจุดติดไฟของ Propane 

คือ 460-580 องศาเซลเซียส และของ Butane คือ 410-550 องศาเซลเซียส ดังน้ัน กาซปโตรเลียม

เหลวจึงติดไฟไดยากกวาเมื่อเทียบกับนํ้ามันเบนซินซึ่งมีจุดติดไฟ 280 – 430 องศาเซลเซียสและ

นํ้ามันดีเชล 250 – 340 องศาเซลเซียส ดังน้ันกาซปโตรเลียมเหลวมีความปลอดภัยสูงกวาในประเด็น

การจุดติดไฟไดเอง 

 5. ความถวงจําเพาะและความหนาแนนของไอ LPG มีคาความถวงจําเพาะ(Liquid Specific 

Gravity) ประมาณ 0.5-0.6 ซึ่งเบากวานํ้า ทําใหกรณีถาเกิดการร่ัวไหลของ LPG ลงทอนรับนํ้า ทาง

ระบายนํ้า หรือแหลงนํ้าจะทําให LPG ลอยอยูบนผิวนํ้าและไหลไปตามกระแสนํ้าได ถาเกิดประกาย

ไฟและความเขมขนอยูในชวงติดไฟก็จะสามารถเกิดไฟไหมบนผิวนํ้าไดในที่หางไกลจากแหลง

ร่ัวไหล   นอกจากน้ี LPG ยังมีคาความหนาแนนของไอ(Vapor Specific Gravity) ประมาณ 1.52-2.0 

คือหนักกวาอากาศ จะทําใหกรณีเกิดการร่ัวไหลแลว LPG จะนอนอยูที่พื้นเน่ืองจากหนักกวาอากาศ

น่ันเอง 

 6. อุณหภูมิเปลวไฟ LPG เมื่อติดไฟแลวใหอุณหภูมิสูงประมาณ 1900-2000 �C ดังน้ันจึง

เหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรมหลอมโลหะ สามารถนําไปใชในการอบเคร่ืองเคลือบดินเผาอบสี 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 7. คาความรอนและการเผาไหม อยูประมาณ 10000-12000 kcal/kg 

 8. คาออกเทน (Octane Number)กาซแอลพีจีมีคาออกเทนสูง ประมาณ 95-110 ซึ่งสูงกวา

คาออกเทนของนํ้ามันเบนซิน จึงเหมาะกับการใชเปนเชื้อเพลิงของรถยนตมาก 

 9. คุณสมบัติทางกายภาพ ไมมีสี ไมมีกลิ่น แตจะมีการเติมเอธิลเมอรแคปแทน C2H5SH 

เพื่อใหผูใชงานทราบวาเกิดการร่ัวของกาซ 

 10. LPG มีคุณสมบัติเปนตัวทําละลาย (solvent) เชนเดียวกับพวกนํ้ามันระเหย จึงสามารถ

ละลายหรือทําใหอุปกรณตาง ๆ ที่ทํามาจากยางธรรมชาติเสียคุณสมบัติได เชน ปะเก็น หรือซีลตาง 

ๆ ดังน้ันอุปกรณที่นํามาใชกับถังที่บรรจุกาซแอลพีจี ควรใชวัสดุอ่ืนที่ไมไดทํามาจากยางธรรมชาติ 

เชน ยางสังเคราะห เปนตน 

 ถึงแมวา กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) จะไมมีคุณสมบัติเปนพิษทางเคมี แตเมื่อกาซร่ัว

ออกมาแทนที่อากาศก็สามารถทําใหเกิดการขาดออกซิเจน หมดสติ และตายเน่ืองจากการขาด
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อากาศหายใจได  นอกจากน้ีตองระมัดระวังไมใหสัมผัสกับของเหลว หรือที่เรียกวานํ้ากาซโดยตรง

เน่ืองจากนํ้ากาซจะดูดความรอนออกจากรางกาย ซึ่งจะทําใหรางกายเกิดการเผาไหมแบบเย็น หรือ 

Cold burn 

 มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สําหรับผูใชแรงงานที่ตองคลุกคลีและเกี่ยวของ

กับ LPG กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาไดกําหนดมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไววา 

“ในอากาศ สถานที่ที่ทํางานจะมี LPG ไดไมเกิน 1,000 สวนตออากาศลานสวน (ppm) โดยเฉลี่ยใน

ระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมงหรือ 1,800 มิลลิกรัมของ LPG ตอหน่ึงลูกบาศกเมตรของอากาศ” 



 

 

บทที่  3 

วิธีการดําเนินโครงการ 
 

 ในการดําเนินโครงการสรางเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล (Gas leak detector 

and alarm) มีข้ันตอนการสรางในสวนตาง ๆ โดยทางกลุมผูสรางไดรวมกันวางแผนในการ

ปฏิบัติงาน และจัดแบงงานตามความเหมาะสม 

        ขั้นตอนในการดําเนินโครงการ  แบงออกเปนดังน้ี 

      3.1  การวางแผนและการเตรียมงาน 

      3.2  การออกแบบ 

      3.3  การดําเนินการสราง 

 

3.1  การวางแผนและการเตรียมการ 

      การวางแผนและการเตรียมการ  เร่ิมเมื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการในเสนอหัวขอ

โครงการในภาคเรียนที่ 1 ทางกลุมผูจัดทําไดนําเสนอหัวขอโครงการเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือน

แกสร่ัวไหล ซึ่งมีลําดับขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการดังตารางที่  3.1 

       3.1.1  การวางแผนการทําโครงการ 

 3.1.1.1  เสนอหัวขอโครงการกับอาจารยคุณานนท  สุขเกษม 

 3.1.1.2  หาขอมูลเพิ่มเติม  เร่ืองความเปนมาของเคร่ืองตรวจจับแกส 

 3.1.1.3  อนุมัติโครงการ  โดยอาจารยคุณานนท สุขเกษม 

 3.1.1.4  เขียนโครงการบทที่ 1-2 

 3.1.1.5  ศึกษาแบบและขอมูล  โดยศึกษาตามเว็บไซตตาง ๆ เปนตน 

 3.1.1.6  ออกแบบและจัดทําโครงสรางเคร่ืองตรวจจับแกส 

 3.1.1.7  วางแผนการปฏิบัติงาน  โดยจัดลําดับกอนและหลังการปฏิบัติงาน 

 3.1.1.8  สงโครงการบทที่ 1-2 ใหอาจารยคุณานนท  สุขเกษม 

 3.1.1.9  ศึกษาโปรแกรม Arduino IDE   

 3.1.1.10  ศึกษาอุปกรณในการสรางเคร่ืองตรวจจับแกส 

 3.1.1.11  ดําเนินการสรางเคร่ืองตรวจจับแกส 

 3.1.1.12  เขียนคําสั่งการทํางานผานโปรแกรม Arduino IDE   

 3.1.1.13  ทําการทดสอบเคร่ืองตรวจจับแกส 

 3.1.1.14  แกไขจุดบกพรองของเคร่ืองตรวจจับใหสมบูรณ 

 3.1.1.15  ตกแตงเคร่ืองจับใหเหมาะสมกับการติดต้ังและใชงาน 

 3.1.1.16  ทดลองใชงานจริง 



 

 

 3.1.1.17  เขียนโครงการบทที่ 3-5 โดยนําขอมูลที่ไดจากการสรางเคร่ืองตรวจจับและ 

แจงเตือนแกสร่ัวไหล, ผลการทดลองเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล, การนําปญหาที่

ประสบในการดําเนินโครงการและขอเสนอแนะตาง ๆ มาเรียงใหไดใจความที่สมบูรณ 

 3.1.1.18  สงโครงการบทที่ 1-5 โดยใหอาจารยคุณานนท  สุขเกษม เปนผูตรวจสอบ 

ความถูกตอง 

 3.1.1.19  ยื่นขอสอบโครงการ หลังจากทฤษฎีบทที่ 1-5 ไดผานการตรวจสอบความ

ถูกตองแลว 

 3.1.1.20  อนุมัติสอบโครงการ 

 3 .1 .1 .21  สอบโครงการ เปนการนํา เสนอเน้ือหาตาง  ๆ ในบทที่  1 -5 กับ

คณะกรรมการสอบโครงการ ใหทราบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําโครงการน้ี 

 3 .1 .1 .22 สงโครงการ โดยนํา เ น้ือหาบทที่  1 -5  มา เข า เลม   แลว นําไปให                                       

กับคณะกรรมการสอบโครงการไวเปนตัวอยางในการศึกษาและเปนหลักฐาน 

 

 3.1.2  การเตรียมการ 

  3.1.2.1  ศึกษาภาษาโปรแกรม Arduino IDE   

 3.1.2.2  กําหนดคุณภาพคุณสมบัติของเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

 3.1.2.3  กําหนดขอบเขตของการทํางานของเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

 3.1.2.4  กําหนดประโยชนของเคร่ืองตรวจจับแกสที่คาดวาจะไดรับ 

 3.1.2.5  กําหนดคาใชจายของการทําโครงการ 

 3.1.2.6  กําหนดขั้นตอนการดําเนินการ 

 3.1.2.7  วางรูปแบบและองคประกอบของเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

 3.1.2.8  กําหนดโครงสรางการทํางานของเคร่ืองตรวจจับแกส 

 3.1.2.9  คนหาขอมูลจากเว็บตาง ๆ 

 



 

 

ตารางการวางแผนงานและการเตรียมการโครงการน้ีใชระยะเวลาในการพัฒนาต้ังแตเดือน

มิถุนายน  พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

 

ตารางท่ี 3.1  แสดงแผนการดําเนินโครงการ 

ลําดับการทํางาน 

เดือนที่ 

มิ.ย. 

62 

ก.ค. 

62 

ส.ค. 

62 

ก.ย. 

62 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

1.  เสนอหัวขอโครงการ *         

2.  หาขอมูลเพิ่มเติม *         

3.  อนุมัติโครงการ  *        

5.  ศึกษาคนควาขอมูล  *        

6.  ออกแบบ ทําโครงสราง

เคร่ืองตรวจจับแกสร่ัวไหล 

 
*        

7.  วางแผนการปฏิบัติงาน     *       

8.  สงโครงการบทที่ 1-2    *      

9.  ศึกษาโปรแกรม 

Arduino IDE   

  
 *      

10.  ศึกษาอุปกรณในการ

สรางเคร่ืองตรวจจับแกส 

  
 *      

11.  ดําเนินการสรางเคร่ือง

ตรวจจับแกส 

  
 *      

12.  เขียนคําสั่งการทํางาน

ผานโปรแกรม Arduino 

IDE   

  

 *      

13  ทําการทดสอบเคร่ือง

ตรวจจับแกส 

  
       

14.  แกไขจุดบกพรองของ

เคร่ืองตรวจจับใหสมบูรณ 

  
 *      

15.  ตกแตงเคร่ืองจับให

เหมาะสมกับการติดต้ังและ

ใชงาน 

  

 *      



 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการดําเนินโครงการ (ตอ) 

ลําดับการทํางาน 

เดือนที่ 

มิ.ย. 

62 

ก.ค. 

62 

ส.ค. 

62 

ก.ย. 

62 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

16.  ทดลองใชงานจริง    *      

17.  เขียนโครงการบทที่ 3-

5 

  
 *      

18.  สงโครงการบทที่ 1-5      *    

19.  ยื่นขอสอบโครงการ      *    

20.  อนุมัติสอบโครงการ      *    

21.  สอบโครงการ      *    

22.  สงโครงการ         *   



 

 

3.2  การออกแบบ 

 

 3.2.1 โครงสรางของระบบเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 โครงสรางเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

 



 

 

 3.2.2  แผนผัง Flowchart เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3.2  แผนผัง Flowchart เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

เร่ิมตน 

กําหนดคาแกส 

กําหนด 

คาแกส = 400 

ใช 

สถานะไฟสีแดงและมีเสียงเตือน 

ไม 
สถานะไฟสีเขียว 

จบการทํางาน 



 

 

 

 3.2.3  ออกแบบเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3  เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3  การดําเนินการสราง 

 

  3.3.1  ตอสายจากบอรด Arduino ไปตอกับ โฟโตบอรด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4  ตอสายจากบอรด Arduino ไปตอกับ โฟโตบอรด 

 

 3.3.2  นําตัวตานทานตอเขากับ โฟโตบอรด โดยที่ขาขางหน่ึงอยูดานลบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 นําตัวตานทานตอเขากับ โฟโตบอรด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 3.3.3  ตอ Gas Sensor เขากับตัวบอรด Arduino และ โฟโตบอรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6  ตอ Gas Sensor เขากับตัวบอรด Arduino และ โฟโตบอรด 

 

 3.3.4  จากน้ันนํา LCD Display ตอเขากับตัวบอรด Arduino และ โฟโตบอรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7  นํา LCD Display ตอเขากับตัวบอรด Arduino และ โฟโตบอรด 



 

 

 

3.3.5  ตอ Buzzer  เขากับโฟโตบอรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8  ตอ Buzzer  เขากับโฟโตบอรด 

 

 3.3.6  ตอหลอดไฟ LED สีเขียวกับสีแดง เขากับโฟโตบอรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9  ตอหลอดไฟ LED สีเขียวกับสีแดง เขากับโฟโตบอรด 



38 

 

บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

 การจัดทําโครงการเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใช

โปรแกรม Arduino IDE เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุม Arduino Arduino ใหเกิดประโยชนผูจัดทโครงงาน

สามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับการเรียนรูของตนเองมากยิ่งขึ้นตลอดจนสามารถติดตอสื่อสารกันได

ระหวางครูเพื่อนและผูสนใจทั่วไป ซึ่งมีผลการดําเนินงานโครงงาน ดังน้ี 

 

4.1  ผลการพัฒนาโครงการ 

 การสรางเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล ผูจัดทําไดเร่ิมดําเนินงานตาม ขั้นตอนการ

ดําเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แลว จากน้ันไดนําเสนอเผยแพรผลงานผานทานคณะกรรมการ ซึ่งสามารถ

เชื่อมตอแจงเตือนและแสดงผลการทดลองในรูปแบบของ อุปกรณเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกส

ร่ั ว ไ ห ล  ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู แ ล ะ ต อ บ คํ า ถ า ม  ไ ด เ ป น อ ย า ง ดี  โ ด ย ทั้ ง ค รู ที่ ป รึ ก ษ า 

เพื่อน ๆ ใน หองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเน้ือหาและ

รูปแบบของการนําเสนออยางหลากหลาย ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในของฮารดแวร

และซอฟตแวรคอมพิวเตอรอยางหลากหลายและรวดเร็ว 

 

4.2  ตัวอยางการนําเสนอเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกวร่ัวไหล 

 4.2.1  การออกแบบตัวอุปกรณเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล ซึ่งมีการคํานวณถึงลักษณะ

ขนาดที่ไมเล็กหรือใหญเกินไป มีหนาจอแสดงผลการแจงเตือนขอมูลและสัญญาณไฟพรอมเสียงแจง

เตือนเมื่อถึงคาที่กําหนดไวกับตัวอุปกรณ ดังตัวอยางรูปที่ 4.1 
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รูปท่ี 4.1  หนาที ่1 เปนหนาการออกแบบตัวอุปกรณเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2  หนาที่ 2 เปนหนาจอแสดงผลคาระดับแกสในอากาศที่กําลังลอยตัวอยูในอากาศ  เมื่อคาแกส

ในอากาศปกติจะแสดงสัญญาณไฟสีเขียว  ถาคาแกสในอากาศเกินที่กําหนดและสีสัญญาณไฟสีแดง

เตือนพรอมเสียง 
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บทที่  5 

สรุปผลและขอเสนอแนะการดําเนินโครงงาน 

 

ในการจัดทําโครงการเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล สามารถบรรลุวัตถุประสงค

ตามที่ผูจัดทําไดวางแผนไว ซึ่งเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลน้ันสามารถทํางานและการ

ประสบปญหาตาง ๆในที่ น้ีทางคณะผูจัดทําไดประสบปญหาในการทํางานหลายอยาง  จาก

โครงการและมีขอเสนอแนะที่จะนํามาใชปรับปรุงแกไขในสวนตาง ๆ จนทําใหมีผลการทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

5.1  วัตถุประสงคของโครงการ 

5.1.1 เพื่อศึกษาสถานะ การทํางานของเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

5.1.2 เพื่อนําเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลมาใชประโยชนไดจริง 

5.1.3 เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับสถานที่ที่มีเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชที่บรรจุแกส 

5.1.4 เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย 

 

5.2  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.2.1 ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยในสถานที่ที่มีเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชที่บรรจุแกส 

5.2.2 เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

5.2.3 ไดเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลที่สามารถใชงานไดจริง 

 

5.3  ปญหาท่ีประสบในการดําเนินโครงการ 

 การดําเนินการของเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล น้ันทางคณะผูจัดทําไดประสบ

ปญหาการดําเนินโครงการหลายอยางในที่ น้ีทางคณะผูจัดทําโครงการจะอธิบายสาเหตุขอ ๆ ดังน้ี 

 5.3.1  ปญหาดานการออกแบบเคร่ืองตรวจจับ 

 5.3.2  ปญหาดานการศึกษาชุดคําสั่ง 

 5.3.3  ปญหาดานขั้นตอนในการทํางานของเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 
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5.4  ผลการดําเนินโครงการ 

การดําเนินโครงการเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล เร่ิมต้ังแตการเสนอเร่ือง

โครงการตออาจารยหัวหนาสาขาวิชา ทางอาจารยไดหาขอมูลเพิ่มเติมเรียบรอย จึงไดรับการอนุมัติ

จากอาจารยหัวหนาสาขาวิชาในการสรางเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล แลวทําการศึกษา

หาขอมูล รายละเอียดของอุปกรณในการสรางเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือน แลวจึงวางแผนการ

ดําเนินโครงการ โดยการออกแบบโครงสรางของระบบเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือน แลวทําแผนผัง 

Flowchart  แลวออกแบบตัวเคร่ือง และติดต้ังระบบแลวทําการทดสอบ เปนตน 

 ผลการดําเนินโรงการเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล สามารถบอกคาของแกสผาน

จอ LCD มีสัญญาณไฟสีแดงในการบอกวาคาของแกสเกินกําหนดอยูในสถานะอันตราย และมีเสียง

ในการแจงเตือน เปนตน 

  

5.5  อภิปรายผล 

จากผลของการดําเนินโครงการน้ีถือวาประสบความสําเร็จตามที่ต้ังจุดประสงคไว คือ เคร่ือง

ตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล สามารถตรวจจับแกสที่ร่ัวไหลในอากาศ โดยมีการแสดงผลปริ

มานแกสที่ตรวจจับไดบนจอแสดงผลLCD และสามารถกําหนดคาแกสไดในโปรแกรม Arduino 

เมื่อมีปริมานแกสเกินคาที่กําหนดไวจะทําใหลําโพงดังขึ้นและมีสัญญาณไฟสีแดงสวางขึ้น เพื่อแจง

เตือนวามีแกสร่ัวไหล และเมื่อปริมานแกสมีปริมานนอยกวาคาที่กําหนดไว ก็จะไมมีสัญญาณเสียง

ดังขึ้นและสัญญาณไฟสีเขียวจะสวางขึ้นมา 

 

5.6  ขอเสนอแนะ 

5.6.1  ขอเสนอแนะทั่วไป 

 5.6.1.1 เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลควรมี Volume ปรับคาได 

 5.6.1.2 เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลควรมีพัดลมดูดอากาศเพื่อชวยในการ

ตรวจจับที่   ดีขึ้น  

 5.6.1.3 เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลถาเปนไปไดควรใช Sensor ที่ใหญขึ้น

และเพิ่มทิศทางการตรวจจับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับ 

5.6.2  ขอเสนอแนะทางเทคนิค 

 5.6.2.1 เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลควรจัดการเรียงลําดับการทํางานของ 

code ชุดคําสั่งใหถูกตอง 

 5.6.2.2 เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลควรออกแบบใหตัวเคร่ืองติดต้ังงาย 

สะดวกตอการเคลื่อนยาย มีขนาดที่พอเหมาะ 



42 

บรรณานุกรม 

 

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ.  (2561). เทคนิคการแตงภาพ สี.  คนขอมูล 1 ธันวาคม  

2562, จาก http://photo.maahalai.com/2017/03/picsart-color-picker/ 

ภัควลัญชญ พลัฎฐณีย.  (2560). การใชและทฤษฎีระบบปฎิบัติการ . คนขอมูล 15 ตุลาคม 

2562, จาก https://beerkung.wordpress.com/.   

Nuntana Panyapong.  (2561). หลักการใชโปรแกรมทฤษฎีของสี Color. คนขอมูล 9 พฤศจิกายน 

2562, จาก https:/ site/yingnuntana2536/. 

PeerapongsPattarapivana.  (2562). รูปแบบคําสั่งของโปรแกรม Arduino. คนขอมูล 7 ธันวาคม 

2562, จาก http://step.weebly.com/.  

Rodrigue Alexander.  (2560). หลักการออกแบบเคร่ืองตรวจจับแกสร่ัวไหล. คนขอมูล 16 ตุลาคม 

2562, จาก https://www.ab.th/.  

 

http://photo.maahalai.com/2017/03/picsart-color-picker/
https://beerkung.wordpress.com/
http://step.weebly.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

แบบเสนอรางโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบเสนอรางโครงการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ชื่อโครงการ เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

  Gas leak detector and alarm  

ชื่อผูเสนอโครงการ 1.  นายธีรพงศ    ธูปขุนทด รหัสประจําตัว 37250 (หัวหนากลุมโครงการ) 

ชื่อผูรวมโครงการ 2.  นายไชยรัตน  จากรัมย   รหัสประจําตัว 37239 

 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รอบบาย* 
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ชื่ออาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยสุธารัตน ทองใหม 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในวิชาโครงการ  จํานวน  4  หนวยกิต 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาดวย 

 

ลงชื่อ  นายธีรพงศ ธูปขุนทด  (หัวหนากลุมโครงการ) 

ลงชื่อ  นายไชยรัตน จากรัมย  (สมาชิกกลุมโครงการ) 
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1.  ชื่อโครงการ เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

  Gas leak detector and alarm 

2.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  ในอดีตที่ผานมามีการใชคอมพิวเตอรเพื่อนํามาใชงานดานตาง ๆ อยางแพรหลาย และ ใช

โปรแกรม Arduino IDE เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุม Arduino เพื่อนําไปควบคุมอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส ในการใชงานดานตาง ๆ แตเน่ืองจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในปจจุบันมี

ความกาวหนาอยางรวดเร็ว จึงทําใหชุดซอฟตแวรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

มีความทันสมัยใชงานงาย และมีใหเลือกอยางหลากหลายโปรแกรมที่ใชงานและสามารถนํามา

พัฒนาและประยุกตใชไดอยางหลากหลาย 

  เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ความปลอดภัยน้ันเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินชีวิต ในปจจุบัน

ระบบรักษาความปลอดภัยไดเขามามีบทบาทสําคัญในการปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นอยางไม

คาดคิด ควบคูไปกับเทคโนโลยีที่กําลังจะถูกพัฒนาอยางไมหยุดน่ิง เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

จากปญหาที่พบแกสร่ัวไหลอาจนํามาสูการเกิดเพลิงไหม เกิดการระเบิด ซึ่งทําใหเกิดความสูญเสีย 

เสียทรัพยสิน เสียทรัพยากร หรืออาจถึงขั้นเกิดการเสียชีวิต ทําใหเกิดแนวคิดในการจัดทํา

เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล ที่สามารถแจงเตือนขณะมีแกสร่ัวไหล สามารถแสดงผาน

ทางจอภาพถึงระดับของแกสที่ร่ัวไหลออกมา สามารถเลือกระดับปริมาณของแกสที่จะทําการแจง

เตือนและสามารถแกไขปญหาการร่ัวไหลของแกสไดทันเวลา ซึ่งการทํางานทั้งหมดน้ันจะถูก

ควบคุมโดย Arduino หลักการทํางานของชุดอุปกรณเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลจะ

ทํางานโดยเขียนชุดคําสั่งใหโปรแกรมทํางานผาน Arduino เพื่อใหควบคุมอุปกรณเคร่ืองตรวจจับ

และแจงเตือนแกสร่ัวไหล ใหทํางานตามความตองการของผูใช ซึ่งโปรแกรมในปจจุบันน้ีถูก

พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการในการใชงานของมนุษยมากที่สุดและมีประสิทธิภาพใน

การใชงานสูงสุด และใชงานงายกวาโปรแกรมในอดีต 

  จึงมีการนําเสนอ โครงการเร่ืองเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล เน่ืองจากผูเสนอ

โครงการพบปญหาที่เกิดขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลน้ีให

สามารถตรวจจับปริมาณแกสได มีการแสดงผลทางจอ LCD และมีลําโพงแจงเตือน คณะผูจัดทํา

โครงการน้ีมีความตองการที่จะพัฒนาตอยอดใหชิ้นงานน้ันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และเสริมสราง

ทักษะทางดานการเขียนโปรแกรมของคณะผูจัดทําและดานความคิดสรางสรรคในดานการออกแบบ

โครงสรางของชิ้นงาน ทําใหผูจัดทํามีประสบการณและเสริมสรางทักษะทั้งในดาน ซอฟตแวร และ 

ฮารดแวร ไปพรอม ๆ กัน สงเสริมใหมีความเชียวชาญมากขึ้นมีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะ

หนามีความรับผิดชอบ และเปนการสงเสริมใหหันมาสนใจทางดานฮารดแวรมากยิ่งขึ้น 
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3.  วัตถุประสงคของโครงการ 

 3.1 เพื่อศึกษาสถานการณทํางานของเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

 3.2 เพื่อนําเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลมาใชประโยชนไดจริง 

 3.3 เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับสถานที่ที่มีเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชที่บรรจุแกส 

 3.4 เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย 

 

4.  ขอบเขตของโครงการ 

 4.1 เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสไวไฟร่ัวไหล ที่สามารถตรวจจับและแจงเตือนได              

โดยใชจอ LCD ในการแสดงผลปริมาณของแกสในอากาศ 

 4.2 เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสไวไฟร่ัวไหล จะแสดงสถานะการทํางานโดยมีสัญญาณ

ไฟสีเขียว คือ สถานะการทํางานปกติ เมื่อเคร่ืองตรวจพบปริมาณแกสในอากาศเกินคาที่กําหนด         

จะแสดงสัญญาณไฟสีแดง และมีเสียงสัญญาณแจงเตือนเมื่อพบปริมาณแกสในอากาศเกินคาที่

กําหนด 

 4.3 เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสไวไฟร่ัวไหล ที่สามารถชวยลดการเกิดอัคคีภัย                 

ในครัวเรือน 

 

5.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

5.1  คิดหัวขอโครงการ  

5.2  จัดทําเอกสารแบบเสนอรางโครงการ 

5.3  เสนอโครงการ 

5.4  แบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

5.5  ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับบอรดArduinoและชุดซอฟตแวรที่จะใชควบคุม 

5.6  ศึกษาขั้นตอนการใสโคด 

5.7  ออกแบบเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

5.8  จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 1 

5.9  จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 2 

5.10  จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 3 

5.11  สอบโครงการบทที่ 1-3 

5.12  ปรับปรุงและแกไข 

5.13  จัดเตรียมเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

5.14  ใสโคดลงบอรดArduino ผานโปรแกรม Arduino IDE 
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5.15  ทดสอบการทํางานของเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

5.16  ตรวจสอบความเรียบรอย 

5.17  สอบโครงการเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

5.18  จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 5 

5.19  จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 4 

5.20  จัดทํารูปเลมโครงการฉบับสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เร่ิมตน 
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รูปท่ี1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดาเนินงาน 

 

 

 

คิดหัวขอโครงการ 

จัดทําเอกสารแบบเสนอราง

โครงการ 

เสนอราง

โครงการ

 

ศึกษาคนควาขอมูล 

ผาน 

ไมผาน 

จัดทําโครงการ สรางเคร่ืองมือ 

รวบรวมขอมูล 

แกไข 

A 

A 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดาเนินงาน (ตอ) 

6. ระยะเวลาการทําโครงการ  

ลํา

ั  

ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน 

แกไขปรับปรุงเคร่ืองตรวจจับ

และแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

วิเคราะหและรวบรวมขอมูล 

นําเสนอโครงการ 

สิ้นสุดการ

 

นําเสนอ

โครงการผาน

 
ผาน 

ไมผาน 

จัดทํารูปเลมโครงการทั้งหมด 

ทดลองใชเคร่ืองตรวจจับและ

แจงเตือนแกสร่ัวไหล 

แกไข 
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 ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการดําเนินงาน  

 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ 

1 คิดหัวขอโครงการ          

2 จัดทําเอกสารแบบเสนอราง          

3 เสนอรางโครงการ          

4 แกไขเสนอรางโครงการ          

5 สงเสนอรางโครงการที่แกไข

แลว 

         

6 ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับ

บอรดArduinoและชุด

ซอฟตแวรที่จะใชควบคุม 

         

7 วางแผนการทํางานกระจาย

งานแบงการทํางานเปนสวน ๆ 

         

8 จัดทําโครงการ สรางเคร่ืองมือ

และรวบรวมขอมูล 

         

9 ทดลองใชเคร่ืองตรวจจับและ

แจงเตือนแกสร่ัวไหล 

         

10 แกไขปรับปรุงเคร่ืองตรวจจับ

และแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

         

11 นําเสนอโครงการ          

12 จัดทํารูปเลมโครงการทั้งหมด          
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7.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยในสถานที่ที่มีเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชที่บรรจุแกส  

 7.2  เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 7.3  ไดเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหลที่สามารถใชงานไดจริง 

 

8.  งบประมาณท่ีใชในการทําโครงการ 

 1. Sensor MQ-5            100 บาท 

 2. ตัวตานทาน คาความตานทานที่ 220 Ohm 20   บาท 

 3. LCD Display    200 บาท 

 4. Arduino UNO    450 บาท 

 5. ลําโพงขนาดเล็ก (Buzzer)   40   บาท 

 6. หลอดไฟ LED สีเขียว สีแดง   80   บาท 

 7. สายไฟ ชนิด Male to Male    40   บาท 

  8.  สายไฟ ชนิด Male to Female                     40   บาท 

         9. โฟโตบอรด    100 บาท 

         10. คาทําเลมเอกสาร   500 บาท 

 

        รวม    1570  บาท 

 

9.  เอกสารอางอิง  

 http://gas-lpg-alam-sensor.blogspot.com/2017/02/lpg-gas-alam-sensor.html 

 http://lpg-gas-alam-sensor.blogspot.com/2016/11/lpg-gas-alam-sensor.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

แบบประเมินความกาวหนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมิณความกาวหนาโครงการ 

 

เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

Gas leak detector and alarm 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผูจัดทํา 

 นายธีรพงศ      ธูปขุนทด   รหัสประจําตัว  37250 

 นายไชยรัตน    จากรัมย    รหัสประจําตัว  37239 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1/2562 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  
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แบบฟอรมประเมินความกาวหนาโครงการ 

 

ชื่อโครงการ เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

ชื่อโครงการ   Gas leak detector and alarm 

ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อผูจัดทําโครงการ (1) นายธีรพงศ ธูปขุนทด รหัสประจําตัว 37250 ชั้น ปวส.2 

 (2) นายไชยรัตน จากรัมย  รหัสประจําตัว 37239 ชั้น ปวส.2 

     

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาโครงการ      อาจารย คุณานนท  สุขเกษม 

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาโครงการรวม       อาจารยสุธารัตน ทองใหม 

 

โครงการน้ีจัดอยูในกลุมของ 

 Web Programming  Computer Multimedia 

  Computer Programming  Database System 

  Hardware  Computer  …………………………… 

 

ขอบเขตของโครงการท้ังหมด  

เคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล ไดมีการกําหนดขอบเขตของการทํางาน มีดังตอไปน้ี 

1.  มีสัญญาณแจงเตือนโดยใชลําโพงเปนตัวสงเสียงสัญญาณเมื่อมีแกสร่ัวไหลเกิดขึ้น 

2.  ตัวระบบเซนเซอร สามารถตรวจจับแกสที่ร่ัวไหล ตามปริมาณที่กําหนดไวไดอยาง

เสถียร 

3.  การแสดงผลปริมาณของแกส แสดงผานจอ LCD  

4.  สามารถกดปดสัญญาณแจงเตือน โดยใชสวิตชเขามาใชในการปดการแจงเตือนที่ดังขึ้น 

5.  ใชพัดลมดูดอากาศ เพื่อดูดแกสที่อยูในอากาศเขามาที่เซ็นเซอร ทําใหเคร่ืองตรวจจับ

และแจง 

เตือนแกสร่ัวไหลเกิดความเสถียรใหไดมากที่สุด 

6.  สามารถปองกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิด เน่ืองมาจากแกสที่

ร่ัวไหล 
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รายงานผลความกาวหนาของโครงการ  25% 

 

รายละเอียดของหัวขอท่ีรายงานผลความกาวหนา ผาน ไมผาน เหตุผล (กรณีไมผาน) 

1. รวบรวมขอมูล    

2. ศึกษาขอมูล    

3. วิเคราะหงาน    

4. ออกแบบโครงสรางเคร่ืองตรวจจับ 

- ระบบตรวจจับจากเซ็นเซอร 

- ระบบแจงเตือนจากลําโพงและ

สัญญาณไฟ 

   

5. โครงการ  บทที่ 1    

6. โครงการ  บทที่ 2 (บางสวน)    

 
 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

 ผาน  ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

      (อาจารยคุณานนท สุขเกษม) 

อาจารยท่ีปรึกษา 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษารวม 

 ผาน  ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

      (อาจารยสุธารัตน ทองใหม) 

อาจารยท่ีปรึกษารวม 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
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______________________________________________________________________________ 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยกรรมการ 

 ผาน  ไมผาน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีที่กรรมการประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

         (          ) 

กรรมการตรวจสอบ 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
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รายงานผลความกาวหนาของโครงการ  50% 

 

รายละเอียดของหัวขอท่ีรายงานผลความกาวหนา ผาน ไมผาน เหตุผล (กรณีไมผาน) 

7. ออกแบบเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกส

ร่ัวไหล 

   

8. จัดทําเอกสารโครงการบทที่ 2 ในสวนที่เหลือ    

9. จัดทําเอกสารโครงการบทที่ 3    

10. จัดทําเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกส

ร่ัวไหล 

   

 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

 ผาน  ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

      (อาจารยคุณานนท สุขเกษม) 

อาจารยท่ีปรึกษา 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษารวม 

 ผาน  ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

      (อาจารยสุธารัตน ทองใหม) 

อาจารยท่ีปรึกษารวม 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
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______________________________________________________________________________ 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยกรรมการ 

 ผาน  ไมผาน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีที่กรรมการประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

         (          ) 

กรรมการตรวจสอบ 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
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รายงานผลความกาวหนาของโครงการ 75% 

 

รายละเอียดของหัวขอท่ีรายงานผลความกาวหนา ผาน ไมผาน เหตุผล (กรณีไมผาน) 

11. ใสโคดลงในโปรแกรม Arduino IDE    

12. จัดวางอุปกรณเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือน

แกสร่ัวไหลใหสมบูรณ 

   

13. จัดทําเอกสารโครงการบทที่ 4    

 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

 ผาน  ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

      (อาจารยคุณานนท สุขเกษม) 

อาจารยท่ีปรึกษา 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษารวม 

 ผาน  ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

      (อาจารยสุธารัตน ทองใหม) 

อาจารยท่ีปรึกษารวม 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
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______________________________________________________________________________ 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยกรรมการ 

 ผาน  ไมผาน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีที่กรรมการประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

         (          ) 

กรรมการตรวจสอบ 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
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รายงานผลความกาวหนาของโครงการ 100% 

 

รายละเอียดของหัวขอท่ีรายงานผลความกาวหนา หมายเหตุ 

14. ทดสอบเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล  

15. จัดทําเอกสารโครงการบทที่ 5  

16. แกไขและสรุประบบงาน  

17. รูปเลมโครงการฉบับสมบูรณ  

18. ขอสอบโครงการ  

 

หมายเหตุ  รายงานผลความกาวหนาของโครงการ 100% จะอยูชวงหลังจากสอบนําเสนอโครงการ

ไปแลว 
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บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

 

วัน / เดือน / ป ลายเซ็นอาจารยท่ีปรึกษา หมายเหตุ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

คูมือการใชงานเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 
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 1.   ตัวอุปกรณเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล จะมีหนาจอแสดงคาแกส สัญญาณไฟ

สีเขียวและสีแดง ตัวกลอง ลําโพง และเซ็นเซอรตรวจจับแกส ดังตัวอยางรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  หนาที่ 1 เปนตัวอุปกรณเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

 

2.  หนาจอแสดงผลคาแกส แอลพีจี ที่ลอยตัวอยูในอากาศ โดยหนวยวัดคาแกสคือ PPM         

ดังตัวอยางรูปที่ 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2  หนาที่ 2 หนาจอแสดงผลคาแกส   
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3.  แสดงหนาการทํางานของเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล สัญญาณไฟสีเขียวคือ

สถานะคาแกสปกติ  สัญญาณไฟสีแดงคือสถานะคาแกสเกินที่กําหนด ดังตัวอยางรูปที่ 4.3 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.  หนาที่ 3 แสดงหนาการทํางานของเคร่ืองตรวจจับและแจงเตือนแกสร่ัวไหล 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ประวัติผูเขียน 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ – สกุล   นายธีรพงศ ธูปขุนทด 

วันเดือนป 8 มีนาคม 2542 

สถานที่เกิด พิษณุโลก 

สถานที่อยูปจจุบัน 1686 หมู 3 ตําบล สําโรงเหนือ อําเภอ เมือง  จังหวัด สมุทรปราการ 

สถานที่ศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ บางนา 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ บางนา 

 

ผลงานและกิจกรรม 

พ.ศ. 2561 ไดเขารวมทัศนศึกษาที่ Thai Summit Thailand 

พ.ศ. 2562 เขารวมแขงขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

พ.ศ. 2563 เขารวมอบรมขับขี่ปลอดภัย Honda Thailand  
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ชื่อ – สกุล นายไชยรัตน จากรัมย 

วันเดือนป 23 มีนาคม 2542 

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน 3906  ซอย ดานสําโรง40/2 ถนน สุขุมวิท ตําบล สําโรงเหนือ             

อําเภอ เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

สถานที่ศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ บางนา  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ  

พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ บางนา 

 

ผลงานและกิจกรรม 

พ.ศ. 2560 เปนตัวแทนไปแขงขัน เกม FIFA ONLINE ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

พ.ศ. 2561 เขารวมแขงขันกีฬาฟุตซอลภายใน ไดรับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 

พ.ศ. 2562 ไดรับทุนเรียนดีเยี่ยมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควันอาทิตย 
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