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บทคัดยอ 

 ปจจุบันแนวคิดของบานอัจฉริยะกําลังเปนที่สนใจนํามาใชในชีวิตประจําวันเนื่องจาก
สามารถอํานวยความสะดวกในการควบคุมเครื่องใชไฟฟาตางๆรอบตัวไดจากจุดเดียวและงายในการ
เขาถึงขอมูลสื่อบันเทิงตางๆไดจากทุกที่ผานเครือขายอินเตอรเน็ตทําใหชีวิตของมนุษยตองพึ่งพา
เทคโนโลยีในการใชชีวิตประจําวันอยูเสมอ และดวยเหตุน้ีความปลอดภัยในการใชชีวิตประจําวันของ
เราจึงมีความเสี่ยงอยูมากมายรอบตัวเชนการท่ีผูอยูอาศัยลืมล็อคประตูบานลืมล็อคหนาตางเกิดการ
รั่วไหลของแกสหุงตมภายในหองครัวอุณหภูมิภายในบานไมเหมาะสม กับการอยูอาศัย เปนตน 
สําหรับการแกปญหาดังกลาว คณะผูจัดทําเล็งเห็น วาเครื่องตรวจจับสถานะที่สามารถตรวจจับควัน 
อุณหภูมิความช่ืนหรือแมกระทั้งประตูบานและหนาตางวามีอุปกรณใดที่ทํางานผิดปกติอยู และ
สามารถแจงไปยังผูอยูอาศัยไดวา อุปกรณใดภายในบานมีการทํางานอยูหรือไมมีไฟไหมภายในบาน 
หรือแมกระทั้งสามารถบอกไดวาอุณหภูมิภายในบานมีความเหมาะสมในการอยูอาศัยหรือไม 
เซ็นเซอรอุณหภูมิความช้ืนสถานะประตูอุปกรณไฟฟาการเคลื่อนไหวภายในบานซึ่งอุปกรณ 
ตรวจจับจะเช่ือมตอกับตัวควบคุมหรือการตรวจสอบผานมอนิเตอรที่สามารถเขาดูได ทาง
อินเตอรเน็ตและยังสามารถเขาดูไดงายโดยผาน ทางคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาที่สามารถเขาใช
งานอินเตอรเน็ต โดยที่โครงงานนี้คณะผูจัดทําไดมีความตองการพัฒนาข้ึนเพ่ือความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยในท่ีพักอาศัยและการใชชีวิตประจําวัน 
 
คําสําคัญ: ระบบเฝาระวังและรักษาความปลอดภัย, อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง, ไมโครคอนโทรเลอร, 
ควบคุมอุปกรณไฟฟา 
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Smart Monitoring and Security System For Home Appliances Control 
Based On Internet Of Things 

 
Likhit  ruaysanthia, Kidsawat  boontumnuk  

Technology Electronic, Faculty of Industrial Technology, SSRU 
 

ABSTRACT 
 Nowadays, the concept of intelligent home is becoming more interesting to 
be used in everyday life as it can facilitate the control of various electrical 
appliances around from one point and easy to access various entertainment media 
information from anywhere through. The internet network makes human life always 
rely on technology in daily life. And for this reason, the safety of our daily lives is so 
many risks around, such as the residents forget to lock the house door, forget to 
lock the window, leak the cooking gas inside the kitchen, the temperature inside 
the house improper With living etc. For solving such problems The organizers saw 
That the status detector can detect smoke Temperature, pleasures, or even the 
doors and windows that have any equipment that is malfunctioning And can inform 
the residents that Any equipment in the house is working or there is no fire in the 
house. Or even able to tell whether the temperature inside the house is suitable 
for living or not Temperature sensor, humidity, door status, electrical equipment, 
home movement, equipment The detector is connected to the controller or 
monitor via a monitor that can be accessed via the Internet and can be easily 
accessed via Via a computer or portable device that can access the internet At this 
project, the organizers have a need to develop for the convenience and safety in 
the accommodation and daily living. 
 
Keyword:security SmartMonitoring and SecuritySystem, Internet Of Things 
microcontroller, Electrical control  
, 
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บทนํา 

   ในปจจุบันได มีการใช  เทคโนโลยีกันมากข้ึน
โดยเฉพาะอินเตอรเน็ต และผูคนสวนใหญ ไดมีการ
พกพาอุปกรณสมาทโฟนกันมากขึ้น และยังใชเวลา
สวนใหญอยูนอกบานกันมากกวา และยังบวกกับ
การตองมาแขงกับเวลาในการออกไปทํางาน ทาง
ผูจัดทําโครงงานน้ีจึงไดเริ่มพัฒนาโครงงานน้ีเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายใหแกผูอยูอาศัยสวนใหญจะใช
การควบคุมโดยไมโครคอนโทรเลอร 
   ผูพัฒนาเล็งเห็นวาการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัย และตรวจจับสถานการณทํางานภายใน
บานที่สามารถสั่งการทํางานเครื่องใชไฟฟาภายใน
บาน หรือสามารถตรวจเช็คสถานะของไฟภายใน
บาน ไดจากสมารทโฟน เพื่อสั่งการทํา เชนการเปด
และปดประตูและเครื่องใชไฟฟาตางๆ เพื่อชวยใหผู
อยูอาศัยมีเวลาในการออกไปทํางานมากขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.เพื่อออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
บาน  
2.เพื่อการตรวจสอบสถานะอุปกรณตางๆภายใน
บาน 
 

พ้ืนฐานและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
เมธี นามสาร (2555)ไดออกแบบและสรางระบบ
ควบคุมอุปกรณผานทางระบบอินเตอรเน็ตและ
โทรศัพทไดผลวาสามารถควบคุมอุปกรณไดทั้งสอง
ระบบและมีการแสดงผลที่หนาWebpageวามีการ
ทํางานไดจริงสวนระบบโทรศัพทมีการแสดงผล ผาน 
SMSในเบื้องตนทําใหสามารถควบคุมและตรวจสอบ
สถานะภาพการทํางานของอุปกรณไฟฟาภายใน
บานไดจากระยะไกล พรอมทั้งทําใหเกิดอํานาจใน
การตัดสินใจแกไขปญหาเม่ือเกิดเหตุการณผิดปกติ
กับตัวบานในขณะท่ีเจาของบานไมอยู เชนอัคคีภัย
หรือโจรกรรมไดในระดับหน่ึง อันเปนแนวทางใน
การบรรเทา และแกไขปญหาทางสังคมไดอีกทาง
หน่ึง นอกจากน้ันยังเปนการเพ่ิมความสะดวกสบาย

ของเจาของบาน และลดความกังวลใจของเจาของ
บานเ ม่ือต องจากบ านไปทํ างานหรื อไป เที่ ย ว
ตางจังหวัดนานทําการควบคุมอุปกรณผานหนา 
Webpage โดยเม่ือผูใชกรอก Password ถูกตอง
ผู ใ ชจะสามารถควบคุมอุปกรณผ านทางหน า 
Webpage ไดจากการทดสอบโครงงานปรากฏวา 
ในการใชงานระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตและระบบโทรศัพท สามารถ
ควบคุมการเปดปดอุปกรณไดทั้ง 8 อุปกรณ มีการ
แสดงสถานะ การทํางานบนหนา web page 
หลังจากไดทําการทดลองใชงานจริงโครงงานระบบ
ควบคุมอุปกรณไฟฟาผานเครือขายอินเทอรเน็ตและ
ระบบโทรศัพททําใหเกิดความสะดวกในการควบคุม
อุปกรณฟาในขณะที่เจาของบานไมอยูในบาน [1] 
1.เปดปดอุปกรณไฟฟาผานทางอินเตอรเน็ตได 
2.ใชงานไดงายและสะดวกสบาย 
3.ปองกันการเปดปดอุปกรณไฟฟาจากผูอ่ืนที่ไมมี
สิทธ์ิใชงาน 

วิธีการดําเนินงาน 

Andriod
SmartPhone computerUser

Router

Raspberry Pi
Ethernet 

Server

Node MCU.
ESP8266 

Door

Power
Outeiet temperature

lights Motion

on fire

Internet

Home Gateway

Home Environment

Remote and  Monitor  Environment

 
รูปที่1.ไดอะแกรมของระบบเฝาระวังและรักษา

ความปลอดภัยสําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาภายใน
บานบนพื้นฐานของอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 
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ระบบภายในบานประกอบดวยการควบคุมอุปกรณ
ไฟฟาภายในบานเเละยังสามารถเเสดงสถานะการ
ทํางานของอุปกรณตางๆภายในบาน สามาร ถ
ควบคุมหลอดไฟ 
เเอร พัดลม เเมกระทั้งประตูเเละหนาตางภายในตัว
บานไดทั้งสองเเบบ ทั้งเเบบควบคุมเเบบสวิตซที่มี
การติดตั้งไวภายในตัวบาน เเละภายในเว็บไซตผาน
ทั้งสมารทโฟนเเละคอมพิวเตอร สามารถเเสดง
สถานะอุปกรณ วามีอุปกรณสวนไหนท่ีมีการทํางาน
อยู เชน มีหลอดไฟหลอดไหนที่มีการใชงานหรือเเม
กระทั้งเเอรหรือพัดลมภายในบานทํางานอยูหรือไม 
มีการตรวจจับเเละเเจงเตือนการเคล่ือนไหว เพื่อใน
กรณีในการตรวจจับผูบุกรุกตอนที่เจาของบานไมอยู 
ระบบตรวจจับเเละระบายอากาศในกรณีเ กิด
เหตุการเเกสรั่วไหล 
 
1.รูปแบบการดําเนินงานของเครื่องมือ 
เปนรูปแบบการตรวจจับเซนเซอรเพ่ือแสดงการ
ตรวจจับของเซนเซอรและอุปกรณอ่ืนเพ่ือแสดงขึ้น 
firebase โดยมีไมโครคอนโทรเลอรเปนตัวควบคุม
ดังน้ี 
1.1.รูปแบบวงจรวัดอุณหภูมิภายในหองโดยการ
วัดแบบ2หองพรอมกัน 
วงจรแสดงอุณหภูมิและความชื้นจะแสดงบนUser 
interfaceภายในวงแลนโดยใชโดยมีเซิรฟเวอร หลัก
คือRaspberry Pi 3 และESP8266 เปนตัวประมวล
ผมแลวสงกลับเขาไปโชวบนUser interface 
1.2.วงจรแสดงการทํางานของระบบMเซ็นเซอร
โมดูลใชตรวจจับแกสLPGเพื่อแสดงการตรวจจับ
แลวโชวสถานะผานสีทางหลอดLEDเพื่อแจงเตือน 
เปนระบบการจํารองการตรวจจับแกส LPG รั่วไหล
ผานในหองครัวโดยการกําหนดการสงสัญญาณและ
แจงเตือน ถาเกิดการ รั่วไหลของแกส LPG โดยการ
มีการแจงบอกสถานะเปนหลอดLED สีแดงและสี
เขียว  สีเขียวคือปลอดภัย สีแดงคือมีแกสรั่วไหล
แลวมีการแจงไปท่ีบอรดการแจงเตือนอีกครั้งหน่ึง 
1.3.วงจรการทํางานของ PIR เซนเซอรตรวจจับ
การเคล่ือนไหวเพื่อการแจงเตือนทาง Line 

ระบบการแจงเตือนทาง Line โดยใชตัวตรวจจับ
การเคลื่อนและยังสามารถเลือกใชงานแตละตัวได
ดวยโดยมี LRD สถานะบอกการทํางานของแตละตัว
โดยสั่งการผาน User interface ระบบ Line ยัง
เชื่อมตอกับบอรดแจงเตือนดวย 
1.4.วงจรแสดงทํางานของเครื่องปรับอากาศ 
เปนระบบการทํางานตามเวลาที่กําหนดโดยมีคําส่ัง
การทํางานจากบอรด Arduino UNO ไปสั่งการที่
ดีเลยจะใหผมลมทํางานและเทอรโมอิเล็กทริก (แผน
หนารอนหลังเย็น) ทํางานพรอมกัน และ คําส่ังเวลา
หยุดคําสั่งการทํางานจะเทอร โมอิเล็กทริก (แผน
หนารอนหลังเย็น) จะหยุดกอนและพัดลมจะทํางาน
ตออีกประมาณ30วิเพื่อที่จะระบายความรอนและ
ความเย็นออกจากแผนเทอร โมอิเล็กทริก 
1.5.วงจรส่ัง Servoเพื่อเปดและปดประตูบานหรือ
หนาตาง 
เปนวงจรแสดงการสั่งการทํางานของ Servo SG90
โดยการสั่งการจาก สมารทโฟนหรือคอมพิวเตอร 
โดยการส่ังการผานวงแรนโดยมีเซิฟเวอร หลักคือ 
Raspberry Pi 3 เปนตัวกลางการติดตอกับ 
ESP8266 และสงไปท่ี servo 
1.6.การตอสวิตชเขากับรีเลยเพื่อการควบคุมได2 
แบบ 
เปนตอแบบใชสวิตชเขากับรีเลยเพื่อทําการสั่งการ 
เปด-ปด หลอดLED โดยการสั่งการผานสมารท
โฟนไฟที่รีเลย หรือการปดดวยตนเองที่สวิตช 
1.7.การตอระบบแจงเตือนและระบายอากาศเม่ือ
เกิดการรั้วไหนของแกส 
เปนระบบการแจงเตือนที่รับมาจากการตรวจจับ
แกสแลวมาทําเปนระบายอากาศ โดยมีคําส่ังดังน้ีจะ
มี Buzzer เปนตังสงเสียง Servo เปนตัวเปด
หนาตาง รีเลยจะเปนตัวสั่งใหพัดลมทํางาน แลวมี
อีกคําสั่งหน่ึงจะสงไปท่ีบอรด ESP8266 จะทํา
หนาที่สงไปท่ี LINE ของผูที่อยูในบาน 
1.8.วงจรเปด-ปดไฟ 
ระบบเปด-ปดไปภายในบานเปนแบบจําลองโดยส่ัง
การในหนาUser interface โดยการส่ังการจะผาน
วงแรนโดยใชสมารทโฟนหรือPC โดยมีRaspberry 
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Pi เปนหัวใจหลักในการรับและสงไปยัง บอรด
ESP8266 เม่ือรับคําสังมาก็จะสงไปท่ีรีเลย โดยการ
ตอของเราจะสามารถปด-เปดได2ทางคือคําสั่งมา
จากUser interfaceและปด-เปดไดที่สวิตช 
1.9.แบบวงจรการแปลงไฟจาก 12V ใหลงเหลือ
2.7V1 
การแปลงไฟจาก 12V ใหเหลือ 2.7V หรือจาก 5V 
ใหเหลือ2.7Vเพ่ือทําการตอเขากับบอรดRaspberry 
Pi 3 เพราะวาบอรดRaspberry Pi 3 ของขา GPIO 
ตาง ๆ สามารถรับไฟเขาสูงสุดไดแค 3.3Vเพื่อที่จะ
ทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของไฟหลอด 
LEDบอรดอาดู โน เมกาหรืออุปกรณตางๆที่ เ รา
ตองการตรวจสอบ 
1.10.วงจรแสดงการทํางานตรวจจับสถานการณ
เปด-ปดของประตูบาน 
ระบบการตรวจจับสถานการณเปด -ปดของประตู
บานโดยแสดงบน User interface 
1.11วงจรแสดงการทํางานของกาตรวจสอบ
สถานการณทํางานของระบบตาง ๆ
การตอวงจรแสดงสถานการณทํางานของระบบตาง 
ๆ โดยจะถูกสงไปแสดงไปบน User interface 
 

 
รูปที่2.ชุดตนแบบ 

 
2.ซอฟตแวรที่ใชในการสรางและพัฒนา  
2.1Node-red 
Node-RED เปนเครื่องมือการเขียนโปรแกรม
สําหรับเชื่อมตออุปกรณฮารดแวร API และบริการ
ออนไลนเขาดวยกันในรูปแบบใหมและนาสนใจ มัน
มีโปรแกรมแกไขบนเบราวเซอรที่ทําใหงายตอการ

โยงเขาดวยกันโดยใชหลากหลายโหนดในจานสีที่
สามารถปรับใชกับรันไทมในคลิกเดียว[2] 
2.2MQTT 
ยอมาจากMessageQueueTelemetryTransport 
เปนโปรโตคอลประยุกตที่ใชโปรโตคอล TCP เปน
รากฐาน ออกแบบมาสําหรับงานที่ตองการๆ สื่อสาร
แบบเรียลไทมแบบไมจํากัดแพลตฟอรม หมายถึง
อุปกรณทุกช้ินสามารถสื่อสารกันไดผาน MQTT[3] 

. Arduino 

 โครงการที่นําชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล
ตา งๆมาใช รวม กันในภาษาCซ่ึงภาษาCน้ี เปน
ลักษณะเฉพาะคือมีการเขียนไลบารี่ของArduino
ขึ้นมาเพื่อใหการส่ังงานไมโครคอนโทรลเลอรที่
แตกตางกัน สามารถใชงานโคดตัวเดียวกันได โดย
ตัวโครงการไดออกบอรดทดลองมาหลายๆรูปแบบ 
เพื่อใชงานกับ IDE[4] 
 

 
รูปที่3.หนาตางควบคุม user interface 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในบทน้ีจะเปนการทดลองและบันทึกผลของระบบ
เฝาระวังและรักษาความปลอดภัยสําหรับควบคุม
อุ ป ก รณ ไ ฟ ฟ า ภ า ย ใ นบ า นบ นพื้ น ฐ า น ข อ ง
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งตามท่ีไดออกแบบสรางขึ้น
เพื่อใหบรรลุขอบเขตและวัตถุประสงคของโครงงาน 
การเก็บรวบรวมผลวิธีการเฉลี่ยคาสูงสุดและต่ํา สุด 
ของกระแสไฟฟาโดยมีแหลงจาย 220v 12v 5v 
เม่ือไดมีการเปดการทํางานระบบตาง ๆ 
๑.กระแสโดยมีแหลงจาย220v จะทําการกินกระแส
ที่ 0.73A  ที่จายใหกับการแปลง ไฟ 5v 12v 
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๒.กระแส ไฟที่จายใหกับระบบ control โดยมี
แหลงจาย 5v จะทําการกินกระแส ไฟสูงสุด2.14A 
และการกินกระแสต่ํา สุด 1.60A  
๓.กระแส ไฟที่จายใหกับหลอดLED พัดลม จะมีการ
กินกระแสสูงสุด 1.92A คากลางในการกินกระแส 
ไฟ คือ 1.74A และการกินกระแสต่ํา สุดคือ 0.67A 
๔.กระแส ไฟที่จายใหกับระบบเครื่องปรับอากาศ 
12v จะทําการกินกระแสสูงสุด 3.01A และการกิน
กระแสคากลางคือ 1.92Aและการกินกระแสคาที่ต่ํา
ที่สุดคือ 0.44A   
๕.การแจงเตือนทางline จากผลการทดลองสามารถ
สงไดดีเยี่ยมแตการสงก็ยังมีการหนวงเวลาในกอสง
อยู 
๖.การวัดและแจงเตือนการรั่วไหลของแกสสามารถ
ทํางานไดอยางรวดเร็วจากการทดลองสามารถ
ตรวจจับใชเวลาไมถึง1วินาที 
๗.จากผลทดสอบเซนเซอรประตูหนาบานสามารถ
ทํางานไดดีผลการแสดงทางมอนิเตอรสามารถแดสง
การเปดปดไดอยางรวดเร็วเวลาในการแสดงคาใช
เวลาไมถึง1วินาที 
 
1.การวัดกระแสโดยการเปดระบบOnline โดยให
รอรับคําสั่ง 

 
ตารางท่ี1.การใชกระแสของ บอรด ESP8266 กับ 

Raspberry Pi 3 
 

โดยการใชแหลงจาย 5V โดยปลอยใหกับบอรด 
ESP8266 และปลอยใชกลับบอรดRaspberry Pi 3  
โดยการเปดระบบ Online โดยใหรอรับคําสั่งโดยมี
การวัดกระแสที่ใชงานโดยการวัดจํานวน 10 ครั้ง 

 
2. การวัดกระแสโดยโดยการเปดระบบOnline 
โดยใหสั่งการเปดระบบทั้งหมด 

 
ตารางท่ี2.การใชกระแสของ บอรด ESP8266 กับ 

Raspberry Pi 3 
 
โดยการใชแหลงจาย 5V โดยปลอยใหกับบอรด 
ESP8266 และปลอยใชกลับบอรดRaspberry Pi 3  
โดยการเปดระบบ Online โดยใหสั่งการเปดระบบ
ทั้งหมดโดยมีการวัดกระแสท่ีใชงานโดยการวัด
จํานวน 10 ครั้ง 
 
3.วัดการใชกระแส ไฟของELD 

 
ตารางท่ี3.การวัดใชกระแส ไฟของ LED 

 
การวัดการใชกระแส ไฟของ LED โดยการปลอยแห
ลงจาย 12 V แลวทําการเปดหลอดไฟ LED เพิ่ม
ตั้งแต1 ไปจนถึง12 หลอด โดยการวัดเปด1ดวงแลว
วัดเปด2ดวงแลววัดทําไปจนถึง12ดวง 

 
4.การวัดการกินกระแส ไฟของ Servo 

 
ตารางท่ี4.การใชกระแสของ Servo 
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Online Servo (โดยเปดระบบการทํางาน ) 
แหลงจาย 5V Servoที่ใชทั้งหมด3ตัววัดกระแสรวม
ของบอรดทั้งหมดที่ Online รับคําสั่งของบอรด 
ESP 8266 กระแสที่กิน 1.74 Aตัวสั่งการบอรด
Raspberry Pi 3  กระแสที่กิน 0.07Aโดยการแบง
วัด Servo ทั้งหมด 3ตัวโดยการวัดการใชกระแส
จํานวน 10ครั้ง 
 
5.วัดกระแสโดยการทํางานของแอรกราฟคาความ
เย็นของแอร 
 

 
ตารางท่ี5.การกินกระแสของภายในระบบของแอร 

 
วัดกระแสโดยการทํางานของแอรใชแหลงจาย 5V
วัดกระแสรวมของบอรดทั้งหมดท่ีรับคําสั่งของบอรด 
ESP 8266 ตอนที่เปดระบบของแอร กระแสที่ใชคือ
1.74 A และตัวสั่งการบอรดRaspberry Pi 3โดย
การวัดกระแสตอนท่ีแอรทํางานกระแสที่ ใชคือ 
0.12AและArduino UNO คือตัวควบคุมการส่ังการ
ของแอรกระแสที่ใชคือ 0.65A ภายในระบบของ
แอรจะใชแรงดันไฟ 12 V โดยการวัดกระแสจะทํา
การวัดท้ังหมด10ครั้ง 
6.การทดสอบของ Passive infrared (PIR)  

 

รูปที่4.ระยะและองศา 
ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร ต ร ว จ จั บ    Passive 
infrared(PIR)  มีการดีเลของตัวเซนเซอร   วินาที
และสามารถสั่งการทํางานตอเน่ือง0-5 นาที ขึ้นอยู
กับการตั้งคาที่ตัวเซนเซอรการเริ่มจับการเคล่ือนไหว
ของเซนเซอรเริ่มที่ระยะ 0-3 เมตร เพราะมีพื้นบาน
สูฝาเพดานทั่วไปความสูงมาตรฐานท่ีนิยมใชกัน
ประมาณ 2.5-2.8 เมตร หรือหากชอบโปรงหนอย
ประมาณ 2.8 – 3.2 เมตรการทดลองในระยะ 3
เมตร 10 ครั้งในระยะองศาของหนาจับที่ 140 องศา 
 
7.การทดสอบการแจงเตือนผาน Line 
มีการเคลื่อนไหวภายในบานโดยการทดสอบทีละตัว
วาสง มีการสงแบบสุมหรือเปลา โดยการแบ ง 
Motionทั้งหมด  3Motion คือ Motionที่1คือ
เดินหนาบาน Motion2 เดินหองน่ังเลน Motion3
เดินขางบาน โดยการทดสอบทั้งหมด 10 ครั้ง 

 
 

รูปที่5.การแจงเตือนผาน line 
 

8.การทดสอบตรวจจับแกสร่ัวภายในบาน 

 
 

ตารางท่ี6.แสดงผลการทดลองเซนเซอรแกส 
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โดยการทดลองจะปลอยแกสโดยใชไฟแช็คในการ
ปลอยแกส ในระยะห าง  5เซนติ เมตรโดยการ
ตรวจจับจะใชเวลาเทาไหลในการจับและการทํา
แสดงบนมอนิเตอรใชเวลา ก่ีวินาที โดยมีการทดลอง
10 ครั้ง 
 
9.ทดสอบเซนเซอรประตูหนาบาน 

 
โดยการทดลองจะจับเวลาในการแสดงคาของ
เซนเซอรประตูบน มอนิเตอรโดยระยะหางของ
เซนเซอรจะทํ าการ เป ล่ียนค าคื อระหวาง3 -4 
เซนติเมตร ทําการทดลองทั้ง หมด10 ครั้ง โดยการ
จับเวลาเปนวินาที 
 

ตารางท่ี7.แสดงผลการทดลองเซนเซอรประตู 
 

ปญหาและอุปสรรคการพัฒนา 
1.การวัดอุณหภูมิมีการตรวจจับชา 
2.การทํางานของอุปกรณ  รี เลย เ ม่ือใช ไปเปน
เวลานาน จะมีปญหาในการส่ังเปด -ปด เน่ืองจาก
หนาสัมผัสของตัวรีเลย มีการเกิดคราบเขมา จึงทํา
ใหตัวเซนเซอรอาจไมเชื่อมถึงกัน 
3.หนาตางควบคุม user interface ยังไมสามารถ
เขาควบคุมไดจากนอกวงแลน 
4.การแจงเตือนผาน line มีการสงขอความชาและ
ยังมีการสุมในการสงขอความ 
 

 

ขอเสนอแนะ 
1.ควรศึกษาคนควาระบบรักษาความปลอดภัยตาง 
ๆเพื่อใหตัวบานมีระบบรักษาปลอดภัยใหมากที่สุด 
2.ในโครงงานยังขาดงบประมาณในการพัฒนามาก
เพราะอุปกรณตาง ๆมีราคาท่ีแพง 
3.ทีมงานยังขาดประสบการณในการวางอุปกรณ
ตาง ๆ จึงทําใหอุปกรณทํางานไมเต็มที่จึงควรศึกษา
อุปก รณ ต า ง  ๆ ให ลึ ก ม า กขึ้ นห รื อส อบ ถา ม
ผูเชี่ยวชาญ 
4.ควรศึกษาระบบ แอพพลิเคชั่นเพื่อการส่ังงานของ
ระบบรักษาความปลอดภัยใหรวดเร็วและงายตอการ
ควบคุมและสั่งงานของระบบตาง ๆ 
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