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บทคัดยอ  

  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง และ 2) ประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน       

5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห เปนขั้นตอนการกําหนดองคประกอบของระบบ ขั้นที่ 2 ขั้นการออกแบบ เปน

ขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนการทํางานของระบบ และการออกแบบจอภาพ ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนา

อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิและควัน และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ขั้นที่ 4 ขั้นการทดลองใช เปนขั้นตอนการทดสอบระบบ

เพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น และขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล เปนขั้นตอนการประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยโดยผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 คน  

ผลการวิจัย พบวา 1) ระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง

ประกอบดวยสวนประกอบ 2 สวน คือ อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิและควัน และเว็บแอปพลิเคชัน และ 2) ผูเชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นวาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 100 และมีความคิดเห็นวาสามารถนําไปใชในการแจง

เตือนการเกิดอัคคีภัยไดจริง 

 

คําสําคัญ: ระบบแจงเตือนอัคคีภัย  แอปพลิเคชันไลน  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 
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Abstract 

 

The objectives of this research were 1) to develop the fire notification system via line application 

with internet of things technology, and 2) to evaluate the fire notification system developed by researcher. 

The research procedure was consisted of 5 steps as follows: The 1st step was analysis. The system’s 

components were analyzed. The 2nd step was design. The system’s procedures and screen were designed. 

The 3rd step was development. The temperature and smoke detectors and web application were developed. 

The 4th step was implementation. The system was tested for improvement. The 5th step was evaluation. 

The fire notification system was assessed by 3 experts. 

The research results revealed as follows : 1) the fire notification system via line application with 

internet of things technology consisted of 2 parts were temperature and smoke detectors and web application, 

and 2) the opinion of the experts on the fire notification system was at 100.00 % and it can be used for 

fire notification.  

 

Keywords: fire notification system, line application, internet of things technology 
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1. บทนํา  
 

อัคคีภัยเปนสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดบอยครั้ง สามารถเผาผลาญทรัพยสินใหวอดวายไดภายในเวลาชั่วนาที สรางความ

สูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และเศรษฐกิจของประเทศมากมายมหาศาล สาเหตุการเกิดอัคคีภัยสวนใหญมักเกิดจากความ

ประมาทและขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะในที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนยการคา โรง

มหรสพ ฯลฯ เน่ืองจากเปนสถานที่ที่มักจะมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความรอน และอ่ืน ๆ ที่เอ้ือตอ

การเกิดอัคคีภัย (กระทรวงมหาดไทย, 2556) ความรอนของไฟที่ขาดการควบคุมดูแล จะทําใหเกิดการติดตอลุกลามไปตาม

บริเวณที่มีเชื้อเพลิง เกิดการลุกไหมตอเน่ือง หากปลอยเวลาของการลุกไหมนานเกินไป จะทําใหเกิดการลุกลามมากยิ่งขึ้น 

สภาวะของไฟจะรนุแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมมีเชื้อเพลิงหนุนหรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามาก ความรอนแรงก็จะมาก

ยิ่งขึ้น ส่ิงที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ไดแก เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุใด ๆ ที่มีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซที่อยูใน

ภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือ จากการสันดาปเอง (คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาต,ิ 2558)  

อัคคีภัย เปนภัยใกลตัวที่เกิดขึ้นบอยครั้งและกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศไทยจํานวนมหาศาล (กระทรวงมหาดไทย, 2559) จากสถิติการเกิดอัคคีภัย ตั้งแตป 2532 ถึง 2558 พบวา มี

อัคคีภัยเกิดขึ้นจํานวน  55,437 ครั้ง มีผูบาดเจ็บ 4,926 คน เสียชีวิต 1,916 คน มูลคาความเสียหาย 33,012,504,868 บาท 

(กระทรวงมหาดไทย, 2558) และมีแนวโนมเพิ่มความถี่และความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในอาคารสูง บานเรือนที่อยูอาศัย 

อาคารสํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ (กระทรวงมหาดไทย, 2559) จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบการปองกัน การ

เตรียมความพรอม และการสรางภูมิคุมกันในการจัดการสาธารณภัยของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลัก  “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ”อันประกอบดัวย ความมีเหตุผล และความพอประมาณในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันที่ดีตอ

การรูรับปรับตัวกับผลกระทบและความเปล่ียนแปลง โดยอาศัยความรูและคุณธรรมในการจัดการสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตไดอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การลดความเส่ียงจากสา

ธารณภัย ไดแก การปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม (คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาต,ิ 2558) ความสําคัญในการปองกันและระงับอัคคีภัย จะชวยใหสามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่อาจะ

เกิดขึ้นใหมีนอยที่สุด  (กระทรวงมหาดไทย, 2556) ระบบปองกันภัยจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยลดระดับความเส่ียง ความ

รุนแรง และมูลคาความเสียหาย (ธัญญรัตน พุฒผ้ึง และคณะ, 2560) ที่เกิดจากอัคคีภัยได 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยขึ้น เพื่อเฝาระวังและลด

ความเส่ียงจากอัคคีภัย โดยใชเซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้น และควัน เปนตัวตรวจสอบสาเหตุเบื้องตนที่อาจกอใหเกิด

อัคคีภัย แลวสงสัญญาณไปยังบอรดควบคุม และทําการแจงเตือนไปยังผูเก่ียวของผานแอปพลิเคชันไลน เพื่อจะไดทําการยับยั้ง

และไมใหไฟลุกลาม เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (2558) ที่สนับสนุนใหมี

การศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนําองคความรู และเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาพัฒนาและประยุกตใชเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ดวยการเสริมสรางกระบวนการและ

วิธีการเตือนภัย โดยจัดทํา เว็บเซอรวิส (Web Service) ในการนําเสนอขอมูล และโมไบลแอปพลิเคชัน (Mobile 

Application) เพื่อเปนชองทางในการใหบริการขอมูล และการแจงเตือนภัยใหแกประชาชนผานสมารทโฟน (Smart Phone)  

หรือแท็บเล็ต (Tablet) และสอดคลองกับนโยบายดานการลดความเส่ียงและปองกันอัคคีภัยที่สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบ

แจงเหตุเพลิงไหมใหมีประสิทธิภาพผานชองทางการส่ือสารที่เชื่อมโยงกับประชาชนไดงายและรวดเร็ว เชน ทางโทรศัพท 

อินเทอรเน็ต แอปพลิเคชันในสมารทโฟน วิทยุ โทรทัศน เครือขายสังคมออนไลน เปนตน เพื่อใหประชาชนมีการเตรียมพรอม

รับสถานการณไดอยางทันทวงท ี (กระทรวงมหาดไทย, 2559) 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง  

 2.2 เพื่อประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 3.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

  3.1.1 อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทําใหเกิดการติดตอลุกลามไปตาม

บริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเน่ือง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมที่มีเชื้อเพลิงหนุนเน่ือง หรือมีไอของ

เชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น (คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต,ิ 2558) 

  3.1.2 การปองกันอัคคีภัยสามารถกระทําได 2 ลักษณะ ดังน้ี (สันติสุข ธัญญาละ และประจักษ ยานะโส, 2556) 

   3.1.2.1 การปองกันอัคคีภัยวิธีพาสซีฟ (Passive) 

    1) การจัดวางผังอาคารใหปลอดภัยตออัคคีภัย คือการวางผังอาคารใหสามารถปองกันอัคคีภัยจาก

การเกิดเหตุสุดวิสัยได มีวิธีการ ไดแก เวนระยะหางจากเขตที่ดินเพื่อกันการลามของไฟตามกฎหมาย การเตรียมพื้นที่รอบ

อาคารสําหรับเขาไปดับเพลิง เปนตน  

    2) การออกแบบอาคารใหตัวอาคารมีความทนไฟ หรืออยางนอยใหมีเวลาพอสําหรับหนีไฟได 

นอกเหนือจากน้ันตองมีการออกแบบที่ทําใหการเขาดับเพลิงทําไดงาย และการอพยพคนออกจากอาคารไดสะดวก มีทางหนีไฟ

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 

   3.1.2.2 การปองกันอัคคีภัยวิธีแอกทีฟ (Active) 

    1) ระบบสัญญาณแจงเหตุเตือนภัย เปนระบบที่บอกใหคนในอาคารทราบวา มีเหตุฉุกเฉิน จะไดมี

เวลาสําหรับการเตรียมตัวหนีไฟ หรือดับไฟได มีอุปกรณในการเตือนภัย 2 แบบ คือ อุปกรณตรวจจับเพลิงไหม (Fire 

Detector) ไดแก อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) และอุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) อีกแบบหน่ึง

คือ อุปกรณแจงเตือนดวยมือ เปนอุปกรณที่ใหผูพบเหตุเพลิงไหมทําการแจงเตือนมีทั้งแบบมือดึงและผลัก 

    2) ระบบดับเพลิงดวยนํ้า คือระบบที่มีการเก็บกักนํ้าสํารอง ที่มีแรงดันพอสมควร และเม่ือมีเหตุเพลิง

ไหมจะสามารถใชระบบดับเพลิงในการดับไฟได ระบบน้ีประกอบดวย ถังนํ้าสํารองดับเพลิง และประกอบดวย ระบบสงนํ้า

ดับเพลิง ไดแก เครื่องสูบระบบทอแนวตั้งแนวนอน หัวรับนํ้าดับเพลิง สายสงนํ้าดับเพลิง หัวกระจายนํ้าดับเพลิง นอกจากน้ียัง

มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยที่เครื่องอยูบนเพดานหอง จะทํางานเม่ือมีปริมาณความรอนที่สูงขึ้นจนทําใหสวนที่เปนกระเปาะ

บรรจุปรอทแตกออก แลวนํ้าดับเพลิงที่ตอทอไวก็จะกระจายลงมาดับไฟ 

    3) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เปนอุปกรณขนาดเล็ก ขางในบรรจุสารเคมีสําหรับดับเพลิงแบบตาง ๆ 

ในกรณีที่เพลิงมีขนาดเล็กสามารถใชเครื่องดับเพลิงขนาดเล็กหยุดยั้งการลุกลามของไฟ  

    4) ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิงสําหรับอาคารสูง กฎหมายจะกําหนดใหมีลิฟตสําหรับพนักงาน

ดับเพลิงทํางานในกรณีไฟไหม โดยแยกจากลิฟตใชงานปกติ ซ่ึงจะทําใหการผจญเพลิงและการชวยเหลือผูประสบเหตุทําได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

    5) ระบบควบคุมควันไฟ การสําลักควันไฟเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเหตุไฟไหมอาคารจึงตอง

มีระบบที่จะทําใหมีการชะลอการแพรของควันไฟ โดยมากจะใชการอัดอากาศลงไปในจุดที่เปนทางหนีไฟ โถงบันได และโถง

ลิฟต โดยไมใหควันไฟลามเขาไปในสวนดังกลาว เพิ่มระยะเวลาการหนีออกจากอาคาร และมีการดูดควันออกจากตัวอาคาร

ดวย เพราะฉะน้ันจึงตองมีความปลอดภัยในอาคารโดยตองใชอุปกรณตาง ๆ ในการติดตั้งดูแล เชน อุปกรณตรวจจับควัน ถา

อุปกรณติดตั้งดีและถูกตองจะชวยเพิ่มความม่ันใจใหกับผูอยูอาศัยได 
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  3.1.3 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things) เปนแนวคิดที่อธิบายความเปล่ียนแปลงของ

นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม และระบบมวลชน ที่จะทํา

ใหทุกสรรพส่ิงของทุกอยางในสภาพแวดลอมทั่วไปของมนุษย ใหสามารถส่ือสารหรือเชื่อมตอกับวัตถุหรือสรรพส่ิง ใหสามารถ

ตรวจสอบ ควบคุม ส่ังการ หรือประมวลผลในการเก็บรวบรวมและแลกเปล่ียนขอมูลตาง ๆ กันได ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

ดวยการฝงเซ็นเซอรและเชื่อมตอกับสรรพส่ิงหลากหลายชนิด ไมวาจะเปนเครื่องจักรดิจิตอล เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟา 

วัตถุส่ิงของ สัตว หรือมนุษย และการระบุตัวตนใหสามารถส่ังการควบคุมใชงานอุปกรณ เก็บรวบรวมขอมูล ส่ือสาร แลกเปล่ียน 

หรือการถายโอนขอมูล ผานเครือขายอินเทอรเน็ตได ซ่ึงแตกตางจากการส่ือสารแบบเดิมที่เปนแบบมนุษยกับมนุษย หรือ

มนุษยกับคอมพิวเตอรเทาน้ัน โดยเปนวิวัฒนาการมาจากการหลอมรวมกันของเทคโนโลยีตาง ๆ ไดแก เทคโนโลยีไรสาย 

(Wireless Technology) ไมโครเทคโนโลยี (Micro Electro-mechanical) ไมโครเซอรวิส (Microservices) และอินเทอรเน็ต 

(วิวัฒน มีสุวรรณ, 2559) 
 

 3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  3.2.1 ยุทธนา ดีเทียน และธงรบ อักษร  )2560) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ระบบแจงเตือนอัคคีภัยผานเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนที่ โดยใชอาดุยโน (Arduino) เปนตัวประมวลผล รับคามาจากเซ็นเซอรตรวจจับควันกับแกส และเปลวไฟ เม่ือ

ประมวลผลแลวระบบจะสงการแจงเตือนไปยังอุปกรณที่กําหนดไวคือ อุปกรณแจงเตือนดวยเสียง แสงไฟ และ เอสเอ็มเอส 

(SMS) โดยใชโมดูลการส่ือสารระบบจีเอสเอ็ม (GSM) ดวยฟงกชันเอสเอ็มเอส พบวา ระบบแจงเตือนอัคคีภัยสามารถแจงเตือน

ผูอยูอาศัยไดแมผูอยูอาศัยจะไมไดอยูในที่เกิดเหตุ สามารถชวยเพิ่มการดูแลและเฝาระวังอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.2.2 สันติสุข ธัญญาละ และประจักษ ยานะโส (2556) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ตนแบบจําลองระบบปองกันและ

แจงเตือนเพลิงไหม โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุมการทํางาน การออกแบบจะทําการจําลองหองพักอาศัยภายใน

อาคารเพื่อติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน พบวา เครื่องตรวจจับควันสามารถตรวจจับควันได จะทําการสงสัญญาณไปยังชุดควบคุม

และทําการแจงเตือนไปยังผูควบคุมดูแลอาคารและผูพักอาศัย และพบวาเครื่องตรวจจับควันในแตละกรณีไดผลการทดลอง

ออกมาแตกตางกัน เพราะเครือขายที่ใชไมเหมือนกันจึงทําใหคาที่ไดมาจะไมเทากัน ระยะเวลาสงเอสเอ็มเอสจะไมเทากัน การ

สงขอความของเครื่องจําลองระบบปองกันและแจงเตือนเพลิงไหมจะไมสามารถสงขอความพรอมกันครั้งเดียวได  เน่ืองจาก

โปรแกรมที่ออกแบบไวจะสงขอความเอสเอ็มเอส รันคําส่ังทีละบรรทัดตอเบอร 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ขั้นตอนการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 

ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 

 4.1 ข้ันการวิเคราะห เปนขั้นตอนการกําหนดองคประกอบของระบบ โดยวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี 

  4.1.1 อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน ประกอบดวย 1) โนดเอ็มซียู (NodeMCU) เปนไมโครคอล

โทลเลอร ทําหนาที่ควบคุมดีเอชทีสิบเอ็ด (DHT11) ในการวัดอุณหภูมิ และควบคุมอีเอสพีแปดสองหกหก (ESP8266) ในการ

เชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบไรสาย 2) ดีเอชทีสิบเอ็ด เปนเซ็นเซอรที่ใชในการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ 3) สายไฟ ใช

สําหรับเชื่อมตออุปกรณ 4) ตัวตานทานขนาด 330 โอหม ใชสําหรับลดกระแสไฟฟาที่จายไปยังดีเอชทีสิบเอ็ด และ 5) เอ็มคิวทู 

(MQ-2) เปนเซ็นเซอรที่ใชในการวัดควันและแกส  

  4.1.2 แอปพลิเคชันแจงเตือนอัคคีภัย จะตองสามารถทํางานไดตลอดเวลา  และควรใหผูใชงานสามารถกําหนด

ปริมาณอุณหภูมิ ความชื้น และควันเพื่อใชเปนเงื่อนไขสําหรับการแจงเตือนไปยังผูเก่ียวของผานแอปพลิเคชันไลน 
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 4.2  ข้ันการออกแบบ เปนขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดของสวนประกอบของระบบดังน้ี 

  4.2.1 ออกแบบกระบวนการทํางานของระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการทํางานของระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย 
 

  4.2.2 การออกแบบจอภาพ เปนการออกแบบหนาจอสําหรับแสดงสวนประกอบของระบบแจงเตือนการเกิด

อัคคีภัย ไดแก หนาจอการเขาสูระบบ หนาจอหลักสําหรับผูใช หนาจอการแสดงผลผานโทรศัพทมือถือ เปนตน 
 

 4.3 ข้ันการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนาระบบตามที่ไดออกแบบไวในขั้นการออกแบบ ดังน้ี 

  4.3.1 พัฒนาอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน ผูวิจัยเลือกใชบอรดควบคุมชนิดโนดเอ็มซียูเวอรชัน 

3 เน่ืองจากเปนบอรดรุนใหมที่มีขนาดของหนวยความจํามากกวารุนกอน อีกทั้งยังมีโมดูลที่ใชในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไร

สายติดตั้งมากับบอรดทําใหใชงานไดสะดวก ใชเซ็นเซอรตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นชนิดดีเอชทีสิบเอ็ด เน่ืองจากมี

คุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงาน ใชอาดุยโนไอดีอี (Arduino IDE) เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ และ

ใชเซิรฟเวอรอันโตในการเชื่อมโยงอุปกรณเขากับแพลตฟอรมอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 

  4.3.2 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยใชไมโครซอฟตวิชวลสตูดิโอคอมมิวนิตี สองพันสิบเจ็ด (Microsoft Visual 

Studio Community 2017) เปนเครื่องมือในการพัฒนา และใชภาษาซีชารป (C#) และเอเอสพีดอทเน็ต (ASP.Net) ในการ

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เน่ืองจากเปนเครื่องมือที่ มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ใชงานไดงาย และใชจาวาสคริปต 

(JavaScript) เขามาชวยเสริมการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 4.4 ข้ันการทดลองใช เปนขั้นตอนการทดลองและทดสอบการทํางานโดยผูวิจัยและอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร C210 ที่มีขนาดประมาณ 8X12 เมตร โดยกําหนดเงื่อนไขในการแจงเตือน คือ ความชื้นไมเกิน 

80% อุณหภูมิไมเกิน 60 องศาเซลเซียส และปริมาณควันไมเกิน 300 EMF โดยมีการทดสอบ 2 สวน ดังน้ี 

  4.4.1 การทดสอบทีละสวน มีการทดสอบ ดังน้ี 

   4.4.1.1 ทดสอบอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ควัน และความชื้น โดยทดสอบวาอุปกรณสามารถตรวจวัด

อุณหภูมิ ควัน และความชื้นไดจริงหรือไม 

   4.4.1.2 ทดสอบการสงคาจากอุปกรณตรวจวัดมายังเซิรฟเวอรอันโต เพื่อทดสอบวาคาที่ตรวจวัดไดสง

มายังเซิรฟเวอรอันโตไดถูกตองหรือไม 

   4.4.1.3 ทดสอบสวนของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อดูการทํางานของหนาเว็บทั้งหมด วาทํางานไดถูกตองและ

ครบถวนหรือไม และตรวจสอบวาอุณหภูมิที่แสดงบนหนาเว็บตรงกับอุณหภมิูที่วัดไดจากอุปกรณหรือไม  
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   4.4.1.4 ทดสอบการสงขอมูลจากเว็บไปยังเซิรฟเวอรอันโต เพื่อตรวจสอบวาสามารถสงขอมูลไปยัง 

เซิรฟเวอรอันโตไดถูกตองหรือไม 

   4.4.1.5 ทดสอบการอานคาจากเซิรฟเวอรอันโต เพื่อดูวาอุปกรณตรวจวัดสามารถอานคาที่สงจากเว็บ

มายังเซิรฟเวอรอันโตไดถูกตองหรือไม 

   4.4.1.6 ทดสอบการสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน เพื่อทดสอบวาเม่ือกําหนดใหเงื่อนไขการ

แจงเตือนเปนจริง คือ ปริมาณอุณหภูมิ ควัน และความชื้นที่อานไดสูงกวาคาที่กําหนดจะมีการสงขอความแจงเตือนหรือไม 

และเม่ือเงื่อนไขเปนเท็จการแจงเตือนจะหยุดหรือไม 

  4.4.2 การทดสอบรวม เปนการทดสอบเม่ือนําสวนตาง ๆ มารวมเขาดวยกันเรียบรอยแลว เพื่อตรวจสอบวา

ระบบสามารถทํางานไดอยางถูกตองและสมบูรณหรือไม หากมีขอผิดพลาดจะไดทําการปรับปรุงแกไขและทําการทดสอบใหม

จนกวาระบบจะทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 

 4.5 ข้ันการประเมินผล เปนขั้นตอนการนําระบบแจงเตือนอัคคีภัยที่พัฒนาขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญประเมิน โดย

ผูเชี่ยวชาญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทที่มีผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย และมีประสบการณใน

การประเมินระบบงานคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน ประเมินประสิทธิภาพของระบบแจงเตือนอัคคีภัยที่พัฒนาขึ้น 
 

5. ผลกการวิจัย 
 

 5.1 ผลการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเนต็ของสรรพส่ิง 

  ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของ

สรรพส่ิง ไดระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย ประกอบดวย 2 สวนประกอบ ดังน้ี  

  5.1.1 อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน 

   อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน จะทํางานอยูตลอดเวลาโดยมีโนดเอ็มซียูเปนไมโครคอลโทล

เลอรควบคุมดีเอชทีสิบเอ็ดในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น และสงขอมูลที่ตรวจวัดไดไปยังเซิรฟเวอรอันโต รวมถึงรับ

ขอมูลการตั้งคาการแจงเตือนที่ผูใชทําการตั้งคาบนเว็บแอปพลิเคชันผานทางเซิรฟเวอรอันโต การติดตอกับอันโตจะใชไลบรารี่

และฟงกชันที่อันโตไดพัฒนาขึ้นผานการเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสายดวยอุปกรณอีเอสพีแปดสองหกหกที่ติดตั้งมากับ 

โนดเอ็มซียู และอุปกรณน้ีจะทําหนาที่สงขอความการแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน ตัวอยางอุปกรณตรวจวัด ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน 
 

 เซิรฟเวอรอันโตจะทําหนาที่เปนส่ือกลางในการส่ือสารระหวางโนดเอ็มซียูกับเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น ใน

ขณะเดียวกันอันโตจะบันทึกขอมูลเก็บไว และอัพเดตขอมูลตลอดเวลา การติดตอกับโนดเอ็มซียูจะติดตอผานไลบรารีที่ทีมงาน

อันโตพัฒนาขึ้น และการติดตอกับเว็บแอปพลิเคชันจะติดตอในรูปแบบเอชทีทีพีเอพีไอ  (HTTP API) โดยจะใชเอชทีทีพีเก็ต 
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(HTTP GET) ในการดึงขอมูลไปใชในการประมวลผล และใชเอชทีทีพีเซต (HTTP SET) ในการรับขอมูลกลับมา ซ่ึงทุกครั้งจะมี

การคืนคากลับมาในรูปแบบของเจซัน (JSON)  

  5.1.2 เว็บแอปพลิเคชัน 

   เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นแบงผูใชงานออกเปนสองกลุมคือ กลุมผูดูแลระบบ และกลุมผูใชงานทั่วไป 

โดยกลุมผูดูแลระบบจะตองปอนชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ เม่ือเขาสูระบบแลวจะปรากฏหนาเว็บหลักสําหรับใชงาน 

ตัวอยางดังภาพที่ 3 หรือหนาหลักสําหรับใชงานผานโทรศัพทมือถือ ตัวอยางดังภาพที่ 4 (ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 หนาเว็บหลักสําหรับใชงาน 
 

 หนาเว็บหลักสําหรับใชงานเปนหนาเว็บสําหรับแสดงอุณหภูมิ ควัน และความชื้นทีด่ึงขอมูลมาจากอันโต ผูดูแลระบบ

สามารถกําหนดเวลา อุณหภูมิ ปริมาณควัน กําหนดการเปดหรือปดการแจงเตือน สามารถเลือกโทรหมายเลขฉุกเฉินไปยัง

สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ และหนวยกูภัยที่กําหนดไวได และสงขอมูลไปยังอันโตเพื่อใหอุปกรณรับขอมูลน้ีไปใชในการ

ตรวจสอบและสงการแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน สวนกลุมผูใชงานทั่วไปสามารถดูอุณหภูมิ ควัน ความชื้น และไดรับ

ขอความแจงเตือนกรณีที่ปริมาณอุณหภูมิ ควัน และความชื้นที่อานไดสูงกวาคาที่กําหนด ตัวอยางดังภาพที่ 4 (ข)  
  

                                                                          

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ก)                                            (ข) 

ภาพที่ 4 การแสดงผลผานโทรศัพทมือถือ 
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 5.2 ผลการประเมินระบบแจงเตอืนการเกดิอคัคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอนิเทอรเนต็ของสรรพส่ิง 

  ผลการประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย 

รายละเอียดการประเมิน 
จํานวนผูเช่ียวชาญ รอยละของผูเช่ียวชาญ 

ที่ประเมินทํางานไดถูกตอง ทํางานไดถูกตอง ทํางานไมได 

1. การตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน 3 - 100 

2. อุปกรณตรวจวัดและสงขอมูลไปยังอันโต 3 - 100 

3. อุปกรณตรวจวัดรับขอมูลจากอันโต 3 - 100 

4. เว็ปแอปพลิเคชันรับขอมูลจากอันโต 3 - 100 

5. เว็ปแอปพลิเคชันสงขอมูลไปยังอันโต 3 - 100 

6. การตรวจสอบเงื่อนไขและการสงขอความแจง

เตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน 

3 - 100 

7. การเขาสูระบบภายในเว็ปแอปพลิเคชัน 3 - 100 

8. การตั้งคาแจงเตือนบนเว็ปแอปพลิเคชัน 3 - 100 

การทํางานโดยรวม 100 
 

 จากตารางที่ 1 ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน คิดเปนรอยละ 100 ใหการยอมรับระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยวาสามารถ

ทํางานไดจริง 
 

6. สรุปผลการวิจัย  
 

 ผลการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง พบวา 

อุปกรณสามารถตรวจวัดอุณหภูมิ ควัน และความชื้นไดถูกตองแมนยํา การรับสงขอมูลกับอันโตสามารถรับและสงขอมูล

ระหวางกันไดตลอดเวลา และการสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด  

 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผูใชสามารถเขาสูระบบ ตั้งคาและเรียกดูอุณหภูมิ ควัน และความชื้นได และการ

ดําเนินงานในสวนของเซิรฟเวอรอันโตสามารถส่ือสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว ไมติดขัดแตอยางใด การทํางานในภาพรวมของ

ระบบ สวนประกอบตาง ๆ สามารถทํางานรวมกันไดอยางดี การสงขอมูลระหวางกันไมพบขอผิดพลาดใด ๆ 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 7.1 ผลการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 

พบวา ระบบสามารถตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควันไดอยางถูกตองแมนยํา  โดยใชโนดเอ็มซียูเปนไมโครคอลโทลเลอร 

ควบคุมดีเอชทีสิบเอ็ดในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น และสงขอมูลที่ตรวจวัดไดไปยังเซิรฟเวอรอันโต ระบบสามารถรับ

ขอมูลการตั้งคาการแจงเตือนที่ผูใชกําหนดคาบนเว็บแอปพลิเคชันผานทางเซิรฟเวอรอันโต โดยการติดตอกับอันโตจะใช

ไลบรารีและฟงกชันที่อันโตไดพัฒนาขึ้นผานการเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสายดวยอุปกรณอีเอสพีแปดสองหกหกที่ติดตั้ง

มากับโนดเอ็มซียู และระบบสามารถสงขอความการแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนได  สอดคลองกับ สันติสุข ธัญญาละ และ

ประจักษ ยานะโส (2556) ไดวิจัย เรื่อง ตนแบบจําลองระบบปองกันและแจงเตือนเพลิงไหม โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรเปน

ตัวควบคุมการทํางาน พบวา เครื่องตรวจจับควันสามารถตรวจจับควันได จะทําการสงสัญญาณไปยังชุดควบคุมและทําการแจง

เตือนไปยังผูควบคุมดูแลอาคารและผูพักอาศัย 
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 7.2 ผลการประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา ระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยสามารถ

ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชืน้ และควันไดถูกตอง การรับสงขอมูลระหวางอุปกรณตรวจวัดกับอันโต และระหวางเว็ปแอปพลิเคชัน

กับอันโตสามารถรับสงขอมูลไดถูกตองรวดเร็ว การตรวจสอบเงื่อนไขและการสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน

ทํางานไดจริง สอดคลองกับ ยุทธนา ดีเทียน และธงรบ อักษร (2560) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ระบบแจงเตือนอัคคีภัยผานเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนที่ โดยใชอาดุยโนเปนตัวประมวลผล รับคามาจากเซ็นเซอรตรวจจับควันกับแกส และเปลวไฟ เมื่อประมวลผล

แลวระบบจะสงการแจงเตือนไปยังอุปกรณที่กําหนดไว คือ อุปกรณแจงเตือนดวยเสียง แสงไฟ และเอสเอ็มเอส โดยใชโมดูล

การส่ือสารระบบจีเอสเอ็มดวยฟงกชันเอสเอ็มเอส พบวา ระบบแจงเตือนอัคคีภัยสามารถแจงเตือนผูอยูอาศัยไดแมผูอยูอาศัย

จะไมไดอยูในที่เกิดเหตุ สามารถชวยเพิ่มการดูแลและเฝาระวังอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

8. ขอเสนอแนะ  
 

 ระบบแจงเตือนอัคคีภัยสามารถนําไปยุกตใชสําหรับการตรวจสอบการเกิดอัคคีภัยภายในบาน โรงงานอุตสาหกรรม 

และสถานที่ตาง ๆ และสามารถนําไปใชติดตามอุณหภูมิและควันในระบบฟารมอัจฉริยะ หรือนําไปใชในระบบตาง ๆ ที่

จําเปนตองมีการตรวจวัดอุณหภูมิและควันอยูตลอดเวลา 
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