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บทคัดย่อ 
การจัดทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิท ธิภ าพของการตรวจจับควัน ไฟป่ าของอุ ปกรณ์               
เซ น เซ อ ร์  โด ย ใ ช้ เซ น เซ อ ร์  MQ2 , MQ5 , MQ7 , MQ9                
และ  MQ135 ทดสอบส่ วนประกอบของก๊ าซที่ เกิ ดจาก            
การเผาไหม้ของวัสดุชนิดต่าง ๆ โดยใช้บอร์ด NodeMCU 
ESP8266  ในการเก็ บ ค่ าควัน ที่ ได้ จ าก เซน เซอร์ เป็ น ค่ า
แรงดันไฟฟ้าและทำการส่งข้อมูล ค่าควันไปยังแอพพลิเคช่ัน 
Blynk ซึ่ งมีการหาค่าควันตามระยะห่างระหว่างวัสดุและ
เซนเซอร์คือ 10 , 15 และ 20 เซนติเมตร ผลของการทดสอบ  
การเปรียบเทียบพบว่า อุปกรณ์ เซนเซอร์  MQ2 สามารถ   
ตรวจจับค่าควันจากวัสดุชนิดใบไม้และกิ่งไม้ ได้ที่มากที่สุด          
มีค่าเฉลี่ยวัสดุชนิดใบไม้ 531.25, 341.70 และ 209.55 ppm 
ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยวัสดุชนิดกิ่งไม้ 313.25, 246.50 และ 191.95 
ppm ตามลำดับ ผลของการทดสอบการเปรียบเทียบพบว่า 
อุปกรณ์เซนเซอร์ MQ5 สามารถตรวจจับค่าควันจากวัสดุชนิด
พลาสติกได้ที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 217.65, 187.35 และ 155.05 
ppm ตามลำดับ โดย MQ135  MQ9 และ MQ7 สามารถ
ตรวจจับค่าควันและมีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามลำดับ 

สรุปได้ว่า MQ2 สามารถตรวจจับควันจากวัสดุ ที่ มีผล         
ทำให้เกิดไฟป่าได้ดีที่สุด สามารถนำไปพัฒนาเพื่อไปใช้งาน       
ได้จริง เช่น การพัฒนาเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนการเกิดไฟป่า 
อุปกรณ์ตรวจจับปริมาณควันในอากาศ เป็นต้น 
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ABSTRACT 
 This project is intended to Comparison of forest 
smoke detection performance of sensor. Using sensors 
MQ2, MQ5, MQ7, MQ9 and MQ135, test the 
combustion gas components of different materials 
using the NodeMCU ESP8266 board to collect the 
sensor's smoke as voltage and perform data 
transmission. The smoke value to the Blynk 
application, which is based on the distance between 
the material and the sensor, is 10, 15 and 20 
centimeters, with an average leaf material of 531.25, 
341.70, and 209.55 ppm, respectively. Average twig 
materials 313.25, 246.50, and 191.95 ppm, 
respectively, MQ5 can detect the smoke from plastic 
materials at the highest, with an average of 217.65, 
MQ135 MQ9 and MQ7 can detect smoke and have a 
secondary average, respectively. 
 which concludes that MQ2 can best detect smoke 
from materials that cause wildfires. It can be 
developed to go to practical use. Such as the 
development of forest fire alarm device, smoke 
detector in the air, etc. 
 
Keywords -- Forest Smoke Detection, Sensor, 
NodeMCU, Performance, Internet of Things 
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1. บทนำ  
 ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศอัน
เนื่องมาจากหมอกควันในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศ
ในภาคเหนือน้ันได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาหมอกควัน การสะสมของควัน
หรือฝุ่นในอากาศ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรและไฟป่าและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี 
โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทุก ๆ ปี 
สาเหตุส่วน ใหญ่พบว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ มากกว่าที่เกิดจากภัย
ทาง ธรรมชาติทั้งการเผาป่า ใบไม้และเศษหญ้าแห้ง เพื่อเตรียม 
พื้นที่ทำการเกษตรครั้งต่อไป ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ 
เกิดขึ้นเป็นประจำ ถึงแม้รัฐบาลจะมีประกาศขอความร่วมมือ 
จากประชาชนและเกษตรกรให้งดการเผาหญ้ าแล้วก็ตาม 
เนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองกระจาย 
คละคลุ้งไปท่ัวบริเวณรอบ 
 ในยุค Thailand 4. 0 เทคโนโลยีเซนเซอร์ถูกนำมาประยกุต์ใช้
งานในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการพัฒนา
พลังงาน ความปลอดภั ย สุขภาพ สิ่ งแวดล้อม เนื่ องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการปรับปรุงเซนเซอร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และได้มาตรฐานมากขึ้น อีกทั้ง เซนเซอร์
หลายชนิดได้ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ราคาถูกลง 
 ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีเซนเซอร์มา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจจับควัน โดยใช้เซนเซอร์ 
MQ2, MQ5, MQ7, MQ 9 และ  MQ 135 ทดสอบส่วนประกอบ

เพื่อรวบรวมของก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุชนิดต่าง ๆ 
ข้อมูลการจำแนกควันแต่ละชนิดให้แม่นยำ สามารถเลือกไปใช้
งานได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจจับควันไฟป่าของ
อุปกรณ์เซนเซอร์ 
 2) ทดสอบส่วนประกอบของก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
วัสดุชนิดต่าง ๆ ได้ 
 
 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 โดยมีส่วนของ Software ที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 
การเขียนคำสั่งโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ คือ Arduino IDE 
[1] ในส่วนของ Software Arduino ได้พัฒนาส่วนของระบบการ
เขียนโปรแกรม หรือที่เรียกว่า IDE (Integrated Development 
Environment) ซึ่งจะช่วยให้ฝังคำสั่งลงในบอร์ด Arduino ชนิด
ต่าง ๆ ได้ ซึ่งในส่วนของ software นี้ และยังสามารถดาวโหลด 
library เพิ่ ม ได้ จาก internet ซึ่ งท ำให้ เขี ยน โปรแกรมกับ 
controller ชนิดอื่น ๆ ไม่จำกัดอยู่แค่ Arduino อีกด้วย และมี
การแสดงค่าข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน โดยผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk 
[2] คือ Application สำเร็จรูปสำหรับงาน IOT มีการเขียน
โปรแกรมที่ง่าย โดยไม่ต้องเขียน App เองสามารถใช้งานได้อย่าง 
Real time สามารถเช่ือมต่อ Device ต่าง ๆ เข้ากับ Internet 
ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Arduino, ESP8266, ESP32, 
NodeMCU, Raspberry pi นำมาแสดงบน Application ได้
อย่างง่ายดาย โดย Application Blynk เปิดให้ใช้งานได้ฟรี และ
รองรับในระบบ IOS และ Android อีกด้วย 
 สำหรับ Hardware ที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 

1. MQ2 [3] เซ็นเซอร์โมดูล เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับแก๊ส
จ ำ พ ว ก  LPG, Propane, Hydrogen, Methane, Butane, 
Smoke สามารถตรวจจับระดับความเข้มข้นของแก๊สที่ช่วง 0 - 
20,000 ppm MQ2 จะใช้ในการตรวจจับหรือตรวจสอบความ
เข้มข้นหรือการปรากฏตัวของก๊าซท่ีติดไฟได้ในอากาศ นอกจากนี้
ยังมีวงจรที่เรียบง่ายมั่นคงยาวนานตอบสนองอย่างรวดเร็วและ
กว้าง  

2. MQ5 [3] เป็นโมดูลตรวจวัดแก๊ส ที่ไวต่อแก๊สไวไฟในกลุ่ม 
LPG, Methane, Natural Gas, Hydrogen จึงเป็นเซ็นเซอร์ที่
นิยมนำมาใช้ในการตรวจจับการรั่วของแก๊สต่าง ๆ 

3. MQ7 [3] เป็นเซ็นเซอรต์รวจวดัความหนาแน่นของก๊าซ
คาร์บอนมอนน็อกไซด์ (CO) ที่สามารถวัดไดล้ะเอียดในช่วง 20 
ถึง 2,000 ppm 

4. MQ9 [3] ตรวจจับแก๊ส Carbon Monoxide และแก๊สที่
ติดไฟได้จะตรวจจับความเข้มข้นของ CO ในอากาศ ตั้งแต่ 10 
ถึง 10,000 ppm และ ก๊าซที่ติดไฟได้ ตั้งแต่ 100 ถึง 10,000 
ppm ซึ่งตัว sensor จะทำงานท่ีอุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 50 องศา
เซลเซียส 
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5. MQ135 [3] เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดคุณภาพของอากาศ ไม่ได้เป็น
เซ็นเซอร์วัดเฉพาะแก๊สใดแก๊สหนึ่งเหมือนตัวอื่น โดย MQ-135 
นั้นสามารถตรวจจับแก๊สต่าง ๆ คือ NH3 (แอมโมเนีย), NOx 
(ออกไซด์ของไนโตรเจน), CO (คาร์บอนมอนน็อกไซด์) และยัง
สามารถตรวจจับควันได้อีกด้วย 

 
ตาราง 1 คุณสมบัติ Sensor MQ Series  

Sensor คุณสมบัติ 
MQ-2 เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับแก๊สจำพวก LPG, 

Propane, Hydrogen, Methane carbon 
monoxide ,Smoke สามารถตรวจจับระดับ
ความเข้มข้นของแก๊สที่ช่วง 0 - 20, 000 ppm 

MQ-5 เป็นโมดูลตรวจวัดแก๊ส ที่ไวต่อแก๊สไวไฟในกลุ่ม 
LPG, Methane, Natural Gas, Hydrogen จึง
เป็นเซ็นเซอร์ที่นิยมนำมาใช้ในการตรวจจับการ
รั่วของแก๊สต่าง ๆ 

MQ-7 
 

เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดความหนาแน่นของก๊าซ
คาร์บอนมอนน็อกไซด์ )CO) ที่สามารถวัดได้
ละเอียดในช่วง 20 ถึง  2 , 000 ppm 

MQ-9 
 

ตรวจจับแก๊ส Carbon Monoxide และแก๊สที่
ติดไฟได้จะตรวจจับความเข้มข้นของ CO ใน
อากาศ  ตั้งแต่ 10 ถึง 10 , 000 ppm  และ ก๊าซ
ที่ติดไฟได้ ตั้งแต่ 100 ถึง  10 , 000 ppm ซึ่ง 
sensor จะทำงานท่ีอุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 50   

MQ-135 
 

เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดคุณภาพของอากาศ ไม่ได้เป็น
เซ็นเซอร์วัดเฉพาะแก๊สใดแก๊สหนึ่งเหมือนตัวอื่น 
โดย MQ- 135 นั้นสามารถตรวจจับแก๊สต่าง ๆ 
คือ  NH3, NOx, CO และยังสามารถตรวจจับ

ควันได้อีกด้วย 
ตาราง 1 แสดงคุณสมบัติของเซนเซอร์ MQ ในประเภทต่างๆ 

โดยมีการตรวจจับแก๊สแต่ละชนิดและแสดงความสามารถ
ตรวจจับระดับความเข้มข้นของแก๊สในช่วงของหน่วยวัด 1 ใน 
1,000,000 ppm 
 
ตาราง 2 คุณสมบัติการตรวจจับแก๊สของ MQ Series ชนิดต่าง ๆ  

Sensor Co Co2 NOx HC Smoke 
MQ-2 ✓   ✓ ✓ 

MQ-5  ✓  ✓  
MQ-7 ✓     
MQ-9 ✓   ✓  

MQ-135 ✓  ✓  ✓ 
 
  ตาราง 2 แสดงสรุปการตรวจจับแก๊สของเซนเซอร์ MQ ใน
ชนิดต่างๆ โดยเซนเซอร์ MQ ส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
ตรวจจับแก๊ส Co มากที่สุดและ Hc รองลงตามลำดับ 
 

6. NodeMCU [4 ] คือ บอร์ดคล้าย Arduino ที่ สามารถ
เชื่อมต่อกับ WiFi ได้, สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE 
ได้เช่นเดียวกับ Arduino และบอร์ดมีราคาถูก เหมาะแก่ผู้ที่คิด
จะเริ่มต้นศึกษา หรือทดลองใช้งานเกี่ยวกับ Arduino, IoT, 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่การนำไปใช้จริงในโปรเจคต่าง ๆ 

7. MCP3008 (Microchip) [5] เป็น Chip แปลงสัญญาณ 
Analog ให้เป็นสัญญาณ Digital ด้วยจำนวน 8 Channels 10 
Bit ADC โดยต่อผ่าน SPI interface MCP3008 นี้สามารถต่อใช้
งานร่วมกับบอร์ด microcontroller อาทิเช่น Raspberry Pi ซึ่ง
ตัวบอร์ด Raspberry Pi สามารถรับได้แต่สัญญาณ Digital 
เท่านั้น แต่สัญญาณที่เข้ามาเป็น Analog จึงต้องใช้ MCP3008 
เเปลงสัญญาณให้ก่อน 

 
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในงานวิจัยเรื่อง ระบบเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร [6] 
พบว่าการเกิดเหตุ เพลิงไหม้มักจะเกิดในบริ เวณที่ ไม่มีคน
สังเกตเห็นหรือไม่มีคนอยู่ซึ่งกว่าจะรู้ตัวเพลิงก็ลุกไหม้จนไม่
สามารถควบคุมได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบป้องกันเหตุ
เพลิงไหม้ติดตั้งไว้ภายในอาคารหรือภายในห้องต่าง ๆ จึงเกิด
แนวคิดที่จะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino มารับสัญญาณ
อุปกรณ์ตรวจจับควัน และการนำ NodeMCU มาประยุกต์ใช้
งานกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกัน
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถทำการแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ใช้งานผ่านแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และ
การแจ้งเตือนข้อความไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นอีกช่องทางใน
การแจ้งเตือนในกรณีที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหาย นอกจากนี้
ยังสามารถสั่งให้กล้องทำการถ่ายภาพบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
เพื่อแจ้งเหตุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
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ในงานวิจัยเรื่อง แอพพลิ เค ช่ันตรวจจับก๊าซไวไฟด้วย
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง [7] พบว่าก๊าซไวไฟสามารถอยู่ในรูป
ของเหลวหรือก๊าซ ถูกเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ปกติจะมีการ
นำมาใช้เป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหารในครัวเรือนทั่วไป 
สามารถติดไฟได้ง่ายเนื่องจากก๊าซไวไฟมีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มี
กลิ่น และเมื่อมีการระเหย ก็จะไม่สามารถมองเห็นได้  ดังนั้นจะ
เป็นอันตรายอย่างมากหากเก็บใกล้กับจุดที่อาจจะเกิดประกายไฟ 
เช่น ปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า  งานวิจัยนี้จึงเสนอการใช้
แอพพลิเคช่ันตรวจจับก๊าซไวไฟผ่านระบบ Internet of Things 
โดยอาศัยหลักการและแนวคิดที่มีการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี
ขนาดเล็ก ราคาประหยัดมาใช้ในการควบคุมและประมวลผล 
โดยทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ (MQ2)    
และส่งสัญญาณไปยังแอพพลิเคช่ันในมือถือผ่านระบบคลาวดข์อง 
Internet of Things จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง พ บ ว่ า ชุ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบสามารถตรวจสอบก๊าซไวไฟได้
หลายชนิด สามารถตรวจจับการรั่วไหลและส่งสัญญาณเตือนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่มีขายใน
ท้องตลาดได้ 

ใน ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง  Detection System for Cigarette 
Smoke [8] พบว่าควันบุหรี่สามารถลดคุณภาพอากาศที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอด
บุหรี่สิ่งสำคัญคือต้องมีระบบที่สามารถใช้ตรวจจับก๊าซอันตรายใน
ควันบุหรี่ได้ ในบทความนี้เราออกแบบและใช้ระบบตรวจจับควัน
บุหรี่แบบไร้สาย ฮาร์ดแวร์ใช้ Arduino และเซ็นเซอร์ก๊าซสี่ตัว 
ได้แก่ MQ135, MQ2, MQ7 และ MQ9 เพื่อตรวจจับรวบรวม
และส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยัง Raspberry Pi โดยใช้โมดูล Wi-Fi 
ESP8266 ในด้านซอฟต์แวร์เราพัฒนาสามโปรแกรม ได้แก่ 
สำหรับ Arduino, Raspberry Pi และเว็บเซิร์ฟเวอร์ เราแสดงให้
เห็นในการทดลองจริงว่าระบบของเรารวบรวมการอ่านเซ็นเซอร์
จากเซ็นเซอร์ก๊าซได้สำเร็จ 

ในงานวิจัยเรื่อง ระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซอย่างง่าย
โดยใช้ Arduino Uno [9] พบว่าการใช้ก๊าซในแง่มุมต่าง ๆของ
ชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่ความต้องการ
ของครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นที่จะเพิ่มการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานเนื่องจากการรั่วไหลของก๊าซการ
ควบคุมการรั่วไหลของก๊าซ ดังนั้นบทความนี้จะกล่าวถึงการ
ตอบสนองของเซ็นเซอร์ก๊าซ MQ2, MQ3 และ MQ5 ต่อก๊าซ

และควัน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMega328 ใช้เซ็นเซอร์ก๊าซ
สามตัวพร้อมโมดูล Arduino Uno ถูกใช้เป็นตัวส่งสัญญาณเสียง
และไฟ LED เป็นพื้นฐานสำหรับข้อมูลภาพที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ
ส่วนเกินที่ตรวจพบโดย MQ2, MQ3 และ MQ5 กลไกทาง
กายภาพคือเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซส่วนเกินสัญญาณเสียงจาก
เสียงกริ่งจะดังขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวบ่งช้ีแรกของการรั่วไหลของก๊าซ 
โดยทั่วไป เซ็นเซอร์ก๊าซ MQ2, MQ3 และ MQ5 ทำงานแตกต่าง
กันเล็กน้อยในการตอบสนองต่อการมีอยู่ของก๊าซและควัน จึง
สามารถนำผลที่ ได้จากการวิจัยนี้ ไปออกแบบเป็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกชนิดของเซนเซอร์วัดก๊าซตามความต้องการ 

ในงานวิจัยเรื่อง Wireless Sensor Network for Forest 
Fire Detection พบว่าไฟป่าเป็นปัญหาหนึ่งที่คุกคามความยั่งยืน
ของป่า ระบบป้องกัน เพื่อบ่งช้ีไฟป่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง 
ขอบเขตของป่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบในการตรวจสอบสภาพป่า 
เพื่อเอาชนะปัญหาขอบเขตป่าไม้ได้ออกแบบระบบตรวจจับไฟป่า
โด ย ใ ช้  Wireless Sensor Network (WSN) โด ย ใ ช้ โห น ด
เซ็ น เ ซ อ ร์ ห ล า ย ตั ว  โ ห น ด เ ซ็ น เ ซ อ ร์ แ ต่ ล ะ ตั ว มี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวส่ง / ตัวรับและเซ็นเซอร์สามตัว วิธีการ
วั ด ท ำได้ โด ยการวั ด อุณ ห ภู มิ เป ล ว ไฟ ระดั บ ขอ งมี เท น
ไฮโดรคาร์บอนและ CO2 ในพื้นที่ป่าบางส่วนและการเผาไหม้
ของพีทในเครื่องจำลอง จากผลการวัดอุณหภูมิระดับของก๊าซ
มีเทน 

ใน ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง  IoT based forest fire detection 
systemจากการสำรวจพบว่า 80% ของความสูญเสียที่เกิดจาก
ไฟไหม้จะถูกกันไว้ให้ห่างไกลจากการที่ไฟถูกระบุโดยทันที ตัว
บ่งช้ีการดับเพลิงและกรอบการสังเกตการณ์ที่ใช้ NodeMCU คือ
คำตอบสำหรับปัญหานี้ในงานนี้เราได้ประกอบเครื่องค้นหาไฟ
โดยใช้ NodeMCU ซึ่งเช่ือมต่อกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิเซ็นเซอร์
ควันและสัญญาณ เซ็นเซอร์อุณหภูมิจะตรวจจับความอบอุ่นและ
ตัวตรวจจับควันและตรวจจับควันที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริโภค
หรือไฟไหม้  เสียงกริ่ งที่ เกี่ยวข้องกับ Arduino ทำให้ เรามี
สัญญาณเตือน ไม่ว่าจุดใดก็ตามที่เปิดใช้งานไฟจะเผาผลาญการ
ประท้วงที่อยู่ติดกันและก่อให้เกิดควัน นอกจากนี้ยังสามารถเปิด
ใช้งานคำเตือนเรื่องอัคคีภัยเนื่องจากมีควันเล็กน้อยจากแสงเทียน
หรือไฟน้ำมันที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ในทำนองเดียวกัน 
ณ จุดใดก็ตามที่มีแรงอุ่นสูงการแจ้งเตือนก็จะดำเนิ นต่อไป 
กระดิ่ งหรือการแจ้งเตือนจะถูกฆ่าไม่ว่าอุณหภูมิจะเท่ากับ
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อุณหภูมิห้องปกติและระดับควันจะลดลง เราได้เช่ือมต่อการ
แสดง LCD เพิ่มเติมไปยังบอร์ด NodeMCU ด้วยความช่วยเหลือ
ของนวัตกรรม IoT การตรวจสอบไฟของ NodeMCU รองรับ
ความต้องการทางกลและเพื่อเหตุผลสำหรับหน่วยครอบครัว ไม่
ว่าจุดใดก็ตามที่รับรู้ว่ามีไฟหรือควันไฟระบบจะเตือนลูกค้าทันที
เกี่ยวกับ ไฟไหม้ผ่ านโมดูลอี เธอร์ เน็ต  ด้ วยเหตุนี้ เราจึงใช้  
ESP8266 ซึ่ ง ม า จ า ก  Arduino IDE ใน ท ำ น อ ง เดี ย ว กั น 
NodeMCU ที่เช่ือมต่อกับจอ LCD จะทำเพื่อแสดงสถานะของ
กรอบงานว่ามีการระบุควันและความร้อนสูงเกินไปหรือไม่ ยิ่งไป
กว่านั้นการเช่ือมต่อ NodeMCU กับโมดูลอีเธอร์เน็ตยังทำให้
ลูกค้าคุ้นเคยกับข้อความเง่ือนไขที่โดดเด่นมากขึ้น เป็นการพูด
แทรกลูกค้าเกี่ยวกับการระบุไฟ เฟรมเวิร์กนี้มีประโยชน์อย่างมาก
ไม่ว่าจุดใดก็ตามที่ไคลเอนต์ไม่ได้อยู่ในระยะโฟกัสใกล้เคียง ไม่ว่า
จุดใดก็ตามที่เกิดไฟไหม้เฟรมเวิร์กจะแสดงและเตือนลูกค้าโดย
การส่งสัญญาณเตือนไปยังแอปพลิเคชันที่แนะนำบนอุปกรณ์
พกพา Android ของผู้ใช้หรือเปิดเพจผ่านเว็บ 
 และในงานวิจัย เรื่ อง Cigarette Smoke Detectors for 
Non-Smoking Areas in the Building [1 0 ] ง า น วิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และออกแบบเครื่องตรวจจับควันบุหรี่
สำหรับพื้นที่ปลอดบุหรี่ในอาคาร เพื่อที่จะใช้ในการตรวจจับควัน   
ในที่ต่าง ๆ การออกแบบเครื่องตรวจจับควันออกแบบโดย Gas 
Sensor (MQ-2) ตรวจจับควันและ NodeMCU V2 (ESP8266-
12e) เพื่อเก็บค่าของเซ็นเซอร์เป็นแรงดันไฟฟ้า เมื่อเซ็นเซอร์
ตรวจจับควันจนเกินแรงดันไฟฟ้า NodeMCU V2 (ESP8266-
12e) จะส่งข้อความไปยังผู้ดูแลระบบส่งการแจ้งเตือนผ่าน LINE 
API บนแอปพลิเคชัน LINE จากบทสรุปการทดลองเครื่องตรวจ
จับควันบุหรี่ในพื้นที่ที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นระบบที่สามารถตรวจจับ
ควันได้ในพื้นที่ไม่เกิน 20 ตร.ม. (ตร.ม. ) และห้องสูงไม่เกิน 3 
เมตร (ม.) หากห้องกว้างและสูง อุปกรณ์สามารถตรวจจับควันได้
ในเวลาอันสั้นและสามารถส่งข้อความเตือนพนักงานที่อาคารให้
ระวังว่ามีคนสูบบุหรี่ในพื้นที่สูบบุหรี่ 
 

4. ขั้นตอนและวิธกีารดำเนินงาน 
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

1.1 ศึกษาอุปกรณ์เซนเซอร์ 
1.2 ศึกษา NodeMCU ESP8266 
1.3 ศึกษาภาษาซี 

1.4 ศึกษาการออกแบบและการใช้งานโปรแกรม Arduino 
IDE และแอพพลิเคชั่น Blynk 
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของระบบ 
2.2 วางผังภาพรวมของระบบ 

3. การติดตั้งและพัฒนาอุปกรณ์ 
4. ทดสอบระบบ 
5. สรุปผลการทดลอง 
6. จัดทำเอกสาร 

 
ภาพ 1 แผนผังการทำงานของระบบ 

 

 จากภาพ 1 เป็นการทำแผนผังการทำงานของระบบโดยเริ่ม

จ าก ก าร เขี ย น ค ำสั่ งผ่ าน โป รแ ก รม  Arduino ล งบ อ ร์ ด 

NodeMCU ESP8266 โดยทุกเซนเซอร์จะตรวจจับปริมาณควัน

ไฟพร้อมกัน  ทำการเก็บข้อมู ลและแสดงค่ าข้ อมู ล ไปยั ง

แอพพลิเคชั่น Blynk หรือหากไม่สามารถตรวจพบค่าควันข้อมูลก็

ยังสามารถแสดงผลไปยังแอพพลิเคช่ัน Blynk ได้ 
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ภาพ 2 ภาพรวมของระบบ 

  
 จากภาพ 2 เป็นการวางแผนภาพรวมของระบบ โดยเมื่อ
เซนเซอร์ตรวจจับควัน จะทำการแปลงค่าข้อมูลผ่านบอร์ด 
NodeMCU ESP8266 ซึ่งส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์
ที่เช่ือมต่อไว้ และแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk  

 
5. ผลการดำเนินงาน 

5.1 สร้างส่วนประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ 
 

 
ภาพ 3 ต้นแบบของอุปกรณ์ 

 

 จากภาพ 3 เป็นการต้นแบบของอุปกรณ์ เซนเซอร์ในการ
ตรวจจับควันไฟป่า 
 
5.2 โครงสร้างของหน้าจอ 
 

 
ภาพ 4 หน้าจอการแสดงผลของแอพพลิเคชั่น Blynk 

 
    จากภาพ 4 เป็นหน้าจอการแสดงผลของแอพพลิเคชั่น Blynk 
แสดงประสิทธิภาพในการตรวจจับควันไฟป่าของอุปกรณ์
เซนเซอร์แต่ละชนิด 
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5.3 การสร้างซอฟต์แวร์เพ่ือควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ 

 
 ภาพ 5 คำสั่งการเชื่อมต่อ WIFI และการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Blynk 

 

 จากภาพ 5 เป็นคำสั่งการเช่ือมต่อ WIFI และการเชื่อมต่อกับ
แอพพลิเคช่ัน Blynk โดยกำหนด PIN Analog ของ MCP3008 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการขยายช่อง Analog เพื่อให้สามารถ Run
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk 
 

 
ภาพ 6 คำสั่งการเชื่อมต่ออปุกรณ์เซนเซอร์ MQ2, MQ5, MQ7, MQ9 และ 

MQ135 ให้แสดงผลบนแอพพลิเคชั่น Blynk 

 จากภาพ 6 เป็นคำสั่งการเช่ือมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ MQ2, 
MQ5, MQ7, MQ9 และ MQ135 ให้แสดงผลบนแอพพลิเคช่ัน 
Blynk โดยกำหนดการแสดงผลตามลำดับ 
 
ตาราง 3 ข้อกำหนดพื้นฐานการทดสอบ 

 

 ตาราง 3 แสดงตารางข้อกำหนดพื้นฐานการทดสอบ โดยมี
ข้อกำหนดในการใช้ ดังนี้ วัสดุ 3 ชนิด จำนวนครั้งที่ทดสอบ 
ระยะเวลาที่ทดสอบ ระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์กับวัสดุทดลอง 
และขนาดของวัสดุแต่ละชนิด 
 
5.4 การทดสอบ 

4.1 การทดสอบซอฟต์แวร์  ทดสอบชุดคำสั่ งโดยการ 
compile ผ่านโปรแกรม Arduino IDE เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ องของโค้ ด โปรแกรม เพื่ อ ให้ สามารถแสดงผลผ่ าน
แอพพลิเคชั่น Blynk 

4.2 การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เซนเซอร์ โดยการ
ตรวจจับค่าควันของวัสดุ 3 ชนิด คือ ใบไม้ , กิ่งไม้ และพลาสติก 
ซึ่งมีระยะห่างในการทดสอบระหว่างเซนเซอร์และวัสดุ คือ 10 , 
15 และ 20 เซนติเมตร จำนวน 20 ครั้ง โดยแสดงผลผ่าน
แอพพลิเคชั่น Blynk 
 
 
 
 

ข้อกำหนดพ้ืนฐาน รายละเอียด 

วัสดุ 3 ชนิด กิ่งไม้ ใบไม้ พลาสติก  

จำนวนครั้งท่ีทดสอบ 20 ครั้ง/วัสดุแตล่ะชนิด 

ระยะเวลาที่ทดสอบ 1 นาที/แต่ละชนิด 

ระยะห่างระหว่าง
เซ็นเซอร์กับวสัดุทดลอง 

10 cm., 15 cm. และ 20 cm. 

ขนาดของวัสดุแตล่ะ
ชนิด 

1 กองเล็ก/วัสดุแต่ละชนิด 
(สูงประมาณ 15 cm. กว้าง 
30 cm./กอง) 
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5.5 ผลการทดสอบของระบบ 
 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยวัสดุชนิด ใบไม้ 

Sensor 10 15 20 
MQ2 531.25 341.70 209.55 
MQ5 443.20 319.65 200.60 
MQ7 110.70 67.25 55.10 
MQ9 137.65 80.70 67.10 

MQ135 259.60 167.95 148.40 
 

 จากตาราง 4 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบของอุปกรณ์

เซนเซอร์ MQ2, MQ5, MQ7, MQ 9 และ  MQ 135 ในระยะ  10, 

15 และ 20 เซนติเมตร ชนิดวัสดุ ใบไม้ จำนวน 20 ครั้ง พบว่า 

เซนเซอร์ที่สามารถวัดค่าควันได้มากและรวดเร็วท่ีสุด คือ  MQ 2 

มีค่าเฉลี่ย 531.25 , 341.70 แ ล ะ  209.55 โด ย เซ น เซ อ ร์ ที่

สามารถวัดค่าควันได้ลำดับถัดมาคือ MQ5, MQ135, MQ 9 และ 

MQ 7 ตามลำดับ  

 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยวัสดุชนิด กิ่งไม้ 

Sensor 10 15 20 
MQ2 313.25 246.50 191.95 
MQ5 288.60 234.15 159.15 
MQ7 66.45 59.30 50.40 
MQ9 90.25 76.25 68.15 

MQ135 140.75 144.10 119.45 
 จากตาราง 5 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบของอุปกรณ์

เซนเซอร์ MQ2, MQ5, MQ7, MQ 9 และ  MQ 135 ในระยะ  10, 

15 และ 20 เซนติเมตร ชนิดวัสดุ  กิ่งไม้ จำนวน 20 ครั้ง พบว่า 

เซนเซอร์ที่สามารถวัดค่าควันได้มากและรวดเร็วท่ีสุด คือ  MQ 2 

มีค่าเฉลี่ย 313.25 , 246.50 และ 191.95 โดยเซนเซอร์ที่สามารถ

วัดค่าควันได้ลำดับถัดมาคือ MQ5, MQ135, MQ 9 และ  MQ 7 

ตามลำดับ 

 
 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยวัสดุชนิด พลาสติก 

Sensor 10 15 20 
MQ2 208.25 180.10 135.40 
MQ5 217.65 187.35 155.05 
MQ7 46.20 41.85 40.60 
MQ9 85.25 75.00 78.35 

MQ135 118.65 108.85 100.80 
  
 จากตาราง 6 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบของอุปกรณ์
เซนเซอร์ MQ2, MQ5, MQ7, MQ 9 และ  MQ 135 ในระยะ  10, 
15 และ 20 เซนติเมตร ชนิดวัสดุ  พลาสติก จำนวน 20 ครั้ง 
พบว่า เซนเซอร์ที่สามารถวัดค่าควันได้มากและรวดเร็วที่สุด คือ 
MQ5 มีค่าเฉลี่ย 217.65, 187.35 และ 155.05 โดยเซนเซอร์ที่
สามารถวัดค่าควันได้ลำดับถัดมาคือ MQ2, MQ135, MQ 9 และ 
MQ 7 ตามลำดับ   
 ผลการทดสอบพบว่า MQ2 สามารถตรวจจับค่าควันของวัสดุ
ชนิดใบไม้และกิ่งไม้มากที่สุด ซึ่งมีการหาค่าควันตามระยะห่าง
ระหว่างวัสดุและเซนเซอร์คือ 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยมี
ค่าเฉลี่ยวัสดุชนิดใบไม้ 531.25, 341.70 , และ 209.55 ppm 
ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยวัสดุชนิดกิ่งไม้ 313.25 , 246.50 , และ 
191.95 ppm ตามลำดับ MQ5 สามารถตรวจจับค่าควันจาก
วัสดุชนิดพลาสติกได้ที่มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 217.65, 187.35 
และ 155.05 ppm ตามลำดับ โดย MQ135 MQ9 และ MQ7 
สามารถตรวจจับค่าควันและมีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามลำดับ 
 

6. สรุปผล  
 โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจจับควัน 
ของอุปกรณ์เซนเซอร์จากผลการทดสอบพบว่า MQ2 สามารถ                                                   
ตรวจจับค่าควันของวัสดุชนิดใบไม้และกิ่งไม้มากท่ีสุด ซึ่งมีการหา
ค่าควันตามระยะห่างระหว่างวัสดุและเซนเซอร์คือ 10, 15 และ 
20 เซนติเมตร โดยมีค่าเฉลี่ยวัสดุชนิดใบไม้ 531.25, 341.70และ 
209.55 ppm ตามลำดับ ค่าเฉลี่ ยวัสดุชนิดกิ่งไม้  313.25 , 
246.50 และ 191.95 ppm ตามลำดับ MQ5 สามารถตรวจจับ
ค่าควันจากวัสดุชนิดพลาสติกได้ที่มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
217.65, 187.35 และ 155.05 ppm ตามลำดับ โดย MQ135 
MQ9 และ MQ7 สามารถตรวจจับค่าควันและมีค่ าเฉลี่ ย
รองลงมาตามลำดับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งในการ
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจจับควันของอุปกรณ์
เซนเซอร์ แต่ไม่สามารถทดสอบส่วนประกอบของก๊าซที่เกิดจาก
การเผาไหม้ของวัสดุชนิดต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่สองได้ 
เนื่องจากไม่สามารถแยกส่วนประกอบของก๊าซแต่ละชนิดในควัน
ได้ 
 สรุปได้ว่า MQ2 สามารถตรวจจับค่าควันจากวัสดทุี่มีผลทำให้
เกิดไฟป่าได้สูงและรวดเร็วที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
ระบบตรวจจับควันบุหรี่, แอพพลิเคช่ันตรวจจับก๊าซไวไฟด้วย
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, การพัฒนาเบื้องต้นและทดสอบ MQ2 
เซ็ น เซอร์ก๊ าซสำหรับการตรวจสอบคุณ ภาพอากาศ ใน
มหาวิทยาลัย , ระบบตรวจจับควันบุหรี่ , ระบบตรวจจับการ
รั่วไหลของก๊าซอย่างง่ายโดยใช้ Arduino Uno, และเครื่องตรวจ
จับควันบุหรี่สำหรับพ้ืนท่ีปลอดบุหรีใ่นอาคาร ท่ีมีการนำเซนเซอร์ 
MQ2 มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
 สำหรับการพัฒนาต่อในอนาคตนั้นสามารถพัฒนาเป็น
อุปกรณ์ ในการแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า หรือตรวจจับควัน       
ชนิดอื่น ๆ ที่มีก๊าซท่ีเซนเซอร์เหล่านี้สามารถตรวจจับได้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
1. การเลือกใช้ บอร์ด NodeMCU ESP8266  มี เพียง 1 PIN ทำ
ให้การที่จะเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในระบบนั้นไม่เพียงพอ ซึ่งสามารถ
ใช้ MCP 3008 เพื่อเพิ่ม ANALOG I/O และสามารถเพิ่มเติม
อุปกรณ์การใช้งานได้ หากไม่ต้องการเพิ่ม MCP 3008 ควร
เลือกใช้บอร์ดที่มี ช่อง ANALOG I/O เพียงพอกับอุปกรณ์ที่
ต้องการใช้งาน 
2. พัฒนาส่วนการทดสอบของการตรวจจับควันของอุปกรณ์
เซนเซอร์ ให้สามารถแยกส่วนประกอบของก๊าซแต่ละชนิดในควัน
ได้ 
3. สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ ความช้ืน หรือ
ปริมาณควันในขณะนั้น จะมีผลทำให้ค่าแรงดันไฟฟ้าของ
เซนเซอร์ที่อ่านได้ มีการเปลี่ยนแปลงและมีความคลาดเคลื่อนได้ 
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