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บทคัดย่อ 
 บทควำมนี้เสนอแนวคิดกำรออกแบบและพัฒนำเครื่องเตือนภัยส ำหรับผู้พิกำรหูหนวก ช่วยให้ผู้พิกำรสำมำรถ

รับรู้เกี่ยวกับภัยภำยในอำคำรที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้พิกำร ระบบเตือนภัยท ำงำนเมื่อเซนเซอร์ตรวจพบสภำพแวดล้อมที่
ผิดปกติ เช่น ตรวจจับแก๊สรั่ว, ควันไฟ และ กำรเคลื่อนไหว โดยส่งข้อมูลผ่ำนโมดูลไร้สำยไปยังภำครับ 1 ท ำหน้ำที่
เหมือนอุปกรณ์ทวนสัญญำณและ/หรือศูนย์กลำงแจ้งเตือน จำกนั้นสัญญำณเตือนจะถูกส่งไปยังภำครับ 2 ซึ่งติดตั้ง
อุปกรณ์สั่นเตือนให้ผู้พิกำรทรำบต่อไป จำกกำรทดสอบในสถำนกำรณ์จ ำลองโดยปล่อยแก๊ส, สร้ำงควันไฟและ
เคลื่อนไหวในรัศมีเซนเซอร์ พบว่ำผู้พิกำรสำมำรถรับรู้เหตุกำรณ์อันตรำยได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งผู้วิจัยใช้รูปแบบกำรสั่นที่
แตกต่ำงกันตำมเหตุกำรณ์ที่ตรวจจับได้ ข้อผิดพลำดอำจเกิดขึ้นได้เนื่องจำกกำรเซตค่ำควำมไวในกำรตรวจจับที่ไว
เกินไปท ำให้เตือนทั้งที่ไม่มีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นจริง 

ค าส าคัญ : ระบบแจ้งเตือนภัยในอำคำร, แจ้งเตือนภัยส ำหรับผู้พิกำรหูหนวก, แจ้งเตือนภัยไร้สำย 

Abstract 
This paper presents a concept of design and development of abnormal event alarm for deaf 

disabled in a building. When the abnormal event has been occurred then the system will send 
alarm signal to transceiver number 1 that be used as repeater and/or alarm center. At alarm 
center, the alarm signal will be sent to transceiver number 2 that have vibration device inside. For 
experiment, the deaf disabled can recognize the abnormal events that are simulated in real world. 
However, missing detection can be occurred from high sensitivity setting for the sensor modules 
that affects to accuracy. 

Keywords: Indoor abnormal event alarm system, Abnormal event alarm system for deaf disabled, 
Wireless abnormal event alarm 
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1. ที่มาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันรัฐบำลส่งเสริมให้ผู้พิกำรได้ช่วยเหลือตัวเองมำกขึ้นทั้งในด้ำนกำรประกอบอำชีพและกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิต ผู้พิกำรสำมำรถท ำงำนร่วมกับคนปกติได้ในส่วนที่ควำมพิกำรที่ ตนมีไม่เป็นอุปสรรคในกำรท ำงำน
ตัวอย่ำงเช่น ผู้พิกำรหูหนวกซึ่งตำมองเห็นได้ปกติสำมำรถพิมพ์งำนคอมพิวเตอร์ได้ เป็นต้น แต่ก็มีบำงกิจกรรมที่อำจ
ส่งผลต่อควำมปลอดภัยในชีวิตของผู้พิกำร เช่นเมื่อผู้พิกำรอยู่ล ำพังในอำคำรซึ่งมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้อำคำรหรือ
แก๊สรั่วหรือขโมยเข้ำบ้ำน ระบบเตือนภัยที่มีออกแบบมำส ำหรับคนปกติดังนั้นในงำนวิจัยนี้จึงมีแนวคิดกำรพัฒนำ
ออกแบบระบบเตือนภัยในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหูหนวก โดยไม่กระทบกับระบบกำรเตือนภัยแบบเก่ำส ำหรับคนปกติ  

2. ทบทวนวรรณกรรม  
 ตำมกฎหมำยอำคำรต้องมีกำรอุปกรณ์ตรวจจับควัน [1] หรือในบ้ำนเรือนโรงแรมถ้ำเจ้ำบ้ำนเห็นควำมส ำคัญก็
อำจติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับกำรเคลื่อนไหวหรือกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันขโมย เช่นที่ [2] อภิไธย สงวนรัษฎ์ พัฒนำ
และหำสมรรถนะระบบเตือนภัยในอำคำรจำกตัวตรวจจับกำรเคลื่อนไหวแบบพำสซีฟอินฟรำเรด จะท ำกำรตรวจจับคำ
อุณหภูมิของรังสี อินฟรำเรดที่แตกตำงกันเมื่อมีกำรเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต จำกนั้นแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือ หรือ 
[3] สันติสุข ธัญญำละ และคณะ สร้ำงแบบจ ำลองระบบเตือนภัยเพลิงไหม้โดยใช้ตัวตรวจจับควันและแจ้งเตือนโดยส่ง 
SMS ไปยังผู้ใช้ตำมเบอร์โทรศัพท์ที่ได้บันทึกไว้ที่อุปกรณ์ส่ง SMS จำกที่ผ่ำนมำจะเป็นว่ำ ระบบถูกออกแบบมำโดย
ขำดกำรค ำนึงถึงผู้พิกำรหูหนวก ซึ่งกำรส่งเสียงเตือนหรือ ข้อควำมจำก SMS ไม่เพียงพอ งำนวิจัยนี้จึงปรับปรุงระบบ
ให้เอ้ือต่อผู้พิกำรหูหนวกโดยเพ่ือระบบสั่งเตือนให้กับผู้ใช้ที่พิกำรหูหนวกได้รับรู้ถึงภัยต่ำง ๆ ที่สำมำรถ เกิดขึ้นได้ใน
อำคำรเช่น อัคคีภัย, ผู้บุกรุกและแก๊สรั่ว 

3. ภาพรวมของระบบ 
จำกรูปที่ 1 กำรท ำงำนที่ภำคส่งนั้นจะเริ่มจำกวงจรเซ็นเซอร์ตรวจจับทั้ง 3 ตัว ได้แก่ MOTION SENSOR, GAS 

SENSOR และSMOKE SENSOR ถ้ำมีกำรตรวจจับควำมผิดปกติจำกเซนเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง 3 ตัวจะมีกำรส่ง
ข้อมูลไปยัง RF MODULE 2.4 GHz ผ่ำนทำงขำ TX และ RX เพ่ือให้ RF MODULE ส่งข้อมูลไปยัง RF MODULE ที่
ภำครับ 1 (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) ที่ RF MODULE ภำครับ 1 จะท ำหน้ำที่รับข้อมูลตัวอักษร (ASCII) จำก RF MODULE 
ภ ำ ค ส่ ง ที่ ค ว ำ ม ถี่  2 .4  GHz แ ล้ ว ส่ ง ข้ อ มู ล ให้  MICROCONTROLLER ท ำ ง ข ำ  TX แ ล ะ  RX เ พ่ื อ ให้ 
MICROCONTROLLER อ่ำนข้อมูลที่รับมำได้และส่งต่อไปยัง ARDUINO ผ่ำนทำงขำ TX และ RX โดยมี MULTI 
SWITCH เป็นตัวกลำงในกำรท ำหน้ำที่สลับกำรท ำงำนระหว่ำง RF MODULE และ ARDUINO ซึ่งเมื่อ ARDUINO 
ได้รับข้อมูลแล้วจะเปลี่ยนเป็นจังหวะกำรสั่นแล้วส่งไปยัง WIRELESS MODULE 2.4 GHz โดยผ่ำนขำ TX และ RX 
เพ่ือส่งให้ WIRELESS MODULE ที่ภำครับ 2 (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดกำรออกแบบและพัฒนำระบบ 

 

3. ผังการท างานของซอฟต์แวร์ 
 3.1 ที่ภาคส่ง 

 จำกรูปที่ 2 (ก) เมื่อเริ่มกำรท ำงำน โปรแกรมจะคอยตรวจสอบสัญญำณไฟฟ้ำแบบอนำล็อกที่มำจำก
เซ็นเซอร์ว่ำที่ค่ำเท่ำใด หรือถ้ำได้ค่ำที่ไม่ต้องกำรก็จะข้ำมไปตรวจสอยเซ็นเซอร์ตัวอ่ืนต่อ แล้วก็จะส่งข้อมูลไปเป็น
ข้อมูลตัวอักษรตำมค่ำที่ซอฟต์แวร์ก ำหนดไว้ไปยัง RF MODULE เพ่ือส่งข้อมูล ไปยังภำครับ เช่น เมื่อเซ็นเซอร์
ตรวจจับแก๊สตรวจจับค่ำใดค่ำหนึ่งได้ซอฟต์แวร์ก็ประมวลผลเพ่ือแปลค่ำเป็นตัวอักษรและส่งไปยัง RF MODULE เพ่ือ
ส่งเป็นสัญญำณ RF 2.4 GHz ออกไป และจะท ำงำนเช่นนี้วนไปเรื่อย ๆ 

 
 3.2 ที่ภาครับ 1 

 จำกรูปที่ 2 (ข) เมื่อเริ่มกำรท ำงำนจะมีกำรรับข้อมูลมำเป็นสัญญำณ RF 2.4 GHz ที่ RF MODULE แล้วจะ
ส่งมำที่ MICROCONTROLLER ว่ำข้อมูลที่ได้ตรงกับข้อมูลที่ก ำหนดไว้หรือป่ำว ถ้ำไม่ตรงก็จะวนกลับไปท ำงำนใหม่ที่
กำรรับข้อมูล แต่ถ้ำข้อมูลที่ได้ตรงกับที่ MICROCONTROLLER ก็จะแปลข้อมูลที่ได้ เป็นข้อควำมตัวอักษรเพ่ือก ำหนด
จังหวะกำรสั่น แล้วส่งต่อไปยัง WIRELESS MODULE เพ่ือท ำกำรส่งต่อไปยังภำครับ 2 ต่อไป และจะท ำงำนเช่นนี้วน
ไปเรื่อย ๆ 
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  (ก)                               (ข) 

รูปที่ 2 (ก) ผังกำรท ำงำนภำคส่ง (ข) ผังกำรท ำงำนของภำครับ 1 

 3.3 ที่ภาครับ 2 
 จำกรูปที 3 เมื่อเริ่มกำรท ำงำนจะมีกำรรับข้อมูลมำเป็นสัญญำณ RF 2.4 GHz ที่ WIRELESS MODULE 

แล้วจะมีกำรตรวจสอบข้อมูลของจังหวะสั่นว่ำตรงกับจังหวะที่ก ำหนดไว้หรือไป ยกตัวอย่ำงเช่น เมื่อข้อมูลตรงกับ
จังหวะที่ 1 แล้วจังหวะที่ 1 ก็จะไปแสดงผลที่อุปกรณ์สั่น แต่ถ้ำไม่ตรงก็จะข้ำมไปตรวจสอบข้อมูลกับจังหวะที่ 2 
หรือไม่ ถ้ำตรงก็จะแสดงจังหวะสั่นที่อุปกรณ์สั่น หรือถ้ำไม่ตรงก็จะข้ำมไปตรวจสอบจังหวะที่ 3 ถ้ำตรงก็จะแสดง
จังหวะสั่นที่อุปกรณ์สั่น แต่ถ้ำไม่ตรงก็จะข้ำมไปในจังหวะที่ 4 ต่อไป ถ้ำมีข้อมูลอันไหนตรงก็จะแสดงผลที่อุปกรณ์สั่น 
และจะท ำงำนอย่ำงนี้วนไปเรื่อย ๆ 

4. การสร้างอุปกรณ์ 

4.1 ภาคส่ง 
 MICROCONTROLLER จะมีหน้ำที่ในกำรอ่ำนค่ำระดับสัญญำณที่มำจำกวงจรเตือนภัยทั้ง 3 ตัว คือ 
Motion Sensor เข้ำที่ขำ RA3, Gas Sensor เข้ำที่ขำ RA2 , Smoke Sensor เข้ำที่ขำ RA1 โดยเมื่อมีสัญญำณเตือน
ภัยมำ LED ก็จะสว่ำงขึ้น ซึ่ง 3 อุปกรณ์นี้จะส่งค่ำให้ MICROCONTROLLER อยู่ตลอดไม่ว่ำจะมีสัญญำณมำหรือไม่
และเมื่อ MICROCONTROLLER ประมวลผลก็จะส่งค่ำเป็นตัวอักษรตำมที่ซอฟแวร์ตั้งไว้ไปที่ RF MODULE เพ่ือส่ง
สัญญำณให้ภำครับ RF MODULE จะท ำหน้ำที่ส่งข้อมูลออกเป็นสัญญำณ RF 2.4 GHz  แสดงดังรูปที่ 4 (ก) 
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รูปที่ 3 ผังกำรท ำงำนของภำครับ 2 

 
(ก)       (ข) 

รูปที่ 4 (ก) วงจรภำคส่ง (ข) วงจรภำครับ 1 
4.2 วงจรภาครับ 1 

 เริ่มกำรท ำงำน RF MODULE เป็นวงจรที่รับข้อมูลสัญญำณมำเพ่ือส่งต่อไปให้ MICROCONTROLLER 
ผ่ ำน ท ำงข ำ TX , RX โด ยผ่ ำน ตั ว  HC 4052 Multiplexer เป็ น ตั วส ลั บ ก ำรรับ -ส่ งสั ญ ญ ำณ ข้ อมู ล ขอ ง     
MICROCONTROLLER ระหว่ำง RF MODULE และ WIRELESS MODULE ก่อนที่จะเข้ำ MICROCONTROLLER  
เพ่ืออ่ำนข้อมูลที่ได้และประมวลผลที่ได้MICROCONTROLLER ท ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลจำก RF MODULE และ
แสดงผลออกทำง LED และกระจำยข้อมูลออกไปทำง WIRELESS MODULE เพ่ือไปยังตัวรับสัญญำณต่อไป ซึ่ง 
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WIRELESS MODULE ท ำหน้ำที่กระจำยข้อมูลสัญญำณ WIRELESS เพ่ือไปยังภำครับสัญญำณ 2 ที่ติดกับตัวผู้พิกำร
ต่อไป แสดงดังรูปที่ 4 (ข) 

4.3 วงจรภาครับ 2 
เริ่มกำรท ำงำน WIRELESS MODULE ท ำหน้ำที่รับข้อมูลสัญญำณมำเพ่ือส่งต่อไปให้ ARDUINO PRO 

MINI 328 เพ่ือท ำกำรประมวลผลและ ARDUINO PRO MINI 328 ท ำหน้ำที่อ่ำนสัญญำณข้อมูลที่ได้จำก WIRELESS 
MODULE เพ่ือแปลเป็นข้อมูลเป็นจังหวะสั่น และสั่งกำรต่อไปที่ VIBRATION ซึ่งท ำหน้ำที่สั่นตำมจังหวะที่ ARDUINO 
PRO MINI 328 สั่งงำนมำ แสดงดังรูปที่ 5 

หลังจำกประกอบวงจรต่ำงๆ เสร็จภำพออกมำดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 5 วงจรภำครับ 2 

 
 

(ก)       (ข) 
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(ค) 

รูปที่ 6 อุปกรณ์หลังประกอบเสร็จสิ้น (ก) ภำคส่ง (ข) ภำครับ 1 (ค) ภำครับ 2 
 

5. การทดลอง 
5.1 ทดลองระยะส่ง 

 กำรทดลองระยะส่งโดยเซตกำรทดลองในที่โล่งและใช้สำยวัดระยะห่ำงระหว่ำงชุดส่ง กับ ชุดรับ 1 และชุด
รับ 1 กับ ชุดรับ 2 ผลแสดงดังตำรำงที่ 1 

5.2 ทดสอบระบบโดยรวม 
 เป็นกำรทดสอบกำรท ำงำนตั้งแต่เซนเซอร์จนถึงระบบสั่นเตือนตำมจังหวะผลกำรทดสอบแสดงได้กังตำรำงที่ 2 

6. สรุป 
 งำนวิจัยนี้เสนอแนวคิดกำรสร้ำงระบบเตือนภัยส ำหรับพิกำรหูหนวกโดยใช้เซนเซอร์กำรสั่นเป็นจังหวะตำม
ลักษณะของภัยในอำคำร 3 แบบคือเตือนเพลิงไหม้, เตือนผู้บุกรุกและเตือนแก๊สรั่ว ผลกำรลองระบบสำมำรถใช้ได้ดีที่
ระยะ 25 – 30 เมตร อย่ำงไรก็ดีข้อด้อยของระบบคือถ้ำน ำมำใช้ในอำคำรจริงอำจต้องปรับปรุ่งรูปแบบกำรสื่อสำรเป็น 
iot และเซตให้ระบบสำมำรถเพ่ิมชื่อผู้ใช้ได้อย่ำงสะดวกจะท ำให้ระบบสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 

ตารางท่ี 1 ระยะรับส่งที่อปุกรณ์สำมำรสื่อสำรได้ 

ระยะทาง(เมตร) ชุดส่ง กับ ชุดรับ 1 ชุดรับ 1 กับ ชุดรับ 2 หมายเหตุ 

5 ได ้ ได ้ ไม่มสีิ่งกีดขวำง 

10 ได ้ ได ้ ไม่มสีิ่งกีดขวำง 

15 ได ้ ได ้ ไม่มสีิ่งกีดขวำง 

20 ได ้ ได ้ ไม่มสีิ่งกีดขวำง 
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25 ไม่ได ้ ได ้ มีสิ่งกีดขวำง,ระยะไกลเกินไป 

30 ไม่ได ้ ได ้ มีสิ่งกีดขวำง,ระยะไกลเกินไป 

40 ไม่ได ้ ไม่ได ้ มีสิ่งกีดขวำง,ระยะไกลเกินไป 

50 ไม่ได ้ ไม่ได ้ มีสิ่งกีดขวำง,ระยะไกลเกินไป 

 
ตารางท่ี 2 ผลกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบ 

การทดสอบครั้งที่ การตรวจจับแก๊ส การตรวจจับควัน 
การตรวจจับการ
เคลื่อนไหว 

หมายเหตุ 

1 ได้ ได้ ได้ วำงข้ำงเตำแก๊ส, กำร
เคลื่อนไหวใช้คนเดิน
ผ่ำน, ควันใช้ควันธูป 

2 ได้ ได้ ได้ 

3 ได้ ได้ ได้ 
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