เครื่องตรวจจับก๊ าซ LPG (LPG Detector)
โดย
นางสาวธัญญรัตน์ ชูศรี
นายภรดร
ทองเกียว
นางสาวมุกธิ ดา สิ ทธิ รักษ์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รายงานฉบับนี้ เป็ นส่ วนประกอบของผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในโครงการ “ 1 โรงเรี ยน 1 สิ่ งประดิษฐ์”
ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2557

จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
2-5 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่องเครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)

โดย
1. นางสาวธัญญรัตน์ ชูศรี
2. นายภรดร

ทองเกียว

3. นางสาวมุกธิดา

สิ ทธิรักษ์

อาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจารย์นิตยา ทวีกิจการ

ที่ปรึ กษาพิเศษ
อาจารย์ธีระ พรหมมาศ
อาจารย์ปราโมทย์ ช่วยพัฒน์
อาจารย์จิตประภา ศักดามาศ

ชื่อสิ่ งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์

เครื่ องตรวจจับก๊าซ LPG ( LPG Detector )

ชื่อนักเรียน

ชูศรี
ทองเกียว
สิทธิรักษ์

1. น.ส.ธัญญรัตน์
2. นายภรดร
3. น.ส.มุกธิดา

ชื่ออาจารย์ ทปี่ รึกษา อาจารย์นิตยา ทวีกิจการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
สถานทีต่ ิดต่ อ 660 ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356137 โทรสาร 075-341078 E-mail: samuta2013@hotmail.com
ระยะเวลาทําสิ่ งประดิษฐ์ พฤศจิกายน 2555 – กรกฎาคม 2556
บทคัดย่ อ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง “เครื่ องตรวจจับก๊าซ LPG” จัดทําขึ้นเนื่ องด้วยกลุ่มผูท้ าํ สิ่ งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ไ ด้สังเกตเห็นว่าในปั จจุบนั การใช้ก๊าซหุ งต้มนั้นสามารถพบได้ในทุกครัวเรื อ นแต่ก็ไม่ มีใคร
รับรองได้ว่าก๊าซ LPG เหล่านั้นจะไม่รั่วไหลออกมาเนื่ องจากก๊าซLPGเป็ นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นถ้าเกิดการรั่ว
ของก๊ า ซขึ้ น มาเราไม่ ส ามารถรั บ รู ้ ไ ด้จึ ง อาจเกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ ชี วิต และทรั พ ย์สิ น ดั้ง นั้น ทางกลุ่ ม จึ ง จัด ทา
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่ อง “เครื่ องตรวจจับก๊าซ LPG” ขึ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจจับก๊าซ LPG ที่
รั่วไหลในครัวเรื อนซึ่ งทางกลุ่มผูท้ าํ สิ่ งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ทาํ การทดลองประสิ ทธิภาพของตัวเครื่ อ ง
โดยการวัดปริ มาตรก๊าซที่ตรวจจับได้และระยะห่างระหว่างตัวเครื่ องกับบริ เวณที่ก๊าซรัว่ เป็ นระยะ 6 ซม. , 12 ซม.
, 18 ซม. , 24 ซม. และ 30 ซม. ในระยะเวลา 5 วินาทีจากผลการทดลองพบว่าในระยะที่ใกล้ที่สุดคือ 6 ซ.ม.
เครื่ องตรวจจับก๊าซสามารถตรวจจับได้ในในเวลาอันรวดเร็ วและมีปริ มาณก๊าซที่มากที่สุดและตามมาด้วยระยะ
12 ซ.ม. , 18 ซ.ม. , 24 ซ.ม. และระยะที่ตรวจได้ในเวลาที่ชา้ ที่สุดและปริ มาณน้อยที่สุดคือระยะ 30 ซม. แต่
เนื่องจากอาจเกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างการทดลองได้เพราะไม่สามารถควบคุมการฟุ้ งกระจายของก๊าซได้
และการเปรี ยบเทียบกับเครื่ องมาตรฐาน VOC Detector ซึ่งได้ค่าที่ใกล้เคียงกันดังนั้นเครื่ องตรวจจับก๊าซ LPG จึง
เป็ นประโยชน์ในการหาบริ เวณที่รั่วของก๊าซ LPG ได้ตรงจุดเพือ่ ให้ผใู ้ ช้รู้และแก้ปัญหาได้ทนั ท่วงที

กิตติกรรมประกาศ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง เครื่ องตรวจจับก๊าซ LPG ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนา
นักเรี ยนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์โดยหัวหน้าโครงการคือ อาจารย์ปราโมทย์ ช่วยพัฒน์
และ จากเงินงบประมาณโรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช และได้รับการสนับสนุนจากท่านผูอ้ าํ นวยการ
อาจารย์สุพจน์ อภิศกั ดิ์มนตรี และรองผูอ้ าํ นวยการทุกฝ่ าย ตลอดจนความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ธีระ
พรหมมาศ ที่ได้อาํ นวยความสะดวกในการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และเครื่ องมือสําหรับบัดกรี วงจร
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาจารย์อาจารย์ธีระ พรหมมาศ ได้ให้คาํ แนะนํา ข้อเสนอแนะ และควบคุม
ตลอดเวลาการทําสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้
อาจารย์นิตยา ทวีกิจการ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ และคําปรึ กษาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในการ
ทําสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้
ข้าพเจ้ารู ้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาจึงขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารย์ทุกท่านเป็ นอย่างสูงไว้
ณ โอกาสนี้ดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทํา

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญ(ต่อ)
สารบัญตาราง
สารบัญกราฟ
สารบัญรู ปภาพ
บทที่ 1 บทนํา

1

ที่มาและความสําคัญของสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

1

วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

1

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

1

ตัวแปร

1

คํานิยามศัพท์เฉพาะ

2

ระยะเวลาที่ใช้ทาํ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

2

สถานที่ทดลอง

2

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3

บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

8

อุปกรณ์

8
วัสดุอุปกรณ์

7

เครื่ องมือ

9

ซอฟต์แวร์

9

วิธีการทดลอง
ขั้นตอนที่ 1 เขียนโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 2 ประดิษฐ์ชุดทดลอง

9
9
14

สารบัญ(ต่ อ)
หน้ า
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการทดลอง
การทดลองที่ 1

15
15

การทดลองที2่

16

บทที่ 4 ผลการทดลอง

17

บทที่ 5 สรุ ปและอภิปรายผลการทดลอง

19

ภาคผนวก

21

บรรณานุกรม

27

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้ า

1 แสดงปริ มาณก๊าซที่วดั ได้ในระยะต่าง ๆ (ppm.)

17

2 แสดงค่าที่วดั ได้จากเครื่ อง VOC Detector และเครื่ องตรวจจับก๊าซ LPG ที่สร้างขึ้น

18

สารบัญกราฟ
กราฟที่
1 แสดงปริ มาณก๊าซที่วดั ได้ในระยะต่าง ๆ (ppm.)

หน้ า
17

2 แสดงการเปรี ยบเทียบจากปริ มาณก๊าซLPGที่วดั ได้ระหว่างเครื่ อง VOC Detector
กับเครื่ องตรวจจับก๊าซ LPG ที่สร้างขึ้น

18

สารบัญรู ปภาพ
รู ปที่

หน้ า

1 แสดงลักษณะของบอร์ด Arduinoรุ่ น ET-EASY168 STAMP

5

2 LPG Sensor

6

3 LCD Display

7

4 แสดงโปรแกรมArduino

9

5 แสดงการเลือกบอร์ด

10

6 แสดงการเชื่อม Serial Port ของคอมพิวเตอร์กบั บอร์ด

10

7 แสดงโปรแกรมที่ใช้เขียน

11

8 แสดงโปรแกรมที่เขียนเสร็จ

11

9 แสดงการเขียนโปรแกรมผ่าน

12

10 แสดง Flowchart การทํางานของโปรแกรมเครื่ องตรวจจับก๊าซ LPG

13

11 แสดงการต่อแผงผงจรกับอุปกรณ์ต่างๆ

14

12 แสดงBlock Diagram การทํางานของเครื่ องตรวจจับก๊าซ LPG

15

13 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการบัดกรี วงจรทั้งหมด

22

14 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการบัดกรี วงจรทั้งหมด

22

15 แสดงถ่าน 9โวลต์ จํานวน3 ก้อนพร้อมที่ชาร์จ

23

16 แสดงการบัดกรี วงจร

23

17 แสดงการเจาะกล่องให้ได้ลกั ษณะตามทีอ่ อกแบบไว้

24

18 แสดงแผงวงจรที่บดั กรี เสร็จแล้วและประกอบกับตัวเครื่ องสีขาว

24

19 แสดงแผงวงจรที่บดั กรี เสร็จแล้วและประกอบกับตัวเครื่ องสีดาํ

25

20 แสดงการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่ อง

25

21 แสดงเครื่ องรวมก๊าซ VOC Detector

26

