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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชเครื่องตรวจจับและแจง
เตือนแกสรั่วไหล กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผูใชงานเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล  สถิติการวิเคราะหขอมูลคือคาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบวา1) เครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลประกอบไปดวยกระเปาอลูมิเนียม ภายในมี
กลองอะคิลิค มีวงจรตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 2) ประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 
จากการทดลองใชงานผลการทดสอบใชงานไดดี แสดงวามีประสิทธิภาพ 3) หาความพึงพอใจของผูใชงานเครื่อง
ตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมาก 
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Abstract 

 This project has objectives 1) to design and build gas leak detectors and alarms 2) to 
study the efficiency of gas leak detectors and alarms and 3) to study the satisfaction of detector 
users and gas leak alarm The samples used in this research were as follows: who tested the gas 
leak detector and alarm. The tools used for data collection were the expert performance 
evaluation form and the usage performance test. Gas Leak Detector and Alarm and user 
satisfaction test Gas Leak Detector and Alarm By using statistical analysis of data mean and 
standard deviation. 
 The results is 1) the gas leak detection and alarm experiments were found to be able to 
detect and alert according to the research scope, 2) expert evaluation found meaning they 
were effective and can be used. well a and 3) the results of the satisfaction survey of gas leak 
detector and alarm users found that the overall with the highest rating respectively. 
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บทนํา 

 ปจจุบันมีการผลิตกาซสําหรับใชในงานทั่วไป และในงานอุตสาหกรรม เชน ไนโตรเจน ออกซิเจน อารกอน 
ไฮโดรเจน คารบอนไดออกไซด และแกสเชื้อเพลิง เปนตน ซึ่งแกส LPG (Liquefied Petroleum Gas) คือ กาซ
ปโตรเลียมเหลว ที่นิยมนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน (แกสหุงตม) เปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต และเปน
เชื้อเพลิงใหความรอนในโรงงานอุตสาหกรรม    เปนตน  แกสเชื้อเพลิงเปนแกสไวไฟที่สามารถติดไฟไดงาย หาก
เกิดการรั่วไหลออกมาอาจทําใหเกิดเหตุอัคคีภัยได โดยสาเหตุของการเกิดไฟไหมลุกลามนั้นเกิดจาก 3 
องคประกอบใหญๆ คือ ตัวแกสเชื้อเพลิง ประกายไฟ และออกซิเจนหรืออากาศที่จะเปนตัวชวยใหเกิดการติดไฟได
เร็วขึ้น [1] 

 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 (ม.ค. – ธ.ค. 2563) ของกองสงเสริม
เทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีจํานวนโรงงานที่เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 54 ครั้ง 
แบงเปนประเภทอุบัติเหตุ ดังนี้ อัคคภีัย จํานวน 42 ครั้ง สารเคมีรั่วไหล จํานวน 1 ครั้ง การระเบิด จํานวน 2 ครั้ง  
อุบัติเหตุเก่ียวกับเครื่องจักร จํานวน 3 ครั้ง และอื่นๆ จํานวน 6 ครั้ง  ซึ่งสาเหตุการเกิดอัคคีภัยสวนหนึ่งมาจาก
แกสเชื้อเพลิงที่รั่วออกมาและเกิดการติดไฟ โดยการรั่วเกิดจากทอนําแกสชํารุด หรืออุบัติเหตุที่ทําใหทอแกส
เสียหาย และการรั่วเล็กนอยทําใหวาลวควบคุมอัตโนมัติไมหยุดการจายแกส 

 ระบบเตือนภัยในบาน ในอาคารสูงหรืออาคารสํานักงาน มักจะติดตั้งเครื่องตรวจจับแกสรั่ว(Gas Leak 
Detector) เพ่ือแจงเตือนใหผูอยูอาศัยไดออกจากพ้ืนที่เสี่ยงไดทันกอนที่จะเกิดอัคคีภัยอยางรุนแรง ไดรับอุบัติเหตุ
สูญเสียทรัพยสิน หรือเสียชีวิตได 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล ท่ีสามารถตรวจจับแกสหรือกลุม
ควันได  บอกคาปริมาณแกสทางจอแสดงผลแบบ LCD และมีสัญญาณแจงเตอืนเปนสัญญาณเสียง และสัญญาณไฟ
กระพริบ เพ่ือใชเปนระบบเตือนภัยในบานหรือในอาคารได 
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วัตถุประสงคการวิจัย   
 1. เพ่ือออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 
 3. เพ่ือศึกษาความพอใจของผูทดลองเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

บุญครอง วิวัฒนวานิชวงศ 2554 [2] ไดศึกษาระบบเตือนภัยภายในโรงงานหรือที่อยูอาศัยในปจจุบันไดมี
การประยุกตจัดทําขึ้นมาอยางแพรหลายไมวาจะเปนการแจงเตือนดวยเสียงหรือสงสัญญาณผานเครือขายตางๆ
เพ่ือใหผูควบคุมทราบและแกไขปญหาหรือปองกันอุบัติเหตุตางๆไดทันเวลาอีกอยางหนึ่งที่อาจเรียกไดวาเปนระบบ
ที่สําคัญตอทุกอุตสาหกรรมไมวาจะเปนขนาดใหญหรือขนาดยอยหรือแมกระทั่งในออฟฟศและที่อยูอาศัยเพ่ือนคือ
ระบบเตือนภัยเก่ียวกับแกสรั่วซึ่งตองยอมรับวาอธิบายนั้นเปนเหตุที่สรางความเสียหายอยางมากโดยทั่วไปแลวกาซ
หรือไอระเหยบางชนิดสามารถกอใหเกิดประกายไฟซึ่งเปนอันตรายตอมนุษยไดซึ่งลักษณะอันตรายจะขึ้นอยูกับ
ชนิดของกาซความไวในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและความเขมขนของการดําเนินซึ่งแนนอนวาอุบัติเหตุประเภทนี้
เมื่อแกไขไดไมทันเวลาความเสียหายที่ตามนั้นอาจมากมายทั้งตอชีวิตและทรัพยสินเพ่ือปองกันและลดการสูญเสีย
ดังกลาวจึงเปนเหตุผลท่ีวาเหตุใดการแจงเตือนแกสรั่วจึงตองมีความรวดเร็วในการแจงเตือนใหผูเก่ียวของทราบและ
แกไขไดภายในระยะเวลาอันสั้นผูเสนอโครงงานมีความสนใจจะพัฒนาขนาดอุปกรณตนแบบที่สามารถตรวจจับ
แกสไวไฟเพ่ือทํางานไดจริงและแจงเตือนผูควบคุมอยางรวดเร็ว 
 นิคม ลนขุนทด 2557 [3] งานวิจัยนี้ไดนําเสนอตัวตรวจจับแกสที่สรางขึ้นเพ่ือตรวจจับการรั่วไหลของกาซ 
LPG ในครัวเรือนโดย ประสิทธิภาพการตรวจจับเปนที่นาเชื่อถือไดและสามารถ นํามาประยุกตใชไดจริง โดย
แนวโนมการตรวจจับการรั่วไหล ของกาซ LPG ท่ีทางผูวิจัยสรางข้ึนมีผลที่ใกลเคียงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กับเครื่องตรวจจับกาซมีเทน (KIMO) แตดวยราคาของเซนเซอรที่สรางข้ึนมีราคาถูก งายตอการติดตั้งในพื้นที่จริง 
และสามารถนํามาประยุกตใชกับไมโครคอนโทรลเลอร โดยผลที่ไดยังสอดคลองกับเครื่องมือวัดที่มีราคาคอนขางสูง
และมีขอจํากัดในการติดตั้งในพื้นจริง งานวิจัยนี้จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการสรางตัวตรวจจับที่มีราคาถูกและ
สามารถใชไดจริง เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในการใชกาซแอลพีจีกับเตา
หุงตมในครัวเรือน ในการนําไปใชควรดูพ้ืนที่ในการติดตั้งใหเหมาะสมเพราะเมื่อเกิดกาซรั่ว กาซจะมีน้ําหนัก
มากกวาอากาศทําใหกาซที่รั่วจะอยูที่ระดับพ้ืนหองเพราะฉะนั้นการติดตั้งควรคํานึงถึงระดับความสูงในการติดตั้ง
หัวเซนเซอรและควรอยูใกลกับพ้ืนที่ ที่ใชกาซแอลพีจีกับเตาหุงตมเพ่ือใหเซนเซอรสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ชุดตรวจสอบเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลผูวิจัยไดดําเนินการ ตามลําดับดังตอไปนี้  
 1. กลุมเปาหมาย 
  กลุมเปาหมายเพื่อการประเมินความพึงพอใจ ไดแกกลุมพนักงานชางเทคนคิ บริษัท พรอม เทคโนเซอรวิส 
จํากัด หนวยงาน โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย จํานวน 10 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 2.1 เครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 
 2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
  2.2.1 แบบบันทึกขอมูลการใชเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 
  2.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลเปนชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1 นําเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลทดลองใชงานแลวบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลการใช
เครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลเพื่อศึกษาประเมินประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล
  3.2 นําเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลใหกลุมเปาหมายใชงานแลวตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูใชเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล ตอจากแบบบันทึกวาใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ    
  4.2 นําขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลที่ไดกําหนดให
ควบคุมเนื้อหา โดยจัดสรางเปนแบบมาตรตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับวิเคราะห สถิติที่ใชวิเคราะห 
คือคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายมีดังตอไปนี้ 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใน ระดับมากที่สุด 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใน ระดับมาก 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใน ระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใน ระดับนอย 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใน ระดับนอยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยไดเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 
 1. เครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลท่ีพัฒนาขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 1 เครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 
 

 จากภาพที่ 1 เครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลประกอบไปดวยกลองอลูมินียม  ภายในมีกลอง  
อะคลิิค มีวงจรตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 
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 2. การทดสอบประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบอุปกรณตรวจจับควัน ดังตารางดานลางตอไปนี้   
ตารางที่ 1 ผลการทดลองของ เครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 

การทดลอง 

ผลทดลอง 

ทํางานได ไมทํางาน 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 

การวัดคาแกส LPG และแสดงผล       
การวัดคาแกส Co และแสดงผล       
การวัดคาควันและแสดงผล       
การแจงเตือนเมื่อคาแกส LPG เกินคาที่ตั้งไว       
การแจงเตือนเมื่อคาแกส Co เกินคาที่ตั้งไว       
การแจงเตือนเมื่อคาควันเกินคาที่ตั้งไว       

 

 จากตารางที่ 1 ผลการทดลองของ เครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลสามารถตรวจจับและแจงเตือน

ได การวัดคาแกส LPG และแสดงผล การวัดคาแกส Co การวัดคาควันและแสดงผล และแสดงผล การแจงเตือน

เมื่อคาแกส LPG เกินคาที่ตั้งไว การแจงเตือนเมื่อคาแกส Co เกินคาที่ตั้งไว และ การแจงเตือนเมื่อคาควันเกินคา

ที่ตั้งไว ตามขอบเขตของการวิจัย และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7  
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผูใชเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 
 

รายการประเมิน ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

การออกแบบและติดตั้งอุปกรณมีความเหมาะสม 4.00 0.81 มาก 

วัสดุที่ใชมีความเหมาะสม 4.30 0.67 มาก 

ความแข็งแรงของกระเปา 4.50 0.52 มาก 

ขนาดของเครื่องมีความเหมาะสม 4.30 0.82 มาก 

น้ําหนักของเครื่องมีความเหมาะสมตอการใชงาน 4.80 0.42 มากที่สุด 

ความสะดวกในการใชงาน 4.50 0.52 มาก 

ความสะดวกในการเคลื่อนยาย 4.80 0.42 มากที่สุด 

ความปลอดภัยในการใชงาน 3.70 0.48 มาก 

ความแมนยําในการตรวจจับแกส 3.60 0.51 มาก 

สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 4.20 0.63 มาก 

คาเฉลี่ย 4.27 0.14 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 พบวาความพึงพอใจของผูใชตอเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลพบวาในภาพรวมมี

อยูในระดับมาก ( ̅ = 4.27, . . = 0.14) เมื่อจําแนกตามหัวขอ พบวาน้ําหนักของเครื่องมีความเหมาะสมตอ

การใชงานโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.80 และ ความสะดวกในการเคลื่อนยายมีคะแนนคาเฉลี่ยอยูที่ 4.80 มีผลการ

ประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด สวนความแมนยําในการตรวจจับแกสอยูในระดับนอยที่สุด( ̅ = 3.60, . . =
0.51)   
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. เครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลที่สรางข้ึน พบวา มีประสิทธิภาพตามที่ผูเชียวชาญใหคําแนะนํา
และนําไปทดลองการใชงาน ทั้งนี้เพราะผูวิจัยไดศกึษาบริบทของกลุมตัวอยาง ที่ประกอบอาชีพพนักงานชางเทคนิค 
โดยสํารวจ และวิเคราะห ความตองการ เครื่องมือ ของกลุมตัวอยางพบวาจากการศึกษาบริบทพบวาเครื่องมือที่ใช
ในอดีตผานมาถึงปจจุบันของอาชีพพนักงานชางเทคนิค ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ จนไดเครื่องมือและ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพ ไวใชในการปฏิบัติงาน 
 2. การที่ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลนี้มีประสิทธิภาพตามที่ผูเชียวชาญไดให
คําแนะนํา ทั้งนี้เปนเพราะการสรางเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลไดผานกระบวนการที่เปนระบบตาม
ขั้นตอนท่ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กอนท่ีจะสรางอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับ
งานวิจัย 
 3. การท่ีผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกส
รั่วไหลในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูวิจัยไดออกแบบชิ้นงานใหมีขนาดพอเหมาะ และเลือกใชวัสดุที่คงทน ลด
ความเสี่ยงตออันตรายจากการใชเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล ในขณะปฏิบัติงาน 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.1 จากผลการวิจัยพบวา เครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลนี้มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑที่
กําหนด และเมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง เครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลสามารถพัฒนา ใหมีประสิทธิ
สูงข้ึนไปมากกวานี้ ดังนั้นจึงควรนําไปทดลองใชกับหนวยงานอ่ืนๆเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
  1.2 เครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลเปนเครื่องมือที่ผานการทดสอบ มีประสิทธิภาพมาแลว 
ดังนั้นเหมาะสมกับการนําไปใชกับอาชีพอื่นที่มีลักษณะการทํางานใกลเคยีงกัน 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลในระยะยาว เมื่อเวลา 
ผานไปแลวเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลจะยังใหผลดีเชนเดิมหรือไม 
  2.2 นําเครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหลนี้ไปทดลองใชกับพนักงานบริษัทตางๆและศึกษา

ประสิทธิผล 

 
เอกสารอางองิ 
[1] บุญครอง วิวัฒนวานิชวงศ : เครื่องตรวจจับและแจงเตือนแกสรั่วไหล 
 แหลงที่มา https://sites.google.com/site/winas2538/xakhar-xacchriya 
[2] นิคม ลนขุนทด : โปรแกรมควบคุมระบบการตรวจจับปริมาณแกสแอลพีจีในหองครวัดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

พรอมระบบสงสัญญาณเตือนภัย 
 แหลงที่มา http://129228-ไฟลบทความ-339400-2-10-20200615.pdf 


