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บทคัดย่อ

	 เนื้อหาของบทความนี้น�าเสนอเรื่องการทดลอง	 และการสร้างระบบเตือนภัยภายในบ้านซึ่งควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	 ตัว
ระบบเตอืนภยัจะประกอบด้วยสวติช์ประตแูละเครือ่งตรวจจบัความร้อนและสามารถแจ้งเตอืนภยัด้วยระบบไซเรนและระบบควบคมุวาล์ว
น�้าส�าหรับดับไฟแสดงออกทางจอแสดงผลโดยแจ้งเตือนออกมาเป็นเอาต์พุตทั้ง	4	ส่งสัญญาณให้เอาต์พุตที่	1	คือไซเรนดังและส่งข้อความ
เตือนภัยทางโทรศัพท์มือถือ	ส่วนกรณีเซนเซอร์ตรวจจับความร้อนระบบจะสั่งให้วาล์วควบคุมน�้าเปิดดับไฟและแจ้งเตือนเป็นข้อความทาง
มือถือและสามารถปรับให้เอาต์พุตใดเปิดหรือปิด	โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถท�างานได้อย่างถูกต้อง

Abstract

 This paper to design and construct. The Home Security System (HSS) controlled by microcontroller. The system consist 
of various types of sensor such as door switch, and fire sensor, which installed at any location in the house; alarm devices 
such as siren alarm , solenoid valve. The controller receives sensor signal (logic level) from the LCD input, processes and 
sends	the	alarm	signal	to	4	output	port	which	connected	to	the	various	types	of	alarm	device.	Each	of	4	outputs	can	be	
programmed corresponding to the type of sensor. For example The controller receives input from the door switch ; the 
program is set “on” for siren alarm (First output port) and send SMS code to mobile phone (Second output port)  and the 
controller receives fire sensor the program is set “on” for solenoid valve  (Third output port)  and send SMS code to mobile 
phone (Forth output port).  The program is set for either“on” or “off”. The experiment result shows that the system operates
properly.

บทน�ำ

	 ในปัจจุบันภัยที่เกิดจากการโจรกรรมนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินรวมถึงชีวิตของคนเรามากที่สุด	 จึงมี
การสร้างวงจรป้องกันการโจรกรรม	และระบบเตือนภัยต่างๆ	มากมาย	โดยทั่วไปการใช้งานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน		
จึงได้เกิดโครงการระบบเตือนภัยภายในบ้านขึ้น	เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาและออกแบบระบบเตือนภัยภายในบ้าน
	 2.	 เพื่อศึกษาและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์	ตระกูล	MCS	51
	 3.	 เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซีควบคุมการท�างานของไมโครคอนโทรลเลอร์
	 4.	 เพื่อศึกษาการใช้งานระบบ	GSM	ในการส่งข้อความเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระบบรักษำควำมปลอดภัยในบ้ำน
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งำนวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 1.	 การออกแบบระบบเตือนภัย
	 การออกแบบระบบเตือนภัยนั้นเป็นการออกแบบแยกส่วน
การท�างานโดยจะมีการท�างานเป็นดังนี้
	 -	 กรณีที่ตรวจจับควันได้จะส่งสัญญาณให้ไซเรนดัง	และ
ระบบน�้าจะท�างาน	(ระบบน�้าจะใช้หลอด	LED	แสดงผลแทน)
	 	-	กรณีที่ตรวจจับการท�าลายประตูหรือหน้าต่างจะส่ง
สัญญาณให้ไซเรนดัง
	 -	 กรณีที่มีการท�าลายสาย	จะมีวงจรเปรียบเทียบแรงดัน
ควบคุมให้ระบบท�างานต่อไป
	 -	 สามารถเปลีย่นรหสัผ่าน		(password)	ได้ตามต้องการ
	 2.	 การท�างานของบอร์ด
	 การท�างานของบอร์ด	CP-JR51AC2	นั้น	สามารถก�าหนด
ได้		2	ระบบการท�างาน	คือ	Monitor	Mode	และ	User	Mode	
(Run	 โปรแกรมในต�าแหน่ง	(0000H))	 โดยเลือกโหมดการท�างาน
ของบอร์ด	ท�าในขณะรีเซ็ต		CPU		โดยถ้าใช้การรีเซ็ต	CPU	ตาม
ปรกติด้วยวิธีการจ่ายไฟเลี้ยงให้บอร์ดในครั้งแรก	 (Power-on	
Reset)	หรือใช้การรีเซ็ตด้วยการกดสวิตช์รีเซ็ตเพียงอย่างเดียวนั้น	
บอร์ด	CP-JR51AC2	 จะเริ่มท�างานใน	User	Mode	 หรือโหม
ดการท�างานปรกต	ิโปรแกรมท�างานใน	ต�าแหน่ง	0000H	แต่ถ้าใช้วธิี
การรีเซ็ตโดยให้ขาสัญญาณ	PSEN	ของ	CPU	มีสภาวะทางลอจิก
เป็น	“0”	ด้วย	(มกีารกดสวติช์	PSEN	ไว้ด้วย)			บอร์ด	CP-JR51AC2	
จะเข้าท�างานใน	Monitor	Mode	โดยวธิกีารตรวจสอบโหมดการท�า
งานของ	CPU	เบอร์	T89C51AC2	ของ	ATMEL	นั้นหลังจากขอบ
ขาลง	(FallingEdge	ของสัญญาณ	RESET	บิต	ENBOOในรีจิสเตอร์	
AUXR1	 จะถูกก�าหนดให้มีค่าเหมือนกับค่าของบิต	BLJB	(Boot	
Loader	Jump	Bit)	หลังจากนั้น	CPU	จะตรวจสอบเงื่อนไขและ
สถานะทางฮาร์ดแวร์ของขาสัญญาณต่างๆ	ในตัวCPU	เพื่อตรวจ
สอบเงื่อนไขการท�างานของ	CPU	ว่าต้องท�างานใน		User		Mode	
(ต�าแหน่ง	0000H)	หรือ	Monitor	Mode	(ต�าแหน่ง	F800H)	ซึ่งเงื่อน
ไขการท�างานทางฮาร์ดแวร์มีดังนี้	
	 -	 ขาสัญญาณ	PSEN	เป็น	“0”	หรือไม่
	 -	 ขาสัญญาณ	EA	เป็น	“1”	หรือไม่
	 -	 ขาสัญญาณ	ALE	เป็น	“1”	หรือปลอยลอยหรือไม่
	 ซึ่ งถ ้าหากการตรวจสอบเงื่อนไขทางฮาร ์ดแวร ์ดัง
กล่าวข้างต้นเป็นจริง	รีจิสเตอร์	FCON	จะถูกก�าหนดให้มีค่าเป็น	
00H	 ส่วนค่าของรีจิสเตอร์	PC	 จะถูกก�าหนดให้มีค่าเป็น	F800H	
เพือ่ชีไ้ปยงัต�าแหน่งเริม่ต้นในการท�างานของโปรแกรมใน	Monitor	
Mode	ที่อยู่ในตัวของ	CPU	และเริ่มต้นท�างานตามค�าสั่งของโปร
แกรมที่อยู่ในต�าแหน่ง	F800H	 ทันทีซึ่งโปรแกรมในส่วนนี้จะถูก
ก�าหนดมาพร้อมกับตัว	CPU	จากโรงงานอยู่แล้วเมื่อ	CPU	ตรวจ

สอบเงื่อนไขการท�างานของฮาร์ดแวร์ข้างต้นแล้วพบว่า	เงื่อนไขดัง
กล่าวเป็นจริงก็จะเข้าท�างานใน	Monitor	Mode	 ในทันทีโดย
ไม่สนใจเงื่อนไขของบิต	BLJB	ว่าเป็นอย่างไร	โดยวงจรของบอร์ด	
CP-JR51AC2	 นั้นจะออกแบบให้ขาสัญญาณ	EA	 ของ	CPU	
มีค่าเป็น	 “1”	 ไว้ตลอดส่วนขาสัญญาณ	ALE	 ก็จะปลอยลอยไว้		
ส่วนขาสัญญาณ	PSEN	จะท�าการ	Pull-Up	ให้มีค่าเป็น	“1”	ไว้โดย
มีการต่อสวิตช์	PSEN	เพื่อให้สามารถบังคับให้ขา	PSEN	เป็น	“0”	
ได้ด้วยถ้ามีการกดสวิตช์	PSEN	 ไว้	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาวะของขา
สัญญาณต่างๆ	 ที่ใช้เลือกโหมดการท�างานของ	CPU	 นั้นเตรียม
พร้อมที่จะเข้าท�างานใน	Monitor	Mode	 อยู่แล้วขาดแต่เพียงขา
สัญญาณ	PSEN	เพียงอย่างเดียว	ดังนั้นการเลือกโหมดการท�างาน
ของบอร์ดจึงขึ้นอยู่กับขาสัญญาณ	PSEN	 โดยควบคุมจากสวิตช์	
PSEN	เท่านัน้		ซึง่ถ้ามกีารกดสวติช์	PSEN	รอไว้ก่อนแล้วจงึสัง่รเีซต็	
บอร์ดกจ็ะท�าให้	CPU	ตรวจสอบพบว่า	ขาสญัญาณ	PSEN	มค่ีาเป็น	
“0”	 ซึ่งก็จะท�าให้	CPU	 เข้าท�างานใน	Monitor	Mode	 ทันที	
เนือ่งจากขาสญัญาณ	EA	และ	ALE	นัน้ตรงตามเงือ่นไขอยูก่่อนแล้ว			
แต่ถ้าสั่งรีเซ็ต	CPU	โดยไม่มีการกดสวิตช์	PSEN	ด้วย	CPU	ก็จะ
ตรวจพบว่าขาสัญญาณ	PSEN	มีค่าเป็น	“1”			จึงท�าให้เงื่อนไขทาง
ฮาร์ดแวร์จะไม่ถูกต้องเนื่องจากขา	PSEN	จะมีค่าเป็น	“1”	ดังนั้น	
CPU	จงึเข้าท�างานใน	User	Mode	หรอืโหมดการท�างานปรกตติาม
โปรแกรมในต�าแหน่งแอดเดรส	0000H	 แต่ส�าหรับในกรณีที่การ
ตรวจสอบเงื่อนไขทางฮาร์ดแวร์แล้วเป็นเท็จ	ค่าของ	FCON	จะถูก	
ก�าหนดให้เป็น	F0H	 หลังจากนั้นจึงจะมีการตรวจสอบค่าของบิต		
BLJB	คือ
	 -	 ถ้าบติ	BLJB	มค่ีาเป็น	“1”	แล้ว	CPU	กจ็ะกระโดดไปท�า
งานในต�าแหน่ง	0000H	ซึ่งเป็นต�าแหน่งการท�างานตามปรกติของ	
CPU	เหมือนกับ	CPU	ในตระกูล	MCS	51	ปรกติทั่วๆ	ไป	
	 -	 ถ้าบิต	BLJB	มีค่าเป็น	“0”	แล้ว	CPU	จึงจะตรวจสอบ
ค่าของ	BSB	 และ	SBV	 เพื่อตัดสินใจกระโดดไปเริ่มต้นท�างานยัง		
ต�าแหน่งแอดเดรสต่างๆ
 3.	 ระบบ	GSM:	จีเอสเอ็ม
	 หลักการเบื้องต้นของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่	DIGITAL 
	 ความต้องการใช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ	CELLULAR	
เตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	จนกระทัง่ความสามารถของระบบ	CELLULAR	
แบบอนาลอ็ก	ไม่เพยีงพอทีจ่ะตอบสนองความต้องการได้	และการ
เพิ่มความสามารถ	จะใช้การขยายความถี่ออกไป	ซึ่งเป็นการยาก
เนื่องจากต้องมีการแข่งขันกับผู้ใช้ความถี่รายอื่น	จึงได้มีการริเริ่ม
ระบบโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบดจิติอลขึน้	และอยูบ่นพืน้ฐานของการ
ส่งสัญญาณแบบดิจิตอลซึ่งมีข้อดี	คือ	
	 1.	สัญญาณดิจิตอล	 จะอยู่ในรูปของสัญญาณเสียงพูดที่
ถกูเข้ารหสั		ซึง่จะท�าให้ความถีค่ลืน่พาหะเดยีวสามารถส่งสญัญาณ
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เสียงพูดได้เป็นจ�านวนมาก	
	 2.	สญัญาณดจิติอล	มคีวามทนทานต่อการรบกวนเนือ่งจากการ
แทรกสอด	(INTERFERENCE)	มากกว่า	ท�าให้ระยะทางระหว่าง	CELL	ที่
ใช้ความถี่เดียวกันลดลงได้ส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการน�าความถี่กลับมา
ใช้ใหม่	(FREQUENCY	REUSE)	ได้มากขึ้น	
 4.	GSM-Module  
	 ยี่ห้อ:	บอร์ด		GSM-Module		ETT
	 รุ่น:	ET-GSM	SIM300CZ
ET-GSM	SIM300CZ	 เป็นชุดเรียนรู้และพัฒนาระบบการสื่อสาร	 โดยใช้
โมดูล	GSM/GPRS	รุ่น	SIM300CZ	ของ	“SIMCom	Ltd.”	เป็นอุปกรณ์
หลกั	ซึง่	SIM300CZ	เป็นโมดลูสือ่สารระบบ	GSM/GPRS	ขนาดเลก็	รองรบั
ระบบการสือ่สาร	GSM	ความถี	่900/1800/1900MHz	โดยสัง่งานผ่านทาง
พอร์ตสื่อสารอนุกรม	RS232	 ด้วยชุดค�าสั่ง	AT	Command	 สามารถ
ประยกุต์ใช้งานได้มากมายหลายรปูแบบ	ไม่ว่าจะเป็นการรบัส่งสญัญาณ
แบบ	Voice,	SMS,	Data,	FAX	และยังรวมถึงการสื่อสารด้วย	Protocol	
TCP/IP	ด้วย

รำยละเอียดกำรพัฒนำ

 1. ภำพรวมของระบบ

 
ภาพที่	1:		แสดงบล็อกไดอะแกรมการท�างานของระบบ

 

 2. กำรออกแบบและพัฒนำระบบ

	 มีการแบ่งระบบออกเป็น	2	ส่วนใหญ่ๆ	คือ	ทางด้านฮาร์ดแวร์	
ซึ่งการท�างานของฮาร์ดแวร์จะถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะท�างานตามค�าสั่งของซอฟต์แวร์	 และจะมี	
Output		แสดงสถานะการท�างานและแสดงผลออกทางจอแสดงผล	ความ
สามารถของระบบ	คือ

Input

Sensor	1

Sensor 2

Switch

Smoke Detect

LDR

Output

ปั้มน�้า

Siren

GSM	Module

Display LCD

ไมโครคอนโทรเลอร์
(Micro	Board)

Keyboard

	 -	 การแจ้งเตอืนด้วยไซเรนเมือ่ตวัตรวจจบัเซนเซอร์
ท�างาน
	 -	 การแจ้งเตือนเป็น	sms	ผ่าน	GSM-Module	เข้า
สู่โทรศัพท์เคลื่อนที่
	 -	 แสดงสถานะการท�างานของระบบเตือนภัยโดย
แสดงผลออกทางจอแสดงผล
 3. ข้อจ�ำกัดของระบบ

	 -	 ยังไม่สามารถระบุลักษณะการแจ้งเตือนได้ว่า		
เกิดจากเหตุการณ์อะไร
	 -	 ยังไม่สามารถระบุจุดที่ถูกบุกรุกได้	

กำรทดสอบกำรใช้งำน

 1. สภำพแวดล้อมในกำรทดสอบ  

	 ทดสอบโดยการจ�าลองโมเดลรูปบ้านพัก		กระท�าใน
ห้องเรียนปรับอากาศ
 2. ผลกำรทดสอบและกำรวิจำรณ์ผล

	 หลังจากที่ได้ท�าการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่
เกีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นการเลอืกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ในตระกูล	MCS	51	การเลือกใช้เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจ
จับแบบต่างๆ		 รวมทั้งการศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยใช้
ภาษาซีในการควบคุมการท�างานทั้งหมดของระบบ	 เพื่อให้
สามารถน�าไปใช้งานได้จริงในการเตือนภัย	 ผลจากการ
ทดลองเป็นดังนี้	เมื่อเซนเซอร์ที่เป็นอินพุต	เช่น	ลิมิตสวิตช์		
อุปกรณ์ตรวจจับควันและซนเซอร์อินฟราเรดตรวจสอบพบ
สิ่งผิดปกติจะแจ้งเตือนโดยให้เสียงไซเรนดังหรือสั่งให้ระบบ
ควบคุมวาล์วน�้าท�างาน	 พร้อมกับแสดงข้อความที่จอแสดง
ผลให้ทราบถงึสถานะต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้	นอกจากนีเ้จ้าของบ้าน
ยังสามารถป้อนรหัสผ่านเพื่อยกเลิกระบบ	ซึ่งผลการทดลอง
ระบบเตอืนภยัภายในบ้านนัน้จะแบ่งออกได้		6	ส่วนโดยแต่ละ
ส่วนจะมีผลการทดลองดังนี้
	 1.	 ส่วนการตรวจจบัการเปิดประตหูรอืหน้าต่าง	เมือ่
มกีารเปิดประตหูรอืหน้าต่างจะถกูตรวจจบัด้วยเซนเซอร์		คอื	
ลิมิตสวิตช์	จากนั้นระบบจะท�าการหน่วงเวลาประมาณ		15	
วินาที	 	 เพื่อรอให้เจ้าของบ้านใส่รหัสผ่านเพื่อยกเลิกระบบ
การเตอืนภยั	เมือ่เจ้าของบ้านป้อนรหสัผ่านแล้วระบบจะกลบั
สู่สถานะการท�างานปกติคือ	พร้อมแจ้งเตือนภัย	แต่ถ้าหาก
ไม่มกีารป้อนรหสัผ่านระบบกจ็ะส่งสญัญาณให้ไซเรนท�างาน
เพื่อแจ้งเตือน
	 2.	 ส่วนการตรวจจบัควนัจะถกูตรวจจบัด้วยอปุกรณ์
ตรวจจับควัน		เมื่อตรวจจับควันไฟระบบจะส่งสัญญาณให้
ไซเรนท�างานเพือ่แจ้งเตอืนประมาณ	30	วนิาทแีละหน่วงเวลา
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ประมาณ	15	วินาทีเพื่อให้ระบบควบคุมวาล์วน�้าท�างาน		แต่ตาม
มาตรฐานการป้องกนัอคัคภียัของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
จะก�าหนดให้หน่วงเวลาประมาณ	5	นาที
	 3.	 ส่วนการตรวจจบัการบกุรกุทางหลงัคาบ้านจะถกูตรวจ
จบัด้วยเซนเซอร์อนิฟราเรดแล้วส่งสญัญาณให้ไซเรนท�างานเพือ่แจ้ง
เตือน
	 4.	ส่วนวงจรส�ารองไฟกรณีที่มีการตัดสายไฟหลัก	(220	
โวลต์)	เป็นอปุกรณ์ส�าหรบัจ่ายพลงังานไฟฟ้า	โดยเป็นไฟฟ้ากระแส
สลับส�าหรับจ่ายให้กับอุปกรณ์	หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆ	ไป	เพียง
แต่มคีวามพเิศษอยูท่ีว่่าในกรณไีฟฟ้าจากการไฟฟ้าเกดิขดัข้องวงจร
ส�ารองไฟที่ว่านี้จะยังสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดช่วงท�าให้ระบบสามารถ
ท�างานได้อย่างปกติ
	 5.	สามารถป้อนรหัสผ่าน	 และปรับเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อ
ท�าการยกเลิกระบบได้	
	 6.	สามารถแจ้งเตอืนการเกดิเหตเุข้าสูโ่ทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ด้

บทสรุป

	 ผลการทดลองได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยเครื่องที่สร้างขึ้นนี้
สามารถใช้งานได้เพื่อป้องกันการบุกรุกโดยเมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาใน
บ้านหรอืว่ากรณถีกูตดัสาย	เครือ่งกจ็ะแจ้งเหตโุดยไซเรนจะดงัเพือ่
บอกให้เจ้าของบ้านทราบว่าขณะนีม้ผีูบ้กุรกุเข้ามาในบ้าน	ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้		เซนเซอร์ตรวจจับควันก็จะท�างานแล้วส่ง
สัญญาณไปยังไซเรนเพื่อให้ไซเรนดังและระบบควบคุมวาล์วน�้าจะ
ท�างาน	 อีกทั้งยังสามารถป้อนรหัสผ่านเพื่อให้เจ้าของบ้านยกเลิก
ระบบเตอืนภยั		และยงัสามารถส่ง	sms	แจ้งเตอืนเหตเุข้าสูโ่ทรศพัท์
เคลื่อนที่ของเจ้าของบ้านได้	 ซึ่งจากการทดลองจะเห็นว่าระบบ
เตือนภัยนี้สามารถน�าไปใช้งานได้จริงโดยน�าไปติดตั้งตามบ้านได้
และสามารถปรับปรุงโดยท�าการติดตั้งเซนเซอร์ไว้ตามจุดต่างๆ

แนวทำงกำรพัฒนำต่อ

	 1.	สามารถระบุสาเหตุที่แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่		
โดยสามารถระบวุ่าเกดิจากการบกุรกุทีจ่ดุไหน	หรอืเกดิจากเหตไุฟ
ไหม้
	 2.	สามารถเพิ่มตัวตรวจจับการบุกรุกภายนอกได้
	 3.	สามารถควบคมุการท�างานผ่านโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ด้
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