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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอการออกแบบและสรางระบบรักษาความปลอดภัยภายในบานพักอาศัยควบคุมโดย

ไมโครคอนโทรลเลอร ระบบนี้ประกอบดวยสามโหมดปฏิบัติการสําหรับวัตถุประสงคของการใชงานที่แตกตางกัน 
ไดแก โหมดเตรียมพรอม โหมดอยูกับบาน โหมดออกนอกบาน สําหรับโหมดเตรียมพรอมเจาของบานพักผอนและ
นอนหลับอยูภายในบาน รับสัญญาณจากตัวตรวจจับทั้งหมด ยกเวนตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวมีการแจงเตือนภัย
เฉพาะไซเรน สําหรับโหมดอยูกับบานตัวตรวจจับทุกตัวถูกจัดเตรียมไวแบบเดียวกันกับกรณีของโหมดเตรียมพรอม
แตมีสิ่งที่แตกตางก็คือในโหมดอยูกับบานระบบสามารถเลือกที่จะรับสัญญาณจากตัวตรวจจับใดๆ ได สําหรับโหมด
ออกนอกบานเจาของบานอยูหางออกไปจากบาน ตัวตรวจจับทุกตัวรวมทั้งตัวตรวจจับแบบอินฟาเรดพรอมทํางาน 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตอบสนองตอตัวตรวจจับทุกตัวทันทีที่ตัวตรวจจับสามารถตรวจจับสัญญาณได เสียง
ไซเรนและหลอดไฟแจงเตือนภัยจะถูกกระตุนใหทํางานและจะมีการโทรศัพทแจงเตือนไปยังเจาของบานและหนวย
รักษาความปลอดภัยของหมูบาน  โปรแกรมที่ตองการของระบบสามารถกระทําผานคียแพ็ดและผลลัพธสามารถดู
ไดบนจอแอลซีด ีระบบถูกสรางขึ้นและถูกทําการทดสอบ ผลการทดสอบพบวาเปนที่นาพึงพอใจอยางยิ่ง  
 
คําสําคัญ :  ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบานพักอาศัย  ไมโครคอนโทรลเลอร  จอแอลซีดี 
 

Abstract 
This paper presents the design and construction of resident house security system controlled 

by microcontroller. This system contains three modes of operations for three different purposes. These 
modes are the ready mode, stay mode and exit mode. On the ready mode, house owners stay and 
sleep inside the house, all sensors and the siren except the infrared sensor are active. On the stay 
mode, all sensors are set the same as for the ready mode, the only different is that on the stay mode the 
system can select to receive the signals from the sensors. On the exit mode, house owner is away from 
the house. All sensors including infrared sensor are active and all electronic devices are responded to 
the sensors. Once any sensor detects the signal, the siren and alarm light are activated and a telephone 
call is made to inform the house owner and resident house security department. The required program 
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of the system can be made through the keypad and its results can be viewed on LCD display. This 
system is constructed and tested and it is found to be very satisfactory. 

 
Keywords : Resident House Security System Controlled by Microcontroller, Microcontroller, LCD 
E-mail : vyapotes@hotmail.com 
 

คํานํา 
ในปจจุบันโครงการหมูบานจัดสรรมีคนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก  ทําใหตองมีระบบรักษาความปลอดภัย

ภายในหมูบาน แตระบบรักษาความปลอดภัยเหลานี้ยังไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง  จึงทําใหเกิดการโจรกรรม
ภายในหมูบาน  ปญหาเหลานี้จําเปนตองไดรับการแกไขใหทันทวงท ี เพื่อประโยชนแกผูอยูอาศัยเราสามารถพัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัยเหลานี้ใหเจริญกาวหนาดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยไมโครคอนโทรลเลอร  จึงไดมีการ
คนควาพัฒนาสิ่งประดิษฐระบบรักษาความปลอดภัยภายในบานพักอาศัยที่มีอยูแลว  ทําใหมีราคาถูกลงกวา
ทองตลาดและเปนการนําเอาอุปกรณรักษาความปลอดภัยภายในบานมาควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร เปนตัว
ประมวลผลระบบการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ  นอกจากนี้ยังเปนตัวเชื่อมตอและสงสัญญาณกับระบบสื่อสาร
ติดตามตัวใหกับเจาของบาน หนวยรักษาความปลอดภัย และตํารวจ สามารถมา ณ จุดเกิดเหตุไดทันเวลา จึงเกิด
แนวความคิดในการออกแบบและสรางระบบรักษาความปลอดภัยภายในบานพักอาศัยควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร  ที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ราคาถูกและสะดวกตอการบํารุงรักษา  นอกจากนี้
ยังสามารถนําไปประยุกตใชกับโรงงานอุตสาหกรรม หางสรรพสินคา รานคาทองคํา และรานสะดวกซื้อ เปนตน 

 
การออกแบบและสราง 

การออกแบบและดําเนินการสรางระบบรักษาความปลอดภัยภายในบานพักอาศัยควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร แสดงดังรูปที ่1  
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รูปที่ 1  บล็อกไดอะแกรมรวม 
 

หลักการทํางานเปนดังนี้ คือ ไมโครคอนโทรลเลอรใชบอรดสําเร็จรูปรุน V-C52 V3.0 เปนหนวยประมวลผล
กลาง รับสัญญาณการตรวจจับควัน (Smoke Detector)  ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว (Infrared Sensor) ตัวตรวจจับ
ดวยสวิตชแมเหล็กที่ประตูและหนาตางชั้นบนและชั้นลาง โดยสงสัญญาณแจงเตือนภัยไปยังไซเรน และ โทรศัทพ
แจงเจาของบาน รวมทั้งหนวยรักษาความปลอดภัยของหมูบาน   สวนของสวิตชสี่ตัว คียแพ็ด จอแอลซีดี แอลอีดีสี่
ตัว และ ลําโพง มีทั้งหมดสองชุดนั่นคือชั้นบนและชุดลาง  ใชเพื่อการเลือกโหมดในการทํางานโดยมีเสียงขณะกดคีย
ใดๆ แสดงขั้นตอนการทํางานตางๆ ทางจอแอลซีดีและชุดแอลอีดีสี่ตัว สวนสวิตช Recall ใชเพื่อกําหนดรหัสผาน 
(Password) ใหเปนตามคาเริ่มตนในกรณีที่ลืมรหัสผานตัวใหม เมื่อมีการแจงเตือนภัยโดยไซเรนสามารถหยุดการ
ทํางานไดโดยการปอนรหัสผานทางคียแพ็ด จากหลักการที่ไดกลาวมาสามารถอธิบายวงจรยอยเปนดังนี ้
 

1 วงจรคียแพ็ด 
วงจรคียแพ็ดแสดงดังรูปที ่2 เลือกใชคียแพ็ดขนาด 4x3 เชื่อมตอที่พอรต A และพอรต C ทั้งหมด 7 บิต คือ 

PA0-PA3 ตอกับ  Row  ที่ 1-4  ตามลําดับ สวน PC2-PC0  ตอกับ  Column ที่ 1-3  ตามลําดับ ตัวตานทาน  Pull 
up  ตอไวเพื่อกําหนดสภาวะที่ไมมีการกดคียใหมีลอจิกอินพุตเปน “1” ในการตรวจสอบการกดคีย 
ไมโครคอนโทรลเลอรจะทําการสงขอมูล “0” ไปยังสายทางคอลัมน (PC0-PC2) ตามลําดับในทุกครั้งที่มีการสงขอมูล
ไปยังสายคอลัมนของคียแพ็ด ไมโครคอนโทรลเลอรจะทําการอานคาที่สายทาง Row (PA0-PA3) เขามาดวยหากไม
มีการกดคียใด ๆ  คาของสายทาง Row จะเปน  “1”   ทั้งหมด   ถาหากมีการกดคียคาของสายทาง Row จะเปน “0”  
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การตรวจสอบการกดคียจะทําทั้งหมด 3 รอบ โดยแตละรอบจะตรวจสอบไดครั้งละ 4  คีย  ซึ่งสรุปคาการกดคียได
ตามตารางที ่ 1 

        ตารางที ่1 การกดคีย 
            

รูปที่ 2  วงจรอินพุตที่เปนสวิตชตอแบบเมตริกซ 
 

2 วงจรแสดงผลดวยแอลซีดี  
วงจรแสดงผลดวยแอลซีด ี (LCD: Liquid Crystal Display) แสดงดังรูปที ่ 3 ในการตอใชงานของแอลซีดใีน

การแสดงผลใชขาตางๆ ดังนีค้ือ ขา 1 เปนขากราวดน  ขา 2 เปนขาไฟเล้ียงวงจร + 5 V  ขา 3 เปนขาอินพุตรับแรงดันเพื่อ
ปรับความเขมของการแสดงผล  ขา 4 (RS) เปนขาอินพุตใชแยกชนิดของสัญญาณที่เขามายังขา D0-D7 วาเปนรหัสคําส่ัง 
(Instruction) หรือรหัสขอมูล (Data) ถาขา RS = 0 → D0-D7 = รหัสคําส่ัง ถาขา RS = 1 → D0-D7 = รหัสขอมูล ขา 5 
(R/W) เปนขาที่ใชเลือกการอานหรือเขียนขอมูลให แอลซีดี (R/W = “0” คือการเขียนขอมูล)  ขา 6 (E) เปนขารับสัญญาณ
พัลส Enable ให แอลซีดีทํางาน ขา 7-14 (D0-D7) เปนขาอินพุทเพื่อรับสัญญาณที่เปนรหัสคําส่ังและรหัสขอมูลขนาด 8 บิต 

 

 
รูปที่ 3  วงจรการเชื่อมตอแอลซีด ี

 

3 วงจรการเชื่อมตอกับ Buzzer   
Buzzer เปนอุปกรณสรางเสียงม ี2 ชนิดคือ Type A เมื่อปอนแรงดันไฟฟาตามพิกัดจะกําเนิดเสียงที่ความถี่

ใดความถี่หนึ่ง และ Type  B  (Piezo)  ตองปอนแรงดันไฟฟาในรูปของสัญญาณพัลส  (Pulse)   โดยจะ
กําเนิดเสียงตามความถี่ของสัญญาณพัลสที่ปอน  ในบทความนี้เลือกใช  Buzzer ชนิด Piezo แสดงดังรูปที ่4  ทํา
การเชื่อมตอกับไมโครคอนโทรลเลอรโดยใช  PC3  เปนตัวควบคุมผานทาง  Buffer  Driver 74244  Buzzer  จะ
กําหนดเสียงเมื่อมีการปอนแรงดันไฟฟาในรูปของสัญญาณพัลสที ่ PC3  จะทําใหทรานซิสเตอร  BD139  ทํางาน 
ON-OFF  สลับกัน และจะกําเนิดเสียงตามความถี่ของสัญญาณพัลสที่ปอน 

 

 
 

ขอมูลแตละบิต PC2 = “0” PC1 = “0” PC0= “0” 

PA0 = “0” กด 1 กด 2 กด 3 

PA1 = “0” กด 4 กด 5 กด 6 

PA2 = “0” กด 7 กด 8 กด 9 

PA3 = “0” กด * กด 0 กด # 
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รูปที่ 4  วงจรการเชื่อมตอกับ Buzzer (Piezo) 

 
4 วงจรควบคุมโทรศัพท   

เมื่อตัวตรวจจับทั้ง 6 ตัว ตัวใดตัวหนึ่งทํางานไมโครคอนโทรลเลอรจะสงสัญญาณลอจิก “0” ไปออกที่ P1.6 
ใหรีเลยทํางานเพื่อควบคุมโทรศัพททํางานตอไปตามโปรแกรมที่กําหนดไว แสดงดังรูปที ่5 

 

 
รูปที่ 5  วงจรควบคุมโทรศัพท 

 
5 วงจรควบคุมไซเรน   

เมื่อตัวตรวจจับทั้ง 6 ตัว ตัวใดตัวหนึ่งทํางานไมโครคอนโทรลเลอรจะสงสัญญาณลอจิก “0” ไปออกที่ P3.0 
ควบคุมใหรีเลยทํางานเพื่อไซเรนทํางานตอไป แสดงดังรูปที ่6 

 

J2

J3

F1
Fuse 3A

NC

NO

+12V

Siren

Input

3
2
1

J1

R1
4.7K

R2
10K

R3

R4
220

Q1
BC557

RL1

LED

D1
1N4001

Relay

GND
+5V
P3.0

1

+5V

 
รูปที่ 6  วงจรควบคุมไซเรน 
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6 วงจรอินพุตจากตัวตรวจจับควัน    
วงจรจะเริ่มทํางานเมื่อเกิดควันไฟขึ้น จะทําใหหนาสัมผัสตอถึงกันและจะสงสัญญาณลอจิก “0” ใหกับอินพุต

พอรต P1.0 ของไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อทําการประมวลผล แสดงดังรูปที ่7 
 
7 วงจรคอินพุตจากตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว     

การทํางานของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว (Infrared Sensor) เมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น วงจรจะเริ่ม
ทํางานแลวจะทําใหหนาสัมผัสตอถึงกัน และจะสงสัญญาณลอจิก “0” ใหกับอินพุตพอรต (P1.1) ของ
ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อทําการประมวลผล แสดงดังรูปที ่8 

 

SmokeDetector

P1.0
10 k

+5V

InfraredSensor
P1.1

10 k

+5V

 
                    รูปที่ 7  วงจรตัวตรวจจับควัน         รูปที่ 8  วงจรตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว 
 
8 วงจรอินพุตสวิตชแมเหล็ก   

สวิตชแมเหล็ก ทําหนาที่เปนอุปกรณปองกันการเขาออก เมื่อมีการเขาออกบริเวณประตูหรือหนาตางตรงที่มี
สวิตชแมเหล็กติดตั้งไว วงจรจะเริ่มทํางานแลวจะทําใหหนาสัมผัสตอถึงกัน และจะสงสัญญาณลอจิก “0” ใหกับ
อินพุตพอรต (P1.2-P1.5) ของไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อทําการประมวลผล แสดงดังรูปที ่9 

 

P1.4
10 k

+5V

P1.5
10 k

+5V

Window Down
Sensor

Window Up
Sensor
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(ก) (ข) (ค) (ง)  
 รูปที่ 9  วงจรสวิตชแมเหล็ก 

 
9 วงจรสวิตช  
 สวิตช ทําหนาทีเ่ปนหนาสัมผัสเมื่อมีการกดสวิตช จะทําใหหนาสัมผัสตอถึงกัน และจะสงสัญญาณลอจิก “0” 
ใหกับอินพุตพอรต (PA4-PA7) ของ IC8255 ถาไมกดสวิตช ลอจิกจะเปน “1” แสดงดังรูปที ่10 
 
10 วงจรแอลอีด ี

แอลอีดีทําหนาที่เปนตัวแสดงผลแตละโหมด ในการทํางานของโหมดนั้นๆ เมื่อไมโครคอนโทรลเลอรสง
สัญญาณลอจิก “0” ใหกับเอาทพุตพอรต (PC4-PC7) ของ IC8255 ทําให LED สวาง แสดงดังรูปที ่11 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 630 

 

 
รูปที่ 10  วงจรสวิตช                   รูปที ่11  วงจรแอลอีด ี

 

สําหรับการออกแบบผังการทํางาน (Flow chart) ของระบบรักษาความปลอดภัยภายในบานพักอาศัยควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร แสดงดังรูปที ่12  

 

 

รูปที่ 12   ผังการทํางานของโปรแกรม 

 
การทดลองและผล 

 การทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยภายในบานพักอาศัยควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร อุปกรณการ
ทดลองแสดงดังรูปที ่ 13 ตัวอยางการแสดงผลที่จอแอลซีดีผลแสดงดังในรูปที ่14 
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รูปที่ 13  อุปกรณในการทดลอง 

 

 
รูปที่ 14  ตัวอยางผลการทดลอง 

 
สรุปผล 

จากการทดลองระบบรักษาความปลอดภัยภายในบานพักอาศัยควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งมีการ
ควบคุมทั้งชั้นบนและชั้นลางแยกชั้นควบคุมอยางเปนระบบ หลังจากทําการเปดเครื่องหนาจอ LCD จะแสดงได 3 
โหมด คือโหมดเตรียมพรอม เปนโหมดที่เราอยูในบานในขณะนอนหลับรับสัญญาณจากตัวตรวจจับทั้งหมด ยกเวน 
ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว มีการแจงเตือนภัยเฉพาะไซเรน โหมดอยูกับบาน เปนโหมดที่เราอยูในบานรับสัญญาณ
จากตัวตรวจจับทั้งหมด ยกเวนตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว และ โหมดอยูกับบานนี้เราสามารถเลือกที่จะรับสัญญาณ
จากตัวตรวจจับใดๆ (Bypass) ได และ โหมดออกนอกบาน เปนโหมดทีเ่จาของบานพักอยูนอกบานรับสัญญาณจาก
ตัวตรวจจับทั้งหมด โหมดนี้จะไมสามารถทําการ Bypass ไดมีการแจงเตือนทั้งไซเรนและโทรศัพท  ผลการทดลอง
เปนที่นาพึ่งพอใจและจากการทดลองในงานสยามนิทัศน ผลสรุปพบวา นักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย 
ตลอดจนผูเขารวมงานทุกทาน มีการชื่นชมเปนอยางมากเพราะสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีราคา
ถูก และสะดวกตอการบํารุงรักษา  
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