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บทคัดยอ 

 ปจจุบันนี้บานเกือบทุกหลังตองมีตูเย็นเปนเครื่องใชไฟฟาชนิดหนึ่งไวติดบาน อีกท้ังเปนเครื่องใชไฟฟา
ท่ีขาดไมได เพราะตูเย็นเปนส่ิงท่ีจําเปนมากสําหรับคนในปจจุบันนี้ท่ีจะเก็บอาหารหรือเครื่องด่ืมและสามารถ
ถนอมอาหารหลายๆอยางได [3] 

 ตูเย็นเปนส่ิงประดิษฐชนิดหนึ่งสามารถเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยจากเดิมสมัยโบราณ
ไดทําการเก็บเนื้อสัตวโดยอาศัยการหมักเกลือ ซึ่งเปนสาเหตุทําใหรสชาติของอาหารเปล่ียนแปลงไปไมสดใหม 
แตปจจุบันเทคโนโลยีไดกาวไกลมากขึ้น ทําใหเกิดการคิดคนผลิตตูเย็นข้ึนมาเพื่อคงความสดใหมในอาหารอีก
ท้ังถาเปนอาหารสําเร็จรูปท่ีทานไมหมด ก็สามารถเก็บไวในตูเย็นเพื่อยืดระยะเวลาการใชงานไดอีก เนื่องจาก
ปจจุบันผูคนนั้นตางไปทํางานขางนอกกันเกือบท้ังหมดทําใหอาหารและเครื่องด่ืมมีความสําคัญมากเมื่อผูใช
เดินทางกลับมาท่ีพักหลังเวลาเลิกงานในแตละวันเพื่อท่ีจะนําอาหารภายในตูเย็นมาทําอาหารหรือนําอาหาร
สําเร็จรูปมารับประทาน  

 คณะผูจัดทําจึงเห็นวาการนําเทคโนโลยีมาใชกับตูเย็นเพื่อเปนการเก็บรักษาหรือถนอมอาหารแตจะมี
การนําเซนเซอรตรวจจับปริมาณของวัตถุท่ีเก็บไวอยูในตูเย็นนั้นวามีอาหารหรือเครื่องด่ืมเหลืออยูจํานวนเทาใด
และแจงเตือนสงผานมายังแอปพลิเคช่ันไลนสงผลใหเกิดความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตเพราะวามีการ
แจงเตือนใหทราบวาตูเย็นของเรานั้นวามีปริมาณอาหารชนิดตาง ๆ เหลือเทาใด 
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ABSTRACT 

  Nowadays, almost every house had a kind of refrigerator appliances after a home. It is 
the electrical appliances indispensable. Because the refrigerator is essential for people today 

to keep food or drink can cure many things. [3] 

 A refrigerator is a form of invention that can change the way of life of human beings 

from ancient times. The animals were preserved by the accumulation of salt, which changed 

the taste of food. Was invented to produce a refrigerator to maintain freshness in the food, 

and if the finished food was not consumed all can be stored in the refrigerator for a longer 

period of time, as many people now work outside almost all, causing food and drinks to be 

very important when users return to their accommodation after hours Quit work each day in 

order to bring food in the refrigerator to cook or bring ready-to-eat food. 

 The filmmakers therefore saw that the use of technology for refrigerators in order to 

preserve or preserve food, but the sensor was to detect the amount of objects stored in that 

refrigerator, how many food or drinks were left and notified. The warning sent to the 

application line results in a comfortable lifestyle because there is a notification to inform that 

our refrigerator is available. Car hire at a different kind how much is left. 
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บทนํา 

 ปจจุบันนี้บานเกือบทุกหลังตองมีตูเย็น
เปนเครื่องใชไฟฟาชนิดหนึ่งไวติดบานอีกท้ังเปน
เครื่องใชไฟฟาท่ีขาดไมไดเพราะตูเย็นเปนส่ิงท่ี
จําเปนมากคนในปจจุบันนี้ ท่ีจะสามารถถนอม
อาหารหลายๆอยางได เชน เนื้อสัตว ผัก น้ําด่ืม 
และไข หากไมมีตูเย็นจะไมสามารถถนอมอาหารได
นานจึงทําใหเนาเสียงาย ทําใหส้ินเปลืองทรัพยากร 

ตูเย็นเปนส่ิงประดิษฐชนิดหนึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยจากเดิม
สมัยโบราณไดทําการเก็บเนื้อสัตวโดยอาศัยการ
หมักเกลือ ซึ่งเปนสาเหตุทําใหรสชาติของอาหาร
เปล่ียนแปลงไปไมสดใหม แตปจจุบันเทคโนโลยีได
กาวไกลมากขึ้น ทําใหเกิดการคิดคนผลิตตู เย็น
ขึ้นมาเพื่อคงความสดใหมในอาหารอีกท้ังถาเปน
อาหารสําเร็จรูปท่ีทานไมหมด ก็สามารถเก็บไวใน
ตูเย็นเพื่อยืดระยะเวลาการใชงานไดอีก[3] 

คณะผูจัดทําจึงเห็นวาการนําเทคโนโลยีมา
ใชกับตูเย็นเพื่อเปนการเก็บรักษาหรือถนอมอาหาร
แตจะมีการนําเซนเซอรตรวจจับปริมาณของวัตถุท่ี
เก็บไวอยูในตูเย็นนั้นวามีอาหารหรือเครื่องด่ืม
เหลืออยูจํานวนเทาใดและแจงเตือนสงผานมายัง
แอปพลิเคช่ันไลนสงผลใหเกิดความสะดวกสบาย
ในการดําเนินชีวิตเพราะวามีการแจงเตือนใหทราบ
วาตูเย็นของเรานั้นวามีปริมาณอาหารชนิดตางๆ
เหลือเทาไร 

 

 

วัตถุประสงคของโครงงาน 

1. เพื่อสรางระบบการแจงเตือนปริมาณของอาหาร
ภายในตูเย็น 

 

ระเบียบวิจัย 

1.  หาขอมูลของอุปกรณ ท่ีจะมาทําและตูเย็น
อัจฉริยะท่ีมีในปจจุบัน 

2. ซอรฟแวรท่ีใช 

 2.1 ใชโปรแกรม Arduino ในการสราง
ระบบแจงเตือนปริมาณอาหารภายในตูเย็น  

 

 

 

 

3. ฮารดแวรท่ีใช 

 3.1 ใชบอรด Arduino Mega เปนบอรด
หลักในการทํางาน  

 

 เปนบอรด Arduino ท่ีออกแบบมาสําหรับ
งานท่ีตองใช I/O มากกวา Arduino Uno R3 เชน 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 136 -



งาน ท่ีตองการรับสัญญาณจาก  Sensor หรือ
ควบคุมมอเตอร Servo หลายๆ ตัว ทําให Pin I/O 

ของบอรด Arduino Uno R3 ไมสามารถรองรับได 
ท้ั ง นี้ บ อ ร ด  Mega 2560 R3 ยั ง มี ค ว า ม
หนวยความจําแบบ Flash มากกวา Arduino Uno 

R3 ทําใหสามารถเขียนโคดโปรแกรมเขาไปได
มากกวา ในความเร็วของ MCU ท่ีเทากัน 

3.2 ใชเซ็นเซอร Loadcell ในการช่ังน้ําหนักของ
เนื้อและผัก  

 

เซ็นเซอรวัดน้ําหนักแบบโหลดเซลล ชวง 0 ถึง 20 

กิโลกรัม สําหรับงานสเกลวัดทางอิเล็กทรอนิกส 
การคํานวณราคาตอน้ําหนักดวยอิเล็กทรอนิกส 
การทําแทนวัดอิเล็กทรอนิกส การทําสเกลดิจิตอล 
และงานวัดน้ําหนักตางๆ ดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส  

 3.3 ใชเซ็นเซอร TCRT5000 SENSOR ใน
การตรวจจับไขไกและขวดน้ํา [1] 

โมดูลอานคาสะทอนกลับของแสง ใชไฟ 3.3-5V 

เหมาะสําหรับใชกับ Arduino ใหเอาตพุตออกมา 

2 แบบคือแบบดิจิตอลสามารถปรับคาท่ีตองการได 
เมื่อคาท่ีอานไดถึงระดับท่ีตองการก็จะสงคา 1 

ออกมา ถายังไมถึงระดับก็จะสงคา 0 ออกมา และ
อีกแบบคือเอาตพุตแบบอนาล็อก อานคาไดเปน
ตัวเลข 0-1023 หรือสัญญาณไฟในชวง 0-5V 

 

ไดอะแกรมการทํางาน 

 

ขนัตอนการ
ทาํงาน

โครงสร้างการ
ทาํงาน

วิธีการทาํงาน ออกแบบวงจร
การทาํงาน

เขียนโปรแกรม
การทาํงาน

วิธีการตรวจจบั
ไข่ไก่

วิธีการตรวจจบั
ขวดนาํ

วิธีการตรวจจบันาํหนัก
ของเนือสตัว ์

วิธีการตรวจจบันาํหนัก
ของผกั

ทาํการประกอบเขา้กับ
ตูเ้ย็น

ทาํการทดสอบอุปกรณ์

ทาํการแก้ไขบางส่วนที
บกพร่อง

ทดสอบการทาํงาน
ทงัหมด

เตรียมพร้อมสําหรับการ
ติดตงั  

 

ผลการวิจัย 

1. การทดสอบเซ็นเซอรตรวจจับไขไกภายในตูเย็น
อัจฉริยะ  

 สามารถตรวจจับไขไกไดอยางรวดเร็ว
และแจงเตือนผานแอปพลิเคช่ันไลนไดหากมีการ
นําไขไกออกหรือนํามาวางท่ีช้ันวางไขไก 
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2. การทดสอบเซ็นเซอรตรวจจับขวดน้ําภายใน
ตูเย็นอัจฉริยะ 

 สามารถตรวจจับขวดน้ําไดอยางรวดเร็ว
และแจงเตือนผานแอปพลิเคช่ันไลนไดหากมีการ
นําขวดน้ําออกหรือนํามาวางท่ีช้ันวางขวดน้ํา 
 

3. การทดสอบเซ็นเซอรวัดน้ําหนักของเนื้อภายใน
ตูเย็นอัจฉริยะ 

3.1 การ ช่ังน้ํ าหนักของเนื้อ สัตว โดย
ทดสอบต้ังแต น้ําหนัก 1 กิโลกรัมไปจนถึง 5 
กิโลกรัมโดยละเอียด เชน ทดสอบช่ังน้ําหนัก 1 
กิโลกรัม โดยทดสอบช่ังน้ําหนักซ้ําไปซ้ํามาจนครบ 
10 รอบ ซึ่งการทดสอบแตละคาน้ําหนักท่ีไดอาจมี
การคลาดเคล่ือนไปเล็กนอย 

 

3.2 การ ช่ังน้ํ าหนักของเนื้อ สัตว โดย
ทดสอบต้ังแต 6 กก.ไปจนถึง 10 กก.  เชน ทดสอบ
ช่ังน้ําหนัก 6 กิโลกรัม โดยทดสอบช่ังน้ําหนัก ซ้ําไป
ซ้ํามาจนครบ 10 รอบ ซึ่งการทดสอบแตละคา
น้ําหนักท่ีไดอาจมีการคลาดเคล่ือนไปเล็กนอย 

 

4. การทดสอบเซ็นเซอรวัดน้ําหนักของผักภายใน
ตูเย็นอัจฉริยะ 

4.1 การช่ังน้ําหนักของผักโดยทดสอบ
ต้ังแต น้ําหนัก 1 กิโลกรัมไปจนถึง 5 กิโลกรัมโดย
ละเอียด เชน ทดสอบช่ังน้ําหนัก 1 กิโลกรัม โดย
ทดสอบช่ังน้ําหนัก 1 กิโลกรัม ซ้ําไปซ้ํามาจนครบ 
10 รอบ ซึ่งการทดสอบแตละคาน้ําหนักท่ีไดอาจมี
การคลาดเคล่ือนไปเล็กนอย 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 เปนการเก็บรวบรวมและสรุปผลการ
ทดสอบเซ็นเซอรตรวจจับไขไก การทดสอบ
เซ็นเซอรตรวจจับขวดน้ํา การทดสอบเซ็นเซอรวัด
น้ําหนักของเนื้อสัตวและการทดสอบเซ็นเซอรวัด
น้ําหนักของผัก 

 จากการทดสอบนั้นในสวนของเซ็นเซอร
อินฟราเรดท่ีใชในการตรวจสอบไขไกและขวดน้ํา
สามารถใชงานไดดีและสวนของเซ็นเซอรโหลด
เซลลท่ีใชในการตรวจสอบเนื้อสัตวและผักจะมีการ
ทดสอบโดยการตรวจสอบน้ําหนักของเนื้อสัตวนั้น
จะเริ่มทดสอบต้ังแต 1 กก. ไปจนถึง 10 กิโลกรัม
โดยจะแบงเปนการทดสอบ 1 กก. ไปจนถึง 5 กก.
โดยละเอียด 10 ครั้งและ 6 กก. ไปจนถึง 10 กก. 
10 ครั้ง สวนการตรวจสอบน้ําหนักของผักนั้นจะ
เริ่มทดสอบต้ังแต 1 กก . ไปจนถึง 5 กก .โดย
ละเอียด 10 ครั้ง แตการทํางานในสวนของโหลด
เซลลนั้นจะทํางานไดไมเสถียรมากเพราะอาจมี
ความคลาดเคล่ือนของคาน้ําหนักท่ีทดสอบกอน
หนานี้ 
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ขอเสนอแนะ 

 การพัฒนาและตอยอดตูเย็นอัจฉริยะใหมี
ประสิทธิภาพ และมีประโยชนมากยิ่งขึ้นควรเพิ่ม
ระบบ ดังตอไปนี้ 

1. สามารถแจงปริมาณของอาหารในตูเย็น
ผานเว็บไซตได 

2. ปรับปรุงออกแบบถาดวางใหแข็งแรงและ
เพิ่มโหลดเซลลท่ีมีความเสถียรมากย่ิงข้ึน 

3. มีการใชเซ็นเซอรท่ีสามารถแจงปริมาณ
ของน้ําในขวดน้ําวาเหลือเทาไหรได 
 

เอกสารอางอิง 

[1] “ขอมูล TCRT5000 INFRARED 

REFLECTANCE SENSOR”. ]ระบบออนไลน [
แหลงท่ีมา
https://www.arduitronics.com/product/129

5/ir-reflective-sensor-tcrt5000-2( 25 

มิถุนายน 2561 ) 

[2] “Load Cell” [ระบบออนไลน]  

แหลงท่ีมา 

https://thaieasyelec.com/products/sensors

/flex-force-weight/weight-sensor-load-cell-
0-20-kg-hx711-bracket-detail.html 

 ( 25 มิถุนายน 2561 ) 

 [3] “ ตูเย็นอัจฉริยะของ Samsung ” 

[ระบบออนไลน]  

แหลงท่ีมา 

https://www.adpt.news/2019/01/09/samsu

ng-updates-family-hub-smart-fridge-for-

2019/ 
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