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บทคัดยอ 
 ในปจจุบันบนโลกของเรามีจํานวนประชากรเพิ่มข้ึนในทําใหแตละพื้นท่ีมีขยะ
เพิ่มขึ้น  ขยะท่ีเกิดขึ้นในชุมชนท่ีมาจากท้ังครัวเรือน รานคา และชุมชน ขยะดังกลาวนี้
สงผลใหเกิดปญหาโดยสามารถแยกไดเปน 2 ดานหลักๆ คือ  ดานกายภาพ ไดแกปญหา
ปริมาณขยะท่ีสะสมเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเพิ่มความยุงยากในการกําจัด สงผลใหเกิดปญหากล่ิน
เหม็นรบกวน เปนตน และดานปญหาทางมลพิษ ไดแกการเกิดปญหากาซมีเทนท่ีเปน
ตนเหตุทําใหเกิดโลกรอน รวมไปถึง ปญหาการเกิดกาซไดออกซิน (Dioxins) ซึ่งเปนสารกอ
มะเร็ง เปนตน  
  เนื่องการเก็บรวบรวมของเสียในปจจุบันไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ใชเสนทางและตารางเวลาท่ีแนนอน ถังขยะบางถังอาจลนถัง ทําใหเสียคาใชจายในการทํา
ความสะอาจโดยไมจําเปน ซึ่งทําใหเสียเวลา คาใชจายโดยไมจําเปน และเปนอันตรายตอ
ส่ิงแวดลอม 
 คณะผูจัดทําจึงไดทําถังขยะอัจฉริยะแจงเตือนผานเว็บไซต ท่ีสามารถเปด-ปดได
อัตโนมัติ เพื่อชวยลดการสัมผัสเช้ือโรคบริเวณฝาถังขยะและชวยใหเจาหนาท่ีท่ีทําการเก็บ
ขยะทราบสถานะปริมาณขยะภายในถัง วาถังไหนสามารถท่ีจะนํารถบรรทุกขยะเก็บเอาไป
ท้ิงโดยไมตองรอใหปริมาณขยะลนออกมาดานนอก ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา สวนถัง
ท่ียังมีปริมาณขยะไมมากก็ยังไมตองจัดเก็บ ทําใหเจาหนาท่ีไมตองขับรถวนไปมาเก็บขยะ
ตามชุมชน ซึ่งไมทําใหเกิดปญหารถติดตามตอกซอกซอย บริเวณชุมชน ทําใหการทํางานใน
แตละครั้งสะดวกรวดเร็วไมเสียเวลาในการทํางาน และไมสูญเสียเช้ือเพลิงในการขับรถ ทํา
ใหการจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
 
คําสําคัญ :  ถังขยะอัจฉริยะ, ขยะ,  แจงเตือนผานเว็บไซต, อาดูยโน 
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ABSTRACT 

 At present, our world has more population in each area, with more 
garbage.  Garbage that occurs in communities that come from both 
households, shops and garbage communities, this results in problems which 
can be separated into 2 main areas, namely physical, namely problems, the 
amount of garbage that has accumulated more.  Which increases the 
difficulty of removal Resulting in the problem of foul odor, etc.  and 
pollution problems Namely the occurrence of methane gas that causes 
global warming Including problems with the formation of dioxins, which are 
carcinogens.  
 The collected waste is currently unable to do so effectively.  Using 
the exact route and schedule Some bins may overflow the tank.  Causing 
the cost of cleaning may be unnecessary Which is a waste of time 
Unnecessary expenses And harmful to the environment. 
 The organizers have made intelligent trash notification via the 
website. That can be turned on and off automatically To help reduce the 
exposure to germs on the trash lid and help the garbage collector know the 
status of the waste in the tank Which tank can be used to dump garbage 
trucks without having to wait for the amount of waste to come out outside 
Causing problems, followed by the tank that still has a lot of garbage, still 
do not have to store Causing staff to not have to drive around to collect 
garbage according to the community Which does not cause problems in car 
tracking, nailing the alley in the community area, making work at each time 
convenient, fast, not wasting time in work And not lose fuel in driving 
Making the garbage collection more efficient. 
Keyword : Intelligent trash, Trash, Notification via website, Arduino 
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บทนํา 

 ในปจจุบันบนโลกของเรามีจํานวน
ประชากรเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆในแตละพื้นท่ีก็มีขยะ
เพิ่มขึ้น ขยะท่ีเกิดขึ้นในชุมชนท่ีมาจากท้ัง
ครัวเรือน รานคา และชุมชน ขยะดังกลาวนี้
สงผลใหเกิดปญหาแยกเปน2ดาน คือ 1.ดาน
กายภาพ ไดแกปญหาปริมาณขยะท่ีสะสม
เพิ่มมากข้ึน ซึ่งเพิ่มความยุงยากในการกําจัด
มากย่ิงขึ้นสงผลให เกิดปญหาก ล่ินเหม็น
รบกวน ปญหาทางเขาไปเทขยะไมสะดวกเมื่อ
ขยะเต็มทางเขา ปญหาน้ํ าเสียท่ีเกิดจาก
น้ําฝนไหลผานขยะท่ีเพิ่มมากขึ้น ปญหาการ
เกิดไฟไหมกองขยะจากการหมักหมมของเสีย
จนเกิดกาซมีเทน(Methane)กอใหเกิดมลพิษ
และกล่ิน ท่ีรุนแรง เปนตน  2.ปญหาทาง
มลพิษ ไดแกการเกิดปญหากาซมีเทนท่ีเปน
ตนเหตุทําใหเกิดโลกรอนปญหาการเกิดกาซ
ไดออกซิน(Dioxins) เปนสารกอมะเร็ง ปญหา
เปนแหลงรวมสัตวพาหะนําโรค เชน หนู นก 
กา แมลงสามราสามารถนําโรคไปสูคนได 
เปนตน  
 เมื่อมีการวัดปริมาณขยะแจงเตือน
ผานเว็บ ก็จะทําใหเจาหนาท่ีท่ีทําการเก็บขยะ
รับรูไดวาปริมาณขยะในถังขยะ วาใบไหน
สามารถท่ีจะนํารถบรรทุกขยะเก็บเอาไปท้ิง
โดยไมตองรอใหปริมาณขยะลนออกมาดาน
นอก ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา สวนถังท่ี
ยังมีปริมาณขยะยังไมเยอะมากก็ยังไมตองไป
เก็บทําใหเจาหนาท่ีไมตองขับรถวนไปเก็บ
ขยะตามชุมชน  ซึ่งไม ทําให เกิดปญหารถ
ติดตามตอกซอกซอยบริเวณชุมชน ทําใหการ
ทํางานในแตละครั้งสะดวกรวดเร็ว และถัง-

ขยะสามารถ เปด-ปด ฝาไดอัตโนมัติเพื่อชวย
ลดการสัมผัสเช้ือโรคบริเวณฝาถังขยะ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและสรางถังขยะอัตโนมัติ 
2. เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขยะ  

 
วิธีการวิจัย 

1. กําหนดรูปแบบการทํางานของถังขยะ
อัจฉริยะ 
 1.1 ระบบวัดปริมาณขยะเปนระบบ
ภายในถังขยะ จะมีเซ็นเซอรอินฟราเรดเปน
ตัววัดปริมาณวัตถุหรือขยะเขามาในถังขยะ 
ถามีปริมาณขยะมากหรือเต็มจะแจงเตือน
ผานเว็บไซตและแสดงไฟ LED เปนสีตาง ๆ 
เชนถาถังขยะใบนั้นมีวัตถุหรือขยะเต็มไฟLED 
ก็จะแสดงผลเปนสีแดง พรอมกับการแจง
เตือนดวยเสียงของ บัซเซอร  
 1.2 ระบบแสดงตําแหนงของถังขยะ 
เปนระบบภายในถังขยะ โดยจะมีโมดูล GPS 
เปนตัวบอกตําแหนงของถังขยะผาน Google 
Map และจะแจงเตือนไปยังเว็บไซต  
 1.3 ระบบการ  เป ด -ป ด  ถั งขยะ
อัตโนมัติ เปนระบบภายในถังขยะ โดยมี
เซ็นเซอรอินฟาเรดเปนตัวจับความเคล่ือนไหว
ของคนท่ีเดินมาท้ิงขยะ และเซ็นเซอรอิน
ฟาเรดจะส่ังการไปท่ีลิมิตสวิตช จากนั้นลิมิต
สวิตชจะเปนตัวควบคุมมอเตอรให ทําการ
เปด-ปดฝาถังขยะ 
2. ฮารดแวรท่ีใชในการสรางและออกแบบถัง
ขยะอัจฉริยะ 
 2.1 อุปกรณสําคัญคือถังขยะขนาด
ด าน ห น าก ว า ง  22 เซ น ติ เม ต ร  สู ง  55 
เซนติเมตร และดานขางกวาง 30 เซนติเมตร 
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สูง 55 เซนติเมตร ซึ่งหาไดตามทองตลาด
ท่ัวไปและมีความทนทาน ซึ่งขนาดของฝาถัง 
22x7 เซน ติ เมตร  โครงสร างบางสวน ใช
อะคริลิคขนาด 5 มิลลิเมตรเปนสวนประกอบ 

  

30 cm

48 cm

7 cm

 
ภาพท่ี 1 การออกแบบถังขยะอัจฉริยะ 

 
 
3. ซอฟตแวร ท่ีใช ในการสรางและพัฒนา
ออกแบบถังขยะอัจฉริยะ 
 3.1 โปรแกรมอาดุยโน  
 3.2 โปรแกรมอาดุยโน ESP8266 + 
Ubidots  
 

 
 

ภาพท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมการแจงเตือนผาน
  เว็บไซต 
 

 
 
 

ผลการวิจัย 
1. การทดสอบกลไกการ เปด-ปด ของฝาถัง
ขยะอัจฉริยะ 
 โดยทดสอบตัวเซนเซอรอินฟราเรดท่ี
ติดต้ัง อยูดานหนาถังขยะสามารถทํางานได
ในระยะท่ีกําหนดไว คือ 5 cm, 10 cm,15 
cm,20 cm,25 cm  แ ล ะ  30 cm โ ด ย
ทดสอบการเปด-ปดอัตโนมัติระยะละ 10 ครั้ง 
รวม 60 ครั้ง พบวาถังขยะสามารถ เปด-ปด 
อัตโนมั ติไดรอยละ100 แต เมื่ อระยะเกิน 
30cm ถังขยะจะไมสามารถเปด-ปดอัตโนมัติ
ได 
  
2. การทดสอบวัดปริมาณขยะภายในถังขยะ
อัจฉริยะ 
 โดยทดสอบเซนเซอรอินฟราเรดท่ี
ติดต้ังภายในตัวถังทํางานไดตามท่ีกําหนดไว 
คือ เมื่อมีปริมาณขยะตามท่ีกําหนด จากการ
ทดสอบท้ัง 5 ระดับคือ ระดับท่ี 1 (8.4 ลิตร) 
ระดับท่ี 2 (16.8 ลิตร) ระดับท่ี 3 (25.2 ลิตร) 
ร ะ ดั บ ท่ี  4 (33.6 ลิ ต ร )แล ะ ร ะ ดั บ ท่ี  5 
(42ลิตร) พบวาสามารถแสดงผลผานเว็บไซต
ไดถูกตองรอยละ 100 
  
3. การทดสอบการใชกระแสไฟฟาสูงสุดและ
ตํ่าสุดของถังขยะอัจฉริยะ 
 โดยทดสอบแรงดันไฟฟาเปน 2 สวน 
คือ แรงดันไฟฟา 5V ซึ่งใชบอรด LM2596 
Module เปนตัวแปลงแรงดันไฟไปเล้ียงวงจร
ตางๆ  สามารถวัดค ากระแสไฟได สูง สุด
ป ระม าณ  0.52A และก ระแส ไฟ ตํ่ า สุ ด
ประมาณ 0.42A และแรงดันไฟฟา 12V ซึ่ง
ใชแหลงจายไฟฟา (Power Supply) เปนตัว
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แปลงแรงดันไฟฟาเพื่อนําไปใชในสวนของ
การทํางานของมอเตอร สามารถวัดค า
กระแสไฟได สูงสุดประมาณ  0.47A และ
กระแสไฟตํ่าสุดประมาณ 0.39A 
 4. การทดสอบความคลาดเคล่ือน
ของ GPS โดยทดสอบ 2 กรณี คือ 
 4.1 ระยะทางการทํางานของ GPS 
ท่ีสามารถํางานไดดี คือ หางจากตัวอาคาร
ห รื อ ส่ิ งกี ด ข ว างการ รับ สัญ ญ าณ  GPS 
ประมาณ  6 เมตร  และการทํ างานจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเม่ืออยูในพื้น ท่ี ท่ีรับ
สัญญาณ GPS ไดดี 
 4.2 GPS มีความคลาดเคล่ือน สูง
โดยเฉพาะภายในอาคาร หรือ บริเวณท่ีอับ
สัญญาณ ซึ่งทําใหความสามารถในการรับ
สัญญาณ GPS มีนอยลง 
 
 5. การทดสอบประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่ พบวา แบตเตอรี่ท่ีใชงานขนาด 12 
โวลต 5 แอมป/ฮาวเออร สามารถใชงานกับ
ถังขยะอัจฉริยะไดประมาณ 4 ช่ัวโมง 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาทดลองและบันทึกผล
การทํางานของถังขยะอัจฉริยะสรุปผลไดดังนี้ 
 1. การทดสอบเซ็นเซอรในการเปด-
ปด ฝาถังขยะ โดยทําการทดสอบจํานวน 10 
ครั้ง ฝาถังขยะสามารถเปด-ปดไดท้ังหมด 10 
ครั้ง ไมมีปญหาอะไรเกิดขึ้น เมื่อถังขยะมี
ปริมาณขยะเต็มจะมีไฟ LED แจงดานหนาถัง
วาขยะเต็มและถังฝาถังก็จะไมเปดข้ึน  
 

 

  
 

ภาพท่ี 3 การเปด-ปดอัตโนมัติของฝาถังขยะ 
  
2. การทดสอบระบบเซนเซอรท่ีใชวัดปริมาณ
ขยะ ทําการทดสอบโดยการใสขยะลงไปในถัง
ตามท่ีกําหนดไว 5 ระดับ พบวาสามารถ
แสดงผลผานเว็บไซตไดถูกตองรอยละ 100 

ภาพท่ี 4 ปริมาณขยะท่ีอยูในระดับ 3 จะ
 แสดงปริมาณและตําแหนงใน 
 เว็บไซตปริมาณ 

ภาพท่ี 5 ปริมาณขยะท่ีอยูในระดับ 5 จะ
 แสดงปริมาณและตําแหนงใน 
 เว็บไซตปริมาณ 
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3. การทดสอบการใชกระแสไฟฟาสูงสุดและ
ตํ่าสุดจะแบงใชไฟเปน 2 สวนคือ 5V การ
เปล่ียนแปลงการใชกระแสไฟภายในวงจรโดย
วัดคาการกินกระแสสูงสุดอยูท่ี 0.52A และ 
12V การเปล่ียนแปลงการใชกระแสไฟของ
มอเตอรโดยวัดคาการกินกระแสสูงสุดอยูท่ี 
0.47A 
  
 4. การทดสอบความคลาดเคล่ือน
ของ GPS แบงเปน 2 สวน คือ ภายในอาคาร
มีความสามารถในการรับสัญญาณ GPS ได
นอย ซึ่งแตกตางกับภายนอกอาคารจะ
สามารถรับสัญญาณ GPS ไดดีกวาโดยมี
ระยะหางจากอาคารประมาณ 6 เมตรเปนตน
ไป  
  

ขอเสนอแนะ 
 1. ตําแหนงท่ีติดต้ังอุปกรณตาง ๆ 
ควรมีการศึกษาคนควาเพื่อการจัดวางอยาง
แนนหนาและเปนระเบียบ มีระยะหาง
ระหวางกันเหมาะสมไมติดกันมาก  สรางจุด
เช่ือมตอรวมกันเพื่องายตอการพัฒนาและ
ปรับปรุงแกไข 
 2. ทีมงานยังขาดประสบการณใน
การวางอุปกรณต าง  ๆ  จึงทําใหอุปกรณ
ทํางานไดไมเต็มท่ีจึงควรศึกษาอุปกรณ 
 3. เพิ่มฟงกชันใหกับถังขยะโดยการ
ทําใหถังขยะสามารถเคล่ือนท่ีไปยังจุดรวม
ขยะเมื่อขยะเต็มถัง 
 4. เพิ่มแผงโซลาเซลล เพื่อแปลง
พลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาและ
นําพลังงานไฟฟามาเก็บไวที่แบตเตอรี่เพื่อใช
งานกับถังขยะ 

เอกสารอางอิง 
[1] “ปญหาการกําจัดขยะตองจัดการเชิง
บูรณาการ”. [ระบบออนไลน] แหลงท่ีมา 
https://www.gotoknow.org/posts/6049
69    
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