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เรือเก็บขยะควบคุมระยะไกล
Floating trash collection boat remote control
นาย เมล์ เมืองชนะ , นาย ทัศน์ แซ่เหลี่ยง
สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

บทคัดย่อ
โครงงานเรือเก็บขยะควบคุมระยะไกล ใช้รีโมทวิทยุในการควบคุมการสั่งงานกับวงจรเซอโวกับลิมิสวิทซ์
แล้วใช้แบตเตอรี่จ่ายพลังงานไฟฟ้ าสาหรับขับเคลื่อนเรือและสาหรับระบบควบคุม ของเรือ ประกอบด้วย 3
ส่วนสาคัญคือ ส่วนที่หนึ่ง ตัวเรือที่ออกแบบมาให้สามารถลอยนาได้ ส่วนที่สองระบบขับเคลื่อนเรือเดินหน้า
ถอยหลัง และส่วนที่สามคือส่วนระบบการจัดเก็บขยะด้วยระบบสายพาน เรือถูกออกแบบมาให้เป็นเรือควบคุม
ด้วยรีโมตคอนโทรลจากระยะไกล การทดสอบสมรรถของเรือ ต้น แบบดาเนิ นอยู่ 3 ส่ วนด้วยกัน คือ การ
ทดสอบชุดเซนเซอร์กับชุดจีพีเอสระบุพิกัด ทดสอบชุดควบคุม การเคลื่อนที่ และการทดสอบชุดควบคุมระบบ
การจัดเก็บขยะ
คณะผู้วิจัยเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้พฒ
ั นาเรือเก็บขยะควบคุมด้วยระบบไร้สายขึนมา
โดยเรือเก็ บขยะนีจะควบคุม การทางานด้วยรีโมทคอนโทรลและมีมอเตอรใช้เพื่อในการขับเคลื่อนเรือควบคุม
การเลียวและหมุนชุดกลไกลเก็บขยะ ซึ่ งทาให้ปลอดภัย และ สะดวกในการใช้งาน วัตถุประสงค์ในวิจัย นี ๑)
เพื่อออกแบบและสร้างเรือเก็บขยะควบคุมระยะไกล ผลการทดสอบสมรรถนะเรือเก็บขยะควบคุม ระยะไกล
สามารถเคลื่อนที่ใ นภาวะไร้โหลดด้วยความเร็ว ๖.๒๕ เมตรต่อนาที ในภาวะบรรทุกโหลดเต็ม พิกดั สามารถ
เคลื่อ นที่ ได้ ๖.๑๖ เมตรต่ อนาที ส่ วนสมรรถนะด้ านความสามารถด้ านการท างานในภาวะไร้โหลด เรื อ
ต้นแบบสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ๒๐ ชั่วโมง ส่วนในภาวะโหลดบรรทุกเต็มพิกัด ทางานไดต่อเนื่อง ๑๘ ชั่วโมง
ในการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลสามารถควบได้ด้วยระยะ ๕๐ เมตร และภายในเวลา ๑ ชั่วโมงสามารถเก็บ
ขยะลอยนา เช่น ขวดนาพลาสติก หนักเลลี่ย ๓.๑๒ กิโลกรัม
คาสาคัญ : เรือเก็บขยะ; ขยะ; ควบคุมระยะไกล;
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ABSTRACT
Projects ship garbage remote control. Radio remote control commands to the circuit
with Lil Miss servo switch. Then use battery power for marine propulsion and control system
of the ship consists of 3 parts: Part one is a vessel designed to float on water. Part two
powered boat going backwards. And the third part is the waste collection system with a
belt. The boat was designed to be remotely controlled boat from a distance. Testing a
prototype vessel capable of carrying out the three parts of the test sensor with a set of GPS
coordinates. Testing of motion controller And testing the control system of waste collection.
Research the importance of the issue, said the ship developed a wireless system
controlled garbage come up. This is controlled by the garbage ships working with remote
control and has a carburetor is used to drive the boat driver to swerve and spin a set
mechanism for garbage, which makes safety and comfort in this research objective 1) to
design and build a garbage boat remote control. Test results, performance boats, garbage,
remote control. Can move in with loads of speed super-silent 6.25 meters per minute. In the
truck full load Movable 6.16 meters per minute. The performance section of the work in
wireless load. The boat master be available 20 hours in continuous load trucks freighted. 18
hours of continuous work to control with the remote control can control by 50 meters and
within a 1-hour floating garbage such as plastic water bottles, heavy average 3.12 kg.
Keywords: Garbage ship; garbage; Remote control;
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บทนา
ในปัจจุบันโลกของเรานันมีประชากรเพิ่มมาก
ขึน ดังนันปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของขยะที่มีอยู่
มากมาย เนื่องจากคนบางกลุ่มมักทิงขยะไม่เป็นที่
เป็นทาง จึงทาให้เกิดมลพิษขึน ไม่ว่าจะเป็นมลพิษ
ทางนาหรือทางอากาศก็ตาม และขยะบางชนิดยัง
ย่อยสลายได้ยาก อาจใช้เวลานานหลายสิบปีดังนัน
เรื่องขยะเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามจึงต้องให้
ความสาคัญในเรื่องนี ต้องรณรงค์ให้ประชาชน
ช่วยกันรักษา ความสะอาดไม่ทิงขยะมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งนาเพราะจะก่อให้เกิดนาเน่าเสีย
และการแพร่กระจายของเชือโรคควรแยกขยะเป็น
ถุงขยะเปียกและถุงขยะแห้งโดยใช้ถุงขยะดา
ธรรมดามัดปากถุงให้แน่นถุงดาเหล่านีให้ผูกไว้ในที่
สูงไม่ให้ลอยนาไปเพราะว่าขยะจะก่อให้เกิดผลเสีย
ต่างๆมากมาย เช่น นาเน่าเสีย เป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนาและยังส่งกลิ่นเหม็นให้แก่ผู้คนที่
อาศัยอยู่โดยรอบ บริเวณนันหรือไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งนาได้
ปัจจุบันและในอนาคต การเก็บขยะใน
แหล่งนาต้องให้คนพายเรือลงไปเก็บซึ่งก็ต้องใช้
แรงงานคนทาให้สินเปลืองแรงงานและอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเก็บขยะ เช่น คนที่
เก็บขยะอยู่นันเกิดพลัดตกจากเรือได้ ซึ่งอาจจะทา
ให้เกิดการสูญเสียตามมา เป็นต้น การใช้เรือเก็บ
ขยะที่สร้างขึนจะช่วยเรื่องความปลอดภัย ป้องกัน
การเสียชีวิต และเป็นต้นแบบในการพัฒนา
คณะผู้วิจัยเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าวจึง
ได้พัฒนาเรือเก็บขยะควบคุมระยะไกลขึนมา โดย
เรือเก็บขยะนีจะ ควบคุมการทางานด้วยรีโมท
คอนโทรลและมี มอเตอร์ใช้เพื่อในการขับเคลื่อน
เรือ ควบคุมการ เลียวและหมุนชุดกลไกเก็บขยะซึ่ง
ทาให้ประหยัด แรงงานคนและสะดวกกับการที่จะ
เก็บขยะที่อยู่ กลางแหล่งนา แม่นาหรือลาคลอง

วัตถุประสงค์ของวิจัย
๑. เพื่อออกแบบและสร้างเรือเก็บขยะควบคุม
ระยะไกล ขอบเขตการวิจัยในการสร้างเรือควบคุม
ระยะไกล
๒. เพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บขยะในแม่นา
ลาคลอง
๓. เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเก็บ
ขยะในแม่นาลาคลอง
ระเบียบวิจัย
๑. รูปแบบโครงสร้างและการทางานของเรือเก็บ
ขยะควบคุมระยะไกล

มีขนาดความยาวของทุ่นลอยนา ๑๗๐ เซนติเมตร
ความกว้างหน้าทุ่น ๓๐ เซนติเมตร ความกว้างของ
สายพาน ๕๐ เซนติเมตร เหล็กสายพานยาว ๑๑๐
เซนติเมตร กระบอกสายพานยาว ๔๕ เซนติเมตร
กว้าง ๗.๘ เซนติเมตร
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บล็อกไดอะแกรมหลักการทางาน หลักการทางาน
แบตเตอรี่จะจ่ายพลังไฟฟ้าให้แก่โหลด เพื่อจ่าย
พลงังานไฟฟ้า ให้โหลดทางาน เพื่อควบคุมการ
เคลื่อนที่ ควบคุมทิศทางของหางเสือ และควบคุม
ตะแกรงสายพานตักวัตถุ โดยใช้รีโมทวิทยุบังคับ
เป็นตัวควบคุม
การทางานของการเคลื่อนที่ ทิศทางของหางเสือ
และ ตะแกรงสายพานตักวัตถุ โดยผ่านชุดรับ/ส่ง
สัญญาณ

รูปแสดงวงจรการทางานส่วนคอนโทรลของ
มอเตอร์ ใช้เซอร์โวกับลิมิตสวิทส์ในการควบคุมการ
ขับเคลื่อนชุดควบคุมสายผ่านและชุดแสดงแบต
วงจรชุดเตือนเซนเซอร์กันชน
Ultrasonic range detection module (HCSR04) ทาการต่อเซนเซอร์วัดระยะอัลตร้าโซนิคเข้า
กับบอร์ดArduino UNO โดยบอร์ดจะทาหน้าที่
เป็นตัวรับสัญญาณ และต่อUSBกับคอม สามารถ
เขียนโค๊ดใส่ได้เลย

๒. ซอร์ฟแวร์ที่ใช้ในการสร้างและออกแบบเรือเก็บ
ขยะควบคุมระยะไกล
วงจรควบคุมการทางานของมอเตอร์ขับเคลื่อน
การควบคุมการทางานขับเคลื่อนเดินหน้าถอย
หลัง ควบคุมระบบสายพาน และหางเสือ ใช้เซอโว
และลิมิตสวิทช์ในการควบคุมวงจรการทางาน
โดยตรงของมอเตอร์ทัง๓ตัว ควบคุมบังคับผ่าน
รีโมทคอนโทรล รับกระแสไฟจากแบตเตอรี่๑๒V

รูปโค๊ตเตือนกันชน
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๓. ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการสร้างและออกแบบเรือเก็บ
ขยะควบคุมระยะไกล
๑). ทุ่นลอยนาพลาสติก๒อัน
๒). เหล็กลาก ๕
เส้น
๓.)ท่อPVCขนาด3นิว2กระบอกพร้อมฝา
ปิด
๔.)ตะข่ายพลาสติกทาสายพาน
๕.)ใบพัดตีนา พร้อมแกน ตุ๊กตารอง
๖.)มอเตอร์ที่ปัดนาฝน

ผลการวิจัย
๑. การทดสอบระยะการบังคับ การทดลองระยะ
การควบคุมเรือ การทดลองจะผูกเชือกนาหนักเบา
ไว้ที่ท้ายเรือและบังคับเรือเก็บขยะออกจากฝั่งให้ได้
ระยะไกลสุดที่ยังสามารถควบคุมเรือได้ ทาการ
ทดลอง ๕ ครังจากนันนาเชือกที่ผูกติดกับท้ายเรือ
มาหาความยาวเลลี่ยผลการทดลองพบว่าระยะ
ทางการควบคุมเรือเก็บขยะได้ไกลที่สุด ในที่โล่ง
แจ้งประมาณ ๕๐ เมตร ถ้าระยะทางเกินกว่านี
การควบคุมเรือเริ่มมีอาการติดขัดและในบริเวณจุด
อับสัญญาณหรือบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางได้ระยะทาง
ประมาณ ๓๐ เมตร

๗.)มอเตอร์เกียร์DC ๒๔V ๒๕๐W ๔๐๐RPM
๘.)รีโมทบังคับวิทยุ
๙.) ชุดโซ่เสตอจักรยาน2ชุด
๑๐.)ตะแกรงใส่ขยะ
๔. ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
สร้างเรือเก็บขยะควบคุมระยะไกล

๒. ผลการทดลองการขับเคลื่อนเดินหน้าและถอย
หลังของเรือเก็บขยะ การทดลองการขับเคลื่อนของ
เรือ
การทดลองการเคลื่อนที่เดินหน้าและถอยหลัง
ของเรือเก็บขยะ ทาการทดลอง ๕ ครังในแหล่งนา
ที่เป็นนา นิ่งซึ่งหากมีตัวแปรอื่นเข้ามา เช่น
ลม อาจทาให้กระแสนาเปลี่ยนแปลงไป ความเร็ว
ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วยเช่นกัน การ
ขับเคลื่อนเดินหน้าและถอยหลังของ เรือเก็บขยะ
ผลการ ทดลองดังตาราง ความลึกของ ใบพัดใน
นาที่ดีที่สุดคือ ๕ เซนติเมตร ความเร็ว ๒๕ เมตร
ต่อนาที
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ลักษณะการ
ขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนไป
ข้างหน้า
ขับเคลื่อนถอย
หลัง

ความลึกของ
ใบพัดนา
๕ เซนติเมตร

ความเร็ว

๒๐ เมตรต่อ
นาที
๑๐ เซนติเมตร ๑๒ เมตรต่อ
นาที
๒ เซนติเมตร ๕ เมตรต่อ
นาที
๓.๕ เซนติเมตร ๓ เมตรต่อ
นาที

๓. ผลการทดลองเก็บขยะ การทดสอบการเก็บ
ขยะ
วิธีการทดลองโดยการเก็บขยะที่พบเห็นในแหล่ง
นาโดยทั่วไป เช่น โฟม กระป๋อง ขวดพลาสติก
ขวดแก้ว และถุงขยะ เป็นต้น ตามลาดับ การ
ควบคุมการทางานของมอเตอร์ขับสายพานเก็บ
ขยะจะต้องบังคับที่รีโมท ควบคุมปุมเลือนฝั่งขวา
เข้ามาทางซ้าย ๑ ครังแลวปล่อยให้มอเตอร์ที่ขับ
สายพานทางาน สายพานจะหมุนเก็บ ขยะที่ลอย
อยู่เหนือนาลาเลียงขยะลงในตะกร้าเก็บขยะ ถ้า
ต้องการให้มอเตอร์ที่ขับสายพานหยุดทางาน
จะต้องเลื่อนปุ่มบังคับกลับไปตรงกลางรีโมท
ควบคุมเข้ามาให้สุดแล้วปล่อย ผลการทดลองเก็บ
ขยะ
ชนิดต่างๆ แสดงในตาราง

ประเภท ขนาดของขยะ จานวน ผมการ
ของขยะ
ขยะ ทดลอง
โฟม
สี่เหลี่ยมด้าน ๑๐ ชิน เก็บได้
เท่า ๑๕
เซนติเมตร
กระป๋อง ๓๒๕มิลลิลิตร ๑๐
เก็บได้
กระป๋อง
ขวด
๑.๕๐ ลิตร ๑๐ ขวด เก็บได้
พลาสติก
ขวดแก้ว
๖๔๐
๑๐ ขวด เก็บได้
มิลลิลิตร
ถุงขยะ
๑ กิโลกรัม ๑๐ ถุง เก็บได้
๔. สรุปผลการวิจัย เรือเก็บขยะควบคุมระยะไกล
ที่สร้างขึนเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา โครงสร้าง
เรือทา จากเหล็กกล้องและเหล็กลากขนาด ๑ นิว
ใช้ทุ่นตีนาเป็นทุ่นลอยสาหรับยึดกับโครงสร้าง
เหล็กกล่องและ เหล็กลาก ใส่วงจรและ แบตเตอรี่
ควบคุมลงในกล่องยึดติดกับส่วนหน้าของเรือ ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขับเคลื่อนเรือและใช้
มอเตอร์ปัดนาฝนหมุนสายพานในการเก็บขยะ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทังหมดถูก ควบคุมด้วย
รีโมท ระยะ การควบคุมเรือประมาณไม่เกิน ๕๐
เมตร ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเรือประมาณ
๒๐ เมตร/นาทีการเลียว ซ้าย เลียวขวาที่มุม ๙๐
องศา ใช้เวลา ประมาณ ๑๕ วินาที มีรัศมีการเลียว
แคบสุดประมาณ ๑.๙๐ เมตร การเก็บ ขยะขึน
จากนาได้ครังละไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม ขนาดของ
ขยะที่สามารถเก็บ ขึนมาได้มีขนาดความกว้าง ไม่
เกิน ๔๐ เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และ สูง
๓๐ เซนติเมตร เวลาในการ เก็บขยะแต่ละครัง
ขึนอยู่กับระยะทางของขยะด้วย ถ้าขยะลอยไปไกล
ต้องใช้เวลาใน การเก็บที่เพิ่มขึน ใช้ แบตเตอรี่
๑๒ โวลต์ ๒,๐๐๐ มิลลิแอมแปร์ชั่วโมง จ่าย
แรงดันไฟฟ้าให้กับวงจรภาครับคลื่นวิทยุ ส่วนภาค
ขับมอเตอร์ใช้แบตเตอรี ๑๒ โวลต์ ๒๘ แอมแปร
ชั่วโมง จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ทัง ๓ ตัว

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 119 -

การประชุมวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๒
The Second FIT SSRU Conference 2019

ใช้งาน ได้นานประมาณ ๓ – ๖ ชั่วโมง ใน การ
ประจุ แบตเตอรีแต่ละครังใช้เวลาประมาณ ๕
ชั่วโมง ําหนั
น้ ก โดยรวมของเรือเก็บขยะประมาณ
๕๐กิโลกรัม
สรุปและอภิปรายผล
ในโครงงานนีได้ทาการออกแบบเรือเก็บขยะ
ควบคุมระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรล มีการ
ทดสอบออกเป็น ๓ ส่วนด้วยกัน คือ การทดสอบ
รีโมทวิทยุบังคับ ที่ได้ ระยะไกลโดยผ่านกล่องวงจร
ควบคุม การทดสอบ การควบคุมเรือสามารถ
ควบคุมเรือไปในระยะทางที่ประมาณ ๕๐ เมตรได้
โดยแบตเตอรี่ยังไม่หมดและสามารถไปกลับไดที่
ระยะประมาณ ๕๐ เมตร และ ภายในเวลา ๑
ชั่วโมงสามารถเก็บขยะได้เต็ม (ขวดนา)ไดนาหนัก
เลลี่ย ๓ กิโลกรัม การทดสอบรีโมทวิทยุบังคับโดย
การควบคุมด้วยชุด ควบคุม ระยะไกลผ่านวงจร
เซอโวและลิมิตสวิทช์ในกล่องควบคุม สามารถ
ควบคุมในทิศทางซ้าย-ขวา ของหางเสือได้ บังคับ

ตัวขับเคลื่อนได้และสามารถ บังคับให้ ตะแกรง
สายพานเก็บขยะได้ สามารถใช้งาน ได้ดี
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาและต่อยอดเรือเก็บขยะควบคุม
ระยะไกลให้มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์มาก
ยิ่งขึนควรเพิ่มระบบ ดังนี
๑. ควรปรับขนาดเซอโวและหางเสือบังคับ
ทิศทางให้มีขนาดใหญ่ขึน เพื่อช่วยในการบังคับ
ทิศทาง เลียวซ้ายเลียวขวา ให้รวดเร็วและดียิ่งขึน
๒. ควรปรับแต่งให้นาหนักส่วนหลังและส่วน
หน้าให้มีนาหนักใกล้เคียงกัน จะทาให้ใบตีนาเสมอ
กันได้ และความเร็วในการเคลื่อนที่ถอยหลังจะดี
ยิ่งขึน
๓. ควรพัฒนาตะแกรงสายพานด้านหน้าให้มี
ขนาดใหญ่ขึน เพื่อให้เก็บขยะที่มีขนาดใหญ่ได้
เพิ่มขึน
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