
ธนาคารขยะ(กระปองอลูมิเนียม) 

Garbage Bank. 
 

รายงานความกาวหนา 



รายชื่อผูจัดทํา 

 นายปวร     ชัยนันทวิวัฒน     544282231 

 นายธนพล  ชฎาทอง  544282219 

 นายวรรธนะ ศรีสุวรรณ 544282216 

 

อาจารยที่ปรึกษา 
 อาจารยบพิตร ไชยนอก 

 อาจารยศุภมาศ  ปนปญญา 



ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

              เน่ืองจากในปจจุบันไดมีการด่ืมนํ้าอัดลมที่เปนกระปอง

อลูมิเนียมซึ่งมีมูลคาและจะทิ้งกระปองน้ันไปโดยเปลาประโยชน 

บ า งค นกิ น แล ว ทิ้ ง ไ ม เ ป นที่ ก็ จ ะทํ า ใ ห มี ป ญห าทา งด า น

สภาพแวดลอมตามมาดังน้ันจึงมีแนวคิดและแรงจูงใจที่จะสราง

นวัตกรรมเพ่ือสามารถทิ้งกระปองนํ้าอัดลมลงถังเพ่ือชวยลดปญหา

เรื่องการทิ้งขยะไมเปนที่และยังไดเงินไดอีกดวย  



ที่มาและความสําคัญของโครงงาน(ตอ) 

              ในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ผูทําโครงงานไดมีแนวคิด

ในการเก็บเปนฐานขอมูล สามารถกําหนดสิทธ์ิของผูใชเพ่ือที่จะเก็บ

สะสมจํานวนกระปองหรือเงินที่ฝากไดอีกดวย และยังสามารถถอน

เงินเมื่อเงินคบตามกําหนดที่ผูทําโครงงานไดต้ังไว คือ ตองฝาก

กระปอง2กระปอง เทากับ 1บาท ถาตองการถอนเงิน ตองถอนเงิน

เปนเหรียญ 5บาท และ เหรียญ 10บาท  และตองฝากใหครบ 5

บาท หรือ 10บาท เทาน้ัน 

 



วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาเครื่องรับซื้อขยะ 

ขอบเขตของโครงงาน 
 รับเฉพาะกระปองท่ีเปนอลมูิเนียม 330 ml. ยาว 12 เซนติเมตร กวาง 7 

เซนติเมตร 

 ควบคุมการทํางานโดยใช Arduino Mega 2560 

 มีระบบฐานชอมูลโดยใช PHP และ MySql 

 มีระบบจายเงินอตัโนมัต ิเฉพาะเหรียญ 5 กับเหรียญ 10 บาทเทาน้ัน 

 สรางเครื่องจาํลองขนาด สูง 100 เซนติเมตร กวา 50 เซนติเมตร 

 แสดงผลผานหนาจอ Lcd 

 ใช Keypad ในการรับคําสั่ง 

 



ข้ันตอนการดําเนินงานเทอม 1 

 ศึกษาหัวขอโปรเจค 

 เรียนรูการใชงาน Arduino mega 2560 

 เรียนรูการทํางานของ sensors  

 วิเคราะหและออกแบบเครื่องรับขยะ 

 จัดการสั่งซื้ออุปกรณ 

 จัดทําเครื่องรับขยะ 

  



 เขียนsoftware ลงบอรด Arduino Mega 2560 เพ่ือควบคุมการ
ทํางาน 

 สรางระบบฐานขอมูลโดยใช PHP กับ MYSQL 

 ทดสอบการทํางานของเครื่องกับระบบฐานขอมูล MySql 

 ปรับปรุงแกไข 

 สรุปผล 

 จัดทําปริญญานิพนธ 

 

 

ข้ันตอนการดําเนินงานเทอม 2 



แผนการดําเนินงาน 



แผนการดําเนินงาน(ตอ) 



Block diagram ของ software / ธนาคารขยะ 



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ไดเครื่องธนาคารขยะ 

 เพ่ือสรางนิสัยในการทิ้งขยะ 

 เปนแนวทางการศึกษาใหผูอ่ืนนําไปพัฒนาในการใชงาน 

 มีแรงจูงใจใหนักศึกษาทิ้งขยะใหเปนที่ 



ความคืบหนาของโครงงาน  

 จัดทําเคร่ืองรับขยะ  ดวยความสูง 100 ซม. กวาง 50 ซม.  

 ขางหนาติดดวยแผนอะคริลิคเผ่ือใหเห็นโครงสรางภายในของเคร่ือง 

 ภายในเคร่ืองทําโครงดวยเหล็ก เพ่ือความแข็งแรง 

  

 

 

 

 

 

 
รูปเคร่ืองรับขยะ 



ดานหนาเคร่ืองรับกระปอง 

 
 
 

   ชองใสหนาจอ LCD ขนาด 

20x4 ตัวอักษร เพื่อแสดงผลการ

ทํางาน 

 

 

 

 

 

 

ชองสําหรับหยอดกระปอง 

 

 

 

ชองใส KEYPAD ขนาด 4x4 เพื่อ

ปอนขอมูล 

 

 
 
 
 
 
 

ชองจายเงิน 



ดานหลังเคร่ืองรับกระปอง 

 เมื่อเปดแผนพลาสติกดานลางออกจะมีกลองรับกระปอง ความสูง 40 ซม. กวาง 

40 ซม. เพ่ือสามารถจัดเก็บกระปองไดงายยิ่งขึ้น 



ดานหลังเคร่ืองรับกระปอง(ตอ) 

 เมื่อเปดแผนพลาสติกดานบนออกก็จะสามารถเห็นโครงสรางภายใน เพ่ืองาย

ตอการแกใขของชิ้นงาน 



กลไกลการจายเงิน 

 กลไกในการจายเงินอัตโนมัติ  จะใช servo moter เปนตัวกลางในการทํางาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักการทํางาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 -นําเงินใสในหลอดท่ีทําไวถาหากตองการจายเงินก็สามารถสั่งผาน
บอรด Adoino mage 2560 ให Servo moter หมุนเพ่ือใหเงินหลนลงในลองท่ี
เจาะไวท่ีติดอยูกับ Servo moter 



กลไกลการรับกระปอง 

 กลไกลการรับกระปอง จะเปนการอานคาของ Proximity sensor เพ่ือให servo motor 

ทํางาน   

      

 

 

 

 

 

 



หลักการทํางาน 

          

 

 

 

 

 

 

  นํากระปองหยอดลงที่ชองรับกระปอง sensor จะทําการตรวจจับวาใชกระปอง

อลูมิเนียมที่เราตองการหรือไม ถาใช servo motor ก็จะทํางานโดยการหมุนเปดทางให

กระปองไหล ถาไมใชกระปองที่เราตองการ servo motor ก็จะไมทํางาน 



นําอปุกรณ์ทัง้หมดมาติดตัง้กบัเคร่ืองรับขยะ 



สรุปการทํางาน 

     การทํางานเปนไปตามแผนงานที่วางไว ไดเครื่องธนาคารขยะ

ขนาดสูง 100 เซนติเมตร กวาง 50 เซนติเมตร อุปกรณภายในเคร่ือง

สามารถถอดแยกออกจากเคร่ืองไดทําใหแกไขไดสะดวก  ระบบ

จายเงินจะใช Servo Motor ในการควบคุมการทํางาน  ชองรับ

กระปองจะมี Sensor ติดอยูเพ่ือตรวจจับ   ยังไมพบปญหาใดๆในการ

ทํางาน 



จบการนําเสนอ 



คอมเม้นต์และคําแนะนําของอาจารย์ 

 อาจารย์วีระศกัดิ ์ 
ได้แนะนําเร่ืองของการะเพิ่มตวั Sensor เพ่ือตรวจวดัระยะของกระป๋อง  

เพ่ือทดแทนการท่ีจะต้องเขียนโปรแกรมสัง่งานให้ตวั Sensor ตรวจจบั

โลหะ ตรวจจบัเฉพาะกระป๋องอลมิูเนียม  

 อาจารย์เกษรินทร์  
ได้แนะนําเร่ืองของการมีระบบดีดกระป๋องออก 

 อาจารย์วิศวะ ส่ือสวุรรณ 
ได้แนะนําในเร่ือง ถ้าหากกระป๋องบีแ้บน ผิดทรง จะสามารถหยอดได้

หรือไม ่
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