
เครืองคดัแยกขวดอตัโนมัต ิ

 

 

 

 

 
นายคณสรณ์ ผิวบาง 

นายศรัณย ูพรหมยทุธนา 

นายการตรัตน์  ขําดํา 
 

 

 

 

 

โครงงานนเีป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ปี การศึกษา /2562 



ก 
 

ผูจ้ดัทาํ 1.นายคณสรณ์ ผิวบาง 2.นายศรัณย ูพรหมยทุธนา 3.นายการตรัตน์ ขาํดาํ :โครงงาน  

เครืองคดัแยกอตัโนมติั (Automatic bottle separator machine) อาจารยที์ปรึกษา :  

ผศ.ดร.กระวี ตรีอาํนรรค 

 
          โครงการนีมีวตัถุประสงคเ์พือ (1) ศึกษาออกแบบและสร้างตน้แบบเครืองคดัแยกขวด

อตัโนมติั (2)เพือประเมินการทาํงานของเครืองตน้แบบทีสร้างขึน      

         โครงการนีดาํเนินการโดยสร้างเครืองคดัแยกขวดอตัโนมติัถูกออกแบบมาเพือใชง้านในการ

คดัแยก ขวดพลาสติก ขวดแกว้ และกระป๋อง  สามารถช่วยอาํนวยความสะดวกในการคดัแยกขยะ

ประเภทขวดนาํเพือนาํไปรีไซเคิล   ตวัเครืองจะคดัแยกประเภท ระหวา่ง ขวดพลาสติก กบั ขวดแกว้ 

โดยใช ้load cell และ ตรวจสอบค่าของนาํหนกัเพือแยกความแตกต่าง ระหวา่งขวดพลาสติกกบัขวด

แกว้ และ Photo electric sensor  ใชใ้นการตรวจจบัวตัถุและ แยกกระป๋องนาํอดัลมทีเป็นโลหะ โดย

ใช ้Proximity sensor ตรวจจบัโลหะ มีจอ LCD แสดงผลจาํนวนขวดทีคดัแยก เครืองสามารถคดัแยก

ขวดไดข้นาดไม่เกิน .  ลิตร  ตวัเครืองสามารถทาํงานไดต้ามขอบเขตทีไดว้างเอาไวโ้ดยตวัเครือง

สามารถแยกประเภทขวดพลาสติก ขวดแกว้ กระป๋อง โดยใช ้สัญญาณจาก sensor ค่านาํหนกัจาก 

Load cell ในการตรวจเช็คและประมวลผล จากการทดลองการทาํงานของเครืองคกัแยกขวด

อตัโนมติั จาํนวน 45 ครัง แบ่งเป็น การทดลองแยกขวดพลาสติก 15 ครัง ขวดแกว้ 15 ครัง และ

กระป๋องอีก 15 ครัง เครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั สามารถแยกขวดแกว้ กบั ขวดพลาสติกไดส้าํเร็จ

จากการทดลอง จาํนวน 15 แต่ละประเภท อยา่งละครัง 15 ครัง คิดเป็น 100% ส่วนการคดัแยก

กระป๋อง มีความผิดพลาดเลก็นอ้ยทีเกิดจากตวัอุปกรณ์ และรูปร่างลกัศนะของกระป๋อง ทาํใหก้าร

คดัแยก ได ้12 ครังจาก 15 ครัง คิดเป็น 80% 
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         This project aims to(1) study, design and construct Automatic bottle separator machine . 

(2) to assess the operation of the prototype machine that was created. 

         This project has been conducted by Automatic bottle separator machine designed for use in 

the separation of bottles, bottles ,cans can help facilitate the separation of water bottles for 

recycling  The machine will separate the plastic bottles and glass bottles. the machine will 

separator the plastic bottles and glass bottles by using load cells and check the weight values to 

distinguish. Between plastic bottles and glass bottles and Photo electric sensor is used to detect 

objects and Separating cans of metal soft drinks by using the Proximity sensor to detect metal. 

There is an LCD display showing the number of bottles sorted the machine can separator bottles 

up to 1.5 liters in size. The machine can operate to the extent that has been laid down. The 

machine can classify plastic bottles, glass bottles, cans by using signal from sensor, weight from 

Load cell for checking and processing. From the experiment of automatic bottle separator. From 

the experiment using 45 automatic bottle separator, divided into 15 experimental plastic bottles, 

15 glass bottles and 15 cans, automatic bottle sorting machine can successfully separate glass 

bottles and plastic bottles from 15 types of experiments, each time 15 times, equivalent to 100. % 

A few errors were caused by the device. And the shape and appearance of the can, makes the 

separation of 12 times from 15 times, accounting for 80% 
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บทที 1 
บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
          ปัจจุบนัเทคโนโลยนีนัไดพ้ฒันาอยา่งต่อเนือง แต่ขยะนนัยงัเป็นปัญหาระดบัตน้ๆเพราะ

ขยะนนัเกิดทุก ๆวนั เกิดขึนตลอดเวลา ขยะนนัแบ่งไดห้ลายประเภท โดยขยะแต่ละประเภทนนั

ก็จะแตกต่างกนัออกไป โดยจะแบ่งเป็น ประเภทคือ ขยะยอ่ยสลายไดห้รือขยะอินทรีย ์ 

ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตราย และขยะทวัไป ซึงขยะบางประเภทสามารถทีจะนาํมารีไซเคิล ไดโ้ดย

ขยะประเภทนีสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโชยน ์ใหม่ไดแ้ต่วา่ขยะรีไซเคิลนนัก็มีอีกหลาย

ประเภทเช่นกนั เช่น ขวดพลาสติก ขวดแกว้ และกระป๋องโลหะ ซึงกระบวนการ รีไซเคิลใหม่

นนัจะทาํการยอ่ยสลายประเภทนนั ๆใหอ้ยูใ่นสภาพทีแปลรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ไดง้่าย ซึงจะทาํ

ไดก้็ต่อเมือแต่ละประเภทนนัไม่คละรวมกนั จะตอ้งอยูใ่นหมวดหมู่ของประเภทนนั ๆ ปัจจุบนั

ก็เลยมีปัญหาเรืองการคดัแยกประเภท โดยการคดัแยกในปัจจุบนัส่วนมากจะมีแค่ถงัขยะตาม

จาํนวณทีแยกซึงยงัไม่ตอบโจทยม์ากนกัเพราะวา่เกิดการคละกนัของขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท

อยูซึ่งอาจจะเกิดจากบุคคลทีทิงขยะนนัอาจจะรีบร้อนหรือวา่สับสนกบัสัญลกัษณ์ทีบ่งบอกถึง

ขยะประเภทนนั ๆ ก็ทาํใหเ้กิดความคละกนัของขยะไซเคิล  ปัจจุบนัเทคโนโลยนีนัไดพ้ฒันา

อยา่งต่อเนืองและอยา่งรวดเร็ว การทีจะมีผูค้ิดคน้หรือผูพ้ฒันา ตน้แบบ วิธีการแยกขยะรีไซเคิล

นนัเป็นเรืองสาํคญั ซึงเทคโนโลยไีดต้อบสนองกบัปัญหาในแทบทุก ๆ ดา้นแลว้ ทาํใหผู้ค้ิดคน้

หรือผูพ้ฒันานนัมีความสดวกสบายในการใชเ้ทคโนโลยแีกปั้ญหานนั ๆ ซึงจะช่วยใหปั้ญหานนั

ลดลงเพืออาํนวยความสดวกในชีวิตประจาํวนั และ ตอบสนองรูปแบบการใชชี้วิตใหส้ามารถ

ดาํเนินไปไดอ้ยา่งไม่ติดขดันนัเป็นเรืองทีทา้ทายความสามารถของผูอ้อกแบบและคิดคน้ นนัคือ 

การสร้างเครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั เพือมาคดัแยกโดยเฉพาะ โดยใช ้sensor คดัแยกไม่วา่จะ

เป็น การคดัแยกกระป๋องทีเป็นโลหะ proximity sensor การคดัแยกขวดแกว้และขวดพลาสติก 

คดัแยกโดยใช ้ Load cell และ เซ็นเซอร์ตรวจจบัวตัถุ ควบคุมการทาํงานดว้ย บอร์ดArduino 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพือศึกษาออกแบบและสร้างตน้แบบเครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั 
2.  ประเมินการทาํงานของเครืองตน้แบบทีสร้างขึน 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1. แยกประเภทขวดพลาสติก 
2. แยกประเภทขวดแกว้ 
3. แยกกระป๋องนาํอดัลมทีเป็นโลหะ 
4. มีจอ LCD แสดงผลจาํนวนการคดัแยก 
5. ขนาดของขวดทีสามารถแยกได ้ไม่เกิน 1.5L 
6. ออกแบบใหส้ามารถนาํถงัขยะใส่เขา้ไปในเครืองไดส้ะดวก 

1.4 ขนัตอนการดําเนินงาน 
1.คน้ควา้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัโครงการ 
2. ศึกษาขอ้มูลเกียวกบั บอร์ด Arduino Mega 360 Arduino Uno Sensor Proximity 
   โมดูล Load cell  Servo Motor และขอ้มูลการคดัแยกขยะประเภทขวดและกระป๋อง เพือ  
    นาํไปขายและรีไซลเคิล 
3. ศึกษาการเขียนโปรแกรมดว้ย Arduino 
4. ออกแบบเครืองคดัแยกขวดขดัอตัโนมติั 
5. จดัซืออุปกรณ์ทีเกีวกบัโครงการ 
6. เขียนโปรแกรมควบคุมการทาํงานของบอร์ด Arduino Mega 360 และ Arduino Uno 
7. สร้างเครืองคดัแยกขวดตามขอบเขตโครงการ 
8. ทดสอบการทาํงานของเครือง 
9. สรุปผลการทดลองเขียนรายงาน และนาํเสนอโครงการ 

.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 
1. ไดเ้รียนรู้และสร้างตน้แบบเครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั 
2. ไดเ้รียนรู้และศึกษาการเขียนโปรแกรมดว้ย Arduino ควบคุมการทาํงาน 
3. ไดเ้รียนรู้การใชง้าน Sensor ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัโครงการ 
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บทที 2 

พืนฐานและทฤษฎทีีเกยีวข้อง 

 

2.1 การคัดแยกขยะในบ้าน  

     เพื่อขายให ้ร้านรับซ้ือของเก่า จริงๆแลว้ขยะในบา้นมีหลายชนิดมีทั้งท่ีเป็นอนัตรายบางอย่าง

ก็น าไปท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพหรือน าไปขายได ้ถา้แบ่งเป็นหลกัใหญ่ๆแบ่งเป็น3 ชนิดคือ 1.ขยะเปียก 

พวกเศษอาหาร เปลือกผลไมต้่างๆ 2.ขยะอนัตราย เช่นหลอดไฟ แบตเตอร่ีโทรศพัย ์ถ่าน เป็นตน้ 3.

ขยะรีไซเคิล พวกกระป๋อง ขวดน ้ าด่ืม ขยะพวกน้ีจะขายได้ วนัน้ีเราพูดเร่ืองขยะรีไซเคิลเพื่อขาย

ให้กับร้านรับซ้ือของเก่าขยะรีไซเคิลเพื่อขายให้กับร้านรับซ้ือของเก่านั้นมีหลายอย่างท่ีขายได้ 

ส าคญัคือเราตอ้งแยกและเก็บใหเ้ป็นหมวดหมู่ จะขายไดร้าคา โดยแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยๆอีกคือ 

. กระดาษ หนังสือพิมพ์  ท าการจัดเก็บหนังสือพิมพ์ท่ีอ่านแล้ว เก็บให้เป็นหมวดหมู่ มัดให้

เรียบร้อยกระดาษลงั ท าการแกะกล่อง พบั แลว้มดัให้เรียบร้อย ราคาก็จะดีครับกระดาษขาวด า คือ 

กระดาษ A4 ท่ีเราใชก้นัอยู่ทัว่ไป จดัเก็บใส่กระสอบหรือกล่อง แยกเฉพาะขาวด าอย่างเดียว จะได้

ราคาครับกระดาษทัว่ไป  

. ขวด ขวดนั้นหากท าการใส่ลัง แยกขายเป็นชนิดก็จะได้ราคา ท่ีนิยมใส่ลงัคือ ขวดเบียร์ ขวด

น ้าปลาเป็นตน้ ส่วนท่ีเหลือก็แยกเป็นขวดขาว ขวดแดง หากปนสีกนัร้านรับซ้ือของเก่าจะ 

ซ้ือราคาถูก 

 

รูปที .  แสดงขวดแกว้ 
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. พลาสติกขวดน ้าต่างๆ  แยกเป็นชนิด ก็จะไดร้าคา คือขวดขุ่น ขวดใส และพลาสติกสีรวม 

 

รูปที .  แสดงขวดพลาสติก 

. กระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องสังกะสีก็ท าการแยกใหเ้ป็นชนิด  

การจะคัดแยกขยะรีไซเคิลขายให้กับร้านรับซ้ือของเก่านั้น หลักๆเลยคือแยกเป็นชนิด 

จดัเก็บใหเ้รียบร้อย ง่ายต่อการจดัเก็บ เพื่อท่ีวา่ร้านรับซ้ือของเก่าไม่ตอ้งเสียเวลาคดัแยกอีกที หากท า

เช่นวิธีท่ีแนะน าการขายจะไดร้าคา 

 

รูปที .3 กระป๋องโลหะ 
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2.2 Arduino Uno 

 

รูปที 2.4 บอร์ด Arduino Uno R3 

         ค  าวา่ Uno เป็นภาษาอิตาลี ซ่ึงแปลวา่หน่ึง เป็นบอร์ด Arduino รุ่นแรกท่ีออกมา มีขนาด

ประมาณ 68.6x53.4mm เป็นบอร์ดมาตรฐานท่ีนิยมใชง้านมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นขนาดท่ีเหมาะ

ส าหรับการเร่ิมตน้เรียนรู้ Arduino และมี Shields ให้เลือกใชง้านไดม้ากกวา่บอร์ด Arduino รุ่นอ่ืนๆ

ท่ีออกแบบมาเฉพาะมากกวา่ โดยบอร์ด Arduino Uno ไดมี้การพฒันาเร่ือยมา ตั้งแต่ R2 R3 และรุ่น

ยอ่ยท่ีเปล่ียนชิปไอซีเป็นแบบ SMD   

 ข้อมูลจําเพาะ 

ชิปไอซีไมโครคอนโทรเลอร์ ATmega328 

ใชแ้รงดนัไฟฟ้า 5V 

รองรับการจ่ายแรงดนัไฟฟ้า (ท่ีแนะน า) 7 – 12V 

รองรับการจ่ายแรงดนัไฟฟ้า (ท่ีจ ากดั) 6 – 20V 

พอร์ต Digital I/O 14 พอร์ต (มี 6 พอร์ต PWM output) 

พอร์ต Analog Input 6 พอร์ต 

กระแสไฟท่ีจ่ายไดใ้นแต่ละพอร์ต 40mA 

กระแสไฟท่ีจ่ายไดใ้นพอร์ต 3.3V 50mA 

พื้นท่ีโปรแกรมภายใน 32KB พื้นท่ีโปรแกรม, 500B ใชโ้ดย 

Booloader 

พื้นท่ีแรม 2KB 
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พนืทีหน่วยความจาํถาวร (EEPROM) 1KB 

ความถีครสิตลั 16MHz 

ขนาด 68.6x53.4 mm 

นาํหนกั 25 กรมั 

 

ตารางที 2.1 แสดงขอ้มูลจ าเพาะของ Arduino Uno 

 

2.3 Arduino Mega 2560 

 

รูปที 2.5 บอร์ด Arduino Mega2560 

 

        Arduino Mega 2560 คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีพฒันาจาก ATmega2560 มี 54 digital 

input/output โดยมี 14 ขา สามารถใชเ้ป็น output แบบ PWM ได ้มี analog inputs 16 ขา มี 

UARTs(hardware serial ports) 4 ขา ท างานท่ีความถี่ 16 MHz สามารถเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ดว้ย

สายเคเบิล USB หรือใช ้adaptor AC-to-DC เพื่อเร่ิมตน้ใชง้าน และมีปุ่ ม reset สามารถต่อเขา้กบั 

shields ท่ีออกแบบเพื่อใชง้านกบั Arduino Duemilanove หรือ Diecimila.  
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ข้อมูลจําเพาะ 

Microcontroller ATmega2560 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 54 (of which 14 provide PWM output) 

Analog Input Pins 16 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

ตารางที 2.2แสดงขอ้มูลจ าเพาะของ Arduino Mega2560 

 

2.4 Photoelectric Sensor 

  อุปกรณ์ตรวจจบัดว้ยแสง คือ การควบคุมแสงท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตอตัโนมติัต่างๆ โดย

ท างานตรวจจับแสงท่ีมองเห็นหรือแสงท่ีมองไม่ เห็น และตอบสนองการท างานตามการ

เปล่ียนแปลงความเขม้ของแสงท่ีไดรั้บ 

1. Emitter (ตวัส่งสัญญาณ) : ประกอบดว้ย ตวัก าเนิดแสง,หลอดLEDและตวัสร้างสัญญาณมอ

ดูเลสท่ีอตัราเร็วสูง ส่งเป็นแสงไปยงัตวัรับสัญญาณ 

2. Receiver (ตวัรับสัญญาณ) : ประกอบดว้ย ตวัรับแสงเพื่อแปลงสัญญาณ และส่วนของสวิตซ์ 

ท าหนา้ท่ีเป็น Output 

3. Range (ช่วงสัญญาณ) : ตวัก าหนดระยะการท างานของเซ็นเซอร์ หรือระยะการส่งสัญญาณ 

4. Opposed mode คือ ระยะจากตวัส่งถึงตวัรับสัญญาณ 

5. Retroreflective mode คือ ระยะจากเซ็นเซอร์ถึงแผน่สะทอ้น 

6. Proximity mode คือ ระยะจากเซ็นเซอร์ถึงวตัถุท่ีตอ้งการตรวจจบั 
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2.4.  เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ แบบReflective Photoelectric  

 

รูปที .6 แสดงเซ็นเซอร์ตรวจจบัวตัถุ แบบReflective Photoelectric  

 

เซ็นเซอร์ใชต้รวจจบัวตัถุโดยใชห้ลกัการสะทอ้นของแสงเม่ือไปชนวตัถุ (Reflective) 

สามารถปรับความไวในการตรวจจบัได ้ใชแ้สงอินฟาเรดในการตรวจจบั 

 

รูปที .7  แสดงการท างานของเซ็นเซอร์ 

 

รายละเอยีดของเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ  

. สามารถตรวจจบัวตัถุไดใ้นระยะ 2 - 30 เซ็นติเมตร 

. ใชแ้รงดนัไฟฟ้าในการท างาน 3V - 5.5V 

. ใชห้ลกัการสะทอ้นของแสงในการตรวจจบั โดยมีหลอด LED อินฟาเรดส่งแสง และมี

โฟโต้ . ทรานซิสเตอร์ในการรับแสง 

. สามารถแยกสีขาว - ด า ไดดี้ 

. ใชไ้อซีเปรียบเทียบแรงดนัเบอร์ LM393 
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2.4.2 เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ Reflective Photoelectric แบบโมดูล เซ็นเซอร์ใชต้รวจจบัวตัถุโดยใช้

หลกัการสะทอ้นของแสงเม่ือไปชนวตัถุ (Reflective) สามารถปรับความไวในการตรวจจบัได ้ใช้

แสงอินฟาเรดในการตรวจจบั 

 

 

                                                                รูปที 2.8 โมดูลเซ็นเซอร์ตรวจจบัวตัถุ 

รายละเอยีด 

x สามารถตรวจจบัวตัถุไดใ้นระยะ 2 - 30 เซ็นติเมตร 

x ใชแ้รงดนัไฟฟ้าในการท างาน 3V - 5.5V 

x ใชห้ลกัการสะทอ้นของแสงในการตรวจจบั โดยมีหลอด LED อินฟาเรดส่งแสง และ 

มีโฟโตท้รานซิสเตอร์ในการรับแสง 

x สามารถแยกสีขาว - ด า ไดดี้ 

x ใชไ้อซีเปรียบเทียบแรงดนัเบอร์ LM393 

2.5 พร็อกซิมิตเีซนเซอร์  proximity sensor LJ12A3-4-Z/BX 

Inductive Proximity Sensor Detection Switch LJ12A3-4-Z/BX เซนเซอร์ตรวจจบัโลหะ 

ระยะสูงสุด 4mm   เซนเซอร์พร็อกซิมิต้ี ตรวจจบัโลหะ เช่น อลูมิเน่ียม เหลก็ โลหะ Conductor ตวั

เหน่ียวน า ระยะตรวจจบัสูงสุด 4mm ใชไ้ฟเล้ียง 5-36V กระแส 300mA สายยาวประมาณ 1.2 เมตร 

การต่อสาย 

x สีน ้าตาล ขั้วบวก + 

x สีน ้าเงิน ขั้วลบ - 

x สีด า สัญญาณเอาตพ์ุต 
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รูปที .9 แสดง proximity sensor LJ12A3-4-Z/BX 

 

2.6 โหลดเซลล์ (Load cell) 

โหลดเซลล์ Load Cell คืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปล่ียนจากแรงหรือน ้ าหนักท่ีกระท าต่อตวั

โหลดเซลล ์ เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ทางเราสามารถน าสัญญาณทางไฟฟ้าน้ีไปจ่ายเขา้จอแสดงผล 

Display แสดงค่าเป็นน ้ าหนกัหรือแรงท่ีกระท าให้คนเห็นไดL้oad cell สร้างมาจาก Strain Gauge ท่ี

จดัเรียงวงจรในรูปแบบของวงจรวิจสโตน บริดจ์ (Wheatstone Bridge) ส่งค่า output ออกมาเป็น

สัญญาณทางไฟฟ้าLoad cell สามารถเอาไปประยกุตท์ าเครืองชัง่ตวงในอุตสาหกรรมได ้(วดัแรงกด 

Compression) หรือ ใชท้ดสอบวสัดุ (วดัแรงดึง Tensile) ไดอี้กดว้ย 

 

รูปที .10 แสดงโหลดเซลล ์Load Cell 
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รูปที .11 แสดงการท างานของโหลดเซลล ์Load Cell 

 

- ตามรูปภาพ ในจุดท่ี Strain Gauge ไดรั้บแรงกด (Compression) จะท าให ้Strain Gauge หด

ตวัเขา้หากนั และในจุดท่ีไดรั้บแรงดึง (tension) จะท าให้ strain gauge ถูกยืดออก จึงท าให้ค่าความ

ตา้นทานของ Strain Gauge เปล่ียนแปลงไป Strain Gauge ทั้ง 4 ตวัท่ีอยูบ่น Load Cell แบบ Straight 

Bar จะถูกต่ออยูด่ว้ยกนัในลกัษณะของวงจร Wheatstone Bridge 

 

 

รูปที . 2 แสดงวงจร Wheatstone Bridge 

 

2.6  HX711 Module Weighing Sensor Dedicated AD Module 

                       โมดูล ADC ส าหรับใชง้านกบัโหลดเซลลโ์ดยเฉพาะ ความละเอียดในการอ่านค่าสูง

ถึง 24 บิต รองรับโหลดเซลลท์ุกขนาด 

 

รูปที .13 HX711 Module 
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x เป็นโมดูลท่ีใชง้านร่วมกบัโหลดเซลลช่์วยแปลงค่าความตา้นทานออกมาเป็นสัญญาณ

ดิจิตอลใหใ้ชง้านร่วมกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 

x รองรับแรงดนัตั้งแต่ 2.6 ถึง 5.5V 

x ใชก้ระแสในการท างานเพียง 1.5mA 

x ขนาดเพียง 25x15 มิลิเมตร 

x รองรับการท างานท่ีอุณหภูมิ -40 ถึง 80 องศาเซลเซียส 

2.7 เซอร์โว มอเตอร์ (Servo Motor) 

ซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นมอเตอร์ท่ีมีการควบคุมการเคล่ือนท่ีของมนั (State) ไม่

ว่าจะเป็นระยะ ความเร็ว มุมการหมุน โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลบั (Feedback control) เป็น

อุปกรณ์ท่ีสามารถควบคุมเคร่ืองจกัรกล หรือระบบการท างานนั้นๆ ให้เป็นไปตามความตอ้งการ 

เช่น ควบคุมความเร็ว (Speed), ควบคุมแรงบิด (Torque), ควบคุมแรงต าแหน่ง (Position), ระยะทาง

ในการเคล่ือนท่ี(หมุน) (Position Control) ของตวัมอเตอร์ได ้ซ่ึงมอเตอร์ทัว่ไปไม่สามารถควบคุม

ในลกัษณะงานเบ้ืองตน้ได ้โดยใหผ้ลลพัธ์ตามความตอ้งการท่ีมีความแม่นย  าสูง 

ขนาดของ Servo Motor จะมีหน่วยในการบอกขนาดเป็นวตัต์ (Watt) Servo Motor ของ

Panasonic จะมีขนาดตั้งแต่ 50W-15kWท าใหผู้ใ้ชง้านมีความหลากหลายในการใชง้าน 

 

รูปที . 4 แสดงลกัษณะของ เซอร์โว มอเตอร์ (Servo Motor) 

2.8 จอ Liquid Crystal Display (LCD)  

 สามารถแสดงผลเป็นตวัอกัษรได ้4 บรรทดั บรรทดัละ 20ตวัอกัษร มีแสงพื้นหลงัสีน ้าเงิน 

คุณสมบติัของโมดูลแสดงผลแบบ LCD 

1. วสัดุหนา้จอท าดว้ยไฟเบอร์กลาส 

2. จอแสดงผล 4 บรรทดั บรรทดัล่ะ 20 ตวัอกัษร 

3. มีบอร์ด I2c ในการควบคุม 
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รูปที .15  แสดง จอ LCD 20x4 และ I2c 

 

2.9 โมดูลรีเลย์  2 ช่อง   

                    บอร์ดรีเลยข์นาด 2 ช่อง มี เอาตพ์ุตคอนเนคเตอร์ท่ีรีเลย ์เป็น NO/COM/NC สามารถใช้

กบั โหลดไดท้ั้งแรงดนัไฟฟ้า DC และ AC โดยใชส้ัญญาณในการควบคุมการทา งานดว้ยสัญญาณ  

ลอจิกTTL [5]   

               คุณสมบัติโมดูลรีเลย์   

               1. รีเลยเ์อาตพ์ุตแบบ SPDT จ านวน 2 ช่อง  

               2. แรงดนัไฟฟ้า 3V  

               3. Contact output ของรีเลยรั์บแรงดนัไดสู้งสุ ด 250V 10A AC หรือ 30V 10A DC  

 4. มี  LED แสดงสถานการณ์ทางานของรีเลย ์ 

               5. มี  OPTO-ISOLATED เพื่อแยกกราวดข์องสัญญาณควบคุ มไฟท่ีขบัรีเลยอ์อกจากกนั  

  

               คุณลกัษณะของรีเลย์  

 1. ควบคุ มไฟ DC ไดสู้งสุด 30VDC 10A และไฟ AC สูงสุด 250VAC 10A 

 2. ระดบัสัญญาณอินพุตควบคุมแบบ TTL ท างานดว้ยสัญญาณแบบ Active High  

 3. ขนาดรู ยดึบอร์ ด 3.1 มิลลิเมตร 4. ขนาด 50.5 x 38.5 x 18.5 มม. (ยาว x กวา้ง x สู ง)   
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                                                                รูปที 2.16โมดูลรีเลย ์2 ช่อง 

ขาสัญญาณและการเชือมต่อรีเลย์ 
 

 

                                                          รูปที 2.17 รูปแสดงขาสัญญาณรีเลย์ 

ขาท่ี ค าอธิบาย 

1 ขา GND ของรีเลย ์
2 ขาสัญญาณอินพุต Relay 1 (In1) 

3 ขาสัญญาณอินพุต Relay 2 (In2) 

4 ขาไฟ VCC +5V DC 
5 Nc (Normally close)  หนา้สัมผสัแบบปกติปิด 
6 COM (Common) หนา้สัมผสัตดัต่อวงจร 
7 No (Normally open)  หนา้สัมผสัแบบปกติเปิด 

ตารางที 2.3 ขาสัญญาณของโมดูลรีเลย ์
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2.10 ไฟสัญญาณ Pilot lamp 

         หลอดไฟแสดงสถานะหนา้ตูค้วบคุม (Status or Pilot Lamp) ซ่ึงตูค้วบคุมนั้น จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี

ตอ้งมี สถานะบอกใหผู้ใ้ชง้านระบบทราบการท างานของระบบ ดงันั้นอุปกรณ์ท่ีบอกสถานะ คือ  

PILOT LAMPS  โดยท่ีสถานะท่ีใชใ้นทัว่ ๆไป เช่น แสดงการท างาน , การหยดุท างาน ,การเกิด 

Alarm ,การเกิดOver load , การเปิด หรือ ปิด ระบบ, ไฟแสดงเฟส ระบบไฟฟ้า,และอ่ืน ๆ 

 

                                                          รูปที 2.18 ไฟสัญญาณ Pilot lamp 

 



16 
 

บทที 3  

วิธีดําเนินการทําโครงการ 

 
         การทาํงานของเครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั จะอาศยับอร์ด Arduino Mega 2560 เพือรับค่า

ขอ้มูลจาก โมดูล HX711 กบั Load cell  และรับสัญญาณ Input เขา้ จาก Proximity sensor ในการ

ประมวลการทาํงาน และควบคุมการทาํงาน ซึงจะตอ้งเขียนโปรแกรมและโหลดลงบอร์ด Arduino 

Mega 2560 เพือให้อุปกรณ์สามารถทาํงานไดต้ามตอ้งการ 

3.1 โครงสร้าง และการออกแบบ 

แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆดงันี 

 1.ส่วนของซอฟตแ์วร์ (Software) ประกอบดว้ยการทาํโปรแกรมหลกัและโปรแกรมยอ่ย

เพือควบคุมอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ 

             2.ส่วนฮาร์ดแวร์(Hardware)มีอยู ่2 ส่วน ประกอบดว้ย 

ชุดคัดแยกประเภท 

 
รูปที 3.1 .ชุดคดัแยกประเภทขวด 
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โครงสร้างของเครือง 
 

 
 

รูปที 3.2 .โครงสร้างของเครือง 
 

3.2 ส่วนประกอบหลกั และวงจรการเชือมต่อของอุปกรณ์ 

  

 
 

รูปที 3.3 อุปกรณ์หลกัทีใชใ้นเครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั 
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               เครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั ทาํงานรวมกบั โมดูล Load cell Hx711 โมดูลตรวจจบัวตัถุ  

และ Proximity sensor กบับอร์ด Arduino Mega2560 ควบคุมการทาํงานของ Servo motor และ การ

ควบคุมการปิดเปิดฝาถงัขยะอตัโนมติั โดยทาํงานกบั Photo sensor กบับอร์ด Arduino Uno เพือ

ควบคุมการทาํงาน ของ Servo motor  ดงัรูปที 3.3 เพือให้อุปกรณ์สามารถทาํงานในการคดัแยกขวด

ไดอ้ยา่งอตัโนมติั ซึงการเชือมต่อวงจรเป็นดงัรูปที 3.4 โดยมีรายละเอียดการเชือมต่ออุปกรณ์

ดงัต่อไปนี 

 

 
รูปที 3.4 วงจรการเชือมต่อของอุปกรณ์ 

 

การเชือมต่อ Arduino Mega2560 with Load cell Hx711 

- ขา DT ของ โมดูล Hx711 ต่อเขา้ไปยงัขา ขา 2 ของบอร์ด Arduino Mega2560 

- ขา SCK ของ โมดูล Hx711 ต่อเขา้ไปยงัขา ขา 3 ของบอร์ด Arduino Mega2560 

- ขา VCC ต่อเขา้ไปกบัไฟบวก ของ แหล่องจ่ายไฟ DC 5v 

- ขา GND ต่อเขา้ไปกบั ไฟลบ ของ แหล่องจ่ายไฟ DC 5v 

การเชือมต่อ Proximity sensor with Arduino mega 2560 

- สายสัญญาณของ Proximity sensor ต่อเขา้ไปยงัขา 4 ของ Arduino mega 2560 

- สายไฟเลียงของ Proximity sensor ขวับวก ต่อเขา้กบัแหล่องจ่ายไฟ DC 5v 

- สายไฟเลียงของ Proximity sensor ขวัลบ ต่อเขา้กบัแหล่องจ่ายไฟ DC 5v 
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การเชือมต่อ I2C LCD with Arduino mega 2560 

- ทีขา Vcc ของบอร์ด LCD ต่อไปยงั ขวับวกของแหล่องจ่ายไฟ DC 5v 

- ทีขา GND ของบอร์ด LCD ต่อไปยงั ขวัลบของแหล่องจ่ายไฟ DC 5v 

- ทีขา SDA ของบอร์ด LCD ต่อไปยงัขา SDA 21ของบอร์ด Arduino mega 2560 

- ทีขา SCL ของบอร์ด LCD ต่อไปยงัขา SCL 22 ของบอร์ด Arduino mega 2560 

             การเชือมต่อ Servo motor with Arduino Mega2560 

- สายไฟเลียงของ Servo motor ขวับวก ตวัที 1,2 ต่อเขา้กบัแหล่องจ่ายไฟ DC 5v 

- สายไฟเลียงของ Servo motor ขวัลบ ตวัที 1,2  ต่อเขา้กบัแหล่องจ่ายไฟ DC 5v 

- สายสัญญาณของ Servo motor ตวัที 1 ต่อเขา้ไปยงัขา 8  

ของบอร์ด Arduino mega 2560 

- สายสัญญาณของ Servo motor ตวัที 2 ต่อเขา้ไปยงัขา 9  

ของบอร์ด Arduino mega 2560 

             การเชือมต่อ เซ็นเซอรต์รวจจับวตัถุ Reflective Photoelectric with Arduino Mega2560 

- สายสัญญาณของ ต่อเขา้ไปยงัขา 4 ของ Arduino mega 2560 

- ขาไฟเลียงของ Reflective Photoelectric VCC ต่อเขา้กบัแหล่องจ่ายไฟ DC 5v 

- ขาของ Reflective Photoelectric GND ต่อเขา้กบัแหล่องจ่ายไฟ DC 5v 

             การเชือมต่อ โมดูลรีเลย์  2 ช่อง  with Arduino Mega2560 

- Jump ขา Vcc(+) ของโมดูลรีเลยท์งั2ตวั  กบั แหล่งจ่ายไฟ 5v 

- Jump ขา GND(-) ของโมดูลรีเลยท์งั2ตวั  กบั แหล่งจ่ายไฟ 5v 

- ขาสัญญาณ IN1 ของโมดูลรีเลย ์ ตวัที 1 ไปยงัขา 50 ของ Arduino Mega2560 

- ขาสัญญาณ IN2 ของโมดูลรีเลย ์ ตวัที 1 ไปยงัขา 48 ของ Arduino Mega2560 

- ขาสัญญาณ IN1 ของโมดูลรีเลย ์ ตวัที 2 ไปยงัขา 46 ของ Arduino Mega2560 

             การเชือมต่อ โมดูลรีเลย์  2 ช่อง  with ไฟแสดงสถานะ Pilot lamp 

- ช่อง com ของโมดูลรีเลยท์งั2ตวั  กบั แหล่งจ่ายไฟ 12v 

- Jump สาย ไปจากLEDสีขาว เขา้ช่อง NO ของรีเลยต์วัที 1 ของโมดูลตวัที1 

- Jump สาย ไปจากLEDสีเขียว เขา้ช่อง NO ของรีเลยต์วัที 2 ของโมดูลตวัที1 

- Jump สาย ไปจากLEDสีนาํเงิน เขา้ช่อง NO ของรีเลยต์วัที 1 ของโมดูลตวัที2 

- Jump  GND ไปที LED แต่ละตวั ลงที ขวัลบของ แหล่งจายไฟ 12V 
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การเชือมต่อ Servo motor with Arduino Uno 

- สายไฟเลียงของ Servo motor ขวับวก ตวัที 1,2 ต่อเขา้กบัแหล่องจ่ายไฟ DC 5v 

- สายไฟเลียงของ Servo motor ขวัลบ ตวัที 1,2  ต่อเขา้กบัแหล่องจ่ายไฟ DC 5v 

- สายสัญญาณของ Servo motor ตวัที 1 ต่อเขา้ไปยงัขา 8  

ของบอร์ด Arduino Uno 

             การเชือมต่อ เซ็นเซอรต์รวจจับวตัถุ Photoelectric with Arduino Uno 

- สายสัญญาณของ ต่อเขา้ไปยงัขา 4 ของ Arduino Uno 

- สายไฟเลียงของ Photoelectric VCC ต่อเขา้กบัแหล่องจ่ายไฟ DC 5v 

- สายของ Photoelectric GND ต่อเขา้กบัแหล่องจ่ายไฟ DC 5v 

3.3 หลกัการทํางานของเครือง มีอยู่ 2 ส่วนหลกัๆ 

      3.3.1.การควบคุมการเปิด-ปิดฝาถังอตัโนมัติ 

              เมือมีวตัถุหรือคนเขา้มาใกลเ้ครือง จะรับสัญญาณจากsensor ไปสังการใชง้าน Servo motor 

ควบคุมดว้ยบอร์ด Arduino Uno มาควบคุมการทาํงานของ servo motor มาทาํใหก้ลไกการเปิดฝาถงั

ทาํงาน เมือทาํการแยกขวดเสร็จฝาถงัจะปิดแบบอตัโนมติั หรือกดสวิตส์ ทาํการปิดแบบmanual 

Flow chat  การควบคุมการเปิดปิดอตัโนมัติ 

 
รูปที 3.5 Flow chat  การควบคุมการเปิดปิดอตัโนมติั 
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3.3.2.การคัดแยกประเภทขวด 

           มีหลกัการทาํงานโดยการรับขอ้มูลจาก Load cell กบั Module Hx711 สัญญาณจากsensor 

ตรวจจบัวตัถุ และ สัญญาณจาก proximity sensor บอร์ด Arduino Mega 2560 จะดึกขอ้มูลมา

ประมวลผลและควบคุมการทาํงานตามเงือนไขในโปรแกรมทีเขียนไวเ้พือสังการทาํงานของ servo 

motor การทาํงาน เมือรับค่านาํหนกัจาก  Load cell กบัHx711 สัญญาณการตรวจจบัวตัถุ และ

สัญญาณ proximity sensor จะเขา้สู่เงือนไขทีไดต้งัโปรแกรมไว ้จะทาํสังให ้servo motor ทาํงาน

ตามเงือนไข เมือทาํการคดัแยกแลว้ และจะส่งค่าจาํนวนการแยกไปแสดงทีหนา้จอ LCD ทีหนา้

เครือง  

เงือนไขการทํางานดังนี 

1. การแยกขวดแกว้หากค่านาํหนกัจาก Module Hx711 Loadcell มีค่านาํหนกัมากกวา่ 40 กรัม 

และสัญญาณจาก sensor ตรวจจบัวตัถุ วตัถุ จะสังให ้servo motor และ โมดูลรีเลย ์ ควบคุม

หลอดไฟแสดงสถานะ ทาํงาน 

2. การแยกขวดพลาสติกหากค่านาํหนกัจาก Module Hx711 Loadcell มีค่านาํหนกัระหวา่ง 4 กรัม

ถึง 20 กรัม และสัญญาณจาก sensor ตรวจจบัวตัถุ จะสังให ้servo motor และ โมดูลรีเลย ์ 

ควบคุมหลอดไฟแสดงสถานะ ทาํงาน 

3. การแยกกระป๋องจะรับสัญญาณจากProximity sensor ตรวจจบัโลหะ จะสังให ้servo motor 

และ โมดูลรีเลย ์ ควบคุมหลอดไฟแสดงสถานะ ทาํงาน 
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Flow chat  ของชุดคัดแยกประเภท 

 

รูปที 3.6 Flow chat  ของชุดคดัแยกประเภท 
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3.4  โปรแกรม Arduino IDE และ Codeโปรแกรม 

        สาํหรับเครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั จะใชบ้อร์ด Arduino Uno ในการรับขอ้มูล และการ

ประมวลผล การควบคุม ซึงทีใชใ้นการเขียนคาํสังนนั จะใชโ้ปรแกรม Arduino IDE  

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino IDE  จากเวบ็ไซต ์และทาํการติดตงั 

             https://www.arduino.cc/en/Main/Software ดงัรู ปที 3.5 

 
รูปที 3.7  หนา้ต่างเวบ็ไซตส์าํหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino IDE 

2. เปิดโปรแกรม Arduino IDE 

 
รูปที 3.8 หนา้ต่างโปรแกรม Arduino IDE 

 

 

3. ทาํการเขียนโปรแกรมลงในโปรแกรม Arduino IDE 

4. เมือเขียนโปรแกรมเสร็จแลว้ ตอ้งทาํการตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม โดยการ

กดไปที Verify เมือเขียนโปรแกรมถูกตอ้งจะแสดงคาํวา่ Done compiling. ทางดา้นล่างของ
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หนา้ตางโปรแกรม ดงัรูปที 3…. 

 
รูปที 3.9 หนา้ต่างแสดงความถูกตอ้งของโปรแกรม 

 

3.5 โค้ดโปรแกรม 

         การทาํงานของเครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั สามารถทาํงานไดโ้ดยมีโปรแกรมการทาํงานดงันี 

3.5.1.โค้ดการปิดปิดฝาถังอตัโนมัติ โดยใช้Arduino Uno 

#include <Servo.h>                       //เรียกใชไ้ลบราร Servo   

#define sensor  4                                                      //แปรชือ manualsw ให้ขา 4 รับสัญญาณ  

#define ledlighting 3                                                //แปรชือ ledlighting ใหข้า 3 รับสัญญาณ  

Servo servodoor;               //ประกาศตวัแปรชือ servodoor 

void setup(s=] 

 { 
 pinMode(manualsw,INPUT_PULLUP);                    //set ค่า manualsw เป็นสวิตช์ 
 pinMode(sen,INPUT);                                           //set ค่า sensor ในการตรวจเช็ควตัถุ 

servodoor.attach(9);                                                    //สังใชง้านServo ขาที 9 

  delay(500);        //หน่วงเวลา 0.5 sec 

servodoor.write(0);                                                     //Servodoorหมุน 0 องศา 

  delay(500);                                                               //หน่วงเวลา 0.5 sec 

} 

void loop() { 

 if(digitalRead (manualsw)==LOW)||(digitalRead (sensor)==LOW){ 

  servodoor.write(180);             //Servodoorหมุน 180 องศา 

  delay(500);                             //หน่วงเวลา 0.5 sec 

}else  servodoor.write(0); 

} 
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3.5.2 การคัดแยกประเภท โดยใช้Arduino Mega2560 

#include <Wire.h>  

#include <Servo.h>                         //เรียกใชไ้ลบราร Servo 

#include <HX711.h>                        //เรียกใชไ้ลบรารี HX711 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>            //เรียกใชไ้ลบรารี LCD I2C 

float z ; 

Servo servodoor;                           //ประกาศตวัแปรชือ servodoor 

Servo servobase;                           //ประกาศตวัแปรชือ servobase 

#define calibration_factor -380000 

#define DOUT  3                        //LOAD CELL 

#define CLK  2                             //LOAD CELL 

#define infar1  12                         //แปรชือ infar1 ใหข้า 12 รับสัญญาณ  

#define infar2  43                         //แปรชือ infar2 ใหข้า 43 รับสัญญาณ 

#define LED  13                           //แปรชือ LED ให้ขา 13 รับสัญญาณ 

#define prox  4                          //แปรชือ prox ใหข้า 4 รับสัญญาณ 

#define prox2  42                         //แปรชือ prox2 ใหข้า 42 รับสัญญาณ 

#define RELAY_LED1 48                    //แปรชือ RELAY_LED1 ให้ขา 48 รับสัญญาณ 

#define RELAY_LED2 50                    //แปรชือ RELAY_LED2 ใหข้า 50 รับสัญญาณ 

#define RELAY_LED3 52                    //แปรชือ RELAY_LED3 ใหข้า 52 รับสัญญาณ 

HX711 scale(DOUT, CLK); 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);  

int glassUp = 0 ;                             //กาํหนดให glassUp เริมจาก 0 

int PlasticUp = 0 ;                      //กาํหนดให PlasticUp เริมจาก 0 

int canUp =0;                                         //กาํหนดให canUp เริมจาก 0 

void setup() { 

  Serial.begin(115200);                   //สือสารขอ้มูลดว้ยความเร็ว 115200 บิตต่อวินาที 

  Serial.println("ArduinoAll Calibrating..."); //สังพิมพ ์ArduinoAll Calibrating ออกมอนิเตอร์ 

  scale.set_scale(calibration_factor);   // ปรับค่า calibration factor 

  scale.tare();                           //รีเซตนาํหนกัเป็น 0 

  pinMode(LED, OUTPUT);                  //set ค่า photo ในการตรวจเช็ควตัถุ 
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  pinMode(prox, INPUT);                  //set ค่า proximity ในการตรวจเช็ค กระป๋อง 

  pinMode(prox2, INPUT);                 //set ค่า proximity2 ในการตรวจเช็ค กระป๋อง 

  pinMode(infar1, INPUT);                //set ค่า photo sensor ในการตรวจเช็ควตัถุ 

  pinMode(infar2, INPUT);                //set ค่า photo sensor ในการตรวจเช็ควตัถุ 

  lcd.begin();                             //สังการเริมตน้แสดงผลLCD 

  lcd.setCursor(4, 0);                    //กาํหนดตาํแหน่งแสดงผลตาํแหน่งที 4 แถวที 0 

  lcd.print("BOTTLE  TYPE");             //แสดงขอ้ความ BOTTLE  TYPE ทีจอLCD 

  lcd.setCursor(0, 1);                    //กาํหนดตาํแหน่งแสดงผลตาํแหน่งที 0 แถวที 1 

  lcd.print("Can            =   ");       //แสดงขอ้ความ Can           = ทีจอLCD 

  lcd.setCursor(0, 2);                    //กาํหนดตาํแหน่งแสดงผลตาํแหน่งที 0 แถวที 2 

  lcd.print("Plastic bottle =   ");       //แสดงขอ้ความ Plastic bottle = ทีจอLCD 

  lcd.setCursor(0, 3);                    //กาํหนดตาํแหน่งแสดงผลตาํแหน่งที 0 แถวที 3 

  lcd.print("Glass bottle   =   ");       //แสดงขอ้ความ Glass bottle   = ทีจอLCD 

  servodoor.attach(9);                    //สังใชง้านServo ขาที ต 

  delay(500);                             //หน่วงเวลา 0.5 sec 

  servobase.attach(8);                    //สังใชง้านServo ขาที 8 

  delay(500);                             //หน่วงเวลา 0.5 sec 

  servodoor.write(0);                     //Servodoorหมุน 0 องศา 

  delay(500);                             //หน่วงเวลา 0.5 sec 

  servodoor.write(80);                    //Servodoorหมุน 80 องศา 

  delay(500);                             //หน่วงเวลา 0.5 sec 

  servobase.write(0);                     //Servosbaseหมุน 0 องศา 

  delay(1000);                            //หน่วงเวลา 1 sec 

  servobase.write(98);                     //Servobaseหมุน 80 องศา 

  delay(1000);                             //หน่วงเวลา 1 sec 

  scale.set_scale(calibration_factor);    //ปรับค่า calibration factor 

  scale.tare();                            //รีเซตนาํหนกัเป็น 0 

  pinMode(RELAY_LED1,OUTPUT);            //สังให ้RELAY_LED1 เป็น OUTPUT 

  pinMode(RELAY_LED2,OUTPUT);           //สังให ้RELAY_LED2 เป็น OUTPUT 

  pinMode(RELAY_LED3,OUTPUT);            //สังให ้RELAY_LED3 เป็น OUTPUT 
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  digitalWrite(RELAY_LED1, HIGH);        //ให ้RELAY_LED1 สถานะ HIGH 

  digitalWrite(RELAY_LED2, HIGH);        //ให ้RELAY_LED2 สถานะ HIGH 

  digitalWrite(RELAY_LED3, HIGH);        //ให ้RELAY_LED3 สถานะ HIGH 

  digitalWrite(LED, HIGH);                //ให ้LED สถานะ HIGH 

} 

void can_type() { 

    servobase.write(40);                  //Servosbaseหมุน 40 องศา 

    delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

    servodoor.write(0);                   //Servodoorหมุน 0 องศา 

    delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

    servodoor.write(80);                  //Servodoorหมุน 80 องศา 

        delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

     canUp++;                             //เพิมค่า canUp ทีล่ะ 1 

    lcd.setCursor(17, 1);                 //กาํหนดตาํแหน่งแสดงผลตาํแหน่งที 17 แถวที 1 

    lcd.print(canUp);                     //แสดงค่าcanUpบนจอ LCD 

    delay(100);                           //หน่วงเวลา 0.1 sec. 

    digitalWrite(RELAY_LED2,LOW);       //ให ้RELAY_LED2 สถานะ LOW 

    servobase.write(98);                  //Servosbaseหมุน 98 องศา 

    delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

    digitalWrite(RELAY_LED2,HIGH);      //ให ้RELAY_LED2 สถานะ HIGH 

    scale.tare();                         //รีเซตนาํหนกัเป็น 0 

  } 

} 

void Glass_bottle_type() { 

    delay(500);                           //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

    servodoor.write(0);                   //Servosdoorหมุน 0 องศา 

    delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

    servodoor.write(80);                  //Servosdoorหมุน 80 องศา 

     delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

    glassUp++;                            //เพิมค่า glassUp ทีล่ะ 1 
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    lcd.setCursor(17, 3);                 //กาํหนดตาํแหน่งแสดงผลตาํแหน่งที 17 แถวที 3 

    lcd.print(glassUp);                   //แสดงค่าglassUpบนจอ LCD 

    delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

    digitalWrite(RELAY_LED1,LOW);      //ให ้RELAY_LED1 สถานะ LOW 

    delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

    digitalWrite(RELAY_LED1,HIGH);      //ให ้RELAY_LED1 สถานะ HIGH 

    scale.tare();                         //รีเซตนาํหนกัเป็น 0 

        delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

} 

} 

void plastic_bottle_type() { 

    if((z < 20)&&(z>4)&&(digitalRead(prox)==HIGH)){ 

       //ถา้ค่า  20< z <0.4 และ prox สถานะ HIGH  

    } 

    delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

    servobase.write(160);                 //Servosbaseหมุน 160 องศา 

    delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

    servodoor.write(0);                  //Servosdoorหมุน 0 องศา 

    delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

    servodoor.write(80);                 //Servosdoorหมุน 80 องศา 

    delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

    PlasticUp++;                         //เพิมค่า PlasticUp ทีล่ะ 1 

    lcd.setCursor(17, 2);                 //กาํหนดตาํแหน่งแสดงผลตาํแหน่งที 17 แถวที 2 

    lcd.print( PlasticUp);               //แสดงค่าPlasticUpบนจอ LCD 

    delay(100);                          //หน่วงเวลา 0.1 sec. 

    digitalWrite(RELAY_LED3,LOW);       //ให ้RELAY_LED3 สถานะ LOW 

    servobase.write(98);                 //Servosbaseหมุน 98 องศา 

    delay(500);                          //หน่วงเวลา 0.5 sec. 

    digitalWrite(RELAY_LED3,HIGH);      //ให ้RELAY_LED3 สถานะ HIGH 

    scale.tare();                        //รีเซตนาํหนกัเป็น 0 
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} 

void loop() { 

   delay(100); //หน่วงเวลา 0.1 sec. 

  if((digitalRead(infar2)==LOW)){ 

       //ถา้ค่า  infar2 สถานะ HIGH 

    Serial.print(scale.get_units());                       //สังพิมพ ์ค่านาํหนกั ออกมอนิเตอร์ 

    Serial.print("\t"); 

    z = abs(1000*(scale.get_units()));               //ใหZ้ = ค่านาํหนกั *1000 

    Serial.println(z);                                          //สังพิมพ ์ค่าZ ออกมอนิเตอร์ 

    Serial.print("\t"); 

    delay(100);                                                 //หน่วงเวลา 0.1 sec. 

    if(z>46){                                                    //ถา้ค่า z > 46  

    Serial.println("Glass_bottle");                  //สังพิมพ ์Glass_bottle ออกมอนิเตอร์ 

    Glass_bottle_type() ;                                //สังใชง้าน  Glass_bottle_type() 

    }else if(((z < 20)&&(z>4))&&(digitalRead(prox2)==HIGH)){     

       //ถา้ค่า  20< z <0.4 และ prox สถานะ HIGH 

         delay(1000);                                       //หน่วงเวลา 1 sec. 

    Serial.println("plastic_bottle");              //สังพิมพ ์plastic ออกมอนิเตอร์ 

    plastic_bottle_type();                             //สังใชง้าน plastic_bottle_type() 

    } 

    }if((digitalRead(prox2)==LOW)&&((z < 20)&&(z>4))){ 

    //ถา้ค่า  20< z <0.4 และ prox สถานะ LOW 

     Serial.println("can");                           //สังพิมพ ์can ออกมอนิเตอร์ 

     can_type(); //สังใชง้าน can_type() 

    } 

} 

สินสุดโปรแกรม 
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3.6 การโหลดโปรแกรมลงบอร์ด 

             เมือทาํการเขียนโปรแกรมถูกตอ้งแลว้ ขนัตอนต่อไปเป็นการโหลดโคด้โปรแกรมลงบอร์ด

ซึงมีการตงัค่าต่าง ๆ ดงันี 

. เชือมต่อสาย USB เขา้กบับคอมพิวเตอร์และบอร์ด Arduino Mega 2560 และ  Arduino Uno 

. เลือกบอร์ด โดยเลือกรุ่นของบอร์ดทีใชใหต้รงกบ ัโปรแกรมทีใชง้าน ซึงเครืองคดัแยกขวด

อตัโนมติั 

    ใชบ้อร์ด Arduino Mega 2560 และส่วนการเปิดปิดฝาถงัอตัโนมติั ใชบ้อร์ด Arduino Uno 

   โดยเลือกเมนู Tools แลว้เลือกที Board จากนนัทา การเลือก บอร์ด Arduino Mega 2560 และ ส่วน          

โปรแกรมการเปิดปิดขวดอตัโนมติั ให้เลือก Arduino Uno 

`  

รูปที 3.10 การเชือมต่อกบับอร์ด Arduino Mega 2560 
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รูปที 3.11 การเชือมต่อกบับอร์ด Arduino Uno 

1. เลือกพอร์ต ซึงตอ้งเลือกต่อช่อง USB ใหต้รงกบัทีเชือมต่อบอร์ด Arduino Mega 2560 หรือ Arduino 

Uno โดยปกติ โปรแกรมจะทาํการเลือกให้อตัโนมติัแต่อยา่ งไรก็ตามควรตรวจสอบให้ตรงกนัโดย เลือก

เมนู Tools แลว้เลือก Port : แลว้กดเลือกพอร์ตทีแสดงในโปรแกรมดงัรูปที 3.11 

 

รูปที3.12 การเลือกพอร์ตเพือการสือสารระหวา่ง โปรแกรมและบอร์ด 
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5.จากนนัทาํการUploadโปรแกรมไปทีบอร์ด โดยกดทีปุ่ ม Upload 

 
รูปที3.13   การUploadโปรแกรมไปทีบอร์ด 

 

 

5. เมือUploadเสร็จแลว้โปรแกรมจะแสดงคา ว่า “Done uploading” จากนนัตรวจสอบ อปุกรณ์ทีไดต้่อไว

ทาํงานตรงตามโปรแกรมทีเขียนหรือไม่ 

 

3.7 การแสดงผลของเครืองคัดแยกขวดอตัโนมัติ 
  เครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั จะมีการแสดงผล 3 ส่วน หลกั จะแสดงจาํนวนการคดัแยกขวดแต่ละ

ประเภท ไดแ้ก่ 1.can(กระป๋อง) 2. Plastic bottle (ขวดพลาสติก) 3.Glass bottle(ขวดแกว้) 

 
รูปที3.14 การแสดงผลการทาํงานดว้ยจอ LCD 
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3.8 เครืองคัดแยกขวดอตัโนมัติ 

 บทที 3 เป็นการแสดงการออกแบบเครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั การต่อและเชือมโยงสายสัญญาณ

ของ  บอร์ด Arduino Mega2560 และ Arduino Uno กบัอุปกรณ์ ต่าง ๆ ทีใชใ้นเครืองเครืองคดัแยก

ขวดอตัโนมติั การใชโ้ปรแกรม Arduino IDE โคด้โปรแกรม ทีควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์

ทงัหมด และขนัตอนการใชง้านของเครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั 
    

 

 
 

รูปที3.15 เครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั 

 

 

 



34 
 

บทที  
การทดลองและผลการทดลอง 

 
จากท่ีไดอ้อกแบบและไดส้ร้างเคร่ืองมาแลว้นัน่ ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบการทาํงาน

ของเคร่ืองคดัแยกขวดอตัโนมติั เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้โดยจะนาํการทดสอบการ

ทาํงานของเคร่ือง 45 คร้ัง แบ่งเป็น ขวดพลาสติก จาํนวน 15 คร้ัง ขวดแกว้ จาํนวน 15 คร้ัง กระป๋อง

โลหะ 15 คร้ัง แลว้นาํมาหาค่าเฉล่ีย 
.  ทดสอบการทํางานของเครืองคัดแยกอตัโนมัติ 

การทดสอบการทาํงานของเคร่ืองคดัแยกขวดอตัโนมติัเป็น การทาํงานของตวัเคร่ืองวา่

สามารถคดัแยกขวดไดแ้ต่ละประเภทไดห้รือไม่ อยา่งไรซ่ึงการทดลองไดจ้ดัทาํขึ้นจาํนวน 60 คร้ัง

โดยแบ่งเป็นขวดแต่ละประเภทอยา่งละ 20 คร้ัง 
การทดลอง : การทดสอบการทาํงานของเคร่ืองคดัแยกอตัโนมติั 
วัตถุประสงค์ : . เพื่อทดสอบการทาํงานของเคร่ืองคดัแยกขวดอตัโนมติั 
         . เพื่อหาประสิทธิภาพของเคร่ืองคดัแยกขวดอตัโนมติั 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. เคร่ืองคดัแยกขวดอตัโนมติั 
2. ขวดพลาสติก 15ใบ 
3. ขวดแกว้ 15 ใบ 
4. กระป๋อง 15ใบ 
5. ภาชนะรองรับเช่น ถุง 

ขนัตอนการทดลอง 
1. ติดตั้งปลกัเคร่ืองคดัแยกขวดอตัโนมติัเขา้กบัปลกัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และปลด สวิตช ์

Emergency เพื่อจ่ายไฟเล้ียงระบบ 
2. จดัเตรียมขวดกบักระป๋องท่ีจะทาํการคดัแยก 
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บันทึกผลการทดลอง 
ตารางท่ี .  บนัทึกผลการทดลอง 
 
 

 

 

 
 

*หมายเหตุ                เคร่ืองหมาย  3 คือการคดัแยกสาํเร็จ 
                                 เคร่ืองหมาย  2  คือการคดัแยกไม่สาํเร็จ 
 
 
 
 

การทดลอง 
ประเภทการคดัแยก 

ขวดพลาสติก ขวดแกว้ กระป๋อง 
1 3 3 3 
2 3 3 3 
3 3 3 2 
4 3 3 3 
5 3 3 3 
6 3 3 2 
7 3 3 3 
8 3 3 3 
9 3 3 3 

10 3 3 3 
11 3 3 3 
12 3 3 3 
13 3 3 3 
14 3 3 2 
15 3 3 3 

สาํเร็จ 15 15 12 
ไม่สาํเร็จ 0 0 3 
คิดเป็น% 100% 100% 80% 
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. วิเคราะห์ผลการทดลอง 
            จากการทดลองตามตารางท่ี 4.1 พบวา่ การคดัแยกขวดพลาสติก กบัขวดแกว้สามารถคดัแยก

แระเภทไดโ้ดยไม่เจอปัญหา ส่วนการคดัแยกกระป๋องพบวา่ ยงัมีความผิดพลาดอยู ่อาจเกิดมาจากตวั

อุปกรณ์ Proximity sensor ท่ีมีระยะการตรวยจบัท่ีนอ้ยเกินไปตามspec ของ Proximity sensor 
LJ12A3-4-Z/BX หรืออาจเกิดจากรูปร่างของกระป๋องท่ีเสียรูปไปจากเดิม ทาํให้ Proximity sensor 
ตรวจจบัโลหะไม่เจอ จึงทาํใหก้ารคดัแยกผิดเพี้ยนไป เน่ืองจากมี Sensor ตรวจจบัวตัถุ ท่ีใชต้รวจจบั 

ขวดแกว้ ขวดพลาสติกอยูท่าํงานและค่านํ้าหนกัของกระป๋อง ก็ใกลเ้คียงกบัขวดพลาสติกมาก ทาํให้

เคร่ืองคดัแยกผิดประเภท 
 

 
รูปที 4.1 กระป๋องท่ีเสียรูป 

 
 

 

 
รูปที 4.2 ระยะการตรวจจบัของ Proximity sensor 
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4.3 สรุปผลการทดลอง 
         จากการทดลองการทาํงานของเคร่ืองคกัแยกขวดอตัโนมติั จาํนวน 45 คร้ัง แบ่งเป็น การ

ทดลองแยกขวดพลาสติก 15 คร้ัง ขวดแกว้ 15 คร้ัง และกระป๋องอีก 15 คร้ัง จากตารางท่ี .  บนัทึก

ผลการทดลอง เคร่ืองคดัแยกขวดอตัโนมติั สามารถแยกขวดแกว้ กบั ขวดพลาสติกไดส้าํเร็จจากการ

ทดลอง จาํนวน 15 แต่ละประเภท อยา่งละคร้ัง 15 คร้ัง คิดเป็น 100% ส่วนการคดัแยกกระป๋อง มี

ความผิดพลาดเลก็นอ้ยท่ีเกิดจากตวัอุปกรณ์ และรูปร่างลกัศนะของกระป๋อง ทาํใหก้ารคดัแยก ได ้

12 คร้ังจาก 15 คร้ัง คิดเป็น 80% 
  
 

 

รูปที 4.3 การฟแสดงการคดัแยกประเภท  
 

15 15
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3
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ขวดแกว้ ขวดพลาสติก กระป๋อง

การคดัแยกประเภท

สาํเร็จ ไม่สาํเร็จ
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บทที 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปเนือหาการศึกษา 
                 ตวัเครืองสามารถทาํงานไดต้ามขอบเขตทีไดว้างเอาไวโ้ดยตวัเครืองสามารถแยกประเภท

ขวดพลาสติก ขวดแกว้ กระป๋อง โดยใช ้สัญญาณจาก sensor ค่านาํหนกัจาก Load cell ในการ

ตรวจเช็คและประมวลผล จากการทดลองการทาํงานของเครืองคกัแยกขวดอตัโนมติั จาํนวน 45 
ครัง แบ่งเป็น การทดลองแยกขวดพลาสติก 15 ครัง ขวดแกว้ 15 ครัง และกระป๋องอีก 15 ครัง เครือง

คดัแยกขวดอตัโนมติั สามารถแยกขวดแกว้ กบั ขวดพลาสติกไดส้าํเร็จจากการทดลอง จาํนวน 15 
แต่ละประเภท อยา่งละครัง 15 ครัง คิดเป็น 100% ส่วนการคดัแยกกระป๋อง มีความผิดพลาด

เลก็นอ้ยทีเกิดจากตวัอุปกรณ์ และรูปร่างลกัศนะของกระป๋อง ทาํใหก้ารคดัแยก ได ้12 ครังจาก  
15 ครัง คิดเป็น 80%  
 
5.2 ปัญหาทีพบขณะดําเนินการ 
   ในการทาํงานของโครงงารเครืองคดัแยกขวดอตัโนมติั ไดพ้บปัญหาต่าง ๆ ดงัแสดงไวใ้น  
ตารางที 5.   ประกอบดว้ยปัญหาทีพบขณะดาํเนินการและสาเหตุของปัญหา 

ปัญหาทีพบขณะดําเนินการ สาเหตุของปัญหาขณะดําเนินการ 
1.ไม่สามารถแยกขวดทีมีนาํอยูไ่ด ้ เนืองจากมีค่านาํหนกัมากเครืองจะคิดเป็นขวด

แกว้ทนัที  
2.ไม่สามารถแยกกระป๋องทีเสียรูปทรงจากเดิมได ้ เนืองจาก Sensor Proximity ไม่สามารถตรวจจบั

วตัถุไดใ้นบางครัง ทาํให้เครืองคิดเป็นขวด

พลาสติกเนืองจากมีค่านาํหนกัใกลเ้คียงกบั

กระป๋อง 
3.เครืองใชเ้วลาในการคดัแยกนาน เนืองจากตอ้งตรวจสอบเงือนไขในการคดัแยก

ตอ้งหน่วงเวลาในการตรวจสอบของSensor  
ต่าง ๆเพือเขา้สู่เงือนไขของโปรแกรม 

ตารางที 5.1 ปัญหาทีพบและสาเหตุของปัญหา 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
1.ควรจะตอ้งเทนาํจากขวดทิงทุกครังก่อนจะทาํการคดัแยก 
2.ควรตรวจสอบรูปทรงของกระป๋องก่อนการคดัแยกทุกครัง 
 
5.4 แนวทางในการพฒันาในอนาคต 
1.ปรับปรุงพฒันาใหเ้ครืองสามารถคดัแยกขวดสีได ้
2.ปรับปรุงให้เครืองสามารถคดัแยกใชเ้วลาใหน้อ้ยทีสุด 
3.ปรับปรุงให้เครืองสามารติดตงัไดทุ้กทีและใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยท์ดแทน 
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การดําเนินงานและการจัดทําโครงการ 
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ภาคผนวก ข 

ขนัตอนการใช้งาน 
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 ขนัตอนการใช้งานของเครืองคัfแยกขวดอตัโนมัติ 
 

        
 
1.เตรียมขวดทีทําการคัดแยก 
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2.ทําการต่อไฟให้กบัเครืองและ ปลด Emergency  บนตัวเครือง 

 
 
การแสดงผลของเครือง 
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4.ทําการคัดแยกขวดแต่ละชนิด 
กระป๋อง 

 
 

ขวดแก้ว 
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ขวดพลาสติก 

 
 

เมือทําการคัดแยกเสร็จแล้ว 
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