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บทคัดย่อ 
 ระบบติดตำมถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking System เป็นระบบที่ใช้ใน 
กำรจัดกำรปัญหำขยะที่เต็มก่อนก ำหนดและมีกลิ่นเหม็น โดยมีกำรแจ้งเตือนส่วนกลำงให้ทรำบถึง 
ถังขยะที่ใกล้จะเต็มแล้ว ขยะมีกลิ่นเหม็น หรือตรวจสอบว่ำขยะที่เต็มแล้วนั้นถูกวำงไว้จุดใด 
เป็นกำรแก้ปัญหำจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นโดยกำรใช้เซ็นเซอร์แสงอินฟรำเรดติดที่จุดต่ำง ๆ เพ่ือวัด 
ปริมำณขยะในถัง กำรน ำเซ็นเซอร์วัดคุณภำพอำกำศเพ่ือตรวจสอบกลิ่นเหม็นที่ออกมำจำกขยะ 
จำกนั้นจะส่งต ำแหน่งของถังขยะโดยใช้ระบบน ำทำง (GPS) ข้อมูลปริมำณและกลิ่นของขยะ 
ผ่ำนทำงอุปกรณ์ตรวจจับแล้วน ำส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ำย (Server) และมีระบบรำยงำนแจ้งเตือน 
ทั้งทำงเว็บและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำขยะในห้องสมุด 

 
ค าส าคัญ:  
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Abstract 
 The Smart Trash Tracking System [1-7] is a system that is used to tackle 
the problem of prematurely garbage and odor. The central notification to the trash 
is close to full. Garbage stink Or check that the full waste is placed at any point.  
Solve the problem mentioned above by using an infrared light sensor attached at  
various points to measure the amount of rubbish in the tank. Implementing an air  
quality sensor [4,6] to detect odors coming out of the garbage. It then sends the  
location of the trash using the GPS [5], the volume and odor of the garbage through  
the detector, sends it to the server, and reports on both the web and the app [3].  
Mobile Application To manage and solve garbage problem in library. 
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บทน า 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในแต่ละวันมีปริมำณขยะจ ำนวนมำก ซึ่งได้เปิด 
ให้บริกำรพื้นที่ 24/7 ที่มีผู้เข้ำมำใช้งำนประมำณ 4 พันคนต่อวัน โดยเฉพำะในช่วงสอบพุ่งขึ้นสูงถึง 
7 พันคน ปัญหำที่เกิดขึ้นก็คือ ปริมำณที่ผู้คนทิ้งขยะลงถังตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้มีขยะจ ำนวนมำก 
ล้นออกมำ เนื่องจำกผู้รับผิดชอบท ำงำนได้ไม่ทั่วถึง จึงท ำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลท ำให้ 
เสียสุขภำพและยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มแรกทำงส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ได้แก้ปัญหำโดยกำรเพ่ิมขนำดของถังขยะให้ใหญ่ขึ้น และเพ่ิมพนักงำนเพ่ือรองรับกำรเก็บขยะ 
ให้ถี่มำกข้ึน อย่ำงไรก็ตำมกำรติดตำม (Tracking) ว่ำถังขยะเต็ม และกำรจดบันทึกข้อมูลด้วยคน 
เป็นกำรบริหำรจัดกำรที่ยังเป็นปัญหำเนื่องจำกใช้เวลำนำนและต้องเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงงำนคน 
มำกขึ้น 
 ส ำนักหอสมุดจึงคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม ของผู้ใช้บริกำรในกำรบริหำรจัดกำร 
ขยะจ ำนวนมำกจำกกำรเข้ำใช้พ้ืนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์พันธกิจส ำนักหอสมุด  
เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ ที่สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศ ควำมรู้ และได้รับกำรบริกำรได้อย่ำง 
เสมอภำคทุกเวลำ และทุกสถำนที่ (Access and discovery) รวมถึงยุทธศำสตร์ส ำนักหอสมุด  
เป็นศูนย์กลำงควำมรู้ และบริกำร เพื่อสนับสนุนกำรกำรผลิตบัณฑิตและกำรท ำวิจัยของมหำวิทยำลัย
เพ่ือควำมเป็นเลิศ และกำรพัฒนำกำรบริกำรลูกค้ำและกำรตลำดเพ่ือกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 

 

 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำแอพพลิเคชั่น เพ่ือติดตำมและจัดกำรปัญหำขยะภำยในส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 2.  น ำอุปกรณ์ IOT (Internet of Thing) มำช่วยในกำรแก้ไขปัญหำ โดยมีเซนเซอร์ 
วัดค่ำต่ำง ๆ ดังนี้ 
  2.1  วัดปริมำณขยะ 
  2.2  วัดควำมชื้น 
  2.3  ตรวจจับกลิ่น 



  2.4  ระบุต ำแหน่ง 
 3.  เพ่ือพัฒนำหัวข้อวิจัยเชิงประยุกต์และได้ถูกกน ำมำใช้จริงในส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ปัจจุบัน Internet of Things ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยทั้งในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ ในเมืองอัจฉริยะ (Smart cities) เช่น ประเทศสิงคโปร์คิดวิธีกำรที่จะลดปริมำณของเสีย 
โดยกำรที่รวมถังขยะธรรมดำกับอุปกรณ์ IOT เพ่ือเชื่อมโยงกัน และท ำให้เป็นกำรลดต้นทุนใน 
กำรเก็บขยะอีกด้วย หรือประเทศเม็กซิโกก็ใช้ระบบติดตำมรถบรรทุกของเสียแบบดิจิทัล หรือ 
เมืองซำนตำมำร์ตำในประเทศโคลัมเบียก็มีเครือข่ำยขยะอัจฉริยะโดยใช้ถังอัดพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ขนำด 130 ลิตร หรือเมืองบรำเดอร์ก็ใช้เซ็นเซอร์ภำยในตัวถังขยะเมื่อถึงเวลำถังขยะเต็มแล้ว ก็จะ 
ส่งสัญญำณแจ้งไปยังผู้ที่ดูแลในกำรเก็บของเสียให้ทรำบ ดังนั้น รศ.ดร. วนิดำ แก่นอำกำศ อำจำรย์ 
ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่นและ 
ทีมนักศึกษำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พัฒนำเป็นหัวข้อวิจัยเชิงประยุกต์และได้ถูกกน ำมำใช้จริงใน 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น เพ่ือช่วยในกำรจัดกำรปัญหำถังขยะล้นถังและขยะมีกลิ่น  
และแจ้งเตือนก่อนเต็มเพ่ือให้ได้รับกำรบริหำรจัดกำรได้ทันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 วิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริการ/ คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ 

ระบบติดตำมถังขยะ (Smart Trash Tracking System) เป็นระบบที่ใช้ในกำรจัดกำร 
ปัญหำขยะที่เต็มก่อนก ำหนดและมีกลิ่นเหม็น โดยมีกำรแจ้งเตือนแก่ส่วนกลำงให้ทรำบถึงถังขยะ 
ที่ใกล้จะเต็มแล้ว ขยะมีกลิ่นเหม็น หรือตรวจสอบว่ำขยะที่เต็มแล้วนั้นถูกวำงไว้จุดใด  
เป็นกำรแก้ปัญหำจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นโดยกำรใช้
เซ็นเซอร์แสงอินฟำเรดติดที่จุดต่ำง ๆ เพื่อวัดปริมำณ
ขยะในถัง กำรน ำเซ็นเซอร์วัดคุณภำพอำกำศเพ่ือ
ตรวจสอบกลิ่นเหม็นที่ออกมำจำกขยะ จำกนั้นจะส่ง
ต ำแหน่งของถังขยะโดยใช้ระบบน ำทำง (GPS) ข้อมูล
ปริมำณและกลิ่นของขยะผ่ำนทำงอุปกรณ์ตรวจจับ
แล้วน ำส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ำย (Server) และมี
ระบบรำยงำนแจ้งเตือนทั้งทำงเว็บและแอปพลิเคชั่น
บนมือถือ แนวคิดกำรออกแบบ Smart Trash 
Tracking System สำมำรถแบ่งออกได้เป็น  
2 ส่วนหลักด้วยกัน ได้แก่ Smart Trash Tracking 
System และ ส่วนระบบแจ้งเตือนผ่ำนมือถือ/ 
บริหำรจัดกำรผ่ำนเว็บไซต์ 
 ถังขยะอัจฉริยะ (Smart Trash Tracking System) ภำยในถังขยะนี้จะประกอบด้วย 
เซนเซอร์ 3 ประเภท ประกอบด้วย 
 1.  เซ็นเซอร์แก๊ส - ใช้ตรวจจบักลิ่นของของเสียใน Smart Trash Tracking System 
 2.  เซ็นเซอร์ GPS ใช้ระบุต ำแหน่งของถังขยะ 



 3.  เซ็นเซอร์อินฟรำเรดที่มีฟังก์ชั่นเพื่อตรวจสอบระดับของขยะในถังส่วนแรกจะมีเซ็นเซอร์ 
อินฟรำเรดสองตัววำงอยู่ตรงกลำง และส่วนที่สองจะอยู่ใกล้ด้ำนบนของถังขยะ กำรใช้เซ็นเซอร์ 
อินฟรำเรดสองตัวท ำให้กำรตัดสินใจมีควำมแม่นย ำมำกข้ึน ดังภำพ 
 นอกจำกนี้ยังมีเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในฝำภำชนะซ่ึงจะคอยตรวจจับระดับของสิ่งของข้ำงใน 
ว่ำอยู่ระดับไหนแล้วนั่นเอง โดยใช้เทคโนโลยี อินฟรำเรด และส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม IOT Cloud  
ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผลและแจกจ่ำยไปยัง Mobile Application Web Application ที่จะช่วย 
วำงแผนในกำรเก็บขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และระบบนี้ถูกออกแบบมำโดยที่ไม่ต้องมีเจ้ำหน้ำที่ 
มำนั่งเฝ้ำดูถังขยะ 
 

 
 
 
 
 ภำยในถังขยะจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์และเซนเซอร์ต่ำง ๆ ดังนี้ 
 1.  NodeMcu 
 2.  Infrared Distance Sensor (เซ็นเซอร์วัดระยะทำง) 
 3.  LED Infrared Sensor (เซ็นเซอร์สิ่งกีดขวำง) 
 4.  MQ-135 Sensor (เซ็นเซอร์วัดคุณภำพอำกำศ) 
 5.  GPS Module (โมดูลตรวจจับพิกัด) 

การออกแบบระบบภายในถังขยะ 
 

 
 

 นอกจำกนี้ยังมีเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในฝำภำชนะซ่ึงจะคอยตรวจจับระดับของสิ่งของข้ำงใน 
ว่ำอยู่ระดับไหนแล้วนั่นเอง โดยใช้เทคโนโลยี อินฟรำเรด และส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม IOT Cloud  
ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผลและแจกจ่ำยไปยัง Mobile Application Web Application ที่จะช่วย 
วำงแผนในกำรเก็บขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 



 ระบบแจ้งเตือนผ่ำนมือถือ (Mobile application) และบริหำรจัดกำรผ่ำนเว็บไซต์ 
เมื่อได้ติดตั้งระบบใน Smart Trash เรียบร้อยแล้ว ระบบแจ้งเตือนปริมำณของขยะก็จะเชื่อมต่อกับ 
สมำร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนกับผู้ที่เก่ียวข้องโดยทันที เพื่อที่จะสำมำรถด ำเนินกำรและ 
วำงแผนกำรเก็บขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยังมีแผนที่แสดงที่ตั้งของถังขยะเหล่ำนี้ให้อีกด้วย 
แผนผังกำรติดตำมว่ำถังขยะใบไหนในห้องสมุดของมหำวิทยำลัยขอนแก่นเต็มบ้ำงและก็มีสถิติต่ำง ๆ  
เช่น ค่ำเฉลี่ยของปริมำณขยะในแต่ละเดือน ปริมำณขยะแบบรำยวัน ระบบนี้ยังเป็นแบบเรียลไทม์ 
ซึ่งสำมำรถบริหำรระบบในกำรจัดเก็บขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยที่ป้องกันไม่ให้เกิดกำรล้นของ 
ถังขยะได้ ซึ่งกำรแจ้งเตือนตลอดเวลำท ำให้เรำประหยัดเวลำในกำรบริหำรจัดกำรขยะ รองรับผู้ที่ใช้ 
บริกำรห้องสมุดจ ำนวนมำก และถังขยะจะไม่ล้นและส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จำกกำรพัฒนำกำรบริกำรนวัตกรรมกำรระบบติดตำมถังขยะ เพ่ือช่วยในกำรจัดกำรปัญหำ 
ถังขยะล้นถังและขยะมีกลิ่น และแจ้งเตือนก่อนเต็ม ได้เผยแพร่ออกสู่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  
ห้องสมุดคณะต่ำง ๆ ภำยใต้ส ำนักหอสมุด และมหำวิทยำลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท แอดวำนซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัดจัดพิธีบันทึกข้อตกลงโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนสนับสนุนและส่งเสริม 
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเอ็นบี - ไอโอที (NB-IOT) กำรท ำงำนร่วมกันในครั้งนี้มุ่งเน้นกำรท ำงำน 
วิจัยร่วมกัน เพ่ือออกแบบและพัฒนำอุปกรณ์ NB-IOT ให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรใช้งำน โดยเน้น 
ไปที่ออกแบบกรณีตัวอย่ำง (Use cases) กำรใช้งำนอุปกรณ์และโครงข่ำย NB-IOT กับด้ำนพลังงำน  
(Smart energy) ด้ำนกีฬำ (International marathon) และ ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Smart environment) 
อย่ำงเหมำะสม เช่น โครงกำร Smart Trashหรือ ถังขยะอัจฉริยะ ที่จะใช้เซ็นเซอร์เพื่อดูปริมำณขยะ 
ในถัง เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจเช็คท่ีหน้ำจอแสดงผลที่เริ่มจำกสีเขียวที่ปริมำณน้อย เมื่อใกล้เต็มถัง 
จะแสดงสีแดงและจะส่งสัญญำณแจ้งไปที่มือถือของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่มำเก็บ 
ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องมำดูทุกวัน สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรไปได้หลำยด้ำน ขณะเดียวกันก็ท ำให้กำรท ำงำน 
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และยังสำมำรถวิเครำะห์ปริมำณกำรทิ้งของเสียได้ทุกรำยสัปดำห์รำยเดือน 
และรำยปี หำกทีมวิจัยพัฒนำถังได้สมบูรณ์แบบแล้วจะน ำไปติดที่โรงพยำบำลศรีนครินทร์ให้เป็น 
ต้นแบบ ภำยในปี 2561 

 

 



สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ระบบติดตำมขยะอัจฉริยะในห้องสมุดได้น ำเทคโนโลยีที่หลำกหลำยมำใช้งำนได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพและประสบผลควำมส ำเร็จ ซึ่งได้แสดงถึงควำมท้ำทำยในกำรจัดกำรของเสีย โดยใช้ 
กำรตรวจจับถังขยะและเครื่องมือในกำรติดตำมต ำแหน่ง (GPS) และยังใช้ IOT เข้ำมำช่วยใน             
กำรสื่อสำรระหว่ำงอุปกรณ์ (Machine-to-Machine: M2M) โดยระบบตรวจสอบนี้จะเชื่อมต่อกับ  
เซ็นเซอร์ อัตโนมัติและสำมำรถแบ่งปันข้อมูลร่วมกันเพ่ือตรวจหำว่ำถังขยะไหนที่เต็มแล้วบ้ำง 
โดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้ำมำเก่ียวข้องเลย โดยแอพพลิเคชั่นจะโทรหำผู้เกี่ยวข้องโดยอัติโนมัติ 
ท ำให้ประหยัดทั้งเวลำ ลดต้นทุน และช่วยเพิ่มควำมพึงพอใช้ของผู้ใช้งำนห้องสมุดของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นอีกด้วย 
 ปัญหำขยะในพ้ืนที่ 24 ชั่วโมง ยังเป็นปัญหำอันดับต้น ๆ ที่มีข้อร้องเรียน ส ำนักหอสมุด 
ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง IOT (Internet of Things) ในกำรตรวจจับ 
ระดับของกำรทิ้งขยะในถัง ที่สำมำรถแจ้งพิกัดของต ำแหน่งที่วำงของถังขยะได้ พร้อมทั้งกลิ่น เข้ำมำ 
ที่เว็บและมือถือให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ด ำเนินกำรจัดกำรขยะท่ีใกล้จะเต็มและสำมำรถวิเครำะห์ 
ปริมำณกำรทิ้งของเสียได้ทุกรำยสัปดำห์ รำยเดือน และรำยปี เพื่อบริหำรจัดกำรขยะ ภำยใน 
ส ำนักหอสมุด เพ่ือจัดกำรปัญหำและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับขยะต่อไป 
 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ คือ กำรสนับสนุนในทุก ๆ ด้ำนจำกผู้บริหำรองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ 
คิดค้นนวัตกรรมกำรให้บริกำร และกำรได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถต่อยอดสร้ำง 
ควำมยั่งยืนในกำรบริหำรขยะในประเทศ ทั้งภำครัฐ และเอกชน น ำระบบติดตำมถังขยะอัจฉริยะ 
ไปใช้ในกำรบริหำรขยะในหน่วยงำน และท่ีส ำคัญ คือ กำรน ำเทคโนโลยีมำผสำนกับควำมคิด
สร้ำงสรรค์ใหม่ๆ  ขยำยรูปแบบก ำด ำเนินกำรไปยังหน่วยงำนอื่นภำยในมหวิทยำลัยขอนแก่น และ
บริษัทเอกชน เช่น บริษัทแอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส AIS, บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด, 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 



 
 
 
 



 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด ติดตั้ง Smart Trash (ถังขยะอัจฉริยะ) เทคโนโลยีจำก  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิจัยและออกแบบพัฒนำ โดยได้น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
ขยะภำยในโครงกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำยในกำรจัดเก็บให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้เริ่มติดตั้งที่ 6 โครงกำร 
โซนชะอ ำ-หัวหิน ได้แก่ บ้ำนไข่มุก เรน ชะอ ำ-หวัหิน บ้ำนเคียงฟ้ำ บ้ำนแสนสุข บ้ำนเพียงเพลิน  
และ ออทัมน์ หัวหิน และจะด ำเนินกำรขยำยผลไปยังโครงกำรต่ำง ๆ ที่บริหำรจัดกำรโดย  
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ 
 

 
 

 ระบบติดตำมถังขยะได้ถูกพัฒนำด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet  
of Things) เพ่ือลดปริมำณขยะและลดขั้นตอน ในกำรจัดกำรปริมำณขยะในส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ระบบนี้ได้ถูกออกแบบให้ติดตำมระดับของปริมำณขยะที่อยู่ในถัง  
และวิเครำะห์คุณภำพของขยะเพ่ือช่วยให้เกิดกำรบริหำรรอบเวลำในกำรน ำไปทิ้งได้ ด้วยโปรแกรม 
บนมือถือได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งเพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคน และกำรจัดกำรพื้นที่ 
ได้ดีกว่ำระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะในแบบเดิม ระบบติดตำมถังขยะนี้ได้ช่วยให้ห้องสมุด 
บรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำพ้ืนที่ให้บริกำรเป็นห้องสมุดสีเขียว ลดค่ำใช้จ่ำย เพิ่มพ้ืนที่สะอำด 
ถูกสุขลักษณะ และเพ่ิมควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำท่ีมำรับบริกำร 
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