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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างเคร่ืองแลก

อาหารสุนัขจากขวดน ้ าพลาสติก โดยมีขนาดความกวา้ง 500 มิลลิเมตร 
ความยาว 500 มิลลิเมตร ความสูง 1,500 มิลลิเมตร โดยมีช่องหยอดบรรจุ
ภณัฑ์ขวดพลาสติกขนาด 600 มิลลิลิตร ช่องรับอาหารสุนัขขนาดความ
กวา้ง 20 มิลลิเมตร ความสูง 150 มิลลิเมตร และช่องทิ้งเศษบรรจุภณัฑ์
อาหารสุนขัขนาดความกวา้ง 35 มิลลิเมตร ความสูง 20 มิลลิเมตร ถาดใส่
อาหารขนาดความกวา้ง 150 มิลลิเมตร ความยาว 300 มิลลิเมตร ความสูง 
70 มิลลิเมตร สามารถบรรจุอาหารสุนัขได้ 1 กิโลกรัม และเก็บขวดน ้ า
พลาสติกได้จ  านวน 100 ขวด การหยอดขวดน ้ าพลาสติก 1 คร้ัง จะได้
อาหารส าเร็จรูป 10 กรัม ผลการทดสอบ ปรากฎว่า ระบบการท างาน
ตรวจจบัการแลกขวดพลาสติกเป็นอาหารบรรจุถุงไดป้ระมาณร้อยละ 70  
 
ค าส าคญั: อาหารสุนขั, ขวดน ้าพลาสติก, เซนเซอร์ 
 

Abstract 
This project aims to design and produce a dog food 

exchange machine from a plastic water bottle. This machine is a width 
of 500 mm, a length of 500 mm and a height of 1,500 mm. It is consists 
of a box for packaging plastic bottles of 600 ml; a box for obtaining a 
dog food with a size of width of 20 mm, height of 150 mm and a bin 
box of the dog food packaging with a size of width of 35 mm, height of 
20 mm, food tray, width 150 mm, length 300 mm, height 70 mm. It can 
contain the dog food of 1 kg and plastic water of 100 pieces.  The test 
results showed that the system works to detect the exchange of plastic 
bottles into the dog food is approximately 70%. 
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1. บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีประสบปัญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอย

โดยมีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุก ๆ ปีจากรายงานสถานการณ์
ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยปี 2559 พบว่ามีปริมาณขยะทั้งหมด
ทัว่ประเทศประมาณ 27.06 ล้านตนัต่อปีเทียบเท่าตึกใบหยก 2 จ  านวน 
140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตนัต่อวนัเฉล่ียเป็นปริมาณขยะ 1.14 
กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ซ่ึงยงัไม่รวมขยะตกคา้งสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปีไม่ต  ่า
กว่าปีละ 10 ล้านตนั [1] พ้ืนท่ีในเขตเมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่อย่าง
หนาแน่น เช่น กรุงเทพมหานคร จ านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนท าให้ มี
ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ยโดยเฉพาะขยะประเภทบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงมี
อตัราการเพ่ิมค่อนขา้งสูง เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคของคนเมือง
นิยมความสะดวกรวดเร็วและหาซ้ือง่ายท าให้ขยะประเภทพลาสติกและ
อลูมิเนียมมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

การจัดการขยะท่ีต้องบริหารจัดการให้ เมืองดูสะอาด  เป็น
ระเบียบและน่าอยู่จ  าเป็นจะตอ้งสอดคล้องกบัพฤติกรรมของคนในเขต
เมืองจึงมีการพฒันาเทคโนโลยีบริหารจดัการขยะบรรจุภณัฑ์ใช้แล้วใน
เขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล ซ่ึงคาดว่าจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถท าให้
คนในเขตเมืองเกิดความสะดวกในการคดัแยกขยะ ณ ตน้ทาง เป็นการลด
ปริมาณขยะ ณ แหล่งก าเนิดไดท้างหน่ึงดว้ย ดงันั้นจึงมีการคิดคน้เคร่ือง
บีบอัดภาชนะกระป๋องน ้ าด่ืมข้ึนเพ่ือเป็นการลดจ านวนขยะประเภท
กระป๋องลงบา้งและน ากระป๋องท่ีได้รับบริจาคมากลบัไปรีไซเคิลอีกคร้ัง
เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรของโลกประกอบกบัตอ้งการให้ประชาชนมีนิสัย
ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม เม่ือมีผูน้  ากระป๋องมาบริจาคแลว้ก็จะมีส่ิงของตอบแทน
เล็ก ๆ น้อย ๆ ออกมาจากเคร่ืองเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการน ากระป๋องมา
บริจาคดีกวา่น าไปทิ้งในถงัขยะธรรมดาโดยไม่เกิดประโยชน์ [2] 

อย่างไรก็ตามชุมชนในเขตเมืองประสบปัญหาเก่ียวกับขยะ
พลาสติกแล้วยงัตอ้งประสบปัญหาเก่ียวกบัสุนัขจรจดัอีกด้วย ซ่ึงถือว่า
เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก โดยรัฐบาลหลายประเทศต่างก็เห็น
ความส าคญัของสัตวร่์วมโลกเหล่าน้ีและประกอบกบัการตอ้งแก้ปัญหา
ขยะมูลฝอยไปด้วยจึงพยายามหาวิธีท่ีจะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว ซ่ึงประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในประเทศท่ีประสบปัญหาดงักล่าว
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จากการรายงานของส านกัควบคุมป้องกนัและบ าบดัโรคสัตวพ์บว่า ในปี 
2559 มีจ  านวนสุนัขจรจดัประมาณ 141,455 ตวั ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุก
ปี [3]  

ดงันั้นจึงมีการคิดคน้เทคโนโลยีนวตักรรมต่าง ๆ เพ่ือแกปั้ญหา
ดงักล่าว เคร่ืองแลกอาหารสุนัขจากขวดน ้ าพลาสติกถือเป็นส่ิงประดิษฐ์
ทางเลือกหน่ึงน่าสนใจในการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนอาหารสุนขัและ
ขยะมูลฝอยไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงเคร่ืองดงักล่าวใช้ในการให้อาหารสุนขัโดย
น าขวดน ้ ามาแลกเปล่ียนนอกจากสุนัขจะได้อาหารแล้วขวดท่ีน ามา
แลกเปล่ียนยงัสามารถน าไปเขา้ขั้นตอนแปรรูปแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่เพ่ือ
ลดปัญหาของการส้ินเปลืองพลงังานตน้ทุนการผลิต และวตัถุดิบ ซ่ึงมีแต่
การท าให้เกิดมลพิษได้การน าเคร่ืองน้ีมาใช้จะเป็นตวัเลือกในการลด
ปัญหาของขยะพลาสติกและง่ายในการบริหารจดัการขยะ อีกทั้งเป็นการ
สร้างจิตใตส้ านึกให้เกิดการรักษาส่ิงแวดลอ้มพร้อมจะไดค้วามรู้เก่ียวกบั
การรีไซเคิลอีกดว้ย [4]  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะออกแบบและพฒันาเคร่ือง
แลกอาหารสุนขัจากขวดน ้ าพลาสติก เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนอาหาร
ของสุนขัจรจดัและช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก 

 

2. วธีิการด าเนินงานวจิยั 
2.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิัย 
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัมีดงัน้ี 

1) การออกแบบเคร่ืองแลกอาหารสุนขัจากขวดน ้าพลาสติกโดยใช ้ 
Autocad เวอร์ชั่น 2007 และ Sketchup เวอร์ชั่น 2017 โดยท่ีเคร่ืองแลก
อาหารสุนขัจากขวดน ้ าพลาสติกมีส่วนประกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงสร้างตู ้
ช่องหยอดขวด ช่องทิ้งถุงพลาสติก และถาดใส่อาหารและน ้า   
          2) การคัดเลือกวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการผลิตเคร่ืองแลก
อาหารสุนัขจากขวดน ้ าพลาสติก เพื่อไดว้สัดุท่ีเหมาะสมกบัในทอ้งถ่ินท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา คือ วสัดุจดัหาง่าย ความ
ทนทานสูง น ้าหนกัเบา และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
          3) การประกอบโครงสร้างท่ีด าเนินการออกแบบแลว้ โดยมีฟังกช์ัน่
การท างานคือ การเก็บขวดพลาสติก การเก็บอาหารสุนขั และช่องส าหรับ
ใส่ขวด 

4) การพฒันาระบบฟังกช์ัน่ในการควบคุม ดว้ย Arduino ซ่ึง 
ระบบจะประกอบดว้ย สญัญาณไฟแสดงสถานะการท างานและระบบการ
จ่ายอาหาร 
           5) การทดสอบการท างานของเคร่ืองท่ีได้พัฒนาข้ึน ด้วยการ
ทดลองแลกเปล่ียนขวดพลาสติก และแก้ไขปรับปรุงให้สามารถ
ด าเนินการได ้
 

2.2 วสัดุและอุปกรณ์ 

1) บอร์ด Arduino UNO จ  านวน 1 บอร์ด ใชส้ าหรับเป็นชุดค าสัง่ 
ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเคร่ือง 

2) 4 Channel Relay Module 5V รีเลย ์5V ใชส้ าหรับสลบั 
แรงดนัไฟฟ้าจ านวน 1 ตวั  

3) Jumper wire ใชส้ าหรับเช่ือมโยงสญัญาณระหว่างบอร์ด 
ควบคุมกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเคร่ืองใชท้ั้งหมด 20 เส้น  

4) Infrared Sensor ใชส้ าหรับตรวจจบัวตัถุจ  านวน 2 ตวั   
5) Motor Gear แรงดนัไฟฟ้า 12V 50 rpm ใชเ้ป็นตวัขบัสปริงเพื่อ 

ดนัสินคา้ จ  านวน 1 ตวั  
6) ลวดขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.5 มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร ใช ้

ส าหรับวางสินคา้จ านวน 1 เส้น  
7) เหลก็ความกวา้ง 1 น้ิว ความยาว 1 น้ิว ยาว 6 เมตร ใชเ้ป็น 

โครงสร้างและโครงประตูจ  านวน 3 เส้น รายละเอียดดงัภาพท่ี 3.11 
8) ลอ้เล่ือนไนลอน ใชส้ าหรับการเคล่ือนยา้ย รายละเอียดดงัภาพท่ี 
9) สติกเกอร์ เพ่ือใชก้ารป้องกนัการสะทอ้นของเซนเซอร์อินฟาเรด 
10) ซิลิโคนใชอุ้ดรูร่ัวและรอบต่อของโครงสร้าง  
11) เมทลัชีทขนาด 0.35 มิลลิเมตร เพื่อใชติ้ดเป็นผนงัของเคร่ือง 

แลกอาหารสุนขัจากขวดน ้าพลาสติก 
 

3. ผลและการอภิปรายผลการทดลอง 
3.1 ผลการออกแบบและพฒันาเคร่ืองแลกอาหารสุนัขจากขวดน า้
พลาสติก 

ผลการออกแบบเคร่ืองแลกอาหารสุนขัจากขวดน ้าพลาสติกมี 
ขนาดโครงสร้างตู ้กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 150 
เซนติเมตร ประตูปิดเปิดดา้นหลงัเคร่ืองยาว 50 เซนติเมตร ความสูง 150 
เซนติเมตร ช่องทิ้งขยะกวา้ง 3.5 เซนติเมตร สูง 2 เซนติเมตร ถาดใส่
อาหารและน ้ าอยู่ด้านขา้งกวา้ง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 7 
เซนติเมตร ช่องใส่ขวดน ้ าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางขนาด 5 เซนติเมตร มี
ช่องรับอาหารกวา้ง 20 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร ชุดจ าหน่ายอาหาร
อยู่ภายในเคร่ือง มีถังขยะติดตั้ งอยู่ภายในและรางรับขวดน ้ าติดตั้งอยู่
ภายในเคร่ืองรายละเอียด ดงัรูปท่ี 1 และ 2 

 
รูปท่ี 1 แบบสามมิติ (3D) ของเคร่ืองแลกอาหารสุนขัจากขวดน ้าพลาสติก 
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รูปท่ี 2 แบบสามมิติ (3D) ของส่วนต่าง ๆ ท่ีติดตั้งภายในเคร่ือง 

 
ชุดจ าหน่ายอาหารกวา้ง 60 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 20 

เซนติเมตร มีสปริงขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3 เซนติเมตร ยาว 35 
เซนติเมตร และมอเตอร์ DC 12V ในการหมุนสปริง ดงัรูปท่ี 3(ก) และ  
3(ข) รางรับขวดน ้ ามีกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 20 
เซนติเมตรโดยมีเซนเซอร์ตรวจจบัติดตั้งอยูด่ว้ย ดงัรูปท่ี 3(ค) และ 3(ง) 
 

  
    (ก) ชุดจ าหน่ายอาหารดา้นหนา้      (ข) ชุดจ าหน่ายอาหารดา้นหลงั 

  
       (ค) รางรับขวดน ้าดา้นหน้า            (ง) รางรับขวดน ้าดา้นหลงั 
รูปท่ี 3 การออกแบบชุดจ าหน่ายอาหารและรางรับขวดน ้าพลาสติก 

3.2 การพฒันาเคร่ืองแลกอาหารสุนัขจากขวดน า้พลาสตกิ 
จากแบบสามมิติท่ีไดอ้อกแบบไวน้ ามาสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
เคร่ืองและท าการประกอบวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างเคร่ืองแลกอาหาร
สุนขัจากขวดน ้าพลาสติก โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
     1) จดัท าโครงสร้างตูแ้ละประตูตูข้องเคร่ือง โดยใชเ้หล็กท่ีกวา้ง 1 น้ิว 
ยาว 1 น้ิว สูง 6 เมตร จ านวน 3 เส้น 
     2) วดัตดัแผน่เมทลัชีทหนา 0.35 มิลลิเมตร กวา้ง 50 เซนติเมตร สูง 
150 เซนติเมตร จ านวน 4 แผน่ และแผน่เมทลัชีทหนา 0.35 มิลลิเมตร 
กวา้ง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร จ านวน 2 แผน่    
     3) ยดึแผน่เมทลัชีทเขา้กบัโครงสร้างและประตูและเขา้ฉากตามมุม 
โดยใชลู้กรีเวทในการยดึแผน่เมทลัชีท    

     4) วดัขนาดและตดัช่องใส่ขวดขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาด 5 
เซนติเมตร จ านวน 1 ช่อง และวดัขนาดและตดัช่องรับอาหารกวา้ง 20 
เซนติเมตร ความสูง 15 เซนติเมตร จ านวน 1 ช่อง 
     5) เจาะช่องทิ้งขยะกวา้ง 3.5 เซนติเมตร สูง 2 เซนติเมตรและติดตั้งถาด
ใส่อาหารและน ้า กวา้ง 15 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร    
     6) วดัขนาดและเมทลัชีทท ากล่องรับอาหารท่ีกวา้ง 20 เซนติเมตร สูง 
15 เซนติเมตร และวดัขนาดและตดัเมทลัชีทท่อล าเลียงขวดน ้าท่ีกวา้ง 20 
เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ติดตั้งรางใส่อาหารและ
ท่อล าเลียงขวดน ้า           
     7) ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น เซนเซอร์อินฟาเรด 
มอเตอร์เกียร์ บอร์ด Arduino รีเลยแ์ละวายร่ิงสายไฟ  
     8) เขียนค าสัง่ควบคุมโดยใชบ้อร์ด Arduino UNO ในการควบคุม 
เซนเซอร์อินฟาเรดให้ตรวจจบัวตัถุและส่งค าสัง่ไปมอเตอร์ให้หมุนสปริง
ดนัอาหารให้หล่นลงไปท่ีช่องรับอาหาร  
     9) ติดสต๊ิกเกอร์เพ่ิมความสวยงานของเคร่ือง 
     10) ทดสอบการท างานของเคร่ืองท่ีพฒันาข้ึน  
 
เคร่ืองแลกอาหารสุนขัจากขวดน ้าพลาสติกท่ีไดพ้ฒันาข้ึนทั้งภายนอก
และภายใน แสดงในรูปท่ี 4(ก) และ (ข) ตามล าดบั 
 

  
                (ก) ภายนอก   (ข) ภายใน 

รูปท่ี 4 เคร่ืองแลกอาหารสุนขัจากขวดน ้าพลาสติก 
 
การท างานของเคร่ืองจะมีเซนเซอร์อินฟาเรดสัญญาณไฟสีเขียวแสดง
สถานะพร้อมใชง้าน ผูใ้ช้งานสามารถหยอดขวดลงไปท่ีช่องรับขวดน ้าจะ
ไหลผ่านเซนเซอร์อินฟาเรด สญัญาณไฟสีแดงแสดงว่าเคร่ืองก าลงัท างาน 
มอเตอร์ใช้เวลาในการหมุนจนหยดุ 2 วินาที เพ่ือให้ถุงอาหารหล่นลงไป
ในช่องรับอาหารสัญญาณไฟสีเขียวจะกลบัมาแสดงสถานะพร้อมใช้งาน
อีกคร้ัง เป็นการส้ินสุดขั้นตอนการท างาน ขั้นตอนการท างานของเคร่ือง
แลกอาหารสุนขัจากขวดน ้าพลาสติกท่ีไดพ้ฒันา แสดงดงัรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5 ขั้นตอนการท างานเคร่ืองท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 

 
3.3 ผลการทดสอบการท างานของเคร่ืองที่ได้พฒันาขึน้ 
      ผลการทดสอบหยอดขวดน ้าพลาสติกขนาด 600 มิลลิลิตร จ านวน 10 
คร้ัง ไดผ้ลการทดสอบคือ เคร่ืองท่ีไดพ้ฒันาข้ึนสามารถท างานไดป้กติ  
7 คร้ัง ท  างานผิดปกติ 3 คร้ัง เน่ืองจากขนาดรางรับขวดน ้ ามีขนาดใหญ่
เกินไปขวดน ้ าจึงไหลลงไม่ตรงกบัเซนเซอร์อินฟาเรด  จึงไดก้ารท าการ
แก้ไขดว้ยการลดขนาดรางรับขวดน ้ าให้เล็กลงจาก กวา้ง 20 เซนติเมตร 
ยาว 30 เซนติเมตร และสูง 20 เซนติเมตร ปรับลดขนาดเป็น กวา้ง 10 
เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และสูง 20 เซนติเมตร ผลท่ีได้เคร่ือง
สามารถท างานไดต้ามปกติทุกคร้ัง 

 
4. สรุปและข้อเสนอแนะ 

เคร่ืองแลกอาหารสุนขัจากขวดน ้าพลาสติกท่ีไดพ้ฒันาข้ึนสามารถ 
ท างานไดดี้ โดยท ามาจากวสัดุภายนอกท่ีมีความแขง็แรงทนทานต่อสภาพ
อากาศ กระบวนการท างานของเคร่ืองไม่ซบัซอ้นจนเกินไปสามารถเขา้ใจ
ในการใช้งานได้ง่ายตั้งแต่เด็กจนถึงผูใ้หญ่ เคร่ืองท่ีพฒันาข้ึนสามารถ
น าไป ติดตั้ งได้หลายจุดในมูล นิ ธิสั ตว์พิ ก ารและส านักงาน เขต
กรุงเทพมหานคร 

หากตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองแลกอาหารสุนขัจากขวด 
น ้าพลาสติกให้มากข้ึน ควรจะเสริมระบบนิวเมติกส์เขา้มาช่วยในกลไก
การบีบอดัขวดพลาสติกให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือเก็บขวดพลาสติกได้ใน
ปริมาณมากข้ึน หรือการปรับขนาดโครงสร้างและวสัดุอุปกรณ์ในการท า
โครงสร้างให้มีน ้าหนกัเบา และมีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มมาก 
ยิง่ข้ึน  
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