แบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการประกวด Enjoy Science: Young Makers Contest 3
หมายเหตุ ข้ อมูลในแบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการ เป็ นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณา
เมื่อกรอกข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ วต้ องนาไป upload ในระบบลงทะเบียนเพื่อนาส่งข้ อเสนอโครงการ
ลักษณะปั ญหา
“ขยะ” กำลังเป็นปัญหำใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันปัญหำหลักๆเกี่ยวกับขยะในประเทศไทยมีอยู่ 3 ด้ำน ได้แก่ 1)
ปริมำณขยะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน 2) กำรจัดเก็บขยะที่ไม่มีกำรคัดแยก 3) กำรกำจัดขยะไม่มีประสิทธิภำพ ปัญหำเหล่ำนี้ส่งผลให้
โรงงำนและเครื่องจักรสำหรับกำจัดขยะเกิดกำรชำรุด จนทำให้โรงงำนกำจัดขยะหลำยแห่งต้องหยุดให้บริกำร อีกทั้งส่งผลให้เกิด
กำรสะสมของขยะตกค้ำง ข้อมูลจำกกรมควบคุมมลพิษพบว่ำปี 2559 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยมำกกว่ำ 27 ล้ำนตัน หรือ
มำกกว่ำ 74 ตันต่อวัน คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 1.1 กิโลกรัมของขยะต่อคนต่อวัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
ต้นตอของปัญหำขยะเกิดขึ้นจำกสำเหตุหลักๆ 3 สำเหตุ คือ สำเหตุที่ 1 เกิดกำรคัดแยกขยะที่ไม่มีประสิทธิภำพ และผู้
ทิ้งขยะส่วนใหญ่ไม่มีนิสัยคัดแยกขยะก่อน สำเหตุที่ 2 เกิดจำกกำรจัดเก็บขยะ ในบำงครั้งขยะนั้นมีกำรคัดแยกอยู่แล้ว แต่ผู้เก็บ
นำขยะที่คัดแยกแล้วไปเก็บไว้รวมกัน และสำเหตุสุดท้ำย เนื่องจำกกำรคัดแยกขยะไม่มีประสิทฺธิภำพ กำรกำจัดขยะก็ย่อมไม่
สำมำรถทำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเช่นกัน เพรำะขยะแต่ละชนิดนั้นต้องใช้กระบวนกำรกำจัดที่แตกต่ำงกัน โดยในปี 2559 ที่
ผ่ำนมำ มีขยะเกิดขึ้น 27 ล้ำนตัน และยังมีขยะตกค้ำงจำกปีที่ผ่ำนมำกว่ำ 15 ล้ำนตัน แต่ถูกกำจัดอย่ำงถูกต้องเพียงปีละ 7 ล้ำน
ตัน และมีขยะที่ถูกนำไปใช้ใหม่เพียง 4 ล้ำนตันเท่ำนั้น ซึ่งขยะที่สะสมนั้นสำมำรถส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในหลำยๆด้ำน เช่น
กำรก่อให้เกิดมลพิษทำงอำกำศและทำงน้ำ และกำรส่งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน ถือเป็นปัญหำของสถำนกำรณ์ขยะ
ในประเทศไทยที่รุนแรงขึ้นทุกปี ทำงผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่ำ ปัญหำกำรคัดแยกและกำจัดขยะถึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบได้รับกำร
แก้ไขโดยกำรสร้ำง ออกแบบ และพัฒนำระบบสำหรับกำรคัดแยกและกำจัดขยะที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยแก้ไขตั้งแต่ขั้นตอน
กำรคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหำ
ขยะที่ถูกทิ้งในแต่ละวัน แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอำหำร ซำกพืช ซำกสัตว์ จำนวน 64%
2) ขยะรีไซเคิล 30% 3) ขยะทั่วไป 3% และ 4) ขยะอันตรำย 3% แต่ปัจจุบันจำกปริมำณขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสำมำรถ
คัดแยกขยะให้ถูกต้องได้เพียง 49%
ปัจจุบันโรงงำนคัดแยกขยะใช้แรงงำนคนเป็นกำลังหลักในกำรคัดแยก โดยพนักงำนจะใช้ทักษะที่ได้รับกำรฝึกฝนในกำร
จำแนกประเภทขยะโดยกำรใช้มือ ซึ่งกระบวนกำรนี้ทำให้พนักงำนมีโอกำสเสี่ยงติดเชื้อจำกเชื้อโรค ต่ำง ๆ จำกขยะเหล่ำนั้น
เช่น โรคทำงเดินอำหำร โรคทำงเดินหำยใจ และยังมีควำมเสี่ยงในกำรรับสำรอันตรำยหรือเป็นแผลติดเชื้อจำกกำรบำดเจ็บ
ระหว่ำงกำรทำงำน กำรทำงำนแยกขยะจึงเป็นงำนที่เสี่ยงอันตรำยอย่ำงมำก จำกสถิติในปี 2016 แล้ว อำชีพพนักงำนแยกขยะ
ในโรงงำนคัดแยกขยะถูกจัดเป็นอำชีพที่เสี่ยงต่อกำรเสียชีวิตอันดับที่ 5 นอกจำกนั้น กำรใช้แรงงำนคนให้เกิดประสิทธิภำพ ต้อง
ใช้งบประมำณในกำรอบรมและฝึกฝน แต่กำรคัดแยกขยะเป็นงำนที่ต้องทำซ้ำ ๆ แต่มีควำมซับซ้อน

ทำให้สมัยก่อนหุ่นยนต์ไม่สำมำรถทำงำนประเภทนี้ได้ แต่ปัจจุบันกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดของ Machine Learning และ
Computer Vision ทำให้หุ่นยนต์มีศักยภำพมำกขึ้นสำหรับกำรจำแนกประเภทของขยะ เมื่อพิจำรณำถึงควำมแม่นยำ ควำม
คงทน และควำมคงเส้นคงวำแรงงำนคนไม่สำมำรถสู้หุ่นยนต์ได้เลย
แนวคิดในการแก้ ปัญหา/เทคโนโลยีท่ตี ้ องการพัฒนา
ทำงผู้จัดทำอยำกเสนอสิ่งประดิษฐ์ DLTrashCan ที่เป็นถังขยะซึ่งสำมำรถแยกขยะได้โดยอัตโนมัติ โดยในอุปกรณ์จะ
นำกล้องมำใช้ถ่ำยขยะแล้วนำภำพถ่ำย Computer Vision ที่ได้และข้อมูลจำก Sensor ไปวิเครำะห์ผ่ำนระบบ Machine
Learning โดยจะแบ่งเป็น 2 ลำดับขั้น ดังนี้ ลำดับขั้นที่ 1 อุปกรณ์คัดแยกขยะระดับพื้นฐำน ให้เครื่องรู้ว่ำ ขยะชิ้นนี้เป็นขยะ
ประเภทใดใน 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป หรือขยะอันตรำย เพื่อช่วยลดปัญหำที่เกิดจำกกำรทิ้งที่ไม่
ถูกต้องของผู้ทิ้ง โดยระบบจะทำกำรคัดแยกขยะแทนผู้ทิ้ง ผลทำให้กำรทิ้งขยะมีควำมง่ำยและถูกต้องมำกขึ้น จำกนั้นนำขยะไป
แยกละเอียดต่อในลำดับขั้นที่ 2 คือส่วนแยกประเภทของขยะชนิดต่ำง ๆ ได้แก่ พลำสติก กระดำษ โลหะ เป็นต้น
เทคโนโลยีสมัยก่อน กำรวิเครำะห์วัตถุนั้นส่วนมำกจะใช้กำรประมวลผลโดยกำรใช้เงื่อนไขในกำรแยกแยะข้อมูลที่ได้
จำก sensor ที่มีลักษณะตำยตัว โดยข้อเสียของวิธีนี้คือ เมื่อปริมำณของข้อมูลมีมำกขึ้นเรื่อย ๆ หรือข้อมูลดิบมีลักษณะผิด
แปลกไปเล็กน้อย กำรแบ่งแยกประเภทโดยกำรใช้วิธีนี้ จำเป็นต้องหำเงื่อนไขใหม่ๆขึ้นมำเรื่อย ๆ เพื่อที่จะแก้ไขจุดอ่อนนี้ ทำง
คณะผู้จัดทำจึงเลือกใช้กำรวิเครำะห์รูปภำพบนฐำนโครงสร้ำงของ Convoluted Neural Network ซึ่งเป็นระบบ Machine
Learning ที่มีควำมยืดหยุ่นกว่ำ และสำมำรถเพิ่มเงื่อนไขในกำรปฏิบัติงำนได้ง่ำยกว่ำ หลักกำรในกำรวิเครำะห์รูปภำพนั้นมี
ควำมคล้ำยคลึงกับระบบกำรประมวลผลภำพของสมอง โดยอำศัยกำรค้นหำลักษณะพื้นฐำนภำยในภำพ เช่น เส้นต่ำง ๆ เพื่อ
นำมำสร้ำงรูปทรงที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ แล้วใช้รูปทรงที่วิเครำะห์มำได้มำจำแนกประเภทด้วยระบบที่ได้ผ่ำนกำรเรียนรู้จำกภำพ
ในฐำนข้อมูลมำก่อน โดยวิธีนี้จะสำมำรถทำให้ระบบวิเครำะห์ภำพได้อย่ำงหลำกหลำย รวมถึงทำให้กำรเพิ่มจำนวนหรือประเภท
ของสิ่งของที่อยำกจำแนกเป็นไปได้ง่ำยกว่ำและมีควำมแม่นยำสูง และมีกำรอัพเดทฐำนข้อมูลตลอดเวลำ
ลำดับขั้นที่ 1 นวัตกรรมนี้ต้องกำรแยกขยะให้ได้ในระดับพื้นฐำน โดยแบ่งตำมลักษณะทำงกำยภำพได้เป็น 4 ประเภท
หลัก ๆ ดังนี้
1. ขยะอินทรีย์ - เป็นขยะที่พบได้มำกที่สุดของขยะมูลฝอยทั้งหมด สำมำรถย่อยสลำยได้เร็ว เช่น เศษอำหำร ใบไม้ และ
เศษเนื้อต่ำง ๆ สำมำรถย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ
2. ขยะรีไซเคิล - เป็นประเภทของขยะที่สำมำรถนำมำใช้ใหม่ได้ เช่น กระดำษ แก้ว และ พลำสติก ซึ่งปัจจุบัน ถูกนำมำรี
ไซเคิลเพียงครึ่งหนึ่งของปริมำณขยะรีไซเคิลทั้งหมด
3. ขยะอันตรำย - เป็นขยะที่มีกำรปนเปื้อนของสำรอันตรำย เช่น สำรไวไฟ สำรก่อระเบิด สำรมีพิษ และ สำรกรรมมัน
ตรังสี ซึ่งต้องมีกำรคัดแยกอย่ำงจริงจัง
4. ขยะทั่วไป - ขยะมูลฝอยที่นอกเหนือจำกขยะย่อยสลำย ขยะรีไซเคิล และ ขยะอันตรำย ซึ่งเป็นขยะที่มีลักษณะกำร
กำจัดยำก เนื่องจำกมีกำรผสมกันของขยะต่ำงประเภท ไม่คุ้มค่ำต่อกำรนำมำใช้ใหม่

ลำดับขั้นที่ 2 ระบบคัดแยกขยะรีไซเคิลที่มำจำกลำดับขั้นที่ 1 มำคัดแยกอีกครั้ง ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ขยะ
พร้อมต่อกำรนำไปรีไซเคิล โดยจะคัดแยกขยะให้แยกเป็นชนิด ๆ เช่น ขวดน้ำ หนังสือพิมพ์ กระป๋อง เป็นต้น

ภำพที่ 1. แสดงตัวอย่ำงกำรจำแนกวัตถุโดยกำรใช้ระบบ Machine Learning ที่คณะผู้จัดทำได้ทดสอบเขียนขึ้น

ภำพที่ 2 ขั้นตอนกำรทำงำนของสิ่งประดิษฐ์ในลำดับขั้นที่ 1

หลักกำรทำงำนหลัก ๆ ของ DLTrashCan คือ เมื่อมีผู้ใช้งำนทิ้งขยะลงมำ จะมี sensor ตรวจจับ ว่ำมีผู้ใช้งำนทิ้งขยะ
โดยจะสั่งกำรให้ระบบปิดช่องรับ และทำกำรเปิดไฟ LED เพื่อถ่ำยรูปขยะ และเก็บข้อมูลจำก sensor จำกนั้น รูปถ่ำยที่ได้จะถูก
นำไปประมวลผลด้วยระบบ Machine Learning ที่ได้ผ่ำนกำรเรียนรู้กำรจำแนกรูปภำพขยะมำแล้ว โดยจะได้ผลลัพธ์เป็นควำม
เหมือน(เปอร์เซ็นต์ควำมถูกต้อง) ระหว่ำงขยะที่ถูกตรวจสอบและประเภทของขยะต่ำงๆตำมรูปตัวอย่ำงกำรทำงำน Machine
Learning ในรูปที่ 1
ถ้ำโปรแกรมแยกแยะประเภทขยะ และคำนวณค่ำควำมเหมือน(เปอร์เซ็นต์ควำมถูกต้อง)ระหว่ำงขยะที่ได้ตรวจสอบและประเภท
ของขยะประเภทใด ประเภทหนึ่งได้มำกกว่ำ 80% ส่วน module รับขยะจะทำกำรเคลื่อนที่ไปยังถังขยะที่ตำมผลลัพธ์ของ
ระบบ Machine Learning เพื่อทำกำรทิ้งขยะ และทำกำรเคลื่อนที่กลับมำยังจุดเดิม พร้อมที่จะทำกำรรับขยะชิ้นต่อไป
ในทำงกลับกัน ถ้ำหำกระบบไม่สำมำรถระบุประเภทของขยะได้เนื่องจำกมีค่ำควำมเหมือน หรือ เปอร์เซ็นต์ควำมถูกต้องน้อย
เกินไป (น้อยกว่ำ 80%) ระบบจะทำกำรจำแนกขยะนั้นว่ำเป็นขยะทั่วไป และทำกำรทิ้งลงถังขยะทั่วไป และนอกจำกนี้ จะทำ
กำรส่งข้อมูลรูปภำพ และค่ำของ sensor ที่วัดได้ไปยัง Database เพื่อนำไปใในกำรฝึกโปรแกรมให้เรียนรู้ขยะชิ้นใหม่ ซึ่งใน
อนำคต ทำงผู้จัดทำมีควำมคิดที่จะสร้ำงระบบเพื่อที่ DLTrashCan จะสำมำรถ download โครงสร้ำงโปรแกรมที่ได้ถูกเรียนรู้
ขยะชิ้นใหม่แล้วได้อย่ำงอัตโนมัติ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงำน คณะผู้จัดทำจะออกแบบตัวถังขยะที่มีช่องและวงจรอยู่ภำยใน
ตัวถัง ขั้นตอนนี้นับตั้งแต่ตอนจัดซื้อ ไปจนถึงประกอบชิ้นงำนต่ำง ๆ ขึ้นมำจนเป็น DLTrashCan
2. เขียนโปรแกรม Machine Learning และหำ Training Data หรือรูปขยะตัวอย่ำงต่ำง ๆ เพื่อที่จะนำมำใช้ใน
กำรนำมำฝึกโปรแกรมในกำรวิเครำะห์ขยะประเภทต่ำง ๆ รวมถึงหำ Testing Data ซึ่งก็คือรูปขยะที่จะ
นำมำใช้ระบุควำมแม่นยำของระบบ
3. ขั้นตอนกำรทดสอบระบบภำคปฏิบัติ โดยจะเป็นช่วงทำกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรนำไปใช้จริง โดยจะ
ทำกำรทดสอบโดยกำรวำงสิ่งประดิษฐ์ไว้ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน
4. นำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง

ภำพที่ 3. แสดงขั้นตอนกำรดำเนินงำน
Future Plan
โครงกำรนี้ สำมำรถต่อยอดไปได้อีกมำกมำย เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรใช้งำนนวัตกรรม ตำมตัวอย่ำงดังต่อไปนี้
- เพิ่มระบบ IoT แจ้งเตือนเมื่อขยะเต็ม ให้คนมำเก็บขยะได้รวดเร็วมำกขึ้น
- เก็บ Big data แสดงจำนวนขยะของแต่ละประเภท เพื่อได้ข้อมูลกำรทิ้งขยะของผู้คนตำมสถำนที่และเวลำต่ำงๆ
แล้วนำข้อมูลดังกล่ำวมำวำงแผนกำรจัดกำรขยะเป็นลำดับไป
- ในอนำคต คณะผู้จัดทำวำงแผนไว้ว่ำถังขยะจะไม่จำเป็นต้องติดตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ทุกๆถัง แต่จะใช้วิธีส่งข้อมูลไป
คำนวณที่ server แทน ทำให้ประหยัดงบประมำณสร้ำงถังขยะแต่ละชิ้นได้มำก

ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ (โดยประมาณ)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงและทดสอบนวัตกรรม 5,970 บำท ต่อถัง
Materials
Price (Baht)
1. Raspberry Pi
1,200
2. Raspberry Pi Camera
1,200
3. แผ่ นอะคริลิก
600
4. Aluminum Profile 20x20mm
1,000
5. Sonar Sensor
70
6. Load Cell
100
7. Servo Motor
400
8. Arduino UNO
300
9. ESP2866
100
10. Stepper motor
500
11. Stepper motor driver
500

Note

ภาพร่ างชิน้ งาน/รายละเอียดอื่นๆ
นวัตกรรมชิ้นนี้ใช้พลังงำนไฟฟ้ำในกำรขับเคลื่อน สิง่ ประดิษฐ์ นี ้สามารถปรับส่วนสูงได้ ประมาณ 1 – 2 เมตร แล้ วแต่ความสูง
ของถังขยะ

ภำพที่ 4. จำลองตัวชิ้นงำน

ภาพที่ 5 6 และ 7. แสดง Module รับขยะภายในตัวเครื่ อง DLTrashCan

