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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการสร้างโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ  โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือสร้างโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ
ควบคุมการท างานด้วยProgrammable Logic Controller (PLC)  2) เพ่ือเปรียบเทียบความสะอาดและกล่ินเหม็น
ของโถปัสสาวะชายอัตโนมัติกับโถปัสสาวะชายแบบธรรมดา 3) เ พ่ือเปรียบเทียบการใ ช้น้ าของโถปัสสาวะชาย
อัตโนมัติกับท่ีปัสสาวะชายแบบธรรมดาท่ัวไป 

ผลการด าเนินการสร้างท าให้ได้โถปัสสาวะชายอัตโนมัติควบคุมการท างานด้วย  Programmable Logic 
Controller (PLC) จ านวน 1 ชุด  ซ่ึงการทดลองพบว่าโถปัสสาวะชายอัตโนมัติมีการใช้น้ าน้อยกว่าโถปัสสาวะชาย
แบบธรรมดา ส่วนความสะอาดและกล่ินเหม็นของโถปัสสาวะชายพบว่ามีความสะอาดมากกว่าและสามารถลดกล่ิน
เหม็นได้มากกว่าโถปัสสาวะแบบธรรมดา ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานท่ีต้ังไว้ 
ค าส าคัญ : โถปัสสาวะ / โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ   
 

Abstract 
This research is to create an automatic urinal for urinating. The purpose is 1) to create an 

automatic urinal for automatic operation with Programmable Logic Controller (PLC). 2) to 
compare the cleanliness and odor of automatic urinal with conventional urinal. 3) to compare 
the water usage of the jar. Automatic male urine with common male urine 

As a result, the automatic urinal was controlled by a programmable logic controller 
(PLC). The experiment showed that the automatic urinal was using less urine than the standard 
urinal. The cleanliness and odor of the urinal was found to be cleaner and less odor than the 
standard urinal. This is in accordance with the set basis. 
Keywords: Urinal / Automatic Urinal 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีอันทันสมัยต่างๆ ได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าไปมาก ท้ังทางด้านคมนาคม  การแพทย์     
การส่ือสารและเกษตร รวมถึงการศึกษาซ่ึงในยุคนี้นับวันก็ย่ิงจะทันสมัยรวดเร็วสร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์
มากย่ิงข้ึน ท้ังนี้เนื่องมาจากมีการคิดค้นประดิษฐ์พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ท่ีต้องการความทันสมัยปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะสูงข้ึนเร่ือยๆ เทคโนโลยีอันทันสมัยสามารถช่วยให้มนุษย์
ประหยัดเวลาได้มากในการท ากิจกรรมต่างๆเพราะปัจจุบันเวลาเป็นส่ิงมีค่าย่ิงส าหรับมนุษย์จึงต้องใช้เวลาท่ีมีอยู่นี้
อย่างคุ้มค่าท่ีสุด แม้ว่าเวลาจะมีค่ามากแต่ทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีมนุษย์จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันก็จ าเป็นจะต้องใ ช้
ให้คุ้มค่าทรัพยากรน้ า ป่าไม้ น้ ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติเป็นต้น ซ่ึงทรัพยากรเหล่านี้นับวันก็ย่ิงจะเหลือ
น้อยลงทุกทีมนุษย์ก็ควรจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัดมากท่ีสุด 
 น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งท่ีส าคัญมากต่อส่ิงมีชีวิต ทรัพยากรน้ านี้มีอยู่มากแต่การท่ีมนุษย์จะน า
ทรัพยากรน้ าข้ึนมาใช้ประโยชน์นั้น ก็ต้องอาศัยพลังงานอ่ืนๆ ท่ีจะน าน้ าข้ึนมาใช้เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานกล 
พลังงานมนุษย์ แต่ในปัจจุบันนิยมใช้พลังงานจากไฟฟ้าเพราะส่ิงอ านวยความสะดวกล้วนแล้วแต่ใ ช้พลังงานไฟฟ้า   
ในการน าทรัพยากรน้ าข้ึนมาใช้ส่วนใหญ่จะใช้ป๊ัมดูดน้ าข้ึนมาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าต่างๆ  ท าให้เกิดการส้ินเปลือง
พลังงานไฟฟ้าดังนั้นการประหยัดน้ าก็ถือว่าเป็นการประหยัดไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งฉะนั้น เราจึงควรประหยัดทรัพยากร
น้ าเพ่ือประหยัดพลังงาน น้ าในปัจจุบันได้ถูกน ามาใช้ในการบริโภค/อุปโภค ห้องน้ าเป็นส่วนท่ีใช้น้ าในการช าระล้าง 
 ผู้จัดท าจึงได้เห็นปัญหาว่าห้องน้ าชายเกือบทุกแห่งมีกล่ินเหม็นจากการท่ีมี ผู้ปัสสาวะแล้วไม่ช าระล้าง
ปัสสาวะหลังการใช้ และมีคราบสกปรกเนื่องจากบางคร้ังผู้มาใช้บริการไม่กดน้ าท าใ ห้เกิดกล่ินเหม็น และความ
สกปรกผู้จัดท าจึงคิดว่าจะท าวิจัยนี้เพ่ือท่ีจะมาช่วยลดและแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว โดยน าเทคโนโลยีระบบ
เซ็นเซอร์มาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะประดิษฐ์ท่ีปัสสาวะชายแบบอัตโนมัติข้ึนมาต้ัง ค่าการท างานของ
เซ็นเซอร์ให้ควบคุมการท างานของตัวจ่ายน้ าให้น้ าไหลมาช าระล้างโถปัสสาวะเองก่อนและหลังใช้บริการในปริมาณท่ี
เหมาะสมและประหยัด เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ าลงและแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดจากปัญหาดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างโถปัสสาวะชายอัตโนมัติควบคุมด้วย Programmable Logic Controller ( PLC ) 
2. เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ าของโถปัสสาวะชายแบบอัตโนมัติกับแบบธรรมดา 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความสะอาดและกล่ินเหม็นของโถปัสสาวะชายแบบอัตโนมัติกับแบบธรรมดา 

  
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  โถปัสสาวะชายอัตโนมัติท่ีสร้างข้ึนมีความสะอาดมากกว่าโถปัสสาวะชายแบบธรรมดา 
2.  โถปัสสาวะชายอัตโนมัติท่ีสร้างข้ึนมีกล่ินเหม็นน้อยกว่าโถปัสสาวะชายแบบธรรมดา 
3.  โถปัสสาวะชายอัตโนมัติมีการใช้น้ าช าระล้างน้อยกว่าโถปัสสาวะชายแบบธรรมดา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  โครงสร้างภายนอกท ามาจากสมาร์ทบอร์ด 
 2.  ใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับวัตถุ 
 3.  ใช้ Programmable Logic Controller ( PLC ) เป็นตัวควบคุมหลัก 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ สร้างข้ึน โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยตามโครงสร้างแผนภาพท่ีแสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดงแผนภาพโครงสร้างข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 

ศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  

เตรียมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

ออกแบบตู้ควบคุม 

ออกแบบวงจรการควบคุม  

ทดสอบวงจรควบคุม  

 

น าไปทดสอบร่วมกับโถปัสสาวะชาย

อัตโนมัติ

 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

เร่ิมต้น 

สรุปโครงการ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เก็บข้อมูล 

ตัวแปรต้น 
โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ 

ตัวแปรตาม 
 ความสะอาดของโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ   
 กล่ินเหม็นท่ีเกิดข้ึนของโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ 
 ปริมาณน้ าช าระล้างของโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ   
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1)  โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ จากการด าเนินการสร้าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 

1)  ผลการทดสอบการใช้ปริมาณน้ า 
ผลการเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ าของโถปัสสาวะชายแบบธรรมดากับโถปัสสาวะชายแบบอัตโนมัติ โดย

แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ าของโถปัสสาวะชายแบบธรรมดากับแบบอัตโนมัติ 

ประเภทของโถ 
ปัสสาวะ 

ปริมาณน  าท่ีใช้ช าระล้างโถปัสสาวะ (ลิตร) เฉลี่ย 
การใช้น  า 

(ลิตร) 
จ านวนครั งการใช้งาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
โถปัสสาวะ
ธรรมดา 

1.5 1.6 1.5 1.7 1.5 1.6 1.7 1.5 1.6 1.5 1.56 

โถปัสสาวะ
อัตโนมัติ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการใช้งานโถปัสสาวะท้ัง 2 แบบ  โดยทดสอบจ านวนคร้ังใช้งานจ านวน 10 

คร้ังพบว่า เมื่อน าหลักการนี้มาใช้กับท่ีปัสสาวะชายอัตโนมัติก็คือ ต้องต่อป๊ัมน้ าเข้ากับตัวเซ็นเซอร์  เมื่อมีคนเข้าไป
ปัสสาวะก็จะท าให้ตัวเซ็นเซอร์ตัวรับส่งสัญญาณไปท่ีป๊ัมน้ าท าให้น้ าไหลออกมาช าระล้างโถปัสสาวะคร้ังแรกประมาณ 
0.5 ลิตร และน้ าจะไหลออกมาช าระปัสสาวะอีกคร้ังเมื่อปัสสาวะเสร็จอีกประมาณ  0.5 ลิตร อีกท้ัง เมื่อติดต้ัง ตัว
เซ็นเซอร์พร้อมอุปกรณ์เสร็จแล้วสามารถน าไปใช้ในสถานท่ีต่างๆ  ท่ีมี ผู้คนสัญจรไปมาจ านวนมากหรือสถานท่ี
ราชการ สถานท่ีสาธารณะต่างๆ ได้อีกด้วย 
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2)  ผลการทดสอบเปรียบเทียบความสะอาดและกล่ิน 
ความสะอาดและลักษณะกล่ิน ผลทดลองของโถปัสสาวะชายด้านความสะอาดและการลดกล่ินปัสสาวะ 

โดยแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 การทดลองประสิทธิภาพของโถปัสสาวะชายด้านความสะอาดและการลดกล่ินปัสสาวะ 
ประเภท   

โถปัสสาวะ 
ความสะอาด ลักษณะกลิ่น 

โถปัสสาวะ 
ชายแบบ 
ธรรมดา 

ท่ีปัสสาวะชายแบบธรรมดาท่ีใช้มือกดน้ าหรือ
ราดน้ าหลังท่ีฉีดสีผสมอาหารลงไปจะท าให้
เกิดคราบสกปรก ถ้าท้ิงไว้ในเวลานาน หรือ
อาจจะเกิดจากผู้ใช้ลืมกด 

มีกล่ินปัสสาวะเหม็นมาก เพราะผู้ใช้ห้องน้ าบาง
คนปัสสาวะแล้วไม่กดน้ าหรือราดน้ าหลังใช้งาน 
ปัสสาวะท่ีเกิดการหมักหมมท าให้เกิดก๊าซท่ีมี
กล่ินฉุน 

 
โถปัสสาวะ 
ชายแบบ 
อัตโนมัติ 

 
ท่ีปัสสาวะชายอัตโนมัติเมื่อฉีดสีผสมอาหารลง
ไปเมื่อออกมาน้ าก็จะไหลมาช าระล้างออกจด
หมดก่อนหน้านั้นเมื่อเดินเข้าไปน้ าก็จะไหล
ออกมาก่อนท่ีจะฉีดน้ าผสมสีอาหารลงไปเป็น
การล้างส่ิงสกปรกก่อนท่ีจะปัสสาวะจึงไม่
เหลือคราบปัสสาวะอยู่ 

 
ในพ้ืนท่ีห้องน้ าขนาดเท่าห้องน้ าห้องท่ี 1 แต่มี
กล่ินเหม็นน้อยมาก เกือบจะไมม่ีกล่ินเหมน็เลย 
โถปัสสาวะสะอาด เพราะถึงแม้ผู้ใช้จะไม่กดน้ า 
หรือราดน้ าน้ าก็จะไหลมาช าระล้างปัสสาวะโดย
อัตโนมัติ ซ่ึงลดปัญหากล่ินเหมน็ได้เป็นอย่างดี 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพโถปัสสาวะชายอัตโนมัติสามารถใช้งานได้ดีในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการประหยัดน้ า สามารถประหยัดน้ าได้ถึงเท่าตัวหรือ 1 ลิตร ต่อการปัสสาวะแต่ละคร้ัง เพราะก่อน

เข้าใช้ท่ีปัสสาวะชายแบบอัตโนมัติเซ็นเซอร์จะติดสัญญาณ 1 คร้ังท าให้ป๊ัมน้ าท างาน น้ าจะไหล 1 คร้ัง 0.4 ลิตร และ
หลังใช้เซ็นเซอร์จะตัดอีกคร้ังน้ าจะไหลอีก 0.6 ลิตรเปรียบเทียบกับท่ีปัสสาวะชายแบบธรรมดาปกติน้ าจะไหล 1 คร้ัง 
ปริมาณ 1-1.5 ลิตร ถ้ากดก่อนใช้และหลังใช้จะใช้น้ าปริมาณ 2-3 ลิตร 

2. ด้านความสะอาด โถปัสสาวะชายอัตโนมัติสามารถท าความสะอาดได้ดีกว่าโถปัสสาวะชายแบบธรรมดา 
เพราะทุกคร้ังก่อนและหลังเข้าใช้มีการราดน้ า ท าให้โถปัสสาวะสะอาดไม่มีคราบสกปรกติดอยู่  ท าใ ห้ดูสะอาดกว่า  
โถปัสสาวะชายแบบธรรมดา แต่บางคร้ังโถปัสสาวะชายแบบธรรมดาก็มีคราบติดอยู่อาจเนื่องมาจากผู้เข้าใช้ไม่กดน้ า
ก่อนเข้าใช้หรือหลังเข้าใช้และอาจก่อให้เกิดกล่ินฉุนด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ถ้าใช้จ านวนหลายชุดควรจะใช้ solenoid valve แทน 
2.  ในโรงเรียนท่ีมีงบประมาณเพียงพอควรติดเพราะท าให้ห้องน้ าสะอาด สะดวกและประหยัดน้ า เพราะ

สามารถรับปริมาณนักเรียนท่ีเข้าใช้จ านวนมากได้ 



       เอกสารเผยแพร่ 
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            3.  ป๊ัมน้ ามัน หรือรถสุขาเคล่ือนท่ีควรติดเพราะเซ็นเซอร์สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องประหยัดน้ าและ
สะดวกรวดเร็ว 
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