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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการสร้างโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างโถปัสสาวะชายอัตโนมั ติ
ควบคุมการทางานด้วยProgrammable Logic Controller (PLC) 2) เพื่อเปรียบเทียบความสะอาดและกลิ่นเหม็น
ของโถปัสสาวะชายอัตโนมัติกับโถปัสสาวะชายแบบธรรมดา 3) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการใช้ น้ าของโถปั ส สาวะชาย
อัตโนมัติกับที่ปัสสาวะชายแบบธรรมดาทั่วไป
ผลการดาเนินการสร้างทาให้ได้โถปัสสาวะชายอัตโนมัติควบคุมการท างานด้ ว ย Programmable Logic
Controller (PLC) จานวน 1 ชุด ซึ่งการทดลองพบว่าโถปัสสาวะชายอัตโนมัติมีการใช้น้าน้อยกว่าโถปัส สาวะชาย
แบบธรรมดา ส่วนความสะอาดและกลิ่นเหม็นของโถปัสสาวะชายพบว่ามีความสะอาดมากกว่าและสามารถลดกลิ่ น
เหม็นได้มากกว่าโถปัสสาวะแบบธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้
คาสาคัญ : 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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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีอันทันสมัยต่างๆ ได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าไปมาก ทั้ ง ทางด้ า นคมนาคม การแพทย์
การสื่อสารและเกษตร รวมถึงการศึกษาซึ่งในยุคนี้นับวันก็ยิ่งจะทันสมัยรวดเร็วสร้างความสะดวกสบายให้ แ ก่ ม นุ ษ ย์
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการคิดค้นประดิษฐ์พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
มนุษย์ที่ต้องการความทันสมัยปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย สามารถช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์
ประหยัดเวลาได้มากในการทากิจกรรมต่างๆเพราะปัจจุบันเวลาเป็นสิ่งมีค่ายิ่งสาหรับมนุษย์จึงต้องใช้ เ วลาที่ มี อ ยู่ นี้
อย่างคุ้มค่าที่สุด แม้ว่าเวลาจะมีค่ามากแต่ทรัพยากรอื่นๆ ที่มนุษย์จาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวันก็จาเป็น จะต้ อ งใช้
ให้คุ้มค่าทรัพยากรน้า ป่าไม้ น้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติเป็น ต้ น ซึ่ ง ทรั พยากรเหล่ า นี้ นั บ วั น ก็ ยิ่ ง จะเหลื อ
น้อยลงทุกทีมนุษย์ก็ควรจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัดมากที่สุด
น้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สาคัญมากต่อสิ่งมีชีวิต ทรัพยากรน้านี้มีอยู่มากแต่การที่มนุษย์จะนา
ทรัพยากรน้าขึ้นมาใช้ประโยชน์นั้น ก็ต้องอาศัยพลังงานอื่นๆ ที่จะนาน้าขึ้นมาใช้เช่น พลั ง งานไฟฟ้ า พลั ง งานกล
พลังงานมนุษย์ แต่ในปัจจุบันนิยมใช้พลังงานจากไฟฟ้าเพราะสิ่งอานวยความสะดวกล้วนแล้ ว แต่ ใ ช้ พลั ง งานไฟฟ้ า
ในการนาทรัพยากรน้าขึ้นมาใช้ส่วนใหญ่จะใช้ปั๊มดูดน้าขึ้นมาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าต่างๆ ทาให้เกิดการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้าดังนั้นการประหยัดน้าก็ถือว่าเป็นการประหยัดไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งฉะนั้น เราจึงควรประหยัดทรัพยากร
น้าเพื่อประหยัดพลังงาน น้าในปัจจุบันได้ถูกนามาใช้ในการบริโภค/อุปโภค ห้องน้าเป็นส่วนที่ใช้น้าในการชาระล้าง
ผู้จัดทาจึงได้เห็นปัญหาว่าห้องน้าชายเกือบทุกแห่งมีกลิ่นเหม็นจากการที่ มี ผู้ ปั ส สาวะแล้ ว ไม่ ช าระล้ า ง
ปัสสาวะหลังการใช้ และมีคราบสกปรกเนื่องจากบางครั้งผู้มาใช้บริการไม่ ก ดน้ าท าให้ เ กิ ดกลิ่ น เหม็ น และความ
สกปรกผู้จัดทาจึงคิดว่าจะทาวิจัยนี้เพื่อที่จะมาช่วยลดและแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น ดั ง กล่ า ว โดยน าเทคโนโลยี ร ะบบ
เซ็นเซอร์มาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะประดิษฐ์ที่ปัสสาวะชายแบบอั ตโนมั ติขึ้ น มาตั้ ง ค่ า การท างานของ
เซ็นเซอร์ให้ควบคุมการทางานของตัวจ่ายน้าให้น้าไหลมาชาระล้างโถปัสสาวะเองก่อนและหลังใช้บริการในปริมาณที่
เหมาะสมและประหยัด เพื่อลดปริมาณการใช้น้าลงและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างโถปัสสาวะชายอัตโนมัติควบคุมด้วย Programmable Logic Controller ( PLC )
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้าของโถปัสสาวะชายแบบอัตโนมัติกับแบบธรรมดา
3. เพื่อเปรียบเทียบความสะอาดและกลิ่นเหม็นของโถปัสสาวะชายแบบอัตโนมัติกับแบบธรรมดา
สมมติฐานของการวิจัย
1. โถปัสสาวะชายอัตโนมัติที่สร้างขึ้นมีความสะอาดมากกว่าโถปัสสาวะชายแบบธรรมดา
2. โถปัสสาวะชายอัตโนมัติที่สร้างขึ้นมีกลิ่นเหม็นน้อยกว่าโถปัสสาวะชายแบบธรรมดา
3. โถปัสสาวะชายอัตโนมัติมีการใช้น้าชาระล้างน้อยกว่าโถปัสสาวะชายแบบธรรมดา
ขอบเขตของการวิจัย
1. โครงสร้างภายนอกทามาจากสมาร์ทบอร์ด
2. ใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับวัตถุ
3. ใช้ Programmable Logic Controller ( PLC ) เป็นตัวควบคุมหลัก
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กรอบแนวคิดการวิจัย
โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ สร้างขึ้น โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรต้น
โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ

ตัวแปรตาม
 ความสะอาดของโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ
 กลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นของโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ
 ปริมาณน้าชาระล้างของโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยตามโครงสร้างแผนภาพที่แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 1
เริ่มต้น
ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์
ออกแบบตู้ควบคุม
ออกแบบวงจรการควบคุม

ไม่ผ่าน

ทดสอบวงจรควบคุม
ผ่าน
นาไปทดสอบร่วมกับโถปัสสาวะชาย
อัตโนมัติ
เก็บข้อมูล
สรุปโครงการ

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพโครงสร้างขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
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ปรับปรุงแก้ไข
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1) โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ จากการดาเนินการสร้าง

ผลการวิจัย
1) ผลการทดสอบการใช้ปริมาณน้า
ผลการเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้าของโถปัสสาวะชายแบบธรรมดากับโถปัสสาวะชายแบบอัตโนมัติ โดย
แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้าของโถปัสสาวะชายแบบธรรมดากับแบบอัตโนมัติ
ประเภทของโถ
ปัสสาวะ
โถปัสสาวะ
ธรรมดา
โถปัสสาวะ
อัตโนมัติ

ปริมาณนาที่ใช้ชาระล้างโถปัสสาวะ (ลิตร)
8

9

10

เฉลี่ย
การใช้นา
(ลิตร)

1

2

3

จานวนครังการใช้งาน
4
5
6
7

1.5

1.6

1.5

1.7

1.5

1.6

1.7

1.5

1.6

1.5

1.56

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบการใช้งานโถปัสสาวะทั้ง 2 แบบ โดยทดสอบจานวนครั้งใช้งานจานวน 10
ครั้งพบว่า เมื่อนาหลักการนี้มาใช้กับที่ปัสสาวะชายอัตโนมัติก็คือ ต้องต่อปั๊มน้าเข้ากับตัวเซ็น เซอร์ เมื่ อ มี คนเข้ า ไป
ปัสสาวะก็จะทาให้ตัวเซ็นเซอร์ตัวรับส่งสัญญาณไปที่ปั๊มน้าทาให้น้าไหลออกมาชาระล้างโถปัสสาวะครั้งแรกประมาณ
0.5 ลิตร และน้าจะไหลออกมาชาระปัสสาวะอีกครั้งเมื่อปัสสาวะเสร็ จ อี ก ประมาณ 0.5 ลิ ตร อี ก ทั้ ง เมื่ อ ติ ดตั้ ง ตั ว
เซ็นเซอร์พร้อมอุปกรณ์เสร็จแล้วสามารถนาไปใช้ในสถานที่ต่า งๆ ที่ มี ผู้ คนสั ญ จรไปมาจ านวนมากหรื อ สถานที่
ราชการ สถานที่สาธารณะต่างๆ ได้อีกด้วย
4

เอกสารเผยแพร่
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึ กษาภาคเหนือ 4
2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบความสะอาดและกลิ่น
ความสะอาดและลักษณะกลิ่น ผลทดลองของโถปัสสาวะชายด้านความสะอาดและการลดกลิ่ น ปั ส สาวะ
โดยแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดลองประสิทธิภาพของโถปัสสาวะชายด้านความสะอาดและการลดกลิ่นปัสสาวะ
ประเภท
ความสะอาด
ลักษณะกลิ่น
โถปัสสาวะ
โถปัสสาวะ ที่ปัสสาวะชายแบบธรรมดาที่ใช้มือกดน้าหรือ มีกลิ่นปัสสาวะเหม็นมาก เพราะผู้ใช้ห้องน้าบาง
ชายแบบ ราดน้าหลังที่ฉีดสีผสมอาหารลงไปจะทาให้
คนปัสสาวะแล้วไม่กดน้าหรือราดน้าหลังใช้งาน
ธรรมดา เกิดคราบสกปรก ถ้าทิ้งไว้ในเวลานาน หรือ
ปัสสาวะที่เกิดการหมักหมมทาให้เกิดก๊าซที่มี
อาจจะเกิดจากผู้ใช้ลืมกด
กลิ่นฉุน
โถปัสสาวะ
ชายแบบ
อัตโนมัติ

ที่ปัสสาวะชายอัตโนมัติเมื่อฉีดสีผสมอาหารลง
ไปเมื่อออกมาน้าก็จะไหลมาชาระล้างออกจด
หมดก่อนหน้านั้นเมื่อเดินเข้าไปน้าก็จะไหล
ออกมาก่อนที่จะฉีดน้าผสมสีอาหารลงไปเป็น
การล้างสิ่งสกปรกก่อนที่จะปัสสาวะจึงไม่
เหลือคราบปัสสาวะอยู่

ในพื้นที่ห้องน้าขนาดเท่าห้องน้าห้องที่ 1 แต่มี
กลิ่นเหม็นน้อยมาก เกือบจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลย
โถปัสสาวะสะอาด เพราะถึงแม้ผใู้ ช้จะไม่กดน้า
หรือราดน้าน้าก็จะไหลมาชาระล้างปัสสาวะโดย
อัตโนมัติ ซึ่งลดปัญหากลิ่นเหม็นได้เป็นอย่างดี

สรุปผลการวิจัย
ผลการทดสอบประสิทธิภาพโถปัสสาวะชายอัตโนมัติสามารถใช้งานได้ดีในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการประหยัดน้า สามารถประหยัดน้าได้ถึงเท่าตัวหรือ 1 ลิตร ต่อการปัสสาวะแต่ละครั้ง เพราะก่อน
เข้าใช้ที่ปัสสาวะชายแบบอัตโนมัติเซ็นเซอร์จะติดสัญญาณ 1 ครั้งทาให้ปั๊มน้าทางาน น้าจะไหล 1 ครั้ง 0.4 ลิตร และ
หลังใช้เซ็นเซอร์จะตัดอีกครั้งน้าจะไหลอีก 0.6 ลิตรเปรียบเทียบกับที่ปัสสาวะชายแบบธรรมดาปกติน้าจะไหล 1 ครั้ง
ปริมาณ 1-1.5 ลิตร ถ้ากดก่อนใช้และหลังใช้จะใช้น้าปริมาณ 2-3 ลิตร
2. ด้านความสะอาด โถปัสสาวะชายอัตโนมัติสามารถทาความสะอาดได้ดีกว่าโถปัสสาวะชายแบบธรรมดา
เพราะทุกครั้งก่อนและหลังเข้าใช้มีการราดน้า ทาให้โถปัสสาวะสะอาดไม่มีคราบสกปรกติดอยู่ ท าให้ ดูส ะอาดกว่ า
โถปัสสาวะชายแบบธรรมดา แต่บางครั้งโถปัสสาวะชายแบบธรรมดาก็มีคราบติดอยู่อาจเนื่องมาจากผู้เข้าใช้ไม่กดน้า
ก่อนเข้าใช้หรือหลังเข้าใช้และอาจก่อให้เกิดกลิ่นฉุนด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ถ้าใช้จานวนหลายชุดควรจะใช้ solenoid valve แทน
2. ในโรงเรียนทีม่ ีงบประมาณเพียงพอควรติดเพราะทาให้ห้องน้าสะอาด สะดวกและประหยัดน้า เพราะ
สามารถรับปริมาณนักเรียนที่เข้าใช้จานวนมากได้

5

เอกสารเผยแพร่
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึ กษาภาคเหนือ 4
3. ปั๊มน้ามัน หรือรถสุขาเคลื่อนที่ควรติ ดเพราะเซ็นเซอร์สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องประหยัดน้าและ
สะดวกรวดเร็ว
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