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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีน าเสนอระบบแจง้เตือนเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญผ่าน
แอปพลิเคชนัไลน ์เพ่ือใชแ้กปั้ญหาท่ีผูใ้ชลื้มกลบัมาเกบ็ผา้ออกจากเคร่ือง
ซักผา้หลงัจากท่ีเคร่ืองซักผา้เสร็จ ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหเ้กดิมีกล่ินเหม็นอับ
ท่ีเส้ือผา้และเคร่ืองซักผา้ได ้สถานะการท างานของเคร่ืองซักผา้จะถูกแจ้ง
ข้อความให้แก่ผู ้ใช้บริการท่ีน ามาซักผ่านแอปพลิเคชันไลน์  โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU เบอร์ ESP8266 ท างานร่วมกบับอร์ด
อาดูโน่ท่ีรับค่าจากเซ็นเซอร์ตรวจสอบผา้ในถงัซัก ระบบแจ้งเตือนเคร่ือง
ซักผา้หยอดเหรียญผ่านแอปพลิเคชนัไลน ์ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เม่ือมีผา้ในถงัซักไม่นอ้ยกว่า 6 กโิลกรัม 
 
ค าส าคญั: ไมโครคอนโทรลเลอร์, แอปพลิเคชนัไลน,์ อาร์ดูโน่ , 
      เซ็นเซอร์ 
 

Abstract 
This article presents the launderette notification system via Line 

application. It was made to solve the problem when users forget to 
collect the washed cloth after it is finished,  resulting in a foul odor. 
When the washing machine changes its status, the notification system 
signals to the Arduino Uno R3 and sends a message to Line applications 
via the NodeMCU ESP8266. The launderette notification system via 
line application works without errors when the fabric is more than 6 kg. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันการใช้งานเคร่ืองซักผ้าแบบหยอดเหรียญท่ีใช้งานตาม
หอพกัหรือคอนโดมิเนียม มีความจ าเป็นส าหรับผูพ้กัอาศัยสืบเน่ืองจาก
ข้อจ ากดัความคับแคบของพ้ืนท่ี ไม่สะดวกติดตั้งในห้องพกั เพ่ือความ
สะดวกสบาย และประหยดัค่าใชจ่้าย ผูใ้ช้บริการย่อมใช้งานเคร่ืองซักผา้
แบบหยอดเหรียญเป็นส่วนใหญ่ เม่ือน าผา้ไปซักเสร็จจะถูกท้ิงไวใ้นถัง
ซักเป็นเวลานานกว่าท่ีผูใ้ช้บริการจะมาน าผา้ออกจากเคร่ืองซักผา้และ

น าไปตากต่อไป การท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่เฝ้ารอจึงท าใหเ้กดิผลเสีย 2 ประการ 
คือ ท าใหภ้ายในถงัซักของเคร่ืองซักผา้เกดิกล่ินเหม็นอบั เส้ือผา้เหม็นอับ 
และ ท าใหเ้จา้ของกจิการเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญตอ้งสูญเสียรายได ้
 เพ่ือแกไ้ขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการศึกษาให้ท  าการพฒันาเคร่ือง
ซักผา้หยอดเหรียญท่ีสามารถบอกสถานะการท างานของเคร่ืองซักผา้ และ
การน าผา้ออกจากเคร่ือง การแจง้เตือนเม่ือ มีการใช้งานเคร่ืองซักผ้า ไม่มี
การใชง้านเคร่ืองซัก และมีผา้อยู่ในเคร่ือง โดยแจง้เตือนผ่าน Line Notify 
[1] ซ่ึงเป็นบริการหน่ึงทางแอปพลิเคชนัไลน ์
 การควบคุมการเช่ือมต่อ และการส่งข้อมูลแจ้งเตือนให้แกผู่ม้าใช้
บริการแบบไร้สายดว้ย มีการควบคุมดว้ย Node MCU ESP8266 [2] และ
ใชเ้ซ็นเซอร์ตรวจสอบผา้ท่ีอยู่ในถังซักด้วยเซ็นเซอร์ JSN-SR04T [3] ต่อ
ใช้กบัเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญประเภทเปิดฝาบนยี่ห้อ LG รุ่น Turbo 
Drum และ ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น Diamond Drum 
 

2. หลักการและการออกแบบระบบแจ้งเตือนเคร่ืองซักผ้า
หยอดเหรียญผ่านแอปพลิเคชันไลน์  

2.1 หลักการท างาน 

 
รูปท่ี 1  บล็อกไดอะแกรมการท างาน 

 
 จากบล็อกไดอะแกรมในรูปท่ี 1 แบ่งการท างานต่างๆ ได้แก ่(1) 
เคร่ืองหยอดเหรียญท่ีติดตั้ งข้างเคร่ืองซักผา้ (2) เคร่ืองซักผา้ LG และ
เคร่ืองซักผา้ SAMSUNG (3) บอร์ด Arduino UNO R3 ท าหน้าท่ีรับ
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สัญญาณตรวจสอบผา้ในถังซักทั้ง 2 เคร่ือง และตรวจสอบสถานะการ
ท างานของเคร่ืองซักผา้ทั้ง 2 เคร่ือง แล้วส่งข้อมูลออกไปยงั Node MCU 
8266 (4) เซ็นเซอร์ตรวจสอบผา้ในถงัซัก ซ่ึงใชเ้ซ็นเซอร์วดัระยะทางแบบ
กนัน ้าได ้คือ โมดูล JSN-SR04T มาประยุกต์ใช้ตรวจหาผา้ในถังซัก โดย
เซ็นเซอร์ทั้ง 2 น้ี ติดตั้งไวบ้นขอบถังซักใต้ฝาเปิดเคร่ืองซักผา้ (5) Node 
MCU 8266 ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนควบคุมหลักในการส่งข้อความแจ้งเตือน
ผ่านแอปพลิเคชนัไลน ์โดยใชส้ัญญาณ WiFi เช่ือมต่อผ่านเราท์เตอร์เข้าสู่
ผู ้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ต่อไป (6) แอปพลิเคชันไลน์ ใช้แจ้ง
ขอ้ความแสดงสถานะการท างานของเคร่ืองซักผา้ท่ีผูใ้ช้บริการซักผา้อยู่
ในขณะนั้นส่งไปยังสมาร์ทโฟนของผูใ้ช้บริการ (7) สมาร์ทโฟนของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีไอดีของระบบแจง้เตือนผ่านแอปพลิเคชนัไลน ์
 

2.2 กล่องชุดควบคุมและชุดแสดงผล 
 กล่องชุดควบคุมและชุดแสดงผล จะรวมอยู่ในกล่องใบเดียวกนั มี
การออกแบบชุดแสดงผลบนกล่องควบคุม โดยกล่องควบคุมมีจะขนาด
กวา้ง 15 ซม. ยาว 15 ซม. สูง 10 ซม. มีการเจาะรูเพ่ือยึดติดตั้งแผงวงจร 
และเช่ือมต่อสายเขา้กบัวงจร แสดงดงัรูปท่ี 2 และชุดแสดงผลการท างาน
เคร่ืองซักผา้ได ้ติดตั้งไฟ LED เพ่ือบอกสถานะการท างานท่ีเคร่ืองซักผา้
ใหแ้กผู่ใ้ชบ้ริการ แสดงดงัรูปท่ี 3 
 

 
รูปท่ี 2  ภายในกล่องชุดควบคุมการท างานเคร่ืองซกัผา้ 

 

 
รูปท่ี 3  ดา้นบนของกล่องควบคุมแสดงสถานะการท างานเคร่ืองซักผา้ 

2.3 เซ็นเซอร์ตรวจสอบผ้าภายในถังซัก 
 ต าแหน่งยึดติดเซ็นเซอร์ โมดูล JSN-SR04T เพ่ือใช้ตรวจสอบ
ผูใ้ชบ้ริการน าผา้ออกจากถงัซักผา้หรือยงั มีลกัษณะการติดตั้งดงัรูปท่ี 4 มี
ขนาดพ้ืนท่ียึดเซ็นเซอร์ กวา้ง 3.6 ซม. ยาว 4 ซม. และสูง 5 ซม. จากนั้น
ท าการยึดติดเขา้กบัขอบบนของถงัซัก ในบริเวณใตฝ้าเคร่ืองซักผา้แบบฝา
บน 
 

 
รูปท่ี 4  ต าแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจสอบผา้ภายในถงัซัก 

 

2.4 การติดตั้งกล่องชุดควบคุมเข้ากับเคร่ืองซักผ้าหยอด   
 เหรียญ 
 การติดตั้ งกล่องชุดควบคุมเข้ากบัเคร่ืองซักผ้าหยอดหรียญ ได้
ติดตั้งไวท่ี้ดา้นขา้งของเคร่ืองซักผา้ ท่ีเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง ดังแสดงในรูป
ท่ี 5 
 

 
รูปท่ี 5  การติดตั้งกล่องควบคุมเขา้กบัเคร่ืองซักผา้ 
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2.5 การท างานระบบแจ้งเตือนเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ 
 ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
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รูปท่ี 6  ผงังานการท างานของระบบแจง้เตือนเคร่ืองซักผา้ 

     หยอดเหรียญผ่านแอปพลิเคชนัไลน ์
 

 หลกัการท างานของระบบแจง้เตือนเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ ทั้ งเคร่ือง LG และเคร่ือง SAMSUNG มีหลักการ
เหมือนกนั คือ เร่ิมจากเม่ือผูใ้ชบ้ริการน าผา้เขา้เคร่ืองซักผา้ จากนั้นท าการ
หยอดเหรียญให้ครบตามก  าหนด เคร่ืองซักผา้จะท างานตามโปรแกรม
การท างานของเคร่ืองซักผ้าปกติ ท่ีกล่องชุดแสดงสถานะการท างาน
เคร่ืองซักผา้ ไฟแอลอีดีต าแหน่ง “มีการใชง้าน” จะติดสว่าง ขณะเดียวกนั
ท่ี Node MCU 8266 จะท าการสั่งให้แอปพลิเค-ชันไลน์ แจ้งเตือน
ขอ้ความไปยงัผูใ้ชบ้ริการว่า “มีการใชง้าน” จากนั้นเม่ือโปรแกรมเคร่ือง
ซักผ้าเสร็จแล้ว ท่ีกล่องชุดแสดงสถานะการท างานเคร่ืองซักผ้า  ไฟ
แอลอีดีต าแหน่ง “ซักผา้เสร็จแลว้” ติดสว่าง ขณะเดียวกนัท่ี Node MCU 
8266 สั่งให้แอปพลิเคชันไลน์ แจ้งข้อความไปยงัผูใ้ช้บริการว่า “ซักผา้
เสร็จแลว้” ถา้เวลาผ่านไป 10 นาที หากผูใ้ชบ้ริการยงัไม่น าผา้ออกจากถัง
ซัก ท่ี Node MCU จะแจง้ขอ้ความผ่านแอปพลิเคชนัไลนไ์ปยงัผูใ้ชบ้ริการ
ว่า “ซักผา้เสร็จแล้ว” ซ่ึงท าการส่งข้อความซ ้ าทุกๆ 10 นาที จนกว่า
ผูใ้ชบ้ริการจะน าผา้ออกจากถังซัก เม่ือผา้น าออกจากถังซักหมดแล้ว ท่ี

กล่องชุดแสดงสถานะการท างานเคร่ืองซักผา้ ไฟแอลอีดีต าแหน่ง “พร้อม
ใชง้าน” ติดสว่าง ขณะเดียวกนั Node MCU 8266 แจ้งข้อความผ่านแอป
พลิเคชนัไลน ์ไปยงัผูใ้ช้บริการว่า “พร้อมใช้งาน” ถือว่าเป็นการเร่ิมต้น
กระบวนการท างานใหม่ทั้งหมด  
 

3. ทดสอบการท างานระบบแจ้งเตือนเคร่ืองซักผ้า 
 หยอดเหรียญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 ทดสอบการท างาน 2 ส่วนคือทดสอบการท างานเซนเซอร์ตรวจจบั
ผา้และทดสอบการแจง้เตือนผ่านแอปพลิเคชนัไลน ์
  

3.1 ทดสอบการท างานเซนเซอร์ตรวจจับผ้า 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบเซนเซอร์ตรวจจบัผา้ 

น ้าหนกัผา้ 
(กโิลกรัม) 

LG Turbo Drum Samsung Diamond Drum 

คร้ังท่ี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2           
4           
6           
8           
10           

หมายเหตุ    คือ ตรวจจบัผา้ได ้และ   คือ ตรวจจบัผา้ไม่ได ้
 
 จากการทดสอบเซนเซอร์ตรวจจบัผา้ในตารางท่ี 1  ท่ีติดตั้งภายใน
เคร่ืองซักผ้ายี่ห้อ LG Turbo Drum และ Samsung Diamond Drum 
เซ็นเซอร์ตรวจจบัผา้ภายในถัง ไม่สามารถตรวจสอบผา้ภายในถังซักได้ 
เม่ือผา้ในถงัซักมีน ้าหนักน้อยกว่า 6 กโิลกรัมได้ อันเป็นผลเน่ืองมาจาก
เคร่ืองซักผา้ทั้ ง 2 เคร่ือง เป็นเคร่ืองซักผา้ท่ีมีถังบรรจุผ้าขนาดใหญ่ มี
ความจุในการซักถึง 10 กโิลกรัม ดงันั้นในการทดสอบการท างานเคร่ือง
ซักผา้ ต่อไปจะใช้เส้ือผา้ท่ีมีน ้ าหนักรวม 6 กโิลกรัม ทุกคร้ัง ในการ
ทดสอบกบัเคร่ืองซักผา้ทั้ง 2 ยี่หอ้ 
 

3.2 ทดสอบการท างานแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 เคร่ืองซักผ้ายีห้่อ LG 
 ผลการทดสอบการท างานของชุดไฟแสดงสถานะการท างาน
เคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญ ยี่หอ้ LG โดยจะท าการทดสอบซ ้ ากนั จ  านวน 5 
คร้ัง ไดผ้ลการท างานดงัแสดงในตารางท่ี 2 และในรูปท่ี 7 แสดงข้อความ
แจ้งสถานะการท างานเคร่ืองซักผา้บนหน้าจอเคร่ืองสมาร์ทโฟน ทั้ง 5 
ขอ้ความ 
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ตารางท่ี 2  ทดสอบการท างานระบบแจง้เตือนผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ 
                 เคร่ืองซักผา้ยี่หอ้ LG 

สถานะเคร่ืองซกัผา้ 
ยีห่้อ LG 

ไฟแสดงสถานะชุดแสดงผล LG ขอ้ความแจง้เตอืน
ผา่น-แอปพลิเค

ชนัไลน์ มีการใชง้าน 
ซกัผา้ 

เสร็จแลว้ 
พร้อม 
ใชง้าน 

หยอดเหรียญ    มีการใชง้าน 
ซักผา้เสร็จ    ซักผา้เสร็จแลว้ 
ซักผา้เสร็จแลว้ 
เวลาผ่านไป 10 นาท ี    ซักผา้เสร็จแลว้ 

ซักผา้เสร็จแลว้ 
เวลาผ่านไป 20 นาท ี    ซักผา้เสร็จแลว้ 

น าผา้ออก    พร้อมใชง้าน 

หมายเหตุ    คือ ไฟสถานะติด  และ    คือ ไฟสถานะดบั 
 

 
รูปท่ี 7  ขอ้ความแจง้สถานะการท างานของเคร่ืองซักผา้ LG  

     บนหนา้จอเคร่ืองสมาร์ทโฟน 
 

3.3 ทดสอบการท างานแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 เคร่ืองยีห้่อ SAMSUNG 
 

ตารางท่ี 3  ทดสอบการท างานระบบแจง้เตือนเคร่ืองซักผา้หยอด 
                 เหรียญผ่านแอปพลิเคชนัไลนเ์คร่ืองซักผา้ยี่หอ้ SAMSUNG 

สถานะเคร่ืองซกัผา้ 
ยีห่้อ SAMSUNG 

ไฟแสดงสถานะชุดแสดงผล SAMSUNG ขอ้ความแจง้เตอืน
ผา่นแอปพลิเค-

ชนัไลน์ มีการใชง้าน 
ซกัผา้ 

เสร็จแลว้ 
พร้อม 
ใชง้าน 

หยอดเหรียญ    มีการใชง้าน 
ซักผา้เสร็จ    ซักผา้เสร็จแลว้ 
ซักผา้เสร็จแลว้ 
เวลาผ่านไป 10 นาท ี    ซักผา้เสร็จแลว้ 

ซักผา้เสร็จแลว้ 
เวลาผ่านไป 20 นาท ี    ซักผา้เสร็จแลว้ 

ซักผา้เสร็จแลว้ 
เวลาผ่านไป 30 นาท ี    ซักผา้เสร็จแลว้ 

น าผา้ออก    พร้อมใชง้าน 

หมายเหตุ    คือ สถานะไฟติด  และ  คือ สถานะไฟดบั 

 
รูปท่ี 8  ขอ้ความแจง้สถานะการท างานเคร่ืองซกัผา้ SAMSUNG 

  บนหนา้จอเคร่ืองสมาร์ทโฟน 
 

 ผลการทดสอบการท างานของชุดไฟแสดงสถานะการท างาน
เคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญ ยี่ห้อ SAMSUNG โดยท าการทดสอบซ ้ ากนั 
จ  านวน 5 คร้ัง ได้ผลการทดสอบดังแสดงในตารางท่ี 3 และในรูปท่ี 8 
แสดงข้อความแจ้งสถานะการท างานเคร่ืองซักผ้าบนหน้าจอเคร่ือง
สมาร์ทโฟน ทั้ง 6 ขอ้ความไดถู้กตอ้ง 
 จากผลการทดสอบระบบแจง้เตือนเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญผ่าน
แอปพลิเคชัน่ไลนส์ามารถท างานไดถู้กตอ้งทั้งหมด โดยเม่ือท าการหยอด
เหรียญเคร่ืองซักผา้ไฟสถานะ “มีการใชง้าน” จะติดสว่างข้ึน ท่ีไฟสถานะ 
”พร้อมใชง้าน” จะดบัลง อีกทั้งยงัแจง้เตือนขอ้ความ “มีการใช้งาน” และ
เม่ือซักผา้เสร็จแลว้ ไฟสถานะ “มีการใชง้าน” จะดบัลง ไฟสถานะ “ซักผา้
เสร็จแลว้” จะติดสว่างข้ึน อีกทั้งมีข้อความแจ้งเตือน “ซักผา้เสร็จแล้ว” 
และจะแสดงเตือนเร่ือยไปทุกๆ 10 นาที เม่ือน าผา้ออกไฟสถานะซักผา้
เสร็จแล้วดับ และไฟสถานะ “พร้อมใช้งาน” ติด อีกทั้ งยงัแจ้งเตือน
ขอ้ความ “พร้อมใชง้าน” 
 

4. บทสรุป 
 สรุปผลการทดสอบระบบแจง้เตือนเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญผ่าน
แอปพลิเคชนัไลน ์สามารถแจง้เตือนผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ ได้ 3 สถานะ 
คือ “มีการใชง้าน” “ซักเสร็จแลว้” และ “พร้อมใชง้าน” โดยสถานะซักผา้
เสร็จแลว้จะแจง้เตือนทุกๆ 10 นาที จนกว่าจะมีการน าผา้ออกจากถังซัก
หมดแลว้ 
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