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มีจดหมายหย่อนลงตู้จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น Line ทาให้ไม่พลาดจดหมายสาคัญและจะแจ้งเตือนขึ้นทุกครั้งเมื่อมี
คนมาส่งจดหมายโดย และมีการนาหลักการของเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมาประยุกต์ในการใช้งาน
คณะผู้จัดทาได้ทาการทดลองโครงงานตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line ถือว่าประสบผลสาเร็จ ตามที่ได้คาดหวังไว้ และ
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บทคัดย่อ
โครงงานเรื่องตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line จุดมุ่งหมายเพื่อจะแก้ไขปัญหาเมื่อมีข้อความหรือจดหมายมา
ส่ง และจดหมายเป็นจดหมายสาคัญเร่งด่วน ที่จะต้องอ่าน เพื่อให้ผู้รับจดหมายได้ทราบว่าขณะนี้มีจดหมายมาส่ง
เพื่อให้ผู้รับได้รู้ถึงพัสดุที่มาจะเห็นได้ว่าปัจจุบันคนเรามักนิยมที่จะใช้โทรศัพท์กันมากและเล่น Application Line
กันอยู่แล้ว ผู้จัดทาเลยมีแนวคิดที่จะทาโครงงานตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line โดยนาโปรแกรม Arduino มา
ประยุกต์ใช้กับโครงงาน โดยมีการกาหนดเงื่อนไขของการทางานตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line
ลัก ษณะของโครงงานประกอบด้ วยตู้ จดหมายและอุป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ต่ างๆเมื่ อ มีจ ดหมาย หรื อ
จดหมายผ่านตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุจะแสดงผลแจ้งเตือนขึ้นบน Line Notification หรือกลุ่มLine ที่ผู้ใช้ตั้งไว้
สรุปผลการดาเนินงานของโครงงานตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line ถือว่าประสบผลสาเร็จตามที่ได้คาดหวัง
ไว้ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor
Module เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับว่ามีจดหมายเข้ามาในกล่องเซ็นเซอร์จะตรวจจับวัตถุและส่งข้องความไปยัง Line
Notification
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ABSTRACT
The project about the mailbox notification via Line aims to solve the problem when

The project about the mailbox notification via Line aims to solve the problem when there is a
message. Or a letter to send such as an urgently important letter must read to let the recipient
know that the letter has now been delivered it can be seen that nowadays people tend to use
phones a lot and play Application Line already. The author has an idea to make a project for a
mailbox notification via Line by applying the Arduino program to the project. Or a letter to send
such as an urgently important letter must read to let the recipient know that the letter has now
been delivered It can be seen that nowadays people tend to use phones a lot and play
Application Line already. The author has an idea to make a project for a mailbox notification via
Line by applying the Arduino program to the project.
The nature of the project consists of a mailbox and various electronic devices when
receiving parcels Or mail through the object sensor will display the notification on the Line
Notification or group Line set by the user.
Summary of the results of the mailbox project via Line is considered successful as
expected And it can help resolve issues that occur when the IR Infrared Obstacle Avoidance
Sensor Module detects an object. When the sensor detects that mail has arrived in the box, the
sensor detects the object and sends the message to Line Notification.
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เกี่ยวกับนาโปรแกรม Arduino มาประยุกต์ใช้กับโครงงาน
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
ปัจจุบั นการเขี ยนจดหมายส่ งถึง กันนอกจากจะเชื่อ มโยงความห่ างไกลให้ เข้า มาใกล้ชิ ด หลากหลาย
ข้อความในจดหมายที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของการสื่อสารจากกิจการตู้ไ ปรษณีย์
เสมือนสัญญาลักษณ์ของการไปรษณีย์ไทยที่ติดตั้งให้บริ การรับส่งข่าวสารจากท้องที่ต่าง ๆ เชื่อมโยงถึงกันตลอด
จนถึงปัจจุบันตู้ไปรษณีย์ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบเหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้งานตู้จดหมายเป็นอุปกรณ์
ที่ยังคงมีความจาเป็นสาหรับบ้านเมืองในยุคปัจจุบัน เพื่อใช้รับฝากข่าวสารเอกสารสาคัญที่ถูกส่งมาทางไปรษณีย์
เนื่องจากตู้จดหมายมีลักษณะรูปร่างที่ทึบทาให้ผู้ใช้ไม่สามารถสัง เกตเห็นจดหมายที่มาส่งภายในตู้ไ ด้ จึง ทาให้
จดหมายยังคงค้างอยู่ในตู้รับจดหมายเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้จดหมายสาคัญได้รับความเสียหายปัญหาที่เกิดขึ้น
ดั่งกล่าวจึงได้คิดค้นวิธีป้องกันและการลืมจดหมายในตู้รั บจดหมายโดยทา ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line ขึ้นโดย
ใช้หลักการเช็คจดหมายภายในตู้เมื่อมีจดหมายหย่อนลงตู้จดหมายจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น Line ทา
ให้ไม่พลาดจดหมายสาคัญและจะแจ้งเตือนขึ้นทุกครั้งเมื่อมีคนมาส่งจดหมายโดยการนาหลักการของเซ็นเซอร์
ตรวจจับความเคลื่อนไหวมาประยุกต์ในการใช้งาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน
2. เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่ามีเอกสารมาส่ง
ขอบเขตการวิจัย
1. รับรู้ทันเวลาจดหมายมาส่ง
2. นาความรู้ในชีวิติประจาวันมาประยุกต์ใช้
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องเจาะ คือ กระบวนการตัดเฉือนวัสดุงานออก โดยใช้ดอก สว่าน รูที่ได้จากการเจาะด้วยดอกสว่านจะ
มีลักษณะเป็นรูกลม
NODE MCU AMICA คือ โมดูล Wifi สามารถนาโปรแกรมลงไปได้
Infrared (IR) คือ เป็นเซ็นเซอร์ที่ทางานโดยอาศัยคลื่นเสี่ยง
Application Line คือ แอพพลิชั่นที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ ส่งรูปต่างๆ หรือจะโทรคุยกัน
แบบใช้เสียงก็ได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีจดหมายมาส่ง
2.สามารถตรวจสอบจดหมาย ว่าได้รับจดหมายตรงตามเวลาหรือไม่
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ตารางที่ 1.1 ตารางการดาเนินงานจัดทาโครงการ
ลาดับ

รายการ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1

เลือกหัวข้อโครงงานที่จะจัดทา

2

ออกแบบชิ้นงาน/เสนออ.ที่ปรึกษา

3

วางแผนการดาเนินงาน

4

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

5

จัดทาชิ้นงานและสารนิพนธ์

6

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ

7

ตรวจสอบ/ทดสอบชิ้นงาน

8

นาเสนอผลงาน

9

จัดพิมพ์สารนิพนธ์

10

ส่งมอบชิ้นงาน/เล่มสารนิพนธ์

ภาพที่ 1.1 ชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

3
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 เครื่องเจาะ
งานเจาะจัดเป็นกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะการทางานแบบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ มี
ความสาคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานโลหะ การเจาะเป็น เช่น รูยึดเหล็กดัดประตูหน้าต่างพานพับ กลอน
ประตูบ้าน ตลอดจนชิ้นส่ วนรถจักรยาน รถยนต์ต่ าง ๆ มีรูส าหรับการจั บยึดมากมายในการเจาะรูบนชิ้นงาน
สามารถทาได้ด้วยเครื่องจักรกลหลายชนิด เช่น การเจาะรูบนเครื่องกลึง เครื่องกัด เป็นต้น แต่ในการเจาะรูที่
ประหยัด รวดเร็ว และ นิยมใช้กันมากที่สุด คือ การเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ
2.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจาะ
1. ฐานเครื่อง ( Base ) ทาด้วยเหล็กหล่อ เป็นส่วนรองรับน้าหนักทั้งหมด ของเครื่องจะยึดติด
แน่นบนโต๊ะป้องกันการสั่นสะเทือนในขณะปฏิบัติงาน
2. เสาเครื่องเจาะ ( Column ) จะเป็นเหล็กรูปทรงกระบอกกลวง เป็นส่วนที่ ยึดติดกับฐาน
เครื่อง เพื่อ รองรับชุดหัวเครื่อง และ รองรอบโต๊ะงาน
3. โต๊ะงาน ( Table ) ส่วนใหญ่ทาด้วยเหล็กท่อ เป็นส่วนที่รองรับชิ้นงานที่ จะนามาเจาะ หรือ
อาจ รองรับอุปกรณ์จับยึดสาหรับจับยึดชิ้นงาน เช่น ปากกาจับงาน เป็ นต้น สามารถเลื่อน ขึ้น ลง ได้บ น
เสาเครื่องด้วยการหมุน แขนส่งกาลังด้วยชุดเฟืองสะพาน เมื่อ ได้ตาแหน่งที่ต้องการก็สามารถยึด ให้แน่น
กับเสาเครื่องได้
4. ชุดหัวเครื่อง ( Drilling Head ) จะอยู่บนสุดของเครื่องเจาะ ประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ ที่
สาคัญ ดังนี้
4.1 มอเตอร์ส่งกาลัง ( Motor )
4.2 สายพาน และ ล้อสายพานส่งกาลัง ( Belt & Pulley )
4.3 ฝาครอบ (Pulley Guard ) มีไว้ครอบสายพานเพื่อป้องกันอันตราย
4.4 หัวจับดอกสว่าน ( Drill Chuck ) ใช้จับดอกสว่านก้านตรง ส่วนใหญ่ มีขนาดไม่เกิน
นิ้ว หรือ ประมาณ 12.7 มม.
4.5 แขนหมุนป้อมเจาะ ( Hand Feed Level )
4.6 สวิตซ์ เปิด ปิด
1⁄
2

ภาพที่ 2.1 เครื่องเจาะ
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2.2 NODE MCU AMICA
NODE MCU AMICA คือโมดูล Wifi ที่มีความสามารถพิเศษกว่าโมดูล Wifi ตัวอื่นๆคือมันสามารถนา
โปรแกรมลงไปได้ เ จ้ า บอร์ ด นี้ ถู ก ผลิ ต ขึ้ น ในประเทศจี น แต่ คุ ณ ภาพไม่ จี น ส่ ว นมานั ก พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ห รื อ
โปรแกรมเมอร์มักนาไปใช้ในด้าน Lot Internet of Things กันส่วนใหญ่และยังสามารถนาไปใช้ง านแทน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อีกด้วยเจ้าตัวบอร์ดนี้มีพื้นที่โปรแกรมมากถึง 4 MB ทาให้มีพื้นที่เหลือมากในการเขียน
โปรแกรมลงไปมากพอสมควรเลยทีเดียวและภาษาที่บอร์ดนี้รองรับเช่นภาษาไพธอน C++ จาวาและอีหลายภาษา
NODE MCU AMICA เป็นชื่อของเชิฟไอซีบนบอร์ดของโมดูลซึ่งไอซี NODE MCU AMICA ไม่มีพื้นที่โปรแกรม
Flash memory ในตัวทาให้ต้องใช้ไอซีภายนอก External Flash memory ในการเก็บโปรแกรมที่ใช้การเชื่อมต่อ
ผ่า นโปรโตคอล SPI ซึ่ งสาเหตุนี้ เองทาให้ โ มดู ล NODE MCU AMICA มีพื้ นที่ โปรแกรมมากกว่ าไอซี
ไมโครคอนโทรลเลอร์อื่นๆและมันยังถูกเอาไปรวมกับเจ้าตัว Nod MCU จนกลายเป็น NODE MCU AMICA จาก
โมดูล Wifi ธรรมดากลายเป็นบอร์ดที่รองรับในระบบ Lot Microcontroller และที่สาคัญราคาในท้องตลาดไม่แพง
มากเกินที่จะจับต้องได้เจ้าตัวบอร์ด NODE MCU AMICA นี้ใช้ไฟเพียง 3.3-3.6V. เท่านั่นและกระแสที่โมดูลทางาน
สูงสุดคือ 200 mA การนาไปใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์อื่นที่ใช้แรงดัน 5V. ต้องใช้วงจรแบ่งแรงดันมาช่วยเพื่อไม่ให้
บอร์ดพัง

ภาพที่ 2.2 NODE MCU AMICA
2.3 Adaptor
Adaptor หรือตัวแปลงไฟบ้าน AC เป็นกระแสไฟตรง DC สาหรับเครื่องใช้ไ ฟฟ้าต่างระบบต้อง
ตรวจสอบที่ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าว่านอกจากใช้ไฟ 12V. แล้วยังต้องดูกระแสไฟว่าใช้ไฟกี่แอมป์แปรสมมุติว่ากล้อง
วงจรปิดระบุว่าใช้ไฟ 12V. 2A. 200mA แต่ตัว Adaptor แปลงไฟเป็น 12V รองรับแค่ 1.2A. อย่างนี้เมื่อ
นาไปใช้สักพักอาจจะทาให้ Adaptor ไหม้และเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้สาย สาหรับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ พอร์ต
USB ถือว่าเป็นช่องทางพื้นฐานในการเชื่อมต่อที่สาคัญ ในปัจจุบันนี้เรียกว่าอุปกรณ์ไอทีหลากหลายชนิดจะต้อง
รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย USB ไม่ว่าจะใช้ถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลต่างๆ หรือไว้สาหรับชาร์ จแบตเตอรี่ก็ตามโดยตัว
USB เอง ก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากตั้ง แต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ไม่เพียงแต่รูปร่างเท่านั้น แต่ยัง
เปลี่ยนแปลงในด้านความสามารถในด้านอื่นๆ มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการถ่ายโอนไฟล์ที่รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น และล่าสุดก็มีมาตรฐานการเชื่ อมต่อแบบใหม่อย่าง USB Type-C หรือ USB-C เข้ามาให้ใช้งานกันแล้ว
และต่อไปอุปกรณ์ต่างๆ ก็จะทยอยปรับเปลี่ยนมาใช้ USB Type-C กันมากขึ้นตามลาดับ
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2.4 Application Line
LINE คือแอพพลิเคชั่นที่รวมบริการระหว่าง Messaging และ Voice Over IP แล้วนามาจับเข้าด้วยกัน
จึงทาให้เกิดเป็นแอพพลิชั่นที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ ส่งรูปต่างๆ หรือจะโทรคุยกันแบบใช้เสียงก็
ได้ โดยข้อมูลทั้งหมดไม่ต้องเสียเงิน หากเราใช้งานโทรศัพท์ที่มีแพคเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว แถมยังสามารถใช้
งานร่วมกันระหว่าง iOS และ Android รวมทั้งระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ได้อีกด้วย การทางานของ LINE นั้น มี
ลักษณะคล้าย ๆ กับ WhatsApp ที่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันการใช้งาน แต่ LINE ได้เพิ่มลูกเล่นอื่นๆ เข้ามา
ทาให้ LINE มีจุดเด่นที่เหนือกว่า WhatsApp

ภาพที่ 2.4 Application

Line

2.5 Jumper Wire
ลวดกระโดด (หรือเรียกว่าจัมเปอร์ลวด จัมเปอร์สาย หรือสายเคเบิล) เป็น สายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อหรือ
ขาที่ปลายแต่ละด้าน ซึ่งปกติใช้เชื่อมต่อส่วนประกอบของวงจรต้นแบบหรือวงจรทดสอบอื่น ๆ ภายในอุปกรณ์หรือ
ส่วนประกอบอื่น ๆ โดยไม่ต้องบัดกรี สายไฟกระโดดแต่ละเส้นติดตั้งได้โดยการเสียบ "ขั้วต่อปลาย" ลงในช่องที่มีให้
ในหัวต่อของแผงวงจร หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทดสอบ

ภาพที่ 2.5 Jumper Wire
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. NODE MCU AMICA
2.เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module
3.สายไฟจั้มเปอร์
4.กล่องพลาสติกสาหรับใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ NODE MCU AMICA
5.Adaptor
6.Micco usb tray b
6.ปืนสาหรับยิงกาวแท่ง
7.กาวแท่ง
8.ไขควางแฉก
9.Screw
10.สว่าน
11.ดอกสว่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้ทาวิจัยศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และหลักการทางานของเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared
Obstacle Avoidance Sensor Module โดยออกแบบและทดลองสร้างชิ้นงานตัวอย่าง, นาชิ้นงานตัวอย่างไป
ทดสอบใช้งานเพื่อแก้ปัญหาของชิ้นงานก่อนสร้างชิ้นงานจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้ทาวิจัยได้ทาการสร้างชิ้นงานตัวอย่างและนาไปทดสอบทาการศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับระบบรวมทั้งการทางานของเครื่องเพื่อหาเป็นแนวทางในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในการทางาน
ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์
1. เตรียมตู้ไปรษณีย์ที่จัดเตรียมไว้
2. ทาการเจาะรูที่ตู้จดมายแจ้งเตือนผ่าน Line ตรงตาแหน่งที่ต้องการ
3. นากล่องพลาสติกสาหรับใส่อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ NODE MCU AMICAมาติดตั้งตรงที่ต้องการเจาะรู
ไว้เพื่อร้อยสาย
4. นา NODE MCU AMICA มาประกอบเข้ากับกล่องพลาสติกสาหรับใส่อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ NODE
MCU AMICA
5.นาเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module ติดตั้งด้านในกล่องตู้
จดมายแจ้งเตือนผ่าน Line
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6. นาสายจั้มเปอร์ 3 เส้น มาต่อเข้า NODE MCU AMICA เพื่อเชื่อมต่อกลับ IR Infrared Obstacle
Avoidance Sensor Module โดยวิธีการเข้าสายดังนี้ สายเส้นที่ 1 สีเหลือง หัวสายเข้าช่อง D4 โดยเชื่อมต่อ
ปลายสายเข้ากับช่อง OUT สายเส้นที่ 2 สีแดง โดยเชื่อต่อหัว สายเข้ากับช่อง 3V3. โดยเชื่อมต่อปลายสายเข้ากับ
ช่อง VCC สายเส้นที่ 3 สีดา โดยเชื่อมต่อหัวสายเข้ากับช่อง GND โดยเชื่อต่อปลายสายสายเข้ากับช่อง GND
7. นา NODE MCU AMICA มาเชื่อมต่อกับ PORT Micro USB Type B โดยทาการเชื่อมต่อเข้ากับ
คอมพิวเตอร์
8. ทาการเปิดโปรแกรม Arduino เพื่อทาการเขียนคาสั่งลงบน NODE MCU AMICA
9. ทาการทดสอบ
วิธีการใช้งาน
1. ทาการเสียบสาย MicoUSB
2. ใช้มือถือค้นหา Wifi ของตู้จดมายแจ้งเตือนผ่าน Line
3. ทาการ Configre Wifi
4. เลือก Wifi ที่จะทาการเชื่อมต่อสัญญาน Internet
5. ทาการใส่ Passwoed Wifi
6. ทาการ Connex
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ทดลองครั้งที่1
จากการทดลองการทางานของตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line ผลการทดลองเครื่องมีดังนี้
1. ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line ไม่สามารถใช้งานในพื้นที่ไม่มีสัญญาน Internet
ปัญหา
1. เพราะตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line จาเป็นต้องใช้สัญญาน Internet เพื่อ รับส่งขอมูล
วิธีแก้ไข
1. จัดเตรียมหาอุปกรณ์ที่มีสัญญาน Internet หรือพื้นที่ ที่มี WiFi
ทดลองครั้งที่2
1. ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line ใช้งานได้ตามปกติ ในพื้นที่ ที่มี Internet
ข้อดี
1. รู้ทันเมื่อจดหมายมาส่ง
2. ใช้งานง่าย
3. สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้
ข้อเสีย
1. ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line ไม่สามารถใช้งานในพื้นที่ไม่มีสัญญาน Internet
2. ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line ไม่สามารถใช้ในพื้นที่ ที่มีความชื้นมากๆหรือมีน้าฝนได้
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลอภิปราย
ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line สามารถ ตรวจสอบจดหมายที่หยอดลงตู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยัง มี
ขอบเขตในการใช้งานอยู่ ควรใช้งานตามคาแนะนา และต้องตรวจเช็ค บารุงรักษาทุกครั้ง และสามารถเคลื่อนย้าย
หรือติดตั้งตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line ได้อย่างสะดวกรวดเร็วถ้ามีการบารุงรักษาตามคู่มือไม่นาไปใช้หรื อติดตั้ง
แบบผิดๆตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Lineก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ลักษณะการใช้งาน
1. ตรวจสอบสภาพเครื่อง
2. พร้อมใช้งานได้ทีนที
ประสิทธิภาพการใช้งาน
1. สามารถตรวจสอบวัตถุได้อย่างรวดเร็ว
2. สามารถตอบสนองทันเวลาเมื่อมีจดหมาย
3. อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
ข้อเสนอแนะ
1. โครงงานเล่มนี้สามารถนาไปเป็นสื่อการเรียนการสอนได้
2. ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line ควรบารุงรักษาเป็นประจาเพื่อการใช้งานได้อย่างยาวนาน
3. ก่อนเปิดใช้งานตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line ควรตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมให้เรี ยบร้อยก่อนการใช้
งาน
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บรรณานุกรม
ความเป็นมาอีเล็กทรอนิกส์ http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/6/nanoelectonic/nanoelectronic1.htm
ความเป็นมาของเหล็ก http://th.wikipedia.org/wiki/เหล็ก
สังกะสี https://th.wikipedia.org/wiki/สังกะสี
พลาสติก https://th.wikipedia.org/wiki/พลาสติก
เครื่องเจาะ https://sites.google.com/site/prakasittid3qqq/si-xen-si/kheruxng-ceaa
เครื่องเชื่อม https://th.wikipedia.org/wiki/การเชื่อม
กระจก https://th.wikipedia.org/wiki/กระจก
NODE MCU AMICA https://www.allnewstep.com/article/30/nodemcu-esp8266-esp8285-arduino1-esp8266-คือ
Infrared (IR) https://th.wikipedia.org/wiki/อินฟราเรด
Jumper Wire https://en.wikipedia.org/wiki/Jump_wire
Adaptor https://isecosmetic.com/wiki/Adapter
Software Arduino https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
Computer https://th.wikipedia.org/wiki/คอมพิวเตอร์
QR COAD https://isecosmetic.com/wiki/QR_code
Application Line https://th.wikipedia.org/wiki/ไลน์_(โปรแกรมประยุกต์)
Hot melt glue gun https://en.wikipedia.org/wiki/Hot-melt_adhesive
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน

:
:
:

นายวีระศักดิ์ พรมลี
25 พฤษภาคม 2538
1/306 ซอย เทศบาลบางปู 72 ตาบลท้ายบ้าน อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
โทรศัพท์ 062-7042191

ที่ทางาน

:

บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน) 406-7 หมู่ 7ถนน สุขุมวิท ตาบล บางปู
ใหม่ อาเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 102820
โทรศัพท์ 0-2323-9692 แฟกซ์ 0-2323-9577

การศึกษา

:

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกระบบ
อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี พ.ศ. 2560
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

:
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน

:
:
:

นายธนบดินทร์ ที่อุปมา
28 พฤศจิกายน 2543
599 เด่นชัยคอนโด ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
โทรศัพท์ 095-4742453

การศึกษา

:

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

:
:

