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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีน าเสนอชุดควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านสัญญาณ 
WiFi โดยในบทความจะประกอบไปด้วยการออกแบบชุดควบคุม  
การสร้างชุดควบคุม และการทดลองใช้งาน ซ่ึงผลท่ีได้นั้นชุดควบคุม
สามารถควบคุมการ เ ปิด -ปิดหลอดไฟผ่าน เว็บบราว เซอร์และ 
ผ่านทางสวิตช์ โดยมีตวั โมดูล WiFi เป็นตวัควบคุมการท างานและเป็น
ตวัเช่ือมต่อกับสัญญาณ WiFi เพ่ือรอค าสั่งเปิด-ปิดท่ีถูกส่งมาจาก 
เว็บบราวเซอร์ผ่านทางสัญญาณ WiFi เพ่ือไปควบคุมการท างานของ 
ตัวโซลิดสเตตรี เลย์ ให้ เ ปิด -ปิดหลอดไฟตาม ท่ีได้ รับค าสั่ งม า  
อีกทั้งยงัสามารถควบคุมผ่านทางสวิตช์ท่ีอยู่บนชุดควบคุมได้อีกทาง  
ใน 1 ชุดจะมีสวิตช์ด้วยกนั 3 สวิตช์ สวิตช์ตวันึงสามารถควบคุมโหลด 
ไดสู้งสุด 440 W  
 

ค าส าคญั: เวบ็บราวเซอร์ , ไวไฟโมดูล , โซลิดสเตตรีเลย ์
 

Abstract 
 This article presents the turning on and turning off control unit of 
the light which can be controlled via WiFi. The design, the fabrication and 
the test of this control unit will be intruduced, respectively. From the test, 
it was found that the control unit was able to turn on and turn off the light 
via web browser and the light switch. A WiFi module was connected to 
WiFi signal and followed the command from web browser which will 
cause the solid state relay to turn on and turn off the light. In another way, 
the WiFi module was also able to rule the control unit which composed of 
three swithes those can control the maximum of 440W of the load. 
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1. บทน า 
 ปั จ จุบันก าร เ ปิด -ปิ ดหลอดไฟภายในสถ าน ท่ี ต่ า งๆ  จะ มี 
การใช้งานเป็นการเปิด-ปิดหลอดไฟแบบสวิตช์ไฟ ซ่ึงปัญหาท่ีพบเจอ 
ก็คือในการใช้งานแต่ละคร้ังต้องใช้เวลา จึงท าไม่สะดวกต่อการดูแล 

ให้ได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้ นจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างชุดควบคุมเปิด-ปิด
หลอดไฟผ่านสัญญาณ WiFi โดยสามารถควบคุมเปิด-ปิดผ่านทางเว็บ
บราวเซอร์ได้ เพ่ือช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากการเปิด-ปิดหลอดไฟแบบ
สวิตช์ไฟ และอ านวยความสะดวกให้กับผู ้ใช้งาน ในกรณีท่ีลืมปิด
หลอดไฟหรือตอ้งการเปิดหลอดไฟเม่ือไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีนั้น โดยการ
ออกแบบของชุดควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟชุดน้ีจะออกแบบคล้ายกับ
บล็อกไฟตามท่ีอยู่อาศัยทั่วไป โดยใช้เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติในการสร้าง
ตวัเคร่ืองประกอบไปดว้ยฝาปิดบล็อกชุดควบคุมกบัไส้บล็อกชุดควบคุม 
และใช้บอร์ด Node MCU ESP8266 [1] ใช้งานเป็นตวัเช่ือมต่อกับ
สัญญาณ WiFi และคอยควบคุมการท างานของตวัโซลิดสเตตรีเลย์ให้
ท  างานตามท่ีไดรั้บค าสั่งจากผูใ้ช้งาน โดยสามารถควบคุมการเปิด-ปิดได ้
2 ระบบ คือ ผา่นทางสวิตช์ท่ีอยูบ่นชุดควบคุมและผ่านทางเวบ็บราวเซอร์ 
ซ่ึงได้ท  าการทดลองท่ีร้านรุ่งเจริญพลาสติกจริง ได้ทดลองควบคุมเปิด-
ปิดไฟกบัชุดควบคุมทั้งหมด 4 ชุด ในบทความน้ีจะได้ท  าการศึกษาการ
ท างานของบอร์ด Node MCU ESP8266 กบัสัญญาณ WiFi เพ่ือควบคุม
การเปิด-ปิดหลอดไฟ ซ่ึงในปัจจุบนัมีการใช้งานสัญญาณ WiFi กนัอยา่ง
แพร่หลาย  
 

2. หลักการและการออกแบบชุดควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟ
ผ่านสัญญาณ WiFi  

 การท างานของชุดควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านสัญญาณ WiFi โดย
มีการใช้งานบนเวบ็บราวเซอร์ สั่งงานผ่านบอร์ด Node MCU ESP8266 
ควบคุมโซลิดสเตตรีเลยใ์ห้เปิด-ปิดไฟได ้พร้อมทั้งแจง้สถานะการเปิด-
ปิดไฟจากสวิตช์จากกล่องชุดควบคุมบนหนา้เวบ็บราวเซอร์ 
 

 
 

รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมการท างาน 
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 การท างานดงักล่าวน้ี หากใชง้านสวิตช์ไฟแบบสมัผสัท่ีหนา้กล่อง
ชุดควบคุมจะมีการส่งสญัญาณผา่นบอร์ด Node MCU ESP8266 ให้
แสดงบนหนา้เวบ็บราวเซอร์ และรอรับขอ้มูลท่ีไดม้าจากเวบ็บราวเซอร์
ผา่นสญัญาณ WiFi ท  าการประมวลผลเพื่อไปควบคุมการเปิด-ปิดใหก้บั
หลอดไฟติดและดบั ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากหนา้เวบ็หรือจากสวิตช์ไฟ
แบบสมัผสั แสดงดงัรูปท่ี 1 
 

2.1 ออกแบบบลอ็กชุดควบคุม 
 การออกแบบบล็อกชุดควบคุม จะมีการออกแบบส่วนหนา้กากและ
ภายในของชุดควบคุม ซ่ึงน าไปใช้ทดแทนบล็อกไฟแบบติดตั้งภายนอก
หรือเรียกว่าบล็อกลอย โดยหน้ากากของบล็อกชุดควบคุมมีขนาดกวา้ง 
70 mm ยาว 120 mm และหนา 8 mm ส่วนภายในบล็อก มีขนาดกวา้ง 70 
mm ยาว 120 mm และหนา 39 mm ดงัแสดงในรูปท่ี 2 เม่ือประกอบทั้ง
สองช้ินเขา้ด้วยกนัแล้ว ดงัแสดงในรูปท่ี 3 ภายในบล็อกออกแบบให้
สามารถติดตั้งวงจรแปลงแรงดนัท่ีมีขนาดกวา้ง 45 mmยาว 70 mm และ
วงจรชุดควบคุมท่ีมีขนาดกวา้ง 65 mm ยาว 100 mm ได ้
 

 
(ก) หนา้กากฝาปิดบล็อก 

 
(ข) ภายในบล็อก 

รูปท่ี 2  บล็อกชุดควบคุมท่ีสร้างดว้ยเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ 
 

 
 

รูปท่ี 3 ชุดควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านสญัญาณ WiFi 

 
รูปท่ี 4  การออกแบบหนา้ล็อกอิน 

 

 
รูปท่ี 5 การออกแบบหนา้ควบคุม 

2.2 การออกแบบหน้าเวบ็บราวเซอร์ 

 การออกแบบหนา้เวบ็บราวเซอร์ มีดว้ยกนั 2 ส่วน คือ ส่วนส าหรับ
หน้าล็อกอินท่ีใช้ยืนยนับุคคลท่ีเขา้ไปใช้งานกบัส่วนหน้าควบคุมท่ีใช้
ส าหรับการควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟ สามารถออกแบบไดด้งัน้ี 

 หนา้ล็อกอิน เป็นหน้าท่ีใช้ยืนยนับุคคลท่ีเขา้ไปใช้งานควบคุมการ
เปิด-ปิดหลอดไฟ เพ่ือความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช้งาน 
โดยสร้างเป็นไฟล ์HML จากนั้นท าการออกแบบหนา้ล็อกอินให้สามารถ
กรอก Username และ Password เพื่อเขา้ระบบล็อกอิน แสดงดงัรูปท่ี 4  
 หน้าควบคุม เป็นหน้าท่ีใช้ส าหรับการควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟ
ผ่านเว็บบราวเซอร์ ในหน้าเว็บบราวเซอร์จะออกแบบมีรูปสวิตช์ท่ีใช้
ส าหรับเล่ือนเพื่อเปิด-ปิดหลอดไฟ พร้อมแสดงสถานะของหลอดไฟ ซ่ึง
มีการออกแบบไวส้ าหรับเช่ือมต่อชุดควบคุมการเปิด-ปิดไฟ 4 ชุด แสดง 
ดงัรูปท่ี 5  
 

2.3 การออกแบบวงจร 
 วงจรท่ีออกแบบส าหรับชุดควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านสัญญาณ 
WiFi มีดว้ยกนั 2 วงจร คือ วงจรแปลงแรงดนั และวงจรชุดควบคุม 
 วงจรแปลงแรงดัน  คือ  วงจร ท่ีใช้แปลงแรงดันจากไฟ ฟ้า
กระแสสลบั (VAC) เป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (VDC) เพ่ือแปลงแรงดนั
ให้เหมาะสมบอร์ด Node MCU ในวงจรประกอบดว้ยโมดูลท่ีใช้แปลง
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แรงดนัไฟฟ้า 220 VAC เป็น 5 VDC กระแส 4.8 A และโซลิดสเตตรีเลย ์ซ่ึง
ท าหนา้ท่ีเปิด-ปิด แรงดนัไฟฟ้า 220 VAC ให้กบัหลอดไฟ แสดงดงัรูปท่ี 6 
 วงจรชุดควบคุม เป็นวงจรท่ีใชใ้นการควบคุมและสัง่การท างาน
ต่างๆ ของเคร่ืองประกอบไปดว้ยโมดูลบอร์ด Node MCU ESP8266 ท่ี
ใชโ้ปรแกรม Arduino IDE ในการพฒันาโคด้การควบคุมโซลิดสเตต-
รีเลยเ์พื่อเปิด-ปิดไฟ ผ่านเครือข่ายสัญญาณ WiFi บนหนา้เวบ็บราวเซอร์
และสวิตช์แบบสมัผสับนหนา้กล่องชุดควบคุม  แสดงดงัรูปท่ี 7 
 

 
รูปท่ี 6  วงจรแปลงแรงดนั

 

รูปท่ี 7 วงจรชุดควบคุม 

 

 

รูปท่ี 8  วงจรแปลงแรงดนัสร้างเสร็จแลว้ 
 

ตารางท่ี 1  ระยะเวลาหน่วงการควบคุมเปิด-ปิดไฟ ผา่นทางสวิตช์สมัผสั 

ล าดบัสวิตช ์
เวลาเฉล่ีย (วินาที) 

การเปิด การปิด 
สวิตชท่ี์ 1 1.74 1.80 
สวิตชท่ี์ 2 2.26 2.41 
สวิตชท่ี์ 3 3.28 2.72 

3. การสร้างและการทดสอบ 
 การสร้างชุดควบคุมแบ่งออกได ้3 ส่วน คือ ส่วนกล่องชุดควบคุม, 
ส่วนวงจร และส่วนเว็บบราวเซอร์ กล่องชุดควบคุม จะมีหน้ากากปิด
บล็อกและภายในบล็อก ซ่ึงสร้างดว้ยเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ [2] ข้ึนรูปช้ินงาน
ให้เป็นบล็อกพลาสติกชนิด ABS มีคุณสมบติัเหนียวและทนความร้อน
ไดดี้ แสดงดงัรูปท่ี 2  
 ในส่วนของวงจรพิมพ์แบ่งออกด้วยกัน 2 วงจร คือวงจรแปลง
แรงดนักบัวงจรชุดควบคุม โดยการสร้างวงจรพิมพด์ว้ยการกดัดว้ยน ้ ายา
ผิวทองแดง ท าการเจาะรูขาอุปกรณ์ แล้วน าอุปกรณ์มาใส่ตามช่องท่ีได้
เจาะไวแ้สดงดงัรูปท่ี 8  
 น าบล็อกชุดควบคุมท่ีสร้างโดยเคร่ืองพิมพ ์3 มิติกบัแผน่วงจร PCB 
ทั้งแผ่นวงจรแปลงแรงดันและแผ่นวงจรชุดควบคุมมาประกอบเข้า
ด้วยกัน โดยให้แผ่นวงจรแปลงแรงดันอยู่ด้านในสุดของบล็อกชุด
ควบคุมและให้แผ่นวงจรชุดควบคุมอยู่ด้านหน้าสุดของบล็อกควบคุม
แลว้น าหน้ากากปิดฝาบล็อกมาปิดให้เรียบร้อย แสดงดงัรูปท่ี 3 และใน
ส่วนของเว็บบราวเซอร์ เม่ือท าการออกแบบเรียบร้อยแล้ว จะตอ้งอพั
โหลดไฟลข้ึ์นบนอินเทอร์เน็ต โดยผ่านทางโปรแกรม File Zilla [3] โดย
จะตอ้งท าการสมคัร Host ผ่านทาง www.hostinger.in.th เม่ือท าการ
สมคัรเรียบร้อยแล้วจะได้ ช่ือ Host เพ่ือน าไปกรอกในโปรแกรม File 
Zilla หลงัจากนั้น จึงเลือกไฟล์ท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้ท าการกดอพัโหลด
ข้ึนไปในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลงัจากนั้นท าการทดลองเปิดเวบ็
บราวเซอร์ท่ีไดอ้อกแบบไวบ้นอินเทอร์เน็ต จะปรากฎหน้าล็อกอินข้ึนมา 
แสดงดงัรูปท่ี 9 เม่ือกรอก username และ password ถูกตอ้งจะปรากฎ
หนา้เมนูข้ึนมา แสดงดงัรูปท่ี 10 
 เม่ือน าชุดควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟท่ีสร้างเสร็จแล้วน าไปติดตั้ง
แทนสวิตช์ไฟชุดเดิมท่ีมีอยู่ โดยการถอดชุดสวิตช์เดิมออก และป้อน
ไฟเล้ียงวงจรชุดควบคุมหลอดไฟ ดงัแสดงในรูปท่ี 11 และท าการทดลอง
ผ่านสวิตช์สัมผสัท่ีบล็อกควบคุมดงัในรูปท่ี 12 และทดลองผ่านทางเวบ็
บราวเซอร์ ท่ีเว็บไซต ์www.lighting-control.pe.hu ผ่านทางบราวเซอร์ 
Google Chrome แสดงดงัรูปท่ี 13 จากตารางท่ี 1 แสดงระยะเวลาหน่วง
การควบคุมเปิด-ปิดไฟ ผ่านทางสวิตช์สัมผสั พบว่าเวลาท่ีใช้ในการ
ควบคุมให้หลอดไฟติดหรือดบันั้นข้ึนอยูก่บัความเร็วของสัญญาณ WiFi 
เม่ือเทียบเวลากบัการควบคุมผ่านทางเวบ็บราวเซอร์ ดงัแสดงในตารางท่ี 
2 จะใชเ้วลานานกวา่การควบคุมผา่นสวิตช์สมัผสั  
 

ตารางท่ี 2  ระยะเวลาหน่วงควบคุมเปิด-ปิดไฟ ผา่นทางเวบ็บราวเซอร์ 

ล าดบัสวิตช ์
เวลาเฉล่ีย (วินาที) 

การเปิด การปิด 
สวิตชท่ี์ 1 2.84 2.00 
สวิตชท่ี์ 2 3.79 3.40 
สวิตชท่ี์ 3 4.11 4.30 

Gnd 
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 เม่ือท าการทดลองเปิดหลอดไฟผ่านทางสวิตช์สัมผสัหรือผ่านทาง
เวบ็บราวเซอร์ เม่ือควบคุมเปิด-ปิดสวิตช์สวิตช์ใดๆ ก็ตาม ท่ีหน้าเวบ็จะ
แสดงสถานะของหลอดไฟท่ีต าแหน่งสวิตช์นั้นๆ ดว้ย โดยจะแสดงใน
รูปแบบขอ้ความสั้นๆ ท่ีต  าแหน่งด้านขวามือของสวิตช์เล่ือนเปิด-ปิด 
เช่นสถานะข้อความ “On” หมายถึงเปิดสวิตช์ หากสถานะขอ้ความ 
“Off” หมายถึเปิดสวิตช์ ทางดา้นขวาของหน้าเวบ็ควบคุม เช่นเดียวกนั
หากสั่งปิดหลอดไฟผ่านทางสวิตช์สัมผสัหรือทางเว็บบราวเซอร์ จะ
แสดงสถานะ Off  ไดมี้การออกแบบให้มีปุ่ มเลือกการควบคุมการเปิด-
ปิดไดท้ั้งหมด 4 ชุด หมายถึงต่อใช้งานชุดควบคุมร่วมกนัไดท้ั้งหมด 4 
ชุด (ใชท้ดแทนไดก้บั 12 สวิตช์)  
 

 
รูปท่ี 9  หนา้เวบ็ล็อกอิน 

 

 
รูปท่ี 10  หนา้เวบ็เมนู 

 

 
(ก) สวิตช์ชุดเดิมก่อนติดตั้ง 

 
(ข) กล่องชุดควบคุมท่ีติดตั้งใหม่ 

รูปท่ี 11  การติดตั้งใชง้านชุดควบคุม 

 
รูปท่ี 12  การทดสอบใชง้านชุดควบคุมผา่นสวิตช์สมัผสั 

 

 
รูปท่ี 13  การทดสอบใชง้านชุดควบคุมผา่นทางเวบ็บราวเซอร์ 

 

4. บทสรุป 
 ชุดควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านสัญญาณ WiFi ท่ีน าเสนอน้ี 
ส าม า ร ถน า ม า ค วบ คุ ม เ ปิ ด -ปิ ดห ลอด ไฟ ในสถ าน ท่ี จ ริ ง ไ ด ้ 
จากผลการทดลองพบว่า เ ม่ือควบคุมเปิด -ปิดหลอดไฟผ่านทาง 
สวิตช์สัมผัสท่ีอยู่บนบล็อกกล่องชุดควบคุม สามารถสั่งเ ปิด-ปิด
หลอดไฟไดต้ามปกติ เช่นเดียวกบัการควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านทาง
เวบ็บราวเซอร์ โดยสวิตชห์น่ึงตวันั้นสามารถควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟท่ี
มีโหลดไดสู้งสุด 440 W และการควบคุมผ่านทางเวบ็บราวเซอร์นั้นจะมี
ระบบรักษาความปลอดภยั ซ่ึงจะให้ผูใ้ช้พิมพ ์username และ password  
ให้ถูกตอ้งก่อน จึงจะสามารถเขา้ไปควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟได ้ 
 การควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านทางสวิตช์สัมผสัและทางเว็บ
บราวเซอร์สามารถควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟได้ถูกตอ้งทั้ง 4 ชุด โดยใน
แต่ละชุดสามารถควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า ได ้3 จุดดว้ยกนั  
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