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บทคดัย่อ 
บทความ น้ีน า เสนอการพัฒนาชุดควบคุมการเปิด -ปิด

หลอดไฟผ่านเว็บ เพ่ือน ามาใช้ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟทางเดินทั้ง   
3 ชั้ นของอาคารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยออกแบบให้สามารถควบคุมการ   
เ ปิด -ปิดหลอดไฟได้ทั้ งโดยการควบคุมผ่านอินเทอร์เ น็ตบนเว็บ          
และสามารถควบคุมผ่านสวิตซ์แบบสัมผสัท่ีอยูบ่นบล็อกชุดควบคุมได้
แมไ้ม่มีสญัญาณอินเทอร์เน็ต 

ชุ ดควบ คุ ม เ ปิ ด -ปิ ดหลอดไฟผ่ าน เ ว็บ ท่ีพัฒนา ข้ึน น้ี                 
มีส่วนประกอบส าคญั 4 ส่วน คือ Node MCU ESP8266, Arduino Nano 
V3.0, Solid State Relay, และสวิตซ์แบบสัมผสั โดยน ามาประกอบเป็น
วงจรส าหรับควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านอินเทอร์เน็ตบนเว็บ         
ในส่วนหนา้เวบ็บราวเซอร์ไดก้  าหนดให้มีการ Login เพื่อเป็นระบบรักษา
ความปลอดภยัแก่ผูใ้ชง้าน 

 
ค าส าคญั: ชุดควบคุม สวิตซ์แบบสมัผสั อินเทอร์เน็ต 
 

Abstract 
 This paper presents a development of web-based lighting 
control system for controlling lighting switches along the third floor 
corridor of the electronic building, faculty of engineering, Rajamangala 
University of Technology Pra Nakhon. The proposed lighting control 
system can both turn on or turn off light bulbs using the web-based 
control or touch switches that installed on the control block in the case 
of the internet signal is not detected. 
 The lighting control system composed of four key 
components which are Node MCU ESP8266, Arduino Nano V3.0, 
Solid State Relay, and touch switches. In addition, the user login is 
required for the security of the web-based control. 
 

Keywords:  Control system, Touch switches, Internet 
 

1. บทน า 
ปัจจุบนักระแสนิยมในการใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก   

ในชีวิตประจ าวนัผ่านโครงข่ายทางด้านโทรคมนาคมเพ่ิมข้ึนเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในรูปแบบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สามารถเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ท าให้ผูใ้ช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จากระยะไกลได ้ 

ดังนั้ นผู ้จ ัดท าจึงสนใจท่ีจะพฒันาชุดควบคุมการเปิด-ปิด
หลอดไฟผา่นเวบ็ เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้งานแก่ผูใ้ช้ทั้งการใช้
งานตามปกติและการใชง้านระยะไกล ประกอบกบัการท่ีผูจ้ดัท  าไดศึ้กษา
ปริญญานิพนธ์ชุดควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านอินเทอร์เน็ตของ 
นางสาวภัทรวดี จ  านงและนายชาญชัย ไม้งาม สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2560 ซ่ึงได้สร้างอุปกรณ์เพ่ือใช้ควบคุม
การเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบ WiFi 
ท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่ระบบในเวบ็ไซตท่ี์สร้างข้ึนเพ่ือเปิด-ปิดหลอดไฟ และ
ควบคุมผ่านทางสวิตซ์ท่ีอยูบ่นชุดควบคุมได้ แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ การ
เปิด-ปิดหลอดไฟผ่านทางสวิตช์จะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าหากไม่ได้
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ดังนั้นผูจ้ดัท  าจึง
ประสงค์จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการพฒันาชุดควบคุมน้ีข้ึน โดย
ออกแบบให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านอินเทอร์เน็ตและ
สามารถควบคุมผ่านสวิตซ์แบบสัมผสัท่ีอยูบ่นบล็อกชุดควบคุมไดแ้มไ้ม่
มีสญัญาณอินเทอร์เน็ต  
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2. หลักการท างานและการออกแบบชุดควบคุมการเปิด-ปิด
หลอดไฟผ่านเวบ็ 

การท างานของชุดควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านเว็บ 
ประกอบดว้ยส่วนหลกัๆ คือ วงจรชุดควบคุมประกอบดว้ย Node MCU 
ESP8266, Arduino Nano 3.0 และ Solid State Relay เป็นส่วนท่ีมีหน้าท่ี
คอยควบคุมการท างานของเคร่ืองทั้งหมด โดยจะรอรับขอ้มูลท่ีมาจาก
โทรศพัทส์มาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา ผ่านเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ี
เช่ือมต่อกบัสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือรอรับสัญญาณท่ีมาจากสวิตช์ไฟ
แบบสัมผัส แล้วมาท าการประมวลผลเ พ่ือไปควบคุมการเปิด-ปิด
หลอดไฟ สรุปการท างานไดต้ามบล็อกไดอะแกรม ดงัรูปท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมของชุดควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผา่นเวบ็ 

 

2.1 ออกแบบวงจรชุดควบคุม 
วงจรชุดควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านเว็บประกอบด้วย

วงจรทั้งหมด 4 วงจร แสดงดงัรูปท่ี 2  
1. บอร์ด Node MCU ESP8266 ท าหน้าท่ีรับและส่งค าสั่ง

ควบคุมผา่นเวบ็  
2. บอร์ด Arduino Nano ท  าหน้าท่ีรับค าสั่งจาก Node MCU 

ESP8266 และสวิตซ์แบบสมัผสั เพื่อน ามาประมวลผล 
3. โมดูล Solid State Relay ท าหน้าท่ีรับค าสั่งควบคุมท่ีผ่าน

การประมวลผลของบอร์ด Arduino Nano เพื่อเปิด-ปิดหลอดไฟ  
4. สวิตซ์แบบสัมผสั 1 และสวิตซ์แบบสัมผสั 2 ท าหน้าท่ี

รับค าสัง่เปิด-ปิดหลอดไฟจากการสมัผสัสวิตช์ของผูใ้ชง้านโดยตรง 
5. โมดูล Switching HA05N48 ท าหน้าท่ีแปลงไฟจาก        

220 VAC เป็น 5 VDC / 4.8 A ใช้เป็นแหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าให้บอร์ด 
Arduino Nano V3.0, Node MCU ESP8266 และสวิตซ์แบบสัมผสั 
ตามล าดบั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2  วงจรชุดควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านเวบ็ 
 

2.2 การออกแบบโครงสร้างของบลอ็กชุดควบคุม 
การออกแบบโครงสร้างของบล็อกชุดควบคุมจะใช้โปรแกรม 

Solid works โดยลกัษณะของบล็อกชุดควบคุมจะเป็นแบบบล็อกลอย
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ีเป็นหน้ากากปิดฝาบล็อกกับส่วนท่ีเป็นตัว
บล็อก โดยส่วนท่ีเป็นหน้ากากปิดฝาบล็อกจะติดตั้งโมดูลสวิตช์แบบ
สัมผสัไวด้้านหลงัและส่วนท่ีเป็นตวับล็อก ซ่ึงภายในจะถูกบรรจุด้วย
วงจรชุดควบคุมและวงจรแปลงไฟ ดังแสดงในรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 
ตามล าดบั 

 

 
รูปท่ี 3 ส่วนท่ีเป็นหนา้กากปิดฝาบล็อก 
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รูปท่ี 4 ส่วนท่ีเป็นตวับล็อกท่ีบรรจุวงจรชุดควบคุมและวงจรแปลงไฟ 

 

2.3 การตดิตั้งและการทดสอบ 
ชุดควบคุมการเปิด -ปิดหลอดไฟผ่านเว็บท่ีได้พัฒนาข้ึน 

สามารถติดตั้งแทนต าแหน่งสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟท่ีมีใช้อยู่
เดิมได้โดยตรง เน่ืองจากผู ้จดัท าได้ออกแบบให้มีขนาดของบล็อกลอย
และจุดยดึสกรูของบล็อกลอยให้เขา้กนัไดก้บับล็อกลอยขนาดมาตรฐานท่ี
มีใชอ้ยูท่ ัว่ไป ดงัแสดงในรูปท่ี 5 
 

 
รูปท่ี 5  การติดตั้งชุดควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผา่นเวบ็ 

 

2.4 การทดสอบชุดควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟกรณีไม่ผ่านเวบ็ 
เม่ือท าการสัมผสัสวิตช์ไฟท่ีชุดควบคุมหน้ากล่อง จะมีไฟ

แสดงผลสีเขียวปรากฏข้ึนบนสวิตช์ท่ีถูกสัมผสั ซ่ึงหมายถึงสวิตช์นั้นได้
ถูกเปิดและท าให้หลอดไฟท่ีถูกควบคุมดว้ยสวิตช์ตวัน้ีติดสว่างข้ึน หาก
สัมผสัท่ีสวิตช์อีกคร้ัง ไฟแสดงผลสีเขียวบนสวิตช์สัมผสัก็จะดบัลงและ
หลอดไฟท่ีถูกควบคุมดว้ยสวิตช์ตวัน้ีก็จะดบัลงด้วย ซ่ึงในการเปิดหรือ

ปิดหลอดไฟจะใชเ้วลาในการติดหรือดบัของหลอดไฟเฉล่ียอยูท่ี่ 2 วินาที 
ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบชุดควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผา่นสวิตช์ 
                 แบบสมัผสั 

 
 

2.5 การทดสอบชุดควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟกรณีผ่านเวบ็ 
เม่ือป้อน Username และ Password ถูกตอ้ง เวบ็ไซตจ์ะแสดง

หนา้เวบ็แสดงดงัรูปท่ี 6 ทางดา้นซา้ย ให้เลือกหวัขอ้การเปิด-ปิดหลอดไฟ 
 

 
รูปท่ี 6 หนา้เวบ็ไซตก์ารเลือกหวัขอ้ในการเปิด-ปิดหลอดไฟ 

 
ในการเปิดหรือปิดหลอดไฟผ่านหน้าเว็บไซต์จะใช้เวลาใน

การติดหรือดบัของหลอดไฟเฉล่ียอยูท่ี่ 11 วินาที ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบชุดควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผา่นเวบ็ 

 
 

3. สรุป 
จากการทดสอบชุดควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านเว็บ 

พบว่าชุดควบคุมท่ีพัฒนาข้ึนสามารถเปิด-ปิดหลอดไฟของอาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ไดท้ั้ง 3 ชั้นตามท่ีออกแบบไว ้ผลการทดสอบการควบคุม
กรณีผ่านเว็บจะใช้เวลาในการติดหรือดับของหลอดไฟเฉล่ียอยู่ ท่ี           
11 วินาที ส่วนการควบคุมกรณีไม่ผ่านเวบ็นั้นก็ยงัสามารถใช้สวิตซ์แบบ
สมัผสัท่ีอยูบ่นบล็อกชุดควบคุมไดต้ามปกติแมไ้ม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
โดยไม่เกิดปัญหาและใช้ระยะเวลาในการติดหรือดบัของหลอดไฟเฉล่ีย
อยูท่ี่ 2 วินาที ดงันั้นจะเห็นไดว้่าชุดควบคุมท่ีพฒันาข้ึนสามารถเปิด-ปิด
หลอดไฟทั้งกรณีผา่นเวบ็และกรณีไม่ไดผ้า่นเวบ็ไดเ้ป็นผลส าเร็จตรงตาม
วตัถุประสงคข์องโครงงาน 
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