
บทความวจิยั                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มทร.พระนคร คร้ังท่ี 4   
Proceedings of the 4th RMUTP Conference on Engineering and Technology  
 

ระบบควบคุมป้ายแสดงข้อความไฟวิง่แอลอดีีผ่านเวบ็ 
A Web-Based LED Scrolling Text Display Control System  

 

วตัถาภรณ์ บุตรราช1 นายพีระพัฒน์ ช่ืนภริมย์1 นายพงษ์ศิริ อาจสด1 กจิจา ลักษณ์อ านวยพร2 ฉัตรแก้ว จริยตันติเวทย์2 และณฐัชมัย ลักษณ์อ านวยพร3  
นกัศึกษา1 อาจารย์2 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร E-mail: kitja.l@rmutp.ac.th  
อาจารย์3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร E-mail: natchamai.l@rmutp.ac.th  
 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการออกแบบและสร้างระบบควบคุมป้าย

แสดงขอ้ความไฟว่ิงแอลอีดีผ่านเว็บ โครงสร้างของระบบประกอบดว้ย 
Raspberry Pi3 Model B เป็นตวัควบคุมการรับส่งขอ้ความระหว่างเว็บ
ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยไวไฟและป้ายไฟว่ิงแอลอีดี และควบคุมการ
แสดงผลของป้ายแอลอีดีดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC32mx250f128b 
ส่วนป้ายแสดงขอ้ความไฟว่ิงแอลอีดีประกอบด้วยโมดูล LED display 
full color panel  

ทั้งน้ีผลการทดลองของระบบพบว่า ระบบสามารถแสดง
ขอ้ความและสีของตวัอกัษร เวลา อุณหภูมิ ความช้ืน และสัญลกัษณ์พิเศษ
ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีโดยมีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 

 
ค าส าคญั: แอลอีดี ไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมผา่นเวบ็ 
 

Abstract 
 This article presents the design and construction of               
a web-based LED scrolling text display control system. The structure of 
the proposed system composed of three keys components.               
First, Rasberry Pi3 Model B is the controller for transmitting and 
receiving texts from the control web to the scrolling LED display via 
WiFi. Second, the microcontroller PIC32mx250f128b control the LED 
displaying texts. Third, the scrolling LED display is the LED display 
full color panel modules. 
 The experimental results show that the scrolling LED 
display shows the exactly matched text message and color, time, 
temperature, humidity and extra symbols with the web control. The 
proposed system is user-friendly and facilitate users. 
 
Keywords:  LED, Microcontroller, web-based control 
 

1. บทน า 
การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารนั้นมีหลากหลายช่องทาง 

การประชาสัมพนัธ์ผ่านป้ายไฟแอลอีดี เป็นท่ีนิยมใช้อยา่งแพร่หลายใน
ปัจจุบนั แต่การควบคุมป้ายไฟแอลอีดี โดยผ่านสายน าสัญญาณแบบเดิม
ไม่สะดวกในหลายดา้น ผูจ้ดัท  าจึงไดอ้อกแบบสร้างป้ายไฟว่ิงแอลอีดีผ่าน
เว็บ โดยมีเว็บเบราว์เซอร์เป็นตวัควบคุมการตั้งค่าข้อความต่างๆ ผ่าน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีไดแ้ก่ โทรศพัทส์มาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
เ พ่ือให้ เ กิดความสะดวกในการใช้งานป้ายไฟว่ิงแอลอีดีในงาน
ประชาสมัพนัธ์ไดส้ะดวกข้ึน โดยป้ายไฟว่ิงแอลอีดีผ่านเวบ็ท่ีพฒันาข้ึนน้ี
สามารถป้อนขอ้ความได ้27 ตวัอกัษร  
 

2. การออกแบบป้ายไฟวิง่แอลอดีผ่ีานเวบ็ 
การออกแบบป้ายไฟว่ิงแอลอีดีผ่านเวบ็แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ส่วนโครงสร้างและส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนโครงสร้าง
มีความยาวดา้นนอกของเคร่ือง 2,450 มม. ความสูง 356 มม. และมีความ
ยาวด้านในของเคร่ือง 2,048 มม . ความสูง 256 มม. ส่วนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ออกแบบโดยใช้บอร์ด Raspberry Pi3 Model B แบบ
ส าเร็จรูป และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  PIC32mx250f128b ใช้
เซนเซอร์วดัอุณหภูมิและความช้ืน SHT-15 ใช้ Switching Power Supply 
ท าหน้าท่ีแปลงไฟจาก 220 Vac เป็น 5 Vdc เพ่ือจ่ายก าลงัไฟฟ้าแรงดนั    
5 Vdc ไปยงับอร์ด Model LED display 
 

2.1 การท างานของป้ายไฟวิง่แอลอดีผ่ีานเวบ็ 
เม่ือเปิดเคร่ือง หนา้จอท่ีใช้ควบคุมการตั้งค่าขอ้ความตวัอกัษร

จะแสดงหน้าเว็บส าหรับป้อนค่าตวัอกัษร เพ่ือให้ผูใ้ช้งานท าการตั้งค่า
ขอ้ความ และตรวจการตั้งค่าข้อความตวัอกัษรว่ามีการใส่ขอ้ความจาก
ผูใ้ช้งานหรือไม่ ถ้ามีการใส่ข้อความก็จะท าการส่งข้อมูลไปยงับอร์ด
ควบคุม เพื่อท าการประมวลผลและแปลงขอ้มูลท่ีได้ส่งไปยงับอร์ด LED 
เพ่ือแสดงขอ้ความตวัอกัษรต่อไป แต่ถา้ไม่มีการตั้งค่าขอ้ความตวัอกัษร
และไม่มีการใส่ขอ้ความก็จะไม่มีการส่งขอ้มูลไปแสดงผลยงับอร์ด LED 
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และรอจนกว่าจะมีการตั้งค่าและใส่ข้อความจากผู ้ใช้งาน การท างาน
ทั้ งหมดของป้ายไฟว่ิงแอลอีดีผ่านเว็บแสดงโดยแผนผงัการท างาน        
ดงัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 แผนผงัการท างานของป้ายไฟว่ิงแอลอีดีผา่นเวบ็ 

 

2.2 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท างานของป้ายไฟวิ่งแอลอีดี
ผ่านเวบ็ 

การท างานของป้ายไฟว่ิงแอลอีดีผ่านเว็บ จะแบ่งภาคการ
ท างานเป็น 5 ส่วน แสดงดงัรูปท่ี 2 ดงัน้ี 

1) ส่วนตั้งค่าขอ้ความ ใช้โน้ตบุ๊กหรือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน 
ท าหนา้ท่ีรับขอ้มูล การล็อกอิน การเพ่ิมขอ้ความ การเลือกสีของตวัอกัษร 
การเลือกทิศทางการเคล่ือนท่ี การเลือกความเร็วในการเคล่ือนท่ี การเลือก
แสดงเวลา อุณหภูมิ และความช้ืน  

2) ส่วนรับขอ้มูลจากเวบ็และประมวลผล  ใช้ Raspberry Pi3 
model B (1) ท  าหน้าท่ีส่งขอ้มูลไปยงัมอนิเตอร์โมดูล จอ LCD และใช ้
Raspberry Pi3 model B (2) ส่งขอ้มูลไปยงับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

PIC32mx250f128b  
3) ส่วนวดัอุณหภูมิและความช้ืน ใช้เซนเซอร์วดัอุณหภูมิและ

ความช้ืน SHT15 ท าหน้าท่ีวดัค่าอุณหภูมิและความช้ืนส่งไปยงับอร์ด 
Raspberry Pi 3 Model B (2)  

4) ส่วนประมวลผล  ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

PIC32mx250f128b ท  าหน้าท่ีแปลงรูปแบบข้อมูล (Format) ท่ีได้จาก
บอร์ด Raspberry Pi3 model B (2) ให้เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการ
แสดงผลส าหรับบอร์ด LED  

5) ส่วนแสดงผล ใช้มอนิเตอร์โมดูลจอ LCD และบอร์ด LED 
ท  าหนา้ท่ีแสดงผลตวัอกัษร  
 

 
รูปท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมการท างานของป้ายไฟว่ิงแอลอีดีผ่านเวบ็ 

 

2.3 การออกแบบโครงสร้างป้ายไฟวิง่แอลอดีผ่ีานเวบ็ 
การออกแบบโครงสร้าง ใช้โปรแกรม Solidworks 2014      

ในการออกแบบโครงสร้างทั้ งหมดของป้ายไฟว่ิงแอลอีดีผ่านเว็บ 
ประกอบด้วยแผ่นอะคริลิค บอร์ด LED และโครงสร้างเคร่ืองแสดง      
ดงัรูปท่ี 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 โครงสร้างของป้ายไฟว่ิงแอลอีดีผา่นเวบ็ 
 

2.4 การออกแบบเวบ็แอปพลเิคชัน 
ในการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันของป้ายไฟว่ิงแอลอีดีผ่าน

เวบ็ ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver หน้าเวบ็แอปพลิเคชนัท่ี
ออกแบบแสดงดงัรูปท่ี 4 
 

แผ่นอะคริลคิ 

บอร์ด LED 
โครงสร้างเคร่ือง 
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รูปท่ี 4 ลกัษณะเวบ็แอปพลิเคชนั 

 

3. การทดสอบการท างานของป้ายไฟวิง่แอลอดีผ่ีานเวบ็ 
การทดสอบการท างานของป้ายไฟว่ิงแอลอีดีผ่านเว็บ จะท า

การทดสอบการท างานในส่วนต่าง ๆ ท่ีได้ออกแบบไว ้คือการแสดง
ขอ้ความ การเพ่ิมขอ้ความ การแสดงสีของตวัอกัษร ทิศทางการเคล่ือนท่ี
ของข้อความ ความเร็วในการเคล่ือนท่ี การแสดงเวลา อุณหภูมิและ
ความช้ืน โดยแสดงผล 4 รูปแบบ ดงัรูปท่ี 5 ถึงรูปท่ี 8 ตามล าดบัดงัน้ี 

 

3.1 การทดลองการแสดงผล 4 รูปแบบจากป้ายไฟวิง่แอลอดี ี
1) แสดงขอ้ความว่ิงจากขวาไปซา้ย ดงัรูปท่ี 5 
 

 
รูปท่ี 5 แสดงขอ้ความว่ิงจากขวาไปซา้ย 

 

2) แสดงขอ้ความ อุณหภูมิ และความช้ืน ดงัรูปท่ี 6 
 

 
รูปท่ี 6 แสดงขอ้ความ อุณหภูมิและความช้ืน 

 

3) แสดงขอ้ความ อุณหภูมิ ความช้ืนและเวลา ดงัรูปท่ี 7 
 

 
รูปท่ี 7 แสดงขอ้ความ อุณหภูมิ ความช้ืนและเวลา 

 

4) แสดงขอ้ความ อุณหภูมิ ความช้ืน เวลาและสัญลกัษณ์  
พิเศษ ดงัรูปท่ี 8 

 

 
รูปท่ี 8 แสดงขอ้ความ อุณหภูมิ ความช้ืน เวลาและสญัลกัษณ์พิเศษ 

3.2 ผลการทดสอบการท างานจากป้ายไฟวิง่แอลอดีี 
การทดสอบการแสดงผลจ านวน 10 ขอ้ความ พบว่าป้ายไฟว่ิง

แอลอีดี สามารถแสดงข้อความและแสดงผลในส่วนต่าง ๆ ตามท่ีได้
ก  าหนดไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบการแสดงขอ้ความ การเลือกทิศทางการเคล่ือนท่ี

และความเร็วในการเคล่ือนท่ีของขอ้ความ 

 
 

ขอ้ความท่ี 3 และ 5 ในช่องแสดงผลจากล่างข้ึนบนไม่สามารถ
แสดงขอ้ความได้ครบถ้วนทั้งขอ้ความเน่ืองจากขอ้ความมีความยาวเกิน 
27 ตวัอกัษร ตวัอย่างการแสดงผลขอ้ความท่ี 3 จากป้ายไฟว่ิงแอลอีดี 
แสดงดงัรูปท่ี 9 

 

 
รูปท่ี 9 การแสดงขอ้ความจากล่างข้ึนบนกรณีท่ีมีตวัอกัษรเกินก าหนด 

 

4. สรุป 
ระบบควบคุมป้ายแสดงข้อความไฟว่ิงแอลอีดีผ่านเว็บ           

ท่ีออกแบบและสร้างข้ึนน้ีสามารถแสดงผลข้อความ สีของตัวอกัษร     
ทิศทางการเคล่ือนท่ี รวมทั้ งสามารถแสดง เวลา อุณหภูมิ ความช้ืน      
และสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามรายละเอียดท่ีก าหนด     
ท  าให้สามารถน าป้ายไฟว่ิงแอลอีดีท่ีพฒันาข้ึนน้ีไปใช้ประโยชน์ในงาน
ประชาสมัพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งดีโดยมีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 
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