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ระบบควบคุมการเปrด-ปrดหลอดไฟผ1านเครือข1ายอินเตอร�เน็ตด'วย 
NETPIE 
 
รัตนสดุา สภุดนัยสร1, ธีรถวัลย-  ปานกลาง2, วีรพล วงค-บุดดี1 และ กษิดิ์เดช สันโดษ1 
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บทคัดย1อ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค-เพ่ือสรLางระบบควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟผAานเครือขAายอินเทอร-เน็ต โดยใชL NETPIE เป|น
เว็บเซิร-ฟเวอร- ในการควบคุมการเป�ด – ป�ดหลอดไฟภายในหLองปฏิบัติการฟ�สิกส-และอิเล็กทรอนิกส- (หLอง 993) อาคารคณะ
วิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบLานสมเด็จเจLาพระยา ประกอบดLวยไมโครคอนโทรลเลอร- Node McuV.2 ทํา
หนLาท่ีประมวลผลขLอมูล รับสAงขLอมูลผAานเครือขAายอินเตอร-เน็ต Relay 4 channel Input ใชLไฟเลี้ยง 5V/1A 4 Output 
รAวมกับสวิตช- 2 ทางทําหนLาท่ีเป|นสวิตช-เป�ด-ป�ดอุปกรณ-ใหLแสงสวAางและเซนเซอร- PZEM-004TทําหนLาท่ีวัดกระแส  
แรงดันไฟฟ=า และพลังงานไฟฟ=า ของอุปกรณ-ใหLแสงสวAาง แสดงผลผAานเครือขAายอินเทอร-เน็ต จากผลการทดสอบระบบพบวAา 
ระบบสามารถควบคุมการเป�ด- ป�ด และแสดงสถานะ การเป�ด-ป�ดของหลอดไฟภายในหLองปฏิบัติการฟ�สิกส-และอิเล็กทรอนิกส-
ผAานเครือขAายอินเทอร-เน็ต ไดLท้ังหมด 39 ดวงโดยไมAมีผลกระทบตAอระบบเป�ด-ป�ดหลอดไฟท่ีมีอยูAเดิมภายในหLองปฏิบัติซ่ึงใชL
สวิตช-และจากการเปรียบเทียบการวัดปริมาณกระแสไฟฟ=าของหลอดไฟดLวยแคมปxมิเตอร-ยี่หLอUNI-T รุAน UT210E  กับ
เซนเซอร-วัดกระแสไฟฟ=าท่ีติดตั้งในระบบควบคุมพบวAา หลอดไฟท้ังหมดภายในหLองจํานวน 39 ดวง ใชLกระแสไฟฟ=ารวมท้ังสิ้น 
16 แอมแปร- เมื่อเป�ดพรLอมกันทุกดวง เฉลี่ยหลอดไฟ 1 ดวง ใชLกระแสไฟฟ=า 0.4 แอมแปร-โดยคAาท่ีวัดไดLมีคAาเทAากับคAากระแส
ท่ีวัดไดLจากแคลมปxมิเตอร-ยี่หLอ UNI-T รุAน UT210E 
 
คําสําคัญ: ระบบควบคุม, หลอดไฟ, เครือขAายอินเทอร-เน็ต, ไมโครคอนโทรลเลอร- 
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Abstract 
  The objective of this report is to make a lighting control system via internet by using NETPIE as a 
web server to control lighting in physic and electronic lab (room 993) Science and Technology building 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The system consist of microcontroller Node Mcu V.2 for 
processing and exchanging data through the internet, relay 4 channel input using 5V/1A 4 output along 
with 2-ways switch for switch on-off the light and sensor PZEM-004T for measuring Voltage and electric 
energy of the light. The result will be shown on internet. From the system test result show that the 
lighting control system and on-off status in the physic and electronic lab can be shown up to 39 lights 
and not affect the old switch system. And from comparison of measuring electric current by using UNI-T 
model UT210E clamp meter and electric current sensor of the system give the result all 39 lights use 
electric current up to 16 Ampere when all turn on at the same time. The Average of 1 light use 0.4 
ampere as the same result from clamp meter UNI-T model UT210E. 

 
Keywords: Control System, Lights, Internet Network, Microcontroller 
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1. บทนํา 
 หากกลAาวถึงการควบคุมอุปกรณ-เครื่องใชLไฟฟ=าภายใน
บLานหรือสํานักงาน เชAน อุปกรณ-ใหLแสงสวAางซ่ึงจําเป|นตAอ
การดํารงชีวิตของคนเราในป�จจุบันเป|นอยAางมาก  โดยการ
ควบคุมดังกลAาวสAวนมากยังถูกควบคุมผAานอุปกรณ-ทาง
กายภาพเป|นหลัก เชAน สวิตช- (switch) ซ่ึงบางครั้งไมA
สะดวกสบายและไมAคลAองตัว อีกท้ังหากเป|นอาคารซ่ึงมี
หลายหLอง เชAน อาคารสํานักงาน โรงเรียน โรงแรม  หรือ
สถาบันการศึกษา  ซ่ึงการดูแลระบบไฟฟ=าภายในตัวอาคาร
อาจมีไมAท่ัวถึง  เพราะมีผูLใชLงานท่ีหลากหลายและมีจํานวน
มาก แตAมีคนดูแลจํานวนนLอย บางครั้งอาจพลั้งเผลอ ลืมป�ด
สวิตช-   สิ้นเปลืองพลังงาน  และอาจนํามาสูAการเกิดอัคคีภัย
กAอความสูญเสีย และเสียหายตAอทรัพย-สิน บุคคล  ฯลฯ  
 จากสาเหตุท่ีกลAาวมาขLางตLนจึงมีนักวิจัยคิดประดิษฐ-
ระบบควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟผAานเครือขAายไรLสายเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟผAาน
เครือขAายไรLสาย [1], [2] ซ่ึงการควบคุมตLองอยูAในระยะหAางท่ี
กําหนด  ข้ึนอยูAกับคุณสมบัติของอุปกรณ-ไรLสายท่ีใชLในการ
ควบคุม  ในป! พ.ศ.2555 สุริยา คูณเลสา และภูวนัย ไชย
สิงห-  [3 ] ไดLสรL างระบบระบบควบคุมแสงสวA างผA าน
อินเตอร-เน็ตซ่ึงเป|นการควบคุมแสงสวAางโดยตLองติดตั้งเครื่อง
แมAขAายและสAวนควบคุมรอง (Slave) สามารถควบคุม
หลอดไฟไดL 8 ดวง  
 หLองปฏิบัติการฟ�สิกส-และอิเล็กทรอนิกส- ของสาขาวิชา
ฟ�สิกส- และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร-อิเล็กทรอนิกส- 
คณะวิทยาศาสตร-  มหาวิทยาลัยราชภัฏบLานสมเด็จ
เจLาพระยา หLองปฏิบัติการดังกลAาวนอกจากใชLเป|นหLอง
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภายในสาขาวิชาแลLวยัง
เป|นหLองท่ีใชLจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานของ
คณะวิทยาศาสตร- ไดLแกA รายวิชา ฟ�สิกส- 1 ฟ�สิกส-ท่ัวไป 
ปฏิบัติการฟ�สิกส- 1 สาเหตุน้ีจึงมีผูLใชLงานหLองปฏิบัติการท่ี
หลากหลายและบางครั้งมีการเป�ดหลอดไฟท้ิงไวL ทําใหL
สูญเสียพลังงานโดยไมAจําเป|นผูL วิจัยจึงมีความคิดท่ีจะใชL
ระบบอินเทอร-เน็ตซ่ึงปกติจะเป�ดใชLงานอยูAตลอดเวลาในการ
ควบคุมการทํางานของหลอดไฟภายในหLองปฏิบัติการ
ดังกลAาว  โดยใชL NETPIE เป|นเครื่องแมAขAายท่ีใหLบริการ
สํ าหรั บ อิน เทอร- เ น็ ต  ออฟ ธิ ง  ของ ศูนย- เ ทคโน โลยี

อิเล็กทรอนิกส-และคอมพิวเตอร-แหAงชาติ(Nectec) ซ่ึงเป�ด
ใหLบริการโดยไมAเสียคAาใชLจAาย ในการลดป�ญหาการลืมป�ดไฟ 
และการป�ดไฟไมAครบทุกดวง ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน และ
ยังป=องกันการถูกไฟดูด  และไฟช็อต ขณะท่ีมือเป!ยกนํ้าแลLว
เป�ดสวิตช-ไฟ สามารถตรวจสอบสถานะการเป�ด - ป�ด
หลอดไฟจากทุกท่ีท่ีเช่ือมตAอเครือขAายอินเตอร-เน็ต โดยไมAมี
ผ ล ก ร ะ ทบตA อ ร ะบบ เ ป� ด -ป� ด ไ ฟ ท่ี มี อ ยูA เ ดิ ม ภ าย ใ น
หLองปฏิบัติการ 
  

2. ทฤษฎีและหลักการ 
2.1 อินเทอร�เน็ต ออฟธิง (Internet  of  Thing) 
 เทคโนโลยีอินเทอร-เน็ต  ออฟธิง (Internet of Things , 
ioT) หรือ อินเทอร-เน็ตในทุกสิ่ง หมายถึง การท่ีสิ่งตAางๆ ถูก
เช่ือมโยงทุกสิ่งทุกอยAางเขLาสูAโลกอินเทอร-เน็ต  ทําใหLมนุษย-
สามารถสั่งการ  ควบคุมอุปกรณ-ใชLงานอุปกรณ-ตAางๆ ผAาน
ทางเครือขAายอินเทอร-เน็ต  เชAน การสั่งเป�ด-ป�ด อุปกรณ-
เครื่องใชLไฟฟ=า  รถยนต-  โทรศัพท-มือถือ เครื่องมือสื่อสาร  
เครื่องใชLสํานักงาน  เครื่องมือทางการเกษตร  เครื่องจักรใน
โรงงานอุตสาหกรรม  อาคาร  บLานเรือน  เครื่องใชLใน
ชีวิตประจําวันตAางๆ ผAานเครือขAายอินเทอร-เน็ต  เป|นตLน  
โดยเทคโนโลยีน้ีจะเป|นท้ังประโยชน-อยAางมหาศาล  และ
ความเสี่ยงไปพรLอมๆ กัน เพราะหากระบบรักษาความ
ปลอดภัยของอุปกรณ-และเครือขAายอินเทอร-เน็ตไมAดี จะทํา
ใหLผูL ไมAประสงค-ดี เขLามากระทําการท่ีไมAพึงประสงค-ตAอ
อุปกรณ-ขLอมูลสารสนเทศหรือความเป|นสAวนตัวของบุคคลไดL  
ดังน้ันการพัฒนาไปสูA  อินเทอร-เน็ต ออฟธิง จึงมีความ
จําเป|นตLองพัฒนามาตรการและเทคนิคในการรักษาความ
ปลอดภัยไอทีควบคูAกันไป 
 NETPIE คือ Cloud Platform ใหLบริการสําหรับ
อินเทอร- เ น็ต ออฟธิง โดยอํานวยความสะดวกใหL กับ
นักพัฒนาดLานฮาร-ดแวร-สามารถพัฒนาอุปกรณ- โดยไมAตLอง
ติดตั้งดูแลระบบสื่อสาร  ระบบเซิร-ฟเวอร-  หรือฐานขLอมูล 
โดยการบริหารจัดการระบบเป|นแบบ Plug-and-Play ไมA
ตLอง Configure หรือปรับแตAง ในฝ��งอุปกรณ- NETPIE มี 
Client Library หรือท่ีเรียกวAา Microgear ซ่ึงทําหนLาท่ีสรLาง
และดูแลชAองทางสื่อสารระหวAางอุปกรณ-กับ NETPIE รวมไป
ถึงรักษาความปลอดภัยในการสAงขLอมูล ดLวยการยืนยันตัวตน
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ของอุปกรณ-กับคลาวด-ของ NETPIE โดยการพิสูจน-ตัวตน
ของอุปกรณ-ซ่ึงใชLขLอมูลประกอบกันสามสAวน คือ AppID 
App Key และ Token ทําใหLผูLใชLสามารถกําหนดระดับสิทธ์ิ
การเขLาถึงอุปกรณ- และมีฟ�งก-ชันในการตรวจสอบสถานะ
ของการเช่ือมตAอของอุปกรณ-ทําใหLทราบวAามีอุปกรณ-ใด
ออนไลน-หรือออฟไลน-อยูA Microgear ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใหL
ทํางานไดLกับอุปกรณ-ท่ีหลากหลาย ในสAวนของซอฟต-แวร-ท่ี
ใชLในการพัฒนา ไดLแกA Node.js Python HTML5 Java 
Android C# สําหรับอุปกรณ-ฮาร-ดแวร-ประเภท
ไมโครคอนโทรลเลอร- Microgear เปรียบเสมือน Firmware 
ซ่ึงรองรับ Arduino with Ethernet Shield ESP8266  
Node Mcuเป|นตLน 
 

 
 

รูปท่ี 1 การสื่อสารผAานอุปกรณ-ตAางๆ ดLวย NETPIE 
(ท่ีมา : http://www.innoobec.com/wp-

content/uploads/2017/09/NETPIE-WS_v23.pdf) 
 

 Freeboard เป|น Web Application ท่ีสามารถสรLาง 
Dashboard เพ่ือแสดงผลสําหรับ IoT แอปพลิเคช่ันโดย
สามารถใชLเป|นกระดานสAวนตัว สามารถวางปุ�มกดสวิตช-ไวLใชL
สําหรับควบคุมอุปกรณ- หรือวางหนLาป�ดเพ่ือแสดงผลขLอมูล
ตAางๆ ท่ีไดLจากอุปกรณ-  เชAน เซนเซอร- ในระบบ IoT
นอกจากน้ียังสามารถแสดงผลเป|นกราฟไดL สAวนหนLา
กระดานหรือ Dashboard น้ัน สามารถปรับแตAงไดLโดยงAาย 
เพียงแคAป=อนขLอมูลเขLาหรือกําหนดคําสั่งก็สามารถทํางานไดL 
โดยท่ีผูLใชLไมAจําเป|นตLองเขียน HTML Web Page เองและท่ี
สําคัญคือขLอมูลน้ันมีการอัพเดทแบบ Real-time มีความ
เสถียรและเช่ือถือไดL และเป|น Open-Source ซ่ึงทําใหL
นักพัฒนาสามารถตAอยอดใหLดียิ่งข้ึน 
 

 
 

รูปท่ี 2 Freeboardบน NETPIE 
(ท่ีมา : http://www.innoobec.com/wp-

content/uploads/2017/09/NETPIE-WS_v23.pdf) 
  
2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร� NodeMcu 
 NodeMCU คือ แพลตฟอร-มหน่ึงท่ีใชLชAวยในการสรLาง
งานทางดLานInternet of Things (IoT) ประกอบดLวย 
Development Kit (ตัวบอร-ด) และ Firmware (Software 
บนบอร-ด) ท่ีเป|น open source มีโมดูล WiFi (ESP8266) 
เป|นสAวนสําคัญท่ีใชLเ ช่ือมตAอกับอินเตอร-เน็ต โดยโมดูล
ESP8266 มีอยูAดLวยกันหลายรุAน ซ่ึงการใชLงานมีลักษณะ
คลLายกันไมAแตกตAางกันมากนัก NodeMCU มีลักษณะคลLาย
กับ Arduino คือมีพอร-ต Input Output  และ built in มา
ในตัวสามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ- I/O ไดLโดย
ไมAตLองผAานอุปกรณ-อ่ืนๆ และใชLโปรแกรม Arduino IDE ซ่ึง
มีผูL พัฒนามาสําหรับใชL กับ NodeMCU ทําใหL ใชLภาษา 
C/C++ ในการเขียนโปรแกรมไดL ใชLงานไดL NodeMCU เป|น
ไมโครคอนโทรลเลอร-ท่ีสามารถควบคุมอุปกรณ-อ่ืนๆตาม
ความตLองการของผูLใชLงานไดLหลากหลายชนิด โดยเฉพาะ
เรื่องท่ีเก่ียวขLองกับ IoT เชAนจําลองเป|น Web Server ขนาด
เล็ก การควบคุมการเป�ด-ป�ดไฟผAานอินเตอร-เน็ต WiFi ฯลฯ 
 NodeMCU V.2 เป|นการนําโมดูล ESP8266-12E มาตAอ
รAวมกับชิปแปลงสัญญาณ USB เป|น UART เบอร- CP2102 
ของ Slilcon Lab มีสวิตช-เพ่ือเขLาสูAโหมดโปรแกรมเฟ�ร-มแวร- 
มีขนาดเล็กทําหนLาท่ีเ ช่ือมตAออินเทอร- เ น็ตไรLสายผAาน
สัญญาณไวไฟ (WiFi) มีคุณสมบัติดังน้ี 
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รูปท่ี 3 NodeMCU Devkit
(ท่ีมา : https://iotbytes.wordpress.com/nodemcu

pinout) 
 

1) โมดลู ESP8266-12Eท่ีภายในมีไมโครคอนโทรลเลอร- 
32 บิต หนAวยความจําแบบแฟลช ความจุ 

2) ชิป CP2102 สําหรับแปลงสัญญาณพอร-ต 
UART เพ่ือเช่ือมตAอคอมพิวเตอร-สําหรับโปรแกรมเฟ�ร-มแวร-

3) ใชLไฟเลี้ยงภายนอก +5V มีวงจรควบคุมแรงดันไฟ
เลี้ยงสําหรับอุปกรณ- 3.3V กระแสไฟฟ=าสูงสุด 

4) มีขาพอร-ต SPI สําหรับติดตAอกับ SD 
5) มีสวิตช- RESET และ Flash สําหรับโปรแกรมเฟ�ร-ม

แวร-ใหมA 
6) อินพุตเอาต-พุตดิจิตอล (ลอจิก 3.3V) 
7) มีอินพุตอะนาลอก 1 ชAอง รับแรงดันไฟตรง 

+1Vdc เขLาสูAวงจรแปลงสัญญาณอะนา
ความละเอียด 10 บิต 

 
2.3 เซนเซอร�วัดพลังงานไฟฟ�า PZEM004T
 กระแสไฟฟ=าท่ีถูกปลAอยออกมาจากปลั๊กไฟ จากเตLารับ
ภายในบLาน เป|นไฟฟ=ากระแสสลับท่ีมีแรงดัน 
50Hz กระแสไฟฟ=ารวมท่ีสามารถใชLงานไดLจะข้ึนอยูAกับห
แปลงไฟฟ=าท่ีการไฟฟ=าติดตั้งและตรวจดูเลขทุกเดือน 
ไฟฟ=ากระแสสลับท่ีใชLท่ัวไปตามบLานเป|นระบบไฟฟ=าแบบ 
1 เฟส มี 2 สาย คือ 

1) สายเคอร-เรนต- (Current line : L) 
กระแสไฟฟ=าไหลอยูA หากใชLไขควงวัดไฟทดส
น้ี หลอดไฟท่ีไขควงจะติดสวAางข้ึนมา 

2) สายนิวทรลั (Neutral line : N) 
กระแสไฟฟ=าไหลอยูA แตAจําเป|นตLองมีเพ่ือใหLกระแสไฟฟ=าไหล
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Devkit 
es.wordpress.com/nodemcu-

ท่ีภายในมีไมโครคอนโทรลเลอร- 
บิต หนAวยความจําแบบแฟลช ความจุ 4 เมกะไบต- 

สําหรับแปลงสัญญาณพอร-ต USB เป|น 
เพ่ือเช่ือมตAอคอมพิวเตอร-สําหรับโปรแกรมเฟ�ร-มแวร- 

มีวงจรควบคุมแรงดันไฟ
กระแสไฟฟ=าสูงสุด 800mA 

SD การ 
สําหรับโปรแกรมเฟ�ร-ม

3.3V) รวม 16 ขา 
ชAอง รับแรงดันไฟตรง 0 ถึง 

เขLาสูAวงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป|นดิจิตอล 

PZEM004T 
ไฟฟ=าท่ีถูกปลAอยออกมาจากปลั๊กไฟ จากเตLารับ

ภายในบLาน เป|นไฟฟ=ากระแสสลับท่ีมีแรงดัน 220V ความถ่ี 
กระแสไฟฟ=ารวมท่ีสามารถใชLงานไดLจะข้ึนอยูAกับหมLอ

ท่ีการไฟฟ=าติดตั้งและตรวจดูเลขทุกเดือน ระบบ
เป|นระบบไฟฟ=าแบบ 

Current line : L) - เป|นสายท่ีมี
กระแสไฟฟ=าไหลอยูA หากใชLไขควงวัดไฟทดสอบวัดท่ีสายเสLน

Neutral line : N) - เป|นสายท่ีไมAมี
กระแสไฟฟ=าไหลอยูA แตAจําเป|นตLองมีเพ่ือใหLกระแสไฟฟ=าไหล

ไดLครบวงจร หากนําไขควงวัดไฟทดสอบสายเสLนน้ี หลอดไฟ
ท่ีไขควงจะไมAติดสวAางข้ึนมา 
 สําหรับปลั๊กไฟท่ีมี 3 ขาน้ัน จะประกอบไปดLวยขา 
แตAจะมีสายดิน (Ground) เพ่ิมข้ึนมา เพ่ือใชLป=องกัน
เหตุการณ-บางอยAางท่ีทําใหLเกิดไฟรั่ว
ผูLใชLงานไดL การมีสายดินจะชAวยใหLไฟฟ=าท่ีรั่วเหลAาน้ันไหลลง
ดินแลLวไมAทําใหLช็อตตัวผูLใชLงาน 
 เซนเซอร-วัดพลังงานไฟฟ=า PZEM004T 
สามารถวัดแรงดันไฟฟ=า กระแสไฟฟ=า 
การวัดจะใชLเซนเซอร- PZEM004T
(Current line : L) เพ่ือตรวจวัดแรงดันไฟฟ=า กระแสไฟฟ=า
ท่ีจAายใหLกับอุปกรณ-ไฟฟ=า จากน้ันตัวเซนเซอร-จะใชLคAา
แรงดันไฟฟ=า และกระแสไฟฟ=าท่ีวัดไดLคํา
(P) และวัตต-ช่ัวโมง (Wh) โดยอัตโนมัติ
 

 

รูปท่ี 4 เซนเซอร-วัดพลังงานไฟฟ=า 
 

 เซนเซอร-วัดพลังงานไฟฟ=า (PZEM004T
ไมโครคอนโทรลเลอร- NodeMcu
คุณสมบัติของเซนเซอร-ดังน้ี 
 1) สามารถ วัดแร งดั น ไฟฟ= าของไฟบL าน   วัดคA า
กระแสไฟฟ=าของอุปกรณ-ไฟฟ=าท่ีใชL วัดคAากําลังไฟฟ=า และ
วัดคAากําลังไฟฟ=าตAอช่ัวโมง (Wh) 

2) วัดคAาแรงดันไฟฟ=าไดL 80 –
กระแสไฟฟ=าไดL 0 – 100 A ทํางานไดLท่ีความถ่ี 

3) แยกไฟสูงออกจากไฟต่ําดLวยออปโตL ทํา
จากไฟดูดเมื่อใชLกับไมโครคอนโทรลเลอร-

4) วัดคAากระแสไฟฟ=าดLวย CT Current Transformer
 
 
 
 
 

มกราคม – มิถุนายน 2561 

ไดLครบวงจร หากนําไขควงวัดไฟทดสอบสายเสLนน้ี หลอดไฟ

น จะประกอบไปดLวยขา L N 
เพ่ิมข้ึนมา เพ่ือใชLป=องกัน

กิดไฟรั่ว แลLวเป|นอันตรายตAอ
ผูLใชLงานไดL การมีสายดินจะชAวยใหLไฟฟ=าท่ีรั่วเหลAาน้ันไหลลง

PZEM004T เป|นเซนเซอร-ท่ี
สามารถวัดแรงดันไฟฟ=า กระแสไฟฟ=า ไดLภายในตัวเดียว ใน

PZEM004T ครAอมท่ีสายเคอร-เรนต-
เพ่ือตรวจวัดแรงดันไฟฟ=า กระแสไฟฟ=า

ท่ีจAายใหLกับอุปกรณ-ไฟฟ=า จากน้ันตัวเซนเซอร-จะใชLคAา
แรงดันไฟฟ=า และกระแสไฟฟ=าท่ีวัดไดLคํานวณคAากําลังไฟฟ=า 

อัตโนมัติ 

 

เซนเซอร-วัดพลังงานไฟฟ=า (PZEM004T) 

PZEM004T) เช่ือมตAอบอร-ด
NodeMcu ผAานทาง UART โดยมี

สามารถ วัดแร งดั น ไฟฟ= าของไฟบL าน   วัดคA า
กระแสไฟฟ=าของอุปกรณ-ไฟฟ=าท่ีใชL วัดคAากําลังไฟฟ=า และ

– 260 VAC และวัดคAา
ทํางานไดLท่ีความถ่ี 45 – 65 Hz 

แยกไฟสูงออกจากไฟต่ําดLวยออปโตL ทําใหLปลอดภัย
เมื่อใชLกับไมโครคอนโทรลเลอร- 

CT Current Transformer 
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3. ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 
 ระบบควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟผAานเครือขAาย
อินเทอร-เน็ต โดยใชL NETPIE ผูLวิจัยแบAงสAวนการดําเนินการ
เป|น 2 สAวนไดLแกA การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมการ
เป�ด – ป�ดหลอดไฟและข้ันตอนการออกแบบและสรLางชุด
ควบคุมระบบการเป�ด – ป�ดหลอดไฟโดยภาพรวมของระบบ
ควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟผAานเครือขAายอินเทอร-เน็ต โดย
ใชL NETPIE แสดงไดLดังรูปท่ี 5 
 

 
 

รูปท่ี 5 หลักการทํางานของระบบควบคุมแสงสวAางผAาน
อินเทอร-เน็ต ดLวย NETPIE 

 
 จากรูปท่ี 5 การทํางานของระบบควบคุมการเป�ด- ป�ด
หลอดไฟ เริ่มจากการเขLาเว็บเบราเซอร-จากคอมพิวเตอร-หรือ
สมาร-ทโฟนท่ีเช่ือมตAออินเตอร-เน็ตจากน้ันทําการเขLาไปท่ี
แพลตฟอร-ม NETPIE ดLวย login ท่ีไดLสมัครเขLาใชLงาน และ
เขLาไปท่ีแพลตฟอร-ม NETPIE ท่ีผูLวิจัยไดLสรLางเพ่ือควบคุม
ระบบเป�ด- ป�ดหลอดไฟ แลLวสAงคําสั่งจาก NETPIE เพ่ือ
ควบคุมและสังเกตสถานะเป�ด- ป�ดของหลอดไฟผAาน
อินเตอร-เน็ต 
 
3.1 การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเปrด – ปrด
หลอดไฟ 
 การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเป�ด – ป�ด
หลอดไฟมีการออกแบบพัฒนาโปรแกรมดLวยกัน 2 สAวนคือ 
สA ว น แ ร ก เ ป| น ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม ไ ม โ ค ร 
คอนโทรลเลอร- NodeMCU ในการรับ-สAงคAาการเป�ด-ป�ด
หลอดไฟผAานเครือขAายอินเตอร-เน็ต สAวนท่ี 2 เป|นการสรLาง
หนLาเว็บเพจเพ่ือรับ-สAงคAาการเป�ด-ป�ดหลอดไฟโดยใชL 

Microgear รAวมกับ freeboard ท่ีมีในแพลตฟอร-มของ
NETPIE ซ่ึ งการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเป�ด -ป�ด
หลอดไฟผAานเครือขAายอินเตอร-เน็ตสามารถแสดงไดLดัง     
รูปท่ี 6 
 

 
 

รูปท่ี 6 ผังงานควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟ 
 
 จากรูป 6 การเขียนโปรแกรมระบบควบคุมการเป�ด-ป�ด
หลอดไฟ เริ่มจากระบบรับคAาสวิตช-จากสวิตช- 2 ทางท่ีติดตั้ง
ภายในหLองปฏิบัติการหรือสวิตช-จากเครือขAายอินเตอร-เน็ต
ในเว็บไซต- โดยใชLแพลตฟอร-ม NETPIE สAงสถานะการเป�ด-
ป�ดหลอดไฟไปยังโมดูลรีเลย- 4 ชAอง เพ่ือสั่งใหLหลอดไฟติด-
ดับและแสดงสถานะติดดับบนเครือขAายอินเตอร-เน็ตดLวย
indicator light ใน freeboard ของ NETPIE จากน้ันผูLวิจัย
ใชLเซ็นเซอร-วัดกระแสและความตAางศักย-ท่ีไดLจากการเป�ด
หลอดไฟโดยใชLเซนเซอร-วัดพลังงานไฟฟ=า (PZEM004T) ท่ี
เช่ือมตAอไมโครคอนโทรลเลอร- NodeMCU และสAงคAาการ
แสดงผลปริมาณกระแสไฟฟ= า   ความตA า ง ศักย-และ
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กําลังไฟฟ=าของหลอดไฟผAานเครือขAายอินเตอร-เน็ตโดยใชL 
gauge บน freeboard ของ NETPIE 
 

 
 

รูปท่ี 7 สAวนประกอบเว็บเพจควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟ 
บน freeboard ของ NETPIE 

 
 จากรูป 7 สAวนประกอบการควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟ
ผAานเครือขAายอินเตอร-เน็ตโดยใชL freeboardของ NETPIE 
ประกอบดLวย 
 สAวนท่ี 1 แสดงเวลาและวันท่ีโดยอLางอิงขLอมูลเวลาและ
วันท่ีจาก NETPIE 
 สAวนท่ี 2 สAวนควบคุมการทํางานและแสดงสถานะของ
หลอดไฟ 
 สAวนท่ี 3 สAวนแสดงผลปริมาณทางไฟฟ=าของหลอดไฟ
ไดLแกA กําลังไฟฟ=ากระแสไฟฟ=าและคAาแรงดันไฟฟ=า 
 
3.2 การออกแบบและสร'างชุดควบคุมระบบเปrด-ปrด
หลอดไฟ 
 ชุดควบคุมระบบเป�ด- ป�ดหลอดไฟ ท่ีผูLวิจัยไดLออกแบบ
เพ่ือควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟภายในหLองปฏิบัติการ
ฟ� สิ กส- และ อิ เล็ กทรอนิกส-  (หL อง  993) อาคารคณะ
วิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบLานสมเด็จ
เจLาพระยาไดLออกแบบใหLสอดคลLองกับการใชLงานระบบการ
เป�ด-ป�ดหลอดไฟดLวยสวิตช-ท่ีมีอยูAเดิมภายในหLองปฏิบัติการ 
คือมีสวิตช-เป�ด-ป�ดหลอดไฟ 4 สวิตช- แตAละสวิตช-จะควบคุม
หลอดไฟแตAละแถวซ่ึงมีท้ังหมด 4 แถว ไดLแกA แถวท่ี 1 หนLา
กระดานมีหลอดไฟจํานวนหลอดไฟ 3 ดวง และแถวท่ี 1-3
บริเวณกลางหLองแตAละแถวมีจํานวนหลอดไฟ 12 ดวงรวม
หลอดไฟท้ังสิ้น 39 ดวง โดยชุดควบคุมระบบเป�ด- ป�ด
หลอดไฟท่ีผูLวิจัยออกแบบแสดงไดLดังรูปท่ี 9 
 

 
ก. 

 

 
ข. 

รู ป ท่ี  8 ก . แ ส ด ง ผ ล ก า ร ติ ด ข อ ง ห ล อ ด ไ ฟ ภ า ย ใ น
หLองปฏิบัติการจากการควบคุมผAานเครือขAายอินเตอร- 
       ข.แสดงผลการควบคุมอุปกรณ-และของหลอดไฟ
ผAานเครือขAายอินเตอร- 
 

 
 

รูปท่ี 9 อุปกรณ-ควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟ 
ผAานเครือขAายอินเตอร-เน็ต 
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 จากรูปท่ี 9 หมายเลขท่ี 1 คือเซฟตี้เบรกเกอร- 2P 10-
40A "Panasonic" หมายเลขท่ี 2 คือ PZEM-004T AC 
Digital Power Energy Meter Moduleหมายเลขท่ี 3 คือ
เทอร-มินอลบล็อก 12 ชAอง 25a หมายเลขท่ี 4 คือ
NodeMCU V2 หมายเลขท่ี 5 คือ Switching Power 
Supply3.3v หมายเลขท่ี 6 คือ 4 Channels Relay 
Module (5V) หมายเลขท่ี 7 คือเทอร-มินอลบล็อก 3 ชAอง 
25a  และ หมายเลขท่ี 8 คือ Switching Power Supply 
5vโดยวงจรการเช่ือมตAอของอุปกรณ-แสดงไดLดังรูปท่ี 10 
 

 

รูปท่ี 10 การเช่ือมตAออุปกรณ-ควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟ 
ผAานเครือขAายอินเตอร-เน็ต 

 

 
รูปท่ี 11 ตําแหนAงติดตั้งชุดควบคุมระบบเป�ด - ป�ดหลอดไฟ 

 
4. ผลการทํางาน 
 ผูLวิจัยไดLติดตั้งระบบควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟผAาน
เครือขAายอินเตอร-เน็ตดLวย NETPIEในหLองปฏิบัติการฟ�สิกส-
และอิเล็กทรอนิกส- (หLอง 993) อาคารคณะวิทยาศาสตร-

และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบLานสมเด็จเจLาพระยา
และทดสอบการเป�ด-ป�ดและการสAงสถานะของหลอดไฟ
ภายในหLองและการสAงคAาการแสดงผลปริมาณกระแสไฟฟ=า  
ความตAางศักย-และกําลังไฟฟ=าของหลอดไฟผAานเครือขAาย
อินเตอร-เน็ตไดLผลดังตาราง 
 
ตาราง ท่ี  1 ผลการควบคุมเป�ด -ป�ดหลอดไฟภายใน
หLองปฏิบัติการ 
ตํ าแหน1 ง
หลอดไฟ 

ผลการควบคุมเปrด-ปrด
หลอดไฟ 

 

การแสดงสถานะการติด-
ดับของหลอดไฟผ1าน

อินเตอร�เน็ต 
อินเตอร�เน็ต สวิตช� อินเตอร�เน็ต สวิตช� 

แถวท่ี 1 
(3 ดวง ) � � � � 

แถวท่ี 2 
(12ดวง ) � � � � 

แถวท่ี 3 
(12ดวง ) � � � � 

แถวท่ี 4 
(12ดวง ) � � � � 

แถวท่ี1-4 
(39ดวง ) � � � � 

 

 จากตารางท่ี 1 ระบบควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟผAาน
เครือขAายอินเตอร-เน็ตดLวย NETPIE สามารถควบคุมการเป�ด-
ป�ดหลอดไฟทุกดวงภายในหLองปฏิบัติการดLวยสวิตช-ท่ีอยูA
ภายในหLองและผAานเครือขAายอินเตอร-เน็ตจากเว็บเพจท่ีสรLาง
จาก NETPIE 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบเว็บเบราเซอร-ในการควบคุมเป�ด-
ป�ดหลอดไฟภายในหLองปฏิบัติการผAานเครือขAายอินเตอร-เน็ต 
เว็บเบราเซอร� การแสดงสถานะของ

หลอดไฟ 
การควบคุม เปrด-

ปrด หลอดไฟ 
Internet 

Explorer 11 
แสดงสถานะของ

หลอดไฟไดL 
ควบคุมไดL 

google 
chrome 

แสดงสถานะของ
หลอดไฟไดL 

ควบคุมไดL 

Mozilla 
Firefox 

แสดงสถานะของ
หลอดไฟไดL 

ควบคุมไดL 

Opera แสดงสถานะของ
หลอดไฟไดL 

ควบคุมไดL 
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ตารางท่ี 3 การแสดงผลการวัดปริมาณไฟฟ=าไดLแกA 
แรงดันไฟฟ=า  และกระแสไฟฟ=า จากเซนเซอร-วัดพลังงาน
ไฟฟ=า (PZEM004T) เปรียบเทียบกับแคลมปxมิเตอร-ยี่หLอ 
UNI-T รุAน UT210E 
ตําแหน1ง
หลอดไฟ 

กระแสไฟฟ�า 
(แอมแปร�) 

 

แรงดันไฟฟ�า  
(โวลต�) 

เซนเซอร� แคลมป|
มิเตอร� 

เซนเซอร� แคลมป|
มิเตอร� 

แถวท่ี 1 
(3 ดวง ) 

1.26 1.26 236 235 

แถวท่ี 2 
(12ดวง ) 

4.92 4.93 236 235 

แถวท่ี 3 
(12ดวง ) 

4.92 4.93 236 235 

แถวท่ี 4 
(12ดวง ) 

4.92 4.93 236 235 

แถวท่ี1-4 
(39 ดวง ) 

16.01 16.03 236 235 

 
 จากตารางท่ี 3 กระแสไฟฟ=าและแรงดันไฟฟ=าท่ีวัดไดL
จากเซนเซอร-วัดพลังงานไฟฟ=า (PZEM004T)เปรียบเทียบ
กับแคลมปxมิเตอร-ยี่หLอ UNI-T รุAน UT210E พบวAาปริมาณ
กระแสไฟฟ=ามี เปอร- เ ซ็นต-ความแตกตA าง เฉลี่ ย  0.16 
เปอร-เซ็นต- และแรงดันไฟฟ=ามีเปอร-เซ็นต-ความแตกตAางเฉลี่ย 
0.42 เปอร-เซ็นต- ซ่ึงหลอดไฟแตAละดวงจะใชLกระแสไฟฟ=า
ประมาณ 0.4 แอมแปร-ท้ังน้ีเป|นปริมาณกระแสไฟฟ=าท่ีรวม
บัลลาสต-แลLว ซ่ึงหากคํานวณกําลังไฟฟ=าท่ีใชLในการเป�ด
หลอดไฟจํานวน 39 หลอดพรLอมกันจะมีคAาเทAากับ 
3,767.05 วัตต-โดยเฉลี่ย หากเป�ดหลอดไฟนาน 1 ช่ัวโมงคิด
เป|น 3.77 หนAวย/ยูนิต 
 

5. สรุปผล 
 ระบบควบคุมการเป�ด-ป�ดหลอดไฟผAานเครือขAาย
อินเตอร-เน็ตดLวย NETPIEสามารถควบคุมการเป�ด - ป�ด และ
แส ด ง สถ า นะ  ก า ร เ ป� ด -ป� ด  ขอ งหล อด ไ ฟภ าย ใ น
หLองปฏิบัติการฟ�สิกส-และอิเล็กทรอนิกส-ผAานเครือขAาย
อินเทอร-เน็ต ไดLท้ังหมด 39 ดวงโดยผูLวิจัยไดLออกแบบการ
ติดตั้งระบบใหLไมAกระทบตAอระบบเป�ด-ป�ดหลอดไฟท่ีมีอยูA

เดิมภายในหLองปฏิ บัติ ท่ี ใชLส วิตช-  ซ่ึ งหากพบมีป�ญหา
อินเตอร- เ น็ตลAม ยั งสามารถเป�ด-ป�ดหลอดไฟภายใน
หLองปฏิบัติการผAานสวิตช-ไดLซึ่งกระแสไฟฟ=าและแรงดันไฟฟ=า
ท่ีระบบวัดไดLเมื่อเทียบกับการวัดโดยใชLแคลมปxมิเตอร- มี
เปอร-เซ็นต-ความแตกตAางอยูA ท่ี 0.16% และ 0.42% 
ตามลําดับ และกําลังไฟฟ=าท่ีใชLสําหรับการเป�ดหลอดไฟครบ
ทุกดวงภายในหLองปฏิบัติการซ่ึงมีท้ังสิ้น 39 ดวง โดยเฉลี่ยมี
คAา เทAากับ 3,767.05 วัตต-  หรือใชL ไฟฟ=าในอัตรา 3.77 
หนAวย/ยูนิต ตAอช่ัวโมง 
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