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Arduino ESP8266 (NodeMCU) 
 

 
 

หมายเหตุ  
 ขอ้มูลในน้ีคดัลอกมาจากเวบ็ไซต ์ หลายแห่ง (ดูอา้งอิงตอนทา้ย)  หา้มน าไปใชอ้า้งอิงต่อ  ถา้จะ
อา้งอิงให ้อา้งอิงจากแหล่งตน้ก าเนิด   เครดิตทั้งหมดเป็นของแหล่งขอ้มูลท่ีอา้งอิง 
ขอ้มูลในน้ีน ามาใชเ้พื่อประกอบการเรียนการสอนวชิา อฟ.444 ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอตัโนมติั  ของ
คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เท่านั้น 
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1. โมดูลไวไฟ ESP8266 

 
ผูส้ร้างชิพ  ESP คือคุณ Teo Swee Ann ชาวสิงคโปร์แห่งบริษทั Espressif System    โดยในโมดูล

ประกอบดว้ย ชิป  Microcontroller + WiFi Module ราคาถูก เพียง 100 กวา่  ดงันั้นตวัมนัสามารถโปรแกรม
ลงไปได ้ท าใหส้ามารถน าไปใชง้านแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ไดเ้ลย และมีพื้นท่ีโปรแกรมท่ีมากถึง 4MB 
ท าใหมี้พื้นท่ีเหลือมากในการเขียนโปรแกรมลงไป 
 
ESP8266 เป็นช่ือของชิปไอซีบนบอร์ดของโมดูล ซ่ึงไอซี ESP8266 ไม่มีพื้นท่ีโปรแกรม (flash memory) ใน
ตวั ท าใหต้อ้งใชไ้อซีภายนอก (external flash memory) ในการเก็บโปรแกรม ท่ีใชก้ารเช่ือมต่อผา่น
โปรโตคอล SPI ซ่ึงสาเหตุน้ีเองท าใหโ้มดูล ESP8266 มีพื้นท่ีโปรแกรมมากกวา่ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์
เบอร์อ่ืนๆ 
 
ESP8266 ท างานท่ีแรงดนัไฟฟ้า 3.3V - 3.6V การน าไปใชง้านร่วมกบัเซ็นเซอร์อ่ืนๆท่ีใชแ้รงดนั 5V ตอ้งใช้
วงจรแบ่งแรงดนัมาช่วย เพื่อไม่ใหโ้มดูลพงัเสียหาย กระแสท่ีโมดูลใชง้านสูงสุดคือ 200mA ความถ่ีคริสตอล 
40MHz ท าใหเ้ม่ือน าไปใชง้านอุปกรณ์ท่ีท างานรวดเร็วตามความถ่ี เช่น LCD ท าใหก้ารแสดงผลขอ้มูล
รวดเร็วกวา่ไมโครคอนโทรลเลอร์ยอดนิยม Arduino มาก 
 
ขาของโมดูล ESP8266 แบ่งไดด้งัน้ี 
 

 VCC เป็นขาส าหรับจ่ายไปเขา้เพื่อใหโ้มดูลท างานได ้ซ่ึงแรงดนัท่ีใชง้านไดคื้อ 3.3 - 3.6V 
 GND 
 Reset และ CH_PD (หรือ EN) เป็นขาท่ีตอ้งต่อเขา้ไฟ + เพื่อใหโ้มดูลสามารถท างานได ้ทั้ง 2 ขาน้ี

สามารถน ามาใชรี้เซ็ตโมดูลไดเ้หมือนกนั แตกต่างตรงท่ีขา Reset สามารถลอยไวไ้ด ้แต่ขา CH_PD 
(หรือ EN) จ าเป็นตอ้งต่อเขา้ไป + เท่านั้น เม่ือขาน้ีไม่ต่อเขา้ไฟ + โมดูลจะไม่ท างานทนัที 

 GPIO เป็นขาดิจิตอลอินพุต / เอาตพ์ุต ท างานท่ีแรงดนั 3.3V 
 GPIO15 เป็นขาท่ีตอ้งต่อลง GND เท่านั้น เพื่อใหโ้มดูลท างานได้ 
 GPIO0 เป็นขาท าหรับการเลือกโหมดท างาน หากน าขาน้ีลง GND จะเขา้โหมดโปรแกรม หากลอย

ไว ้หรือน าเขา้ไฟ + จะเขา้โหมดการท างานปกติ 
 ADC เป็นขาอนาล็อกอินพุต รับแรงดนัไดสู้งสุดท่ี 1V ขนาด 10 บิต การน าไปใชง้านกบัแรงดนัท่ี

สูงกวา่ตอ้งใชว้งจรแบ่งแรงดนัเขา้ช่วย 
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ESP8266 รุ่นทีนิ่ยมใช้งาน 
ESP8266 มีอยูด่ว้ยกนัประมาณ 14 รุ่น (ในตอนท่ีเขียนบทความ) รุ่นท่ีนิยมใชง้านมีดว้ยกนัดงัน้ี 
 
ESP-01 

 
 

รุ่น ESP-01 เป็นรุ่นท่ีเหมาะส าหรับการเรียนรู้ และเหมาะส าหรับน าไปใชง้านงานท่ีโปรแกรมเล็กๆ มีขา
ทั้งหมด 8 ขา ไดแ้ก่ VCC CH_PD Reset Rx Tx GPIO0 GPIO2 และ GND โมดูลน้ีท างานไดค้่อนขา้งท่ีจะชา้
มาก หากมีการเขียนโปรแกรมท่ีไม่รัดกุมพอ หรือมีค าสั่งท างานมากๆ 
 

 
 

ESP-03 

 
มีลกัษณะคลา้ยๆกบัรุ่น ESP-01 แต่มีจ านวนขาเพิ่มข้ึนมา รวมทั้งหมด 14 ขา มีขาใชง้านได ้13 ขา (อีก 1 ขา
เป็นขาวา่ง) มีขาส าหรับเสาอากาศอยูข่าท่ี 14 สามารถต่อเสาอากาศเพิ่มไดเ้พื่อใหส้ามารถรับสัญญาณไดดี้ข้ึน 
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ESP-07 

 
ESP-07 เป็นโมดูลท่ีมีแผเ่หล็กครอบป้องกนัสัญญาณรบกวน และมีขาเพิ่มเป็น 16 ขา มีขา GPIO ท่ีใชง้านได ้
7 ขา ไดแ้ก่ 2 4 5 12 13 14 16 สามารถใชง้านเป็นดิจิตอลอินพุตเอาตพ์ุตได ้ส่วนขา Tx Rx เป็นขาส าหรับต่อ
ซีเรียลพอร์ต ขา GPIO0 ส าหรับเลือกโหมด GPIO15 ตอ้งต่อลงกราวด์ไวเ้สมอ ขา CH_PD ต่อเขา้ไฟ + ขา 
Reset สามารถปล่อยวา่งไวไ้ด ้
 
ESP-12 
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ESP-12 จะมีขาใชง้านแบบเดียวกบั ESP-07 เพียงต่อเสาอากาศเปล่ียนเป็นแบบลายทองแดงบน PCB รุ่นน้ี
นิยมใชง้านมากในการทดลองหรือพฒันา เน่ืองจากไม่ตอ้งต่อเสาอากาศเพิ่มข้ึนมา มีความสเถียร และ
ความเร็วในการด าเนินการโปรแกรม เท่ากบั ESP-07 
 
ESP-12e 

 
 

ESP-12e เป็นรุ่นท่ีอพัเกรดมาจาก ESP-12 โดยเพิ่มขาตรงส่วนทา้ยของแผน่ปร้ิน 6 ขา ไดแ้ก่ SCLK MOSI 
MISO ซ่ึงเป็นขาท่ีใชเ้ช่ือมต่อผา่นโปรโตคอล SPI เน่ืองจากในรุ่นอ่ืนๆตอ้งใชข้า GPIO อ่ืนๆในการใช้
โปรโตคอล SPI เม่ือมีขาเพิ่มข้ึนมาท าใหไ้ม่ตอ้งใช ้GPIO อ่ืนๆ ท าใหป้ประหยดัขาใชง้านไปได ้
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ESP8266 มี Feature อะไรบา้ง ? 
 SDIO 2.0, SPI, UART 
 32-pin QFN package 
 Integrated RF switch, balun, 24dBm PA, DCXO, and PMU 
 Integrated RISC processor, on-chip memory and external memory interfaces 
 Integrated MAC/baseband processors 
 Quality of Service management 
 I2S interface for high fidelity audio applications 
 On-chip low-dropout linear regulators for all internal supplies 
 Proprietary spurious-free clock generation architecture 
 Integrated WEP, TKIP, AES, and WAPI engines 

 
สเปก  

 802.11 b/g/n 
 WiFi Direct (P2P), soft-AP 
 Integrated TCP/IP protocol stack 
 Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network 
 Integrated PLLs, regulators, DCXO and power management units 
 +19.5dBm output power in 802.11b mode 
 Power down leakage current of <10uA 
 Integrated low power 32-bit CPU could be used as application processor 
 SDIO 1.1/2.0, SPI, UART 
 STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO 
 A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4ms guard interval 
 Wake up and transmit packets in < 2ms 
 Standby power consumption of < 1.0mW (DTIM3) 
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ตวัอยา่งการต่อวงจรส าหรับ Flashing NodeMcu Firmware to ESP8266 
ท่ีมา http://www.roboremo.com/flashing-nodemcu-firmware-to-esp8266.html 

 
 
ตวัอยา่งการต่อวงจรเพื่อเพิ่มพอร์ทอนาลอก  
ท่ีมา  http://internetofhomethings.com/homethings/?tag=esp8266 
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2. NodeMCU คอือะไร ? 

 
NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหน่ึงท่ีใชช่้วยในการสร้างโปรเจค Internet of Things (IoT) ท่ีประกอบ

ไปดว้ย Development Kit (ตวับอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ท่ีเป็น open source สามารถเขียน
โปรแกรมดว้ยภาษา Lau ได ้ท าใหใ้ชง้านไดง่้ายข้ึน มาพร้อมกบัโมดูล WiFi (ESP8266) ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญั
ในการใชเ้ช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตนัน่เอง ตวัโมดูล ESP8266นั้นมีอยูด่ว้ยกนัหลายรุ่นมาก ตั้งแต่เวอร์ชนัแรก
ท่ีเป็น ESP-01 ไล่ไปเร่ือยๆจนปัจจุบนัมีถึง ESP-12 แลว้ และท่ีฝังอยูใ่น NodeMCU version แรกนั้นก็เป็น 
ESP-12 แต่ใน version2 นั้นจะใชเ้ป็น ESP-12E แทน ซ่ึงการใชง้านโดยรวมก็ไม่แตกต่างกนัมากนกั 
NodeMCUนั้นมีลกัษณะคลา้ยกบั Arduino ตรงท่ีมีพอร์ต Input Output  buil inมาในตวั  สามารถเขียน
โปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นอุปกรณ์อ่ืนๆ และเม่ือไม่นานมาน้ีก็มีนกัพฒันาท่ี
สามารถท าให ้Arduino IDE ใชง้านร่วมกบั Node MCU ได ้จึงท าใหใ้ชภ้าษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรม
ได ้ท าใหเ้ราสามารถใชง้านมนัไดห้ลากหลายมากยิง่ข้ึน  NodeMCUตวัน้ีสามารถท าอะไรไดห้ลายอยา่งมาก
โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั IoT ไม่วา่จะเป็นการท า Web Server ขนาดเล็ก การควบคุมการเปิดปิดไฟผา่น
WiFi และอ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงจะสอนในบทความต่อๆไป 
 
NodeMCU Development Kit 
 
ชุดพฒันาบอร์ด NodeMCU หรือเรียกสั้นๆวา่ NodeMCU DevKit ปัจจุบนัมีอยู ่2 เวอร์ชนัดว้ยกนั 
 
NodeMCU Devkit 0.9 (ESP-12) Version 1 
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NodeMCU Devkit 1.0 (ESP-12E) Version 2 
 

 
 

 
 
NodeMCU Specification 
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 ชุดพฒันาน้ี based on โมดูลWiFi ท่ีช่ือ ESP8266 
 มี GPIO  PWM, I2C, 1-Wire และ ADC รวมมาอยูบ่นบอร์ดเดียว 
 มี USB-TTL มาในตวั ไม่ตอ้งซ้ือแยกเหมือนกบัการใช ้ESP8266 ปกติ ท าใหใ้ชง้านไดส้ะดวกข้ึน 
 มีขา GPIO 10 ขา ทุกๆขาสามารถเป็น  PWM, I2C และ 1-wire ได ้
 มี PCB antenna ส าหรับรับส่งสัญญาณไร้สาย 
 ใชค้อนเนกเตอร์แบบ micro-USB ส าหรับจ่ายแรงดนัไฟเล้ียงหรือเท่ากบั +5V และส าหรับดาวน์

โหลดเฟิร์มแวร์ 
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อ้างองิ 

 
1. http://www.ioxhop.com/article/esp8266--ตอนท่ี-1-รู้จกักบั-esp-และรุ่นท่ีนิยมใชง้าน 
2. http://www.sathittham.com/esp8266/whats_esp8266/ 
3. http://www.sat2you.com/site/?p=2136 
4. http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/embedded-electronics-application/getting-started-with-

esp8266-nodemcu.html 


