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อ่านค่า ADC แลว้ส่งออกทาง server 

วตัถุประสงค์ 

 รู้จกัการเพิ่มเคร่ืองมือใน Arduino IDE 
 เขา้ใจถึงการใชง้าน ESP8266FS 
 เก็บภาพ (jpg, png) ] ลงในหนา้เวบ็ท่ีไดจ้าก ESP8266   
  
อุปกรณ์ 

1. ESP8266 NodeMCU 
2. บอร์ดทดลอง (Breadboard) 

 
วงจร 
ประกอบ ESP8266 NodeMCU ลงบอร์ด แลว้ต่อสาย USB เขา้กบัคอมพิวเตอร์   

 
การทดลองโปรแกรมแสดงภาพบนเวบ็เพจด้วยภาษา HTML 
โปรแกรมที ่1 ทดลองเขียน HTML เพื่อแสดงรูปภาพออกทาง เวบ็เบราวเ์ซอร์ ดงัน้ี 
โปรแกรม index.html 
<!DOCTYPE html> 
<html> 

<body> 
 

<p>This example shows image loading from ESP8266 Web server,<br> 

Image and HTML web page files are uploaded in ESP Flash using SPIFFS tool:</p> 
 

<img src="ams.jpg" alt="Image from ESP8266" width="400" height="300"> 
 

</body> 

</html> 

บนัทึกโปรแกรมเป็นช่ือ index.html ใวท่ี้ไดรฟ์  และบนัทึกไฟลภ์าพช่ือ ans.jpg  ใวท่ี้โฟลเดอร์เดียวกนั 
  
การทดสอบ 
ใหเ้ปิดไฟล ์index.html  ดว้ย เวบ็เบราวเ์ซอร์  โดยการคลิกเมาส์ปุ่มขวา แลว้เลือกเปิดดว้ย เวบ็เบราวเ์ซอร์
อะไรก็ได ้เช่นตามรูปท่ี 1 เปิดดว้ย Google Chrome   ผลลพัธ์ควรไดด้งัรูปท่ี 2 
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รูปที ่1 วธีิเปิดไฟล ์.html ดว้ยการคลิกขวา 

 

 
รูปที ่2 ผลการท างานของโปรแกรม index.html  

หมายเหตุ ใชภ้าพอะไรก็ได ้ แต่ไม่ควรมีขนาดใหญ่  เพราะ esp8266 NodeMcu  มีขนาดหน่วยความจ าไม่
มาก  (ตรวจสอบไดจ้าก datasheet) และใหเ้ปล่ียนช่ือไฟลเ์ป็น ams.jpg (ท่ีจริงสามารถช่ืออะไรก็ได ้ แต่ตอ้ง
แกช่ื้อไฟลใ์นโปรแกรมให้ตรงกนั และเป็น jpg หรือ png) 
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การเพิม่ เคร่ืองมือ ESP8266FS ลงใน Arduino IDE 
ESP8266FS เป็นเคร่ืองมือท่ีใชง้านร่วมกบั Arduino IDE เพื่อใชใ้นการอพัโหลดขอ้มูลของ sketch ท่ีอยูใ่น
โฟลเดอร์ Data เพื่อเก็บไวใ้น ไฟลร์ะบบบน flash 

ใหด้าวน์โหลดโปรแกรม ESP8266FS-0.1.3.zip มาจาก   https://github.com/esp8266/arduino-
esp8266fs-plugin/releases/download/0.1.3/ESP8266FS-0.1.3.zip. 
แลว้ขยายไฟลจ์ าไดโ้ฟลเดอร์  ESP8266FS -> tool -> esp8266fs.jar  น าโฟลเดอร์ ESP8266FS น้ีไปไวใ้น 
โฟลเดอร์ช่ือ tools  ซ่ึงอยูภ่ายในโฟลเดอร์ Sketch ของ arduino sketch เท่ือเก็บแลว้จะอยูใ่นต าแหน่งคลา้ยๆ
รูปท่ี 3  

 
รูปที ่3 

 
มาถึงตอนน้ีสามารถเรียกใช ้ESP8266FS ไดแ้ลว้ โดยเปิด arduino IDE (ถา้เปิดอยูก่่อนใหปิ้ดแลว้เปิดใหม่) 
แลว้เขา้เมนู Tools จะปรากฏค าสั่ง ESP8266 Sketch Data Upload   พร้อมใชง้าน  ตามรูปท่ี 4 
 

https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin/releases/download/0.1.3/ESP8266FS-0.1.3.zip
https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin/releases/download/0.1.3/ESP8266FS-0.1.3.zip
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รูปที ่4 

 
การทดลอง สร้างเวบ็เพจเพือ่ให้แสดงภาพ 
ให ้ESP8266 NodeMCU ท าหนา้ท่ีเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ส าหรับส่งหนา้เวบ็เพจเพื่อแสดงภาพ  ในการทดลองน้ี
จะทดลองโปรแกรม 2 แบบ แบบแรกให ้ESP8266 NodeMCU ท าหนา้ท่ีเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์อยา่งเดียว  ส่วน
แบบท่ี 2 ท าหนา้ท่ีเป็น Access Point ดว้ย 
 
โปรแกรมแบบที ่1 ให ้ESP8266 NodeMCU ท าหนา้ท่ีเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ อยา่งเดียว   
ขั้นตอนที ่1 เขียนโปรแกรม 
โปรแกรม  esp_server_image_show_ams.ino 
#include <WiFiClient.h> 
#include <ESP8266WebServer.h> 
#include <FS.h>   //Include File System Headers 
 
const char* imagefile = "/ams.jpg"; 
const char* htmlfile = "/index.html"; 
 
//ESP AP Mode configuration 
#define ssid      "...." // WiFi SSID 

#define password  "...."  // WiFi password 
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ESP8266WebServer server(80); 
 
void handleRoot(){ 
  server.sendHeader("Location", "/index.html",true);   //Redirect to our html web page 
  server.send(302, "text/plane",""); 
} 
 
void handleWebRequests(){ 
  if(loadFromSpiffs(server.uri())) return; 
  String message = "File Not Detected\n\n"; 
  message += "URI: "; 
  message += server.uri(); 
  message += "\nMethod: "; 
  message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST"; 
  message += "\nArguments: "; 
  message += server.args(); 
  message += "\n"; 
  for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){ 
    message += " NAME:"+server.argName(i) + "\n VALUE:" + server.arg(i) + "\n"; 
  } 
  server.send(404, "text/plain", message); 
  Serial.println(message); 
} 
 
void setup() { 
  delay(1000); 
  Serial.begin(115200); 
  WiFi.begin (ssid, password); 
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) { 
    delay ( 500 ); Serial.print ( "." ); 

  } 
  // WiFi connecton is OK 
  Serial.println ( "" );  
  Serial.print ( "Connected to " ); Serial.println ( ssid ); 
  Serial.print ( "IP address: " ); Serial.println ( WiFi.localIP() ); 
     
 
  //Initialize File System 
  SPIFFS.begin(); 
  Serial.println("File System Initialized"); 
 
 
 
  //Initialize Webserver 
  server.on("/",handleRoot); 

  server.onNotFound(handleWebRequests); //Set setver all paths are not found so we can handle as per URI 
  server.begin();   
} 
 
void loop() { 
 server.handleClient(); 
} 
 
bool loadFromSpiffs(String path){ 
  String dataType = "text/plain"; 
  if(path.endsWith("/")) path += "index.htm"; 
 
  if(path.endsWith(".src")) path = path.substring(0, path.lastIndexOf(".")); 
  else if(path.endsWith(".html")) dataType = "text/html"; 
  else if(path.endsWith(".htm")) dataType = "text/html"; 

  else if(path.endsWith(".css")) dataType = "text/css"; 
  else if(path.endsWith(".js")) dataType = "application/javascript"; 

  else if(path.endsWith(".png")) dataType = "image/png"; 
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  else if(path.endsWith(".gif")) dataType = "image/gif"; 
  else if(path.endsWith(".jpg")) dataType = "image/jpeg"; 
  else if(path.endsWith(".ico")) dataType = "image/x-icon"; 
  else if(path.endsWith(".xml")) dataType = "text/xml"; 
  else if(path.endsWith(".pdf")) dataType = "application/pdf"; 
  else if(path.endsWith(".zip")) dataType = "application/zip"; 
  File dataFile = SPIFFS.open(path.c_str(), "r"); 
  if (server.hasArg("download")) dataType = "application/octet-stream"; 
  if (server.streamFile(dataFile, dataType) != dataFile.size()) { 
  } 
 
  dataFile.close(); 
  return true; 
} 

 
ขั้นตอนที ่2  เตรียมขอ้มูลเก็บลงโฟลเดอร์ data 
เม่ือเขียนเสร็จแลว้อยา่งเพิ่ง upload ลงบอร์ดให ้save เก็บลง sketch ก่อน เม่ือเซฟแลว้ในโฟลเดอร์ของ
โปรแกรมน้ีใหส้ร้างโฟลเดอร์ยอ่ยช่ือ data ข้ึนมาแลว้น าไฟลภ์าพเก็บลงท่ีโฟลเดอร์ data  ส่วนไฟล ์
index.html ใหแ้กไ้ขต้รงบรรทดั 
<img src="ams.jpg" alt="Image from ESP8266" width="400" height="300"> 
ใหเ้ปล่ียนเป็น  
<img src="\ams.jpg" alt="Image from ESP8266" width="400" height="300"> 
แลว้บนัทึกลงในโฟลเดอร์ data ดว้ย 
ดงันั้นในโฟลเดอร์ data จะมีไฟลอ์ยู ่2 ไฟล ์คือ ไฟลภ์าพ ams.jpg และ index.html 
 

 
รูปที ่5 

 
ขั้นตอนที ่3  เก็บขอ้มูลของไฟลภ์าพและไฟล ์index.html ลงแฟลช ดว้ย  ESP8266FS 
เม่ือมีไฟลพ์ร้อมใหก้ลบัไปท่ี arduino IDE ท่ีเปิดโปรแกรม esp_server_image_show_ams.ino   น้ีอยู ่ใช ้ 
ESP8266FS ท าการอพัโหลดรูปภาพและไฟล ์index.html ลงเฟลช โดยคลิกค าสั่ง  ESP8266 Sketch Data  
Upload    ตามรูปท่ี 4   
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ขั้นตอนที ่4  แปลและอพัโหลดโปรแกรม esp_server_image_show_ams.ino   
เม่ือเรียบร้อยแลว้ ให ้แปลโปรแกรม esp_server_image_show_ams.ino  และอพัโหลด ลงไปบน ESP8266 
NodeMCU     

 
ขั้นตอนที ่5  ทดสอบ 
1. เม่ือแปลและ Upload ลงไปบน ESP8266 NodeMCU    ใหเ้ปิด Serial Monitor  เพื่อตรวจดู IP address 

ของ Server ท่ีสร้างโดย ESP8266 NodeMCU  (อยา่ลืมใช ้Baud Rate 115200)  ผลลพัธ์ควรไดด้งัรูป  

 
 

2. เปิดเวบ็เบราวเ์ซอร์ แลว้เปิดหนา้เพจโดย IP ท่ีไดจ้ากขอ้ 1  ผลลพัธ์ควรไดด้งัรูป  เม่ือปรับค่าความ
ตา้นทาน ค่า Sensor และ Voltage จะเปล่ียนตามการปรับและทุกคร้ังท่ีหนา้เพจรีเฟลช  
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โปรแกรมแบบที ่2 ให ้ESP8266 NodeMCU ท าหนา้ท่ีเป็น Access Point (STA&AP)  แลว้ท าตวัเป็นเวบ็
เซิร์ฟเวอร์ เพื่อส่งภาพ ไปท่ีเวบ็ไคลเอน็ท ์(Web Client) ดว้ย html code    

โปรแกรม  esp_ap_server_image_show_ams.ino  

 

/* 
 * ESP8266 SPIFFS HTML Web Page with JPEG, PNG Image  
 * 

 */ 

 
#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <ESP8266WebServer.h> 
#include <FS.h>   //Include File System Headers 

 

const char* imagefile = "/ams.jpg"; 
const char* htmlfile = "/index.html"; 

 
//ESP AP Mode configuration 

const char *ssid = "NodeAPtest"; 
const char *password = "password"; 

 

 
ESP8266WebServer server(80); 

 
void handleRoot(){ 

  server.sendHeader("Location", "/index.html",true);   //Redirect to our html web page 

  server.send(302, "text/plane",""); 
} 

 
void handleWebRequests(){ 

  if(loadFromSpiffs(server.uri())) return; 
  String message = "File Not Detected\n\n"; 

  message += "URI: "; 

  message += server.uri(); 
  message += "\nMethod: "; 

  message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST"; 
  message += "\nArguments: "; 

  message += server.args(); 

  message += "\n"; 
  for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){ 

    message += " NAME:"+server.argName(i) + "\n VALUE:" + server.arg(i) + "\n"; 
  } 

  server.send(404, "text/plain", message); 

  Serial.println(message); 
} 

 
void setup() { 

  delay(1000); 
  Serial.begin(115200); 

  WiFi.mode(WIFI_AP); 

 
  //Initialize File System 

  SPIFFS.begin(); 
  Serial.println("File System Initialized"); 
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  //Initialize AP Mode 
  WiFi.softAP(ssid);  //Password not used 

  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); 
  Serial.print("Web Server IP:"); 

  Serial.println(myIP); 
 

  //Initialize Webserver 

  server.on("/",handleRoot); 
  server.onNotFound(handleWebRequests); //Set setver all paths are not found so we can handle as 

per URI 
  server.begin();   

} 

 
void loop() { 

 server.handleClient(); 
} 

 
bool loadFromSpiffs(String path){ 

  String dataType = "text/plain"; 

  if(path.endsWith("/")) path += "index.htm"; 
 

  if(path.endsWith(".src")) path = path.substring(0, path.lastIndexOf(".")); 
  else if(path.endsWith(".html")) dataType = "text/html"; 

  else if(path.endsWith(".htm")) dataType = "text/html"; 

  else if(path.endsWith(".css")) dataType = "text/css"; 
  else if(path.endsWith(".js")) dataType = "application/javascript"; 

  else if(path.endsWith(".png")) dataType = "image/png"; 
  else if(path.endsWith(".gif")) dataType = "image/gif"; 

  else if(path.endsWith(".jpg")) dataType = "image/jpeg"; 
  else if(path.endsWith(".ico")) dataType = "image/x-icon"; 

  else if(path.endsWith(".xml")) dataType = "text/xml"; 

  else if(path.endsWith(".pdf")) dataType = "application/pdf"; 
  else if(path.endsWith(".zip")) dataType = "application/zip"; 

  File dataFile = SPIFFS.open(path.c_str(), "r"); 
  if (server.hasArg("download")) dataType = "application/octet-stream"; 

  if (server.streamFile(dataFile, dataType) != dataFile.size()) { 

  } 
 

  dataFile.close(); 
  return true; 

} 

 
ขั้นตอนต่างๆท าเช่นเดียวกบัโปรแกรมแบบท่ี 1 แต่ขั้นตอนท่ี 5 การทดสอบท าดงัน้ี 
การทดสอบ 
1. แปลและ Upload ลงไปบน ESP8266 NodeMCU    ใหเ้ปิด Serial Monitor  เพื่อตรวจดู IP address ของ 

Server ท่ีสร้างโดย ESP8266 NodeMCU  
2. ท่ีอุปกรณ์ไคลเอน็ท ์ (อุปกรณ์ท่ีจะใชเ้ปิดหนา้เวบ็ เช่นโทรศพัทมื์อถือ) ใหต้ั้งค่าสัญญาณไวไฟลเ์ป็น

ตามช่ือ ssid ในโปรแกม  เช่น NodeAPtest  แลว้เปิดหนา้เวบ็ตามขอ้  2 ในแบบแรก จะไดผ้ลการท างาน
เหมือน เดิม   
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