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การทดลองที ่5 การใช้ Blynk App 
 
เอกสารน้ีดดัแปลงมาจาก 
https://medium.com/@visitwnk//ใส่ใจ-7-เตรียมความพร้อมก่อนการใช-้blynk-app-1ab60aa1b9e9 
 

Blynk คืออะไร 
BLYNK SERVER ก็ถือวา่เป็น IoT CLOUD  จะคอยรอรับการติดต่อจาก IoT NODE เช่น ESP8266 

/ ESP32 / RASPBERRY PI หรืออ่ืนๆ หลงัจากเช่ือมต่อไดแ้ลว้ เราก็สามารถใช ้BLYNK APP ท่ีมีทั้งบน 
Android และ IOS ควบคุมอุปกรณ์ IoT NODE ไดเ้ลย สะดวกรวดเร็วและง่ายดายมาก 

 

BLYNK SERVER 
BLYNK SERVER ถูกพฒันามาจากภาษา JAVA มนัสามารถท างานภายใต ้OS อะไรก็ไดไ้ม่วา่จะ

เป็น WINDOWS / MAC / LINUX  
BLYNK SERVER เป็น OPEN-SORCE แบบ GNU GENERAL PUBLIC LICENSE ท่ีสามารถ

น าไปใชง้านไดจ้ริง สามารถน าไปต่อยอดเพื่อการคา้ แกไ้ขปรับปรุงโคด๊จากตน้ฉบบั น าไปคดัลอกแจกจ่าย
เผยแพร่ ได ้  

ผูท่ี้สนใจ สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดโปรเจคเพิ่มเติมไดท่ี้ [BLYNK SERVER] และดูเอกสาร
ออนไลน์ ตวัอยา่งโคด๊ท่ีท าไวอ้ยา่งละเอียดไดท่ี้ [BLYNK DOC] 

 

แต่ถา้ไม่อยากติดตั้ง Server เองทาง Blynk ก็มีบริการใหใ้ช ้Server ของเขาฟรีดว้ยนะครับ 
BLYNK ท างานอยา่งไร ? 
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BLYNK SERVER จะใชร้หสั TOKEN ในการแยกแยะอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อเขา้หามนัวา่เป็นตวัไหน 
รหสัน้ีจะไดม้าจากการลงทะเบียนใน BLYNK APP ท่ีเราติดตั้งไวบ้นมือถือ รหสัน้ีเปรียบเสมือนรหสั
ประจ าตวัประชาชนของเรา เอาไวส้ าหรับยนืยนัตวัตนวา่เป็นอุปกรณ์ตวัไหน รหสั TOKEN แต่ละตวัจะไม่
ซ ้ ากนั เราจะตอ้งระบุรหสั TOKEN น้ีไวใ้นโคด๊ Arduino Sketch แลว้แกไ้ขช่ือ SSID กบัรหสัผา่น WiFi 
จากนั้นอพัโหลดโปรแกรมเขา้ IoT NODE แค่น้ีอุปรณ์ก็สามารถเช่ือมต่อกบั BLYNK SERVER ไดแ้ลว้ 

 
การใช้งาน 
 

1. การเตรียม Arduino IDE ส าหรับใช ้Blynk 
 
ติดตั้ง  BLYNK LIBRARY ใน Arduino IDE  
    โดยไป Download Blynk Library จาก  https://www.blynk.cc/getting-started/  ขณะน้ีเป็น  

Blynk_Release_v0.5.2.zip 
    เม่ือน ามาขยายจะได ้ โฟลดเดอร์หลกัออกมา 2 อนั  libraries  tools  ใหน้ไฟลใ์น โฟลดเดอร์ 

libraries ไปใวท่ี้ โฟลดเดอร์ libraries ของ Arduino sketchbook  ส่วนโฟลดเดอร์ tools ใหค้ดัลอกทั้งโฟลด
เดอร์ไปใวท่ี้ Arduino sketchbook เลย เช่น 

 
 your_sketchbook_folder/libraries/Blynk 
 your_sketchbook_folder/libraries/BlynkESP8266_Lib 
 ... 
 your_sketchbook_folder/tools/BlynkUpdater 
 your_sketchbook_folder/tools/BlynkUsbScript 
 

2. ติดตั้ง App บนมือถือ  โดยคน้หา ช่ือ APP “blynk” ใน STORE ของแต่ละ OS  แลว้ติดตั้ง 
 

3. ลงทะเบียนใชง้าน Blynk 
     เปิด Blynk APP ข้ึนมาแลว้คล๊ิกท่ี “Create New Account” แลว้ใส่อีเมลแ์ละรหสัผา่นท่ีตอ้งการ 

ระบบจะส่งรหสั TOKEN ไปใหต้ามอีเมล ์ท่ีระบุ 
 
4. สร้างโปรเจคใหม่ 

4.1 คล๊ิกท่ี “New Project” เพื่อ สร้างโปรเจคใหม่แลว้ใส่ช่ือโครงการให้เรียบร้อย  
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4.2 เลือกประเภทของบอร์ดพฒันา  กรณีใช ้NodeMCU เลือกเป็น “ESP32 Dev Board” หลงัจากท่ี
สร้างโปรเจคเสร็จเรียบร้อย Blynk Server จะส่ง TOKEN มาให ้ 

4.3 สร้างอุปกรณ์ควบคุมบนหนา้ App   
ตวัอยา่ง การควบคุมหลอดไฟ LED ดว้ย Blynk APP 
ตวัอยา่งน้ีจะเป็นการเช่ือมต่อ ESP8266 NodeMCU เขา้กบั BLYNK SERVER ผลลพัธ์ท่ีได ้จะ

สามารถควบคุมปิด เปิด หลอด LED ผา่นทางแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทดีไวซ์ได ้ให้ต่อวงจรทดลองตามรูป
ขา้งล่าง ขาท่ีต่อทดสอบ คือ GPIO5 //D1 
ใหส้ร้าง WIDGET ปุ่มควบคุมข้ึนมา ใหค้ล๊ิกท่ีพื้นท่ีวา่งในโปรเจคตามรูป แลว้คล๊ิกท่ีสัญลกัษณ์รูป + 

เลือก Button (200 energy) แลว้คล๊ิกท่ีปุ่มเพื่อไปหนา้ตั้งค่า 

 
 
ตั้งช่ือใหปุ่้ม Button ในท่ีน่ีผูเ้ขียนตั้งช่ือวา่ “LED” ส่วนรูปหยดน ้าเป็นการเลือกสีใหก้บัปุ่ม Button 

ใครชอบสีไหนก็เลือกเอา จากนั้นไปท่ี OUTPUT เลือกขา GPIO เป็นขาท่ี 4 หรือ gp4 ขั้นตอนน้ีส าคญันะ
ครับ ตอ้งเลือกใหถู้กตอ้งตามท่ีเราต่อวงจรไว ้มนัจะไดท้  างานไดถู้กท่ี ส่วนถา้ของใครข้ึนไม่เหมือนตามน้ี
เป็นไปไดว้า่ท่านเลือกใชบ้อร์ดอ่ืนท่ีไม่ใช่ ESP32 ครับ ไม่ตอ้งตกใจ แต่ละบอร์ดการเรียงขาไม่เหมือนกนั
การเรียกช่ือก็แตกต่างกนัไป 
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ท่ี MODE มีใหเ้ลือกคือ “PUSH” และ “SWITCH” ทั้งสองแบบน้ีท างานต่างกนั ถา้ท่านเลือกเป็น 
PUSH อารมณ์จะเหมือนกบัวิทยส่ืุอสารทางเดียว การท างานของมนัจะเป็นแบบกดดบัปล่อยดบั แต่ถา้เลือก 
SWITCH จะท างานแบบกดติด กดดบั ในตวัอยา่งน้ีเลือกใชก้ารควบคุมแบบ SWITCH 

 

 
 

4.4 ในส่วนของ ESP8266 NodeMCU ประกอบวงจรดงัน้ี 
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4.5 เขียนโปรแกรมบน Arduino IDE 
โดย char auth[] คือ TOKEN ท่ีไดม้าทาง email ตอนสร้างโปรเจคใหม 
 
#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h> 

#include <BlynkSimpleEsp8266.h> 
char auth[] = "…………………………………………………….."; 

char ssid[] = "………….."; 
char pass[] = "…………."; 

#define LED1 D1 

  
void setup() { 

    Serial.begin(115200);    //เริม่การเชือ่มตอ่ Blynk Server 
    Blynk.begin(auth, ssid, pass); 

    pinMode(LED1, OUTPUT); //  
} 

void loop() { 

    Blynk.run(); 

} 

 
หลงัจากอพัโหลด Sketch เขา้สู่บอร์ด ESP8266 NodeMCU แลว้ ใหเ้ขา้ไปดูใน Serial Monitor จะ

พบวา่บอร์ดท าการเช่ือมต่อ WIFI ตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้แสดง IP ท่ีไดรั้บจาก Router มา จากนั้นจะเช่ือมต่อไป
ยงั BLYNK SERVER ถา้เช่ือมต่อส าเร็จจะแสดงขอ้ความประมาณตามรูปดา้นล่าง มาถึงตอนน้ีบอร์ดก็พร้อม
ส าหรับการควบคุมแลว้ผา่น Blynk APP แลว้ 

 
 

4.6 เร่ิมการท างานของ APP กนั โดยคล๊ิกท่ีปุ่มสามเหล่ียม  
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งานมอบหมาย 
ใหใ้ช ้ DHT11 ต่อกบั ESP8266 NodeMCU แลว้แสดงค่า อุณหภูมิและความช้ืน (Temperature and 

Humidity) บน Blynk App  (ดูตวัอยา่งไดจ้ากหนา้เวบ็ท่ีอา้งถึงขา้งตน้) 
 
 
 


