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การทดลองที ่8  
การใช้งาน IFTTT ด้วย NodeMCU โดยการใช้ Arduino IDE 

  
IFTTT คืออะไร 

IFTTT หรือ IF This Then That คือบริการออนไลน์ท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถตั้งค่าการท างานไดอ้ยา่ง
ยดืหยุน่ ตามเง่ือนไขท่ีเราตอ้งการ ยกตวัอยา่งเช่น ใหเ้ก็บขอ้มูลท่ีอ่านไดจ้าก Sensor ใวท่ี้ Google Sheets  
หรือถา้มีเหตุการณ์เกิดข้ึนให้แจง้ไปท่ี Line Notify 

กล่าวคือ IFTTT เป็นเวบ็และแอป ท่ีน าเอา API ของ Service หลายเจา้ในโลกใบน้ีเขา้มาใชด้ว้ยกนั
ได ้สามารถสร้างสูตร (Recipe) ข้ึนมาไดอ้ยา่งอิสระ และน าไปแชร์ใหค้นอ่ืนใชไ้ดอี้กดว้ย   IFTTT มีทั้งบน
เวบ็ไซต ์และบนแอป iOS, Andoird สามารถโหลดไปท าพร้อมกนัไดเ้ลย  ใน IFTTT น้ีมี Applet ท่ีมีผูส้ร้าง
ใวม้ากมาย  และเราสามารถสร้างเองได ้ 

ตวัอยา่งน้ีเป็นแสดงให้เห็นถึงวธีิการเก็บขอ้มูลท่ีอ่านไดจ้ากเซ็นเซอร์ ไปไวท่ี้ Google Sheets โดย
ใช ้ESP8266 Node MCU  ร่วมกบั IFTTT   (ในท่ีน้ีขอ้มูลไม่ไดอ่้านจากเซ็นเซอร์จริงใชก้าร Random ตวัเลข
แทน)    
  
การสร้าง Applet ดว้ยตวัเอง 
 

1. สมคัรใชง้านก่อนท่ีเวบ็ไซต ์https://ifttt.com/  
ถา้มี Gmail อยูแ่ลว้ก็สามารถใชง้านไดเ้ลย 

 
 
Ggssss 

https://ifttt.com/
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2. เม่ือสมคัรใชง้านแลว้ระบบจะ login ใหอ้ตัโนมติั ใหค้ลิกท่ี My Applets และคลิกท่ี New Applet 
เพื่อเร่ิมตน้ใชง้าน 

 
 

 
 
3. ระบบจะแสดงหนา้จอดงัภาพน้ี ใหค้ลิกท่ีอกัษรสีฟ้าท่ีเขียนวา่ this เพื่อก าหนดเหตุการณ์(Trigger) ท่ีจะ
เป็นจุดก าเนินของการแจง้เตือน 

 
 
4. ส าหรับกรณีน้ีเราจะให ้Trigger จาก Arduino และส่งขอ้มูลไปท่ี Google Sheet ดงันั้นใหเ้รา Search ค าวา่ 
Webhooks เป็น Applet ตวัหน่ึงท่ี IFTTT เตรียมไวใ้ห ้Developer ใช ้

 
5. เม่ือเลือกท่ี Webhooks ระบบจะ Connect ไปท่ี Server และแสดง Applet ใหเ้ราเลือก ซ่ึงปัจจุบนัจะมีตวั
เดียวคือ “Receive a web request” ใหค้ลิกเลือกไดเ้ลย 
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6. ก าหนด Event Name เป็น Record1 (ตั้งช่ืออะไรก็ไดแ้ต่ตอ้งจ าใวใ้ชง้าน) จากนั้นกดปุ่ม Create Tigger 

 
 
7. ระบบจะยอ้นมาท่ีหนา้หลกัเพื่อใหเ้ราสร้าง Action ใหค้ลิกเลือก that 

 
 

 
9. ระบบจะข้ึน Action Service ใหเ้ลือก ใหค้น้หาดว้ยค าวา่ Google Sheets เม่ือไดแ้ลว้ใหเ้ลือก Google sheet  
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10. จากนั้นระบบจะข้ึน Action ใหเ้ลือก วา่จะจดัการอยา่งไรกบั Sheet ใหค้ลิก Add row   

 
 
11. ระบบจะข้ึนขอ้มูลท่ีจะกระท ากบั sheet คือ 
    - Spreadsheet name  เป็นการตั้งช่ือ spreadsheet ท่ีจะท างาน จะเปล่ียนหรือไม่ก็ได ้ (ควรจ าใว)้ 
    - Formatted row เป็นรูปแบบขอ้มูลของแต่ละแถวท่ีจะบนัทึกคอลมัน์  คอลมัน์น้ีเพิ่มหรือลดก็ได ้
 OccureedAT หมายถึง เวลาท่ีท าการบนัทึก 
 EventName  หมายถึงช่ือส่ิงท่ีบนัทึก    
 Value1, Value2, Value3 หมายถึงค่าท่ีท าการบนัทึก   
 สุดทา้ย Drive folder path คือท่ีเก็บ Sheet  
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   ค่าต่างๆเหล่าน้ีปรับแกไ้ด ้
เม่ือปรับแกแ้ลว้  (หรือคงใว)้ ใหค้ลิก Create Action 
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12. ระบบจะข้ึน Review and finish ใหก้ดปุ่ม Finish เป็นอนัเรียบร้อย 

 



การใช้งาน IFTTT ด้วย NodeMCU ณรงค์ บวบทอง Page 7 

 

 

ทดสอบ Applet 

1. ใหไ้ปท่ี https://ifttt.com/maker_webhooks 

2. เม่ือปรากฏหนา้เวบ็ ใหก้ดปุ่ม  Document 

 

3. ถึงตอนน้ีจะได ้API Key และหนา้เวบ็ https ท่ีจะเขา้ถึงชีท   API key น้ีหา้มเผยแพร่ ให้ป้อนช่ือ 

Event ท่ีตั้งไวใ้นขอ้ 6 ทดลองป้อนค่า ตวัเลข 3 ค่าลงในช่องส่ีเหล่ียมแลว้กดปุ่ม “Test”  

 
4. เขา้ไปท่ี Google drive จะปรากฏชีท  

https://ifttt.com/maker_webhooks
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เขียนโปรแกรมแลว้เขียนโปรแกรมบน Arduino IDE  หลงัจากอพัโหลด Sketch เขา้สู่บอร์ด ESP8266 
NodeMCU แลว้ ใหเ้ขา้ไปดูใน Serial Monitor จะพบวา่บอร์ดท าการเช่ือมต่อ WIFI ตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้
แสดงเขา้ถึงชีท 

 
#include <ESP8266WiFi.h> 
 

int n1,n2,n3; 
// Replace with your SSID and Password 

const char* ssid = "…………."; 
const char* password = "……………"; 

 
// Replace with your unique IFTTT URL resource 

const char* resource = 

"https://maker.ifttt.com/trigger/Temperature/with/key/drByCG7CulcTeOsLPsE25I"; 
 

// How your resource variable should look like, but with your own API KEY (that API KEY below is just 
an example): 

//const char* resource = "/trigger/bme280_readings/with/key/nAZjOphL3d-ZO4N3k64-

1A7gTlNSrxMJdmqy3"; 
 

// Maker Webhooks IFTTT 
const char* server = "maker.ifttt.com"; 

  
void setup() { 

  Serial.begin(115200);  
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  delay(2000); 
} 

 
void loop() { 

  n1 = random(20, 50); 
  n2 = random(60, 90); 

  n3 = random(95, 120); 

  initWifi(); 
  makeIFTTTRequest(); 

  delay(5000); 
} 

 

// Establish a Wi-Fi connection with your router 
void initWifi() { 

  Serial.print("Connecting to: ");  
  Serial.print(ssid); 

  WiFi.begin(ssid, password);   
 

  int timeout = 10 * 4; // 10 seconds 

  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED  && (timeout-- > 0)) { 
    delay(250); 

    Serial.print("."); 
  } 

  Serial.println(""); 

 
  if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

     Serial.println("Failed to connect, going back to sleep"); 
  } 

 
  Serial.print("WiFi connected in: ");  

  Serial.print(millis()); 

  Serial.print(", IP address: ");  
  Serial.println(WiFi.localIP()); 

} 
 

// Make an HTTP request to the IFTTT web service 

void makeIFTTTRequest() { 
  Serial.print("Connecting to ");  

  Serial.print(server); 
   

  WiFiClient client; 

  int retries = 5; 
  while(!!!client.connect(server, 80) && (retries-- > 0)) { 

    Serial.print("."); 
  } 

  Serial.println(); 
  if(!!!client.connected()) { 

    Serial.println("Failed to connect..."); 

  } 
   

  Serial.print("Request resource: ");  
  Serial.println(resource); 

 

  String jsonObject = String("{\"value1\":\"") + n1 + "\",\"value2\":\"" + n2 + "\",\"value3\":\"" + n3 
+ "\"}"; 

                       

/* 
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  // Temperature in Celsius 
  String jsonObject = String("{\"value1\":\"") + bme.readTemperature() + "\",\"value2\":\"" + 

(bme.readPressure()/100.0F) 
                      + "\",\"value3\":\"" + bme.readHumidity() + "\"}"; 

 */ 
  

  // Comment the previous line and uncomment the next line to publish temperature readings in 

Fahrenheit                     
  /*String jsonObject = String("{\"value1\":\"") + (1.8 * bme.readTemperature() + 32) + 

"\",\"value2\":\""  
                      + (bme.readPressure()/100.0F) + "\",\"value3\":\"" + bme.readHumidity() + "\"}";*/ 

                       

  client.println(String("POST ") + resource + " HTTP/1.1"); 
  client.println(String("Host: ") + server);  

  client.println("Connection: close\r\nContent-Type: application/json"); 
  client.print("Content-Length: "); 

  client.println(jsonObject.length()); 
  client.println(); 

  client.println(jsonObject); 

         
  int timeout = 5 * 10; // 5 seconds              

  while(!!!client.available() && (timeout-- > 0)){ 
    delay(100); 

  } 

  if(!!!client.available()) { 
    Serial.println("No response..."); 

  } 
  while(client.available()){ 

    Serial.write(client.read()); 
  } 

   

  Serial.println("\nclosing connection"); 
  client.stop();  

} 

 
 
 
 
อา้งอิง 

1. https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp8266-publish-sensor-readings-to-google-sheets/  
 


