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การทดลองที ่2 การเช่ือมต่อ NodeMCU เข้ากบัระบบ Network   
และการสร้างเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server)  

 
ฟังกช์ัน่ส าหรับเช่ือมต่อกบัระบบเน็ตเวร์ิค 
 
ฟังก์ช่ัน void mode(WiFiMode) 
 

         เป็น Function ส าหรับเลือกโหมดการท างานให ้ESP8266 โดยมีอยูด่ว้ยกนั 3 โหมด ไดแ้ก่ Station, 
Access Point, Station และ Access Point 
         Parameter 
         WIFI_STA = สั่งใหท้  างานเป็น Station 
         WIFI_AP = สั่งใหท้  างานเป็น Access Point  
         WIFI_AP_STA = สั่งใหท้  างานเป็นทั้ง Station และ Access Point 
 

ใน IEEE 802.11 (Wi-Fi) ค าวา่ station (STA) หมายถึงอุปกรณ์ท่ีสามารถใชโ้ปรโตคอล 802.11 ได ้ 
เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุค๊ แทบ็เล็ต และ สมาร์ทโฟน เป็นตน้ ซ่ึง
อุปกรณ์เหล่าน้ีสามารถเป็นไดท้ั้งตวัรับและตวัส่งสัญญาณ 
 ส่วนค าวา่ Access Point หรือ AP หรือ a wireless access point (WAP) หมายถึงอุปกรณ์ทาง
ฮาร์ดแวร์ท่ียอมใหอุ้ปกรณ์อ่ืนๆเช่ือมต่อกบัระบบเน็ตเวร์ิคผา่นทาง WiFi  โดยปกติ AP ต่ออยูก่บั เราเราเตอร์ 
( router เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีหาเส้นทางและส่ง(forward)แพก็เกตขอ้มูลระหวา่งเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ไปยงัเครือข่ายปลายทางท่ีตอ้งการ) 
 
ฟังก์ช่ัน   int begin(const char* ssid, const char *passphrase) 
 
         เป็น Function ส าหรับเช่ือมต่อ ESP8266 เขา้กบั AP โดยหากใชง้าน Function เพียงอยา่งเดียว จะเป็น
การใชง้าน DHCP โดย ESP8266 จะได ้IP ตามท่ี AP เป็นคนจดัสรรให้         Parameter 
         ssid = ช่ือของ AP ท่ีตอ้งการ join  
         passphrase = password ส าหรับ join เขา้ AP 
         ในกรณีท่ี AP ท่ีตอ้งการเช่ือมต่อเป็นแบบ open (ไม่มี password) ใหใ้ส่แต่ ssid อยา่งเดียว เช่น 
                  WiFi.begin(“wifi_name”); 
         แบบท่ีมี Password 
                  WiFi.begin(“wifi_name”,”pass1234”); 



Network_connect&Web server ณรงค์ บวบทอง Page 2 

 

แต่หากตอ้งการใชง้านเป็น static IP ตอ้งใชง้านร่วมกบั Function config ในค าสั่งต่อไป 
 
ฟังก์ช่ัน  void config(IPAddress local_ip, IPAddress gateway, IPAddress subnet) 
 
         เป็น Function ส าหรับตั้งค่า IP , gateway , subnet ใหก้บั ESP8266 ในกรณีท่ีตอ้งการใชง้านเป็นแบบ 
Static IP 
         Parameter 
         local_ip = ส าหรับตั้ง IP 
         gateway = ส าหรับตั้ง gateway 
         subnet = ส าหรับตั้ง subnet 
ตวัอยา่งการใชง้าน  
         IPAddress local_ip = {192,168,1,144}; 
         IPAddress gateway = {192,168,1,1}; 
         IPAddress subnet = {255,255,255,0}; 
         WiFi.config(local_ip,gateway,subnet); 
 
ฟังก์ช่ัน int disconnect(void) 
         

 เป็น Function ส าหรับตดัการเช่ือมต่อกบั AP 
 

         ฟังกช์ัน่น้ีเป็น Function ส าหรับเช่ือมต่อ ESP8266 เขา้กบั AP โดยหากใชง้าน Function เพียงอยา่งเดียว 
จะเป็นการใชง้าน DHCP โดย ESP8266 จะได ้IP ตามท่ี AP เป็นคนจดัสรรให ้หากตอ้งการใชง้านเป็น static 
IP ตอ้งใชง้านร่วมกบั Function config ในค าสั่งต่อไป 
         Parameter 
         ssid = ช่ือของ AP ท่ีตอ้งการ join  
         passphrase = password ส าหรับ join เขา้ AP 
         ในกรณีท่ี AP ท่ีตอ้งการเช่ือมต่อเป็นแบบ open (ไม่มี password) ใหใ้ส่แต่ ssid อยา่งเดียว เช่น 
                  WiFi.begin(“ThaiEasyElec”); 
         แบบท่ีมี Password 
                  WiFi.begin(“ThaiEasyElec”,”passwordxxxx”); 

 
ฟังก์ช่ัน WiFi.status()  ใชต้รวจสอบการเช่ือมต่อกบั AP วา่ไดห้รือไม่ 
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โปรแกรม 
#include <ESP8266WiFi.h>  //เรยีกใชไ้ลบรารี่ 
const char* ssid     = "……..";          //อยา่ลมืแกเ้ป็นชือ่ SSID  ของตวัเอง 

const char* password = ".........."; //อยา่ลมืแกเ้ป็นชือ่ password ของตวัเอง 
  

void setup()  

{ 
    Serial.begin(115200);             //ตัง้คา่ใชง้าน serial ที ่baudrate 115200   

    delay(10); 
    Serial.println();   //สง่ขอ้มลูออกทางพอรท์อนุกรม(Serial monitor) 

    Serial.println(); 
    Serial.print("Connecting to ");  //แสดงขอ้ความ  “Connecting to” 

    Serial.println(ssid);             //แสดงขอ้ความ ชือ่ SSID  

    WiFi.begin(ssid, password);      // เชือ่มตอ่ไปยัง AP 
    

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)   //รอจนกวา่จะเชือ่มตอ่ส าเร็จ 
    { 

        delay(500); 

        Serial.print("."); 
    } 

    Serial.println("");  
    Serial.println("WiFi connected");   //แสดงขอ้ความเชือ่มตอ่ส าเร็จ    

    Serial.println(WiFi.localIP());   //แสดงหมายเลข IP ของ ESP8266(DHCP)  

} 
  

void loop() { 

} 

 

 
เม่ือแปลและ Upload ลงไปบน NodeMCU  ใหเ้ปิด Serial Monitor  เพื่อตรวจดูผลการท างาน โดย

ใช ้Baud Rate 115200  ถา้เช่ือมต่อกบั AP ไดจ้ะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูป  
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โปรแกรมที ่2 ใช ้ NodeMCU ท าหนา้ท่ีเป็นเวบ็เซอร์เวอร์ ส่งหนา้เวบ็ไปท่ีเวบ็ไคลเอน็ท ์(Web 
Client) ดว้ย html code 

#include <ESP8266WiFi.h> 
const char* ssid     = "wifi_name";          //อยา่ลมืแกเ้ป็นชือ่ SSID  ของตวัเอง 
const char* password = "wifi_password";  //อยา่ลมืแกเ้ป็นชือ่ password ของตวัเอง 

WiFiServer server(80);                 //ก าหนดใชง้าน TCP Server ที ่Port 80 

 
void setup()  

{ 
    Serial.begin(115200);              //ตัง้คา่ใชง้าน serial ที ่baudrate 115200   

    delay(10); 

    Serial.println(); 
    Serial.println(); 

    Serial.print("Connecting to ");   //แสดงขอ้ความ  “Connecting to” 
    Serial.println(ssid);              //แสดงขอ้ความ ชือ่ SSID  

    WiFi.begin(ssid, password);       // เชือ่มตอ่ไปยัง AP 
    

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)    //รอจนกวา่จะเชือ่มตอ่ส าเร็จ 

    { 
        delay(500); 

        Serial.print("."); 
    } 

    Serial.println("");  

    Serial.println("WiFi connected");     //แสดงขอ้ความเชือ่มตอ่ส าเร็จ  
    server.begin();                      //เปิด TCP Server 

    Serial.println("Server started");   
    Serial.println(WiFi.localIP());     //แสดงหมายเลข IP ของ ESP8266(DHCP)  

} 

  
void loop() { 

  WiFiClient client = server.available();     //รอรับ การเชือ่มตอ่จาก Client 
  if (!client) {                              //ถา้ไมม่ ีClient เขา้มาใหเ้ริม่กบัไปวน loop รอรับใหม ่

    return; 
  } 

    

  Serial.println("new client"); 
  while(!client.available()) 

  { 
    delay(1); 

  } 

  client.flush(); 
  //---------------------   print HTML Code to Client --------------// 

  client.println("HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html"); 
  client.println(""); 

  client.println("<html>"); 
  client.println("<title>Web Server Page Test</title>"); 

  client.println("</head>"); 

  client.println("<body>"); 
  client.println("<h1>EI444 Microprocessors in Automation System</h1>"); 

  client.println("<p>"); 
  client.println("<h2>Arduino NodeMCU ESP8266</h2>"); 

  client.println("</p>"); 

  client.println("</body>"); 
  client.println("</html>");           

} 
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เม่ือแปลและ Upload ลงไปบน NodeMCU  ใหเ้ปิด Serial Monitor  เพื่อตรวจดูผลการท างาน โดย
ใช ้Baud Rate 115200  ถา้เช่ือมต่อกบั AP ไดจ้ะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูป  

 

 
 
เปิดเวบ็เบราเซอร์ ตาม IP ท่ีได ้ จะไดห้นา้เวบ็ตามน้ี 

 


