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การทดลองที ่3 แสดงการควบคุมการติดดับของ LED โดยใช้เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server)  

 
หมายเหตุ 
ควรศึกษาตั้งแต่หวัขอ้ม่ี 14.1 ถึง 14.5 
 
ฟังกช์ัน่ส าหรับการรับค่าจาก web Client เมือ่มกีารเรยีกหนา้เว็บ  

 

ฟังก์ช่ัน client.readStringUntil('\r') 
         เป็น Function ส าหรับอ่านค่าสตริงท่ีไดรั้บจากclient จากขอ้มูลตวัแรกถึง ‘\r’  การกระท าน้ีจะเกิดเม่ือ
เรียกเปิดหนา้เวบ็ 
ตวัอยา่ง 
  String req = client.readStringUntil('\r');  
  Serial.println("--------------------"); 
  Serial.println(req);  
   Serial.println("--------------------"); 
 
เม่ือเรียกหนา้เวบ็ดว้ยค่า IPและตามดว้ย /HelloWorld 

 
 
ค่าท่ีรับไดจ้ะเป็น “GET /HelloWorld HTTP/1.1“ ตามรูป 

 
 
ในตวัอยา่งน้ีเลข 1 ถึง 4 แสดงการควบคุม LED 2 ดวง  โดยจะพิมพเ์พียง http://192.168.1.106/1  (เลข 1 
เปล่ียนไดต้ั้งแต่ 1 ถึง 4)  แลว้จะใชฟั้งกช์ัน่ substring()  และฟังกช์ัน่ toInt() จ าแนกตวัเลขเอามาใชง้านต่อไป 
 

http://192.168.1.106/1
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ตวัอยา่ง 
status = req.substring(5,6).toInt(); 

           แปลงสตริงให้เป็นเลขจ ำนวนเตม็ 
   คดัลอกสตริงตวัท่ี 5 ถึง 6 (เอามาตวัเดียว) 
    สตริงตวัเตม็  
 
วงจร 

 

 
โปรแกรม 
#include <ESP8266WiFi.h> 
const char* ssid     = "…..";         //อยา่ลมืแกเ้ป็นชือ่ SSID  ของตัวเอง 
const char* password = "…….."; //อยา่ลมืแกเ้ป็นชือ่ password ของตัวเอง 
WiFiServer server(80);              //ก าหนดใชง้าน TCP Server ที ่Port 80 
//---------------------------- 
#define LED1 2 
#define LED2 3 
#define LED1_ON digitalWrite(LED1,HIGH) 
#define LED1_OFF digitalWrite(LED1,LOW) 
#define LED2_ON digitalWrite(LED2,HIGH) 
#define LED2_OFF digitalWrite(LED2,LOW) 
int status; 
//---------------------------- 
void setup()  
{ 
    pinMode(LED1, OUTPUT);         //ก าหนด Pin ทีต่อ่กับ LED เป็น Output 

    pinMode(LED2, OUTPUT);         //ก าหนด Pin ทีต่อ่กับ LED เป็น Output 
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    //----------------------------     
    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 เขา้มาใหเ้ริม่กับไปวน loop รอรับใหม่ 
    return; 
  } 
    
  Serial.println("new client"); 
  while(!client.available()) 
  { 
    delay(1); 

  } 
  String req = client.readStringUntil('\r');        //อา่นคา่ทีไ่ดร้ับจากclient จากขอ้มลูแรกถงึ ‘\r’  
  Serial.println("--------------------"); 
  Serial.println(req);              //แสดงคา่ทีไ่ดร้ับทาง Serial 
   Serial.println("--------------------"); 
  status = req.substring(5,6).toInt(); 
  Serial.println (status); 
  
  client.flush(); 
 
  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("Lab 3 Network and Web Server control<br>"); 
  client.println("</p>"); 
  switch (status) { 
     case 0: LED1_OFF; client.println("LED 1 OFF<br>");break; 
     case 1: LED1_ON;  client.println("LED 1 ON<br>");break; 
     case 2: LED2_OFF; client.println("LED 2 OFF<br>");break; 
     case 3: LED2_ON;  client.println("LED 2 ON<br>");break;     
     default: break; 
  } 
  client.println("</body>"); 
  client.println("</html>");           

} 
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เม่ือแปลและ Upload ลงไปบน NodeMCU   
1. ใหเ้ปิด Serial Monitor  เพื่อตรวจดูผลการท างาน โดยใช ้Baud Rate 115200   
2. ใหเ้ปิด web browser  แลว้พิมพ ์IP ของเวบ็ 

 

 
 
3. เปิดเวบ็เบราเซอร์ ตาม IP ท่ีได ้ จะไดห้นา้เวบ็ตามน้ี  พร้อมกบั LED1 ติด LED2 ดบั 

 
 

ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก 
http://thaieasyelec.com/article-wiki/embedded-electronics-application/getting-started-with-esp8266-
nodemcu-ch5.html 


