
คู่มือการใช้งาน Smart sensor  

สมัครสมาชิก 

1. เขา้ไปที่หนา้เวบ็ https://sensor.homiesmarthome.com คลิกปุ่ ม sign up กรอกขอ้มูลที่จ  าเป็น 

ระบบจะท าการส่งอีเมลเพื่อยืนยนัก่อน โดยอีเมลอาจแสดงอยู่ใน junk mail 

 

 

https://sensor.homiesmarthome.com/


เข้าสู่ระบบ 

คลิกปุ่ ม sign in เขา้สู่ระบบดว้ย username และ password ที่ลงทะเบียนไว ้

 

 

  



คลิกที่ปุ่ ม  เพื่อเปิดหนา้เวบ็ http://graph.homiesmarthome.com เพื่อดูกราฟของขอ้มูล sensor 

กด sign in with Homie account แลว้กด continue เขา้สู่หนา้แสดง dashboard 

 

  

http://graph.homiesmarthome.com/


หน้า dashboard เม่ือไม่มีอุปกรณใ์นระบบ 

หน้า dashboard เม่ือมีอุปกรณ์ในระบบและสร้างกราฟเรียบร้อยแลว้ 

 

 



การเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ 

1. เสียบปลัก๊อุปกรณ์ แลว้เช่ือมต่อไปที่ wi-fi ของอุปกรณ์ 

ตามช่ือและรหัสผ่านที่แสดงบนหนา้จอของอุปกรณ์ 

 

   
  



2. เขา้ไปที่หนา้เวบ็ 192.168.10.1 เลือก Wi-Fi ที่ตอ้งการให้อุปกรณ์เช่ือมต่อ แลว้กดปุ่ ม connect Wi-Fi 

อุปกรณ์จะ reboot 

 

3. เมื่ออุปกรณ์เช่ือมต่อ wi-fi เรียบร้อยแลว้ ที่หนา้จอจะแสดงว่า online และแสดง token 

ที่ตอ้งใชใ้นการ add 

 
  



4. เขา้ไปที่หนา้เวบ็ https://sensor.homiesmarthome.com เลือกเมนู setting กดปุ่ ม add new device 

จะมีหนา้ต่างข้ึนมาให้กรอก token ที่แสดงบนหนา้จอของอุปกรณ์ 

กรอกช่ือของอุปกรณ์ที่จะให้แสดงโดยช่ือเร่ิมตน้จะเป็น “mac-” ตามดว้ย mac 4 ตวัทา้ยของอุปกรณ์ 

(ช่ือสามารถแกไ้ขภายหลงัได)้ และเลือกให้วาดกราฟหรือไม่วาดได ้

 

 

  

https://sensor.homiesmarthome.com/


5. เมื่ออุปกรณ์ถูกเพิ่มเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ หนา้จอของอุปกรณ์จะแสดงช่ือ username 

ที่อุปกรณ์เช่ือมต่ออยู่ และช่ืออุปกรณ์ที่ผูใ้ชต้ ั้ง 

 

6. เมื่อกลบัไปที่หนา้ monitor จะแสดงอุปกรณ์และค่า sensor ปัจจุบนั 

 



การลบอุปกรณ์ออกจากระบบ 

1. เลือกเมนู setting กดที่ไอคอน  ดา้นหลงัอุปกรณ์ที่ตอ้งการจะลบ  

 

2. กดไอคอน  ยืนยนัการลบอุปกรณ์ เมื่อลบอุปกรณ์เรียบร้อย หนา้จอของอุปกรณ์จะแสดง token 

แทนช่ือผูใ้ช ้

 

 



การตั้งค่าการแสดงผล 

ส าหรับ การแปลงค่า sensor ที่ส่งค่าอยู่ในช่วง 4 – 20 mA ใหแ้สดงผลตามที่ผูใ้ชต้อ้งการ เช่น 

ให้แสดงผลในช่วง 0 – 100 แทนค่า 4 – 20  

1. ไปที่เมนู setting กดที่ไอคอน  ของอุปกรณ์ที่ตอ้งการตั้งค่า แลว้เลือก adjustment 

 

 

  



2. เลือก sensor ที่ตอ้งการตั้งค่า 

วิธีการตั้งค่า ตั้งค่า a และ b ในสูตรสมการเส้นตรง 

                                              y = ax+b 

                                  x - ค่าที่ sensor ส่งขึน้มา 

                                 y - ค่าที่ต้องการให้แสดง  
2.1 ใส่ค่า a และ b ดว้ยตวัเอง 

2.2 ให้หนา้เวบ็ค านวณค่า a, b ให ้โดยใส่ช่วงค่าที่ตอ้งการที่ช่อง expect value แลว้กดปุ่ ม calculate 

หนา้เวบ็จะค านวณค่า a และ b ให ้

เมื่อไดค่้า a และ b แลว้ คลิกปุ่ ม OK และกดปุ่ ม Save 

 

 

  



3. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย กลบัไปที่หนา้ monitor 

ค่าที่แสดงจะเป็นค่าที่ค านวณตามที่ผูใ้ชก้ าหนดเรียบร้อยแลว้ โดยจะมีสัญลกัษณ์ ‘*’ 

แสดงที่ดา้นหนา้เพื่อให้ผูใ้ชท้ราบว่ามีการตั้งค่าการค านวณก่อนแสดงผล 

   



การตั้งค่าการแสดงผลเป็นสถานะ 

ส าหรับการตั้งค่าการแสดงผลเป็นสถานะตามช่วงค่าที่ก าหนด 

1. ไปที่เมนู setting กดที่ไอคอน  ของอุปกรณ์ที่ตอ้งการตั้งค่า แลว้เลือก state setting 

 

2. เลือกช่วงค่าต ่าสุดและสูงสุดของสถานะทั้งหมด 

 

  



3. คลิกปุ่ ม add เพื่อแบ่งช่วงค่าสถานะ ตั้งช่ือสถานะที่ตอ้งการให้แสดง เลือกค่าเร่ิมตน้ ค่าส้ินสุด 

และเลือกสีของแต่ละสถานะ 

 

ตวัอย่างการตั้งค่าสถานะดงัรูป 

ค่าระหว่าง  0 – 20 แสดงสถานะเป็น too cool  

ค่าระหว่าง 20 - 30 แสดงสถานะเป็น normal  

ค่าระหว่าง 30 – 100 แสดงสถานะเป็น too hot 

  



4. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย กลบัไปที่หนา้ monitor 

ค่าที่แสดงจะเป็นค่าสถานะตามที่ผูใ้ชก้ าหนดเรียบร้อยแลว้ โดยจะมีสัญลกัษณ์ขีดเส้นใต ้

เพื่อให้ผูใ้ชท้ราบว่ามีการตั้งค่าสถานะการแสดงผล 

โดยสามารถคลิกที่ค่าที่ขีดเส้นใตเ้พื่อดูเป็นแถบสถานะได ้

  

 

 



การเช่ือมต่อการแจ้งเตือนผ่านไลน์ 

1. ไปที่เมนู setting แลว้เลือก User setting  

 

2.  คลิกปุ่ ม connect จะ redirect ไปยงัหนา้ LINE log in 

 

  



3. Log in ดว้ย LINE account ที่ตอ้งการให้แจง้เตือน เมื่อ log in 

แลว้สามารถเลือกให้แจง้เตือนส่วนตวัหรือแจง้เตือนไปใน group chat ได ้เมื่อเลือกแลว้กดปุ่ ม 

Agree and connect 

 

  



4. เมื่อเช่ือมต่อไลน์เรียบร้อยแลว้ หนา้เวบ็จะแสดงดงัรูป สามารถกดปุ่ ม disconnect 

เพื่อยกเลิกการเช่ือมต่อการแจง้เตือนผ่านไลน์ 

 



การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

1. ไปที่เมนู setting แลว้เลือก User setting 

 

2. เลือก tab change password กรอกรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ที่ตอ้งการเปล่ียน 

หากตอ้งการให้ทุก browser  ที่อยู่ในระบบดว้ย username เดียวกนัหลุดออกจากระบบทั้งหมด 

ให้เลือกที่ force signout 

 
 



การตั้งค่าการแจ้งเตือน 

1. ไปที่เมนู setting กดที่ไอคอน  ของอุปกรณ์ที่ตอ้งการตั้งค่า แลว้เลือก alarm setting 

 

2. ตั้งค่าช่องทางการแจง้เตือนเพิ่มเติม 

     - Send email notification เพื่อให้ส่งขอ้ความการแจง้เตือนผ่านทางอีเมล 

     - Send line notification เพื่อให้ส่งขอ้ความการแจง้เตือนผ่านทางไลน์ 

     การแจง้เตือนผ่านอีเมลและไลน์น้ีจะแจง้เตือนเมื่อค่า sensor ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

และเมื่ออุปกรณ์เปล่ียนสถานะ online / offline 

 
  



3. เลือก sensor ที่ตอ้งการตั้งเงื่อนไขการแจง้เตือน 

 

               การตั้งค่าเงื่อนไขการแจง้เตือน มีให้เลือก 5 เงื่อนไข 

                    เง่ือนไขที่ 1 ไม่ตั้งค่าเงื่อนไขการแจง้เตือน 

 

                    เง่ือนไขที่ 2 แจง้เตือนเมื่อค่ามากกว่าค่าที่ก าหนด  

                        โดยตั้ง trigger value เป็นค่าที่ให้แจง้เตือน  

                        และ clear value เป็นค่าที่เมื่อลดลงถึงค่าน้ีอุปกรณ์จะหยุดแจง้เตือน 

                        ตวัอย่างในรูปคือ ให้แจง้เตือนเมื่อค่าสูงกว่า 27 และหยุดแจง้เตือนเมื่อค่าต ่ากว่า 26 

 



                    เง่ือนไขที่ 3 แจง้เตือนเมื่อค่านอ้ยกว่าค่าที่ก าหนด  

                        โดยตั้ง trigger value เป็นค่าที่ให้แจง้เตือน 

                        และ clear value เป็นค่าที่เมื่อค่าสูงข้ึนถึงค่าน้ีอุปกรณ์จะหยุดแจง้เตือน 

                        ตวัอย่างในรูปคือ ให้แจง้เตือนเมื่อค่าต ่ากว่า 20 และหยุดแจง้เตือนเมื่อค่าสูงกว่า 21 

 

                    เง่ือนไขที่ 4 แจง้เตือนเมื่อค่าอยู่ในช่วงที่ก าหนด 

                        โดยตั้ง trigger value เป็นช่วงค่าที่ตอ้งการให้แจง้เตือน 

                        ตวัอย่างในรูปคือ ให้แจง้เตือนเมื่อค่าอยู่ในช่วง 20 – 25 และหยุดแจง้เตือนเมื่อค่าต ่ากว่า 20 

                        หรือสูงกว่า 25 

 
  



                    เง่ือนไขที่ 5 แจง้เตือนเมื่อค่าอยู่นอกช่วงที่ก าหนด 

                        โดยตั้ง trigger value เป็นช่วงค่าที่ไม่ตอ้งการให้แจง้เตือน 

                        ตวัอย่างในรูปคือ ให้แจง้เตือนเมื่อค่าต ่ากว่า 20 หรือสูงกว่า 25 และหยุดแจง้เตือนเมื่อค่าอยู่ 

                        ในช่วง 20 – 25  

 

4. เมื่อตั้งค่าการแจง้เตือนเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ ม OK และกดปุ่ ม Save 

 

เมื่อกลบัมาที่หนา้ monitor เมื่อค่า sensor ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด อุปกรณ์จะส่งเสียงดงัแจง้เตือน 
และหนา้เวบ็จะแสดงว่า alarming ดงัรูป 

 



การตั้งค่าการแสดงผลบนแผนภาพ 

1. คลิกที่ปุ่ ม  เพื่อเปิดหนา้ตั้งค่าแผนภาพ 

 

2. คลิกปุ่ ม add new mapping เพื่อสร้างแผนภาพใหม ่

 

  



3. ตั้งช่ือแผนภาพ อปัโหลดรูปแผนภาพ และเลือกค่าที่ตอ้งการให้แสดงบนแผนภาพ  

 

โดยค่าที่แสดงบนแผนภาพมี 3 แบบ 

3.1 แสดงค่า sensor โดยเลือก sensor ที่ตอ้งการและคลิกที่เคร่ืองหมาย + บนค่าที่ตอ้งการ 

จะแสดงกรอบบนรูปแผนภาพ สามารถลากเปล่ียนต าแหน่งและเพิ่ม / ลดขนาดตวัอกัษรได ้

 

 



3.2 แสดงลิงก์ไปยงัเวบ็ไซตภ์ายนอก โดยเลือก external url และพิมพเ์วบ็ที่ตอ้งการเช่ือมต่อ 

แลว้คลิกปุ่ ม + สามารถลากเปล่ียนต าแหน่งและเพิ่ม / ลดขนาดกรอบของลิงก์ได้ 

 

 

3.3 แสดงลิงก์ไปยงัแผนภาพอ่ืนที่มีอยู่ โดยเลือก other topology และเลือกแผนภาพที่ตอ้งการ 

สามารถลากเปล่ียนต าแหน่งและเพิ่ม / ลดขนาดกรอบของลิงก์ได ้

 

 

  



4. เมื่อจดัวางต าแหน่งเรียบร้อยแลว้กดปุ่ ม add เมื่อกลบัไปหนา้ monitor แลว้คลิกที่ปุ่ ม mapping 

จะลิงก์มายงัแผนภาพที่สร้างเป็นภาพแรก หากตอ้งการเพิ่มแผนภาพใหม่ ให้คลิกที่ค าว่า mapping 

ดา้นบนจะแสดงแผนภาพทั้งหมด 

 

 

  



5. หากตอ้งการตั้งค่าแผนภาพแรกที่จะแสดงเมื่อคลิกมาจากหน้า monitor ใหเ้ป็นแผนภาพอ่ืน 

ให้คลิกเขา้ไปที่แผนภาพที่ตอ้งการ แลว้คลิกปุ่ ม set as default  

 

  



การท า report 

ไปที่เมนู report โดยมี report ให้เลือก export ได ้6 แบบ 

แบบที่ 1 Daily report 

เลือกช่วงวนัที่ อุปกรณ ์และ sensor ที่ตอ้งการ โดยไฟลท์ี่ไดจ้ะแสดงค่า min, max, average 

ของแต่ละชัว่โมง และกราฟ average 

 

  



 

 

 

  



แบบที่ 2 Monthly report  

เลือกช่วงเดือน อุปกรณ ์และ sensor ที่ตอ้งการ โดยไฟลท์ี่ไดจ้ะแสดงค่า max, min, average 

ของแต่ละวนั และค่า ณ เวลา 0:00, 8:00, 16:00 ของแต่ละวนั 

 

  



 

  



แบบที่ 3 Event log report 

เลือกช่วงวนัที่ และอุปกรณ ์โดยไฟลท์ี่ไดจ้ะแสดงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกบัอุปกรณ์ 

เวลาที่มีการแจง้เตือน เวลาที่ค่า sensor กลบัมาเป็นปกติ และเวลาที่อุปกรณ์เปล่ียนสถานะ online 

หรือ offline 

 

  



 
  



แบบที่ 4 Summary report 

เลือกช่วงวนัที่ และอุปกรณท์ี่ตอ้งการค่า 

โดยไฟลท์ี่ไดจ้ะแสดงค่าทุกชัว่โมงของอุปกรณ์ที่เลือก สามารถเลือกไดห้ลายอุปกรณ์ 

 

  



 

  



แบบที่ 5 Energy cost report 

ส าหรับอุปกรณ์ที่เป็นมิเตอร์ไฟฟ้าวดัการใชไ้ฟ เลือกช่วงวนัที่ และอุปกรณ์ที่ตอ้งการค่า 

และค่าไฟต่อ unit เพื่อใชใ้นการค านวณ 

โดยไฟลท์ี่ไดจ้ะแสดงจ านวนหน่วยที่ใชแ้ละค านวณค่าไฟในแต่ละวนั 

 

  



 
  



แบบที่ 6 External report 

ส าหรับอุปกรณ์ที่มีการต่อ external input เลือกช่วงวนัที่ และอุปกรณ์ที่ตอ้งการค่า 

โดยไฟลท์ี่ไดจ้ะแสดงเวลาทั้งหมดใน state 0 และ state 1 รวมถึงช่วงเวลาที่มีการเปล่ียน state 

 

  



 
 


