
การใช้งาน ZX-microWiFi
รว่มกบั 

IPST-SE MicroBox



ZX-microWiFi

เป็นอุปกรณท์ีช่่วยให้ชุดควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอรเ์ดมิสามารถเชือ่มตอ่
กบัอนิทอรเ์น็ตได้



ZX-microWiFi คุณสมบตัิ

•ใช้อตัราบอด 9600 บติตอ่วนิาท ี
• เป็นตวักลางเชือ่มตอ่กบั NETPIE 

-รองรบัฟังกช์นั Chat 
-รองรบัฟังกช์นั Feed 

• เป็นตวักลางส่งขอ้ความแจ้งเตอืนไปยงั
แอปพลเิคชนัไลน์



ZX-microWiFi คุณสมบตัิ

ควบคุมอุปรณผ์า่นอนิเทอรเ์น็ตดว้ย NETPIE Freeboard 



ZX-microWiFi คุณสมบตัิ

โปรแกรมช่วยในการตัง้คา่ ใช้งานงา่ย

จอ OLED ทีค่มชดั



IoT (Internet of thing) 

NETPIE เป็น Iot (Internet of thing) Cloud Platform 
ทีจ่ะให้อุปกรณต์า่งๆมาเชือ่มตอ่กบั NETPIE เข้า
ดว้ยกนั โดยม ี NETPIE เป็นตวักลางการส่ือสาร



ส่วนประกอบของ IoT

1. ส่ิงของ (Thing)
2. ตวัควบคุม, ตวัตรวจจบัและอุปกรณข์บั
โหลด
3. ระบบเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (แบบมสีาย
หรอืไร้สาย)
4. ขอ้มลู
5. ระบบจดัการฐานขอ้มลู Cloud server



การสมคัรใช้งาน NETPIE 

1.ไปทีเ่ว็บไซต ์ https://netpie.io/sign_up

https://netpie.io/sign_up
https://netpie.io/sign_up
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https://netpie.io/sign_up
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การสมคัรใช้งาน NETPIE 

2.รอรบั SMS จากทาง NETPIE ส่งไปยงัหมายเลข
โทรศัพทเ์คลือ่นที ่ ทีไ่ดล้งทะเบยีนไว้

ตวัอย่าง SMS:
Your one-time password for NETPIE is 

258770097746



การสมคัรใช้งาน NETPIE 

เปลีย่นรหสัผา่น



การสร้างแอปพลเิคช่ัน

1.เลอืกที ่ RESOURCES คลกิทีเ่มนู 
APPLIPATIONS เพือ่เข้าไปทีห่น้า APPLICATION 
MANAGEMENT



การสร้างแอปพลเิคช่ัน

แสดงแอปพลเิคชนัทัง้หมดทีผู่้ใช้งานมอียู ่ การสร้าง
แอปพลเิคชนัใหมท่ าไดโ้ดยการคลกิทีปุ่่ ม + ดงัรปู



การสร้างแอปพลเิคช่ัน

2. ในหน้าตา่ง Pop-up ให้ก าหนดชือ่
แอปพลเิคชัน่ (Application ID หรอื AppID) 
ทีต่อ้งการแลว้คลกิทีปุ่่ ม CREATE 



การสร้างแอปพลเิคช่ัน

3.ถ้าหากขึน้ขอ้ความดงัรปูให้ตัง้ชือ่ 
Application ID หรอื AppID ใหมอ่กีครัง้
เพราะมชีือ่ทีน้ี่ถกูใช้งานแลว้



การสร้างแอปพลเิคช่ัน

4.สรา้ง Application Key โดยคลกิทีปุ่่ ม + 



การสร้างแอปพลเิคช่ัน

5.ก าหนดชือ่ของ Application Key ตามต้องการ ใน
ตวัอยา่งใช้ข้อความวา่ “Test connect to NETPIE ”    และ
เลอืกชนิดของ Key ใน Drop-down box ให้เป็น 
Device Key



ประเภท Key

1.Device Key คอื Key ทีใ่ช้กบัอุปกรณป์ระเภท
กายภาพ โดย Device Key ของอุปกรณน์ั้นจะถกู
จดจ าไปตลอดถงึแม้อุปกรณจ์ะไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบั 
NETPIE แลว้
2. Session Key คอื Key ทีใ่ช้กบัอุปกรณท์ีม่กีารใช้งาน
ไมถ่าวรเช่น เบราวเ์ซอร ์ เมือ่ยกเลกิการเชือ่มตอ่หรอืปิด
เบราวเ์ซอรไ์ปตวัตนของอุปกรณน์ั้นจะถกูลบทิง้ 



รายละเอียด

Application Key Name สามารถระบุอุปกรณข์องตนภายใต้ AppID
Key เป็นกุญแจทีอุ่ปกรณใ์ช้ส าหรบัเชือ่มตอ่ NETPIE
Secret เป็นรหสัลบัหรอืรหสัผา่น   ส าหรบัให้อุปกรณเ์ชือ่มตอ่ 
NETPIE
REST API auth เป็นกุญแจทีเ่รยีงตอ่กบัรหสัลบัเพือ่ใช้ส าหรบัการใช้
งานดว้ย REST API



Line Notify การแจ้งเตอืนจากเว็บ
เซอรว์สิทาง LINE

LINE ไดม้บีรกิารแจ้งเตอืนจากเว็บเซอรว์สิไป
ยงัผู้ขอรบับรกิาร แตผู่้ใช้งานจะตอ้งเพิม่ 
Line Notify เป็นเพือ่นในบญัชขีองทา่นกอ่น 

Line Notify สามารถส่งไดท้ัง้คุณคนเดยีว
หรอืเป็นกลุม่ก็ได้



ขัน้ตอนการสมคัรใช้งาน  Line 
Notify   
1. ไปที ่https://notify-bot.line.me จากนั้น
เลือ่นลงดา้นลา่งจะเจอ QR Code ให้เพิม่
เพือ่นโดยการสแกน QR Code น้ี

https://notify-bot.line.me/
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ขัน้ตอนการสมคัรใช้งาน  Line 
Notify   
2. จากนั้นไปที ่ เขา้สู่ระบบ



ขัน้ตอนการสมคัรใช้งาน   Line 
Notify 
3. ให้ใส่ Email และ รหสัผา่น ในขัน้ตอน
น้ีผู้อา่นตอ้งไปตัง้คา่บญัช ี LINE ของทา่นให้
ลงทะเบยีนผา่นอเีมลไ์ดก้อ่น



ขัน้ตอนการสมคัรใช้งาน   Line 
Notify 
4. เมือ่คลกิ Log in แลว้ตรงส่วนเขา้สู่ระบบ
จะเปลีย่นเป็นชือ่บญัชขีองผู้ใช้นั้น ให้คลกิ
ตรงรปูลกูศรชีล้ง(หมายเลข 1) แลว้คลกิที ่
My page (หมายเลข2)



ขัน้ตอนการสมคัรใช้งาน  Line 
Notify  
5. เลือ่นลงดา้นลา่งจากนั้นจะเห็นปุ่มทีม่ี
ข้อความวา่ Generate token ดงัรปูให้คลกิ
ปุ่มเพือ่สรา้ง Token



ขัน้ตอนการสมคัรใช้งาน  Line 
Notify  

6. กรอกรายละเอยีดและเลอืกบญัชปีลายทางทีต่้องการรบั
การแจ้งเตอืน
หมายเลข 1 ชือ่ Token
หมายเลข 2 ช่องค้นหาบญัชปีลายทางทีต่้องการส่งถงึ
หมายเลข 3 ปุ่มสร้าง Token



ขัน้ตอนการสมคัรใช้งาน   Line 
Notify 
7. จากนั้นคลกิทีปุ่่ ม Generate token จะ
ปรากฏ Token ให้คดัลอกเก็บไว้ เพราะ
ทา่นจะไดเ้ห็น Token น้ีครัง้เดยีวเทา่นั้นถ้า
หากปิดหน้าตา่งไปแลว้จะไมส่ามารถเรยีกดไูด้
อกี



ขัน้ตอนการสมคัรใช้งาน  Line 
Notify  
8. เมือ่คลกิปุ่ ม Close แลว้จะเห็นชือ่ 
Token ทีเ่ราไดส้รา้งไว้ดงัรปู หากตอ้งการ
ยกเลกิให้คลกิปุ่ ม Disconnect



ทดสอบการส่งขอ้ความแจ้งเตอืน 
LINE
ไป
ที ่ https://iot.makersmagazine.in.th/webL
ine
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ขอ้มลูทีต่อ้งเตรยีมไปกรอกใน 
ZX-microWiFi

1. ชือ่และรหสัผา่นทีใ่ช้เชือ่มตอ่กบัตวัปลอ่ย
สัญญาณ WiFi
2. Key ตา่งๆทีไ่ดจ้ากการสมคัรใช้บรกิารของ 
NETPIE
3. Token ไดจ้ากการสมคัรใช้บรกิาร Notify 
ของแอปพลเิคชนั LINE 



โปรแกรมตัง้คา่ ZX-microWiFi

เปิด
โปรแกรม



โปรแกรมตัง้คา่ ZX-microWiFi

รายละเอยีดทีต่้องกรอกข้อมลู
ssid = ชือ่ตวัปลอ่ยสัญญาณ WiFi
password = รหสัผา่น
APPID   =  Application ID ทีไ่ดจ้าก NETPIE
KEY     =   Key ทีไ่ดจ้าก NETPIE
SECRET  = Secret Key ทีไ่ดจ้าก NETPIE
ALIAS    =  ชือ่เรยีกของ ZX-MicroWiFi เป็น
ตวัก าหนดชือ่ของอุปกรณใ์นระบบ
TOKENLINE = Token ทีไ่ดจ้ากการขอรบับรกิาร 
Notify ของ Application LINE



โปรแกรมตัง้คา่ ZX-microWiFi

1.เปิดโปรแกรม ZX-microWiFi Configure พร้อม
กบัตอ่บอรด์ ZX-microWiFi เข้ากบัคอมพวิเตอร์
ดว้ยสาย MicroUSB



โปรแกรมตัง้คา่ ZX-microWiFi

2. คลกิทีปุ่่ ม Detect ZX-microWiFi



โปรแกรมตัง้คา่ ZX-microWiFi

ปุ่มหมายเลข 1 ตรวจสอบและอา่นคา่จากบอรด์ ZX-microWiFi 
ปุ่มหมายเลข 2 บนัทกึคา่ทีต่ ัง้ใหม่
ปุ่ มหมายเลข 3 ค้นหาอปุกรณป์ลอ่ยสัญญาณ WiFi ทีบ่อรด์ ZX-

microWiFi สามารถมองเห็นและเชือ่มตอ่ได้
ปุ่มหมายเลข 4 ยกเลกิการเชือ่มตอ่และใช้งานผา่นทาง USB 
ปุ่มหมายเลข 5 ยกเลกิการเชือ่มตอ่และใช้งานผา่นทาง UART



ตัง้คา่เชือ่มตอ่ WiFi

คลกิทีปุ่่ ม Scan SSID 



บนัทกึการตัง้คา่

เมือ่ตัง้คา่เรยีบร้อยแลว้หากต้องการบนัทกึให้คลกิทีปุ่่ม 
Write NEW Config 



การตอ่ใช้งาน

ZX-microWiFi IPST
RxD (ส้ม) TxD1 (ขาว)
TxD (ขาว) RxD1 (ส้ม)

ใช้สาย JST ตอ่ทัง้ 2 เข้าดว้ยกนั



ตวัอยา่งที ่ 1 แจ้งเตอืนไปยงั 
LINE  
แจ้งเตอืนไปยงั LINE เมือ่ IPST 
เริม่ต้นท างาน ดว้ยข้อความวา่ 
“IPST_Started”

#include <ipst.h>

void setup(){

Serial1.begin(9600);

Serial1.println("line IPST_Started");

}

void loop(){

}

โปรแกรม
IPST_Notify.ino



ค าส่ัง line
เป็นค าส่ังทีใ่ช้ส่งข้อความเพือ่แจ้งเตอืนไปยงั 

Application Line 

รปูแบบ
line <message>

message ข้อความทีต่้องการส่งและข้อความไม่
สามารถมช่ีองวา่งได้

ตวัอยา่งการใช้งาน
Serial.println(“line PIST_Started”)



ตวัอยา่งที ่ 2
ส่งคา่สถานะหลอดไฟไปยงั NETPIE พร้อมแสดงสถานะเป็น 

#include "ipst.h"

void setup(){

Serial1.begin(9600);

Serial1.println("line IPST_Started");

}

void loop(){

if(in(17)){

Serial1.println("netpieChat LED16 1");

out(16,1);

} else {

Serial1.println("netpieChat LED16 0");

out(16,0);

}

delay(500);

}

โปรแกรม Switch01_LED_NETPIE.ino



ค าส่ัง netpieChat

เป็นค าส่ังใช้ส่งข้อความไปยงัอุปกรณป์ลายทางเพยีงระบุบ
แคช่ือ่ของอุปกรณเ์ทา่นั้น
รปูแบบ

netpieChat <target> <message>
target ชือ่ของอุปกรณท์ีต่้องการส่งข้อความไปถงึ
message ข้อความทีต่้องการส่ง

ตวัอยา่งการใช้งาน
Sreial.println(“netpieChat myroom LED1ON”)
หากมอีุปกรณใ์ด ไดต้ัง้ชือ่ (Alias) วา่ myroom ก็จะ

ไดร้บัข้อความวา่ “LED1ON” น้ีไปทนัที่



การตอ่ใช้งาน

ZX-microWiFi IPST
RxD (ส้ม) TxD1 (ขาว)
TxD (ขาว) RxD1 (ส้ม)

IPST Device
pin 17 ZX-Switch01
Pin 16 ZX-LED



การตัง้คา่ Freeboard 
การใช้งานและตัง้คา่ NETPIE 
Freeboard ผา่นทางหน้าเว็บ 
NETPIE



การตัง้คา่ Freeboard 

1.เข้าสู่ระบบ NETPIE Account 
แลว้ไปทีเ่มน ู RESOURCES > 
FREEBOARDS



การตัง้คา่ Freeboard 

2.คลกิเครือ่งหมาย + เพือ่สร้าง 
Freeboard ชึน้มาใหม่



การตัง้คา่ Freeboard 

3.ตัง้ชือ่ Freeboard แลว้กดปุ่ม 
CREATE



การตัง้คา่ Freeboard 

เมือ่คลกิปุ่ ม CREATE จะมรีายชือ่ 
Freeboard ทีไ่ดส้ร้างไว้อยูใ่นรายการ 
หากต้องการเข้าไปตัง้คา่หรอืใช้งานให้
คลกิทีช่ือ่ Freeboard ทีต่้องการใช้งาน
ไดเ้ลย 



การตัง้คา่ Freeboard 

4.หากไมแ่สดงรายการใดๆให้เห็น ให้
คลกิทีปุ่่ มตัง้คา่ดงัรปู จะแสดงรายการ
ทัง้หมดทีจ่ะตัง้คา่



การตัง้คา่ Freeboard 

Main Menu



การตัง้คา่ Freeboard 
Main 
MenuIMPORT 

เป็นเมนสู าหรบัอพัโหลดไฟล ์ Configuration ของหน้า 
Freeboard ทีบ่นัทกึเก็บไว้
EXPORT 

เป็นเมนสู าหรบัน าไฟล ์ Configuration ออก (Export)
RESET 

เป็นเมนสู าหรบัลา้ง Datasource และ Widget ทีส่ร้างไว้
ADD PANE

เป็นเมนสู าหรบัเพิม่ Panel ในการจดัวาง Widget



การตัง้คา่ Freeboard 
Datasources
MenuADD เป็นเมนสู าหรบัเพิม่ Datasource

ทีเ่ป็นแหลง่ข้อมลูทีจ่ะเชือ่มตอ่เพือ่ดงึออกมาแสดง



ตวัอยา่งการเพิม่ 
Datasources

กอ่นทีจ่ะตัง้คา่เพือ่ดงึข้อมลูจาก NETPIE มาแสดงยงั Freeboard 
จะต้องเตรยีม Key ทีใ่ช้ส าหรบั HTML5 หรอืทีเ่รยีกวา่ Key 
ประเภท Session Key เสียกอ่น ในตวัอยา่งไดส้ร้าง Key ไว้ทัง้ 
2 ประเภทและอยูภ่ายได ้ AppID เดยีวกนั 



ตวัอยา่งการเพิม่ 
Datasources

จากรปูจะเลอืกใช้ Key ทีม่ชีือ่วา่ “Test connect to NETPIE for 
HTML5”เพราะไดส้ร้างเป็นแบบ Session Key เอาไว้จากนั้นคลกิที่
ชือ่ Key แลว้น าข้อมลูไปกรอกในขัน้ตอนตอ่ไป



การเพิม่ Datasources
1.คลกิปุ่ ม ADD     
2.เลอืกแหลง่ข้อมลู 3.เลอืก NETPIE 
Microgear



การเพิม่ Datasources
4.ก าหนดชือ่ Datasources ตามต้องการในช่อง NAME 
และตามดว้ย APPID , KEY , SECRET ทีไ่ดจ้ากการ
สร้าง Key แบบ Session Key และช่อง 
SUBSCRIBERD TOPIC ใส่ /#  หมายถงึทกุการส่ง
ข้อมลูทีอ่ยูภ่ายได ้ APPID นี้จะเห็นข้อมลูทัง้หมด



การเพิม่ Datasources

 เม่ือกรอกข้อมลูครบเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ ม SAVE  รายช่ือ DataSources ก็จะปรากฏขึน้มา



การเพิม่ Datasources

 เม่ือกรอกข้อมลูครบเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ ม SAVE  รายช่ือ DataSources ก็จะ
ปรากฏขึน้มา



ตรวจสอบ

5.  จากนั้นกลบัไปดทูี ่ APPLICATION MANAGEMENT 
จะเห็นชือ่ DataSources ทีเ่ราไดส้ร้างขึน้มาปรากฏเป็น
ชือ่อุปกรณท์ีใ่ช้ Key แบบ Session Key ดงัรปู



การใช้งาน Indicator light



การเพิม่ Widget
 



การเพิม่ Widget
 
เลอืก Type เป็น Indicator light



การเพิม่ Widget
 
คลกิที ่ .js EDITOR เพือ่เขา้ไปแก้ไข



แก้ไข Script
พมิพค์ าส่ัง parseInt() ครอบ Script เดมิเอาไว้ เพราะ
Indicator light ต้องการแค ่ 0 กบั 1 เทา่นั้นค าส่ังนี้จงึเป็น
ค าส่ังแปลงตวัอกัษรเป็นตวัเลขในภาษา JavaScript   



แก้ไข Script
แกไ้ขเสร็จแลว้คลกิปุ่ม CLOSE 



แกไ้ข Script

แกไ้ขเสร็จแลว้คลกิปุ่ม SAVE



ทดสอบ 

กดปุ่มบน ZX-Switch01 



การใช้งาน Gauge



ตวัอยา่งที ่ 3
ส่งคา่ KNOB ทีอ่ยูบ่นบอรด์ IPST ไปยงั 
NETPIE พร้อมแสดงสถานะเป็น Freeboard

#include "ipst.h"

void setup(){

Serial1.begin(9600);

Serial1.println("line IPST_Started");

}

void loop(){

Serial1.println("netpieChat KNOB "+String(knob()));

delay(500);

}

โปรแกรม Knob_NETPIE.ino



ค าส่ัง String()
เป็นค าส่ังทีแ่ปลงตวัแปรใดๆให้กลายเป็นตวัแปร 

ตวัอยา่ง 

String stringOne = String(13);

>> stringOne = “13”



การเพิม่ Widget
 



การเพิม่ Widget
 
เลอืก Type เป็น Gauge



ทดสอบ 

ลองปรบั KNOB บนบอรด์ IPST 



ส่งเปิดปิด LED ผา่น Freeboard

รบัคา่จาก NETPIE Freeboard  มาเปิดปิด 
LED



ตวัอยา่งที ่ 4
#include <ipst.h>
boolean state = LOW;
String inputString = ""; 
boolean stringComplete = false; 
void serialEvent1(){

while (Serial1.available()) {
char inChar = (char)Serial1.read();
inputString += inChar;
if (inChar == '\n') {

stringComplete = true;
}

}}

โปรแกรม OnOff_LEDFromFreeboard.ino



ตวัอยา่งที ่ 4 (ตอ่)
void setup(){

Serial1.begin(9600);
Serial1.println("line IPST_Started");
glcdClear();

}
void loop(){
if (stringComplete) {

glcdClear();
inputString.trim();
glcd(1,0,(char *)inputString.c_str());
if (inputString=="LED16ON") {

state=HIGH;
}else if (inputString=="LED16OFF"){

state=LOW;
}

inputString = "";
stringComplete = false;

}



ตวัอยา่งที ่ 4 (ตอ่)

if (state){
out(16,1);
Serial1.println("netpieChat LED16 1");

}
else{
out(16,0);
Serial1.println("netpieChat LED16 0");

}
delay(500);

}



ฟงักช์นั serialEvent1() 

สังเกตไดว้า่ใน void Loop() จะไม่
มกีารเรยีกใช้ฟงักช์นัน้ีเลย แต่
ฟงักช์นัน้ีจะท างานก็ตอ่เมือ่มขี้อมลู
ส่งเข้ามาเทา่นั้น



ค าส่ัง String.trim()

เป็นค าส่ังทีใ่ช้ลบช่องวา่งหวัและ
ท้ายของข้อความนั้นๆออกไป
 ตวัอยา่ง 
 String inputString = “  Hello  ”;
 inputString.trim();

>> inputString = “Hello”



การเพิม่ Widget
 

จะเพิม่ปุ่มให้อยูใ่น Pane เดยีวกนักบัหลอด LED



การเพิม่ Widget ปุ่ มปิดไฟ

1.เลอืก Type เป็น Button



การเพิม่ Widget

2.DataMyIotApp คอื DataSources ทีเ่ราสร้างไว้ 



การเพิม่ Widget

3. ZX_mwifi04 คอื ชือ่อุปกรณ(์Alias)ทีเ่ราไดต้ัง้ชือ่ไว้



การเพิม่ Widget

4. LED16OFF คอื ข้อความทีต่้องการส่งไปหาอปุกรณน์ั้นๆ



การเพิม่ Widget

5. ตัง้คา่ตา่งๆ ให้เรยีบร้อย จากนั้นคลกิปุ่ ม 



การเพิม่ Widget



การเพิม่ Widget ปุ่มเปิดไฟ



การเพิม่ Widget



การใช้งาน NETPIE FEED

NETPIE FEED เป็นบรกิารทีใ่ห้ผู้ใช้สามารถเก็บ
ข้อมลูตา่งๆไว้ดยู้อนหลงัได้



การสรา้ง FEED

1. เลอืก FEEDS จากเมนู RESOURCES



การสรา้ง FEED

2. สร้าง Feed ใหม ่ หรอืเพิม่ Feed ดว้ยการคลกิทีเ่ครือ่งหมาย 



การสรา้ง FEED

3. ตัง้ชือ่ Feed โดยทีช่ือ่นี้จะต้องไมซ่ า้กบัทีเ่คยมมีากอ่นและ
ห้ามซ า้กบัของผู้ใช้อืน่ จากนั้นให้คลกิ CREATE เพือ่สร้าง 
Feed



การสรา้ง FEED

4. เมือ่สร้าง Feed ส าเร็จ จะเข้าสู่หน้าตัง้คา่ Feed 
ตามภาพข้างลา่ง ในตวัอยา่งนี้ไดส้ร้าง Feed ทีม่ชีือ่
วา่ “MyFeedData”



การสรา้ง FEED

5. เน่ืองจาก Feed ทีส่ร้างขึน้ยงัไมส่ามารถรบัคา่ใดๆ เข้า
มาได ้ จงึต้องสร้าง Field ขึน้มารบัข้อมลู ให้กดปุ่ม + 
ADD จะปรากฏหน้าตา่งให้ตัง้คา่ตา่งๆ ในตวัอยา่งน้ีเป็น
การสรา้ง Field จ านวน 2 Field ทีม่ชีือ่วา่ temp และ 
light (หรอืจะตัง้เป็นชือ่อะไรก็ได)้



การก าหนดสิทธิใ์นการเข้าถงึ 
FEED

1. การใช้ API Key ทีป่รากฏอยูใ่นแท็บ Permission



การก าหนดสิทธิใ์นการเขา้ถงึ 
FEED
จากนั้นพมิพ ์ AppID ทีต่้องการให้สิทธิห์รอืเลอืกจากเมนู 
Drop-Down และคลกิ SAVE ในตวัอยา่ง ข้างลา่ง 
เป็นการให้สิทธิก์บัทกุ AppID ดงันั้นจงึเลอืก “allow all”



การก าหนดสิทธิใ์นการเขา้ถงึ 
FEED
เมือ่เลอืกเสร็จแลว้จากนั้นก็คลกิปุ่ ม SAVE


