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ใครควรใช หนั งสื อเล มน้ี 

1. น ักเร ียน น ิส ิต น ักศ ึกษา และบ ุคคลทั ่วไปที ่ม ีความสนใจในการน ําไมโครคอนโทรลเลอร ไปประย ุกต ใช ในการทดลอง
เกี ่ยวก ับการท ํางานของระบบอ ัตโนม ัต ิ หร ือสนใจในการเร ียนรู และทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ในแนวทางใหม  รวม
ถ ึงสาระการเร ียนรู  STEM ศ ึกษา และว ิทยาการค ํานวณหร ือ Computing

2. สถาบ ันการศ ึกษาหร ือโรงเร ียนที ่เป ดการเร ียนการสอนที ่ครอบคล ุมสาระการเร ียนรู ด าน STEM ศ ึกษาและว ิทยาการ
ค ํานวณ

3. ว ิทยาล ัยและมหาว ิทยาล ัย ที ่ม ีการเป ดการเร ียนการสอนว ิชาอิ เล ็กทรอน ิกส หร ือภาคว ิชาว ิศวกรรมอ ิเล ็กทรอน ิกส 
และคอมพิ วเตอร 

4. คณาจารย ที่ ม ีความต องการศึ กษา และเตร ียมการเรี ยนการสอนว ิชาไมโครคอนโทรลเลอร  รวมถึ งวิ ทยาศาสตร 
ประยุ กต ที่ ต องการบู รณาการความรู ทางอิ เล็ กทรอนิ กส -ไมโครคอนโทรลเลอร -การเขี ยนโปรแกรมคอมพิ วเตอร -
การทดลองทางว ิทยาศาสตร  STEM ศ ึกษาและว ิทยาการคํ านวณในระด ับม ัธยมศ ึกษา อาช ีวศ ึกษา และปร ิญญาตร ี

รายละเอี ยดที่ ปรากฏในหน ังส ือเล มนี ้ได ผ านการตรวจทานอย างละเอ ียดและถ วนถี ่ เพื ่อให ม ีความสมบ ูรณ และ
ถ ูกต องมากที ่ส ุดภายใต เงื ่อนไขและเวลาที ่พ ึงม ีก อนการจ ัดพ ิมพ เผยแพร  ความเส ียหายอ ันอาจเก ิดจากการน ําข อม ูล
ในหน ังส ือเล มนี ้ไปใช  ทางบร ิษ ัท อ ินโนเวต ีฟ เอ ็กเพอร ิเมนต  จํ ากั ด ม ิได ม ีภาระในการร ับผ ิดชอบแต ประการใด
ความผ ิดพลาดคลาดเคลื ่อนที ่อาจม ีและได ร ับการจ ัดพ ิมพ เผยแพร ออกไปนั ้น ทางบร ิษ ัทฯ จะพยายามชี ้แจงและแก ไข
ในการจ ัดพ ิมพ ครั ้งต อไป

สงวนล ิขสิ ทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิ ขสิ ทธิ์  พ.ศ. 2537

ห ามการลอกเล ียนไม ว าส วนหนึ ่งส วนใดของหน ังส ือเล มนี ้ นอกจากจะได ร ับอนุ ญาต

ด ําเน ินการจ ัดพ ิมพ และจํ าหน ายโดย
บร ิษั ท อิ นโนเวต ีฟ เอ็ กเพอร ิเมนต  จํ ากั ด
108 ซ.สุ ขุ มวิ ท 101/2 ถ.สุ ขุ มวิ ท แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
โทรศั พท   0-2747-7001-4
โทรสาร 0-2747-7005
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micro:bit เป นบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร ขนาดเล ็กที ่ได ร ับการออกแบบเพื ่อให เยาวชนใช เป น
ฐานการเร ียนรู ว ิทยาการค ํานวณหร ือ computing เพื ่อพ ัฒนารากฐานทางด านการเข ียนโปรแกรมของ
เยาวชนในยุ คใหม  ริ เริ่ มโครงการโดย BBC หรื อ British Broadcasting Corporation ของอั งกฤษ ซึ่ ง
มอบหมายให มหาวิ ทยาลั ย  Lancaster  ในอั งกฤษออกแบบบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร ที่ มี จุ ดเด น
ด านการเรี ยนรู   มี คุ ณสมบั ติ ทางเทคนิ คที่ ดี เพี ยงพอ และราคาประหยั ด  โดยได รั บการสนั บสนุ นจาก
เอกชนกว า 21 ราย ด านซี พี ยู ใช ชิ ป ARM Cortex M0 ของ Nordic Semiconductor ที่ มี บู ลทู ธในตั ว
ทํ างานร วมกั บตั วตรวจจ ับความเร งและสนามแม เหล็ กจาก NXP/Freescale ที ่เชี ่ยวชาญและโดดเด น
เรื่ องการวั ดเร ง  (Accelerometer) จึ งนํ ามาวั ดการสั่ น ความเอี ยง และนํ ามาทํ าเข็ มทิ ศอิ เล็ กทรอนิ กส 
ได  ม ีส วนแสดงผลในตั วเป น LED 25 ดวง ที ่ย ังใช ในการว ัดแสงได ด วย ม ีการใช เทคนิ คการว ัดอ ุณหภู ม ิ
ของซ ีพี ยู มาใช วั ดอุ ณหภู มิ สภาพแวดล อม ดาวน โหลดโปรแกรมผ านคอมพิ วเตอร โดยใช การเชื่ อมต อ
กั บพอร ต USB  หรื อใช งานแบบไร สายกั บแอปพลิ เคชั่ นบนอุ ปกรณ แอนดรอยด และ iOS ผ านบลู ทู ธ
ทั ้งย ังส่ื อสารกั นเองระหว าง micro:bit บอร ดอื ่นๆ ได ทั ้งแบบตั วต อต ัว หรื อแบบเป นกลุ ม เป นเคร ือข าย

นอกจากนั้ น ยั งมี ช องการเชื่ อมต อที่ เรี ยกว า GPIB (General Purpose Interface Bus) ช วย
ให  micro:bit สามารถเชื ่อมต อกั บอุ ปกรณ ภายนอกได หลากหลายขึ้ น ทํ าให เป ดแนวค ิดสร างสรรค ได 
มาก ก อให เกิ ดจิ นตนาการและสร างกิ จกรรมแบบไร ขี ดจํ ากั ด

การโค ดก ็น ับว าส ุดยอด ใช การโค ดแบบต อบล็ อกที ่เด ็กคุ นเคย และสล ับด ูเป นโค ดจาวาได ท ันท ี
ทั ้งย ังรองร ับการเข ียนโปรแกรมหร ือการโค ดด วยภาษา Python  ได อ ีกด วย น ับว าเป นเส นทางท่ี น ักเร ียน
เร ียนและเข ียนโค ดได แน นอน ทางด าน IDE หร ือสิ ่งแวดล อมส ําหร ับการพ ัฒนาแบบเบ ็ดเสร ็จท ําไว ด ีมาก
ใช ง าย เร ียนรู เร ็ว การเข ียนโค ดจ ึงไม ม ีข อยุ งยาก ผู สนใจสามารถทดลองเล นออนไลน ได จาก microbit.org

เหตุ ผลสํ าคั ญที่   BBC  ให ความสํ าคั ญกั บวิ ทยาการคํ านวณจนต องออกมาสร างโครงการ
micro:bit และผลิ ตเพื ่อแจกแก เยาวชนในสหราชอาณาจ ักรถ ึง 1 ล านบอร ด ก ็เนื ่องจาก BBC ต องการ
กระตุ นให น ักเรี ยนและเยาวชนทั ่วสหราชอาณาจ ักรห ันกล ับมาสนใจการเร ียนรู ด านว ิทยาการค ํานวณ
ดั งท่ี  BBC เคยประสบความสํ าเร็ จกั บโครงการพั ฒนาคอมพิ วเตอร ที่ ชื่ อ BBC Micro ในป  ค.ศ. 1980
โดยในย ุคนั ้นนั กเร ียนในอั งกฤษใช  BBC Micro ในการเรี ยนรู ด านการเข ียนโปรแกรมอย างทั ่วถ ึง ก อให 
เกิ ดองค ความรู ด านวิ ทยาการคอมพิ วเตอร อย างมาก ทํ าให เกิ ดการพั ฒนาคนทางด านความคิ ด เชิ ง
ว ิทยาการคํ านวณอย างมากมาย ท ําให อ ังกฤษม ีกํ าล ังคนที ่พ ัฒนาประเทศได เป นอย างดี ในเวลาต อมา

 micro:bit





4micro:bit 

การเรี ยนรู   micro:bit  ไร ขี ดจํ ากั ด  การเขี ยนโค ดสั่ งงานเริ่ มจากการสร างของเล นง ายๆ  อาทิ 
การเขย าให เป นลู กเต าอิ เล็ กทรอนิ กส  การสร างเกมง ายๆ อย างเป ายิ ้งฉุ บในแบบท่ี คนเล นเองก็ ไม อาจ
คาดเดาว า  จะออกกรรไกร  ค อน  หรื อ  กระดาษ  การทํ าเข็ มทิ ศอิ เล็ กทรอนิ กส อย างง าย  ด วยความ
สามารถในการสื่ อสารข อมู ลแบบไร สายผ านทางคล่ื นวิ ทยุ และบลู ท ูธ ทํ าให สร างกิ จกรรมเป นกลุ มได 
ทั้ งยั งต อกั บสมาร ตโฟนหรื อแท็ บเล็ ตเพื่ อเขี ยนโปรแกรมหรื อสั่ งงานได   เกิ ดช องทางในการพั ฒนาให 
สมาร ตโฟนเป นต ัวเชื ่อมต อ micro:bit เข าก ับเคร ือข ายอิ นเทอร เน ็ตเพื ่อสร างก ิจกรรมตามแนวทาง IoT
หรื อ Internet of Things ได 

ในการเร ียนรู ว ิทยาการสม ัยใหม ของนั กเร ียนควรเน นการเร ียนรู จากร ูปธรรมสู นามธรรม การใช 
micro:bit  เป นการเริ ่มต นจากรู ปธรรมและถ ายทอดไปย ังผู ใช งานตามจิ นตนาการ  จ ึงก อให เกิ ดความ
ประท ับใจจากการได ลงม ือทํ า และไม เป นการเข ียนโปรแกรมสั ่งงานเพ ียงอย างเด ียวอย างที ่เคยเป นมา

micro:bit จ ึงเป นนว ัตกรรมที ่ใช ในการเร ียนรู ได อย างด ี จ ึงปรารถนาให บร ิษ ัทหร ือเอกชนไทยที ่ม ี
ความสนใจสน ับสน ุนการศ ึกษา ได มองเห ็นอย าง BBC และมาร วมก ันชี ้น ําการเร ียนรู ด านว ิทยาการค ํานวณ
ให เด ็กและเยาวชนไทยเหม ือนอย างท่ี  BBC ท ํา

เรามาร วมก ันพ ัฒนาและส งเสร ิมการเร ียนรู ว ิทยาการค ํานวณแก เยาวชนในว ันนี ้ ซึ ่งจะเป นก ําล ัง
ส ําค ัญในการพ ัฒนาประเทศในอนาคต เพราะว ิทยาการค ํานวณจะช วยให เยาวชนม ีความเข าใจ รู เท า
ท ัน และสามารถพ ัฒนาต อยอดเทคโนโลย ีไปในทางสร างสรรค  ก อประโยชน ต อตนเอง ครอบคร ัว ส ังคม
และประเทศในท ายที่ สุ ด

ชั ยวั ฒน  ลิ้ มพรจิ ตรวิ ไล

บรรณาธิ การ

ปล. ขอขอบพระคุ ณข อเขี ยนจาก Facebook ของ อ. ยื น ภู วรวรรณ ที่ เป นข อมู ลต้ั งต นของบทนํ านี้ 
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การนํ าเสนอข อม ูลเกี ่ยวก ับข อม ูลทางเทคน ิคและเทคโนโลยี ในหน ังส ือเล มนี ้ เก ิดจากความต อง
การที ่จะอธิ บายกระบวนการและหลั กการทํ างานของอุ ปกรณ ในภาพรวมด วยถ อยคํ าที ่ง ายเพื่ อสร าง
ความเข าใจแก ผู อ าน  ด ังนั ้นการแปลคํ าศ ัพท ทางเทคน ิคหลายๆ คํ าอาจไม ตรงตามข อบ ัญญ ัต ิของราช
บั ณฑิ ตยสถาน  และมี หลายๆ  คํ าที่ ยั งไม มี การบั ญญั ติ อย างเป นทางการ  คณะผู เขี ยนจึ งขออนุ ญาต
บ ัญญ ัต ิศ ัพท ขึ ้นมาใช ในการอธ ิบาย โดยม ีข อจ ําก ัดเพื ่ออ างอ ิงในหน ังส ือเล มนี ้เท านั ้น

สาเหตุ หลั กของข อชี้ แจงนี้ มาจากการรวบรวมข อมู ลของอุ ปกรณ ในระบบสมองกลฝ งตั วและ
เทคโนโลยี หุ นยนต สํ าหรั บการศึ กษาเพื ่อนํ ามาเร ียบเร ียงเป นภาษาไทยนั ้นท ําได ไม ง ายน ัก ทางคณะผู 
เข ียนต องท ําการรวบรวมและทดลองเพื ่อให แน ใจว า ความเข าใจในกระบวนการท ํางานต างๆ นั ้นม ีความ
คลาดเคลื ่อนน อยที ่ส ุด

เมื ่อต องท ําการเร ียบเร ียงออกมาเป นภาษาไทย ศ ัพท ทางเทคน ิคหลายค ําม ีความหมายที ่ท ับซ อน
ก ันมาก การบ ัญญ ัต ิศ ัพท จ ึงเก ิดจากการปฏ ิบ ัต ิจร ิงร วมก ับความหมายทางภาษาศาสตร  ด ังนั ้นหากม ีความ
คลาดเคลื ่อนหร ือผ ิดพลาดเก ิดขึ ้น ทางคณะผู เข ียนขอน อมร ับและหากได ร ับค ําอธ ิบายหร ือชี ้แนะจากท าน
ผู รู จะได ทํ าการชี ้แจงและปร ับปร ุงข อผ ิดพลาดที ่อาจม ีเหล านั ้นโดยเร ็วที ่ส ุด

ทั้ งน้ี เพื่ อให การพั ฒนาส่ื อทางวิ ชาการ โดยเฉพาะอย างยิ่ งกั บความรู ของเทคโนโลยี สมั ยใหม 
สามารถดํ าเนิ นไปได อย างต อเนื่ อง ภายใต การมี ส วนร วมของผู รู ในทุ กภาคส วน





6micro:bit 

บทที่  1 micro:bit บอร ดไมโครคอนโทรลเลอร เพื่ อการเรี ยนรู ระดั บโลก...........................7

บทที่  2 AX-microBIT+ บอร ดทดลองส ําหร ับ micro:bit..........................................................17

บทที่  3 การพ ัฒนาโปรแกรมส ําหร ับ micro:bit......................................................................25

บทที่  4 ต ัวอย างการติ ดต ออ ุปกรณ ภายนอกของ micro:bit ผ านพอร ตอ ินพ ุตเอาต พ ุต.....45





micro:bit  7


micro:bit 


เรื ่องราวนี ้เริ ่มต นมาจากโครงการ micro:bit ของ BBC (British Broadcasting Corporation  :
บรรษ ัทแพร ภาพกระจายเส ียงอ ังกฤษ เป นองค การกระจายเส ียงสาธารณะของสหราชอาณาจ ักร ก อตั ้งเมื ่อ
ป  พ.ศ. 2465) ที ่ได ร วมม ือก ับทางบร ิษ ัทต างๆ ในการสร างบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร  เพื ่อแจกน ักเร ียน
ระด ับเกรด 7 เท ียบเท าก ับม ัธยมศ ึกษาป ที ่ 1 (ม.1) จ ํานวนกว า 1 ล านบอร ด แบบไม ม ีเงื ่อนไขใดๆ เพื ่อ
ให นั กเรี ยนใช หั ดเขี ยนโปรแกรมคอมพิ วเตอร  เนื่ องจากทาง BBC เชื่ อว า ทั กษะการเขี ยนโปรแกรม
คอมพ ิวเตอร หรื อวิ ทยาการคํ านวณ (computing) เป นท ักษะพื ้นฐานส ําหร ับประชากรย ุคใหม 

ด วยจ ํานวนบอร ดที ่ถ ูกผล ิตและแจกจ ายเป นจ ํานวนมาก ย อมท ําให ม ีผู สนใจต ิดตามเรื ่องราวของ
micro:bit ซึ ่งว าก ันว า ม ันค ือบอร ดที ่สน ับสน ุนการเร ียนรู ในแนวทาง STEM ศ ึกษาและว ิทยาการค ํานวณที ่
น าจ ับตามองมากที ่ส ุด

1.1 ความสามารถของฮาร ดแวร  micro:bit

ตั วบอร ดมี ขนาดเล็ กเพี ยง 4 x 5 ซม. ประกอบด วยฮาร ดแวร ต างๆ ดั งนี้ 

 ซ ีพ ีย ูหล ักเบอร  nRF51822 จาก Nordic Semiconductor เป นไมโครคอนโทรลเลอร  ARM
Cortex-M0 32 บ ิต ความเร ็ว 16MHz (สามารถลดความถี ่ลงเหล ือ 32kHz ในโหมดประหย ัดพล ังงาน)
มี หน วยความจํ าแฟลช 256 กิ โลไบต  แรม 16 กิ โลไบต  เป นไมโครคอนโทรลเลอร ที่ มี วงจรบลทู ธ
ก ําล ังงานตํ ่าหร ือ BLE (Bluetooth Low Energy) ในต ัว

 มี ไมโครคอนโทรลเลอร เบอร  KL26Z จาก NXP/Freescale ซึ่ งเป น ARM Cortex-M0+
ความเร ็ว 48MHz ใช ต ิดต อก ับพอร ต USB ของคอมพ ิวเตอร  โดยท ําหน าที ่เป นต ัวแปลงส ัญญาณพอร ต
USB เป นพอร ตอนุ กรม ใช ในการดาวน โหลดโปรแกรม และสามารถดี บั กโปรแกรมได ด วย รวมทั้ ง
ยั งทํ าหน าที่ เป นวงจรควบคุ มไฟเลี้ ยงคงที่  +3.3V สํ าหรั บเลี้ ยงวงจรทั้ งหมดของ micro:bit

 ต ิดตั ้งต ัวตรวจจ ับและว ัดค าสนามแม เหล ็กเบอร  MAG3110 ของ NXP/Freescale ใช เป น
เข็ มทิ ศหรื อตั วตรวจจั บโลหะได  โดยติ ดต อกั บซี พี ยู หลั กผ านบั ส I2C
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 ติ ดตั้ งตั วตรวจจั บความเร ง 3 แกน เบอร  MMA8652 ของ NXP/Freescale ใช ตรวจจั บ
ความเร ง ความเอี ยง ใช เป นอิ นพุ ตได  เช น นํ าบอร ดมาเขย า โดยติ ดต อกั บซี พี ยู หลั กผ านบั ส I2C

 ตั วแสดงผลเป น LED 25 ดวงต อเป นเมตริ กซ ขนาด 5 x 5 จุ ด

 ปุ มกด 3 ปุ ม เป นปุ ม RESET 1 ตั ว และปุ มสํ าหรั บผู ใช งาน (USER) 2 ปุ ม (สวิ ตช  A
และ B)

 ขั้ วต อแบตเตอรี่ ใช ไฟเลี้ ยงได ทั้ งจากพอร ต USB หรื อแบตเตอรี่  2 ก อนต ออนุ กรมกั น

 ระบบไฟเลี ้ยงม ี 2 ช ุดค ือ +5V จากพอร ต USB และ +3.3V ผ านวงจรควบค ุมไฟเลี ้ยง
คงที่ บนบอร ดที่ ได จากการทํ างานของไมโครคอนโทรลเลอร เบอร  KL26Z และยั งใช ไฟเลี้ ยง +3V
จากแบตเตอรี ่ผ านทางขั ้วต อแบตเตอรี ่ JST 2 ขาได ด วย (ต องเลื อกต ออย างใดอย างหนึ่ งระหว างการรั บ
ไฟเลี้ ยง +5V จากพอร ต USB หรื อจากแบตเตอร่ี ภายนอก)

ร ูปที ่ 1-1 หน าตาของ micro:bit บอร ดไมโครคอนโทรลเลอร เพื ่อเร ียนรู การเข ียนโปรแกรมทั ้งด านหน า
(ภาพซ าย) และด านหล ัง (ภาพขวา)
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การออกแบบตั วฮาร ดแวร ทํ าได ดี  มี ดี ไซน เป นของตั วเอง มี จุ ดเชื่ อมต อพอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ต
2 แบบค ือ แบบเป นร ูที ่ม ีหน าส ัมผ ัสช ุบทองน ําไฟฟ าได  ขนาดเส นผ านศ ูนย กลาง 4 มม. ใช ปากค ีบหร ือ
ปลั๊ กบานาน าขนาด 4 มม. มาต อได  และแบบแถบหน าสั มผั ส 80 ขา ชุ บทองนํ าไฟฟ า (ด านหน าและ
หลั ง แต ด านหลั งปล อยลอยไว ทั้ งหมด) ดั งแสดงการจั ดขาพอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ตของ micro:bit ในรู ป
ที่  1-2

ต ัวบอร ดม ีส วนเอาต พ ุตแสดงผลเป นแผง LED เมตร ิกซ ขนาด 5 x 5 จ ุด ใช แสดงต ัวอ ักษรหร ือ
ส ัญล ักษณ ได  ส ําหร ับเด ็กผู หญ ิงสามารถน ําไปเย ็บซ อนในตุ กตาหร ือกระเป าผ าให แสดงผลเป นร ูปต างๆ
แล วเข ียนโปรแกรมเพิ ่มเต ิมให ตรวจจ ับการเขย าต ัวบอร ด แล วให เปลี ่ยนร ูปภาพ หร ือม ีต ัวอย างให เข ียน
โปรแกรมเป นล ูกเต าอ ิเล ็กทรอน ิกส ที ่ใช การเขย าเพื ่อเปลี ่ยนต ัวเลข เป นต น

ร ูปที ่ 1-2 การจ ัดขาพอร ตอ ินพ ุตเอาต พ ุต Edge connector ของ micro:bit
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ส วนของการเชื ่อมต อก ับเคร ือข าย micro:bit ม ีวงจรสื ่อสารข อม ูลไร สายที ่ใช บล ูท ูธก ําล ังงานตํ ่า
หร ือ BLE มาให  สามารถจ ับคู ก ับอ ุปกรณ อื ่นๆ เช น สมาร ตโฟนและแท ็บเล ็ต หร ือจะจ ับคู ก ับบอร ด
micro:bit ของเพื ่อนๆ เข ียนโปรแกรมร ับส งข อม ูลก ันได 

สํ าหรั บงานฮาร ดแวร ที่ ต องการอิ นพุ ตเอาต พุ ตจํ านวนมาก ก็ มี บริ ษั ทต างๆ ทํ าอุ ปกรณ เสริ ม
สํ าหรั บ  micro:bit ดั งรู ปที่  1-3 รวมถึ งบอร ด AX-microBIT+ ของ inex จากประเทศไทยด วย

1.2 ซอฟต แวร สํ าหรั บพั ฒนาโปรแกรมให แก  micro:bit

ฮาร ดแวร ด ีเพ ียงไร แต ถ าไม ม ีซอฟต แวร มาใช ควบค ุมก ็ท ําอะไรไม ได   ส ําหร ับเด ็กเกรด 7 (ม.1)
จะเขี ยนโปรแกรมภาษา C อาจยากเกิ นไป ทางโครงการ micro:bit จึ งแนะนํ าให เขี ยนโปรแกรมแบบ
กราฟ กผ านเว็ บบราวเซอร  ไม เน นการติ ดตั้ งโปรแกรมใดๆ โดยต องลงทะเบี ยนก อน จึ งใช งานได 
ผู พั ฒนาโปรแกรมสามารถเลื อกได ว าจะใช โค ดเอดิ เตอร ตั วใด ระหว าง Microsoft PXT Block Editor,
Java Script Editor และ MicroPython ที่ จํ าลองการทํ างานโปรแกรมที่ หน าจอคอมพิ วเตอร ได   หรื อ
สั่ งคอมไพล โปรแกรมให ได ไฟล ภาษาเครื่ องเพื่ อนํ าไปโปรแกรมลงบอร ดได 

ในการคอมไพล โปรแกรม ตั วโค ดเอดิ เตอร จะแปลไฟล สคริ ปต เป นไฟล โปรแกรมภาษา C/
C++ เพื ่อส งไฟล ภาษา C/C++ นี ้ไปย ังเว ็บไซต  www.mbed.com เพื ่อท ําการคอมไพล ให เป นไฟล ภาษา
เครื ่อง ได ไฟล นามสก ุล .hex ส งกล ับมาย ังคอมพ ิวเตอร  ยกเว น MicroPython ที ่ท ํางานแบบอออฟไลน 
ได  การดาวน โหลดโปรแกรมเพี ยงนํ าไฟล ภาษาเครื่ องที่ ได นี้ ไปเก็ บในไดร ฟที่ เป นบอร ด micro:bit

รู ปที ่ 1-3 บอร ดเสร ิมเพื่ อขยายพอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ตส ําหรั บ micro:bit สํ าหรั บต อวงจรทดลองเพิ่ มเติ ม
(รู ปที่  1-3 (ก)) , AX-microBIT+ บอร ดอิ นพุ ตเอาต พุ ตของ micro:bit ที่ มี อุ ปกรณ ติ ดตั้ งมาพร อมใช งาน
(ร ูปที ่ 1-3 (ข)) และบอร ดข ับมอเตอร เพื ่อน ําไปสร างหุ นยนต อ ัตโนม ัต ิขนาดเล ็กได  (ร ูปที ่ 1-3 (ค))

รู ปที่  1-3 (ข)

รู ปที่  1-3 (ค)

รู ปที่  1-3 (ก)
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ร ูปที ่ 1-4 โค ดเอด ิเตอร แบบกราฟ กส ําหร ับ micro:bit ที ่ชื ่อ  Microsoft PXT Block Editor

ร ูปที ่ 1-5 เอด ิเตอร ส ําหร ับเข ียนโปรแกรมแบบ Java Script ที ่ micro:bit รองร ับ
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1.2.1 Microsoft PXT Block Editor
 เป นเอดิ เตอร แบบกราฟ กมี หน าตาแสดงดั งรู ปที่  1-4 ผู พั ฒนาต องลากบล็ อกมาวางต อกั นให 

ทํ างานตามที่ ต องการ  พร อมกั บมี โปรแกรม Simulation สํ าหรั บจํ าลองการทํ างานของโปรแกรมด วย

1.2.2 Java Script Editor
เป นการเข ียนโค ดด วย Java Script ซึ ่งท ํางานร วมก ับ Block Editor ได โดยสล ับไปเป นเอด ิเตอร 

แบบเท็ กซ  (text-based editor) สํ าหรั บคนที่ เขี ยนโปรแกรมเก งขึ้ นก็ ทํ าได  มี หน าตาดั งรู ปที่  1-5

1.2.3 MicroPython
เป นเอด ิเตอร แบบ text-based หร ือแบบต ัวอ ักษรส ําหร ับเข ียนโปรแกรมด วยภาษา Python ล วนๆ

ไม ม ีบล ็อกใดๆ ให ต อ เหมาะส ําหร ับฝ กท ักษะการเข ียนโปรแกรมในขั ้นก าวหน า โดยม ีไลบราร ีส ําหร ับ
แสดงภาพออกที่  LED 5 x 5 จุ ดของบอร ด micro:bit และมี ไลบรารี สํ าหรั บเล นดนตรี 

ร ูปที ่ 1-6 ก าวไปอ ีกขั ้นก ับการเข ียนโปรแกรมด วยภาษา Python ก ับ MicroPython
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ร ูปที ่ 1-7 www.microbit.org เว ็บไซต หล ักของโครงการ micro:bit

รู ปที่  1-8 เว็ บเพจของ micro:bit developers สํ าหรั บผู ที่ สนใจพั ฒนาฮาร ดแวร และซอฟต แวร เพื่ อใช กั บ
micro:bit   (http://tech.microbit.org/)
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ร ูปที ่ 1-8 ต ัวอย างโครงงานที ่น ําบอร ด micro:bit ไปใช งาน
ภาพประกอบจาก :
https://www.kitronik.co.uk
http://www.theinquirer.net
http://www.bbc.co.uk

ร ูปที ่ 1-9 ต ัวอย างการต อวงจรที ่พอร ตของบอร ด micro:bit ใช สายปากค ีบในการต อวงจร (ภาพจาก http://
www.dezeen.com)
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1.3 Community ที่ แข็ งแกร งคื อ จุ ดแข็ งที่ ยั่ งยื นของ micro:bit

ด วยความร วมมื ออย างกว างขวางและเป นรู ปธรรมของผู พั ฒนาหลั กสู ตรการเรี ยนการสอน
ด านโปรแกรม ผลั กดั นให  micro:bit เข าไปเป นอุ ปกรณ หลั กพื้ นฐานของเยาวชนในสหราชอาณาจั กร
เกิ ดเป นชุ มชนขนาดใหญ ที่ มี ครู  โปรแกรมเมอร  เด็ กนั กเรี ยน และผู สนใจทั่ วไป ทํ าให เกิ ดผลงานและ
โครงงานต างๆ ที่ นํ า micro:bit ไปใช อย างมากมาย รวมถึ งมี ผู ผลิ ตอุ ปกรณ เสริ ม อุ ปกรณ ต อพ วงออก
มาอย างมากมาย ม ีหน ังส ืออ ิเล ็กทรอน ิกส หร ือ ebook ให ผู สนใจได อ านเพื ่อศ ึกษาและเร ียนรู เพื ่อใช งาน
micro:bit จ ํานวนมาก โดยเข าไปที ่ www.microbit.org ซึ ่งเป นเว ็บไซต อย างเป นทางการของ micro:bit

ในเว ็บไซต   www.microbit.org เป นศ ูนย กลางของการพ ัฒนาและใช งาน micro:bit โดยผู สนใจ
สามารถลงทะเบี ยนเพื่ อรั บข อมู ลได ฟรี  เมื่ อต องการพั ฒนาโปรแกรมก็ ทํ าได ง ายๆ เพี ยงคลิ กที่ หั วข อ
Let’s code ก็ จะเข าไปยั งเว็ บเพจสํ าหรั บสร างโปรแกรมควบคุ ม micro:bit แบบออนไลน ได ทั นที 

ส วนตั วอย างโครงงานและสิ่ งประดิ ษฐ ต างๆ ดู ได จากหั วข อ Ideas

หากต องการทราบถึ งข อมู ลทางเทคนิ คของ micro:bit เลื อกหั วข อ Meet micro:bit

สํ าหรั บนั กการศึ กษา ครู  อาจารย ที่ ต องการศึ กษาหรื อสื บค นสื่ อการเรี ยนการสอนที่ เกี่ ยวข อง
กั บ micro:bit ต องเลื อกหั วข อ Teach

เมื ่อได ร ับข อม ูลมากเพ ียงพอจนสนใจจะจ ัดซื ้อ  micro:bit มาใช งาน คล ิกเข าไปในห ัวข อ Buy
ซึ่ งจะพบตั วแทนจํ าหน ายและรายชื่ อของร านค าที่ จํ าหน าย micro:bit ทั่ วโลก สํ าหรั บประเทศไทยมี 
ต ัวแทนจ ําหน ายหร ือ reseller อย างเป นทางการ 2 ราย หนึ ่งในนั ้นค ือ บร ิษ ัท อ ินโนเวต ีฟ เอ ็กเพอร ิเมนต 
จ ําก ัด หร ือ INEX อ ีกรายหนึ ่งค ือ บร ิษ ัท ว ีน ัสซ ัพพลาย จ ําก ัด

ไม เพ ียงรองร ับผู สนใจม ือใหม  ทาง microbit.org ย ังม ีเว ็บเพจที ่ให ข อม ูลเช ิงล ึกส ําหร ับน ักพ ัฒนา
ทั้ งฮาร ดแวร และซอฟต แวร  เพื่ อนํ าไปใช ในการสร างอุ ปกรณ เสริ มหรื อต อยอดทั้ งความสามารถและ
ประโยชน ใช สอยแก  micro:bit นั ่นค ือ http://tech.microbit.org/

ด วยข อโดดเด นตามที่ นํ าเสนอมาทั้ งหมด ทํ าให  micro:bit ได รั บความนิ ยมอย างสู งทั่ วโลก
นั บเป นอี กปรากฏการณ หนึ่ งที่ สํ าคั ญต อหน าประวั ติ ศาสตร ของวงการระบบสมองกลฝ งตั ว หลั งจาก
ที่ โลกรู จั ก Arduino และใช งานมาอย างต อเนื่ อง นั บจากนี้  micro:bit จะเป นอี กหนึ่ งทางเลื อกของการ
เรี ยนรู ไมโครคอนโทรลเลอร ที่ ใครๆ ก็ เข าถึ งได  โดยไม จํ าเป นต องเคยเขี ยนโค ดมาก อน...
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AX-microBIT+ เป นหนึ ่งในอ ุปกรณ เสร ิมเพื ่อสน ับสน ุนการใช งานม ิน ิบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร 
เพื ่อการเร ียนรู  micro:bit ต ัวแรกที ่พ ัฒนาและผล ิตขึ ้นในประเทศไทย โดยว ิศวกรไทยจากบร ิษ ัท อ ินโนเวต ีฟ
เอ ็กเพอร ิเมนต  จ ําก ัด  (www.inex.co.th) โดยบอร ดนี ้ได ร ับการออกแบบมาเพื ่อช วยอ ํานวยความสะดวก
ในการเร ียนรู และใช งาน micro:bit โดยเฉพาะอย างยิ ่งก ับการใช งานพอร ตอ ินพ ุตเอาต พ ุตของ micro:bit


AX-microBIT+
 micro:bit

ร ูปที ่ 2-1 แสดงส วนประกอบของบอร ดทดลอง AX-microBIT+ พร อมบอร ดแปลงขาพอร ต micro:bit
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รู ปที่  2-2 วงจรสมบู รณ
 ของบอร ดทดลอง AX-microBIT+
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2.1  คุ ณสมบั ติ ของ AX-microBIT+
 มี คอนเน็ กเตอร  80 ขาสํ าหรั บติ ดตั้ ง micro:bit 

 ม ีจ ุดต อไฟเลี ้ยง +5V เป นแจ กอะแดปเตอร  พร อมวงจรควบค ุมไฟเลี ้ยงคงที ่ +3.3V และวงจร
ป องกั นการต อไฟกลั บขั้ ว 

 มี จุ ดต อพอร ตสํ าคั ญแบบ JST เพื่ อต อกั บอุ ปกรณ อิ นพุ ตเอาต พุ ตของ INEX 

 มี จุ ดต อเซอร โวมอเตอร  2 ช อง ใช งานร วมกั บขาพอร ต 8 และ 12 ของ micro:bit ใช แรงดั น
จากไฟเลี้ ยง +5V มาเลี้ ยงเซอร โวมอเตอร  รองรั บเซอร โวมอเตอร ขนาดเล็ กที่ ใช ไฟเลี้ ยง 4.8 ถึ ง 6V

 ม ีจุ ดต อพอร ตทั้ งหมดของ micro:bit เป นแบบ IDC ตั วผู และต ัวเม ีย ทํ าให ต อสายเพื ่อใช งาน
กั บเบรดบอร ดได สะดวก 

  มี จุ ดต อชุ บทองขนาดรู   4  มม.  5  จุ ด  เพื่ อใช งานกั บสายปากคี บได   ต อตรงมาจากขาพอร ต
0,1,2, +3V และ GND 

 มี สวิ ตช กดติ ดปล อยดั บ 2 ตั วต อมาจาก Button A และ B ของ micro:bit 

 มี ตั วต านทานปรั บค าได สํ าหรั บทดลองอิ นพุ ตอะนาลอก สํ าหรั บปรั บแรงดั น 0 ถึ ง +3V  

 ผลิ ตจากแผ นวงจรพิ มพ  2 หน าเพลตทรู โฮล (PTH) พร อมชุ บทองที่ จุ ดบั ดกรี ทั้ งหมด

รู ปที่  2-1 แสดงส วนประกอบของบอร ด AX-microBIT+ ส วนวงจรของบอร ดแสดงในรู ปที่  2-2

2.2 การใช งานเบื้ องต น

2.2.1 ติ ดต้ั ง micro:bit
นํ า  micro:bit  เสี ยบเข าที่ คอนเน็ กเตอร   80  ขาด านบน  โดยหั นด านที่ เป น  LED  5x5  จุ ดของ

micro:bit ขึ้ นมา ดั งรู ปที่  2-3

ร ูปที ่ 2-3 แสดงแนวทางการต ิดตั ้ง micro:bit เข าก ับบอร ด AX-microBIT+ เพื ่อใช งาน

(ก) ติ ดตั้ งแนวตั้ ง

(ข) ติ ดตั้ งแนวนอน
โดยใช บอร ดแปลงขา
พอร ต micro:bit
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2.2.2 การจ ายไฟเลี้ ยง
ทํ าได  2 ทางคื อ

1. ต อผ านพอร ต microUSB ของ micro:bit โดยต อสายเข าก ับจ ุดต อพอร ต microUSB บน micro:bit
และพอร ต USB ของคอมพ ิวเตอร หร ือเพาเวอร แบงก หร ืออะแดปเตอร  +5V ที ่ม ีช องจ ายไฟเป นพอร ต USB
เมื ่อม ีแรงดั น +5V เข ามา บน micro:bit ม ีวงจรควบค ุมไฟเลี ้ยงคงที ่ +3.3V แล วส งมาย ังขา +3.3V เพื่ อมา
เข าที ่บอร ด AX-microBIT+ ด วย ที่  micro:bit ม ี LED แสดงสถานะไฟเลี ้ยงที ่เข ามาย ัง micro:bit ผ านทาง
พอร ต USB ที ่บอร ด AX-microBIT+ ก็ มี  LED ตํ าแหน ง ON แสดงสถานะไฟเลี ้ยงของบอร ด

2. ต อแรงด ันไฟฟ า +5V ที ่แจ กอะแอปเตอร  โดยใช แหล งจ ายไฟหร ืออะแดปเตอร ที ่ม ีห ัวต อแบบ
ปลั ๊กอะแดปเตอร หร ือปลั ๊กแบบบาร เรล (barrell)  เส ียบเข าที ่แจ กอะแดปเตอร  แรงด ัน +5V จะผ านวงจร
ควบค ุมไฟเลี ้ยงคงที ่ที ่ +3.3V บนบอร ด AX-microBIT+ ได ไฟเลี ้ยง +3.3V ผ านไดโอดที ่ท ําหน าที ่ป องก ัน
แรงด ันย อนกล ับจาก micro:bit เหล ือแรงด ัน +3V เพื ่อเลี ้ยงวงจร LED ต ําแหน ง ON จะต ิดสว างเพื ่อแสดง
สถานะไฟเลี ้ยงของบอร ด AX-microBIT+

ร ูปที ่ 2-4 แสดงต ําแหน งที ่เกี ่ยวข องก ับไฟเลี ้ยงของบอร ด AX-microBIT+



micro:bit  21

2.3 การใช งานพอร ต 0,1 และ 2

เมื่ อนํ า micro:bit มาเสี ยบเข ากั บคอนเน็ กเตอร  80 ขาของบอร ด AX-microBIT+ ทํ าให จุ ดต อ
พอร ต 4 มม. ของพอร ต 0, 1, 2, +3V และ GND ถู กบั ง บอร ด AX-microBIT+ จึ งเตรี ยมจุ ดต อรู  4 มม.
ของพอร ต 0, 1, 2, +3V และ GND ออกมาให ใช งานได เหมื อนเดิ ม โดยจุ ดต อเหล านั้ นเป นแบบหน า
สั มผั สชุ บทองและมี รู ขนาด 4 มม.  เพื่ อให ใช ได กั บสายปากคี บได ตามวั ตถุ ประสงค ดั้ งเดิ ม

2.3.1 การใช งานพอร ต 0
ที่ พอร ต 0 ของ micro:bit  เมื่ อต อใช งานกั บบอร ด AX-microBIT+ จะเลื อกใช งานได   2 แบบ

โดยใช สวิ ตช จั๊ มเปอร  ดั งนี้ 

 PIEZO : เป นการเลื อกต อพอร ต 0 ของ micro:bit กั บวงจรขั บเสี ยงออกลํ าโพงเป ยโซ

 Port0 : เป นการเลื อกต อพอร ต 0 ของ micro:bit กั บจุ ดต อพอร ตเพื่ อใช งานอิ สระ โดยขา
พอร ต 0 ของ micro:bit จะถู กต อไปยั ง 3 จุ ดคื อ จุ ดต อ 4 มม. (ตํ าแหน ง 0), จุ ดต อ JST 3 ขา (0/AN0)
และจุ ดต อ  IDC  ทั้ งตั วผู และตั วเมี ย
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2.3.2 การใช งานพอร ต 1
บนบอร ด AX-microBIT+ จะต อขาพอร ต 1 ของ micro:bit เข ากั บจุ ดต อ 4 มม. (ตํ าแหน ง 1),

จุ ดต อ JST 3 ขา (1/AN1) และจุ ดต อ IDC ทั้ งตั วผู และตั วเมี ย

2.3.3 การใช งานพอร ต 2
บนบอร ด AX-microBIT+ จะต อขาพอร ต 2 ของ micro:bit เข ากั บจุ ดต อ 4 มม. (ตํ าแหน ง 2),

วงจรตั วต านทานปรั บค าได  เพื่ อป อนแรงดั น 0 ถึ ง +3V สํ าหรั บทดลองการแปลงสั ญญาณอะนาลอก
เป นดิ จิ ตอลของ micro:bit และจุ ดต อ IDC ทั้ งตั วผู และตั วเมี ย
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2.4 การใช งานสวิ ตช  A และ B ของ micro:bit
เพื่ ออํ านวยความสะดวกเพิ่ มเติ มในการใช งานสวิ ตช  A และ B ของ micro:bit หลั งจากนํ ามา

เสี ยบเข ากั บคอนเน็ กเตอร   80 ขาบนบอร ด AX-microBIT+ ตั วบอร ดได ทํ าการเชื่ อมต อขาของสวิ ตช 
กดทั้ งสองตั ว (ซึ่ งต อกั บขาพอร ตของไมโครคอนโทรลเลอร ภายใน micro:bit) มาต อกั บสวิ ตช กดติ ด
ปล อยดั บภายนอก และยั งต อมาที่ จุ ดต อ IDC ทั้ งตั วผู และตั วเมี ยด วย (พอร ต 5 - สวิ ตช  A และพอร ต
11 - สวิ ตช  B) เพื่ อรองรั บการนํ าสั ญญาณของสวิ ตช   A และ B ไปใช งานภายนอกได 

2.5 การใช งานจุ ดต อพอร ต 4 มม. ของ micro:bit
เพื่ ออํ านวยความสะดวกเพิ่ มเติ มในการใช 

งานจุ ดต อพอร ตแบบรู   4  มิ ลลิ เมตรของ  micro:bit
หลั งจากนํ ามาเสี ยบเข ากั บคอนเน็ กเตอร   80
ขาบนบอร ด AX-microBIT+ ตั วบอร ดจึ งได เชื่ อมต อ
จ ุดต อ 4 มม. ทั ้ง 5 จ ุด (พอร ต 0, 1, 2, +3V และ GND)
ออกมา  ผู ใช งานสามารถใช สายปากคี บหนี บเข าที่ 
หน าสั มผั สของจุ ดต อพอร ต เพื่ อนํ าสั ญญาณเข าหรื อ
นํ าสั ญญาณออกไปใช งานได 
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2.6 การใช งานจุ ดต อเซอร โวมอเตอร 
บอร ด AX-microBIT+ ได เตรี ยมจุ ดต อสํ าหรั บใช งานกั บเซอร โวมอเตอร ไว  2 ช อง โดยใช งาน

ร วมกั บขาพอร ต 8 และ 12 ของ micro:bit สํ าหรั บไฟเลี้ ยงของเซอร โวมอเตอร ได รั บการต อมาจากจุ ด
ต อ +Vin 5V ของบอร ด AX-microBIT+ ทํ าให ใช งานได โดยไม ต องต อแหล งจ ายไฟภายนอกเพิ่ มเติ ม

ส ําหร ับเซอร โวมอเตอร ที ่แนะน ําให ใช ก ับบอร ด AX-microBIT+ ค ือ เซอร โวมอเตอร ขนาดเล ็ก
จนถึ งขนาดกลางที่ ใช ไฟเลี้ ยง 4.8 ถึ ง 6V อาทิ  MG90 (เฟ องโลหะ), DS3109 (รุ น 9kg) และแบบปรั บ
แต งหมุ นรอบ 360 องศา ทั้ งหมดมี จํ าหน ายที่  www.inex.co.th

2.7 การใช งานจุ ดต อพอร ตแบบ IDC ของ micro:bit

บอร ด AX-microBIT+ ได เตร ียมจ ุดต อพอร ตทั ้งหมดของ micro:bit มารวมไว ที ่คอนเน ็กเตอร  IDC
ทั ้งแบบต ัวผู และต ัวเม ียที ่ด านล างของบอร ด พ ิมพ ต ําแหน งขาพอร ตให เห ็นช ัดเจน ผู ใช งานสามารถใช งาน
พอร ตทั ้งหมดของ micro:bit ในการเชื ่อมต อก ับอ ุปกรณ ภายนอก โดยใช สายต อวงจรเพื ่อเชื ่อมต อก ับวงจร
ที ่ต อทดลองบนเบรดบอร ด หร ือใช สาย IDC-1MM หร ือ IDC-1MF เพื ่อต อไปย ังอ ุปกรณ ภายนอกก ็ได 
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micro:bit

การเร ียนรู เพื ่อพ ัฒนาโปรแกรมให ก ับ micro:bit ท ําได ง าย โดยเครื ่องม ือทั ้งหมดที ่พ ัฒนาขึ ้นนั ้น
รองรั บผู เรี ยนที่ มี อายุ ตั้ งแต  10 ป ขึ้ นไป เครื่ องมื อหลั กๆ ที่ นิ ยมใช ในการพั ฒนาโปรแกรมให แก 
micro:bit ค ือ

1. JavaScript Blocks Editor หรื อ Microsoft PXT Block Editor
Microsoft PXT Block Editor เป นเครื่ องมื อที่ ใช บล็ อกคํ าสั่ งในการพั ฒนาโปรแกรมให แก 

micro:bit เพี ยงลากและวางบล็ อกต อกั น กํ าหนดค าพารามิ เตอร ที่ เหมาะสมสํ าหรั บบางคํ าสั่ ง ผู เรี ยน
ก็ จะสามารถโค ดดิ้ งหรื อเขี ยนโปรแกรมกั บ micro:bit ได ง ายๆ Microsoft PXT Block Editor เป นเว็ บ
เบสแอปพลิ เคชั่ น (web-based application) จึ งต องใช เว็ บบราวเซอร  อาทิ  Chrome, Internet Explorer,
Mozila Firefox ในการเข าถึ งเว็ บไซต เพื่ อใช งานเครื่ องมื อนี้  โดยไปที่ 

https://makecode.microbit.org

อย างไรก ็ตาม ม ีว ิธ ีการที ่จะท ําให ใช งานเครื ่องม ือนี ้ในแบบออฟไลน  (off-line) หร ือแบบไม ต อง
เชื่ อมต อเครื อข ายอิ นเทอร เน็ ต ซึ่ งจะได กล าวถึ งต อไป
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นอกจากนั้ นในเครื่ องมื อเดี ยวกั นนี้  ผู เรี ยนหรื อผู พั ฒนาโปรแกรมสามารถเลื อกใช ภาษา Java
ได  โดยตั วซอฟต แวร รองรั บการสลั บไปมาระหว างกาเรขี ยนโปรแกรมหรื อโค ดดั วยบล็ อกคํ าสั่ งและ
แบบเท็ กซ  (text-based) ด วยโปรแกรมภาษา Java

2. Python Editor
ภาษา Python เป นอ ีกหนึ ่งทางเล ือกที ่ของการเข ียนโปรแกรมหร ืดโค ดให แก  micro:bit โดยใช 

Python Editor หากทํ างานในแบบออนไลน ต องไปที่ 

http://python.microbit.org/editor.html

หากต องการทํ างานแบบออฟไลน  ต องดาวน โหลดโปรแกรมมาติ ดตั้ งในคอมพิ วเตอร จาก :

https://codewith.mu
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3. แอปพล ิเคชั ่นของอุ ปกรณ แอนดรอยด  และ iOS
มี แอปพลิ เคชั่ นสํ าหรั บพั ฒนาโปรแกรมและส งโค ดมายั ง micro:bit เพื่ อรั นในแบบไร สาย

ผ านบล ูท ูธโดยใช อ ุปกรณ พกพาสม ัยใหม  ทั ้งสมาร ตโฟนและแท ็บเล ็ต โดยม ีทั ้งแอปพล ิเคชั ่นที ่ท ํางาน
บนอุ ปกรณ อุ ปกรณ แอนดรอยด  และ iOS (iPhone และ iPad) แต จนถึ งขณะที่ จั ดทํ าเอกสารนี้ แอปพลิ 
เคชั่ นยั งมี การทํ างานที่ ไม เสถี ยร ต องมี การปรั บปรุ งอย างต อเนื่ องอี กระยะหนึ่ ง

ในเอกสารนี้  ผู จั ดทํ าเลื อกใช  Microsoft PXT Blocks Editor ในการพั ฒนาโปรแกรมหรื อโค ด
และนั บจากนี้ คณะผู จั ดทํ าเอกสารจะเลื อกใช คํ าว า โค ด แทนคํ าว า โปรแกรม เพื่ อให สอดคล องกั บทิ ศ
ทางของการเรี ยนรู ด านวิ ทยาการคํ านวณ (computing) สมั ยใหม 
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3.1 เริ่ มต นพั ฒนาโค ดด วย Microsoft PXT Block Editor

โดยปกติ การพั ฒนาโค ดให แก  micro:bit ด วย Microsoft PXT Block Editor จะกระทํ าแบบ
ออนไลน  หร ือเชื ่อมต อก ับเว ็บไซต ของ MakeCode ผ านเคร ือข ายอ ินเทอร เน ็ตตลอดเวลา ซึ ่งอาจม ีข อจ ําก ัด
ในกรณ ีที ่ในพื ้นที ่เด ียวก ันม ีการเชื ่อมต อก ับเว ็บไซต เป นจ ํานวนมาก จนอาจท ําให ส ัญญาณการเชื ่อมต อ
ของเคร ือข ายไม ด ีเพ ียงพอ หร ือในกรณ ีที ่ม ีความจ ําเป นต องพ ัฒนาโค ดในแบบออฟไลน  เนื ่องจากไม ม ี
ส ัญญาณหร ือไม สามารถเชื ่อมต อก ับเคร ือข ายอ ินเทอร เน ็ตได  เพื ่อให เก ิดความสะดวกในการพ ัฒนาโค ด
ด วย Microsoft PXT Block Editor จ ึงขอแนะน ําการใช งานในแบบออฟไลน  อย างไรก ็ตาม ขั ้นตอนการ
เตร ียมการนี ้ย ังม ีความจ ําเป นต องเชื ่อมต อเคร ือข ายอ ินเทอร เน ็ตในครั ้งแรกเพ ียงครั ้งเด ียว

3.1.1 การเตรี ยมการเพื่ อพั ฒนาโค ดด วย Microsoft PXT Block Editor ในแบบ
ออฟไลน 

(1) เชื ่อมต อคอมพ ิวเตอร ก ับเคร ือข ายอ ินเทอร เน ็ต และไปย ังเว ็บไซต ของ MakeCode ที ่ https:/
/makecode.microbit.org
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(2) เลื่ อนเมนู คํ าสั่ งทางซ ายไปยั งหั วข อ Advance แล วเลื อก Add Package
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(3) จะปรากฏหน าต างเล ือกดาวน โหลดแพ็ กเกจของบล ็อกค ําสั ่งเพิ ่มเติ มขึ ้นมา เลื อกที ่รายการ
neopixel

(4) รอสั กครู หนึ่ งเพื่ อดาวน โหลดแพ็ กเกจของบล็ อกคํ าสั่ ง neopixel จากนั้ นที่ เมนู คํ าสั่ งจะ
ปรากฏห ัวข อ Neopixel  การผนวกบล ็อกค ําสั ่งนี ้เข ามาเนื ่องจากในต ัวอย างการทดลองในที ่นี ้จะม ีการ
ใช งานอุ ปกรณ แสดงผลที่ เรี ยกว า Neopixel ซึ่ งก็ คื อ LED 3 สี  RGB ในแบบโปรแกรมได  อั นจะได 
กล าวถึ งต อไป
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(5) บ ันท ึกต ําแหน งของเว ็บไซต  MakeCode นี ้ไว  ด วยการบุ กมาร ก (bookmark) โดยคล ิกเล ือก
ที ่เครื ่องหมายจดจ ําบุ กมาร กของเว ็บบราวเซอร  จากร ูปเป น Chrome จากนั ้นคล ิกปุ ม Done เพื ่อย ืนย ัน

หล ังจากนี ้ หากต องการพ ัฒนาโค ดให ก ับ micro:bit ในแบบออฟไลน ก ็ท ําได  โดยเป ดเว ็บบราวเซอร 
และเล ือกบุ กมาร กมาย ัง makecode.microbit.org ซึ ่งม ีต ําแหน งเป น https://makecode. microbit.org



32micro:bit 

3.1.2 การเตรี ยมการ micro:bit เพื่ อพั ฒนาโค ด
ในการพั ฒนาโค ดสํ าหรั บ micro:bit กั บคอมพิ วเตอร  มี ขั้ นตอนการเตรี ยมการในส วนของ

micro:bit ด ังนี ้

(1) เชื่ อมต อ micro:bit กั บพอร ต USB ของคอมพิ วเตอร ด วยสาย micro:USB ที่ ใช สํ าหรั บการ
สื่ อสารข อมู ล (Data cable) LED สี เหลื องด านหลั ง micro:bit จะติ ดสว าง

(2) ที่ คอมพิ วเตอร จะรั บรู การเชื่ อมต อเข ามาของอุ ปกรณ ใหม  รอสั กครู  ระบบจะมองเห็ น
micro:bit เป นไดรฟหน วยความจํ า เหมื อนกั บ USB แฟลชไดรฟ มี ชื่ อว า MICROBIT (G:\ หรื ออาจ
เป นอั กษรอื่ นขึ้ นกั บคอมพิ วเตอร แต ละตั ว)
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3.2 ตั วอย างการพั ฒนาโค ดด วย Microsoft PXT Block Editor

ในรู ปที่  3-1 เป นไดอะแกรมแสดงขั้ นตอนมาตรฐานของการพั ฒนาโค ดให กั บ micro:bit

ร ูปที ่ 3-1 ขั ้นตอนโดยสร ุปของการพ ัฒนาโค ดให แก  micro:bit
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3.2.1 ขั ้นตอนการพ ัฒนาโค ด
(1) เข าสู โปรแกรม Microsoft PXT Block Editor (ในแบบออนไลน หรื อออฟไลน ก็ ได ) เลื อก

ไปที ่ เมน ู Project ที ่ด านบนของหน าต างโปรแกรม หน าต างเล ือกสร างไฟล โปรเจ ็กต ใหม หร ือเป ดไฟล 
ปรากฎขึ้ นมา เลื อกไปที่  New Project

(2) ที่ พื้ นที่ สร างโค ดจะมี บล็ อกตั้ งต น 2 ตั วปรากฏขึ้ นมา นั่ นคื อ on start และ forever โดยที่ 

on start เป นบล ็อกก ําหนดให ค ําสั ่งทั ้งหมดที ่อยู ภายในบล ็อกนี ้ท ํางานท ันท ี เมื ่อม ีการจ าย
ไฟให ก ับ micro:bit

forever  เป นบล ็อกก ําหนดให ค ําสั ่งที ่อยู ภายในบล ็อกนี ้วนท ํางานอย างต อเนื ่องแบบไม รู จบ
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(3) ในต ัวอย างแรกของโค ดที ่เข ียนไม ใช บล ็อก on start จ ึงลากไปหาช องห ัวข อค ําสั ่ง จะปรากฏร ูป
ถ ังขยะ ให วางบล ็อกไปทิ ้งลงในถ ังขยะ ซึ ่งก ็ค ือ การลบบล ็อกค ําสั ่งออกจากโค ด

(4) ไปที่ หั วข อ Basic เลื อกบล็ อก show icon ที่ เป นรู ปหั วใจดวงใหญ มาวางในบล็ อก forever
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(5) ไปที่ หั วข อ Basic อี กครั้ ง เลื อกบล็ อก pause เพื่ อกํ าหนดค าหน วงเวลามาวางต อจากบล็ อก
show icon กํ าหนดค าเป น 100 นั่ นคื อ เลื อกให มี การหน วงเวลาหรื อกํ าหนดให คํ าสั่ งก อนหน าทํ างาน
นาน 100 มิ ลลิ วิ นาที  หรื อ 0.1 วิ นาที  ตามด วยคั ดลอกบล็ อก show icon มาวางต อจากบล็ อก pause
แล วเลื อกรู ปแสดงผลเป นรู ปหั วใจดวงเล็ ก

(6) ก ําหนดชื ่อของไฟล โปรเจ ็กต เป น Start ที ่ช องก ําหนดชื ่อข างปุ ม Download จากนั ้นคล ิกปุ ม
Download
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(7) หน าต างสํ าหรั บบั นทึ กไฟล ปรากฎขึ้ นมา ทํ าการเลื อกตํ าแหน งเก็ บไฟล  .hex แล วคลิ กปุ ม
Save เพื่ อยื นยั นการดาวน โหลดและบั นทึ กไฟล 

(8) สํ าเนาหรื อบั นทึ กไฟล  .hex ที่ ต องการ (ในที่ นี้ คื อไฟล  microbit-start.hex) ไปยั ง micro:bit
ที ่ไดรฟ G:\
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(9) ในขณะกํ าลั งส งโค ดไปยั ง micro:bit ให สั งเกตที่ ด านหลั งของ micro:bit จะเห็ น LED สี 
เหล ืองต ิดกะพร ิบ เป นการแสดงสถานะการร ับส งข อม ูลของ micro:bit รอจนกระทั ่ง LED หย ุดกะพร ิบ
โค ดที่ ส งมาจะทํ างานทั นที 

ส วนแสดงผล LED ของ micro:bit แสดงรู ปหั วใจเต นในอั ตรา 0.1 วิ นาที  อย างต อเนื่ อง

3.2.2 การเป ดไฟล โปรเจ็ กต ขึ ้นมาพ ัฒนาต อ
ไฟล โปรเจ ็กต ของ micro:bit เป นไฟล นามสก ุล .hex ที ่เก ็บโค ดและบล ็อกค ําสั ่งทั ้งหมดที ่เกี ่ยว

ข องไว ทั้ งหมด รวมถึ งแพ็ กเกจบล็ อกคํ าสั่ งที่ ผนวกเข ามาใช เพิ่ มเติ มด วย หากต องการเป ดไฟล ที่ มี อยู 
เดิ มเพื่ อนํ ามาแก ไข ปรั บปรุ ง หรื อพั ฒนาต อยอด มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(1) ที่ หน าต างหลั กของโปรแกรม คลิ กไปที่ เมนู  Project จากนั้ นเลื อกรายการ Import File

(2) ไดอะล็ อกบ็ อกสํ าหรั บแจ งเลื อกไฟล ที่ ต องการเป ดแสดงขึ้ นมา คลิ กที่ ปุ ม Choose File
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(3) หน าต าง Explorer ปรากฏขึ ้นมา เพื ่อเล ือกไฟล  .hex ที ่ต องการเล ือกเป ด ในที ่นี ้ค ือ microbit-
OnButton.hex จากนั้ นคลิ กปุ ม Go ahead ! เพื่ อเป ดไฟล 

ที่ พื้ นที่ สร างโค ดจะมี บล็ อกคํ าสั่ งต างๆ ของไฟล โปรเจ็ กต  microbit-OnButton.hex ปรากฏ
ขึ้ นมา พร อมสํ าหรั บการดํ าเนิ นการในชั้ นตอนต อไป
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3.3 ต ัวอย างทดสอบการท ํางานเบื ้องต น

3.3.1 ตั วอย างที่  1 แสดงข อความไฟวิ่ ง
ตั วอย างนี้ เป นการแสดงตั วอั กษรเป นข อความ Hello!MicroBit บนส วนแสดงผล LED ของ

micro:bit

(1) ที่ โปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สร างโค ดดั งนี้ 

โค ดนี้ ใช บล็ อก forever  เพื่ อกํ าหนดให วนทํ างานอย างต อเนื่ อง แล วใช คํ าสั่ ง show string
เพื่ อให แสดงผลตั วอั กษรที่ ต องการผ านส วนแสดงผล LED

(2) ดาวน โหลดและบั นทึ กไฟล ลงใน micro:bit

micro:bit แสดงข อความ Hello!MicroBit บนส วนแสดงผล LED ในลั กษณะอั กษรไฟว่ิ ง
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3.3.2 ตั วอย างที่  2 อั กษรไฟวิ่ ง A-Z
ตั วอย างนี้ เป นการแสดงตั วอั กษรภาษาอั งกฤษ A ถึ ง Z บนส วนแสดงผล LED ของ micro:bit

(1) ที่ โปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สร างโค ดดั งนี้ 



42micro:bit 

ตั วอย างนี้ ใช บล็ อก forever  เพื่ อกํ าหนดให วนทํ างานอย างต อเนื่ อง โดยมี คํ าสั่ ง for index
from 0 to 26 กํ าหนดให แต ละรอบมี การทํ างาน 26 ครั้ ง ซึ่ งเป นจํ านวนตั วอั กษรที่ จะสร างให กั บตั ว
แปร item โดยต ัวแปร item จะน ําข อม ูลมาจากต ัวแปร index ซึ ่งเป นต ัวแปรแบบอะเรย ด วยค ําสั ่ง item
get value index ในตั วแปร index จะบรรจุ ข อมู ลตั วอั กษร A ถึ ง Z

เมื่ อได ข อมู ลตั วอั กษรมาแล ว คํ าสั่ ง show string ทํ าหน าที่ แสดงตั วกษรบนส วนแสดงผล
LED ของ micro:bit ต อไป โดยอั กษรแต ละตั วจะแสดง 1 วิ นาที  (1000 มิ ลลิ วิ นาที  - ms) ทั้ งนี้ เป นผล
มาจากคํ าสั่ ง pause

(2) ดาวน โหลดและบั นทึ กไฟล ลงใน micro:bit

micro:bit แสดงอ ักษร A แล วเปลี ่ยนเป น B, C, D ไปจนถ ึง Z แล ววนกล ับมาแสดงอ ักษร A
อย างต อเนื ่อง การแสดงผลในต ัวอย างนี ้จะเหม ือนการเปลี ่ยนแผ นป ายต ัวอ ักษร ไม ใช แบบอ ักษรไฟวิ ่ง
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3.3.3 ตั วอย างที่  3 ON Button
ในต ัวอย างนี ้ป นการทดลองใช งานสว ิตช กด A และ B บนต ัว micro:bit เพื ่อควบค ุมการท ํางาน

(1) ที่ โปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สร างโค ดดั งนี้ 

ในตั วอย างนี้ ใช คํ าสั่ ง on button A pressed เป นคํ าสั่ งหลั กในการควบคุ มการทํ างาน

1. เมื ่อกดสว ิตช  A จะเป นการเล ือกให ท ํางานในล ูป repeat…do ซึ ่งในที ่นี ้ก ําหนดไว  4 รอบ
อ ันเป นการสั ่งให  micro:bit แสดงร ูปห ัวใจเต น 4 จ ังหวะ และหย ุดด วยการแสดงเครื ่องหมายถ ูก

2. เมื่ อกดสวิ ตช  B เลื อกให  micro:bit แสดงรู ปดอกจั นทร 

3. เมื่ อกดสวิ ตช  A และ B พร อมกั น micro:bit แสดงเส นแนวนอนกลางส วนแสดงผล
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(2) ดาวน โหลดและบั นทึ กไฟล ลงใน micro:bit

เมื่ อเริ่ มทํ างาน micro:bit ไม แสดงผลใด จนกว าจะกดสวิ ตช  A หรื อ B หรื อ A และ B

(ก) เมื่ อกดสวิ ตช  A -  micro:bit แสดงรู ปหั วใจเต น 4 จั งหวะ ตามด วยเครื่ องหมายถู ก

(ข) เมื่ อกดสวิ ตช  B - micro:bit แสดงรู ปดอกจั นทร 

(ค) เมื่ อกดสวิ ตช  A และ B พร อมกั น - micro:bit แสดงเส นแนวนอนกลางส วนแสดงผล



micro:bit Education Kit : micro:bit 45



micro:bit 

micro:bit จั ดสรรพอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ตสํ าหรั บติ ดต ออุ ปกรณ ภายนอก รวม 20 ขา ดั งแสดงใน
รู ปที่  4-1 ประกอบด วย

ร ูปที ่ 4-1 ชื ่อ ต ําแหน ง และการจ ัดสรรหน าที ่การท ํางานของขาพอร ตอ ิน ุตเอาต พ ุตของ micro:bit
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1. พอร ตอ ินพ ุตเอาต พ ุตด ิจ ิตอลและอะนาลอก 6 ขา ค ือ P0, P1, P2, P3, P4 และ P10 โดย P3,
P4 และ P10 ย ังใช ต อก ับ LED ในส วนแสดงผลของ micro:bit ด ังนั ้น หากไม ม ีความจ ําเป นใดๆ ไม แนะ
น ําให ใช งานขาพอร ตทั ้ง 3 ขา (P3, P4 และ P10)

2. พอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ตดิ จิ ตอลอิ สระ 3 ขา คื อ P8, P12 และ P16

3.  พอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ตดิ จิ ตอลฟ งก ชั่ นพิ เศษ 9 ขา ประกอบด วย P5 ถึ ง P7, P9, P11,
P13 ถึ ง P15  โดย

P5 และ P11 ต อกั บสวิ ตช  A และ B (แนะนํ าให ใช งานกั บสวิ ตช  A และ B)

P6, P7 และ P9 ต อกั บขาของ LED ในส วนแสดงผลของ micro:bit (ไม แนะนํ าให ใช 
งานเป นอย างอื ่น)

P13 ถึ ง P15 ใช งานเป นขาติ ดต อกั บอุ ปกรณ ภายนอกผ านบั ส SPI (ขา SCK, MISO
และ MOSI ตามลํ าดั บ) จึ งควรสงวนไว ใช ในการติ ดต อกั บอุ ปกรณ บั ส SPI ถ ามี ความจํ าเป นอาจเลื อก
ให ทํ างานเป นขาพอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ตดิ จิ ตอลได 

4. ขาเชื ่อมต ออ ุปกรณ บ ัส I2C ม ี 2 ขา ค ือ SCL และ SDA (ไม แนะน ําให ใช งานเป นอย างอื ่น)

นอกจากนั ้น ท ุกขาพอร ต (ยกเว น SCL และ SDA) รองร ับการท ํางานเป นขาเอาต พ ุต PWM ได 
ด วยกระบวนการท ํางานทางซอฟต แวร 

ในการออกแบบฮาร ดแวร ของขาพอร ตอ ินพ ุตเอาต พ ุตของ micro:bit ผู ออกแบบเล ือกที ่จะออก
แบบจุ ดต อเป นแบบสล็ อต (slot) ที่ ใช งานกั บคอนเน็ กเตอร แบบ Edge connector คล ายกั บจุ ดต อตลั บ
เกมส คอนโซลในอดี ต ใน micro:bit มี จุ ดต อทั้ งสิ้ น 80 จุ ด แบ งเป น 2 ด าน ด านละ 40 จุ ด โดยจุ ดต อ
ด านหลั งไม มี การใช งาน ส วนจุ ดต อด านหน า 40 จ ุดแบ งเป นขาพอร ตอิ นพ ุตเอาต พ ุต 28 ขา ขาไฟเลี ้ยง
+3.3V รวม 6 ขา และขากราวด  6 ขา โดยจุ ดต อที่ เป นแถบขนาดใหญ  (จุ ดต อพอร ต P0, P1, P2, +3.3V
และ GND) มี ขนาด 4 ขาต อจุ ด

เมื ่อเป นเช นนั ้นในการออกแบบบอร ดเชื ่อมต อพอร ตอ ินพ ุตเอาต พ ุตของ micro:bit จ ึงควรเล ือก
ต อเฉพาะขาพอร ตที ่ไม ได ใช งานก ับส วนแสดงผล LED หากม ีความต องการใช งานส วนแสดงผล LED
เป นหลั ก บอร ด AX-microBIT ที่ นํ ามาใช งานในที่ นี้ เลื อกต อขาพอร ตออกมาใช งาน 2 แบบคื อ
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1. ต อออกมาทั ้งหมด โดยต อเข าก ับคอนเน ็กเตอร  IDC ต ัวเม ียและต ัวผู ที ่ด านล างของบอร ด

2. ต อใช งานเฉพาะขาพอร ตที่ ไม ได ต อกั บส วนแสดงผล LED และสวิ ตช  A กั บ B โดยต อ
เข ากั บคอนเน็ กเตอร  JST 2.0 มม. 3 ขา รวม 7 ขาคื อ P0, P1, P8, P12, P16, SDA และ SCL ส วนขา P2
เลื อกต อกั บตั วต านทานปรั บค าได  เพื่ อใช เป นวงจรทดสอบการทํ างานของวงจรแปลงสั ญญาณอะนา
ลอกเป นดิ จิ ตอลของ micro:bit  อย างไรก็ ตาม ผู ใช งานสามารถใช งานขาพอร ตทั้ งแปดขานี้ ผ านทาง
คอนเน็ กเตอร  IDC ตั วผู และตั วเมี ยบนบอร ด AX-microBIT ได ด วยเช นกั น

ตั วอย างการทดสอบและใช งานพอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ตของ micro:bit กั บอุ ปกรณ ภายนอกที่ จะ
ท ําการแนะน ําในล ําด ับต อไปจะเป นแนวทางที ่ไม ซ ับซ อน เพื ่อแสดงให เห ็นว า micro:bit สามารถเชื ่อม
ต อเพื่ อส งสั ญญาณหรื อรั บสั ญญาณกั บอุ ปกรณ ภายนอกมาทํ างานได อย างหลากหลาย และมี ขั้ นตอน
ที่ ไม ยุ งยาก เพื่ อเป นแนวทางในการนํ าไปต อยอดและพั ฒนาเป นโครงงานหรื อสิ่ งประดิ ษฐ ต อไป
โดยอ ุปกรณ ที ่น ํามาใช ทดสอบร วมด วยค ือ บอร ด AX-microBIT+ และม ิน ิบอร ดอ ุปกรณ อ ินพ ุตเอาต พ ุต
ต างๆ ของ INEX ซึ่ งจะได ทํ าการแนะนํ าเมื่ อนํ ามาใช ในแต ละตั วอย างเป นลํ าดั บไป



48micro:bit Education Kit : micro:bit

4.1 สร างเสี ยงดนตรี 

ต ัวอย างนี ้เป นการก ําหนดให  micro:bit สร างเส ียงดนตร ีข ับออกทางขาพอร ต P0 โดยที ่ขาพอร ต
P0 จะต องต อลํ าโพงหรื อหู ฟ ง โดยดนตรี จะดั งขึ้ นเมื่ อกดสวิ ตช  A บนบอร ด micro:bit

(4.1.1) ที่ โปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สร างโค ดดั งนี้ 

ต ัวอย างนี ้ใช บล ็อก forever เพื ่อก ําหนดให วนท ํางานอย างต อเนื ่อง โดยรอการกดสว ิตช 
A เพื ่อท ําให เงื ่อนไขในการตรวจสอบการเริ ่มต นท ํางานเป นจร ิง เมื ่อม ีการกดสว ิตช  A ก ็จะสั ่งให ข ับ
เสี ยงโน ตดนตรี ออกมาด วยคํ าสั่ ง play note ซึ่ งเลื อกตั วโน ตได  3 ออกเตฟ และความยาวของการ
เล นตั วโน ตได อี ก 7 ระดั บ
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(4.1.2) ดาวน โหลดและบั นทึ กไฟล ลงใน micro:bit

(4.1.3) ที่ บอร ด AX-microBIT+ เลื อกจั๊ มเปอร ของขา P0 มายั งตํ าแหน ง PIEZO จากนั้ นทํ าการ
ทดสอบการทํ างาน

micro:bit จะเล นเพลง London Bridge เมื่ อสวิ ตช  A ถู กกด โดยกดที่ ตั ว micro:bit หรื อบน
บอร ด AX-microBIT+ ก็ ได 
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4.2 ควบคุ มการเป ดป ด LED  ด วยอุ ปกรณ อิ นพุ ตหลายแบบ

ในห ัวข อนี ้น ําเสนอต ัวอย างการควบค ุม LED ที ่ต อก ับพอร ต P16 ด วยอ ุปกรณ อ ินพ ุตหลายแบบ

4.2.1 ควบคุ ม  LED ด วยสวิ ตช  A  และ B ของ micro:bit
(1) ที่ โปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สร างโค ดดั งนี้ 

ต ัวอย างนี ้ใช บล ็อก forever  เพื ่อก ําหนดให วนท ํางานอย างต อเนื ่อง โดยรอการกดสว ิตช 
A หรื อ B เพื่ อทํ าให เงื่ อนไขในการตรวจสอบเป นจริ ง เม่ื อกดสวิ ตช  A ก็ จะสั่ งให ขาพอร ต P16
ส งลอจิ ก “1” ออกไป ทํ าให  LED ที่ ต อกั บขาพอร ต P16 ติ ดสว าง หากสวิ ตช  B ถู กกด จะส ง
ข อมู ล “0” ออกไปทางขาพอร ต P16 เพื่ อทํ าให  LED ที่ ต อกั บขาพอร ต P16 ดั บลง

(2) ดาวน โหลดและบั นทึ กไฟล ลงใน micro:bit

(3) ต อมิ นิ บอร ด ZX-LED ที่ จุ ดต อ P16 ของบอร ด AX-microBIT+ จากนั้ นทดสอบการทํ างาน

เมื่ อกดสวิ ตช  A ของ micro:bit มิ นิ บอร ด
ZX-LED ทํ างาน LED ติ ดสว าง

เมื่ อกดสวิ ตช  B ของ micro:bit มิ นิ บอร ด
ZX-LED ไม ทํ างาน LED ดั บ
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ZX-LED มิ นิ บอร ด LED
ใช  LED ขนาด 8 มิ ลลิ เมตร ต องการลอจิ ก “1” ในการขั บให สว าง

ZX-SWITCH01 ม ิน ิบอร ดสว ิตช กดต ิดปล อยด ับ
มี วงจรแสดงในรู ปที่  2-6 ประกอบด วยสวิ ตช พร อมไฟแสดงผล

ให เอาต พุ ตคื อ หากมี การกดสวิ ตช   จะส งลอจิ ก “0” (ระดั บแรงดั น 0V) และไฟสี แดงติ ด

รู ปที่  4-2 รู ปร างและวงจรของ ZX-LED มิ น ิบอร ด LED
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ร ูปที ่ 4-3 ร ูปร างและวงจรของ ZX-SWITCH01ม ิน ิบอร ดสว ิตช อ ินพ ุต 1 ช อง
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4.2.2 ควบคุ ม LED ด วยสวิ ตช ภายนอก
(1) ที่ โปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สร างโค ดดั งนี้ 

ต ัวอย างนี ้ใช บล ็อก forever เพื ่อก ําหนดให วนท ํางานอย างต อเนื ่อง โดยรอการกดสว ิตช 
ที ่ต อก ับขาพอร ต P0 และ P1 ของ micro:bit เพื ่อท ําให เงื ่อนไขในการตรวจสอบเป นจร ิง เมื ่อกดสว ิตช 
ที ่พอร ต P0 ก ็จะสั ่งให ขาพอร ต P16 ส งลอจ ิก “1” ออกไป ท ําให  LED ที ่ต อก ับขาพอร ต P16 ต ิดสว าง
หากสว ิตช ที ่พอร ต P1 ถ ูกกด จะส งข อม ูล “0” ออกไปทางขาพอร ต P16 ท ําให  LED ด ับลง

(2) ดาวน โหลดและบั นทึ กไฟล ลงใน micro:bit

(3) ต ออุ ปกรณ ทดลองเข ากั บบอร ด AX-microBIT+ ดั งนี้ 

 ต อมิ นิ บอร ด ZX-LED ที่ จุ ดต อ P16

 ต อมิ นิ บอร ด ZX-SWITCH01 จํ านวน 2 ตั ว ที่ จุ ดต อ P0 และ P1

(4) ทดสอบการทํ างาน

กดสวิ ตช ที่ พอร ต P1 ของ micro:bit
LED  ของม ิน ิบอร ด ZX-LED ต ิดสว าง

กดสวิ ตช ที่ พอร ต P0 ของ micro:bit
LED  ของมิ นิ บอร ด ZX-LED ดั บ
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4.2.3 ควบค ุม LED จากแรงด ันไฟตรงผ านต ัวต านทานปร ับค าได 
(1) ที่ โปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สร างโค ดดั งนี้ 

ตั วอย างนี ้ใช บล็ อก forever เพื่ อก ําหนดให วนทํ างานอย างต อเนื่ อง โดยรอค าที ่ได จาก
ส ัญญาณอะนาลอกที ่ขาพอร ต P2 เพื ่อท ําให เงื ่อนไขในการตรวจสอบเป นจร ิง เมื ่อค าของส ัญญาณ
อิ นพุ ตอะนาลอกน อยกว าหรื อเท ากั บ 500 ก็ จะสั่ งให ขาพอร ต P16 ส งลอจิ ก “0” ออกไป ทํ าให 
LED ที่ ต อกั บขาพอร ต P16 ดั บ เม่ื อค าของสั ญญาณอิ นพุ ตอะนาลอกมากกว า 500 ก็ จะสั่ ง
ให ขาพอร ต P16 ส งลอจิ ก “1” ออกไป ทํ าให  LED ที่ ต อกั บขาพอร ต P16 ดั บ

(2) ดาวน โหลดและบั นทึ กไฟล ลงใน micro:bit

(3) ต อมิ นิ บอร ด ZX-LED ที่ จุ ดต อ P16 จากนั้ นปรั บค าตั วต านทานปรั บค าได ที่ ต อกั บขา P2
บนบอร ด AX-microBIT+ สั งเกตการทํ างานของ ZX-LED

เมื ่อเริ ่มท ํางาน micro:bit อ านค าแรงด ันจาก
ขาพอร ต P2 ที ่ต อก ับต ัวต านทานปร ับค าได  แล วน ําข อม ูล
ที่ แปลงได จากวงจรแปลงสั ญญาณอะนาลอกเป น
ด ิจ ิตอลภายในต ัว micro:bit มาแสดงที ่ส วนแสดงผล LED
หากค าที ่ได น อยกว าหร ือเท าก ับ 500 ท ําให  LED ด ับ และ
LED จะสว างเมื่ อปรั บค าของตั วต านปรั บค าได 
จนทํ าให ข อมู ลจากวงจรแปลงสั ญญาณอะนาลอกเป น
ด ิจ ิตอลภายในต ัว micro:bit ม ีค ามากกว า 500
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4.2.4 ควบคุ ม LED ด วยแสง
(1) ที่ โปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สร างโค ดดั งนี้ 

ตั วอย างนี้ ใช บล็ อก forever  เพื่ อกํ าหนดให วนทํ างานอย างต อเนื่ อง โดยรอค าที่ ได จาก
อิ นพ ุตอะนาลอกที่ ขาพอร ต P1 เพื่ อทํ าให เงื่ อนไขในการตรวจสอบเป นจริ ง

เมื ่อค าของส ัญญาณอ ินพ ุตอะนาลอกน อยกว าหร ือเท าก ับ 500 ก ็จะสั ่งให ขาพอร ต
P16 ส งลอจิ ก “0” ออกไป ทํ าให  LED ที่ ต อกั บขาพอร ต P16 ดั บ

เมื่ อค าของสั ญญาณอิ นพุ ตอะนาลอกมากกว า 500 ก็ จะสั่ งให ขาพอร ต P16 ส ง
ลอจิ ก “1” ออกไป ทํ าให  LED ที่ ต อกั บขาพอร ต P16 ดั บ

(2) ดาวน โหลดและบั นทึ กไฟล ลงใน micro:bit

A ZX-LDR

10k

LDR

+

+

+S

+S

LDR
Light

A เมื่อแสงมากขึ้น
แรงดันที่ไดจะลดลง

เมื่อแสงมากขึ้น
แรงดันที่ไดจะมากขึ้น+

+

ร ูปที ่ 4-4 ร ูปร างและวงจรของม ิน ิบอร ดต ัวตรวจจ ับแสง ZX-LDR

ZX-LDR  ม ิน ิบอร ดต ัวตรวจจั บแสง

 ใช ตรวจจั บแสงสว าง เลื อกเอาต พุ ตได  2 แบบคื อ

 +  แรงดั นเอาต พุ ตเพิ่ ม  เม่ื อแสงตกกระทบ

  + แรงดั นเอาต พุ ตลดลง เม่ื อแสงตกกระทบ
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(3) ต ออุ ปกรณ ทดลองเข ากั บบอร ด AX-microBIT+ ดั งนี้ 

 ต อมิ นิ บอร ด ZX-LED ที่ จุ ดต อ P16

 ต อสายจากเอาต พ ุต +   ของม ิน ิบอร ด ZX-LDR เข าที ่จ ุดต อ P1 ของ micro:bit

(4) ทดลองให แสงสว างแก ตั ว LDR บนบอร ด ZX-LDR สั งเกตการทํ างานของ ZX-LED

เมื ่อเริ ่มท ํางาน micro:bit จะอ านค าส ัญญาณอะนาลอกจากขาพอร ต P1 ที ่ต อก ับม ิน ิบอร ด
 ZX-LDR หากค าที ่ได มากกว าหร ือเท าก ับ 500 ท ําให  LED ด ับ และ LED จะสว างเมื ่อค าของต ัวต านทาน
แปรค าตามแสงหร ือ LDR ตํ ่ากว า 500 จ ึงน ําแนวทางนี ้ไปสร างวงจรสว ิตช สนธยาที ่หลอดไฟจะเป ดเอง
เมื ่อไม ม ีแสง และด ับลงเมื ่อม ีแสงสว างมากพอ

หากต องการให วงจรทํ างานตอบสนองต อการตรวจจั บแสงเร็ วขึ้ น ทํ าได โดยลบบล็ อก
show number ออก เนื่ องจากการแสดงผลของ micro:bit จะใช เวลาในการทํ างานชั่ วขณะหนึ่ ง เมื่ อ
แสดงผลเสร็ จ จึ งทํ าการเปรี ยบเที ยบค าจากตั วตรวจจั บแสงกั บค าอ างอิ ง แล วแจ งผลการตรวจสอบ
ในท ายที่ สุ ด เมื่ อนํ าบล็ อก show number ออก การทํ างานของวงจรทั้ งหมดจะเร็ วขึ้ น แต ผู ทดลองจะ
ไม ทราบค าของสั ญญาณที่ ได จากตั วตรวจจั บแสง

ดั งนั้ นในระหว างการทดสอบ อาจต อบล็ อก show number เพื่ อดู ค า จนแน ใจว า การทํ า
งานถู กต องแล ว จึ งนํ าบล็ อก show number ออกเพื่ อให วงจรตอบสนองต อการทํ างานเร็ วขึ้ น โดยอาจ
ไม จํ าเป นต องเห็ นหรื อทราบค าจากตั วตรวจจั บในขณะทํ างาน ทราบแต เพี ยงคร าวๆ ว า หาก LED
ติ ดสว าง แสดงว า ค าสั ญญาณของตั วตรวจจั บแสงมี ค ามากกว า 500 และถ า LED ดั บ หมายถึ ง
ค าสั ญญาณของตั วตรวจจั บแสงต องน อยกว า 500
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4.2.5 ควบคุ ม LED ด วยเสี ยง
(1) ที่ โปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สร างโค ดตามขั้ นตอนต อไปนี้ 

(1.1) ที่ หั วข อ Basic เลื อกบล็ อก on start ลากไปวางที่ พื้ นที่ โปรแกรม จากนั้ นไปที่ หั ว
ข อ Variable เลื อกบล็ อก set item to 0 มาวางภายใต บล็ อก on start ดั งรู ป

(1.2) คล ิกที ่ช อง item ในบล ็อก set item to 0 เล ือกไปที ่รายการ Rename variable…จะปรากฏ
หน าต างให ตั้ งชื่ อตั วแปรใหม เป น LED_Status จากนั้ นบล็ อก set จะถู กเปลี่ ยนชื่ อตั วแปรเป น
LED_Status
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(1.3) ไปที่ หั วข อ Logic เลื อกบล็ อก false มาวางต อท ายบล็ อก set LED_Status to ดั งรู ป
เป นอ ันเสร ็จสิ ้นการสร างบล ็อกเพื ่อก ําหนดการให ต ัวแปร LED_Status ม ีสถานะลอจ ิกเป น false หร ือ
“0” เมื่ อเริ่ มต นการทํ างานใหม ทุ กครั้ ง

(1.4) ต อไปเป นการสร างบล็ อกของโปรแกรมลู ป forever เริ่ มจากไปที่ หั วข อ Basic เลื อก
บล็ อก forever จากนั้ นไปที่ หั วข อ Logic เลื อกบล็ อก if…then ไปวางภายใต บล็ อก forever

ZX-SOUND ม ิน ิบอร ดต ัวตรวจจั บเส ียง
ใช ตรวจจั บการเปลี่ ยนแปลงระดั บเสี ยง เช น เสี ยงปรบมื อ เสี ยงพู ด ใช งานเป นได ทั้ งตั วตรวจจั บ
ดิ จ ิตอลและอะนาลอก

กรณี ทํ างานกั บอิ นพุ ตอะนาลอก 0 ถึ ง 2 ของ micro:bit

ในภาวะปกติ แรงดั นเอาต พุ ต 0V

เมื ่อม ีเส ียงเข ามา แรงดั นเปลี่ ยนแปลงในช วงมากกว า 0V ถึ ง +3.3V

+

-

R1
22k

MIC1

C1
470uF/16VC2

0.1uF/50V

R2
100k

R3
1k

R4
100k

+

-

3

2

1 5

6 8

4

7

IC1 : TLC272

IC1/1

IC1/2

C3
22uF

R6
1k

R5
68k R7

12R

+ S

ร ูปที ่ 4-5 วงจรสมบ ูรณ ของ ZX-SOUND ม ิน ิบอร ดต ัวตรวจจ ับเส ียงและหน าตาของอ ุปกรณ ที ่ใช งานจร ิง
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(1.5) ยั งอยู ที่ หั วข อ Logic เลื อกบล็ อกเปรี ยบเที ยบค าเท ากั บ มาวางต อกั บบล็ อก if

(1.6) ไปที่ หั วข อ pin ซึ่ งต องเลื อกผ านหั วข อ Advance ก อน จากนั้ นเลื อกบล็ อก analog
read pin มาวางภายในบล็ อกเปรี ยบเที ยบช องแรก

(1.7) เล ือกขาพอร ตในบล ็อก analog read pin เป น P1 เปลี ่ยนการเปร ียบเท ียบเป น มากกว า
และค าอ างอิ งเปลี่ ยนเป น 50 ดั งรู ป
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(1.8) ไปที่ หั วข อ Variable เลื อกบล็ อก set item to 0 มาวางที่ บล็ อก then แล วเปลี่ ยนชื่ อ
จาก item เป น LED_Status ดั งรู ป

(1.9) จากนั้ นไปที่ หั วข อ Logic เลื อกบล็ อก not มาวางแทนที่ บล็ อกเลข 0 ของบล็ อก set
LED_Status to ดั งรู ป

(1.10) ไปที ่ห ัวข อ Variable อ ีกครั ้งเล ือกบล ็อกต ัวแปร LED_Status มาวางต อก ับบล ็อก not
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(1.11) ไปที่ หั วข อ Logic เลื อกบล็ อก if…then..else มาวางต อจากบล็ อก set LED_Status
to not LED_Status ภายในบล็ อก then

(1.12) ยั งอยู ที่ หั วข อ Logic เลื อกบล็ อกเปรี ยบเที ยบค าเท ากั บ มาวางต อกั บบล็ อก if
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(1.13) ค ัดลอกบล ็อกต ัวแปร LED_Status มาวางในช องซ ายของบล ็อกเปร ียบเที ยบค าเท า
กั บ ส วนช องขวาวางบล็ อก true จากหั วข อ Logic

(1.14) ไปที่ หั วข อ pin เลื อกบล็ อก digital write pin มาวางต อกั บบล็ อก then จากนั้ น
เลื อก pin เป น P16 และกํ าหนดให เขี ยนค าเป น 1
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(1.15) คั ดลอกบล็ อก digital write pin มาวางต อกั บบล็ อก else จากนั้ นเลื อก pin เป น
P16 และกํ าหนดให เขี ยนค าเป น 0

(1.16) ขั้ นตอนสุ ดท าย ไปที่ หั วข อ Basic เลื อกบล็ อก pause มาวางต อจากบล็ อก if…
then…else แล วก ําหนดค าหน วงเวลาเป น 100 จะได โปรแกรมควบค ุม LED ด วยเส ียงส ําหร ับ micro:bit
เพี ่อทํ าการทดสอบต อไป
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โค ดในตั วอย างนี้ ใช บล็ อก forever  เพื่ อกํ าหนดให วนทํ างานอย างต อเนื่ อง โดยวนรอ
ค าที ่ได จากอ ินพุ ตอะนาลอกที่ ขาพอร ต P1 เพื ่อทํ าให เงื่ อนไขในการตรวจสอบเป นจร ิง เม่ื อค าของ
สั ญญาณอ ินพุ ตอะนาลอกมากกว า 50 ก็ จะไปเปลี่ ยนสถานะของตั วแปร LED_Status ให เป นตรง
ข าม หากเกิ ดขึ้ นครั้ งแรก สถานะจะเปลี่ ยนจาก false เป น true จากนั้ นทํ าการตรวจสอบอี กครั้ ง
ด วยบล็ อก if…then…else หากสถานะของตั วแปร LED_Status เป น true ก็ จะทํ าการเขี ยน
ข อมู ล “1” ไปยั งขาพอร ต P16 ทํ าให  LED ที่ ต อกั บขาพอร ต P16 ติ ดสว าง

จากนั ้นโปรแกรมจะวนไปตรวจสอบค าของส ัญญาณอ ินพ ุตในรอบใหม  หากม ีค าเก ิน 50
ก็ จะเปลี่ ยนสถานะตั วแปร LED_Status จาก true มาเป น false เพื่ อส งไปตรวจสอบที่ บล็ อก if…
then…else หากสถานะของตั วแปร LED_Status เป น false ก็ จะทํ าการเขี ยนข อมู ล “0” ไปยั ง
ขาพอร ต P16 ทํ าให  LED ที่ ต อกั บขาพอร ต P16 ดั บ

(2) ดาวน โหลดและบั นทึ กไฟล ลงใน micro:bit

(3) ต ออุ ปกรณ ทดลองเข ากั บบอร ด AX-microBIT+ ดั งนี้ 

 ต อมิ นิ บอร ด ZX-LED เข ากั บจุ ดต อ P16

 ต อบอร ดตรวจจั บเสี ยง ZX-SOUND เข ากั บจุ ดต อ P1

(4) ทดลองปรบมื อเป นระยะใกล ๆ  ไมโครโฟนของบอร ดตรวจจั บเสี ยง ZX-SOUND สั งเกต
การทํ างานของบอร ด ZX-LED

หากเส ียงด ังมากพอ จะท ําให บอร ด ZX-LED ท ํางาน LED ต ิด เมื ่อปรบม ืออ ีกครั ้ง หากเส ียง
ด ังมากพอ บอร ด ZX-LED จะถ ูกสั ่งให หย ุดท ํางาน LED ด ับ การท ํางานจะสล ับไปมาเช นนี ้อย างต อเนื ่อง
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4.3 micro:bit เทอร โมมิ เตอร 

ตั วอย างนี้ จะใช ไอซี วั ดอุ ณหภู มิ ที่ มี หั ววั ดแบบโลหะ ทํ าให จุ มลงในนํ้ าได  ไอซี ที่ ใช งานคื อ
MCP9701 มั นจะให ผลการทํ างานเป นแรงดั นที่ สั มพั นธ กั บอุ ณหภู มิ ที่ วั ดได  โดยคํ านวณได จากความ
ส ัมพ ันธ ต อไปนี ้

Temp = (adc*0.16)-20

โดยที่ Temp คื อ ค าอุ ณหภู มิ ในหน วยองศาเซลเซี ยส

adc คื อ ค าของข อมู ลด ิจ ิตอลที ่ได จากการแปลงแรงดั นไฟตรงเอาต พ ุตของ
ไอซี  MCP9701 ที่ ไฟเลี้ ยง +3.3V

ไอซี วั ดอุ ณหภู มิ  MCP9701
เป นอ ุปกรณ ตรวจจ ับและว ัดอ ุณหภ ูม ิที ่ให ผลการท ํางานเป นแรงด ันไฟฟ าแบบเช ิงเส น ร ับรู การ

เปลี ่ยนแปลงของอ ุณหภ ูม ิเร็ วภายใน 2 ว ินาท ี ต อก ับอ ินพ ุตอะนาลอก 0 ถ ึง 2 ของ micro:bit ได ท ันท ี

คุ ณสมบั ติ ทางเทคนิ คของ MCP9701 ที่ ควรทราบ

  เป นไอซี วั ดอุ ณหภู ม ิในกลุ มเทอร ม ิสเตอร แบบแอกต ีฟที ่ให ผลการทํ างานแบบเช ิงเส น

  ย านวั ด -40 ถึ ง +125 องศาเซลเซี ยส ความผิ ดพลาดเฉลี่ ย 2 องศาเซลเซี ยส

  ย านไฟเลี้ ยง 3.1 ถึ ง 5.5V กิ นกระแสไฟฟ าเพี ยง 6A

  ค าแรงดั นเอาต พุ ต 500mV (ที่  0๐C) ถึ ง 2.9375V (ที่  125๐)

  ค าแรงดั นเอาต พุ ตต อการเปลี่ ยนแปลงอุ ณหภู มิ  19.5mV/๐C ใช งานกั บวงจรแปลง
สั ญญาณอะนาลอกเป นดิ จิ ตอลความละเอี ยดตั้ งแต  8 บิ ตได  โดยมี ความคลาดเคลื่ อนตํ่ า

  ไม ต องการอุ ปกรณ ภายนอกต อเพิ ่มเต ิมเพื ่อชดเชยการทํ างาน

ร ูปที ่ 4-6 การจ ัดขาของ MCP9701, หน าตาเมื ่อต อสายส ัญญาณพร อมใช งานและกราฟค ุณสมบ ัต ิ
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ดั งนั้ นในการสร างโค ดเพื่ อควบคุ มให  micro:bit อ านค าจากไอซี วั ดอุ ณหภู มิ เบอร  MCP9701
จึ งต องมี โค ดของการคํ านวณทางคณิ ตศาสตร เข ามาเกี่ ยวข องด วย

(1) ที่ โปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สร างโค ดในรู ปที่  4-7 โดยมี ขั้ นตอนดั งต อไปนี้ 

(1.1) ·Õè ËÑ Ç¢é Í  Basic เลื อกบล็ อก on start เพื่ อกํ าหนดค าของตั วแปรในทุ กครั้ งที่ เริ่ มต น
การทํ างานใหม  วางบนพื้ นที่ โปรแกรม จากนั้ นเข าไปหั วข อ Variable เลื อกบล็ อกตั้ งค าตั วแปร set
item to 0 มาวางภายใต บล็ อก on start แล วสร างตั วแปรใหม ชื่ อ val นํ ามาแทนที่ บล็ อกตั วแปร item

(1.2) ที่ หั วข อ Basic เลื อกบล็ อก forever เพื่ อสร างโปรแกรมหลั กที่ วนทํ างานอยู ภายใต 
บล็ อกหลั กนี้  เริ่ มต นด วยการไปที่ หั วข อ Variable เพื่ อสร างตั วแปร val ด วยบล็ อกคํ าสั่ ง set item to
0 แล วเปลี่ ยนชื่ อตั วแปรเป น val นํ ามาวางภายใต บล็ อก forever

ร ูปที ่ 4-7 โค ด microbit-Thermometer.hex ของต ัวอย างที ่ 4-3 micro:bit Thermometer
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(1.3) ย ังอยู ที ่ห ัวข อ Variable เล ือกบล ็อก change item by 0 มาวางต อจากบล ็อก set val to 0
แล วเปลี ่ยนชื ่อต ัวแปรเป น val และก ําหนดค าที ่ต องการเปลี ่ยนแปลงให เพิ ่มครั้ งละ 1 ค า เป นค าตั ้งต น
ของค ําสั ่ง

(1.4) ไปที่ หั วข อ pin ซึ่ งต องเลื อกจากหั วข อ Advance ก อน จากนั้ นเลื อกบล็ อก analog
read pin มาวางในช องกํ าหนดค าของตั วแปร val แล วกํ าหนดให  pin เป น P1

(1.5) กลั บไปที่ หั วข อ Variable เพื่ อเลื อกวางบล็ อก set item to ต อจากบล็ อก change
จากนั้ นเปลี่ ยนชื่ อตั วแปรเป น temp
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(1.6) เริ่ มต นขั้ นตอนการสร างโค ดเพื่ อการคํ านวณหาค าอุ ณหภู มิ  โดยไปที่ หั วข อ Math
เลื อกบล็ อกคํ านวณ แล วเลื อกเป นการคู ณเลข

(1.7) ไปที่ หั วข อ Variable เลื อกบล็ อกชื่ อตั วแปร val นํ าไปใส ลงในบล็ อกคํ าสั่ งคู ณเลข
ทางซ าย ส วนตั วคู ณคื อ 16

(1.8) ไปที่ หั วข อ Math อี กครั้ ง เลื อกบล็ อกคํ าสั่ งหารด วยเลข 100
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(1.9) น ําบล ็อก var x 16 มาวางในช องแรกของบล ็อกค ําสั ่งหาร

(1.10) น ําบล ็อกคํ านวณกล ับไปวางในบล ็อกค ําสั ่ง set temp to อ ีกครั ้ง ถ ึงตอนนี ้จะได บล ็อก
ของการค ํานวณเป น val x 16 / 100 ซึ ่งก ็ค ือ val x 0.16 นั ่นเอง
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(1.11) ไปที ่หั วข อ Math คราวนี้ เล ือกบล ็อกคํ าสั ่งลบด วยเลข 20  มาวางไว อย างอ ิสระก อน

(1.12) ลากบล ็อก val x 16 / 100 จากขั ้นตอนที ่ (1.9) มาวางในช องแรงของบล ็อกค ําสั ่งลบ
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(1.13) นํ าบล็ อกคํ านวณนํ ากลั บไปวางในบล็ อกคํ าสั่ ง set อี กครั้ ง จะได บล็ อกของการ
คํ านวณหาค าอุ ณหภู มิ เป น (val x 16 / 100) - 20 ซึ่ งก็ คื อ (val x 0.16) - 20

(1.14) เมื ่อค ํานวณค าของอ ุณหภ ูม ิได แล ว ต องน ําค ามาแสดงผล จ ึงไปย ังห ัวข อ Basic เล ือก
บล็ อก show number ลากมาวางต อจากบล็ อก set temp to
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(1.15) น ําบล ็อกต ัวแปร temp มาวางในบล ็อก show number เพื ่อก ําหนดให โปรแกรมท ํา
การแสดงค าต ัวเลขของต ัวแปร temp ซึ ่งก ็ค ือ ค าของอ ุณหภ ูม ิซึ ่งเป นเลขจ ํานวนเต ็มที ่ไอซ ี MCP9701
ว ัดได ในหน วยองศาเซลเซ ียส

โค ดในตั วอย างนี้ ใช บล็ อก forever เพื่ อกํ าหนดให วนทํ างานอย างต อเนื่ อง โดยวน
อ านค าที่ ได จากอิ นพุ ตอะนาลอกที่ ขาพอร ต P1 ซึ่ งต อกั บไอซี วั ดอุ ณหภู มิ  จากนั้ นนํ าค าที่ ได มา
คํ านวณเพื ่อให ค าอ ุณหภ ูมิ ที ่ว ัดได จร ิง แล วน ําไปแสดงที ่ส วนแสดงผลของ micro:bit ต อไป

(2) ดาวน โหลดและบั นทึ กไฟล ลงใน micro:bit

(3) ต อไอซ ีว ัดอ ุณหภ ูม ิ MCP9701 ซึ ่งม ีห ัวว ัดหุ มด วยโลหะที ่จ ุดต อ P1 ของบอร ด AX-microBIT+

(4) ทดลองให ความร อนแก ห ัวว ัดอ ุณหภ ูม ิ แล วด ูผลการท ํางานที ่ส วนแสดงผล LED ของ micro:bit

micro:bit แสดงค าอ ุณหภ ูม ิที ่ว ัดได ในหน วยองศาสเซลเซ ียส โดยแสดงเป นเลขจ ํานวนเต ็ม
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4.4 ข อมู ลของอุ ปกรณ เสริ มที่ ใช ในการทดลอง micro:bit
เพื ่อเชื ่อมต ออ ุปกรณ ภายนอก

4.4.1  สาย JST3AA-8 : สายเชื่ อมต อระหว างบอร ดแบบหั วต อ JST

สาย JST3AA-8 ใช เชื่ อมต อระหว างบอร ด AX-microBIT+ กั บมิ นิ บอร ดอุ ปกรณ ตรวจจั บและ
บอร ดวงจรอุ ปกรณ ต างๆ เป นสายแพ 3 เส น ยาว 8 นิ้ ว ปลายสายทั้ งสองด านเป นคอนเน็ กเตอร แบบ
JST 3 ขา ตั วเมี ย ระยะห างระหว างขา 2 มิ ลลิ เมตร  มี การจั ดขาดั งนี้ 

ระยะหางระหวางขา 2 มม. ระยะหางระหวางขา 2 มม.

GND
S

+5V

4.4.2  สาย JST3AF-8 : สายสั ญญาณหั วต อ JST 3 ขาและ IDC ตั วเมี ย

สาย JST3AF-8 ใช เชื่ อมต อระหว างบอร ด AX-microBIT+ กั บมิ นิ บอร ดอุ ปกรณ ตรวจจั บและ
บอร ดวงจรอุ ปกรณ ต างๆ เป นสายแพ 3 เส น ยาว 8 นิ้ ว ปลายด านหนึ่ งเป นคอนเน็ กเตอร แบบ  JST 3
ขา ตั วเมี ย ระยะห างระหว างขา 2 มิ ลลิ เมตร  ส วนอี กด านหนึ่ งเป นคอนเน็ กเตอร  IDC ตั วเมี ยขนาด
2.54 มม. แบบแยกอิ สระ มี การจั ดขาดั งนี้ 

ระยะหางระหวางขา 2 มม.

GND
S

+5V

หวัตอ IDC ตัวเมยี (2.54 มม.)
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4.4.3 สาย IDC1MF/1FF : สายเชื่ อมต อระหว างบอร ดแบบหั วต อ IDC
เป นสายส ัญญาณส ําหร ับเชื ่อมต อระหว างจ ุดต อขาพอร ตของบอร ด AX-microBIT+ ที ่ใช ห ัวต อ

แบบ IDC ทั้ งตั วผู และตั วเมี ย ยาว 10 ซม. มี ระยะห างของแต ละขาคื อ 2.54 มิ ลลิ เมตร โดยแบ งเป น
สายที่ ปลายด านหนึ่ งเป นหั วต อ IDC ตั วผู  ปลายอี กด านหนึ่ งเป นหั วต อตั วเมี ย (IDC1MF) และแบบ
ปลายทั้ งสองด านเป นหั วต อตั วเมี ย (IDC1FF) ในชุ ดมี แบบละ 5 เส นคละสี 

4.4.4 สาย microB-USB
เป นสายส ัญญาณเชื ่อมต อระหว างพอร ต USB ของคอมพ ิวเตอร ก ับ micro:bit ยาว 1.5 เมตร
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4.4.5 อะแดปเตอร ไฟตรง
เป นแหล งจ ายไฟตรงแบบสว ิตชิ ่ง ให แรงด ันขาออก +5V จ ายกระแสไฟฟ าได ส ูงส ุด 2A  ปลาย

สายเป นหั วปลั๊ กแบบบาร เรล (barrel) ซึ่ งเป นมาตรฐานที่ พบโดยทั่ วไป






