
สนุกไปกับการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นด้วย micro:bit กฤษดา ใจเย็น

https://1drv.ms/p/s!AjyV7tgYBxHbhfk5RiQNXI2nC5OfRA





เมื่อเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ 
มองเป็นแฟลชไดรฟ์



ผ่าน USB
คอมพิวเตอร์

ถ่าน AA 2 
ก้อน 3V

คีบด้านข้าง 3V คีบที่จุดต่อ 3V แหล่งจ่ายไฟข้ัว USB ภายนอก



ใช้ปากคีบทําโครงงานต่างๆ ง่ายๆ



ใช้สกรู 3 มม. เพ่ือช่วยนําไฟฟา้ก็ได้



มีขาให้ใช้งาน
มากถึง 21 ขา



ผ่านขั้วต่อแบบสลอ็ต



LED แบบ NeoPixel (P8)

ลําโพงเปียโซ (P0)

จุดเช่ือมต่อมาตรฐาน inex

จุดเช่ือมต่อแบบ IDC ตัวเมีย

ตัวต้านทานปรับค่าได้ (P2) 
ทดสอบอ่านค่าอะนาลอก

สวิตช์ A และ B 
ต่อตรงกับ micro:bit

จุดต่อขยาย I2C บัส

คอนเน็กเตอร์เสียบ micro:bit



เขียนโค้ดกับ micro:bit
ให้เข้าไปที่ microbit.org
เลือกหัวข้อ Let's Code







ซอฟต์แวร์ 
MakeCode

by
Microsoft



ภาษา Python



https://codewith.mu/ micro Python ทํางานแบบ Offline



ภาษา C กับ Arduino



makeCode ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม

ลากบล็อกเพ่ือสร้างโค้ดโปรแกรม

ทดสอบผ่าน Simulator

ต่อบอร์ด micro:bit ผ่าน USB

copy ไฟล์ไส่ไดรฟข์อง micro:bit

จําลองการทํางาน



เล่ือนข้อความ



ปรับเปล่ียนด้วย JavaScript

เมื่อเปล่ียนกลับบล็อกจะกลายเปน็สีเทา



ไฟกะพริบ



Pair device เพ่ือเช่ือมต่อ micro:bit ผ่าน webUSB (Google Chrome เท่านั้น)

กดดาวน์โหลด ได้ทันที เพ่ือส่งไฟล์ไปยัง nano:bit
ใช้เพ่ือการส่ือสารข้อมูลอนุกรมได้ดว้ย
รองรับเฉพาะ Google Chrome และ Windows 10 เท่านั้น



ตรวจสอบเหตุการณ์กดปุ่ม A B



การเอียง แสดงตัวเลข



สุ่มค่าตัวเลขเมื่อมีการเขย่า



นับค่าตัวเลข เพ่ิมค่าข้ึนเร่ือยๆ

https://makecode.microbit.org/_49113v99qK15



นับค่าตัวเลข เพ่ิมค่า/ลดค่าด้วยการกดปุ่ม

https://makecode.microbit.org/_Eyga9CYEJ867



https://makecode.microbit.org/ ergJ9h9a2Pk0

ให้ค่าเปน็จริงเมื่อสวิตช์ถูกกด

ใช้คําส่ัง if ตรวจสอบเง่ือนไข
จากการกดสวิตช์ A B



นับค่าข้ึนเร่ือยๆ ถ้ามากกว่า 9 เคลียร์เป็น 0

https://makecode.microbit.org/_fkFak8ghjM7T



forever หลายตัวทํางานด้วยกันได้Multi Tasking



Ex04 ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินด้วยเสียง

ถ้าอุณหภูมิสูงเกิน 29 องศา ให้มีเสียงออกลําโพง
ขณะเดียวกันให้ หน้าต่าง Console และ LED 5x5 แสดงค่าอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องไปด้วย



Ex07 อ่านค่าข้อมูลจากเซนเซอร์วัดความเร่ง acceleration 

ตัวอย่างนี้ ทดสอบอ่านค่าความเอียงในแนวแกน x นําค่ามาแสดงที่ LED 5x5 โดยถ้าเป็นซิมูเลเตอร์ จะเห็นค่าของตัวเลข ax มีการเปลี่ยนแปลง
ในช่วง -1023 ถึง 1023

ใช้เพ่ืออ่านค่าความเร่งตามแนวแกน XYZ
ค่าอยู่ในช่วง -1023 ถึง 1023



Ex08 ทดสอบอ่านค่าในแนวแกน x แปลงค่าเพ่ือแสดงค่า 0-4 (เลขทศนิยม)

จากระยะ -1023 ถึง 1023 ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงค่า ให้อยู่ในช่วง 0-4
อาจเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ง่ายๆ ดังนี้
ผลลัพธ์ = (ax+1023) / 400
โดยค่า ax คือค่าที่อ่านได้จาก acceleration
ตัวอย่าง ถ้า ax เท่ากับ 0
ผลลัพธ์ = (0+1023)/400 = 2.56
ผลลัพธ์จาํนวนเตม็คือ 2

การทดสอบ ทําการเอียง micro:bit ไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา หน้าจอจะแสดงตัวเลขอยู่ในช่วง 0-4 (ในรูปของเลขทศนิยม)



Ex09 ทดสอบอ่านค่าในแนวแกน x แปลงค่าเพ่ือแสดงค่า 0-4 (เป็นจํานวนเต็ม)

คําส่ังเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง เพ่ือปัดเลขให้กลายเป็นจํานวนเต็ม

ถ้าค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ปัดข้ึน

ปัดค่าข้ึน

ปัดค่าลง

ถ้าค่าเป็นบวกปดัข้ึน ค่าเป็นลบปัดลง



Ex10 ทดสอบอ่านค่าในแนวแกน x แปลงค่าเพ่ือแสดงที่ LED แนวนอน 5 ดวง

การทดสอบ เมื่อเอียงบอร์ดไปทางดา้นซ้าย LED จะติดที่ตําแหน่งซ้ายสุด เมื่อเลื่อนบอร์ดไปทางขวา LED จะเลื่อนตําแหน่งติดไปเรื่อยๆ โดยคําส่ัง 
plot x จะกําหนดค่าแกน y คงที่ไว้ที่หมายเลข 2 ส่วนแกน x เปลี่ยนแปลงตามการเอียง ทุกๆ ครั้งก่อนการแสดง LED จะให้ clear screen เพ่ือดับ 
LED ทั้งหมดก่อน จะได้ไม่มี LED คงเหลือติดค้างอยู่ที่หน้าจอ

ให้ LED ติดในพิกัด x และ y ที่กําหนด ให้ LED ที่ติดอยู่ทั้งหมดดับ

คําส่ังที่ต้องใช้กับกิจกรรมนี้



Ex11 แสดงผล LED ด้วยพิกัดทั้ง x และ y

การแสดง LED จุดเดียวแต่ควบคุมตําแหน่งด้วยค่าความเอียงทั้งแกน x และแกน y โดยในที่นี้จะสร้างตัวแปร x และ y ขึ้นมาเพ่ือเก็บค่าความเอียง
ทั้งสองแนวก่อน เพ่ือให้โค้ด plot x y ในบรรทัดสุดท้ายไม่ยาวเกินไป
การทดสอบ สามารถเอียง micro:bit ซ้ายขวา บนล่าง เพ่ือให้ LED เคลื่อนที่ไปยังตําแหน่งที่ต้องการได้

https://makecode.microbit.org/_Ym2W1WY90Fmt



Ex12 เกมตามหาแสงไฟ 

การทาํงานของโปรแกรม

ตัวอย่างเกมส์นี้ จะใช้ LED 5x5 เป็นหน้าที่หลัก โดยใช้คําส่ัง plot สําหรับแสดงผล LED unplot สําหรับปิดการแสดงผลในตําแหน่งที่ระบุ ก่อน
อ่ืน โปรแกรมจะสุ่มตัวเลข  0 ถึง 4 เพ่ือระบุพิกัดทั้ง x และ y ก่อน จากนั้นจะให้แสดงผล LED ที่เกิดขึ้นจากการเอียงของเรา โดยเพ่ือให้เกิด
ความต่างระหว่าง LED ของไฟกับของเรา LED ของเราจึงจําเป็นต้องเป็นลักษณะกะพริบ ส่ิงที่เราต้องทําคือ พยายามเอียงให้ LED ของเราไป
ทับตําแหน่งของ LED ของไฟ โดยถ้าเกิดการทับกัน เง่ือนไขการตรวจสอบเป็นจริง จะทําการปิดไฟในตําแหน่งนั้น และสุ่มไฟในตําแหน่งใหม่ ทํา
แบบนี้ไปเรื่อยๆ



ให้ค่าแสงจาก LED 5x5

https://makecode.microbit.org/_Fxc9jmdT4iVX

แสดงหน้ายิ้มเมื่อได้รับแสง

0-255
micro:bit ใช้คุณสมบัติเซมิคอนดัคเตอร์ของ 

เม่ือได้รับแสงจะเปลี่ยนเป็นแรงดันไฟฟา้



https://makecode.microbit.org/_Dxviq3JvhDXs

LED ไล่ติดทีละดวงในแนวนอน



https://makecode.microbit.org/_a7a3vWDM9dWd

LED ไล่ติดทีละดวงจนครบ 25 ดวง



แสดงค่าอุณหภูมิด้วย Bargraph

การแสดงด้วยตัวเลขใช้เวลานานในการเห็นผลลัพธ์
plot bar graph ใช้แสดงผลออกหน้า Console ได้ด้วย



ดูผลผ่านหน้าต่าง Console

โค้ดเดิมก่อนหน้านี้

ใช้ Show console Device ดูค่าอุณหภูมิ



วัดอุณหภูมิจาก CPU

วัดค่าแสงจากคุณสมบัติ 
เซมิคอนดัคเตอร์ของ LED

อ่านค่าข้อมูลหลายชุด แสดงที่ console



กราฟแสดงค่าอุณหภูมิ กับค่าแสง



อ่านค่าอะนาลอกจากตัวต้านทานปรับค่าได้

ค่าอะนาลอกที่อ่านได้จากตัวต้านทานปรับค่าได้ มีขนาด 10 บิต 
ดังนั้นค่าที่อ่านได้จะมีช่วงตั้งแต่ 0-1023
สามารถทดลองหมุนปรับค่าเพ่ือเห็นการเปล่ียนแปลงที่ LED 5x5 ได้ 

ตัวต้านทานปรับค่าได้ตอ่ช่อง P2



ตัวต้านทานปรับค่าได้ควบคุมเสียง

ตัวอย่างนี้ให้นําค่าอะนาลอกที่อ่านได้ (0-1023) คูณด้วย 3
เพ่ือให้ค่าอยู่ในช่วง 0-3069 นําค่าเป็นความถี่เสียงส่งออกลําโพง

ลําโพงเปียโซ ตัวต้านทานปรับค่าได้
ใช้ ringtone เพ่ือกําหนดเสียง
เป็นความถี่ Hz และดังต่อเนื่อง



ปรับเสียงด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้ หยุดทํางานเมื่อกดปุ่ม A

ใช้ rset(ms) เพ่ือหยุดเสียง

https://makecode.microbit.org/_h4eALF6EcVwP



การเพ่ิม Extension NeoPixel

Author: AdaFruitขอบคุณผู้ทํา Extension ให้เราใช้



ไฟกะพริบแดง เขียวที่ LED ทั้ง 8 ดวง

ขาที่เช่ือมต่อ
จํานวน LED

ความสว่าง (สูงสุด 255)

https://makecode.microbit.org/_DUWDsHPd51DV



LED NeoPixel ไล่ติดเป็นสีรุ้ง

https://makecode.microbit.org/_RTJ3ujLTb7V7



อ่านค่าอะนาลอกจาก P2 แสดงบาร์กราฟด้วย NeoPixel

https://makecode.microbit.org/_6mwFsy5861Az



Color Wheel วงล้อสี

ค่าสี
0-359

ความอิ่มสี
0-100

ความสว่าง
0-100



ปรับการแสดงสี ด้วยการใช้ค่า hue

https://makecode.microbit.org/_UVygp0ivohuD

ตําแหน่งหลอดไฟ 0-7

มาจาก

ค่าสีไล่ลําดับ



รับส่งข้อมูลตัวอักษร ผ่านการส่ือสารไร้สาย radio

ถ้าอยู่ใน Group เดียวกัน จะ
สามารถส่ือสารกันได้

https://makecode.microbit.org/_WHPD85cq9d32



รับส่งข้อมูลตัวเลข แสดงเสียงออกที่ลําโพงเปียโซ

https://makecode.microbit.org/_givHXPhFRRPu



iOS apps ดาวน์โหลดโค้ดผ่าน Bluetooth
ทํางานบน Iphone หรือ Ipad 

ดาวน์โหลดผ่าน Bluetooth
มี Utility เสริมให้ใช้งานเยอะ

ใช้เปน็รีโมตบลูทูธได้ด้วย



Android ไม่แนะนําดาวน์โหลดโค้ดผ่าน Bluetooth
ทดสอบแล้วไม่เสถียร

ใช้เวลาดาวน์โหลดนาน
ไม่มี Utility เสริมให้ใช้งาน

OTG เป็นคําตอบ



Android ดาวน์โหลดโค้ดผ่าน OTG

OTG สําหรับ micro USB

OTG สําหรับ type C

เช่ือมต่อ micro:bit เข้ากับโทรศัพท์

Firmware ของ micro:bit จะต้อง เวอร์ช่ัน 0249 ข้ึนไป



micro:bit การตรวจสอบเวอร์ช่ัน Firmware

ปจัจุบันเวอร์ช่ันล่าสุดคือ 0253

ดาวน์โหลดไดจ้ากที่นี่

http://bit.ly/2vj62BZ



micro:bit การอัพเดต Firmware

1. กดปุม่ Reset ค้างไว้

2. เสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์

3. จะพบไดรฟช่ื์อ MAINTENANCE

4. คัดลอกไฟล์
0253_kl26z_microbit_0x8000.hex
ใส่ลงในไดรฟ์

http://bit.ly/2vj62BZ



เขียนโค้ด  กดดาวน์โหลด

ได้ไฟล์ที่ต้องการเก็บไว้ในเครื่อง

คัดลอกใส่ในไดรฟข์อง micro:bit

Android ดาวน์โหลดผ่าน OTG Copy File



Android ดาวน์โหลดผ่าน OTG Pair device WebUSB

ง่ายที่สุดสําหรับการเขียนโค้ด 



makeCode เวอร์ช่ัน Offline

1. จะต้อง Online ครั้งแรกก่อน

2. โหลดรูปภาพต่างๆ ให้ครบ



makeCode เวอร์ช่ัน Offline 4. Bookmark หน้านี้ไว้

เมื่อเปดิหน้านี้อีกครั้ง ขณะไม่ต่ออินเตอร์เน็ต จะยังคงใช้ได้เหมือนเดิม



makeCode windows 10 ติดต้ังผ่าน Microsoft Store

1. พิมพ์ค้นหา micro:bit

สําหรับผู้ใช้งาน Windows 10 ที่มี Microsoft Store ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้ว 
สามารถติดตั้ง micro:bit ผ่าน Microsoft Store ได้เลย

2. เลือก Install เพ่ือติดต้ัง

iCON ที่ Windows 10



makeCode Offline จากต้นตํารับ

https://makecode.microbit.org/offline-app

ทาง MakeCode ต้นตํารับก็ทํารุ่นออฟไลน์ออกมาเอง แต่รองรับ Windows 
เฉพาะ 64 บิต เท่านั้นโดยเรียกว่า MakeCode Offline App ตอนนี้ยังเป็น
เวอร์ช่ัน PRE-RELEASE อยู่ โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์

iCON สําหรับ MakeCode

เท่าที่ลองเล่น ยังไม่สมบูรณ์มากนัก



makeCode Version Offline จริงๆ 

http://cdn.kittenbot.cn/makecode/win/Makecode Setup 3.5.0.exe

ข้อดีของเวอร์ช่ันนี้

เวอร์ช่ันนี้ต้องยกความดีให้กับ kittenbot.cc ที่ทําซอฟต์แวร์ตัวนี้ข้ึนมา โดย
สามารถเข้าไปดาวน์โหลด MakeCode แบบ Offline ได้ที่

1. ทํางานได้แบบ Offline ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต

2. สามารถดาวน์โหลดโค้ดใส่ micro:bit ได้ทันที 
โดยไม่ต้องใช้วิธีการ copy

3. สามารถ ดึงค่าข้อมูลจาก Serial Port (การส่ือสาร
อนุกรมระหว่าง micro:bit กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB 
) มาแสดงในรูปแบบตัวเลขและกราฟ แทนการแสดงผล
ข้อมูลด้วย LED 5x5 อันน้ีสะดวกมาก อยากให้ลองครับ



makeCode Online เวอร์ช่ัน BETA

https://makecode.microbit.org/beta

ก่อนจะออกรุ่นใหม่ ทาง MakeCode ก็จะทํารุ่น BETA มาให้ทดสอบกันก่อน 
โดยเพ่ิมความสามารถต่างๆ ข้ึนหลายอย่าง ตามลิงก์นี้ได้เลย

ฟงัก์ช่ัน ส่งค่า Parameters ให้ฟงัก์ช่ันได้

แสดงหน้าตัวเองซ้อนหลังได้

จัดการลบ เปิด ค้ดลอก Project มากมายที่ทําไว้ได้

ตัวช่วยสอน แนะนําให้ทําตามทีละขั้น

แก้ไขบล็อกเซอร์โวมอเตอร์ใหม่ ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น

Event ของ Radio ดึงตัวแปรข้อมูล มาได้ทันที

ฟงัก์ช่ันเปล่ียนตัวเลขเป็นข้อความ 

ส่วนที่ปรับเปลี่ยนใหม่หลักๆ



ชุดคําส่ัง

แสดงตัวเลข 
ถ้ามากกว่า 1 หลักให้เลื่อน

พล็อตหลอด LED 
ตามตําแหน่งท่ีต้องการ

แสดง ICON 
โดยเลือก Icon จากท่ีมีอยู่

แสดงข้อความ ถ้ามากกว่า 
1 ตัวอักษรให้เลื่อน

เคลียร์หน้าจอ ปิดการ
แสดงผล LED ท้ังหมดเร่ิมต้นทํางาน เม่ือจ่ายไฟ

ครั้งแรกจะทําท่ีน่ีก่อน

ลูป ท่ีจะวนทําซ้ําไปเรื่อยๆ 
และทํางานอยู่เบื้องหลัง

หน่วงเวลา โดยจะหยุดค้าง
ตามค่าเวลาท่ีกําหนด 
หน่วยเป็นมิลลิวินาที

แสดงลูกศร แสดงสัญลักษณ์
ลูกศร 8 ทิศ 



ชุดคําส่ัง

กระตุ้นให้ทํางานเม่ือกดสวิตช์

กระตุ้นให้ทํางานเม่ือขยับบอร์ด
แบบต่างๆ

กระตุ้นเม่ือสําผัสท่ีขา
เทียบกับกราวด์

กระตุ้นเม่ือสําผัสท่ีขาแล้ว
ปล่อย เทียบกับกราวด์

ให้ผลเป็นจริงเม่ือสําผัสขา

ให้ผลเป็นจริงเม่ือขยับบอร์ด
แบบต่างๆ

ให้ผลเป็นจริงเม่ือกดสวิตช์

ให้ค่าอุณหภูมิ (ของ CPU )

ให้ค่าแสงจาก LED 5x5

อ่านค่าทิศทางจากเข็มทิศ

อ่านค่าความเร่งตามแนวแกน XYZ

แสดงค่าเวลานับจากเปดิเครื่อง 
(มิลลิวินาที)

แสดงค่าเวลานับจากเปดิเครื่อง 
(ไมโครวินาที)

อ่านค่าสนามแม่เหล็กตามแนวแกน XYZ

อ่านค่าองศาของการเอียงบอร์ด 

เรียกใช้งานฟงัก์ชั่นปรับแต่งเข็มทิศ

กําหนดย่านวัดความเร่ง 1g 2g 4g 8g 



ชุดคําส่ัง

กดปุ่มสร้างตัวแปร 
เมื่อสร้างแล้วจะมีไอคอนตัวแปรให้
ใช้งาน กําหนดค่าตัวแปร

เพ่ิมค่า/ลดค่า



ชุดคําส่ัง เกี่ยวกับการวนลูป

วนลูปทําซ้ําตามจํานวนครั้ง

วนลูปไปเรื่อยๆ จนกระท่ังเงื่อนไขเป็นเท็จ

วนลูปทําซ้ําตามจํานวนครั้งเริ่มจาก 0 ถึงค่าท่ีกําหนด 
ค่าท่ีกําหนดเป็นตัวแปรท่ีนํามาใช้ได้

วนลูปดึงค่าข้อมูลท่ีอยู่ใน List ออกมา



ชุดคําส่ัง

คืนค่าผลจาก 
บวก ลบ คูณ หาร ยกกําลัง

สุ่มค่าตัวเลขจากช่วงท่ีกําหนด

สุ่มผลลัพธ์ จริงกับเท็จ

คืนค่าเศษ จากผลการหาร

คืนค่าน้อยสุด จาก 2 ค่า

คืนค่ามากสุดจาก 2 ค่า

คืนค่าบวกจากค่าท่ีระบุ

คําส่ังคณิตศาสตร์ พิเศษคืนค่าช่วงตัวเลข จากชุดตัวเลขเดิมท่ีระบุ

คืนค่า ตัวเลข จากช่วงตัวเลขท่ีถูกจํากัดไว้



ชุดคําส่ัง ถ้าเงื่อนไขเปน็จริง ทําคําส่ังในช่อง then ที่ตามมา

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ if else if ได้ด้วย

คําส่ัง if : else if ถ้าเงื่อนไขแรกไม่เปน็จริง ตรวจสอบเงื่อนไขต่อไป

else ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขก่อนหน้าให้ทําที่นี่

ปุม่ + สามารถกดเพ่ิมเงื่อนไข
else หรือ else if ได้อีก

ปุม่ - สามารถกดลบเงื่อนไข
else หรือ else if ได้เมื่อไม่
ต้องการ



ชุดคําส่ัง

เปรียบเทียบค่า ให้ผลลัพธ์ จริงกับเท็จ

เท่ากับ
ไม่เท่ากับ
น้อยกว่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
มากกว่า
มากกว่าหรือเท่ากับ

ทั้งสองเงื่อนไขเปน็จริงทั้งคู่ ผลลัพธ์เปน็จริง

เงื่อนไขอันใดอันหนึ่งเปน็จริง ผลลัพธ์เปน็จริง

ถ้าเปน็จริงให้ค่าเปน็เท็จ ถ้าเปน็เท็จให้ค่าเปน็จริง

Comparison : การเปรียบเทียบ Boolean : การจัดการลอจิก



ชุดคําส่ัง Radio

ส่งค่าตัวเลขออกอากาศ

ส่ือสารระหว่าง micro:bit ด้วยบลูทูธ

ส่งค่าข้อความออกอากาศ

ส่งค่าชุดข้อมูลออกอากาศ
เมื่อข้อมูลตัวเลขถูกส่งมาจะกระตุ้นให้ทํางาน 
ข้อมูลเก็บในตัวแปรช่ือ reveivedNumber

เมื่อชุดข้อมูลถูกส่งมาจะกระตุ้นให้ทํางาน 
ข้อมูลเก็บในตัวแปรช่ือ name และ value

เมื่อข้อความถูกส่งมาจะกระตุ้นให้ทํางาน 
ข้อมูลเก็บในตัวแปรช่ือ reveivedString กําหนดช่องสัญญาณสําหรับรับส่ง 0-255

กําลังค่ากําลังส่ง
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