
nano:bit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก
กับการเขียนโค้ดง่ายๆ ผ่าน MicroSoft MakeCode

nano:bit

กฤษดา ใจเย็น

https://1drv.ms/p/s!AjyV7tgYBxHbhfk2AQ19JjTPLicdeQ



• CPU หลัก nRF51822 32-bit ARM Cortex M0
• ขนาด: 18.3x75x17 มิลลิเมตร หนัก 6.9 กรัม
• ทํางานที่ความถ่ี 16 MHz
• หน่วยความจํา RAM 16 KB
• หน่วยความจําโปรแกรมแบบแฟลช 256 KB 
• มี BLE : Bluetooth Low energy 2.4GHz
• ติดตั้งเซนเซอร์วัดสนามแมเ่หลก็ (เข็มทิศ)
• ติดตั้งเซนเซอร์วัดความเร่ง (ความเอียง)
• สวิตช์กดตดิปล่อยดับ 2 ตัว 
• LED ขา P15 เปิด/ปิดจากซอฟต์แวร์
• ขั้วต่อ I2C สําหรับเชื่อมต่อจอ OLED ภายนอก
• ขั้วต่อไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่ 3.7V ภายนอก

บอร์ดหลัก nano:bit

บอร์ดโปรแกรม
• ใช้ CPU STM32F103CBT6
• ใช้เพ่ือโปรแกรม และสื่อสารข้อมลูให้กับ nano:bit
• มีคอนเน็กเตอร์สําหรับสัง่โปรแกรมชิปภายนอก
• มีขั้วต่อ microUSB สําหรับโปรแกรมและจ่ายไฟ

รับไฟเลี้ยง 5V และดาวน์โหลดโค้ด

P5
P11



แนวคิดของ nano:bit ออกแบบให้มีตําแหน่งขาเข้ากันได้กับ Arduino Nano ใช้ชีลล์ของ 
Arduino Nano ได้เลย (อาจมีบางตําแหน่งขาที่ขาดหายไป)



เมื่อเสียบ nano:bit เข้ากับคอมพิวเตอร์จะมองเปน็แฟลชไดรฟ ์ช่ือ NanoBit



เขียนโค้ดกับ nano:bit
ให้เข้าไปที่ microbit.org
เพ่ือเขียนโค้ดกับ nano:bit

เลือกหัวข้อ Let's Code



เลือกหัวข้อ Let's Code สําหรับการเชียนโค้ดด้วย MakeCode editor



หน้า Home ของ MakeCode ให้เลือก New Project เพ่ือสร้าง Project ใหม่



หน้าแรกสําหรับเขียนโค้ด ตามแบบฉบับ MakeCode



PROJECT01

LED P15

Blink on PIN15

ที่หน้าต่าง Simulator



ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม

ลากบล็อกเพ่ือสร้างโค้ดโปรแกรม

ทดสอบผ่าน Simulator

ต่อบอร์ด micro:bit ผ่าน USB

copy ไฟล์ไส่ไดรฟข์อง nano:bit

จําลองการทํางาน

กดดาวน์โหลดเพ่ือบันทึกไฟล์



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

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



PROJECT02

LED P15

ON OFF LED With Button A and B

กด A ให้ LED ติด กด B ให้ LED ดับ

Button A

Button B



PROJECT03

LED P15

ON OFF LED With Button A and B use IF

กด A ให้ LED ติด กด B ให้ LED ดับ

Button A

Button B



• มีจุดต่อ 30 ขาสําหรับเสียบบอร์ด nano:bit
• มีจุดต่อ ไฟเลี้ยง +5V แบบแจ๊กอะแดปเตอร์ พร้อมวงจร

ควบคุมไฟเลี้ยงคงท่ี +3.3V พร้อมป้องกันกลับขั้ว
• มีสวิตช์เปิด/ปิด พร้อมไฟแสดงสถานะการทํางาน
• มีลําโพงเปียโซสําหรับขับเสียง
• มีสวิตช์ RESET การทํางาน
• มีจุดต่อพอร์ตท่ีใช้คอนเน็กเตอร์ JST 3 ขาสําหรับเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ อินพุต/เอาต์พุตภายนอก ตามมาตรฐาน inex
• มีคอนเน็กเตอร์ IDC ท้ังตัวผู้และตัวเมียสําหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
• มีจุดเชื่อมต่อสําหรับขับเซอร์โวมอเตอร์ 4 ช่อง
• มีตัวต้านทานปรับค่าได้ (ขา P2) สําหรับทดลองอ่านค่าอะนาลอก
• มีจุดต่อบัสแบบ I2C แบบ JST 4 ขา
• มีจุดสําหรับเชื่อมต่อ LED เมตริก 5x5
• มีจุดสําหรับเชื่อมต่อ OLED แบบ I2C บัส
• ขนาด: 57x89 มิลลิเมตร 

บอร์ดทดลอง AX-nanobit



เม่ือติดต้ังบอร์ด nano:bit บอร์ด nano:bit LED และ OLED 

บอร์ดทดลอง AX-nanobit



PROJECT04 LED 5x5 กะพรบิ



PROJECT05 แสดงข้อความท่ี nano:bit LED 5x5

เมื่อข้อความมากกว่า 1 ตัวอักษร จะใช้การเลื่อน



PROJECT06 แสดงข้อความท่ี nano:bit LED ปรบัความเรว็ได้

ชุดคําส่ังที่ถูกปรับเปลี่ยนจะเปน็สีเทา

เลือกเปิด JavaScript



PROJECT07 ให้ LED ไล่ลําดับ โดยใช้คําส่ัง for เพ่ือวนลูป



PROJECT08 LED สลับกันติดดับด้วยความเรว็ท่ีต่างกันได้



PROJECT09 ทดสอบการเอียง



PROJECT10 สรา้งเสียงออกลําโพง ด้วยการเอียงและเขย่า

ลําโพงเปยีโซต่อขา P0



PROJECT11 อ่านค่าอะนาลอก แสดงตัวเลขท่ี LED 5x5

อ่านค่าอะนาลอกจาก P2

ใช้เวลาในการรอผลแสดงค่าค่อนข้างนาน



PROJECT12 อ่านค่าอะนาลอก แสดงผลบารก์ราฟท่ี LED 5x5

อ่านค่าอะนาลอกจาก P2



ดูผลผ่านหน้าต่าง Console

อ่านค่าอะนาลอก แสดงผลด้วย console DevicePROJECT13



PROJECT14 อ่านค่าข้อมูลพรอ้มกันหลายชุด แสดงผลท่ี console

วัดอุณหภูมิจาก CPU

วัดค่าแสงจากคุณสมบัติ 
เซมิคอนดัคเตอร์ของ LED



กราฟแสดงค่าอุณหภูมิ กับค่าแสง



PROJECT15 เพ่ิม Extensions ใช้งาน OLED ขนาดจ๋ิว

OLED ขนาด 128x32 พิกเซล

ต้องเรียกใช้งานผ่าน Extension 

https://github.com/KittenBot/pxt-nanobit



การเพ่ิม Extensions OledKitten

1. คลิกที่ Extensions เพ่ือเปิดหน้าต่างสําหรับการเพ่ิมชุดคําส่ังเสริม

https://github.com/KittenBot/pxt-nanobit

2. ที่ช่องค้นหาให้ใส่ลิงก์ URL ของ nanobit

3. เมื่อตรวจพบ ให้เลือกกดเลือก nanobit

4. จะมีชุดคําส่ัง Nanobit  OledKitten และ Neopixel ปรากฎ
พร้อมกัน



PROJECT16 แสดงข้อความผ่าน OLED เบื้องต้น

เริ่มต้นต้องเลือกขนาดจอก่อน

ตําแหน่งพิกเซลนับจากซ้าย

เลขบรรทัด (0-3)

ข้อความยาวสุดไม่เกิน 15 ตัวอักษร



PROJECT17 แสดงข้อความผ่าน OLED ขนาดเป็น 2 เท่า 

เริ่มต้นต้องเลือกขนาดจอก่อน

แสดงข้อความ
ขนาดใหญ่เป็น 2 เท่า

ตําแหน่งพิกเซลนับจากซ้าย

เลขบรรทัด (ได้ 0 กับ 1)

ข้อความยาวสุดไม่เกิน 12 ตัว



PROJECT18 สุ่มแสดงข้อความตามตําแหน่งท่ีระบุ

แสดง ข้อความในตําแหน่งพิกเซลเริ่มต้นที่กําหนด

เคลียร์จอภาพ

https://makecode.microbit.org/_PWb2UCVWa08z



PROJECT19A การแสดงตัวเลขบน OLED (อ่านค่าอะนาลอก P2)

คําส่ังแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษร

นําข้อมูลตัวอักษรมาต่อกัน

1020

5200

1200

ค่าที่แสดง ค่าจริง

1020

520

12

https://makecode.microbit.org/_YTdhUEDuvaMU



PROJECT19B แก้ปัญหา ตัวเลขทับกันด้วยการเคลียรห์น้าจอ

เคลียร์หน้าจอ

จะพบว่าหน้าจอกะพริบ



PROJECT19C แก้ปัญหา ตัวเลขทับกันแบบง่ายๆ

เพ่ิมช่องว่าง "  "

1020

5200

1200

ค่าที่แสดง ค่าจริง

1020

520

12



PROJECT20 แสดงข้อควมผ่านคําส่ัง Oled position ทีละตัว

https://makecode.microbit.org/_XzLfjmXzUe4R



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

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

อ่านค่าดิจิตอลจากขาพอร์ตท่ีกําหนด

ส่งค่าดิจิตอลไปยังขาพอร์ตท่ีกําหนด

อ่านค่าอะนาลอกจากขาพอร์ตท่ีกําหนด

ส่งค่าอะนาลอก PWM 
ไปยังขาพอร์ตท่ีกําหนด

กําหนดคาบเวลา (ความถี)่ 
ให้กับ PWM ท่ีสร้างข้ึน

เปลี่ยนค่าช่วงตัวเลขจากค่าหน่ึงไปอีกค่า

ควบคุมเซอร์โวด้วยค่าองศาของเซอร์โว

ควบคุมเซอร์โวด้วยค่าความกว้างพัลส์

ถูกกระตุ้นให้ทํางาน 
เม่ือมีพัลส์ป้อนเข้าท่ีขาท่ีระบุ

อ่านค่าความกว้างพัลส์ (สัมพันธ์กับ on pin)

ให้ขาท่ีระบุเป็นขาอินพุต มีพูลอัพหรือพูลดาวน์

อ่านค่าความกว้างพัลส์จากขาท่ีระบุ

อ่านค่าข้อมูลจากการส่ือสาร I2C

บล็อกส่งข้อมูล 
สําหรับการส่ือสาร I2C

Pins



ชุดคําส่ัง การแสดงผลที่ LED 5x5

ให้ LED ตําแหน่งพิกัด X Y ติด

ให้ LED ตําแหน่งพิกัด X Y ดับ

ให้ LED ตําแหน่งพิกัด X Y ติดด้วยค่าความสว่างท่ีกําหนดอ่านค่าความสว่างของ LED

คืนค่าความสว่างของ LED

ถ้า LED ตําแหน่งท่ีระบุติดอยู่ 
ให้ค่าเป็นจริง

ให้ LED ตําแหน่งพิกัด X Y สลับ
จากติดเป็นดับ ดับเป็นติด

ยกเลิกการเลื่อนของ LED 
ท่ีแสดงอยู่

เปิดปิด การแสดงผล LED

นําค่าท่ีต้องการ มาแสดงในรูป 
การติดสว่างของ LED มากน้อย
ข้ึนอยู่กับค่าสเกลท่ีกําหนด และ
ผลลัพธ์แสดงท่ี Console ด้วย



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 เกี่ยวกับการวนลูป

วนลูปทําซ้ําตามจํานวนครั้ง

วนลูปไปเรื่อยๆ จนกระท่ังเงื่อนไขเป็นเท็จ

วนลูปทําซ้ําตามจํานวนครั้งเริ่มจาก 0 ถึงค่าท่ีกําหนด 
ค่าท่ีกําหนดเป็นตัวแปรท่ีนํามาใช้ได้

วนลูปดึงค่าข้อมูลท่ีอยู่ใน List ออกมา
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