


บอร์ด micro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ส ำหรับกำรศึกษำจำกโครงกำรของ BBC (British Broadcasting Company)
หรือบริษัทแพร่ภำพกระจำยเสียงของอังกฤษ ที่ร่วมมือกับ Partner หลำยบริษัท (ดูเพิ่มเติมได้จำก 
https://en.wikipedia.org/wiki/Micro_Bit) ผลิตบอร์ดคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำเรียนรู้ในยุคดิจิตอลแจกจ่ำย
ให้แก่เด็กในประเทศอังกฤษต่อจำกในอดีตที่ทำง BBC เคยท ำบอร์ด BBC Micro ออกมำแล้วเม่ือปี 1980 เพื่อให้เกิดกำร
เร่ิมต้นเรียนรู้ใช้งำนคอมพิวเตอร์ของเด็กๆ บอร์ด micro:bit ถูกออกแบบให้เขียนโค้ดและคอมไพล์ผ่ำนทำงเว็บบรำวน์เซอร์
สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบอื่นๆ ได้หลำยระบบ เช่น คอมพิวเตอร์ สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ท (ใช้ได้ทั้ง android, iOS) อีกท้ัง
ยังมีเซ็นเซอร์พื้นฐำนส ำหรับกำรเรียนรู้ อำทิเช่น เซ็นเซอร์วัดแสง เซ็นเซอร์วัดควำมเร่ง เซ็นเซอร์เข็มทิศ รวมทั้งปุ่มกด และ 
LED แสดงผลติดตั้งมำให้เรียบร้อยแล้วท ำให้ตัวบอร์ดเรียกใช้เซ็นเซอร์แต่ละอย่ำงโดยง่ำย ไม่จ ำเป็นต้องหำเซ็นเซอร์มำต่อ
เพิ่มเติมจึงเหมำะแก่กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กหรือผู้ท่ีสนใจ เนื่องด้วยจ ำนวนบอร์ดที่ถูกผลิตและแจกจ่ำยจ ำนวนมำก จึงท ำให้มี
ผู้สนใจติดตำมเรื่องรำวของ micro:bit ซึ่งว่ำกันว่ำ มันคือบอร์ดที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ในแนวทำง STEM ศึกษำและวิทยำกำร
ค ำนวณที่น่ำจับตำมองมำกที่สุด 



ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนำดเล็กที่ออกแบบมำใช้ในกำรควบคุมอุปกรณ์ต่ำงๆ 
โดยที่เรำสำมำรถเขียนโปรแกรมแล้วใส่เอำไว้ในไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อให้ท ำงำนตำมที่เรำต้องกำรได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์
นั้นเปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนำดเล็กที่มีหน่วยประมวลผล หน่วยควำมจ ำ หน่วยควบคุมอินพุตและเอำต์พุตต่ำงๆ 
โดยเรำสำมำรถใช้ไมโครลคอนโทรลเลอรใ์นกำรสร้ำงช้ินงำนได้หลำกหลำย

ไมโครบิตเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์หรืออำจจะเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ระบบสมองกลฝังตัว ที่ออกแบบมำเพื่อ
กำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำหรับเด็กโดยเฉพำะมีขนำดเล็กกะทัดรัด รำคำไม่แพง มีส่วนติต่อกับผู้ใช้ ท่ี
ออกแบบมำให้ง่ำยต่อกำรเรียนรู้ 



จงบอกชื่ออุปกรณ์ต่างๆ รวบตัว
ที่นักเรียนคิดว่ามีไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่

แอร์ รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ ปริ้นเตอร์ ปริ้นเตอร์ 3 มิติ 
เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องบินบังคับ โดรน



ส่วนประกอบส าคัญต่าง ในไมโครบิตที่นักเรียนสามารถสังเกตเห็นได้มี
อะไรบ้างและคาดว่าสิ่งเหล่านี้มีหน้าที่อะไร

ใช้ค านวณ
ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ใช้ส าหรับกด
ใช้สื่อสารไร้สาย
ใช้แสดงผล

Processor
USB
User Buttons
เสาอากาศ
LED Matrix







ตัวบอร์ดมีขนำดเล็กเพียง 4 x 5 ซม. ประกอบด้วยฮำร์ดแวร์ ต่ำงๆ ดังนี้
- ซี พี ยู หลักเบอร์ nRF51822 จำก Nordic Semiconductor เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ARM Cortex-M0 32 บิต ควำมเร็ว 16MHz (สำมำรถลดควำมถี่ ลงเหลือ 32kHz ในโหมดประหยัด
พลังงำน) มีหน่วยควำมจ ำแฟลช 256 กิโลไบต์ แรม 16 กิโลไบต์ เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มี
วงจรบลูทูธก ำลังงำนต่ ำ หรือ BLE (Bluetooth Low Energy) ในตัว

- มี ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ KL26Z จำก NXP/Freescale ซ่ึงเป็น ARM Cortex-M0+
ควำมเร็ว 48MHz ใช้ ติดต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ โดยท ำหน้ำที่เป็นตัวแปลงสัญญำณ
พอร์ต USB เป็นพอร์ตอนุกรมใช้ในกำรดำวน์โหลดโปรแกรม และสำมำรถดีบักโปรแกรมได้ ด้วย
รวมทั้งยังท ำหน้ำที่ เป็นวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ +3.3V ส ำหรับเลี้ยงวงจรทั้งหมดของ micro:bit

- ติดตั้งตัวตรวจจับและวัดค่าสนามแม่เหล็ก เบอร์ MAG3110 ของ NXP/Freescale ใช้ เป็นเข็ม
ทิศหรือตัวตรวจจบัโลหะได้ โดยติดต่อกับซี พี ยู หลักผ่ำนบัส I2C



Online Editor ที่ใช้เขียนโปรแกรมบอร์ด micro:bit



microPython (ภาษา Python)



Code Kingdoms JavaScript (Block to JavaScript)



Microsoft Block Editor (Block)



Microsoft Block Editor (Block)



Microsoft Touch Develop (Block to text-based programming)



Editor บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ท



สายไฟพร้อมคลิป รางถ่านไฟฉายสาย USB



โปรแกรมส าหรับพัฒนาโปรแกรม



บอร์ดจ าลอง



การสร้างเลขจ านวนเต็ม 4 หลัก โดยสุ่มเลือกจาก 0 ถึง 9 แล้วแสดงผลบนแผง LED5x5  
แสดงโค้ดส าหรับโจทย์นี้ในการสุ่มตัวเลขในช่วงที่ก าหนดจะใช้บล็อก “pick random” 
ในกลุ่ม Math น าค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ digit แล้วน าไปต่อ (join) กับตัวแปรชื่อ 
number ส าหรับเก็บข้อความ เริ่มต้นเป็นข้อความว่างเปล่า (Empty String) มีการ
ท าค าสั่งเหล่านี้ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยใช้บล็อก “repeat .. times” เมื่อท าครบแล้ว 
ให้น าข้อความผลลัพธ์ที่เก็บอยู่ในตัวแปร number ไปแสดงผลโดยใช้บล็อก 
“show string” หน่วงเวลาไว้ 1 วินาทีแล้วย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่

โจทยต์ัวอย่าง



รูปค าสั่ง



การท าให้ LED ในอารเ์รย์ 5x5 บนบอร์ดไมโครบิต สว่างขึ้นทีละดวง โดยเว้น
ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และเรียงล าดับจากซ้ายไปขวา (แนวนอนตามแกน x) 
และจากแถวบนลงล่าง(แนวตั้งตามแกน y) 
เมื่อท าครบแล้วให้เคลียร์การแสดงผลแล้ววนซ้ าใหม่

โจทยต์ัวอย่าง





การสร้างรูปภาพเคลื่อนไหว โดยใช้รูปสัญลักษณ์ขนาด 5x5 พิกเซล เลือก 3 รูป
เป็นตัวอย่าง และใช้อารเ์รยท์ าหน้าที่เก็บรูปสัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อน าไปใช้แสดงผลตามล าดับ 
ส าหรับโจทย์ดังกล่าว เร่ิมต้นในบล็อก “on start” มีบล็อกค าสั่งสร้างอารเ์รย์แบบว่าง
เปล่า และใช้ตัวแปรชื่อ list อ้างอิงอารเ์รยด์ังกล่าว ถัดไปเป็นการสร้างรูปสัญลักษณ์โดยใช้บล็อก
“icon image” จากกลุ่ม Images แล้วน าไปใส่ลงในอารเ์รยต์ามล าดับ โดยใช้บล็อก 
“add value ...to end” ส าหรับตัวแปร list
การเข้าถึงข้อมูลแต่ละตัวในอาร์เรยซ์ึ่งเป็นรูปสัญลักษณ์จะท าในบล็อกค าสั่งวนซ้ าแบบ “for”
และมีตัวแปรชื่อ index เป็นตัวนับ เร่ิมต้นที่ 0 และนับไปจนถึงค่าสูงสุด ซึ่งเท่ากับความยาวของ
อาร์เรยล์บด้วย 1 ในแต่ละรอบของการวนซ้ าจะใช้บล็อกค าสั่ง “get value at ...” 
กับตัวแปร listและใช้ค่าของตัวแปร index ในขณะนั้นระบุต าแหน่งเพื่อเข้าถึงข้อมูลในอารเ์รย์
เม่ือได้มาแล้วจึงน าไปใชก้ับค าสั่ง “show image” เพื่อแสดงผล

โจทย์ตัวอย่าง







เป็นการน าคุณสมบัติของ micro:bit และเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มี Bluetooth เช่ือมต่อเข้าด้วยกัน
ท าให้สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันได้ โดยในบทนี้เราจะใช้โปรแกรม Scratch 
ในการติดต่อกับ micro:bit โดยเราจะท าการเชื่อมต่อ Bluetooth และเพิ่มส่วนขยาย (Extension) 
ในโปรแกรม Scratch ซึ่งจะสามารถน าไปสร้างโปรแกรมต่าง ๆ
ได้ เช่น เกม แบบจ าลองการทดลอง การใส่เสียง Text to Speech เป็นต้น



1. การเปิด Bluetooth ที่เครื่องคอมพิวเตอรก์่อน
2. ท าการเปิดโปรแกรม Scratch ขึ้นมา
3. เพิ่มในส่วนของ Extension จากนั้นเลือก Micro:bit
4. ท าการติดตั้งโปรแกรม Scratch link ลงเครื่อง และท าการติดตั้งโปรแกรม
5. ท าการรันโปรแกรม Scratch link
6. ท าการเสียบ USB ต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ กับบอร์ด Micro:bit จะเห็นเป็น Drive
7. ดาวน์โหลดอีก 1 ไฟล์คือ Micro:bit.hex แล้วท าการคัดลอกใส่ใน Drive ของ Micro:bit
8. ท าการ Connect แล้วเข้าไป Go to Editor โปรแกรมได้เลย 



Maqueen







อ่านค่าระยะทาง



หลบหลีกสิ่งกีดขวาง



รถวิ่งตามแสงไฟ

อ่านค่าแสง



รถวิ่งตามแสงไฟ



บังคับด้วยรีโมท

การอ่านค่ารีโมท



เดินหน้า ถอยหลัง



เลี้ยวซ้าย ถอยหลัง



หยุดการท างาน



บังคับด้วยรีโมท



เดินตามเส้น



หลักการท างาน



ค าสั่ง



ค าสั่งปรับปรุง



การท าเครื่องมือออกก าลังกาย



การสร้าง Scoreboard



สุ่มค าศัพท์ภาษาอังกฤษ



สร้างสัญญาณไฟจราจร



การบังคับรถหุ่นยนต์

ตัวบังคับ



ตัวรถ

การบังคับรถหุ่นยนต์



ตัวรถ

การบังคับรถหุ่นยนต์



ตัวรถ

การบังคับรถหุ่นยนต์



สร้างกล่องจดหมายอัตโนมัติ
ตัวนับจดหมาย



ตัวเช็คจดหมาย


