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เรียนรู้ เขา้ใจ ใช้งาน BBC micro:bit ด้วยภาษา MicroPython

คำานำา
จากเทคโนโลยีในปัจจุบันทำาให้การศึกษาด้านไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเข้าถึง

ได้ง่าย โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ประสิทธิภาพสูงในราคาที่ประหยัด และถูกน ำามาใช้
ในการเร ียนการสอนต ั้งแต ่ในระด ับประถมศึกษา ประกอบก ับบร ิษ ัทย ักษ ์ใหญ่
ด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียงอย่าง BBC ได้ผลิตบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ขนาดเล็กเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ได้แก่
บริษัทไมโครซอฟท์ มหาวิทยาลัยแลนแคสเตอร์ บริษัทอีลิเม็น 14 และบริษัทซัมซุง
ผลิตบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ชื่อ micro:bit ซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สถาปัตยกรรม
32 บิต ตระกูล ARM Cortex-M0 เป็นตัวประมวลผลหลัก พร้อมทั้งชุดวงจรพื้นฐาน
บนบอร์ด เช่น สวิตช์ เมตริกซ์แอลอีดี เซ็นเซอร์อุณหภูมิ เซ็นเซอร์เข็มทิศ เซ็นเซอร์
การเคลื่อนไหว ระบบสื่อสารคลื่นวิทยุ เป็นต้น และชุดไลบรารีทางด้านการสังเคราะห์
เสียง/แปลงข้อความเป็นเสียง/เล่นเสียงตามโฟนีม ทำาให้สามารถประยุกต์ใช้บอร์ด
micro:bit กับการเรียนการสอน หรือนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างชิ้นงานได้สะดวก และ
สามารถเลือกเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมได้หลากหลายภาษา เช่น ภาษาบล็อก
จาวาสคริปต์ หรือภาษาไพธอน โดยแต่ละภาษามีจุดดีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป เช่น
ภาษาบล็อกเหมาะสมกับการเรียนรู้การเขียน/สั่งการด้วยภาพทำาให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ภาษาจาวาสคริปต์เป็นการเขียนภาษาที่ไม่ซับซ้อนใช้ทรัพยากรของบอร์ดน้อย และภาษา
ไพธอนรองรับการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายขึ้นแต่ส้ินเปลืองทรัพยากรของบอร์ดไมโคร
คอนโทรลเลอร์มากขึ้น

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาไพธอนเป็นภาษาสำาหรับควบคุมการทำางานของ
บอร์ด BBC micro:bit เพื่อให้ผู้อ ่านตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติม
เพื่อเสริมความรู้ หรือน ำาไปปรับปรุงโปรแกรมสำาหรับใช้งานในระดับที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
ซ่ึงหนังสือแบ่งเป็น 3 เน้ือหาหลัก คือ 

◦ ส่วนของการใช้งานเครื่องมือและภาษาไพธอน ที่อธิบายถึงวิธีการใช้เครื่องมือ
Thonny และ Mu สำาหรับเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนแบบออฟไลน์ หรือ
ไม่ต้องเขียนผ่านอินเทอร์เน็ต หลังจากนั้นอธิบายหลักภาษา พร้อมตัวอย่าง
การเขียนและคำาอธิบาย และปิดท้ายด้วยเรื่องของคลังไลบรารีที่ควรรู้จักและ
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มีประโยชน์ต่อการนำาไปประยุกต์เขียนโปรแกรมภาษาไพธอนต่อไป โดยเน้น
เฉพาะไลบรารีและชุดคำาส่ังท่ีทำางานได้กับบอร์ด BBC micro:bit 

◦ ส่วนของการเขียนภาษาไพธอนเพื่อเชื่อมต่อ/ควบคุมการทำางานของอุปกรณ์
ภายนอก เช่น แอลอีดี แอลอีดีอาร์จีบี (RGB LED) เมตริกซ์แอลอีดี สวิตช์
กดติดปล่อยดับ สวิตช์แม่เหล็ก มอเตอร์ อัลตราโซนิก อินฟราเรด เซ็นเซอร์
อุณหภูมิ เซ็นเซอร์ความชื้น ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ แอลซีดีตัวอักษร รีเลย์
หน่วยความจำา EEPROM ลำาโพงขนาดเล็ก เซ็นเซอร์ความชื้นภายในดิน
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ไอซีขยายพอร์ต นาฬิกาฐานเวลาจริง
(RTC) เป็นต้น

◦ ส่วนของการประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการทำางานของหุ่นยนต์รถที่ใช้มอเตอร์
ประเภทเซอร์โวในการขับเคล่ือนและมีเซ็นเซอร์วัดระยะทาง ตรวจจับเส้น และ
การชนกับวัตถุติดตั้งบนหุ่นยนต์ พร้อมอุปกรณ์ภายนอกเช่น LED RGB และ
ลำาโพงขนาดเล็กสำาหรับใช้เป็นภาคแสดงผลการทำางาน เป็นต้น และเสริมเร่ือง
ของการควบคุมหุ่นยนต์แบบไร้สายด้วยการสื่อสารสัญญาณวิทยุ อันเป็น
คุณสมบัติท่ีมากับบอร์ด micro:bit

ส ุดท ้าย หนังสือเล ่มน ี้คงส ำาเร ็จเป ็นร ูปเล ่มไม ่ได ้ถ ้าขาดการสนับสนุนจาก
คุณกอบกิจ  เติมผาติ และทีมงานบริษัท อีทีที จ ำากัด ที่ร่วมกันให้แนวทางและข้อมูล
สำาหรับการเขียนหนังสือ และครอบครัวที่ให้ก ำาลังใจตลอดมา ทั้งนี้ ถ้าหนังสือมีข้อผิด
พลาดประการใดผู้เขียนขออภัยล่วงหน้าและน้อมรับข้อแนะน ำา/ข้อเสนอแนะเพื่อนำาไป
ปรับปรุงและให้ดาวน์โหลดส่วนของปรับปรุงต่อไปในอนาคต

 ดนัย  เจษฎาฐิติกุล
  จารุต  บุศราทิจ

 1 กันยายน 2563
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บทท่ี

1
แนะนำา MicroPython

ในบทนี้แนะนำ
คว
มเป็นม
และคุณสมบัติของบอร์ด BBC micro:bit บอร์ดขย
ย
ก
รทำ
ง
นของ micro:bit รุ่น ET-BBC GPIO V1 ซึ่งทำ
ให้ก
รใช้ง
นบอร์ด micro:bit
มีคว
มสะดวกยิ่งข ึ้น พร้อมทั้งมีอ ุปกรณ์ต่อขย
ยสำ
หรับทดลองทั้งส่วนแสดงผล
ท่ีเป็น LED แบบ RGB สวิตช์ ลำ
โพง ภ
คจ่
ยไฟและข
ต่อขย
ย นอกจ
กนี้ยังได้กล่
ว
ถ ึงคว
ม เป ็นม
ของ MicroPython อ ัน เป ็นแกนของหน ังส ือ เล ่มน ี้ เ น ื่อ งจ 
ก
บอร ์ด micro:bit ได ้ต ิดต ั้ง เฟ ิร ์มแวร ์ MicroPython ร ุ่น 1.9x ท ี่ปร ับปร ุง เพ ื่อ ใช ้ก ับ
micro:bit เป ็นก
ร เฉพ
ะ ในตอนท ้
ยกล ่
 วถ ึง ข ั้นตอนก
รพ ัฒน
 โปรแกรม
สำ
หรับ micro:bit ด้วยภ
ษ
ไพธอนโดยใช้เครื่องมือ REPL ผ่
น rshell หรือชุดเขียน
โปรแกรมอันได้แก่ Thonny และ Mu สำ
หรับเขียนโค้ดและอัพโหลดโปรแกรมจ
กเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไปเก็บท่ีบอร์ด micro:bit ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐ
นสำ
หรับหนังสือเล่มนี้

แนะนำ� BBC micro:bit
ไมโครบิต หรือ micro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขน
ดเล็ก (ภ
พที่ 1-1)

ที่ถูกออกแบบและพัฒน
ขึ้นสำ
หรับก
รศึกษ
เป็นก
รเฉพ
ะซึ่งถูกพัฒน
และสร้
ง
โดยบริษัทแพร่ภ
พและกระจ
ยเสียงอังกฤษ หรือ BBC เพื่อแจกจ่
ยแก่นักเรียนจำ
นวน
1 ล้
นชุด ด้วยก
รร่วมมือกับหล
ยองค์กรได้แก่ บริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft)
มห
ว ิทย
ล ัยแลนแคสเตอร ์ บร ิษ ัทอ ีล ีเม ็น 14 (Element 14) และบร ิษ ัทซ ัมซ ุง
(Samsung) จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีคว
มคุ้นชินกับก
รเขียนโปรแกรมและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อนักเรียนเหล่
นี้เติบโตจะได้มีโอก
สทำ
ง
นและขับเคลื่อน
ธุรกิจด้
นไอทีต่อไป

ก
รเข ียนโปรแกรมส ำ
หร ับบอร ์ด micro:bit ส
ม
รถใช ้ได ้ 3 ภ
ษ
 ค ือ
ภ
ษ
 JavaScript ก
รเขียนผังง
นแบบบล็อก (Block) และภ
ษ
 Python โดยทั้งสอง
มีข้อดีแตกต่
งกันไป สำ
หรับก
รเขียนโปรแกรมด้วยภ
ษ
 JavaScript ส
ม
รถทำ
ได้
ผ่
นเว็บบร
วเซอร์และส
ม
รถปรับเปลี่ยนก
รเขียนจ
กที่เป็นโค้ดให้เป็นแบบบล็อกได้
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เพื่อสนับสนุนก
รเขียนโปรแกรมสำ
หรับมือใหม่หรือเด็กที่ยังไม่ค่อยเข้
ใจก
รเขียน
โปรแกรม ส่วนก
รเขียนโปรแกรมด้วยภ
ษ
 Python มีข้อดีคือส
ม
รถปรับแต่ง
ร
ยละเอียดได้ลึกและครอบคลุมม
กกว่
 เมื่อเขียนได้คล่องแล้วส
ม
รถพัฒน
โปรแกรม
ได้รวดเร็วกว่
 แต่ก็จำ
เป็นต้องใช้คว
มชำ
น
ญที่ม
กกว่
ด้วย หลังจ
กเขียนโปรแกรม
เสร็จส
ม
รถอัพโหลดโปรแกรมเข้
บอร์ด micro:bit ได้อย่
งง่
ยด
ยด้วยก
รเชื่อมต่อ
ผ่
นพอร์ตยูเอสบี (USB Port) โดยไม่ต้องซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเติม

ภ�พท่ี 1-1 บอร์ด BBC micro:bit

คุณสมบัติของ micro:bit
1. หน่วยไมโครคอนโทรลเลอร์หลักเบอร์ NRF51822 ของบริษัท NORDIC 

• ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ 32 บิต สถ
ปัตยกรรม ARM Cortex-M0 
• หน่วยคว
มจำ
รอมประเภทแฟลชคว
มจุ 256 KB
• หน่วยคว
มจำ
แรมคว
มจุ 16 KB
• ทำ
ง
นท่ีสัญญ
ณน
ฬิก
 16 MHz
• มีวงจร Bluetooth Low Energy (BLE)

2. หน่วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สองมีหน้
ที่เชื่อมพอร์ตยูเอสบี (USB) ซึ่ง
เป็นบอร์ด KL26Z ของบริษัท NXP/FREESCALE
• ไมโครคอนโทรลเลอร์ขน
ด 32 บิต สถ
ปัตยกรรม ARM Cortex-M0
• ทำ
ง
นท่ีสัญญ
ณน
ฬิก
 48 MHz
• เช่ือมต่อพอร์ตยูเอสบีคว
มเร็วต
มม
ตรฐ
น USB2 (OTG)

3. ไอซีเบอร์ MMA8652 สำ
หรับเป็นเซ็นเซอร์ Accelerometer ทำ
หน้
ที่วัด
คว
มเร่ง แบบ 3 แกน 

4. ไอซีเบอร์ MAG3110 สำ
หรับเป็นเซ็นเซอร์ Magnetometer ทำ
หน้
ที่วัด
สน
มแม่เหล็ก แบบ 3 แกน

5. หัวเชื่อมต่อพอร์ตยูเอสบีแบบ micro USB ใช้เป็นแหล่งจ่
ยไฟเข้
บอร์ด
และใช้ ด
วน์โหลดโปรแกรมจ
กคอมพิวเตอร์ลงบอร์ด micro:bit

6. มีข้ัวต่อ POWER ประเภท JST แบบ 2 ข
จ
กแบตเตอร่ีแรงดัน 3V
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7. แอลอีดีสีแดงแบบเมตริกซ์จำ
นวน 5x5 หลอด สำ
หรับเป็นส่วนแสดงผล
หรือดิสเพลย์ (DISPLAY) หลักของบอร์ด micro:bit

8. ขั้วต่อ I/O ภ
ยนอก 23 ข
 ซึ่งเป็นข
แบบ SLOT PCB ชุบทองสำ
หรับ
ใช้ต่ออุปกรณ์ภ
ยนอก

9. มีสว ิตช ์จ ำ
นวน 3 ตัว ส ำ
หรับเป ็นสว ิตช ์ Reset และ button_a ก ับ
button_b

10. ใช้ไฟ +5VDC จ
กข้ัว microUSB หรือ จ
กขั้ว 2 PIN JST
11. บอร์ด micro:bit มีขน
ด 52 x 42 mm.

แต่อย่
งไรก็ดี ด้วยประสิทธิภ
พของหน่วยไมโครคอนโทรลเลอร์หลักที่ท ำ
ง
น
คว
มถี่ 16MHz และมีปร ิม
ณหน่วยคว
มจำ
รอมและแรมที่ไม ่ม
กน ัก ผ ู้พ ัฒน

MicroPython สำ
หรับบอร์ด micro:bit จึงปรับปรุงโค้ดขึ้นใหม่เพื่อให้ใช้กับปริม
ณหน่วย
คว
มจำ
ที่น้อยกว่
บอร์ดที่รองรับ MicroPython อื่น ๆ และอ
จส่งผลต่อก
รเขียน
โปรแกรมที่ต้องใช้คว
มเร็วในก
รสื่อส
ร เช่น บัสแบบ 1-Wire หรือก
รรับส่งข้อมูลกับ
รีโมทคอนโทรลแบบอินฟร
เรด (IR Remote Control) เป็นต้น

แนะนำ� ET-BBC GPIO V1
โดยปกติบอร์ด micro:bit เมื่อเสียบกับส
ย microUSB และเชื่อมต่อกับเครื่อง

PC ดังภ
พที่ 1-2 ก็เพียงพอต่อก
รเขียนโปรแกรม แต่ในกรณีที่ต้องก
รเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ภ
ยนอกจะพบว่
พอร์ตบรบอร์ด micro:bit นั้นส
ม
รถต่อเชื่อได้สะดวกเฉพ
ะ
P0 P1 และ P2 แต่ข
อ่ืน ๆ มีขน
ดเล็กจึงต้องอ
ศัยก
รต่อขย
ยบอร์ด 
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ภ�พท่ี 1-2 ก
รเช่ือมต่อบอร์ด micro:bit กับเคร่ือง PC

บอร์ด ET-BBC GPIO V1 (ภ
พที่ 1-3) เป็นบอร์ดทีท
ง อีทีที ผลิตขึ้นเพ่ือแปลง
ข
 Slot ของบอร์ด BBC micro:bit ให้ส
ม
รถนำ
ไปต่อใช้ง
นได้โดยง่
ย และสะดวก
พร้อมมีวงจรพ้ืนฐ
นในก
รใช้ง
น เหม
ะสำ
หรับผู้ท่ีใช้ในง
นศึกษ
บอร์ด BBC micro:bit
ท่ีควรจะมีใช้ โดยมีคุณสมบัติดังน้ี

1. ซ็อกเก็ตใช้เสียบ SLOT ของบอร์ด BBC micro:bit ในแบบเสียบบอร์ดต้ังขึ้น
2. พร้อมชุด ET-BBC ADAPTER-V จะมีให้พร้อมในชุด ในกรณีลูกค้
จะเสียบ

บอร์ด BBC micro:bit ในแนวนอน
3. ขั้วต่อแบบ 3PIN แบบม
ตรฐ
น Servo JR โดยเป็นขั้ว GND, Vcc และ IO

ต่อจ
กขั้ว P0 ถึง P20 ออกม
ยังขั้วต่อ 3 PIN พร้อมมีจัมเปอร์ (Jumper)
สำ
หรับเลือกไฟ Vcc ให้ข
 Vcc ของแถวใดเป็นแบบ 3.3V หรือ 5V

4. ข้ัวต่อ I2C ต่อกับอุปกรณ์ภ
ยนอกมีให้แบบ 5PIN I2C แบบ 3.3V พร้อมวงจร
เปลี่ยนสัญญ
ณจ
ก I2C 3.3V เป็น 5V แบบ 4PIN และแบบ 5PIN ทำ
ให้
ต่อกับอุปกรณ์ I2C ท่ีเป็น 5V ได้โดยตรง

5. ข้ัวต่อ SPI TTL-3V แบบข้ัวต่อ 6 PIN
6. ขั้วต่อ RS232 TTL-3V (P1, P8) โดยเป็น PIN HEADER ที่มีให้ทั้งแบบ

ตัวผู้ 4 PIN, และตัวเมีย 4 PIN
7. วงจรขับลำ
โพง พร้อมลำ
โพงขน
ดเล็กและขั้วต่อ JACK หูฟัง ใช้ต่อหูฟัง

หรือลำ
โพง ได้โดยตรงเลย
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เรียนรู้ เข้าใจ ใช้งาน BBC micro:bit ด้วยภาษา MicroPython

8. ตัวต้
นท
นปรับค่
ได้ หรือ VR ปรับค่
 10K Ohm บนบอร์ดจำ
นวน 1 ชุด
สำ
หรับใช้ทดสอบก
รทำ
ง
นก
รแปลงสัญญ
ณแอน
ล็อกเป็นดิจิทัล หรือ
ADC (Analog to Digital Converter) ต่อเข้
กับ BBC micro:bit ท่ีข
 P2

9. มีแอลอีดี หรือ LED ชนิด RGB ส
ม
รถแสดงค่
สีได้ 16 ล้
นสี ที่ควบคุม
ด้วยไอซีเบอร์ WS2812B จำ
นวน 3 หลอด สำ
หรับใช้ทดสอบก
รแสดงผล

10. มีสวิตช์ 2 ตัว ต่อจ
กข
 P5 และ P11 ของ micro:bit เรียกว่
 SW. A
และ SW. B

11. ด้
นข้
งของบอร์ด ET-BBC GPIO V1 ถูกออกแบบให้มี ระยะรูและขน
ด
ของรูต
มแบบ LEGO ด้
นละ 13 รู ทำ
ให้ ส
ม
รถต่อเข้
 กับช้ิน ส่วนต่
ง ๆ
ของ LEGO ในก
รยึดเข้
กับบอร์ด ET-BBC GPIO V1 ได้

12. มีรูสำ
หรับเสียบป
กคีบ ต
มม
ตรฐ
นบอร์ด BBC micro:bit คือ P0, P1,
P2, 3V และ GND

13. ด ้
 นท ้
 ยบอร ์ด จ ะม ีร ู Pad Hole  เ ป ็น  Pin I/O  ท ั้งหมดขอ ง  BBC
micro:bit แบบ 2x25 Pin เพ่ือนำ
ไปบัดกรีต่อ Pin Header ตัวเมีย ใช้ต่อส
ย
หรืออ
จบัดกรีต่อเป็น Pin Header แบบตัวผู้ใต้ PCB ใช้สำ
หรับต่อเข้
กับ
PROJECT BOARD ได้ 
• รู Pad Hole เป็น PIN IO ทั้งหมดของ BBC micro:bit แบบ 2x25 Pin

คือ P0 ถึง P20, GND, VCC+3V และ VCC+5V 
• ส
ม
รถต่อเข้
กับ Project Board ได้โดยตรงต่ออุปกรณ์ทดลองต่
ง ๆ

ได้สะดวก
14. แจ็คดีซี (DC Jack) ขน
ด 2.5 mm. และ Housing 2.5 mm. 2 PIN เป็น

ขั้วไฟจ่
ยเข้
เลี้ยงบอร์ดเป็นไฟฟ้
กระแสตรงมีแรงดันในช่วง 7-12V พร้อม
วงจรแปลงไฟ ให ้ผลล ัพธ ์เป ็น +5V ในแบบสว ิตช ิง (Switching Power
Supply) ไม่ร้อนในก
รใช้ง
นและวงจรแปลงไฟ 3.3V นอกจ
กนี้ภ
คจ่
ยไฟ
ยังมี Poly Switch เป็นฟิวส์ให้กับภ
คจ่
ยไฟอีกด้วย พร้อมสวิตช์ส ำ
หรับ
ปิด/เปิดก
รทำ
ง
น 
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เรียนรู้ เขา้ใจ ใช้งาน BBC micro:bit ด้วยภาษา MicroPython

ภ�พท่ี 1-3 บอร์ด ET-BBC GPIO V1

แนะนำ� MicroPython
MicroPython เป็นโครงก
รที่นักฟิสิกส์ช
วออสเตรเลีย ชื่อ Damien P. George

พัฒน
ขึ้นเพื่อใช ้ภ
ษ
ไพธอนเป็นภ
ษ
สำ
หรับง
นท
งด้
นไมโครคอนโทรลเลอร์
(microcontroller) ด้วยก
รสร้
งโปรแกรมแปลภ
ษ
 Python 3 ให้เป็นรหัสเครื่องหรือ
เฟิร์มแวร์ (firmware) สำ
หรับไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรง และได้ดำ
เนินก
รระดมทุน
เพื่อสร้
งบอร์ด PyBoard ผ่
นท
งก
รระดมทุนของ Kickstarter (ปี ค.ศ. 2013-2014)
และเผยแพร่โค้ดในรูปแบบเปิดเผยโค้ดบนข้อตกลงแบบ MIT (MIT License) หลังจ
ก
นั้น ปี ค.ศ. 2015 องค์กร ESA (European Space Agency) ของสหภ
พยุโรปได้
สน ับสน ุน โครงก
ร และท
ง BBC (British Broadcasting Corporation)  ได ้น ำ

MicroPython ไปใช้กับบอร์ด micro:bit นอกจ
กนี้ Limor Ladylada (ผู้ก่อตั้ง Adafruit
Industries) ของสหร ัฐอเมร ิก
ได ้พ ัฒน
ไลบร
ร ี่สน ับสน ุน MicroPython ส ำ
หร ับ
ฮ
ร์ดแวร์ของท
งบริษัท พร้อมทั้งพัฒน
บอร์ด Circuit Playground Express และ
พัฒน
ต่อยอด MicroPython เป็น CircuitPython นอกจ
กน้ี ด้วยคว
มสำ
เร็จของบอร์ด
ตระกูล ESP8266 และ ESP32 ของบริษัท Expressif Systems จึงมีก
รพัฒน

เฟิร์มแวร์ ให้ส
ม
รถใช้ง
น MicroPython ได้

คุณสมบัติของ MicroPython ที่แตกต่
งจ
ก Python 3 คือ โปรแกรมที่เขียน
ส
ม
รถรัน (run) โดยตรงจ
กไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมทั้งเข้
ถึงฮ
ร์ดแวร์ เช่น
GPIO SPI I2C WiFi ได ้ แต ่ด ้วยข ้อจ ำ
ก ัดท
งด ้
นปร ิม
ณหน ่วยคว
มจ ำ
ของ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์จ ึงรองร ับไลบร
ร ี่ท ี่ม ีคว
มจ ำ
 เป ็น เท ่
น ั้น  และรองร ับ
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เรียนรู้ เข้าใจ ใช้งาน BBC micro:bit ด้วยภาษา MicroPython

ก
รสื่อส
รกับเฟิร์มแวร์ MicroPython ในแบบ Interactive ที่เรียกว่
 REPL (Read,
Event, Print, Loop) ผ่
นท
งพอร์ตส่ือส
รแบบอนุกรม (ใช้ตัวแปลง USB-to-RS232)

ข้ันตอนก�รพัฒน�โปรแกรม
ก
รพัฒน
โปรแกรมกับบอร์ด micro:bit ต้องอ
ศัยก
รเขียนโปรแกรมจ
กเครื่อง

PC ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เลือกใช้โปรแกรม Thonny และ MU เป็นเครื่องมือในก
รทดสอบ
โปรแกรมของหนังสือ โดยวิธีก
รใช้ง
นจะกล่
วละเอียดในหัวข้อของก
รใช้ Thonny และ
MU

ข้ันตอนในก
รพัฒน
โปรแกรมเป็นดังน้ี
1. เช่ือมต่อบอร์ด micro:bit กับเคร่ือง PC
2. เรียกใช้โปรแกรมสำ
หรับเขียนโปรแกรม เช่น Thonny หรือ Mu
3. เขียนโค้ดในโปรแกรม
4. ส่ังรันโปรแกรม ถ้
พบข้อผิดพล
ดให้กลับไปแก้ไขโปรแกรม
5. ดูผลก
รทำ
ง
นว่
มีคว
มถูกต้องต
มคว
มต้องก
รหรือไม่ ถ้
ยังไม่ครบ

ถ้วนให้กลับไปแก้ไขโปรแกรม หรือเขียนโค้ดเพ่ิมเติม
6. ก
รบันทึกโปรแกรมลงบอร์ด micro:bit กระทำ
โดยก
รสั่งบ ันท ึกลง

บอร์ด micro:bit (โปรแกรม Thonny) หรือกดไอคอน Flash (โปรแกรม
Mu) และกรณีท่ีเป็นโปรแกรมหลักให้บันทึกไฟล์ช่ือ main.py

ก�รใช้ Thonny
โปรแกรม Thonny เป ็นซอฟต ์แวร ์ท ี่พ ัฒน
ภ
ยใต ้หน ่วยง
น Institute of

Computer Science แห่งมห
วิทย
ลัย Tartu ประเทศ Estonia เป็นโปรแกรม GUI
(Graphics User Interface) ที่เน้นเรียบง่
ย ทำ
หน้
ที่เป็นโปรแกรม IDE ภ
ษ
ไพธอน
ที่ทำ
ง
นบนหล
ยระบบปฏิบัติก
ร และรองรับก
รทำ
ง
นในหล
ยโหมด ได้แก่ โหมด
ภ
ษ
ไพธอนรุ่น 3.7.7 โหมดก
รทำ
ง
นกับ MicroPython ของบอร์ด ESP8266/
ESP32/BBC micro:bit/CircuitPython และโหมดก
รทำ
ง
นกับ MicroPython บน
บอร์ดอ่ืน ๆ (generic) โดยรุ่นท่ีใช้ในก
รเขียนเป็นรุ่น 3.2.7 (17 เมษ
ยน พ.ศ. 2563)
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เรียนรู้ เขา้ใจ ใช้งาน BBC micro:bit ด้วยภาษา MicroPython

ก�รติดต้ังโปรแกรม Thonny
ก
รติดตั้งโปรแกรมส
ม
รถเลือกติดตั้งได้ 2 ลักษณะ คือ ด
วน์โหลดโปรแกรม

ใช้ง
นจ
กเว็บไซต์ www.thonny.org และเลือกด
วน์โหลดต
มระบบปฏิบัติก
รที่ใช้ง
น
ซึ่งรองรับระบบปฏิบัติก
รวินโดวส์ แม็คโอเอส และลินุกซ์ สำ
หรับก
รติดต้ังในอีกรูปแบบ
หน่ึงคือใช้คำ
ส่ัง pip ของไพธอน ดังนี้

pip install thonny

ก
รเรียกใช้ Thonny จ
กก
รติดต้ังด้วย pip กระทำ
โดยก
รส่ังง
นดังน้ี

python -m thonny

ก
รอัพเกรดโปรแกรม Thonny ในกรณีที่ติดตั้งด้วย pip ส
ม
รถสั่งอัพเกรดโดย
คำ
ส่ังดังต่อไปน้ี

pip install --upgrade thonny

หน้
จอเมื่อเข้
โปรแกรม Thonny เป็นดังภ
พที่ 1-4 โดยหน้
จอถูกแบ่งเป็น 2
ส่วน ด้
นบนเป็นส่วนของก
รเขียนโค้ด และด้
นล่
งเป็น Shell หรือ REPL ทำ
ให้
ส
ม
รถสั่งง
นได้ 2 แบบ คือ เขียนโค้ดแล้วส่งโค้ดไปรัน หรือเขียนโค้ดจ
ก shell แบบ
REPL เหมือนใช้ rshell

เนื่องจ
กโปรแกรม Thonny รองรับก
รทำ
ง
นในหล
ยโหมด ดังนั้น ก
รเลือก
โหมดเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่
มีคว
มถูกต้อง โดยก
รเลือกนั้นทำ
โดย
ก
รเข้
เมนู Run และเลือกร
ยก
รย่อย Select interpreter… ดังภ
พที่ 1-5 หลังจ
ก
นั้นหน้
 Thonny options ปร
กฏดังภ
พที่ 1-6 ให้กำ
หดโหมดเป็น MicroPython (BBC
micro:bit) และเลือกพอร์ตส่ือส
รให้ถูกต้อง โปรแกรมก็พร้อมใช้ง
น
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ภ�พท่ี 1-4 หน้
จอโปรแกรม Thonny

ภ�พท่ี 1- หน้
จอเมนู Run/Select Interpreter… ของโปรแกรม Thonny
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ภ�พท่ี 1-6 หน้
จอ Thonny options

ไอคอนสั่งง�นของ Thonny
โปรแกรม Thonny มีไอคอนสั่งง
นโปรแกรมด้วยกัน 10 ร
ยก
ร แต่ส
ม
รถใช้

กับ MicroPython ได้ 4 ร
ยก
ร คือ สร้
งไฟล์โปรแกรมใหม่ (New) เปิดไฟล์โปรแกรม
(Open) อัพโหลดโปรแกรมแล้วรัน (Run) และหยุดก
รทำ
ง
นของ MicroPython และ
กลับสู่ก
รรอรับคำ
สั่ง (Stop) ดังภ
พที่ 1-7

ภ�พท่ี 1-7 ไอคอนคำ
สั่งของโปรแกรม Thonny
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ก�รเขียนโค้ดและรันโปรแกรมของ Thonny
ก
รเขียนโค้ดเริ่มต้นด้วยก
รสั่ง New ด้วยก
รเลือกจ
กร
ยก
รเมนู File และ

เลือกร
ยก
รย่อย New หรือคลิกที่ไอคอนคำ
สั่ง New ได้เช่นกัน หลังจ
กนั้นจะได้แท็บ
ของไฟล์ใหม่ชื่อว่
 <untitled> เมื่อพิมพ์คำ
สั่งดังภ
พที่ 1-8 จะมีเครื่องหม
ย * ปร
กฏ
หลังชื่อไฟล์ <untitled> โค้ดที่พิมพ์เพื่อทดสอบก
รทำ
ง
นเป็นคำ
สั่งแสดงข้อคว
ม
Hello, MicroPython! ผ่
นท
งก
รสื่อส
รอนุกรม ซึ่งจะแสดงผลใน shell ของ REPL
ชุดคำ
ส่ังท่ีพิมพ์ คือ

print("Hello, MicroPython!")

ภ�พท่ี 1-8 หน้
จอเขียนโค้ดของ Thonny

เมื่อได้โค้ดโปรแกรมให้ท ำ
ก
รบันทึกไฟล์โปรแกรม ด้วยก
รคลิกที่ปุ่ม Save 
ดังภ
พท่ี 1-9 หรือเลือกร
ยก
รคำ
ส่ังบันทึกจ
กเมนู File ซ่ึงมีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 

Save บันทึกลงช่ือไฟล์เดิม
Save as.. บันทึกลงช่ือไฟล์ใหม่ และเปิดไฟล์ใหม่ (ปิดไฟล์เดิม)
Save copy สำ
เน
ลงไฟล์ใหม่ โดยเปิดไฟล์เดิม

เน ื่อ งจ
กก
ร เข ียน โปรแกรม เป ็นก 
ร เ ข ียน โปรแกรม เพ ื่อส ั่ง ง 
น ให ้
บอร์ด micro:bit ซึ่งถือว่
เป็นอุปกรณ์ที่ติดต้ังเฟิร์มแวร์ MicroPython ทำ
ง
น ก
รบันทึก
ไฟล ์โปรแกรมจ ึงต ้องเล ือกระหว ่
งบ ันท ึกลงเคร ื่องคอมพิวเตอร ์หร ือบ ันท ึกลง
บอร์ด micro:bit ดังภ
พที่ 1-10 ซึ่งในขั้นตอนก
รพัฒน
ส
ม
รถบันทึกเก็บไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แต่ก
รติดต้ังระบบง
นจริงต้องบันทึกไฟล์ลงในรอมของอุปกรณ์ 
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ภ�พท่ี 1-9 ไอคอนบันทึกไฟล์ของโปรแกรม Thonny

ภ�พท่ี 1-10 หน้
จอเลือกแหล่งจัดเก็บโปรแกรม micro:bit ของ Thonny

หม�ยเหตุ
ก
รบันทึกไฟล์โปรแกรมลงบอร์ด micro:bit ในบ
งครั้งก
รบันทึกอ
จไม่แสดงหน้


จอต
มภ
พที่ 1-10 เนื่องจ
กบอร์ด micro:bit อยู่ในสถ
นะก
รทำ
ง
นที่วนรอบไม่รู้จบ
หรือกำ
ลังประมวลผลต
มคำ
สั่งที่เข ียนไว้ท ำ
ให้ไม่ส
ม
รถตอบสนองกับโปรแกรม
Thonny ได้ต
มปกติผู้อ่
นต้องคลิกที่ไอคอน Stop เพื่อหยุดก
รทำ
ง
น แต่ถ้
ไม่สำ
เร็จ
จะต้องถอดส
ย USB แล้วเสียบใหม่

กรณีที่เลือกบันทึกลงเครื่อง PC จะแสดงหน้
จอสำ
หรับบันทึกไฟล์ปกติ แต่ถ้

เลือกเป็นบันทึกลงอุปกรณ์จะปร
กฏหน้
ต่
งดังภ
พที่ 1-11 ซึ่งร
ยง
นชื่อไฟล์ที่บันทึก
อยู่ในรอมของบอร์ด micro:bit ดังในภ
พตัวอย่
งไม่มีไฟล์ถูกบันทึกลงบอร์ด micro:bit
ม
ก่อนจึงไม่แสดงร
ยชื่อไฟล์ในหน้
ต่
ง และในขั้นตอนนี้ให้ใส่ชื่อไฟล์ลงในช่องหลัง
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ข้อคว
ม File name แล้วคลิก OK เพื่อดำ
เนินก
รบันทึก หรือคลิก Cancel เพื่อยกเลิก
ก
รส่ังง
นบันทึกไฟล์ 

ภ�พท่ี 1-11 หน้
จอต้ังชื่อไฟล์บน micro:bit ของโปรแกรม Thonny

หม�ยเหตุ
1.ไฟล์โปรแกรมชื่อ main.py เป็นชื่อไฟล์ที่ตัวแปลภ
ษ
ไพธอนกำ
หนดไว้ให้เป็นชื่อ

ของโปรแกรมท่ีถูกเรียกทำ
ง
นเมื่อระบบเริ่มต้นทำ
ง
น ดังน้ัน ต้องต้ังช่ือโปรแกรมหลักบน
บอร์ด micro:bit เป็นช่ือ main.py เสมอ

2.ในหน้
ต่
งภ
พที่ 1-11 ผู้อ่
นส
ม
รถคลิกขว
เพื่อให้ขึ้นเมนูสำ
หรับสั่งลบไฟล์
ลบไดเร็กทอรี หรือสร้
งไดเร็กทอรีได้

หลังจ
กบันทึกไฟล์โปรแกรมสำ
เร็จให้สังเกตที่ชื่อไฟล์ของส่วนเขียนโปรแกรม
ปร
กฏเครื่องหม
ยวงเล็บ [ และ ] ด้
นหน้
 และด้
นหลังชื่อไฟล์เพ่ือเป็นก
รบ่งบอกให้
ทร
บว่
เป็นไฟล์ท่ีอยู่ในบอร์ด micro:bit ไม่ใช่โค้ดท่ีบันทึกลงเคร่ือง PC ดังภ
พท่ี 1-12

ก
รรันโปรแกรมกระทำ
ได้ 2 ลักษณะ คือ กรณีที่เป็นโปรแกรมที่จัดเก็บบนเครื่อง
PC ตัวโปรแกรม Thonny จะขอจองบัฟเฟอร์จ
กบอร์ด micro:bit และส่งโค้ดทั้งหมดไป
เพ่ือรันโปรแกรม และกรณีที่โค้ดอยู่ในบอร์ด micro:bit อยู่แล้วจะเป็นก
รสั่งรันจ
กบอร์ด
ได ้ท ันท ี ซ ึ่งกรณีท ี่โค ้ดม ีขน
ดใหญ่จนเก ินปร ิม
ณท ี่โปรแกรม Thonny ขอจอง
จ
กบอร์ด micro:bit ได้ จะเกิดปัญห
ไม่ส
ม
รถรันโปรแกรมได้เนื่องจ
กไม่มีพื้นที่เพียง
พอให้ส่งโปรแกรมไปจัดเก็บ ดังนั้น ก
รรันโปรแกรมที่ถ ูกบันทึกลงบอร์ด micro:bit
จะแก้ปัญห
เรื่องของก
รจองบัฟเฟอร์ เมื่อโปรแกรมเริ่มท ำ
ง
นจ
กก
รคลิกที่ไอคอน
Run current script หรือเลือกจ
กเมนู Run และเลือกเมนูย่อย Run current script
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หรือกดแป้นลัด F5 จะเกิดผลลัพธ์ต
มภ
พที่ 1-13 แต่ถ้
บันทึกไฟล์เป็น main.py และ
บันทึกลงอุปกรณ์ MicroPython เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม reset ของบอร์ด จะทำ
ให้ระบบถูกเริ่ม
ต้นใหม่ และโค้ดของโปรแกรม main.py จะถูกเรียกให้ทำ
ง
น จึงเกิดผลลัพธ์เหมือน
ภ
พที่ 1-14 สำ
หรับในกรณีที่หน้
ต่
ง shell ห
ยไปจ
กหน้
ต่
งโปรแกรม Thonny ผู้ใช้
ส
ม
รถเรียกกลับหน้
ต่
ง shell ให้ปร
กฏอีกครั้งด้วยก
รไปที่เมนู View และสังเกต
เครื่องหม
ย √ หน้
ร
ยก
ร Shell ดังภ
พที่ 1-15 ถ้
เครื่องหม
ยห
ยไปให้คลิกที่เมนู
Shell

ภ�พท่ี 1-12 หน้
จอแสดงชื่อไฟล์ท่ีถูกบันทึกลงบอร์ด micro:bit ของโปรแกรม Thonny

    >>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
     Hello, MicroPython!
    >>>
ภ�พท่ี 1-13 หน้
จอก
รรันโปรแกรมจ
กก
รคลิกไอคอน Run ของ Thonny

    >>> Hello, MicroPython!
     MicroPython v1.9.2-34-gd64154c73 on 2017-09-01;
     micro:bit v1.0.1 with nRF51822
     Type "help()" for more information.
    >>>
ภ�พท่ี 1-14 ผลของก
รร ันโปรแกรม main.py เม ืิ่อกดปุ่ม reset บนหน้
จอ Shell ของ

Thonny
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ภ�พท่ี 1-15 เมนูส่ังแสดง/ซ่อนหน้
ต่
งต่
ง ๆ ของโปรแกรม Thonny

ก�รใช้ Mu Editor
Mu เป็นโปรแกรมที่ทำ
หน้
ที่เหมือนกับ Thonny แต่มีขั้นตอนก
รใช้ง
นที่ซับซ้อน

น้อยกว่
และมีก
รประส
นก
รใช้ง
นกับผู้ใช ้แตกต่
งกัน ดังภ
พที่ 1-16 รองรับ
ก
รทำ
ง
นกับบอร์ดที่เป็นอุปกรณ์ของ MicroPython ดังภ
พที่ 1-17 อันได้แก่ Adafruit
CircuitPython, BBC micro:bit, Pygame Zero และ Python3 ซ ึ่ง เคร ื่อ งม ือ  Mu
ออกแบบเพื่อใช้สำ
หรับก
รเรียนก
รสอนแบบมีก
รตอบสนองระหว่
งกันระหว่
งผู้เรียน
และผู้สอน 

ไอคอนส่ังง
นของโปรแกรม Mu จ
กภ
พท่ี 1-17 ประกอบด้วย 
• Mode เป็นคำ
ส่ังเลือกโหมดก
รทำ
ง
นของโปรแกรม Mu
• New สำ
หรับสร้
งไฟล์โปรแกรมใหม่
• Load สำ
หรับเปิดไฟล์ท่ีเขียนไว้ก่อนหน้
น้ีเพ่ือกลับม
ทำ
ง
นต่อ
• Save สำ
หรับบันทึกไฟล์ลงเคร่ือง PC
• Zoom In สำ
หรับขย
ยขน
ดตัวอักษร
• Zoom Out สำ
หรับลดขน
ดของตัวอักษร
• Theme สำ
หรับเลือกชุดสีของโปรแกรม
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• Check สำ
หรับตรวจสอบโค้ดโปรแกรมท่ีกำ
ลังเขียน
• Help สำ
หรับไปยังเว็บไซต์เพ่ือขอข้อมูลช่วยเหลือ
• Quit สำ
หรับออกจ
กโปรแกรม

ภ�พท่ี 1-16 หน้
จอหลักของโปรแกรม Mu

เครื่องมือหลักของโปรแกรม Mu เมื่อใช้กับบอร์ด micro:bit เป็นดังภ
พที่ 1-18
อันได้แก่เคร่ืองมือ Flash Files REPL และ Plotter โดยแต่ละเคร่ืองมือมีหน้
ท่ีดังน้ี

• Flash ใช้สำ
หรับโอนไฟล์โปรแกรมที่กำ
ลังเขียนอยู่ในปัจจุบันส่งไปยังรอม
ของบอร์ด micro:bit พร้อมทำ
ก
รเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น main.py แต่ก
รจะ
Flash ได้จะต้องไ่ม่เปิดหน้
ต่
ง REPL และ Plotter

• Files ใช้สำ
หรับก
รโอนข้อมูลระหว่
งบอร์ด micro:bit กับไดเร็กทอรี
ในเคร ื่อง PC ด ังภ
พท ี่ 1-19 โดยต ำ
แหน ่งของไฟล ์ในเคร ื่อง PC
อยู่ที่ C:/Users/ชื่อผู้ใช้/mu_code ซึ่งวิธีก
รโอนไฟล์กระทำ
โดยก
รล
ก
และว
งจ
กหน้
ต่
งหนึ่งไปยังอีกหน้
ต่
งหนึ่ง ส่วนก
รลบไฟล์ในบอร์ด
micro:bit กระทำ
โดยคลิกขว
ที่ชื่อไฟล์และเลือกเมนู Delete ดังภ
พที่
1-20

• REPL เป็นก
รเปิดหน้
ต่
งเพื่อใช้ง
นโปรแกรม MicroPython บนบอร์ด
micro:bit หรือใช้สำ
หรับดูผลก
รทำ
ง
นจ
กคำ
ส่ัง print ดังภ
พท่ี 1-21

• Plotter เป็นหน้
จอแสดงผลโดยใช้ข้อมูลจ
กคำ
สั่ง print แต่ต้องกำ
หนด
ข้อมูลเป็นพิก ัด 2 มิติ เช ่น print((adc_value,)) เป็นต้น โดยตัวอย่
ง
ผลลัพธ์ท่ีได้จ
กหน้
ต่
ง Plotter เป็นดังภ
พที่ 1-22
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ภ�พท่ี 1-17 โหมดก
รทำ
ง
นของโปรแกรม Mu

ภ�พท่ี 1-18 เคร่ืองมือสำ
หรับ micro:bit ของโปรแกรม Mu

ภ�พท่ี 1-19 หน้
ต่
ง Files ของโปรแกรม Mu
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ภ�พท่ี 1-20 เมนูสั่งลบไฟล์ของโปรแกรม Mu

ภ�พท่ี 1-21 หน้
จอ REPL ของโปรแกรม Mu

ภ�พท่ี 1-22 หน้
ต
ส่วนของก
รแสดงกร
ฟของโปรแกรม Mu

สรุป
จ
กบทนี้จะพบว่
บอร์ด BBC micro:bit เป็นบอร์ดขน
ดเล็กที่ถูกออกแบบเพื่อ

ก
รศึกษ
 มีประสิทธิภ
พก
รทำ
ง
นที่ครอบคลุมทั้งก
รแสดงผล ก
รรับค่
ในแบบ
สัญญ
ณดิจิทัลและแอน
ล็อก ก
รนำ
ออกสัญญ
ณแบบดิจิทัลและแอน
ล็อก โดยมีคว
ม
ร่วมมือกับหล
ยยักษ์ใหญ่ทำ
ให้มีเครื่องมือในก
รพัฒน
ที่หล
กหล
ย เช่น บริษัทไมโคร
ซอฟท์ที่ออกแบบโปรแกรมภ
ษ
บล็อกทำ
ให้ใช้ง
นได้ง่
ย หรือทีมผู้แปลง MicroPython
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ให้รองรับก
รทำ
ง
นของ micro:bit ทำ
ให้ส
ม
รถเขียนโปรแกรมด้วยภ
ษ
ที่ไม่ซับซ้อน
อย่
งภ
ษ
ไพธอนได้ เป็นต้น

แต่อย่
งไรก็ดี ด้วยขน
ดของบอร์ดที่มีขน
ดเล็ก และออกแบบเพื่อใช้ง
นข
 pin0
pin1 และ pin2 เป็นส่วนใหญ่ ทำ
ให้ก
รใช้ง
นข
อื่น ๆ ของบอร์ด micro:bit จึงต้อง
มีก
รต่อวงจรเพิ่ม โดยในหนังสือเล่มนี้เลือกใช้บอร์ด ET-BBC GPIO V1 เป็นบอร์ด
ขย
ยข
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภ
ยนอกของบอร์ด micro:bit โดยตัวบอร์ดขย
ยนอกจ
ก
ทำ
ให้ต่อวงจรภ
ยนอกได้ง่
ย ยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงภ
ยนอกติดต้ังไว้บนบอร์ด เช่น ลำ
โพง
ขน
ดเล็ก หลอดแอลอีดีแบบอ
ร์จีบี และสวิตช์ เป็นต้น ทำ
ให้ส
ม
รถทดลองเขียน
โปรแกรมได้ม
กกว่
ก
รใช้เพียงส่วนเชื่อมต่อบนบอร์ด micro:bit และในบอร์ดเสริม
มีภ
คจ่
ยไฟทำ
ให้ส
ม
รถต่อตัวแปลงไฟภ
ยนอกม
ใช้กับวงจรที่เชื่อมต่อเพื่อแก้ปัญห

แรงดันหรือกระแสไม่เพียงพอในก
รขับอุปกรณ์

ก
รเขียนโปรแกรมภ
ษ
ไพธอนสำ
หรับบอร์ด micro:bit ส
ม
รถเขียนได้หล
ย
เคร่ืองมือ ไม่ว่
จะเป็น rshell ท่ีเขียนผ่
น console โหมดของระบบปฏิบัติก
ร โปรแกรม
Thonny และ Mu ที่ท ำ
ง
นเป็นโหมดกร
ฟิกส์ที่รวบรวมเครื่องมือก
รสั่งง
นไว้ใน
หน้
ต่
งโปรแกรมเดียวจึงสะดวกกว่
ก
รส่ังง
นด้วยมือท้ังหมด

แต่อย่
งไรก็ดีก
รเขียนโปรแกรมจะต้องเกิดจ
กก
รคิด ออกแบบ และนำ
ม
เขียน
โค้ด ดังนั้น ในบทถัดไปเป็นเนื้อห
เกี่ยวกับหลักก
รเขียนโปรแกรมภ
ษ
ไพธอนในระดับ
พื้นฐ
นสำ
หรับก
รเขียนโปรแกรมสั่งง
นบอร์ด micro:bit ให้ส
ม
รถทำ
ง
นได้หล
ก
หล
ย และส
ม
รถนำ
โค้ดกลับม
ใช้ได้โดยไม่ต้องเขียนใหม่ท้ังหมด นอกจ
กน้ี ในหนังสือ
ยังมีเนื้อห
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ภ
ยนอกทั้งส่วนนำ
เข้
ข้อมูลแบบต่
ง ๆ เช่น สวิตช์ หรือ
เซ็นเซอร์อุณหภูมิในแบบต่
ง ๆ เป็นต้น หรืออุปกรณ์แสดงผล เช่น แอลอีดีชนิดต่
ง ๆ
รีเลย์ เมตริกซ์แอลอีดี หรือแอลซีดีตัวอักษร เป็นต้น จึงหวังว่
หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่ม
ต้นท่ีดีสำ
หรับผู้ท่ีสนใจเขียนโปรแกรมภ
ษ
ไพธอนบนอุปกรณ์ micro:bit ต่อไปในอน
คต
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บทที่

2
ภาษาไพธอน

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน ได้แก่ ชนิดตัวแปร
การรับและแสดงผล การตัดสินใจ การทำาซำ้า แถวลำาดับ ฟังก์ชันต่าง ๆ และการสร้าง
ฟังก์ชันใหม่ โดยผลลัพธ์ของโปรแกรมตัวอย่างจะแสดงผลที่คอนโซล หรือหน้าต่างของ
REPL ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ ทดลอง และดูผลลัพธ์จากการสั่งงานโดยไม่กังวลเรื่อง
การต่อวงจรกับอุปกรณ์ภายนอก

เมื่อจบบทนี้ผู้อ่านจะเข้าใจถึงพ้ืนฐานของภาษาไพธอน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้
คำาส่ังภาษาไพธอนเพ่ือเขียนโปรแกรมและควบคุมส่ังงานอุปกรณ์ฝังตัวได้

ภาษาไพธอน
ภาษาไพธอนเป็นภาษาสคริปต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทั่วไป ท ำาให้ง่ายต่อการ

ศึกษาเรียนรู้ แต่ส่ิงท่ีต้องทำาความเข้าใจก่อนฝึกเขียนโปรแกรมภาษานี้คือ การจัดตำาแหน่ง
ของชุดคำาสั่ง ทั้งนี้เนื่องจากภาษาไพธอนไม่มีเครื่องหมายใช้แทนการเริ่มบล็อกและปิด
บล็อกคำาสั่งเหมือนภาษาทั่วไป ตัวอย่างเช่น การเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อตรวจสอบ
ตัวแปร x ถ้าตัวแปร x มีค่า 0-59 ให้แสดงค่า F ถ้ามีค่าอยู่ในช่วง 60-79 ให้แสดง P
และถ้าอยู่ในช่วง 80-100 ให้แสดงค่า G แต่ถ้าเป็นกรณีอื่น ๆ ให้แสดงข้อความ Error
สามารถเขียนได้ดังนี้

if ((x>=0) && (x<=59)) {
print(“Your score = %d\n”, x);
print(“Your grade = F\n”);

} else 
if ((x>=60) && (x<=79)) { print(“Your score = %d\n”, x);

print(“Your grade = P\n”) } else 
if ((x>=80) && (x<=100)) {

print(“Your score = %d\n”, x); print(“Your grade = G\n”);
} else {print(“Your score = %d\n”, x);print(“Your grade = Error\n”);}

จากโค้ดด้านบนจะพบว่าเครื่องหมาย { และ } เป็นตัวบอกบล็อกของการทำางาน
ว่าคำาสั่งต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายนี้เป็นของเงื่อนไขใด และเครื่องหมาย ; ใช้สำาหรับ
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แทนการบอกการสิ้นสุดคำาสั่งแต่ละคำาสั่ง นอกจากนี้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนให้
แต่ละเงื่อนไขจัดเรียงพิมพ์แตกต่างกัน เช่น สามารถเขียนค ำาสั่งหลายคำาสั่งเรียงใน
บรรทัดเดียวกัน สามารถแยก else กับ if ไปอยู่ต่างบรรทัดกัน เป็นต้น เหตุการณ์เหล่า
นี้จะไม่สามารถกระทำาได้ในภาษาไพธอน เนื่องจาก รูปแบบการเขียนคำาสั่งของไพธอนใช้
หลักของการเขียนบรรทัดละ 1 คำาสั่ง และคำาสั่งที่อยู่บล็อกทำางานเดียวกันต้องอยู่ใน
ระดับกั้นหน้าที่เท่ากัน ด้วยเหตุนี้จึงนิยมใช้ Tab แทนการย่อหน้าในแต่ละระดับ ดังนั้น
โค้ดภาษา C ด้านบนเม่ือเขียนเป็นภาษาไพธอนจึงมีลักษณะดังต่อไปน้ี

if (x>=0) and (x<=59):
print("Your score = ",x)
print("Your grade = F")

elif (x>=60) and (x<=79):
print("Your score = ",x)
print("Your grade = P")

elif (x>=80) and (x<=100):
print("Your score = ",x)
print("Your grade = G")

else:
print("Your score =",x)
print("Your grade = Error")

ตัวแปร
ตัวแปรคือพ้ืนที่ที่ถูกจองในหน่วยวามจำา เพ่ือให้ค่าต่าง ๆ สามารถนำากลับมาใช้ได้

อีก เมื่อมีการสร้างตัวแปรพ้ืนท่ีในหน่วยความจำาจะถูกจอง โดยขนาดท่ีถูกจองน้ันขึ้นอยู่กับ
ชนิดของตัวแปร ในตัวแปรสามารถใส่ค่าได้ท้ังข้อความและตัวเลขหรืออ่ืน ๆ 
ตัวแปร (Variable) เป็นวิธีการอ้างอิงช่ือเรียกแทนค่าตำาแหน่งจริงของข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บใน
หน่วยความจำาประเภทแรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ขั้นตอนของการสร้างตัวแปร คือ
ร้องขอพื้นที่หน่วยความจำาที่ว่างจากการใช้งานในปริมาณที่ระบุ (ขึ้นอยู่กับประเภทของ
ข้อมูล) ถ้ามีพื้นที่หน่วยความจำาเพียงพอจึงได้รับค่าตำาแหน่งเริ่มต้นเก็บข้อมูลที่ร้องขอไป
และดำาเนินการโอนข้อมูลที่กำาหนดไว้ไปเก็บหน่วยความจำานั้น แต่ถ้าหน่วยความจำามีพื้นที่
ไม่มากพอจะไม่สามารถสร้างตัวแปรนั้นได้ ซึ่งค่าตำาแหน่งของหน่วยความจำานั้นมีค่าที่ไม่
แน่นอนขึ้นอยู่ก ับต ำาแหน่งว่าง ดังนั้น จึงใช ้หลักการเรียกชื่อแทนค่าต ำาแหน่งของ
หน่วยความจำาเพื่อให้ง่ายสำาหรับผู้เขียนโปรแกรม และผู้ที่ท ำาหน้าที่แปลงชื่อและค่า
ตำาแหน่งไปมาจึงตกเป็นของระบบปฏิบัติการ หรือตัวรันไทม์ไลบรารี (Run-time library) 

ภาษาไพธอนมีชนิดตัวแปรที่แตกต่างจากภาษา C/C++ หรือ Java และในภาษา
ไพธอนไม่จำาเป็นต้องประกาศชนิดตัวแปรเพื่อระบุประเภทของตัวแปรก่อนใช้ ดังนั้น
ในการสร้างตัวแปรผู้เขียนจึงต้องระมัดระวังในเรื่องการแปลงค่าระหว่างตัวแปร และ
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การต้ังช่ือของตัวแปรเนื่องจากภาษาไพธอนเป็นภาษาแบบเคสเซ็นซิทีฟ (case sensitive)
คือ ตัวอักษรพิมพ์เล็กถูกมองเป็นคนละตัวกับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ดังนั้น เมื่อเขียนโค้ด
ให้กำาหนด a มีค่าเป็น 10 และสั่งแสดงค่า A จะให้ผลดังนี้ ทั้งนี้เนื่องจากการสั่งแสดง
ผลค่าที่เก็บในตัว A ไม่สามารถดำานเนินการได้ เพราะชื่อ 'A' ไม่ได้ถูกกำาหนดมาก่อน
ท่ีเรียกบรรทัดนี้

>>> a=10
>>> print(A)
  Traceback (most recent call last):
    File "<stdin>", line 1, in <module>
  NameError: name 'A' isn't defined

หลักการตั้งช่ือตัวแปร
ชื่อของตัวแปรต้องถูกใช้ในการอ้างอิงร่วมกับค ำาสั่งทั้งหมดในโปรแกรม ดังนั้น

การต้ังชื่อให้กับตัวแปรจึงต้องมีหลักการที่รัดกุม เพื่อให้ภาษาไพธอนสามารถประมวลผล
ได้โดยราบล่ืน และเพ่ือให้โค้ดสามารถอ่านได้ง่าย

1. กฎในการต้ังช่ือตัวแปร
การต้ังช่ือตัวแปรจะต้องดำาเนินการตามภายใต้กฎดังต่อไปน้ี

1) ขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษหรือเครื่องหมายอันเดอร์สกอร์ ตามด้วยอักษร
พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข หรือ เคร่ืองหมายอันเดอร์สกอร์เท่านั้น

2) ห้ามเว้นวรรคและห้ามอักขระพิเศษต่าง ๆ
3) อักษรพิมพ์ใหญ่และอักษรพิมพ์เล็กต่างกัน
4) ต้ังช่ือให้มีความหมายสอดคล้องกับข้อมูล
5) ห้ามซำ้ากับคำาสงวน

2. คำาสงวน
คำาสงวนคือคำาที่ภาษาโปรแกรมสงวนไว้ใช้ในคำาสั่งพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งเป็นคำาสั่งที่

สามารถใช ้งานได้ท ันท ี เน ื่องจากช ื่อของตัวแปรถูกก ำาหนดได ้โดยตรง จ ึงท ำาให ้
มีโอกาสซำ้ากับคำาสงวนได้ หากช่ือตัวแปรซำ้ากับคำาสงวนจะทำาให้ตัวแปรภาษาสับสนได้

and assert break class
continue def del elif
else except exec finally
for from global if
import in is lamda
not or pass print
raise return try while yield

การกำาหนดค่าให้กับตัวแปร
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ในภาษาไพธอนสามารถกำาหนดค่าให้กับตัวแปรด้วยเครื่องหมายเท่ากับ โดยแบ่ง
เป็นสองด้านคือ ด้านซ้ายของเคร่ืองหมายเท่ากับคือตัวแปรท่ีต้องการกำาหนดค่า และด้าน
ขวาของเคร่ืองหมายเท่ากับคือค่าท่ีต้องการใส่ลงไปในตัวแปร ซ่ึงสามารถเป็นได้ท้ังตัวเลข
ข้อความ ข้อมูลชนิดต่าง ๆ หรือข้อมูลในตัวแปรอ่ืน ๆ 

วิธีการกำาหนดค่าให้กับตัวแปรมีรูปแบบ ดังน้ี

L = R

โดย L คือ ช่ือของตัวแปร
R คือ ค่าของตัวแปร หรือนิพจน์

ตัวอย่างการกำาหนดสตริง "micro:bit" ในตัวแปร BoardName เขียนเป็นชุดคำาสั่ง
ได้ดังน้ี

BoardName = "micro:bit"

หรือ
BoardName = 'micro:bit'

ตัวอย่างการนำาค่า 3.1415926 เก็บในตัวแปรช่ือ MyPi เขียนเป็นชุดคำาส่ังได้ดังนี้
MyPi = 3.1415926

สำาหรับการสร้างตัวแปรและไม่กำาหนดให้ตัวแปรเก็บค่าประเภทใด แต่ต้องการ
ประกาศให้ตัวแปลภาษารู้จักช่ือตัวแปรนั้นก่อนสร้างข้ึนจริง สามารถกระทำาได้โดยกำาหนด
ค่าให้ตัวแปรมีค่าเป็น None ดังน้ี

ช่ือตัวแปร = None

ตัวอย่างการประกาศตัวแปรและกำาหนดค่าให้กับตัวแปรแบบอ่ืน ๆ เป็นดังน้ี
myNum = 12345
myStr = "ETT"
myList = ["Hello", "World"]
myTuple = ("mp”, "thon", 2020)
myDict = {"title" : "mpthon"}
myNum2 = myNum

การตรวจสอบประเภทของตัวแปร
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บทที่

29
การใช้งาน MAX7219 Dot Matrix

8x32 Display

ในบทนี้กล่าวถึงการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนเพื่อเชื่อมประสานกับบอร์ด
MAX7219 Dot Matrix 8x32 Display สำาหรับควบคุมการแสดงผลหลอดแอลอีดีใน
แบบเมตริกซ์หรือหลายหลอดเรียงกันเป็นดังภาพที่ 29-1 โดยใช้การสื่อสารผ่านบัส SPI
จาก micro:bit ผ่านการขยายพอร์ตด้วย ET-BBC GPIO V1 เพื่อสั่งงานการแสดงผล
แอลอีดีทั้ง 4 หลัก หรือ 8x32 หลอด เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะเข้าใจถึงขั้นตอนการเขียน
โปรแกรม และวิธ ีการเข ียนโปรแกรมรับข้อมูลน ำาเข ้าข ้อม ูลในการสื่อสารกับไอซี
MAX7219 เพื่อควบคุมการแสดงผลของแผงแอลอีดี โดยตัวอย่างกล่าวถึงการแสดง
อักษร การสุ่มการแสดงการติดของหลอดแอลอีดี และการสั่งงานปรับความสว่างของ
หลอด อันเป็นพ้ืนฐานสำาหรับการประยุกต์ต่อไป

แนะนำ�บอร์ด MAX7219 Dot Matrix 8x32 Display
ไอซี MAX7219 เป็นไอซีที่ออกแบบโดยบริษัท maxim integrated เพื่อใช้สำาหรับ

ขับวงจรของ 7-Segment ได้สูงสุด 8 หลัก ดังภาพที่ 29-1 แต่ในโมดูล MAX7219 Dot
Matrix 8x32 Display เลือกใช้บอร์ดแสดงผลแอลอีดีที่จัดเรียงขาใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
เป็นแอลอีดีขนาด 8x8 หลอดต่อ 1 หน่วย และเม่ือนำามาต่อกัน 4 ตัวจึงสามารถแสดงผล
เมตริกซ์แอลอีดีขนาด 8x32 หลอด โดยใช้ไอซีเพียงตัวเดียว 

บอร์ด MAX7219 Dot Matrix 8x32 Display (ภาพที่ 29-2) เป็นโมดูลที่ติดตั้ง
ไอซี MAX7219 และแผงหลอดแอลอีดีแบบเมตริกซ์ขนาด 8x8 หลอดจำานวน 4 หลัก
ทำาให้สามารถแสดงผลข้อมูลได้ 8x32 หลอด โดยใช้บัสสื่อสารแบบ SPI ที่ความเร็วใน
การทำางานสูงสุด 10MHz ใช้กระแสไฟ 150uA ทำางานกับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 4V
ถึง 5.5V รองรับการขับหลอดแอลอีดีแบบแคโธดร่วม สามารถประยุกต์ใช้ควบคุม
การแสดงผลแบบกราฟแท่ง ด็อตเมตริกซ์แอลอีดี หรือมิเตอร์ในแผงควบคุม เป็นต้น
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ภ�พท่ี 29-1 ผังการต่อ MAX7219 กับ 7-Segment 8 หลัก
ท่ีมา https://www.maximintegrated.com/en/products/power/display-power-control/MAX7219.html

ภ�พท่ี 29-2 บอร์ด MAX7219 Dot Matrix 8x32 Display

ก�รเช่ือมต่อและหลักก�รทำ�ง�น
หล ักการท ำางานของ MAX7219 Dot Matrix 8x32 Display ค ือ ผ ู้เ ข ียน

โปรแกรมทำาการส่งข้อมูลสำาหรับเปิด/ปิดการทำางานของหลอดแอลอีดีขนาด 8x8 หลอด
โดยมีทั้งสิ้น 4 หลัก ดังนั้น จึงต้องส่งข้อมูล 4 ครั้งเพื่อให้ข้อมูลถูกผลักส่งไปยังหลักถัด
ๆ ไป การเช่ือมต่อกับ MAX7219 ต้องอาศัยบัส SPI ท่ีมีการเรียงขาไว้ดังภาพท่ี 29-3

ผังการทำางานของ MAX7219 เป็นดังภาพที่ 29-4 จะพบว่าการส่งข้อมูลจะถูกส่ง
ไปครั้งละ 16 บิต โดยบิตที่ 0 ถึง 7 เป็นข้อมูล และบิตที่ 8 ถึง 11 เป็นค่าตำาแหน่งของ
เรจิสเตอร์ที่ต้องการส่งข้อมูลให้ โดยบิตที่ 12 ถึง 15 เป็นบิตที่ไม่ได้ถูกใช้งาน โดยค่าตำา
แหน่งของเรจิสเตอร์เป็นดังตารางท่ี 29-1
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ภ�พท่ี 29-3 การเรียงขาของ MAX7219 Dot Matrix 8x32 Display

ภ�พท่ี 29-4 ผังการการทำางานของ MAX7219

การต่อเพื่อสั่งงาน MAX7219 Dot Matrix 8x32 Display ผ่านทาง ET-BBC
GPIO V1 คือ ขา VCC ของบอร์ดต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟจากบอร์ด ET-BBC GPIO V1
ขา GND ต่อกับกับกราวด์ ขา DIN ต่อกับเข้า DI บนขั้วต่อ SPI หรือ Pin14 ขา CS
ต่อเข้ากับ Pin12 ขา CLK ต่อกับขา SCK บนข้ัวต่อ SPI หรือ Pin13 ดังภาพท่ี 29-5
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 ต�ร�งท่ี 29-1  ค่าตำาแหน่งเรจิสเตอร์ของ MAX7219
บติ

รหสัฐาน 16 ความหมาย
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8

X X X X 0 0 0 0 0xX0 No-op

X X X X 0 0 0 1 0xX1 Digit 0

X X X X 0 0 1 0 0xX2 Digit 1

X X X X 0 0 1 1 0xX3 Digit 2

X X X X 0 1 0 0 0xX4 Digit 3

X X X X 0 1 0 1 0xX5 Digit 4

X X X X 0 1 1 0 0xX6 Digit 5

X X X X 0 1 1 1 0xX7 Digit 6

X X X X 1 0 0 0 0xX8 Digit 7

X X X X 1 0 0 1 0xX9 Decode Mode

X X X X 1 0 1 0 0xXA Intensity

X X X X 1 0 1 1 0xXB Scan Limit

X X X X 1 1 0 0 0xXC Shutdown

X X X X 1 1 1 1 0xXF Display Test

ภ�พท่ี 29-5 การเชื่อมต่อ MAX7219 Dot Matrix 8x32 Display กับ ET-BBC GPIO V1
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ตัวอย่�งโปรแกรมแสดงอักขระ
ตัวอย่างโปรแกรมการแสดงอักขนะ “ก” และ “ข” แบบสุ่มในแต่ละหลักเม่ือผู้ใช้กด

button_a ของ micro:bit และสิ้นส ุดการท ำางานเม ื่อกด button_b เป ็นดังต ัวอย ่าง
โปรแกรม max7912-01.py และตัวอย่างผลลัพธ์การทำางานเป็นดังภาพท่ี 29-6

 ตัวอย่างโปรแกรม  max7912-01.py
No. Code

1 import microbit as mb

2 import random 

3 khorkhai = 
bytearray([0b00000000,0b00101000,0b01011000,0b00011000,0b00101000, 
0b00101000,0b00111000,0b00000000])

4 korkai = 
bytearray([0b00000000,0b00111100,0b01000010,0b00100010,0b01000010, 
0b01000010, 0b01000010,0b00000000])

5 CMD_NOOP = 0

6 CMD_DIGIT0 = 1

7 CMD_DECODE_MODE  = 9

8 CMD_INTENSITY = 10

9 CMD_SCAN_LIMIT = 11

10 CMD_SHUTDOWN = 12

11 CMD_DISPLAY_TEST = 15

12 cs_pin = mb.pin12

13 max7219_buffer = [0 for i in range(32)]

14 chars = [korkai, khorkhai] 

15 def max7219_write( cmd, data ):

16     cs_pin.write_digital(0)

17     mb.spi.write( bytearray([cmd, data]) ) # 3

18     mb.spi.write( bytearray([cmd, data]) ) # 2

19     mb.spi.write( bytearray([cmd, data]) ) # 1

20     mb.spi.write( bytearray([cmd, data]) ) # 0

21     cs_pin.write_digital(1)

22 def max7219_init():

23     global max7219_buffer

24     mb.spi.init()

25     for cmd, data in ((CMD_SHUTDOWN,0),(CMD_DISPLAY_TEST,0),
(CMD_INTENSITY,12),(CMD_SCAN_LIMIT,7),(CMD_DECODE_MODE,0),
(CMD_SHUTDOWN,1)):
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No. Code

26         max7219_write(cmd,data)

27     max7219_clear()

28 def max7219_shutdown():

29     max7219_write(CMD_SHUTDOWN, 0)

30 def max7219_clear():

31     global max7219_buffer #  ส่ง 8 Line, Line  ละ 4 คอลัมน์

32     for line in range(8):

33         line_no = CMD_DIGIT0+line

34         for col in range(4):

35             idx = col*8+line

36             max7219_buffer[idx] = 0

37 def max7219_putc(idx,ch): #  นำาข้อมูลไปใส่ใน max7219_buffer[idx*8]

38     global max7219_buffer

39     addr = idx*8 # idx = 0,1,2,3

40     for i in range(8):

41         max7219_buffer[addr+i]=ch[i]

42 def max7219_show():

43     global max7219_buffer #  ส่ง 8 Line, Line  ละ 4 คอลัมน์

44     for line in range(8):

45         line_no = CMD_DIGIT0+line

46         cs_pin.write_digital(0)

47         for col in range(4):

48             idx = col*8+line

49             data = max7219_buffer[idx]

50             mb.spi.write(bytearray([line_no, data]))

51         cs_pin.write_digital(1)

52 def demo1():

53     for i in range(4):

54         max7219_putc(i, random.choice(chars))

55 if __name__=="__main__":

56     max7219_init()

57     demo1()

58     while True:

59         if mb.button_a.is_pressed():

60             demo1()

61         if mb.button_b.is_pressed():
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62             break

63         max7219_show()

64     max7219_shutdown()

ภ�พท่ี 29-6 ผลของการทำางานตามตัวอย่าง max7912-01.py

จากตัวอย่างโปรแกรม max7912-01.py จะพบว่าในบรรทัดที่ 3 ได้สร้างตัวแปร
khorkhai ให้เป็น bytearray เพ่ือเก็บค่าบิตของตัวอักษร 'ข' ดังน้ี

000000002

001010002

010110002

000110002

001010002

001010002

001110002

000000002

ในบรรทัดท่ี 4 สร้างตัวแปร korkai สำาหรับเก็บข้อมูลบิตของตัวอักษร 'ก' ดังน้ี

000000002

001111002

010000102

001000102

010000102

010000102

010000102

000000002
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เรียนรู้เข้าใจใชง้าน BBC MICRO:BIT
ด้วยภาษา MICRO PYTHON

ET-BBC ROBOT KIT ... เป็น ROBOT ประเภทสามล้อ ประกอบสร้างด้วยช้ินส่วน
TECHNIC BRICKS ทำให้สามารถดัดแปลงประกอบเป็น ROBOT หรือ PROJECT
อ่ืนๆ ได้โดยง่าย ใช้ตัวควบคุม BBC MICRO:BIT ในการควบคุม เขียนโปรแกรมใน
รูปแบบ BLOCK ง่ายต่อการใช้งาน เรียนรู้
    ใช้บอร์ด ET-BBC GPIO เป็นส่วนวงจรขยายการทำงาน ของบอร์ด BBC
MICRO:BIT ในการควบคุมวงจรต่างๆ เช่น SERVO MOTOR แบบหมุน 360
องศา ตัว SENSOR TRACKER
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ET-BBC ROBOT KIT + MICRO BIT (P-ET-A-00640)
ET-BBC ROBOT ... จะเป็น ROBOT ท่ีมีส่วนประกอบต่างๆ เช่นเดียวกับ ET-
BBC ROBOR KIT โดยจะแตกต่างในส่วนโครงสร้างของตัว ROBOT จากช้ินส่วน
TECHNIC BRICKS เปล่ียนเป็นใช้ ALUMINUN ชุบ ANODIAED สีน้ำเงินแทน

ET-BBC ROBOT + MICRO BIT (P-ET-A-00638)

BBC MICRO:BIT SET A เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอรข์นาดเล็กท่ีจัดเป็นชุด
พร้อมใช้งาน ประกอบด้วย 1. บอร์ด BBC MICRO:BIT    2. กล่องพลาสติกใส่บอร์ด
3. CABLE USB MICRO   4. ลังถ่าน AAA X 2    5. ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน
6. เอกสารใช้งาน
    บอร์ด BBC MICRO:BIT เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก ถูกออกแบบ
สร้างโดย บริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษ หรือ BBC เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนใชง้านคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ให้กับเด็กๆ มีภาษาสำหรบั
เด็กในการเขียนโปรแกรม เช่น ภาษาในรูปแบบการต่อแบบ BLOCK
หรือภาษาท่ีสูงข้ึน เช่น JAVA SCRPT, ภาษาไพธอน ฯลฯ

BBC MICRO:BIT SET A (C-YA-A-00291)

=

เข้าดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

เข้าดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

เข้าดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี




