
แนะน ำกำรใชง้ำนโปรแกรม microBlock IDE 

โดย รศ.โอภาส ศิริครรชิตถาวร 

microBlock IDE เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างโค้ดภาษาไพทอนเพื่อใช้กับบอร์ด 

KidBright32 V1.3, 1.4, 1.5, 1.5i (หรือ KidBright32i) และ 1.6 ท่ีพัฒนาโดยคุณ สนธยา 

นงนุช แห่งร้าน IOXHOP (www.ioxhop.com)  

microBlock IDE เป็นโปรแกรมท่ีลากบล็อกค าส่ังมาวางแล้วจะสร้างโค้ดภาษาไพ

ทอน โดยใช้เฟิร์มแวร์ microPython โดยได้เตรียมบล็อกค าส่ังพื้นฐาน ค าส่ังเฉพาะ

ส าหรับควบคุมฮาร์ดแวร์ของบอร์ด KidBright และยังมีปล๊ักอินส าหรับเพิ่มความสามารถ

ใหใ้ช้งานกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตหรือตัวตรวจจับต่างๆ  

ในโปรแกรมมี ท้ัง IDE ส าหรับเขียนโปรแกรม ตัวอัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด 

KidBrightและมีหน้าต่าง Terminal ส าหรับแสดงผลการท างานในตัว มีท้ังรุ่นท่ีท างานผ่าน

เวบ็บราวเซอร์Google Chrome หรือเรียกว่ารุ่น online และรุ่น offline ติดต้ังให้ท างาน

บนระบบปฏิบัติการ Windows, MAC OS และ Ubuntu 

1. การตดิตัง้ microBlock IDE และการพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น 

1.1 การดาวน์โหลดและติดต้ังโปรแกรม microBlock IDE V2.0.0-beta  

ในขณะท่ีเขียนบทความนี้ตัวโปรแกรมยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบหาท่ีผิดเพื่อ

ปรับปรุง โดยดาวน์โหลดตัวโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ https://github.com/microBlock-

IDE/microBlock-IDE-offline/releases ใ ห้ เ ล่ื อ น ล ง ด้ า น ล่ า ง ค ลิ ก ท่ี ข้ อ ค ว า ม 

microBlock.IDE.offline.V2.0.0.win32.x64.portable.zip ตามรูปท่ี 1-1 เพื่อดาวน์โหลด

ไฟล์ 



 
รูปที่ 1-1 หน้าเว็บส าหรับดาวน์โหลดไฟล์ microBlock IDE V2.0.0-beta 

 

เ มื่ อ ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ฟ ล์  microBlock.IDE.offline.V2.0.0-

beat.win32.x64.portable.zip เสร็จแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อขยายไฟล์เก็บในฮาร์ดดิสก์ 

เนื่องจากตัวโปรแกรมเป็นรุ่น portable จึงไม่ต้องติดต้ัง เพียงเปิดโฟลเดอร์ท่ีเก็บไฟล์ 

ดับเบิลคลิกท่ีไฟล์ microBlock IDE offline.exe ดังรูปท่ี 1-2 ก็จะเปิดโปรแกรมจขึ้นมา

ใช้งานได้ทันที 



 
รูปที่ 1-2 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ microBlock IDE offline.exe เพื่อเปิดโปรแกรม 

microBlock IDE แบบ offline 

 

เมื่อรันโปรแกรมในครั้งแรก ให้คลิกท่ีปุ่ม New Project ท่ีมุมซ้ายล่าง เพื่อสร้างไฟล์

โปรเจ็กตใ์หม ่ดังรูปท่ี 1-3 

 
รูปที่ 1-3 สร้างไฟล์โปรเจ็กต์ใหม่เมื่อเปิดโปรแกรม microBlock IDE  

 



ท่ีหน้าต่าง New Project ให้ด าเนินการตามรูปท่ี 1-4 

(1) ต้ังช่ือไฟล์โปรเจ็กต ์

(2) เลือกบอร์ด KidBright ท่ีใช้งาน ในท่ีนี้เลือก KidBright32 V1.5i หรือ 

KidBright32i  

(3) คลิกปุ่ม Create 

 

 
รูปที่ 1-4 ที่หน้าต่าง New Project ก าหนดช่ือไฟล์โปรเจ็กต์ และเลือกบอร์ด KidBright 

 

หลังจากสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ใหม่และเลือกบอร์ดแล้ว ท่ีแถบเครื่องมือด้านซ้ายมือ

ของโปรแกรมจะเปล่ียนไป โดยแสดงเครื่องมือท่ีตรงกับบอร์ดท่ีเลือกใช้ เมื่อต่อบอร์ดเข้า

กับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจะตรวจจับพอร์ตท่ีเช่ือมต่อกับบอร์ดทันที ดังแสดงในรูปท่ี 1-5 

(จะต้องติดต้ังไดรเวอร์ USB ของบอร์ด KidBright ให้เรียบร้อยก่อน) 

 



 
รูปที่ 1-5 แสดงสถานะการเชื่อมต่อบอร์ด KidBright กับโปรแกรม microBLock IDE 

 

1.2 ทดลองเขียนโปรแกรม 

มีข้ันตอนดังนี้ 

(1) คลิกท่ีแถบค าส่ัง Display  

(2) คลิกลากบล็อกค าส่ัง display show scroll มาวางท่ีหน้าต่างสร้างโค้ด

ด้านซ้ายมือ ดังรูปท่ี 1-6 



 
รูปที่ 1-6 แสดงการเริ่มต้นสร้างโค้ดด้วยการลากบล็อกค าสั่งมาวางบนพื้นที่สร้างโค้ด 

 

(3) คลิกท่ีข้อความ Hello! เปล่ียนข้อความเป็น microBlock IDE ดังรูปท่ี 

1-7 

 
รูปที่ 1-7 คลิกเปลี่ยนข้อความที่ต้องการแสดงผล 



(4) หลังจากเปล่ียนข้อความเสร็จแล้ว คลิกท่ีแถบค าส่ัง Control ลากบล็อก 

Forever มาวางใต้บล็อก display show scroll ดังรูปท่ี 1-8 

 
รูปที่ 1-8 ลากบล็อก ลากบล็อก Forever มาวางใต้บล็อก display show scroll 

 

(5) คลิกท่ีแถบค าส่ัง Display ลากบล็อก display show มาวางในบล็อก 

forever ดังรูปท่ี 1-9 

 
รูปที่ 1-9 ลากบล็อก display show มาวางในบล็อก forever 



 

(6) เลือกรูปภาพท่ีต้องการแสดงผล ดังรูปท่ี 1-10 โดย 

[1] คลิกท่ีรูป LED 16x8  

[2] คลิกท่ี Collection  

[3] เลือกเครื่องหมายถูก 

 
รูปที่ 1-10 แสดงการเลือกรูปภาพที่ต้องการแสดงผลจากคลังภาพ 

 

(7) คลิกท่ีแถบค าส่ัง Control ลากบล็อกค าส่ัง wait 1 second ไปวาง

ต่อท้ายบล็อก display show ดังรูปท่ี 1-11 



 
รูปที่ 1-11 เลือกเวลาส าหรับการแสดงผล โดยลากบล็อกค าสั่ง wait 1 second ไปวางต่อท้าย

บล็อก display show 

 

 (8) คัดลอกบล็อกแสดงเครื่องหมายถูกด้วยการคลิกเมาส์ปุ่มขวา เลือก 

Duplicate ดังรูปท่ี 1-12 

 
รูปที่ 1-12 การคัดลอกบล็อกค าสั่ง 

 



(9) ลากบล็อกท่ีคัดลอกใหม่นี้ไปวางใต้บล็อก wait 1 second คลิกเปล่ียน

รูปเป็นเครื่องหมายกากะบาท X จากนั้นคัดลอกบล็อก wait 1 second แล้วลากไปวาง

ด้านล่างสุด ดังรูปท่ี 1-13 

 
รูปที่ 1-13 คัดลอก วาง และเปลี่ยนบล็อกแสดงภาพเปน็รูปกากะบาท ตามด้วยเพิ่มบล็อกหน่วง

เวลา wait 1 seconds 

 

(10) เมื่อวางบล็อกโปรแกรมครบแล้ว ล าดับต่อไปเป็นการอปัโหลด

โปรแกรมไปยังบอร์ด KidBright ให้คลิกท่ีปุ่ม Upload ท่ีกึ่งกลางด้านล่างของหน้าต่าง

โปรแกรมดังรูปท่ี 1-14 

 
รูปที่ 1-14 แสดงปุ่มส าหรับโหลดโปรแกรม 



(11) โปรแกรมจะตรวจสอบสถานะของบอร์ด หากพบว่าบอร์ด KidBright ท่ี

น ามาใช้งาน ยังไม่มีเฟิร์มแวร์ของ microPython โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง Firmware 

Upgrade ขึ้นมา คลิกเลือกเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่ล่าสุด ดังรูปท่ี 1-15 (การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ท า

ครั้งเดียว ครั้งต่อไปจะข้ามข้ันตอนนี้ไปยังการอปัโหลดโปรแกรมทันที) 

 
รูปที่ 1-15 หน้าต่างส าหรับเลือกติดต้ังเฟิร์มแวร์ของ microPython 

 

(12) คลิกท่ีปุ่ม Upgrade Firmware ดังรูปท่ี 1-16 

 
รูปที่ 1-16 คลิกปุ่ม Upgrade Firmware เพื่อเริ่มต้นการติดต้ังและอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้กับบอร์ด 

KidBright เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย microPython 

  



(13) โปรแกรมจะตรวจสอบตัวบอร์ดและอัปเกรดเฟิร์มแวร์ต่อเนื่องกัน ให้

รอจนท าส าเร็จครบ 100% ดังรูปท่ี 1-17 

 
รูปที่ 1-17 แสดงสถานะการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ microPython ให้กับบอร์ด KidBright 

 

(14) เมื่ออปัเกรดเฟิร์มแวร์เสร็จ คลิกปุ่ม Upload Program เพื่ออัปโหลด

โค้ดท่ีสร้างขึ้นไปยังบอร์ด KidBright ดังรูปท่ี 1-18 

 
รูปที่ 1-18 แสดงหน้าต่างส าหรับเลือกอัปโหลดโปรแกรมที่เปิดขึ้นมา หลังจากอัปเกรด 

เฟิร์มแวรเ์สร็จแล้ว 



(15) การอัปโหลดโปรแกรมจะใช้เวลาเพียง 2 ถึง 3 วินาที เมื่ออัปโหลดเสร็จ 

โปรแกรมจะท างานทันที โดยแสดงข้อความ microBlock IDE เล่ือนจากขวาไปซ้ายท่ีส่วน

แสดงผล LED 16 x 8 จุดของบอร์ด KidBright เมื่อแสดงข้อความเสร็จ จะแสดง

เครื่องหมายถูกและกากะบาทสลับกันทุกๆ 1 วินาทีตลอดเวลา 

 



2. ตัวอย่างโปรแกรมทดสอบการท างานบอร์ด KidBright ด้วยการ 
พัฒนาโปรแกรมบน microBlock IDE  

2.1 โปรแกรมทดสอบการกดสวิตช์ S1 และ S2 

 
เมื่อกดสวิตช์ S1 แสดงรูปหัวใจท่ีส่วนแสดงผล LED 16 x 8 จุดของบอร์ด KidBright 

เมื่อกดสวิตช์ S2 แสดงรูปเครื่องหมายถูกที่ส่วนแสดงผล LED 16 x 8 จุดของบอร์ด 

KidBright 

2.2 โปรแกรมทดสอบวงจรตรวจจับแสงและวัดอุณหภูมิ 

 
เมื่อรันโปรแกรม บอร์ด KidBright จะแสดงค่าของความเข้มแสงท่ีตรวจจับได้สลับกับค่า

ของอุณหภูมิท่ีวัดได้ในทุกๆ 1 วินาที 



2.3 โปรแกรมทดสอบตัวตรวจวัดความเร่งจากแรงโนม้ถ่วงโลก  

(ส าหรับบอร์ด KidBright32 V1.5i หรือ KidBright32i)  

 

2.4 โปรแกรมทดสอบการท างานของตัวตรวจจับสนามแม่เหล็กโลกเมื่อน ามา

ท าเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์  
(ส าหรับบอร์ด KidBright32 V1.5i หรือ KidBright32i) 

 



2.5 โปรแกรมทดสอบการรับสัญญาณอินพุตจากขา IN1, IN2 เ พ่ือขับ

เสียงเพลงออกท่ีล าโพงเปียโซของบอร์ด KidBright  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความน้ีจัดท าโดย รศ.โอภาส ศิริครรชิตถาวร ถือลิขสิทธ์ิโดย บริษัท อิน

โนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ ากัด ( INEX) อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

microBlock การท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของ

บทความน้ี จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ 

จ ากัด (INEX) ก่อน ติดต่อ INEX 


