
ตัวอย่างการทดลองพัฒนาโปรแกรมด้วย microBlock IDE 

เพ่ือท างานกับบอร์ด KidBright  

ตัวอย่างที ่1 ทดสอบอ่านค่าจากวงจรตรวจจับแสง 

 ในตัวอย่างนี้น าเสนอการสร้างโค้ดส าหรับอ่านค่าความเข้มแสงจากวงจรตรวจจับแสงบนบอร์ด KidBright 

เพื่อน ามาแสดงท่ีส่วนแสดงผล LED 16 x 8 จุด 

ขัน้ตอนปฏิบัติการ 

(1) เช่ือมต่อบอร์ด KidBright กับคอมพิวเตอร์ หากเป็นบอร์ด KidBright32 V1.5i หรือ KidBright32i ให้

รอจนกระท่ัง LED สีฟ้าท่ีต าแหน่ง USB ของบอร์ด KidBright ติดสว่าง เพื่อแจ้งว่าคอมพิวเตอร์ติดต่อกับบอร์ด 

KidBright ได้แล้ว 

(2) เปิดโปรแกรม microBlock IDEสร้างโค้ดตามโปรแกรมท่ี 1-1 บันทึกไฟล์ช่ือ KBi-LightRead.mby 

 

โปรแกรมที่ 1-1 โค้ดของไฟล์ KBi-LightRead.mby ส าหรับทดสอบการอ่านค่าจากวงจรตรวจจับแสง 

บนบอร์ด KidBright 

(3) อัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด KidBright ด้วยการคลิกปุ่ม Upload รอจนกระท่ังอัปโหลดเสร็จ 

(4) หลังจากอัปโหลดโค้ดเรียบร้อย บอร์ด KidBright จะท างานทันที ทดลองใช้มือบังแสงท่ีตกกระทบตัว

ตรวจจับแสงบนบอร์ด 

  บอร์ด KidBright แสดงระดับของความเข้มแสงที่ตรวจจับได้โดยมีค่า 0 ถึง 100 ค่าที่แสดง

ยิ่งมากเม่ือตรวจจับแสงได้มาก 



 

ตัวอย่างที ่2 ทดสอบอ่านค่าจากวงจรตรวจจับอุณหภูม ิ

 ในตัวอย่างนี้น าเสนอการสร้างโค้ดอ่านค่าอุณหภูมิจากวงจรตรวจจับอุณหภูมิบนบอร์ด KidBright เพื่อ

น ามาแสดงท่ีส่วนแสดงผล LED 16 x 8 จุด โดยแสดงเป็นค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส ความละเอียด

ทศนิยม 1 ต าแหน่ง 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 

(1) เช่ือมต่อบอร์ด KidBright กับคอมพิวเตอร์  

(2) เปิดโปรแกรม microBlock IDE สร้างโค้ดตามโปรแกรมท่ี 2-1 บันทึกไฟล์ช่ือ KBi-

TempRead.mby 

 

โปรแกรมที่ 2-1 โค้ดของไฟล์ KBi-TempRead.mby ส าหรับทดสอบการอ่านค่าจาก 

วงจรตรวจจับอุณหภูมิบนบอร์ด KidBright 

(3) อัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด KidBright ด้วยการคลิกปุ่ม Upload รอจนกระท่ังอัปโหลดเสร็จ 

(4) หลังจากอัปโหลดโค้ดเรียบร้อย บอร์ด KidBright จะท างานทันที ทดลองใช้นิ้วสัมผัสท่ีตัวตรวจจับ

อุณหภูมขิองบอร์ด 

บอร์ด KidBright แสดงค่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงขึน้ เม่ือมีการให้ความร้อนแก่ตัวตรวจจับอุณหภูมิด้วย

นิ้ว และลดลงเม่ือน านิ้วออกหรือเป่าลมไปยังตัวตรวจจับอุณหภูมิ 

 

 



ตัวอย่างที ่3 ทดสอบการใชง้านพอร์ตเอาต์พุตของ KidBright (ส าหรับ KidBright 1.5 ขึ้นไป) 

 บอร์ด KidBright 1.5 ข้ึนไป (ท้ัง V1.5i หรือ 32i และ V1.6) มีพอร์ตเอาต์พุตท่ีต่อมายังขั้วต่อแบบ JST 3

ขาสีแดง 2 ขาคือ OUT1 (ขาพอร์ต 26) และ OUT2 (ขาพอร์ต 27) 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 

(1) เช่ือมต่อบอร์ด KidBright กับคอมพิวเตอร์  

(2) น ามินิบอร์ด ZX-LED มาต่อท่ีพอร์ต OUT1 ดังรูปท่ี 3-1 

 

รูปที่ 3-1 ต่อมินิบอร์ด ZX-LED ที่จุดต่อ O1 (OUT1) ของบอร์ด KidBright 32i หรือ  

KidBright32 V1.5 ขึ้นไป ส าหรับทดสอบการใช้งานพอร์ตเอาต์พุต 

 

(3) เปิดโปรแกรม microBlock IDE สร้างโค้ดตามโปรแกรมท่ี 3-1 บันทึกไฟล์ช่ือ KBi-BlinkLED.mby 



 

โปรแกรมที่ 3-1 โค้ดของไฟล์ KBi-BlinkLED.mby ส าหรับทดสอบการใช้งานพอร์ตเอาต์พุต 

ของ KidBright V1.5 ขึ้นไป 

(4) อัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด KidBright 1.5i ด้วยการคลิกปุ่ม Upload รอจนกระท่ังอัปโหลดเสร็จ 

(5) หลังจากอัปโหลดโค้ดเรียบร้อย บอร์ด KidBright จะท างานทันที ดูผลการท างานท่ีมินิบอร์ด ZX-LED 

 LED บน ZX-LED ที่ต่อเข้ากับพอร์ต OUT1 ติดกะพริบทุกๆ 0.5 วินาที 

 

ตัวอย่างที ่4 ทดสอบการใชง้านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต (ส าหรับ KidBright 1.5 ขึ้นไป) 

 ในหัวข้อนี้เป็นตัวอย่างการติดต่ออุปกรณ์ภายนอกของ KidBright V1.5 ขึ้นไปกับพอร์ตเอาต์พุตดิจิทัลคือ 

OUT1 กับขาพอร์ตอินพุตดิจิทัล IN1 โดยต่อมินิบอร์ด ZX-LED เข้าท่ีพอร์ต OUT1 และมินิบอร์ดสวิตช์ ZX-

BUTTON เข้าท่ีพอร์ต IN1 ดังรูปท่ี 4-1 



  

รูปที่ 4-1 ต่อมินิบอร์ดสวิตช์ ZX-BUTTON ที่จุดต่อ IN1 และต่อมินิบอร์ด ZX-LED ที่จุดต่อ O1 (OUT1) 

ของบอร์ด KidBright 32i หรือ KidBright32 V1.5 ขึ้นไป ส าหรับทดสอบการใช้งานพอร์ตอินพตุเอาต์พุต 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 

(1) เช่ือมต่อบอร์ด KidBright กับคอมพิวเตอร์  

(2) เปิดโปรแกรม microBlock IDE สร้างโค้ดตามโปรแกรมท่ี 4-1 บันทึกไฟล์ช่ือ KBi-InOut.mby 

 

โปรแกรมที่ 4-1 โค้ดของไฟล์ KBi-InOut.mby ส าหรับทดสอบการใช้งานพอร์ตออินพุตเอาต์พตุ 

ของ KidBright V1.5 ขึ้นไป 



(3) อัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด KidBright  

(4) หลังจากอัปโหลด บอร์ด KidBright จะท างานทันที ทดลองกดสวิตช์แล้วปล่อย ดูผลการท างาน 

เม่ือโปรแกรมท างาน KidBright  จะรอการกดสวิตช์ที่พอร์ต IN1 

เม่ือเกิดการกดสวิตช์ท าให้สถานะลอจิกเป็น “0” เงื่อนไขการตรวจสอบจึงเป็นจริง KidBright  จะส่ง

สัญญาณลอจิก “1” ไปยังพอร์ต OUT1 ท าให้ LED ที่ต่ออยู่ติดสว่าง 

เม่ือปล่อยสวิตช์ท าให้สถานะลอจิกเป็น “1” เงือ่นไขการตรวจสอบเป็นเท็จ KidBright จะส่ง

สัญญาณลอจิก “0” ไปยังพอร์ต OUT1 ท าให้ LED ที่ต่ออยู่ดับ 

 

 ตัวอย่างที ่5 ทดสอบการใช้งานพอร์ตอินพุตแอะนาล็อก (ส าหรับ KidBright 1.5 ขึ้นไป) 

 KidBright V1.5 ขึ้นไป มีพอร์ตอินพุตรับสัญญาณแอะนาล็อกท่ีเป็นจุดต่อแบบ JST รวม 4 ช่อง คือ IN1 

(ขาพอร์ต 32), IN2 (ขาพอร์ต 33), IN3 (ขาพอร์ต 34) และ IN4 (ขาพอร์ต 35) รองรับแรงดันไฟตรงในย่าน 0 ถึง 

+3.3V ในการทดสอบนี้ท าการต่อมินิบอร์ดวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้ ZX-POTV ท่ีขาพอร์ต IN1 ดังรูปท่ี 5-1 

 

รูปที่ 5-1 ต่อมินิบอร์ด ZX-POT ที่จุดต่อ IN1 ของบอร์ด KidBright 32i หรือ KidBright32 V1.5 ขึ้นไป 

ส าหรับทดสอบการใช้งานพอร์ตอินพุตแอะนาลอ็ก 



ขั้นตอนปฏิบัติการ 

(1) เช่ือมต่อบอร์ด KidBright กับคอมพิวเตอร์  

(2) เปิดโปรแกรม microBlock IDE สร้างโค้ดตามโปรแกรมท่ี 5-1 บันทึกไฟล์ช่ือ KBi-

AnalogTest.mby 

 

โปรแกรมที่ 5-1 โค้ดของไฟล์ KBi-AnalogTest.mby ส าหรับทดสอบการใช้งาน 

พอร์ตอินพุตแอะนาลอ็กของ KidBright V1.5 ขึ้นไป 

 

(3) อัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด KidBright ด้วยการคลิกปุ่ม Upload  

(4) หลังจากอัปโหลดโค้ดเรียบร้อย บอร์ด KidBright จะท างานทันที   

ส่วนแสดงผล LED 16 x 8 จุดบนบอร์ด KidBright แสดงข้อความ ADC test เลื่อนจากขวามาซ้าย 

เพื่อแจ้งการท างานของโปรแกรมในบอร์ด KidBright 

(5) หมุนแกนของตัวต้านทานปรับค่าได้บนมินิบอร์ด ZX-POTV สังเกตการณ์ท างานท่ีส่วนแสดงผล LED 

16 x 8 จุดบนบอร์ด KidBright 

เม่ือหมุนแกนของตัวต้านทานมาทางซ้ายมือสุด อ่านค่าได้ 0 

เม่ือหมุนแกนของตัวต้านทานมาทางขวามือสุด อ่านค่าได้ 4095 

เม่ือหมุนไปทางขวามือค่าที่อ่านได้จะเพิ่มขึ้น เม่ือหมุนไปทางซ้ายมือค่าที่อ่านได้จะลดลง 

 

 



ตัวอย่างที ่6 การใชง้าน Real Time Clock (RTC) 

 ใน microBlock IDE ได้จัดท าบล็อกค าส่ังส าหรับใช้งานวงจรฐานเวลานาฬิกาจริงหรือรีลไทม์คล็อก 

(Real-time Clock : RTC) ของบอร์ด KidBright อยู่ในแถบค าส่ัง RTC มีบล็อกค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 8 บล็อก 

 โดยบล็อกแรก RTC Set date and time ใช้ต้ังค่าวันเวลาของ RTC โดยก าหนดค่าวันเวลาอีก 6 ตัว คือ 

ค่าช่ัวโมง นาที วินาที วันท่ี เดือน ปี ตามล าดับ 

 ส่วนอีก 7 บล็อกถัดมาคือบล็อกอ่านค่าของวันและเวลา ประกอบด้วย ช่ัวโมง นาที วินาที ไมโครวินาที วัน 

เดือน และ ปี ตามล าดับ 

 หลังจากตั้งค่าวันเวลาให้กับ RTC แล้ว เวลาของระบบจะเดินต่อเองอัตโนมัติ 

6.1 ทดสอบการต้ังค่าเวลาของ RTC 

 การใช้งานวงจร RTC ท าได้ง่าย เริ่มต้นให้ใช้บล็อก RTC Set date and time เพื่อตั้งเวลา เมื่อต้ังเวลา

เสร็จแล้ว ต้องการอ่านค่าเวลาในส่วนใด ก็ใช้บล็อกอ่านค่าเพื่อแสดงผลหรือใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนดเงื่อนไขของ

การท างานก็ได้ 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 

(1) เช่ือมต่อบอร์ด KidBright กับคอมพิวเตอร์  

(2) เปิดโปรแกรม microBlock IDE สร้างโค้ดตามโปรแกรมท่ี 6-1 ท าการก าหนดวันเวลาท่ีตรงกับวันท่ีท า

การทดลอง จากนั้นบันทึกไฟล์ช่ือ KBi-RTCset.mby  

 

โปรแกรมที่ 6-1 โค้ดของไฟล์ KBi-RTCset.mby ส าหรับทดสอบการใช้งาน 

วงจรฐานเวลานาฬิกาจริงของบอร์ด KidBright ทุกเวอร์ชัน 



 

(3) อัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด KidBright ด้วยการคลิกปุ่ม Upload  

(4) หลังจากอัปโหลดโค้ดเรียบร้อย บอร์ด KidBright จะท างานเมื่อมีการกดสวิตช์ S1 

เม่ือกดสวิตช ์S1 บนบอร์ด KidBright โปรแกรมจะท าการต้ังค่า RTC ตรงกับที่ได้ท าการโปรแกรมไว้ 

พร้อมแสดงข้อความ RTC set บน LED 16 x 8 จุดของบอร์ด KIdBright เม่ือแจ้งการต้ังค่าเวลา  

6.2 ทดสอบการการแสดงเวลาจากRTC แสดงผลท่ี LED 16x8 จุด 

 หลังจากท าการต้ังเวลาให้กับ RTC แล้ว ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถเลือกได้ว่า จะแสดงค่าของเวลา ช่ัวโมง 

นาที วินาที ไมโครวินาที วัน เดือน ปี ท่ีส่วนแสดงผล LED 16 x 8 จุดของบอร์ด KidBright ในตัวอย่างนี้เลือก

แสดงค่า ช่ัวโมง และ นาที เพื่อแสดงเวลาให้เหมือนกับนาฬิกาดิจิติอล 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 

(1) เช่ือมต่อบอร์ด KidBright กับคอมพิวเตอร์  

(2) เปิดโปรแกรม microBlock IDE สร้างโค้ดตามโปรแกรมท่ี 6-2 บันทึกไฟล์ช่ือ KBi-RTCshow.mby  

 

โปรแกรมที่ 6-2 โค้ดของไฟล์ KBi-RTCshow.mby ส าหรับทดสอบการอ่านค่าเวลาของ 

วงจรฐานเวลานาฬิกาจริงของบอร์ด KidBright มาแสดงผล 

(3) อัปโหลดโค้ดไปยงับอร์ด KidBright 1.5i ด้วยการคลิกปุ่ม Upload  

(4) หลังจากอัปโหลดโค้ดเรียบร้อย บอร์ด KidBright จะท างานทันที 

ส่วนแสดงผล LED 16 x 8 จุดบนบอร์ด KidBright แสดงเวลาในรูปแบบนาฬิกาดิจิตอล โดย

ก าหนดให้ LED ฝั่งซ้ายแสดงค่าชั่วโมงและ LED ฝั่งขวาแสดงค่านาที 



ตัวอย่างที ่7 ทดสอบการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นสมัพัทธ์จากตัวตรวจจับ DHT11 

(ส าหรับ KidBright 1.5 ขึ้นไป) 

 ตัวอย่างนี้เป็นการวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ด้วยตัวตรวจจับ DHT11 แล้วน าค่ามาแสดงท่ีส่วน

แสดงผล LED 16 x 8 จุดบนบอร์ด KidBright V1.5 ขึ้นไป โดยแสดงเป็นค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส ส่วน

ค่าความช้ืนสัมพัทธ์มีหน่วยเป็น %RH 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 

 (1) น า DHT11 ต่อกับขา IN1 หรือขาพอร์ต 32 ของบอร์ด KidBright ดังรูปท่ี 7-1 
 

 

รูปที่ 7-1 ต่อมินิบอร์ด ZX-DHT11 ที่จุดต่อ IN1 ของบอร์ด KidBright 32i หรือ KidBright32 V1.5 ขึน้ไป 

ส าหรับทดสอบการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จากตัวตรวจจับ DHT11 

(2) เช่ือมต่อบอร์ด KidBright กับคอมพิวเตอร์  

(3) เปิดโปรแกรม microBlock IDE สร้างโค้ดตามโปรแกรมท่ี 7-1 บันทึกไฟล์ช่ือ KBi-DHT11.mby 



 

โปรแกรมที่ 7-1 โค้ดของไฟล์ KBi-RTCshow.mby ส าหรบัทดสอบอ่านค่าจากมินิบอร์ด ZX-DHT11 ของ

บอร์ด KidBright 32i หรือ KidBright32 V1.5 ขึ้นไป  

 

(4) อัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด KidBright ด้วยการคลิกปุ่ม Upload  

(5) หลังจากอัปโหลดโค้ดเรียบร้อย บอร์ด KidBright ท างานทันที ดูผลการท างานท่ีส่วนแสดงผล LED    

บอร์ด KidBright น าค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้จาก DHT11 มาแสดงที่ส่วน

แสดงผล LED 16 x 8 จุด โดยแสดงค่าอุณหภูมิ 1 วินาทีสลับกับค่าความชื้นสัมพัทธ์ 1 วินาที  

 

ตัวอย่างที ่8 ทดสอบการใชง้าน KSERVO-360J เซอร์โวมอเตอร์แบบหมุนรอบตัว 

(ส าหรับ KidBright 1.5 ขึ้นไป) 

 KSERVO-360 และ 360J เป็นเซอร์โวมอเตอร์ชนิดพิเศษท่ีปรับแต่งกลไกภายในให้แกนหมุนสามารถ

หมุนรอบตัวได้ (360 องศา) จึงน าไปใช้แทนมอเตอร์กระแสตรงได้ทันที โดยไม่ต้องต่อวงจรขับภายนอก ดังนั้น

ผู้พัฒนาสามารถควบคุมทิศทางและความเร็วได้โดยใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว 

 บอร์ด KidBright V1.5 ขึ้นไป รวมทั้ง KidBright32i สามารถขับเซอร์โวมอเตอร์ KSERVO-360 ผ่าน

พอร์ต SERVO1 และ SERVO2 โดยต้องใช้แยกไฟเล้ียง แต่ในตัวอย่างนี้จะใช้เซอร์โวมอเตอร์รุ่น KSERVO-360J 

ต่อเข้าท่ีพอร์ต OUT1 โดยไม่ต้องแยกไฟเล้ียง อาจใช้เพาเวอร์แบงก์หรือแหล่งจ่ายไฟ +5V จ่ายให้กับ KidBright ท่ี

จุดต่อ microUSB หลังจากอัปโหลดโปรแกรมแล้ว  



 การขับเซอร์โวมอเตอร์รุ่น KSERVO-360J ให้ท าการก าหนดค่ามุมในหน่วยองศาเพื่อก าหนดทิศทางและ

ความเร็วในการหมุนแกนดังนี้  

ค่าองศาท่ีก าหนด ทิศทางการหมุน ความเร็ว % 
89 - 0 หมุนตามเข็มนาฬิกา 0 ถึง 100 

90 หยุดนิ่ง 0 
91 - 180 หมุนทวนเข็มนาฬิกา 0 ถึง 100 

 

 การใช้งาน KSERVO-360J ต้องท าการติดต้ังบล็อกค าส่ังเพิ่มเติมหรือ Extension ของเซอร์โวมอเตอร์ท่ีช่ือ 

SERVO เสียก่อน 

8.1 การเพิ่ม Extension ส าหรับขับเซอร์โวมอเตอร์ (SERVO) 

 มีข้ันตอนดังนี ้

 (1) คลิกท่ีปุ่ม Extension  

 

 

 (2) เล่ือนหา Extension ของ SERVO จากนั้นคลิกท่ี Install เมื่อเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Close 



 

 

 (3) ปรากฎแถบค าส่ัง SERVO 

 

 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 

 (1) น าเซอร์โวมอเตอร์ KSERVO-360J ต่อกับขา OUT1 หรือพอร์ต 26 ดังรูปท่ี 8-1 



 

รูปที่ 8-1 ต่อเซอร์โวมอเตอร์ KSERVO-360J ที่จุดต่อ O1 (OUT1) ของบอร์ด KidBright 32i หรือ 

KidBright32 V1.5 ขึ้นไป ส าหรับทดสอบขับเซอร์โวมอเตอร์แบบหมุนได้ 360 องศารุ่น KSERVO-360J 

(2) เช่ือมต่อบอร์ด KidBright กับคอมพิวเตอร์  

(3) เปิดโปรแกรม microBlock IDE สร้างโค้ดตามโปรแกรมท่ี 8-1 บันทึกไฟล์ช่ือ KBi-KSERVO.mby 

 

โปรแกรมที่ 8-1 โค้ดของไฟล์ KBi-KSERVO.mby ส าหรับทดสอบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์รุ่น 

KSERVO-360J ของบอร์ด KidBright 32i หรือ KidBright32 V1.5 ขึ้นไป 

(4) อัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด KidBright ด้วยการคลิกปุ่ม Upload  



(5) บอร์ด KidBright จะรอท างานจากการกดสวิตช์ S1 และ S2 บนบอร์ดKidBright 

เม่ือกดปุ่ม S1 เซอร์โวมอเตอร์ KSERVO-360J หมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็ว 100% 

เม่ือกดปุ่ม S2 เซอร์โวมอเตอร์ KSERVO-360J หมุนตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็ว 100% 

เม่ือไม่มีการกดปุ่มใดๆ เซอร์โวมอเตอร์ KSERVO-360J จะหยุดนิ่ง 

ตัวอย่างที ่9 ขยายความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตของ KidBright 
 บอร์ด KidBright มีพอร์ตต่ออินพุตเอาต์พุตส าหรับเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอกจ านวนหนึ่ง เพื่อให้น าไปต่อ

ยอดสร้างโครงงานได้หลากหลายจึงน ามาใช้งานร่วมกับ iKB-1 บอร์ดขยายพอร์ตอินพุตเอาต์พุตและขับมอเตอร์

ผ่านบัส I2C ท าให้บอร์ด KidBright (ทุกเวอร์ชัน) ท างานกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตได้มากขึ้น ขับมอเตอร์ไฟตรงได้ 

2 ตัวและขับเซอร์โวมอเตอร์ได้ 6 ตัว บอร์ด KidBright มีจุดเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอกแบบ I2C อยู่ 1 ช่อง คือ 

แบบ KB chain ท่ีมี 5 ขา จึงใช้สาย KB-CHAIN เช่ือมต่อกับบอร์ด iKB-1 ได้โดยตรง ดังรูปท่ี 9-1 

 

รูปที่ 9-1 การเชื่อมต่อเพื่อใช้งานบอร์ด iKB-1 กับบอร์ด KidBright ผ่านทางจุดต่อ KB-Chain 



การเพิ่ม Extension ส าหรบับอร์ด iKB-1 

 ในการใช้งานกับบอร์ด iKB-1 ของบอร์ด KidBright จะต้องติดต้ังบล็อกค าสัง่เพิ่มเติมหรือ Extension 

ตามข้ันตอนต่อไปนี้  

 (1) คลิกท่ีปุ่ม Extension  

 

(2) เล่ือนหา Extension ของบอร์ด iKB-1 จากนั้นคลิกท่ี Install เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Close 

 



(3) ปรากฎแถบค าส่ังของ iKB-1  

 

ทดสอบการใช้งานระหว่างบอร์ด KidBright 1.5iกับ iKB-1 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 

(1) น าสาย KB-CHAIN ต่อระหว่างบอร์ด KidBright กับ iKB-1 ผ่านจุดต่อ KB-CHAIN 

(2) น ามินิบอร์ด ZX-LED ต่อกับพอร์ต 0 บนบอร์ด iKB-1 ดังรูปท่ี 9-2 

(3) เปิดโปรแกรม microBlock IDE สร้างโค้ดตามโปรแกรมท่ี 9-1 บันทึกไฟล์ช่ือ KBi-Blink on iKB-

1.mby 

 

โปรแกรมที่ 9-1 โค้ดของไฟล์ KBi-Blink on iKB-1.mby ส าหรับทดสอบขบั LED ผ่านบอร์ด iKB-1  

ของบอร์ด KidBright ทุกเวอร์ชัน 



 

รูปที่ 9-2 การเชื่อมต่อเพื่อขับ LED ผ่านบอร์ด iKB-1 ของบอร์ด KidBright 

(4) อัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด KidBright ด้วยการคลิกปุ่ม Upload  

(5) หลังจากอัปโหลดโค้ด บอร์ด KidBright จะท างานทันที ดูผลการท างานท่ีมินิบอร์ด ZX-LED 

 LED บน ZX-LED ที่ต่อเข้ากับพอร์ต 0 บนบอร์ด iKB-1 ติดกะพริบทุกๆ 1 วินาที 


