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1. เร่ิมต้นการใช้งาน IPST –MicroBox
2. การเช่ือมต่อ IPST-MicroBox และการตั้ง
ค่าโปรแกรม
3. เรียนรู้การท างานของโปรแกรม Wiring
และ ภาษาซี  C 
5. การเขยีนโปรแกรมเพือ่แสดงผลเบือ้งต้น













เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์



เปิดโปรแกรม wiring



เลือกบอร์ดที่ใช้งาน

เลือกบอร์ดเป็น IPST-SE



เลือก Serial Port ให้ตรงต าแหน่ง

เลือกพอร์ตอนุกรม



1. ปิดสวติซ์ Power ทุกคร้ังทีม่ีการถอดหรือต่อสายคอม
แหล่งจ่ายไฟ  เข้ากบับอร์ด IPST MicroBox SE
2. ไม่ควรปลดหรือต่อสายสัญญาณใดๆ เข้าทีอุ่ปกรณ์ IPST-
MicroBox  SE ขณะทีเ่ปิดสวิตซ์ Power
3. ศึกษาคู่มือก่อนใช้งานอย่างละเอยีดก่อนการท าการทดลอง
ทุกคร้ัง สอบถามครูผู้สอนทุกข้อสงสัย
4. หลงัจากเสร็จส้ินการทดลอง ให้ปลดสายเช่ือมต่อ
คอมพวิเตอร์และสายของอะแดปเตอร์หรือแหล่งจ่ายไฟออก
จากวงจร IPST-MicroBox  SE  เสมอ





Wiring IDE ประกอบดว้ย 2 ส่วนที่

ส าคญัคอื เทก็ซ์เอดเิตอร์ (text editor) 

และตัวแปลภาษา C (Compiler) ซึง่
ภายในโปรแกรมมเีครือ่งมอืและ
ชุดค าส่ังทีช่่วยให้การเขยีนโปรแกรมมี
ความหลากหลายและงา่ยขึน้



ภาษาที่ โปรแกรมใช้ในโปรแกรม 

Wiring คือ ภาษา C หรือ C++  ที่มีมาการ
ปรับปรุง และดัดแปลงเหมาะส าหรับใช้
ในชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox เพื่อ
น าไปสร้างโครงงานและหุ่นยนต์อัตโนมัติ

จุดเด่นของ Wiring และการเขียน



1 2 3

Source
File

Compile Upload



1. Source File คอื กระบวนการในการพมิพ ์ หรอื
แกไ้ขชุดค าส่ังโปรแกรม (Source Code) เพือ่ส่งให้ 
IPST-MicroBox ท างานตามทีต่อ้งการ
2.Complie  คอื กระบวนในขัน้ตอนน้ีจะมกีาร
ตรวจสอบความถกูตอ้งไวยากรณข์องภาษา
โปรแกรม หากถกูตอ้งก็จะคอมไพลผ์า่น 

(แปลภาษามนุษย์ให้เป็นภาษาเคร่ือง)
3.Upload คอื กระบวนการทีน่ าชุดค าส่ังทีผ่า่น
การคอมไพลส่์งไปยงัอุปกรณ ์ IPST-MicroBox 



รูปแบบโครงสร้างโปรแกรม wiring

#include<ipst.h> // การเรียกใช้ไลบรารี
void setup() 
{

ส าหรับก าหนดค่า เกิดขึน้ครั้งเดียว
}

void loop() 
{

โปรแกรมหลักท างานต่อเนื่อง
}



START

ท างานใน Setup

ท างานใน Loop

รูปแบบการท างานโปรแกรม wiring





#include <ipst.h> 
void setup ()
{
glcd(0,0,"Hello World");

}
void loop ()
{
}

Hello.pde

โปรแกรม Hello



ตรวจสอบไวยากรณ์ (การแปลภาษา)

คอมไพล์

แจ้งผลว่าคอมไพล์ผ่าน



อัพโหลด

คอมไพล์อีกครั้ง

โหลดโปรแกรมไปยัง IPST-SE

คีย์ลัด Ctrl+U



ผลลัพธ์โปรแกรมที่ 1



คุณสมบัติของจอภาพ



ค าสั่ง GLCD (การแสดงผลลพัธ์ทางจอภาพ)

glcd   แสดงข้อความที่จอ GLCD ได้ 21 ตัว 16 บรรทัด (ในขนาด size 1)

รูปแบบ

void glcd (x,y,*p,...)
พารามิเตอร์

x คือ  ต าแหนง่บรรทัดมีค่าตั้งแต่      0 - 15
y คือ  ต าแหน่งตัวอักษรมีค่าตั้งแต่   0 - 20
*p คือ  ข้อความที่ต้องการน ามาแสดง



ค าสั่ง GLCD (การแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ)

ค่าพิเศษ
%d แสดงตัวเลขจ านวนเต็มในช่วง -32,768 ถึง 32,767
%h แสดงตัวเลขฐานสบิหก
%b แสดงตัวเลขฐานสอง
%l  แสดงตัวเลขจ านวนเต็มในช่วง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
%f  แสดงผลตัวเลขจ านวนจริง (แสดงทศนิยม 3 หลกั)



การแสดงผลตัวเลข

glcd(0,0,"%d",100);



byte

0-65535 (unsigned int)word

0-255 (unsigned char)

0-1boolean True False

-32768 ถึง 32767int

-128 ถงึ 127char

-3.4 x 1038 ถงึ 3.4 x 1038 float

หาข้อมูลเพิ่มเตมิจาก reference

ตัวแปรใน Wiring



glcd
setTextColor (ค ำสั่งก ำหนดสีให้กับตัวอักษร)
setTextBackgroundColor (ค ำสั่งใส่กรอบสใีห้กับตัวอักษร)
glcdFillScreen (ค ำสั่งก ำหนดสีพื้นหลังของจอภำพ)
glcdMode (ค ำสั่งก ำหนดทิศทำงกำรแสดงตัวอักษร)
setTextSize (ค ำสั่งก ำหนดขนำดตัวอักษร)
glcdClear (ค ำสั่งล้ำงจอภำพ)

glcdPixel

glcdRect

glcdFillRect

glcdLine

glcdCircle

glcdFillCircle
glcdArc

ไลบรารี่ ของ GLCD



setTextColor(COLOR)

unsigned   color[]={

 GLCD_RED,

 GLCD_GREEN,

 GLCD_BLUE,

 GLCD_YELLOW,

 GLCD_BLACK,

 GLCD_WHITE,

 GLCD_SKY,

 GLCD_MAGENTA

};

ตัวอย่าง
#include <ipst.h>

void setup()

{

setTextColor(GLCD_WHITE);

glcd(0,0,"Hello");

setTextColor(GLCD_GREEN);

glcd(1,0,"World");

}
void loop()

{

}

ค่าสีตัวอักษร



setTextBackgroundColor(COLOR)

unsigned   color[]={

 GLCD_RED,

 GLCD_GREEN,

 GLCD_BLUE,

 GLCD_YELLOW,

 GLCD_BLACK,

 GLCD_WHITE,

 GLCD_SKY,

 GLCD_MAGENTA

};

ตัวอย่าง
#include <ipst.h>

void setup()

{

setTextBackgroundColor(GLCD_RED);

setTextColor(GLCD_YELLOW);

glcd(0,0,"Hello World");

}
void loop()

{

}

ค่าสีพื้นหลังตัวอักษร



glcdClear()

ตัวอย่าง
#include <ipst.h>

void setup(){}

void loop()

{

glcdClear();

sleep(500); 

glcdFillScreen(color[0]);

sleep(500);

glcdFillScreen(color[1]);

sleep(500);

glcdFillScreen(color[2]);

sleep(500);

}

เคลียร์หน้าจอ

glcdFillScreen(COLOR)

เทสีลงบนหน้าจอทัง้หน้า



glcdMode หมุนหน้าจอ ปกตเิป็น Mode 0
ตัวอย่าง

#include <ipst.h>

void setup(){}

void loop(){

glcdMode(0);

glcd(0,0,"Mode 0");

sleep(1000);

glcdMode(1);

glcd(0,0,"Mode 1");

sleep(1000);

glcdMode(2);

glcd(0,0,"Mode 2");

sleep(1000);

glcdMode(3);

glcd(0,0,"Mode 3");

sleep(1000);

}



setTextSize ปรับขนาดตัวอกัษร เป็นเท่าตวั
ถ้าไม่ก าหนดขนาดเป็น 1 เท่า

ตัวอย่าง
#include <ipst.h>

void setup(){}

void loop(){

setTextSize(1);

glcd(0,0,"1x");

setTextSize(2);

glcd(0,2,"2x");

setTextSize(3);

glcd(0,3,"3x");

setTextSize(4);

glcd(1,0,"4x");

setTextSize(5);

glcd(1,2,"5x");

}



#include <ipst.h> 
void setup ()
{
glcd(0,0,“Welcome To");   //แสดงข้อควำมในบรรทัดที่ 0 วรรคท่ี 0
glcd(1,0,“IPST-MicroBox”); //แสดงข้อควำมในบรรทัดที่ 1 วรรคที่ 0

}
void loop ()
{
}

Test1.pde

โปรแกรม 1



โปรแกรม 2#include <ipst.h> // include file for IPST-SE
void setup()
{

setTextColor(GLCD_RED); //ก ำหนดสีตัวอักษรเป็นสีแดง
  setTextSize(3);         //ก ำหนดขนำดตัวอักษรคือ 3
  glcd(0,0,"Welcome To");
setTextSize(1);         //ก ำหนดขนำดตัวอักษรคอื 1

  glcd(1,0,"IPST-MicroBox");
}
void loop()
{
} Test2.pde



โปรแกรม 3#include <ipst.h> // include file for IPST-SE
void setup()
{

setTextBackgroundColor(GLCD_BLUE); //ก ำหนดสีกรอบตัวอักษรเป็นสีน้ ำเงิน
setTextColor(GLCD_RED); //ก ำหนดสีตัวอักษรเป็นสีแดง

  setTextSize(3);         //ก ำหนดขนำดตัวอักษรคือ 3
  glcd(0,0,"Welcome To");
setTextSize(1);         //ก ำหนดขนำดตัวอักษรคือ 1

  glcd(1,0,"IPST-MicroBox");
}
void loop()
{
}

Test3.pde



โปรแกรม 3#include <ipst.h> // include file for IPST-SE
void setup()
{
glcdFillScreen(GLCD_BLUE); //ก ำหนดสีพื้นหลังเป็นสีน้ ำเงิน
setTextColor(GLCD_RED); //ก ำหนดสีตัวอักษรเป็นสีแดง

  setTextSize(3);         //ก ำหนดขนำดตัวอักษรคือ 3
  glcd(0,0,"Welcome To");
setTextSize(1);         //ก ำหนดขนำดตัวอักษรคือ 1

  glcd(1,0,"IPST-MicroBox");
}
void loop()
{
}

Test3.pde



โปรแกรม 4#include <ipst.h> // include file for IPST-SE
void setup()
{
glcdFillScreen (color[2]);   //ก ำหนดสีพื้นหลังแบบ Array 0-7
setTextColor(GLCD_RED); //ก ำหนดสีตัวอักษรเป็นสีแดง

  setTextSize(3);         //ก ำหนดขนำดตัวอักษรคือ 3
  glcd(0,0,"Welcome To");
setTextSize(1);         //ก ำหนดขนำดตัวอักษรคือ 1

  glcd(1,0,"IPST-MicroBox");
}
void loop()
{
}

Test4.pde



1. จงบอกความส าคัญของโปรแกรม 
Wiring IDE

2.จงบอกหลักการท างานของ Wiring ใน
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
3. ให้นักเรียนเขียนชุดค าส่ังโปรแกรม
ในการแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพโดยมี
รายละเอียดดังนี ้

- มีการแสดงห้องเรียน



ตัวอย่างการ
แสดงผลลัพธ์

Room No 1/1

Group 10
1. Jame
2. Ann
3. Bell
4. Jo




