
รายวชิา  : กล่องสมองกล IPST –
MicroBox
รหัสวชิา : ง22207
ครูผู้สอน  : ครูยอดชาย  ขุนสังวาลย์



1. สู่โลกไมโครคอนโทรลเลอร์
2. หลกัการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์
3. กว่าจะมาเป็น IPST - MicroBox 
4. ความรู้เกีย่วกบัโปรแกรม Arduino(Text 
Editor + Compiler)
5. การติดตั้งโปรแกรม
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ มาจากค า 2 ค า คือ  ไมโคร 
(Micro) หมายถึงขนาดเลก็ และค าวา่ คอนโทรลเลอร์  
(controller ) หมายถึง ตวัควบคุม หรือ อุปกรณ์ควบคุม 

ดงันั้น  ไมโครคอนโทรลเลอร์ จึงหมายถึงอุปกรณ์
ควบคุมขนาดเลก็ ซ่ึงตวัอุปกรณ์ควบคุมขนาดเลก็น้ี ไดบ้รรจุ
ความสามารถท่ีคลา้ยคลึงกบัระบบคอมพิวเตอร์  กล่าวคือ 
ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์  ไดร้วมเอา ซีพีย ู, 
หน่วยความจ า และพอร์ต ต่างๆ บรรจุเขา้ไวใ้นโครงสร้าง
เดียวกนั



1. ความเลก็กะทดัรัดของอุปกรณ์
2. รองรับชุดค าส่ังต่างๆ ในการควบคุม
3. สะดวกต่อการใช้งาน



Micro

Controller ?

1. CPU 2. Memory

3. I/O 
Port

4. Bus

5. Time







ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีใชง้านทั่ว ๆ ไป

ไมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
MCS-51

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
BASIC Stamp

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
AVR

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ATmega644P





ไมโครคอนโทรลเลอรร์อบตัวเรา





ตัวอย่างการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในเคร่ืองปรับอากาศ

ตรวจสอบการเปิด

จากรีโมตหรือสวิตช์

ระบบควบคมุของเคร่ืองปรบัอากาศ

สัง่ใหค้อมเพรสเซอรท์  างาน

ตรวจสอบอุณหภูมิจาก

เซนเซอร ์กบัค่าท่ีตัง้ไว้

สัง่ใหค้อมเพรสเซอรห์ยุดท างาน

มากกว่า

ค่าท่ีตัง้ไว้

นอ้ยกว่า

ค่าท่ีตัง้ไว้

+V

220V

Compressor

Microcontroller

A/D in

Digital In

Data In

Digital Out





ชุดเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์กับกล่องสมองกล



บอร์ดควบคุมหลัก



Sensor ในชุด SCI-BOX



อุปกรณ์ย่อยส าหรบัการทดลอง



เขียนโปรแกรมด้วยภาษา BASIC

Basic Stamp Editor

Debug Terminal

Dual Data



• การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเบสิก

• สร้างบอร์ดและอุปกรณต์่อพ่วงเองได้ยาก
• โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาสูง (i-Stamp)

 ข้อด้อยของ Sci-BOX



ออกแบบฮารด์แวร์ใหม่จาก สสวท.

ต้นแบบรุ่นแรกจาก สสวท.



ต้นแบบรุ่นแรกจาก สสวท.

สวิตช์ LDR ล าโพง
ตัวต้านทานปรับคา่ได้

รีเลย์

LED + 7 Segment ต้นแบบรุ่นแรกจาก สสวท.



แผงวงจร IPST-MicroBOX

แปลง USB ==> Serial 

เครื่องโปรแกรม PX-400

พัฒนาต่อโดย inex สร้างเป็น IPST-MicroBOX



แผงวงจรขับ LED สองสี

แผงวงจรขับ LED อินฟราเรด

แผงวงจรขับล าโพงเปยีโซ

แผงวงจรขับรีเลย์แผงวงจรขับ ตัวเลข 7 ส่วน

แผงวงจรขับมอเตอร์ แผงวงจรแสดงผลและพอร์ตเอนกประสงค์

กลุ่มแผงวงจรขับเอาต์พุต



กลุ่มแผงวงจรขับเอาต์พุต

• เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลดิจิทัล
• ให้ลอจิก ‘0’ ถ้าตรวจจับคลื่น
อินฟราเรดย่านความถี่ 38kHz ได้

2 ชุด



กลุ่มแผงวงจรตรวจจับแบบอะนาลอก

แผงวงจรตรวจจับแสง

แผงวงจรตรวจจับแสงอินฟราเรด

แผงวงจรตรวจจับการสะทอ้น

แผงวงจรตรวจจับสนามแม่เหล็ก

แผงวงจรตรวจจับอุณหภูมิ โมดูลตรวจจับและ
วัดระยะทางด้วย
แสงอินฟราเรด

แผงวงจรตรวจวัดค่าความต้านทาน

โมดูลตรวจจับเสียง



กลุ่มแผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้

แผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้ ตัวตัง้

แผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้ ตัวนอน

แผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้ แบบเล่ือน

สัญลักษณ์ของ
ตัวต้านทานปรับค่าได้



IPST-Bot



เสียบโมดูลเสริมเพื่อใช้ควบคุมมอเตอร์

สวิตช์เปิด/ปิด
ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่สื่อสาร

Motor 2
Motor 1

SERVO MOTOR
ดาวน์โหลด



รูปแบบการพฒันาคอนโทรลเลอร์ในปัจจุบนั

รูปแบบที่ 1 ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์มีตัวแปลภาษา

• โมดูลส าเร็จรูป ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ภายนอก

• มี อินเตอร์พรีตเตอร์ (ตัวแปลภาษาในตัว) 

• ซอฟต์แวร์ภาษาเบสิกเขียนง่าย มีให้ใช้งานฟรี

• ใช้เวลาในการเรียนรู้น้อย พัฒนางานได้เร็ว

ราคาค่อนข้างสูงเมอืเทียบกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลูอื่น



รูปแบบการพฒันาคอนโทรลเลอร์ในปัจจุบนั

รูปแบบที่ 2 ใชไ้มโครคอนโทรลเลอรผ์่านคอมไพเลอร์

• ต้องใช้เครื่องโปรแกรมภายนอกในการโปรแกรม

• คอมไพเลอร์ภาษา C แจกฟรี

• ท างานด้วยความเร็วสูง

• ราคา(ไมโครคอนโทรลเลอร์ ) ไม่แพง

ส าหรับผู้เริ่มต้น ใชร้ะยะเวลาในการเรียนรู้นานกว่ารูปแบบที่ 



รูปแบบการพฒันาคอนโทรลเลอร์ในปัจจุบนั

รูปแบบที่ 3 ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน คอมไพเลอร์แบบซอร์สเปิด

• ไม่ต้องใช้เครื่องโปรแกรมภายนอก

• คอมไพเลอร์ภาษา C แจกฟรี

• ท างานด้วยความเร็วสูง

• ราคา(ไมโครคอนโทรลเลอร์ ) ไม่แพง

• สร้างไลบรารี่ได้เอง และมไีลบรารี่ส าหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง

จอสี 
GLCD

128x160



รูปแบบการพฒันาคอนโทรลเลอร์ในปัจจุบนั

รูปแบบที่ 3 ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน คอมไพเลอร์แบบซอร์สเปิด

• ไม่ต้องใช้เครื่องโปรแกรมภายนอก

• คอมไพเลอร์ภาษา C แจกฟรี

• ท างานด้วยความเร็วสูง

• ราคา(ไมโครคอนโทรลเลอร์ ) ไม่แพง

• สร้างไลบรารี่ได้เอง และมไีลบรารี่ส าหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง

จอสี 
GLCD

128x160



Hard Ware

 IPST-SE

โครงการ Open Source ของ Wiring



Soft Ware

 IPST-SE

Text Editor  + Compiler









เปิดโฟลเดอร์ส าหรับ Windows

ดับเบิ้ลคลิก ติดตั้ง

เปิดโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม

ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม

                



1 2 3

4 5

หลงัจากน้ีจะมี
หน้าต่างติดตัง้
ไดรเวอร ์
ห้าม Cancel

ตดิตัง้ซอฟต์แวร์



ขัน้ตอนตดิตัง้ไดรเวอร์

เพื่อให้คอมพวิเตอร์รู้จักกับบอร์ด IPST-SE



เลือกบอรด์ IPST-SE

โปรแกรม Arduino ถกูเปิด

เปิดโปรแกรมครัง้แรก



ตรวจสอบว่าเลือกบอร์ด IPST-SE แล้ว



ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม

เมื่อจบขั้นตอนนี้จะมี
หน้าต่าง ติดตั้งไดรเวอร์
ห้ามกด Cancel



ขั้นตอนติดตั้งไดรเวอร์

เมื่อจบขั้นตอนนี้จะมีหน้าต่าง ติดตั้งไดรเวอร์
ห้ามกด Cancel



โปรแกรม wiring



รูปแบบการท างานโปรแกรม wiring

void setup() 
{

}

void loop() 
{

}

ส าหรับก าหนดค่า เกิดขึน้ครั้งเดียว

โปรแกรมหลักท างานต่อเนื่อง



START

ท างานใน Setup

ท างานใน Loop

รูปแบบการท างานโปรแกรม wiring



เลือกบอร์ดที่ใช้งาน

เลือกบอร์ดเป็น IPST-SE



เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์



เลือก Serial Port ให้ตรงต าแหน่ง

เลือกพอร์ตอนุกรม



โปรแกรมแรก

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

}

void loop()
{
}



ตรวจสอบไวยกรณ์ ไม่ผ่าน

คอมไพล์

แจ้งผลว่าคอมไพล์ไม่ผ่าน



ตรวจสอบไวยกรณ์ ผ่าน

คอมไพล์

แจ้งผลว่าคอมไพล์ผ่าน



อัพโหลด

คอมไพล์อีกครั้ง

โหลดโปรแกรมไปยัง IPST-SE

คีย์ลัด Ctrl+U



ผลลัพธ์โปรแกรมที่ 1



คุณสมบัติของจอภาพ




