
Workshop Block-Set

ที่มาของ Block-Set

เรียนรู้วิธีการสร้างระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ จะต้องใช้เวลาการเรียนรู้มาก (Learning Curve) 
เพราะม-นประกอบไปด้วยศาสตร์หลายอยร์หลายอย่าง มารวมๆก-น

1. อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ตร์หลายอย่อรู้จ-กอุปกรณ์ ์ และ วิธีการนำาไปใช้
2. การเขียนโปรแกรม ท-ง้ syntax ท-้ง รูปแบบภาษา ที่นำาไปใช้ ต้องคุ้นเคยและแก้ป -ญหาได้
3. ไอเดียสร้างสรรค์ สิง่น้ี ต้องรู้ ต้องเห็นให้มาก ถึงจะเข้าใจ และเกิดไอเดียนำาไปประยุกต์ได้

ด-งน-้นกวร์หลายอย่าผู้เร่ิมต้นจะเข้าใจ ทุกเร่ืองได้ ต้องใช้เวลามาก มีหลายคนอาจจะยอมแพ้ไปกร์หลายอย่อน หรือ มารีบห-ดเรียนรู้ 
ตอนที่จะใช้คิดวร์หลายอย่ามีต-วอยร์หลายอย่างเยอะในเน็ท  ม-นก็ไมร์หลายอย่ท-นแล้ว เน่ืองด้วยเหตุผลต้องใช้เวลาการเรียนรู้มากด-งกลร์หลายอย่าว
 
จากประสบการณ์ ์ที่ทางผมจ-ด workshop อบรม arduino เบ้ืองต้น มาหลายคร-้ง ทำาให้เข้าใจเวลาสร์หลายอย่วนใหญร์หลายอย่ที่ใช้
ไป สร์หลายอย่วนมากจะเสียเวลาไปก-บ การตรวจสอบการตร์หลายอย่อวงจรของผู้อบรม และ การเขียนโปรแกรม ผู้ศึกษาที่ย-ง
จดจำา syntax ไมร์หลายอย่ได้ ไมร์หลายอย่เข้าใจเร่ืองประกาศต-วแปร ทำาให้ workshop อาจใช้เวลาหลายช-่วโมง ด-งน-้นคนทีเ่พ่ิงเข้า
มาห-ดเขียนโปรแกรมเลย จะทำาให้เข้าใจสร์หลายอย่วนน้ีได้เลยเป็นเร่ืองยากมาก 

อุปกรณ์ ์ชุดน้ี ต-้งใจจะทำาให้ผู้เร่ิมต้น ได้ศึกษาการควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้อยร์หลายอย่างรวดเร็ว โดยต-ด
สร์หลายอย่วนของตร์หลายอย่ออุปกรณ์ ์ลงไป ใช้เป็น shield สำาหร-บชุดทดลอง Fun Basic I/O Shield บน Arduino และ ใช้ 
ArduBlock แทน การเขียน code แบบเดิม เพ่ือลดเวลาการผิดพลาดในการ Debug โปรแกรมลง

คำเเตืออน 

Ardublock เป็นการเขียนโปรแกรม แบบ script  เมื่อเข้าใจควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย 
Workshop น้ีแล้ว ผู้ศึกษาก็ต้องไปขยายผลตร์หลายอย่อ  ไปศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง ไมร์หลายอย่วร์หลายอย่าจะ
เป็น c/c++ ม-นจะ ยืดหยุร์หลายอย่นกวร์หลายอย่า สามารถเขียนโปรแกรม ควบคุมอุปกรณ์ ์ได้มากกวร์หลายอย่า ชุด shield ที่
ออกแบบไว้



Fun Basic I/O

เปน็ชุดทดลอง ทีร่วมก-บในรูปแบบ shield ของ arduino ในการฝึึกหัดการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบไปด้วย�����กห-ดการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ประกอบไปด้วย

• LED 8 ดวง 
• 7-Segment 3 หล-ก
• ปุร์หลายอย่มกด 4 ดวง
• Light Sensor 1 ชุด
• Temperature Sensor 1 ชุด
• Potentiometer 1 ชุด 



Ardublock 

ArduBlock เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  ที่ใช้การเขียนโปรแกรมในรูปแบบกราฟิิก   (Graphical 
Programming Language) ลาก คลิก และวาง แทนการเขียนโปรแกรมด้วย code ที่ละบรรท-ด เพ่ือลดความซ-บ
ซ้อนเกินความจำาเปน็ของผู้เร่ิมศึกษา ไมโครคอนโทรลเลอร์
Ardublock ถูกพ-ฒนาโดยนาย David Li โดยพ-ฒนาตร์หลายอย่อมาจาก OpenBlocks ของ Media Lab MIT ซ่ึงพ-ฒนาบน 
Java เชร์หลายอย่นเดียวก-น จึงทำา ให้ OpenBlock ก-บ Arduino เช่ือมตร์หลายอย่อก-นได้ดี โดย OpenBlock ถูกนำา ไปใช้ใน 
App Inventor เชร์หลายอย่นก-น จงึทำาให้ หน้าตาเหมือนก-น โดยไมร์หลายอย่ต้องสงส-ย ซ่ึงนอกจาก OpenBlock แล้ว ย-งมี Scratch 
ทีมี่หน้าตา หล-กการเดียวก-นเลย ซ่ึงก็มาจาก เชร์หลายอย่นเดียวก-น

 

การโปรแกรมภาษา ด้วยภาพกราฟิิก จะทำาให้เราเข้าใจโปรแกรมเป็นโมดุลภาพ จะเข้าใจวร์หลายอย่าแตร์หลายอย่ลร์หลายอย่ะโมดุลควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  ซ่ึงทำาให้ผู้ทีไ่มร์หลายอย่มีท-กษะทางคอมพิวเตอร์ หรือ อยูร์หลายอย่ในสายงาน
เกี่ยวข้องก-บคอมพิวเตอร์ ได้เร่ิมต้นศึกษาเขียนโปรแกรมบน ไมโครคอนโทรลเลอร์ และ Arduino ได้รวดเร็วย่ิง
ข้ึน 

https://github.com/taweili


Bricks ในสร์หลายอย่วนน้ีทางเราได้ทำา Block ข้ึนมาใหมร์หลายอย่ ช่ือ Ayarafun BlockSet สำาหร-บคนทีใ่ช้ ArduBlock ซ่ึงจะชร์หลายอย่วย
ให้เราได้ทดลองอะไรได้อยร์หลายอย่างรวดเร็วย่ิงข้ึน

บล็อกของ Hardware 

บล็อกอร์หลายอย่านคร์หลายอย่าจาก Sensor



การติดตั้ง

Ardublock เปน็โปรแกรมประเภท Third-party จะทำางานรร์หลายอย่วมก-บ Arduino 
1. ดาวน์โหลดไฟิล์ ardublock-all.jar จาก ArduBlock หรือ ถ้าใช้ ArduBlock
2. คลิก เมนู Open / Preferences  จากน-้นมองหา "Sketchbook location"

3. สร้าง Path  "/tools/ArduBlockTool/tool/" อ้างอิงจากใน "Sketchbook location" แล้วนำาไฟิล์ 
ardublock-all.jar ใสร์หลายอย่ในโฟิลเดอร์ ด-งกลร์หลายอย่าว

ต-วอยร์หลายอย่าง สมมติวร์หลายอย่า ผู้ใช้ช่ือ “[user]”
• สำาหร-บ Mac, /Users/[user]/Documents/Arduino/tools/ArduBlockTool/tool/ardublock-all.jar
• สำาหร-บ Linux, /home/[user]/sketchbook/tools/ArduBlockTool/tool/ardublock-all.jar
• สำาหร-บ Windows, C:\Users\[user]\Documents\Arduino 

*ต-วอ-กษรเล็กใหญร์หลายอย่มีผลนะคร-บ



Ex 1. Blinky LED (\example\01.Basics\01.Blink.abp)
Blinking LED คือ ไฟิกระพริบ การห-ดเขียนโปรแกรม เราจะเร่ิมต้นทดสอบการเขียนโปรแกรมงร์หลายอย่าย ให้ได้ 
Output ออกมาอยร์หลายอย่างรวดเร็ว เหมือนก-บ ในทางคอมพิวเตอร์เราจะเขียนโปรแกรม “Hello World”  ให้
คอมพิวเตอร์สร์หลายอย่งข้อความออกมาท-กทายทางจอภาพให้เร็วที่สุด ก็เพ่ือให้เราคุ้นเคยก-บการเขียนโปรแกรมกร์หลายอย่อน 

Sketch with Block
วิธีการใช้งาน ArduBlock คำาส-่งในบล็อกจะเปน็รูปแบบภาพ ลากมาประกอบก-น
โดยทุกโปรแกรม จะต้องมี Loop “do ...”  หรือ Program “setup... loop...” ด-งภาพ

Block Program  จะมีสร์หลายอย่วน Setup เพ่ิมข้ึนมา เพ่ือให้สามารถ initial คร์หลายอย่าตร์หลายอย่างๆ ซ่ึงในโปรแกรมจะเข้าไปสร์หลายอย่วนของ 
Setup แคร์หลายอย่คร-้งแรกคร-้งเดียว สร์หลายอย่วน loop จะเป็นสร์หลายอย่วนที่บรรจุโปรแกรมการทำางานหล-ก
Block Loop จะเปน็ Block ที่ต-ดสร์หลายอย่วน setup เข้าไป จะเปน็สร์หลายอย่วนทีบ่รรจโุปรแกรมการทำางานหล-ก
ในหน่ึงโปรแกรมจะมี Loop ได้เพียงช้ินเดียว

จากน-้น ใน Ayarafun BlockSet เลือกบล็อก LED ใสร์หลายอย่ในบล็อก Loop ด-งรูป ให้เราต-้งคร์หลายอย่า status วร์หลายอย่าจะให้ LED 
เปดิไฟิ (ON) และ ปิดไฟิ (OFF) ในหน่ึงบล็อกคือ หน่ึงคำาส-ง่



สำาหร-บไฟิกระพริบ คือการเปิดไฟิ  หนร์หลายอย่วงเวลาให้ไฟิติด และ ปิดไฟิ หนร์หลายอย่วงเวลาให้ไฟิด-บ ด-งรูป จะทำางานจาก 
บล็อกแรกกร์หลายอย่อน และ ทำางานที่บล็อกถ-ดไป

เอาลร์หลายอย่ะคร-บ ตอนน้ีเราได้ไฟิกระพริบแล้ว

Ex 2. Blinky LED II – Too Fast, Too Slow
รอบน้ี เราต-้งโจทย์งร์หลายอย่ายๆ จะทำาอยร์หลายอย่างไงให้ ไฟิม-นกระพริบ ม-นกระพริบช้าหรือเร็วข้ึนได้ ไฟิจะติดนาน หรือ ช้า 
เกิดจากจ-งหวะการหนร์หลายอย่วงเวลา
ฉะน-้น ถ้าเราอยากเปล่ียนให้ม-นกระพริบเร็วหรือช้า ให้เปล่ียนคร์หลายอย่า ที่ตร์หลายอย่อท้าย Block Delay จาก 1000 เป็นคร์หลายอย่า 
250

แล้ว Upload เข้าไปย-งบอร์ด ไฟิจะกระพริบถ่ีข้ึนแล้วนะคร-บ
มาถึงตอนน้ี เรามาลองเพ่ิมเติมอีกนิดหนร์หลายอย่อยคร-บ ถ้าอยากจะให้กระพริบทีต่ำาแหนร์หลายอย่งอ่ืน แคร์หลายอย่เปล่ียนจาก Pin#  13 
ไปเป็น Pin อ่ืน 6-13 



Ex. 3.1 LED Chasing (\example\01.Basics\02.ledChasing.abp)

ไฟิว่ิง ไฟิดาวตก จะเป็นไฟิที่เราเห็นได้ท-่วๆไป ตามหล-กการ ม-นการเปิดปิดไฟิ แบบมีทิศทาง สมมติวร์หลายอย่าม-นว่ิง
ไปข้างหน้า ดวงที่อยูร์หลายอย่ข้างหน้าถ-ดไปจะสวร์หลายอย่าง ดวงที่อยูร์หลายอย่ตามหล-งจะด-บไป จึงทำาให้ออกมาเป็น Sketch Block ด-ง
รูป

ลอง Upload ดู ตอนน้ี เราจะได้ ไฟิว่ิงแบบ 3 ดวง คร-บ ลองคิดดูวร์หลายอย่า ถ้าจะทำาไฟิว่ิง มากกวร์หลายอย่า 3 ดวง block จะตร์หลายอย่อ
ยาวไปขนาดไหน



Ex 3.2 LED Chasing V2
จากต-วอยร์หลายอย่างที่ผร์หลายอย่านมา จะเห็นวร์หลายอย่า ถ้าจะทำาไฟิว่ิง 8 ดวงบล็อกโปรแกรมเราจะยาวมาก มาถึงต-วอยร์หลายอย่างน้ี เราจะบอก
เทคนิคการเขียนโปรแกรมก-นบ้าง
จากบล็อกด-งกลร์หลายอย่าว เราจะเห็นไอเดียวร์หลายอย่า ไฟิว่ิง จะเกิดจากการเปิดไฟิดวงที่ 1 หนร์หลายอย่วงเวลา และ ปิดไฟิดวงที่ 1 ใน
ขณ์ ะเดียวก-น ก็เปดิไฟิ ดวงถ-ดไปด้วย

ซ่ึงจะเห็นวร์หลายอย่า ม-นเป็นกระบวนการซำ้าๆ ซ่ึงใน ArduBlock มีฟิ -งก์ช-่นสำาหร-บเรียกใช้งานซำ้าๆ ช่ือบล็อกวร์หลายอย่า Repeat 
โดย Block Repeat จะมีอยูร์หลายอย่สามรูปแบบ



Block Repeat

1. Repeat แบบกำาหนดจำานวนคร-้ง
2. Repeat and count ต-้งคร์หลายอย่าต-วแปร และ กำาหนดจำานวนคร-้งได้
3. Repeat between ต-้งคร์หลายอย่าต-วแปร และ กำาหนดจุดเร่ิมต้น และ สิ้นสุดได้

ซ่ึงทีเ่หมาะสมก-บงานน้ี นร์หลายอย่าจะ repeat between โดยเราต-้งช่ือ ตัวแปร (variable) ช่ือ ledPin แทนคร์หลายอย่า 6 ถึง 13 
และในสร์หลายอย่วนของ ชร์หลายอย่องคำาส-ง่ (command) เรานำา block ที่ควบคุมไฟิ เปดิ และ ปดิ ใสร์หลายอย่ลงไป ในตอนน้ี ไฟิจะว่ิงจาก
ตำาแหนร์หลายอย่ง D6 ถึง D13 ได้แล้ว

ทิศทางไฟวิ่ง
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