กิจกรรมเตรียมความพรอมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตเพื่อการแขงขันรอบคัดเลือก
ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สสวท.
ตามที่สสวท.กําหนดใหวันที่ 18 มิ.ย. 2548 เปนวันที่ศูนยแขงขันทั้ง 9 ศูนยจดั กิจกรรมใหทีมที่
ศูนยแขงขันคัดเลือกใหเขารวมการแขงขัน 20 ทีมในปนี้ มาเขารับการอบรมวิธีการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนตดว ยภาษาคอมพิวเตอรแบบ Text Mode โดย 10 ทีมที่สมัครแขงขันแบบขอยืมหุนยนตจากศูนย
แขงขัน ก็จะไดรับหุนยนตจากศูนยในวันนี้ และอีก 10 ทีมที่สนใจตองการไดรับการอบรมก็สามารถมาเขา
รวมกิจกรรมกับศูนยไดจากขอมูลหุนยนตทโี่ รงเรียนตางๆ นํามาใชสอนนักเรียนและสงทีมนักเรียนเขา
แขงขันในสนามตางๆ นาจะมีหุนยนตทนี่ กั เรียนนํามาใชในการแขงขันแบงออกไดเปน 4 แบบใหญๆ คือ
1. หุนยนต AX-11 ที่ใชภาษา Interactive_C ซึ่งเปนหุน ยนตที่ศนู ยแขงขันเตรียมไวให 10
ทีมที่สมัครแขงขันแบบขอใชหุนยนตจากศูนยฯ เขียนโปรแกรมแบบ Text Mode แขงขัน

2. หุนยนต Lego รุนเกาทีใ่ ชTower แบบ Serial Port ซึ่งสามารถใชภาษา Interactive_C เขียน
โปรแกรมแบบ Text Mode แขงขัน

3. หุนยนต Lego รุนใหมที่ใช Tower แบบ USB Port ที่ใชภาษา NQC เชน BricxCC 3.3
เขียนโปรแกรมแบบ Text Mode แขงขัน

4. หุนยนตทใี่ ชภาษา Basic เขียนโปรแกรมแบบ Text Mode แขงขัน

ศูนยแขงขันก็คงตองสํารวจสมาชิกทั้ง 20 ทีมวาใชหุนยนตอะไรบาง กอนที่เริ่มกิจกรรมที่ 1
ถามีหุนยนต ครบทั้ง 4 แบบ ก็คงจะแบงสมาชิกออกเปนกลุมตามแบบหุนยนตที่นํามาใชแขงขัน
แลวเริ่มกิจกรรมที่ 1- 5 โดยเริ่มจากแนะนําวิธีการติดตัง้ Firmware ใหกับหุน ยนตใหไดกอนที่จะ
เริ่มตนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต ซึ่งก็นาจะมีภาษา Interactive_C ภาษา NQC ( Bricx)
และภาษา PBasic

กิจกรรมที่ 1
การติดตั้งโปรแกรมสําหรับเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
เมื่อศูนยแขงขันสํารวจสมาชิกทั้ง 20 ทีมวาตองการใชภาษาใดสําหรับเขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนต ก็สามารถใหคําแนะนําวิธีการติดตัง้ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่ตองการใชไดดังนี้
1. การติดตั้งโปรแกรมภาษา Interactive_C ซึ่งทีมใดที่ตองการใชโปรแกรมภาษานี้ สามารถใชตัวติดตั้ง
โปรแกรมตัวนี้ IC4.30 ax.exe ไดจากซีดีที่มาพรอมกับหุนยนตไดเลย หรือเรียกใชจากซีดีการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุนยนตของสสวท. เมื่อเราติดตั้งโปรแกรม Interactive_C รุน IC4.30 ax เสร็จ
เรียบรอยแลว นอกจากจะไดเครื่องมือหรือโปรแกรมสําหรับเขียนโปรแกรมภาษาซี เครื่องมือสําหรับ
ตรวจสอบความถูกตองของโครงสรางของภาษาซี แลวเรายังไดเครื่องมือสําหรับติดตั้งโปรแกรม
Firmware สําหรับใชควบคุมหุนยนตที่ใชบอรดควบคุม 3 รุนคือ AX-11 , Handyboard และ Lego RCX
1.0 – 2.0 อีกดวย

2. การติดตั้งโปรแกรมภาษา NQC โปรแกรม Bricx Command Center Version 3.3(Build
3.3.7.7) หรือ Bricxcc เพื่อใชเขียนโปรแกรมควบคุมหุน ยนต Lego แบบ Text Mode โดยใช
Tower แบบ USB Port นักเรียนสามารถDownload โปรแกรมไดจากอินเทอรเน็ตหรือจากตัวติดตั้ง
bricxcc_setup_3377.exe ของซีดีการเขียนโปรแกรมควบคุมหุน ยนตของสสวท. เมือ่ นักเรียนติดตั้ง
โปรแกรม Brixc เสร็จเรียบรอยแลว ใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรม Robolab จากซีดีของ Legoที่ไดมา
พรอมกับหุนยนต Lego เพือ่ ใหเครื่องคอมพิวเตอรเครือ่ งนัน้ มีโปรแกรมDriver ของ Tower เพื่อให
เราสามารถใช Tower ทาง USB Port รับสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรกับตัวหุน ยนต หรือเมื่อนํา
Tower ไปตอทีP่ ort USB ของเครื่องคอมพิวเตอรที่จะใชงานเขียนโปรแกรม เมื่อโปรแกรมWindows
เรียกหาโปรแกรมDriverสําหรับตัวTower ไดจากแผนซีดี การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ของสสวท. ทุกครั้งนักเรียนจะเรียกโปรแกรม Bricx ขึ้นมาใชงาน ตองนําTower มาติดตั้งผานPort
USB กอน แลวจึงนําหุนยนต Lego ที่เปดสวิทซพรอมที่จะทํางาน มาวางไวหนาTower จึงจะ
สามารถใชงานโปรแกรมBricx เพื่อเขียนโปรแกรมภาษา NQC ไปควบคุมหุนยนตได มีขอสังเกตที่
นักเรียนเริ่มเรียนรูการเขียนโปรแกรมภาษาซีของ NQC จะตองเขียนใหถูกตองตามรูปแบบของ
ภาษา เชน การใชอักษรภาษาอังกฤษในคําสั่งจะตองเขียนตําแหนงของตัวพิมพเล็กพิมพใหญให
ถูกตอง จะตองวางลําดับของคําสั่งใหถูกตอง ไมเชนนัน้ เมื่อ Load โปรแกรมไปควบคุมหุนยนตจะมี
Popup ฟองวาคําสั่งในโปรแกรมของเราผิดพลาด

3. การติดตั้งโปรแกรมภาษาพีเบสิก ถานักเรียนใชหนุ ยนตที่ใชไมโครคอนโทรเลอรที่เปนเบสิก
แสตมป จะตองใชตัวติดตั้งโปรแกรมภาษาพีเบสิกจากแผนซีดี ที่ไดมาพรอมกับหุนยนต หรือถา
ตองการโปรแกรม Vision ใหมก็สามารถดาวนโหลดไดจากอินเทอรเน็ตจากเว็บไซด
www.inex.co.th หรือ www.parallax.com หรือจากซีดี การเขียนโปรแกรมควบคุมหุน ยนต
ของสสวท.

กิจกรรมที่ 2
การติดตั้ง Frimware ใหไมโครคอนโทรลเลอรของหุนยนต
กอนทีเ่ ราจะเขียนโปรแกรมเขาไปควบคุมการทํางานของหุน ยนต เราจําเปนตองมีการติดตั้ง
Firmware เขาไปในตัวหุน ยนตกอน แลวจึงจะสามารถเขียนชุดคําสั่งหรือโปรแกรมเขาไปควบคุม
การทํางานของมอเตอร เซนเซอรตางๆได
วิธีการติดตั้งFirmwareหุนยนตแบบที่ 1 เมื่อเราใชงานหุนยนต AX-11 ครั้งแรกจําเปนตองติดตั้ง
Firmware กอน แตเมื่อเราเปลี่ยนถานหรือปลอยใหไฟหมด Firmware ก็จะไมหาย หลังจากนํา
หุนยนตไปชารจไฟใหม ซึง่ ในบอรดนี้มวี งจรชารจไฟอยูใ นตัว ก็สามารถเขียนโปรแกรมเขาไปไดเลย
วิธีการติดตั้ง Firmware จากโปรแกรม Interactive_C เพื่อใชงานกับหุนยนต AX-11 ใหนกั เรียน
ศึกษาไดจากซีดีการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตของสสวท. ในหัวขอ Language

วิธีการติดตั้งFirmwareหุนยนตแบบที่ 2 เมื่อเราใชงานหุนยนต Lego ครั้งแรก เราจําเปนตอง
ติดตั้งFirmware ใหหนุ ยนตกอน ซึง่ หุนยนต Lego ที่มี Tower แบบ Serial Port สามารถใช
Firmware จากโปรแกรม Interactive_C ได แตถาเราเลือกใชFirmware จากโปรแกรม
Interactive_C เราจะเลือกชองโปรแกรมบน RCX ไดเพียงหนึ่งชองโปรแกรม จากที่มีทงั้ หมด 5 ชอง
โปรแกรม อันนี้คือขอจํากัดอันหนึ่งของ Firmware ตัวนี้ ในการเขียนโปรแกรม วิธกี ารติดตั้ง
Firmware จากโปรแกรม Interactive_C เพื่อใชงานกับหุนยนต AX-11 ใหนกั เรียนศึกษาไดจากซีดี
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุน ยนตของสสวท. ในหัวขอ Language

หมายเหตุ Firmware ที่ติดตั้งในหุนยนตlego จะหายไปเมื่อเราเปลี่ยนถาน ที่ตัว RCX ตองติดตั้งใหม
วิธีการติดตั้งFirmwareหุนยนตแบบที่ 3 หุนยนต Lego ที่มี Tower แบบ USB Portหรือแบบ
Serial Port ตองการนํามาใชงานเขียนโปรแกรมแบบ TEXT MODE สามารถเลือกใชโปรแกรม
NQC รุนที่สนับสนุนการใชงานผานพอรท USB เชนโปรแกรม Bricx Command Center Version
3.3(Build 3.3.7.7) หรือ Bricxcc 3.3 ซึง่ เราสามารถใชFirmware ของโปรแกรมRobolab หรือ
Firmware ที่เราติดตั้งผานโปรแกรมBricx ก็ได เชน Firm0208.lgo ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาวิธกี าร
ติดตั้งโปรแกรม Bricx ไดจากซีดีการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตของสสวท.

หมายเหตุ Firmware ที่ติดตั้งในหุนยนตlego จะหายไปเมื่อเราเปลี่ยนถาน ที่ตัว RCX ตองติดตั้งใหม
หุนยนตแบบที่ 4 ไมจําเปนตองมีการLoad Frimware เมื่อเราติดตั้งโปรแกรมภาษาพีเบสิกใน
เครื่องคอมพิวเตอร เราก็สามารถเขียนโปรแกรมภาษาพีเบสิกเขาไปควบคุมหุน ยนตผานไมโคคอน
โทรเลอรไดเลย

กิจกรรมที่ 3
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตเดินเกาะเสน
กิจกรรมตอไปนี้ ตองการใหนกั เรียนมีเวลา ในการศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมจาก
โปรแกรมตัวอยางที่เตรียมไวใหตลอดจนมีการทดสอบ ทดลองปรับแกไขโปรแกรมใหเหมาะสมกับ
หุนยนตที่ใชงานกับสนามมากๆ จึงเลือกใชสนามกระดาษ ที่ศนู ยแขงขันคงจัดหาใหทีมตางๆไดใช
ทดลองโปรแกรมไดเปนจํานวนมากทีมแขงจะไดไมตองเสียเวลารอ การนําหุน ยนตไปวิ่งในสนาม
ดังรูปภาพ

กิจกรรมที่ 3 นี้ตองการใหนักเรียนไดศึกษาโปรแกรมตัวอยางที่เตรียมไวให แลวใหทดลอง
ปรับแกไขโปรแกรมเพื่อควบคุมหุนยนตที่นกั เรียนใชงานวิง่ ตามเสนไดเร็วที่สุด โดยไมหลุดออกจากเสน
โดยหลังจากนักเรียน ติดตั้งโปรแกรมที่จะใชสําหรับเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตในเครื่อง
คอมพิวเตอรใหสามารถทํางานติดตอกับหุน ยนตไดแลว โหลดโปรแกรมFirmware เขาไปควบคุม
หุนยนตใหพรอมที่จะรับชุดคําสั่งควบคุมหุนยนต จากนั้นก็เปดโปรแกรมตัวอยางทีเ่ ตรียมไวให ทดลอง
ใชกับหุน ยนต และปรับแกไข คําสั่งใหเหมาะสมกับหุนยนตที่ใชงาน
แบบที่ 1 ใชหุนยนต AX-11 และภาษา Interactive_C ใชเซนเซอรแสง 3 ตัว
( tackline.ic )
แบบที่ 2 ใชหุนยนต LEGO และภาษา Interactive_C ใช port serial ใชเซนเซอรแสง 2 ตัว
( rcx-track.ic)
แบบที่ 3 ใชหุนยนต LEGO และภาษา Bricx 3.77 ใช port USB ใชเซนเซอรแสง 2 ตัว
( rcx-nqc1.nqc )
เนื่องจากเปนสนามคอนขางเล็ก มีการเลี้ยวเปนวงแคบ จึงตองมีการปรับแตงหุนยนตในแต
ละแบบที่ใหเหมาะสมกับสนามแขงขัน เชนหุน ยนต AX-11 เราก็จะลดจํานวนลอตรงกลางใหเหลือ
เพียง 2 ลอและปรับระยะหางระหวางลอทัง้ สองซึง่ จะทําใหมีผลตอความเร็วในการเคลื่อนที่ของ
หุนยนต เพราะยิ่งมีสว นสัมผัสกับพืน้ มากเทาใดก็จะทําใหหนุ ยนตวิ่งไดชาลง ทดลองปรับระยะหาง
ระหวางลอ เพือ่ ไมใหเคลื่อนที่เร็วเกินไป ในการวิ่งตามเสน ดังรูป

สวนหุนยนต LEGO ก็ประกอบตัวหุน ยนตใหขนาดเล็ก เพื่อใหมีความคลองตัวในการเลี้ยววงแคบ

กอนทีน่ ักเรียนทดลองปรับแกโปรแกรมตัวอยางที่ใชควบคุมหุนยนตใหเดินตามเสน
ให
นักเรียนเขาไปศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาซีหรือภาษาเบสิก จากซีดีการแขงขันเขียนโปรแกรม
ควบคุมหุน ยนตของสสวท.

หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อใหหุนยนตเดินตามเสน
1. กําหนดคาตัวแปร 2-3 ตัวสําหรับเก็บคาที่อา นไดจากแผงวงจรตรวจจับแสงสะทอนทางชองแบบ
ANALOG และกําหนดคาคงที่ สําหรับเก็บคากลางของ(สีขาว+สีดํา)/2 ที่จะใชเปนเครื่องตัดสินใจให
หุนยนตเดินตรงหรือเลี้ยววนกลับเขาหาเสน
2. สรางโปรแกรมยอยและเรียกใชโปรแกรมยอย เพื่ออานคาจากแผงวงจรตรวจจับแสงสะทอนมา
เก็บในตัวแปร ในขอที่ 1
3. สรางโปรแกรมยอย สําหรับการสั่งใหหนุ ยนตเดินหนา ,เลี้ยวซาย ,เลี้ยวขวา

4. สรางโปรแกรมหลักใหมกี ารตรวจสอบเงื่อนไข และทํางานดังตอไปนี้
5. ตรวจสอบวา แผงวงจรตรวจจับแสงสะทอนทั้งสองตัวอยูบนพื้นสีขาวหรือไม ถาใชให
หุนยนตเดินตรงไปขางหนา แลวกลับไปเริ่มตนอานคาจากแผงวงจรตรวจจับแสงสะทอนใหมอีกครั้ง
ถาไมใช ใหตรวจสอบเงื่อนไขอื่นตอไป
6. ตรวจสอบวา แผงวงจรตรวจจับแสงสะทอนทั้งสองตัวอยูบนพื้นที่สีดําทัง้ คูหรือไม ถาใช
แสดงวาเปนสีแ่ ยก ใหหนุ ยนตเคลื่อนที่ไปดานหนา 0.1 วินาที เพื่อใหพน จากจุดที่เปนสี่แยก แลว
กลับไปเริ่มตนอานคาจากวงจรตรวจจับแสงสะทอนใหมอีกครั้ง ถาไมใช ใหตรวจสอบเงื่อนไขอื่น
ตอไป
7. ตรวจสอบวา แผงวงจรตรวจจับแสงสะทอนทางขวามือตรวจจับพบสีดําหรือไม ถาใช
แสดงวาหุนยนตอยูในตําแหนงทีท่ ําใหแผงวงจรตรวจจับแสงสะทอนทางขวามืออยูบนเสนสีดํา ก็จะ
สั่งการใหหนุ ยนตหมุนตัวไปทางขวา เพื่อใหกลับไปครอมเสนสีดําเหมือนเดิม
8. ตรวจสอบวา แผงวงจรตรวจจับแสงสะทอนทางซายมือตรวจจับพบสีดาํ หรือไม ถาใชแสดง
วาหุนยนตอยูใ นตําแหนงทีท่ ําใหแผงวงจรตรวจจับแสงสะทอนทางซายมืออยูบนเสนสีดํา ก็จะสัง่
การใหหุนยนตหมุนตัวไปทางซาย เพื่อใหกลับไปครอมเสนสีดําเหมือนเดิม จากนั้นใหกระโดดไปเริ่ม
ทํางานจากขอ 2 ใหมอีกครั้ง
จากการทดลองพบวาแมจะใชสนามเดียวกันเซนเซอรแสงของหุนยนตแตละตัวมักจะสงคา
ออกมาไมเทากัน ดังนั้นจึงใหนกั เรียนทดลองปรับคาตัดสินใจ และความเร็วของมอเตอร เพื่อให
หุนยนตของนักเรียนสามารถเดินตามเสนไดเร็วที่สุด โดยไมหลุดออกจากเสนในการเลี้ยววงแคบ
เมื่อโหลดโปรแกรมที่นกั เรียนปรับแกไขเสร็จเรียบรอยใสหุนยนตแลวใหนาํ หุน ยนตไปวางบนสนาม
ทดสอบใหครอมเสนสีดํา เปดสวิตชจายไฟ หุนยนตจะเคลื่อนที่ไปตามเสนสีดํา โดยไมสนใจจุดตัด
หรือทางแยกใดๆ ถาหากหุน ยนตเกิดการหมุนตัวและเคลื่อนทีห่ ลุดออกจากเสนไป แสดงวา คาที่ใช
ในการตัดสินใจวาเปนสีดําหรือขาวอาจไมเหมาะสมกับสนามทีน่ ําหุนยนตไปทดสอบ อาจตอง
เปลี่ยนคาใหม ซึ่งตองกลับไปอานคาสีดาํ และขาวของสนามทดสอบนัน้ ใหม

กิจกรรมที่ 4
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตเดินตามเสนและเลีย้ วเมื่อพบสี่แยกตามเงื่อนไขแบบ 1
เงื่อนไข กําหนดใหหุนยนตเดินตามเสนเมื่อถึงทางแยกใหนับจํานวนแยกที่เดินผาน ถาเปนจํานวน
คี่ใหเดินเลี้ยวซาย แตถาเดินผานแยกที่เปนจํานวนคูใหเดินเลี้ยวขวา ไปเรือ่ ยๆ

แบบที่ 1 ใชหุนยนต AX-11 และภาษา Interactive_C ใชเซนเซอรแสง 3 ตัว
( turn_line.ic )
แบบที่ 2 ใชหุนยนต LEGO และภาษา Interactive_C ใช port serial ใชเซนเซอรแสง 2 ตัว
( rcx-track1.ic)
แบบที่ 3 ใชหุนยนต LEGO และภาษา Bricx 3.77 ใช port USB ใชเซนเซอรแสง 2 ตัว
(rcx-nqc2.nqc)
การทํางานของโปรแกรมชุดนี้ไดเพิ่มตัวแปรสําหรับเก็บคาจํานวนสี่แยกทีห่ ุนยนตเดินผาน
แลวนําไปสรางเปนเงื่อนไขในการเลีย้ วเมือ่ ถึงสี่แยก เนือ่ งจากหุน ยนต AX-11 ตัวใหญ แตสนามเล็ก
และแคบเมื่อเซนเซอรแสงที่เราติดตั้งไวใตตัวหุนยนตดา นลาง เมื่อตรวจพบสี่แยกแลว ใหเดินถอย
กลับหลัง และหยุด กอนที่จะสั่งเลี้ยว เพื่อวาเมื่อเลี้ยวหมุนตัวแลว เซนเซอรแสงก็จะมาอยูใน
ตําแหนงที่ครอมเสนพอดี ทําใหหุนยนตเดินเกาะเสนตอไปจนกวาจะไปเจอสี่แยกตอไป แตถา
หุนยนตตัวเล็กเชน Lego ระยะหางระหวางเซนเซอรและลอไมมากนัก เมื่อเซนเซอรแสงตรวจพบสี่
แยกแลวก็อาจสั่งใหหุนยนตเลี้ยวไดทนั ทีก็ได

กิจกรรมที่ 5
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตเดินตามเสนและเลีย้ วเมื่อพบสี่แยกตามเงื่อนไขแบบ 2
เงื่อนไข กําหนดใหหุนยนตเดินตามเสน โดยใชเซนเซอรแสงที่ติดไวดานลาง และมีเซนเซอรแสงตัว
ที่ติดไวดานหนาสําหรับอานคาสี ถาเดินผานกลองสีออ นใหเดินผานสี่แยกแลวเลี้ยวซาย แตถาเดิน
ผานกลองสีเขมใหเดินผานสีแ่ ยกแลวเลี้ยวขวา

แบบที่ 1 ใชหุนยนต AX-11 และภาษา Interactive_C ใชเซนเซอรแสง 3 ตัว
( color.ic )
แบบที่ 2 ใชหุนยนต LEGO และภาษา Interactive_C ใช port serial ใชเซนเซอรแสง 2 ตัว
( rcx-track2.ic )
แบบที่ 3 ใชหุนยนต LEGO และภาษา Bricx 3.77 ใช port USB ใชเซนเซอรแสง 2 ตัว
( rcx-nqc3.nqc )

การทํางานของโปรแกรมชุดนี้ก็เพิ่มตัวแปรสําหรับเก็บคาสีที่หนุ ยนตเดินผาน แลวนําไป
สรางเปนเงื่อนไขในการเลี้ยวเมื่อถึงสี่แยก
หมายเหตุ ตัวอยางโปรแกรมทั้งหมดนี้เปนผลงานของนักเรียนชั้นม.2 จํานวน 6 คน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่
ผานการเรียนวิชาเพิ่มเติมการเขียนโปรแกรมภาษาโลโกแลวมาเขาคายเรียนภาษาซีและหุนยนต ประมาณ 5 วัน
ในชวงปดภาคเรียน ก็หวังวานักเรียนที่สนใจตองการเรียนรูและฝกหัดการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต คงได
แนวคิดวิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต ซึ่งในการแขงขันคงตองไปฝกหัดหาความชํานาญเพิ่มเติม ให
สามารถเขียนโปรแกรมในลักษณะที่เปนอัตโนมัติ ใหหุนยนตสามารถทํางานไดเองตั้งแตเริ่มตนจนจบ
ศูนยอบรมแขงขันการเขียนโปรแกรมหุนยนตราชสีมาวิทยาลัย ป 2548

