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Robot Maker Review

กองบรรณาธิการ

 Mitu Builder คือชุดประกอบหุ่นยนต์ที่ผลิตและจ�าหน่ายโดย 
Xiaomi ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ มากมายในราคาที่ใครๆ ก็จับ
ต้องได้จากประเทศจีน ล่าสุด Xiaomi ก็สร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง 
ปล่อยหุ่นยนต์รุ่น Mitu Builder ลงสู่ตลาดประเทศจีนและได้รับ
ความสนใจในหมู่คนชอบเล่นแกดเจตเป็นอย่างมาก เพราะมันเป็น
หุ ่นยนต์ที่มาพร้อมกับการท�างานแบบบาลานซ์ หรือการทรงตัว
ด้วยล้อเพียง 2 ล้อ จากไจโรสโคปที่ติดตั้งอยู่ภายในกล่องควบคุม 
สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างอิสระที่ส�าคัญ Mitu 
Builder ยังสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชั่นบน
สมาร์ตโฟนและส่งโปรแกรมโหลดเข้าบอร์ดควบคุมไร้สายผ่าน
สัญญาณบลูทูธ เรียกว่าคุณสมบัติจัดมาเต็มขนาดนี้ เรามาดูจุด
เด่นๆ กันก่อนครับ

จุดเด่นของ Mitu Builder
• ชิ้นส่วนท�าจากพลาสติก ABS 

• ความคุมการเคลื่อนที่ได้จากแอปพลิเคชั่นของสมาร์ตโฟน

• เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมแบบกราฟิกจากแอปพลิเคชั่นของสมาร์ตโฟน

• มีไจโรสโคปส�าหรับรักษาสมดุล

• มีชิ้นต่อ 978 ชิ้น

• จุดต่อของชิ้นส่วนสามารถถอดและประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

• มีคู่มือประกอบแบบภาพวาดทีละขั้นตอนท�าให้เข้าใจได้ง่าย

คุณสมบัติ
• หน่วยประมวลผล ARM Cortex Mx32

• หน่วยความจ�าแบบแฟลช 32MB

• จุดเชื่อมต่อแบบ USB Type-C จ�าวน 4 จุด

• แบตเตอรี่ลิเธี่ยมโพลิเมอร์ 11.1V 1,700 mAh

• มีอะแดปเตอร์ไฟตรง 14V 1A

• ควบคุมไร้สายผ่านบลูทูธ 4.0

• มีล�าโพง

• มีไมโครโฟน

• อุณหภูมิท�างานปกติที่10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

• ความเร็วรอบสูงสุดของชุดเฟืองขับมอเตอร์ 170 รอบต่อนาที

• แรงบิดชุดเฟืองขับมอเตอร์ 25N.cm.

• เชื่อมต่อบลูทูธได้นาน 12 ชั่วโมง

• รองรับการเชื่อมต่อตัวตรวจจับอินฟราเรด , ตราวจจับสี, อัลตร้าโซนิก
ผ่านพอร์ต USB Type-C (ไม่มีในชุด)

• รองรับการเชื่อมต่อกับโมดูล Wi-Fi ผ่านพอร์ต USB Type-C

• ขนาดกล่องบรรจุ 38x32x9cm

แกะกล่องลองเล่นหุ่นยนต์สัญชาติ
จีนที่ดูทันสมัยและน่าเล่นมากๆ

Mitu
Builder
Robot
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แกะกล่อง Mitu Builder
 ก่อนเปิดกล่องต้องขอชมการออกแบบหน้ากล่องก่อนเลยครับว่า
ท�าออกมาได้สวยงามดียังไงก็ไม่เหมือนสินค้าที่ออกแบบมาจากประเทศ
จีนเหมือนที่เราท่านคุ้นเคย เมื่อเปิดกล่องออกมาจะพบกับบอร์ดควบคุม
ที่หน้าตาสวยงาม ขนาบด้วยชุดเฟืองขับมอเตอร์ซ้ายและขวา วางอยู่ใน
ถาดหลุม

 ภายใต้ถาดหลุมจะพบกับถุงบรรจุชิ้นต่อจ�านวน 978 ชิ้น ที่ประกอบ
ไปด้วยสลักและชิ้นส่วนเฉพาะส�าหรับประกอบเป็นหุ่นยนต์นักรบตาม
ภาพหน้ากล่อง และยังมีคู่มือแบบภาพวาดสอนประกอบหุ่นยนต์ทีละขั้น
ตอนจ�านวน 144 หน้า และที่ขาดไม่ได้คืออะแดปเตอร์ไฟตรงขนาด 14V 
1A ที่มีจุดต่อเป็นแบบ USB Type-C

 เรียกได้ว่าอุปกรณ์และชิ้นส่วนดูดีน่าเล่นและชวนให้อยากประกอบ
มาก เพราะชิ้นต่อเป็นแบบบริกและสลักพลาสติก ท�าให้เราไม่ต้องใช้
เครื่องมือใดๆ ว่าแล้วก็มาประกอบกันเลยครับ

สวิตช์เปิด-ปิด พร้อมไฟแสดงสถานะ

จุดต่อชิ้นส่วนโครงสร้าง

ไมโครโฟน

ช่องสวิตช์รีเซ็ต

ล�าโพง

ช่อง USB Type-C ส�าหรับต่อ
มอเตอร์และประจุแบตเตอรี่

ช่อง USB Type-C ส�าหรับ ต่ออุปกรณ์เสริม
และประจุแบตเตอรี่

19 cm.

28
.5

 c
m

.
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เริ่มประกอบหุ่นยนต์นักรบ
 การประกอบก็ท�าตามแบบในคู ่มือไปเรื่อยๆ เมื่อยก็พักนะครับ 
เนื่องจากการประกอบชิ้นส่วนจ�านวนมากอาจท�าให้เจ็บมือได้เหมือนกัน 

 โดยเริ่มจากประกอบเป็นขาของหุ่นยนต์ทั้งซ้ายและขวา แล้วก็ล�าตัว 
และส่วนประกอบตกแต่ง ปิดท้ายด้วยการติดตั้งล้อ สุดท้ายก็เป็นการท�า
ฐานส�าหรับประคองหุ่นยนต์ เนื่องจากหุ่นยนต์ Mitu Builder นี้เป็นหุ่น
ยนต์ 2 ล้อ โดยจะท�าการบาลานซ์เมื่อเปิดสวิตช์เท่านั้น จึงต้องมีฐานมา
ช่วยรองรับขณะปิดสวิตช์หรือชาร์จแบตเตอรี่

 เมื่อประกอบเสร็จแล้วให้ต้ังหุ่นยนต์ไว้บนฐานรองรับ แล้วชาร์จ
แบตเตอรี่เสียก่อน โดยการชาร์จให้เสียบสายจากอะแดปเตอร์ไฟตรงเข้า
ที่ช่องใดก็ได้ของ USB ทั้ง 4 ช่องบนบอร์ดควบคุม แต่เนื่องจากช่อง A 
และ B ได้ถูกจับจองโดยมอเตอร์ไปแล้ว จึงเหลือแค่ C และ D เท่านั้น เมื่อ
เสียบสายอะแดปเตอร์เข้าไป LED ใต้ปุ่มเพาเวอร์จะติดเป็นสีแดง โดย
ขณะชาร์จอยู่นี้เราจะไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะครับ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่
เต็มแล้ว LED ใต้ปุ่มเพาเวอร์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

 จากนั้นทดลองเปิดสวิตช์ (แตะเบาๆ ไม่ต้องกดแรง 1 ครั้ง) หาก
ไม่มีอะไรผิดพลาด หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเล็กน้อยและสามารถ
ทรงตัวได้เองโดยไม่ต้องใช้ฐานรองรับแล้ว เป็นอันว่าหุ่นยนต์ของเรา
พร้อมแล้วครับ

 หมายเหต ุ : ส�าหรับการประกอบตามคู่มือ บางจุดยังมีภาพการ
ประกอบไม่ตรงให้พบเจออยู่เหมือนกัน แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะชิ้นส่วนถูก
ออกแบบมาเฉพาะท�าให้คาดเดาได้ง่าย

การติดตั้งแอปพลิเคชัน
 Mitu Builder รองรับการใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS ส�าหรับ
การทดลองใช้งานนี้ผู้เขียนทดลองบน Android ส�าหรับผู้ใช้ iOS อาจมี
ขั้นตอนการติดตั้งที่ต่างจาก Android ไปบ้างเล็กน้อย โดย ณ วันที่ผู้เขียน
ได้ทดลองเล่นเจ้า Mitu Builder นี้ยังไม่มีแอปฯ ให้ดาวน์โหลดใน Google 
PlayStore จึงต้องดาวน์โหลดผ่านทางหน้าเว็บ app.xiaomi.com โดยมี
ขั้นตอนดังนี้

การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ
 ให้ท�าการสแกน QR Code จากคู่มือ ด้วยสมาร์ตโฟนเครื่องที่เราจะ
ใช้งาน เมื่อสแกนแล้วระบบจะพาเราไปเปิดเว็บเบราเซอร์ที่เป็นหน้าดาวน์
โหลดแอป (เป็นภาษาจีน) ให้กดปุ่มสีเขียวเพื่อดาวน์โหลดดังรูป

Mitu Builder
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 เมื่อดาวน์โหลดเสร็จจะถูกเก็บไว ้ที่  /storage/emulated/0/
Download/com.iqi.MiTuBuilder.apk ให้แตะเพื่อติดตั้ง ระบบ Android 
จะแจ้งว่าแอปฯ นี้มาจากแหล่งที่ไม่รู้จัก ให้เราเข้าไปตั้งค่าเลือกที่ช่อง
แหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก เพื่ออนุญาตให้สามารถติดตั้งแอปฯ ที่มาจากแหล่งที่
ไม่ใช่ PlayStore ได้ จากนั้นระบบก็จะท�าการติดตั้งจนเสร็จ

การลงทะเบียนสมาชิก
 เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรกหน้าแอปฯ จะบังคับให้เราเข้าสู่ระบบ (ปุ่ม
ภาษาจีนสีขาว) หากท่านเคยสมัครสมาชิกในเว็บ www.mi.com ไว้แล้วก็
สามารถใช้ User และ Password เดิมได้เลย แต่หากยังไม่เคยก็สมัครจาก
หน้าแอปฯ หรือจาก www.mi.com ก็ได้เช่นกัน โดยการสมัครเพียงกรอก 
User และ Password ที่ต้องการ ระบบจะส่งอีเมล์ส�าหรับการ Activate 
เข้าไปยังอีเมล์ที่เราสมัคร ให้เข้าไปคลิกลิงก์ที่ระบบส่งมาให้ก็เป็นอัน
เรียบร้อย สามารถใช้ User และ Password เข้าสู่ระบบที่หน้าแรกของ
แอปฯ ได้ทันที

การใช้งานแอปฯ
 เมื่อล็อกอินเข้าระบบเรียบร้อย สิ่งแรกที่แนะน�าเลยคือการเปลี่ยน
ภาษา ให้เข้าไปที่เมนูตั้งค่าไอคอนรูปเฟืองด้านบนขวามือ จากนั้นแตะที่
ไอคอนรูปลูกโลกด้านซ้ายมือเลือกที่ English ก็จะเห็นชื่อเมนูค�าสั่งเป็น
ภาษาอังกฤษแล้วครับ

 กลับมาท่ีหน้าแรกของแอปฯ จะเห็นว่าสถานะด้านบนแจ้งว่า 
DisConnect ให้แตะที่ปุ่มเครื่องหมายบลูทูธ ด้านบนซ้ายมือเพื่อเชื่อมต่อ
บลูทูธกับบอร์ดควบคุมหุ่นยนต์ เมื่อเชื่อมต่อส�าเร็จแถบสถานะจะเปลี่ยน
เป็น Connected พร้อมกับแสดงปริมาณคงเหลือของแบตเตอรี่ของบอร์ด
ควบคุม

Maker Review
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Programming

 ส�าหรับเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมให้หุ ่นยนต์ท�างานได้ตามท่ีเรา
ต้องการ โดยเมื่อเปิดหน้า Programming  จะมีเมนูให้เลือก 3 รายการ คือ

 Start : ส�าหรับเริ่มเขียนโปรแกรม

 Saving : ส�าหรับเรียกโปรแกรมที่เราบันทึกไว้

 Tutorial : ส�าหรับเรียนรู้การใช้งาน มีทั้งหมด 8 การเรียนรู้ซึ่งก็
ครอบคลุมทุกกลุ่มค�าสั่ง

 ส�าหรับการเขียนโปรแกรมจะเป็นลักษณะบล็อกค�าสั่งส�าเร็จรูป โดย
แบ่งเป็นกลุ่มค�าสั่งได้ 4 กลุ่มค�าสั่งดังนี้

 เมื่อสมาร์ตโฟนของเราติดต่อกับบอร์ดควบคุมส�าเร็จแล้วต่อไปมา
รู้จักกับการสั่งงานทั้ง 3 รูปแบบได้แก่

 โดยการเขียนก็เพียงลากบล็อกค�าสั่งท่ีต้องการมาวางต่อกันและ
ก�าหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมลงตัวหุ่น
ยนต์ก็แตะปุ่มเครื่องหมายสามเหลี่ยมด้านบนขวามือ หน้าจอจะแสดง
กราฟิก Programming ขึ้นมา ขณะเดียวกันไฟที่ปุ่มเพาเวอร์ของหุ่นยนต์
จะกะพริบ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จหุ่นยนต์จะท�างานตามโปรแกรมที่เราป้อน
ทันที

Route Planning

 ใช้ส�าหรับสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยการวาดนิ้วเป็นเส้นทางบนจอ
สมาร์ตโฟน แล้วกดปุ่ม       หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่เราวาด

Controller

 ส�าหรับใช้สมาร์ตโฟนควบคุมการเคล่ือนที่ของหุ่นยนต์แบบจอย
สติ๊ก โดยสามารถเลือกได้ 2 แบบคือแบบจอยสติ๊กหรือแบบใช้การเอียง
สมาร์ตโฟนในการควบคุมทิศทาง

Motion :  
คือกลุ่มค�าสั่งทางเอาต์พุตและการ
เคลื่อนที่ 

Case :  
คือกลุ่มค�าสั่งสร้างเงื่อนไข

Loop :  
กลุ่มค�าสั่งการกระท�าซ�้า

Math :  
กลุ่มค�าสั่งทางคณิตศาสตร์

Mitu Builder
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 FAQ : พอคลิกเข้าไปเป็นภาษาจีนล้วนๆ ครับเมนูอื่นๆ
 นอกจากนั้นยังมีเมนู Help ที่เป็นปุ่มเครื่องหมาย ? ด้านบน เมื่อกด
เข้าไป จะพบกับเมนูย่อยอีก 4 รายการได้แก่

 Teach : แนะน�าการใช้งานเบ้ืองต้นในส่วนควบคมุของแต่ละรปูแบบ

 Instruct : อธิบายบล็อกค�าสั่งทั้งหมด

 Build Manual : ดาวน์โหลดคู่มือการประกอบหุ่นยนต์มี 2 แบบคือ 
MituBuilder หุ่นยนต์นักรบซึ่งเหมือนในคู่มือที่แถมมาไม่ต้องดาวน์โหลด
ก็ได้ และ Rhydon ไดโนเสาร์

บทสรุป
 สรุปว่าเจ้า Mitu Builder นี้ เป็นหุ่นยนต์ที่ท�าออกมาได้น่าสนใจมาก
พอสมควร ทั้งวัสดุ รูปทรง ตลอดการทดลองเล่นเจ้า Mitu Builder ไม่มี
อาการงอแงหรือล้มหัวท่ิมให้เห็นแต่อย่างใดจัดว่าการทรงตัวน้ันดีเย่ียม
ครับ เหมาะส�าหรับครอบครัวช่วยกันประกอบและให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การ
ใช้งานและทักษะในการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ ได้โดยไม่ต้องใช้คู่มือ
แต่อย่างใด แต่ก็มีข้อเสียอยู่บางประการที่ไม่ควรคาดหวังก็คือความเร็ว
ในการเคลื่อนที่ นั่นเป็นเพราะมันต้องทรงตัวบนล้อ 2 ข้าง จึงไม่สามารถ
ท�าความเร็วได้มากนัก

 ส�ำหรบัคนทีส่นใจอยำกลองเล่นหุ่นยนต์แบบ Balancing ในรำคำ
ไม่ถึงหมืน่ ก็ลองหำในเว็บจ�ำหน่ำยสินคำ้ออนไลน์ หรือที ่ www.inex.
co.th

 กลับมาที่เมนู Setting รูปเฟืองกันอีกครั้งหลังจากที่แนะน�าให้
เปลี่ยนภาษาจากเมนูนี้ไปแล้วในช่วงต้นของบทความ ภายในมีเมนูย่อย
อีก 7 รายการได้แก่

 User : ส�าหรับการเข้าและออกจากระบบ

 Audio : ตั้งค่าระดับเสียงของหุ่นยนต์

 Engine : มีให้เลือก 2 แบบคือ

  - Balance : เป็นค่าตั้งต้นเพื่อสั่งให้ไจโรของบอร์ดท�างานเพื่อ
ช่วยในการทรงตัวของหุ่นยนต์

  - Free-control : หากเลือกค�าสั่งนี้หุ่นยนต์จะไม่สามารถทรงตัว
ได้ เหมาะกับการดัดแปลงหุ่นยนต์ในรูปทรงอื่นๆ เช่นไดโนเสาร์

 Language : เปลี่ยนภาษา

 Setting : ส�าหรับตั้งชื่อโมดูลบลูทูธในบอร์ดควบคุม และล้างค่าให้
เป็นเหมือนเดิม

 System : มีค�าสั่งย่อย 3 ค�าสั่งได้แก่ 

  - Firmware Update : อัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดของบอร์ดควบคุม 

  - Voice Data Update : อัปเดตข้อมูลเสียง

  - Version Update : อัปเดตเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่น 

 About : เกี่ยวกับข้อมูลส่วนต่างๆ เช่นเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่นและ
เฟิร์มแวร์
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