
คู่มือการใช้งาน GKB-M16 เบื้องต้น

GKB-M16 คือ มาโครแพดขนาด 16 คีย์  ที่เราสามารถตั้งค่าแต่ละคีย์ไดว้่าต้องการจะเป็นคีย์อะไร  เพื่อสะดวก
เวลาใช้งานโปรแกรมต่างๆ  ทีต่้องกดคีย์ลัดหลายๆ  คีย์  ยกตัวอยา่งเช่น คำาสั่ง Copy ( CTRL+C ) ซ่ึงต้องกดคีย์บอรด์
2 คีย์  เราก็สามารถตั้งให้กดเพียงครั้งเดียวได้   ทำาให้สะดวกและประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก

1. คุณสมบัติของบอร์ด GKB-M16
 รองรับสวิตช์ Cherry MX หรือเทียบเท่า แบบ 5 PIN  ( PCB Mounted )
 ใช้ข้ัวต่อ USB Type-C  ในการเชื่อมตอ่กับคอมพิวเตอร์
 ส่วนป้องกันของ USB  มีทั้ง  ESD Protection และ  PTC Resettable Fuse
 มี RGB LED เบอร์ WS2812B ส่องดา้นล่างบอร์ดจำานวน 4 ดวง 
 รองรับการใช้งานผ่านโปรแกรม VIA และ QMK Configurator ( ผ่าน Web Browser ) 
 PCB สดีำา Surface Finish แบบ ENIG-RoHS  

2. อุปกรณ์ประกอบในชุดของ GKB-M16
 PCB GKB-M16            1  แผ่น
 เสารองหกเหลี่ยม M3x8 mm     4  ตวั
 สกรูหัวจมสแตนเลส 304 ( ไม่เป็นสนิม ) M3x5 mm 4  ตวั
 สกรูหัวจมเตเปอร์สแตนเลส 304 ( ไม่เป็นสนิม ) M3x8 mm 4  ตวั
 ฐานรองอะคริลิคใสหนา 5 mm 1  แผ่น
 ปุ่kมซิลิโคนกันกระแทก 8x2.5 mm 4  ชิ้น
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3. การตั้งค่า GKB-M16 ด้วยโปรแกรม VIA

Firmware เริ่มต้นของ GKB-M16  จะโปรแกรม Firmware ของโปรแกรม VIA  ไปให้   เพื่อสะดวกแก่การใช้
งาน  ซ่ึงการใช้งานโปรแกรม VIA เบ้ืองต้นจะมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี

• ทำาการติดตั้งโปรแกรม VIA โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://caniusevia.com
• เลือกที่หัวข้อ Download 

• เลือกโปรแกรมตามระบบปฏิบัติการของคอมพวิเตอร์ที่ใช้  จากตัวอยา่งจะเลือกเป็นไฟล์ตดิตั้งของ Windows
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• ให้ทำาการติดตั้งโปรแกรม VIA  จากน้ันเชื่อมต่อ GKB-M16 เข้าที่คอมพวิเตอร์  และเปิดโปรแกรม VIA  จะ
เห็นหน้า Layout ของ GKB-M16 ดังรูป

• ทำาการทดสอบการทำางานของแต่ละปุ่kม  ว่ามีปัญหาหรือไม่  โดยเลือกที่ KEY TESTER และเลือกที่ Test 
Matrix ทำาการทดสอบกดปุ่kมทั้ง 16 ปุ่kม ถ้าไม่มีปัญหาจะแสดงการกดปุ่kม  ดังรูป
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• จากน้ันก็สามารถตั้งค่าคีย์  ตามทีต่้องการใช้โดยคลิกที่ปุ่kมที่ต้องการตั้งค่า  และเลือกคีย์ที่ต้องการ ดังรูป

4. ตัวอย่างการตั้งค่าเบ้ืองต้นของโปรแกรม VIA 
4.1 การปรับแต่งไฟส่องดา้นล่างบอร์ด

• เลือกที่เมนู LIGHTING โดยที่สามารถปิดไฟส่องด้านล่าง  โดยเลือกที่  Underglow Effect เปลี่ยน
เป็น  All Off  หรือเลือกเปิดไฟโดยมี Effect ตา่งๆ ให้เลือกหลายรูปแบบ  และสามารถปรับความ
สวา่งของไฟส่องดา้นล่างบอร์ดได้ที่  Underglow Brightness
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4.2 การตั้งค่าปุ่ม MACRO
• ก่อนการตั้ง MACRO จะต้องรู้ Basic Keycodes ต่างๆ ของ QMK กอ่น  เน่ืองจากเราต้อง พิมพ์คีย์

เหล่าน้ีในเข้าไปใน MACRO โดยที่สามารถศึกษาได้จาก 
https://docs.qmk.fm/#/keycodes_basic

• ตวัอย่างน้ีจะแสดงการใช้คำาสั่ง Copy ใน OS Windows  ซ่ึงปกตจิะต้องกดคีย์  CTRL ตามดว้ย  C 
ให้เลือกที่เมนู MACROS เลือก MACRO 0 ( เลือกได้ MACRO 0 - MACRO 15 ) และพิมพ์  
{KC_LCTL,KC_C}  หมายถึงกดปุ่kม CTRL ดา้นซ้ายตามด้วยอักษร C จากน้ันกด SAVE เพื่อบันทึก

                                                       แก้ไขล่าสุ่ดวันที่ 21/2/2564                                       หน้าที่ 5

https://docs.qmk.fm/#/keycodes_basic


คู่มือการใช้งาน GKB-M16 เบื้องต้น

• จากน้ันไปที่เมนู KEYMAP และเลือกที่ MACRO ดังรูป

• เลือกปุ่kมที่ต้องการให้กดเป็น MACRO 0 โดยกดเลือก M0 ดังรูป ดังน้ันทุ่กครั้งทีก่ดปุ่kม M0 ก็จะ
เป็นการใชค้ำาสั่ง Copy แล้ว
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5. การตั้งค่า GKB-M16 ด้วย  QMK Configurator ( ถ้าใช้แต่โปรแกรม VIA อย่างเดียวก็ไม่ต้องทำาข้ันตอนน้ี ) 
• การใช้ QMK Configurator จำาเป็นการตั้งค่าผา่น Web ซ่ึงสามารถทำาได้โดยเปิด Web Browser เช่น 

Google Chrome และไปที่ลิงค์ 
https://config.qmk.fm/#/gkeyboard/gkb_m16/LAYOUT_ortho_4x4

• จากน้ันจะแสดงหน้า Web ต้ังค่าของ GKB-M16 ดังรูป

• ทำาการตั้งค่าคียต์่างๆ  ตามต้องการ   จากน้ันให้กดที่ปุ่kม COMPILE ดังรูป
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• รอจนการ COMPILE เสร็จเรียบรอ้ย  ดังรูป

• จากน้ันกดที่ปุ่kม FIRMWARE ดังรูป
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• ทำาการบันทึก Firmware ที่ไดจ้ากการ COMPILE ของ QMK Configurator

• หลังจากที่ได้ Firmware มาแล้ว  การที่จะเอา Firmware ไปโปรแกรมเข้า GKB-M16 ผู้ใชจ้ำาเป็นต้องติดตั้ง
โปรแกรม QMK Toolbox  โดยการคลิกที่  Get QMK Toolbox ดังรูป

• เลือกที่ qmk_toobox_install.exe ซ่ึงเป็นไฟลต์ิดตั้งสำาหรับระบบปฏิบัตกิาร Windows ดังรูป
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• ให้ทำาการบันทึกไฟล์ตดิตั้ง   จากน้ันให้ทำาการติดตั้งโปรแกรม QMK Toolbox
• ทำาการเปิดโปรแกรม QMK Toolbox คลิกที่ปุ่kม Open เลือกไฟล์ .hex ที่ได้จากการ COMPILE ก่อนหน้าน้ี  

และเลือก MCU เป็น atmega32u4  ดังรูป

• จากน้ันให้ทำาการ  RESET  บอร์ด GKB-M16  เข้าสู่ bootloader โหมด  โดยจิ้มที่ปุ่kม RESET ใต้บอร์ด     
GKB-M16 แล้วปล่อย   ขณะเชื่อมต่อ GKB-M16 อยู่กับคอมพวิเตอร์

                                                       แก้ไขล่าสุ่ดวันที่ 21/2/2564                                       หน้าที่ 10



คู่มือการใช้งาน GKB-M16 เบื้องต้น

• เมื่อเข้าสู่ bootloader โหมด  จะเห็นข้อความสีเหลือง  ดังรูป

• จากน้ันกดปุ่kม Flash เพื่อโปรแกรม Firmware เมื่อการโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย  จะแสดงข้้อความ  ดังรูป
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6. การโปรแกรม Firmware สำาหรับใช้งานกับโปรแกรม VIA
ในกรณีที่ใช้ตั้งค่า GKB-M16  ด้วย   QMK Configurator   แล้วจะกลับมาใช้งานกับโปรแกรม  VIA อกีครั้ง

จะพบวา่โปรแกรม VIA หาอุ่ปกรณ์ไม่เจอแล้ว  ให้แก้ไขโดยทำาการโปรแกรม Firmware สำาหรับโปรแกรม VIA ใหม่
โดยมีข้ันตอนดังน้ี

• ให้ทำาการดาวน์โหลด Firmware สำาหรับโปรแกรม VIA ของ GKB-M16  จาก  https://caniusevia.com  
• เลือกที่หัวข้อ Firmware ดังรูป

• มองหาไฟล์  gkeyboard_gkb_m16_via.hex  และคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์น้ี  ดังรูป
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• ทำาการกด SAVE เพื่อบันทึกไฟล์ Firmware สำาหรับโปรแกรม VIA ดังรูป

• ให้เปิดโปรแกรม QMK Toolbox และทำาการ  RESET  บอรด์ GKB-M16  เข้าสู่ bootloader โหมด และ
ทำาการโปรแกรม Firmware ของโปรแกรม VIA ทีด่าวน์โหลดมา  ดังรูป  กจ็ะสามารถใช้กับโปรแกรม VIA ได้
เหมือนเดิม
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