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Circuit Playground Classic



ร ูปที ่ 1 แสดงส วนประกอบของบอร ด Circuit Playground

1. คุ ณสมบั ติ ทางเทคนิ ค

ควบค ุมด วยไมโครคอนโทรลเลอร เบอร  ATmega32U4 ท ํางานด วยไฟเลี ้ยง +3.3V ความถี ่
ส ัญญาณนาฬ ิกา 8MHz ม ีหน วยความจ ําโปรแกรมแบบแฟลช 32 ก ิโลไบต  แรม 1.5 ก ิโลไบต 

 LED RGB แบบอนุ กรมเบอร  WS2812 (หรื อ SK6812) เรี ยกว า mini NeoPixel จํ านวน 10
ดวง ที่ แสดงผลแสงสี รุ งได 

 ติ ดตั้ งตั วตรวจจั บความเร ง 3 แกนเบอร  LIS3DH ที่ ตรวจจั บการโยนและตกกลาง
อากาศได  ทํ าให ใช งานเป นต ัวตรวจจ ับการเคลื ่อนไหวหร ือโมชั ่นเซนเซอร  (moton sensor)

 ติ ดตั้ งตั วต านทานแปรค าตามอุ ณหภู มิ หรื อเทอร มิ สเตอร เพื่ อใช วั ดอู ณหภู มิ 

 ติ ดตั้ งตั วตรวจจั บแสงเป นโฟโต ทรานซิ สเตอร เบอร  ALS-PT19-315C ตรวจจั บแสงขาวได 

 ม ีไมโครโฟนขนาดเล ็กที ่พ ัฒนาด วยเทคโนโลย ี MEMS (MicroElectroMechanical Systems)
สํ าหรั บตรวจจั บเสี ยง พร อมวงจรขยายสั ญญาณ
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 มี ลํ าโพงขนาดเล็ กสํ าหรั บขั บเสี ยง

 มี สวิ ตช กดติ ดปล อยดั บ 2 ตั วกํ าหนดตํ าแหน งซ าย (left) และขวา (right)

 มี สวิ ตช เลื่ อน 1 ตั วเพื่ อใช งานเป นอุ ปกรณ อิ นพุ ตดิ จิ ตอลแบบคงที่ 

 มี จุ ดต อพอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ต 8 จุ ด เป นจุ ดบั ดกรี ชุ บทองที่ มี รู ขนาด 4 มม. เพื่ อใช งาน
กั บสายปากคี บได  รวมพอร ตบั ส I2C, UART และอิ นพุ ตเอาต พุ ตอะนาลอก 4 จุ ดที่ ส งสั ญญาณ PWM
ออกมาได  นอกจากนั้ น ยั งใช งานเป นอิ นพุ ตสั มผั สแบบคาปาซิ ตี ฟได ด วย

 LED สํ าหรั บแสดงการทํ างานพื้ นฐาน ต อกั บขาพอร ตหมายเลข 13

 มี  LED สี เขี ยวแสดงสถานะไฟเลี้ ยง

 มี สวิ ตช  RESET

  ใช ไฟเลี้ ยง +3 ถึ ง +6V จากจุ ดต อแบตเตอรี่ ที่ เป นคอนเน็ กเตอร  JST และ +5V
จากคอนเน ็กเตอร  microUSB ที ่ร ับไฟเลี ้ยงมาจากพอร ต USB ของคอมพ ิวเตอร หร ือจากเพาเวอร แบงค 
บนบอร ดมี วงจรควบคุ มไฟเลี้ ยงคงที่ ที่  +3.3V

 ลั กษณะของบอร ดเป นแผงวงจรวงกลม เส นผ านศู นย กลาง 2 นิ้ ว

 เชื ่อมต อคอมพิ วเตอร เพื่ ออั ปโหลดโปรแกรมผ านพอร ต USB

 พั ฒนาโปรแกรมด วยภาษา C/C++ โดยใช  Arduino IDE และ code.org

ร ูปที ่ 1 แสดงส วนประกอบต างๆ ของบอร ด Circuit Playground Claassic ส วนวงจรของบอร ด
แสดงในรู ปที่  2
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ร ูปที ่ 2 วงจรของบอร ด Circuit Playground Classic
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2. ต ิดตั้ งเครื ่องมื อสํ าหร ับพั ฒนาโปรแกรม

การพ ัฒนาโปรแกรมส ําหร ับบอร ด Adafruit Circuit Playground Classic ต องเรื ่มต นด วย การต ิด
ตั้ งเครื่ องมื อทางซอฟต แวร  ประกอบด วย

1. โปรแกรม Arduino IDE เวอร ชั่ น 1.6 ขึ้ นไป

2. ไดรเวอร  USB ส ําหร ับระบบปฏ ิบ ัต ิการว ินโดวส ของบอร ด Circuit Playground Classic

3. ไลบราร ีของบอร ด Circuit Playground Classic

2.1 ติ ดตั้ งโปรแกรม Arduino IDE
การพ ัฒนาโปรแกรมส ําหร ับบอร ด Circuit Playground Classic โดยใช  Arduino IDE ต องใช เวอร ช ัน

1.6 ขึ ้นไป ส ําหร ับในที ่นี ้เล ือกใช เวอร ช ัน 1.8.2 ที ่ปร ับปร ุงและพ ัฒนาต อยอดโดย INEX ดาวน โหลดที ่
www.inex.co.th จากนั ้นท ําการต ิดตั ้งโปรแกรมเหม ือนก ับโปรแกรมที ่ใช งานบนคอมพ ิวเตอร สม ัยใหม 
คล ิก OK หร ือ Next เพื ่อตอบร ับในท ุกขั ้นตอนการต ิดตั ้ง จนการต ิดตั ้งเสร ็จสิ ้น
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2.2 ติ ดตั้ งไดรเวอร  USB

ดาวน โหลดไฟล ต ิดตั ้งได ที ่ https://github.com/adafruit/Adafruit_Windows_Drivers/releases/
download/1.0.0.0/adafruit_drivers.exe จากนั ้นด ับเบ ิลคล ิกที ่ไฟล  .exe เพื ่อเริ ่มต ิดตั ้งไดรเวอร 

เลื อกติ ดตั้ งไดรเวอร ตามค าตั้ งต นที่ กํ าหนดมาให  คลิ กปุ ม Install เพื่ อเริ่ มการติ ดตั้ งไดรเวอร 

รอจนกระทั่ งการติ ดตั้ งไดรเวอร เสร็ จเรี ยบร อย คลิ กปุ ม Close
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2.3 ติ ดตั ้งไลบรารี 

(2.3.1) เป ดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้ นมา เลื อก File > Preferences

(2.3.2) ก ําหนดพาธสํ าหรั บติ ดตั้ งไลบราร ีของบอร ด Circuit Playground ต อไปนี ้ลงในช อง Ad-
ditional Boards Manager URLs :

https://adafruit.github.io/arduino-board-index/
package_adafruit_index.json
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(2.3.3) คลิ กปุ ม OK จากนั้ นเลื อกไปที่ เมนู  Tools > Board > Boards Manager เพื่ อเริ่ มการ
ติ ดตั ้งไลบรารี ของบอร ด Circuit Playground ระบบจะเชื ่อมต อก ับเซิ ร ฟเวอร ในเครื อข ายอ ินเทอร เน็ ต
ของผู ผลิ ต Adaเพื่ อติ ดตั้ งไลบรารี และเพิ่ มชื่ อบอร ด Circuit Playground ลงในรายการของบอร ด
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(2.3.4) จากนั้ นทํ าการทดสอบดู ว า มี ชื่ อของบอร ด Circuit Playground อยู ในรายชื่ อหรื อไม 
โดยคลิ กเลื อก Tools > Board เลื่ อนรายการลงมาจนพบชื่ อ Adafruit Circuit Playground
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3. ทดสอบการทํ างาน

(3.1) เชื่ อมต อบอร ด Circuit Playground Classic เข ากั บพอร ต USB ของคอมพ ิวเตอร  บอร ดจะ
ได รั บไฟเลี้ ยง LED สี เขี ยงแสดงสถานะไฟเลี้ ยงติ ดสว าง

(3.2) ตรวจสอบหมายเลขของพอร ตเชื่ อมต อได ที่  System > Hardware > Device Manager
แล วดู ที่ รายการ Ports จะเห็ นชื่ อ Adafruit Circuit Playground (COMxx) ให จํ าหมายเลข COM ไป
ใช ในการเล ือกหมายเลขพอร ตเชื่ อมต อ

(3.3) เลื อกฮาร ดแวร  โดยไปที่ เมนู  Tools > Board > Adafruit Circuit Playground

(3.4) เลื อกพอร ตเชื่ อมต อที่ เมนู  Tools > Port เลื อกพอร ต COM ที่ ได จากขั้ นตอน (3.2)

(3.5) เป ดไฟล ทดสอบที่ เมนู  File > Example > Adafruit Circuit Playground > Demo
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(3.6) อั ปโหลดโค ดโดยคลิ กปุ ม Upload หรื อกดคี ย  Ctrl U หรื อเลื อกเมนู  Sketch > Upload
โปรแกรมจะทํ าการคอมไพล โค ดและอั ปโหลดไปยั งบอร ด Adafruit Circuit Playground

(3.7) เมื่ ออั ปโหลดโค ดสํ าเร็ จ บอร ด Adafruit Circuit Playground จะทํ างานทั นที  ให เป ดหน า
ต าง Serial Monitor ขึ้ นมา บอร ด Adafruit Circuit Playground จะส งค าของตั วตรวจจั บทั้ งหมดบน
บอร ดในขณะนั้ นมาแสดงที่ หน าต าง Serial Monitor

(3.8) ทดสอบขยั บหรื อพลิ กบอร ดไปมา ค าของตั วตรวจจั บจะเปลี่ ยนไป

(3.9) ทดสอบด วยการสร างไฟล ใหม  ไปที ่เมน ู File > New จากนั ้นทํ าการเล ือกบอร ดและพอร ต
เชื ่อมต อให เร ียบร อย

(3.10) พิ มพ โค ดต อไปนี้ 

#include <Adafruit_CircuitPlayground.h>

void setup() {}

void loop()

{

CircuitPlayground.redLED(true);

delay(1000);

CircuitPlayground.redLED(false);

delay(1000);

}

(3.11) ทํ าการอั ปโหลดโค ด เมื่ อเรี บบร อย จะเห็ น LED สี แดงที่ พอร ต 13 ติ ดกะพริ บทุ กๆ 1
วิ นาที 



Circuit Playground Classic :  11

4. การป ญหาขั้ นต นในกรณี อั ปโหลดโค ดไม ได 
ในการใช งานบอร ด Circuit Playground หากเกิ ดข อผิ ดพลาดใดๆ ก็ ตามที่ ทํ าให ผู พั ฒนาไม 

สามารถอั ปโหลดโค ดไปยั งบอร ด Circuit Playground ได  อาจแก ไขได ตามขั้ นตอนต อไปนี้ 

(4.1) ปลดการเชื่ อมต อบอร ด Circuit Playground กั บคอมพิ วเตอร 

(4.2) เป ดโปรแกรม Arduino IDE ที่ ติ ดตั้ งไลบรารี และผนวกข อมู ลเชื่ อมต อบอร ด Circuit
Playground แล ว จากนั้ นไปที่ เมนู  File > Preference ที่ หั วข อ Show verbose output during : คลิ 
กทํ าเครื่ องหมายถู กที่ ช อง Upload

(4.3) ต อบอร ด Circuit Playground เข ากั บคอมพิ วเตอร 

(4.4) ที่ โปรแกรม Arduino IDE เลื อกเมนู  Tools > Board > Adafruit Circuit Playground

(4.5) เป ดไฟล ทดสอบ โดยอาจเลื อกจากเมนู  FileE > Examples > Basics >Blink

(4.6) คอมไพล โค ด โดยคลิ กปุ ม Verify หร ือกดค ีย  Ctrl R หรื อเล ือกจากเมน ู Sketch > Verify/
Compile จะต องคอมไพล โปรแกรมทดสอบให ผ าน
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(4.7) คลิ กปุ ม Upload หรื อกดคี ย  Ctrl U หรื อเลื อกเมนู  Sketch > Upload โปรแกรมจะทํ า
การคอมไพล โค ดและพยายามอั ปโหลดไปยั งบอร ด Circuit Playground

(4.8) ในระหว างนี้ ให กดสวิ ตช  RESET บนบอร ด Circuit Playground 2 ครั้ งต อเนื่ องกั น

จะเห็ น LED สี แดงบนบอร ด Circuit Playground กะพริ บถี่ ๆ  นั่ นหมายความว า มั น
กํ าลั งเข าสู โหมดบู ตโหลดเดอร  และแสดงตํ าหน งของพอร ตเชื่ อมต อในโหมดบู ตโหลดเดอร  (ซึ่ งจะ
เป นคนละตํ าแหน งกั บโหมดรั น) จากนั้ นจะเกิ ดการอั ปโหลดโค ดต อเนื่ องจนเสร็ จ บอร ด Circuit
Playground จะทํ างานด วยการขั บ LED ที่ ขา 13 ติ ดกะพริ บทุ กๆ 1 วิ นาที  หากได ผลตามนี้  เป นการ
แสดงว า ขณะนี้ บอร ด Circuit Playground กลั บมาทํ างานได อี กครั้ ง และพร อมสํ าหรั บการอั ปโหลด
โค ดใหม ๆ  ต อไป

(4.9) เมื่ อแก ไขเสร็ จแล ว กลั บไปที่  File > Preference คลิ กปลดเครื่ องหมายถู กที่ ช อง Upload
ของหั วข อ Show verbose output during : และคลิ กปุ ม OK เพื่ อยื นยั น

ข อมู ลเพิ่ มเติ มของตั วอย างโครงงานและโค ดของ Circuit Playground ดู ได ที่ 

https://www.adafruit.com/product/3000 ในห วข อ LEARN
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