
  

 

 

  

  

 



Internet of Things (IoT)1

M5Stack

 
นี ่ค ือช ุดพ ัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร  ESP32 ที ่ม ี WiFi และบล ูท ูธก ําล ังงานต อหร ือ BLE ในต ัว มาพร อม

ก ับจอแสดงผล TFT LCD ขนาด 2 นิ ้ว ความละเอ ียด 320 x 240 พ ิกเซล บรรจ ุลงในกล องขนาด 5 x 5 เซนต ิเมตรที ่ม ี
ฐานกล องเป นแม เหล ็ก ม ีล ําโพง ปุ มกด และแบตเตอรี ่แบบประจ ุได รวมถ ึงวงจรประจ ุแบตเตอรี ่มาพร อมใช งาน

“จั ดมาเต็ มแบบสุ ด” คื อ สิ่ งที่ ทุ กท านจะได พบใน M5Stack
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 ต ิดตั ้งโมด ูลไมโครคอนโทรลเลอร  ESP32 ซ่ึ งใช ซี พ ีย ูแกนคู  Tensilica LX6 ความถี ่ 240MHz ม ีหน วยความจ ํา SRAM 512 ก ิโลไบต 
หน วยความจ ําแฟลช 4 เมกะไบต  ม ีวงจร WiFi 802.11 b/g/n HT40 และบล ูท ูธก ําล ังตํ ่า (BLE) พร อมต ิดตั ้งสายอากาศ 3D ในต ัว

 ม ีจอแสดงผล TFT LCD สี  ขนาด 2 นิ ้ว ความละเอ ียด 320 x 240 พ ิกเซล  ม ีปุ มกด 3 ปุ ม

 เชื ่อมต อพอร ต USB เพื ่อประจ ุแบตเตอรี ่และอ ัปโหลดโค ดผ านไอซี แปลงสั ญญาณ USB เป น UART ของ Silicon LAB เบอร  CP2104

 ม ีพอร ตอ ินพ ุตเอาต พ ุต 20 ขา ต อผ าน M BUS  ม ีพอร ตเชื ่อมต ออ ุปกรณ ผ านระบบบ ัส I2C, I2S, SPI และ UART 2 ช อง

 พอร ตอ ินพ ุตอะนาลอก 2 ขา ร ับแรงด ันได  0 ถ ึง +3.3V ความละเอ ียดในการแปลงสั ญญาณเป นข อม ูลด ิจ ิตอล 12 บ ิต

 ม ีวงจรแปลงสั ญญาณด ิจ ิตอลเป นอะนาลอก 12 บ ิต เอาต พ ุตต อก ับวงจรขยายเสี ยง NS4148 ก ําล ังข ับ 1 ว ัตต  และม ีล ําโพงในต ัว

 ม ีวงจรจ ัดการพล ังงานที ่ใช ช ิป EA3036 ได ไฟเลี ้ยงของระบบเป น +3.3V และ +5V

 ม ีแบตเตอรี ่ 3.7V 150mAH แบบล ิเธี ยมอ ิออนในต ัว พร อมวงจรประจ ุแบตเตอรี ่ที ่ใช ไอซี เบอร  IP5036 ผ านพอร ต USB TYPE C

 ม ีคอนเน ็กเตอร ของพอร ตอ ินพ ุตเอาต พ ุตเพื ่อต อก ับอ ุปกรณ ภายนอกและขยายระบบได 

 ม ีซ็ อกเก ็ต microSD การ ด รองร ับได สู งสุ ด 16GB

 บรรจ ุลงในกล องขนาด 5x5 เซนต ิเมตร ที ่ฐานกล องต ิดตั ้งแถบแม เหล ็ก เมื ่อวางบนพื ้นโลหะ บอร ดจะเกาะต ิดได มั ่นคง ไม ลื ่น

 พ ัฒนาโปรแกรมด วย Arduino และ ESP-IDF พร อมต ัวอย างโปรแกรมและไลบราร ีสน ับสน ุนการท ํางานจ ํานวนมาก


1. ดาวน โหลดซอฟต แวร  Arduino 1.8.5 for M5Stack :  https://pan.baidu.com/s/1kVKgaLx

2. ดาวน โหลดไลบราร ีต างๆ สํ าหร ับใช ในการพ ัฒนาโปรแกรมได ที ่ https://github.com/m5stack

3. ดาวน โหลดไดรเวอร  USB ที ่

http://www.m5stack.com/download/Driver/CP210x_VCP_Windows.zip (สํ าหรั บวิ นโดวส )
http://www.m5stack.com/download/Driver/Mac_OSX_VCP_Driver_10_6.zip (สํ าหรั บ MAC OS)
http://www.m5stack.com/download/Driver/Linux_2.6.x_VCP_Driver_Source.zip (สํ าหร ับ Linux)


