
Circuit Playground

Expr
ess

การผสมผสานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

และการเขียนโปรแกรมทีสมบูรณ์แบบ 

มเีซนเซอรท์ีให้ใช้งานบนบอร์ดมากมาย 

ในรูปร่างทรงกลมทีลงตัว

กฤษดา ใจเย็น
อนิโนเวตีฟ เอก็เพอรเิมนต์





เขียนโค้ดด้วย Microsoft makecode



เขียนโค้ดด้วย CircuitPython

https://codewith.mu/en/download



เขียนโค้ดด้วย Arduino

https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express/set-up-arduino-ide



คุณสมบัติของ Circuit PlayGround Express

❏ CPU ATSAMD21 ARM Cortex M0 รันทีแรงดัน 3.3V ความถี 48MHz
❏ หน่วยความจําภายนอก 2MB ไว้เก็บโค้ดและไลบรารี
❏ เชือมต่อผ่านพอร์ต micro USB สําหรับดาวน์โหลดดีบักและจ่ายไฟ 
❏ LED NeoPixel 10 ดวง
❏ เซนเซอร์วัดความเอียง 3 แกน (accelerometer) 
❏ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
❏ เซนเซอร์วัดแสง (ประยุกต์เปนตัววัดสีหรือวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้)
❏ เซนเซอร์วัดเสียง (ไมโครโฟน MEMS:MicroElectro-Mechanical Systems) 
❏ ลําโพงขนาดเล็กพร้อมวงจรขยาย Class D
❏ สวิตช์กดติดปล่อยดับ 2 ตัว A และ B สวิตชร์ีเซตตัวจิวอีก 1 ตัว
❏ สวิตช์เลือน 1 ตัว 
❏ อินฟราเรดรับ/ส่ง สามารถใช้สือสารระหว่างบอร์ดและตรวจจับวัตถุด้านหน้าได้
❏ ขาพอร์ตอินพุต/เอาต์พุต 8 ขาทีสามารถใช้ปากคีบหรือขันสกรู ใช้งานได้
❏ มีพอร์ตสือสารอนุกรม I2C และเปนขาอะนาลอกและขา PWM
❏ ขาพอร์ต 7 ขาสามารถใช้เปนสวิตช์สัมผัสและ 1 ขาเปนอะนาลอกเอาต์พุตแท้ๆ
❏ LED แสดงสถานะการจ่ายไฟ LED สีแดงสังควบคุมด้วยขา 13
❏ USB สามารถจําลองการทํางานเปน เมาส์ คีย์บอร์ด จอยสติกหรือพอร์ตอนุกรมได้



ขัวต่อ Battery แบบ JST

ขัวต่อแบตภายนอก

พร้อมวงจรปองกันกลับขัว

รองรับแรงดันไม่เกิน 6V 



CPU ATSAMD21

CPU ATSAMD21-G18A

ทํางานทีแรงดัน 3.3V

ARM Cortex M0

ความถี 48MHz



2M Flash Memory

หน่วยความจํา Flash แบบ SPI

เก็บโค้ดโปรแกรมและไลบรารี

ขนาดความจุ 2MByte

มองเปนไดรฟทีคอมพิวเตอร์



LED แสดงผล

LED สีเขียวแสดงไฟเข้า LED สีแดงต่อขา 13



LED NeoPixel

LED NeoPixel 10 ดวง

วางอยู่รอบๆ บอร์ด

แสดงสี RGB ตามใจชอบ

โหมด Bootloader แสดงสีเขียว



ลําโพง

ลําโพงจริงๆ ให้เสียงดีกว่าเปยโซ

ต่อกับขา A0 เปนขา PWM

ใช้วงจรขยายเสียง Class D



เซนเซอร์แสง : Light Sensor

ใช้ชิป ALS-PT19

ให้ค่าในช่วง 0-1023

เชือมต่อทีขาพอร์ต A8



เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 

ใช้เทอร์มิสเตอร์แบบ NTC

อ่านค่าอะนาลอกแล้วคํานวณอีกที

เชือมต่อกับขาพอร์ต A9

ถ้าเขียนด้วย MakeCode 
ค่าเปนองศาเซนเซียส



ไมโครโฟนประสิทธิภาพสูง

ใช้วัดค่าความดังของเสียง

มี Library เพือให้อ่านค่าได้ง่าย

ใช้ไมโครโฟนเทคโนโลยี MEM



เซนเซอร์วัดความเร่ง 3 แกน

ตรวจจับความเอียง 

สือสารผ่าน I2C บัส

การเขย่า เคาะ 



Capcitive touch

ตรวจจับการสัมผัสขา โดยไม่ต้อง
ต่ออุปกรณ์เพิม

มีไลบรารีรองรับ

ได้ทุกขายกเว้น A0



สวิตช์อินพุต (กดติดปล่อยดับ)

เรียกว่าปุม A และ B

เมือกดให้ลอจิก HIGH

ใช้ขาพอร์ต D4 และ D5



สวิตช์ RESET

สําหรับ MakeCode 
กด 1 ครังเข้า Bootloader
กด 2 ครังเปนการ Reset



สวิตช์เลือน

ต่อเข้ากับขา D7

เลือนไปซ้ายขา D7 จะลอย

เลือนไปขาเปนการต่อลงกราวด์



อินฟราเรด ตัวรับ/ตัวส่ง

เขียนโปรแกรมเปนรีโมต
เปด/ปดทีวีหรืออุปกรณ์ทีใช้
รีโมตคอนโทรลควบคุมได้

ใช้คู่กันเพือตรวจจับวัตถุได้

รับ/ส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดได้



จุดต่อไฟเลียง

มีกราวด์ให้ถึง 3 จุด

Vout ต่อมาจาก USB/ขัว JST

จุดต่อไฟเลียง 3.3V 2 จุด
ต่อตรงจากเรกูเลเตอร์
จ่ายกระแสได้ 300 mA



จุดต่อพอร์ตอินพุต/เอาต์พุต

มีพอร์ตให้ใช้งาน 8 ช่อง

ทุกขาเปนขาอินเตอร์รัปต์ได้

ใช้เปนขาอินพุต/เอาต์พุต ดิจิตอล
เปนขาอินพุตอะนาลอก 12 บิต



การนําไปต่อเพืออ่านค่าอะนาลอก





W E L C O M E



https://makecode.adafruit.com/

ทํางานผ่านเวป:ไม่ต้องติดตัง

เขียนได้ทัง Block และ JavaScript

ทํางานได้ทุก Platform

มี Simulator ดูผลการทํางานทันที

Offline ได้แค่ต่อ Internet ครังแรก



Microsoft Store

สําหรับ Windows 10 เท่านัน

ไม่ต้องคัดลอกไฟล์ไปใส่ไดรฟ

สามารถดาวน์โหลดได้โดยตรง



Example01 : Rainbow

https://makecode.com/_UvfgqtMyP636



สําหรับ google Chrome ใช้ WebUSB ได้
สําหรับ Windows 10 เท่านัน มีข้อความแจ้ง

ต่อสาย USB กดสวิตช์ Reset Copy ไฟล์ทีโหลดมาไส่ไดรฟ



สําหรับ google Chrome ใช้ WebUSB ได้



Share ผลงานให้คนอืนๆ ได้

บันทึกไฟล์เก็บไว้ในเครืองได้ นามสกุล .uf2



Example02 : Blink With NeoPixel

https://makecode.com/_VoTECzTR2db2



Example03 : Siren

https://makecode.com/_EgpRRyCMUXoY



Example04 : เซนเซอร์เสียง

https://makecode.com/_Y3ihysFF92C0



Example05 : เปด/ปด ไฟด้วยเสียง

https://makecode.com/_0C3MKgKVDKce



Example06 : การวนลูป

https://makecode.com/_co1d7DPmYe4g



Example07 : เซนเซอร์ตรวจจับความเร่ง

https://makecode.com/_FuHLPXW7AVU6



Example08 : รับส่งข้อมูลระหว่างกันด้วยอินฟราเรด

https://makecode.com/_Pa2CezU4VR5e



Example09 : ไฟกะพริบ

https://makecode.com/_Pa2CezU4VR5e

LED สีแดงต่อขา 13



Example10 : สัมผัสขา กระตุ้นการทํางาน

https://makecode.com/_f87MspVhiEp3



Example11 : แสดงค่าข้อมูลด้วยหลอด LED

สําหรับ App windows 10 
ดูผลทีคอมพิวเตอร์ได้

ค่า 255 คือค่า Scale สูงสุด



ถ้าเปน Application สามารถแสดงกราฟได้



ใช้ Console เพือแสดงค่าได้ (App Windows 10)

สําหรับ Windows 10 เท่านัน

ถ้า log value แสดงได้หลายค่าพร้อมกัน

เปดทํางานได้เหมือนกราฟ



ใช้ Console เพือแสดงค่าได้ (App Windows 10)

จําลอง

ค่าจริง

https://makecode.com/_L9eJUdYvpHwM



ผลลัพธ์ของ Console แสดงออกมาได้พร้อมๆ กัน



Export ข้อมูลออกมาเปนไฟล์ Excel ได้เลย



ambient color (การอ่านค่าสี)

อ่านค่าสี โดยการส่งแสงสีต่างๆ 
แล้วดูค่าสะท้อนกับมา 

สีนาเงิน 0x0000FF (255)

สีแดง 0xFF0000 (16711680)

สีเขียว 0x00FF00 (65280)

สีดํา 0x000000 (0)

สีเหลือง 0xFFFF00 (16776960)



Example12 : อ่านค่าสีที Console



Example13 : อ่านค่าสี แล้วนําผลมาแสดงเปนสี

https://makecode.com/_4si4rH4iU10K



Extensions ส่วนขยาย ไลบรารีเพิมเติม



Extensions : Keyboard

ทําให้ Circuit Playground Express
ทําตัวเองเปนคีย์บอร์ด 
ส่งค่าไปยังคอมพิวเตอร์ได้



Example14 : แปลงร่างเปนคีย์บอร์ด

https://makecode.com/_A7FaYbhLEV6x

ใช้การเอียงเพือส่งค่าเคอร์เซอร์ไปให้คอมพิวเตอร์

กดคีย์ A ส่งข้อความ "KRITSADA" ออกไป
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