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PROJECT:BIT เป นหนึ ่งในอ ุปกรณ เสร ิมที ่พ ัฒนาและผล ิตขึ ้นในประเทศไทย โดยว ิศวกรไทยจาก
บร ิษ ัท อ ินโนเวต ีฟ เอ ็กเพอร ิเมนต  จ ําก ัด (www.inex.co.th) เพื ่อสน ับสน ุนการใช งานแผงวงจรไมโคร
คอนโทรลเลอร เพื ่อการเร ียนรู ขนาดเล็ กที่ ชื่ อ micro:bit  โดยแผงวงจร PROJECT:BIT ได ร ับการออก
แบบมาเพื ่อช วยอ ํานวยความสะดวกในการเชื่ อมต ออุ ปกรณ ภายนอกของ micro:bit

โดยบนแผงวงจร PROJECT:BIT มี คอนเน็ กเตอร รองรั บการติ ดตั้ ง micro:bit และจุ ดเชื่ อมต อ
กั บอุ ปกรณ ภายนอกที่ จํ าเป น รวมถึ งจุ ดต อกั บเซอร โวมอเตอร  มี หน าตาแสดงดั งรู ปที่  1

ร ูปท่ี  1 แสดงส วนประกอบของแผงวงจร PROJECT:BIT
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คุ ณสมบั ต ิทางเทคนิ ค
 มี ซ็ อกเก็ ตสํ าหรั บติ ดตั้ ง micro:bit

 มี สวิ ตช กดติ ดปล อยดั บที่ ต อมาจากสวิ ตช  A และ B ของ micro:bit เพื่ ออํ านวยความสะดวก
ในการใช งานมากขึ้ น

 ม ีจ ุดต อขาพอร ตของ micro:bit เพื ่อเชื ่อมต ออ ุปกรณ ภายนอกได เพิ ่มเต ิมในแบบ IDC 3 ขา
ต ัวผู  จ ํานวน 9 ขาประกอบด วย ขาพอร ต P0, P1, P2, P8, P12, P13, P14, P15 และ P16

 มี จ ุดต อขาพอร ตของ micro:bit เพื่ อเชื ่อมต ออ ุปกรณ ภายนอกเพิ่ มเต ิมผ านบ ัส I2C แบบ IDC
4 ขาตั วผู -ตั วเมี ย

 มี จุ ดต อขาพอร ตของ micro:bit เพื่ อขั บเซอร โวมอเตอร  4 ช อง ประกอบด วย ขาพอร ต P8,
P12, P13 และ P14
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ร ูปที ่ 2 วงจรของแผงวงจร PROJECT:BIT
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การใช งานกั บ micro:bit

ทํ าได ง ายๆ เพี ยงนํ า micro:bit หั นด าน LED 5 x 5 ดวง แล วเสี ยบเข าไปที่ ซ็ อกเก็ ตตรงๆ จนสุ ด
ตามรู ปที่  3 จากนั้ นทํ าการต อสาย microUSB เข ากั บพอร ต USB คอมพิ วเตอร และ micro:bit เพื่ อทํ า
การเขี ยนและดาวน โหลดโปรแกรม

ในกรณ ีที ่ต องการใช งานอย างอ ิสระหล ังจากดาวน โหลดโค ดลงไปใน micro:bit แล ว ให ท ําการ
ต อไฟเลี้ ยงที ่แจ กอะแดปเตอร หรื อจุ ดต อแบบขั นสกรู ที่ ด านหลั งของแผงวงจร PROJECT:BIT  ด ังรู ป
ที่  4 เป ดสวิ ตช เพื่ อจ ายไฟ micro:bit ก็ จะทํ างานร วมกั บแผงวงจร Play:BIT ได ทั นที 

ร ูปที ่ 3 ต ิดตั ้ง micro:bit เข าก ับแผงวงจร Play:BIT





  มี วงจรจ ายไฟ +5V สํ าหรั บเซอร โว
มอเตอร  และวงจรภาคจ ายไฟ +3V สํ าหรั บเลี้ ยง
วงจรทั้ งหมดรวมถึ ง  micro:bit ด วย

 ติ ดตั้ งเสารองโลหะที่ มี เกลี ยวสํ าหรั บ
ขั นสกรู  M3 ใช รองแผงวงจรและติ ดตั้ งกั บโครง
สร างหรื อแผ นฐานต างๆ ได ง าย

 ขนาด 67 x 50 มิ ลลิ เมตร
















ร ูปที ่ 4 การจ ายไฟให ก ับ PROJECT:BIT
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การจ ายไฟเล้ี ยง

ทํ าได  4 ทางคื อ

1. ต อผ านพอร ต microUSB ของ micro:bit โดยต อสายเข าก ับจุ ดต อพอร ต microUSB บน
micro:bit และพอร ต USB ของคอมพ ิวเตอร หร ือเพาเวอร แบงก หร ืออะแดปเตอร  +5V ที ่ม ีช องจ ายไฟเป น
พอร ต USB เมื ่อม ีแรงดั น +5V เข ามา บน micro:bit ม ีวงจรควบค ุมไฟเลี ้ยงคงที ่ +3.3V แล วส งมาย ังขา
+3.3V เพื่ อมาเข าที ่แผงวงจร PROJECT:BIT ด วย ที่  micro:bit ม ี LED แสดงสถานะไฟเลี ้ยงที ่เข ามาย ัง
micro:bit ผ านทางพอร ต USB หากเลื อกจ ายไฟวิ ธี นี้ จะใช ในการขั บเซอร โวมอเตอร ไม ได 

2. ต อแรงด ันไฟฟ า +3V ที่ จุ ดต อแบตเตอรี่ แบบ JST 2 ขา โดยใช กะบะถ าน 2 ก อนขนาด AA
หรื อ AAA ได ไฟเลี ้ยง +3V เพื ่อเลี ้ยง micro:bit และแผงวงจร PROJECT:BIT  หากเลื อกจ ายไฟวิ ธี นี้ 
จะใช ในการขั บเซอร โวมอเตอร ไม ได 

3. จ ายแรงด ันไฟฟ า +5V ถึ ง +7.4V ที่ จุ ดต อแบบขั นสกรู  โดยใช แบตเตอรี่ แบบต างๆ รวมถึ ง
แบบล ิเธี ยมโพลี เมอร หรื อล ิเธี ยมอ ิออน หากเลื อกจ ายไฟว ิธี นี้ จะใช ขั บเซอร โวมอเตอร ได 

4. จ ายแรงด ันไฟฟ า +5V ถึ ง +12V ที่ แจ กอะแดปเตอร  โดยใช อะแดปเตอร ไฟตรง +5V ถึ ง
+12V กระแสไฟฟ า 1A ขึ้ นไป ขอแนะนํ าให ใช ไม เกิ น +9V เพื่ อลดความร อนที่ จะเกิ ดขึ้ นของวงจร
ภาคจ ายไฟบนแผงวงจจร PROJECT:BIT หากเลื อกจ ายไฟวิ ธี นี้ จะใช ขั บเซอร โวมอเตอร ได 

คํ าเตื อน ขอให จ ายไฟแก  micro:bit หรื อแผงวงจร PROJECT:BIT ด วยวิ ธี ใดวิ ธี หนึ่ งเท านั้ น
เพื่ อหลี กเลี่ ยงความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นกั บแผงวงจร micro:bit

ร ูปที ่ 5 การต อเซอร โวมอเตอร เพ่ื อใช งานก ับแผงวงจร PROJECT:BIT
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ร ูปที ่ 6 การต ออ ุปกรณ ภายนอกเพ่ื อใช งานก ับแผงวงจร PROJECT:BIT โดยใช สาย JST3AJ-8
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ร ูปที ่ 7 การต อแผงวงจรของอ ุปกรณ ระบบบ ัส I2C ก ับแผงวงจร
PROJECT:BIT
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การใช งานสวิ ตช  A และ B ของ micro:bit

เพื่ ออํ านวยความสะดวกเพิ่ มเติ มในการใช งานสวิ ตช  A และ B ของ micro:bit หลั งจากนํ ามา
เสี ยบเข ากั บคอนเน็ กเตอร  80 ขาบนแผงวงจร PROJECT:BIT จึ งทํ าการเชื่ อมต อขาของสวิ ตช กดทั้ ง
สองตั ว (ซ่ึ งต อกั บขาพอร ตของไมโครคอนโทรลเลอร ภายใน micro:bit) มาต อกั บสวิ ตช กดติ ดปล อย
ดั บภายนอกทั้ งสองตั ว เป นสวิ ตช   A และ B ที่ อยู บนแผงวงจร PROJECT:BIT

การใช งานจ ุดต อพอร ต

แผงวงจร PROJECT:BIT ได เตร ียมจ ุดต อพอร ตของ micro:bit ไว ให ใช งานอี ก 9 ขาและ 1 บั ส
โดยต อกั บคอนเน ็กเตอร  IDC แบบตั วผู  พ ิมพ ต ําแหน งขาพอร ตให เห ็นชั ดเจน ผู ใช งานสามารถใช งาน
จุ ดต อพอร ตนี้ ในการเชื ่อมต อก ับอ ุปกรณ ภายนอก โดยใช สายต อวงจรเพื ่อเชื ่อมต อก ับวงจรที ่ต อทดลอง
บนเบรดบอร ด (แนะนํ าสาย IDC1MF ของ INEX) หรื อใช สาย JST3AJ-8  (ผลิ ตโดย INEX :
www.inex.co.th) เพื ่อต อก ับแผงวงจรตั วตรวจจ ับและแผงวงจรแสดงผลอื ่นๆ ที ่ผล ิตโดย INEX ตามร ูป
ที่  6 ก ็ได 

สํ าหรั บการเชื่ อมต อกั บอุ ปกรณ ระบบบั ส I2C แผงวงจร PROJECT:BIT ได เตรี ยมจุ ดต อแบบ
4 ขาไว แล ว ทํ าให นํ าแผงวงจรอุ ปกรณ ระบบบั ส I2C มาเชื่ อมต อได  และถ าหากใช แผงวงจรอุ ปกรณ 
ระบบบั ส I2C ที่ ทาง INEX ผลิ ตก็ จะได รั บความสะดวกในการเชื่ อมต อมากขึ้ น โดยใช สายสั ญญาณ
4 เส นรุ น JST4AA-8 ดั งรู ปที่  7


