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ความโดดเด นของบอร ดคอมพิ วเตอร แห งยุ คสมั ยอย าง Raspberry Pi นอกจากความสามารถ
ที ่เหน ือราคาแล ว นั ่นค ือ ความย ืดหยุ นในการเชื ่อมต อกั บอ ุปกรณ ภายนอก บอร ด Embedded PC หลาย
ต ัวที ่ม ีความสามารถส ูงๆ ต องมาพบจ ุดตายตรงนี ้ ตรงที ่นํ าไปเชื ่อมต อวงจรหร ืออ ุปกรณ อ ิเล ็กทรอน ิกส 
ภายนอกได มาสะดวก หรื อทํ าได อย างจํ ากั ด แต กั บ Raspberry Pi สะดวกกว านั้ น

Raspberry Pi มี พอร ตอ ินพ ุตเอาต พ ุตอเนกประสงค หร ือ GPIO (General Purpose Input Output)
ไว ให ใช งานรวม 21 ขา (ใน Rev.2 512MB) โดยมี ขาพอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ตดิ จิ ตอลปกติ , ขาเชื่ อมต อ
ระบบบั ส I2C และ SPI จึ ทํ าให  Raspberry Pi สามารถเชื่ อมต ออุ ปกรณ อิ เล็ กทรอนิ กส ได หลากหลาย
ทั้ งแบบพื้ นฐานอย าง LED และสวิ ตช  ไปจนถึ งไอซี แปลงสั ญญาณอะนาลอกเป นดิ จิ ตอล, ไอซี ขยาย
พอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ต และตั วตรวจจั บต างๆ ที่ ใช การเชื่ อมต อผ านบั ส I2C

แผงวงจรเล็ กๆ ที่ ทํ าหน าที่ เชื่ อมต อบอร ดคอมพิ วเตอร  Raspberry Pi
กั บวงจรและอุ ปกรณ อ ิเล็ กทรอนิ กส ภายนอก

1. วงจรและการใช งาน

รู ปที่  1 แสดงวงจรของมิ นิ บอร ด R-Pi
I/O ในการต อใช งาน ก็ น ําสายแพ 26 เส นที ่เข า
ห ัวคอนเน ็กเตอร  IDC แล ว (มี ให ในช ุด) เสี ยบ
เข ากั บบอร ด Raspberry Pi ในกรณี ที่ บรรจุ 
บอร ด Raspberry Pi ลงกล อง ต องต อสายแพ
ก อนบรรจุ บอร ดลงกล อง ส วนปลายอี กด าน
ของสายแพเส ียเข าก ับคอนเน ็กเตอร  IDC บนม ิ
นิ บอร ด R-Pi I/O เป นอั นเสร็ จพร อมใช งานดั ง
รู ปที่  2

รู ปท่ี  1 วงจรของมิ นิ บอร ด R-Pi I/O



2R-Pi I/O Raspberry Pi

เพื ่อช วยให การน ําใช งานพอร ต GPIO ของ Raspberry Pi สะดวกมากขึ ้น แนะน ําให ย ึดม ิน ิบอร ด
R-Pi I/O เข ากั บฐานอะล ูม ิเน ียมที ่แข ็งแรงและต ิดตั ้งแผงต อวงจรหร ือเบรดบอร ด รวมทั ้งต ิดตั ้งอุ ปกรณ 
เสริ มอื ่นๆ ดั งรู ปที ่ 3 (แผ นฐานที ่แนะนํ าค ือ แผ นฐาน ATX มี จ ําหน ายแยก ต ิดต อ www.inex.co.th หร ือ
โทรศั พท  0-2747-7001-4)

รู ปที่  2 แสดงการเชื่ อมต อสาย IDC-26 ระหว างบอร ด Raspberry Pi และมิ นิ บอร ด R-Pi I/O

ร ูปที ่ 3 ม ิน ิบอร ด R-Pi  I/O ที ่ย ึดเข าก ับแผ นฐาน ATX และต ิดตั ้งแผงต อวงจรหร ือเบรดบอร ดพร อมใช งาน
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2. การใช งาน GPIO เบ้ื องต นด วยโปรแกรมภาษา C

เขี ยนโปรแกรมทดสอบสั่ งงาน GPIO ของ Raspberry Pi ด วยโปรแกรมภาษา C โดยใช 
ซอฟต แวร ที่ ชื่ อ WiringPi

2.1 ติ ดตั้ งซอฟต แวร 

WiringPi เป นซอฟต แวร พั ฒนาโปรแกรมภาษา C อย างง ายสํ าหรั บ Raspberry Pi โดยมุ งเน น
ไปที่ การติ ดต อและควบคุ มพอร ต GPIO ของบอร ด Raspberry Pi

(2.1.1) ก อนจะติ ดตั้ ง WiringPi ให ติ ดตั้ งระบบปฏิ บั ติ การ Occidentalis (พั ฒนาโดย Adafruits
Industries) ก อน ดู ข อมู ลที่  http://learn.adafruit.com/adafruit-raspberry-pi-educational-linux-distro

(2.1.2) จากนั ้นต ิดตั ้งไลบารี ส ําหร ับการเช่ื อมต อบ ัส I2C บน WiringPi ก อน โดยใช คํ าสั ่ง sudo
apt-get install libi2c-dev

(2.1.3) ต อไปทํ าการติ ดตั้ ง Git  เพื่ อใช ดาวน โหลดซอฟต แวร   WiringPi โดยใช คํ าสั่ ง sudo
apt-get install git-core

(2.1.4) ดาวน โหลดซอฟต แวร  WiringPi โดยใช ค ําสั ่ง git clone git://git.drogon.net/
wiringPi

(2.1.5) เมื่ อดาวน โหลดเสร็ จแล ว ให เป ดเข าไปในโฟลเดอร ด วยคํ าสั่ ง cd wiringPi

(2.1.6) ใช คํ าสั่ ง ./ build เพื่ อทํ าการติ ดตั้ งโปรแกรม
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2.2 เป ดและคอมไพล โปรแกรมตั วอย าง

(2.2.1) เมื่ อติ ดตั้ งซอฟต แวร  WiringPi เสร็ จแล ว เข าไปในโฟลเดอร  examples โดยใช คํ าสั่ ง

(2.2.2) ใช ค ําสั ่ง ls เพื ่อแสดงชื ่อไฟล และโฟลเดอร ที ่อยู ในโฟลเดอร  examples จะเห ็นว าม ีไฟล 
ต ัวอย างพื ้นฐาน โดยต ัวอย างนี ้เล ือกทดลองไฟล  blink.c ซึ ่งเป นโปรแกรมควบค ุมไฟกะพร ิบที ่ขาพอร ต
0

(2.3) ไฟล ตั วอย างที่ มี ให ไม สามารถทํ างานได ทั นที  จะต องทํ าการคอมไพล ก อนด วยค ําสั่ ง

cc -o blink blink.c -L/usr/local/lib -lwiringPi

โดยที ่ blink ค ือชื ่อไฟล หล ังจากคอมไพล เสร ็จ ส วน blink.c ค ือชื ่อไฟล ที ่จะคอมไพล 

(2.3) เมื ่อคอมไพล เสร ็จแล ว ใช คํ าสั ่ง ls อ ีกครั ้ง จะเห ็นว ามี ไฟล  blink แสดงขึ ้นมา ซึ ่งเป นไฟล 
ที ่คอมไพล แล ว
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2.3 ต อวงจร

เนื่ องจาก WiringPi เป นซอฟต แวร ส ําหรั บพั ฒนาโปรแกรมภาษา C เพื ่อติ ดต อและควบคุ มขา
พอร ต GPIO เป นหลั ก จึ งมี การกํ าหนดชื่ อขาพอร ตใหม  เพื่ อให ง ายต อการเข าถึ ง ดั งแสดงในรู ปที่  4

จากรู ปที่  4 ขาพอร ต 0 ของ WiringPi จึ งตรงกั บขา GPIO17 ของบอร ด Raspberry Pi ใน
โปรแกรมทดสอบ blink นั้ นเป นโปรแกรมควบคุ มให  LED ที่ ต อกั บขา 0 (ของ WiringPi) กะพริ บ
จึ งต องต อ LED และตั วต านทานอนุ กรมกั นเพื่ อจํ ากั ดกระแสไฟฟ าที่ ไหลผ าน LED เข าก ับขา 0 (หรื อ
GPIO17) ดั งรู ปที่  5

รู ปท่ี  4 การจั ดขา GPIO ของ Raspberry Pi และ WiringPi
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ทํ าการรั นโปรแกรมโดยใช คํ าสั่ ง sudo ./blink เมื่ อโปรแกรมทํ างานก็ จะมี ข อความว า
Raspberry Pi blink แสดงขึ้ นมา  ผู พั ฒนาโปรแกรมสามารถใช คํ าสั ่งเดี ยวกั นนี ้ในการคอมไพล 
เป นไฟล ชื่ ออื่ นๆ โดยเปลี่ ยนจาก blink เป นไฟล ชื่ ออื่ นที่ ต องการได 

จากนั ้นส ังเกต LED ที ่ต อก ับ GPIO17 (ขา 0 ของ WiringPi) ของบอร ด Raspberry Pi ต ิดกะพร ิบ
ทุ กๆ 1 วิ นาที 

เมื ่อต องการหยุ ดโปรแกรมให กด CTRL+Z ก็ จะเป นการออกจากโปรแกรม

รู ปที่  5 การต อวงจรเพ่ื อทดสอบการควบคุ ม GPIO
ของบอร ด Raspberry Pi

GPIO22

GPIO23

GPIO24

+3.3V

+5V

SDA0

SCL0

GPIO4

TxD

RxD

GPIO17

GPIO18

PCMout

GPIO25

MOSI

MISO

SCK

CE0

CE1

GND

K2
R-Pi I/O

R1
510

LED1
RED
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3. การสร างไฟล โปรแกรมภาษา C สํ าหรั บ WiringPi

(3.1) สร างไฟล ขึ้ นมาก อน โดยให ชื่ อไฟล ว า blink1.c ด วยการพิ มพ คํ าสั่ งดั งนี้ 

cd

sudo nano blink1.c

สํ าหรั บคํ าสั่ ง cd ใช กํ าหนดที่ อยู ของไฟล ที่ ต องการสร าง ซึ่ งในตั วอย างจะเก็ บไว ที่  /
home/pi ในกรณ ีที่ มี ไฟล ด ังกล าวอยู แล ว จะเป นการแก ไขไฟล นั ้นๆ แทน

(3.2) จากนั้ นโปรแกรม nano ก็ จะถู กเป ดขึ้ น พร อมกั บสร างไฟล  blink1.c ขึ้ นมา โปรแกรม
nano เป นเท็ กซ เอดิ เตอร ที่ ใช พั ฒนาโปรแกรมสํ าหรั บ Raspberry Pi

(3) พิ มพ คํ าสั่ งตั วอย างตามโปรแกรมที่  1

(4) ให กดคี ย  Ctrl + x เพื่ อออกจากโปรแกรม จะมี การสอบถามว า ต องการบั นทึ กไฟล ก อน
ป ดหรื อไม  ให กด Y เพื่ อทํ าการบั นทึ ก

โปรแกรมที ่ 1 ไฟล  blink1.c โปรแกรมภาษา C ส ําหร ับ WiringPi เพ่ื อควบค ุมบอร ด Raspberry Pi ให ข ับ
LED ที่ ขา 0 (หรื อ GPIO17) ให กะพริ บด วยอั ตรา 250 มิ ลลิ วิ นาที ต อครั้ ง และแสดงข อความบน
หน าจอภาพด วย

#include <wiringPi.h>

#include <stdio.h>

int main (void)

{

int pin = 8;

printf(“Raspberry Pi wiringPi blink test\n”);

if (wiringPiSetup() == -1)

   exit (1);

pinMode(pin, OUTPUT);

while (1)

{

printf(“LED On\n”);

digitalWrite(pin, 1);

delay(250);

printf(“LED Off\n”);

digitalWrite(pin, 0);

delay(250);

}

}
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(5) โปรแกรมจะให ตั้ งชื่ อที่ ต องการบั นทึ ก ให กํ าหนดเป นไฟล  blink1.c เหมื อนเดิ ม แล วกด
คี ย  Enter เพื่ อบั นทึ ก แล วป ดโปรแกรม

(6) ทํ าการคอมไพล ไฟล  blink1.c ด วยคํ าสั่ ง

cc -o blink blink.c -L/usr/local/lib -lwiringPi

โดยที่ blink1 คื อชื่ อไฟล ที่ ทํ าการคอมไพล เร ียบร อยแล ว

blink1.c คื อ ซอร สโปรแกรมที่ ต องการคอมไพล 

(7) ถ าไม มี ข อผิ ดพลาดใดๆ ก็ จะคอมไพล ได  โดยอาจมี ข อความแจ งเตื อนเกิ ดขึ้ น

(8) เมื่ อต องการให โปรแกรมทํ างาน ใช คํ าสั่ ง sudo ./blink1

(9) โปรแกรมก็ จะเริ่ มทํ างาน ได ผลการทํ างานที่ แสดงบนหน าจอภาพดั งรู ปที่  6  ถ าต องการ
หยุ ดโปรแกรมให กดคี ย  Ctrl+z

รู ปท่ี  6 ผลการทํ างานของโปรแกรม blink1 ที ่พั ฒนาขึ้ นด วย WiringPi

สํ าหรั บ WiringPi ดู ข อมู ลเพิ่ มเติ มท ี่  https://projects.drogon.net/raspberry-
pi/wiringpi/  ซึ ่งมี การพ ัฒนาไลบรารี เพิ ่มเติ มอย างต อเนื ่อง

สํ าหรั บท านที่ นิ ยมการเขี ยนโปรแกรมด วยภาษา Python ขอแนะนํ าให ดู 
ตั วอย างการเขี ยนโปรแกรมเพื่ อติ ดต ออุ ปกรณ ภายนอกของ Raspberry Pi ผ านทาง
พอร ต GPIO ท ี่  http://learn.adafruit.com/category/learn-raspberry-pi




