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คานา
ด้ว ยความเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยีป ัจ จุ บ น
ั ที่สามารถผลิต หน่ ว ยประมวลผลที่มีข นาดเล็ ก และ
ความเร็ ว ในการท างานสู ง พร้อ มทั้ง ประหยัด พลัง งานเป็ นเยี่ ย ม และสามารถผลิ ต อุ ป กรณ์ ไอซี ต่ า งๆ
ให้มีขนาดเล็ กลงได้อย่างมากทาให้ระบบสมองกลฝังตัวมีขนาดเล็ ก ทางานเร็ ว และรองรับโปรแกรมขนาด
ใหญ่ได้จงึ มีผู้ผลิตบอร์ดออกมาหลายรุ่นหลายตระกูล ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อไทยแลนด์ 4.0
ที่เน้ นการสร้างนวัตกรรม และการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเข้ากับชิ้นงานรวมถึงเรื่องของ IoT (Internet of
้ เพือ
Thing) ยิง่ ทาให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากรและผลงานด้านนี้กน
ั ให้มากขึน
่ แข่งขันกับประชาคมโลก
หนังสือ “เรีย นรู ้ เข้าใจ ใช้งาน Raspberry Pi” นี้ เกิดจากที่ท างคุณ กอบกิจ เติม ผาติ ผู้จ ด
ั การ
บริษ ท
ั อีที ที จ ากัด ได้ ติด ต่ อให้ผ มเขี ย นเพื่อใช้ ชุ ด ฝึ กการเขี ย นโปรแกรมด้ ว ยบอร์ ด Raspberry Pi
่
ซึงครอบคลุมทัง้ ส่วนแสดงผลอย่างแอลซีดีตวั อักษร, แอลอีดี, แอลอีดีแบบRGB, สวิทช์, สวิทช์ 4x4, ลาโพง,
เซ็ นเซอร์ อ่านอุณหภูม/ิ ความชื้น , ภาคแปลงแรงดันเป็ นสัญญาณสือ
่ สารอนุ กรมตามมาตรฐาน RS232,
ิ าฐานเวลาจริงหรืออาร์ ทีซี, ภาครับสัญญาณIR/รีโมต, ชุด
วงจรแปลงสัญญาณแอนาล็ อกเป็ นดิจิทลั , นาฬก
แอลดีอาร์/เทอร์มสิ เตอร์ และพอร์ตเชือ
่ มขยายการทางานของ Raspberry Pi
แต่อย่างไรก็ ดีผู้ เขี ยนได้เ พิ่มเนื้ อหาเกี่ยวกับ การใช้ งาน Raspberry Pi เบื้องต้ นพร้อมชุดค าสั่ ง
ระบบปฏิบตั ิการยูนิก ส์ที่ควรรูแ
้ ละใช้งาน, เนื้ อหาการเขีย นโปรแกรมภาษาไพธอนในระดับเบื้องต้นเพื่อ
ใช้ เ ป็ นแหล่ ง อ่านประกอบหรื อศึก ษาการใช้ งานค าสั่งในบทต่ า งๆ, เนื้ อหาเกี่ ย วกับ การเขี ย นโปรแกรม
กับโพรโทคอลอินเทอร์เน็ ต เพือ
่ เป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้อป
ุ กรณ์ เบือ
้ งต้นเหล่านั้นให้สามารถอ่านหรือ
สั่งงานผ่านโพรโทคอลอินเทอร์ เ น็ ต ได้ , เนื้ อหาเกี่ยวกับ OpenCV ในขัน
้ เบื้องต้ นเพื่อให้อ่านข้อมูล จาก
กล้ อ ง/ภาพและประมวลผลภาพเบื้ อ งต้ น เพื่ อ แปลงสเปซของสี / การปรับ ขนาด/การเข้ า ถึ ง พิ ก เซล/
การเพิม
่ ความชัด/การเบลอร์/การหาขอบภาพ/การสร้างฟิ ลเตอร์ เพือ
่ เป็ นพื้นฐานในการประมวลผลภาพที่ทา
ได้จากบอร์ด Raspberry Pi โดยไม่ต้องใช้อป
ุ กรณ์ อืน
่ ๆ นอกจากกล้องที่ใช้พอร์ ตยูเอสบีที่ มีราคาหลักร้อย
ถึงหลักหมืน
่ บาท และบทสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาคือ การเขียนโปรแกรมในโหมดเดสท็ อปด้วยไลบรารี SDL2
เพือ
่ แสดงภาพกราฟิ ก การเชือ
่ มประสานกับเมาส์/แป้ นพิมพ์ /เกมคอนโทรลเลอร์ เพื่อตอบสนองกับผู้ใช้ การ
เล่นเสียงดนตรี และการใช้งานตัวอักษรแบบทรูปไทป์ พร้อมทัง้ ตัวอย่างที่เชื่อมประสานกับบอร์ ดเรียนรู ้ คือ
ET-IR REMOTE KEY, ET-iLED4x4 HAT (สาหรับภาครับ IR) และ ET-SW LCD HAT+ETSENSOR SHT31 เพือ
่ เป็ นแนวทางในการเขียนโปรแกรมควบคุมทีต
่ ้องแสดงผลร่วมกับโหมดกราฟิ ก
ด้ ว ยเหตุ นี้ ท าให้ ห นัง สื อ เล่ ม นี้ จึ ง น าไปใช้ ป ระกอบการสอนได้ ท ้งั การเขี ย นโปรแกรมเบื้ อ งต้ น
การเขี ยนโปรแกรมระบบฝังตัว การเขี ยนโปรแกรมกับ งานควบคุม การเขีย นโปรแกรมสาหรับ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ ต หรือการเขียนโปรแกรมเพือ
่ สือ่ ประสม เป็ นต้น
สุดท้ายนี้ ผู้เขียนต้องขอขอบคุณคุ ณกอบกิจ เติมผาติ ที่ให้โอกาสผมในการเขียนหนังสือเล่มนี้ โดย
สนับสนุนอุปกรณ์ ทจี่ าเป็ นต้องใช้ทง้ ั หมด ต้องขอขอบคุณทีมงานอีทีที โดยเฉพาะคุณสิทธิพล อยู่ยอดที่คอย
ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะรวมถึงตรวจทานความถูกต้องของหนังสือและโปรแกรมในหนังสือให้เป็ นที่
เรียบร้อย และสุดท้ายต้องขอขอบคุณครอบครัว เพือ
่ นๆ พี่ๆ น้ องๆ ที่คอยให้กาลังใจกันเสมอมาจนผมมีแรง
เขียนหนังสือทัง้ 16 บทจนจบ และขอขอบคุณผู้อ่านล่วงหน้ าสาหรับคาแนะนาหรือข้อสงสัยที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ในอนาคตและผมจะนามาปรับปรุงและตอบคาถามกันในช่องทางสือ่ สารต่างๆ ต่อไป
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