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Raspberry Pi

บอร ดไมโครคอมพ ิวเตอร แบบเแผ นเดี ่ยวที ่บรรจ ุความสามารถไว เพ ียบ
รองรั บระบบปฏิ บั ติ การ Linux บรรจุ ลงใน SD การ ด สํ าหรั บการ
พั ฒนาไปสู บอร ด Embedded Linux พร อมจุ ดเชื่ อมต ออุ ปกรณ 
อิ นพุ ตเอาต พุ ตทั้ งผ านพอร ต USB, LAN, HDMI, ช องสั ญญาณภาพ
และ GPIO สํ าหรั บต อกั บวงจรหรื ออุ ปกรณ อิ เล็ กทรอนิ กส 

1. คุ ณสมบั ติ ทางเทคนิ ค

 ช ิปควบค ุมหล ัก : Broadcom BCM2835 หร ือเท ียบเท า ซึ ่งรวมซ ีพ ีย ู, หน วยประมวลกราฟ กหร ือ GPU
และหน วยความจํ า SDRAM ไว ภายในตั วถั งเดี ยวกั น

 หน วยประมวลผลกลางหรื อ CPU : ARM11 คอร  ARM1176JZF-S ความเร็ ว 700MHz

 หน วยประมวลกราฟ กหรื อ GPU : Broadcom VideoCore IV หรื อเที ยบเท า รองรั บการแสดงผล
ผ านจอภาพที่ ใช จุ ดต อแบบ HDMI

 หน วยความจํ า SDRAM :  512MB

 จุ ดต อ : USB 2.0 (2 พอร ต), แจ ก RCA และ HDMI เอาต พุ ตสั ญญาณวิ ดี โอสํ าหรั บต อกั บโทรทั ศน 
หรื อจอแสดงผลที่ มี จุ ดต อแบบ RCA ตั วเมี ยหรื อ HDMI, จุ ดต อเอาต พุ ตเสี ยงเป นแจ กหู ฟ ง 3.5 มม.,
จุ ดต ออี เธอร เน็ ตหรื อจุ ดต อระบบ  LAN,  คอนเน็ กเตอร หรื อจุ ดต อพอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ต  (General
Purpose Input/Output : GPIO) ที่ มี ขาต อบั ส SPI (Serial Peripheral Interface Bus), I2C, I2S, ขาสั ญ
ญาณรั บส งข อม ูลอน ุกรมหร ือ UART และซ ็อกเก็ ตของ SD การ ดสํ าหรั บเสี ยบ SD การ ดที ่ต ิดตั ้งระบบ
ปฏ ิบั ติ การเรี ยบร อยแล ว

 ความต องการไฟเลี้ ยง : +5V 700mA  เป นอย างน อย

 ขนาด : 85.60 x 53.98 มม. หรื อ 3.370 x 2.125 นิ้ ว)
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2. ส วนประกอบของบอร ด Raspberry Pi
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3. การเริ่ มต นใช งานบอร ด Raspberry Pi
เตร ียมอุ ปกรณ ด ังนี้ 

1. บอร ด Raspberry Pi

2. SD การ ด สํ าหรั บเก็ บข อมู ลรวมไปถึ งระบบปฏิ บั ติ การ ควรมี ความจุ ตั้ งแต  4GB  คลาส 4
ขึ้ นไป  ซึ่ งก็ คื อ SDHC การ ด จะเป นแบบ FAT32 หรื อ NTFS ก็ ได 

3. สาย microUSB  ใช สํ าหรั บต อกั บแหล งจ ายไฟ +5V 700mA ที่ มี จุ ดต อแบบ USB ไม ควรใช 
แหล งจ ายไฟจากพอร ต USB ของคอมพิ วเตอร   เนื่ องจากมี ความสามารถในการจ ายกระแสไฟฟ าไม 
เพ ียงพอ

4. สาย HDMI หรื อ RCA (อย างใดอย างหนึ่ ง) สํ าหรั บต อกั บจอแสดงผล

5. คี ย บอร ดและเมาส แบบ USB สํ าหรั บควบคุ มการทํ างานของบอร ด Raspberry Pi

6. สาย LAN (มี หรื อไม มี ก็ ได ) สํ าหรั บเชื่ อมต อกั บอิ นเทอร เน็ ต

7.  ลํ าโพงที่ มี สายต อเป นปลั๊ กหู ฟ ง 3.5 มม.  เพื่ อต อกั บแจ กเอาต พุ ตสั ญญาณเสี ยงของบอร ด
Raspberry Pi (มี หรื อไม มี ก็ ได )

4. ต ิดตั ้งข อม ูลให ก ับ SD การ ด (ในกรณ ีจั ดซื ้อ Raspberry Pi Starter kit จาก inex ให ข ามไป

ยั งหั วข อ 4.9 ได เลย เพราะได จั ดการไว ให พร อมใช งานแล ว)

(4.1) ดาวน โหลด Win32 Disk Imager จาก http://www.softpedia.com/get/CD-DVD-Tools/
Data-CD-DVD-Burning/Win32-Disk-Imager.shtml

(4.2) จากนั้ นดาวน โหลดไฟล  Raspbian ”wheezy” อั นเป นไฟล ระบบปฏิ บั ติ การ จาก http://
www.raspberrypi.org/downloads

(4.3) แตกไฟล ของ Raspbian “wheezy” ออกมาจะได ไฟล ที่ มี นามสกุ ลเป น .img
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(4.4) ต อ SD การ ดเข าก ับเครื ่องคอมพ ิวเตอร  (ผ านต ัวอ านการ ด) แล วเป ดโปรแกรม Win32 Disk
Imager ขึ ้นมา โปรแกรมจะค นหา Drive ของ SD การ ดให อ ัตโนม ัต ิ โดยในต ัวอย างจะเป น Drive I คล ิก
ปุ มส ัญล ักษณ ร ูปแฟ มส ีนํ ้าเง ิน

(4.5) แล วเล ือกไฟล  Raspbian “wheezy”  ที ่ดาวน โหลดมา

(4.6) คลิ กที่ ปุ ม Write เพื่ อเขี ยนข อมู ลลงใน SD การ ด โดยโปรแกรมจะมี หน าต างแจ งเตื อน
ให คลิ ก Yes เพื่ อเริ่ มดํ าเนิ นการ
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(4.7) รอจนกว าการเขี ยนข อมู ลลงบน SD การ ดเสร็ จ

(4.8) ถอด SD การ ดจากตั วอ านการ ด เพื่ อนํ ามาเสี ยบเข ากั บบอร ด Raspberry Pi

(4.9) ต อสายค ีย บอร ด, เมาส , จอภาพ และแหล งจ ายไฟให เร ียบร อย จากนั ้นจ ายไฟให ก ับบอร ด
Raspberry Pi
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(4.10) จากนั้ นบอร ด Raspberry Pi จะเริ่ มทํ างาน รอจนกว าจะขึ้ นหน าล็ อกอิ น คลิ กข อมู ลต อ
ไปนี ้เพื ่อทํ าการล็ อกอิ น

Username: pi

Password: raspberry

(4.11) หลั งจากล็ อกอิ นเรี ยบร อยแล ว ใช งานบอร ด Raspberry Pi ได ทั นที 

(4.12) กรณี ที่ ต องการใช งานแบบกราฟ กให พิ มพ คํ าสั่ ง startx จากนั้ นระบบจะเข าสู หน าต าง
ที่ ม ีรู ปพื้ นหล ังเป นราสเบอร รี  เพื่ อเริ ่มการใช งานในโหมดกราฟ ก
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5. การใช งานกั บระบบเครื อข ายและเชื่ อมต ออิ นเทอร เน็ ต

(5.1) เมื ่อต องการเชื ่อมต ออิ นเทอร เน็ ตให ต อสาย LAN เข าที่ จุ ดต อ LAN ซึ่ งเป นคอนเน็ กเตอร 
RJ-45 จะใช งานได ทั นที  โดยไม ต องทํ าการตั้ งค าใดๆ (ทั้ งนี้  ผู ใช งานต องมี การเป ดใช บริ การอิ นเทอร 
เน็ ตจากผู ให บริ การด วย)

(5.2) เมื่ อเชื่ อมต ออิ นเทอร เน็ ตแล ว ให เป ดโปรแกรม LXTerminal ขึ้ นมา แล วใช คํ าสั่ ง sudo
apt-get update เพื่ อทํ าการอั ปเดตโปรแกรมล าสุ ด
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(5.3) ใช คํ าสั่ ง sudo apt-get upgrade กดปุ ม Y ตามด วยกดปุ ม Enter เพื่ อยื นยั น แล ว
รอดาวน โหลดไฟล  จากนั้ นระบบจะถามว า ต องการทํ าอย างไรกั บแพ็ กเกจ กดปุ ม Y แล ว Enter เพื่ อ
ติ ดตั ้งทั บไฟล เด ิม แล วรอจนกระทั่ งการอั ปเดตเสร ็จสิ้ น
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6. การติ ดตั้ งโปรแกรมอื่ นๆ ลงใน SD การ ดเพ่ื อใช งานกั บบอร ด
Raspberry Pi

(6.1) ในกรณี ที่ ต องการติ ดตั้ งโปรแกรมอื่ นๆ เพิ่ มเติ ม ให ใช คํ าสั่ ง

sudo apt-get install (ชื่ อโปรแกรม)

ผู ใช งานจะต องตรวจสอบโปรแกรมหรื อซอฟต แวร ที่ นํ ามาติ ดตั้ งก อนว า โปรแกรม
นั้ นๆ สามารถทํ างานบนระบบฏิ บั ติ การที่ ติ ดตั้ งให กั บบอร ด Raspberry Pi ได หรื อไม 

(6.2) ตั วอย างการติ ดตั้ งโปรแกรม Chromium Browser ให กั บบอร ด Raspberry Pi พิ มพ ใช 
คํ าสั่ ง

sudo apt-get install chromium-browser

จากนั้ นกดปุ ม Y ตามด วย Enter เพื่ อยื นยั นการติ ดตั้ ง

     (6.3) เมื่ อติ ดตั้ งเสร็ จแล ว เมื่ อต องการเรี ยกใช งาน ให ไปที่  Start > Internet > Chromium Web
Browser
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7. การใช งาน GPIO เบื้ องต นด วยโปรแกรมภาษา C
ในกรณี ที่ ติ ดตั้ งระบบปฏิ บั ติ การ Occidentalis ของ Adafruit Industries

ส ําหร ับผู ที ่จ ัดซื ้อช ุด Raspberry Pi จาก INEX ตั ้งแต เด ือนเมษายน 2556 ที ่ผ านมา ทาง INEX ได 
ต ิดตั ้งระบบปฏ ิบ ัต ิการ Linux ที ่ชื ่อ Occidentalis ซี ่งพ ัฒนาโดย Adafruit Industries (www.adafruits.com)
มาให พร อมใช งาน ทั ้งนี ้เนื ่องจากม ีการบรรจ ุไลบราร ีสํ าหรั บติ ดต อและใช งาน GPIO มาให เร ียบร อย
ผู พ ัฒนาโปรแกรมสามารถเข ียนโปรแกรมเพื ่อเข าถ ึง GPIO ได ง ายขึ ้น ไม ว าจะเป นการเข ียนโปรแกรมด วย
ภาษา Python หร ือ C ส ําหร ับซอฟต แวร ที ่ใช พ ัฒนาโปรแกรมเพื ่อเข าถ ึง GPIO ด วยภาษา C ค ือ WiringPi
มี ขั้ นตอนต างๆ ดั งนี้ 

7.1 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

(7.1.1) เริ ่มต นด วยการต ิดตั ้งไลบาร ีส ําหร ับการเชื ่อมต อบ ัส I2C บน WiringPi ก อน โดยใช ค ําสั ่ง

sudo apt-get install libi2c-dev

(7.1.2) ต อไปติ ดตั้ ง Git เพื่ อใช ดาวน โหลดซอฟต แวร   WiringPi โดยใช คํ าสั่ ง

sudo apt-get install git-core

(7.1.3) ดาวน โหลดซอฟต แวร  WiringPi โดยใช คํ าสั่ ง

git clone git://git.drogon.net/wiringPi

(7.1.4) เมื่ อดาวน โหลดเสร็ จแล ว ให เป ดเข าไปในโฟลเดอร ด วยคํ าสั่ ง

cd wiringPi

(7.1.5) ใช คํ าสั่ ง ./ build เพื่ อติ ดตั้ งโปรแกรม
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7.2 เป ดและคอมไพล โปรแกรมตั วอย าง

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

cd examples

(7.2.2) 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

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

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

โดยที่  blink คื อชื่ อไฟล หล ังจากคอมไพล เสร็ จ

ส วน blink.c คื อชื่ อไฟล ที่ จะทํ าการคอมไพล 

(7.2.4) เมื ่อคอมไพล เสร ็จแล ว ใช ค ําสั ่ง ls อ ีกครั ้ง จะเห ็นว าม ีไฟล  blink แสดงขึ ้นมา ซึ ่งเป นไฟล 
ที ่คอมไพล แล ว
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7.3 การจั ดขาของ GPIO

บอร ด Raspberry Pi มี ขาอิ นพุ ตเอาต พุ ตดิ จ ิตอลหรื อ GPIO สํ าหรั บติ ดต อก ับอุ ปกรณ ภายนอก
รวม 17 ขาโดยมี การจั ดเรี ยงขามาตรฐานและตามการกํ าหนดของ WiringPi ตามรู ปที่  1

รู ปท่ี  7 การจั ดขา GPIO ของ Raspberry Pi และ WiringPi ร ูปที ่ 8 การต อวงจรเพ่ื อทดสอบการ
ควบค ุม GPIO ของบอร ด Raspberry Pi

7.4 ตั วอย างการใช งานขาพอร ต GPIO เพ่ื อควบคุ มการกะพริ บของ LED

เนื่ องจาก WiringPi เป นซอฟต แวร สํ าหรั บพั ฒนาโปรแกรมภาษา C เพื่ 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  1

(7.4.1) จากรู ปที่  1 ขาพอร ต 0 ของ WiringPi จึ งตรงกั บขา GPIO17 ของบอร ด Raspberry Pi
ในโปรแกรมทดสอบ 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 ากั บขา 0 (หรื อ
GPIO17) ดั งรู ปที่  2
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(7.4.2) ร ันโปรแกรมโดยใช ค ําสั ่ง sudo ./blink เมื ่อโปรแกรมทํ างานก ็จะม ีข อความว า Raspberry
Pi blink แสดงขึ้ นมา  ผู พั ฒนาโปรแกรมสามารถใช คํ าสั่ งเดี ยวกั นนี้ ในการคอมไพล เป นไฟล ชื่ ออื่ นๆ
โดยเปลี่ ยนจาก blink เป นไฟล ชื่ ออื่ นที่ ต องการได 

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

(7.4.4) เมื่ อต องการหยุ ดโปรแกรมให กด Ctrl+z ก็ จะเป นการออกจากโปรแกรม

7.5 การสร างไฟล โปรแกรมภาษา C สํ าหรั บ WiringPi
มี ขั ้นตอนด ังนี้ 

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

cd home

sudo nano blink1.c

ส ําหร ับค ําสั ่ง cd ใช ก ําหนดที ่อยู ของไฟล ที ่ต องการสร าง ซึ ่งในตั วอย างเก ็บไว ที ่ /home/
pi ในกรณี ที่ มี ไฟล ดั งกล าวอยู แล ว จะเป นการแก ไขไฟล นั้ นๆ แทน

(7.5.2) จากนั้ นโปรแกรม nano ก็ จะถู กเป ดขึ ้น พร อมกั บสร างไฟล  blink1.c ขึ ้นมา โปรแกรม
nano เป นเท ็กซ เอด ิเตอร หร ือโปรแกรมส ําหร ับเข ียนและแก ไขข อความต ัวหนึ ่งที ่น ิยมใช ก ันมากในการ
พั ฒนาโปรแกรมสํ าหรั บ Raspberry Pi

(7.5.3) พิ มพ คํ าสั่ งตั วอย างตามโปรแกรมที่  1

(7.5.4) ให กดค ีย  Ctrl + x เพื ่อออกจากโปรแกรม จะม ีการสอบถามว า ต องการบ ันท ึกไฟล ก อน
ป ดหรื อไม  ให กด Y เพื่ อทํ าการบั นทึ ก

(7.5.5) โปรแกรมจะให ตั้ งชื่ อที่ ต องการบั นทึ ก ให กํ าหนดเป นไฟล  blink1.c เหมื อนเดิ ม แล ว
กดคี ย  Enter เพื่ อบั นทึ ก แล วป ดโปรแกรม
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โปรแกรมที ่ 1 ไฟล  blink1.c โปรแกรมภาษา C สํ าหร ับ WiringPi เพ่ื อควบค ุมบอร ด Raspberry Pi ให ข ับ
LED ที ่ขา 0 (หร ือ GPIO17) ให กะพร ิบด วยอ ัตรา 250 ม ิลล ิว ินาท ีต อครั ้ง และแสดงข อความบนจอภาพ

#include <wiringPi.h>

#include <stdio.h>

int main (void)

{

int pin = 8;

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

wiringPiSetup();

   pinMode(pin, OUTPUT);

while (1)

{

printf(“LED On\n”);

digitalWrite(pin, 1);

    delay(250);

    printf(“LED Off\n”);

    digitalWrite(pin, 0);

    delay(250);

   }

return 0;

}

(7.5.6) 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 เรี ยบร อยแล ว

blink1.c คื อ ซอร สโปรแกรมที่ ต องการคอมไพล 

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

(7.5.8) เมื่ อต องการให โปรแกรมทํ างาน ใช คํ าสั่ ง

sudo ./blink1

(9) โปรแกรมก ็จะเริ ่มท ํางาน ได ผลการท ํางานที ่แสดงบนหน าจอภาพด ังร ูปที ่ 3 ถ าต องการหย ุด
โปรแกรมให กดคี ย  Ctrl+z
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รู ปท่ี  3 ผลการทํ างานของโปรแกรม blink1 ที่ พั ฒนาขึ้ นด วย WiringPi

7.6 ตั วอย างการรั บค าสวิ ตช จากภายนอก

(7.6.1)    ขั้ นตอนทั้ งหมดทางซอฟต แวร จะเหมื อนกั บตั วอย างก อนหน า แต ให เปลี่ ยนคํ าสั่ ง
โปรแกรมเป นดั งนี้ 

#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
void  main (void)
{

   int pin_switch = 14;

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

  if (wiringPiSetup() == -1)
     exit (1);

   pinMode(pin_switch, INPUT);

   while (1)
{

     if (digitalRead (14) == 0){ // button pressed
       printf (“Button Pressed\n”);
      delay(500);
   }

}
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(7.6.2) สํ าหรั บวงจรให ต อดั งนี้ 

(7.6.3) เมื่ อมี การกดสวิ ตช  บอร ด Raspberry Pi จะส งข อความแสดงหน าจอดั งรู ป
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7.7 ตั วอย างเพิ่ มเติ ม

การเขี ยนโปรแกรมสํ าหรั บบอร ด Raspberry Pi  ด วย WiringPi  มี ข อมู ลเพิ่ มเติ มที่  https://
projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/  ซึ่ งมี การพ ัฒนาไลบรารี เพิ่ มเติ มอย างต อเนื่ อง

ส วนท านที ่น ิยมการเข ียนโปรแกรมด วยภาษา Python ขอแนะน ําให ด ูต ัวอย างการเข ียนโปรแกรม
เพื ่อต ิดต ออ ุปกรณ ภายนอกของ Raspberry Pi ผ านทางพอร ต GPIO ที ่ http://learn.adafruit.com/category/
learn-raspberry-pi มี ให ทดลองทดสอบค อนข างมาก

8. แนะนํ า R-Pi I/O มิ นิ บอร ดอิ นพุ ตเอาต พุ ตสํ าหรั บ Raspberry Pi

Raspberry Pi ม ี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 งทํ 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

เพื่ อช วยให การเชื่ อมต อสั ญญาณ GPIO ออกมาใช งานได สะวดกขึ้ น จึ งขอแนะนํ าให ใช แผง
วงจร R-Pi  I/O  เป นตั วช วยโดยเชื่ อมต อกั บจุ ดต อ  GPIO ด วยสายแพ 26  เส น ในกรณี ที่ บรรจุ บอร ด
Raspberry Pi ลงกล อง ต องต อสายแพก อนบรรจุ บอร ดลงกล อง ส วนปลายอี กด านของสายแพเสี ยเข า
กั บคอนเน็ กเตอร  IDC บนมิ นิ บอร ด R-Pi I/O เป นอั นเสร็ จพร อมใช งานดั งรู ปที่  4

รู ปท่ี  4 แสดงวงจรของมิ นิ บอร ด R-Pi I/O และการเชื่ อมต อสาย IDC-26 กั บบอร ด Raspberry Pi
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9. การนํ า SD การ ดที่ ติ ดตั้ งระบบปฏิ บั ติ การแล วกลั บไปใช งานปกติ 

เนื ่องจากการต ิดตั ้งระบบปฏ ิบั ต ิการ Raspbian “wheezy” จะมี การแบ งพื ้นที ่ SD การ ดออกเป น
หลายส วน  เมื่ อผู อ านจะนํ า SD การ ดกลั บไปใช งานปกติ เหมื อนเดิ ม จะพบว าพื้ นที่  SD การ ดลดลง
จึ งต องทํ าการฟอร แมต SD การ ดใหม ก อน หากทํ าการการฟอร แมตด วย Windows Explorer จะไม ส
ามารถคื นพื้ นที่ ทั้ งหมดมาได  จึ งต องใช โปรแกรมที่ มี ชื่ อว า SD Formatter ดาวน โหลดมาใช งานได 
ฟรี จาก https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/

จะเห็ นว าพื้ นที่ ของ SD การ ด ในภาพตั วอย างมี พื้ นที่ เหลื อเพี ยง  56MB เท านั้ น ให คลิ กที่ ปุ ม
Option แล วเลื อก FORMAT SIZE ADJUSTMENT  เป น ON แล วคลิ กปุ ม OK จากนั้ นคลิ กปุ ม
Format โปรแกรมก็ จะฟอร แมตการ ดใหม  แล วคื นพื้ นที่ ทั้ งหมดของ SD การ ดให กลั บมาเหมื อนดิ ม

สํ าหรั บกรณี ที่ ต องการลงระบบปฏิ บั ติ การแทนของเดิ มใน SD การ ดเพื่ อนํ าไปใช กั บบอร ด
Raspberry Pi อี กครั้ ง ไม จํ าเป นต องท ําการฟอร แมตแต อย างใด ให ใช โปรแกรม Win32 Disk Imager
เข ียนข อม ูลทั บลงไปได เลย
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