
เว็บเพจสํารอง (Backup webpages) : perlphpasp.com | thaiall.com  
ปรับปรุง : 2548-09-08 (เพิ่ม assembly ออก port)  

ความรูเบ้ืองตน (Introduction) 
LED (Light Emitting Diode) :: เปนไดโอดท่ีสามารถเปลงแสงไดเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผาน และตองไหลใหถูกขั้ว  
ตัวตานทาน (Resistor) :: เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทําหนาท่ีจํากัดกระแสไฟฟาใหเหมาะสม  
การสรางวงจร :: ระบบอิเล็กทรอนิกสทุกระบบสรางข้ึนจากสวนประกอบพื้นฐานเพียงไมก่ีชนิด สวนประกอบเหลานี้ไมสามารถทํางานใหเกิด

ประโยชนใด ๆ ไดโดยลําพัง แตเมื่อนํามาตอรวมกันเปนวงจร จะกอใหเกิดความหลากหลายของเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสขึ้นการออกแบบวงจรอาศัย
การคํานวณ เปนหลัก ในป ค.ศ. 1845 นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันช่ือ กุสตาฟ คีรชฮอฟฟ เปนผูบัญญัติกฎเกี่ยวกับการไหลของไฟฟาระหวางสวนตาง ๆ
ภายใน วงจรที่ชวยไขความกระจางวาวงจรทํางานอยางไร การออกแบบวงจรสําเร็จรูปที่พบเห็นในหนังสือหรือวงจรเบ็ดเสร็จ (หนา 52-53)ลวนแตเปนวงจร 
สําหรับการทํางานพ้ืนฐานท้ังสิ้นนักออกแบบจะตองรูจักวงจรเหลาน้ีเปนอยางดีจึงจะตัดสินใจไดวาจะนํามาเช่ือมโยงเขาดวยกันเพ่ือใหทํางานตามที่ ตอง
การไดอยางไร เมื่อออกแบบไดแลว จีงลงมือประกอบวงจรใหสําเร็จเรียบรอย ในชวงกอนทศวรรษ 1960การเช่ือมตอช้ินสวนของวงจรยังตอง ใชเสนลวด
และอาศัยมือชวย พัฒนาการของแผงวงจรพิมพเปนแผนพลาสติกเจาะรูเพื่อเสียบยึดสวนประกอบและรอยเสนโลหะสําหรับเช่ือมตอกัน ทําใหในปจจุบันเรา
ประกอบวงจรไดโดยใชเคร่ืองจักรเปนการชวยลดคาใชจายในการผลิตสิ่งประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกสลงไปอยางมาก  

แนะนําเว็บ (Web guides) 
http://www.thaiio.com (ยอดมาก ๆ สอนดานการเชื่อมตออุปกรณไดดีท่ีสุดของไทย)  
http://www.thaiio.com/Hardware-cgi/hardware.cgi?0030 (โครงงานพ้ืนฐานการติดตอควบคุม LED จาก Printer Port)  
http://sanook.to/thaibeam/mean.htm (คนไทยท่ีสนใจการทําหุนยนต)  
http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.htm (Have detail of pin number)  
http://www.machinegrid.com/content/view/30/84/ (แสดงการประยุกตกับมอเตอร)  
http://www.nelnickrobotics.com/printer_port.html (ภาพวงจรการเชื่อมตออุปกรณ)  
http://my.tele2.ee/chipmcu/ing/prog705j.htm (อาน e-prom จาก printer port)  
http://www.farsai.net (จําหนวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมือสอง สําหรับทําหุนยนต)  
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สารบัญ 
1. Printer port คืออะไร  
2. เครื่องเรามี port เบอรอะไร  
3. หลอด 2 บาท สองแสง  
4. printer port ตัวผูกับ LED 8 หลอด  
5. รับคาเขา printer port ได 5 ชอง  
6. สั่งใหพัดลมหมุน และหยุด  
7. โปรแกรมสงขอมูลออก printer port ดวย VB  
8. Assembly สงออกทาง Printer Port  

ที่มา 
ผมบอกตนเองเสมอวาผมไมใช วิศวกร

คอมพิวเตอร ผมไมจําเปนตองรูเร่ืองอิเล็กทรอนิกสที่
เชื่อมกับคอมพิวเตอร ผมไมตองการเชื่อมตออุปกรณตาง 
ๆ ดวยตนเอง ทํางานสอน เปนนักเขียน เปนดีเจ เปนเว็บ
มาสเตอร และโปรแกรมเมอรมาสิบกวาป ไมจําเปนตองรู 
หรือตอเปน แคศึกษาฐานขอมูลอยางเดียวก็เหนื่อยแลว  

แลวผมก็หนีคําถามไมพน เพราะ คุณศร 
[sorn_kkc@hotmail.com] (นาจะเปนเยาวชนไทย ใน
สถาบันหนึ่งของไทย) mail มาถามผมเมื่อปลายป 2547 
วาทําไมโปรแกรมที่เขาเขียนติดตอผาน printer port 
แลวหลอด LED ไมแสดงผลตามตองการ ผมหาขอมูล
จากเว็บไซตตาง ๆ และทดสอบโปรแกรม เพราะคิดวา
หลอด LED คือหลอดที่ติดอยูกับ printer ผมทดสอบกับ 
printer หลาย ๆ รุน ทุกรุนใหผลเหมือนกัน คือ นิ่งเฉย  

ผมไปพบหนังสือภาษาซี ของ ดอนสัน ปงผาบ 
อ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏลําปาง 
(donson@lpru.ac.th) ที่ดวงกมลลําปางเมื่อปลายเดือน
กุมภาพันธ 2548 จึงทําใหผมเริ่มเขาใจวาสิ่งที่คุณศรตอง
การ คือ การสั่งงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสออกทาง 
printer port ดวยภาษาซี  

แลวผมก็เร่ิมเขาใจวา การสั่งงานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสดวย code ไมถึงคืบนั้น ตองทําอยางไร 
ผมเริ่มตนดวยการซื้อหลอด LED หลอดละ 2 บาทมา 1 
หลอด และใชลวดทองแดงที่เหลือในกลองเคร่ืองมือที่
บานมา 6 ซม.  

จากหลอด LED 1 หลอด และลวดทองแดง 2 
เสน ทําใหผมเขาใจการสงขอมูล(Outport) และการรับ
ขอมูลเขา(Inport) ทาง printer port แลวผมก็เร่ิมคิดไป
ไกล ถึงการมอบงานใหนักศึกษาไปทําโครงงานมาสง ใน
วิชาตาง ๆ โดยเริ่มจากหลอด LED 1 หลอดนี่เอง  
 
 

ระยะทางหมื่นลี้ เริ่มที่
กาวแรก  

และนี่คือกาวแรกของผม (มีนาคม 48) 
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1. Printer port คืออะไร 
Computer เกือบทุกเคร่ืองมี port แบบนี้ ยกเวน notebook บางรุน  
Port แบบนี้มี 25 เข็มสําหรับเชื่อมตอ และมีการแบงกลุมเข็มเห็นหลาย ๆ กลุม แตที่นาสนใจ

มี 2 กลุม คือกลุมสงขอมูลออก(Output) และกลุมรับขอมูลเขา(Input)  

  
จาก http://machinegrid.com/images/stories/tutorials/parallel_files/pinout.gif  

2. เครื่องเรามี port เบอรอะไร 
หลายคนมั่นใจวาเครื่องฉันมี printer port 0378 แนนอน เพราะเว็บไหน ๆ ก็พูดถึง port น้ี แลวผ

มี port เปน 03bc พอแกเลข port ใน source code สําหรับการติดตอ ก็สามารถสั่งงานอุปกรณ และเห็นผลกา
เครื่องของคุณมี printer port เบอรอะไร ตรวจสอบไดอยางไร  

เร่ิมตนไมตองลงทุนเยอะครับ ไปรานขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แลวซื้อหลอด LED หลอดละ 2 บาท
ขอมูลออกทาง printer port มีไฟที่หลอด LED ไหม ซื้อมาแลวก็ไมตองกลับครับ แยงเขารูทาง printer port ไ
อยาฝน อยาเรง  

หลอดไฟมีขั้วบวก และขั้วลบนะครับ เสียบขั้วลบที่ชองเบอร 22 แลวขั้วบวกที่ชองเบอร 9 (รายละเ
ไมรูวาปลายดานไหนบวกหรือลบ ก็ใหลองสลับดู ไมตองกลัวไฟดูดครับ ไมมีปญหาแนนอน สําหรับกรณีปกติ เพ
แรก ๆ ที่ดูไมออกวาอันไหนบวกหรือลบ 

จาก http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.htm 
2.1 โปรแกรมนี้ทําหนาที่ แสดงหมายเลข printer port วาเครื่องเรามี port เบอรอะไร จะไดสั่งงานออกถูกเบอร
prt0.c : prt0.exe 9 KB 
#include <stdio.h> 
#include <dos.h> 
void main(void) { 
 unsigned int far *ptraddr;  /* Pointer to location of Port Addresses */ 
 unsigned int address;       /* Address of Port */ 
 int a; 
 ptraddr=(unsigned int far *)0x00000408; 
 for (a = 0; a < 3; a++)   { 
   address = *ptraddr; 
   if (address == 0) 
     printf("No port found for LPT%d \n",a+1); 
   else 
     printf("Address assigned to LPT%d is %Xh\n",a+1,address); 
   *ptraddr++; 
 } 
 delay(5000); 
} 

 
 

3. หลอด 2 บาทสองแสง 
โปรแกรมขางลางนี้ทําหนาที่ดับไฟทุกหลอด และแสดงไฟทุกหลอด แมเราจะมีหลอดเดียว ก็แสดงห

เปนไรนี่ครับ ตัวโปรแกรมสงขอมูบออกทาง printer port ทั้งหมด 8 ชองคือ ชอง 2 ถึง ชอง 9 แตเรามีหลอดไ
เดียว ชองอื่นไมมีหลอดไฟรับ ก็ไมเห็นจะเปนไร ผลการทํางานใน windows 98 หรือ windows ME จะเห็นหล
ทุก 1 วินาที แตถาเปน windows XP จะไมแสดงการติดดับใหเห็น แตจะแสดงสถานะสุดทายของคําสั่ง เพราะเ
windows XP ครับ 
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จากแนวทางในหนังสือของ ดอนสัน ปงผาบ 
3.1 โปรแกรมนี้ทําหนาที่ สงไฟฟาออกทางเข็มที่ 2 ถึง 9 และหยุดสงสลับกันไป พรอมแสดงใหเห็นทางจอภาพ
prt1.cpp : prt1.exe 12 KB 
#include <stdio.h> 
#include <dos.h> 
#include <conio.h> 
#include <process.h> 
main ()  { 
  unsigned int far *ptraddr;   
  unsigned int address;       
  ptraddr=(unsigned int far *)0x00000408; 
  address = *ptraddr; // 0x378 or 0x3bc 
  do { 
    outportb(address,0x00); 
    printf ("00000000"); 
    delay(1000); 
    if (kbhit()) exit(0); 
    outportb(address,0xff); 
    printf ("11111111"); 
    delay(1000); 
    clrscr(); 
  } while (!kbhit()); 
} 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. printer port ตัวผูกับ LED 8 หลอด 
ยามใจขึ้นมาก เมื่อเห็นหลอดติดดับ เหมือนกับตาของ Terminator 3 กําลังกะพริบ ผมโชคดีที่มีคน

เรียน ปวช สายชาง จึงไปยืมหัวแรงบัดกรี สําหรับละลายตะกั่ว พรอมกับไปซื้อตะกั่วมา 20 บาท หลอด LED 8 
และprinter port ตัวผู 12 บาท รวมแลวกวา 50 บาท  

ในเมื่อเห็น 1 หลอดทํางาน จะปลอยใหอีก 7 หลอดวางทําไม ผมจึงทําอุปกรณตัวนี้ขึ้นมา เพื่อหยบิ
สาธิตใหนักศึกษาดูไดโดยงาย และถาวร กวาดึงหลอด LED เขา ๆ ออก ๆ จาก printer port ตัวเมีย การดึงเขา
บอย ๆ อาจทําใหชองนั้นสึกได การทําอุปกรณนี้ ก็ละลายตะกั่ว เพื่อยึดเข็มเขากับดานหลัง ของ printer port ต
โดยขั้วบวกอยูที่เบอร 2 ถึง 9 สวนขั้วลบอยูเบอร 18 ถึง 25 การจับคูดี ๆ ทําใหการบัดกรีงายขึ้น  

ผลการบัดกรี พบปญหาขาของหลอด LED ติดกัน ผลการทํางานจึงผิดพลาดไป ผมไปหาเศษลิบบิ้นในก
เข็มของภรรยา มาตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ กั้นระหวางขาที่ติดกันเทานั้น .. ผมกะวาจะไปถามนักศึกษาของผมวา แผนข
เล็ก ๆ ทําหนาที่อะไร และทํามาจากอะไร  

สารภาพ วางานนี้ทําแบบลวก ๆ งาย ๆ ไมไดทําตามตนแบบในหนังสือที่ตองใช register หรือตัวตานท
และแผนพิมพเขียว เพราะผมทดสอบแลวไมมีปญหา ก็ไมรูวาจะหา register มากั้นทําไม เอางาย ๆ ลวก ๆ และ
เร็วเขาวาครับ แตถาสั่งใหนักศึกษาของผมทํา คงตองทําใหดีกวาที่ผมทําแน .. เพราะผมชอบบอกวาตัวอยางที่
คือตัวอยางที่ไมดี คุณตองทําใหดีกวานี้ 

จากแนวทางในหนังสือของ ดอนสัน ปงผาบ 
4.1 โปรแกรมนี้ทําหนาที่ แสดงใหเห็นเลขฐานสอง ของคา 0 ถึง 255 ผลคือหลอด LED ติด และดับ สลับกันอ
prt2.cpp : prt2.exe 9 KB 
#include <stdio.h> 
#include <dos.h> 
#include <conio.h> 
main ()  { 
  unsigned int far *ptraddr;   
  unsigned int address;       
  ptraddr=(unsigned int far *)0x00000408; 
  address = *ptraddr; 
  int i; 
  int j = 256; 
  int d = 1000; // 1000 = 1 second 
  for (i=0;i<j;i++) { 
    outport(address,i); 
    printf("%d = %xh\n",i,i); 
    delay(d); 
    if(kbhit()) i = j; 
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  } 
} 
 
4.2 โปรแกรมนี้ ทําหนาที่ เรียก prt2.exe มาทํางานตลอดไป จนกวาจะกดปุม CTRL-C 
loop.bat 
:start 
prt2.exe 
goto start 

 
 

5. รับคาเขา printer port ได 5 ชอง 
ตัวอยางโปรแกรมนี้ จะสงคาเขา 2 ชอง คือชองที่ 13 และ 15 หากใชงานจริง จะตองใชปุม switch 

เขามาควบคุมการเปดปด ผลของการรับได 5 ชอง ทําใหมีคําสั่งแตกตางกันได 32 คําสั่ง สําหรับตัวอยางนี้
แสดงใหเห็นคาที่เปล่ียนไป เม่ือดึงลวดเขาออก 

5.1 โปรแกรมนี้ทําหนาที่ แสดงใหเห็นวาดึงลวดเขา และออก จะสงคาที่แตกตางกันใหกับโปรแกรมนําไปใชได
prt3.cpp : prt3.exe 9 KB 
// printer have pin 1 - 13 and 14 - 25 
// pin10=64 pin11=-128 pin12=32 pin13=16 pin15=8 
// if pin13 + pin15 = 24 
#include <stdio.h> 
#include <dos.h> 
#include <conio.h> 
main ()  { 
  unsigned int far *ptraddr;   
  unsigned int address;       
  ptraddr=(unsigned int far *)0x00000408; 
  address = *ptraddr;  
  int vin = 0;     // value input 
  int d = 3000;    // 1000 = 1 second 
  int start = inport(address + 1); 
  do { 
    vin = inport(address + 1); 
    if (vin != start) 
      printf("%d %d \n",vin,start - vin ); 
    else 
      printf("."); 
    delay(d); 
  } while(!kbhit()); 
} 

 
 

 
 

6. สั่งใหพัดลมหมุน และหยุด 
หลังจากสามารถรับขอมูลผาน printer port โดยใชหลักการของ switch ปดเปด ผมใชลวด

ทองแดงทดสอบกอน ก็ใชได แตจะหา switch มาสั่งงาน คงยังไมถึงเวลา จึงหันไปศึกษาการแสดง
ผลใน Windows XP อีกคร้ังที่มีปญหา 2 เร่ืองคือ เลข port ที่ใคร ๆ ก็ใช 0x0378 แตบางเคร่ืองใช 
0x3bc จึงแกโปรแกรมทั้งหมดในเว็บเพจนี้ ใหตรวจ port อัตโนมัติ  

อีกปญหาพบเฉพาะใน Windows XP เร่ือง security ที่ระบบไมยอมใหสั่งงานออกทาง port 
แตผมพบวาสั่งงานหลาย ๆ คร้ัง จะมีผลเฉพาะครั้งสุดทาย จึงเขียนโปรแกรมสั้น ๆ ขึ้นมา 2 
โปรแกรม สําหรับสงขอมูลออกทุกชอง และยกเลิกการสงขอมูล เพราะนําไปใชตรวจสอบการสง
ขอมูล สําหรับกรณีนี้ผมตองการทดสอบการทํางานของพัดลมที่อาศัยไฟฟาจากภายนอกเปนตัวขับ
มอเตอร ก็ไดผลเปนที่นาพอใจ สําหรับกาวแรก 

6.1 โปรแกรมนี้ทําหนาที่ สั่งใหเลิกสงคาออก output port ทั้ง 8 ชอง 
prt1a.cpp : prt1a.exe 6 KB 
#include <dos.h> 
main ()  { 
  unsigned int far *ptraddr; 
  unsigned int address; 
  ptraddr=(unsigned int far *)0x00000408; 
  address = *ptraddr; // 0x378 or 0x3bc 
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  outportb(address,0x00); 
} 
 
6.2 โปรแกรมนี้ทําหนาที่ สั่งใหสงคาออก output port ทั้ง 8 ชอง 
prt1b.cpp : prt1b.exe 6 KB 
#include <dos.h> 
main ()  { 
  unsigned int far *ptraddr; 
  unsigned int address; 
  ptraddr=(unsigned int far *)0x00000408; 
  address = *ptraddr; // 0x378 or 0x3bc 
  outportb(address,0xff); 
} 
 
6.3 โปรแกรมนี้ทําหนาที่ เรียกโปรแกรม prt1a.exe และ prt1b.exe มาทํางาน 
prt1ab.bat 
@echo off 
echo test for Windows XP 
prt1b 
pause 
prt1a 
pause 
prt1b 
pause 
prt1a 
 

7. โปรแกรมสงขอมูลออก printer port 
ดวย VB 

ไดโปรแกรม dllport.zip จาก thaiio.com 
ซ่ึงนาจะไดมาจาก thaibit.hypermart.net อีกที
หนึ่ง แตเว็บไซตของ thaibit.hypermart.net ไม
มีแลว ก็เกรงวาสักวันโปรแกรมนี้จะหายไปอีก จึง
ไดทดสอบ และปรับปรุงโปรแกรมนิดหนอย แลว 
zip ไวในชื่อ dllport.zip เหมือนเดิม โดยเปลี่ยน
หนาตามเปนตามที่เห็น  

โปรแกรมนี้สามารสั่งเปดปด ใน 
WindowsXP ได แตถาใช Assembly บน 
WindowsXP ผมยังเปดปด port ไมได จึงตองใช
โปรแกรมนี้ทดสอบ ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ  

ของเดิม : 
www.thaiio.com/Appdown/Dllport.zip  

หลังปรับปรุง : dllport.zip version 
1.48  

8. Assembly สงออกทาง Printer Port 
ตัวอยางงาย ๆ จาก http://www.mattjustice.com/parport/par_asm.html  
โปรแกรม on.com และ off.com มีปญหากับการทํางานใน windowsXP ถาตองการทดสอบตองใช 

dllport.zip 

เขียนแลวทดสอบ สงออก 2 ชอง 
c:\>debug 
-a  
mov al,48   ; 0100-1000 8-bit in al 
mov dx,378  ; parallel port is 378h 
out dx,al   ; write it 
mov ax,4C00 ; return to DOS 
int 21h 
-g 

สรางแฟม on.com เปดไฟ 
c:\>debug 
-n on.com 
-a  
mov al,ff  ; 1111-1111 
mov dx,378    
out dx,al     
mov ax,4C00   
int 21h 
-rcx 

สรางแฟม off.com ดับไฟ 
c:\>debug 
-n off.com 
-a  
mov al,00  ; 0000-0000 
mov dx,378    
out dx,al     
mov ax,4C00   
int 21h 
-rcx 
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ศูนยสอบ :: รวมบทความ :: แนะนําเว็บใหม :: แสดงผลการจัดอันดับ :: download :: yourname@thaiall.com ::  

รักลําปาง :: thcity.com :: thailandhosting.net :: topsiam.com :: cookkoo.com  
ติดตอ ทีมงาน ชาวลําปาง มีฝนเพื่อการศึกษา Tel.0-1992-7223  

  

onoff.bat ควบคุมการเปดปด 
:loop 
on.com 
pause 
off.com 
pause 
goto loop 

a 
-w 
-q 
c:\>on 

a 
-w 
-q 
c:\>off 

สืบคนในฐานขอมูลเว็บไซต
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