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ประเทศไทยในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญของอาเซียน โดยเฉพาะทางด้านอาหาร  

เครือ่งใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ แต่ท่ีผ่านมา จะพบว่า เรามีบทบาทแต่เพียงผูร้บัจ้างผลติ

และประกอบ โดยอาศัยความได้เปรียบด้านแรงงานฝีมือและต้นทุนที่ถูกกว่าเท่านั้น ซึ่งในอนาคต 

อนัใกล้นีอ้าจไม่ใช่ข้อได้เปรยีบของประเทศไทยอกีต่อไป ดงันัน้การพฒันาเทคโนโลยรีะบบสมองกล-

ฝังตัวขึ้นในประเทศไทย จึงมีความส�าคัญส�าหรับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มีความสามารถ

ในการพฒันาสนิค้า ผลติภณัฑ์ในด้านการออกแบบนวตักรรม เพือ่เป็นการเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์

ให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ และก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

กองบรรณาธิการ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค จึงได้มีการจัด

ตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System Technology 

Laboratory: EST) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมอง- 

กลฝังตัว รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้กับภาคอุตสาหกรรมและเครือข่ายพันธมิตร ให้มีศักยภาพที่

จะแข่งขันได้ในระดับโลก 

ปัจจุบนัดอกผลท่ีหน่วยวิจัยฯ แห่งน้ีได้รเิริม่ด�าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองน้ัน ได้ถกูเกบ็เกีย่วน�า

ไปพัฒนา ต่อยอด ในเชิงธุรกิจแล้ว โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ส�าหรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์ภายในประเทศ

คุณเสกสรร ศาสตร์สถิต ผู้อ�านวยการหน่วยปฎิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมอง-

กลฝังตัว (Embedded System Technology Laboratory: EST) กล่าวถึงที่มาของการก่อตั้งหน่วย 

ปฏิบัติการแห่งนี้ว่า หน่วยฯ สมองกลฝังตัว เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของห้องปฏิบัติการ 

เพื่อให้สามารถท�างานได้เฉพาะมากขึ้น EST ก็คือ หนึ่งในห้องปฏิบัติการ ที่ด�าเนินการวิจัยและ

พฒันาเกีย่วกบัระบบสมองกลฝังตวั โดยมุ่งเป้าหมายไปทีก่ารพฒันาแอปพลเิคชัน่เพือ่ตอบสนองงาน 

4 ส่วน คือ ด้านการเกษตร ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านสื่อสาร และด้านยานยนต์ 

ต่อมางานด้านการสื่อสารถูกน�าไปรวมกับงานของห้องปฏิบัติการอื่น ส่งผลให้ปัจจุบัน EST พัฒนา

ระบบสมองกลฝังตวัเพือ่ตอบสนองงานเพยีง 3 ส่วนเท่าน้ัน ด้านการเกษตร ด้านอปุกรณ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

เบ้ืองหลังความฉลาดของรถยนต์ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงอำานวยความสะดวกในชีวิตประจำาวันน้ี เราคง

ปฏิเสธ ไม่ได้ว่า Embedded System Technology คือ เทคโนโลยีพ้ืนฐานท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรม

ใหม่ ๆ ในการท่ีจะนำาไปสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย

Embedded System
Technology Laboratory
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▲

ระบบสมองกลฝังตัว (embedded 

system) หรือก็คือ ระบบคอมพิวเตอร์ขนาด

จิ๋ว ท่ีใช้ในอุปกรณ์ควบคุม ได้แก่ ไมโคร-

คอนโทรลเลอร์ หรือไมโครโพรเซสเซอร์ ที่ถูก

น�าไปฝังในอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป้า- 

หมายส�าคัญก็เพ่ือเพิ่มความฉลาดและความ

สามารถต่าง ๆ ที่หลากหลายให้กับอุปกรณ์

เหล่าน้ัน โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือน 

“สมอง” ที่ฝังไว้ภายในเป็นตัวขับเคลื่อน โดย

บทบาท และหน้าที่ของ EST นั่นคือ การ

พัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อตอบ-

สนองต่อความต้องการของประเทศ 3 ส่วน 

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ ณ ที่นี้จะขอกล่าว

ถึงเฉพาะการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว

ส�าหรับใช้ในรถยนต์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ 

ยานยนต์ เท่านั้น

ทิศทางการวิจัยและพัฒนาระบบ

สมองกลในอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการ

ผลิตและประกอบรถยนต์ที่ส�าคัญของเอเชีย 

อีกทั้งภาครัฐและเอกชนจากค่ายผลิตรถยนต์

รายใหญ่ ๆ จากต่างประเทศ ได้ร่วมกันผลัก-

ดันให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางการผลิต

รถยนต์แห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ ดีทรอยด์

แห่งเอเชีย” โดยตั้งเป้าการผลิตรถยนต์ให้ได้  

1 ล้านคัน ภายในปี พ.ศ.2549 และเพิ่มเป็น  
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1.8 ล้านคนั ในปี พ.ศ.2553 และเนือ่งจากความ

ต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการประสิทธิภาพ 

ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย รวมถึง

การประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย อันเนื่อง

มาจากปัญหาราคาน�้ามันแพง จึงท�าให้ผู้ผลิต

ต้องเร่งพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ 

เนื่องจากเป็นสิ่งจ�าเป็นในการช่วยเพิ่มมูลค่า

ให้กับรถยนต์ส�าหรับอนาคต ซึ่งคิดเป็นมูลค่า

ของอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ร้อยละ 25 ของ

มูลค่ารถยนต์ และสูงขึ้นถึงร้อยละ 40 ในปี 

พ.ศ.2553 ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่

การเป็นฐานผลิตโลก จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง

พัฒนาองค์ความรู้ และความสามารถในการ

วิจัยและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

เองภายในประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าในห่วงโซ่

อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์

ดังนั้น EST จึงได้ท�าการริเริ่มวิจัย

และพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวส�าหรับใช้ใน

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ในเบื้องต้นได้มีการ

พัฒนาเครื่องมือส�าหรับการเทสต์รถยนต์ ยก

ตัวอย่างเช่น 

Fuel consumption: เปน็เครือ่งมือที่ใช้

วัดความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์

คุณเสกสรร ศาสตร์สถิต 
ผู้อำานวยการหน่วยปฎิบัติการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
(Embedded System Technology Laboratory: EST)

OBD II: เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ดกูารท�างาน

ของระบบ และตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ใน

เครื่องยนต์

Chassis Dynamometer: เป็นเครื่อง

ทดสอบก�าลังของเครื่องยนต์ที่อยู ่ในรถยนต์ 

สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย และ

พัฒนา ECU อุปกรณ์ต่าง ๆ ในรถยนต์ ระบบ

ต่าง ๆ ในรถยนต์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการ

สร้างเครื่องทดสอบก�าลังรถยนต์ เพื่อไม่ต้อง 

น�าเข้าจากต่างประเทศ
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Engine Dynamometer: เป็นเครื่อง

ทดสอบก�าลังของเครื่องยนต์ สร้างขึ้นเพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการวิจัย และพัฒนา ECU 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องยนต์ ระบบต่าง ๆ ใน

เครื่องยนต์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้าง

เครื่องทดสอบก�าลังเครื่องยนต์เพื่อไม่ต้องน�า

เข้าจากต่างประเทศ

 

 

แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็น

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีมูลค่าตลาด

สูง แต่โอกาสและช่องว่างของนักพัฒนาจาก

ภายนอกที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมนั้นเป็นไปได้

ยาก ด้วยเหตผุลประการหน่ึงท่ีส�าคญั คอื ค่าย

รถยนต์ส่วนใหญ่จะมีหน่วยวิจัยและพัฒนา

อยู่ภายในอยู่แล้ว ดังนั้น สิ่งที่ EST ได้มุ่งเป้า

การพฒันา ECU ส�าหรบัรถยนต์แก๊ส ทีม่คีวาม

เป็นไปได้ในตลาดมากกว่า แม้ตลาดจะค่อน-

ข้างเล็กก็ตาม แบ่งตามประเภทรถยนต์ ดังนี้

Electronic Control Unit: ECU for 

NGV กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการ 

สั่งจ่ายเชื้อเพลิงทางเลือกในเครื่องยนต์ 

ECU-DDF รถดีเซลฉีดเชื้อเพลิงร่วม

Ignition Control Unit กล่องอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ควบคุมการจุดระเบิดในเครื่องยนต์

สันดาปด้วยประกายไฟ

ECU-NN1 รถหัวฉีดเบนซินติดแก๊ส NGV
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งานแบตเตอรี่ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด วิธีการชาร์จ

ท่ีถูกต้องจะช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่ได้ใน

ระดับหน่ึง ซ่ึงขณะน้ีเราก�าลังท�างานวิจัยเพื่อ

หารูปแบบการชาร์จพลังงานท่ีสามารถเก็บกัก

พลงังานไว้ให้ได้มากทีส่ดุ ในขณะเดยีวกนัต้อง

ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนาน

ขึ้นด้วย

ส�าหรับงานที่ท้าทายในอนาคต คือ 

การพัฒนา ECU ส�าหรับใช้ในระบบสื่อสาร

ภายในรถยนต์ ในเรื่องนี้ คุณเสกสรร อธิบาย

ว่า ในรถยนต์รุ ่นเก่า มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์

น้อย ระบบสื่อสารระหว่างอุปกรณ์จึงไม่ค่อย

มีความส�าคัญ แต่ส�าหรับรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ จะ

มี ECU ติดอยู่ตามส่วนต่าง ๆ อยู่ประมาณ 10 

กล่อง ที่มันจะท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกันตลอด

เวลา สิ่งที่เราต้องการท�า คือ สร้างกล่องขึ้นมา

อีกใบ เพื่อใช้ในการดักสัญญาณสื่อสาร หรือ 

สื่อสารกับมันให้รู ้เรื่อง เพื่อเป็นองค์ความรู ้

ส�าหรับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ที่

จะต้องมกีารเอาอุปกรณ์บางอย่างภายในรถออก 

แล้วใส่อุปกรณ์บางอย่างเข้าไปแทนที่ เช่น เอา

เครือ่งยนต์ออก และใส่มอเตอร์เข้าไป ในขณะที่

รถยนต์สามารถท�างานได้เหมือนเดมิ แต่กว่าจะ

ถึงขั้นน้ันได้ เราจะต้องท�าวิศวกรรมย้อนรอยดู

ว่า ECU แต่ละตวัมกีารตดิต่อสือ่สารกนัอย่างไร 

เพือ่จะได้สร้าง ECU อกีตัวเพือ่ไปดักสญัญาณ

ได้อย่างถูกต้อง และสามารถน�าข้อมูลดงักล่าว 

มาสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับวงการ

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยต่อไป

ต้องการที่จะพัฒนา จึงเป็นที่มาของวิธีการที่ 2 

คือ การท�าอะแดปเตอร์เสริมขึ้นมา เพื่อขยาย

กระบอกสูบของเครื่องยนต์ และพัฒนาตัวจุด

ระเบิด เพื่อให้สามารถใช้เชื้อเพลิงร่วมกันได้ 2 

ชนิด คือ แก๊สและดีเซล ข้อดี คือ ไม่ต้องโมดิ-

ฟายส์เครื่องยนต์” คุณเสกสรร กล่าว

เป้าหมายการวจิยัและพฒันาระบบสมอง-

กลฝังตัวในอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยน ความต้อง-

การในการใช้รถเปลีย่น EST ในฐานะหน่วยงาน

วิจัยจึงต้องมองในเป้าหมายเดียวกันกับผู้ที่จะ

ใช้รถยนต์ โดยแบ่งเป็น 2 ทิศทาง คือ

1. การสานต่องานที่ท�าอยู่เดิม คือ 

การพัฒนาให้เครื่องยนต์สามารถใช้เชื้อเพลิง

หลากหลายคุณภาพได้ ในขณะที่สมรรถนะ

โดยรวมของรถยนต์ไม่เปลี่ยนแปลง หรือลดลง 

ด้วยการพัฒนาตัว ECU ให้เกิดการเรียนรู้ ได้

โดยอัตโนมัติ และสามารถปรับระบบภายใน

รถยนต์ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลาย

คุณภาพมากขึ้น 

2. พัฒนาระบบเพื่อตอบสนอง

การเกิดใหม่ของรถยนต์ไฮบริด และรถยนต์

ไฟฟ้าในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น การบริหาร

จัดการเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่ จะชาร์จไฟฟ้า

อย่างไรจึงจะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 

เนื่องจากแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ประเภท 

ไฮบริดมีราคาแพงมาก ดังนั้นจึงต้องให้ความ

ส�าคัญกับการดูแลรักษาและยืดอายุการใช้

Ignition Control Unit

ทั้งนี้ผลงานที่กล่าวมาข้างต้น ได้ถูก

ถ่ายทอดไปยังเอกชนเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์

แล้ว โดย ECU-NN1 รถหัวฉีดเบนซินติดแก๊ส 

NGV มี 1 บริษัทที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

และก�าลังท�าการตลาดอยู่ในขณะนี้ ส่วนอีก

ผลิตภัณฑ์หนึ่ง คือ ECU-DDF รถดีเซลฉีดเชื้อ-

เพลิงร่วม มีบริษัทที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3 บรษิทั และม ี1 บรษิทัทีค่่อนข้างท�าตลาดได้ดี 

 

ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างรัฐ

และเอกชน 

ทีผ่่านมา EST ได้ร่วมกบัเอกชนในการ

พัฒนา ECU ส�าหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์

ดีเซล โดยเอกชนมีโจทย์ และมีโนว์ฮาว เช่น

เอกชนต้องการให้มีการใช้เชื้อเพลิงร่วมกัน

ระหว่างดเีซลกับแก๊สได้ โดยทีไ่ม่ต้องโมดฟิายส์ 

เครื่องยนต์ 

“ต้องอธบิายก่อนว่า การจะเอาเครือ่ง-

ยนต์ดีเซลมาใช้ร่วมกับแก๊ส มีวิธีท�า 2 วิธีคือ 

การเอาเครื่องยนต์มาโมดิฟายส์ แต่เมื่อโมดิ-

ฟายส์เสร็จแล้ว จะไม่สามารถกลับไปใช้ดีเซล

ได้อีก โดยวิธีนี้ถือเป็นข้อด้อยที่เอกชนรายนี้


