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ปัญ

หาที่เกิดขึ้นกับนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว คือ การจะต้องเขียน
โปรแกรมเพือ่ สัง่ การระบบว่าจะต้องท�ำอะไร เมือ่ ไร อย่างไร เช่นเดียวกับ
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีโปรแกรมต่าง ๆ แต่เนื่องจากการเขียนโปรแกรมให้กับ
ระบบสมองกลฝังตัวยากกว่าการเขียนโปรแกรมให้กบั เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป เพราะ
นอกจากนักพัฒนาจะต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาซีแล้ว ยังจะ
ต้องเข้าใจหลักการท�ำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในเชิงลึกด้วย
ส่งผลให้การใช้งานระบบสมองกลฝังตัวในปัจจุบันจ�ำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่ม
นักพัฒนาทีม่ ที กั ษะความช�ำนาญเฉพาะทาง หรือแม้กระทัง่ นักพัฒนาทีม่ คี วามช�ำนาญ
ก็ตาม การวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาโปรแกรม (Debug) ระบบสมองกลฝังตัว ยังเป็นเรือ่ ง
ที่ซับซ้อนต้องอาศัยประสบการณ์ และอาจเสียเวลามาก

Proof of
Concept
ท�ำเรือ่ งยากให้งา่ ยขึน้
ด้วย Fio Boards และ RapidSTM32 Blockset
กองบรรณาธิการ

“FiO

Boards และ RapidSTM32 Blockset คือ ชุดพัฒนาส�ำหรับผู้ไม่ช�ำนาญเรื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือการเขียนโปรแกรม สามารถจ�ำลองการท�ำงาน และแปลง
โปรแกรมลักษณะรูปภาพจาก Matlab ลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใช้งานได้จริงทันที ง่าย เรียนรูภ้ ายใน
วันเดียว”
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นอกจากนี้ชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวส่วนใหญ่ ยังขาดตัวช่วยในการวิเคราะห์
ทางวิศวกรรมพื้นฐานที่จ�ำเป็น เช่น การเก็บ
ข้อมูล การพล็อตกราฟ การแก้สมการทาง
คณิตศาสตร์ เช่น การค�ำนวณเมตริกซ์ ฯลฯ
ที่นักพัฒนาจะต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง
ทั้ ง หมด นั่ น หมายถึ ง หากต้ อ งการพั ฒ นา
ระบบสมองกลที่มีความสลับซับซ้อนเท่าไหร่
ยิ่งต้องการนักพัฒนาที่มีทักษะความช�ำนาญ
สูงมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งคนกลุ่มนี้เอง ที่ก�ำลังเป็น
ที่ต้องการของอุตสาหกรรม
จากปัญหาและความต้องการที่กล่าว
มาข้างต้น น�ำมาสูแ่ นวคิดในการพัฒนาเครือ่ งมือชนิดหนึ่งที่จะท�ำให้นักพัฒนามือสมัครเล่น
สามารถเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างสรรค์ระบบ
สมองกลฝังตัวได้งา่ ยขึน้ ผ่าน Fio Boards และ
RapidSTM32 Blockset ชุดพัฒนาที่ นาวาโท
ดร.กฤษฏา แสงเพ็ชรส่อง อาจารย์ฝา่ ยศึกษา
โรงเรียนนายเรือ และคณะ ได้พัฒนาขึ้น โดย
การสนับสนุนทุนวิจัยจากส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
“ระบบสมองกลฝังตัว (embedded
system) เปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
หรือ Notebook ที่คนส่วนใหญ่รู้จักและใช้งาน
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ทุกวันนี้ แต่ระบบสมองกลฝังตัว จะเป็นการ
ย่อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เล็ก และเหลือเป็น
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่มีขีดความ
สามารถน้อยกว่า เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์อาจ
มีความเร็วเป็น GHz และหน่วยความจ�ำระดับ
GBytes ระบบสมองกลฝังตัวอาจมีความเร็ว
เป็น MHz และหน่วยความจ�ำระดับ kByte”
นาวาโท ดร.กฤษฏา กล่าวเปิดประเด็นพร้อม
อธิบายถึงการน�ำระบบสมองกลฝังตัวไปใช้ใน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ว่า
“วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการใช้ ง าน
ระบบสมองกลฝังตัว คือ น�ำไปใส่ในอุปกรณ์ที่
ต้องการให้ท�ำงานได้เองโดยอัตโนมัติ เสมือน
มีสมองกลฝังตัวอยูภ่ ายใน ไม่วา่ จะเป็นอุปกรณ์
พื้นฐานในชีวิตประจ�ำวัน เช่น หม้อหุงข้าว
เครื่ อ งซั ก ผ้ า ตู ้ เ ย็ น โทรทั ศ น์ รุ ่ น อั จ ฉริ ย ะ,
โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น เช่น ระบบควบคุมการจ่ายน�้ำมันของ
รถยนต์ และอากาศยานไร้นักบิน (UAV) หรือ
จรวดน�ำวิถี เป็นต้น”

ที่มาของแนวคิด

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจและ
อุ ต สาหกรรม ท� ำ ให้ มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นา

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย มี
ความน่าเชื่อถือได้สูง และออกสู่ตลาดได้อย่าง
เร็วทีส่ ดุ จึงเกิดแนวทางในการพัฒนาทีเ่ รียกว่า
Model-based Design และ Rapid Prototyping ซึ่งเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีขณะนี้ ยก
ตัวอย่าง เช่น หากเราต้องการพัฒนาระบบ
ควบคุมการบินโดยอัตโนมัติของเครื่องบิน การ
ที่วิศวกรสามารถออกแบบ จ�ำลองการท�ำงาน
และทดสอบระบบเครื่องบินในคอมพิวเตอร์
(simulation) ด้ ว ยโปรแกรมค� ำ นวณทาง
คณิตศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือได้ระดับสากล
สามารถทดสอบการท�ำงานของฮาร์ดแวร์จริง
กับเครื่องบินจ�ำลองในคอมพิวเตอร์ และเพียง
คลิ๊กเม้าส์ปุ่มเดียว สามารถแปลงสมการทาง
คณิตศาสตร์ในแบบจ�ำลองเป็นระบบทีส่ ามารถ
ใช้งานจริงได้เลย ตัวอย่างที่กล่าวข้างต้น คือ
แนวคิดของ Rapid Prototyping และ Modelbased Design ซึง่ จะเห็นได้ชดั ว่า สามารถช่วย
เพิ่มความง่าย ความปลอดภัย อีกทั้งสามารถ
ลดเวลา และงบประมาณในการออกแบบและ
ทดสอบได้มากกว่าการทดสอบกับเครื่องบิน
จริงมหาศาล โดยเป้าหมายส�ำคัญของ Rapid
Prototyping คือ พิสูจน์แนวคิด (proof of
concept) อย่างเร็วและอาจปรับปรุงให้ดีขึ้น
(optimize) ภายหลัง

จุดเริ่มแรงบันดาลใจ

นาวาโท ดร.กฤษฏา เปิดเผยถึงที่มา
ที่ไปของการพัฒนางานชิ้นนี้ขึ้นมาว่า เดิมผม
จบมาทางด้านวิศวกรรมอากาศยานและได้
ทุนไปศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก
สาขาอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน (avionics)
จากมหาวิทยาลัย Cranfield ประเทศอังกฤษ
หลังจบกลับมาได้เข้ารับราชการที่กองทัพเรือ
ปัจจุบนั เป็นอาจารย์พเิ ศษอยูท่ โี่ รงเรียนนายเรือ
จังหวัดสมุทรปราการ
นอกจากงานด้านการสอนแล้ว นาวาโท ดร.กฤษฏา ยั ง เป็ น หนึ่ ง ในที ม วิ จั ย และ
พัฒนาอากาศยานไร้นักบิน (UAV) โดยรับผิดชอบในส่วนงานพัฒนาระบบวัดมุมอ้างอิงเพื่อ
ป้องกันเครื่องบินตก
“สืบเนือ่ งจากการพัฒนา UAV เรามอง
ว่า การทีเ่ ราจะเขียนสมการเพือ่ สัง่ การอะไรบาง
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อย่างนั้น เป็นเรื่องยุ่งยาก และซับซ้อน เราจึง
มาคิดกันว่า น่าจะมีเครื่องมืออะไรสักอย่างที่
ท�ำให้การพัฒนางาน ท�ำได้ง่ายขึ้น จึงเป็นที่มา
ของการพัฒนาฮาร์ดแวร์ระบบสมองกลฝังแบบ
กราฟิก ซึง่ มีชอื่ ทางการค้าว่า “ฟิโอบอร์ด” (FiO
Board) และซอฟต์แวร์ส�ำหรับใช้งานร่วมกับ
ฮาร์ดแวร์ในชื่อทางการค้าว่า “ราพิดเอสทีเอ็ม32” (RapidSTM32)”

FiO Boards และ
RapidSTM32 Blockset คืออะไร

ก่อนจะกล่าวถึง Fio Boards และ
RapidSTM32 คืออะไรนัน้ นาวาโท ดร.กฤษฏา
ได้อธิบายถึงโปรแกรมพื้นฐานที่น�ำมาสู่การ
พัฒนาเครื่องมือดังกล่าวว่า
“Matlab คือ โปรแกรมเครื่องคิดเลข
ขั้นสูงที่พัฒนาโดยบริษัท Mathworks ใช้ช่วย
แก้โจทย์ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างง่าย
Matlab เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดโปรแกรมหนึ่งทั้งในวงการการศึกษาและ
อุตสาหกรรมในปัจจุบนั อาจพูดได้วา่ โปรแกรม
Matlab ได้รบั ความนิยมในวงการวิศวกรรม เช่น
เดียวกับที่โปรแกรม Microsoft Office ได้รับ
ความนิยมใช้งานตามส�ำนักงาน
ส่วน Simulink คือ โปรแกรมเสริม
จาก Matlab เพื่ อ ใช้ ส ร้ า งแบบจ� ำ ลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบด้วยรูปภาพ (block
diagram) ช่วยให้สามารถออกแบบ วิเคราะห์
และจ�ำลองการท�ำงานระบบที่มีความซับซ้อน
ได้อย่างเร็วและง่าย นอกจากนี้ Matlab ยังมี

กลไกพิเศษส�ำหรับสร้างภาษาโปรแกรม (code
generation) เช่น ภาษาซี จากชุดกล่องค�ำสั่ง
แบบรูปภาพ (simulink blockset)
ส�ำหรับ FiO Boards คือ ชุดทดลอง
ระบบสมองกลฝังตัว ที่ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
ตระกูล STM32 (สถาปัตยกรรม 32-bits ARM
Cortex-M3) ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อ
ใช้ร่วมกับ RapidSTM32 Blockset ซึ่งเป็นชุด
กล่องค�ำสั่งแบบรูปภาพที่สามารถใช้งานร่วม
กับ Matlab/Simulink และกลไก Code Generation ได้ ท�ำให้สามารถแปลงโปรแกรมแบบ
กราฟิก เป็นระบบสมองกลฝังตัวทีใ่ ช้งานได้เลย
เพียงกดเมาส์ครั้งเดียว”

รูปแบบการประยุกต์ใช้งานจริง

ในเรื่องนี้ นาวาโท ดร.กฤษฏา กล่าว
ถึงการประยุกต์ใช้งานว่า เนือ่ งจาก FiO Boards
เป็นอุปกรณ์ทดลองอเนกประสงค์ สามารถน�ำ
ไปใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในชั้นเรียน ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือใน
อุตสาหกรรม ลักษณะเดียวกับที่บุคคลทั่วไป
สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel ส�ำหรับงาน
ได้หลากหลาย แต่หากต้องการใช้งานทีซ่ บั ซ้อน
จนไม่สามารถใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปได้ ก็จำ� เป็น
ต้ อ งอาศั ย โปรแกรมเมอร์ ที่ มี ค วามช� ำ นาญ
แก้ปัญหาเฉพาะทางตามความเหมาะสม
“การเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม ระบบ
สมองกลฝังตัวในระดับล่าง (low-level) เช่น
ภาษาซี จะยั ง คงมี ค วามส� ำ คั ญ ส่ ว น FiO
Boards และ RapidSTM32 Blockset เป็น

อีกหนึ่งทางเลือก และมีประโยชน์ที่ส�ำคัญ คือ
เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ที่ไม่มีความช�ำนาญใน
การเขียนโปรแกรมหรือรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์
สามารถใช้งานระบบสมองกลฝังตัวในงาน
ต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย
เครื่องมือมาตรฐานระดับสากล” ดร.กฤษฏา
กล่าว
ทั้งนี้ FiO Boards และ RapidSTM32
Blockset เป็นผลงานที่ต่อยอดจากโครงการ
วิ จั ย ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากส� ำ นั ก งาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโรงเรียน
นายเรือ (รร.นร.) มีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อ
สร้างระบบวัดมุมเอียงของเครื่องบินใช้ระบบ
สมการ Unscented Kalman Filter ซึ่งมีความ
ซับซ้อนสูง เพื่อให้สามารถออกแบบ-ทดสอบ
ทั้งระบบในภาพรวมได้ง่ายและเร็ว โดยไม่
ต้องเขียนภาษาซี ซึ่งต่อมาได้ถูกต่อยอดเป็น
โครงการวิจัยชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
แบบกราฟิกเพื่อสร้างอุปกรณ์ส�ำหรับใช้ในการ
เรียนการสอน วิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ และ
โครงงานทางวิศวกรรม
ปัจจุบัน สกว. ได้น�ำองค์ความรู้ที่ได้
จากโครงการวิ จั ย ยื่ น ค� ำ ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร
ระหว่างประเทศ เพื่อขอรับรองการคุ้มครอง
การประดิษ ฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือ
ด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty
หรือ PCT) จ�ำนวน 3 สิทธิบัตร และอนุญาต
(license) ให้บริษัทเอกชนรายหนึ่งน�ำผลงาน
วิจัยไปผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว
อาจกล่าวได้วา่ โครงการวิจยั ต้นน�ำ้ ซึง่
เป็นที่มาของ FiO Boards และ RapidSTM32
Blockset นี้ นับเป็นตัวอย่าง ความส�ำเร็จที่
สามารถน�ำองค์ความรู้เชิงวิชาการไปต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ได้ และความหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าโครงการวิจัยนี้จะเป็นตัวอย่าง และแรง
กระตุน้ นักวิจยั รุน่ ใหม่ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอีก
หลายภาคส่วน ช่วยกันสร้างองค์ความรูจ้ ากงาน
วิจยั และผลักดันน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ ซึ่งสุดท้ายก็
จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติในภาพรวม
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