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>>> เมาส แปนพิมพ ซีดีรอม โมเดม เปนตน (ทั้งนี้ไมรวมถึงการควบคุมในเครื่อง

คอมพิวเตอรพีซี) 

 

การทำงานของระบบฝงตัว 
โดยทั่วไประบบฝงตัวจะทำงานไดโดยรับคำสั่งจากผูใชหรืออุปกรณ

กอนอาจเปนการใช Manual หรือรับขอมูลจากเซนเซอร แลวนำขอมูลคำสั่ง

นั้นไปประมวลผลในโปรแกรมกอนแลวจึงสงสัญญาณไปทำการควบคุมตาม

ที่ผูใชตองการ ตัวอยางเชน เครื่องทำความเย็นที่เราใชกันอยู เราตองการ

อุณหภูมิที่พอเหมาะกับที่เราตองการเราจะกดปุมปรับอุณหภูมิ นี่คือคำสั่ง

จากผูใชและขอมูลอุณหภูมิหองจากเซนเซอร ขอมูลเหลานี้จะถูกนำไป

ประมวลผลในโปรแกรมแลวสงสัญญาณไปที่ Thermostat (ตัวควบคุม

อุณหภูมิ) เพื่อควบคุมอุณหภูมิหองตามที่ผูใชตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำนองเดียวกันอุปกรณตางๆ ในรถยนต ถาตองการใหทำงานตามที่ 

ผูใชตองการ อุปกรณทุกชิ้นที่ใชก็จะมีโปรเซสเซอรควบคุมการทำงานในระบบ 

บางทีก็อาจจะเรียกระบบฝงตัวของโปรเซสเซอรนี้วา “Microcontroller” เชน 

ในระบบหัวฉีดของเครื่องยนตจะถูกควบคุมใหจายน้ำมันตามที่เครื่องตองการ 

โดยไดรับคำสั่งจากเทาเหยียบคันเรงของผูขับขี่กอน แลวมีขอมูลจากเซนเซอร

ของความเร็วรถและภาระของรถ (รวมทั้งขอมูลจากแหลงอื่นตามที่ผูออกแบบ

กำหนด เชนขอมูลเชื้อเพลิง ขอมูลไอเสียฯลฯ) นำไปประมวลผลในโปรแกรม

แลวสงสัญญาณไปที่หัวฉีดใหฉีดน้ำมันตามที่ผูขับขี่ตองการ โดยสามารถ

ควบคุมความเร็วภาระและอื่นๆ เชนปริมาณเชื้อเพลิงที่เหมาะสมและไอเสีย

ตามมาตรฐานได ระบบการควบคุมเชนนี้เปนระบบแบบฝงตัวหรือไมโครคอน

โทรเลอร ซึ่งมีในอุปกรณเกือบทุกชนิดในยานยนตดังกลาวมาแลวขางตน 

ระบบ Embedded Systems คือระบบใดๆ ที่มี

ไมโครโปรเซสเซอรเปนตัวควบคุม ปจจุบันมีการใชระบบฝง

ตัวในอุปกรณตางๆ รอบตัวเรามากมาย เชน เครื่องใชไฟฟา

ในบาน ไดแก เครื่องทำความเย็น ตูเย็น เตาไมโครเวฟ 

โทรทัศน เครื่องซักผา อุปกรณตมกาแฟ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับในรถยนตก็ไดใชระบบฝงตัวในอุปกรณตางๆ 

มากขึ้นเรื่อยๆ เชน ระบบเบรกอิเลคโทรนิกส ระบบเบรก 

เอบีเอส พวงมาลัยเพาเวอร ถุงลมนิรภัย ระบบฉีดน้ำลาง

กระจก ระบบเปด-ปดประตูอัตโนมัติ ระบบเกียรอัตโนมัติ 

ระบบหัวฉีดในเครื่องยนต ระบบไอเสียของรถยนต ระบบไฟ

ตางๆ พีซีก็มีระบบฝงตัวในบางชิ้น เชน การดเสียง การดจอ 

* นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย 
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

(Embedded Systems in Automobile) 
ระบบฝงตัวในยานยนต 
รศ.พูลพร  แสงบางปลา* 
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ระบบฝงตัวในรถยนตและอุปกรณตางๆ เชนอุปกรณไฟฟา ธรรมดา

แลวจะไมเหมือนในเครื่องคอมพิวเตอรพีซี คือในระบบฝงตัวจะมี Clock 

Speed ที่ต่ำกวามาก เนื่องจากในการใชงานทั่วไปของระบบฝงตัวในอุปกรณ

ตางๆ นั้น ไมมีการคำนวณมาก เปนการคำนวณงายๆ เทานั้น อุปกรณตางๆ 

ที่มีระบบฝงตัวก็จะใชไฟจากแบตเตอรี่ ถาทำงานที่ความเร็วต่ำกวาก็จะใชไฟ

นอยกวา ราคาของโปรเซสเซอรก็จะใชของราคาถูกดวย ขณะเดียวกัน

คลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMC-Electro Magnetic Compatibility) ที่แผออกมา

ออกมาจากระบบฝงตัว ซึ่งจะรบกวนอุปกรณขางเคียงใหนอยดวย ระบบฝง

ตัวที่มักจะมีคลื่นแมเหล็กไฟฟา EMC รบกวนอุปกรณอื่น ไดแก มือถือที่มี

ระบบ Embedded บางทีไปวางไวใกลจอคอมพิวเตอรหรือจอ TV จะเกิด

สัญญาณรบกวนไดระบบฝงตัวในอุปกรณรถยนต เครื่องบินหรืออุปกรณ

ทางการแพทย จะตองมีการทดสอบและควบคุมการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาไม

ใหเกินปริมาณที่กำหนดจะไดไมรบกวนอุปกรณอื่นๆ เพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัยทั้งของทรัพยสินและชีวิต 

 

 

 

 

 

 

บางอุปกรณไมโครโปรเซสเซอรในระบบฝงตัวยังอาจมี Hardware 

ชวยตอประสานกับอุปกรณภายนอก เชนมีระบบแปลงสัญญาณจาก Analog 

เปน Digital (A/D Converter) คือแปลงจากระบบคลื่นเปนระบบตัวเลข ทำให

ผูใชงานอานเขาใจงาย หรืออาจมี Hardware ดาน Network ดวย ถาตองการ

ใหคงทนตอการใชงานก็จะมีหนวยความจำทั้ง ROM และ RAM อยูในตัว

เดียวกันหรือเปนระบบ Integration คือรวมชิ้นสวน Electronic หลายๆ ชิ้นใน

แผนวงจรลงในชิปตัวเดียว ซึ่งจะชวยใหความนาจะเปนดีขึ้น 

ลดการเสี่ยงตอความเสียหายของอุปกรณตัวใดตัวหนึ่งลงได 

 

ความกาวหนาของโปรเซสเซอร (ระบบฝงตัว) 
การพัฒนาการใช Embedded Processor เปนไป

อยางรวดเร็ว ดังขอมูลใน

รูป 97% ของ Processor 

ใชในระบบฝงตัว   สวนอีก 

2-3% เปน Processor 

ของกลุม Pentium หรือ 

Power PC ซึ่งมีคาการ

ตลาดสู งกว าประมาณ 

60% เพราะกลุมนี้ Processor มีราคาแพงกวามาก สวน 

Processor ในระบบฝงตัวราคาจะถูกกวา ถึงแมจะมีการใช

ถึง 97% ก็ตาม 

Processor มี Spec ตางๆ กัน มีใหเลือกทั้งในระบบ

อุตสาหกรรมและระบบยานยนต ซึ่งมีชวงการทำงานที่

อุณหภูมิสูงกวา Processor ที่ใชมีตั้งแต 4 บิต เชนในเครื่อง

คิดเลขขนาดเล็ก จนถึง 64 บิต ในเครื่องเลนเกมส Processor 

มีการพัฒนาการใชมากขึ้นทุกป ดังที่ Mr.Gordon Moore ผู

กอตั้งบริษัท Intel ไดสรางกฎของมัวร (Moore’s Law) ตั้งแต

ป 1965 วาแสดงขีดความสามารถในการสราง Transistor 

ใน Processor จะเพิ่มขึ้น 2 เทาทุกป ซึ่งตอมา Givargis ได

ปรับลดลงเหลือ 2 เทาในทุก 1 ปครึ่ง อุตสาหกรรมผลิต Pro-

cessor ไดรักษาระดับนี้ไวมาเปนเวลา 40 ปแลว ซึ่งเปนสวน

สำคัญเสริมการพัฒนาดานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความตองการพัฒนาดานระบบฝงตัวนั้น นอกจากจะ

ควบคุมใหทำหนาที่ตางๆ ของอุปกรณตามที่ตองการแลว ยัง

ตองการใหมีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง กินไฟนอยและราคา

ถูก มีความคงทน มีความปลอดภัยไมเปนอันตรายตอผูใช
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และตอทรัพยสินอื่นรอบขาง โดยทั่วไปถาตองการขีดความ

สามารถมากขึ้นก็ตองมีสวนของ Hardware และ software 

มากขึ้นและซับซอนขึ้น ทำใหการตรวจสอบยุงยากขึ้น ราคา

แพงขึ้น คาใชจายที่สูงสวนใหญจะอยูที่ Software  

มีการพัฒนาระบบทั้ง Software และ Hardware 

อยางตอเนื่อง PKoopman นักประดิษฐแหวกแนวไดนำ 

Processor ไปใชในระบบฝงตัวในงานตางๆ อางวาทุกครั้งที่

เขาไดออกแบบและผลิตระบบฝงตัวใหมๆ ออกมาขาย เมื่อ

เปด Internet ดูจะเห็นวามีผูคิดคนทดลองอยูแลว จึงเห็นวา

ประเทศไทยเอง ทั้งนักพัฒนา Hardware และ Software นา

จะนำ Sensor Processor และ Program มาประกอบการ

ออกแบบเพื่อนำไปพัฒนาใชงานในอุปกรณตางๆ ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง  :  

ระบบฝงตัว ดร.เศรษฐา ปานงาม อาจารยประจำ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาฯ จากชางพูด p.12-13 
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