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ในโลกปจจุบนัระยะเวลาของสนิคาทีอ่ยใูนตลาดมแีนวโนมลดลง อยางตอเนือ่งซึง่

เปนผลมาจากความตองการของผบูรโิภคเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็เชน โทรศพัทเคลือ่น

ทีจ่ะมรีนุใหมๆ  ออกมาตลอดเวลาในโลกของอตุสาหกรรมการผลติจำเปนตองปรบัตวั ให

ทนักบัความเปลีย่นแปลงตางๆ เหลานัน้

กระบวนการผลติในโรงงานจงึมกีระบวนการผลติทีซ่บัซอนมากขึน้ มกีารเปลีย่น

แปลงรปูแบบการผลติทีบ่อยขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของสนิคาทีห่ลากหลาย ดงันัน้ปญหา

ในกระบวนการผลติมกัเกดิปญหาดานการใชชิน้สวนประกอบผดิรนุ สงชิน้สวนประกอบผดิ

ไปยงัสายการผลติ ตดิตามขอมลูการทดสอบของสนิคาไมได ขาดขอมลูในการปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ

ระบบ RFID จงึเปนทางออกของปญหาดงักลาวไดเปนอยางด ีและความสามารถ

ของระบบ Radio Frequency ทีม่คีวามสามารถมากกวาระบบ BarCode จงึทำใหระบบ

RFID เปนทีน่ยิมกนัอยางแพรหลายในแถบประเทศ ยโุรป อเมริกาและญีป่นุ

สำหรบัประเทศไทย มบีรษิทัผผูลติหลายแหงไดนำเทคโนโลยนีี ้มาใชงานแลวเชน

อตุสาหกรรมฮารดดสิส เครือ่งใชไฟฟาและอตุสาหกรรมรถยนต เปนตน ทางออมรอนจงึ

ไดจดัทำเอกสารฉบบันีข้ึน้เพือ่เผยแพรความร ูใหกบัผสูนใจเพือ่นำไปประยกุตใชงานและ

ปรับปรงุระบบการผลติของทานในอนาคตตอไป

บรษิทั ออมรอน อเีลคทรอนคิส จำกดั

หมายเหต:ุ เอกสารฉบบันีเ้ปนลขิสทิธิข์องบรษิทั ออมรอน อเีลคทรอนคิส จำกดั หาม

                  ทำการลอกเลยีนแบบหรอืเผยแพรสวนหนึง่สวนใด เวนแตจะไดรบัอนญุาต

                 จากทางบรษิทัเปนลายลกัษณอกัษร

คำนำ
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ในปจจบุนันีร้ะบบบงชีอ้ตัโนมตั ิ (Automatic Identification) หรอื Auto ID ถกู

นำมาใชงานและพฒันาไปอยางมากทัง้ในภาคอตุสาหกรรม ลอจสิตกิส กระบวนการผลติ

การขนถายวตัถดุบิ ฯลฯ ระบบ Auto ID จะนำมาใชในการจดัเกบ็ขอมลู ระบสุถานะของ

คน สตัว สิง่ของ เชน สนิคา ทีเ่ราใหความสนใจ

ระบบ Auto ID ที่เปนที่รูจักและใชงานกันแพรหลายที่สุดคือ ระบบบารโคด

(Barcode System) ซึง่สามารถพบเหน็ไดทัว่ไปในชวีติประจำวนั เชน บนหบีหอสนิคา

หนงัสอื หรอืบนตวัสนิคา เนือ่งจากมตีนทนุตอหนวยทีต่่ำงายตอการใชงานจงึเปนเหตผุล

ใหบารโคด ถกูนำมาใชงานมากทีส่ดุ แตบารโคดกม็ขีอจำกดัหลายประการไดแก จดัเกบ็

ขอมลูไดจำกดั เสยีหาย หรอืมปีญหาระหวางการอานไดงาย ระบบ Auto ID ทีเ่รารจูกั

รองลงมาจากบารโคดกค็อืระบบสมารทการด (Smart Card System) เปนระบบทีก่ำลงั

มบีทบาทอยางรวดเรว็ในปจจบุนัเราจะพบเหน็สมารทการดในรปูแบบของบตัรตางๆ เชน

บตัรชม ภาพยนต ซมิการดของโทรศพัทเคลือ่นทีแ่ละบตัรสมาชกิตามคลบัตางๆ โดยใช

แถบแมเหล็กหรือไมโครชิปในการอาน/เขียนขอมูล มีขอดีคือสามารถเก็บขอมูลไดมาก

ปลอดภยั แตเนือ่งจากเปนแถบแมเหลก็ วธิกีารอานขอมลูจากสมารทการดจะตองใชวธิี

สมัผสัทำใหเกดิการสกึหรอของเครือ่งอานเมือ่ใชไปนานๆ ระบบ Auto ID อกีชนดิหนึง่ที่

เราจะกลาวถึงนี้เปนระบบที่ขจัดขอเสียของทั้งระบบบารโคดและสมารทการด เราเรยีก

ระบบนีว้า RFID (Radio Frequency Identification) เปนระบบ Auto ID ทีใ่ชคลืน่แม

เหล็กไฟฟาในชวงคลืน่ความถีว่ทิย ุเปนพาหะในการสือ่สารขอมูล ในหนงัสอืเลมนีจ้ะเปน

เนือ้หาของระบบ RFID ตัง้แตพืน้ฐาน โครงสรางการทำงานและการประยกุตใชงาน โดย

สวนแรกจะเปนการแนะนำระบบ Auto ID ทีม่ลีกัษณะใกลเคยีงกบั RFID ใหเปนทีร่จูกั

กนัเสยีกอน

1. บทนำ
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 ระบบ Auto ID ทีใ่ชในปจจบุนั

1.1 ระบบบารโคด
บารโคดเปนระบบ Auto ID ทีถ่กูนำมาใชงานมากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัระบบ Auto

ID ชนิดอื่น ๆ ในชวง 20 ปที่ผานมา บารโคดเปนระบบไบนารี่โคด  (Binary Code)

ประกอบดวยแทงสดีำและชองหางระหวางแทงจะเปนสขีาวหรอืสพีืน้ วางขนานกนัไปใน

ลักษณะแนวตั้ง การจัดเรียงความกวางของชองและความหนาของแทงสีดำขึ้นอยูกับ

ลักษณะของขอมูลที่ถูกบันทึกลงไปทั้งตัวเลขและตัวอักษรแถบบารโคดจะถูกอานโดย

เครือ่งอานแบบเลเซอร (Optical Laser Scanning) ซึง่อาศยัหลกัการการสะทอนกลบัเมือ่

ยงิแสงเลเซอรไปทีแ่ถบบารโคด โดยการสะทอนจะแตกตางกนัตามความหนาของแทงสี

ดำและความกวางของชองหางระหวางแทงนัน้ ๆ  ในปจจุบนับารโคดจะมชีนดิแตกตางกนั

อยปูระมาณ 10 ชนดิแตทีน่ยิมใชกนัมากทีส่ดุจะเปนชนดิ  EAN Code (European -

Article Number) ซึง่ญีป่นุกใ็ชมาตรฐานนีด้วย
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บารโคดชนิดตางๆ

1.2  บารโคด 2 มติ ิ(2D Codes)
      เปนระบบ Auto ID ใหมทีพ่ฒันามาจากระบบบารโคดเนือ่งจากบารโคดมขีอจำกดั

ในการจดัเกบ็ขอมูล และขนาดของแถบบารโคดมขีนาดใหญกนิพืน้ทีม่าก (ในกรณมีขีอมูล

มาก) 2D Codes จะมลีกัษณะเปนรปูเรขาคณติสีเ่หล่ียมโดยประกอบขึน้จากเซลส (Cells)

เล็กๆ สีดำกับชองวางสีขาววางสลับกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน สามารถเก็บขอมูลได

มากกวาบารโคด และขนาดของ 2D Codes เมือ่เทยีบกบับารโคดจะเลก็กวามาก เพราะ

ขอมลูถกูเขารหสัไดทัง้แนวตัง้และแนวนอน (2 Dimensions) การอาน 2D Codes จะใช

หลกัการจบัภาพ (Image Processing) ไมใชเลเซอรสแกนแบบบารโคด โดยอปุกรณที่

ใชอานจะเปนกลองจบัภาพ 2D codes ขึน้มาแลวทำการถอดรหสัจากลกัษณะการจดัเรยีง

เซลสกบัชองวางสขีาว  2D Codes นัน้เริม่ใชกนัมากในวงจรอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส

เพราะมขีนาดเลก็ และยงัสามารถเขยีนลงไปทีช่ิน้งานโดยตรงได (Direct Printing) เชน

ใชเลเซอรเจาะลงไปบนผวิเหลก็ตามรปูรางของ 2D Codes ทีต่องการเพราะจะไมมปีญหา

จากการอาน เนือ่งจากใชวธิจีบัภาพไมใชสแกนดวยแสงเลเซอร
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 บารโคด 2 มติ ิชนดิตาง ๆ และการอานรหสัโดยใชกลอง

1.3 Optical Character Recognition (OCR)
OCR  เปนอกีระบบ Auto ID หนึง่โดยจะใชตวัอกัขระพเิศษทีถ่กูออกแบบมาให

สามารถอานไดทัง้ตาเปลาและเครือ่งอาน จดุเดนของ  Auto ID ระบบนีค้อืสามารถบนัทกึ

ขอมูลไดมาก และสามารถอานขอมลูไดดวยตาเปลาในกรณเีครือ่งอานมปีญหา ในปจจบุนั

นี ้OCR ถกูนำไปใชในกระบวนการผลติ บรกิาร ซึง่สามารถพบเหน็ได ตวัอยางเชน ใน

ธนาคารเราจะพบตวัอกัษร  OCR อยบูนบรรทดัลางสดุของเชค็ อยางไรกต็ามระบบ OCR

ไมเปนทีแ่พรหลายเพราะราคาสงูและระบบคอนขางจะซบัซอนกวาระบบ Auto ID ชนดิ

อืน่ ๆ

  ตวัอกัษร OCR ทีอ่ยบูรรทดัลางสดุของเชค็
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1.4 Biometric Procedure
Biometric เปนระบบ Auto ID ที่ใชตรวจสอบลักษณะเฉพาะของบุคคล เชน

เสยีง ลายนิว้มอืหรอื แมกระทัง้มานตา เพือ่ระบวุาคน ๆ  นัน้เปนใครเปนสมาชกิทีถ่กูตอง

หรือไม

Voice Identification ระบบนีใ้ชเสยีงเปนตวัแยกแยะความแตกตางของบคุคล

โดยผพูดูจะพดูผานไมโครโฟนซึง่จะสงสญัญาณตอไปทีค่อมพวิเตอร ระบบจะมเีครือ่งมอื

ในการแปลงสญัญาณเสยีงเปนดจิติอล ซึง่จะถกูตรวจสอบจากซอฟตแวรภายในอกีทหีนึง่

โดยจะทำการตรวจสอบคณุสมบตัขิองเสยีงเทยีบกบัขอมูลของบคุคลทีถ่กูจดัเกบ็ในระบบ

ไวแลว

Finger printing procedures ใชหลกัการเหมอืนกบัการตรวจสอบลายนิว้มอืใน

กระบวนการอาชญากรรม โดยใชลายนิว้มอืเปนเครือ่งระบวุาคนๆ นัน้เปนใครโดยมเีครือ่ง

สแกนลายนิว้มอืแลวนำไปเปรยีบเทยีบกบัฐานขอมลูของบคุคล

1.5 Smart Cards
สมารทการดเปน Auto ID ทีใ่ชระบบการจดัเกบ็ขอมลูแบบอเิลก็ทรอนกิส โดย

มฟีงกชนัการประมวลผลหรอืการคำนวณเพิม่ขึน้ (ไมโครโปรเซสเซอร การด) เพือ่ความ

สะดวกและคุนเคยกับการใชงาน สมารทการดจะถูกออกแบบใหมีลักษณะเหมือนบัตร

เครดิต สมารทการดแบบแรกที่ถูกนำมาใชงานคือบัตรโทรศพัทตั้งแต ค.ศ. 1984 การ

อานขอมลูจากสมารทการดทำไดโดยวางหรอืรดู สมารทการดกบัเครือ่งอานซึง่จะใชสปรงิ

เปนตวัสมัผสักบัแถบแมเหลก็ในสมารทการดพลงังานและสญัญาณนาฬกิา (Energy and

Clock pulse) จะถกูสงจากเครือ่งอานเพือ่ใชในการทำงานภายในสมารทการด สมารทการด

สามารถแบงตามลกัษณะของวงจรภายในได 2 ชนดิคอื Memory Card กบั Micropro-

cessor Card ขอดทีีเ่หน็ไดชดัประการหนึง่ของสมารทการดกค็อื ขอมลูทีถ่กูบรรจอุยภูาย

ในสามารถถกูปองกนัไมใหผทูีไ่มมหีนาทีห่รอืไดรบัอนญุาตในการเขาไปอานขอมลูได ดงั

นัน้สมารทการดจงึถกูนำไปใชในระบบการเงนิ การชำระเงนิ และขอมูลทีต่องการความ

ปลอดภยัในการเกบ็รกัษา เชน บตัรประจำตวัพนกังาน บตัรเขาออกสถานทีต่างๆ ดงันัน้

ระยะหลงัมานีก้ารเตบิโตของตลาดสมารทการดเปนไปอยางรวดเรว็มาก เนือ่งจากความ
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สะดวกในการพกพา และการใชงานในชวีติประจำวนั แตสมารทการดกม็ขีอเสยี กค็อื ตอง

อาศยัการสมัผสัในการอานขอมลูทำใหเกดิการสกึหรอของเครือ่งอาน การบำรงุรกัษาทำได

ยากและราคาสงู

 ซมิการดของโทรศพัทมอืถอืใชเทคโนโลยขีองสมารทการด

สมารทการดแบบ Memory Cards หนวยความจำจะใชเปน EEPROM สมารท

การดชนิดนี้จะใชกับงานเฉพาะทางเพราะมีขอจำกัดหลายอยางมักจะเปนลักษณะผลิต

สำเรจ็มาจากโรงงานเลย ทำใหราคาคอนขางถกูเหมาะสำหรบังานทีใ่ชปรมิาณมากและตอง

แขงขันดานราคา ไมมหีนวยประมวลผลภายใน

วงจรภายในของสมารทการดแบบ Memory Card

สมารทการดแบบ Microprocessor Cards สมารทการดชนิดนี้จะมีไมโคร

โปรเซสเซอรเปนตวัประมวลผลซึง่ถกูเชือ่มเขากบัหนวยความจำในสวน การทำงานตางๆ

(ROM, RAM และ EEPROM)

ROM  จะบรรจอุยดูวยระบบปฏบิตักิารของการด (Operating System : OS)

ซึง่จะถกูเขยีนมาจากโรงงานตัง้แตขัน้ตอนการผลติ
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EEPROM จะเปนหนวยความจำทีใ่ชในการเกบ็ขอมูลและโปรแกรมการใชงาน การ

เขยีน/อานกบั EEPROM จะถกูควบคมุโดย OS ภายใน ROM

RAM จะเปนพืน้ทีใ่นการทำงานและจดัเกบ็ขอมลูชัว่คราวไมโครโปรเซสเซอรการด

สามารถนำไปใชงานไดหลากหลายเพราะสามารถเปลีย่นแปลงโปรแกรมการใชงานภายใน

หนวยความจำ EEPROM ได ในสมารทการดรนุใหมๆ  ลกัษณะการใชงานหลายๆ อยาง

สามารถบรรจลุงในสมารทการดเดยีวกนัได ไมโครโปรเซสเซอรของการดจะถกูใชกบังาน

ทีค่ำนงึถงึการรกัษาขอมลูเปนอยางมาก เชน ระบบซมิของโทรศพัทมอืถอื เปนตน

วงจรภายในของสมารทการดแบบ Microprocessor Card

1.6  RFID (Radio Frequency Identification System)
RFID จะมีลกัษณะใกลเคยีงกบัสมารทการดทีส่ดุคอืขอมลูจะถกูเกบ็ไวในการดหรอื

Tags เหมอืนกนัแตขอแตกตางทีเ่หน็ไดชดัคอืการอาน/เขยีนขอมลูสามารถทำไดโดยไมตอง

สมัผสัเหมอืนกบัสมารทการด ซึง่จะอาศยัคลืน่แมเหลก็ไฟฟาในชวงความถีว่ทิย ุ(Radio

Frequency) ในการติดตอสื่อสารจึงเปนสาเหตุให RFID ไดเปรียบระบบ Auto ID ทุก

ชนดิทีก่ลาวมาแลว และมแีนวโนมจะถกูใชมากขึน้เรือ่ยๆ
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 ระบบ RFID

สวนประกอบของระบบ RFID
โดยทัว่ไประบบ RFID จะประกอบไปดวย 2 สวนสำคญัคอื

ฉลากอเิลก็ทรอนกิส (Transponder) หรอื Data Carrier หรอืเรยีกงายๆ วา

Tags จะเปนสวนของการเกบ็ขอมลูและถกูตดิตัง้อยกูบัวตัถทุีเ่ราตองการชีบ้ง (Identify)

* เครือ่งอาน (Reader) จะประกอบไปดวยภาครบั/สงสญัญาณวทิย ุสวนควบ

คมุและเสาอากาศ (Antenna) ทำหนาทีค่ลองสญัญาณกบั Tags และสวนของการตดิตอ

สือ่สารกบัอปุกรณควบคมุภายนอก (RS232C,RS485 หรอื RS422) ขึน้อยกูบัลกัษณะ

การสือ่สารทีเ่ราตองการ

* หมายเหตุ เครือ่งอานในความหมายของหนงัสอืเลมนี ้นอกจากสามารถจะอาน

ขอมูลไดแลวยงัสามารถเขยีนขอมูลไดดวย

Tags
Tags จะประกอบไปดวยเสาอากาศทำหนาทีค่ลองสญัญาณทีส่งมาจาก เครือ่งอาน

และสวนของไมโครชพิ ในกรณทีี ่Tags ไมมแีบตเตอรีใ่นตวัอยนูอกพืน้ทีท่ีม่สีญัญาณจะไม

มกีารทำงานเกดิขึน้ Tags จะทำงานกต็อเมือ่ Tags เขามาในพืน้ทีท่ีม่สีญัญาณซึง่ Tags

จะไดรบัพลงังานจากการคลองของ สญัญาณสนามแมเหล็กไฟฟาและสรางแรงดนัไฟฟาขึน้

จำนวนหนึง่ ปรมิาณเพยีงพอทีจ่ะใชในการทำงานของ Tags
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 การสือ่สารระหวางเครือ่งอานกบั Tags

 การใชงานจรงิของ RFID ในระบบ Access Control

 วงจรภายในของ Tags



OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

page
14

RFID ทำงานอยางไร ?

วงจรเทียบเคียงของระบบ RFID

จากวงจรเทยีบเคยีงสวนควบคมุและตดิตอสือ่สาร (Control and Interface) จะได

รบัคำสัง่ (Command) จากสวนควบคมุทีส่งูกวา (Host) เชน คอมพวิเตอรหรือ PLC (Pro-

grammable Logic Controller) จากนั้นตัวควบคุมจะทำการประมวลผลคำสั่งวา Host

ตองการใหทำอะไร จากนั้นก็จะสั่งใหสวนของภาครับ/สงวิทยุที่มีสวนของวงจรเขารหัส

(Coding) ทำการเขารหัสเปนดิจิตอลในรูปของ Line code จากนั้นสวนของวงจรผสม

สญัญาณ (Modulation) ทำการผสมขอมลูเขากบัคลืน่พาหะแลวทำการสงออกไปทางเสา

อากาศ ขนาดของพืน้ทีท่ีม่สีญัญาณอยนูัน้จะขึน้อยกูบัขนาดของเสาอากาศและพลงังาน

(Watt) ของเสาอากาศ เม่ือ Tags เขามาในพืน้ทีท่ีม่สีญัญาณแลวเสาอากาศภายใน Tags

จะไดรบัการคลองสญัญาณทำให Tags ทำงานไดตามทีก่ลาวมาแลวในหวัขอกอน วงจร

ถอดรหสั (Demodulation) จะทำการแยกสญัญาณขอมูล ทีถ่กูผสมมาจากเครือ่งอาน ออก

จากคลืน่พาหะแลวทำการแปลงรหสั (Decoding) จากนัน้ CPU ของ Tags จะรบัคำสัง่

ไปประมวลผลถาเปนคำสัง่เขยีน Tags  จะบนัทกึขอมลูทีส่งมา ลงในหนวยความจำของ

Tags แตถาเปนคำสัง่อาน Tags จะดึงขอมลูจากหนวยความจำทีร่ะบไุวจากคำสัง่ แลว

ทำการผสมขอมูลที่วงจรผสมขอมูลภายใน Tags กับคลื่นพาหะ แลวสงออกไปทางเสา

อากาศเหมอืนกนั เมือ่เครือ่งอานไดรบัสญัญาณจาก Tags วงจรถอดรหสัของเครือ่งอาน

กจ็ะถอดเอาขอมลูออกจากคลืน่พาหะและสงไปที ่Host Unit
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2. ประเภทของระบบ RFID
RFID ถกูจำแนกออกเปนประเภทไดหลายอยางขึน้อยกูบัวาจะถกูจำแนกจากคณุ

สมบตัอิะไรเชน ความถีท่ีใ่ชงาน ชนดิของ Tags หรอืขนาดของหนวยความจำของ Tags

ทีใ่ช

2.1 RFID ทีจ่ำแนกโดยขนาดของหนวยความจำ
2.1.1 RFID ชนดิ 1 บติ (1 Bit Type)

RFID ชนดินีห้รอืเรยีกอกีอยางหนึง่วา EAS (Electronic Article Surveillmce)

เปน RFID ทีใ่ช Tags ทีไ่มมไีมโครชพิ RFID ระบบนีจ้ะตรวจสอบเฉพาะวาม ีTags อยู

ในพืน้ทีส่ญัญาณหรอืไม ดัง้นัน้สถานะจงึแสดงเพยีงแคมหีรอืไมมซีึง่เปนรหสัดจิติอล 0 หรอื

1 นัน่เอง

Tags ของระบบ EAS จะมีเฉพาะเสาอากาศอยางเดยีว

เนือ่งจากการทำงานของ RFID ระบบนีง้ายไมซบัซอนและ Tags มรีาคาถกูมาก

ระบบจงึถกูนำมาใชกบัการปองกนัสนิคาถกูขโมยในหางรานตางๆ  โดยTags จะตดิอยู

กบัตวัสนิคาหรอืซอนไวขางหลงับารโคดอกีท ีเครือ่งอานจะออกแบบเปนโครงเสาอากาศ

สงูประมาณ 1-1.2 ม. อยทูีท่างออกของหางรานนัน้ๆ เมือ่สนิคาทีม่ ีTags ตดิอยผูานบรเิวณ

เสาอากาศนีก้จ็ะถกูตรวจจบัไดจากการคลองสญัญาณจากเสาอากาศและ Tags จงึสามารถ

ตรวจจบัสนิคาทีถ่กูนำออกไปได Tags จะถกูดงึออกหรอืใชเครือ่งทำลายความเปนสนาม

แมเหล็กไฟฟาทีเ่คานเตอรแคชเชยีรเม่ือสนิคาถกูนำมาชำระเงนิ ซึง่เราจะพบเหน็ระบบ
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EAS มากในซปุเปอรมารเกต็หรอืดสีเคานสโตรตางๆ เชน คารฟรู โลตสั Big C หรอืราน

ขายเสื้อผา CD ตางๆ เชน TEN&CO, แมงปอง ฯลฯ ชวงความถี่ที่ใชงานจะเปนชวง

ความถี ่Microwave เนือ่งจากระยะในการสือ่สารคอนขางไกล (ขนาดระหวางเสาอากาศ)

 สนิคาทีต่ดิ Tags เพือ่ปองกนัการขโมยและเสาอากาศของระบบ EAS

2.1.2 RFID ชนดิหนวยความจำมากกวา 1 บติ (Data Carrier Type)

RFID ชนดินีจ้ะใช Tags ทีม่ไีมโครชพิและหนวยความจำเปนสวนประกอบสำคญั

มรีาคาสงูกวา Tags ชนดิ EAS โดยบางชนดิสามารถเกบ็ขอมลูไดสงูสดุถงึ 64 กโิลไบต

ใชในงานอตุสาหกรรมหรอืงานทัว่ไปทีต่องใช Tags ในการเกบ็ขอมลู ในหนงัสอืเลมทีจ่ะอาง

องิถงึระบบ RFID ทีใ่ช Tags ทีม่หีนวยความจำมากกวา 1 บติเทานัน้ทัง้ทฤษฎแีละการ

นำเอาไปใชงานยงัจะมอีธบิายในหวัขอตอไป
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2.2 RFID ทีจ่ำแนกโดยลกัษณการคลองของสญัญาณ
2.2.1 Close Coupling

เปน RFID ทีม่รีะยะในการอาน/เขยีนขอมลูสัน้มากประมาณ 0-1 เซนตเิมตร ดงั

นัน้ Tags จะตองอยใูกลหรอืวางอยบูนเครือ่งอาน Close Coupling นีจ้ะสามารถใชคลืน่

ความถีไ่ดตัง้แต 0  Hz จนถงึ 50 MHz เนือ่งจากการทำงานของ Tags ไมอาศยัการสง

พลงังานจากการแผคลืน่แมเหลก็ไฟฟาจากเครือ่งอานแตอาศยัการเหนีย่วนำเหมอืนหลกั

การของหมอแปลงไฟฟา ทำใหเกดิพลงังานทีท่ำใหวงจรภายใน Tags ทำงานได ระบบ

Close-Coupling จะนยิมนำมาใชงานทีต่องการความปลอดภยัคอนขางสงู แตไมตองการ

ตดิตอไดไกลเชนประตอูตัโนมตัหิรอืสมารทการด ไรสมัผสั (Contactless Smart Cards)

 วงจรเทียบเคียงของ Close-Coupling

2.2.2 Remote Coupling

เปนระบบที่มีระยะการอาน/เขียนสูงถึง 1 เมตร ระบบนี้จะใชหลักการคลอง

สญัญาณแบบ Inductive (Magnetic) Coupling ระหวางเครือ่งอานกบั Tags ประมาณ

90-95% ของระบบ RFID ในปจจบุนัใชหลกัการ Remote Coupling นีโ้ดยความถีท่ีใ่ช

งานมหีลายความถีต่ัง้แตต่ำกวา 135 KHz หรือ 13.56 MHz และ 27.125 MHz พลังงาน

ไฟฟาจะถกูสงโดยหลักการแผของคลื่นแมเหล็กไฟฟาไปให Tags ทำให Tags ไดรับ

พลังงานสามารถทำงานได ระบบ Remote Coupling นี้จะพบมากในลักษณะงาน

อตุสาหกรรมเชน รถยนต เครือ่งใชไฟฟา หรอื อเิลค็ทรอนกิส
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  วงจรเทยีบเคยีงของ Remote Coupling หรอื Inductive Coupling

2.2.3 Long Range (Backscatter)

ระบบนีจ้ะมรีะยะการอาน/เขยีนอยรูะหวาง 1 ถงึ 10 เมตรหรอืบางระบบอาจสงู

กวานี้ ความถี่ที่ใชในระบบนี้จะเปนยานที่มีความถี่สูงมากหรือ ไมโครเวฟ (Microwave

rang) ซึ่งปกติที่ความถี่ 2.45 GHz หรือบางครั้งจะพบที่ 915 MHz,  5.8 GHz และ

24.125 GHz อาศยัหลกัการเหมอืนกบัเรดาห คอืใชการสะทอนกลบั (Reflectiion) จาก

Tag ในการสงขอมลูกลบัมา สงผลใหการสงพลงังานจากตวัเครือ่งอานไปยงั Tags ทำได

ยากดงันัน้ Tags ทีใ่ชงานจะเปนชนดิทีม่แีบตเตอรีใ่นตวัซึง่จะใชสำหรบัเปนไฟเลีย้งทีท่ำให

ไมโครชพิทำงานและเกบ็รักษาขอมูล ลกัษณะงานทีพ่บเหน็จะเปนลกัษณะงานทีต่องการ

การสือ่สารระยะไกลเชน ในกระบวนการผลติรถยนต ระบบชำระเงนิอตัโนมตัขิองทางดวน

 วงจรเทยีบเคยีง Long Range
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2.3 RFID ที่จำแนกตามความสามารถของระบบ

รปูที ่2.6 ระบบ RFID ทีแ่บงตามฟงกชนัของระบบ

2.3.1 ระบบอานอยางเดยีว(Read Only System)

ถอืวาเปนระบบที ่Low end ทีส่ดุ Tags มขีอมลูซึง่จะอยใูนรปูของ Serial Num-

ber และไมสามารถเขยีนขอมลูใหมลงไปไดเหมาะกบังานทีต่องการอานอยางเดยีว เพือ่

แยกแยะความแตกตางของสินคาหรือบุคคล ระบุชนิดของสินคา Pallets หรือตู

คอนเทนเนอรมรีาคาต่ำความถีท่ีใ่ชงานจะอยทูีต่่ำกวา 135 KHz หรือ 2.45 GHz

2.3.2 ระบบอานเขยีน(Read-Write System)

จะจดัอย ูMid-range ของระบบ RFID Tags สามารถเขยีนขอมูลซ้ำได โดยความ

จจุะอยทูี ่16 ไบตจนถงึมากกวา 16 กโิลไบต หนวยความจำทีใ่ชจะเปนชนดิ EEPROM

หรือ SRAM ความถีท่ีใ่ชงานจะเปน 135 KHz, 13.56 MHz, 27.125 MHz และ 2.45

GHz
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2.3.3 ระบบไมโครโปรเซสเซอร(Microprocessor System)

ระบบนีจ้ะจดัอยปูระเภท High end เพราะมไีมโครโปรเซสเซอรเปนตวัประมวล

ผลใน Tags สามารถประยุกตใชงานที่หลากหลายและมีฟงกชันการสรางรหัสลับ

(Cryptological Functions) สามารถนำไปใชงานทีเ่กีย่วของกบัการรกัษาความปลอดภยั

สวนมากระบบนีจ้ะใชยานความถีท่ี ่13.56 MHz หนวยความจำทีใ่ชงานจะมขีนาดตัง้แต

นอยๆ จนถงึ 16 กโิลไบต และหนวยความจำจะเปนชนิด EEPROM
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3. เทคโนโลยีการเขา/ถอดรหัสของระบบ RFID (Coding and

   Modulation)

 การไหลของสญัญาณและขอมลูในระบบการสือ่สารแบบดจิติอล

จากรปูแสดงกระบวนการสือ่สารแบบดจิติอลซึง่ คอืการสงขอมลูระหวางเครือ่งอาน

กบั Tags ในระบบ RFID นัน่เอง กระบวนการสือ่สารจะอาศยัหลกัการดงันี ้การเขารหสั

ขอมลู (Signal Coding) การผสมรหสัขอมลูเขากบัคลืน่พาหะ (Modulation) การสงคลืน่

สญัญาณออกไป (Transmission) การถอดขอมลูออกจากคลืน่พาหะ (Demodulation) การ

แปลรหสัสญัญาณขอมลู (Signal decoding)

3.1 การเขารหสั (Coding)
การสงรบัขอมูลแบบตรงไปตรงมาจะทำใหขอมูลทีส่งและรบันัน้มคีวามยาวเกนิไป

จึงมีการคิดคนวิธีการเขารหัส ซึ่งการใชรหัสจะชวยการสงและรับขอมูลสิ้นสุดลงและไม

ถกูรบกวนจากสิง่รบกวนภายนอก การเขารหสัมกัเปนทีน่ยิมใชกนัอยางกวางขวางในการ

สือ่สารแบบดจิติอล

ในระบบการสือ่สารแบบดจิติอลนัน้จะใชสญัลกัษณ 0 กบั 1 แทนขอมลูโดยความ

แตกตางของขอมลูจะเปนตวักำหนดคา 0 กบั 1 ของแตละบติขอมลู ขอมลูจะถกูจดัเรยีง

เปนแนวนอนหรอืเสนตรง (Line Code) ซึง่มาตรฐานของ Line Code จะมหีลายมาตรฐาน

ดงันี้
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 ชนดิของ Line Code ทีใ่ชในระบบ RFID

จากรปูเราจะพบวามาตรฐานของ Line Code มอียหูลายชนดิความแตกตางของ

มนักค็อืลกัษณะการแสดงคา 0 กบั 1 ทีใ่หลกัษณะสญัญาณแตกตางกนั Line Code ที่

พบบอยและทีน่ยิมใชกค็อื NRZ และ Manchester Coding

NRZ Coding: สญัลกัษณแทนคา  “1”  คอืชวงสญัญาณเปน “High” สญัลกัษณแทนคา

“0” คอืชวงสญัญาณเปน ”Low”

Manchester Coding: สญัลกัษณ  “1” จะแทนดวยชวงขอบขาลงของสญัญาณ สญัลกัษณ

“0” จะแทนดวยขอบขาขึน้ของสญัญาณ
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3.2 การผสมขอมลูแบบดจิติอล (Digital Modulation Procedure)
เนือ่งจากหลกัการพืน้ฐานของ RFID คอืใชคลืน่แมเหลก็ไฟฟาในการสือ่สารรบัสง

ขอมูลดังนั้นกอนการสื่อสารจะตองมีกระบวนการผสมขอมูลที่เขารหัสไวแลวไปกับคลื่น

พาหะ (Modulation) แตเนื่องจากลักษณะขอมูลเปนดิจิตอลจึงตองใชวิธีการผสมแบบ

ดจิติอลซึง่จะแตกตางจากการผสมแบบอนาล็อกทีใ่ชกนัอยหูลายระบบในปจจุบนัเชน FM

และ AM การผสมขอมลูแบบดจิติอลม ี3 วธิดีงันี้

3.2.1 Amplitude Shift Keying (ASK)

เปนการผสมขอมลูโดยอาศยัการเปลีย่นแปลงของยอดคลืน่พาหะ (Amplitude)

เปนตวัแสดงลกัษณะขอมลูโดยความถีข่องคลืน่พาหะไมเปลีย่นแปลงดงัรปู

ใน ASK ความสงูของยอดคลืน่จะเปลีย่นสถานะอย ู 2 สถานะขึน้อยกูบัขอมลูทีผ่สมเขามา

3.2.2 2 Frequency Shift Keying (2 FSK)

วธินีีจ้ะอาศยัการเปลีย่นแปลงความถีข่องคลืน่พาหะระหวาง 2 ความถีข่ึน้อยกูบั

สถานะของขอมลู 0 กบั 1 โดยความสงูของยอดคลืน่ (Amplitude) ไมเปลีย่นแปลง
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 2 FSK จะเปลีย่นแปลงความถีข่องคลืน่ตามขอมูลทีผ่สมเขามา

2 Phase Shift Keying (2 PSK)

วธินีีจ้ะใชหลกัการเปลีย่นเฟสของลกูคลืน่เปนตรงกนัขาัม (0 องศา กบั 180 องศา)

เมือ่มกีารเปลีย่นสถานะของขอมลูดงัแสดงในรปู

PSK จะกลบัเฟสทกุครัง้เมือ่มีการเปลีย่นสถานะของขอมลู
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4. สถาปตยกรรมของ Tags

Tags หรอื Data Carriers ทีใ่ชในระบบ RFID แบงตามโครงสรางภายในไดเปน

ประเภทใหญๆ  ได 2 ประเภทคอื Tags แบบใชวงจรอเิลค็ทรอนกิส (Electronic Circuit)

กบัแบบทีไ่มมวีงจรอเิลก็ทรอนกิสหรอืชนดิทีท่ำหนาทีต่อบสนองตอคลืน่สญัญาณเทานัน้

(Physical effect) โดยแตละชนดิจะแบงออกเปนชนดิยอยตามแผนภมูติอไปนี้

 ชนดิของ RFID Tags แบงตามสถาปตยกรรมพืน้ฐาน

4.1 Electronic data carriers
4.1.1 Tags ทีม่เีฉพาะหนวยความจำอยางเดยีว (Memory function Transponder)

Tags ชนดินีจ้ะมตีัง้แตชนดิทีใ่ชอานอยางเดยีวจนถงึมคีวามสามารถสงู (High end

transponder) โดยหนวยความจำทีใ่ชจะมตีัง้แต RAM, ROM, EEPROM หรอื FRAM

และสวนของ HF interface สำหรบัสรางพลงังานเพือ่ใชงานใน Tags
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 บลอ็กไดอะแกรม Tags ชนดิมหีนวยความจำ

จากบล็อกไดอะแกรมสวนของ HF interface จะมีวงจรคลองสัญญาณ

เรคติไฟเออร สัญญาณนาฬิกาและวงจรผสม/ถอดขอมูล (Modulation/Demodulation)

วงจรของ HF interface จะเปนสวนทีใ่ชตดิตอสือ่สารกบัเครือ่งอานและเปนวงจรในการ

สรางพลงังานทีเ่ปนแรงดนัไฟฟา (VCC) ขึน้มาเพือ่ใชในการทำงานของ Tags ในสวนของ

Address และ Security logic จะเปนสวนในการคำนวณทางตรรก (logic) ในสวนนีจ้ะมี

หัวใจสำคัญคือ State machine ทำหนาที่ประมวลผลในการคำนวณเหมือนกับไมโคร

โปรเซสเซอรแตมขีดีจำกดัในการทำงาน ไมสามารถทำฟงกชนัทีซ่บัซอนได และในสวนนี้

ยงัทำหนาทีใ่นการตดิตอกบัหนวยความจำเพือ่อานหรอืเขยีนขอมลูทีไ่ดรบัมาจากเครือ่ง

อานได นอกจากนีย้งัมฟีงกชนัรกัษาขอมลูความลบั (Security) โดยสามารถกำหนดรหสั

สวนตวัเพือ่ปองกนัไมใหผทูีไ่มไดรบัอนญุาตสามารถอานขอมูลจาก Tags ได

4.1.2 Tags ชนดิไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor transponder)

Tags ชนิดนี้จะมีไมโครโปรเซสเซอรเปนหัวใจในการประมวลผลสามารถ

ทำฟงกชันที่ซับซอนได ดังนั้นจึงสามารถถูกนำไปประยุกตใชงานที่กวางขวางและเปน

Tags ชนดิทีใ่ชกนัมากทีส่ดุในปจจุบนั
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บลอ็กไดอะแกรมของ Tags ชนดิไมโครโปรเซสเซอร

จากบลอ็กไดอะแกรมสวนประกอบสำคญัจะม ีHF interface, CPU และพืน้ทีใ่ช

งาน, Operation system ซึง่ใชหนวยความจำ ROM และหนวยความจำทีใ่ชเกบ็ขอมลู

เทคโนโลยขีองหนวยความจำ

RAM (Random Access Memory)

เปนหนวยความจำทีใ่ชเกบ็ขอมูลช่ัวคราวขอมูลจะสญูหายเมือ่ไมมไีฟเลีย้งดงันัน้

หนวยความจำชนดินีจ้งึจำเปนตองมแีบตเตอรีส่ำรองอยภูายใน Tags ดวย ขอดขีองหนวย

ความจำชนดินีค้อืสามารถเกบ็ขอมลูไดมาก เวลาในการอาน/เขยีนขอมลูสัน้ Tags ทีใ่ช

หนวยความจำทีต่องมแีบตเตอรีจ่ะเรยีกอกีชือ่หนึง่วา Active Tags

EEPROM (Electric Erasable PROM)

เปนหนวยความจำทีไ่มตองใชแบตเตอรีใ่นการสำรองไฟเพือ่รกัษาขอมลู เพราะ

ภายในวงจรจะมคีาปาซเิตอรชนดิพเิศษทำหนาทีช่ารตประจไุฟฟาใหกบัวงจรของหนวย

ความจำซึง่มอีายยุาวนานถงึ 10 ป จำนวนครัง้ในการเขยีนขอมลูมากกวา 100,000 ครัง้

แตเวลาในการอาน/เขยีนขอมลูนานกวา RAM และความจกุน็อยกวา RAM ดวย

FRAM (Ferroelectric RAM)

EEPROM มขีอเดนคอืเปนหนวยความจำทีไ่มตองมแีบตเตอรีแ่ตขอเสยีคอื ใชเวลา

ในการเขยีนขอมลูมากและใชพลงังานมากในการเขยีนขอมลู FRAM จงึถกูพฒันาขึน้มาเพือ่
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แกปญหาขอบกพรองของ EEPROM คอืสามารถเขยีนขอมลูไดเรว็กวาใชพลงังานนอยกวา

การเขียนขอมูลซ้ำไดมากกวา 1,000,000,000 ครั้งและไมตองมีแบตเตอรี่เหมือนกัน

เทคโนโลยขีอง FRAM นัน้ ซบัซอนจงึไมขอกลาวไว ณ ทีน่ี ้และเนือ่งจากการพฒันา FRAM

ยงัมปีญหาอยบูางประการทำใหหนวยความจำชนดินีย้งัไมถกูนำมาใชงานแพรหลายนกั

Tags ทีใ่ชหนวยความจำทีไ่มตองมแีบตเตอรีเ่รยีกวา Passive Tags

 Tags ทีม่หีนวยความจำชนดิตางๆ
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5.ยานความถี่ที่ใชงาน และมาตรฐานของ RFID
RFID มยีานความถีท่ีใ่ชงานกวางตัง้แตประมาณ 125 kHz ไปจนถงึ 2.45 GHz

โดยทัว่ไปสามารถแบงออกเปนยานตาง ๆ ดงันี้

5.1 ยานความถีต่่ำ (Low frequency, LF)

5.2 ยานความถีส่งู (High frequency, HF)

5.3 ยานความถีส่งูมาก (Ultra high frequency, UHF)

5.4 ยานความถีไ่มโครเวฟ (Microwave)

5.1 ยานความถีต่่ำ (Low frequency, LF)
ชวงความถีจ่ะอยทูี ่125 kHz จนถงึ 134 kHz เปน RFID ทีม่รีะยะในการอาน/

เขยีนสงูสดุประมาณ 10 cm ใชเทคโนโลยกีารคลองของสญัญาณระหวางเครือ่งอานกบั

tag ทำใหสามารถใชกบั tag ทัง้ทีม่ ีและไมมแีบตเตอรีไ่ด และยงัสามารถทะลผุานวตัถุ

ไดหลายชนดิ (ยกเวนโลหะ) แตมคีวามไวในการอาน/เขยีนต่ำทีส่ดุ นยิมใชในงานปศสุตัว

บตัรเขาออก หรือในสายการผลติในโรงงานอตุสาหกรรม

5.2 ยานความถีส่งู (High frequency, HF)
โดยมากความถีท่ีใ่ชในชวง HF นีจ้ะเปนทีค่วามถี ่13.56 MHz เปนชวงความถี่

ทีน่ยิมใชกนัอยางกวางขวางทัว่โลก เนือ่งจากลกัษณะการออกแบบ tag จะเปนในลกัษณะ

บตัร หรอื label ซึง่บางครัง้ถกูเรยีกชือ่เปน Contactless Smart Card บาง หรอื Smart

label บาง RFID ในยานนีย้งัใชเทคโนโลยกีารคลองของสญัญาณระหวางเครือ่งอานกบั

tag ทำใหสามารถใชกบั tag ทัง้ทีม่ีและไมมแีบตเตอรีไ่ด แตสวนใหใหญประมาณ 99%

จะพบเหน็เปน tag ทีไ่มมแีบตเตอร ีเนือ่งจากลกัษณะงานทีต่องเปนฉลากสนิคา หรอืบตัร

ประจำตวั ดงันัน้ความบางจงึเปนสิง่สำคญั ระยะในการอาน/เขียนสงูสดุประมาณ 1 m.

เหมาะกบัลกัษณะงานเปนบตัรตาง ๆ เชน บตัรเขา-ออกสถานที ่บตัรประจำตวับคุคล/

องคกร บตัรสมาชกิ หรอืเปนฉลากสนิคาอจัฉรยิะ เชน ฉลากทีต่ดิกบัสมัภาระบนเครือ่ง

บนิ เปนตน
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Contactless Smart Card และ Smart label

5.3 ยานความถีส่งูมาก (Ultra high frequency, UHF)
RFID ยานนีจ้ะอยใูนชวงความถีป่ระมาณ 866 – 915 MHz ระยะการอาน/เขยีน

สูงสุดประมาณ 3-7 m. สามารถใชกบั tag ทีม่ ีและไมมแีบตเตอรีไ่ด เน่ืองจากระยะการ

อาน/เขยีน และ tag ทีเ่ปนฟลมบาง ๆ ราคาตอหนวยไมสงู จงึไดรบัความนยิมใชสงูสดุ

ในลกัษณะงาน Supply Chain Management, Logistics และในหางสรรพสนิคาทัว่ไป

โดยในอนาคตอนัใกลนีส้นิคาจะม ีtag ตดิทกุชิน้ สามารถตรวจสอบ สอบกลบั หรอืบรหิาร

สนิคาคงคลงัไดตลอดเวลา ลกูคาสามารถไดรบัความสะดวกรวดเรว็ในการชำระคาสนิคา

เพยีงแคเขน็รถเขน็ผานเครือ่งอานทีอ่อกแบบเปนประต ูหรืออุโมงค ราคาสนิคากจ็ะถกูอาน

ขึน้มาพรอมกนัไดโดยใชเวลาไมถงึนาท ีโดยปจจบุนัมอีงคกร Electronic Product Code

หรอื EPC Global ไดเปนตวักลางในการกำหนดมาตรฐาน RFID ในลกัษณะงาน Supply

Chain Management หรอื Logistics เพือ่ใหทกุหนวยงานสามารถใช RFID ระบบเดยีว

กนัไดทัว่โลกในการขนสงสนิคา โดยไดกำหนดเปน Class ตางๆ ไว เพือ่ใหผผูลติ RFID

ทีเ่ขารวมกบั EPC ออกแบบผลติภณัฑใหสอดคลองกบัมาตรฐานที่ระบไุวใน Class นัน้ๆ

ลกัษณะของ tag ตามมาตรฐาน EPC Global
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5.4 ยานความถีไ่มโครเวฟ (Microwave)
RFID ในยานนี้สวนมากจะใชความถี่ที่ 2.45 GHz ระยะการอาน/เขียนสูงสุด

มากกวา 10 m. มคีวามเรว็ในการอาน/เขยีนสงูทีส่ดุ แตการสงถายกำลงัไฟฟาใหกบั tag

ทำไดยากเพราะหลกัการสือ่สารระหวางเครือ่งอานกบั tag เปนแบบเดยีวกบัหลกัการของ

เรดาห (Backscatter)  คืออาศัยการสะทอนกลับของสัญญาณจาก tag ดังนั้น tag ที่

พบเหน็สวนมากจะเปนแบบทีม่แีบตเตอรี ่นยิมใชกบัลกัษณะงานทีต่องใชระยะทางในการ

อาน/เขยีนมากเชน ระบบการชำระเงนิบนทางดวน สถานทีจ่อดรถ logistics หรือสายการ

ผลติรถยนตในโรงงาน จดุออนของ RFID ยานไมโครเวฟคอืสามารถถกูดดูซบั และสะทอน

กลบัดวยน้ำได ดงันัน้การใชงานตองคำนงึถงึสภาพแวดลอมทีม่นี้ำอยดูวยเปนสำคญั ขอ

ควรระวงัอกีขอหนึง่คอื ความถีท่ี ่2.45 GHz ซึง่เปนมาตรฐานของระบบไรสายตาง ๆ เชน

Wireless LAN Bluetooth โทรศพัทไรสายทีม่ตีวัแม และตวัลกู อปุกรณดงักลาวอาจสง

ผลกระทบกบัการทำงานของ RFID ได

ตารางสรปุคณุสมบัต ิRFID ในยานความถีต่าง ๆ
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* ขึน้อยกูบัขอกำหนดของแตละภมูภิาค เกีย่วกบักำลงัสงสงูสดุทีย่อมรบัได

** มาตรฐานทีใ่ชอาจมกีารเปลีย่นแปลงควรตดิตามขอมูลจากแหลงตาง ๆ  อยเูสมอ

มาตรฐานในระบบ RFID
เพือ่ให RFID สามารถนำไปใชรวมกนัไดทัว่โลก จงึตองกำหนดมาตรฐานขึน้มา

เพ่ือใหผผูลติ RFID ผลติสนิคาสามารถใชงานรวมกนัได เชน เครือ่งอานของบรษิทั Omron

สามารถอาน/เขยีนกบั tag ทีผ่ลติจาก Hitachi ได เปนตน มาตรฐานตาง ๆจะกำหนด

ครอบคลมุถงึโครงสรางภายในของ tag รปูแบบการเขารหสั การผสมสญัญาณ ความถีท่ี่

ใช และ โปรโตคอลทีใ่ชในการอาน/เขยีนขอมลู ยกตวัอยางเชน

ISO/IEC 14443-2 type B มาตรฐานสำหรบั Contactless Smart Card แบบ

Proximity กำหนดไววา

จากตวัอยางขางตนผทูีผ่ลติ Proximity card จะตองออกแบบ RFID ใหสอดคลอง

ตามขอกำหนดขางตนจงึจะถอืวาเปน RFID ในระบบ ISO/IEC 14443-2 type B

มาตรฐานทีส่ำคญัของระบบ RFID มดีงันี้

มาตรฐานสำหรบังาน logistics

ISO/IEC 18000

ISO/IEC 15961-15963

ISO/IEC 15418
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มาตรฐานสำหรับงานปศุสัตว
ISO/IEC 11784-11785

SO/IEC 14223

มาตรฐานสำหรบั Contactless  Smart card
ISO/IEC 10373

ISO/IEC 10536

ISO/IEC 14443

ISO/IEC 15693

มาตรฐานสำหรบั Supply Chain Management
EPC Global

เนือ่งจากมาตรฐาน EPC Global กำลงัจะมบีทบาทในชวีติประจำวนัมากดงันัน้

จะขออธบิายรายละเอยีดของเฉพาะ tag แตละ Class อยางคราว ๆดงันี้
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6. คณุสมบตัขิองระบบ RFID
ทีผ่านมาเราไดทราบถงึโครงสรางการทำงานและเทคโนโลยขีองระบบ RFID แลว

ในขัน้ตอนนีจ้ะอธบิายถงึคณุสมบตัขิองระบบ RFID ซึง่อาศยัพ้ืนฐานของการสือ่สารแบบ

คลืน่วทิยเุปนเกณฑสำคญั

6.1 อาน/เขยีนโดยไมตองสมัผสั (Contactless)
จดุเดนขอแรกของระบบ RFID คอืเครือ่งอานกบั Tags สามารถสือ่สารกนัไดโดย

ไมตองสมัผสัทำใหไมเกดิสวนของการสกึหรอเหมอืนการดแถบแมเหลก็ ทำใหตนทนุในการ

ดแูลรกัษาต่ำ อายกุารใชงานยาวนานสะดวกรวดเรว็ในการใชงาน

 RFID ทีใ่ชในระบบรถไฟฟาใตดนิผใูชบรกิารเพยีงนำ Tags ทีเ่ปนตัว๋รถไฟเขา

ใกลบริเวณเครือ่งอานกส็ามารถอานขอมูลได ซึง่สะดวกและประหยดัเวลาไดมาก
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6.2 ทนตอสภาพแวดลอมและสิ่งสกปรก
ปญหาทีเ่ปนอปุสรรคในการอาน/เขยีนขอมูลในระบบ Auto ID ทีแ่กไขลำบากกค็อื

สภาพแวดลอมในการใชงานเชน ในโรงงานอตุสาหกรรมมทีัง้ฝนุละออง น้ำมัน ระบบ Auto

ID ทีม่ปีญหามากทีส่ดุคอืระบบบารโคด เพราะถาแถบบารโคดสกปรกหรอืฉกีขาดกจ็ะไม

สามารถอานขอมูลได หรือถาหนาจอของตวัอานสกปรกกม็ปีญหาในการอานอกีเชนกนั แต

ดวยลักษณะเทคโนโลยีของ RFID ที่ใชคลื่นความถี่วิทยุเปนพาหะนำขอมูลไปจะพบวา

ปญหาดงักลาวจะไมมผีลกระทบตอระบบ RFID เลย 100% ดงันัน้ RFID จงึเปนอปุกรณ

Auto ID ทีเ่หมาะสมทีส่ดุสำหรบัการใชงานในโรงงานอตุสาหกรรม

 RFID ทีถ่กูนำไปใชงานในไลนการผลติเครือ่งยนตทีม่สีภาพแวดลอมทีม่ฝีนุละอองและ

ละอองน้ำมนัจากไลนผลติใกลเคยีง

6.3 สามารถอาน/เขียนขอมูลไดสะดวก
มรีะบบ Auto ID นอยชนดิทีส่ามารถอาน/เขยีนขอมูลไดสะดวกหรอืบางระบบตอง

ใชเครือ่งอาน/เขยีนแยกกนัตางหาก เชน บารโคด ตองมเีครือ่งพมิพและเครือ่งอานแยก

กนั สมารทการดตองนำ Tags มาสมัผสักบัวงจรอาน/เขยีนโดยตรง แตระบบ RFID ตวั

อานกบัตวัเขยีนขอมลูจะอยใูนตวัเดยีวกนัเพยีงเปลีย่นโหมดโดยใชซอฟตแวรเทานัน้ จงึ

เหมาะสำหรับงานที่ตองอานและ เปลี่ยนแปลงขอมูลอยูตลอดเวลาเชน สายการผลิต

อตัโนมตัิ
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 เปนสายการประกอบสนิคาอตัโนมตัขิอมลูการทำงาน

แตละกระบวนการจะถกูบนัทกึลงใน Tags

6.4 สือ่สารไดทกุทศิทาง
เนือ่งจากคณุสมบตัขิองคลืน่แมเหลก็ไฟฟาการอาน/เขยีนในระบบ RFID จงึไมตอง

คำนงึถงึทศิทางวา Tags จะตองอยตูรงหนากบัเครือ่งอานเสมอ Tags สามารถอยดูาน

หลงั ดานขางหรอืแมกระทัง่ถกูทบัอย ู แตถาเขามาอยใูนพืน้ทีส่ญัญาณแลวกจ็ะสามารถ

อาน/เขียนขอมูลไดตามปกติ

 RFID ถกูนำไปใชในระบบจดัเกบ็สมัภาระอตัโนมตัเิชน เครือ่งบนิหรอืเรือเดนิสมทุร

Tags จะตดิตัง้ไวทีส่มัภาระแตละใบไมวา สมัภาระนัน้จะอยใูนลกัษณะใดกต็ามเครือ่ง

อานจะสามารถอานขอมลูจาก Tags ได
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6.5 Tags สามารถนำกลับมาใชใหมได
ดวยลักษณะโครงสรางและความสามารถในการเขียนขอมูลซ้ำไดทำให Tags

สามารถนำกลบัมาใชในกระบวนการผลติไดมากกวา 100,000 ครัง้ตอ 1 Tags คณุสมบตัิ

ขอนีเ้ปนจดุแขง็อกีจดุหนึง่ทีร่ะบบ Auto ID ชนดิอืน่ไมสามารถทำได

 เปนการประยกุตใช RFID ในกระบวนการแยกแยะและจดัเกบ็ยางรถยนตขอมลูการผลติเชน

ขนาดโมเดล  Lot Number จะถกูบนัทกึไวใน Tags ทีต่ดิอยกูบัตวัแขวนเมือ่ยางถกูจดัเกบ็ใน

คลงัสนิคาแลวตวัแขวนจะถกูนำกลบัมาใชโดยเขยีนขอมลูใหมทบัลงไปได

6.6 RFID Tags มหีลากหลายแบบใหประยกุตใชงาน
Tags ของระบบ RFID นัน้จะถกูออกแบบใหมรีปูราง ขนาดโครงสรางความ

จขุองหนวยความจำและลกัษณะการใชงานทีแ่ตกตางกนัออกไปเชน มลีกัษณะเปน

สมารทการด กระดมุ เหรยีญ ทรงสีเ่หลีย่ม หรอืแมกระทัง่เปนแผนบาง ๆ เพือ่ใหผใูช

งานสามารถเลอืกใชตามความตองการ
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 RFID Tags ชนดิตางๆ ทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองทกุการใชงาน

6.7 ความสามารถในการทะลุทะลวงของสัญญาณ
คลืน่แมเหล็กไฟฟาสามารถทะลผุานวตัถทุีไ่มใชโลหะหรอืมโีลหะเปนสวนผสมอยู

ไดเชน พลาสตกิ ผวิหนงั ไม ปนูซเิมนต ฯลฯ ดงันัน้ Tags จงึสามารถถกูตดิตัง้แบบฝง

หรอืซอนลงไปในเนือ้วตัถทุีเ่ราตองการได เชน เราจะพบเหน็การฉีด RFID ทีม่ลีกัษณะ

เปนแทงแกวเลก็ๆ เขาไปในตวัสตัว การฝง Tags ลงบนพืน้ในระบบ AGV (Automatic

Guide Vehicle)
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 RFID ถกูประยกุตในงานคดิเงนิอตัโนมตัใินรานอาหารแหงหนึง่โดย Tags จะถกูฝงอยใูน

ภาชนะใสอาหาร ราคาอาหารจะถูกบันทึกลงในภาชนะที่ถูกระบุวาจะตองใสอาหารที่มีราคา

ดงักลาว เมือ่ถาดภาชนะวางลงในพืน้ทีช่ำระเงนิเครือ่งอานจะอานและคำนวณราคาของ

อาหารทัง้หมดไดอยางรวดเรว็

6.8 สือ่สารไดระยะไกล
ระยะในการอาน/เขยีนขอมลูของระบบ RFID นัน้ทำไดตัง้แต 0-10 เมตร ซึง่ถอื

วาไกลทีส่ดุในบรรดาระบบ Auto ID ทีใ่ชงานอยใูนปจจบุนันี ้ทัง้นีร้ะยะในการอาน/เขยีน

ขอมลูจะขึน้อยกูบักำลงัสงของเสาอากาศและชวงความถีท่ีใ่ชงาน สำหรบักำลงัสงของเสา

อากาศนัน้จะถกูกำหนดโดยกฏหมายของแตละประเทศทำให RFID ทีผ่ลติในบางประเทศ

มรีะยะในการอาน/เขยีนตางกนัทัง้ทีค่วามถีใ่ชงานเทากนั
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 ในไลนตรวจสอบคณุภาพของรถยนตจำเปนตองใชระบบ ID ทีส่ามารถอาน/เขยีนขอมลูใน

ระยะไกล Tags จะถกูตดิตัง้ไวกนัตวัถงัเครือ่งอานจะถกูตดิตัง้หางออกไป ซึง่ระบบนีใ้ชคลืน่

ความถีไ่มโครเวฟ 2.45 GHz ทำใหระยะในการอาน/เขยีนสงูสดุถงึ 5 เมตร

6.9 หนวยความจำขนาดใหญ
หนวยความจำทีใ่ชในระบบ RFID มตีัง้แตขนาด 1 บติ (EAS) จนถงึมากกวา 8

กโิลไบตหนวยความจำทีเ่ปน RAM จะสามารถเกบ็ขอมลูไดมากกวาหนวยความจำแบบ

อืน่ ขอมูลในกระบวนปฎบิตังิานสามารถบนัทกึลงใน Tags ไดทัง้กระบวนการ หรือแม

กระทัง่ขอมลูสวนบคุคลกส็ามารถบนัทกึลงใน Tags ได
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 การประยกุตใช RFID ในลกัษณะบตัรประจำตวัพนกังานโดยบรรจ ุชือ่, ตำแหนง, แผนก,

หมายเลขประจำตวั, วนัเขาทำงาน ฯลฯ และมกีาร เปลยีนแปลงแกไขไดตลอดเวลา

6.10 อาน/เขยีนขอมลูไดครัง้ละมากกวา 1 Tags พรอมกนั
เมือ่ Tags เขามาอยใูนพืน้ทีส่ญัญาณมากกวา 1 Tags พรอมกนัเครือ่งอานสามารถ

อานขอมลูซึง่มาพรอมกนัไดทัง้หมดหรอืจะสามารถเลอืกอานเฉพาะ Tags ทีร่ะบกุไ็ด
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 เสาอากาศทีถ่กูออกแบบเปนอโุมงคในงาน Logistics Tags จะตดิตัง้อยกูบั Pallet ทีว่างซอน

กนัอยเูมือ่เขน็ Pallet ผานอโุมงคขอมลูใน Tags แตละอนัจะถกูอานขึน้

มาพรอมกนั ไดทัง้หมด

6.11 สามารถอาน/เขียนขอมูลขณะวัตถุกำลังเคลื่อนที่
เครือ่งอานกบั Tags สามารถสือ่สารกนัไดแมขณะฝายใดฝายหนึง่ กำลงัเคลือ่น

ทีโ่ดยความเรว็ของการเคลือ่นทีข่ึน้อยกูบัชนดิของการสือ่สาร หนวยความจำและปรมิาณ

ขอมลูทีใ่ชอาน/เขยีน

 เปนไลนผลติฮารดดสิกโดยสายพานจะเคลือ่นทีด่วยความเรว็สงูและไมตองการจะหยดุเพือ่

อาน/เขยีนขอมูล RFID ชนดิความเรว็สงูจะถกูนำมาใชงาน
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ระบบการสอบกลบั (Traceability)  เปนหวัใจสำคญัของการจดัการหวง
โซอปุทาน (Supply Chain Management, SCM) โดยความหมายของการสอบกลบัได

กค็อื เมือ่กต็ามสนิคาทีอ่ยใูนระบบ SCM จะสามารถสอบกลบัไดถงึแหลงทีม่าตัง้แตวตัถุ

ดบิทีใ่ชทำ เครือ่งจกัรทีใ่ชผลติ วนั เวลา และขอมลูการผลติ ตลอดจนการขนสงสนิคากอน

ถงึมอืผบูรโิภค และยงัสามารถทราบดวยวาสนิคาชิน้นัน้จะตองถกูเคลือ่นยายไปยงักระบวน

การใดตอ หรอืมปีลายทางทีใ่ด โดยใชเครือ่งมอืบงชี ้(Identifier) เชน กระดาษ บารโคด

หรอื RFID

ขอมลูการสอบกลบั (Tracking data) คอืขอมลูทีถ่กูบนัทกึลงไปในเครือ่ง
มอืบงชี ้และถกูอานขึ้นมาเมื่อตองการทราบขอมูลของสินคานั้นๆ โดย Tracking data

จะถูกควบคุมโดยกระบวนการสอบกลับอีกครั้งหนึ่ง

 ในระบบสอบกลบัในอดตีทีผ่านมามกีารใชกระดาษ หรอืบารโคดเปนเครือ่งมอืที่

สำคญัในการบงชีส้ถานะตาง ๆของสนิคา แตเนือ่งจากขอจำกดัหลายอยางของกระดาษ

และบารโคด ในแงของความจขุอมลู การอาน/เขยีนซ้ำ หรอืการทนตอสภาพแวดลอม ทำให

ขอมลูสำคญั ๆ ไมสามารถตดิตามสนิคาไปตลอดเวลาได จงึทำใหระบบสอบกลบัยงัไม

สมบรูณ หรอืมปีระสทิธภิาพมากนกั

ในปจจุบันเทคโนโลยี RFID เขามามีบทบาทอยางมากในระบบการสอบกลับ

ขอมูลสามารถถกูอาน/เขียนไดอตัโนมตัติลอดเวลา การเกบ็ขอมูลสามารถทำในลกัษณะเพิม่

ขอมูลของสนิคาไดเรือ่ย ๆในแตละขัน้ตอน ความจขุอมลูมาก และการอาน/เขยีนโดยไม

ตองสมัผสั ทำใหระบบการสอบกลบัมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ ลดความผดิพลาดใหนอยลง

     การใช RFID ในกระบวนการสอบกลบัขอมลู หรอื tracking data จะถกูอาน/เขยีน

ในจดุทีส่ำคญัๆ ยกตวัอยางเชน ในกรณขีองสนิคาสำหรบัอปุโภค/บรโิภค จดุทีม่กีารอาน/

เขยีนขอมลูจะมีตัง้แต โรงงานผผูลิต ระบบ Supply chain รานคาปลกี และทีป่ลายทาง

หรือลูกคาดังรูป
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     หลกัการของระบบ Traceability Control ทีใ่ช RFID เปนตวัชีบ้ง

จากรปูขอมูลภายในโรงงานผผูลติสนิคาขอมูลชนดิสนิคา Lot number จะถกูบนัทกึ

ไวใน RFID tag ตัง้แตเริม่ตนการผลติ เมือ่สนิคาผานกระบวนการแตละกระบวนการ ขอมลู

สนิคาทีถ่กูบนัทกึไวขางตนจะถกูอานขึน้มาเพือ่ปรบัใหวธิกีารผลติตรงกบัชนดิของสนิคานัน้

ๆ หลังจากนั้นขอมูลแตละกระบวนการผลิตที่สำคัญจะถูกบันทึกเพิ่มเขาไปใน tag

จนจบกระบวนการผลติ ซึง่อาจเปนหมายเลขเครือ่งจกัรทีผ่ลิต เวลาทีผ่ลิต ปรมิาณสวน

ผสมทีใ่ชทำสนิคา หรอืขอมลูจากการตรวจสอบคณุภาพ เปนตน ขอมลูเหลานีจ้ะถกูจดัเกบ็

ไวในฐานขอมลูการผลติอกีครัง้หนึง่ หรอืมกีารลบทิง้บางสวนหลงัจากบนัทกึในฐานขอมลู

ไวแลว จากนัน้สนิคาจะถกูสงออกไปยงัระบบ Supply chain และ รานคาปลกี ซึง่ขอมลู

ของสนิคาจะถกูอาน/เขยีนอกีครัง้หนึง่วาสนิคาชิน้นัน้ ๆ ผลติมาจากทีใ่ด วนัใด และกำลงั

จะถกูสงตอไปทีใ่ด จนถงึมอืลูกคา ภายหลงัถาสนิคามปีญหาขอมูลสนิคาทีอ่ยใูน tag ที่

ตดิกบัตวัสนิคาสามารถสอบกลบัถงึกระบวนการผลติทีเ่ปนตนเหตขุองสนิคานัน้ได

ตวัอยางตอไปนีเ้ปนการบนัทกึขอมลูลงใน RFID tag ในระบบ Traceability ของ

สนิคาตวัควบคมุอณุหภมูรินุ E5CN-RMT
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ขอมลูในหนวยความจำของ RFID tag ขณะอยใูนโรงงานผผูลติ

จากตวัอยางนีจ้ะใชพืน้ทีใ่นการอาน/เขยีนขอมลูของ tag เปนจำนวน 18 address

(0000 – 0017) address ตัง้แต 0000 จนถงึ 0012 เปนพืน้ทีท่ีโ่รงงานผผูลติเปนผอูาน/

เขยีน โดย address 0000 - 0002 ถกูกำหนดไวใหอานไดอยางเดยีว ซึง่เปนขอมลูทีไ่ม

ตองการใหมกีารแกไข จากนัน้ขอมลูจะถกูบนัทกึเพิม่เติมขึน้จนเสรจ็ขบวนการ แลวทำการ

จดัเกบ็ไวในฐานขอมลู จากนัน้สนิคา E5CN-RMT จะถกูสงเขาในระบบ Supply chain

เพื่อกระจายสินคาตอไป โดยขอมลูบางสวนจะถกูลบทิง้ไป(address 0004 และ 0012)

ดงัตวัอยางตอไปนี้
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  ขอมลูในหนวยความจำของ RFID tag ขณะอยใูนกระบวนการกระจายสนิคา

สนิคาถกูสงออกมาจากโรงงานวนัที ่22 ตลุาคม 2005 ใหกบัตวัแทนจำหนายบรษิทั

Omron Electronics ขอมลูนี ้(address 0013 และ 0014) ทางแผนก logistics ของโรง

งานเปนผูบนัทกึ เมือ่ถงึตวัแทนจำหนายบรษิทั Omron Electronics พนกังานรบัสนิคา

จะทำการบนัทกึวนัรบัสินคาวนัที ่30 ตลุาคม 2005 และชือ่รานคาปลกีทีส่ัง่ซือ้สนิคานีไ้ว

ใน tag (address 0015 และ 0016) เม่ือสนิคาถกูสงไปยงัราคาปลกีดงักลาวแลว พนกั

งานรบัสนิคาของรานคา จะทำการบนัทกึวนัรับสนิคาวนัที ่ 02 พฤศจกิายน 2005 (ad-

dress 0017) เปนอนัเสรจ็สิน้กระบวนการการบนัทกึขอมลู เมือ่รานคาปลกีจำหนายสนิคา

ดงักลาวไปใหลกูคา และเกดิปญหาลกูคาตองสงสนิคานัน้กลบัมา รานคาปลกีจะสามารถ

อานขอมูลจาก tag เพือ่สอบกลบัถงึสาเหตนุัน้ได

     จากตวัอยางจะพบวา RFID tag สามารถทีจ่ะอาน เขียนขอมูลเพิม่ หรือทบัขอมูล

เดมิไดตลอดเวลาทำใหสามารถแกปญหาระบบสอบกลบัแบบเดมิไดอยางมปีระสทิธภิาพ
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8. การประยกุตใชงาน RFID
8.1 ระบบผสมและตรวจสอบยาอัตโนมัติ
ปญหา

1. การใชใบสัง่งานเปนกระดาษอาจทำใหเกดิความผดิพลาดในการทำงานไดเชน

แปะกระดาษผิดขวดหรือสลับขวด

2.การเปลีย่นผลติภณัฑใหมทำไดยาก

การแกปญหาดวย RFID

1. ในแตละกระบวนการ ชือ่ยาและสวนผสมจะถกูบนัทกึลงใน Tags ทีต่ดิไวกบั

Pallets กอนหนานีพ้รอมกนันัน้น้ำหนกัของสวนผสมกถ็กูบนัทกึลงไปดวย

2. เมือ่ทำการบรรจแุตละสวนผสมน้ำหนกัทีเ่ตมิลงไปกจ็ะถกูบนัทกึไวใน Tags เพือ่

ใชในการตรวจสอบสวนผสมขัน้สดุทาย

ผลทีไ่ด

1. ระบบผสมยาอตัโนมตัแิละระบบการตรวจสอบทีน่าเชือ่ถือจะปองกนัความผดิ

พลาดในการทำงานหรอืลดของเสยีเนือ่งจากสวนผสมผดิพลาด

2. ระบบการผสมและการควบคมุคณุภาพทีเ่ชือ่ถอืไดนีย้งัทำใหงายตอการจดัการ

ในการเก็บบันทึกประวัติการผลิตดวย

3. ระบบสามารถตรวจสอบและปองกันมิใหยาที่ผิดสวนผสมไปถึงมือลูกคาซึ่ง

จะสอดคลองกบัมาตรฐาน GMP



OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

page
55

4. จะไมเหมอืนกบัการใชกระดาษหรอืบารโคดซึง่การเปลีย่นแปลงขอมลูแตละครัง้

ยงุยากเพราะในระบบ RFID การเปลีย่นแปลงขอมลูทำไดเพยีงเขยีนขอมลูลงใน Tags ได

ทนัที

8.2 การชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
ปญหา

บริษัทหนึ่งมีธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงซึ่งตองมีกระบวนการชั่งน้ำหนักของรถ

บรรทกุวตัถดุบิ บรษิทัตองการปองกนัความผดิพลาดทีอ่าจเกดิจากการลงบนัทกึน้ำหนกั,

ทะเบยีนรถและบรษิทัผสูงของ

การแกปญหาดวยระบบ RFID

Tags จะถูกนำมาติดตั้งที่ขางรถบรรทุกเสาอากาศจะถูกติดตั้งขางทางเขาออก

ทะเบยีนรถ, ชือ่บรษิทัของรถ, ชนดิของวตัถดุบิจะถกูบนัทกึลงใน Tags และจะถกูอาน

ขึ้นมาเมื่อรถบรรทุกเขามาในบริเวณชั่งน้ำหนัก เมื่อรถบรรทุกชั่งน้ำหนักขอมูลน้ำหนัก

จะถกูบนัทกึลงใน Tags หลงัจากรถบรรทกุทำการถายวตัถดุบิลงแลวกจ็ะทำการชัง่อกีครัง้
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ขอมลูน้ำหนกัใหม (เฉพาะน้ำหนกัรถ) จะถกูนำไปบนัทกึแลวทำการคำนวณน้ำหนกัทีแ่ท

จริงของวตัถดุบิโดยเปรยีบเทยีบความแตกตางจากน้ำหนกัรถทีช่ัง่ตอนแรกสดุทายขอมูล

จะถกูลงบนัทกึยงัระบบฐานขอมลู

ผลทีไ่ด

ระบบจะไมมีความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลเชน ทะเบียนรถ, เวลาเขา,

น้ำหนัก, การบำรุงรักษาระบบจะงายเนื่องจากไมมีสวนสึกหรอ การอานขอมูลไดระยะ

ไกล(ใช RFID แบบไมโครเวฟ) ขอมลูน้ำหนกัสามารถอาน/เขยีน โดยตรงกบั Tags ดงั

นัน้การคำนวณน้ำหนกัสามารถทำไดโดยไมตองตดิตอกบั ฐานขอมลู

8.3 การบรหิารสนิคาในคลงัสนิคา
ปญหา

ในโรงงานผลติสนิคามรีะบบคลงัสนิคาเพือ่จัดเกบ็วตัถดุบิในการผลติ การจดัการ

กบัสนิคาคงคลงัทัง้หมดทำโดยการใชกระดาษจดบนัทกึ ซึง่อาจมปีญหาในการลงบนัทกึ

ไมถกูตองหรอืกระดาษเสยีหาย
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การแกปญหาดวยระบบ RFID

Tags จะถกูตดิไวทีช่ัน้เกบ็วตัถดุบิแตละรายการขอมลูของวตัถดุบิเชน ชนดิ, วนั

ทีเ่ขา, จำนวนหรอืใชเปนสวนประกอบของสนิคาใด จะถกูบนัทกึลงใน Tags การตดัสตอก

หรอืเชค็สตอกจะทำโดยใช RFID ชนดิมอืถอื (Portable) ซึง่สามารถอานขอมลูแลวทำการ

Update ขอมลูไดทนัทโีดยไมตองเชือ่มตอกบัฐานขอมลู

ผลทีไ่ด

ความถกูตองแมนยำความสะดวกในการอาน/เขยีนขอมลู ขอมลูสามารถถกูเกบ็ไว

ในหนวยความจำของเครือ่งคอมพวิเตอรมอืถอืทีต่อกบั RFID และสามารถถายโอนขอมูล

ในระบบฐานขอมูลได

8.4 การจดัการการใชงานแมพมิพ
ปญหา

การบนัทกึขอมลูการใชงานของแมพมิพแตกอนจะใชการบนัทกึลงกระดาษซึง่อาจ

เกดิปญหาเนือ่งจากการไมระวงัหรอืการชำรดุเสยีหายของกระดาษทำใหใชแมพมิพไมถกู

ตองได
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การแกไขปญหาดวยระบบ RFID

ตดิตัง้ Tags ไวทีแ่มพมิพแตละตวัขอมลูของแมพมิพ เชน ชนดิของแมพมิพ, ประวตัิ

ของการซอมแซม, จำนวนครัง้ทีใ่ชงาน, เครือ่งจกัรทีใ่ชรวมกนั ฯลฯ

ผลทีไ่ด

ขอมลูของแมพมิพจะถกูบนัทกึอยางถกูตอง ลดปญหาการใชแมพมิพผดิ รอูายกุาร

ใชงานของแมพมิพ ชนดิของแมพมิพ ซึง่จะเปนตวักำหนดการทำงานของ PLC ในการ

สัง่งานเครือ่งจักรในการทำงานกบัแมพมิพนัน้ๆ

8.5 การใชงานการจัดการกระบวนการผลิตของเซมิคอนดักเตอร
ปญหา

ในกระบวนการผลิตแผนวงจรพิมพ(PCB) ตองมีกระบวนการจุมสารเคมีเพื่อ

ทำความสะอาดพืน้ผวิชิน้งาน ซึง่ใชระบบบารโคดแบบสตกิเกอรจะใหประสทิธภิาพนอย

เพราะจะทดตอการกดักรอนไมได
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การแกไขปญหาดวยระบบ RFID

Tags ของ RFID จะมชีนดิทีท่นตอสารเคมคีอื Tags ทีท่ำจาก Teflon (PFA)

สามารถตดิไปกบัแมก็กาซนีของแผน PCB เพือ่ระบชุนดิ Lot No. จำนวนของแผน PCB

ในขณะจมุลงไปในสารเคมไีด

ผลทีไ่ด

ระบบการจดัการขอมลูตางๆ จะสามารถเกบ็ไวอยางปลอดภยัและถกูอานขึน้มา

อยางถกูตองสะดวกรวดเรว็ไมตองมกีารตดิตัง้ Tags ใหมในการจมุสารเคมแีตละครัง้

8.6 ระบบ Automatic Guided Vehicle
ปญหา

ระบบการผลติทีต่องการพาหนะอตัโนมตั ิ เชน รถ, หนุยนต ในการเคลือ่นทีไ่ป

ตามเสนทางทีก่ำหนดไว การออกแบบโดยใชระบบ ID อืน่ๆ ทำไดยากมาก
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การแกไขปญหาดวยระบบ RFID

เครือ่งอานจะถกูตดิตัง้ไวทีร่ถ สวน Tags ทีม่ขีอมูลบอกทศิทางจะถกูตดิตัง้ไวตาม

ทางแยกตางๆ เมือ่รถเคลือ่นทีม่าถงึจดุแยกขอมลูการเดนิทางจาก Tags จะถกูอานขึน้

มา เชน ตรงไป เล้ียวซาย เลีย้วขวา CPU ในรถจะเปนตวัประมวลผลเพือ่บังคบัลอให

เลีย้วไปตามเสนทางทีต่องการ

ผลทีไ่ด

การเปลีย่นแปลง Lay out ของเสนทางทำไดงาย เพยีงแคเปลีย่นขอมลูใน Tags

แตละจดุสามารถบอกตำแหนงการเคลือ่นทีไ่ดตลอดเวลา

8.7 การควบคุมระบบจัดเก็บและสืบคนขอมูลในอุตสาหกรรม TV

       และ Monitor
ปญหา

1. การจดัเกบ็และสบืคนขอมลูเชน ผลการตรวจสอบวนัทีผ่ลติฯลฯ ในกระบวน

การผลติแบบ Mixed flow เปนเรือ่งทีย่งุยากมากในการควบคมุขอมลูตางๆ

2. กระบวนการผลติมกัเกดิปญหาดานการสลบัสายการผลติเชน การเปลีย่นสาย

การผลติจากการผลติธรรมดาไปสายการผลติงาน Rework งานซอม

3. กระบวนการผลติดานการคดัแยกสนิคาโดยแยกขนาดหรอืแยกตามปลายทาง

การสงสนิคา มกัตองการระบบทีร่วดเรว็และแมนยำ
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การแกปญหา

1. บันทึกขอมูลสินคา รหัสสินคา ชื่อรุน ขอมูลในการผลิต ขอมูลการประกอบ

ขอมลูการตรวจสอบ ลงใน Tags

2. บนัทกึระเบยีบการทำงานของแตละสายการผลติลงใน Tags

3. บันทึกขอมูลสินคาลงใน Tags แตละกระบวนการผลิต จากนั้นอานขอมูลที่

กระบวนการผลติสดุทาย

ผลทีไ่ด

1. กระบวนการผลิตจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสินคา

จะถูกจดัเกบ็เขาไปในกระบวนการผลติทีถ่กูตอง

2. ขอมูลของสินคาจะถูกเก็บอยางเปนระบบทำใหการสืบคนขอมูลในภายหลัง

ทำไดงาย รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

8.8 การควบคุมและบันทึกขอมูลในแตละขั้นตอนการผลิต

      (Progress Control)
ปญํหา

แตละกระบวนการผลติมกัจะมหีลากหลายขัน้ตอนการผลติ ซึง่เปนทีแ่นนอนวาแต

ละกระบวนการผลิตยอยมักจะเกิดปญหาทำใหเกิดความลาชาในการผลิตของแตละ

กระบวนการผลติยอย

ดังนั้นการจะปรับปรุงเพื่อเพ่ิมผลผลิตของทั้งกระบวนการผลิต อาจทำไดยาก

เพราะไมรวูาเกดิความลาชาทีส่วนไหนของกระบวนการผลติยอย

การจดัการระบบหวงโซอปุทาน (SCM) เปนเรือ่งทีจ่ำเปนทีโ่รงงานจะตองเขาไป

ดูแลแตเนื่องจากกระบวนการผลิตในปจจุบันมีความสลับซับซอนมากทำใหระบบ

คอมพวิเตอรแบบเดมิๆ ไมสามารถจดัการดานหวงโซอปุทานได
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การแกปญหา

ตดิตัง้ ID Tags กบัภาชนะใสชิน้งานเมือ่เริม่ตนของแตละกระบวนการผลติยอย

ใหเขยีนขอมลูเวลาลงไปใน Tags และเมือ่สิน้สดุของแตละกระบวนการผลติยอยหวัอาน

จะอานขอมูลเวลาเริม่ตนกระบวนการทำงานจากนัน้ขอมูลทีไ่ดทัง้หมดนำไปสรางกราฟ ซึง่

จะทำใหสามารถวเิคราะหการใชเวลาในแตละกระบวนการผลติได

เมื่อการทำงานของแตละกระบวนการเสร็จสิ้นใหเขียนขอมูลและคำสั่งสำหรับ

กระบวนการผลติถดัไปลงใน Tags และเมือ่ช้ินงานไปยงักระบวนการผลติถดัไปกจ็ะอาน

ขอมลูและคำสัง่นัน้ๆ สำหรบักระบวนการผลติ ดงันัน้ระบบจะทำงานดวยความถกูตองยิง่

ขึน้

ผลทีไ่ด

ทำใหรวูากระบวนการผลติไหนทีม่ลีกัษณะเปนคอขวดทำใหสามารถปรบัปรงุเพือ่

เพิม่ผลผลติได

เมื่อจับเวลาการทำงานของแตละกระบวนการผลิตมาไดก็สามารถจัดทำกราฟ

Unitprice ของสนิคานัน้ๆ ได ทำใหชวยในการคาดการผลกำไรของสนิคานัน้ๆ ได

สามารถตดิตามไดแนนอนวาสนิคาชิน้นัน้ อยทูีไ่หนของกระบวนการผลติทำให

สามารถจดัการเรือ่งระบบการสงสนิคาไดอยางมปีระสทิธภิาพ
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8.9 ล็อตคอนโทรลและคอนดิชั่นคอนโทรลในกระบวนการชุปโลหะ
ปญหา

กระบวนการชปุโลหะนัน้ใน 1 รอบการทำงานจะมกีารใสชิน้งานหลายๆ อยางเพือ่

นำลงไปชปุภายใน 1 รอบการทำงาน การชปุลกัษณะนีไ้มสามารถนำปายบอกชือ่ชิน้งาน

ตดิไปกบัชิน้งานได ดงันัน้จงึเกดิปญหาเรือ่งของการสลบักนัของชิน้งานได

นอกจากนีส้นิคาในปจจุบนัมวีงรอบอายขุองสนิคาทีต่วัและมกีาร    เปลีย่นรนุและ

ลกัษณะของสนิคางายๆ ดงันัน้มกัมปีญหาเรือ่งของชิน้งานรนุเกากบัรนุใหมมกัจะปะปนกนั

ในอางชปุ

การแกปญหา

ตดิ ID Tags ลงในตะกราชปุและใสชือ่ผลติภณัฑ, ชิน้งาน, ชือ่ลอ็ตนมัเบอรและ

เงือ่นไขในการชปุลงใน ID Tags

ตดิตัง้หัวอานของ RFID บริเวณอางชปุเพือ่อานขอมูลลอ็ตนมัเบอรขอมูลสนิคาและ

เงือ่นไขการชปุ

ตดิตัง้หวัอานของ RFID ของแตละกระบวนการผลิตเพือ่ตดิตามวา   สนิคาลอ็ต

ไหนอยทูีใ่ดในกระบวนการผลติเพือ่ลดความสบัสนของสนิคา

ผลทีไ่ด

- ลดขอผิดพลาดดานการทำงานอนัเนือ่งมาจากคน

- งายตอการตดิตามสนิคาในกระบวนการผลติ

- สามารถวางแผนงานดานการจดัสงสนิคาใหลกูคาไดอยางมปีระสทิธภิาพ
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บทสงทาย
จากเนือ้หาทีไ่ดกลาวมาทัง้หมดนี ้หวังเปนอยางยิง่วาทานจะไดรบัความรใูนเรือ่ง

ระบบ RFID เพิม่มากขึน้ เพือ่นำไปประยกุตใชงานหรอืปรบัปรงุระบบการจดัการขอมลู

การผลิตและการใชงานทั่วไป ซึ่งไมจำเปนจะตองเปนโรงงานอุตสาหกรรม โดยหวังวา

เทคโนโลยแีหงอนาคตนีจ้ะชวยเพิม่ขีดความสามารถและลดขอจำกดัในการทำงานเพือ่เพิม่

ขดีความสามารถ, ประสทิธภิาพและโอกาสในการแขงขนัทางธรุกจิใหสงูขึน้ตอไป..
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