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คำนำ
ในโลกปจจุบนั ระยะเวลาของสินคาทีอ่ ยใู นตลาดมีแนวโนมลดลง อยางตอเนือ่ งซึง่
เปนผลมาจากความตองการของผบู ริโภคเปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็วเชน โทรศัพทเคลือ่ น
ทีจ่ ะมีรนุ ใหมๆ ออกมาตลอดเวลาในโลกของอุตสาหกรรมการผลิตจำเปนตองปรับตัว ให
ทันกับความเปลีย่ นแปลงตางๆ เหลานัน้
กระบวนการผลิตในโรงงานจึงมีกระบวนการผลิตทีซ่ บั ซอนมากขึน้ มีการเปลีย่ น
แปลงรูปแบบการผลิตทีบ่ อ ยขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงของสินคาทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ ปญหา
ในกระบวนการผลิตมักเกิดปญหาดานการใชชนิ้ สวนประกอบผิดรนุ สงชิน้ สวนประกอบผิด
ไปยังสายการผลิต ติดตามขอมูลการทดสอบของสินคาไมได ขาดขอมูลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ระบบ RFID จึงเปนทางออกของปญหาดังกลาวไดเปนอยางดี และความสามารถ
ของระบบ Radio Frequency ทีม่ คี วามสามารถมากกวาระบบ BarCode จึงทำใหระบบ
RFID เปนทีน่ ยิ มกันอยางแพรหลายในแถบประเทศ ยุโรป อเมริกาและญีป่ นุ
สำหรับประเทศไทย มีบริษทั ผผู ลิตหลายแหงไดนำเทคโนโลยีนี้ มาใชงานแลวเชน
อุตสาหกรรมฮารดดิสส เครือ่ งใชไฟฟาและอุตสาหกรรมรถยนต เปนตน ทางออมรอนจึง
ไดจดั ทำเอกสารฉบับนีข้ นึ้ เพือ่ เผยแพรความรู ใหกบั ผสู นใจเพือ่ นำไปประยุกตใชงานและ
ปรับปรุงระบบการผลิตของทานในอนาคตตอไป
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บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส จำกัด
หมายเหตุ: เอกสารฉบับนีเ้ ปนลิขสิทธิข์ องบริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส จำกัด หาม
ทำการลอกเลียนแบบหรือเผยแพรสว นหนึง่ สวนใด เวนแตจะไดรบั อนุญาต
จากทางบริษทั เปนลายลักษณอกั ษร
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1. บทนำ
ในปจจุบนั นีร้ ะบบบงชีอ้ ตั โนมัติ (Automatic Identification) หรือ Auto ID ถูก
นำมาใชงานและพัฒนาไปอยางมากทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม ลอจิสติกส กระบวนการผลิต
การขนถายวัตถุดบิ ฯลฯ ระบบ Auto ID จะนำมาใชในการจัดเก็บขอมูล ระบุสถานะของ
คน สัตว สิง่ ของ เชน สินคา ทีเ่ ราใหความสนใจ
ระบบ Auto ID ที่เปนที่รูจักและใชงานกันแพรหลายที่สุดคือ ระบบบารโคด
(Barcode System) ซึง่ สามารถพบเห็นไดทวั่ ไปในชีวติ ประจำวัน เชน บนหีบหอสินคา
หนังสือ หรือบนตัวสินคา เนือ่ งจากมีตน ทุนตอหนวยทีต่ ่ำงายตอการใชงานจึงเปนเหตุผล
ใหบารโคด ถูกนำมาใชงานมากทีส่ ดุ แตบารโคดก็มขี อ จำกัดหลายประการไดแก จัดเก็บ
ขอมูลไดจำกัด เสียหาย หรือมีปญ
 หาระหวางการอานไดงา ย ระบบ Auto ID ทีเ่ รารจู กั
รองลงมาจากบารโคดก็คอื ระบบสมารทการด (Smart Card System) เปนระบบทีก่ ำลัง
มีบทบาทอยางรวดเร็วในปจจุบนั เราจะพบเห็นสมารทการดในรูปแบบของบัตรตางๆ เชน
บัตรชม ภาพยนต ซิมการดของโทรศัพทเคลือ่ นทีแ่ ละบัตรสมาชิกตามคลับตางๆ โดยใช
แถบแมเหล็กหรือไมโครชิปในการอาน/เขียนขอมูล มีขอดีคือสามารถเก็บขอมูลไดมาก
ปลอดภัย แตเนือ่ งจากเปนแถบแมเหล็ก วิธกี ารอานขอมูลจากสมารทการดจะตองใชวธิ ี
สัมผัสทำใหเกิดการสึกหรอของเครือ่ งอานเมือ่ ใชไปนานๆ ระบบ Auto ID อีกชนิดหนึง่ ที่
เราจะกลาวถึงนี้เปนระบบที่ขจัดขอเสียของทั้งระบบบารโคดและสมารทการด เราเรียก
ระบบนีว้ า RFID (Radio Frequency Identification) เปนระบบ Auto ID ทีใ่ ชคลืน่ แม
เหล็กไฟฟาในชวงคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ เปนพาหะในการสือ่ สารขอมูล ในหนังสือเลมนีจ้ ะเปน
เนือ้ หาของระบบ RFID ตัง้ แตพนื้ ฐาน โครงสรางการทำงานและการประยุกตใชงาน โดย
สวนแรกจะเปนการแนะนำระบบ Auto ID ทีม่ ลี กั ษณะใกลเคียงกับ RFID ใหเปนทีร่ จู กั
กันเสียกอน
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ระบบ Auto ID ทีใ่ ชในปจจุบนั
1.1 ระบบบารโคด
บารโคดเปนระบบ Auto ID ทีถ่ กู นำมาใชงานมากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับระบบ Auto
ID ชนิดอื่น ๆ ในชวง 20 ปที่ผานมา บารโคดเปนระบบไบนารี่โคด (Binary Code)
ประกอบดวยแทงสีดำและชองหางระหวางแทงจะเปนสีขาวหรือสีพนื้ วางขนานกันไปใน
ลักษณะแนวตั้ง การจัดเรียงความกวางของชองและความหนาของแทงสีดำขึ้นอยูกับ
ลักษณะของขอมูลที่ถูกบันทึกลงไปทั้งตัวเลขและตัวอักษรแถบบารโคดจะถูกอานโดย
เครือ่ งอานแบบเลเซอร (Optical Laser Scanning) ซึง่ อาศัยหลักการการสะทอนกลับเมือ่
ยิงแสงเลเซอรไปทีแ่ ถบบารโคด โดยการสะทอนจะแตกตางกันตามความหนาของแทงสี
ดำและความกวางของชองหางระหวางแทงนัน้ ๆ ในปจจุบนั บารโคดจะมีชนิดแตกตางกัน
อยปู ระมาณ 10 ชนิดแตทนี่ ยิ มใชกนั มากทีส่ ดุ จะเปนชนิด EAN Code (European Article Number) ซึง่ ญีป่ นุ ก็ใชมาตรฐานนีด้ ว ย
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บารโคดชนิดตางๆ

1.2 บารโคด 2 มิติ (2D Codes)

เปนระบบ Auto ID ใหมทพี่ ฒ
ั นามาจากระบบบารโคดเนือ่ งจากบารโคดมีขอ จำกัด
OMRON
ELECTRONIC
ในการจัดเก็บขอมูล และขนาดของแถบบารโคดมีขนาดใหญกนิ พืน้ CO.,
ทีม่ าก (ในกรณีLTD.
มขี อ มูล
มาก) 2D Codes จะมีลกั ษณะเปนรูปเรขาคณิตสีเ่ หลีย่ มโดยประกอบขึน้ จากเซลส (Cells)
เล็กๆ สีดำกับชองวางสีขาววางสลับกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน สามารถเก็บขอมูลได
มากกวาบารโคด และขนาดของ 2D Codes เมือ่ เทียบกับบารโคดจะเล็กกวามาก เพราะ
ขอมูลถูกเขารหัสไดทงั้ แนวตัง้ และแนวนอน (2 Dimensions) การอาน 2D Codes จะใช
หลักการจับภาพ (Image Processing) ไมใชเลเซอรสแกนแบบบารโคด โดยอุปกรณที่
ใชอา นจะเปนกลองจับภาพ 2D codes ขึน้ มาแลวทำการถอดรหัสจากลักษณะการจัดเรียง
เซลสกบั ชองวางสีขาว 2D Codes นัน้ เริม่ ใชกนั มากในวงจรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
เพราะมีขนาดเล็ก และยังสามารถเขียนลงไปทีช่ นิ้ งานโดยตรงได (Direct Printing) เชน
ใชเลเซอรเจาะลงไปบนผิวเหล็กตามรูปรางของ 2D Codes ทีต่ อ งการเพราะจะไมมปี ญ
 หา
จากการอาน เนือ่ งจากใชวธิ จี บั ภาพไมใชสแกนดวยแสงเลเซอร
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บารโคด 2 มิติ ชนิดตาง ๆ และการอานรหัสโดยใชกลอง

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
1.3 Optical Character Recognition (OCR)

OCR เปนอีกระบบ Auto ID หนึง่ โดยจะใชตวั อักขระพิเศษทีถ่ กู ออกแบบมาให
สามารถอานไดทงั้ ตาเปลาและเครือ่ งอาน จุดเดนของ Auto ID ระบบนีค้ อื สามารถบันทึก
ขอมูลไดมาก และสามารถอานขอมูลไดดว ยตาเปลาในกรณีเครือ่ งอานมีปญ
 หา ในปจจุบนั
นี้ OCR ถูกนำไปใชในกระบวนการผลิต บริการ ซึง่ สามารถพบเห็นได ตัวอยางเชน ใน
ธนาคารเราจะพบตัวอักษร OCR อยบู นบรรทัดลางสุดของเช็ค อยางไรก็ตามระบบ OCR
ไมเปนทีแ่ พรหลายเพราะราคาสูงและระบบคอนขางจะซับซอนกวาระบบ Auto ID ชนิด
อืน่ ๆ

ตัวอักษร OCR ทีอ่ ยบู รรทัดลางสุดของเช็ค
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1.4 Biometric Procedure
Biometric เปนระบบ Auto ID ที่ใชตรวจสอบลักษณะเฉพาะของบุคคล เชน
เสียง ลายนิว้ มือหรือ แมกระทัง้ มานตา เพือ่ ระบุวา คน ๆ นัน้ เปนใครเปนสมาชิกทีถ่ กู ตอง
หรือไม
Voice Identification ระบบนีใ้ ชเสียงเปนตัวแยกแยะความแตกตางของบุคคล
โดยผพู ดู จะพูดผานไมโครโฟนซึง่ จะสงสัญญาณตอไปทีค่ อมพิวเตอร ระบบจะมีเครือ่ งมือ
ในการแปลงสัญญาณเสียงเปนดิจติ อล ซึง่ จะถูกตรวจสอบจากซอฟตแวรภายในอีกทีหนึง่
โดยจะทำการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องเสียงเทียบกับขอมูลของบุคคลทีถ่ กู จัดเก็บในระบบ
ไวแลว
Finger printing procedures ใชหลักการเหมือนกับการตรวจสอบลายนิว้ มือใน
กระบวนการอาชญากรรม โดยใชลายนิว้ มือเปนเครือ่ งระบุวา คนๆ นัน้ เปนใครโดยมีเครือ่ ง
สแกนลายนิว้ มือแลวนำไปเปรียบเทียบกับฐานขอมูลของบุคคล

1.5 Smart Cards

OMRON
CO.,
สมารทการดELECTRONIC
เปน Auto ID ทีใ่ ชระบบการจัดเก็บขอมูลแบบอิ
เล็กทรอนิLTD.
กส โดย
มีฟง กชนั การประมวลผลหรือการคำนวณเพิม่ ขึน้ (ไมโครโปรเซสเซอร การด) เพือ่ ความ
สะดวกและคุนเคยกับการใชงาน สมารทการดจะถูกออกแบบใหมีลักษณะเหมือนบัตร
เครดิต สมารทการดแบบแรกที่ถูกนำมาใชงานคือบัตรโทรศัพทตั้งแต ค.ศ. 1984 การ
อานขอมูลจากสมารทการดทำไดโดยวางหรือรูด สมารทการดกับเครือ่ งอานซึง่ จะใชสปริง
เปนตัวสัมผัสกับแถบแมเหล็กในสมารทการดพลังงานและสัญญาณนาฬิกา (Energy and
Clock pulse) จะถูกสงจากเครือ่ งอานเพือ่ ใชในการทำงานภายในสมารทการด สมารทการด
สามารถแบงตามลักษณะของวงจรภายในได 2 ชนิดคือ Memory Card กับ Microprocessor Card ขอดีทเี่ ห็นไดชดั ประการหนึง่ ของสมารทการดก็คอื ขอมูลทีถ่ กู บรรจุอยภู าย
ในสามารถถูกปองกันไมใหผทู ไี่ มมหี นาทีห่ รือไดรบั อนุญาตในการเขาไปอานขอมูลได ดัง
นัน้ สมารทการดจึงถูกนำไปใชในระบบการเงิน การชำระเงิน และขอมูลทีต่ อ งการความ
ปลอดภัยในการเก็บรักษา เชน บัตรประจำตัวพนักงาน บัตรเขาออกสถานทีต่ า งๆ ดังนัน้
ระยะหลังมานีก้ ารเติบโตของตลาดสมารทการดเปนไปอยางรวดเร็วมาก เนือ่ งจากความ
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สะดวกในการพกพา และการใชงานในชีวติ ประจำวัน แตสมารทการดก็มขี อ เสีย ก็คอื ตอง
อาศัยการสัมผัสในการอานขอมูลทำใหเกิดการสึกหรอของเครือ่ งอาน การบำรุงรักษาทำได
ยากและราคาสูง

ซิมการดของโทรศัพทมอื ถือใชเทคโนโลยีของสมารทการด
สมารทการดแบบ Memory Cards หนวยความจำจะใชเปน EEPROM สมารท
การดชนิดนี้จะใชกับงานเฉพาะทางเพราะมีขอจำกัดหลายอยางมักจะเปนลักษณะผลิต
สำเร็จมาจากโรงงานเลย ทำใหราคาคอนขางถูกเหมาะสำหรับงานทีใ่ ชปริมาณมากและตอง
แขงขันดานราคา ไมมหี นวยประมวลผลภายใน

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

วงจรภายในของสมารทการดแบบ Memory Card
สมารทการดแบบ Microprocessor Cards สมารทการดชนิดนี้จะมีไมโคร
โปรเซสเซอรเปนตัวประมวลผลซึง่ ถูกเชือ่ มเขากับหนวยความจำในสวน การทำงานตางๆ
(ROM, RAM และ EEPROM)
ROM จะบรรจุอยดู ว ยระบบปฏิบตั กิ ารของการด (Operating System : OS)
ซึง่ จะถูกเขียนมาจากโรงงานตัง้ แตขนั้ ตอนการผลิต
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EEPROM จะเปนหนวยความจำทีใ่ ชในการเก็บขอมูลและโปรแกรมการใชงาน การ
เขียน/อานกับ EEPROM จะถูกควบคุมโดย OS ภายใน ROM
RAM จะเปนพืน้ ทีใ่ นการทำงานและจัดเก็บขอมูลชัว่ คราวไมโครโปรเซสเซอรการด
สามารถนำไปใชงานไดหลากหลายเพราะสามารถเปลีย่ นแปลงโปรแกรมการใชงานภายใน
หนวยความจำ EEPROM ได ในสมารทการดรนุ ใหมๆ ลักษณะการใชงานหลายๆ อยาง
สามารถบรรจุลงในสมารทการดเดียวกันได ไมโครโปรเซสเซอรของการดจะถูกใชกบั งาน
ทีค่ ำนึงถึงการรักษาขอมูลเปนอยางมาก เชน ระบบซิมของโทรศัพทมอื ถือ เปนตน

วงจรภายในของสมาร
ทการดแบบ Microprocessor
Card
OMRON
ELECTRONIC
CO.,
LTD.

1.6 RFID (Radio Frequency Identification System)
RFID จะมีลกั ษณะใกลเคียงกับสมารทการดทีส่ ดุ คือขอมูลจะถูกเก็บไวในการดหรือ
Tags เหมือนกันแตขอ แตกตางทีเ่ ห็นไดชดั คือการอาน/เขียนขอมูลสามารถทำไดโดยไมตอ ง
สัมผัสเหมือนกับสมารทการด ซึง่ จะอาศัยคลืน่ แมเหล็กไฟฟาในชวงความถีว่ ทิ ยุ (Radio
Frequency) ในการติดตอสื่อสารจึงเปนสาเหตุให RFID ไดเปรียบระบบ Auto ID ทุก
ชนิดทีก่ ลาวมาแลว และมีแนวโนมจะถูกใชมากขึน้ เรือ่ ยๆ
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ระบบ RFID

สวนประกอบของระบบ RFID
โดยทัว่ ไประบบ RFID จะประกอบไปดวย 2 สวนสำคัญคือ
ฉลากอิเล็กทรอนิกส (Transponder) หรือ Data Carrier หรือเรียกงายๆ วา
Tags จะเปนสวนของการเก็บขอมูลและถูกติดตัง้ อยกู บั วัตถุทเี่ ราตองการชีบ้ ง (Identify)
* เครือ่ งอาน (Reader) จะประกอบไปดวยภาครับ/สงสัญญาณวิทยุ สวนควบ
คุมและเสาอากาศ (Antenna) ทำหนาทีค่ ลองสัญญาณกับ Tags และสวนของการติดตอ
สือ่ สารกับอุปกรณควบคุมภายนอก (RS232C,RS485 หรือ RS422) ขึน้ อยกู บั ลักษณะ
การสือ่ สารทีเ่ ราตองการ
* หมายเหตุ เครือ่ งอานในความหมายของหนังสือเลมนี้ นอกจากสามารถจะอาน
ขอมูลไดแลวยังสามารถเขียนขอมูลไดดว ย

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

Tags
Tags จะประกอบไปดวยเสาอากาศทำหนาทีค่ ลองสัญญาณทีส่ ง มาจาก เครือ่ งอาน
และสวนของไมโครชิพ ในกรณีที่ Tags ไมมแี บตเตอรีใ่ นตัวอยนู อกพืน้ ทีท่ มี่ สี ญ
ั ญาณจะไม
มีการทำงานเกิดขึน้ Tags จะทำงานก็ตอ เมือ่ Tags เขามาในพืน้ ทีท่ มี่ สี ญ
ั ญาณซึง่ Tags
จะไดรบั พลังงานจากการคลองของ สัญญาณสนามแมเหล็กไฟฟาและสรางแรงดันไฟฟาขึน้
จำนวนหนึง่ ปริมาณเพียงพอทีจ่ ะใชในการทำงานของ Tags
page
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การสือ่ สารระหวางเครือ่ งอานกับ Tags

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
การใชงานจริงของ RFID ในระบบ Access Control

วงจรภายในของ Tags
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RFID ทำงานอยางไร ?

วงจรเทียบเคียงของระบบ RFID
จากวงจรเทียบเคียงสวนควบคุมและติดตอสือ่ สาร (Control and Interface) จะได
รับคำสัง่ (Command) จากสวนควบคุมทีส่ งู กวา (Host) เชน คอมพิวเตอรหรือ PLC (Programmable Logic Controller) จากนั้นตัวควบคุมจะทำการประมวลผลคำสั่งวา Host
ตองการใหทำอะไร จากนั้นก็จะสั่งใหสวนของภาครับ/สงวิทยุที่มีสวนของวงจรเขารหัส
(Coding) ทำการเขารหัสเปนดิจิตอลในรูปของ Line code จากนั้นสวนของวงจรผสม
สัญญาณ (Modulation) ทำการผสมขอมูลเขากับคลืน่ พาหะแลวทำการสงออกไปทางเสา
อากาศ ขนาดของพืน้ ทีท่ มี่ สี ญ
ั ญาณอยนู นั้ จะขึน้ อยกู บั ขนาดของเสาอากาศและพลังงาน
(Watt) ของเสาอากาศ เมือ่ Tags เขามาในพืน้ ทีท่ มี่ สี ญ
ั ญาณแลวเสาอากาศภายใน Tags
จะไดรบั การคลองสัญญาณทำให Tags ทำงานไดตามทีก่ ลาวมาแลวในหัวขอกอน วงจร
ถอดรหัส (Demodulation) จะทำการแยกสัญญาณขอมูล ทีถ่ กู ผสมมาจากเครือ่ งอาน ออก
จากคลืน่ พาหะแลวทำการแปลงรหัส (Decoding) จากนัน้ CPU ของ Tags จะรับคำสัง่
ไปประมวลผลถาเปนคำสัง่ เขียน Tags จะบันทึกขอมูลทีส่ ง มา ลงในหนวยความจำของ
Tags แตถา เปนคำสัง่ อาน Tags จะดึงขอมูลจากหนวยความจำทีร่ ะบุไวจากคำสัง่ แลว
ทำการผสมขอมูลที่วงจรผสมขอมูลภายใน Tags กับคลื่นพาหะ แลวสงออกไปทางเสา
อากาศเหมือนกัน เมือ่ เครือ่ งอานไดรบั สัญญาณจาก Tags วงจรถอดรหัสของเครือ่ งอาน
ก็จะถอดเอาขอมูลออกจากคลืน่ พาหะและสงไปที่ Host Unit

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
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2. ประเภทของระบบ RFID
RFID ถูกจำแนกออกเปนประเภทไดหลายอยางขึน้ อยกู บั วาจะถูกจำแนกจากคุณ
สมบัตอิ ะไรเชน ความถีท่ ใี่ ชงาน ชนิดของ Tags หรือขนาดของหนวยความจำของ Tags
ทีใ่ ช

2.1 RFID ทีจ่ ำแนกโดยขนาดของหนวยความจำ
2.1.1 RFID ชนิด 1 บิต (1 Bit Type)
RFID ชนิดนีห้ รือเรียกอีกอยางหนึง่ วา EAS (Electronic Article Surveillmce)
เปน RFID ทีใ่ ช Tags ทีไ่ มมไี มโครชิพ RFID ระบบนีจ้ ะตรวจสอบเฉพาะวามี Tags อยู
ในพืน้ ทีส่ ญ
ั ญาณหรือไม ดัง้ นัน้ สถานะจึงแสดงเพียงแคมหี รือไมมซี งึ่ เปนรหัสดิจติ อล 0 หรือ
1 นัน่ เอง

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
Tags ของระบบ EAS จะมีเฉพาะเสาอากาศอยางเดียว
เนือ่ งจากการทำงานของ RFID ระบบนีง้ า ยไมซบั ซอนและ Tags มีราคาถูกมาก
ระบบจึงถูกนำมาใชกบั การปองกันสินคาถูกขโมยในหางรานตางๆ โดยTags จะติดอยู
กับตัวสินคาหรือซอนไวขา งหลังบารโคดอีกที เครือ่ งอานจะออกแบบเปนโครงเสาอากาศ
สูงประมาณ 1-1.2 ม. อยทู ที่ างออกของหางรานนัน้ ๆ เมือ่ สินคาทีม่ ี Tags ติดอยผู า นบริเวณ
เสาอากาศนีก้ จ็ ะถูกตรวจจับไดจากการคลองสัญญาณจากเสาอากาศและ Tags จึงสามารถ
ตรวจจับสินคาทีถ่ กู นำออกไปได Tags จะถูกดึงออกหรือใชเครือ่ งทำลายความเปนสนาม
แมเหล็กไฟฟาทีเ่ คานเตอรแคชเชียรเมือ่ สินคาถูกนำมาชำระเงิน ซึง่ เราจะพบเห็นระบบ
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EAS มากในซุปเปอรมารเก็ตหรือดีสเคานสโตรตา งๆ เชน คารฟรู  โลตัส Big C หรือราน
ขายเสื้อผา CD ตางๆ เชน TEN&CO, แมงปอง ฯลฯ ชวงความถี่ที่ใชงานจะเปนชวง
ความถี่ Microwave เนือ่ งจากระยะในการสือ่ สารคอนขางไกล (ขนาดระหวางเสาอากาศ)

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
สินคาทีต่ ดิ Tags เพือ่ ปองกันการขโมยและเสาอากาศของระบบ EAS
2.1.2 RFID ชนิดหนวยความจำมากกวา 1 บิต (Data Carrier Type)
RFID ชนิดนีจ้ ะใช Tags ทีม่ ไี มโครชิพและหนวยความจำเปนสวนประกอบสำคัญ
มีราคาสูงกวา Tags ชนิด EAS โดยบางชนิดสามารถเก็บขอมูลไดสงู สุดถึง 64 กิโลไบต
ใชในงานอุตสาหกรรมหรืองานทัว่ ไปทีต่ อ งใช Tags ในการเก็บขอมูล ในหนังสือเลมทีจ่ ะอาง
อิงถึงระบบ RFID ทีใ่ ช Tags ทีม่ หี นวยความจำมากกวา 1 บิตเทานัน้ ทัง้ ทฤษฎีและการ
นำเอาไปใชงานยังจะมีอธิบายในหัวขอตอไป
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2.2 RFID ทีจ่ ำแนกโดยลักษณการคลองของสัญญาณ
2.2.1 Close Coupling
เปน RFID ทีม่ รี ะยะในการอาน/เขียนขอมูลสัน้ มากประมาณ 0-1 เซนติเมตร ดัง
นัน้ Tags จะตองอยใู กลหรือวางอยบู นเครือ่ งอาน Close Coupling นีจ้ ะสามารถใชคลืน่
ความถีไ่ ดตงั้ แต 0 Hz จนถึง 50 MHz เนือ่ งจากการทำงานของ Tags ไมอาศัยการสง
พลังงานจากการแผคลืน่ แมเหล็กไฟฟาจากเครือ่ งอานแตอาศัยการเหนีย่ วนำเหมือนหลัก
การของหมอแปลงไฟฟา ทำใหเกิดพลังงานทีท่ ำใหวงจรภายใน Tags ทำงานได ระบบ
Close-Coupling จะนิยมนำมาใชงานทีต่ อ งการความปลอดภัยคอนขางสูง แตไมตอ งการ
ติดตอไดไกลเชนประตูอตั โนมัตหิ รือสมารทการด ไรสมั ผัส (Contactless Smart Cards)

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
วงจรเทียบเคียงของ Close-Coupling
2.2.2 Remote Coupling
เปนระบบที่มีระยะการอาน/เขียนสูงถึง 1 เมตร ระบบนี้จะใชหลักการคลอง
สัญญาณแบบ Inductive (Magnetic) Coupling ระหวางเครือ่ งอานกับ Tags ประมาณ
90-95% ของระบบ RFID ในปจจุบนั ใชหลักการ Remote Coupling นีโ้ ดยความถีท่ ใี่ ช
งานมีหลายความถีต่ งั้ แตต่ำกวา 135 KHz หรือ 13.56 MHz และ 27.125 MHz พลังงาน
ไฟฟาจะถูกสงโดยหลักการแผของคลื่นแมเหล็กไฟฟาไปให Tags ทำให Tags ไดรับ
พลังงานสามารถทำงานได ระบบ Remote Coupling นี้จะพบมากในลักษณะงาน
อุตสาหกรรมเชน รถยนต เครือ่ งใชไฟฟา หรือ อิเล็คทรอนิกส
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วงจรเทียบเคียงของ Remote Coupling หรือ Inductive Coupling
2.2.3 Long Range (Backscatter)
ระบบนีจ้ ะมีระยะการอาน/เขียนอยรู ะหวาง 1 ถึง 10 เมตรหรือบางระบบอาจสูง
กวานี้ ความถี่ที่ใชในระบบนี้จะเปนยานที่มีความถี่สูงมากหรือ ไมโครเวฟ (Microwave
rang) ซึ่งปกติที่ความถี่ 2.45 GHz หรือบางครั้งจะพบที่ 915 MHz, 5.8 GHz และ
24.125 GHz อาศัยหลักการเหมือนกับเรดาห คือใชการสะทอนกลับ (Reflectiion) จาก
Tag ในการสงขอมูลกลับมา สงผลใหการสงพลังงานจากตัวเครือ่ งอานไปยัง Tags ทำได
ยากดังนัน้ Tags ทีใ่ ชงานจะเปนชนิดทีม่ แี บตเตอรีใ่ นตัวซึง่ จะใชสำหรับเปนไฟเลีย้ งทีท่ ำให
ไมโครชิพทำงานและเก็บรักษาขอมูล ลักษณะงานทีพ่ บเห็นจะเปนลักษณะงานทีต่ อ งการ
การสือ่ สารระยะไกลเชน ในกระบวนการผลิตรถยนต ระบบชำระเงินอัตโนมัตขิ องทางดวน

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

วงจรเทียบเคียง Long Range
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2.3 RFID ที่จำแนกตามความสามารถของระบบ

รูปที่ 2.6 ระบบ RFID ทีแ่ บงตามฟงกชนั ของระบบ

2.3.1 ระบบอานอยาELECTRONIC
งเดียว(Read Only System)
OMRON
CO., LTD.
ถือวาเปนระบบที่ Low end ทีส่ ดุ Tags มีขอ มูลซึง่ จะอยใู นรูปของ Serial Number และไมสามารถเขียนขอมูลใหมลงไปไดเหมาะกับงานทีต่ อ งการอานอยางเดียว เพือ่
แยกแยะความแตกต า งของสิ น ค า หรื อ บุ ค คล ระบุ ช นิ ด ของสิ น ค า Pallets หรื อ ตู
คอนเทนเนอรมรี าคาต่ำความถีท่ ใี่ ชงานจะอยทู ตี่ ่ำกวา 135 KHz หรือ 2.45 GHz

2.3.2 ระบบอานเขียน(Read-Write System)
จะจัดอยู Mid-range ของระบบ RFID Tags สามารถเขียนขอมูลซ้ำได โดยความ
จุจะอยทู ี่ 16 ไบตจนถึงมากกวา 16 กิโลไบต หนวยความจำทีใ่ ชจะเปนชนิด EEPROM
หรือ SRAM ความถีท่ ใี่ ชงานจะเปน 135 KHz, 13.56 MHz, 27.125 MHz และ 2.45
GHz
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2.3.3 ระบบไมโครโปรเซสเซอร(Microprocessor System)
ระบบนีจ้ ะจัดอยปู ระเภท High end เพราะมีไมโครโปรเซสเซอรเปนตัวประมวล
ผลใน Tags สามารถประยุ ก ต ใ ช ง านที่ ห ลากหลายและมี ฟ ง ก ชั น การสร า งรหั ส ลั บ
(Cryptological Functions) สามารถนำไปใชงานทีเ่ กีย่ วของกับการรักษาความปลอดภัย
สวนมากระบบนีจ้ ะใชยา นความถีท่ ี่ 13.56 MHz หนวยความจำทีใ่ ชงานจะมีขนาดตัง้ แต
นอยๆ จนถึง 16 กิโลไบต และหนวยความจำจะเปนชนิด EEPROM

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
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3. เทคโนโลยีการเขา/ถอดรหัสของระบบ RFID (Coding and
Modulation)

การไหลของสัญญาณและขอมูลในระบบการสือ่ สารแบบดิจติ อล
จากรูปแสดงกระบวนการสือ่ สารแบบดิจติ อลซึง่ คือการสงขอมูลระหวางเครือ่ งอาน
กับ Tags ในระบบ RFID นัน่ เอง กระบวนการสือ่ สารจะอาศัยหลักการดังนี้ การเขารหัส
ขอมูล (Signal Coding) การผสมรหัสขอมูลเขากับคลืน่ พาหะ (Modulation) การสงคลืน่
สัญญาณออกไป (Transmission) การถอดขอมูลออกจากคลืน่ พาหะ (Demodulation) การ
แปลรหัสสัญญาณขอมูล (Signal decoding)

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
3.1 การเขารหัส (Coding)
การสงรับขอมูลแบบตรงไปตรงมาจะทำใหขอ มูลทีส่ ง และรับนัน้ มีความยาวเกินไป
จึงมีการคิดคนวิธีการเขารหัส ซึ่งการใชรหัสจะชวยการสงและรับขอมูลสิ้นสุดลงและไม
ถูกรบกวนจากสิง่ รบกวนภายนอก การเขารหัสมักเปนทีน่ ยิ มใชกนั อยางกวางขวางในการ
สือ่ สารแบบดิจติ อล
ในระบบการสือ่ สารแบบดิจติ อลนัน้ จะใชสญ
ั ลักษณ 0 กับ 1 แทนขอมูลโดยความ
แตกตางของขอมูลจะเปนตัวกำหนดคา 0 กับ 1 ของแตละบิตขอมูล ขอมูลจะถูกจัดเรียง
เปนแนวนอนหรือเสนตรง (Line Code) ซึง่ มาตรฐานของ Line Code จะมีหลายมาตรฐาน
ดังนี้
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OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
ชนิดของ Line Code ทีใ่ ชในระบบ RFID
จากรูปเราจะพบวามาตรฐานของ Line Code มีอยหู ลายชนิดความแตกตางของ
มันก็คอื ลักษณะการแสดงคา 0 กับ 1 ทีใ่ หลกั ษณะสัญญาณแตกตางกัน Line Code ที่
พบบอยและทีน่ ยิ มใชกค็ อื NRZ และ Manchester Coding
NRZ Coding: สัญลักษณแทนคา “1” คือชวงสัญญาณเปน “High” สัญลักษณแทนคา
“0” คือชวงสัญญาณเปน ”Low”
Manchester Coding: สัญลักษณ “1” จะแทนดวยชวงขอบขาลงของสัญญาณ สัญลักษณ
“0” จะแทนดวยขอบขาขึน้ ของสัญญาณ
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3.2 การผสมขอมูลแบบดิจติ อล (Digital Modulation Procedure)
เนือ่ งจากหลักการพืน้ ฐานของ RFID คือใชคลืน่ แมเหล็กไฟฟาในการสือ่ สารรับสง
ขอมูลดังนั้นกอนการสื่อสารจะตองมีกระบวนการผสมขอมูลที่เขารหัสไวแลวไปกับคลื่น
พาหะ (Modulation) แตเนื่องจากลักษณะขอมูลเปนดิจิตอลจึงตองใชวิธีการผสมแบบ
ดิจติ อลซึง่ จะแตกตางจากการผสมแบบอนาล็อกทีใ่ ชกนั อยหู ลายระบบในปจจุบนั เชน FM
และ AM การผสมขอมูลแบบดิจติ อลมี 3 วิธดี งั นี้
3.2.1 Amplitude Shift Keying (ASK)
เปนการผสมขอมูลโดยอาศัยการเปลีย่ นแปลงของยอดคลืน่ พาหะ (Amplitude)
เปนตัวแสดงลักษณะขอมูลโดยความถีข่ องคลืน่ พาหะไมเปลีย่ นแปลงดังรูป

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

ใน ASK ความสูงของยอดคลืน่ จะเปลีย่ นสถานะอยู 2 สถานะขึน้ อยกู บั ขอมูลทีผ่ สมเขามา

3.2.2 2 Frequency Shift Keying (2 FSK)
วิธนี จี้ ะอาศัยการเปลีย่ นแปลงความถีข่ องคลืน่ พาหะระหวาง 2 ความถีข่ นึ้ อยกู บั
สถานะของขอมูล 0 กับ 1 โดยความสูงของยอดคลืน่ (Amplitude) ไมเปลีย่ นแปลง
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2 FSK จะเปลีย่ นแปลงความถีข่ องคลืน่ ตามขอมูลทีผ่ สมเขามา
2 Phase Shift Keying (2 PSK)
วิธนี จี้ ะใชหลักการเปลีย่ นเฟสของลูกคลืน่ เปนตรงกันขัาม (0 องศา กับ 180 องศา)
เมือ่ มีการเปลีย่ นสถานะของขอมูลดังแสดงในรูป

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

PSK จะกลับเฟสทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นสถานะของขอมูล
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4. สถาปตยกรรมของ Tags
Tags หรือ Data Carriers ทีใ่ ชในระบบ RFID แบงตามโครงสรางภายในไดเปน
ประเภทใหญๆ ได 2 ประเภทคือ Tags แบบใชวงจรอิเล็คทรอนิกส (Electronic Circuit)
กับแบบทีไ่ มมวี งจรอิเล็กทรอนิกสหรือชนิดทีท่ ำหนาทีต่ อบสนองตอคลืน่ สัญญาณเทานัน้
(Physical effect) โดยแตละชนิดจะแบงออกเปนชนิดยอยตามแผนภูมติ อ ไปนี้

OMRONชนิดELECTRONIC
LTD.
ของ RFID Tags แบงตามสถาปตยกรรมพืCO.,
น้ ฐาน
4.1 Electronic data carriers
4.1.1 Tags ทีม่ เี ฉพาะหนวยความจำอยางเดียว (Memory function Transponder)
Tags ชนิดนีจ้ ะมีตงั้ แตชนิดทีใ่ ชอา นอยางเดียวจนถึงมีความสามารถสูง (High end
transponder) โดยหนวยความจำทีใ่ ชจะมีตงั้ แต RAM, ROM, EEPROM หรือ FRAM
และสวนของ HF interface สำหรับสรางพลังงานเพือ่ ใชงานใน Tags
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บล็อกไดอะแกรม Tags ชนิดมีหนวยความจำ
จากบล็ อ กไดอะแกรมส ว นของ HF interface จะมี ว งจรคล อ งสั ญ ญาณ
เรคติไฟเออร สัญญาณนาฬิกาและวงจรผสม/ถอดขอมูล (Modulation/Demodulation)
วงจรของ HF interface จะเปนสวนทีใ่ ชตดิ ตอสือ่ สารกับเครือ่ งอานและเปนวงจรในการ
สรางพลังงานทีเ่ ปนแรงดันไฟฟา (VCC) ขึน้ มาเพือ่ ใชในการทำงานของ Tags ในสวนของ
Address และ Security logic จะเปนสวนในการคำนวณทางตรรก (logic) ในสวนนีจ้ ะมี
หัวใจสำคัญคือ State machine ทำหนาที่ประมวลผลในการคำนวณเหมือนกับไมโคร
โปรเซสเซอรแตมขี ดี จำกัดในการทำงาน ไมสามารถทำฟงกชนั ทีซ่ บั ซอนได และในสวนนี้
ยังทำหนาทีใ่ นการติดตอกับหนวยความจำเพือ่ อานหรือเขียนขอมูลทีไ่ ดรบั มาจากเครือ่ ง
อานได นอกจากนีย้ งั มีฟง กชนั รักษาขอมูลความลับ (Security) โดยสามารถกำหนดรหัส
สวนตัวเพือ่ ปองกันไมใหผทู ไี่ มไดรบั อนุญาตสามารถอานขอมูลจาก Tags ได

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

4.1.2 Tags ชนิดไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor transponder)
Tags ชนิ ด นี้ จ ะมี ไ มโครโปรเซสเซอร เ ป น หั ว ใจในการประมวลผลสามารถ
ทำฟงกชันที่ซับซอนได ดังนั้นจึงสามารถถูกนำไปประยุกตใชงานที่กวางขวางและเปน
Tags ชนิดทีใ่ ชกนั มากทีส่ ดุ ในปจจุบนั
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บล็อกไดอะแกรมของ Tags ชนิดไมโครโปรเซสเซอร
จากบล็อกไดอะแกรมสวนประกอบสำคัญจะมี HF interface, CPU และพืน้ ทีใ่ ช
งาน, Operation system ซึง่ ใชหนวยความจำ ROM และหนวยความจำทีใ่ ชเก็บขอมูล
เทคโนโลยีของหนวยความจำ
RAM (Random Access Memory)
เปนหนวยความจำทีใ่ ชเก็บขอมูลชัว่ คราวขอมูลจะสูญหายเมือ่ ไมมไี ฟเลีย้ งดังนัน้
หนวยความจำชนิดนีจ้ งึ จำเปนตองมีแบตเตอรีส่ ำรองอยภู ายใน Tags ดวย ขอดีของหนวย
ความจำชนิดนีค้ อื สามารถเก็บขอมูลไดมาก เวลาในการอาน/เขียนขอมูลสัน้ Tags ทีใ่ ช
หนวยความจำทีต่ อ งมีแบตเตอรีจ่ ะเรียกอีกชือ่ หนึง่ วา Active Tags

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
EEPROM (Electric Erasable PROM)
เปนหนวยความจำทีไ่ มตอ งใชแบตเตอรีใ่ นการสำรองไฟเพือ่ รักษาขอมูล เพราะ
ภายในวงจรจะมีคาปาซิเตอรชนิดพิเศษทำหนาทีช่ ารตประจุไฟฟาใหกบั วงจรของหนวย
ความจำซึง่ มีอายุยาวนานถึง 10 ป จำนวนครัง้ ในการเขียนขอมูลมากกวา 100,000 ครัง้
แตเวลาในการอาน/เขียนขอมูลนานกวา RAM และความจุกน็ อ ยกวา RAM ดวย
FRAM (Ferroelectric RAM)
EEPROM มีขอ เดนคือเปนหนวยความจำทีไ่ มตอ งมีแบตเตอรีแ่ ตขอ เสียคือ ใชเวลา
ในการเขียนขอมูลมากและใชพลังงานมากในการเขียนขอมูล FRAM จึงถูกพัฒนาขึน้ มาเพือ่
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แกปญ
 หาขอบกพรองของ EEPROM คือสามารถเขียนขอมูลไดเร็วกวาใชพลังงานนอยกวา
การเขียนขอมูลซ้ำไดมากกวา 1,000,000,000 ครั้งและไมตองมีแบตเตอรี่เหมือนกัน
เทคโนโลยีของ FRAM นัน้ ซับซอนจึงไมขอกลาวไว ณ ทีน่ ี้ และเนือ่ งจากการพัฒนา FRAM
ยังมีปญ
 หาอยบู างประการทำใหหนวยความจำชนิดนีย้ งั ไมถกู นำมาใชงานแพรหลายนัก
Tags ทีใ่ ชหนวยความจำทีไ่ มตอ งมีแบตเตอรีเ่ รียกวา Passive Tags

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

Tags ทีม่ หี นวยความจำชนิดตางๆ
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5.ยานความถี่ที่ใชงาน และมาตรฐานของ RFID
RFID มียา นความถีท่ ใี่ ชงานกวางตัง้ แตประมาณ 125 kHz ไปจนถึง 2.45 GHz
โดยทัว่ ไปสามารถแบงออกเปนยานตาง ๆ ดังนี้
5.1 ยานความถีต่ ่ำ (Low frequency, LF)
5.2 ยานความถีส่ งู (High frequency, HF)
5.3 ยานความถีส่ งู มาก (Ultra high frequency, UHF)
5.4 ยานความถีไ่ มโครเวฟ (Microwave)

5.1 ยานความถีต่ ่ำ (Low frequency, LF)
ชวงความถีจ่ ะอยทู ี่ 125 kHz จนถึง 134 kHz เปน RFID ทีม่ รี ะยะในการอาน/
เขียนสูงสุดประมาณ 10 cm ใชเทคโนโลยีการคลองของสัญญาณระหวางเครือ่ งอานกับ
tag ทำใหสามารถใชกบั tag ทัง้ ทีม่ ี และไมมแี บตเตอรีไ่ ด และยังสามารถทะลุผา นวัตถุ
ไดหลายชนิด (ยกเวนโลหะ) แตมคี วามไวในการอาน/เขียนต่ำทีส่ ดุ นิยมใชในงานปศุสตั ว
บัตรเขาออก หรือในสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
5.2 ยานความถีส่ งู (High frequency, HF)
โดยมากความถีท่ ใี่ ชในชวง HF นีจ้ ะเปนทีค่ วามถี่ 13.56 MHz เปนชวงความถี่
ทีน่ ยิ มใชกนั อยางกวางขวางทัว่ โลก เนือ่ งจากลักษณะการออกแบบ tag จะเปนในลักษณะ
บัตร หรือ label ซึง่ บางครัง้ ถูกเรียกชือ่ เปน Contactless Smart Card บาง หรือ Smart
label บาง RFID ในยานนีย้ งั ใชเทคโนโลยีการคลองของสัญญาณระหวางเครือ่ งอานกับ
tag ทำใหสามารถใชกบั tag ทัง้ ทีม่ ีและไมมแี บตเตอรีไ่ ด แตสว นใหใหญประมาณ 99%
จะพบเห็นเปน tag ทีไ่ มมแี บตเตอรี เนือ่ งจากลักษณะงานทีต่ อ งเปนฉลากสินคา หรือบัตร
ประจำตัว ดังนัน้ ความบางจึงเปนสิง่ สำคัญ ระยะในการอาน/เขียนสูงสุดประมาณ 1 m.
เหมาะกับลักษณะงานเปนบัตรตาง ๆ เชน บัตรเขา-ออกสถานที่ บัตรประจำตัวบุคคล/
องคกร บัตรสมาชิก หรือเปนฉลากสินคาอัจฉริยะ เชน ฉลากทีต่ ดิ กับสัมภาระบนเครือ่ ง
บิน เปนตน
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Contactless Smart Card และ Smart label

5.3 ยานความถีส่ งู มาก (Ultra high frequency, UHF)
RFID ยานนีจ้ ะอยใู นชวงความถีป่ ระมาณ 866 – 915 MHz ระยะการอาน/เขียน
สูงสุดประมาณ 3-7 m. สามารถใชกบั tag ทีม่ ี และไมมแี บตเตอรีไ่ ด เนือ่ งจากระยะการ
อาน/เขียน และ tag ทีเ่ ปนฟลม บาง ๆ ราคาตอหนวยไมสงู จึงไดรบั ความนิยมใชสงู สุด
ในลักษณะงาน Supply Chain Management, Logistics และในหางสรรพสินคาทัว่ ไป
โดยในอนาคตอันใกลนสี้ นิ คาจะมี tag ติดทุกชิน้ สามารถตรวจสอบ สอบกลับ หรือบริหาร
สินคาคงคลังไดตลอดเวลา ลูกคาสามารถไดรบั ความสะดวกรวดเร็วในการชำระคาสินคา
เพียงแคเข็นรถเข็นผานเครือ่ งอานทีอ่ อกแบบเปนประตู หรืออุโมงค ราคาสินคาก็จะถูกอาน
ขึน้ มาพรอมกันไดโดยใชเวลาไมถงึ นาที โดยปจจุบนั มีองคกร Electronic Product Code
หรือ EPC Global ไดเปนตัวกลางในการกำหนดมาตรฐาน RFID ในลักษณะงาน Supply
Chain Management หรือ Logistics เพือ่ ใหทกุ หนวยงานสามารถใช RFID ระบบเดียว
กันไดทวั่ โลกในการขนสงสินคา โดยไดกำหนดเปน Class ตางๆ ไว เพือ่ ใหผผู ลิต RFID
ทีเ่ ขารวมกับ EPC ออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ระบุไวใน Class นัน้ ๆ

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
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ลักษณะของ tag ตามมาตรฐาน EPC Global

5.4 ยานความถีไ่ มโครเวฟ (Microwave)
RFID ในยานนี้สวนมากจะใชความถี่ที่ 2.45 GHz ระยะการอาน/เขียนสูงสุด
มากกวา 10 m. มีความเร็วในการอาน/เขียนสูงทีส่ ดุ แตการสงถายกำลังไฟฟาใหกบั tag
ทำไดยากเพราะหลักการสือ่ สารระหวางเครือ่ งอานกับ tag เปนแบบเดียวกับหลักการของ
เรดาห (Backscatter) คืออาศัยการสะทอนกลับของสัญญาณจาก tag ดังนั้น tag ที่
พบเห็นสวนมากจะเปนแบบทีม่ แี บตเตอรี่ นิยมใชกบั ลักษณะงานทีต่ อ งใชระยะทางในการ
อาน/เขียนมากเชน ระบบการชำระเงินบนทางดวน สถานทีจ่ อดรถ logistics หรือสายการ
ผลิตรถยนตในโรงงาน จุดออนของ RFID ยานไมโครเวฟคือสามารถถูกดูดซับ และสะทอน
กลับดวยน้ำได ดังนัน้ การใชงานตองคำนึงถึงสภาพแวดลอมทีม่ นี ้ำอยดู ว ยเปนสำคัญ ขอ
ควรระวังอีกขอหนึง่ คือ ความถีท่ ี่ 2.45 GHz ซึง่ เปนมาตรฐานของระบบไรสายตาง ๆเชน
Wireless LAN Bluetooth โทรศัพทไรสายทีม่ ตี วั แม และตัวลูก อุปกรณดงั กลาวอาจสง
ผลกระทบกับการทำงานของ RFID ได

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

ตารางสรุปคุณสมบัติ RFID ในยานความถีต่ า ง ๆ
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* ขึน้ อยกู บั ขอกำหนดของแตละภูมภิ าค เกีย่ วกับกำลังสงสูงสุดทีย่ อมรับได
** มาตรฐานทีใ่ ชอาจมีการเปลีย่ นแปลงควรติดตามขอมูลจากแหลงตาง ๆ อยเู สมอ

มาตรฐานในระบบ RFID
เพือ่ ให RFID สามารถนำไปใชรว มกันไดทวั่ โลก จึงตองกำหนดมาตรฐานขึน้ มา
เพือ่ ใหผผู ลิต RFID ผลิตสินคาสามารถใชงานรวมกันได เชน เครือ่ งอานของบริษทั Omron
สามารถอาน/เขียนกับ tag ทีผ่ ลิตจาก Hitachi ได เปนตน มาตรฐานตาง ๆจะกำหนด
ครอบคลุมถึงโครงสรางภายในของ tag รูปแบบการเขารหัส การผสมสัญญาณ ความถีท่ ี่
ใช และ โปรโตคอลทีใ่ ชในการอาน/เขียนขอมูล ยกตัวอยางเชน
ISO/IEC 14443-2 type B มาตรฐานสำหรับ Contactless Smart Card แบบ
Proximity กำหนดไววา

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
จากตัวอยางขางตนผทู ผี่ ลิต Proximity card จะตองออกแบบ RFID ใหสอดคลอง
ตามขอกำหนดขางตนจึงจะถือวาเปน RFID ในระบบ ISO/IEC 14443-2 type B
มาตรฐานทีส่ ำคัญของระบบ RFID มีดงั นี้
มาตรฐานสำหรับงาน logistics
ISO/IEC 18000

ISO/IEC 15961-15963
ISO/IEC 15418
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มาตรฐานสำหรับงานปศุสัตว
ISO/IEC 11784-11785
SO/IEC 14223

มาตรฐานสำหรับ Contactless Smart card
ISO/IEC 10373
ISO/IEC 10536
ISO/IEC 14443
ISO/IEC 15693

มาตรฐานสำหรับ Supply Chain Management
EPC Global

เนือ่ งจากมาตรฐาน
EPC Global กำลังจะมีบทบาทในชีCO.,
วติ ประจำวันมากดั
งนัน้
OMRON
ELECTRONIC
LTD.
จะขออธิบายรายละเอียดของเฉพาะ tag แตละ Class อยางคราว ๆดังนี้

page
37

⌫ 
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6. คุณสมบัตขิ องระบบ RFID
ทีผ่ า นมาเราไดทราบถึงโครงสรางการทำงานและเทคโนโลยีของระบบ RFID แลว
ในขัน้ ตอนนีจ้ ะอธิบายถึงคุณสมบัตขิ องระบบ RFID ซึง่ อาศัยพืน้ ฐานของการสือ่ สารแบบ
คลืน่ วิทยุเปนเกณฑสำคัญ

6.1 อาน/เขียนโดยไมตอ งสัมผัส (Contactless)
จุดเดนขอแรกของระบบ RFID คือเครือ่ งอานกับ Tags สามารถสือ่ สารกันไดโดย
ไมตอ งสัมผัสทำใหไมเกิดสวนของการสึกหรอเหมือนการดแถบแมเหล็ก ทำใหตน ทุนในการ
ดูแลรักษาต่ำ อายุการใชงานยาวนานสะดวกรวดเร็วในการใชงาน

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

RFID ทีใ่ ชในระบบรถไฟฟาใตดนิ ผใู ชบริการเพียงนำ Tags ทีเ่ ปนตัว๋ รถไฟเขา
ใกลบริเวณเครือ่ งอานก็สามารถอานขอมูลได ซึง่ สะดวกและประหยัดเวลาไดมาก
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6.2 ทนตอสภาพแวดลอมและสิ่งสกปรก
ปญหาทีเ่ ปนอุปสรรคในการอาน/เขียนขอมูลในระบบ Auto ID ทีแ่ กไขลำบากก็คอื
สภาพแวดลอมในการใชงานเชน ในโรงงานอุตสาหกรรมมีทงั้ ฝนุ ละออง น้ำมัน ระบบ Auto
ID ทีม่ ปี ญ
 หามากทีส่ ดุ คือระบบบารโคด เพราะถาแถบบารโคดสกปรกหรือฉีกขาดก็จะไม
 หาในการอานอีกเชนกัน แต
สามารถอานขอมูลได หรือถาหนาจอของตัวอานสกปรกก็มปี ญ
ดวยลักษณะเทคโนโลยีของ RFID ที่ใชคลื่นความถี่วิทยุเปนพาหะนำขอมูลไปจะพบวา
ปญหาดังกลาวจะไมมผี ลกระทบตอระบบ RFID เลย 100% ดังนัน้ RFID จึงเปนอุปกรณ
Auto ID ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สำหรับการใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
RFID ทีถ่ กู นำไปใชงานในไลนการผลิตเครือ่ งยนตทมี่ สี ภาพแวดลอมทีม่ ฝี นุ ละอองและ
ละอองน้ำมันจากไลนผลิตใกลเคียง

6.3 สามารถอาน/เขียนขอมูลไดสะดวก
มีระบบ Auto ID นอยชนิดทีส่ ามารถอาน/เขียนขอมูลไดสะดวกหรือบางระบบตอง
ใชเครือ่ งอาน/เขียนแยกกันตางหาก เชน บารโคด ตองมีเครือ่ งพิมพและเครือ่ งอานแยก
กัน สมารทการดตองนำ Tags มาสัมผัสกับวงจรอาน/เขียนโดยตรง แตระบบ RFID ตัว
อานกับตัวเขียนขอมูลจะอยใู นตัวเดียวกันเพียงเปลีย่ นโหมดโดยใชซอฟตแวรเทานัน้ จึง
เหมาะสำหรับงานที่ตองอานและ เปลี่ยนแปลงขอมูลอยูตลอดเวลาเชน สายการผลิต
อัตโนมัติ
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เปนสายการประกอบสินคาอัตโนมัตขิ อ มูลการทำงาน
แตละกระบวนการจะถูกบันทึกลงใน Tags

6.4 สือ่ สารไดทกุ ทิศทาง
เนือ่ งจากคุณสมบัตขิ องคลืน่ แมเหล็กไฟฟาการอาน/เขียนในระบบ RFID จึงไมตอ ง
คำนึงถึงทิศทางวา Tags จะตองอยตู รงหนากับเครือ่ งอานเสมอ Tags สามารถอยดู า น
หลัง ดานขางหรือแมกระทัง่ ถูกทับอยู แตถา เขามาอยใู นพืน้ ทีส่ ญ
ั ญาณแลวก็จะสามารถ
อาน/เขียนขอมูลไดตามปกติ

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

RFID ถูกนำไปใชในระบบจัดเก็บสัมภาระอัตโนมัตเิ ชน เครือ่ งบินหรือเรือเดินสมุทร
Tags จะติดตัง้ ไวทสี่ มั ภาระแตละใบไมวา สัมภาระนัน้ จะอยใู นลักษณะใดก็ตามเครือ่ ง
อานจะสามารถอานขอมูลจาก Tags ได
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6.5 Tags สามารถนำกลับมาใชใหมได
ดวยลักษณะโครงสรางและความสามารถในการเขียนขอมูลซ้ำไดทำให Tags
สามารถนำกลับมาใชในกระบวนการผลิตไดมากกวา 100,000 ครัง้ ตอ 1 Tags คุณสมบัติ
ขอนีเ้ ปนจุดแข็งอีกจุดหนึง่ ทีร่ ะบบ Auto ID ชนิดอืน่ ไมสามารถทำได

เปนการประยุกตใช RFID ในกระบวนการแยกแยะและจัดเก็บยางรถยนตขอ มูลการผลิตเชน
ขนาดโมเดล Lot Number จะถูกบันทึกไวใน Tags ทีต่ ดิ อยกู บั ตัวแขวนเมือ่ ยางถูกจัดเก็บใน
คลังสินคาแลวตัวแขวนจะถูกนำกลับมาใชโดยเขียนขอมูลใหมทบั ลงไปได

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
6.6 RFID Tags มีหลากหลายแบบใหประยุกตใชงาน
Tags ของระบบ RFID นัน้ จะถูกออกแบบใหมรี ปู ราง ขนาดโครงสรางความ
จุของหนวยความจำและลักษณะการใชงานทีแ่ ตกตางกันออกไปเชน มีลกั ษณะเปน
สมารทการด กระดุม เหรียญ ทรงสีเ่ หลีย่ ม หรือแมกระทัง่ เปนแผนบาง ๆ เพือ่ ใหผใู ช
งานสามารถเลือกใชตามความตองการ
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RFID Tags ชนิดตางๆ ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบสนองทุกการใชงาน

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
6.7 ความสามารถในการทะลุทะลวงของสัญญาณ
คลืน่ แมเหล็กไฟฟาสามารถทะลุผา นวัตถุทไี่ มใชโลหะหรือมีโลหะเปนสวนผสมอยู
ไดเชน พลาสติก ผิวหนัง ไม ปูนซิเมนต ฯลฯ ดังนัน้ Tags จึงสามารถถูกติดตัง้ แบบฝง
หรือซอนลงไปในเนือ้ วัตถุทเี่ ราตองการได เชน เราจะพบเห็นการฉีด RFID ทีม่ ลี กั ษณะ
เปนแทงแกวเล็กๆ เขาไปในตัวสัตว การฝง Tags ลงบนพืน้ ในระบบ AGV (Automatic
Guide Vehicle)
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RFID ถูกประยุกตในงานคิดเงินอัตโนมัตใิ นรานอาหารแหงหนึง่ โดย Tags จะถูกฝงอยูใน
ภาชนะใสอาหาร ราคาอาหารจะถูกบันทึกลงในภาชนะที่ถูกระบุวาจะตองใสอาหารที่มีราคา
ดังกลาว เมือ่ ถาดภาชนะวางลงในพืน้ ทีช่ ำระเงินเครือ่ งอานจะอานและคำนวณราคาของ
อาหารทัง้ หมดไดอยางรวดเร็ว

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
6.8 สือ่ สารไดระยะไกล

ระยะในการอาน/เขียนขอมูลของระบบ RFID นัน้ ทำไดตงั้ แต 0-10 เมตร ซึง่ ถือ
วาไกลทีส่ ดุ ในบรรดาระบบ Auto ID ทีใ่ ชงานอยใู นปจจุบนั นี้ ทัง้ นีร้ ะยะในการอาน/เขียน
ขอมูลจะขึน้ อยกู บั กำลังสงของเสาอากาศและชวงความถีท่ ใี่ ชงาน สำหรับกำลังสงของเสา
อากาศนัน้ จะถูกกำหนดโดยกฏหมายของแตละประเทศทำให RFID ทีผ่ ลิตในบางประเทศ
มีระยะในการอาน/เขียนตางกันทัง้ ทีค่ วามถีใ่ ชงานเทากัน
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OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
ในไลนตรวจสอบคุณภาพของรถยนตจำเปนตองใชระบบ ID ทีส่ ามารถอาน/เขียนขอมูลใน
ระยะไกล Tags จะถูกติดตัง้ ไวกนั ตัวถังเครือ่ งอานจะถูกติดตัง้ หางออกไป ซึง่ ระบบนีใ้ ชคลืน่
ความถีไ่ มโครเวฟ 2.45 GHz ทำใหระยะในการอาน/เขียนสูงสุดถึง 5 เมตร

6.9 หนวยความจำขนาดใหญ
หนวยความจำทีใ่ ชในระบบ RFID มีตงั้ แตขนาด 1 บิต (EAS) จนถึงมากกวา 8
กิโลไบตหนวยความจำทีเ่ ปน RAM จะสามารถเก็บขอมูลไดมากกวาหนวยความจำแบบ
อืน่ ขอมูลในกระบวนปฎิบตั งิ านสามารถบันทึกลงใน Tags ไดทงั้ กระบวนการ หรือแม
กระทัง่ ขอมูลสวนบุคคลก็สามารถบันทึกลงใน Tags ได
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OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
การประยุกตใช RFID ในลักษณะบัตรประจำตัวพนักงานโดยบรรจุ ชือ่ , ตำแหนง, แผนก,
หมายเลขประจำตัว, วันเขาทำงาน ฯลฯ และมีการ เปลียนแปลงแกไขไดตลอดเวลา

6.10 อาน/เขียนขอมูลไดครัง้ ละมากกวา 1 Tags พรอมกัน
เมือ่ Tags เขามาอยใู นพืน้ ทีส่ ญ
ั ญาณมากกวา 1 Tags พรอมกันเครือ่ งอานสามารถ
อานขอมูลซึง่ มาพรอมกันไดทงั้ หมดหรือจะสามารถเลือกอานเฉพาะ Tags ทีร่ ะบุกไ็ ด
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เสาอากาศทีถ่ กู ออกแบบเปนอุโมงคในงาน Logistics Tags จะติดตัง้ อยกู บั Pallet ทีว่ างซอน
กันอยเู มือ่ เข็น Pallet ผานอุโมงคขอ มูลใน Tags แตละอันจะถูกอานขึน้
มาพรอมกัน ไดทงั้ หมด

6.11 สามารถอาน/เขียนขอมูลขณะวัตถุกำลังเคลื่อนที่
เครือ่ งอานกับ Tags สามารถสือ่ สารกันไดแมขณะฝายใดฝายหนึง่ กำลังเคลือ่ น
ทีโ่ ดยความเร็วของการเคลือ่ นทีข่ นึ้ อยกู บั ชนิดของการสือ่ สาร หนวยความจำและปริมาณ
ขอมูลทีใ่ ชอา น/เขียน

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

เปนไลนผลิตฮารดดิสกโดยสายพานจะเคลือ่ นทีด่ ว ยความเร็วสูงและไมตอ งการจะหยุดเพือ่
อาน/เขียนขอมูล RFID ชนิดความเร็วสูงจะถูกนำมาใชงาน
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ระบบการสอบกลับ (Traceability) เปนหัวใจสำคัญของการจัดการหวง
โซอปุ ทาน (Supply Chain Management, SCM) โดยความหมายของการสอบกลับได
ก็คอื เมือ่ ก็ตามสินคาทีอ่ ยใู นระบบ SCM จะสามารถสอบกลับไดถงึ แหลงทีม่ าตัง้ แตวตั ถุ
ดิบทีใ่ ชทำ เครือ่ งจักรทีใ่ ชผลิต วัน เวลา และขอมูลการผลิต ตลอดจนการขนสงสินคากอน
ถึงมือผบู ริโภค และยังสามารถทราบดวยวาสินคาชิน้ นัน้ จะตองถูกเคลือ่ นยายไปยังกระบวน
การใดตอ หรือมีปลายทางทีใ่ ด โดยใชเครือ่ งมือบงชี้ (Identifier) เชน กระดาษ บารโคด
หรือ RFID

ขอมูลการสอบกลับ (Tracking data) คือขอมูลทีถ่ กู บันทึกลงไปในเครือ่ ง
มือบงชี้ และถูกอานขึ้นมาเมื่อตองการทราบขอมูลของสินคานั้นๆ โดย Tracking data
จะถูกควบคุมโดยกระบวนการสอบกลับอีกครั้งหนึ่ง
ในระบบสอบกลับในอดีตทีผ่ า นมามีการใชกระดาษ หรือบารโคดเปนเครือ่ งมือที่
สำคัญในการบงชีส้ ถานะตาง ๆของสินคา แตเนือ่ งจากขอจำกัดหลายอยางของกระดาษ
และบารโคด ในแงของความจุขอ มูล การอาน/เขียนซ้ำ หรือการทนตอสภาพแวดลอม ทำให
ขอมูลสำคัญ ๆ ไมสามารถติดตามสินคาไปตลอดเวลาได จึงทำใหระบบสอบกลับยังไม
สมบูรณ หรือมีประสิทธิภาพมากนัก
ในปจจุบันเทคโนโลยี RFID เขามามีบทบาทอยางมากในระบบการสอบกลับ
ขอมูลสามารถถูกอาน/เขียนไดอตั โนมัตติ ลอดเวลา การเก็บขอมูลสามารถทำในลักษณะเพิม่
ขอมูลของสินคาไดเรือ่ ย ๆในแตละขัน้ ตอน ความจุขอ มูลมาก และการอาน/เขียนโดยไม
ตองสัมผัส ทำใหระบบการสอบกลับมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ลดความผิดพลาดใหนอ ยลง
การใช RFID ในกระบวนการสอบกลับขอมูล หรือ tracking data จะถูกอาน/เขียน
ในจุดทีส่ ำคัญๆ ยกตัวอยางเชน ในกรณีของสินคาสำหรับอุปโภค/บริโภค จุดทีม่ กี ารอาน/
เขียนขอมูลจะมีตงั้ แต โรงงานผผู ลิต ระบบ Supply chain รานคาปลีก และทีป่ ลายทาง
หรือลูกคาดังรูป

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
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หลักการของระบบ Traceability Control ทีใ่ ช RFID เปนตัวชีบ้ ง
จากรูปขอมูลภายในโรงงานผผู ลิตสินคาขอมูลชนิดสินคา Lot number จะถูกบันทึก
ไวใน RFID tag ตัง้ แตเริม่ ตนการผลิต เมือ่ สินคาผานกระบวนการแตละกระบวนการ ขอมูล
สินคาทีถ่ กู บันทึกไวขา งตนจะถูกอานขึน้ มาเพือ่ ปรับใหวธิ กี ารผลิตตรงกับชนิดของสินคานัน้
ๆ หลังจากนั้นขอมูลแตละกระบวนการผลิตที่สำคัญจะถูกบันทึกเพิ่มเขาไปใน tag
จนจบกระบวนการผลิต ซึง่ อาจเปนหมายเลขเครือ่ งจักรทีผ่ ลิต เวลาทีผ่ ลิต ปริมาณสวน
ผสมทีใ่ ชทำสินคา หรือขอมูลจากการตรวจสอบคุณภาพ เปนตน ขอมูลเหลานีจ้ ะถูกจัดเก็บ
ไวในฐานขอมูลการผลิตอีกครัง้ หนึง่ หรือมีการลบทิง้ บางสวนหลังจากบันทึกในฐานขอมูล
ไวแลว จากนัน้ สินคาจะถูกสงออกไปยังระบบ Supply chain และ รานคาปลีก ซึง่ ขอมูล
ของสินคาจะถูกอาน/เขียนอีกครัง้ หนึง่ วาสินคาชิน้ นัน้ ๆผลิตมาจากทีใ่ ด วันใด และกำลัง
จะถูกสงตอไปทีใ่ ด จนถึงมือลูกคา ภายหลังถาสินคามีปญ
 หาขอมูลสินคาทีอ่ ยใู น tag ที่
ติดกับตัวสินคาสามารถสอบกลับถึงกระบวนการผลิตทีเ่ ปนตนเหตุของสินคานัน้ ได
ตัวอยางตอไปนีเ้ ปนการบันทึกขอมูลลงใน RFID tag ในระบบ Traceability ของ
สินคาตัวควบคุมอุณหภูมริ นุ E5CN-RMT

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
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ขอมูลในหนวยความจำของ RFID tag ขณะอยใู นโรงงานผผู ลิต
จากตัวอยางนีจ้ ะใชพนื้ ทีใ่ นการอาน/เขียนขอมูลของ tag เปนจำนวน 18 address
(0000 – 0017) address ตัง้ แต 0000 จนถึง 0012 เปนพืน้ ทีท่ โี่ รงงานผผู ลิตเปนผอู า น/
เขียน โดย address 0000 - 0002 ถูกกำหนดไวใหอา นไดอยางเดียว ซึง่ เปนขอมูลทีไ่ ม
ตองการใหมกี ารแกไข จากนัน้ ขอมูลจะถูกบันทึกเพิม่ เติมขึน้ จนเสร็จขบวนการ แลวทำการ
จัดเก็บไวในฐานขอมูล จากนัน้ สินคา E5CN-RMT จะถูกสงเขาในระบบ Supply chain
เพื่อกระจายสินคาตอไป โดยขอมูลบางสวนจะถูกลบทิง้ ไป(address 0004 และ 0012)
ดังตัวอยางตอไปนี้
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ขอมูลในหนวยความจำของ RFID tag ขณะอยใู นกระบวนการกระจายสินคา
สินคาถูกสงออกมาจากโรงงานวันที่ 22 ตุลาคม 2005 ใหกบั ตัวแทนจำหนายบริษทั
Omron Electronics ขอมูลนี้ (address 0013 และ 0014) ทางแผนก logistics ของโรง
งานเปนผูบนั ทึก เมือ่ ถึงตัวแทนจำหนายบริษทั Omron Electronics พนักงานรับสินคา
จะทำการบันทึกวันรับสินคาวันที่ 30 ตุลาคม 2005 และชือ่ รานคาปลีกทีส่ งั่ ซือ้ สินคานีไ้ ว
ใน tag (address 0015 และ 0016) เมือ่ สินคาถูกสงไปยังราคาปลีกดังกลาวแลว พนัก
งานรับสินคาของรานคา จะทำการบันทึกวันรับสินคาวันที่ 02 พฤศจิกายน 2005 (address 0017) เปนอันเสร็จสิน้ กระบวนการการบันทึกขอมูล เมือ่ รานคาปลีกจำหนายสินคา
ดังกลาวไปใหลกู คา และเกิดปญหาลูกคาตองสงสินคานัน้ กลับมา รานคาปลีกจะสามารถ
อานขอมูลจาก tag เพือ่ สอบกลับถึงสาเหตุนนั้ ได
จากตัวอยางจะพบวา RFID tag สามารถทีจ่ ะอาน เขียนขอมูลเพิม่ หรือทับขอมูล
เดิมไดตลอดเวลาทำใหสามารถแกปญ
 หาระบบสอบกลับแบบเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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8. การประยุกตใชงาน RFID
8.1 ระบบผสมและตรวจสอบยาอัตโนมัติ
ปญหา
1. การใชใบสัง่ งานเปนกระดาษอาจทำใหเกิดความผิดพลาดในการทำงานไดเชน
แปะกระดาษผิดขวดหรือสลับขวด
2.การเปลีย่ นผลิตภัณฑใหมทำไดยาก

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
การแกปญ
 หาดวย RFID
1. ในแตละกระบวนการ ชือ่ ยาและสวนผสมจะถูกบันทึกลงใน Tags ทีต่ ดิ ไวกบั
Pallets กอนหนานีพ้ รอมกันนัน้ น้ำหนักของสวนผสมก็ถกู บันทึกลงไปดวย
2. เมือ่ ทำการบรรจุแตละสวนผสมน้ำหนักทีเ่ ติมลงไปก็จะถูกบันทึกไวใน Tags เพือ่
ใชในการตรวจสอบสวนผสมขัน้ สุดทาย
ผลทีไ่ ด
1. ระบบผสมยาอัตโนมัตแิ ละระบบการตรวจสอบทีน่ า เชือ่ ถือจะปองกันความผิด
พลาดในการทำงานหรือลดของเสียเนือ่ งจากสวนผสมผิดพลาด
2. ระบบการผสมและการควบคุมคุณภาพทีเ่ ชือ่ ถือไดนยี้ งั ทำใหงา ยตอการจัดการ
ในการเก็บบันทึกประวัติการผลิตดวย
3. ระบบสามารถตรวจสอบและปองกันมิใหยาที่ผิดสวนผสมไปถึงมือลูกคาซึ่ง
จะสอดคลองกับมาตรฐาน GMP
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4. จะไมเหมือนกับการใชกระดาษหรือบารโคดซึง่ การเปลีย่ นแปลงขอมูลแตละครัง้
ยงุ ยากเพราะในระบบ RFID การเปลีย่ นแปลงขอมูลทำไดเพียงเขียนขอมูลลงใน Tags ได
ทันที

8.2 การชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
ปญหา
บริษัทหนึ่งมีธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงซึ่งตองมีกระบวนการชั่งน้ำหนักของรถ
บรรทุกวัตถุดบิ บริษทั ตองการปองกันความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดจากการลงบันทึกน้ำหนัก,
ทะเบียนรถและบริษทั ผสู ง ของ

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.

การแกปญ
 หาดวยระบบ RFID
Tags จะถูกนำมาติดตั้งที่ขางรถบรรทุกเสาอากาศจะถูกติดตั้งขางทางเขาออก
ทะเบียนรถ, ชือ่ บริษทั ของรถ, ชนิดของวัตถุดบิ จะถูกบันทึกลงใน Tags และจะถูกอาน
ขึ้นมาเมื่อรถบรรทุกเขามาในบริเวณชั่งน้ำหนัก เมื่อรถบรรทุกชั่งน้ำหนักขอมูลน้ำหนัก
จะถูกบันทึกลงใน Tags หลังจากรถบรรทุกทำการถายวัตถุดบิ ลงแลวก็จะทำการชัง่ อีกครัง้
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ขอมูลน้ำหนักใหม (เฉพาะน้ำหนักรถ) จะถูกนำไปบันทึกแลวทำการคำนวณน้ำหนักทีแ่ ท
จริงของวัตถุดบิ โดยเปรียบเทียบความแตกตางจากน้ำหนักรถทีช่ งั่ ตอนแรกสุดทายขอมูล
จะถูกลงบันทึกยังระบบฐานขอมูล
ผลทีไ่ ด
ระบบจะไมมีความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลเชน ทะเบียนรถ, เวลาเขา,
น้ำหนัก, การบำรุงรักษาระบบจะงายเนื่องจากไมมีสวนสึกหรอ การอานขอมูลไดระยะ
ไกล(ใช RFID แบบไมโครเวฟ) ขอมูลน้ำหนักสามารถอาน/เขียน โดยตรงกับ Tags ดัง
นัน้ การคำนวณน้ำหนักสามารถทำไดโดยไมตอ งติดตอกับ ฐานขอมูล

8.3 การบริหารสินคาในคลังสินคา
ปญหา
ในโรงงานผลิตสินคามีระบบคลังสินคาเพือ่ จัดเก็บวัตถุดบิ ในการผลิต การจัดการ
กับสินคาคงคลังทัง้ หมดทำโดยการใชกระดาษจดบันทึก ซึง่ อาจมีปญ
 หาในการลงบันทึก
ไมถกู ตองหรือกระดาษเสียหาย
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การแกปญ
 หาดวยระบบ RFID
Tags จะถูกติดไวทชี่ นั้ เก็บวัตถุดบิ แตละรายการขอมูลของวัตถุดบิ เชน ชนิด, วัน
ทีเ่ ขา, จำนวนหรือใชเปนสวนประกอบของสินคาใด จะถูกบันทึกลงใน Tags การตัดสตอก
หรือเช็คสตอกจะทำโดยใช RFID ชนิดมือถือ (Portable) ซึง่ สามารถอานขอมูลแลวทำการ
Update ขอมูลไดทนั ทีโดยไมตอ งเชือ่ มตอกับฐานขอมูล
ผลทีไ่ ด
ความถูกตองแมนยำความสะดวกในการอาน/เขียนขอมูล ขอมูลสามารถถูกเก็บไว
ในหนวยความจำของเครือ่ งคอมพิวเตอรมอื ถือทีต่ อ กับ RFID และสามารถถายโอนขอมูล
ในระบบฐานขอมูลได

8.4 การจัดการการใชงานแมพมิ พ
ปญหา
การบันทึกขอมูลการใชงานของแมพมิ พแตกอ นจะใชการบันทึกลงกระดาษซึง่ อาจ
เกิดปญหาเนือ่ งจากการไมระวังหรือการชำรุดเสียหายของกระดาษทำใหใชแมพมิ พไมถกู
ตองได
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การแกไขปญหาดวยระบบ RFID
ติดตัง้ Tags ไวทแี่ มพมิ พแตละตัวขอมูลของแมพมิ พ เชน ชนิดของแมพมิ พ, ประวัติ
ของการซอมแซม, จำนวนครัง้ ทีใ่ ชงาน, เครือ่ งจักรทีใ่ ชรว มกัน ฯลฯ
ผลทีไ่ ด
ขอมูลของแมพมิ พจะถูกบันทึกอยางถูกตอง ลดปญหาการใชแมพมิ พผดิ รอู ายุการ
ใชงานของแมพมิ พ ชนิดของแมพมิ พ ซึง่ จะเปนตัวกำหนดการทำงานของ PLC ในการ
สัง่ งานเครือ่ งจักรในการทำงานกับแมพมิ พนนั้ ๆ

8.5 การใชงานการจัดการกระบวนการผลิตของเซมิคอนดักเตอร
ปญหา
ในกระบวนการผลิตแผนวงจรพิมพ(PCB) ตองมีกระบวนการจุมสารเคมีเพื่อ
ทำความสะอาดพืน้ ผิวชิน้ งาน ซึง่ ใชระบบบารโคดแบบสติกเกอรจะใหประสิทธิภาพนอย
เพราะจะทดตอการกัดกรอนไมได
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การแกไขปญหาดวยระบบ RFID
Tags ของ RFID จะมีชนิดทีท่ นตอสารเคมีคอื Tags ทีท่ ำจาก Teflon (PFA)
สามารถติดไปกับแม็กกาซีนของแผน PCB เพือ่ ระบุชนิด Lot No. จำนวนของแผน PCB
ในขณะจมุ ลงไปในสารเคมีได
ผลทีไ่ ด
ระบบการจัดการขอมูลตางๆ จะสามารถเก็บไวอยางปลอดภัยและถูกอานขึน้ มา
อยางถูกตองสะดวกรวดเร็วไมตอ งมีการติดตัง้ Tags ใหมในการจมุ สารเคมีแตละครัง้

8.6 ระบบ Automatic Guided Vehicle
ปญหา
ระบบการผลิตทีต่ อ งการพาหนะอัตโนมัติ เชน รถ, หนุ ยนต ในการเคลือ่ นทีไ่ ป
ตามเสนทางทีก่ ำหนดไว การออกแบบโดยใชระบบ ID อืน่ ๆ ทำไดยากมาก
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การแกไขปญหาดวยระบบ RFID
เครือ่ งอานจะถูกติดตัง้ ไวทรี่ ถ สวน Tags ทีม่ ขี อ มูลบอกทิศทางจะถูกติดตัง้ ไวตาม
ทางแยกตางๆ เมือ่ รถเคลือ่ นทีม่ าถึงจุดแยกขอมูลการเดินทางจาก Tags จะถูกอานขึน้
มา เชน ตรงไป เลีย้ วซาย เลีย้ วขวา CPU ในรถจะเปนตัวประมวลผลเพือ่ บังคับลอให
เลีย้ วไปตามเสนทางทีต่ อ งการ
ผลทีไ่ ด
การเปลีย่ นแปลง Lay out ของเสนทางทำไดงา ย เพียงแคเปลีย่ นขอมูลใน Tags
แตละจุดสามารถบอกตำแหนงการเคลือ่ นทีไ่ ดตลอดเวลา

8.7 การควบคุมระบบจัดเก็บและสืบคนขอมูลในอุตสาหกรรม TV
และ Monitor
ปญหา
1. การจัดเก็บและสืบคนขอมูลเชน ผลการตรวจสอบวันทีผ่ ลิตฯลฯ ในกระบวน
การผลิตแบบ Mixed flow เปนเรือ่ งทีย่ งุ ยากมากในการควบคุมขอมูลตางๆ
2. กระบวนการผลิตมักเกิดปญหาดานการสลับสายการผลิตเชน การเปลีย่ นสาย
การผลิตจากการผลิตธรรมดาไปสายการผลิตงาน Rework งานซอม
3. กระบวนการผลิตดานการคัดแยกสินคาโดยแยกขนาดหรือแยกตามปลายทาง
การสงสินคา มักตองการระบบทีร่ วดเร็วและแมนยำ
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การแกปญ
 หา
1. บันทึกขอมูลสินคา รหัสสินคา ชื่อรุน ขอมูลในการผลิต ขอมูลการประกอบ
ขอมูลการตรวจสอบ ลงใน Tags
2. บันทึกระเบียบการทำงานของแตละสายการผลิตลงใน Tags
3. บันทึกขอมูลสินคาลงใน Tags แตละกระบวนการผลิต จากนั้นอานขอมูลที่
กระบวนการผลิตสุดทาย
ผลทีไ่ ด
1. กระบวนการผลิตจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสินคา
จะถูกจัดเก็บเขาไปในกระบวนการผลิตทีถ่ กู ตอง
2. ขอมูลของสินคาจะถูกเก็บอยางเปนระบบทำใหการสืบคนขอมูลในภายหลัง
ทำไดงา ย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

8.8 การควบคุมและบันทึกขอมูลในแตละขั้นตอนการผลิต
OMRON
ELECTRONIC CO.,
(Progress Control)
ปํญหา

LTD.

แตละกระบวนการผลิตมักจะมีหลากหลายขัน้ ตอนการผลิต ซึง่ เปนทีแ่ นนอนวาแต
ละกระบวนการผลิตยอยมักจะเกิดปญหาทำใหเกิดความลาชาในการผลิตของแตละ
กระบวนการผลิตยอย
ดังนั้นการจะปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของทั้งกระบวนการผลิต อาจทำไดยาก
เพราะไมรวู า เกิดความลาชาทีส่ ว นไหนของกระบวนการผลิตยอย
การจัดการระบบหวงโซอปุ ทาน (SCM) เปนเรือ่ งทีจ่ ำเปนทีโ่ รงงานจะตองเขาไป
ดู แ ลแต เ นื่ อ งจากกระบวนการผลิ ต ในป จ จุ บั น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ นมากทำให ร ะบบ
คอมพิวเตอรแบบเดิมๆ ไมสามารถจัดการดานหวงโซอปุ ทานได
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การแกปญ
 หา
ติดตัง้ ID Tags กับภาชนะใสชนิ้ งานเมือ่ เริม่ ตนของแตละกระบวนการผลิตยอย
ใหเขียนขอมูลเวลาลงไปใน Tags และเมือ่ สิน้ สุดของแตละกระบวนการผลิตยอยหัวอาน
จะอานขอมูลเวลาเริม่ ตนกระบวนการทำงานจากนัน้ ขอมูลทีไ่ ดทงั้ หมดนำไปสรางกราฟ ซึง่
จะทำใหสามารถวิเคราะหการใชเวลาในแตละกระบวนการผลิตได
เมื่อการทำงานของแตละกระบวนการเสร็จสิ้นใหเขียนขอมูลและคำสั่งสำหรับ
กระบวนการผลิตถัดไปลงใน Tags และเมือ่ ชิน้ งานไปยังกระบวนการผลิตถัดไปก็จะอาน
ขอมูลและคำสัง่ นัน้ ๆ สำหรับกระบวนการผลิต ดังนัน้ ระบบจะทำงานดวยความถูกตองยิง่
ขึน้
ผลทีไ่ ด
ทำใหรวู า กระบวนการผลิตไหนทีม่ ลี กั ษณะเปนคอขวดทำใหสามารถปรับปรุงเพือ่
เพิม่ ผลผลิตได
เมื่อจับเวลาการทำงานของแตละกระบวนการผลิตมาไดก็สามารถจัดทำกราฟ
Unitprice ของสินคานัน้ ๆ ได ทำใหชว ยในการคาดการผลกำไรของสินคานัน้ ๆ ได
สามารถติดตามไดแนนอนวาสินคาชิน้ นัน้ อยทู ไี่ หนของกระบวนการผลิตทำให
สามารถจัดการเรือ่ งระบบการสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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8.9 ล็อตคอนโทรลและคอนดิชั่นคอนโทรลในกระบวนการชุปโลหะ
ปญหา
กระบวนการชุปโลหะนัน้ ใน 1 รอบการทำงานจะมีการใสชนิ้ งานหลายๆ อยางเพือ่
นำลงไปชุปภายใน 1 รอบการทำงาน การชุปลักษณะนีไ้ มสามารถนำปายบอกชือ่ ชิน้ งาน
ติดไปกับชิน้ งานได ดังนัน้ จึงเกิดปญหาเรือ่ งของการสลับกันของชิน้ งานได
นอกจากนีส้ นิ คาในปจจุบนั มีวงรอบอายุของสินคาทีต่ วั และมีการ เปลีย่ นรนุ และ
ลักษณะของสินคางายๆ ดังนัน้ มักมีปญ
 หาเรือ่ งของชิน้ งานรนุ เกากับรนุ ใหมมกั จะปะปนกัน
ในอางชุป

OMRON ELECTRONIC CO., LTD.
การแกปญ
 หา
ติด ID Tags ลงในตะกราชุปและใสชอื่ ผลิตภัณฑ, ชิน้ งาน, ชือ่ ล็อตนัมเบอรและ
เงือ่ นไขในการชุปลงใน ID Tags
ติดตัง้ หัวอานของ RFID บริเวณอางชุปเพือ่ อานขอมูลล็อตนัมเบอรขอ มูลสินคาและ
เงือ่ นไขการชุป
ติดตัง้ หัวอานของ RFID ของแตละกระบวนการผลิตเพือ่ ติดตามวา สินคาล็อต
ไหนอยทู ใี่ ดในกระบวนการผลิตเพือ่ ลดความสับสนของสินคา
ผลทีไ่ ด
- ลดขอผิดพลาดดานการทำงานอันเนือ่ งมาจากคน
- งายตอการติดตามสินคาในกระบวนการผลิต
- สามารถวางแผนงานดานการจัดสงสินคาใหลกู คาไดอยางมีประสิทธิภาพ page
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บทสงทาย
จากเนือ้ หาทีไ่ ดกลาวมาทัง้ หมดนี้ หวังเปนอยางยิง่ วาทานจะไดรบั ความรใู นเรือ่ ง
ระบบ RFID เพิม่ มากขึน้ เพือ่ นำไปประยุกตใชงานหรือปรับปรุงระบบการจัดการขอมูล
การผลิตและการใชงานทั่วไป ซึ่งไมจำเปนจะตองเปนโรงงานอุตสาหกรรม โดยหวังวา
เทคโนโลยีแหงอนาคตนีจ้ ะชวยเพิม่ ขีดความสามารถและลดขอจำกัดในการทำงานเพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพและโอกาสในการแขงขันทางธุรกิจใหสงู ขึน้ ตอไป..
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