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      ในฉบบักอ่นๆเคยลงเรือ่งบารโ์คด๊ สว่นในฉบบันีล้องมาดอูกีระบบหนึง่ซึง่มกีารใชอ้ยูท่ ัว่ไป      
ทกุทา่นเคยไปเดนิตามsupermarket แลว้สงัเกตเห็นโครงเหล็กใหค้นเดนิผา่น แลว้จะมเีสยีงดงั
เกดิขึน้ในกรณีหยบิสนิคา้บางชนดิออกมาโดยไมไ่ดชํ้าระเงนิ ทราบหรอืไมว่า่เพราะอะไร มนัคอืสว่น
หนึง่ของระบบRFIDซึง่เรามกีารนํามาใชม้ากมาย โดยไมแ่นว่า่อาจจะนํามาใชใ้นผลติภณัฑข์องทา่น
ในอนาคต ลองมาทําความเขา้ใจกนัครา่วๆนะครบั  
 
       RFID ยอ่มาจาก Radio Frequency Identification เป็นระบบระบลุักษณะของวัตถดุว้ยคลืน่ความถี่
วทิยทุีม่วีัตถปุระสงคห์ลักเพือ่นําไปใชง้านแทนระบบบารโ์คด้ (Barcode) โดยจดุเดน่ของ RFID อยูท่ีก่ารอา่น
ขอ้มลูจากแท็ก (Tag) ไดห้ลายๆแท็กแบบไรส้มัผัสและสามารถอา่นคา่ไดแ้มใ้นสภาพทีท่ัศนวสิยัไมด่ ีทนตอ่
ความเปียกชืน้ แรงสัน่สะเทอืน การกระทบกระแทก สามารถอา่นขอ้มลูไดด้ว้ยความเร็วสงู โดยขอ้มลูจะถกูเก็บ
ไวใ้นไมโครชปิทีอ่ยูใ่นแท็ก ในปัจจบุนัไดม้กีารนํา RFID ไปประยกุตใ์ชง้านในดา้นอืน่ๆนอกเหนอืจากนํามาใช ้
แทนระบบบารโ์คด้แบบเดมิ เชน่ ใชใ้นบตัรชนดิตา่งๆ เชน่ บตัรสําหรับใชผ้า่นเขา้ออกสถานทีต่า่ง  ๆแทนการ
ใชบ้ตัรแมเ่หล็ก เมือ่ใชง้านมาก  ๆก็จะเสือ่มเร็ว แตบ่ตัรแบบ RFID (Proximity Card1) ใชเ้พยีงแตะหรอืแสดง
ผา่นหนา้เครือ่งอา่นเทา่นัน้ รวมทัง้ยงัสามารถใชก้บัการเชค็เวลาเขา้-ออกงานของพนักงานดว้ย หรอืเป็น
แคปซลูขนาดเล็กฝังเอาไวใ้นตัวสตัวเ์พือ่บนัทกึประวัตติา่ง  ๆเป็นตน้ 
 

        ในระบบ RFID จะมอีงคป์ระกอบหลักๆ อยู ่2 สว่นดว้ยกนั สว่นแรก คอื ทรานสปอนเดอร ์หรอื แท็ก 
(Transponder/Tag) ทีใ่ชต้ดิกบัวัตถตุา่ง  ๆทีเ่ราตอ้งการ โดยแท็กทีว่า่จะบนัทกึขอ้มลู เกีย่วกบัวัตถชุ ิน้นัน้ๆ 
เอาไว ้สว่นทีส่องก็คอืเครือ่งสําหรับอา่น/เขยีนขอ้มลูภายในแท็ก (Interrogator/Reader) ดว้ยคลืน่ความถี่
วทิย ุเพือ่ความเขา้ใจผมขอเปรยีบเทยีบกบัระบบบารโ์คด้เพือ่ใหเ้ห็นภาพชดัเจน แท็กในระบบ RFID ก็คอื ตัว
บารโ์คด้ทีต่ดิกนัฉลากของสนิคา้ และเครือ่งอา่นในระบบ RFID ก็คอืเครือ่งอา่นบารโ์คด้ (Scanner) โดยขอ้
แตกตา่งของทัง้สองระบบ คอื ระบบ RFID จะใชค้ลืน่ความถีว่ทิยใุนการอา่น/เขยีนสว่นระบบรหัสแทง่จะใช ้
แสงเลเซอรใ์นการอา่นโดยขอ้เสยีของระบบบารโ์คด้ คอืหลักการอา่นเป็นการใชแ้สงในการอา่นแท็กบารโ์คด้
ซึง่จะตอ้งอา่นแท็กทีไ่มม่อีะไรปกปิดหรอืตอ้งอยูใ่นเสน้ตรงเดยีวกบัลําแสงทีย่งิจากเครือ่งสแกนและอา่นไดท้ี
ละแท็กในระยะใกล ้ๆ  แตร่ะบบ RFID จะแตกตา่งโดยสามารถอา่นแท็กได ้โดยไมต่อ้งเห็นแท็ก หรอืแท็กนัน้
ซอ้นอยูภ่ายในวัตถแุละไมจํ่าเป็นตอ้งอยูใ่นเสน้ตรงกบัคลืน่ เพยีงอยูใ่นบรเิวณทีส่ามารถรับคลืน่วทิยไุดก้็
สามารถอา่นขอ้มลูได ้และการอา่นแท็กในระบบ RFID ยงัสามารถอา่นไดห้ลายๆ แท็กในเวลาเดยีวกนั โดย
ระยะในการอา่นขอ้มลูไดไ้กลกวา่ระบบบารโ์คด้อกีดว้ย  

 

  
 

  
 

รปูที ่1 แสดง RFID แท็กในรปูแบบตา่งๆ 
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           2.1 แท็ก (Tag) 
   โครงสรา้งภายในของแท็กจะประกอบดว้ย 2 สว่นใหญ่ๆ  ไดแ้กข่ดลวดขนาดเล็กซึง่ทําหนา้ทีเ่ป็นสายอากาศ 
(Antenna) สําหรับรับสง่สญัญาณคลืน่ความถีว่ทิย ุและสรา้งพลังงานป้อนใหส้ว่นของไมโครชปิ(Microchip) ทีทํ่า
หนา้ทีเ่ก็บขอ้มลูของวัตถเุชน่รหัสสนิคา้ โดยทั่วไปตัวแท็กอาจอยูใ่นชนดิทัง้เป็นกระดาษแผน่ฟิลม์ พลาสตกิ มขีนาด
และรปูรา่งตา่งๆ กนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวัสดทุีจ่ะนําเอาไปตดิ และมหีลายรปูแบบเชน่ ขนาดเทา่บตัรเครดติ เหรยีญ 
กระดมุ ฉลากสนิคา้ แคปซลู เป็นตน้ ดังรปูที ่1 แตโ่ดยหลักการอาจแบง่แท็กทีม่กีารใชง้านกนัอยู ่2 ชนดิใหญ่ๆ แตล่ะ
ชนดิก็จะมคีวามแตกตา่งกนัในแงข่องการใชง้าน ราคาโครงสรา้ง ซึง่จะขอกลา่วถงึและอธบิายแยกเป็นหัวขอ้ดังนี ้

                   2.1.1 Passive RFID Tags 
    แท็กชนดินีไ้มต่อ้งอาศัยแหลง่จา่ยไฟภายนอกใดๆเพราะภายในแท็กจะมวีงจรกําเนดิไฟฟ้าเหนีย่วนําขนาดเล็กเป็น
แหลง่จา่ยไฟในตัวอยู ่ทําใหก้ารอา่นขอ้มลูทําไดไ้มไ่กลมากนัก ระยะอา่นสงูสดุประมาณ 1 เมตร ขึน้อยูก่บัความแรง
ของเครือ่งสง่และคลืน่ความถีว่ทิยทุีใ่ช ้ปกตแิท็กชนดินีม้กัมหีน่วยความจําขนาดเล็กโดยทั่วไปประมาณ 16 ถงึ 1,024 
ไบต ์มขีนาดเล็กและน้ําหนักเบา ราคาตอ่หน่วยตํ่า ไอซขีองแท็กชนดิPassiveทีม่กีารผลติออกมาจะมทีัง้ขนาดและ
รปูรา่งเป็นแทง่หรอืแผน่ขนาดเล็กจนแทบไมส่ามารถมองเห็นไดไ้ปจนถงึขนาดใหญส่ะดดุตา  

                   2.1.2 Active RFID Tags 
    แท็กชนดินีจ้ะตอ้งอาศัยแหลง่จา่ยไฟจากแบตเตอรีภ่ายนอก เพือ่จา่ยพลังงานใหก้บัวงจรภายในทํางาน  แท็กชนดินี้
มหีน่วยความจําภายในขนาดใหญไ่ดถ้งึ 1 เมกะไบต ์และสามารถอา่นไดใ้นระยะไกลสงูสดุประมาณ 10 เมตร แมว้า่
แท็กจะมขีอ้ดอียูห่ลายขอ้แตก่็มขีอ้เสยีดว้ยเชน่กนั เชน่ มรีาคาตอ่หน่วยแพง มขีนาดคอ่นขา้งใหญ ่และมรีะยะเวลาใน
การทํางานทีจํ่ากดั  นอกจากการแบง่จากชนดิทีว่า่มาแลว้ แท็กก็ยงัถกูแบง่ประเภทจากรปูแบบในการใชง้านไดเ้ป็น 3 
แบบ คอื แบบทีส่ามารถถกูอา่นและเขยีนขอ้มลูไดอ้ยา่งอสิระ (ReadWrite), แบบเขยีนไดเ้พยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้แต่
อา่นไดอ้ยา่งอสิระ (Write-Once Read-Many หรอื WORM) และแบบอา่นไดเ้พยีงอยา่งเดยีว (Read-Only) ดว้ย 
อยา่งไรก็ตามแท็กชนดิPassiveจะนยิมใชม้ากกวา่  

 

             2.2 เครือ่งอา่น (Reader) 
   โดยหนา้ทีข่องเครือ่งอา่นก็คอื การเชือ่มตอ่เพือ่เขยีนหรอือา่นขอ้มลูลงในแท็กดว้ยสญัญาณความถีว่ทิย ุภายใน
เครือ่งอา่นจะประกอบดว้ย เสาอากาศทีทํ่าจากขดลวดทองแดง เพือ่ใชรั้บสง่สญัญาณภาครับ และภาคสง่สญัญาณวทิยุ
และวงจรควบคมุการอา่น-เขยีนขอ้มลู จําพวกไมโครคอนโทรลเลอร ์และสว่นของการตดิตอ่กบัคอมพวิเตอร ์โดยทั่วไป
เครือ่งอา่นจะประกอบดว้ยสว่นประกอบหลักดังนี ้
 • ภาครับและสง่สญัญาณวทิย ุ
 • ภาคสรา้งสญัญาณพาหะ 
 • ขดลวดทีทํ่าหนา้ทีเ่ป็นสายอากาศ 
 • วงจรจนูสญัญาณ 
 • หน่วยประมวลผลขอ้มลู และภาคตดิตอ่กบัคอมพวิเตอร ์หน่วยประมวลขอ้มลูทีอ่ยูภ่ายในเครือ่งอา่นมกัใช ้
เป็นไมโครคอนโทรลเลอร ์ ซึง่อลักอรทิมึทีอ่ยูภ่ายในโปรแกรมจะทําหนา้ทีถ่อดรหัสขอ้มลู (Decording) ทีไ่ดรั้บและ
ทําหนา้ทีต่ดิตอ่กบัคอมพวิเตอร ์ลักษณะขนาดและรปูรา่งของเครือ่งอา่นจะแตกตา่งกนัไปตามประเภทของการใชง้าน 
เชน่ แบบมอืถอื ขนาดเล็กหรอืตดิผนัง จนไปถงึขนาดใหญเ่ทา่ประต ู(Gate size) เป็นตน้  

           ขอ้ดขีองระบบ RFID  

 • Non-Line-of-sight สามารถบง่ชีว้ัตถหุรอือา่นขอ้มลูได ้โดยวัตถนัุน้ไมต่อ้งอยูใ่นแนวระดับทีม่องเห็น  

 • สามารถอา่นขอ้มลูผา่นวัตถหุรอืสิง่กดีขวางได ้(ยกเวน้ โลหะหรอืของเหลวทีม่ผีลตอ่การสง่และรับคลืน่วทิย)ุ  

 • สามารถอา่นขอ้มลูของวัตถทุัง้หมดทีอ่ยูใ่นรัศมกีารอา่น ไดใ้นครัง้เดยีว 

 • เพิม่ความสะดวกรวดเร็ว และความถกูตอ้งของขอ้มลูทีจั่ดเก็บ  

            ขอ้เสยีของระบบ RFID  

 • ราคาของอปุกรณ์ RFID มรีาคาสงู  
 
       หวังวา่คงไดรั้บประโยชน ์เพือ่อาจมโีอกาสในการนําไปพัฒนาผลติภณัฑข์องทา่นในอนาคต 

 
 
 

 

 

 
 

MIXWELL MARKETING CO.,LTD.   170-172 Sukhumvit Rd., Praves, Bangkok 10250, Thailand  Tel. 0 2726 0470 


	mixwell 's news  2552  ฉบับ ที่ 4.pdf
	L;kjkjklkdk
	ฉบับที่ 4      ปีที่ 4       ฉบับ เดือนตุลาคม 2552

	mixwell news  2552 ฉบับที4 (หน้าหลัง)
	MIXWELL MARKETING CO.,LTD.   170-172 Sukhumvit Rd., Praves, Bangkok 10250, Thailand  Tel. 0 2726 0470


