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บทคัดย่อ
RFID เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังมีบทบาทและ
ความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการประยุกต์เทคโนโลยี
RFID มีรปู แบบหลากหลายด้วยจุดประสงค์ทแ่ี ตกต่างกัน
แต่อยู่บนหลักการพื้นฐานเดียวกัน นั่นคือการใช้คลื่น
ความถี ่ ว ิ ท ยุ เ พื ่ อ การระบุ อ ั ต ลั ก ษณ์ ข องวั ต ถุ ห รื อ เจ้ า
ของวัตถุทต่ี ดิ ป้าย RFID แทนการระบุดว้ ยวิธกี ารอืน่ ซึง่
วิธีการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิ
ภาพได้ดีกว่า
บทความนี ้ จ ะนำท่ า นให้ ร ู ้ จ ั ก เทคโนโลยี RFID
โดยกล่าวถึงองค์ประกอบและกลไกการทำงานของ ระบบ
RFID อย่างครอบคลุมและเข้าใจง่ายเพือ่ ผูอ้ า่ นทัว่ ไป

Abstract
RFID is an emerging technology of which
the roles and importance are rapidly increasing.
The application of RFID comes in several forms
with different purposes but a common principle.
That principle is the use of radio-frequency wave
to identify an RFID-tagged object or its owner
instead of using other conventional means. The
use of RFID helps increase facilitation and efficiency.
Intended for the general audience, this article will introduce you to the RFID technology.
It will comprehensively describe the components
and working mechanism of an RFID system in a
reader-friendly style.

1. RFID คืออะไร
RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็น
ระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่ได้ถูกพัฒนา
มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปใช้งาน
แทนระบบบาร์โค้ด (Barcode) โดยจุดเด่นของ RFID อยู่ที่
การอ่านข้อมูลจากแท็ก (Tag) ได้หลายๆ แท็กแบบไร้สมั ผัสและ
สามารถอ่านค่าได้แม้ในสภาพทีท่ ศั นวิสยั ไม่ดี ทนต่อความเปียกชืน้
แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก สามารถอ่านข้อมูลได้
ด้วยความเร็วสูง โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในไมโครชิปที่อยู่ในแท็ก
ในปัจจุบันได้มีการนำ RFID ไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากนำมาใช้แทนระบบบาร์โค้ดแบบเดิม เช่น ใช้ในบัตร
ชนิ ด ต่ า งๆ เช่ น บั ต รสำหรั บ ใช้ ผ ่ า นเข้ า ออกสถานที ่ ต ่ า งๆ
บัตรที่จอดรถ ตามศูนย์การค้าต่างๆ ที่เราอาจพบเห็นอยู่ในรูป
ของแท็ ก สิ น ค้ า มี ข นาดเล็ ก จนสามารถแทรกลงระหว่ า งชั ้ น
ของเนื้อกระดาษได้ หรือเป็นแคปซูลขนาดเล็กฝังเอาไว้ในตัว
สัตว์เพื่อบันทึกประวัติต่างๆ เป็นต้น น่าสนใจกันแล้วใช่ไหม
ครับว่า RFID มีหลัก ทำงานอย่างไร มีสว่ นประกอบต่างๆ อะไรบ้าง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอะไรได้บ้าง และประเทศไทย
ของเรามีการพัฒนาระบบนีบ้ า้ งหรือไม่ มาหาคำตอบกับบทความนี้
กันเลยนะครับ
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2. ส่วนประกอบของระบบ RFID
ในระบบ RFID จะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 2 ส่วนด้วยกัน
ส่วนแรกคือทรานสปอนเดอร์หรือแท็ก (Transponder/Tag)
ทีใ่ ช้ตดิ กับวัตถุตา่ งๆ ทีเ่ ราต้องการ โดยแท็กทีว่ า่ จะบันทึกข้อมูล
เกีย่ วกับวัตถุชน้ิ นัน้ ๆ เอาไว้ ส่วนทีส่ องก็คอื เครือ่ งสำหรับอ่าน/
เขียนข้อมูลภายในแท็ก (Interrogator/Reader) ด้วยคลื่น
ความถีว่ ทิ ยุ เพือ่ ความเข้าใจผมขอเปรียบเทียบกับระบบบาร์โค้ด
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน แท็กในระบบ RFID ก็คือ ตัวบาร์โค้ด
ที่ติดกันฉลากของสินค้า และเครื่องอ่านในระบบ RFID ก็คือ
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Scanner) โดยข้อแตกต่างของทั้งสอง
ระบบคือ ระบบ RFID จะใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุในการอ่าน/เขียน
ส่วนระบบรหัสแท่งจะใช้แสงเลเซอร์ ในการอ่าน
โดยข้อเสียของระบบบาร์โค้ด คือหลักการ
อ่านเป็นการใช้แสงในการอ่าน
แท็กบาร์โค้ด ซึ่งจะต้องอ่าน
แท็ ก ที ่ ไ ม่ อ ะไรกั บ ปกปิ ด หรื อ
ต้ อ งอยู ่ ใ นเส้ น ตรงเดี ย วกั บ

ลำแสงทีย่ งิ จากเครือ่ งสแกน และอ่านได้ทลี ะแท็กในระยะใกล้ๆ
แต่ระบบ RFID จะแตกต่างโดยสามารถอ่านแท็กได้ โดย
ไม่ต้องเห็นแท็ก หรือแท็กนั้นซ้อนอยู่ภายในวัตถุและไม่จำเป็น
ต้องอยูใ่ นเส้นตรงกับคลืน่ เพียงอยูใ่ นบริเวณทีส่ ามารถรับคลืน่
วิทยุได้กส็ ามารถอ่านข้อมูล ได้ และการอ่านแท็กในระบบ RFID
ยังสามารถอ่านได้หลายๆ แท็กในเวลาเดียวกัน โดยระยะ
ในการอ่านข้อมูลได้ไกลกว่าระบบบาร์โค้ดอีกด้วย

รูปที่ 1 แสดงภาพรวมของระบบ RFID

2.1 แท็ก (Tag)
โครงสร้างภายในของแท็กจะประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ขดลวดขนาดเล็กซึ่งทำหน้าที่เป็น
สายอากาศ (Antenna) สำหรับรับส่งสัญญาณคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ และสร้างพลังงาน ป้อนให้สว่ นของไมโครชิป
(Microchip) ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของวัตถุเช่นรหัสสินค้า โดยทั่วไปตัวแท็กอาจอยู่ในชนิดทั้งเป็นกระดาษ
แผ่นฟิลม์ พลาสติก มีขนาดและรูปร่างต่างๆ กันไป ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั วัสดุทจ่ี ะนำเอาไปติด และมีหลายรูปแบบ
เช่น ขนาดเท่าบัตรเครดิต เหรียญ กระดุม ฉลากสินค้า แคปซูล เป็นต้น ดังรูปที่ 2 แต่โดยหลักการ
อาจแบ่งแท็กที่มีการใช้งานกันอยู่ 2 ชนิดใหญ่ๆ แต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ของการใช้งานราคา
โครงสร้างและหลักการทำงานอยู่ ซึง่ จะขอกล่าวถึงและอธิบายแยกเป็นหัวข้อดังนี้

รูปที่ 2 แสดง RFID แท็กในรูปแบบต่างๆ
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2.1.1 Passive RFID Tags

2.1.2 Active RFID Tags

แท็กชนิดนีไ้ ม่ตอ้ งอาศัยแหล่งจ่ายไฟภายนอกใดๆ เพราะ
ภายในแท็กจะมีวงจรกำเนิดไฟฟ้าเหนีย่ วนำขนาดเล็กเป็นแหล่ง
จ่ายไฟในตัวอยู่ทำให้การอ่านข้อมูลทำได้ไม่ไกลมากนักระยะ
อ่านสูงสุดประมาณ 1 เมตร ขึน้ อยูก่ บั ความแรงของเครือ่ งส่ง
และคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ ปกติแท็กชนิดนี้มักมีหน่วยความจำ
ขนาดเล็กโดยทั่วไปประมาณ 16 ถึง 1,024 ไบต์ มีขนาด
เล็กและน้ำหนักเบา ราคาต่อหน่วยต่ำ

แท็ ก ชนิ ด นี ้ จ ะต้ อ งอาศั ย แหล่ ง จ่ า ยไฟจากแบตเตอรี ่
ภายนอก เพือ่ จ่ายพลังงานให้กบั วงจรภายในทำงาน แท็กชนิดนี้
มีหน่วยความจำภายในขนาดใหญ่ได้ถึง 1 เมกะไบต์ และ
สามารถอ่านได้ในระยะไกลสูงสุดประมาณ 10 เมตร แม้วา่ แท็ก
จะมีข้อดีอยู่หลายข้อแต่ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน เช่น มีราคา
ต่อหน่วยแพง มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีระยะเวลาในการ
ทำงานทีจ่ ำกัด ดังรูปที่ 4
นอกจากการแบ่งจากชนิดที่ว่ามาแล้วแท็กก็ยังถูกแบ่ง
ประเภทจากรูปแบบในการใช้งานได้เป็น 3 แบบ คือ แบบที่
สามารถถูกอ่านและเขียนข้อมูลได้อย่างอิสระ (Read-Write),
แบบเขียนได้เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ แต่อา่ นได้อย่างอิสระ (WriteOnce Read-Many หรือ WORM) และแบบอ่านได้เพียงอย่าง
เดียว (Read-Only) ด้วย อย่างไรก็ตามแท็กชนิดพาสซีฟ
จะนิยมใช้มากกว่า ดังนั้นจึงจะขอกล่าวถึงเฉพาะแท็กชนิด
นีเ้ ป็นหลัก

ไอซีของแท็กชนิดพาสซีฟที่มีการผลิตออกมา จะมีทั้ง
ขนาดและรู ป ร่ า งเป็ น แท่ ง หรื อ แผ่ น ขนาดเล็ ก จนแทบไม่
สามารถมองเห็นได้ไปจนถึงขนาดใหญ่สะดุดตา ซึ่งต่างก็มี
ความเหมาะสมกับชนิดงานทีแ่ ตกต่างกัน ส่วนโครงสร้างภายใน
ทีเ่ ป็นไอซีของแท็กนัน้ ก็จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่
ส่วนควบคุมการทำงานของภาครับ-ส่งสัญญาณวิทยุ (Analog
Front-End) ส่วนควบคุมภาคลอจิก (Digital Control Unit)
ส่วนของหน่วยความจำ (Memory) ซึ่งอาจจะเป็นแบบ ROM
หรือ EEPROM ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงบล็อกไดอะแกรมของ Passive Tag

รูปที่ 4 แสดงรูปตัวอย่าง Active Tag ที่มีแบตเตอรี่
Lithium 2 ก้อนอยูภ่ ายนอก

2.2 เครือ่ งอ่าน (Reader)
โดยหน้าที่ของเครื่องอ่านก็คือ การเชื่อมต่อเพื่อเขียน
หรื อ อ่ า นข้ อ มู ล ลงในแท็ ก ด้ ว ยสั ญ ญาณความถี ่ ว ิ ท ยุ ภ ายใน
เครือ่ งอ่านจะประกอบด้วย เสาอากาศทีท่ ำจากขดลวดทองแดง
เพือ่ ใช้รบั ส่งสัญญาณภาครับและภาคส่งสัญญาณวิทยุและวงจร
ควบคุมการอ่าน-เขียนข้อมูล จำพวกไมโครคอนโทรลเลอร์
และส่วนของการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ ดังรูปที่ 5
โดยทั่วไปเครื่องอ่านจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้
• ภาครับและส่งสัญญาณวิทยุ
• ภาคสร้างสัญญาณพาหะ
• ขดลวดทีท่ ำหน้าทีเ่ ป็นสายอากาศ
• วงจรจูนสัญญาณ
• หน่วยประมวลผลข้อมูล และภาคติดต่อกับคอมพิวเตอร์

รูปที่ 5 แสดงโครงสร้างภายในเครือ่ งอ่าน
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หน่วยประมวลข้อมูลที่อยู่ภายในเครื่อง
อ่ า นมั ก ใช้ เ ป็ น ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ ่ ง
อัลกอริทึมที่อยู่ภายในโปรแกรมจะทำหน้าที่
ถอดรหั ส ข้ อ มู ล (Decoding) ที ่ ไ ด้ ร ั บ และ
ทำหน้าที่ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ ลักษณะขนาด
และรูปร่างของเครื่องอ่านจะแตกต่างกันไป
ตามประเภทของการใช้งาน เช่น แบบมือถือ
ขนาดเล็ ก หรื อ ติ ด ผนั ง จนไปถึ ง ขนาดใหญ่
เท่าประตู (Gate size) เป็นต้น ดังแสดงในรูป
ที่ 6
รูปที่ 6
แสดงรูปตัวอย่างเครือ่ งอ่านแบบต่างๆ

3. หลักการและเทคนิคทีใ่ ช้รบั และส่งข้อมูลระหว่าง แท็กและเครือ่ งอ่าน
โดยมากเทคนิคในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องอ่านและแท็ก จะใช้
หลักการมอดูเลตทางแอมปลิจูด (Amplitude Modulation: AM) หรือ
ใช้การมอดูเลตทางแอมปลิจดู บวกกับการเข้ารหัสแมนเชสเตอร์ (Manchester
encoded AM) แต่ทว่าในปัจจุบนั ก็มแี ท็กทีใ่ ช้การมอดูเลตแบบอืน่ ๆ ด้วย เช่น
การมอดูเลชั่นแบบเฟสชิฟคีย์อิง (Phase Shift Keying: PSK), ฟรีเควนซี่
ชิฟคียอ์ งิ (Frequency Shift Keying: FSK) หรือการใช้การมอดูเลตทางความถี่
(Frequency Modulation: FM) ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 แสดงรูปคลื่นของสัญญาณระหว่างแท็กและเครื่องอ่านแบบ AM

ในการรับส่งข้อมูลหรือสัญญาณวิทยุระหว่างแท็กกับเครื่องอ่านจะทำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเมื่อสายอากาศมีความยาวที่เหมาะสมกับความถี่
พาหะที่ใช้งาน เช่น เมื่อความถี่ใช้งานเป็น 13.56 เมกะเฮิรตซ์ ความยาว
ของเสาอากาศ (เป็นเส้นตรง) ที่เหมาะสมก็คือ 22.12 เมตร แน่นอน
ว่าในทางปฏิบัติเราคงไม่สามารถนำเสาอากาศที่ใหญ่ขนาดนั้นมาใช้งานกับ
แท็กขนาดเล็กของเราได้ สายอากาศที่ดูเหมาะจะใช้ร่วมกับแท็กมากที่สุด
ก็คือสายอากาศที่เป็นขดลวดขนาดเล็ก หรือที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาย
อากาศแบบแมกเนติกไดโพล (magnetic dipole antenna) รูปแบบของ
สายอากาศแบบนีก้ จ็ ะมีอยูห่ ลากหลาย ทัง้ แบบทีเ่ ป็นขดลวดพันบนแกน อากาศ
หรือแกนเฟอร์ไรต์ แบบทีเ่ ป็นวงลูปทีท่ ำขึน้ จากลายทองแดง บนแผ่นวงจรพิมพ์
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ทั้งที่เป็นลูปแบบวงกลมและสี่เหลี่ยม ทั้งนี้
ความเหมาะสมในการใช้งานก็แตกต่างกัน
ไปตามความถี่พาหะ และประเภทของงาน
ด้วยเช่นกัน
นอกจากการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล แล้ ว สาย
อากาศก็ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน
ให้กับแท็กด้วย โดยอาศัยหลักการทำงาน
ตามแนวคิดของไมเคิล ฟาราเดย์ เรื่อง
แรงดันเหนีย่ วนำในขดลวดทีเ่ กิดขึน้ จากเส้น
แรงแม่ เ หล็ ก (จากเครื ่ อ งอ่ า น) ที ่ ม ี ค ่ า
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (Time-varying
magnetic field) พุ่งผ่านสายอากาศของ
แท็กเมื่อแท็กและเครื่องอ่านตั้งอยู่ห่างกัน
ในระยะ 0.16 เท่าของความยาวคลืน่ พาหะ
ทีใ่ ช้เรียกปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นีว้ า่ transformer-type coupling ซึ่งเป็นปรากฏการณ์แบบเดียวกับการเกิดแรงดันไฟฟ้า
เหนี ่ ย วนำขึ ้ น ระหว่ า งขดลวดปฐมภู ม ิ
(primary) และขดลวดทุติยภูมิ (secondary) ในหม้อแปลงไฟฟ้า (transformer)
จะเป็นวงจรพื้นฐานสำหรับอธิบายกลไกที่
เกิดขึน้ ในการส่งข้อมูลของแท็ก

 

รูปที่ 8 (ซ้าย) แสดงลูปตัวนำที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสนามแม่เหล็ก (ขวา) แสดงวงจรที่สมมูลกับรูปทางซ้ายมือ

3.1 การเข้ารหัสแบบแมนเชสเตอร์
เป็นการเข้ารหัสข้อมูลดิจทิ ลั วิธหี นึง่ ก่อนทีข่ อ้ มูลซึง่ ผ่าน
การเข้ารหัสแล้วจะถูกส่งไปมอดูเลต เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การซิงโครไนซ์ของข้อมูล เนือ่ งจากการส่งกระจายสัญญาณตาม
ปกตินน้ั หากมีการส่งสัญญาณดิจทิ ลั ในระดับเดียวติดต่อกันเป็น
ช่วงยาว เช่น ส่งสัญญาณดิจทิ ลั ทีม่ คี า่ ลอจิกเป็น 1 ออกไป 20
บิตติดต่อกัน จะทำให้การซิงโครไนซ์ของข้อมูลเกิดการคลาด
เคลื่อน (โดยปกติวงจรดิจิทัลจะปรับการซิงโครไนซ์ของข้อมูล
ได้เฉพาะในช่วงทีม่ กี ารเปลีย่ นระดับของข้อมูลจาก 1 เป็น 0 หรือ
จาก 0 เป็น 1) และทำให้รบั ข้อมูลผิดพลาดเพือ่ ป้องกันปัญหา
ดั ง กล่ า วจึ ง จะต้ อ งมี ก ารนำสั ญ ญาณดิ จ ิ ท ั ล ปกติ ไ ปผ่ า นเข้ า
รหัสเสียก่อน โดยการเข้ารหัสแบบแมนเชสเตอร์ จะเปลี่ยน
ให้สญ
ั ญาณดิจทิ ลั ลอจิก 0 ถูกแทนด้วยการเปลีย่ นค่าจากลอจิก
1 เป็น 0 และสัญญาณดิจิทัลลอจิก 1 แทนด้วยการเปลี่ยน
ค่าจากลอจิก 0 เป็น 1 ข้อดีของการเข้ารหัสแบบนีก้ ค็ อื ทำให้
การเปลีย่ นระดับของข้อมูลทุกๆ ครัง้ เป็นไปอย่างแน่นอน หรือ
เกิดการเข้าจังหวะ (synchronize) กันของข้อมูลนัน่ เอง แต่วา่
การเข้ารหัสแบบนี้ก็มีข้อเสียอยู่กล่าวคือช่วงความถี่ที่ใช้ในการ
ส่งข้อมูลต้องเพิม่ ขึน้ เป็น 2 เท่า ดังรูปที่ 9

3.2 ขัน้ ตอนการทำงานระหว่างเครือ่ งอ่านกับแท็ก
1. ตัวเครื่องอ่านจะทำการส่งสัญญาณวิทยุอย่างต่อเนื่อง
หรือเป็นจังหวะ และรอคอยสัญญาณตอบจากตัวแท็ก
2. เมื่อแท็กได้รับสัญญาณคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากเครื่อง
อ่านในระดับที่เพียงพอ ก็จะทำเหนี่ยวนำเพื่อสร้าง
พลังงานป้อนให้แท็กทำงาน โดยแท็กจะสร้างสัญญาณ
นาฬิกาเพือ่ กระตุน้ ให้วงจรภาคดิจทิ ลั ในแท็กทำงาน
3. วงจรภาคดิจิทัลจะไปอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำ
ภายในและเข้ารหัสข้อมูลแล้วส่งไปยังภาคแอนะล็อกที่
ทำหน้าทีม่ อดูเลตข้อมูล
4. ข้อมูลที่ถูกมอดูเลตจะถูกส่งไปส่งขดลวดที่ทำหน้าที่
เป็นสายอากาศ เพือ่ ส่งไปยังเครือ่ งอ่าน
5. เครื่องอ่านจะสามารถตรวจจับสัญญาณการเปลี่ยน
แปลงของแอมปลิจดู (Envelope Detector) และใช้
พี ก ดี เ ทกเตอร์ (Peak Detector) ในการแปลง
สัญญาณข้อมูลทีม่ อดูเลตแล้วจากแท็ก
6. เครือ่ งอ่านจะถอดรหัสข้อมูลและส่งไปยังคอมพิวเตอร์
ผ่านทางพอร์ตอนุกรมต่อไป

รูปที่ 9 แสดงการสัญญาณรูปคลืน่ ทีเ่ ข้ารหัสแบบแมนเชสเตอร์
(Manchester)
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3.3 การป้องกันการชนกันของสัญญาณข้อมูล (Anti-Collision)
การอ่านข้อมูลจากแท็กได้หลายๆ แท็กในเวลาเดียวกัน
เป็นข้อดีข้อหนึ่งของ RFID จะทำให้การอ่านข้อมูลของแท็ก
จำนวนมากทำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งที่ทำให้การอ่านข้อมูล
จากแท็กได้พร้อมๆ กัน นั้นก็คือ อัลกอริทึมที่ใช้ในการป้องกัน
การชนของข้อมูล (Anti-Collision) ที่อยู่ภายในระบบ RFID
นัน้ เอง ดังรูปที่ 10
จากรู ป ที ่ 10 แสดงอั ล กอริ ท ึ ม ที ่ ใ ช้ ป ้ อ งกั น การชน
ข้อมูลของแท็กบางชนิด โดยหลักการของการอ่านข้อมูลจาก
แท็กจะอ่านเป็นลำดับในเวลาที่กำหนด แต่ละแท็กจะไม่ส่ง
ข้อมูลไปยังเครื่องอ่านทันทีจะมีการจัดสรรลำดับเวลา (Time
Slot) ในการส่ ง ข้ อ มู ล ที ่ เ วลาต่ า งๆ กั น ตามอั ล กอริ ท ึ ม ที ่
กำหนดทำให้ข้อมูลที่เครื่องอ่านรับได้ไม่มีการชนของข้อมูล
ที่ส่งมาจากแท็กหลายแท็กพร้อมกันนั่นเอง

รูปที่ 10 แสดงตัวอย่างของอัลกอริทมึ ในการป้องกันการชนของข้อมูล
(Anti-Collision) ในแท็ก

4. คลืน่ พาหะในระบบ RFID
ในปัจจุบันคลื่นพาหะที่ใช้งานกันในระบบ RFID จะอยู่
ในย่านความถี่ ISM (Industrial-Scientific-Medical) ซึ่งเป็น
ย่านความถีท่ ก่ี ำหนดการใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์
และการแพทย์ สามารถใช้งานได้โดยไม่ตรงกับย่านความถี่
ทีใ่ ช้งานในการสือ่ สารทัว่ ไป สำหรับคลืน่ พาหะทีใ่ ช้กนั ในระบบ
RFID อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ย่านความถีใ่ ช้งานหลัก ได้แก่
• ย่านความถีต่ ำ่ (Low Frequency: LH)
ต่ำกว่า 150 kHz
• ย่านความถีส่ งู (High Frequency: HF)
13.56 MHz
• ย่านความถีส่ งู ยิง่ (Ultra High Frequency: UHF)
433/868/915 MHz

การใช้งาน 2 ย่านความถี่แรกจะเหมาะสำหรับใช้กับ
งานที่มีระยะการสื่อสารข้อมูลในระยะใกล้ (LH ระยะอ่าน
ประมาณ 10-20 เซนติเมตร และ HF ระยะอ่านประมาณ 1
เมตร) เช่น การตรวจสอบการผ่านเข้าออกพื้นที่การตรวจหา
และเก็บประวัติในสัตว์ ส่วนย่านความถี่สูงยิ่ง จะถูกใช้กับงาน
ทีม่ รี ะยะการสือ่ สารข้อมูลในระยะไกล (UHF ระยะอ่านประมาณ
1-10 เมตร) เช่น ระบบเก็บค่าบริการทางด่วน และในปัจจุบนั
ระบบ RFID กำลังถูกวิจยั และพัฒนาในย่านความถีไ่ มโครเวฟ
ที่ความถี่ 2.4 GHz และความถี่ 5.8 GHz เพื่อใช้งานที่ต้อง
การระยะอ่านทีไ่ กลกว่า 10 เมตร เป็นต้น ดังรูปที่ 11
ในแง่ของราคาและความเร็วในการสื่อสารข้อมูล เมื่อ
เทียบกันแล้ว RFID ซึ่งใช้คลื่นพาหะย่านความถี่สูงเป็นระบบ
ทีม่ คี วามเร็วในการส่งข้อมูล
สูงสุด และมีราคาแพงที่
สุดด้วย เช่นกัน ส่วน RFID
ทีใ่ ช้คลืน่ พาหะในอีก 2 ย่าน
ความถี ่ จ ะมี ร ะดั บ ราคา
และความเร็วลดหลัน่ กันไป

5.

รูปที่ 11 แสดงความถีย่ า่ นทีร่ ะบบ RFID ถูกใช้งาน
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ตัวอย่างการใช้งาน RFID
ปัจจุบันการนำระบบ RFID มาประยุกต์ใช้งานหลาก
หลายประเภท เช่น
• ทดแทนระบบบาร์โค้ด (Barcode) รุน่ เก่า
• Access Control/ Personal Identification หรือ
การเข้า-ออกอาคาร แทนการใช้บตั รแม่เหล็ก เมือ่ ใช้งาน
มากๆ ก็จะเสือ่ มเร็ว แต่บตั รแบบ RFID (Proximity
Card1) ใช้เพียงแตะหรือแสดงผ่านหน้าเครื่องอ่าน
เท่านัน้ รวมทัง้ ยังสามารถใช้กบั การเช็คเวลาเข้า-ออก
งานของพนักงานด้วย
• ห่วงโซ่อุปทาน และระบบลอจิสติกภาพที่จะเห็นใน
โรงงานอนาคตคือ สามารถติด Tag ไว้กับชิ้นงาน
เมื่อชิ้นงานผ่านสายพานขนสินค้าในโรงงาน แต่ละ
แผนกจะรู้ว่าต้องทำอย่างไร ติดอะไรบ้าง และต้อง
ส่งไปที่ไหนต่อ รวมถึงการจัดการสินค้าในคลังสินค้า
ว่ารับสินค้ามาเมื่อใด จะต้องเก็บไว้ที่ไหน จะส่งไปที่
ไหนอย่างไร ใครจะมารับ ส่วนภาพที่ผู้บริโภคจะเห็น
คือ การซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต เวลาซื้อก็หยิบใส่
ตะกร้า คิดเงินผ่านเครือ่ งอ่าน RFID ครัง้ เดียวคิดเงินได้
ทันที ไม่ต้องหยิบมายิงบาร์โค้ดทีละชิ้นให้เสียเวลา
และเตือนผู้ซื้อได้หากสินค้าที่ซื้อหมดอายุ

• ระบบ Animal Tracking มาใช้ เหมาะกับเกษตรกรไทย
ในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้เป็นระบบฟาร์ม ออโตเมชันด้วยชิป RFID ติดตัวสัตว์เลี้ยง ทำให้สามารถ
ทราบเจ้าของตรวจสอบสายพันธุ์ การให้อาหารและ
การควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ รวมถึงการสร้าง Food
Traceability สำหรับต่อสู้กับข้อกีดกันทางการค้าของ
สหรัฐอเมริกา และกลุ่มสหภาพยุโรปที่อยู่ระหว่าง
ตัดสินใจว่าผู้ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ชำแหละ
• ระบบตัว๋ อิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) เช่น บัตรทางด่วน
บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน
• ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport)
ทีท่ างประเทศสหรัฐกำลังกำหนดมาตรฐานการเข้าออก
ของประเทศของเค้า เพือ่ ป้องกันผูก้ อ่ การร้าย รวมไปถึง
e-Citizen ด้วย
• ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (immobilizer) ในรถยนต์
ป้องกันกุญแจผีในการขโมยรถยนต์ หรือ พวก Keyless
ในรถยนต์ราคาแพงบางรุน่ ก็เริม่ นำมาใช้งานแล้ว
• ระบบห้ อ งสมุ ด ดิ จ ิ ท ั ล (e-Library) ในการยื ม คื น
อัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รวดเร็วและสะดวกสบายยิง่ ขึน้

รูปที่ 12 แสดงภาพการประยุกต์ใช้งาน RFID ในงานต่างๆ
1

Proximity Card คือ ชื่อของบัตรที่ใช้เรียก RFID แทนบัตรแม่เหล็กที่อ่านได้ในระยะสั้นๆ
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6. การพัฒนาเทคโนโลยี RFID ในประเทศไทย
ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ
เนคเทค (NECTEC) เป็นองค์กรของรัฐ ภายใต้กำกับดูแล
ของสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มโี ครงการวิจยั และพัฒนา RFID
ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เริ่มพัฒนาตัวไมโครชิป RFID ด้วยการ
ดึงผู้เชี่ยวชาญคนไทยในต่างประเทศมาช่วยในการออกแบบ
วงจรร่วมกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหานคร และทีมวิจัย
และออกแบบวงจรของศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม
(Thailand IC Design Incubator: TIDI) ในการออกแบบตัว
ไมโครชิป RFID ชิปแรกของประเทศไทย โดยคุณสมบัติของ
ไมโครชิป สร้างขึ้นด้วยซีมอสเทคโนโลยีขนาด 0.8 ไมครอน
ทำงานทีย่ า่ นความถี่ 13.56 MHz มีหน่วยความจำภายในแบบ
WORM ขนาด 64 บิต ดังแสดงในรูปที่ 13 ในปีต่อมาทาง
ศูนย์ฯ ก็ได้พัฒนาเครื่องอ่านที่ย่านความถี่ 13.56 MHz ขึ้น
เพือ่ นำมาใช้งานเพือ่ ความสมบูรณ์ของระบบ จากนัน้ ในปี พ.ศ.
2546 ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานวิจัยบางส่วนได้ออกไปก่อตั้ง
บริษัทซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นบริษัท
แรกของคนไทยในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ เกี ่ ย วกั บ การออกแบบ
วงจรรวม ที่มุ่งเน้นการออกแบบไมโครชิปด้าน RFID โดย
เริ่มต้นได้รับการสนับสนุนจากทางศูนย์ฯ และทาง สวทช. ใน
การพัฒนาระบบ RFID ที่ใช้ในปศุสัตว์ (Animal Identification) ปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้วิจัยและพัฒนาเครื่องอ่าน RFID
อีกประเภท โดยมุ่งเน้นไปยังการพัฒนาเครื่องอ่าน RFID
ย่านความถี่ต่ำ โดยพัฒนาตามมาตรฐาน ISO11784/85 เพื่อ
ประยุกต์ใช้งานจำพวก Animal tracking, Access control
ดังแสดงในรูปที่ 14 และ 15

รูปที่ 13 (ซ้าย) ผังวงจรทางกายภาพ (Layout) ของวงจรไมโครชิป RFID
ตัวแรกของประเทศไทยทีเ่ ทคโนโลยี 0.8 um (ขวา)
ภาพการ์ดทีน่ ำไมโครชิปต่อกับขดลวดเพือ่ ไปใช้งานจริง
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รูปที่ 14 รูปตัวอย่าง GUI ของโปรแกรมทีน่ ำ RFID
ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ

รูปที่ 15 บอร์ดเครือ่ งอ่าน RFID ย่านความถีต่ ำ่

บทสรุป
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี RFID สามารถนำไปประยุกต์
ใช้ ง านได้ ห ลากหลายประเภทแต่ ก ารนำไปใช้ ง าน จะต้ อ ง
พิจารณาในเรือ่ งต่างๆ ของระบบทีต่ อ้ งการนำไปใช้ เช่น ย่าน
ความถี่ที่ใช้งานระยะที่ต้องการการอ่านข้อมูล และเรื่องของ
ความปลอดภัยต่างๆ เพือ่ จะได้นำเอาเทคโนโลยี RFID ไปใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ RFID ที่ทางศูนย์ฯ ได้วิจัยและพัฒนา หรือ
ต้องการนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์สามารถติดต่อ ศูนย์พัฒนา
ธุรกิจออกแบบวงจรรวม (www.tidi.nectec.or.th) โทรศัพท์
02-564-6900 ต่อ 2453 หรือพบกันในงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2547 ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม
2547 ณ ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติอมิ แพค เมืองทองธานี
ที่แล้วพบกันในงานนะครับ
[3] สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, เอกสารประกอบ
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2547 [Online]. Available:
http://www.nstda.or.th/sciencetech/documents/salekit-th.pdf

