
 
 
 
 
 
 

คู่มือความรู ้
 

  เรื่อง  การใช้ชุดทดลองเทคโนโลยอีาร์เอฟไอดี ประกอบวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์(EE4405)  
 

ประเภทองค์ความรู้ : ภูมิปัญญา 

จัดท าเมื่อ :  กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

 

รายชื่อคณะผู้จัดท า 
๑. พ.อ.ผเดิม หนังสือ      รศ.สกศ.รร.จปร 
๒. พ.ต.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข      อจ.สกศ.รร.จปร. 
๓. พ.ต.วรเทพ สุชล       อจ.สกศ.รร.จปร. 
๔. พ.ต.ชานนท์ พุทธิมา            อจ.สกศ.รร.จปร.  

 

โดย : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
 



 
 

 
 

คู่มือความรู ้
 

        เรื่อง  คู่มือการใช้ชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ประกอบวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์(EE4405)  
 

ประเภทองค์ความรู้ : ภูมิปัญญา 

จัดท าเมื่อ :  กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

 

รายชื่อคณะผู้จัดท า 
๑. พ.อ.ผเดิม หนังสือ      รศ.สกศ.รร.จปร 
๒. พ.ต.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข      อจ.สกศ.รร.จปร. 
๓. พ.ต.วรเทพ สุชล       อจ.สกศ.รร.จปร. 
๔. พ.ต.ชานนท์ พุทธิมา            อจ.สกศ.รร.จปร. 

 
ผู้ทบทวน :  พ.อ.                                              ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้(CKO) 

                                            (มนัส  ธนวานนท์ ) 
 

ผู้อนุมัติ :     พล.ท.                                           ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
                                 (สิทธิพล ชินส าราญ) 



 

 

แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
หน่วย สกศ.รร.จปร. วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร.(ผ่าน กคศ.สกศ.รร.จปร.) 
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๔ แบบฟอร์มที่ ๒  แผนการจัดการความรู้ / / 

ไดด้ าเนินการน าไฟล์ PDF  ขึ้นบน web sit การจัดการความรู้ รร.จปร.แล้ว 
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บทน ำ 

 

 ในปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยการผ่านเข้าออกของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.) 

ใช้การแลกบัตรผ่านเข้าออก หลังจากระบบการแลกบัตรผ่านเข้าออกดังกล่าวถูกน ามาใช้งานจริงในช่วงระยะ 

เวลาประมาณ 2 ปี  พบว่ามีปัญหาเกิดข้ึน คือ จ านวนบัตรที่ใช้แลกไม่มีความเพียงพอต่อปริมาณรถท่ีเข้ามาใน

แต่ละวัน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีกิจกรรมหรืองานพิธีที่ส าคัญท าให้เป็นจุดอ่อนต่อการรักษาความปลอดภัยใน

ช่วงเวลาดังกล่าว และบัตรที่ถูกแลกไปนั้นยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับบัตรคืนมาครบตามจ านวนหรือสูญ

หายไปเท่าใด ซึ่งสาเหตุเกิดจากการใช้ระบบการแลกบัตรผ่านนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ถือบัตรหมายเลข

นั้นๆได้ จึงท าให้ไม่สามารถตรวจสอบจ านวนบัตรที่เหลืออยู่ได้  

 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(กวฟ.  

สกศ.รร.จปร.) ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย เรื่อง ระบบบันทึกและจัดการข้อมูลการเข้าออกของยานพาหนะโดย

ใช้ RFID (Vehicle Entry and Exit Information Recording and Managing System Using RFID 

Technology) จาก กองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อย(กทพ.รร.จปร.)ด้านการพัฒนา เพ่ือยกระดับระบบรักษา

ความปลอดภัยของ รร.จปร. ให้มีมาตรฐานสากลมากข้ึนและสามารถตอบสนองต่อการเฝ้าระวังบุคคล หรือ

ยานพาหนะที่ต้องสงสัย ได้อย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลย้อนหลังได้  เมื่องานวิจัยนี้

ประสบความส าเร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๑  นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ได้รับการสะสม ตลอดจนประสบการณ์จริงที่

ฝังอยู่ในทีมวิจัยในอดีต ได้รับการจดบันทึกและถ่ายทอดสู่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการจัดการความรู้

(Knowledge Management)เพ่ือแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ผลลัพธ์เป็น คู่มือการใช้ชุดทดลองเทคโนโลยี

อาร์เอฟไอดี ใช้งานร่วมกับการเข้ารับการฝึกอบรมโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ  นอกจากนี้เพ่ือการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมของชุมชนนักปฏิบัติ กวฟ.ฯ จึงจะได้น าคู่มือดังกล่าวมาใช้ประกอบการสอนในวิชาไมโคร 

คอนโทรลเลอร์(EE4405)  แก่นักเรียนนายร้อย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น๓ ต่อไป 

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้ชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ประกอบวิชาไมโคร-

คอนโทรลเลอร์(EE4405)เล่มนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ  และชี้แนวทางท่ีสั้นที่สุดในการพัฒนาการประยุกต์ 

ใช้งานเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี แก่นักเรียนนายร้อย และ ครู อาจารย์ ที่สนใจในโอกาสภายหน้าได้เป็นอย่างดี  

 
คณะผู้ด าเนินการ 

 



แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้   ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ชื่อผลงาน     คู่มือการใช้ชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ประกอบวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์(EE4405) 
 

เจ้าของผลงาน  กวฟ.สกศ. รร.จปร. 
 

ประเภทของผลงาน ภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน  
 เป็นแนวทางให้หน่วยขึ้นตรง รร.จปร. นักเรียนนายร้อย และผู้ที่สนใจ สามารถน าคู่มือนี้ไป
ใช้สร้างทักษะ ความเข้าใจ และชี้แนวทางท่ีสั้นที่สุดในการใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย  ในโอกาสภายหน้าได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ลักษณะของผลงาน  

 ใบงานการทดลองและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้งานชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
ส าหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย  
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 ๑. ทีมงานให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงองค์ความรู้ให้ดีขึ้น 
 ๒. ทีมงานมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์  ที่ท างานอย่างต่อเนื่อง 
 

ความสัมฤทธิ์  

 นักเรียนนายร้อยและผู้ที่สนใจ ได้น าคู่มือนี้ไปใช้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ พัฒนานวัตกรรม
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ความภาคภูมิใจ  
 ๑. นักเรียนนายร้อยเข้าใจเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และสามารถประยุกต์ใช้งานได้ 
 ๒. การน าผลงานวิจัยที่ประสบผลส าเร็จมาเผยแพร่ และพัฒนาต่อยอด 

  

                                               ตรวจถูกต้อง 

        พ.ต.     พงศ์กฤษณ์  รุ่งสุข  

                (  พงศ์กฤษณ์  รุ่งสุข  ) 

จดัท ำเพื่อเป็น เอกสำรตวัอยำ่ง 
เท่ำนั้น จดัท ำเพื่อเป็น เอกสำรตวัอยำ่ง 
เท่ำนั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง 
เท่านั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง 
เท่านั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง 
เท่านั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง 
เท่านั้น 
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ก าหนดการและใบงาน 
การศึกษาและทดลองใช้ชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ประกอบวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 

(EE4405) 
 
สัปดาห์ที่1   ……. ก.ย.  ถึง …… ก.ย. 

      ใบงานที1่-1  การวิเคราะห์ระบบการรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีRFID 
      ใบงานที่1-2  การใช้งานอุปกรณ์หลักของระบบการรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีRFID              

 
สัปดาห์ที่2   ……. ก.ย.  ถึง …… ก.ย. 

      ใบงานที2่-1  การใช้อ่าน/การเขียน แท็ก(Tag)โดยใช้ UHF RFID Reader  
 
สัปดาห์ที่3   ……. ก.ย.  ถึง …… ก.ย.  (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

      ใบงานที3่  การพัฒนาซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ส าหรับระบบการรักษาความปลอดภัย ด้วย 
                    เทคโนโลยRีFID 

 
สัปดาห์ที่4   ……. ก.ย.  ถึง …… ก.ย.  (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

      ใบงานที4่  การทดสอบระบบการท างานขั้นต้น ส าหรับระบบการรักษาความปลอดภัย ด้วย 
                    เทคโนโลยRีFID 

 
สัปดาห์ที่5   ……. ต.ค.  ถึง …… ต.ค.  (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

      ใบงานที5่  การติดตั้งและทดสอบในพ้ืนที่จริง ส าหรับระบบการรักษาความปลอดภัย ด้วย 
                    เทคโนโลยRีFID 
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เกณฑก์ารประเมินผลรายวิชา 
 

1.  วิธีการ   ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผล แยกเป็น 3 ส่วน โดยแบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วน  
               จากคะแนนเต็ม   ทั้งรายวิชา 100 คะแนน    

    1.1  ผลงานที่มอบหมาย  40   คะแนน  หรือ 40 %   
    1.2  พิจารณาจากกิจนิสัย   ความตั้งใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม 10   คะแนน  หรือ 10%    
    1.3  การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน  50  คะแนน  หรือ 50 % 

2.  เกณฑ์ผ่านรายวิชา      ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง มีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน 
   ได้คะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  50  ของคะแนนรวม 

3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน ก าหนดค่าระดับคะแนนร้อยละตามเกณฑ์  ดังนี้  
         3.1 พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตาม  ข้อ 2      ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  ข้อ 2                                     
                                  จะได้รับค่าระดับคะแนน  F 

  3.2 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์  ข้อ 2   จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
  คะแนนร้อยละ                      80  ขึ้นไป                ได้  A 
  คะแนนร้อยละ                      75 – 79                  ได้  B+ 
  คะแนนร้อยละ                      70 - 74                   ได้  B 

          คะแนนร้อยละ                      65 – 69                  ได้  C+ 
          คะแนนร้อยละ                      60 – 64                  ได้  C 
          คะแนนร้อยละ                      55 – 59                  ได้  D+ 
          คะแนนร้อยละ                      50 – 54                  ได้  D 
4. หัวข้อระดับคะแนน  
 สอบปลายภาค      50 %  
 งานและกิจนิสัย   10  %   

ใบงาน     40  %  รวม               100  % 
หมายเหตุ   ขาดส่งใบงาน  หรือ สอบปฏิบัติไม่ผ่าน   ได้ระดับคะแนน  ไม่สมบูรณ์  (I) 
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  วัตถุประสงค์ 
 1. เข้าใจความหมายของภาพรวมระบบการรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีRFID 
 2. อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบฯและเส้นทางการไหลของข้อมูลได้ 
 3. อธิบายการท างานของอุปกรณ์ต่างของระบบฯ คือ ตัวแปรอินพุท การประมวลผล/การด าเนินการ
กับตัวแปร และตัวแปรเอาท์พุท ได้ 
 
  ทฤษฎี 

ระบบบันทึกและจัดการข้อมูลการเข้าออกของยานพาหนะโดยใช้ RFID เพ่ือยกระดับระบบรักษา

ความปลอดภัยของ รร.จปร.ให้มีมาตรฐานสากลมากขึ้น โดยมีความสามารถดังนี้ 

 แสดงข้อมูลการเข้า/ออกของรถยนต์แต่ละคัน เช่นประตู ขาเข้า/ออก และเวลา  

 แสดงสถิติการเข้า/ออก รร.จปร. เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 

 

สถาปัตยกรรมของระบบ 

 ระบบฯ ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งที่ต าแหน่งต่างๆ โดยมีเส้นทางการไหลของข้อมูลดังแสดงใน

ภาพที่ 1. และภาพที่ 2. 
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ภาพที่ 1. เส้นทางการไหลของข้อมูลที่มีการจัดเก็บเข้าฐานข้อมูล 

ส าหรับการแสดงผลป้ายทะเบียนรถที่ประตูหลัก ดังในภาพที่ 1.2 ระบบไม่มีการส่งข้อมูลไปเก็บที่

เครื่องเซอฟ์เวอร์ เนื่องจากรถทุกคันที่ผ่านเข้ารร.จปร. (ไม่ว่าผ่านทางประตูด้าน รร.ตท. หรือประตูด้าน รร.ปิ

ยะชาติฯ จะถูกตรวจจับด้วยเครื่องอ่านขาเข้าที่บริเวณด้านหน้ากองรักษาการ) 
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ภาพที่ 2. เส้นทางการไหลของข้อมูลที่ประตูหลักด้าน รร.ปิยะชาติ (ไม่มีการจัดเก็บเข้าฐานข้อมูล) 

รายละเอียดในการด าเนินการ 
1. วิเคราะห์ระบบ 
2. ออกแบบ คัดเลือกเทคโนโลยี เลือก ส่วนประกอบและ  จัดซื้ออุปกรณ์ 
3. พัฒนาซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์  
4. ทดสอบระบบการท างานขั้นต้น 
5. ติดตั้งและทดสอบในพ้ืนที่จริง (4 จุด) 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ระบบรักษาความปลอดภัยฯนี้ ช่วยยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยของรร.จปร. ให้มมีาตรฐาน 
สากลมากขึ้น และสามารถตอบสนองต่องานพิธีกรรมและกิจกรรมส าคัญต่างๆ ของ รร.จปร.ได้ในทุกภารกิจ 

2. สามารถสืบค้นข้อมูลการเข้า-ออก ย้อนหลังของบุคคลและยานพาหนะได้ โดยสามารถน าวันเวลา
ของการเข้าออกท่ีระบบนี้บันทึกไว้ไปค้นหาภาพรถ/คนขับรถจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ได้อย่างรวดเร็ว 

3. สามารถแสดงสรุปสถิติการเข้า/ออกพ้ืนที่รร.จปร.รายวัน/เดือน/ปี หรือรายยานพาหนะได้ 
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  อุปกรณ์การทดลอง/อุปกรณ์สื่อการสอน 

1. แท็ก RFID            10 ใบ 
2. เครื่องอ่าน RFID        1 ชุด 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าป้อมยาม      1 ชุด 
4. เสาติดตั้งเครื่องอ่าน RFID  
      และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกันน้ าและเคลื่อนย้ายได้ทั้งชุด    1 ชุด 
5. อุปกรณ์แปลงสัญณาณแบบ Serial To Ethernet    1 ชุด 
6. อุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลระยะไกล      1 ชุด 

 
   ล าดับขั้นการทดลอง 
1. ให้ นนร. ส ารวจสื่อการสอนที่เตรียมไว้ ทั้ง 6 ชิ้น 
2. ให้ นนร. ศึกษาคู่มือของอุปกรณ์สื่อการสอน ทั้ง 6 ชิ้น ที่เตรียมไว้ให้ 
 3. อภิปราย วิเคราะห์ ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม แล้วประมาณระยะเวลาในการด าเนินการ และบันทึกข้อมูลลง
ในตารางที่1 โดยอ้างอิงจากรูปที่ 1.1 และ 1.2     

  

ล าดับ รายการ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปี .......... 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. วิเคราะห์ระบบ   ด         

2. ออกแบบ คัดเลือก
เทคโนโลยี เลือก 
ส่วนประกอบและ  
จัดซื้ออุปกรณ์ 

           

3. พัฒนาซอฟต์แวร์ 
และฮาร์ดแวร์  

           

4. ทดสอบระบบการ
ท างานข้ันต้น 

           

5. ติดตั้งและทดสอบ
ในพ้ืนที่จริง 
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ตารางท่ี1. การวิเคราะห์สถาปัตยกรรม การรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยี RFID กรณี รร.จปร.  

อุปกรณ์หลักของระบบฯ 
ผลการวิเคราะห์ 

จ านวน
ที่ใช้ 

ต าแหน่งติดตั้ง 
รุ่นที่ใช้ 

และ คุณสมบัติที่ต้องการ 
ราคา 
/ชิ้น 

แท็ก RFID  

 
 
 
 

  

เครื่องอ่าน RFID  

 
 
 
 

  

เครื่องคอมพิวเตอร์ประจ า
ป้อมยาม 

 

 
 
 
 

  

เสาติดตั้งเครื่องอ่าน RFID  
และเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบกนัน้ าและเคลื่อน 
ย้ายได้ท้ังชุด 

 

   

อุปกรณ์แปลงสัญณาณแบบ 
Serial To Ethernet 

 

 
 
 
 

  

อุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูล
ระยะไกล 
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   ค าถาม 
1. จงอธิบายการท างานของระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี RFID โดยสังเขป ของ รร.จปร. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
2. จงให้เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องใช้ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี RFID ของ รร.จปร. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
  สรุปผลการทดลอง   

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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  วัตถุประสงค์ 
 1. อธิบายการท างานของอุปกรณ์ต่างของระบบฯ คือ ตัวแปรอินพุท การประมวลผล/การด าเนินการ
กับตัวแปร และตัวแปรเอาท์พุท ได้ 
 2. อธิบายการ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ  และอธิบายการตั้งค่าซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบใน
ภาพรวมได้ 
 
  ทฤษฎี 
     อุปกรณ์หลักที่ใช้ในระบบ 

1. UHF RFID แท็ก  
 RFID Tag ท าหน้าที่รับสัญญาณที่ได้รับจากเครื่องอ่านแล้วแปลงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับให้เป็น
พลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดเพียงพอในการอ่านข้อมูลที่บันทึกไว้ใน RFID Chip แล้วท าการส่งข้อมูลที่บันทึกไว้
กลับไปยังเครื่องอ่าน ในโครงการนี้ใช้แท็กความถี่ในย่าน UHF ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 1. UHF RFID Tag ที่ใช้ในโครงการ 

แท็กรุ่นนี้ใช้ RFID Chip รุ่น Alien-H3 ซึ่งมีรายละเอียดดังผนวก ใบงาน 1.2 
 

2. เครื่องอ่าน RFID 

เครื่องอ่าน RFID ท าหน้าที่อ่านข้อมูลที่เก็บใน Tag ในโครงการนี้เลือกใช้เครื่องอ่านของ บริษัท 

Shenzhen Marktrace จ ากัด โดยมีรุ่นที่ใช้ดังนี้ 
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ภาพที่ 2. UHF RFID Reader   

 MR6111E Integrated Long Range Reader 

 MR6134E 4CH Reader 

 MR6161E Desktop Reader 

  เครื่องอ่านสามารถตั้งก าลังส่งสูงสุดได้ถึง 31 dBm ท าให้สามารถอ่านได้ในระยะทางไกลถึง 12 เมตร 

สามารถส่งข้อมูลผ่านทาง มาตรฐาน RS232, RS485, Ethernet และ Wiegand 

 เครื่องอ่านบางรุ่นเช่น MR6111E มี Antenna รวมอยู่ในตัว ขณะที่บางรุ่นเช่น MR6134E สามารถ

เพ่ิม Antenna ได้ถึง 4 ตัวโดยใช้ Reader เพียงตัวเดียวท าให้สะดวกในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชนิดอื่นเช่น

วิทยุ  

รายละเอียดของคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอ่านรุ่นต่างๆ สามารถดูได้ที่ ผนวก ใบงาน 1.2 

3. วิทยุรับส่งข้อมูล 

 เนื่องจากด้านประตูหน้าและประตูเขาน้อยไม่มีสัญญาณเครือข่าย การเชื่อมต่อสัญญาณไปยัง 

กทท.รร.จปร. จึงอาศัยวิทยุเป็นตัวรับส่งข้อมูล 

 วิทยุที่เลือกใช้ เป็นรุ่น E32-DTU-1W ซึ่งใช้ความถี่ 433 MHz ก าลังส่ง 1 W รับส่งข้อมูลทาง RS232 

และ RS485 ความเร็วสูงสุด 19.2Kbps  
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ภาพที่ 3. วิทยุรับส่งข้อมูล E32-DTU-1W  

4. ตัวแปลงสัญญาณ Serial to Ethernet Converter 

 ตัวแปลงสัญญาณ Serial to Ethernet Converter ท าหน้าที่แปลงสัญญาณแบบ Serial ที่ได้รับจาก

วิทยุ ผ่านทาง RS232 ให้เป็น Ethernet เพ่ือส่งเข้าโปรแกรม TagSubmitter เพ่ือท าการจัดเก็บในฐานข้อมูล 

 ตัวแปลงสัญญาณ Serial to Ethernet Converter ที่เลือกใช้คือรุ่น USR-K3 ซึ่งสามารถรับข้อมูล

ทาง UART แล้วแปลงให้เป็น TCP/IP โดยสามารถท างานในโหมดที่หลากหลายดังนี้ 

 TCP Server  , TCP Client  ,  UDP Server  ,  UDP Client  ,  HTTPD Client  ,  

websocket 

 

ภาพที่ 4. Serial to Ethernet Converter รุ่น USR-K3 
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5. บอร์ดควบคุม (Controller Board) 

 Controller Board ท าหน้าที่รับข้อมูลจาก RFID Reader แล้วท าการแปลความข้อมูลเพ่ือแสดงผล

บนหน้าจอแสดงผล 

บอร์ดควบคุมที่เลือกใช้ในโครงการคือ STM32F103C8T6 ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือ Arduino 

โดยบอร์ดนี้มีความสามารถท่ีหลากหลายเช่น มี UART จ านวน 3 พอร์ต ท างานที่ความเร็ว 72 MHz และ

สามารถใช้งานได้กับไฟเลี้ยง 3.3 หรือ 5 V  

 

ภาพที่ 1.7 บอร์ดควบคุมรุ่น STM32F103C8T6 

6. หน้าจอแสดงผล 

ในโครงการนี้ใช้หน้าจอสองรุ่นในการแสดงเลขทะเบียน 

 ET-CNT6 ใช้แสดงผลที่ประตูหลัก 

 MRT-DISP4-100 ใช้แสดงผลที่ประตูเขาน้อย 
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ET-CNT6 สามารถแสดงได้ 6 หลัก มีความสูง 115 มม.  เชื่อมต่อข้อมูลแบบ RS232 มีความสว่างที่

สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลถึง 50 เมตร 

ส่วน  MRT-DISP4-100  มีความสูง 100 มม.  เชื่อมต่อข้อมูลแบบ RS485 มีความสว่างน้อยกว่า ET-

CNT6 แต่มีขนาดเล็กกว่า สามารถติดตั้งที่เสาประตูด้านเขาน้อยได้ 

 

ภาพที่ 6.1 หน้าจอแสดงผลรุ่น ET-CNT6 

 

ภาพที่ 6.2 หน้าจอแสดงผลรุ่น MRT DISP4-100 

7. เซอฟ์เวอร์ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าออกของยานพาหนะรร.จปร. 

เซอฟ์เวอร์ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าออกของยานพาหนะ รร.จปร. ท าหน้าที่สามประการดังนี้ 

1. เป็นฐานข้อมูลที่บันทึกข้อมูลการเข้าออกและข้อมูลอื่นๆทั้งหมดที่เก่ียวข้อง 

2. เป็น Web Application Server ที่ให้บริการการเรียกดูข้อมูลผ่านทางเว็บบราวเซอร์ 

3. เป็นเครื่องที่ให้โปรแกรมส่งข้อมูลการเข้าออกของยานพาหนะเข้าสู่ฐานข้อมูลท างาน 
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 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.จปร. ได้ด าเนินการจัดท าเครื่องเซอเวอร์เสมือน (Virtual Server) โดยมี

คุณลักษณะดังนี้ 

 ขนาด RAM : 6GB 

 ขนาดของ Drive C: 60 GB 

 ขนาดของ Drive D: 60 GB 

 IP Address : 10.134.64.110 

 ระบบปฏิบัติการ : Windows Server 2012 

 ดังรายละเอียดในภาพที่ 1.10 

 

ภาพที่ 7. คุณลักษณะของเครื่องเซอเวอร์ VEELS 
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  อุปกรณ์การทดลอง/อุปกรณ์สื่อการสอน 

1. แท็ก RFID            10 ใบ 
2. เครื่องอ่าน RFID        1 ชุด 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าป้อมยาม      1 ชุด 
4. เครื่องอ่าน RFID และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกนัน้ าและเคลื่อนย้ายได้ทั้งชุด  1 ชุด 
5. อุปกรณ์แปลงสัญณาณแบบ Serial To Ethernet    1 ชุด 
6. อุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลระยะไกล      1 ชุด 

 
   ล าดับขั้นการทดลอง 
1. ให้ นนร. ศึกษาคู่มือของอุปกรณ์สื่อการสอน ทั้ง 6 ชิ้น ที่เตรียมไว้ให้ และ ค้นคว้าเพ่ิมเติมผ่านอินเตอร์เนต 
2. อภิปราย วิเคราะห์ ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม แล้วบันทึกข้อมูลลงในตารางที่1  
 
ตารางท่ี1. การวิเคราะห์การท างานของอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยี RFID กรณี รร.จปร.  

อุปกรณ์หลักของระบบฯ 
การวิเคราะห์การท างานและการส่งต่อข้อมูล 

ตัวแปรอินพุท ตวัแปรเอาท์พุท 
การประมวลผล/การ

ด าเนินการ 

แท็ก RFID  
 

 
 

เครื่องอ่าน RFID  
 

 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ประจ า
ป้อมยาม 

 
 

 
 

เครื่องอ่าน RFID และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบกันน้ าและ
เคลื่อนย้ายได้ทั้งชุด 

 
  

อุปกรณ์แปลงสัญณาณแบบ 
Serial To Ethernet 

 
 

 
 

อุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูล
ระยะไกล 
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   ค าถาม 
1. จงอธิบายการอ่าน/การเขียน ข้อมูลให้ แท็กรุ่น UHF  RFID Chip รุ่น Alien-H3 ที่ใช้กับระบบรักษาความ
ปลอดภัย เทคโนโลยี RFID ของ รร.จปร. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2. จงให้เหตุผลของการเลือกใช้ Tag Reader รุ่น MR6111E  และ MR6134E ที่ติดตั้ง ณ. ประตูหลัก(ใกล้ 
รร.ปิยะชาติ ฯ) และ ประตูเขาน้อย ตามล าดับ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
3. จงให้เหตุผลของการเลือกใช้ วิทยุรับส่งข้อมูล E32-DTU-1W ร่วมกับ Tag Reader รุ่น MR6111E  และ 
MR6134E ถ้าเลข IP ของ Tag Reader ทั้ง 4 ตัวคือ 
ล าดับที่ ประตทูี่ติดตั้ง รุ่น IP Address 
1 ประตูหลัก ขาเข้า (ใกล้ รร.ปิยะชาติ ฯ) MR6111E 192.168.1.201 
2 ประตูหลัก ขาเข้า  MR6111E 192.168.1.202 
3 ประตูหลัก ขาออก  MR6111E 192.168.1.203 
4 ประตูเขาน้อย MR6134E 192.168.1.205 
และอธิบายการเชื่อมต่อระหว่าง Tag Reader และ วิทยุรับส่งข้อมูลดังกล่าวโดยสังเขป 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 



19 
 

   

ใบงาน 
1-2 

การใช้งานอุปกรณ์หลักของระบบการรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีRFID หน้าที ่
9 

   

 

  สรุปผลการทดลอง   

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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  วัตถุประสงค์ 
 1. อธิบายหลักการ อ่าน/เขียน แท็ก RFID Chip รุ่น Alien-H3 โดยใช้ UHF RFID Reader รุ่น 
MR6021A  
 2. สามารถ อ่าน/เขียน แท็ก RFID Chip รุ่น Alien-H3 โดยใช้ UHF RFID Reader รุ่น MR6021A 
โดยใช้โปรแกรม H-tag และ RS232 port ได ้   
 
  ทฤษฎี (www.rfid.co.th/knowledge/79-rfid-reader-tag?lang=en) 
RFID Tag แบบ Passive  

RFID  Tag ชนิด  Passive  ไม่มีแหล่งพลังงานในตัวเอง  ในการส่งข้อมูลนั้น  RFID Tag  ประเภทนี้
จะอาศัยพลังงานจากเครื่องอ่าน  เพ่ือให้ตนเองมีพลังงานในการส่งข้อมูลกลับไปให้กับเครื่องอ่านเนื่องจาก  
Tag  ประเภทนี้ไม่มีแผงวงจรใดๆ  และพลังงานใดๆ  ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานไม่มีการ
หมดอาย ุโดยทั่วไป Tag  ลักษณะนี้ เหมาะสมกับการใช้งานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวยส าหรับการ
อ่านข้อมูลด้วยระบบบาร์โค้ด  เช่น  ในอุณหภูมิสูง  หรือสภาพน้ ากรด  

 
ภาพที่1 โครงสร้าง Passive RFID Tag 

 
 ในการส่งข้อมูลระหว่าง  RFID  Tag ชนิดนี้กับเครื่องอ่าน  เครื่องอ่านจะเป็นส่วนที่เริ่มส่งข้อมูล
ก่อน  เมื่อ  Tag  ได้รับข้อมูลจากเครื่องอ่าน  ก็จะส่งข้อมูลกลับไป  Passive tag จะมีขนาดเล็ก   และราคา
ถูกว่า   Active Tag   โดยหลัก  Passive  Tag จะประกอบด้วย  ไมโครชิป  และเสาอากาศ  ไมโครชิป จะ
ประกอบด้วย ส่วนส าคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ส่วนแรกคือ ส่วนที่เป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการแปลงไฟ
แบบ ACจากเสาอากาศของเครื่องอ่าน  มาเป็นไฟแบบ DCเพ่ือใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของ Tag   ส่วนที่สองคือ
ส่วนที่ท าหน้าที่ในการแปลงสัญญาณ ที่เรียกว่า  Modulator  ท าหน้าที่แปลงสัญญาณจากเครื่องอ่าน  และส่ง
ข้อมูลกลับให้เครื่องอ่าน  อีกส่วนคือส่วนที่ท าหน้าที่ในการก าหนด  Protocol  ในการสื่อสารข้อมูลระหว่าง 
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เครื่องอ่านกับ Tag เรียกว่า  ส่วน  Logic  และท้ายที่สุดคือส่วนที่เป็นหน่วยความจ า  เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับเก็บ
ข้อมูล  ซึ่งโดยปกติจะมีการเก็บข้อมูลเป็น  Block ดัง ภาพที่1 
 เสาอากาศเป็นส่วนที่ใช้การน าพลังงาน (ไฟฟ้า) จากเครื่องอ่าน เพื่อให้ Tag มีพลังงานในการส่งและ
รับข้อมูลจากเครื่องอ่าน  เสาอากาศของ RFID Tag  มีขนาดใหญ่กว่าชิปอย่างมาก  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  การ
ออกแบบเสาอากาศของ  RFID Tag  เป็นปัจจัยส าคัญมาก เนื่องจากมีผลต่อระยะการอ่าน  และมุมในการ
อ่าน  ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบเสาอากาศมีหลายปัจจัย  ตัวอย่างเช่น 

  ระยะการอ่านระหว่าง   RFID Tag  กับเครื่องอ่าน 
  มุมในการอ่านระหว่าง   RFID Tag  กับเครื่องอ่าน 
  วัสดุที่ใช้ในการท า 
  ความเร็วในการอ่าน 
  สภาพแวดล้อมในการอ่าน 
  ลักษณะเสาอากาศของเครื่องอ่าน 

 
การสื่อสารกันระหว่างเครื่องอ่าน (RFID Reader) กับ RFID Tag  
 การสื่อสารกันระหว่างเครื่องอ่าน(RFID Reader) กับ RFIDTag นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของ Tag  ก่อนที่
กล่าวถึงรายละเอียดของการสื่อสารในแต่ละแบบ  อาณาเขตระหว่างเสาอากาศของเครื่องอ่านสามารถส่ง
สัญญาณคลื่นวิทยุได้ระยะสั้น เรียกว่า  Near Field  ส่วนบริเวณที่ไกลออกไปเรียกว่า   Far Field  โดยปกติ 
Passive RFID ที่ใช้คลื่นความถี่  LF และ  HFจะติดต่อสื่อสารกับเครื่องอ่านในบริเวณที่เรียกว่า  Near 
Field   ในขณะที่คลื่นความถี่  UHFหรือสูงกว่า  จะติดต่อสื่อสารกับเครื่องอ่านในบริเวณ  Far Field   ดังนั้น
จะเห็นได้ว่า RFID Tagที่สื่อสารในบริเวณ Far Field สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ในระยะที่ไกลกว่า 
 การสื่อสารระหว่างเครื่องอ่าน (RFID Reader) กับ  Tag นั้นจะมีอยู่สองลักษณะคือ  การอ่าน  และ
การบันทึกข้อมูล การอ่านสามารถที่จะอ่านพร้อมกันหลาย Tag  ได้ในเวลาเดียวกัน  หรือที่เรียกว่า  Tag 
collision  เมื่อมี  Tag มากกว่าหนึ่ง  Tag  ส่งสัญญาณกลับมาพร้อมกันให้กับเครื่องอ่าน (RFID Reader) 
เครื่องอ่าน (RFID Reader) จ าเป็นต้องมี Protocol  เพ่ือใช้ในการสื่อสารกับสัญญาณเหล่านั้น  เพ่ือมิให้เกิด
ความสับสนในการสื่อสาร  Protocol ที่ใช้ในการสื่อสารเรียกว่า Anti-Collision ปัจจุบันมีอยู่สอง  Protocol 
ทีม่ีการใช้การอย่างแพร่หลาย  คือ ALOHA ส าหรับคลื่นวิทยุ HF และ Tree Walking ส าหรับคลื่นวิทยุ UHF 
  นอกเหนือจากประเด็นที่กล่าวมา  การสื่อสารระหว่างเครื่องอ่าน (RFID Reader) กับ  Tag  ที่ดีควร
จะท าให้เกิด ความแม่นย าในการอ่าน (Read Robustness) สูง  ความแม่นย าในการอ่าน  หมายถึงจ านวนครั้ง
ที่สามารถการอ่านTag ได ้ เมื่อ  Tag  นั้นอยู่ในบริเวณการอ่าน  (Read Zone)   ระบบอาร์เอฟไอดีที่ดีจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถอ่าน  Tag  ได้ตลอดเวลา  ปัจจัยที่มีผลอย่างยิ่งต่อการอ่าน  คือ 
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 ระยะเวลาที่  Tag  อยู่ในบริเวณการอ่าน (Read Zone) ยิ่ง Tag  อยู่ในบริเวณการอ่านน้อย

แค่ไหน  ความสามารถในการอ่านก็สั้นลงตามไปด้วย 
 จ านวน  Tag  ที่อยู่ในบริเวณการอ่านก็มีผลต่อเนื่องจากว่า  จ านวน  Tag ที่มีมาก  ก็มีผลให้

สามารถให ้ Tag  ได้น้อยลง 
  ในกรณีของการบันทึกข้อมูลลงไปใน   Tag  นั้น การบันทึกข้อมูลจะใช้เวลานานกว่าการ

อ่าน  เพราะว่าการเขียนจะมีกระบวนการท างานที่มากกว่า  ได้แก่  การยืนยัน  Tag  การลบ
ข้อมูลเดิม  การบันทึกข้อมูลใหม่  และการยืนยันอีกครั้ง  ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลที่บันทึกลงไป
ใน  Tag  จะมีลักษณะเป็นบล๊อก  ซึ่งมีผลท าให้การท างานมีขั้นตอนเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้นการ
บันทึกข้อมูลหนึ่งลงไปใน  Tag  จะใช้เวลามากกว่าการอ่านข้อมูล  ท้ายที่สุดการบันทึกข้อมูล
ลงใน  RFID Tag จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมี  Tag  เพียง  Tag  เดียวอยู่ในบริเวณที่บันทึก
ข้อมูล  มิฉะนั้นการบันทึกข้อมูลอาจจะบันทึกข้อมูลลงใน Tag ผิด Tag ที่ต้องการ 
 

เสาอากาศของเครื่องอ่าน (RFID Reader) 
 เครื่องอ่าน (RFID Reader) ติดต่อสื่อสารกับ Tag โดยผ่านทางเสาอากาศของเครื่องอ่าน (RFID 
Reader) ซึ่งอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่แยกออกจากเครื่องอ่าน (RFID Reader) และต่อเชื่อมกับเครื่องอ่าน (RFID 
Reader) โดยผ่านทางสายเคเบิล   หรือเป็นลักษณะที่รวมเข้ากับเครื่องอ่านเป็นอุปกรณ์เดียวกัน  ในกรณีที่เสา
อากาศเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านโดยสายเคเบิล   ระยะห่างจากเครื่องอ่านกับเสาอากาศจะมีจ ากัด อยู่แค่ 6 ถึง 
25  ฟุต   เครื่องอ่านหนึ่งเครื่องอ่านสามารถท่ีจะต่อเชื่อมกับเสาอากาศได้ถึง 4 เสาอากาศ  
ขอบข่ายของเสาอากาศเครื่องอ่าน  (Antenna Footprint) 
 ขอบข่ายของเสาอากาศจะเป็นตัวก าหนดอาณาเขตการอ่าน   (Read Zone)  โดยทั่วไปขอบข่ายของ
เสาอากาศมีรูปทรงเป็นสามมิติ  คล้ายกับลักษณะของบอลลูน  ที่พุ่งตรงออกจากเสาอากาศ (เหมือนรูป
ด้านล่าง)  บริเวณในส่วนที่พุ่งออกมานั้น  จะเป็นบริเวณท่ีเครื่องอ่านสามารถอ่านได้ดีที่สุด ภาพที่2 

 
ภาพที่2 บริเวณท่ีเครื่อง RFID Tag Reeader สามารถอ่านได้ดีที่สุด 
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 แต่ในความเป็นจริง ขอบข่ายการอ่านนั้นมิได้เป็นรูปแบบที่กล่าวไว้ข้างต้น   การอ่านของเครื่องอ่าน
บ่อยครั้งที่จะมีรูปแบบที่มิ ได้ เป็นมาตรฐานเช่นนั้นท าให้เกิดบริเวณที่ เครื่องอ่านไม่สามารถอ่านได้
เรียกว่า   Dead Zone  ดังเช่น ภาพที3่ 

 
ภาพที่3 บริเวณท่ีเครื่อง RFID Tag Reader ไมส่ามารถอ่านได้ 

 
 ดังนั้น  เมื่อ Tag อยู่ในบริเวณที่คลื่นวิทยุของเครื่องอ่านครอบคลุมถึง  แต่  Tag  มีการเคลื่อนไปสู่
บริเวณ  Dead Zone  Tag ดังกล่าวก็จะไม่สามารถที่จะอ่านได้  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาถึงขอบเขตการ
อ่านของเสาอากาศ  ก่อนที่จะมีติดตั้งเสาอากาศของเครื่องอ่าน 
 
  อุปกรณ์การทดลอง/อุปกรณ์สื่อการสอน 

1. แท็ก RFID  Chip รุ่น Alien-H3        3 ใบ 
2. เครื่องอ่าน RFID รุ่น MR6021A และ โปรแกรม Mark Trace   1 ชุด 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์  และ โปรแกรม H-Term     1 ชุด 
4. RS232 to USB Adapter  และ Driver      1 ชุด 

 
   ล าดับขั้นการทดลอง 
1. ให้ นนร. ติดตั้ง โปรแกรมเขียน/อ่านขอ้มูล H-Term บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. ให้ นนร. ติดตั้ง Drive ส าหรับ RS232 to USB Adapter  รุ่น ET-USB/RS232 Mini โดยใช้ Driver USB  
    V2.08.24.rar รายละเอียดตามคู่มือจาก http://www.etteam.com/download.html 
3. ติดตั้ง RS232 to USB Adapter บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้ Port COM4 แทน RS232 และ bond  
    Rate ที่ 115 Kbps 
4. เชื่อมแหล่งจ่ายไฟตรง ขนาด 9V , 3A  แก่เครื่องอ่าน RFID รุ่น MR6021A ให้ตรงตามสายไฟที่คู่มือก าหนด 
   ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่4 การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟตรง ตามคู่มือของ RFID Reader MR6021A 
 
5. เชื่อมเครื่องอ่าน RFID รุ่น MR6021A กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านช่อง RS232 ดังภาพที5่ 
 

 
 

ภาพที่5 การเชื่อม RFID Reader MR6021A กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน RS232 to USB Adapter 
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7.  กรณีใช้งานผ่านWeb page เปิดโปรแกรม Mark Trace เพ่ือก าหนดค่าให้แก่เครื่องอ่าน RFID รุ่น   
    MR6021A  โดยตั่งค่า IP Address เป็น 192.168.1.206 และค่าอ่ืนๆเช่นระดับความแรงในการอ่าน/เขียน   
    ดังแสดงในภาพที่6 
 

    
 

ภาพที่6 การตั้งค่าเครื่องอ่าน RFID Reader MR6021A 
 
8.  เตรียม RFID Tag ที่ใช้ Chip รุ่น Alien-H3  โดยให้ทดลองอ่าน/เขียนและลบข้อมูล ในส่วนของหน่วย  
    ความจ าที่แตกต่างกัน(อ้าวอิงข้อมูลจาก Datasheet ของ ALIEN-HiggsTM-3) และบันทึกค่าการทดลองลง 
    ในตารางที1่ โดยใช้โปรแกรมH-term และคู่มือการใช้งานอยู่ในเมนู Help กรณีใช้งานผ่าน RS232 ดัง 
    แสดงในภาพที่7 
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ภาพที่7.1 การวางแท็กลงบนเครื่องอ่าน/เขียน RFID   
 
หมายเหตุ  การตั้งค่าก าลังส่งของ RFID Reader ได้ ๓ ระดับคือ High, Medium และ Low สามารถท าได้โดย
ใช้โปรแกรมMark Trace โดยการตั้งค่าก าลังส่งที่ต่ าเกินไปอาจจะท าให้ไม่สามารถอ่าน/เขียน RFID ในระยะที่
ต้องการได้  ขณะเดียวกันการตั้งค่าก าลังส่งที่สูงเกินไปอาจจะไปอ่าน/เขียน Tag ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโดย
บังเอิญ  
 

 
 

ภาพที่7.2 การอ่าน/เขียน แท็ก โดยใช้โปรแกรมH-term ร่วมกับเครื่องอ่าน/เขียน RFID   
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ตารางท่ี1. การทดลองอ่าน/เขียน ค่าขนาด 16 bit คือ 0000h และ FFFFh ลงในหน่วยความจ าต่างๆ 
Bank Addresss Description  Write Read 
User 00h - 1FFh User (NVM: Non-volatile memory)   
TID 60h - BFh Device Config.  (ROM , NVM )   
 20h - 5Fh Unique Tag ID (NVM )   
 00h - 1Fh TID EPC (ROM)   
EPC 20h - 7Fh EPC # (NVM )   
 10h - 1Fh EPC – PC (NVM )   
 00h - 0Fh EPC – CRC (RAM )   
Reserved 20h - 3Fh RES-Access Password, EPC optional   
 00h - 1Fh RES-Kill Password (NVM )   
 
   ค าถาม 
1. จงอธิบายการอ่าน/การเขียน ข้อมูลลงในหน่วยความจ าส่วนต่าง ๆของ แท็กรุ่น UHF  RFID Chip รุ่น  
   Alien-H3 มีประโยชน์ความแตกต่างกันอย่างไร 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. จงให้เหตุผลของการเลือกใช้โปรแกรม Mark Trace และ โปรแกรม H-Term กับเครื่อง RFID Readder รุ่น 
   MR6021A มีข้อพิจารณาท่ีแตกต่างกันอย่างไร    

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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3.  การอ่าน  Tag  ระยะการอ่าน  ความแม่นย าในการอ่าน  จะข้ึนต่อ  Antenna Polarization  และมุมใน 
    การอ่านของ Tag เป็นอยา่งมาก  ลักษณะของเสาอากาศ ส าหรับคลื่น  UHF  จะมีสองลักษณะคือ Linear  
    polarized  และ  Circular polarized เพราะฉะนั้น RFID Reader รุ่น MR6021A ที่ใช้ในการทดลองม ี
    ลักษณะการวางเสาอากาศแบบใด และ การวางต าแหน่ง Tag (Tag Orientation Arbitrary) แบบใดทีท า 
    ให้ การอ่าน/เขียนได้ดีที่สุด จงอธิบาย 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
  สรุปผลการทดลอง   

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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 เอกสารอ้างอิง 
 

1. Mark Trace Technology, Co., Ltd.  http://marktracerfid.com 

2. Alien Higgs 3 Flexible Memory Configuration  

http://www.alientechnology.com/products/ic/higgs-3/  

3. STM32F103C8T6 board, alias Blue Pill 

https://os.mbed.com/users/hudakz/code/STM32F103C8T6_Hello/  

4. STM32F103C8T6 Blue pill Arduino guide 

https://www.techshopbd.com/uploads/product_document/STM32bluepillarduinoguid

e(1).pdf  

5. E32-DTU-1W  http://www.cdebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=197  

6. Multifunctional Serial to Ethernet converter(Super Port)  

http://www.usriot.com/download/T24/USR-K3-EN.pdf  

7. ET -CNT 6  http://www.etteam.com/product/14B07.html  

     8.   DISP4-100 https://micro-research.co.th/display-with-mcu.html        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marktracerfid.com/
http://www.alientechnology.com/products/ic/higgs-3/
https://os.mbed.com/users/hudakz/code/STM32F103C8T6_Hello/
https://www.techshopbd.com/uploads/product_document/STM32bluepillarduinoguide(1).pdf
https://www.techshopbd.com/uploads/product_document/STM32bluepillarduinoguide(1).pdf
http://www.cdebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=197
http://www.usriot.com/download/T24/USR-K3-EN.pdf
http://www.etteam.com/product/14B07.html
https://micro-research.co.th/display-with-mcu.html


30 
 

ภาคผนวก 
 

คุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบ 

1. MR6111E/ MR6121E Integrated Long Range/Mid Range Reader 

2. Alien-H3 RFID Tag 
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แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทัพบก 
ชื่อส่วนราชการ : รร.จปร. หน้าที่ : ๑ /๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

การผลิตนายทหารสัญญาบัตร
หลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 

ผู้สนใจใช้เป็นแนวทางเพ่ือการ
เรียนการสอนในวิชา 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ร้อยละความส าเร็จของการผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็น
ผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบกตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ร้อยละ ๙๐ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ ในการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยRีFID เพื่อการรกัษา
ความปลอดภัย  

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ  
แผนการจัดการความรู้ 
แผนที่ ๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นเพื่อการแขง่ขนัอากาศยานอัตโนมัติ   
                           
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้:  ๑. กวฟ.ฯ สกศ.รร.จปร. เคยได้รับทุนวิจัยจาก กทพ.รร.จปร.ด้านการพัฒนา และด าเนินการจนประสบผลส าเร็จ 
 ๒. สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID เพ่ือการรักษาความปลอดภัย 
                                  
ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : ร้อยละความส าเร็จของการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบกตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ผู้ทบทวน : .        พ.อ.                                                                              ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ : .         พล.ท.                                                                             ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ  (CEO) 

   (                                                           ) 

   (                                                            ) 



 



แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action) 

ชื่อส่วนราชการ     กวฟ.สกศ.รร.จปร. หน้าที่    /๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นเพื่อการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ  

ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จของการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบกตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู้ 

- สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันระดมสมองเพ่ือค้นหา
ความรู้ที่พึงประสงค์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีRFID เพ่ือ
การรักษาความปลอดภัย 
๑.๑ จัดท าแผนงาน คือ โครงการวิจัยระบบรักษา 
      ความปลอดภัยเทคโนโลยี RFID โดย กวฟ.ฯ 
๑.๒ ก าหนดหัวข้อ คือ คู่มือการศึกษาและทดลอง 
      ใชชุ้ดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ประกอบ 
      วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (EE4405) 

 
ต.ค. ๖๐ 

ถึง 

ม.ค. ๖๑ 

 

 

จ านวน KM 

TEAM 

 

๔ คน 

 

KM team ๕ คน 

 

COP 

 

กวฟ.ฯ 

 

๒.สื่อสาร 

๓.กระบวนการ 

 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 

๒.๑ จัดท าแผนการจัดการความรู้(KM Action  

      Plan) คือ แบบฟอร์มที่ ๑ และแบบฟอร์ม 

      ที่ ๒ พร้อมทั้งรวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง  

     ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการวางแผนต่อไป 

ก.พ. ๖๑ 

ถึง 

มี.ค. ๖๑ 

 

 

จ านวน

แหล่งข้อมูล 

๒ แหล่ง แหล่งข้อมูล ๔ แหล่ง 

๑. ชุมชนผู้เชียวชาญและ 
    ชุมชนนักปฏิบัต ิ
๒. เว็ปไซต์ 
๓. ประสบการณจริงจาก 
    การวิจัย 

COP กวฟ.ฯ. ๑.ปรับพฤติกรรม 

 ๓.กระบวนการ 

  ๕.การวัดผล 

  ๖.การชมเชย 

 

๑ 



๓ 

ชื่อส่วนราชการ     กวฟ.สกศ.รร.จปร. หน้าที่    /๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นเพื่อการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ  

ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จของการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบกตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการ 
      ความรู้ สร้าง/แสวงหา ชุมชนผู้เชี่ยวชาญ  
      และชุมชนนักปฏิบัติ 
 

  

๓ การจัดความรู้ให้ระบบ 

๓.๑ ส ารวจข้อคิดเห็นของทีมนักวิจัย 

๓.๒ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสอบถาม/ 
     บันทึก ความรู้และประสบการณ์จากชุมชน 
     ผู้เชี่ยวชาญและชุมชนนักปฏิบัติ  
๓.๓ ด าเนินการเขียนคู่มือการศึกษาและทดลอง 

      ใช้ชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 

มี.ค. ๖๑ 

ถึง 

พ.ค. ๖๑ 

 

จ านวนข้อมูลที่

สังเคราะห์ 

๑ กลุ่มข้อมูล ๑. หลักการใช้งาน     
    เทคโนโลยRีFIDและการ 
    สื่อสารข้อมูลผ่านวิทยุ  
    และWeb page  

๒. ปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้น  
    และทันสมัย เหมาะแก่ 

    การใช้งานในวิชาปฏิบัติ 

COP และ การจัด

มุมความรู้ 

(Knowledge 

Corner)  

กวฟ.ฯ. ๒.สื่อสาร 

๓.กระบวนการ 

๔.การฝึกอบรม 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

๔.๑ KM team ตรวจสอบความถูกต้องในข้อ ๓.๑   
     ๓.๓ เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดเบื้องต้น 
๔.๒ น าข้อมูลไปขอรับค าปรึกษากับ ชุมชนผู้เชียว 
     ชาญ และชุมชนนักปฏิบัติใน รร.จปร.  

พ.ค. ๖๑ 

ถึง 

ก.ค. ๖๑ 

 

จ านวนผู้เชียว

ชาญของหน่วยที่

ให้ค าปรึกษา 

๓ คน ผู้เชียวชาญ 

๑. จาก กวฟ. สกศ.รร.จปร. 
๒. จาก กวล. สกศ.รร.จปร. 
 
 

ระบบพ่ีเลี้ยง  

(Mentoring 

System) 

กวฟ.ฯ  ๑.ปรับพฤติกรรม 

  ๓.กระบวนการ 

  ๕.การวัดผล 

 

๒ 



ชื่อส่วนราชการ     กวฟ.สกศ.รร.จปร. หน้าที่    /๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นเพื่อการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ  

ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จของการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบกตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๔.๓ จัดรูปแบบเอกสารKMใหเ้ป็นมาตรฐานและ 
     แนวทางเดียวกัน ตามข้อพิจารณาในข้อ ๔.๒ 

๕ การเข้าถึงความรู้ 

๕.๑ น าข้อมูลมาจัดรูปแบบเพื่อท าการเผยแพร่ 
      ในส่วนภายใน สกศ.รร.จปร.และผู้ที่สนใจใน 
      กองทัพบก 
๕.๒ พัฒนาและออกแบบ ช่องทางแลกเปลี่ยน 
     เรียนรู้ และช่องทางการสืบค้นความรู้แบบ 
     ใหม่ๆ 
 

ก.ค. ๖๑ 

ถึง 

ส.ค. ๖๑ 

 

ช่องทางการ

เข้าถึงข้อมูล 

๒ ช่องทาง ช่องทาง 

๑. Intranet และ LineTM 

๒. E-Learning 

- ฐานความรู้ 

(Knowledge 

Pages) 

สกศ.รร.จปร. ๑.ปรับพฤติกรรม 

๓.กระบวนการ 

๕.การวัดผล 

 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

๖.๑ น าคู่มือการศึกษาและทดลองใช้ชุดทดลอง 

      เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ไปประกอบการสอน 

      ในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์(EE4405) 

๖.๒ จัดท าตัวบ่งชี้เพ่ือประเมินผลการจัดการความ 
     รู้ที่เหมาะสม เช่น จ านวนครั้งในการเข้าชม  

ส.ค. ๖๑ 

 

จ านวนผู้แทน

หนว่ยที่เข้าร่วม

การสัมมนา 

จ านวน ๕ คน 

 

ผู้แทนหน่วย นขต. รร.จปร. 

หรือ ผู้ที่สนใจ  

 

-การจัดเวทีแลก 

 เปลี่ยนเรียนรู้ 

(Knowledge 

Sharing Forum) 

สกศ.รร.จปร.  ๑.ปรับพฤติกรรม

๒.การสื่อสาร 

๓.กระบวนการ 

  ๕.การวัดผล 

  ๖.การชมเชย 

 

๔ 

๓ 



๕ 

ชื่อส่วนราชการ     กวฟ.สกศ.รร.จปร. หน้าที่    /๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นเพื่อการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ  

ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จของการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบกตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

     จ านวนข้อมูลที่ทันสมัยที่เพ่ิมเติม จ านวนครั้ง 
     ในการตอบปัญหาข้อเสนอแนะ 

  

 

๗ ๗.๑ การเรียนรู้ 

- จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร นขต.รร.จปร./   

  KM TEAM (ท่ีจะเป็นวิทยากรให้ค าแนะน า 

  ต่อไป) 

- เผยแพร่ในสื่อต่างๆ เช่น วารสารวิชาการ,  

  วารสารเสนาศึกษา ฯ 

- เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 

- จัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย 

 

 

 

ก.ย. ๖๑ 

ถึง 

ต.ค. ๖๑ 

 

จ า น ว น ผู้ แ ท น

นขต.รร.จปร.ที่

เข้ารับการอบรม 

จ านวนช่องทาง 

การเผยแพร ่

๑๐ คน 

 

 

๔ ช่องทาง 

๑๐ คน 

 

 

ช่องทางการเผยแพร่ 

๑. Internet E-Learning 
๓. เอกสารคู่มือการศึกษา  

    และทดลองใช้ชุดทดลอง 

    เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี  

 

 

 

ระบบพ่ีเลี้ยง  

(Mentoring 

System),เทคนิค

การเล่าเรื่อง(Story 

Telling),การจัดเก็บ 

ความรู้และวิธี

ปฏิบัติที่เป็นเลิศใน

รูปของเอกสาร 

สกศ.รร.จปร.   ๑.ปรัพฤติกรรม 

๒.การสื่อสาร 

๓.กระบวนการ 

๔.การฝึกอบรม 

๕.การวัดผล 

 

 
 

 
๗.๒ การยกย่อยชมเชย 

  
ต.ค. ๖๑ 

 
จ านวนรางวัล 

 
 - รางวัล 

 
ผู้แทน นขต.รร.จปร.ที่เข้า 

 
การประเมิน 

 
รร.จปร. 

 
๖.การชมเชย 

๔ 



ชื่อส่วนราชการ     กวฟ.สกศ.รร.จปร. หน้าที่    /๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)  :  ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นเพื่อการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ  

ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จของการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบกตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

- จัดนิทรรศการKM ปี ๖๑ และการประกวด KM  
  ดีเด่น ปี ๖๑ 

รับการอบรม ใน ๗.๑ 

ผู้ทบทวน : ....พ.อ.............................................................................................................................  

 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ  : พล.ท.....................................................................................................  
 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 

(                             ) (                           ) 

๕ 
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