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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้นําเสนอการประยุกตใชระบบ RFID รวมกับฐานขอมูล Anto สําหรับการจายเงินอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

ระบบที่ทําการออกแบบนั้น จะทํางานที่ความถ่ีวิทยุยาน 13.56 MHz โดยโครงสรางของระบบจะถูกแบงออกเปน 3 สวน

หลักๆ ดังนี้คือสวนที่หนึ่ง Tag RFID สวนที่สองเปนภาคอานขอมูลและสวนประมวลผลสัญญาณซึ่งประกอบดวยโมดูลเคร่ือง

อาน ถูกเชื่อมตอเขากับไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อทําหนาที่ประมวลผลและแสดงคาผลลัพธ ไมโครคอนโทรลเลอรตออยูกับ

สวนโมดูล WiFi ที่ 2.4 GHz เพื่อจะสงขอมูลที่ไดจากการอาน Tag ไปยังสวนที่สาม คือฐานขอมูลชนิด Anto ที่ออกแบบไว

รองรับการเก็บขอมูลไมนอยกวา 200 ผูใชงาน จากการจําลองที่ศึกษาและทดสอบพบวาระบบตนแบบ ทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ไมมีขอผิดพลาด สามารถนําไปพัฒนาใชกับระบบใชจายเงินอิเล็กทรอนิกสได 

คําสําคัญ:  เงินอิเล็กทรอนิกส   ระบบ RFID   ฐานขอมูล Anto 

Abstract 

This paper presents the application of RFID system with Anto database for electronic money payment. 

The system is designed at the frequency of 13.56 MHz. The system scheme was divided into 3 main parts that 

consist of the first part is the transponder tag. The second part is the reading, processing and display unit that 

comprise of the RFID reader and microcontroller. Microcontroller is connected to the 2.4 GHz WiFi module    

in order to send data to the third part. The third part, Anto database that is designed for data collection of not 

less than 200 data IDs. According to the experimental results, the prototype system can work effectively 

without any error that can be used to develop for the e-money system. 
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1. ที่มาและความสําคัญ 

เงินอิเล็กทรอนิกสหรือที่รูจักในชื่อ Electronic Money หรือ e-Money คือการเชื่อมตอระหวางเงินจริงเขากับอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทไรสาย อินเทอรเน็ต บัตรเติมเงิน ซึ่งแบงการใชงานเปนสองประเภท คือการชําระเงินลวงหนา 

(Pre - paid) ดวยเงินอิเล็กทรอนิกสโดยถือเปนนวัตกรรมทางการเงินอยางหนึ่งที่มีการพัฒนาจากเงินสดที่ใชกันปกติ มาเปน

บัตรแข็งหรือบัตรพลาสติก [1] ในปจจุบันพบวามีเงินอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบ เชน บัตรโดยสารรถไฟฟา (Rabbit 

Card) บัตรโดยสารรถไฟฟาใตดิน (M Card) บัตรเติมเงินซื้อชั่วโมงอินเทอรเน็ต กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส โดยมีการใช

                                                           
*Corresponding auther, e-mail:  sanya.sam@rmutr.ac.th 



 

 

เทคโนโลยีที่เรียกวา Radio Frequency Identification (RFID) ซ่ึงการชําระเงินผานชองทางของเงินอิเล็กทรอนิกสนั้น

สะทอนถึงนโยบายประเทศไทย 4.0 และการผลักดันเขาสูการเปนสังคมที่ไมใชเงินสดในประเทศ (Cash less Society) [2] 

บทความวิจัยนี้นําเสนอการประยุกตใชระบบ RFID รวมกับฐานขอมูล Anto สําหรับการจายเงินอิเล็กทรอนิกส ระบบ

ตนแบบสามารถกําหนดรหัสผานเพื่อความปลอดภัยในแตละ Tag ID ซึ่งทํางานที่ความถ่ี 13.56 MHz ชวยเพิ่มความสะดวก

รวดเร็วถูกตองแมนยํา งายตอการจัดการบริหาร [3] จากการทดสอบพบวาระบบตนแบบ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมมี

ขอผิดพลาด โดยหัวขอที่อธิบายในงานวิจัยนี้ ประกอบดวย หัวขอที่ 2 วิธีการดําเนินงานวิจัย หัวขอที่ 3 ข้ันตอนการ

ดําเนินการวิจัย 4 การทดสอบและผลการทดสอบและสดุทายเปนการสรุปผลการวิจัย 

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 การออกแบบระบบการชําระเงินแบบอัตโนมัติดวย RFID 

 ข้ันตอนการออกแบบและอุปกรณที่ใชสําหรับข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ระบบการชําระเงินแบบอัตโนมัติดวย RFID มี

รายละเอียดดังตอไปนี้คือ 

อุปกรณที่ใชในการออกแบบระบบ 

1. โมดูลสําหรับอานขอมูลและ Tag RFID 

2. บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Mega 2560 

3. โมดูล Wi-Fi ESP8266 

4. จอแสดงผล LCD 

5. Keypad ไวสาํหรับปอนขอมลู 

6. ฐานขอมูล Anto เพื่อเปนสื่อกลางในการสื่อสาร 

 

Radio Frequency Identification (RFID) เปนระบบระบุลักษณะของวัตถุดวยคลื่นความถ่ีวิทยุที่มีวัถตุประสงคหลัก

เพื่อนําไปใชงานแทนระบบบารโคด (Barcode)โดยจุดเดนของ RFID อยูที่การอานขอมูลจากแท็ก (Tag) ไดหลายแท็กแบบไร

สัมผัสและสามารถอานคาไดในสภาพทีท่ัศนวิสยัไมด ีสามารถอานขอมูลไดดวยความเร็วสูงโดยขอมูลจะถูกเก็บไวในไมโครชปิที่

อยูในแท็ก ในปจจุบันไดมีการนํา RFID ไปประยุกตใชงานในดานอ่ืนๆนอกเหนือจากการนํามาใชแทนระบบบารโคดแบบเดิม

เชน ใชในบัตรชนิดตางๆ บัตรสําหรับใชผานเขาออกสถานที่ บัตรที่จอดรถ ระบบกันขโมยในหางสรรพสินคา [4] 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 ขั้นตอนการออกแบบและวิธีดําเนินการ 

ภาพรวมของระบบจะแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ ซึ่งประกอบดวยสวนที่หนึ่ง ภาคสง ภาครับ ซึ่งมีการทํางานตาม รูปที่ 

1 ภาคสง คือ แท็ก RFID รับสัญญาณกระตุนจากภาครับเมื่อมีการแตะบัตรกับเคร่ืองอานแท็ก RFID ขณะเติมเงินหรือชําระ

เงินในแตละคร้ังเพื่อสงสัญญาณใหภาครับไปประมวลผลและทําข้ันตอนตอไป 

ภาครับ คือ เมื่อแตะบัตร RFID กับเคร่ืองอานแท็ก ระบบจะมโีมดูล 2 โมดูลเติมเงินและโมดลูชําระเงินซึง่จะ

ประมวลผลโดยไมโครคอนโทรลเลอรและสงขอมูลไปยงั Server บนฐานขอมูล Anto 



 

 

 
รูปที่ 1 แผงแสดงการทาํงานของระบบชําระเงนิ 

 

จากรูปที่ 2 สามารถแบงการทาํงานออกเปน 3 สวนคือ โมดูล RFID จะรับสัญญาณจาก Tag และสงคาไปยัง Arduino 

เมื่อมีคําสั่งเพิ่มหรือลดจํานวนเงนิ Keypad ก็จะสงคําสั่งตัวเลขไปยัง Arduino เพื่อประมวลผลและแสดงคาผานจอ LCD 

จากนั้น Arduino จะสงคาให NodeMCU (ESP8266) เพื่อสงขอมูลแบบไรสายผานสัญญาณ WiFi ที่ 2.4 GHz ไปยัง

ฐานขอมูล Anto จากนั้นระบบทําการประมวลผลและเก็บคาที ่Server สวนในรูปที่ 3 เปนตัวอยางการใชบัตรหรือ RFID Tag 

สําหรับ e-Money 

 

 
 

รูปที่ 2 หลักการทํางานของการชําระเงินแบบอัตโนมัติดวย RFID 

การใชบัตรหรือ RFID Tag เมื่อผูใชงานจะทําการเติมเงินใหติดตอเจาหนาที่เพื่อทําการเติมเงิน โดยเจาหนาที่จะเพิ่ม

หรือลดจํานวนเงินผานKeypad สั่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร จากนั้นผูใชงานก็สามารถซื้อสินคาตาง ๆ และเมื่อผูใชงานจะ

ชําระเงินก็ชําระงเนที่เคาวเตอรเจาหนาที่จะทําการแตะบัตรและจะลดจํานวนเงินตามสินคาที่ผูใชงานผาน Keypad และสั่งคา

ไปยังไมคอนโครคอนโทรลเลอร และแสดงออกหนาจอ LCD 



 

 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางการใชบตัรหรือ RFID Tag 

3.2 แสดงผังการทํางานแบบมีเงื่อนไข 

 

 

 

รูปที่ 4 Flowchart ของการชําระเงินแบบอัติโนมัต ิ



 

 

จากรูปที่ 4 เมื่อมีการแตะบัตรที่ผานการลงทะเบียนมาแลว ระบบจะจดจําและรูจัก ID ของบัตร จากนั้น ID ของบัตรก็

จะถูกสงเขา Server เพื่อรอการเติมเงินหรือตัดยอดเงิน ในขณะเดียวกันก็จะมีการกดปุมเพื่อเพิ่มหรือตัดจํานวนเงินตามที่

ตองการ และสงขอมูลไปยัง Server ซึ่งขอมูลจํานวนเงินที่เพิ่มเขาไปหรือถูกตัดออกจะแสดงผานหนาจอ LCD จากระบบเมื่อ

แจงชําระเงินและแตะบัตรที่เคร่ืองอานขอมูล คําสั่งขอขอมูลของ ID ก็จะไปแสดงที่ Server ยอดเงินก็จะถูกตัดออกไปตาม

ราคาสินคาสวนยอดเงินคงเหลือก็แสดงที่หนาจอ LCD ในกรณีมีการซื้อคร้ังตอไป ก็จะวนลูปกลับไปยังการแตะบัตรใหมอีกคร้ัง 

ระบบก็จะวนลูปตามข้ันตอนตอนเดิม 

3.3 ระบบตนแบบเพ่ือใชสําหรับการทดสอบ 

การประกอบวงจรของระบบตนแบบ ซึ่งมีอุปกรณหลัก ๆ ประกอบดวย Arduino โมดูล RFID ESP8266 NodeMCU 

Keypad และ จอ LCD ดังแสดงในรูปที่ 5  

 
 

รูปที่ 5 ระบบตนแบบ 

4. ผลและวิจารณ 

ในการทดสอบ ทําการเขาสูระบบของ Anto จากนั้นก็จะมีหนาตางใหเราลงชื่อเขาใชบัญชี ใหทําการใสอีเมลลและ

รหัสผาน กดลงชื่อเขาสูระบบ เมื่อเขาไปแลว ใหไปที่แถบเคร่ืองมือ จากนั้นเลือกเปดฐานขอมูลที่สรางไว ระบบก็จะข้ึน

หนาตาง โดยจะแสดงยอดเงินในบัตร จํานวนเงินที่ไดทําการจายและยอดคงเหลือในบัตรโดยจะแบงการทํางานออกเปน 2 จุด

คือ จุดที่ใชสําหรับแลกเปลี่ยนเงินสดกับบัตรและเพิ่มจํานาวนเงินในบัตร และจุดสําหรับการใชจาย คือจุดที่ใชในการซื้อสินคา

และชําระเงิน 

จากนั้นหนาตางแสดงการเชื่อมตอระหวาง NodeMCU กับ Anto จะข้ึนเมื่อ NodeMCU เชื่อมตอกับ WiFi และพรอม

ที่จะสงขอมูลจาก Arduino ไปยัง Anto ทําการทดลองเพิ่มจํานวนเงิน 100 บาท ใหกับ Card1 โดยทําการกดจํานวนเงินที่ 



 

 

keypad จะแสดงจํานวนที่ทําการกดที่หนาจอ LCD ดังแสดงในรูปที่ 7 และทําการแตะบัตร RFID ขอมูลก็จะถูกสงไปเก็บไวใน 

Anto และจํานวนเงินที่หนาจอ LCD จะหายไป ในกรณีที่นําบัตรที่ไมไดลงทะเบียนมาใช ระบบก็จะไมสามารถอานคาขอมูลได 

 ในการทดสอบระบบ ไดทดลองตัดจํานวนเงิน 20 บาท ของ Card1 โดยทําการกดจํานวนเงินที่ keypad จํานวนที่

ปอนก็จะไปแสดงที่หนาจอ LCD จากนั้นก็แตะบัตรเพื่อสงขอมูลไปยัง Anto ระบบจะทําการประมวลผลและตัดยอดเงิน

ออกไป 20 บาท ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 หนาตางในกรณีเพิ่มเงินเขา Card1 100 บาท 

 

 
รูปที่ 7 หนาตางในกรณีมีการหักเงนิหลังการใชจายออกไป 20 บาท 

 

5. สรุปผลการทดลอง 

บทความวิจัยนี้นําเสนอการประยุกตใชงานระบบ RFID รวมกับฐานขอมูล Anto สําหรับการจายเงินแบบอัตโนมัติ ซึ่ง

ระบบที่ออกแบบ จะทํางานที่ความถ่ีวิทยุยาน 13.56 MHz โครงสรางของระบบจะถูกแบงออกเปน 3 สวนหลักๆ คือ Tag 

RFID สวนที่สองเปนภาคอานขอมูลและประมวลผลสัญญาณซึ่งประกอบดวยโมดูลเคร่ืองอาน ถูกเชื่อมตอเขากับ

ไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อทําหนาที่ประมวลผลและแสดงคา ไมโครคอนโทรลเลอรตออยูกับโมดูล WiFi 2.4 GHz เพื่อที่จะสง

ขอมูลที่ไดจากการอาน Tag ไปยังสวนที่สาม คือฐานขอมูลชนิด Anto ที่ออกแบบไวสําหรับการเก็บขอมูลไมนอยกวา 200 ID  

ผลที่ไดจากการทดสอบระบบ พบวาการชําระเงนิแบบอัตโนมัตดิวย RFID สามารถชาํระเงินไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

มีการประมวลผลผานจอ LCD เมื่อเปรียบเทียบกับการชาํระเงินแบบดั้งเดิมระบบตนแบบสามารถกําหนดรหัสผานเพื่อความ

ปลอดภัยในแตละ Tag ID ชวยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วถูกตองแมนยํา ทาํงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ ไมมีขอผิดพลาด 

สามารถนาํไปพัฒนาใชกับระบบใชจายเงนิอิเล็กทรอนิกสและพัฒนาสูเชิงพาณชิยได 
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