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จะส่งข้อมูลมาบันทึกไว้บน   SD Card    
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ผลการวิจัยพบว่าจากการวิจัยพบว่าระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออกสถานท่ีด้วย
หลักการ คลื่นความถี่วิทยุ และคล่ืนความถี่อัลตร้าโซนิค ที่ควบคุมการทํางานด้วยอาดูอิโน สามารถ
ทํางานได้อย่างอัตโนมัติถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 90 โดยเคร่ืองอ่านจะทําการ สแกนหาบัตร RFID ที่
ได้รับอนุญาตในระยะการอ่านได้ไม่เกิน 4 เมตร และทําการบันทึก ข้อมูล รหัสบัตร วันที่ และเวลา
เข้า-ออกลง SD Card ได้ 
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Abstract 
 

Code of project : Inno001/2557 
Project name     : Security of location access by Radio Frequency Identification  
                                 (RFID)  and Ultrasonic. 
Researcher name : Mr.Arthit Yooyen Mr.Pornprasit Boontong and 
                                 Miss Siriruang   Phatchuay 
 

Access control system using radio frequency RFID. It is recognized that 
technology is conducive to more indicative of the difference or the identity of the 
individual. It can work fast and accurate. Therefore, we have adopted RFID 
technology applied to Security of location access by Radio Frequency 
Identification(RFID)  and Ultrasonic. When personnel have location access. The reader 
will scan the card using a high frequency in the search. Without touching the cards. 
The reader will have to read up to 4 m and detect objects that run through the 
barricade the door with Ultra Sonic to order the barrier door closes automatically. It 
then sends the data saved on the SD Card.  
 The instruments used in research. Security of location access by Radio 
Frequency Identification (RFID)  and Ultrasonic to use equipment and software used 
in developing the currently accepted. The list is as follows. 

1. Arduino controller 
2. Ultrasonic sensor 
3. Radio Frequency reader 
4. SD card reader/Writer 
5. DC motor controller board and barrier door automatically 

The results showed that the Security of location access by Radio Frequency 
Identification (RFID)  and Ultrasonic.  It can be run automatically be equal to 90 
percent by Reader to scan for RFID cards is allowed in the reading distances up to 4 
meters And record the date and time into the SD Card. 
 
 
 
 
Keywords: Radio Frequency Identification, Ultrasonic, Arduino Controller 
E-mail Address  : arthit.yoo@rmutr.ac.th 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
คณะวิจัยมีความสนใจในเร่ืองของระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า- ออกสถานท่ี เพ่ือ

ป้องกันอันตรายต่อบุคลากรและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่อาศัย ประกอบกับสถานที่ทํางานของคณะผู้วิจัย
มีการวางระบบรักษาความปลอดภัยท่ียังไม่ครอบคลุ่มท่ัวถึง ได้เห็นการเข้า- ออกสถานที่โดยไม่ได้ทํา
การตรวจสอบยานพาหนะ ว่าได้รับอนุญาตให้เข้าออกอย่างถูกต้องหรือไม่ และยังขาดบุคลากรที่ใช้ใน
การตรวจสอบยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออก  จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยการ
เข้า - ออกสถานที่ ด้วยหลักการคลื่นความถี่วิทยุ และคลื่นความถ่ีอัลตร้าโซนิคเพ่ือสามารถนําระบบ
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับสถานที่ที่ต้องการตรวจสอบการอนุญาตการเข้า- ออกของยานพาหนะใน
สถานที่น้ันๆ 
 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 

ในปัจจุบันการเข้าออกสถานที่ต่างๆยังขาดระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีดี จนทําให้เกิด
เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อบุคลากรและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่อาศัยในสถานที่เหล่าน้ัน จึงได้มีการนํา
ระบบการควบคุมการเข้าออกมาใช้งาน ซ่ึงที่เป็นท่ีนิยมใช้กันมาก คือใช้ความถ่ีวิทยุ  RF ID (Radio 
Frequency Identification)  และได้เป็นท่ียอมรับกันอย่างสูงว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยต่อการใช้
งานที่ต้องการบ่งบอกถึงความแตกต่างหรือข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีสามารถทํางานได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยํา รวดเร็ว และมีความเป็นอัตโนมัติกว่าระบบตรวจสอบรหัสในระบบอ่ืน ๆ และได้นํา
เทคโนโลยีน้ีไปประยุกต์ดัดแปลงให้มีการทํางานที่เป็นอัตโนมัติมากย่ิงขึ้น โดยเทคโนโลยีการส่งข้อมูล
แบบ RF ID จึงเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นทางเลือกหน่ึงที่น่าสนใจอย่างย่ิง เช่น การเก็บเงินค่าทาง
ด่วนในช่องทาง Easy Pass  

โดยระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า- ออกสถานที่ ด้วยหลักการคลื่นความถี่วิทยุ (RF ID) 
และคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคท่ีผู้วิจัยจะนํามาวิจัยน้ัน จะเป็นการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี RFID ใน
ย่านความถี่สูง    ( 905 - 925 MHz ) โดยการสแกน RFID เพ่ือเปรียบเทียบไอดีการอนุญาตเข้า
สถานท่ี และความถี่คลื่นย่านอัลตร้าโซนิคในด้านการตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของวัตถุที่
กําลังผ่านเครื่องกั้นประตูให้สามารถทํางานได้อย่างอัตโนมัติ ทําให้บุคลากร คณะครูอาจารย์ และ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ซ่ึงเม่ือใช้บัตร RFID 
สแกนกับตัวรับที่ติดอยู่กับประตูรั้วเปิด-ปิดของมหาวิทยาลัยฯ จะทําการประมวลผลแสดงข้อมูล และ
ทําการบันทึกเวลาเข้า-ออกของบุคลากร คณะครูอาจารย์ และนักศึกษาท่ีทําการลงทะเบียนเอาไว้ 
เม่ือตรวจสอบข้อมูลเป็นจริงแล้ว ประตูรั้วจะทําการเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติ   
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ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากรหรือทรัพย์สิน ผู้วิจัยจึงได้
จัดทําโครงงานวิจัยระบบรักษาความปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า- ออกสถานที่ ด้วย
หลักการคลื่นความถี่วิทยุ (RF ID) และคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค น้ีขึ้นมา 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า- ออกสถานท่ี ด้วยหลักการคล่ืนความถี่วิทยุ 
(RF ID) และคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค 

2.2 พัฒนาวงจรควบคุมด้วยอาดูอิโน (Arduino Controller) 
 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
3.1 ระบบสามารถควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้อย่างอัตโนมัติ 
3.2 ระบบสามารถสแกน RFID ออกมาเป็นข้อมูลได้ 
3.3 ระบบสามารถบันทึกการเข้า-ออกของรถแต่ละคันได้ 
3.4 ระบบสามารถรายงานการเข้า-ออกของรถแต่ละคันได้ 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 
ได้ระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออกสถานท่ีด้วยหลักการ คลื่นความถี่วิทยุ และคลื่น

ความถ่ีอัลตร้าโซนิค ที่ควบคุมการทํางานด้วยอาดูอิโน สามารถทํางานอย่างอัตโนมัติได้ถูกต้องคิดเป็น
ร้อยละ 80 และทําการบันทึก ข้อมูล รหัสบัตร วันที่ และเวลาเข้า-ออกลง SD Card ได้ 

 
5. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

การทํางานของระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออกสถานท่ีด้วยหลักการ คลื่นความถ่ี
วิทยุ และคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค เม่ือมียานพาหนะผ่านเครื่องสแกน RFID วงจรควบคุมด้วยอาดูอิโน
จะอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่าน RFID จากนั้นจะทําการอ่านข้อมูลรหัสบัตรที่ได้รับการอนุญาตท่ีถูกเก็บ
อยู่ใน SD card ออกมา  นําข้อมูลท้ังสองมาทําการประมวลผลข้อมูลโดยการเปรียบเทียบ ถ้ารหัส
ข้อมูลท้ังสองตรงกัน วงจรควบคุมด้วยอาดูอิโนจะส่ังการไปยังชุดควบคุมมอเตอร์ ให้ทําการเปิดแขน
ก้ันประตูขึ้น จากน้ันจะทําการอ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ความถ่ีอัลตร้าโซนิคเพ่ือตรวจเช็คว่า
ยานพาหนะได้ว่ิงเลยผ่านแกนกั้นประตูไปแล้ว วงจรควบคุมด้วยอาดูอิโนจะสั่งการไปยังชุดควบคุม
มอเตอร์ ให้ทําการปิดแขนกั้นประตูลง 
  ทําการทดลองกับรหัสบัตรในบัตรหลายๆใบที่มีรหัสแตกต่างกันไป ด้วยยานพาหนะหลายๆ
รูปแบบ และบันทึกการทํางานของระบบเพ่ือนําข้อมูลที่บันทึกได้มาหาค่าความถูกต้องของระบบงาน 

 
6. นิยามคําศัพท์ 

ความถ่ีวิทยุ เป็นวิธีการในการเก็บข้อมูลหรือระบุข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยทํางานผ่านการรับ
สัญญาณจากแท็กเข้าสู่ตัวส่งสัญญาณ ผ่านทางคลื่นวิทยุ 
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อัลตร้าโซนิค เป็นคลื่นเสียงที่มีความถ่ีสูงกว่า 20 KHz ขึ้นไป ซ่ึงเป็นความถี่ที่สูงเกินกว่าท่ี
ประสาทหูมนุษย์จะได้ยิน 

วงจรควบคุมอาดูอิโน เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

7.1  เชิงองค์ความรู้ 
1.  ทราบถึงกระบวนการทําการของ Radio Frequency Identification (RF ID) และ 

Ultrasonic 
2.  ทราบกระบวนการออกแบบวงจรด้วย Arduino 

7.2  เชิงสาธารณะ 
1.  สามารถนําระบบไปใช้ได้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ ในแต่ละวิทยาเขต 
7.3  เชิงพาณิชย์ 

1. สามารถพัฒนาไปใช้ในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะกับสถานที่ที่ต้องการรักษาความปลอดภัย
การเข้าออกสถานที่เช่น หมู่บ้านจัดสรร คอนโด สถานศึกษา 
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2.//ส่วนของการควบคุมภาคดิจิตอล ซ่ึงรับหน้าท่ีจัดการเก่ียงกับกระบวนการ
ทางดิจิตอลทั้งหมด โครงสร้างหลัก ๆ ของส่วนการทํางานนี้ประกอบด้วย ส่วนบันทึกข้อมูล 
(ประกอบด้วยหน่วยความจําแรม (RAM), รอม (ROM), อีอีพรอม (EEPROM)) ส่วนของการเข้ารหัส 
(Crypts Unit) ส่วนตอบรับสัญญาณร้องขอ (Answer to Request) ส่วนควบคุมและประมวลผลทาง
คณิตศาสตร์ (Control & Arthritic Unit)  

 

 
 

ภาพท่ี 3 โครงสร้างภายในของ Tags 
ที่มา: (“http://www.ecti-thailand.org/emagazine/views/60”) 

 
Reader หรือ Interrogator หน้าที่สําคัญของตัวอ่านข้อมูล (Reader หรือ 

Interrogator) ก็คือการรับข้อมูลที่ส่งมาจากแท็ก แล้วทําการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล 
ถอดรหัสสัญญาณข้อมูลที่ได้รับซ่ึงกระทําโดย ไมโครคอนโทรเลอร์ อัลกอริทึมที่อยู่ในเฟิร์มแวร์ 
(Firmware) ของตัวไมโครคอนโทรเลอร์จะทําหน้าท่ีในการส่งสัญญาณ ถอดรหัสสัญญาณที่ได้ และทํา
หน้าท่ีติดต่อกับคอมพิวเตอร์เพ่ือนําข้อมูลผ่านเข้าสู่กระบวนการต่อไป นอกจากน้ีตัวอ่านข้อมูลท่ีดีต้อง
มีความสามารถในการป้องกันการอ่านข้อมูลซํ้า เช่นในกรณีที่แท็กถูกวางท้ิงอยู่ในบริเวณ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีตัวอ่านข้อมูลสร้างขึ้น หรืออยู่ในระยะการรับส่ง ก็อาจทําให้ตัวอ่านข้อมูลทํา
การรับหรืออ่านข้อมูลจากแท็กซํ้าอยู่เรื่อยๆไม่สิ้นสุด 

ดังนั้นตัวอ่านข้อมูลที่ดีต้องมีระบบป้องกันเหตุการณ์เช่นน้ีที่เรียกว่าระบบ "Hands 
Down Polling" โดยตัวอ่านข้อมูล จะสั่งให้แท็กหยุดการส่งข้อมูลในกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หรือ
อาจมีบางกรณีที่มีแท็กหลายแท็กอยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมกัน หรือท่ีเรียกว่า "Batch 
Reading" ตัวอ่านข้อมูลควรมีความสามารถที่จะจัดลําดับการอ่านแท็กทีละตัวได้ 

 

 
 

ภาพที่ 4 Reader หรือ Interrogator (UHF) 
ที่มา: (“http://www.imexbb.com/uhf-rfid-integrated-reader-8db-11187015.htm”) 
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ล ดังแผนผังกา

e=rfid”) 

ยู่ตลอดเวลา 
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 และคอย
ยตรวจจับ

D Tag ก็
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1.1.4   ประเภทของเคร่ืองอ่าน RFID 
ในการจําแนกประเภทของเคร่ืองอ่าน RFID  สามารถแยกได้ตามการต่อเชื่อม  และ

การใช้งาน  หากแยกประเภทเครื่องอ่านตามลักษณะการต่อเช่ือม สามารถแบ่งได้เป็น  2 แบบ คือ          
การต่อเช่ือมแบบ  Serial   และ Network  หากแยกประเภทของเคร่ืองอ่านตามการใช้งานสามารถ
แยก เป็นเครื่องอ่านแบบติดต้ังอยู่กับที่  และเครื่องอ่านแบบมือถือ 

การแบ่งแยกตามลักษณะการต่อเช่ือม 
- เคร่ืองอ่านแบบ  Serial   เครื่องอ่านแบบ  Serial  นั้นติดต่อกับอุปกรณ์

ภายนอกโดยผ่านทาง   Serial : ซ่ึงปกติแล้วจะต่อเช่ือมโดยผ่าน   RS232 หรือ RS485 โดย RS485
จะสื่อสารได้ในระยะที่ไกลกว่า  จุดดีของเครื่องอ่านประเภทน้ีคือ การสื่อสารสามารถเชื่อถือไว้
มากกว่าเครื่องอ่านแบบ  Network  ทําให้เครื่องอ่านประเภทน้ีจะนํามาใช้งาเพ่ือทีจะลดปัญหาใน
การสื่อสาร  แต่เคร่ืองอ่านประเภทน้ีก็มีจุดเสีย  คือ ความยาวของสายเคเบิล  นอกเหนือจากน้ัน   
Serial Portมีค่อนข้างจํากัด  ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่อเช่ือมมากตามไปด้วย   ปัญหาต่อมาคือ
ปัญหาการบํารุงรักษา  การบํารุงรักษาเครื่องอ่านประเภทน้ีจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไป
ดูแลเครื่องอ่านทีละเครื่อง  นอกเหนือจากปัญหาเหล่าน้ีแล้ว  ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลทําให้ค่าใช้จ่าย
ในการดูและรักษาสูงขึ้น 

- เครื่องอ่านแบบ Network  น้ันติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านระบบสาย  หรือไร้
สาย  จุดเด่นของเคร่ืองอ่านประเภทนี้  คือ ไม่จําเป็นต้องขึ้นอยู่กับความยาวของสายเคเบ้ิล  ที่ใช้ใน
การต่อเช่ือมกับคอมพิวเตอร์  ในการ  Update  firmware  สามารถทําได้ง่าย  ไม่จําเป็นต้องไป
ตรวจที่เครื่องอ่านเหมือนเครื่องอ่านแบบ  Serial  ประเด็นนี้ทําให้การบํารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาตํ่า  ข้อเสียของเครื่องอ่านประเภทน้ี  คือ  การต่อเช่ือมมีความน่าเช่ือถือท่ีตํ่ากว่าเครื่อง
อ่านแบบ Serial  แต่อย่างไรก็ตามหากระบบโครงสร้างเครือข่ายมีปัญหา  ซ่ึงอาจมีผลให้เคร่ืองอ่านมี
ปัญหาไปด้วย อย่างไรก็ตาม  เครื่องอ่านประเภทน้ีจะมีหน่วยความจําในตัว  ซ่ึงสามารถแก้ปัญหาของ
เครือข่ายได้ในบางส่วน  

การแบ่งแยกตามลักษณะการใช้งาน 
- เครื่องอ่านแบบติดต้ังอยู่กับที่  เครื่องอ่านประเภทน้ีจะติดต้ังไว้ที่ใดที่หน่ึง  

เช่นติดไว้ที่กําแพง หรือติดอยู่บนรถ  ในบริเวณท่ีกําหนดไว้ให้เป็นอาณาเขตของเครื่องอ่าน   ราคา
ของเครื่องอ่านประเภทน้ีจะถูกกว่าเคร่ืองอ่านแบบมือถือ  ทําให้เครื่องอ่านแบบนี้มีการใช้งานที่
แพร่หลายกว่า   เครื่องอ่านประเภทนี้มีหลากหลายชนิด  ตัวอย่างเช่น   Agile Reader  ซ่ึงเป็น
เครื่องอ่านท่ีสามารถใช้ได้หลายคลื่น  และสามารถใช้ได้กับ Tagหลายประเภท  นอกจากน้ียังมีเครื่อง
อ่านที่สามารถพิมพ์บาร์โค้ด  และบันทึกข้อมูลลงไปใน Tagได้ในขณะเดียวกัน   เครื่องอ่านประเภทน้ี
สามารถทํางานได้ในสองลักษณะคือ   Autonomous  และ    Interactive 

- เครื่องอ่านแบบมือถือ  เครื่องอ่านประเภทน้ีจะมีเสาอากาศฝังอยู่ในตัว  ทําให้
ระยะการอ่านค่อนข้างสั้นเม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องอ่านแบบติดต้ังอยู่กับที่  เครื่องอ่านประเภทน้ีมี
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1.1.5   ระบบบัตร RFID   
ระบบบัตร RFID หรือระบบอ่านบัตร หรือชุดอ่านบัตร ระบบการ์ดอ่านบัตร หรือ

ตามแต่ที่หลายท่านจะเรียก ตามความเหมาะสม โดยเครื่องอ่านบัตร Card reader ในปัจจุบันท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างมากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นระบบ RFID หรือ xx ซ่ึงระบบนี้เป็นระบบอ่านบัตรที่ใช้คลื่น
ความถี่วิทยุเข้ามาใช้ในการอ่าน หมายเลขในตัวบัตร เพ่ือนําเอาตัวเลขเหล่าน้ีออกมาใช้งาน โดย
รูปแบบของการใช้งานน้ัน ก็มีต้ังแต่ การใช้เป็น ระบบบันทึกเวลาด้วยบัตร ระบบเปิดปิดประตูด้วย
บัตร หรือชุดพัฒนาโปรแกรม อ่านเขียนข้อมูลลงตัวบัตร หรือแม้กระทั้งชุด Guard Tour ที่ทํางาน
ด้วย RFID หรือ Wall TAG โดยท้ังหมดที่กล่าวมาใช้ระบบ RFID เข้ามาเก่ียวข้องทั้งสิ้น 

บัตร RFID หรือท่ีเรียกว่าบัตรคลื่นความถี่ ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเรา ถ้า
นับกันจริงๆ ก็น่าจะเรียกได้ว่า มีอยู่ 2 ชนิดเท่าน้ัน ส่วนบัตรที่ใช้คลื่นความถ่ี สําหรับระบบ Carpark 
ที่ใช้คลื่นความถี่อ่ืนๆ เราไม่ขอกล่าวถึง เพราะว่า มีการใช้งานไม่มาก เวลาใช้งานก็จะติดอยู่ตามรถ
ไม่ได้ติดตัวไว้ใช้งาน 

ชนิดบัตร Proximity 125 khz หรือท่ีเรียกกันติดปากว่าบัตร Prox บัตร Proxity 
125 Khz เป็นบัตรท่ีได้รับความนิยมอยากมากในบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในรูปแบบบันทึก
เวลาทํางาน หรือระบบเปิดปิดประตู บัตรชนิดน้ี มีราคาถูกหาซ้ือได้ง่ายโดยท่ัวไป ที่และท่ีไทม์แอค
เซส โซลูช่ันของเราก็มีจําหน่ายในราคาถูกด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากตัวบัตรแล้ว ตัวเครื่องอ่านบัตรใน
รูปแบบต่างๆ ก็มีออกมาให้ใช้งานที่หลากหลายเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มี ระบบควบคุมในตัว 
หรือระบบที่ใช้คู่กับ Reader หรือหัวอ่านบัตร ซ่ึงหัวอ่านบัตรก็จะมีรูปแบบการส่งข้อมูลท่ีได้จากการ
อ่านบัตรหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Wiegand หรือ RS232 หรือ USB Keyboard ซ่ึงเรียกได้ว่า บัตร 
Proximity นี่ในปัจจุบันเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยม และมีราคาของตัวบัตรถูกลงตามลําดับ 

รูปแบบและรูปทรงของ บัตร RFID ก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนําไปใช้งานได้
ตามลักษณะการใช้งาน แต่ที่ นิยมโดยส่วนใหญ่ก็คือ 

1. บัตร Proximity 125 Khz แบบหนา 1.8 มิลิเมตร หรือ xx จุดเด่นของรุ่นน้ี
คือการนําไปใช้เป็นบัตรพนักงาน เพราะตัวจะเจาะรูเอาไว้ใช้กับสายห้อย 

2. บัตร Proximity 125 Khz แบบบาง 0.8 มิลิเมตร บัตรชนิดน้ีจะมีขนาดเท่า 
กับบัตร ATM จุดเด่นของบัตรรุ่นน้ีคือ สามารถใส่เข้าเครื่องพิมพ์บัตรได้ 

3. บัตร Key Tag 125 Khz บัตนี้ มีหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเป็นพวง
กุญแจ มีหลายสีให้เลือก  

4. Wall TAG 125 Khz สําหรับ walltag น้ีจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมเหมือน
เหรียญ นิยมนํามาติดผนังใช้งานคู่กับระบบ การ์ดทัวร์ Guard Tour System 

ชนิดบัตร Smart Card 13.56 Mhz หรือท่ีเรียกกันว่า บัตร Mifare บัตร Mifare 
หรือ บัตรสมาร์ทการ์ด เป็นบัตรอีกชนิดท่ีได้รับความนิยมไม่แพ้บัตร Prox แต่รูปแบบการใช้งานของ
บัตรในลักษณะนี้จะมีความต่างกันออกไป ด้วยบัตรชนิดน้ี เป็นบัตรที่สามารถ Read/Write ข้อมูลลง
ไปในตัวบัตรได้ ทําให้มันถูกเรียกว่า Smart Card ใบบ้านเราก็พบได้ใบบัตรประชาชน แต่ที่ใช้งานกัน
ทั่วไป ก็คือบัตร Contact less Smart Card 13.56 Mhz รูปแบบการใช้งานของบัตร RFID ใน
ตระกูลน้ี ก็มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นใช้บันทึกเวลาทํางาน ใช้เปิดปิดประตู ตามชนิดของ
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ตารางท่ี 1//ขอ้มูลจําเพาะ Arduino Mega2560  

MCU แรงดันไฟฟ้า
ปฏิบัติการ 

Input 
Voltag

e 

ดิจิตอล 
I / O 
Pins 

Pins 
อินพุต

อนาล็อก 

หน่วยความ
จําแฟลช 

SRAM EEPROM ความเร็ว
สัญญาณ
นาฬิกา 

ATMEG
A2560 

5V 7-12V 54 16 256KB 8KB 4KB 16MHz 

 
คุณสมบัติ Arduino Mega2560   
- ขับเคลื่อนผ่านการเช่ือมต่อ USB หรือแหล่งจ่ายไฟภายนอก - กับแหล่งพลังงาน

เลือกโดยอัตโนมัติ 
- ภายนอก (ไม่ USB) อํานาจจาก AC ไป DC อะแดปเตอร์ หรือแบตเตอรี่ 
- ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการจัดหาจากภายนอก 6-20 โวลต์  
- หน่วยความจําแฟลต 256KB สําหรับการจัดเก็บรหัส  
- 8KB SRAM 
- 4KB EEPROM  
- 54 พินดิจิตอลท่ีสามารถใช้เป็นอินพุทหรือเอาท์พุท 
- 16 ปัจจัยการผลิตอนาล็อกซ่ึงแต่ละให้ 10 บิตของการแก้ปัญหา   
- ระยะเวลา PCB แม็กซ์และความกว้างของ 4 และ 2.1 นิ้ว 
- ขั้วต่อ USB และช่องเสียบไฟขยายเกิน PCB 
- ออกแบบมาเพ่ือสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ Arduino อ่ืนหรือ MCUS อ่ืน ๆ 
- ATMEGA2560 ให้สี่ UARTs ฮาร์ดแวร์ TTL (5V) การสื่อสารแบบอนุกรม 
- onboard ช่อง ATmega8U2 หน่ึง UART ผ่าน USB 

 

 
 

ภาพท่ี 12 // ส่วนประกอบภายใน Arduino Mega 2560 
ที่มา: (http://www.sivava.com/K03_arduino.html) 
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1.6   Data Logger Shield  
ใน Shield จะมีในส่วนของ RTC และ SD CARD ไว้สําหรับบันทึกข้อมูลพร้อมกับเวลา  

สามารถใช้ได้กับ บอร์ด ardiono หรือ บอร์ด micro เบอร์อ่ืน 
Shield ตัวน้ีเหมาสําหรับการเก็บข้อมูลท่ีวัดได้จาก Sensor ต่างๆ แล้วบันทึกค่าลงบน 

SD Card พร้อมกับ Time Stamp ได้ในชุดเดียวกัน อุปกรณ์ที่อยู่บนบอร์ดประกอบด้วย Real time 
clock (RTC) พร้อมถ่าน Back up กรณีไม่มีไฟเลี้ยงบอร์ดใช้งานได้กับบอร์ด Arduino UNO, 
Duemilanove, Diecimila, Leonardo, ADK/Mega R3 or above 

เป็นบอร์ดที่เพ่ิมความสามารถให้ Arduino สามารถติดต่อสั่งงานผ่านเครือข่าย Ethernet 
ได้ โดยหัวใจหลักของบอร์ดคือไอซีเบอร์ W5100 ของบริษัท WIZnet ซ่ึงมี Hardware TCP/IP 
stack ภายในตัว และบอร์ด Arduino เองมี Library รองรับอยู่แล้ว จึงสามารถนําไปใช้งานได้ง่าย
และรวดเร็ว ภายในบอร์ดยังมี SD card Connector เพ่ือรองรับการเก็บข้อมูลต่างๆลง SD 
memory เพ่ือทําเป็น data logger 
 

 
 

ภาพท่ี 13   Data Logger Shield  
ที่มา: (http://www.arduitronics.com/product/179/data-logger-shield) 

 
คุณสมบัติ 

- อินเตอร์เฟซของ SD การ์ดทํางานร่วมกับ FAT16 หรือ FAT32 รูปแบบบัตร ระดับ 
3.3 v จําแลงวงจรป้องกันความเสียหายที่จะ SD card  

- นาฬิกาเวลาจริง (RTC) ช่วยให้เวลาท่ีจะได้เม่ือ Arduino เสียบปลั๊ก แบตเตอรี่สํารอง
นาน 

- โค้ดตัวอย่างสําหรับทั้ง SD และ RTC ได้รับไปอย่างรวดเร็ว 
- พ้ืนที่ต้นแบบเพื่อการเช่ือมต่อบัดกรีวงจรหรือเซ็นเซอร์ 
- LED แสดงสถานะการกําหนดค่า 
- onboard 3.3v ควบคุมเป็นทั้งแรงดันอ้างอิงที่เช่ือถือได้และยังทํางานได้อย่าง

น่าเช่ือถือ SD การ์ดท่ีต้องใช้พลังงานมากในการทํางาน 
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2.2  งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการนําเทคโนโลยีบ่งช้ีวัตถุด้วยคลื่นความถี่
วิทยุมาใช้ในการบริหารรถยนต์ภายในลานจอดโดย  สุวาริน พรรคเจริญ (2550) 

โครงการวิจัยนี้เป็นการนํา RFID  ไปประยุกต์ใช้ช่วยอํานวยความสะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการค้นหาและตรวจสอบสถานะตําแหน่งรถยนต์ในลานจอด ระหว่างที่มีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการซ่อมและรอประกอบช้ินส่วนให้สมบูรณ์   ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นถึง
ระยะเวลาในการค้นหารถยนต์ลดลงถึง  50  เปอร์เซ็นต์  ระยะทางในการเดินลดลง  43  เปอร์เซ็นต์  
ส่วนผลตอบแทนการลงทุนน้ันสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา  1 ปี 2 เดือน 



 บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัย ในส่วนน้ีจะแบ่งงานออกเป็นสามส่วนหลักๆ ส่วนแรกเป็นการเขียน

โปรแกรมเพื่อนํามาใช้ในการทดสอบตามหลักการทํางานการประมวลผลของคล่ืนความถี่วิทยุ และ
คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค  ส่วนที่สองจะเป็นการสร้างชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือจะนําไปใช้ควบคุม
การทํางานของแขนกั้นประตู ส่วนที่สามจะเป็นทดสอบการทํางานโปรแกรมที่ได้เขียนข้ึนมาเพ่ือหาข้อ
สรุปผลการทําการของโปรแกรมเพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม และนําไปวิเคราะห์
ข้อมูลและทําการสรุปผลต่อไป 

ขั้นตอนการดําเนินงานท้ังหมดแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนดังน้ี 
1. ศึกษาระบบการทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
2. ออกแบบโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออกสถานที่ ด้วยหลักการ

คลื่นความถี่วิทย ุและคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค 
3. สร้างโปรแกรมระบบควบคุมด้วยอาดูอิโน 
4. สร้างชุดควบคุมแขนกั้นประตู 
5. ทําการทดสอบการทํางานระบบ 
6. สรุปผลการทํางานของระบบ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ รถท่ีผ่านเข้า- ออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต  
วังไกลกังวล 

กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มบุคคลท่ีมีรูปร่างร่างกายแตกต่างกัน จํานวน 10 คน 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออกสถานท่ี ด้วยหลักการคลื่น

ความถี่วิทยุ และคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค จะใช้อุปกรณ์และโปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาที่เป็นที่
ยอมรับในปัจจุบัน โดยจะมีรายการดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ที่สามารถรันระบบปฏบัิติการ Windows XP/7 
2. โปรแกรม Arduino
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3. ออกแบบและสร้างโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออกสถานที่ ด้วยหลักการ
คล่ืนความถ่ีวิทยุ และคล่ืนความถ่ีอัลตร้าโซนิค 

หลังจากได้ศึกษารายละเอียดวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในบทที่ 2 ขั้นตอนต่อไปจะ
เป็นการออกแบบและสร้างโปรแกรมการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออกสถานที่ ด้วย
หลักการคลื่นความถี่วิทยุ และคลื่นความถ่ีอัลตร้าโซนิค จากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามที่ได้เลือกใช้ไว้
แล้ว โดยมีการทํางานเป็นขั้นตอนดังน้ี 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลและโครงสร้างการทํางานคลื่นความถี่วิทยุ และคลื่นความถี่อัลตร้า      
โซนิค เพ่ือให้สามารถอ่านข้อมูลได้จากคลื่นความถี่วิทยุ และคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคได้ 

3.2  ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออกสถานที่ ด้วย
หลักการคล่ืนความถี่วิทยุ และคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค  ให้ทําหน้าท่ีอ่านข้อมูลจากความที่วิทยุ และ
อ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ความถ่ีอัลตร้าโซนิค นํามาตรวจสอบรหัสบัตรและระยะของวัตถุ เพ่ือนําไปใช้
กับวงจรควบคุมด้วยอาดูอิโนที่จะสั่งการไปยังชุดควบคุมมอเตอร์ ให้ทําการเปิด - ปิดแขนกั้นประตู   

 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงบล็อกไดอะแกรมการทํางานภาพรวมของระบบ 
 

จากภาพที่ 15 การทํางานของระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออกสถานท่ีด้วยหลักการ 
คลื่นความถี่วิทยุ และคลื่นความถ่ีอัลตร้าโซนิค เม่ือมียานพาหนะผ่านเครื่องสแกน RFID วงจรควบคุม
ด้วยอาดูอิโนจะอ่านข้อมูลจากเคร่ืองอ่าน RFID จากน้ันจะทําการอ่านข้อมูลรหัสบัตรที่ได้รับการ
อนุญาตที่ถูกเก็บอยู่ใน SD card ออกมา  นําข้อมูลท้ังสองมาทําการประมวลผลข้อมูลโดยการ
เปรียบเทียบ ถ้ารหัสข้อมูลทั้งสองตรงกัน วงจรควบคุมด้วยอาดูอิโนจะสั่งการไปยังชุดควบคุมมอเตอร์ 
ให้ทําการเปิดแขนกั้นประตูขึ้น จากนั้นจะทําการอ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ความถี่อัลตร้าโซนิคเพ่ือ
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ตรวจเช็คว่ายานพาหนะได้ว่ิงเลยผ่านแกนก้ันประตูไปแล้ว วงจรควบคุมด้วยอาดูอิโนจะสั่งการไปยัง
ชุดควบคุมมอเตอร์ ให้ทําการปิดแขนกั้นประตูลง และทําการบันทึกข้อมูลลงใน SD card 

 
เร่ิมต้น

บัตร RFID

แสกนบัตร RFID

อ่านข้อมูล
บัตร RFID

เปรียบเทียบ
ข้อมูลบัตร

แขนกัน้เปิด

ตรวจสอบวัตถุด้วย
อุลตร้าโซนิค

แขนกั้นปิด

บันทึกข้อมูล

จบการทํางาน

ไม่

ไม่

ไม่

ใช่

ใช่

ใช่

 
 

ภาพท่ี 16 ผงังานแสดงการทํางานของระบบ 
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จากภาพท่ี 16 แสดงให้เห็นว่าเม่ือมียานพาหนะเข้ามหาวิทยาลัยฯ ตัวสแกนบัตรหรือเครื่อง
อ่านบัตรจะทําการอ่านบัตร RFID แล้วอ่านข้อมูลท่ีได้จากบัตรมาทําการตรวจสอบรหัสว่าบุคลากรที่
เข้ามาน้ันใช่บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ หรือไม่ ถ้าใช่แขนก้ันจะทําการเปิดอัตโนมัติ จากนั้นจะทําการ
ตรวจจับวัตถุ ที่ว่ิงผ่านเครื่องกั้นประตูด้วยอัลตร้าโซนิค หลังจากการตรวจสอบถ้าพบว่าวัตถุว่ิงผ่านไป
แล้วแขนกั้นจะทําการปิดลงอัตโนมัติ และทําการส่งข้อมูลมาบันทึกไว้ใน SD card 

3.3 ออกแบบส่วนโปรแกรมควบคุมด้วยอาดูอิโน 
3.3.1 ส่วนติดต่อระหว่างเครื่องอ่าน RFID กับ ฐานข้อมูล ID  

 

 
 

ภาพที่ 17 ผังงานแสดงการทํางานของส่วนติดต่อระหว่างเครื่องอ่าน RFID กับ ฐานข้อมูล ID 
 

จากภาพที่ 17 แสดงการเปรียบ ID ของบัตร RFID โดยอ่านข้อมูลจาก SD Card แล้ว
นํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีอ่านจากเคร่ืองอ่านบัตร RFID ถ้า ID บัตร RFID ตรงกัน เคร่ืองก้ันก็จะ
ทําการเปิดประตูโดยอัตโนมัติ 
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โปรแกรมส่วนติดต่อระหว่างเครื่องอ่าน RFID กับ ฐานข้อมูล ID 
void read_text () 
{  if (!SD.begin(4)) { 
   Serial.println("initialization failed!1"); 
   return;  } 
  myFile = SD.open("ID.txt"); 
  int iText = 0; 
  if (myFile)  
   { while (myFile.available())  
        { char b = myFile.read(); 
          if(b == 'S') 
          stat = 1;      
          else if (b == 'T') 
          { stat = 2; 
            iText = iText + 1;   
            add = 0;                          
            stat = 0; } 
            else if (stat == 1) 
            {  code_text[iText]   += b; 
               add = add+1;  }  
    } 

myFile.close(); 
   }  
   else  
   { 
   // if the file didn't open, print an error: 
    Serial.println("error opening ID.txt"); 
   } 
} 
จากโปรแกรม  แสดงการเปรียบ ID ของบัตร RFID โดยอ่านข้อมูลจาก SD Card แล้ว

นํามาเปรียบเทียบกับเครื่องอ่านบัตร RFID ถ้า ID บัตร RFID ตรงกัน เคร่ืองกั้นก็จะทําการเปิดประตู
โดยอัตโนมัติ 
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3.3.2 ส่วนการทํางานของเครื่องก้ันกับอัลตร้าโซนิค  
 

 
 

ภาพท่ี 18 ผังงานแสดงการทํางานของส่วนติดต่อระหว่างเครื่องก้ันกับอัลตร้าโซนิค 
 

จากภาพท่ี 18 จะให้อัลตร้าโซนิคตรวจจับวัตถุว่ิงผ่านท่ีระยะ 150 เซนติเมตรถ้ายังพบ
วัตถุก็จะยังไม่ปิดแขนกั้นลง แต่ถ้าตรวจไม่พบวัตถุแล้วหรืออยู่ในระยะเกิน 150 เซนติเมตร     แขน
ก้ันประตูจะทําการปิดลงโดยอัตโนมัติ 

โปรแกรม ส่วนการทํางานของเคร่ืองก้ันกับอัลตร้าโซนิค 
void read_rfid () 
{  
  if (Serial1.available())  
  { 
          code_rfid = ""; 
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    for(int i = 0;i<8;i++) 
    { 
         while(!Serial1.available()) ; 
         int inByte = Serial1.read(); 
         code_rfid += toHEX(inByte>>4); 
         code_rfid += toHEX(inByte); 
    } 
    for(int i = 0;i<150;i++) 
    { 
        if(code_rfid == code_text[i])  //บัตรถูกต้อง 
        {     
            Serial.println("ID:" + code_rfid);        
            digitalWrite(open_, LOW); 
            delay(1000); 
            digitalWrite(open_, HIGH); 
            write_id (); 
            delay(2000);      
            read_cm ();         
            return; 
        } 
    } 
      Serial.println("No ID"); 
  }   
} 
จากโปรแกรม จะให้อัลตร้าโซนิคตรวจจับวัตถุว่ิงผ่านที่ระยะ 150 เซนติเมตร โดย

กําหนดไว้ที่ตัวแปร I ถ้ายังพบวัตถุก็จะยังไม่ส่งคําสั่งให้ปิดแขนกั้นลง แต่ถ้าตรวจไม่พบวัตถุแล้วหรือ
อยู่ในระยะเกิน 150 เซนติเมตร ก็จะส่งคําสั่งให้แขนกั้นประตูจะทําการปิดลงโดยอัตโนมัติ  
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3.3.3 ส่วนการทํางานในการบันทึกข้อมูลลง SD Card  
 

 
 

ภาพท่ี 19 ผังงานแสดงส่วนการทํางานในการบันทึกข้อมูลลง SD Card  
 

จากภาพที่ 19 เปิดไฟล์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลการเข้า – ออกสถานท่ี เพ่ือนําบันทึก
หมายเลขรหัสบัตร, บันทึกเวลา,  และบันทึกวัน/เดือน/ปี ของยานพาหนะ ลงใน SD Card 

โปรแกรม ส่วนการทํางานในการบันทึกข้อมูลลง SD Card 
void write_id () 
{ 
    myFile = SD.open(“a.txt”, FILE_WRITE); 
    // if the file opened okay, write to it: 
    DateTime now = rtc.now(); 
    //Serial.print(“Writing to a.txt…”); 
    myFile.println(code_rfid); 
    myFile.print(now.hour(), DEC); 
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    myFile.print(‘:’); 
    myFile.print(now.minute(), DEC); 
    myFile.print(‘ ‘); 
    myFile.print(now.day(), DEC); 
    myFile.print(‘/’); 
    myFile.print(now.month(), DEC); 
    myFile.print(‘/’); 
    myFile.print(now.year(), DEC); 
    myFile.println(); 
     delay(1000); 
  // close the file: 
    myFile.close(); 
    Serial.println(“done.”); 
  // re-open the file for reading: 
  myFile = SD.open(“a.txt”); 
  if (myFile)  
  { 
    Serial.println(“a.txt:”); 
        // read from the file until there’s nothing else in it: 
    while (myFile.available()) { 
     Serial.write(myFile.read()); 
    } 
    // close the file: 
    myFile.close(); 
   }  
  else  
  { 
       // if the file didn’t open, print an error: 
         Serial.println(“NOW”); 
     } 
} 

จากโปรแกรม เปิดไฟล์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลการเข้า – ออกสถานที่ ในกรณีน้ีไฟล์ถูก
ต้ังช่ือว่า a.txt จากน้ันทําการบันทึกหมายเลขรหัสบัตร ตามด้วยบันทึกเวลา,  และบันทึกวัน/เดือน/ปี 
ของยานพาหนะท่ีเข้า – ออก ลงใน SD Card 
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4. ออกแบบและสร้างชุดควบคุมประตูเปิด-ปดิ อัตโนมัติ 
เม่ือทําการออกแบบและสร้างโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออกสถานท่ี 

ด้วยหลักการคลื่นความถี่วิทยุ และคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคสําเร็จแล้ว ก็จะทําการสร้างชุดควบคุมการ
ทํางานของการเปิด – ปิดเครื่องกั้นประตู โดยในส่วนงานนี้จะนําเอาเครื่องมือและอุปกรณ์ตามท่ีได้
เลือกใช้ 5 ส่วนด้วยกันคือ บอร์ดควบคุมอาดูอิโน เซนเซอร์ความถี่อัลต้าโซนิค ตัวอ่านความถี่วิทยุ ตัว
อ่านเขียน SD Card บอร์ดควบคุมดีซีมอเตอร์และชุดกลไกการทํางานของเคร่ืองกั้นประตู โดยมีการ
ทํางานเป็นขั้นตอนดังน้ี 

4.1.  วิเคราะห์การสื่อสาร การส่งข้อมูลและโครงสร้างการทํางานของชุดคําสั่งที่ใช้สั่งควบคุม
การทํางานระหว่างบอร์ดอาดูอิโน เซนเซอร์ความถ่ีอัลต้าโซนิค ตัวอ่านความถี่วิทยุ ตัวอ่านเขียน SD 
Card บอร์ดควบคุมดีซีมอเตอร์และชุดกลไกการทํางานของเครื่องกั้นประตู 

4.2.  ออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมการเปิด-ปิดเคร่ืองกั้นประตู ให้ทําหน้าท่ีรับข้อมูลจาก
บอร์ดอาดูอิโน เซนเซอร์ความถี่อัลต้าโซนิค ตัวอ่านความถ่ีวิทยุ แล้วสั่งการไปยังเครื่องกั้นประตูให้ 
เปิด – ปิดโดยผ่านการทํางานของบอร์ดควบคุมดีซีมอเตอร์ 

 

 
 

ภาพท่ี 20 ภาพรวมวงจรชุดควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องกั้นประตู 
 

ระบบควบคุมเคร่ืองกั้นอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFID ระยะไกล ประกอบด้วย      Arduino 
Mega 2560 เป็นไมโครคอลโทรลเลอร์ หลักท่ีใช้ควบคุมอุปกรณ์อ่ืนๆในระบบทุกตัว   Data logger 
Shield เป็นบอร์ดท่ีใช้ควบคุมการบันทึกข้อมูลลงใน SD Card  เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค อุปกรณ์ที่จะ
นํามาเช็คระยะของวัตถุ เพ่ือนําไปตัดสินใจเปิด-ปิด แขนกั้น ตู้ควบคุมเป็นวงจรที่ใช้ควบคุมส่วนของ
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แกนก้ัน   ตัว RS-232 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เช่ือมต่อระหว่างบอร์ดอาดูอิโนกับ เครื่องอ่าน RFID ระยะไกล 
โดยการแปลงพอร์ตท่ีเช่ือมต่อจากบอร์ดอาดูอิโนเป็นพอร์ต RS-232 

 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงลายวงจรทีอ่อกแบบในส่วนฮาร์ดแวร ์

 
การออกแบบวงจรสามารถออกแบบได้โดยการต่อสายวงจรระหว่างบอร์ดอาดูอิโนกับชุด

ควบคุมเคร่ืองกั้นอัตโนมัติ โดยทําการต่อสายวงจรท่ีขาสัญญาณ D2  เข้ากับชุดควบคุมเคร่ืองกั้นที่ 
Open สําหรับการเปิดแขนกั้นอัตโนมัติ (ลูกศรสีแดง ต่อสายวงจรที่ขาสัญญาณ D3  เข้ากับชุด
ควบคุมเคร่ืองกั้นที่ Close สําหรับการปิดแขนก้ันอัตโนมัติ (ลูกศรสีเหลือง) และ ต่อสายวงจรท่ี
ขาสัญญาณ GND  เข้ากับชุดควบคุมเคร่ืองก้ันที่ GND สําหรับการต่อ GND (ลูกศรสีดํา) สุดท้ายจะต่อ
เซนเซอร์ความถ่ีอัลต้าโซนิคเข้าท่ีขาสัญญาณ D7 

วงจรควบคุมอาดูอิโนน้ีมีขั้นตอนการทํางานคือ  จะรับค่ารหัสประตูตัวอ่านความถี่วิทยุและ
วงจรจะรอจนกว่าจะมีบุคลากรเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย เคร่ืองสแกน RFID จะส่งสัญญาณที่ได้ผ่าน 
MAX 232 ส่งค่าไปยังวงจรควบคุมอาดูอิโน แล้วจะประมวลผลค่าท่ีได้ ซ่ึงจะประกอบไปด้วย รหัส
บัตร แล้วส่งค่าไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลท่ีบันทึกไว้ใน SD Card แล้วทําการส่งคําสั่งไปยังเคร่ืองกั้น
ทําการเปิดหรือปิด 

4.3. สร้างชุดควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องก้ันประตูโดยจะแบ่งแยกการทํางานเป็นส่วนต่างๆ
ดังน้ี 

4.3.1. บอร์ดควบคุมอาดูอิโน โดยมีการทํางานส่วนภาคอินพุทรบัข้อมูลจากเครื่องอ่าน
ความถ่ีวิทยุ(RFID) ผ่านพอร์ต RS 232 จากน้ันนําข้อมูลท่ีได้รับมาประมวลผลเพ่ือส่งข้อมูลผ่านพอร์ต 
I/O ไปยังบอร์ดควบคุมดีซีมอเตอร์ 
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ภาพที่ 22 แสดงโครงสร้างบอร์ดควบคุมอาดูอิโน 
 

 
 

ภาพที่ 23 แสดงการต่อวงจรใช้งานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์MCS-51 
 



แต่ละขาเพื่อ
คือ ชุดบันทกึ

จากเคร่ืองอ่า

 

ที่ได้รับมาจาก
ข้อมูลกับบอร์

 

จากภาพที่ 2
ควบคุมการท

กข้อมูล SD Ca
4.3.2. บอร์ด
นความถี่วิทยุ

ภาพ

ภาพที่ 2

การทํางานข
กเครื่องอ่านค
ร์ดควบคุมอาดู

23 จากบอร์ด
ทํางานต่างๆข
ard  บอร์ดคว
ดควบคุมวงจร
ย(ุRFID) แล้วท

พที ่24 แสดงก

25 แสดงการ

องวงจรบอรด์
วามถี่วิทยุ(RF
ดูอิโนได้ 

ควบคุมอาดูอิ
ของ ระบบเครื
วบคุมวงจร RS
ร RS 232 ใน
ทําการส่งข้อมู

 

 
การออกแบบบ

 

 
ต่อวงจรใช้งา

ดควบคุมวงจร
FID) ให้แรงดัน

อิโน จะมีการเ
รื่องกั้นอัตโนม
S 232 และอั
นส่วนการทําง
มลูไปยังบอร์ด

บอร์ดควบคุม

นของบอร์ดค

ร RS 232 ทําห
นอยู่ในระดับ 

เชื่อมต่อไปใช้ง
มัติ ด้วยเทคโ
ัลตร้าโซนิค 
งานของบอร์ด
ดควบคุมอาดูอิ

วงจร RS 232

 

วบคุมดีซีมอเ

หน้าที่แปลงแ
 TTL เพ่ือสาม

งานกับบอร์ด
โนโลยี RFID ร

ดน้ีจะเป็นส่วน
อโิน 

 

2 

ตอร์ 

แรงดันไฟฟ้าขอ
มารถทําให้สื่อส
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ต่างๆของ
ระยะไกล 

นรับข้อมูล

องข้อมูล
สาร



มอเตอร์ต่อพ่ว

 

 

4.3.3. กลไก
วงกับโซ่ที่ยึดติ
 

ภาพที

ตู้ควบคุมเคร่ื
ตดิกับบานปร

ที่ 26 แสดงกา

องกั้นอัตโนมั
ะตู เม่ือดีซีมอ

ารเช่ือมต่อดีซี

มัติขุดขับเคลื่อ
อเตอร์หมุนบา

ซมอเตอร์กับโซ

อนบานประตู 
านประตูก็จะเ

 

ซ่และบานประ

 จะประกอบไ
ลื่อนเปิด – ปิ

ะต ู
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ไปด้วยดีซี
ปดได้   
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ภาพท่ี 27 แสดงการเช่ือมต่อชุดขับเคลื่อนบานประตูกับบอร์ดควบคุม 
 

4.3.4. ออกแบบส่วนเก็บข้อมูล 
แฟ้มเก็บรหัส จะเก็บรายละเอียดหมายเลข ID Card โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ

หมายเลข ID Card ของบัตรท่ีได้รับอนุญาตในการผ่านเข้า – ออกสถานท่ี 
 

 
 

ภาพท่ี 28 แสดงแฟ้มเก็บรหัส 
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  แฟ้มบันทึกการเข้า-ออก จะเก็บรายละเอียดบันทึกเวลาการเข้า – ออกสถานที่ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บเวลาการเข้า – ออกสถานท่ี ในการผ่านเครื่องก้ันประตูแต่ละครั้ง 

 

 
 

ภาพท่ี 29 แสดงแฟ้มเก็บบันทึกเวลาการเข้า – ออก 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เม่ือทําการออกแบบและสร้างโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออกสถานท่ี 
ด้วยหลักการคลื่นความถ่ีวิทยุ และคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคสําเร็จแล้วก็จะทําการทดสอบการทํางาน
ของระบบ โดยจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่นํามาทดสอบระบบ โดยจะให้กลุ่ม
ตัวอย่างขับขี่ยานพาหนะผ่านเข้าประตูทีละคน แล้วบันทึกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เม่ือต้องการเข้า
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีบัตรที่เรียกว่า “บัตร RFID” โดยตัวบัตร RFID จะทําการสแกนอัตโนมัติใน
ระยะไกลไม่เกิน 1.50 เมตร โดยท่ีไม่จําเป็นต้องทําการทาบบัตรกับตัวสแกนบัตร RFID จากน้ันระบบ
จะทําการประมวลผลแสดงข้อมูล และทําการบันทึกเวลาเข้า-ออกของบุคลากร คณะครูอาจารย์ และ
นักศึกษาที่มีบัตร SD Card โดยอัตโนมัติ 

บัตร RFID มี 2 แบบ ด้วยกัน คือ  
1. บัตรสีเหลืองจะเป็นบัตรท่ีใช้งานได้โดยบนตัวบัตรจะมี ID Card แสดงอยู่บนบัตร 
2. บัตรสีแดงจะเป็นบัตรท่ีใช้งานไม่ได้ 



 

 
ระบ

 

 

 

บเครื่องก้ันอัต
1. เครื่องอ่า
2. ตู้ควบคุม
3. อัลตร้าโซ
4. แขนกั้นแ

ภาพ

ตโนมัติ ด้วยเท
าน RFID ระยะ
มการทํางานเค
ซนิคตรวจจับวั
และขาตั้ง 

ภาพที่ 31 

พที่ 30 แสดงต

ทคโนโลยี RF
ะไกล  
ครื่องกั้นอัตโน
วัตถุ 

 แสดงภาพรวม

ตัวอย่างบัตร 

ID ระยะไกล 

นมัติด้วยเทคโน

 

มระบบเครื่อง
 
 
 
 

 RFID 

 ประกอบด้วย

นโลย ีRFID ร

งกั้นอัตโนมัติ 

 

ย  

ะยะไกล 
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เม่ือบุคลากร คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องมีบัตร RFID คน
ละ 1 ใบ เพ่ือให้แขนกั้นเปิดประตู ดังภาพที่ 32 

 

 
 

ภาพที่ 32 แสดงการเปิดประตูแบบแคบ  
 

เคร่ืองอ่าน RFID ระยะไกล จะอ่านบัตร RFID และทําการเปิดแขนกั้นในระยะ 4 เมตร จาก
ภาพ รถที่กําลังจะว่ิงเข้ามาอยู่ในระยะ 5  เมตร เครื่องก้ันจึงยังไม่เปิด ดังภาพท่ี 33 และ ภาพที่ 34 

 

 
  

ภาพท่ี 33 แสดงภาพจากด้านหน้าของรถในระยะ 5 เมตร 
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ภาพท่ี 34//แสดงภาพจากด้านข้างของรถในระยะ 5 เมตร 
 

เม่ือรถว่ิงเข้ามาในระยะ 4 เมตร ซ่ึงเคร่ืองอ่านบัตร RFID สามารถสแกนบัตร RFID ได้ ก็จะ
นํารหัสจากบัตร RFID ที่อ่านได้ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลใน SD Card เม่ือรหัสบัตรตรงกัน ก็จะทํา
การเปิดเครื่องก้ันโดยอัตโนมัติ ดังภาพที่ 35 และ ภาพท่ี 36 

 

 
 
 

ภาพท่ี 35/แสดงภาพจากด้านหน้าของรถในระยะ 4 เมตร 
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ภาพที่ 36/ แสดงภาพจากด้านข้างของรถในระยะ 4 เมตร 
 

หลังจากน้ันแขนก้ันเปิดเรื่อยๆจนสุด รถว่ิงเข้ามาจะมีอัลตร้าโซนิค ตรวจจับวัตถุที่อยู่ในระยะ 
1.50 เมตร ถ้ามีวัตถุอยู่เครื่องก้ันจะเปิดค้างไว้ ดังภาพท่ี 37 และ ภาพที่ 38 

 

 
 

ภาพท่ี 37 แสดงภาพจากด้านหน้าเม่ือแขนกั้นเปิด 
 

 
 

ภาพท่ี 38 แสดงภาพจากด้านข้างเม่ือแขนกั้นเปิด 
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หากอัลตร้าโซนิคไม่พบวัตถุในระยะ 1.50 เมตร เครื่องก้ันก็ปิดอัตโนมัติ ดังภาพที่ 39  
 

 
 

ภาพที่ 39 แขนกั้นค่อยๆปิด หลังจากไม่พบวัตถุ 
 

 

เม่ือรถขี่ผ่านไป ห่างจากรัศมีอัลตร้าโซนิค ระยะ 1.50  เมตร Arduino จะทําการสั่งให้แขน
ก้ันปิดอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 40 

 

 
 

ภาพท่ี 40 แขนก้ันทําการปิดเม่ือรถว่ิงผ่าน 
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ในกรณีที่เป็นบัตรที่ไม่ได้บันทึกรหัสบัตรไว้ในฐานข้อมูล SD Card แขนก้ันประตูก็จะไม่
ทํางาน ดังภาพที่ 41 และ ภาพท่ี 42 

 

 
 

ภาพท่ี 41  แสดงภาพจากด้านหน้าแขนก้ันไม่ทํางาน 
 

 
 

ภาพท่ี 42  แสดงภาพจากด้านหน้าแขนก้ันไม่ทํางาน 
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เม่ือบุคลากร คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องมีบัตร RFID คน
ละ 1 ใบ เพ่ือให้แขนกั้นเปิดประตู ดังภาพที่ 43 

 

 
 

ภาพท่ี 43 แสดงบัตร RFID  เพ่ือใช้ในการเปิดประตู 
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เคร่ืองอ่าน RFID ระยะไกล จะอ่านบัตร RFID และทําการเปิดแขนก้ันในระยะ 4 เมตร    
จากภาพรถท่ีกําลังจะว่ิงเข้ามาอยู่ในระยะ 5  เมตร เครื่องก้ันจึงยังไม่เปิด ดังภาพที่ 44 

 

 
 

ภาพที่ 44 แสดงภาพจากด้านข้างของรถในระยะ 5 เมตร 
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เม่ือรถว่ิงเข้ามาในระยะ 4 เมตร ซ่ึงเคร่ืองอ่านบัตร RFID สามารถสแกนบัตร RFID ได้ ก็จะ
นํารหัสจากบัตร RFID ที่อ่านได้ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลใน SD Card เม่ือรหัสบัตรตรงกัน ก็จะทํา
การเปิดเครื่องก้ันโดยอัตโนมัติ ดังภาพที่ 45 

 

 
 

ภาพที่ 45 แสดงภาพของรถในระยะ 4 เมตร 
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หลังจากน้ันแขนก้ันเปิดเรื่อยๆจนสุด รถว่ิงเข้ามาจะมีอัลตร้าโซนิค ตรวจจับวัตถุที่อยู่ในระยะ 
1.50 เมตร ถ้ามีวัตถุอยู่เครื่องก้ันจะเปิดค้างไว้ ดังภาพท่ี 46 

 

 
 

ภาพที่ 46 แสดงภาพแขนกัน้เปิดค้างไว้ 
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หากอัลตร้าโซนิคไม่พบวัตถุในระยะ 1.50 เมตร เครื่องกั้นประตูก็จะค่อยๆปิดอัตโนมัติ                    
ดังภาพท่ี 47 

 

 
 

ภาพท่ี 47 แสดงภาพแขนกัน้ค่อยๆปิด 
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เม่ือรถขี่ผ่านไป ออกห่างจากรัศมีอัลตร้าโซนิค ระยะ 1.50  เมตร Arduino จะทําการ
ส่ังให้แขนก้ันปิดอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 48 

 

 
 

ภาพท่ี 48 แขนก้ันทําการปิดเม่ือรถว่ิงผ่าน 
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ในกรณีที่เป็นบัตรท่ีไม่ได้บันทึกรหัสบัตรไว้ในฐานข้อมูล SD Card แขนกั้นประตูจะไม่
ทํางาน ดังภาพที่ 49 

 

 
 

ภาพที่ 49 แสดงภาพจากด้านหน้าแขนก้ันไม่ทํางาน 
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เม่ืออัลตร้าโซนิค ตรวจจับวัตถุว่ิงผ่านไปแล้ว แขนกั้นจะปิดโดยอัตโนมัติ แล้วทําการบันทึก
ข้อมูลลงใน SD Card โดยจะแสดง ID Card และแสดงเวลา ดังภาพท่ี 50 

 

 
 
 

ภาพท่ี 50 ผลการบันทึกข้อมูล 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบเครื่องก้ันอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFID ทดสอบจาก

นักศึกษาเข้า-ออกในมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของการทดลองท้ังหมด ซ่ึง
จะทดสอบแขนกั้นรถอัตโนมัติ พร้อมกับบันทึกเวลาเข้า-ออก สามารถสรุปผลตามตารางได้ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบการเข้า-ออกมหาวิทยาลัยของบุคลากร 

คร้ังท่ี 
ผลการทดสอบ
บตัรสแกนกบั 

RFID 

ผลการทดสอบ
การบนัทึก
ขอ้มูล 

ผลการทดสอบ
ไมแ้ขนกั้นเปิด 

ผลการทดสอบ
ไมแ้ขนกั้นปิด 

ระยะห่าง
เซ็นเซอร์ 

1 ทาํงาน ทาํงาน ได ้ ได ้ 1.50 เมตร 
2 ทาํงาน ทาํงาน ได ้ ได ้ 1.50  เมตร 
3 ทาํงาน ทาํงาน ได ้ ได ้ 1.50  เมตร 
4 ทาํงาน ทาํงาน ได ้ ได ้ 1.50  เมตร 
5 ทาํงาน ทาํงาน ได ้ ได ้ 1.50  เมตร 
6 ไม่ทาํงาน ไม่ทาํงาน ไม่ได ้ ไม่ได ้ 1.50  เมตร 
7 ทาํงาน ทาํงาน ได ้ ได ้ 1.50  เมตร 
8 ทาํงาน ทาํงาน ได ้ ได ้ 1.50  เมตร 
9 ทาํงาน ทาํงาน ได ้ ได ้ 1.50  เมตร 
10 ทาํงาน ทาํงาน ได ้ ได ้ 1.50  เมตร 

 
จากตารางที่ 2  จะเห็นได้ว่า ในการทดลองครั้งที่ 6 ผลการทดลองจะไม่ทํางานเน่ืองจาก

เครื่องอ่านบัตร RFID หาคล่ืนความถี่ จากบัตร RFID ไม่เจอ เพราะบัตร RFID อาจจะอยู่ตํ่าเกินไป 
 

7. สรุป 
จากการทดลองการทํางานของระบบ บุคลากรจะทําการขับรถเข้ามหาวิทยาลัยฯ เม่ือ

ระยะใกล้ก่อนถึงตัวสแกนไม่เกิน 1.50 เมตร ระบบจะทําการสแกนบัตรอัตโนมัติในระยะไกล เม่ือ
ระบบตรวจตรวจพบบัตร RFID เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลรหัสบัตร วันท่ี และเวลา
เข้า-ออก จากน้ันระบบได้ทําการสั่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทํางาน โดยแขนก้ันประตูจะทําการเปิดข้ึน 
และปิดลงหลังจากท่ีบุคลากรได้ผ่านตรงจุดแขนกั้นไปแล้ว จากการตรวจจับวัตถุด้วยอัลตร้าโซนิค 



โ
การ

โปรแกรมเพ่ือ
คลื่นความถี่อั
การทํางานขอ
สรุปผลการท
ข้อมูลและทํา

 
1. ผลการท

จาก
นักศึกษาเข้า-
และรถที่มีบัต
ด้วยบัตร RFI
การทดลองทั้

 

ภาพ

ดําเนินการวิ
อนํามาใช้ในก
อัลตร้าโซนิค  
องแขนกั้นประ
ทําการของโป
าการสรุปผลต่

ทดสอบ / วิเค
การทดสอบค
-ออกในมหาวิ
ตรสีแดงจะไม
D แขนกั้นรถ
ั้งหมด โดยสา

พที ่51 แสดงภ

ผลการวิ

จัย ในส่วนนี้
การทดสอบตา
  ส่วนที่สองจะ
ะตู ส่วนที่สาม
ปรแกรมเพ่ือน
อไป 

คราะห์ 
ความสมบูรณ์ข
วิทยาลัยฯ จําน
ม่สามารถผ่าน
อัตโนมัติสามา
ามารถสรุปผลไ

ภาพการทดส

 บทที่
วิจัย/ผลการ

 
้จะแบ่งงานอ
ามหลักการทํา
ะเป็นการสร้า
มจะเป็นทดสอ
นําข้อมูลที่ได้ม

ของระบบเครื่
นวน 10 คนโ

นประตู้กั้น พบ
ารถเปิดขึ้นแล
ได้ดังน้ี 

อบของระบบ

ที่ 4 
รวิเคราะห์ข้

ออกเป็นสามส
างานการประ
งชุดไมโครคอ
อบการทํางาน
มาแก้ไขปรับ

องกั้นอัตโนมัติ
โดยให้รถที่มีบั
บว่าระบบบัน
ละปิดลงได้อย

 
บเคร่ืองกั้นอัตโ

้อมูล 

ส่วนหลักๆ ส
ะมวลผลของค
อนโทรลเลอร์
นโปรแกรมที่ได
ปรุงโปรแกร

ต ิด้วยเทคโนโ
บัตรสีเหลืองส
ทึกเวลาการเ
ย่างอัตโนมัตคิิ

 

โนมัติ ด้วยเทค

ส่วนแรกเป็นก
คลื่นความถี่วิท
เพ่ือจะนําไปใ
ด้เขียนขึ้นมาเ
ม และนําไปวิ

โลยี RFID ทด
ามารถผ่านปร
เข้า-ออก ของ
คิดเป็น ร้อยละ

คโนโลยี RFID

การเขียน
ทยุ และ
ใช้ควบคุม
เพ่ือหาข้อ
วิเคราะห์

ดสอบจาก
ระตูกั้นได้ 
งบุคลากร 
ะ 90 ของ

 

 

D 
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ตารางท่ี 3 ผลวิเคราะห์การทดสอบการเข้า-ออกมหาวิทยาลัยของบุคลากร 

ครั้งที่ 
ผลการทดสอบ
บัตรสแกนกับ 

RFID 

ผลการทดสอบ
การบันทึกข้อมูล 

ผลการทดสอบ
ไม้แขนกั้นเปิด 

ผลการทดสอบ
ไม้แขนก้ันปิด 

ระยะห่าง
เซ็นเซอร์ 

1 ทํางาน ทํางาน ได้ ได้ 1.50 เมตร 
2 ทํางาน ทํางาน ได้ ได้ 1.50  เมตร 
3 ทํางาน ทํางาน ได้ ได้ 1.50  เมตร 
4 ทํางาน ทํางาน ได้ ได้ 1.50  เมตร 
5 ทํางาน ทํางาน ได้ ได้ 1.50  เมตร 
6 ไม่ทํางาน ไม่ทํางาน ไม่ได้ ไม่ได้ 1.50  เมตร 
7 ทํางาน ทํางาน ได้ ได้ 1.50  เมตร 
8 ทํางาน ทํางาน ได้ ได้ 1.50  เมตร 
9 ทํางาน ทํางาน ได้ ได้ 1.50  เมตร 
10 ทํางาน ทํางาน ได้ ได้ 1.50  เมตร 

 
 

 
 

ภาพท่ี 52 แผนภูมิผลการทดสอบการเข้า-ออกมหาวิทยาลัยของบุคลากร 
 

จากตารางที่ 3  จะเห็นได้ว่า การทดลองคร้ังที่ 6 ผลการทดลองไม่ทํางานเน่ืองจากเครื่อง
อ่านบัตร RFID หาคลื่นความถี่ จากบัตร RFID ไม่เจอ เพราะบัตร RFID อาจจะอยู่ตํ่าเกินไป 

 
 
 

90%

10%

ผลการทดสอบการเขา้-ออกมหาวิทยาลัยของบุคลากร

ทํางาน

ไมทํ่างาน
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2. สรุปภาพรวม 
จากการทดลองการทํางานของระบบ เม่ือทําการทดสอบระบบบันทึกเวลาการเข้า-ออก ของ

บุคลากร ด้วยบัตร RFID แขนกั้นรถอัตโนมัติสามารถเปิดข้ึนและปิดลงได้อย่างอัตโนมัติ ร้อยละ 90 
โดยให้บุคลากรขับรถเข้าสู่มหาวิทยาลัยฯ  บุคลากรจะทําการขับรถเข้ามหาวิทยาลัยฯ เม่ือระยะใกล้
ก่อนถึงตัวสแกนไม่เกิน 1.50 เมตร ระบบจะทําการสแกนบัตรอัตโนมัติในระยะไกล เม่ือระบบตรวจ
ตรวจพบบัตร RFID เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลไม่ว่าจะเป็น รหัสบัตร วันที่ และเวลา
เข้า-ออก เป็นต้น จากน้ันระบบได้ทําการส่ังให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทํางาน โดยแขนกั้นรถอัตโนมัติจะ
ทําการเปิดข้ึน และปิดลงหลังจากท่ีบุคลากรได้ผ่านตรงจุดแขนกั้นไปแล้วตรวจจับวัตถุว่ิงผ่านด้วย 
อัลตร้าโซนิค 
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บทที/่5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  

  
 

ในการทําระบบรักษาความปลอดภัยการเขา - ออกสถานที่ ดวยหลักการคลื่นความถ่ีวิทยุ และ
คลื่นความถ่ีอัลตราโซนิค สามารถสรปุผลของการทาํงาน และปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนระหวางการทําการ
วิจัย รวมถึงการแกไขและขอเสนอแนะ เพ่ือที่จะนําไปพัฒนาตอไปในอนาคต 
******* 
1//สรุปผลการวิจัย 
 

เครื่องกั้นอัตโนมัติ ดวยเทคโนโลยี RFID ระยะไกล ไดทําการเขียนโปรแกรมจะมีข้ันตอนการ
ทํางานอยูหลายข้ันตอน และมีความซับซอนของโปรแกรม โดยทางผูจัดทําไดศึกษาข้ันตอนการบันทึก
เวลาเขา อยางละเอียด จากน้ันดําเนินการตามข้ันตอนที่ไดศึกษามาใชในการพัฒนาโปรแกรมใหมี
ประสิทธิภาพ ผูจัดทําไดศึกษาปญหาตลอดทั้งแนวทางของการทํางานแบบตางๆ เพ่ือที่จะทําให
โปรแกรมที่พัฒนาข้ึนมีความสมบูรณ 

เครื่องกั้นอัตโนมัติ ดวยเทคโนโลยี RFID ระยะไกล สามารถนําไปใชไดจริง ซึ่งในระบบของ
เครื่องกั้นอัตโนมัติน้ัน ไมไดเปนระบบที่ซับซอนเกินความเขาใจ แตตองเขาใจถึงความตองการของ
ระบบที่แทจริง เชน ชวยลดข้ันตอนในการตรวจสอบ เพิ่มมาตรฐานของบุคลากร นักศึกษา   เปนตน 
ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนวา เทคโนโลยี RFID มีความเหมาะสมที่สุดสําหรับการพัฒนา และใชควบคู
กับระบบเดิมที่ใชเพียงมนุษยในการตรวจสอบและควบคุม 

ความมุงหมายของผูจัดทําคือ สามารถสรางระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ มีความ
นาเช่ือถือสูง งายตอการศึกษา และใชงานสําหรับผูดูแล ซึ่งจะขอสรุปสิ่งที่ไดศึกษาและพัฒนาดังน้ี 

1./ศึกษารูปแบบการทํางาน และติดตอสื่อสารของชุดพัฒนาระบบ RFID ที่ไดรับการ
สนับสนุน  

2./ทําการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมหลักสวนติดตอผูใชงาน ใหสามารถจัดการกับ 
SD Card และชุดพัฒนาระบบ RFID 

3./สามารถทําการบันทึกลงใน SD Card ได 
4. โปรแกรมสวนผูใชงานสามารถแสดงขอมูลตางๆ ของบุคลากรได  
5./สามารถทําการบันทึกเวลาเขา ของบุคลากรไดในทันที  
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นอกจากน้ีผูจัดทําไดทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง เพื่อดูประสิทธิภาพของระบบ สามารถ
ประเมินไดวาจะมีความแตกตางอยางไรบาง เพื่อดูแนวโนมในการพัฒนาในอนาคต จากความคิดเห็น
สวนตัวของผูจัดทํา คิดวาระบบน้ีมีความเหมาะสมที่สดุที่จะลงทุนพัฒนาสําหรับใชในองคกรตางๆ เชน 
หนวยงานของรัฐ โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย คอนโด หรือองคกรตางๆ เปนตน ไมจํากัดวา
จะตองเปนสถานที่ใดสถานที่หน่ึงเพียงอยางเดียว เพราะสามารถทําการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
โปรแกรม และฟงกชันเสริมอื่นๆ ไดตามความตองการของผูใชงานในสถานที่น้ันๆ  ซึ่งหลักการของ
ระบบยังคงอิงอยูในลกัษณะเดิม นับวาคุมคาตอการลงทุนเพื่อเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตของ
บุคลากรในหนวยงานน้ันๆ 

 
2//การอภิปรายผล 
 

การวิจัยน้ีเปนการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยการเขา- ออกสถานที่ ดวยหลักการคลื่น
ความถ่ีวิทยุ (RF ID) และคลื่นความถ่ีอัลตราโซนิค ปรากฏวา สามารถทํางานไดอยางอัตโนมัติถูกตอง
คิดเปนรอยละ 90 โดยเครื่องอานจะทําการ สแกนหาบัตร RFID ที่ไดรับอนุญาตในระยะการอานไดไม
เกิน 4 เมตร และทําการบันทึก ขอมูล รหัสบัตร วันที่ และเวลาเขา-ออกลง SD Card ได และใชเวลา
นอยกวาการทํางานในรูปแบบแลกบัตรและบันทึกเวลาดวยมนุษยเปนอยางมาก 

 
3//ขอเสนอแนะ 

ควรมีการบันทึกจํานวนรถที่เขา-ออกในมหาวิทยาลัยฯ ควรมีกลองวงจรปดเพ่ือบันทึกภาพ
เก็บไว เพื่อทําใหบุคลากรที่เขา-ออกมหาวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน สิ่งเหลาน้ีจะชวย
พัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงข้ึน 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ “2549”  
 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์, การพัฒนาซอฟต์แวร์ระดังองค์การ, ระบบฐานข้อมูล 

 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย การใช้กิจกรรมคู่ในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาการ
เขียนโปรแกรมร่วมสมัย กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
หัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาการนําฟรีแวร์มาใช้แทนซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธ์ิใน
องค์กร 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  นายพรประสิทธ์ิ  บุญทอง 
 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์  7 
 
3. หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได้ 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์       
ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทํางาน 0-3261-8500 ต่อ 4033 โทรสาร 0-3261-8570 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) E-mail pornprasit@idt.rmutr.ac.th 

 
4. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์       
ปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
- 

 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาระบบป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิเพลง 
หัวหน้าโครงการวิจัย การควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติด้วยหลักการประมวลผลภาพ 


