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หน่วยที่ 18 

งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรม Arduino  
เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ RFID 
 

เดชา กาญวงษา 

ผู้เรียบเรียง เดชา กาญวงษา 
วุฒิ ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตําแหน่ง คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศร ี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



1

แผนบริหารการสอนประจําหน่วยที่ 18 
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 18 
หน่วยท่ี 18  งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับด้วยเสียง เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
18.1  อุปกรณ์ RFID 
18.2  การตอ่วงจรอุปกรณ์ RFID กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
18.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ RFID 
18.4  การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ RFID กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 18  

 
สาระสําคัญ

อุปกรณ์ RFID (RFID - Radio frequency identification) เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้คลื่นวิทยุ (Radio 
frequency) ในการเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ระบุตัวตน เช่น นําไปแปะกับสิ่งของเพ่ือใช้ระบุตัวสิ่งของ ใช้กับบัตร
นักเรียนเพ่ือระบุข้อมูลนักเรียน อุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน คือ เครื่องอ่าน / เขียน RFID (RFID Reader) และบัตร 
RFID หรือ แท็ก RFID (RFID Tag) ซ่ึงมีประโยชน์มากในการระบุตัวตน และพัฒนาออกแบบระบบ Key Card 
เป็นตน้

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรอุปกรณ์ RFID กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ RFID 
 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ใช้งานอุปกรณ์ RFID 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ์ RFID ไดอ้ย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรอุปกรณ์ RFID กับไมโครคอนโทรลเลอร์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ RFID ไดอ้ย่างถูกต้อง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ RFID ไดอ้ย่างถูกต้อง 
5.  ตอ่วงจรอุปกรณ์ RFID กับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ RFID ตามท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 

สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบชุดการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบดว้ย 

1.1  เอกสารประกอบการสอน 
1.2  ใบปฏิบัตงิาน 
1.3  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
3.  ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์
4.  โปรแกรม Arduino IDE Version 1.8.6 

 
คําช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการสอน 

1.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนก่อนเข้าชั้นเรียน 
2.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก่์อนเรียน 
3.  การดาํเนินการสอนประกอบด้วยข้ันตอน ดงันี้ 

4.  ครูผู้สอนควรดําเนินการสอนตามแผนการสอนโดยเลือกสื่อ เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละข้อ

5.  ครูผู้สอนควรศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหา ใบปฏิบัติงานและแบบฝึกหัดให้
เข้าใจดเีสียก่อน 

6.  เม่ือสอนเสร็จทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ทําการประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 

ขัน้ตอนท่ี 1

สร้างปัญหาให้
ผู้เรียนสนใจ 
(Motivation)

ขัน้ตอนท่ี 2

ให้เนื้อหาและสรุป
(Information)

ขัน้ตอนท่ี 3

ประเมินความรู้ด้วย
แบบฝึกหัด
(Application)

ขัน้ตอนท่ี 4

ตรวจปรับ
ความสําเร็จ
(Progress)
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วิธีวัดประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ประเมินผลผู้เรียนโดยสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2.  พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้ึนอยู่กับครูผู้สอน

เห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

วิธีวัดประเมินผล (ด้านความรู้)
1.  ผู้เรียนจะตอ้งทําแบบฝึกหัดหลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ การประเมินผลจากแบบฝึกหัด

ประจําหน่วยท่ี 18 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะวัดผลและประเมินผลด้านทฤษฎี ด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 18 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

วิธีการประเมินผลใบปฏิบตัิงาน (ด้านทักษะ)
1. ครูผูส้อนเป็นผู้กําหนดจุดประเมินในการปฏิบัติงานนั้นๆ เม่ือเห็นว่าจุดนั้นๆ มีความสําคัญในการ

ปฏิบัตงิาน 
2. ครูผู้สอนจะต้องไปตรวจสอบเม่ือผู้เรียนปฏิบัติงานถึงจุดประเมินท่ีครูผู้สอนได้กําหนดไว้ การ

ประเมินผลจากการทดลองตามใบปฏิบัติงาน โดยจัดทําคะแนนให้เป็น 100 เปอร์เซน็ต์ 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จํานวน 

10 คะแนน (แนบหลังกิจกรรมเสริมทักษะ)
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หน่วยที่ 18 
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย 
โปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานอุปกรณ ์RFID 

 

18.1 อุปกรณ์ RFID 
18.1.1 ความหมายของอุปกรณ์ RFID 

 RFID   ย่อมาจาก Radio Frequency Identification  หรือก็คือการ ระบุเอกลักษณ์ด้วย
คลื่นวิทยุ เป็นระบบฉลากท่ีได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 โดยท่ีอุปกรณ์ RFID ท่ีมีการประดิษฐ์ข้ึนใช้งาน
เป็นครัง้แรกนัน้ เป็นผลงานของ Leon Theremin ซ่ึงสร้างให้กับรัฐบาลของประเทศรัสเซียในปี ค.ศ. 1945 ซ่ึง
อุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนมาในเวลานั้นทําหน้าท่ีเป็นเครื่องมือดักจับสัญญาณ ไม่ได้ทําหน้าท่ีเป็นตัวระบุเอกลักษณ์
อย่างท่ีใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน RFID ใน ปัจจุบันมีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ท่ีสามารถอ่าน
ค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุจากระยะห่าง เพ่ือตรวจ ติดตามและบันทึกข้อมูลท่ีติดอยู่กับป้าย ซ่ึงนําไปฝังไว้ในหรือ
ติดอยู่กับวัตถุต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กล่อง หรือสิ่งของใดๆ สามารถติดตามข้อมลูของวัตถุ 1 ชิ้นว่า คืออะไร 
ผลิตท่ีไหน ใครเป็นผูผ้ลิต ผลิตอย่างไร ผลิตวันไหน และเม่ือไหร ่ประกอบไปดว้ยชิน้ส่วนก่ีชิ้น และแต่ละชิ้นมา
จากท่ีไหน รวมท้ังตําแหน่งท่ีตั้งของวัตถุนั้นๆ ในปัจจุบันว่าอยู่ส่วนใดในโลก โดยไม่จําเป็นต้องอาศัยการสัมผัส 
(Contact-Less) หรือต้องเห็นวัตถุนั้นๆ ก่อน ทํางานโดยใช้เครือ่งอ่านท่ีสื่อสารกับป้ายด้วยคลื่นวิทยุในการอ่าน
และเขียน ข้อมูล

อุปกรณ์ RFID (RFID - Radio frequency identification) เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้คลื่นวิทย ุ
(Radio frequency) ในการเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ระบุตัวตน เช่น นําไปแปะกับสิ่งของเพ่ือใช้ระบุตัวสิ่งของ ใช้กับ
บัตรนักเรียนเพ่ือระบุข้อมูลนักเรียน อุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน คือ เครื่องอ่าน / เขียน RFID (RFID Reader) และ
บัตร RFID หรือ แท็ก RFID (RFID Tag) ซ่ึงมีประโยชน์มากในการระบุตัวตน และพัฒนาออกแบบระบบ Key 
Card เป็นตน้

รูปท่ี 18.1  แสดงอุปกรณ์ RFID 
(ท่ีมา https://electronicshobbyists.com/rfid-basics-and-rfid-module-interfacing-with-arduino) 
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18.1.2 หลกัการทํางานของอุปกรณ์ RFID 
 อุปกรณ์ RFID ใช้หลักการทํางานโดยอาศัยคลื่นวิทยุในการทํางาน ซ่ึงคลื่นวิทยุ (Radio 
frequency) เป็นคลื่น Electromagnetic ประเภทหนึ่งท่ีมีความยาวคลื่นระหว่าง 0.1  ซม. ถึง 1,000กม. หรือ
อยู่ในช่วงความถ่ีระหว่าง 30 Hzและ 300 GHz    เม่ือเป็นคลื่นวิทยุ จะเห็นได้ว่า วัสดุท่ีนําใช้กับคลื่นวิทยุย่อม
มีผลต่อการใช้งานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในวัสดุประเภทท่ีท่ีคลื่นวิทยุสามารถผ่านได้สะดวก โดยไม่มีการสูญเสีย
พลังงาน ใดวัสดุเหล่านี้เรียกว่า RF-lucent  หรือ RF-friendly  หากนําเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้กับวัสดุ
เหล่านี้จะไม่มีผลเสียต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ยังมีวัสดุบางประเภทท่ีเป็นอุปสรรคในการนําเทคโนโลยีอาร์
เอฟไอดี มาใช้งาน วัสดุประเภทแรก เรียกว่า RF-opaque  วัสดุประเภทนี้จะหักเหคลื่นวิทยุหรือทําให้
คลื่นวิทยุกระจัดกระจายออกไป ส่วนวัสดอีุกประเภท เรียกว่า RF-absorbent คลื่นวิทยุสามารถท่ีจะผ่านวัสดุ
ประเภทนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม คลื่นท่ีผ่านมานั้นจะถูกดูดซับไว้หมดหรือต้องสูญเสียพลังงานมากในการท่ีจะ
ทะลุผ่านได้ 

ถึงแม้ว่าวัสดุแต่ละประเภทจะมีผลต่อคลื่นวิทยุ อย่างไรก็ตามวัสดุประเภทหนึ่งจะมีผล
คลื่นวิทยุแต่ละช่วงความถ่ีท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ วัสดุนั้นอาจจะมีลักษณะเป็น RF-lucent ในคลื่นความถ่ีหนึ่ง
ในขณะท่ีวัสดเุดยีวกันนี้อาจจะเป็น RF-opaqueหรือRF-absorbent ในคลื่นความถ่ี ในช่วงอ่ืนก็ได ้

RFID หรือการระบุข้อมูลสิ่งต่างๆ โดยใช้คลื่นความถ่ีวิทยุ RFID ถูกนําเข้ามาใช้ใน
ชีวิตประจําวันของเราอย่างหลากหลาย เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบเข้า-ออกในอาคาร ระบบจ่ายเงินอัตโนมัต ิ
ระบบป้องกันการขโมยสินค้าในร้านค้า เป็นตน้ ในระบบ RFID จะมีองค์ประกอบหลักๆ ดว้ยกัน 3 ส่วน คือ

(1) เครื่องอ่าน / เขียน RFID (RFID Reader) เป็นเครื่องท่ีใช้อ่านข้อมูล หรือเขียน
ข้อมูลลงบัตร RFID ซ่ึงเครื่องท่ีใช้อ่าน/เขียนนี้จะถูกแบ่งออกเป็นช่วงความถ่ีท่ีรองรับ รวมถึงรวมถึงรองรับการ
อ่านเพียงอย่างเดยีว หรือรองรับการเขียนดว้ย 

รูปท่ี 18.2  แสดงเครื่องอ่าน / เขียน RFID 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/37) 



6

(2) บัตร RFID หรือ แท็ก RFID (RFID Tag)  ภายในจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือส่วน
เก็บข้อมูล และส่วนเสาร์อากาศ ตัวแท็กนี้สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้โดยไม่ต้องใช้พลังงาน เม่ือมีการส่งคลื่นวิทยุ
เข้ามาท่ีตัวแท็ก ตัวแท็กก็จะส่งเป็นสัญญาณข้อมูลกลับไป แท็ก RFID จะถูกแบ่งออกเป็นช่วงความถ่ีท่ีรองรับ
เช่นเดียวกับเครื่องอ่าน / เขียน และยังแบ่งได้ตามความจุของข้อมูลอีกด้วย บัตร RFID ได้ถูกใช้งานกับอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน เช่น ใช้ในบัตรนักศึกษาเพ่ือระบุตัวตนของนักศึกษา ใช้เป็นบัตรเติมเงินในศูนย์อาหาร 
หรือใช้เป็นบัตรเข้าท่ีจอดรถ รวมถึงใช้เพ่ือป้องกันการขโมยสินค้าในห้างสรรพสินค้าอีกด้วย 

รูปท่ี 18.3  แสดงบัตร RFID และพวงกุญแจแท็ก RFID 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/37) 

 

รูปท่ี 18.4  แสดงโครงสร้างภายในของบัตร RFID พวงกุญแจแท็ก RFID 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/37) 

 
(3) ระบบท่ีใช้ประมวลผล มีหน้าท่ีส่งคําสั่ง-รับข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรสามารถดูข้อมูล

เพ่ิมเติมได้จาก บทความความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับ RFID 
 



7

18.1.3 อุปกรณ ์RFID แบบ Active 
 อุปกรณ์ RFID แบบ Active คือ เป็นแท็กท่ีต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ภายนอก
เพ่ือจ่ายพลังงานให้กับวงจรภายในทํางานซึ่งจะมีหน่วยความจําได้ถึง 1 เมกะไบร์ท การอ่านข้อมูลได้ไกลสูงสุด 
10 เมตร ซ่ึงแท็กชนิดนี้ เป็นท่ีนิยมใช้งานกันมากเนื่องจากส่งสัญญาณได้ในระยะไกลโดยไม่ต้องสัมผัสระหว่าง
ตวัรับกับตัวส่ง สามารถแบ่งประเภทย่อยๆ ดงันี้ 

(1) อุปกรณ์ RFID แบบ Active สามารถถูกอ่านและเขียนข้อมูลได้อย่างอิสระ (Read-
Write) 
 (2) อุปกรณ์ RFID แบบ Active สามารถเขียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่อ่านได้อย่าง
อิสระ(Write- Once Read- Many หรือ WORM) 
 (3) อุปกรณ์ RFID แบบ Active สามารถอ่านได้เพียงอย่างเดยีว (Read – only) 

 

รูปท่ี 18.5  แสดงโครงสร้างภายในของบัตร RFID พวงกุญแจแท็ก RFID 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/37) 

 
18.2 การต่อวงจรอุปกรณ์ RFID กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การต่อวงจรอุปกรณ์ RFID กับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้อุปกรณ์ RFID เป็นโมดูล MFRC-522 
การต่อวงจร สามารถต่อตามรูปด้านล่าง ควรระวังเรื่องการต่อสายแรงดันเข้า 3.3V หากต่อเข้ากับ 5V อาจจะ
ทําให้โมดูลพังเสียหายได ้
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รูปท่ี 18.6  แสดงอุปกรณ์ RFID โมดูล RFID-RC522 
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/37) 

 

รูปท่ี 18.7  แสดงการต่อวงจรอุปกรณ์ RFID โมดูล RFID-RC522 กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  
(ท่ีมา https://www.ioxhop.com/article/37) 
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การต่อวงจรอุปกรณ์ RFID โมดูล RFID-RC522 กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino โดยต่อขา 3.3V 
ต่อเข้ากับ ขา 3.3V ของบอร์ด Arduino ขา RES ต่อเข้ากับ ขา D9 ของบอร์ด Arduino ขา GND ต่อเข้ากับ 
ขา GND ของบอร์ด Arduino ขา MISO ตอ่เข้ากับ ขา D12 ของบอร์ด Arduino ขา MOSI ต่อ เ ข้า กับ  ขา 
D11 ของบอร์ด Arduino ขา SCK ต่อเข้ากับ ขา D13 ของบอร์ด Arduino และขา SDA (SS) ต่อเข้ากับ ขา 
D10 ของบอร์ด Arduino 
 
18.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ RFID 
 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ RFID จะต้องทําการดาวน์โหลดไรบรารี่ ท่ีใช้กับ 
อุปกรณ์ RFID โมดูล RFID-RC522  ก่อนโดยไฟล์ชื่อ rfid-master.zip เพ่ือใช้สําหรับในการเขียนโปรแกรม โดย
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ rfid-master.zip ไดจ้าก http://www.nks.ac.th/download/rfid-master.zip  
 

รูปท่ี 18.8  แสดงการดาวน์โหลดไฟล์ไรบรารี่ rfid-master.zip 
 

จากนั้นให้เปิดโปรแกรม Arduino IDE ข้ึนมาแล้วไปท่ี Sketch > Include Library > Add .ZIP 
Library…..  
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รูปท่ี 18.9  แสดงการติดตั้งไฟล์ไรบรารี่ rfid-master.zip 
 

เลือกไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่อง ชื่อไฟล์ rfid-master.zip จากนั้นเลือก Open เพ่ือติดตั้ง
ไรบรารี ่ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งไรบรารี่ ของอุปกรณ์ RFID โมดูล RFID-RC522 
 

รูปท่ี 18.10  แสดงการเลือกไฟล์สําหรับติดตั้งไรบรารี่ ชื่อไฟล์ rfid-master.zip 
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ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งานการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ RFID ของโมดูล 
RFID-RC522 จําเป็นจะตอ้งตดิตั้งไรบรารี่ลงไปก่อน หากไม่ทําการติดตั้งจะไม่สามารถคอมไพล์โปรแกรมได้เม่ือ
เขียนโปรแกรมเสร็จแล้วให้อัพโหลดโค๊ดลงไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์โดยค่า UID ซ่ึงเป็นค่าตัวเลขประจําบัตร 
หรือแท็ก จะไปแสดงท่ีหน้าต่าง Serial Monitor โค๊ดโปรแกรมเพ่ือทดสอบการทํางาน ดงัต่อไปนี ้

รูปท่ี 18.11  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ RFID แสดงค่า UID 
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เม่ืออัพโหลดเสร็จแล้ว เปิด Serial Monitor ข้ึนมาตั้ง Baud rate ไว้ท่ี 9600 ลองนําแท็กท้ัง 2 อัน
มาแตะจะให้ค่า UID ท่ีตา่งกันออกมา 

รูปท่ี 18.12  แสดงค่าตัวเลข UID ท่ีอ่านไดจ้ากอุปกรณ์ RFID ผ่านทางหน้าต่าง Serial Monitor 
 

ค่า UID นี้หรือ key จะถูกเก็บไว้ในตัวแปร strID ซ่ึงจะใช้งานได้หลังบรรทัดท่ี 41 ลงมา ตวัอย่างโค้ด
ดา้นล่างนี้เป็นการประยุกตน์ําแท็ก RFID มาควบคุมกับตดิดับของหลอด LED โดยต่อหลอด LED เพ่ิมเข้าไปท่ี
Pin A0 การใส่ตวัเลข UID จะต้องใส่ให้ตรงกับค่าท่ีอ่านได้ก่อนหน้านี ้ซ่ึง UID ของแตล่ะแท็ก จะไม่ตรงกัน
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รูปท่ี 18.13  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ RFID นําค่า UID มาใช้งาน 

อุปกรณ์ RFID มีประโยชน์และนําไปประยุกต์ใช้งานไดห้ลากหลายรูปแบบ แตส่ิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือการสือ่สาร
กับผู้ใช้ท่ีด ี เช่น กรณีอ่านข้อมูลจากแท็กได้แล้ว ควรมีเสียงบอกเป็นสัญญาณ รวมถึงควรแจ้งผู้ใช้ไดด้ว้ยว่าแท็ก
ท่ีนํามาใช้นั้น ผ่านการตรวจสอบหรือไม่ เช่น หากนําแท็กท่ีผ่านการรับรองมาติ๊ก ควรจะบอกไดด้ว้ยว่าแท๊กท่ี
ถืออยู่ใช้ไม่ได ้ รวมถึงควรยืดหยุน่ต่อการใช้งาน การเพ่ิมหมายเลขแท็กควรทําได้ง่ายๆ โดยไม่ตอ้งอัพโหลด
โปรแกรมเข้าไปแก้ใหม่ โดยใช้ EEPROM ในการเก็บ และจัดการข้อมูลแท็กเป็นตน้
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18.4 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ RFID กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ RFID กับไมโครคอนโทรลเลอร์ มีประโยชน์และนําไปประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือการสื่อสารกับผู้ใช้ท่ีดี เช่น กรณีอ่านข้อมูลจากแท็กได้แล้ว ควรมี
เสียงบอกเป็นสัญญาณ รวมถึงควรแจ้งผู้ใช้ได้ด้วยว่าแท็กท่ีนํามาใช้นั้น ผ่านการตรวจสอบหรือไม่ เช่น หากนํา
แท็กท่ีผ่านการรับรองมาทาบ ควรจะบอกได้ด้วยว่าแท๊กท่ีถืออยู่ใช้ไม่ได้ รวมถึงควรยืดหยุ่นต่อการใช้งาน การ
เพ่ิมหมายเลขแท็กควรทําได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องอัพโหลดโปรแกรมเข้าไปแก้ใหม่ โดยใช้ EEPROM ในการเก็บ 
และจัดการข้อมูลแท็ก เป็นต้น สามารถนํามาประยุกต์ ในการสร้างเครื่องอ่านบัตรเข้าออกของพนักงาน สร้าง
เป็นกุญแจรหัส Key Card ระบบระบุตัวตนของบุคคล และระบบอ่านค่าสินค้าทีละจํานวนมาก เป็นต้น โดยมี
ตวัอย่างการประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์ RFID กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ดงันี้ 

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ RFID เปิด-ปิดประด ูโดยใช้ระบบ Key Card  
 ในการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ RFID เปิด-ปิดประดู โดยใช้ระบบ Key Card  เพ่ือทําเป็น
ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือระบุตัวบุคลเข้าออก โดยมีระบบล็อกประตูซ่ึงใช้เซอร์โวมอเตอร์เป็นตัวควบคุม
กลไกของระบบประต ูและมีไฟแสดงสถานะเพ่ือบอกสถานการณ์อ่านบัตร หรือแท็ก พร้อมมีเสียงสัญญาณเสียง
เตอืนเม่ืออ่านบัตรหรือแท็กด้วย ดงัวงจรดา้นล่างนี้ 

รูปท่ี 18.14  แสดงวงจรการประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์ RFID เปิด-ปิดประด ูโดยใช้ระบบ Key Card 
(ท่ีมา https://electronicshobbyists.com/rfid-basics-and-rfid-module-interfacing-with-arduino/) 
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จะต้องเปลี่ยนบรรทัดด้านล่างของรหัส เปลี่ยน UID ในบรรทัดด้านล่างของรหัสด้วย UID 
ของแท็กท่ีอ่านได้จากการเขียนโปรแกรมในหัวข้อ 18.3 คือ String tagUID =“29 B9 ED 23”;  สตริงเพ่ือ
จัดเก็บ UID ของแท็ก แล้วเปลีย่นดว้ย UID ของแท็ก ตามโค๊ดโปรแกรมตอ่ไปนี ้
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รูปท่ี 18.15  แสดงโปรแกรมการประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์ RFID เปิด-ปิดประด ูโดยใช้ระบบ Key Card 
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

อุปกรณ์ RFID (RFID - Radio frequency identification) เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้คลื่นวิทยุ (Radio 
frequency) ในการเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ระบุตัวตน เช่น นําไปแปะกับสิ่งของเพ่ือใช้ระบุตัวสิ่งของ ใช้กับบัตร
นักเรียนเพ่ือระบุข้อมูลนักเรียน อุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน คือ เครื่องอ่าน / เขียน RFID (RFID Reader) และบัตร 
RFID หรือ แท็ก RFID (RFID Tag) ซ่ึงมีประโยชน์มากในการระบุตัวตน และพัฒนาออกแบบระบบ Key Card 
เป็นตน้

การต่อวงจรอุปกรณ์ RFID กับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้อุปกรณ์ RFID เป็นโมดูล MFRC-522 
การต่อวงจร สามารถต่อตามรูปด้านล่าง ควรระวังเรื่องการต่อสายแรงดันเข้า 3.3V หากต่อเข้ากับ 5V อาจจะ
ทําให้โมดูลพังเสียหายได ้

การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ RFID จะต้องทําการดาวน์โหลดไรบรารี่ ท่ีใช้กับ 
อุปกรณ์ RFID โมดูล RFID-RC522  ก่อนโดยไฟล์ชื่อ rfid-master.zip เพ่ือใช้สําหรับในการเขียนโปรแกรม โดย
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ rfid-master.zip ไดจ้าก http://www.nks.ac.th/download/rfid-master.zip 
 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ RFID กับไมโครคอนโทรลเลอร์ มีประโยชน์และนําไปประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือการสื่อสารกับผู้ใช้ท่ีดี เช่น กรณีอ่านข้อมูลจากแท็กได้แล้ว ควรมี
เสียงบอกเป็นสัญญาณ รวมถึงควรแจ้งผู้ใช้ได้ด้วยว่าแท็กท่ีนํามาใช้นั้น ผ่านการตรวจสอบหรือไม่ เช่น หากนํา
แท็กท่ีผ่านการรับรองมาทาบ ควรจะบอกได้ด้วยว่าแท๊กท่ีถืออยู่ใช้ไม่ได้ รวมถึงควรยืดหยุ่นต่อการใช้งาน การ
เพ่ิมหมายเลขแท็กควรทําได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องอัพโหลดโปรแกรมเข้าไปแก้ใหม่ โดยใช้ EEPROM ในการเก็บ 
และจัดการข้อมูลแท็ก เป็นต้น สามารถนํามาประยุกต์ ในการสร้างเครื่องอ่านบัตรเข้าออกของพนักงาน สร้าง
เป็นกุญแจรหัส Key Card ระบบระบุตัวตนของบุคคล และระบบอ่านค่าสินค้าทีละจํานวนมาก เป็นตน้
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