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สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย (สลอท.) 
ภายใตการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปนสถาบัน 
ที่ไมแสวงหาผลกำไร ซึ่งถือกำเนิดจากความรวมมือของ 5 องคกร ประกอบดวย 
สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟทแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) SIPA, 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI), สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สกทช.), ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC), สำนักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ (สวทช.), 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) และ
สมาคมสมองกลฝงตัวไทย (TESA) 
 
สถาบันฯ ดำเนินงานภายใตการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ซึ่งมี 
คุณสุพันธุ มงคลสุธี เปนประธานสถาบันฯ สำหรับกิจกรรม และการใหบริการของ
สถาบันฯ คือ งานวิจัยและพัฒนา รวมมือกับภาครัฐในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
ที่เกี่ยวของกับ RFID แกภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมไทย ผลักดันใหมีการตอยอด
งานวิจัยเพื่อมุงสูการประยุกตใชงานในภาคอุตสาหกรรม, งานบริการ รวมถึง
บริการทดสอบการประยุกตใช RFID (RFID Testbed) แกผูประกอบการไทย ทั้งที่
เปนผูใช, ผูพัฒนาอุปกรณและชิ้นสวน, ผูพัฒนาซอฟตแวร และผูจัดจำหนาย  
รวมถึงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี RFID เชน เว็บไซต  
www.rfid.or.th, วารสาร GS1 Thailand เปนตน  
 
ทานสามารถติดตอสถาบันฯ ไดทางหมายเลขโทรศัพท  
0-2345-1211, 0-2345-1213, 0-2345-1231, 0-2345-1242  
และโทรสารหมายเลข 0-2345-1232, 0-2345-1293 หรือ www.rfid.or.th 

โครงการความรวมมือระหวาง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย และนิตยสาร Eworld 

ท่ีปรึกษา 
ดร.ธรรมชัย เชาวปรีชา 
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี 
คุณสุพันธุ มงคลสุธี 

หัวหนาคณะทำงาน  
คุณจำรัส สวางสมุทร 

คณะทำงาน  
ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ 
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ 
ผศ.อภิเนตร อูนากูล 
และทีมบรรณาธิการ 
นิตยสาร Eworld 

สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย  
ภายใตการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ : 
สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
คุณวิไลลักษณ ศิริคุม  
โทร. 0-2345-1211, 0-2345-1213, 0-2345-1231 แฟกซ 0-2345-1232 
มือถือ : 081-923-5400 อีเมล : rfid.th@gmail.com, wilailaks@off.fti.or.th 
www.facebook.com/rfid.thailand 

ตารางกิจกรรม เดือนมกราคม 2557 

กิจกรรม วัน-เดือน- 
ป สถานท่ี 

หมายเหตุ : ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมแจงลวงหนา  
 อัตราคาลงทะเบียน (รวมคาเดินทาง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม  
 อาหารวาง เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) 

เคร่ืองจักรท่ีมองเห็นได  
(Machine Vision) 
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อบรมเรื่อง “Smart Business  
with NFC Technology” 

ม.ค. 
2557 

สภาอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย 

โครงการความรวมมือนี้ มีจุดประสงคเพื่อใหความรูแกผูประกอบการอุตสาหกรรมไทย ที่เปนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการนำเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ไปใชในธุรกิจ 

หมูบานเพชรเกษม 3 
เลือกใชเทคโนโลยี NFC  
ดูแลการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
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คุณนพดลย มญีเนตร ผูชวยผูจัดการ นิติบุคคลหมูบานเพชรเกษม 3
กลาวกับเราวา “หมูบานเพชรเกษม 3 ตั้งอยูบนพื้นท่ีขนาด 365 ไร 
ในซอยเพชรเกษม 94 เปนครอบครัวขนาดใหญของบานพักอาศัยกวา 

900 หลังคาเรือน และยังมีธุรกิจ โรงงาน รวมถึงคลังสินคาท่ีมาอยูรวมในหมูบาน
เดียวกันดวย โดยโครงการหมูบานเพชรเกษม 3 เกิดขึ้นเม่ือ 20 ปที่แลว แตเพ่ิงจะมี
การจัดต้ังนิติบุคคลของหมูบานข้ึนมาในป พศ. 2552 เพ่ือทำหนาท่ีในการดูแลความ
เปนระเบียบเรียบรอยในการอยูรวมกันของชุมชน รวมถึงการดูแลใหเกิดความปลอดภัย
แกชีวิตและทรัพยสินของลูกบานดวย” 

หมูบานเพชรเกษม 3 
เลือกใชเทคโนโลยี NFC 
ดูแลการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

ระบบการลงชื่อที่จุดตรวจ 
ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
ดวยเทคโนโลยี NFC ทำใหลูกบาน 
ในหมูบานเพชรเกษม 3 มีความ 
เช่ือมั่น มีความรูสึกปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 
คุณนพดลย มญีเนตร  
ผูชวยผูจัดการ นิติบุคคล  
หมูบานเพชรเกษม 3 
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ความทาทายในการดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภัย 
หมูบานเพชรเกษม 3 เปนหมูบานท่ีมอีาณาเขตกวางขวางและมีเขตแดนที่ยาวกวา 
5 กม. ซึ่งมีทั้งสวนท่ีถูกลอมเอาไวดวยคลอง และปารก พวกมิจฉาชีพท่ีลอบ 
เขามางัดแงะขโมยเล็กขโมยนอยในหมูบานจะไมใชเสนทางถนนปกติในการผาน
เขา-ออกหมูบาน เน่ืองจากประตูทางเขา-ออกหมูบานท้ัง 2 จุดมีเวรยามรักษา
ความปลอดภัยอยางแนนหนา บวกกับระบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีทำหนาท่ี
บนัทึกภาพท้ังคนและรถท่ีว่ิงเขาออกหมูบานไว โดยพวกมิจฉาชีพจะใชวิธีการปน
รั้วหมูบานเขามาในจดุท่ีลบัตาคน รวมทัง้การใชเรือพายเปนพาหนะในการเขามา
โจรกรรม 

ท่ีขาดวินัย จะใชเทคนิค (มาตรวจรอบเดียว
แลวเซ็นตชื่อหลายๆ ครั้ง เพ่ือหลอกวา 
ไดออกตรวจตราตามเวลาน้ันๆ จริง) หรือ
เจาหนาท่ีบางรายอาจใชเทคนิคเก็บสมุด
สำหรับเซ็นตจากทุกจุดตรวจมาไวใน 
ปอมยาม แลวเซ็นตลงเวลาเอาตามใจชอบ 
ซึ่งการใหเจาหนาท่ีเซ็นตชื่อลงสมุดประจำ
จุดตรวจน้ันเปนวิธีการท่ีตรวจสอบยอนหลัง
ไดยากวา เจาหนาท่ีออกตรวจตามเวลา 
จริงหรือไม” คุณนพดลย กลาว 
 

วิธีการแกไขปญหาในระยะเร่ิมแรกคือ ใชบริษัท
รักษาความปลอดภัยเขามาวางเวรยาม และ 
ออกตระเวนตามจุดตรวจตางๆ ภายในหมูบาน 
โดยจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทำงาน
ผลัดเปล่ียนกัน 2 กะในแตละวัน มีเจาหนาท่ี
ประจำกะละ 6 คน โดยในหมูบานมีจุดตรวจ 
ทั้งสิ้น 50 จุด กระจายอยูตามซอยตางๆ ภายใน
หมูบาน และมีรอบการออกตรวจทุกๆ 2 ชั่วโมง 
(มีรอบการตรวจ 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 21:00… มีการออกจุดตรวจตลอด 
ทั้งกลางวันและกลางคืน) 

“การวางเวรยามท่ีเขมงวดดูเหมือนจะชวยปองกัน
การโจรกรรมได แตปญหาท่ีเกิดขึ้นคือ ความ 
ขาดวินัยของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  
ซึ่งวิธีการตรวจสอบวาเจาหนาท่ีออกดูจุดตรวจ
ตามเวลาท่ีกำหนดไวจริงหรือไมนั้น ทำโดยการ
ใหเจาหนาท่ีเซ็นตชื่อ พรอมเขียนเวลาลงในสมุด
ที่วางประจำอยูในแตละจุดตรวจ แตเจาหนาท่ี 

ผลที่ตามมาคืออัตราการโจรกรรมไมไดลดลง
จนถึงระดับเปนท่ีนาพอใจ ลูกบานก็บอกเปน 
เสียงเดียวกันวาไมคอยเห็นเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยออกเดินตามจุดตรวจอยางท่ีควร 
การแกปญหาในข้ันตอมาคือ การใชระบบกลอง
วงจรปดรวมกับการเซ็นตชื่อ โดยเม่ือเซ็นตชื่อ 
ท่ีจุดตรวจแลว ก็ใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
มองกลองวงจรปดเพ่ือเก็บหลักฐานไววาไดมา
จุดตรวจตามตารางเวลาท่ีกำหนดไวจริง แตวิธี
ดังกลาวก็ไมอาจแกปญหาไดอยางนาพอใจ 
เน่ืองจากเปนระบบท่ีตรวจสอบยอนหลังไดยาก 
การออกตรวจของเจาหนาก็ยังคงไมสม่ำเสมอ
ในแบบที่ควรจะเปน 
 
การแกปญหาดวยระบบลงเวลาตาม
จุดตรวจดวยเทคโนโลยี NFC 
ระบบท่ีเขามาชวยแกปญหาใหหมูบานเพชรเกษม 
3 เปนระบบที่พัฒนาขึ้นมาโดย บริษัท FC 
Solution Co., Ltd. ที่มีพ้ืนฐานมาจากการขาย
อุปกรณลงเวลาของเจาหนา ท่ีรักษาความ
ปลอดภัยมากอน ทำใหเขาใจปญหาเร่ืองการ
ออกจุดตรวจของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
เปนอยางดี การทำงานของระบบเปนการนำ
เหรียญ NFC ที่มีขนาดเล็กพอๆ กับเหรียญ  
10 บาท ไปติดต้ังไวในทุกจุดตรวจของหมูบาน 
และการลงเวลาท่ีจุดตรวจก็ทำโดยการนำ 
สมารตโฟนท่ีรองรับเทคโนโลยี NFC มาสแกน
เหรียญ NFC และนอกจากจะใชระบบ NFC กับ
การลงเวลาท่ีจุดตรวจแลว ยังใชกับการลงเวลา
เขางานในแตละวันดวย โดยเจาหนาท่ีแตละคน

การวางเวรยามท่ีเขมงวด 
ดูเหมือนจะชวยปองกันการ 
โจรกรรมได แตปญหาท่ี 
เกิดขึ้นคือ ความขาดวินัย 
ของเจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภัย 
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จะไดรับแจกเหรีญ NFC คนละเหรียญ และเม่ือ
เขามาถึงท่ีทำงานก็ใชสมารตโฟนสแกนเหรียญ
เพ่ือลงเวลาเขางาน 
 
ซึ่งโซลูชั่นน้ีทางบริษัท FC Solution ไดจัดหา 
มาใหหมูบานเพชรเกษม 3 ไดเชาใชงานดวย 
คาบริการรายเดือนท่ียอมเยา โดยทาง FC Solution 
ไดจัดเตรียมระบบเว็บแอพพลิเคชั่น (ซึ่งพัฒนา
ขึ้นมาดวยภาษา PHP และใชระบบฐานขอมูล
แบบ My SQL), เหรียญ NFC และสมารตโฟน
มาให 1 เคร่ือง (โดยมีการกำชับกับเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัยวาสมารตโฟนเปนสมบัติ 
ที่มีราคาสูง ตองใชงานอยางถนอมรักษา)  
 

ใชสมารตโฟนสแกนเหรียญ NFC เพื่อลงเวลาที่จุดตรวจ ตัวอยางขอมูลการลงเวลาจุดตรวจที่เก็บไวในสมารตโฟน 

นอกจากจะมีการสงขอมูลการลงเวลาจุดตรวจ
ผานทางอินเทอรเน็ตแลว ยังมีการเก็บสำรอง
ขอมลูการลงเวลาไวใน SD Card ของสมารตโฟน 
หากสัญญาณอินเทอรเน็ตมีปญหา ก็สามารถ
นำ SD Card มาถายขอมูลเขาระบบได 
ในภายหลัง การใชเทคโนโลยี NFC ชวยแกปญหา
ความขาดวินัยของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
อยางไดผล เน่ืองจากเปนเทคโนโลยีที่โกงไดยาก 
ซึ่งนอกจากจะมีการลงเวลาแลว ยังมีการระบุ
พิกัด GPS ของการสแกนแตละคร้ัง ทำใหสามารถ
ปองกันกลโกงในรูปแบบของการรวบรวมเหรียญ
จากทุกจุดตรวจมาไวในปอมยาม แลวสแกน
เหรียญตามตารางเวลา 
 

คุณนพดลย กลาววา “เม่ือทีมเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภยัจะออกตระเวนตามจุดตรวจ (1 ทมี
ตรวจมีเจาหนาท่ี 2 คน) เขาจะเอาสมารตโฟน
ติดตัวไป 1 เคร่ือง เมื่อถึงจุดตรวจก็ทำการสแกน
เหรียญ NFC (เจาหนาท่ีอีกคนเซ็นตชื่อลง 
สมุดตรวจเพ่ือเปนการ Double Check กัน) เม่ือ
สแกนเหรียญ สถานะการเขาสูจุดตรวจก็จะถูก
สงผานอินเทอรเน็ต (ผานสัญญาณ GPRS)  
ไปสูระบบงานของ FC Solution โดยอัตโนมัติ 
เจาหนาท่ีนิติบุคคลหมูบานเพชรเกษม 3 สามารถ
มอนิเตอรการเขาจุดตรวจของเจาหนาท่ีได 
ในแบบเรียลไทมผานหนาเว็บ ทั้งยังสามารถดู
รายงานการเขาจุดตรวจยอนหลังไดอยาง
งายดาย” 
 

“เมื่อนิติบุคคลไดนำระบบน้ีมาใชงานในหมูบาน
เพชรเกษม 3 ก็ไดเสียงตอบรับในทางท่ีดีจากท้ัง
ลูกบาน และคณะกรรมการหมูบาน เห็นเจาหนาท่ี
ออกตรวจตามจุดตรงตามตารางเวลา ทำใหเกิด
ความเช่ือมั่น และมีความรูสึกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมากข้ึน อัตราการโจรกรรมก็ลดลง
อยางชัดเจนดวยเชนกัน โดยในหมูบานจะมีการ
ออกตรวจรวมกันของเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยกับเจาหนาท่ีตำรวจ เมื่อทางตำรวจมา
เห็นระบบน้ี เขาก็สนใจอยากนำไปใชกับการออก
จุดตรวจของเจาหนาท่ีตำรวจดวย การท่ีหมูบาน
เพชรเกษม 3 เลือกใชระบบลงเวลาจุดตรวจของ
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย นับวาเปนการ
ลงทุนท่ีคุมคา” คุณนพดลย กลาวปดทาย  

การที่หมูบานเพชรเกษม 3  
เลอืกใชระบบลงเวลาจุดตรวจ 
ของเจาหนาท่ีรักษาความ 
ปลอดภัย นับวาเปนการ 

ลงทุนท่ีคุมคา 
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ปจจุบันการมองเห็นเปนสิ่งมหัศจรรยของสิ่งมีชีวิต ไมวาจะเปนมนุษยหรือ
สัตวก็มีดวงตาเพ่ือการมองเห็น และรับรูถึงสภาพแวดลอมรอบตัว ดังน้ัน การ
มองเห็นเปนระบบการรับรูที่มีความจำเปน และสำคัญมากสำหรับสิ่งมีชีวิต 

แตสำหรับเครื่องจักรการมองเห็นกลับเปนส่ิงท่ียาก เนื่องจากการมองเห็นไมใชแคเห็นแตยัง
ตองสามารถตีความส่ิงท่ีมองเห็นใหเปนขอมูล (Information) ที่นำไปใชประโยชนได  
 

เครื่องจักรที่มองเห็นได  
(Machine Vision) 

ผูทีส่นใจใชงาน RFID ตดิตอรบัคำปรกึษา และเรยีนรูเทคโนโลยีดาน RFID ไดที ่
สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดแีหงประเทศไทย 
Tel : (0)-2345-1211, 1213, 1231  Website : www.rfid.or.th 
E-mail : rfid.th@gmail.com ; wilailaks@off.fti.or.th ; mintrak@off.fti.or.th 

ขอบคุณแหลงขอมลูจาก บ.เอส พ ีวช่ัิน เทคโนโลยี จำกัด www.sp-vt.com 

โดยการมองเห็นได เพ่ือนำไปใชสำหรับตรวจสอบขนาดของสินคา
ทีผ่ลติในสายการผลิต เพ่ือตรวจสอบวาไดขนาดตามตองการหรือไม 
3. ตรวจสอบความสมบรูณของชิน้งาน (Inspection) ระบบวชิัน่
สามารถใชสำหรับตรวจสอบความสมบูรณของชิ้นงาน เชน ดูรอย
ขีดขวน สิ่งสกปรก หรือตรวจสอบความถูกตองของโมเดล เปนตน 
4. การอานตัวหนังสือหรือบารโคด (Identify) ระบบวิชั่น
สามารถใชในการอานตัวหนังสือ และบารโคดที่พิมพบนสินคาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพ เชน วันหมดอายุ เปนตน  
 
จะเห็นไดวาเราสามารถใชงานระบบวิชั่นไดจริง และเปนประโยชน
อยางย่ิงสำหรับการผลิต นอกจากน้ันยังมกีารพัฒนาระบบวิชัน่ใหมี
ความสามารถมากข้ึนหรือใหฉลาดข้ึนตลอดเวลา ในอนาคตอันใกล
เราอาจมีหุนยนตที่ฉลาดเหมือนในนิยายวิทยาศาสตรก็เปนไปได  

ระบบวิชั่นจึงเขามามีบทบาทในการตรวจเช็กคุณภาพในข้ันตอน
การผลิต เน่ืองจากระบบนี้สามารถตรวจเช็กผลิตภัณฑได 100 
เปอรเซ็นต และมีความละเอียดแมนยำมากกวาสายตามนุษย 
สามารถควบคุมคุณภาพไดสม่ำเสมอตางจากสายตามนุษย นอกจากน้ี 
ระบบยังสามารถตรวจเช็กคุณภาพช้ินงานไดตั้งแตชวงแรกๆ ของ
กระบวนการผลิต ซึ่งบางกระบวนการผลิต คนไมสามารถเขาไปใน
พ้ืนท่ีนั้นๆ ได ทำใหสามารถแยกช้ินงานท่ีเสียออกแตเน่ินๆ ไมตอง
ปลอยใหเสร็จสิ้นกระบวนการถึงจะมีการตรวจเช็ก เพราะช้ินงาน
แตละชิ้นมีมูลคาท่ีสูง 

ในนิยายวิทยาศาสตรหลายเร่ืองเราจะเห็นหุนยนตที่มองเห็นและ
สามารถทำสิ่งตางๆ ได หากแตในโลกความเปนจริงจะเปนไปได
หรือไมท่ีเราจะมีเทคโนโลยีเชนน้ัน คำตอบคือเปนไปได และปจจุบัน
เรามีการพัฒนาระบบการมองเห็นใหสามารถใชงานไดจริง 
ในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบท่ีมีการพัฒนาและใชงานอยางจริงจัง
คือระบบการมองเห็นของเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรม  
  
ระบบการมองเห็นของเครื่องจักร (Machine Vision) ที่ใชใน
อุตสาหกรรมอาจแบงแยกตามการประยุกตใช (Application) ได
ประมาณ 4 ประเภท ดังน้ี 
 
1. การหาตำแหนงของวัตถุ (Locate Application) การใชงาน
ระบบวิชั่นสำหรับหาตำแหนง (Position) 
และทิศทาง (Orientation) ของวัตถุ เพ่ือ
สงใหหุนยนตหยิบงาน หรือใชตำแหนง 
ในการทำงานตางๆ 
2. งานวัดขนาด (Gauging Application) 
ระบบวิชั่นสามารถใชสำหรับการวัดขนาด


