โครงการความรวมมือระหวาง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย และนิตยสาร Eworld

สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย
ภายใตการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
SHOWCASE

หมูบานเพชรเกษม 3
เลือกใชเทคโนโลยี NFC
ดูแลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

KEY TECHNOLOGY
เครื่องจักรที่มองเห็น็ ไได
(Machine Vision)
ตารางกิจกรรม เดือนมกราคม 2557
กิจกรรม

อบรมเรื่อง “Smart Business
with NFC Technology”

วัน-เดือนป

สถานที่

ม.ค.
2557

สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย

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

สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย (สลอท.)
ภายใตการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปนสถาบัน
ที่ไมแสวงหาผลกำไร ซึ่งถือกำเนิดจากความรวมมือของ 5 องคกร ประกอบดวย
สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟทแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) SIPA,
สถาบันวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI), สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สกทช.), ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.),
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) และ
สมาคมสมองกลฝงตัวไทย (TESA)
สถาบันฯ ดำเนินงานภายใตการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ซึ่งมี
คุณสุพันธุ มงคลสุธี เปนประธานสถาบันฯ สำหรับกิจกรรม และการใหบริการของ
สถาบันฯ คือ งานวิจยั และพัฒนา รวมมือกับภาครัฐในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ
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

ที่ปรึกษา

หัวหนาคณะทำงาน

ดร.ธรรมชัย เชาวปรีชา คุณจำรัส สวางสมุทร
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
คุณสุพันธุ มงคลสุธี

คณะทำงาน

ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์
ผศ.อภิเนตร อูนากูล
และทีมบรรณาธิการ
นิตยสาร Eworld
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หมูบานเพชรเกษม 3
เลือกใชเทคโนโลยี NFC
ดูแลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

คุณนพดลย มญีเนตร ผูชวยผูจัดการ นิติบุคคลหมูบานเพชรเกษม 3
กลาวกับเราวา “หมูบานเพชรเกษม 3 ตั้งอยูบนพื้นที่ขนาด 365 ไร
ในซอยเพชรเกษม 94 เปนครอบครัวขนาดใหญของบานพักอาศัยกวา
900 หลังคาเรือน และยังมีธุรกิจ โรงงาน รวมถึงคลังสินคาที่มาอยูรวมในหมูบาน
เดียวกันดวย โดยโครงการหมูบานเพชรเกษม 3 เกิดขึ้นเมื่อ 20 ปที่แลว แตเพิ่งจะมี
การจัดตั้งนิติบุคคลของหมูบานขึ้นมาในป พศ. 2552 เพื่อทำหนาที่ในการดูแลความ
เปนระเบียบเรียบรอยในการอยูร ว มกันของชุมชน รวมถึงการดูแลใหเกิดความปลอดภัย
แกชีวิตและทรัพยสินของลูกบานดวย”

ระบบการลงชื่อที่จุดตรวจ
ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ดวยเทคโนโลยี NFC ทำใหลูกบาน
ในหมูบานเพชรเกษม 3 มีความ
เชื่อมั่น มีความรูสึกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น
คุณนพดลย มญีเนตร
ผูชวยผูจัดการ นิติบุคคล
หมูบานเพชรเกษม 3
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ความทาทายในการดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย

หมูบ า นเพชรเกษม 3 เปนหมูบ า นทีม่ อี าณาเขตกวางขวางและมีเขตแดนที่ยาวกวา
5 กม. ซึ่งมีทั้งสวนที่ถูกลอมเอาไวดวยคลอง และปารก พวกมิจฉาชีพที่ลอบ
เขามางัดแงะขโมยเล็กขโมยนอยในหมูบานจะไมใชเสนทางถนนปกติในการผาน
เขา-ออกหมูบาน เนื่องจากประตูทางเขา-ออกหมูบานทั้ง 2 จุดมีเวรยามรักษา
ความปลอดภัยอยางแนนหนา บวกกับระบบกลองโทรทัศนวงจรปดที่ทำหนาที่
บันทึกภาพทั้งคนและรถที่วิ่งเขาออกหมูบานไว โดยพวกมิจฉาชีพจะใชวิธีการปน
รั้วหมูบานเขามาในจุดทีล่ บั ตาคน รวมทัง้ การใชเรือพายเปนพาหนะในการเขามา
โจรกรรม
วิธีการแกไขปญหาในระยะเริ่มแรกคือ ใชบริษัท
รั ก ษาความปลอดภั ย เข า มาวางเวรยาม และ
ออกตระเวนตามจุดตรวจตางๆ ภายในหมูบาน
โดยจัดใหมเี จาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยทำงาน
ผลัดเปลี่ยนกัน 2 กะในแตละวัน มีเจาหนาที่
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… มี ก ารออกจุ ด ตรวจตลอด
ทั้งกลางวันและกลางคืน)
“การวางเวรยามทีเ่ ขมงวดดูเหมือนจะชวยปองกัน
การโจรกรรมได แตปญหาที่เกิดขึ้นคือ ความ
ขาดวิ นั ย ของเจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย
ซึ่งวิธีการตรวจสอบวาเจาหนาที่ออกดูจุดตรวจ
ตามเวลาที่กำหนดไวจริงหรือไมนั้น ทำโดยการ
ใหเจาหนาที่เซ็นตชื่อ พรอมเขียนเวลาลงในสมุด
ที่วางประจำอยูในแตละจุดตรวจ แตเจาหนาที่
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การวางเวรยามที่เขมงวด
ดูเหมือนจะชวยปองกันการ
โจรกรรมได แตปญหาที่
เกิดขึ้นคือ ความขาดวินัย
ของเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย

ทีข่ าดวินยั จะใชเทคนิค (มาตรวจรอบเดียว
แล ว เซ็ น ต ชื่ อ หลายๆ ครั้ ง เพื่ อ หลอกว า
ไดออกตรวจตราตามเวลานั้นๆ จริง) หรือ
เจาหนาที่บางรายอาจใชเทคนิคเก็บสมุด
สำหรั บ เซ็ น ต จ ากทุ ก จุ ด ตรวจมาไว ใ น
ปอมยาม แลวเซ็นตลงเวลาเอาตามใจชอบ
ซึ่งการใหเจาหนาที่เซ็นตชื่อลงสมุดประจำ
จุดตรวจนัน้ เปนวิธกี ารทีต่ รวจสอบยอนหลัง
ไดยากวา เจาหนาที่ออกตรวจตามเวลา
จริงหรือไม” คุณนพดลย กลาว
ผลที่ตามมาคืออัตราการโจรกรรมไมไดลดลง
จนถึงระดับเปนที่นาพอใจ ลูกบานก็บอกเปน
เสียงเดียวกันวาไมคอ ยเห็นเจาหนาทีร่ กั ษาความ
ปลอดภั ย ออกเดิ น ตามจุ ด ตรวจอย า งที่ ค วร
การแกปญหาในขั้นตอมาคือ การใชระบบกลอง
วงจรปดรวมกับการเซ็นตชื่อ โดยเมื่อเซ็นตชื่อ
ทีจ่ ดุ ตรวจแลว ก็ใหเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย
มองกลองวงจรปดเพื่อเก็บหลักฐานไววาไดมา
จุดตรวจตามตารางเวลาที่กำหนดไวจริง แตวิธี
ดั ง กล า วก็ ไ ม อ าจแก ป ญ หาได อ ย า งน า พอใจ
เนื่องจากเปนระบบที่ตรวจสอบยอนหลังไดยาก
การออกตรวจของเจาหนาก็ยังคงไมสม่ำเสมอ
ในแบบที่ควรจะเปน

การแกปญหาดวยระบบลงเวลาตาม
จุดตรวจดวยเทคโนโลยี NFC

ระบบทีเ่ ขามาชวยแกปญ
 หาใหหมูบ า นเพชรเกษม
3 เป น ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น มาโดย บริ ษั ท FC
Solution Co., Ltd. ที่มีพื้นฐานมาจากการขาย
อุ ป กรณ ล งเวลาของเจ า หน า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัยมากอน ทำใหเขาใจปญหาเรื่องการ
ออกจุดตรวจของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
เป น อย า งดี การทำงานของระบบเป น การนำ
เหรี ย ญ NFC ที่ มี ข นาดเล็ ก พอๆ กั บ เหรี ย ญ
10 บาท ไปติดตั้งไวในทุกจุดตรวจของหมูบาน
และการลงเวลาที่ จุ ด ตรวจก็ ท ำโดยการนำ
สมารตโฟนที่รองรับเทคโนโลยี NFC มาสแกน
เหรียญ NFC และนอกจากจะใชระบบ NFC กับ
การลงเวลาที่จุดตรวจแลว ยังใชกับการลงเวลา
เขางานในแตละวันดวย โดยเจาหนาที่แตละคน

RFID-TH
SHOWCASE
จะไดรับแจกเหรีญ NFC คนละเหรียญ และเมื่อ
เขามาถึงที่ทำงานก็ใชสมารตโฟนสแกนเหรียญ
เพื่อลงเวลาเขางาน
ซึ่งโซลูชั่นนี้ทางบริษัท FC Solution ไดจัดหา
มาใหหมูบานเพชรเกษม 3 ไดเชาใชงานดวย
คาบริการรายเดือนทีย่ อ มเยา โดยทาง FC Solution
ไดจัดเตรียมระบบเว็บแอพพลิเคชั่น (ซึ่งพัฒนา
ขึ้นมาดวยภาษา PHP และใชระบบฐานขอมูล
แบบ My SQL), เหรียญ NFC และสมารตโฟน
มาให 1 เครื่อง (โดยมีการกำชับกับเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยวาสมารตโฟนเปนสมบัติ
ที่มีราคาสูง ตองใชงานอยางถนอมรักษา)

การที่หมูบานเพชรเกษม 3
เลือกใชระบบลงเวลาจุดตรวจ
ของเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย นับวาเปนการ
ลงทุนที่คุมคา

นอกจากจะมีการสงขอมูลการลงเวลาจุดตรวจ
ผานทางอินเทอรเน็ตแลว ยังมีการเก็บสำรอง
ขอมูลการลงเวลาไวใน SD Card ของสมารตโฟน
หากสัญญาณอินเทอรเน็ตมีปญหา ก็สามารถ
นำ SD Card มาถ า ยข อ มู ล เข า ระบบได
ในภายหลัง การใชเทคโนโลยี NFC ชวยแกปญ
 หา
ความขาดวินยั ของเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย
อยางไดผล เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่โกงไดยาก
ซึ่งนอกจากจะมีการลงเวลาแลว ยังมีการระบุ
พิกดั GPS ของการสแกนแตละครัง้ ทำใหสามารถ
ปองกันกลโกงในรูปแบบของการรวบรวมเหรียญ
จากทุ ก จุ ด ตรวจมาไว ใ นป อ มยาม แล ว สแกน
เหรียญตามตารางเวลา

ใชสมารตโฟนสแกนเหรียญ NFC เพื่อลงเวลาที่จุดตรวจ

ตัวอยางขอมูลการลงเวลาจุดตรวจที่เก็บไวในสมารตโฟน

คุณนพดลย กลาววา “เมื่อทีมเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยจะออกตระเวนตามจุดตรวจ (1 ทีม
ตรวจมีเจาหนาที่ 2 คน) เขาจะเอาสมารตโฟน
ติดตัวไป 1 เครื่อง เมื่อถึงจุดตรวจก็ทำการสแกน
เหรี ย ญ NFC (เจ า หน า ที่ อี ก คนเซ็ น ต ชื่ อ ลง
สมุดตรวจเพือ่ เปนการ Double Check กัน) เมือ่
สแกนเหรียญ สถานะการเขาสูจุดตรวจก็จะถูก
ส ง ผ า นอิ น เทอร เ น็ ต (ผ า นสั ญ ญาณ GPRS)
ไปสูระบบงานของ FC Solution โดยอัตโนมัติ
เจาหนาทีน่ ติ บิ คุ คลหมูบ า นเพชรเกษม 3 สามารถ
มอนิ เ ตอร ก ารเข า จุ ด ตรวจของเจ า หน า ที่ ไ ด
ในแบบเรียลไทมผานหนาเว็บ ทั้งยังสามารถดู
รายงานการเข า จุ ด ตรวจย อ นหลั ง ได อ ย า ง
งายดาย”

“เมื่อนิติบุคคลไดนำระบบนี้มาใชงานในหมูบาน
เพชรเกษม 3 ก็ไดเสียงตอบรับในทางที่ดีจากทั้ง
ลูกบาน และคณะกรรมการหมูบ า น เห็นเจาหนาที่
ออกตรวจตามจุดตรงตามตารางเวลา ทำใหเกิด
ความเชื่อมั่น และมีความรูสึกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมากขึ้น อัตราการโจรกรรมก็ลดลง
อยางชัดเจนดวยเชนกัน โดยในหมูบานจะมีการ
ออกตรวจร ว มกั น ของเจ า หน า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัยกับเจาหนาที่ตำรวจ เมื่อทางตำรวจมา
เห็นระบบนี้ เขาก็สนใจอยากนำไปใชกบั การออก
จุดตรวจของเจาหนาที่ตำรวจดวย การที่หมูบาน
เพชรเกษม 3 เลือกใชระบบลงเวลาจุดตรวจของ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย นับวาเปนการ
ลงทุนที่คุมคา” คุณนพดลย กลาวปดทาย
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เครื่องจักรที่มองเห็นได
(Machine Vision)
ปจจุบันการมองเห็นเปนสิ่งมหัศจรรยของสิ่งมีชีวิต ไมวาจะเปนมนุษยหรือ
สัตวก็มีดวงตาเพื่อการมองเห็น และรับรูถึงสภาพแวดลอมรอบตัว ดังนั้น การ
มองเห็นเปนระบบการรับรูที่มีความจำเปน และสำคัญมากสำหรับสิ่งมีชีวิต
แตสำหรับเครื่องจักรการมองเห็นกลับเปนสิ่งที่ยาก เนื่องจากการมองเห็นไมใชแคเห็นแตยัง
ตองสามารถตีความสิ่งที่มองเห็นใหเปนขอมูล (Information) ที่นำไปใชประโยชนได
ระบบวิชั่นจึงเขามามีบทบาทในการตรวจเช็กคุณภาพในขั้นตอน
การผลิต เนื่องจากระบบนี้สามารถตรวจเช็กผลิตภัณฑได 100
เปอร เ ซ็ น ต และมี ค วามละเอี ย ดแม น ยำมากกว า สายตามนุ ษ ย
สามารถควบคุมคุณภาพไดสม่ำเสมอตางจากสายตามนุษย นอกจากนี้
ระบบยังสามารถตรวจเช็กคุณภาพชิ้นงานไดตั้งแตชวงแรกๆ ของ
กระบวนการผลิต ซึ่งบางกระบวนการผลิต คนไมสามารถเขาไปใน
พื้นที่นั้นๆ ได ทำใหสามารถแยกชิ้นงานที่เสียออกแตเนิ่นๆ ไมตอง
ปลอยใหเสร็จสิ้นกระบวนการถึงจะมีการตรวจเช็ก เพราะชิ้นงาน
แตละชิ้นมีมูลคาที่สูง
ในนิยายวิทยาศาสตรหลายเรื่องเราจะเห็นหุนยนตที่มองเห็นและ
สามารถทำสิ่งตางๆ ได หากแตในโลกความเปนจริงจะเปนไปได
หรือไมทเ่ี ราจะมีเทคโนโลยีเชนนัน้ คำตอบคือเปนไปได และปจจุบนั
เรามี ก ารพั ฒ นาระบบการมองเห็ น ให ส ามารถใช ง านได จ ริ ง
ในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบทีม่ กี ารพัฒนาและใชงานอยางจริงจัง
คือระบบการมองเห็นของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
ระบบการมองเห็ น ของเครื่ อ งจั ก ร (Machine Vision) ที่ ใ ช ใ น
อุตสาหกรรมอาจแบงแยกตามการประยุกตใช (Application) ได
ประมาณ 4 ประเภท ดังนี้

โดยการมองเห็นได เพื่อนำไปใชสำหรับตรวจสอบขนาดของสินคา
ทีผ่ ลิตในสายการผลิต เพือ่ ตรวจสอบวาไดขนาดตามตองการหรือไม
3. ตรวจสอบความสมบูรณของชิน้ งาน (Inspection) ระบบวิชนั่
สามารถใชสำหรับตรวจสอบความสมบูรณของชิ้นงาน เชน ดูรอย
ขีดขวน สิ่งสกปรก หรือตรวจสอบความถูกตองของโมเดล เปนตน
4. การอ า นตั ว หนั ง สื อ หรื อ บาร โ ค ด (Identify) ระบบวิ ชั่ น
สามารถใชในการอานตัวหนังสือ และบารโคดที่พิมพบนสินคาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพ เชน วันหมดอายุ เปนตน
จะเห็นไดวาเราสามารถใชงานระบบวิชั่นไดจริง และเปนประโยชน
อยางยิง่ สำหรับการผลิต นอกจากนัน้ ยังมีการพัฒนาระบบวิชนั่ ใหมี
ความสามารถมากขึน้ หรือใหฉลาดขึน้ ตลอดเวลา ในอนาคตอันใกล
เราอาจมีหุนยนตที่ฉลาดเหมือนในนิยายวิทยาศาสตรก็เปนไปได

1. การหาตำแหนงของวัตถุ (Locate Application) การใชงาน
ระบบวิชั่นสำหรับหาตำแหนง (Position)
และทิศทาง (Orientation) ของวัตถุ เพื่อ
ผูท สี่ นใจใชงาน RFID ติดตอรับคำปรึกษา และเรียนรูเ ทคโนโลยีดา น RFID ไดที่
ส ง ให หุ น ยนต ห ยิ บ งาน หรื อ ใช ต ำแหน ง
สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย
ในการทำงานตางๆ
Tel : (0)-2345-1211, 1213, 1231 Website : www.rfid.or.th
2. งานวัดขนาด (Gauging Application)
E-mail : rfid.th@gmail.com ; wilailaks@off.fti.or.th ; mintrak@off.fti.or.th
ระบบวิชั่นสามารถใชสำหรับการวัดขนาด
ขอบคุณแหลงขอมูลจาก บ.เอส พี วิชนั่ เทคโนโลยี จำกัด www.sp-vt.com
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