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บทคัดยอ 

 

โครงการวิจัยน้ีมีจุดประสงคหลักเพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบสําหรับติดตามตําแหนงของหุนยนตรถ
และระบุตัวตนของมวนกระดาษ สําหรับใชในคลังสินคา ซ่ึงปกติจะตองใชเจาหนาท่ีขับรถยก (Forklift) ยก
สินคาตามคําส่ังท่ีไดรับพรอมท้ังรายงานจํานวนสินคาคงเหลือ แตจํานวนท่ีรายงานอาจจะคลาดเคล่ือนจากการ
จดจําของมนุษย 

หุนรถเคล่ือนท่ีน้ีถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับรถยกของพนักงาน อีกท้ัง
ยังสามารถลดความเส่ียงของบุคลากรท่ีดําเนินการขับรถยกเคล่ือนยายวัสดุในคลังสินคาและลดเวลาในการ
จัดเก็บขอมูลสินคา โดยระบบขนสงเคล่ือนยายนี้สามารถแสดงพิกัดตําแหนงของการเคล่ือนท่ีของหุนรถดวยบี
คอนที่ประกอบดวยแกน x แกน y แกน z นอกจากน้ันระบบยังสามารถติดตามสถานะการระบุตัวตนของ
สินคาดวยอารเอฟไอดี 

จากผลการทดสอบการติดตามหุนรถและระบุตัวตนของสินคาพบวาหุนรถสามารถอานแท็กไดอยาง
แมนยําบนวัสดุประเภทกระดาษ ไม ผา และพลาสติก ตามลําดับ แตไมสามารถอานแท็กบนวัสดุท่ีเปน
อะลูมิเนียมได และความหนาของกระดาษซ่ึงเปนส่ิงกีดขวางระหวางเคร่ืองอานอารเอฟไอดีกับแท็กตองไมเกิน 
1.8 เซนติเมตรจึงจะทําใหการระบุตัวตนมีประสิทธิภาพ อีกท้ังหุนรถยังสามารถบอกพิกัดตําแหนงผานเคร่ือง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลได 
 

คําสําคัญ :  การระบุตําแหนงในอาคาร; อารเอฟไอดี; บีคอน; หุนยนตรถเคล่ือนท่ี; รถยกในคลังสินคา 
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Abstract 

 

 The principal objective of this research project is to design and develop a car robot 

that can track the position and identify of a simulated paper roll from a personal computer. 

By moving the material in the normal warehouse, it is necessary to use the forklift driver to 

lift the goods according to the order received as well as report the amount of inventories. 

But the number of reports may be incorrect from human recognition 

This mobile robot is designed and developed to increase the efficiency of forklift 

drivers. It can also reduce the risk of personnel driving forklift trucks moving materials in the 

warehouse and reduce the time to store product information. This monitoring system can 

display the position of the movement of the car robot with beacons consisting of the x-axis, 

y-axis, z-axis. In addition, the system can track the status of the product identification with 

RFID. 

Based on the results of the tracking of the car puppet and identifying the product, it 

was found that the robot can read the tag precisely on paper, wood, fabric and plastic 

materials, respectively, but could not read the tags on aluminum materials. And 

identification is effective if the obstruction between the RFID reader and the tag is not more 

than 1.8  centimeters apart, which we test from the thickness of the paper. In addition, the 

robot can also position coordinates via a personal computer. 

 

Keywords :  Indoor Localization; RFID; Beacon; Mobile Robot; Warehouse forklift 
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บทนํา 

ทุกวันนี้เทคโนโลยีท่ีใชในการเคล่ือนยายวัสดุสินคามีประสิทธิภาพมากข้ึน ในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญทั่วไปจะมีผูปฏิบัติงานขับรถยก (Forklift) ทําการเคล่ือนยายวัสดุสินคา เชน มวนกระดาษ 
ผูปฏิบัติงานใชวิธีจดจําชนิดมวนกระดาษท่ีลูกคาตองการดวยตนเองกอน จากน้ันทําการขับรถคนหาแลวจึงสง
มอบกระดาษเหลาน้ัน พรอมท้ังรายงานกิจกรรมการเคล่ือนยายท่ีเกิดข้ึนกับหัวหนางาน เชน ขณะน้ีกําลังหยิบ
มวนกระดาษไหนอยู และมีการนับจํานวนมวนกระดาษของแตละประเภทท่ีมีเหลือในคลัง เปนตน 

ปจจุบันระบบการทํางานของรถยกในโรงงานที่ตองขนสงผลิตภัณฑสินคาขนาดใหญไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง เชน ระบบ Barcode 2 มิติ แบบ QR Code ที่เราสามารถพิมพสรางข้ึนเองได ซ่ึงทํางานได
เหมือนกับบารโคดท่ัวไป อีกท้ังยังสามารถใชในการระบุตําแหนงของรถยกในโรงงานไดอีกดวย ปญหาทีพ่บจาก
การใช QR Code ในการระบุตําแหนง เชน อานขอมูลไดเทาน้ัน รูปรหัสผิดเพ้ียนจากความชื้นซ่ึงสงผลให
เคร่ืองอานไมสามารถอานได 

จากปญหาดังกลาวจึงทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาแกไขปญหาของบารโคด และ
พัฒนาความสามารถของการระบุตําแหนงภายในอาคารดวยบีคอน  ซ่ึงเทคโนโลยีอารเอฟไอดี (Radio 

Frequency Identification) ประกอบดวย อุปกรณใชเก็บขอมูล (RFID Tag) และ เคร่ืองอานขอมูล (RFID 

Reader) ท่ีใชในการระบุส่ิงตางๆผานคล่ืนวิทยุ เทคโนโลยีบีคอน (Beacon) สามารถทํางานกับทุกแพลตฟอรม
ไดตลอดเวลาโดยไมข้ึนกับสัญญาณอินเตอรเน็ต ใชคํานวณหาระยะหาง และปลอดภัยตอการถูกโจรกรรม
ขอมูล 

มีงานวิจัยท่ีนําบีคอนมาใชในการระบุตําแหนงของแพลตฟอรมหุนยนต เชน การระบุตําแหนงบน
พ้ืนฐานของ Quantized-RSSI ที่ใชพลังงานตํ่าเปนพิเศษ [1] และงานวิจัยท่ีติดตามสถานะสินคาดวยอารเอฟ
ไอดี เชน การระบุตําแหนงภายในอาคารโดยใช SAR ของแท็ก UHF-RFID ผานหุนยนตเคล่ือนท่ี [2] และ 
ระบบหุนยนตสําหรับการระบุตําแหนงของส่ิงของท่ีติดแท็ก UHF-RFID แบบพาสซีฟบนชั้นวาง [3] 

งานวิจัยน้ีจําลองรถยกดวยแพลตฟอรมหุนยนตรถ Alphabot [4] และใชบีคอนในการระบุและ
ติดตามตําแหนงของหุนยนตรถ รวมท้ังติดเคร่ืองอานอารเอฟไอดีท่ีปากของดานในมือหนีบของแขนกล ดังท่ี
กลาวมาท้ังหมดเพ่ือใหระบบสามารถติดตามตําแหนงการเคล่ือนท่ีและประมวลการตัดสินใจหยิบจับและ
เคล่ือนยายมวนกระดาษท่ีจําลองดวยวัสดุทรงกระบอก 3 มิติท่ีเคร่ืองอานอารเอฟไอดีสามารถทํางานได แลว
ยังมีระบบจัดเก็บขอมูลเพ่ือใชในการเปรียบเทียบรหัสประจําตัวของมวนกระดาษท้ังเกา ถูก และผิด รวมท้ัง
สามารถบันทึกรหัสประจําตัวใหมของมวนกระดาษลงไปในระบบจัดเก็บขอมูลอีกดวย 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การเคล่ือนยายวัสดุอุปกรณและสินคาผลิตภัณฑตางๆภายในโรงงานจากแหลงเดิมไปยังแหลงใหมท่ี
ตองการ จําเปนตองกระทําอยางระมัดระวังเพ่ือปองกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณเหลาน้ัน และความ
ปลอดภัยของการใชแรงงานในผูปฏิบัติงานบางรายท่ีอาจประมาท มีความรูและความชํานาญในการเคล่ือนยาย
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ที่ไมเพียงพอ จึงจําเปนตองมีทักษะในการใชเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่สามารถแบงเปนประเภทของการ
เคล่ือนยายส่ิงของ [5] ไดแก สายพานลําเลียง รถเข็น พาหนะลําเลียงวัสดุอัตโนมัติ และรถยก ซ่ึงปจจุบันระบบ
การทํางานของรถยกในโรงงานขนาดใหญไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีรถยกท่ีนํามาใชใน การขนสง
ภายในโรงงาน แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก รถยกท่ัวไป และรถยกท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาใช 
 รถยกเปนพาหนะท่ีใชสําหรับเคล่ือนยายขนสงวัสดุอุปกรณและสินคาภายในโรงงานอุตสาหกรรมได
อยางปลอดภัย รถยกทั่วไปที่กําลังไดรับความสนใจในปจจุบัน [6] ไดแก รถยกในคลังสินคา (Warehouse 

Forklift) รถยกท่ีใชโหลดดานขางในการยกของ (Side Loader) รถยกถวงนํ้าหนัก (Counterbalance 

Forklift) รถเทเลแฮนดเลอร(Telehandler) รถยกอุตสาหกรรม (Industrial Forklift) รถยกในพ้ืนท่ีขรุขระ 
(Rough Terrain Forklift) รถลากพาเลท (Pallet Jack) รถยกสูงวอลคคี (Walkie Stacker) รถยกแบบ
กระเชาเคล่ือนยายระบบก่ึงไฟฟา (Order Picker) และรถยกไฟฟาแบบย่ืนงา (Reach Fork Truck) 

 ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการตลาดรูปแบบใหมท่ีสามารถทําใหธุรกิจดีข้ึน ทําใหคนสามารถ
เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีของเคร่ืองจักรในโรงงานท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึนและทําให
ผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากย่ิงข้ึน แมแตรถยกท่ีถูกปฏิบัติงานในคลังสินคาก็
ไดรับการพัฒนาตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยีบางสวนท่ีถูกนํามาใชกับรถยกในปจจุบัน [7] ไดแก 
รถยกท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รถยกอัตโนมัติท่ีทํางานไดเอง รถยกท่ีมีเบรกอัจฉริยะ รถยกท่ีมีความคลองตัว
และหลบหลีกได รถยกจัดเก็บสินคาในคลังอัตโนมัติ ASRS รถยกท่ีส่ือสารขอมูลผานสัญญาณวิทยุ RFDC รถ
ยก LGV รวมถึงหุนยนตเคล่ือนยายวัสดุ Quicktron 

 

การระบุตําแหนง 
 ขณะน้ีการระบุตําแหนงของสินคาภายในโรงงานอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง มีงานวิจัย
ทีส่นับสนุนเร่ืองการบอกตําแหนงในคลังสินคา เชน การวางแผนเสนทางตาม QR Code ที่ใชหุนยนตเคล่ือนท่ี
ในการนําทางและหยิบวัตถุโดยใชสต๊ิกเกอร QR Code วางไวบนพ้ืนในตําแหนงท่ีเหมาะสมผานจุดตางๆไปยัง
ปลายทางเพ่ือเลือกหยิบจับวัตถุท่ีตองการ ซ่ึงเม่ือหุนยนตทํางานสําเร็จจะไดผลลัพธเปนรายละเอียดของสินคา 
หรือ ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน 

 ทุกวันน้ีมีหลายเทคโนโลยีถูกนํามาใชในการระบุตําแหนงรถยก หรือ หุนยนตเคล่ือนท่ี และติดตาม
สถานะของสินคาภายในโรงงานอุตสาหกรรม งานวิจัยน้ีสนใจการระบุตําแหนงหุนยนตดวยบีคอน และติดตาม
สถานะสินคาดวยอารเอฟไอดี มีหลายงานวิจัยสนับสนุนเร่ืองดังกลาว อาทิ การใชเทคโนโลยี Beacon ในการ
ระบุตําแหนงบนพ้ืนฐานของ Quantized-RSSI ดวยตัวรับสัญญาณปลุก, การระบุตําแหนงภายในอาคารโดยใช 
SAR ของแท็กอารเอฟไอดีผานหุนยนตเคล่ือนท่ี และ ระบบหุนยนตสําหรับการระบุตําแหนงของส่ิงของท่ีติด
แท็กอารเอฟไอดีแบบพาสซีฟบนชั้นวาง 
 การใชบีคอนท่ีมีท้ังตัววัดคา RSSI และตัวรับสัญญาณปลุกใหสามารถระบุตําแหนงทําโดยตัววัดคา 
RSSI จะบันทึกระยะทาง (Log-Distance) ของเสนทางท่ีสูญเสียไปในคลังสินคาตัวอยาง ระบบระบุตําแหนงท่ี
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รองรับการปลุกของบีคอนจะทํางานโดยแตละบีคอนจะสงเฟรมสัญญาณตําแหนง และ/หรือเลขประจําตัวของ
บีคอนและสัญญาณปลุกหากันเปนระยะๆแลวสงใหโมดูลแท็กตางๆเพ่ือใชในการคัดเลือกวัตถุ เปาหมาย การ
ระบุตําแหนงในตัวเองของบีคอนชวยใหประหยัดพลังงานแท็กเพราะบีคอนจะสงสัญญาณเฉพาะตามที่ถูกรอง
ขอ จึงลดโอกาสการสูญเสียขอมูลของการเหน่ียวนําท่ีออนลงเน่ืองจากเสนทางการแพรกระจายสัญญาณอยาง
อิสระ [1] 

 การระบุตําแหนงภายในอาคารโดยใช SAR ของแท็กอารเอฟไอดีผานหุนยนตเคล่ือนท่ี ทําโดยการวัด
เพ่ือคนหาแท็กอารเอฟไอดีที่ตางกัน 6 แท็กในคลังสินคาท่ี ข้ึนอยูกับวิธีการสังเคราะหเรดารรูรับแสง 
(Synthetic Aperture Radar - SAR) เพ่ือตรวจสอบวาประเภทของแท็กมีผลตอประสิทธิภาพการระบุ
ตําแหนงหรือไม โดยใชระบบวิชั่นท่ีปรับเทียบแลวในการประเมินความแมนยําของการระบุตําแหนงเพ่ือระบุ
แท็กที่ตรวจพบ จากการทดสอบจะเห็นวาการวัดนี้มีผลกับตําแหนงจริงของแท็กอารเอฟไอดีเล็กนอย [2] 

 ระบบหุนยนตสําหรับการระบุตําแหนงของส่ิงของท่ีติดแท็ก UHF-RFID แบบพาสซีฟบนชั้นวาง การ
ระบุตําแหนงของวัตถุมี 2 ข้ันตอน หุนยนตจะบอกตําแหนงตัวเองโดยอัลกอริธึมท่ีใชคาลมาน (Kalman-

based algorithm) ซ่ึงจะระบุตําแหนงโดยใชขอมูลความเร็วจากลอหุนยนต (Odometry) จากระยะ (Phase) 

สัญญาณของแท็กอารเอฟไอดีอางอิง 2-3 ตัวท่ีติดต้ังตามช้ันวาง จากน้ันหุนยนตจะประมาณตําแหนงของวัตถุท่ี
ติดแท็กดวยการจับคูรูปแบบระยะ (Phase) ที่รวบรวมไปตามเสนทางเฉพาะกับแบบจําลองคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
กอนหนาน้ี [3] 

 ในสวนน้ีจะเห็นไดวารถยกไดรับการพัฒนามาอยางตอเน่ือง เริ่มจาก รถยกท่ัวไป รถยกท่ีใชเทคโนโลยี 
รถยกท่ีมีระบบระบุตําแหนง ตามลําดับ ตอนน้ีมีปจจัยจํากัดในเร่ืองของ ความหนาของกระดาษ เสียง และ
โลหะ ที่ทําใหการระบุตําแหนงและระบุตัวตนของวัสดุยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เน่ืองจากบีคอนสามารถ
ใชระบุตําแหนง และอารเอฟไอดีสามารถใชในการระบุตัวตนของสินคาโดยที่ใชตนทุนไมแพง วิจัยน้ีจึงสนใจนํา
บีคอน อารเอฟไอดี และแพลตฟอรมหุนยนต มาเปนตนแบบในการติดตามตําแหนงและสถานะของวัสดุท่ีติด
แท็กอารเอฟไอดี 

 

ภาพรวมของระบบ 

 
รูปท่ี 1 แผนผังแสดงภาพรวมของระบบ 
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จากรูปท่ี 1 แสดงภาพรวมการทํางานของระบบ 2 สวนโดยสวนแรกเราใชบีคอนคล่ืนเสียงที่สามารถ

สื่อสารกันในระยะทาง 30 เมตรมาติดตามตําแหนงของรถโฟรคลิฟต และใชอารเอฟไอดีที่สามารถอานเขียน

ขอมูลในระยะทาง 2-3 เซนติเมตรในการระบุตัวตนของมวนกระดาษท่ีรถโฟรคลิฟตกําลังยกอยู ซ่ึงเปน

กระบวนการทํางานกอนท่ีจะสงขอมูลไปใหสวนที่สูงกวาจัดการตอไป งานวิจัยน้ีจําลองรถโฟรคลิฟตดวยการใช

แพลตฟอรมหุนยนตท่ีมีแขนกลสําหรับหยิบจับสิ่งของ ดังแสดงในรูปท่ี 2  

 
รูปท่ี 2 อุปกรณท่ีใชในการทดลอง  

หุนยนตท่ีใชน้ีติดตัวอานอารเอฟไอดีที่มือจับของแขนกล ใชอาดูโนในการประมวลผลขอมูลท่ีรับมา

จากบีคอน อารเอฟไอดี และเปนชุดควบคุมการทํางานของแขนกล รวมท้ังใชราสเบอรร่ีพายในการติดตอกับ

ฐานขอมูลพรอมแสดงผลออกทางหนาจอของเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล เพ่ือติดตามตําแหนงปจจุบันของ

หุนรถผานสัญญาณอัลตราโซนิค และระบุตัวตนมวนกระดาษที่จําลองจากพลาสติก 3 มิติดวยมือหนีบของแขน

กลผานสัญญาณวิทยุ แลวสงขอมูลท้ังหมดมาท่ีชุดควบคุมหุนยนต จากน้ันชุดควบคุมหุนยนตจะประมวลผล

และแสดงผลโดยเทียบเลขรหัสที่ไดจากตัวอานอารเอฟไอดีกับรายการเลขรหัสประจําตัวท้ังหมดของมวน

กระดาษจําลองที่อยูในฐานขอมูล Text file ผานทางหนาจอของเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ Remote ไป

ในราสเบอรร่ีพาย การสังเกตทางหนาจอสามารถชวยโปรแกรมตรวจสอบดูวาขณะน้ีหุนรถอานมวนกระดาษ

เบอรใหมหรือไม ซ่ึงถาเปนมวนกระดาษเบอรใหม ระบบจะจัดเก็บเบอรน้ันเพ่ิมลงในฐานขอมูล Text file อีก

ทั้งผูทดสอบสามารถติดตามตําแหนงหุนรถอยางตอเน่ืองผานโปรแกรม Mavelmind Dashboard ดังรูปท่ี 3 

ซ่ึงกระบวนการของภาพรวมท้ังหมดแสดงดังรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 3 โมบายบีคอนขณะคนหามวนกระดาษผานโปรแกรม Mavelmind Dashboard 
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รูปท่ี 4 ภาพรวมของระบบ 

 

ผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ทดสอบความสามารถของท้ังการระบุตัวตนและระบุตําแหนง จากการทดสอบความสามารถ
การระบุตัวตนของแท็กท่ีติดบนวัสดุท่ีนํามาใชในการทดลอง ไดแก กระดาษ พลาสติกท่ีพิมพจากเคร่ืองปร๊ินท 
3 มิติ กระปองอะลูมิเนียม ฝากลองไม และผา ดังแสดงท่ีรูปท่ี 5 พบวาเคร่ืองอานไมสามารถระบุตัวตนแท็กบน
วัสดุท่ีเปนโลหะ แตเคร่ืองอานสามารถทํางานไดกับแท็กที่ติดกับไมและผาในชวงระยะทางต้ังแต 0 ถึง 2.4 
เซนติเมตร จากน้ันเร่ิมอานไมไดท่ีระยะทางขนาด 2.5 เซนติเมตร และอานไมไดเลยเม่ือขนาดระยะทางต้ังแต 
2.6 เซนติเมตรข้ึนไป ดังแสดงในรูปท่ี 6 จะเห็นไดวาเคร่ืองอานสามารถอานแท็กบนกระดาษไดในชวง
ระยะทางต้ังแต 0 ถึง 2.3 เซนติเมตร และพลาสติก 0 ถึง 2.1 เซนติเมตร แลวเร่ิมอานกระดาษไมไดในชวง 2.4 
ถึง 2.5 และพลาสติกในชวง 2.2 ถึง 2.3 เซนติเมตร และอานไมไดในท่ีสุดท่ีระยะทางของกระดาษและ
พลาสติก 2.6 และ 2.4 เซนติเมตรข้ึนไปตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 ภาพรวมแสดงการทดสอบความสามารถของเคร่ืองอานอารเอฟไอดี 
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รูปท่ี 6 กราฟแสดงผลการทํางานของเคร่ืองอานท่ีติดบนวัสดุประเภท ไม ผา กระดาษ พลาสติก และโลหะ 

  

รวมท้ังทดสอบความสามารถในการระบุตัวตนของเคร่ืองอานอารเอฟไอดี กับแท็กท่ีมีความหนาของ

วัสดุตางๆ ไดแก ไม กระดาษ พลาสติก และผา ดังแสดงในรูปท่ี 7 เปนส่ิงกีดขวางระหวางเคร่ืองอานอารเอฟ

ไอดีกับแท็กซ่ึงพบวา อารเอฟไอดีสามารถอานแท็กไดท่ีความหนาของไมต้ังแต 0 ถึง 1.2 เซนติเมตร จากน้ัน

เร่ิมอานไมไดท่ีความหนา 1.2 เซนติเมตร ข้ึนไป และอานไมไดเลยท่ีความหนาต้ังแต 1.7 เซนติเมตรเปนตนไป 

ดังแสดงในรูปท่ี 8 จากรูปจะเห็นไดวาเคร่ืองอานสามารถอานแท็กท่ีความหนาของกระดาษต้ังแต 0 ถึง 1.8 

เซนติเมตร และพลาสติก 0 ถึง 1.1 เซนติเมตร แลวเร่ิมอานกระดาษไมไดจนถึงไมไดเลยในชวง 1.8 ถึง 1.9 

และพลาสติกในชวง 1.1 ถึง 1.6 เซนติเมตรเปนตนไป รวมถึงผาท่ีเคร่ืองอานสามารถอานไดท่ีความหนาต้ังแต 

0 ถึง 1 เซนติเมตร แลวเร่ิมอานไมไดท่ีความหนา 1 ถึง 1.25 เซนติเมตร จนอานไมไดเลยท่ีความหนาต้ังแต 

1.25 เปนตนไป ซ่ึงการทดสอบความหนาของวัสดุดังกลาวน้ีจะไมกลาวถึงโลหะเพราะจากการทดสอบกอนหนา

เคร่ืองอานไมอานแท็กท่ีอยูใกลโลหะ 

 

 
รูปท่ี 7 วัสดุตางๆที่นําความหนามาใชในการทดสอบประสิทธิภาพการระบุตัวตนแท็กของเคร่ืองอานอารเอฟไอ
ดี ไดแก ไม กระดาษ พลาสติก และผา 
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รูปท่ี 8 กราฟแสดงประสิทธิภาพของเคร่ืองอานอารเอฟไอดีท่ีมีความหนาของวัสดุไม กระดาษ พลาสติก และ

ผา เปนสิ่งกีดขวางระหวางเคร่ืองอานอารเอฟไอดีและแท็ก 

 

และทดสอบการติดตามตําแหนงของหุนรถโดยติดฟกซบีคอน 3 ตัวรอบหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตดังแสดงในรูปท่ี 9 ภายในวงกลมสีแดงสําหรับระบุตําแหนง
โมบายบีคอนท่ีติดอยูกับหุนรถ และโมเด็มท่ีใชรับสงขอมูลการติดตามตําแหนงโมบายบีคอนจากฟกซบีคอนใน
วงกลมสีฟา ซ่ึงสามารถติดตามการเคล่ือนท่ีของหุนรถบน Serial Monitor ของบอรด Arduino ที่ตอกับ 
Raspberry Pi ดังรูปท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 แสดงตําแหนงของบีคอนท่ีติดในหอง IT อาคารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10 แสดงการติดตามตําแหนง และ Serial Monitor ของบอรด Arduino ที่ตอกับ Raspberry Pi 
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จากรูปท่ี 11 แสดงผลการบังคับหุนรถผานรีโมทควบคุม และรูปท่ี 12 แสดงการติดตามการเคล่ือนท่ี
หุนรถบน Dashboard ผานคอมพิวเตอรสวนบุคคล พรอมแสดงพิกัดตําแหนงของหุนรถตามเวลาจริงผานการ
แสดงผลจากการรีโมทของเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลไปท่ี Raspberry Pi พบวาแมจะมีกระดาษเปนส่ิงกีด
ขวางระหวางฟกซบีคอนท่ีติดรอบหองและโมบายบีคอนท่ีติดอยูกับหุนรถ ก็ไมพบการติดตามตําแหนงท่ี
คลาดเคล่ือนทั้งในกรณีไมมีส่ิงกีดขวางและมีส่ิงกีดขวาง 

 

 

รูปท่ี 11 เปรียบเทียบการบังคับหุนรถผานรีโมทระหวางหุนรถเคล่ือนท่ีตามปกติ (ซาย) กับหุนรถท่ีเคล่ือนท่ีโดย

มีกระดาษเปนส่ิงกีดขวาง (ขวา) 

 
รูปท่ี 12 ขยายหนาจอเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลของรูปท่ี 9 พรอมใสฉากพ้ืนหลังของหอง IT 

 

วิเคราะหและสรุป 

 จากการทดสอบการระบุตัวตนของสินคาจําลองและติดตามการระบุตําแหนงของหุนยนตรถพบวา
ความหนาของวัสดุ ไดแก ไม กระดาษ พลาสติก และผา แทบไมมีผลตอประสิทธิภาพการอานแท็กของเคร่ือง
อานอารเอฟไอดี จึงเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีสําหรับแนวคิดในการนําอารเอฟไอดีมาติดภายในแกนกลางของมวน
กระดาษ แตเน่ืองจากมวนกระดาษของจริงในโรงงานน้ันมีความหนามากดังน้ันการติดแท็กขางในมวนกระดาษ
นั้นจึงเปนเร่ืองท่ีตองพัฒนาความสามารถในการอานแท็กของเคร่ืองอารเอฟไอดีตอไป และผูประกอบการใน
โรงงานยังสามารถนําบีคอนไปใชในการระบุตําแหนงของรถโฟรคลิฟตไดจริงอีกดวย 

ในอนาคตหลักการหาตําแหนง Time Of Fight ของบีคอนและการระบุสถานะชองอารเอฟไอดี

สามารถเป็นต้นแบบของกระบวนการโลจิสติกส์ที� ทําการค้นหาตําแหน่งม้วนกระดาษพร้อมขนส่งใน

โรงงานผลิตม้วนกระดาษ ซึ�งสามารถรองรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรมไทยแลนด์ �.� 

1328



11 

 

เอกสารอางอิง 

T. Babik, H. Milosiu, and F. Oehler, “Ultra-Low-Power Quantized-RSSI-based Localization 

Using Wake-Up Receivers,” in Smart SysTech 2017, June 20 – 21, 2017 in Munich, 

Germany, 2017. 

A. Motroni et al., “SAR-Based Indoor Localization of UHF-RFID Tags via Mobile Robot,” in IPIN 

2018 - 9th International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 2018. 

E. Digiampaolo and F. Martinelli, “A Robotic System for Localization of Passive UHF-RFID 

Tagged Objects on Shelves,” IEEE Sens. J., 2018. 

Waveshare, “AlphaBot User Manual,” 2019. [Online]. Available: 

https://www.waveshare.com/w/upload/c/c7/AlphaBot-User-Manual.pdf. [Accessed: 21-

Jan-1BC]. 

“รายละเอียดเน้ือหาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,” 2011. [Online]. Available: 

www.pattayatech.ac.th/files/150511088464632_15051115150356.doc. [Accessed: 14-

Feb-2019]. 

L. Zitzman, “10 Common Forklift Types, Classifications and Uses,” 10-Sep-2018. 

The Latest DARR News, “THE LATEST TRENDS IN NEW FORKLIFT TECHNOLOGY,” 03-Aug-2018. 

1329


