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บทคัดยอ
ระบบเชาตูล็อคเกอรอัตโนมัติถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการขอมูลลูกคาในสวนของผูใหบริการ โดยใช
เทคนิคของการชี้เฉพาะดวยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification: RFID) มาประยุกตใชเพื่อบอก
ถึงตําแหนงของตูล็อคเกอร และใชเปนตัวอางอิงตําแหนงขอมูลของผูใชบริการในระบบ ซึ่งระบบเชาตู
ล็อคเกอรอัตโนมัติสามารถแบงออกไดเปน 2 สวนใหญ ๆ คือระบบผูใหบริการ (ทําหนาที่เก็บขอมูล
ผูใชบริการ) และระบบตูล็อคเกอรควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล MCS-51 เครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอรถูกนํามาประยุกตใชสําหรับตรวจสอบขอมูลจากบัตร RFID (RFID Card) กับระบบ
ฐานขอมูลซึ่งระบุขอมูลของผูใชบริการ โดยถาผลการตรวจสอบพบรายละเอียดของขอมูลผูเชา และอยูใน
ชวงเวลาเชา เครื่องคอมพิวเตอรจะสงสัญญาณไปใหกับไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อแสดงผลขอมูลยัง
หนาจอแบบผลึกเหลว โดยขอความที่แสดงจะบอกถึงตําแหนงของล็อคเกอรที่เชา และไฟเตือน (LED) จะ
ถูกแสดงขึ้นที่ ดานหนา ของตูล็อ คเกอร เพื่อ ใหผู ใชบ ริการกดสวิท ซเป ดตูล็ อคเกอร โปรแกรม Visual
Studio 2005 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนระบบเก็บขอมูลของการใชงานตูล็อคเกอร และติดตอกับผูควบคุม
ระบบ โดยผลการวิจัยพบวาระบบสามารถพิมพใบเสร็จของการเชาตูล็อคเกอรไดอยางถูกตอง และเครื่อง
อานบัตรสามารถอานคารหัสบัตรได
คําสําคัญ : ระบบเชาตูล็อคเกอรอัตโนมัติ การชี้เฉพาะดวยคลื่นวิทยุ ไมโครคอนโทรลเลอร ระบบฐานขอมูล

ABSTRACT
An automatic rental locker system is developed for managing the customer
information under using the Radio Frequency Identification (RFID) technique. This system is
first used for identifying the lockers location and also addressing the user’s data position from
the database system. There are two parts of the system, the service provider system (storing
the customer information) and the lockers cabinet system controlled by a microcontroller. The
microcomputer is next operated for the data identification from the RFID card with the
database system. In the case of the database system found the user’s information (customer’s
data), a request signal from the computer will be generated and then sent the signal to the
microcontroller for monitoring the user’s information on a LCD display. Moreover, the message
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will show the locker location and also the LED (in front of the locker) will be displayed.
Consequently, the user can press a push-bottom switch to open the locker. A developed
program from the Visual Studio 2005 programming is next used for data storing from the
locker usage and communicating to the administrator. We found that the system can print out
the locker rental receipt correctly. Finally, a reader machine (card reader) is always
addressing the card information from the RFID card.
Keywords : Automatic rental locker system, radio frequency identification, MCS-51, database system
E-mail : panuwad@hotmail.com

บทนํา
ในปจจุบันมีสถานบริการในการออกกําลังกายหลากหลายรูปแบบ เชนสนามแบดมินตัน สนาม
เทนนิส สนามกอฟล หรือ สระวายน้ํา เปนตน โดยสถานที่ตาง ๆ ดังกลาวนี้จะตองจัดเตรียมที่เก็บของเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกผูที่มาใชบริการ ดังนั้นตูล็อคเกอรจึงเปนอุปกรณหนึ่งที่มีบทบาทเปนอยางมากใน
การเก็บของใชสวนตัว ไมวาจะเปนเสื้อผา หรือของสําคัญที่ตองการความปลอดภัยจากการโจรกรรม ซึ่งตู
ล็อคเกอรในปจจุบันสวนใหญจะใชกุญแจเปนตัวเปด-ปด และไมมีระบบจัดการในการคิดคาเชา
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะนําเทคโนโลยีการชี้เฉพาะดวยคลื่นวิทยุ (Radio
Frequency Identification: RFID) [1] มาประยุกตใชงานรวมกับตูล็อคเกอร เพื่อแกปญหาการเชาตูล็อค
เกอรแบบใชกุญแจเปด-ปด และระบบที่ไมมีการจัดการคิดคาเชา โดยระบบดังกลาวนี้ถูกเรียกวา “ระบบ
เชาตูล็อคเกอรอัตโนมัติโดยใชการชี้เฉพาะดวยคลื่นวิทยุ” การออกแบบระบบนั้นจะใชเทคนิคของการชี้
เฉพาะดวยคลื่นวิทยุเปนตัวบอกถึงตําแหนงของตูล็อคเกอร และใชการติดตอกับระบบจัดการ เพื่อบันทึก
ขอมูลของผูเชา และคิดคาเชา ซึ่งระบบดังกลาวจะชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ อีกทั้งยังทํา
ใหผูใชบริการตูล็อคเกอรเชาสามารถควบคุมการใชตูล็อคเกอรอยางมีระบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในสวน
ของระบบการจัดการจะตองมีการบันทึกประวัติผูใชบริการ และขอมูลบัตร RFID ของผูใชบริการ เพื่อใช
เปนฐานขอมูลในการตรวจสอบ วัน-เวลา และเพื่อใชคํานวณหาคาใชบริการพรอมทั้งพิมพรายละเอียด
ของการใชบริการตูล็อคเกอร และออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูใชบริการ

การทํางานของระบบเชาตูล็อคเกอรอัตโนมัติ
การทํ า งานของระบบเช า ตู ล็ อ คเกอรอั ต โนมั ติ โ ดยใช ก ารชี้ เ ฉพาะด ว ยคลื่น วิ ท ยุ เริ่ ม ต น โดย
ผูใชบริการตองลงทะเบียนขอมูลชื่อผูใชบริการ รหัสประจําตัวประชาชน ที่อยู เบอรโทรศัพทบาน เบอร
โทรศัพทมือถือ รหัสบัตร RFID และตูที่จะเชาเขาสูระบบฐานขอมูล (Microsoft Access) ในเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร ซึ่งถาผูใชบริการตองการที่จะเปดตูล็อคเกอรที่ลงทะเบียนไว ใหนําบัตร RFID ไป
สแกนที่ตัวเครื่องอานบัตร RFID (reader machine) ซึ่งประกอบรวมอยูกับกลองควบคุม (control box) ที่
ติ ด ตั้ ง อยู บ ริ เ วณด า นข า งของตู ล็ อ คเกอร
โดยเครื่ อ งดั ง กล า วจะนํ า ค า ของรหั ส บั ต รที่ ไ ด (card
information) สงตอไปยังเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อทําการตรวจสอบกับระบบฐานขอมูลวาบัตร RFID ที่
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นํามาสแกนนั้นไดทําการลงทะเบียนใชตูล็อคเกอรแลวหรือไม เมื่อพบวามีการลงทะเบียนใชงานตูล็อค
เกอร แ ลว ระบบจะส ง สัญ ญาณไปยั ง ไมโครคอนโทรลเลอร [2]-[5] เพื่ อ สั่ งให แ สดงข อ ความบอกถึ ง
ตําแหนงของตูล็อคเกอรที่เชาบนหนาจอแสดงผลแบบผลึกเหลว (LCD display) และสั่งใหแสดงไฟเตือน
(LED display) ที่ดานหนาของตูล็อคเกอร (displayed) เพื่อรอใหผูใชบริการทําการกดสวิตช (pushbottom switch) โดยเมื่อผูใชบริการกดสวิตช ไมโครคอนโทรเลอรจะสงสัญญาณไปสั่งใหโซลินอยด
ทํางาน เพื่อทําการเปดตูล็อคเกอร ดังแสดงการทํางานของระบบไดดังรูปที่ 1
RFID
card

Computer

RS232
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Driver
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24V

I2 C

Switch

Database
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รูปที่ 1 การทํางานของระบบเชาตูล็อคเกอรอัตโนมัติ

รูปแบบโปรแกรมระบบเชาตูล็อคเกอรอัตโนมัติ
โปรแกรมประยุกตที่พัฒนาขึ้นจาก Visual Basic 2005 รวมกับ Microsoft Access ถูก
พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น ระบบเก็ บ ข อ มู ล ของการใช ง านตู ล็ อ คเกอร และสื่ อ สารกั บ ผู ค วบคุ ม ระบบ
(administrator) โดยสามารถแบงฟงกชั่นการทํางานออกไดเปน 4 ฟงกชั่น ดังนี้
1. สวนของขอมูลผูใชบริการ (User information)
ผูควบคุมระบบสามารถคนหาขอมูลของผูใชบริการไดโดยระบุเงื่อนไข และขอมูลที่ตองการ
ค น หาแล ว กดค น หา (ดั ง แสดงตั ว อย า งรู ป แบบโปรแกรมในรู ป ที่ 2) ระบบจะทํ า การค น หาข อ มู ล ใน
ฐานขอมูล และนํามาแสดงที่หนาจอคอมพิวเตอร โดยผูควบคุมระบบยังสามารถเพิ่มขอมูลผูใชบริการได
โดยกดปุมเพิ่ม และกรอกชื่อผูใชบริการ รหัสประจําตัวประชาชน ที่อยู เบอรโทรศัพท เบอรโทรศัพทมือถือ
และกดปุมบันทึก ดังรูปที่ 3 นอกจากนั้นในการแกไขขอมูลผูใชบริการสามารถทําไดโดยเลือกรายชื่อ
ผู ใ ช บ ริ ก ารที่ ต อ งการแก ไ ขแล ว กดปุ ม แก ไ ข จากนั้ น ทํ า การแก ไ ขข อ มู ล ที่ ต อ งการ และกดปุ ม บั น ทึ ก
นอกจากนั้นผูควบคุมระบบยังสามารถลบขอมูลผูใชบริการไดโดยเลือกรายชื่อผูใชบริการที่ตองการลบ
กดปุมแกไขแลวกดปุมลบ และกด “Yes” เมื่อตองการลบขอมูลผูใชบริการ หรือกด “No” เมื่อไมตองการ
ลบขอมูลผูใชบริการ สุดทายผูควบคุมระบบยังสามารถยกเลิกขั้นตอนการเพิ่ม แกไข และลบไดโดยกดปุม
ยกเลิก และสามารถออกจากเมนูขอมูลผูใชบริการไดโดยกดปุมออก และ กด “Yes” เมื่อตองการออกจาก
หนาขอมูลผูใชบริการ หรือกด “No” เมื่อไมตองการออกจากหนาขอมูลผูใชบริการ
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รูปที่ 2 การระบุเงื่อนไขในการคนหาขอมูลลูกคาในสวนของขอมูลผูใชบริการ

รูปที่ 3 การกรอกรายละเอียดลูกคาในสวนของขอมูลผูใชบริการ
2. สวนของประวัติการใชงาน
ผูควบคุมระบบสามารถกําหนดเงื่อนไขที่จะใหระบบแสดงประวัติการใชงาน โดยแยกตามรหัสตู
ชื่อผูเชา หรือแยกตามวัน-เดือน-ปที่เชา และกดคนหา ดังแสดงไดในรูปที่ 4 ระบบจะแสดงประวัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนด นอกจากนั้นผูควบคุมระบบยังสามารถดูประวัติการใชงานทั้งหมดไดโดยกดปุมแสดง
ขอมูลทั้งหมด ซึ่งระบบจะแสดงประวัติการใชงานทั้งหมดที่มีอยูในระบบฐานขอมูล และผูควบคุมระบบ
ยังสามารถลบขอมูลออกจากหนาจอไดโดยกดปุมลบขอมูล และออกจากเมนูประวัติการใชงานไดโดยกด
ปุมออก และ กด “Yes” เมื่อตองการออกจากหนาขอมูลลูกคา หรือกด “No” เมื่อไมตองการออกจากหนา
ขอมูลลูกคา

รูปที่ 4 เงื่อนไขการแสดงประวัติการใชงาน
3. สวนของการจัดการตูล็อคเกอร
ผูควบคุมระบบสามารถกําหนดใหบัตร RFID มีรหัสบัตรตรงกับตูล็อคเกอรหมายเลขใดก็ได โดย
ใชเมนูที่แสดงในรูปที่ 5 ซึ่งวิธีการคือกดปุม edit ตรงเมนูรหัสการด RFID แลวทําการสแกนบัตร RFID ที่
เครื่องอานบัตร (reader machine) เพื่ออานรหัสบัตร และกําหนดตําแหนงของตูล็อคเกอรที่ตองการจับคู
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กับบัตร RFID โดยกด edit ตรงเมนูชื่อล็อคเกอร และกรอกตําแหนงของตูล็อคเกอร หลังจากนั้นกดออก
เมื่อตองการออกจากเมนูการจัดการล็อคเกอร

รูปที่ 5 เมนูจัดการล็อคเกอรดวยโปรแกรมประยุกต
4. สวนของการเชาตูล็อคเกอร
ผูควบคุมระบบสามารถบันทึกขอมูลการเชาตูล็อคเกอรของผูใชบริการไดโดยกรอกรายละเอียด
รหัสการเชา รหัสผูเชา ชื่อผูใชบริการ รหัสตู วันเริ่มตน วันสิ้นสุด จํานวนเงิน สถานะการเชา ดังรูปที่ 6
แลวกดบันทึกการเชา และกด “Yes” เมื่อตองการยืนยันการเชา หรือกด “No” เมื่อไมตองการยืนยันการ
เชา นอกจากนั้นระบบยังสามารถพิมพใบเสร็จใหแกผูใชบริการได หลังจากที่ทําการบันทึกขอมูลการเชาตู
ล็อคเกอรเรียบรอยโดยกดพิมพใบเสร็จ อีกทั้งผูควบคุมระบบยังสามารถยกเลิกการเชาที่ยังไมไดบันทึก
ขอมูลไดโดยกดยกเลิกการเชา ระบบจะเคลียรรายละเอียดที่กรอกไวทั้งหมด

รูปที่ 6 รูปแบบการกรอกรายละเอียดการเชาตูล็อคเกอร

ผังการทํางานของระบบเชาตูล็อคเกอรอัตโมมัติ
ดังแสดงผังการทํางานของระบบในรูปที่ 7 ระบบเชาตูล็อคเกอรอัตโนมัติถูกเริ่มตนทํางานจากผู
ใหบริการล็อคอินเขาสูระบบ หลังจากนั้นทําการเพิ่มขอมูลชื่อผูใชบริการ รหัสประจําตัวประชาชน ที่อยู
เบอรโทรศัพทบาน เบอรโทรศัพทมือถือ รหัสบัตร RFID และตูล็อคเกอรที่จะเชา เขาสูระบบฐานขอมูล
โดยผูใชบริการจะตองนําบัตร RFID มาสแกนที่ตัวเครื่องอานบัตร และระบบจะทําการอานคารหัสบัตรไป
ตรวจสอบกับฐานขอมูลวามีการลงทะเบียนบัตรใชงานหรือไม ถามีการลงทะเบียนไวแลว ระบบจะแสดง
ขอความบอกถึงตําแหนงของตูล็อคเกอรที่เชา และแสดงไฟเตือนหนาตูล็อคเกอร เพื่อใหผูใชบริการเปดตู
ล็อคเกอรที่ลงทะเบียนเชาไว แตถาไมมีการลงทะเบียนก็ไมสามารถเปดตูล็อคเกอรได
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รูปที่ 7 ผังการทํางานของระบบเชาตูล็อคเกอรอัตโนมัติ

ผลการทดลอง
จากการทดลองใชโปรแกรมระบบเชาตูล็อคเกอรอัตโนมัติรวมกับบัตรที่ยังไมไดลงทะเบียน โดย
นําบัตรดังกลาวมาสแกนที่เครื่องอานบัตร RFID เพื่อจะนําคารหัสบัตรที่อานไดไปตรวจสอบกับระบบ
ฐานขอมูล ผลที่ไดคือระบบจะแสดงขอความวา “no id card new id card” แสดงไดดังรูปที่ 8 ซึ่งจากการ
ทดลองสแกนบัตรที่ยังไมไดลงทะเบียน 12 ใบ ๆ ละ 10 ครั้ง ระบบก็ยังแสดงขอความ “no id card new
id card” ไดทั้ง 120 ครั้ง

รูปที่ 8 ขอความแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบผลึกเหลว เมื่อสแกนบัตร RFID ที่ไมไดลงทะเบียนใน
ระบบฐานขอมูล
นอกจากนั้ น เมื่ อ ใช บั ต รที่ ล งทะเบี ย นแล ว สแกนที่ เ ครื่ อ งอ า นบั ต ร ผลที่ ไ ด คื อ ระบบจะแสดง
ขอความใหเปดตูล็อคเกอรที่บัตรใบนั้นเชาไวดังตัวอยาง “welcome locker 1 open 20 sec” แสดงไดดัง
รูปที่ 9 โดยการทดลองสแกนบัตรที่ลงทะเบียนแลวทั้ง 12 ใบ ๆ ละ 10 ครั้ง ระบบสามารถแสดงขอความ
บอกตําแหนงล็อคเกอรที่บัตรใบนั้นไดเชาไวไดทั้ง 120 ครั้ง
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รูปที่ 9 ขอความแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบผลึกเหลว เมื่อสแกนบัตร RFID ที่ลงทะเบียนในระบบ
ฐานขอมูล
สุดทายเมื่อทําการทดลองเปดตูล็อคเกอรโดยการสแกนบัตรที่ลงทะเบียนแลวยังเครื่องอานบัตร
ระบบจะแสดงขอความบอกถึงตําแหนงของตูล็อคเกอร พรอมทั้งแสดงไฟแดงที่หนาตูล็อคเกอรนั้น ซึ่งจาก
การทดลองเปดตูล็อคเกอรดวยบัตรที่ลงทะเบียนแลวทั้ง 12 ใบ ๆ ละ 10 ครั้ง ระบบสามารถแสดงไฟหนา
ตูล็อคเกอร และเมื่อกดปุมสวิทซหนาตู ก็สามารถเปดตูล็อคเกอรไดทั้ง 120 ครั้งดังแสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10 หลอดไฟแสดงผลหนาตูล็อคเกอรติด เมื่อสแกนบัตร RFID ที่ลงทะเบียนในระบบฐานขอมูล

สรุป
เทคนิคการชี้เฉพาะดวยคลื่นวิทยุถูกประยุกตใชงานกับระบบเชาตูล็อคเกอรอัตโนมัติเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกผูใชบริการ โดยระบบดังกลาวจะเปนการเก็บขอมูลของผูใชที่ลงทะเบียนในฐานขอมูล
และทําการระบุถึงหมายเลขตูล็อคเกอรที่เชาอยู โปรแกรมประยุกตที่พัฒนาขึ้นจาก Visual Basic 2005
รวมกับ Microsoft Access ทําหนาที่เปนตัวเก็บขอมูลการใชงานของตูล็อคเกอรทั้ง 12 ตู และสื่อสารกับ
ผูดูแลระบบ ผลการทดลองระบบพบวาในสวนของขอมูลผูใชบริการ สามารถกรอกประวัติ และคนหา
ขอมูลของผูใชบริการไดอยางถูกตองทุกครั้งที่กรอกประวัติ และคนหาขอมูลตามเงื่อนไข ซึ่งจากการ
ทดสอบการคนหาขอมูลบัตรจํานวน 12 ใบ ๆ ละ 10 ครั้ง พบวาทุกสวนของระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถ
แสดงประวัติการใชงาน และคนหาประวัติของผูใชบริการไดถูกตองทุกครั้ง ดังแสดงตารางสรุปผลการ
ทดลองในตารางที่ 1 นอกจากนั้นระบบสามารถจัดพิมพใบเสร็จของการเชาตูล็อคเกอรไดตามที่กําหนดไว
และเมื่ อ ทํ า การทดสอบวงจรขั บ โซลิ น อยด ที่ เ ป น ตั ว เป ด -ป ด ตู ล็ อ คเกอร ควบคุ ม การทํ า งานด ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอรทั้ง 12 ตู พบวาระบบสามารถทําการปลดล็อคตูทั้งหมดได สุดทายเมื่อทําการ
ทดสอบเครื่องอานบัตร RFID หนาตูควบคุม ผลที่ไดคือระบบสามารถอานรหัสบัตรไดถูกตองทุกครั้งที่
สแกนบัตร RFID จํานวน 12 ใบ จากการทดลองทั้งหมดจํานวน 120 ครั้ง
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ตาราง 1 สรุปผลการทดสอบระบบเชาตูล็อคเกอรอัตโนมัติ
สวนตางๆ ของระบบ
ขอมูลผูใชบริการ
ประวัติการใชงาน
การจัดการตูล็อคเกอร
การเชาตูล็อคเกอร
วงจรขับโซลินอยด
เครื่องอานบัตร RFID

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

จํานวนครั้งทีท่ ดสอบ
100
100
100
100
120
120

ความถูกตอง (%)
100
100
100
100
100
100
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