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บทคัดย่อ 
 โครงงานน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ การสร้างระบบรักษาความปลอดภยัเพื่อคดักรองการเขา้-ออก
ในหมู่บา้นจดัสรรดว้ย RFID เพื่อน ามาช่วยป้องกนัหรือเพิ่มความปลอดภยัในระดบัหน่ึงของการ 
เขา้-ออกหมู่บา้นจดัสรร  
 ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองการเข้า -ออกในหมู่บ้านจัดสรรด้วย RFID จะ 
ประ กอบไปดว้ยตวัรับสัญญาณ RFID เป็นรหสั ASCII เพื่อรับขอ้มูลจากการ์ดแท็กส์ ท่ีผูถื้อบตัรท า
การลงทะเบียนไวร้ะบบคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงขอ้มูลส่วนบุคคล ไมโครคอนโทลเลอร์ท่ีควบคุมแผง
กั้นพร้อมบอกสถานะ การเขา้-ออกดว้ยไฟแสดงสถานะเพื่อใหย้านพาหนะ สามารถเขา้-ออกได ้
 ระบบรักษาความปลอดภยัเพื่อคดักรองการเข้า-ออกในหมู่บ้านจดัสรรด้วย RFID น้ีจะ
ติดตั้งสองจุดคือทางเขา้กบัทางออก การท างานทางเขา้หรือออกเม่ือผูข้บัข่ีจะขบัผา่นไมก้ั้นไดจ้ะตอ้ง 
ท าการแทก็ส์การ์ดท่ีทางหมู่บา้นจดัสรร ไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้ เม่ือมีการแท็กส์การ์ด ขอ้มูลจะส่งไป
ยงัคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงขอ้มูลเจา้ของบตัร พร้อมทั้งถ่ายภาพป้ายทะเบียนและคนขบัรถท่ีหนา้จอ
คอมพิวเตอร์  ส่วนขอ้มูลการเขา้น้ีก็จะเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถตรวจสอบภายหลงัได ้
 จากการทดสอบแลว้พบวา่สามารถท างานไดถู้กตอ้งจริงมีการแท็กส์การ์ดแลว้บนัทึกขอ้มูล
และสามารถแสดงภาพผา่นจอคอมพิวเตอร์ได ้
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อาจารยสุ์ทศัน์  หงษด์ าเนิน  เป็นอยา่งสูงท่ีไดเ้สียสละเวลา เพื่อให้แนวทางขอ้มูลดา้นวิชาการ และ
แนวความคิด  ตลอดจนคณะกรรมการสอบและคณาจารยส์าขาครุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านท่ี
ไดใ้ห้แนวทางการออกแบบช้ินงานบางส่วน ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในดา้นการปฏิบติังานและ
ขอขอบพระคุณบุพการีท่ีคอยสนับสนุนเร่ืองก าลงัทรัพยพ์ร้อมทั้งให้ก าลงัใจ รวมถึงญาติพี่น้อง  
เพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นนอ้งท่ีเอ้ือเฟ้ือส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคณะผูจ้ดัท าจึงท าให้โครงงานน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี               
 ทา้ยน้ีขอระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก ขอให้ผูมี้พระคุณท่ี
มีส่วนช่วยเหลือให้โครงงานน้ีส าเร็จ ปกปักรักษาให้ทุกท่านมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ปราศจาก
โรคภยั อนัตรายทั้งปวง ขอให้มีความสุข ความเจริญ ส าเร็จ ในหนา้ท่ีการงานทุกส่ิงทุกประการใน
การด าเนินชีวติตลอดไป 
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 บทที ่1 
บทน า 

 
 

1.1 ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 อดีตจนถึงปัจจุบนัปัญหาอาชญากรรมเป็นภยัท่ีใกลต้วัและนบัไดว้า่เป็นปัญหาสังคมท่ีส่งผล
กระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนในประเทศหลายปีท่ีผ่านมาสถิติการเกิดอาชญากรรม 
[1] ในประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   จากภาพท่ี 1.1 และ 1.2 เป็นกราฟแสดงการ
เปรียบเทียบของกลุ่มอาชญากรรมประจ าเดือนมีนาคม 2554 [2] แสดงให้เห็นว่ามีการเกิด
อาชญากรรมต่อทรัพยสิ์นจากสถิติพบว่ามีอาชญากรรมเพิ่มข้ึนปัญหาอาชญากรรมเหล่าน้ีส่งผล
กระทบต่อประเทศชาติโดยเฉพาะเร่ืองของทรัพยสิ์น 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 แสดงกลุ่มของอาชญากรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 1.2 กราฟแสดงเปรียบเทียบของกลุ่มอาชญากรรม 
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 ผูท่ี้พกัอาศยัในหมู่บา้นจดัสรรในเขตเมืองส่วนมากจะมีฐานะปานกลางถึงค่อนขา้งดีและ
สมาชิกในครอบครัวทุกคนออกไปท างานนอกบา้นหรือไปศึกษาเล่าเรียนในเวลากลางวนั  โดยท่ีไม่
มีผูใ้ดดูแลบา้นเรือนและทรัพยสิ์นจึงมีกลุ่มมิจฉาชีพคอยหาโอกาสช่วงเวลาดงักล่าวเขา้มาลกัขโมย
ทรัพยสิ์นต่างๆ  ในทุกรูปแบบ [3] ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดีเพื่อความ
ปลอดภยัต่อทรัพยสิ์น  
 ระบบรักษาความปลอดภยัในปัจจุบนัมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบกันขโมย  ระบบ
รักษาความปลอดภยัเฉพาะบา้นของบุคคล  ระบบรักษาความปลอดภยัในส านกังานหรือบริษทัต่างๆ 
อาจจะมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัต่างๆ เช่น กลอ้งวงจรปิด เซนเซอร์ เสียงไซเรน ไฟแจง้เตือน
ต่างๆและหน่ึงในนั้นจะมีอุปกรณ์ของRFID [5]  อุปกรณ์ของ RFID จะประกอบดว้ยแท็กส์  ซ่ึง
แทก็ส์จะท าหนา้ท่ีส่งสัญญาณระหวา่งตวัรับกบัตวัส่งขอ้มูลท่ีบนัทึกอยูใ่นแท็กส์ตอบสนองไปท่ีตวั
อ่านขอ้มูล  การส่ือสารระหวา่งแท็กส์และตวัอ่านขอ้มูลจะเป็นการส่ือสารกนัโดยอาศยัช่องความถ่ี
วิทยุผา่นอากาศ  ในปัจจุบนัการผา่นเขา้-ออกในหมู่บา้นจดัสรร ดว้ยระบบ RFID เร่ิมเป็นท่ีนิยมใช้
กนัอยา่งกวา้งขวาง  แต่ไม่มีระบบในการบนัทึกขอ้มูลของผูท่ี้ผา่นเขา้-ออก เป็นรายบุคคล [4]  (ใช้
กล้องวงจรปิดถ่ายภาพรถท่ีเขา้-ออกอย่างเดียวเท่านั้น) จึงท าให้ไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะสามารถ
ตรวจเช็คภายหลงัไดเ้ม่ือเกิดเหตุร้ายข้ึน 
 เพื่อป้องกนัปัญหาดงักล่าวผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างระบบรักษาความปลอดภยัเพื่อคดั
กรองการเขา้-ออกในหมู่บา้นจดัสรรดว้ย RFID   โดยน าเทคโนโลยีของ RFID [5] ท่ีเป็นอุปกรณ์
การแท็กส์ชนิดพาสซีฟ (Passive Tag) มาใช้เม่ือมีการเขา้-ออก  ของผูพ้กัอาศยัภายในหมู่บา้น 
สามารถถ่ายภาพ [6]  บุคคลภายนอกและทะเบียนรถแลว้บนัทึกขอ้มูลการเขา้-ออกลงคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นฐานขอ้มูลและจะส่งสัญญาณไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ [7] ในการประมวลผลเพื่อเปิด-
ปิดไม้กั้นผ่านทางเข้า-ออกได้อัตโนมติั  เทคโนโลยีน้ีเป็นระบบสะดวกปลอดภยัและสามารถ
ตรวจสอบได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
      เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภยัเพื่อคดักรองการเขา้-ออกในหมู่บา้นจดัสรรดว้ย RFID 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
      1.3.1) ส่วนบนัทึกขอ้มูล 
             1.3.1.1) ใชก้าร์ด RFID ในการแทก็ส์เขา้ถึงขอ้มูลของสมาชิกทุกคนในหมู่บา้น 
                  1.3.1.2) การ์ด RFID บนัทึกการเขา้-ออกส าหรับบุคคลภายนอก 
                  1.3.1.3) ใชค้อมพิวเตอร์ในการบนัทึกขอ้มูลและแสดงผล 
                  1.3.1.4) ใชก้ลอ้งบนัทึกภาพบุคคลภายนอกและทะเบียนรถ  
                1.3.1.5) สามารถพิมพข์อ้มูลการเขา้-ออก ท่ีเคร่ืองพิมพไ์ด ้
                1.3.1.6) ส่วนการบนัทึกจ านวนบุคคลภายนอกท่ีอยูใ่นรถจ าเป็นตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ี รปภ. 
       1.3.2) ส่วนรักษาความปลอดภยั 
                1.3.2.1) ชุดไมก้ั้นผา่นเขา้-ออกและไฟแสดงสถานะ 
                  1.3.2.2) ชุดสวทิช์เปิด-ปิดไมก้ั้นฉุกเฉินท่ีป้อมยาม 
                  1.3.2.3) ชุดเซนเซอร์ตรวจจบัวตัถุวิง่ผา่นระยะ 150 เซนติเมตร  
        
  1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
        1.4.1) ป้องกนัการเกิดปัญหาอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์นในหมู่บา้นจดัสรร 
        1.4.2) อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบสมาชิกในหมู่บา้น 
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บทที ่2 
  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 
2.1 เทคโนโลยี RFID 
 แถบบาร์โคด้ท่ีอยู่บนตวัสินคา้เพื่ออ่านขอ้มูลบางอย่างออกมา  ฉลากแบบบาร์โคด้จะเป็นท่ี
นิยมและใช้กนัมาก  แต่ว่าวิธีการเก็บขอ้มูลแบบดงักล่าวก็ยงัคงมีจุดดอ้ยท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขอยู่
หลาย ๆ จุด ปัญหาท่ีเห็นได้ชัดขอ้หน่ึงก็คือ  ปัญหาในการอ่านค่าขอ้มูลจากแถบดังกล่าวท่ีตอ้ง
ล าแสงตรวจจบัยิงลงไปยงัฉลากเพื่ออ่านค่ากลบัหรือใชก้ลอ้งซีดีขนาดเล็กจบัภาพฉลากข้ึนมาเพื่อ
อ่านภาพก็ตาม  ซ่ึงถา้หากวา่แถบขอ้มูลดงักล่าวมีรอยเป้ือนหรือไม่ชดัเจนการอ่านค่ากลบัมามีความ
ผดิพลาด นอกจากนั้นวธีิการอ่านค่าท่ีจ  าเป็นตอ้งน าเคร่ืองอ่านมาวางอยูเ่หนือฉลากท่ีตอ้งการอ่านค่า
ก็ไม่ใช่ทางท่ีสะดวกส าหรับงานบางประเภทโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีมีฉลากตอ้งตรวจสอบเป็น
จ านวนมาก ๆ น้ีก็คงเป็นหน่ึงในหลาย ๆ เหตุผลท่ีท าให้เกิดการพฒันาระบบฉลากแบบใหม่ซ่ึงมีช่ือ
เรียกวา่ “RFID”  
 ระบบ RFID ในอนาคตการจบัจ่ายซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้อาจมีลกัษณะดงัน้ี  

1) เลือกสินคา้ท่ีตอ้งการใส่รถเขน็  
2) เขน็รถเขา้มาท่ีบริเวณซุม้ประตูทางออก  
3) รายการสินค้าทั้งหมดท่ีอยู่ในรถเข็น จะแสดงราคาข้ึนท่ีหน้าจอตรงบริเวณซุ้มประตู

ทางออกโดยอตัโนมติั  
4) จ่ายเงินใหก้บัพนกังานเก็บเงิน  
5) ท่ีกั้นประตูเปิดเพื่อใหผ้า่นออก  

 ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาจะเป็นไปไดก้็ดว้ยเทคโนโลยขีองระบบ RFID 
 

2.2 ระบบ RFID คืออะไร 
 RFID ยอ่มาจากค าวา่ Radio Frequency Identification เป็นระบบฉลากท่ีไดถู้กพฒันามาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1980 เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในการใชง้านท่ีระบบฉลากแบบบาร์โคด้ไม่สามารถใชก้ารได ้
โดยจุดเด่นของ RFID คือ ความสามารถในการอ่านขอ้มูลของฉลากไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งมีการสัมผสั 
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สามารถอ่านค่าไดแ้ม่นย  าแมใ้นสภาพท่ีทศัน์วิสัยไม่ดี ทนต่อความเปียกช้ืน แรงสั่นสะเทือน การ
กระทบกระแทก และสามารถจะอ่านขอ้มูลไดด้ว้ยความเร็วสูง 
 ปัจจุบนัมีการน า RFID มาใชง้านกนัในงานหลายอย่าง ไม่วา่จะเป็นในบตัรชนิดต่าง ๆ เช่น 
บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรเอทีเอ็ม บตัรส าหรับผ่านเขา้ออกห้องพกั บตัรโดยสารของสายการ
บิน บตัรจอดรถ ในฉลากของสินคา้หรือแมแ้ต่ใชฝั้งลงในตวัสัตวเ์พื่อบนัทึกประวติั เป็นตน้ การน า 
RFID มาใชง้านก็เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการผ่านเขา้ออกบริเวณใดบริเวณหน่ึง หรือเพื่อ
อ่านหรือเก็บขอ้มูลบางอยา่งเอาไว ้ยกตวัอยา่งเช่นในกรณีท่ีเป็นฉลากสินคา้ RFID ก็จะถูกน ามาใช้
ในการเก็บบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ เพื่อใหส้ามารถทราบถึงท่ีมาท่ีไปของสินคา้ช้ินนั้น ๆ ได ้เป็น
ตน้ ส าหรับรูปแบบของเทคโนโลยี RFID ท่ีใชใ้นการดงักล่าวก็มีทั้งแบบสมาร์ดการ์ดท่ีสามารถถูก
เขียนหรืออ่านขอ้มูลออกมาไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการสัมผสักบัเคร่ืองอ่านบตัรหรือคอนแทคเลสสมาร์ด
การ์ด (Contact Less  Smart Card), เหรียญ, ป้ายช่ือหรือฉลากซ่ึงมีขนาดเล็กมากจนสามารถแทรกลง
ระหวา่งชั้นของเน้ือกระดาษหรือฝังเอาไวใ้นตวัสัตวไ์ดเ้ลย 
 
2.3 องค์ประกอบของระบบ RFID  
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงองคป์ระกอบต่างๆ ของระบบ RFID 
 
 ภาพท่ี 2.1 องคป์ระกอบในระบบ RFID จะมีหลกั ๆ อยู ่2 ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนแรกคือฉลาก
หรือป้ายขนาดเล็กท่ีจะถูกผนึกอยูก่บัวตัถุ โดยฉลากน้ีจะท าการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุช้ินนั้น ๆ 
เอาไว ้ฉลากดงักล่าวมีช่ือเรียกวา่ ทรานสพอนเดอร์ (Transponder, Transmitter & Responder) หรือ
ท่ีเรียกกนัโดยทัว่ ๆ ไปว่า “แท็กส์” (Tag) ส่วนท่ีสองก็คืออุปกรณ์ส าหรับอ่านหรือเขียนขอ้มูล
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ภายในแทก็ส์ มีช่ือเรียกอยา่งรวม ๆ วา่ ทรานสซิฟเวอร์ (Transceiver, Transmitter & Receiver) หรือ
ท่ีเรียกกนัโดยทัว่ ๆ ไปวา่ “เคร่ืองอ่าน”  (Reader) ทั้งสองส่วนจะส่ือสารกนัโดยอาศยัช่องความถ่ี
วทิย ุสัญญาณน้ีผา่นไดท้ั้งโลหะและอโลหะแต่ละไม่สามารถติดต่อกบัเคร่ืองอ่านให้อ่านไดโ้ดยตรง 
เม่ือเคร่ืองอ่านส่งขอ้มูลผ่านความถ่ีวิทยุ แสดงถึงความตอ้งการขอ้มูลท่ีถูกระบุไวจ้ากป้าย ป้ายจะ
ตอบขอ้มูลกลบัและเคร่ืองอ่านจะส่งขอ้มูลต่อไปยงัส่วนประมวลผลหลกัของคอมพิวเตอร์ โดย
เคร่ืองอ่านจะติดต่อส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์โดยผา่นสายเครือข่าย LAN (Local Area Network) หรือ
ส่งผา่นทางความถ่ีวทิยจุากทั้งอุปกรณ์มีสายและอุปกรณ์ไร้สาย 
 
 2.4 Tag หรือ Transponder 
 แท็กส์ (Tag) นั้นเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ทรานสปอนเดอร์ (Transponder) มาจากค าวา่ทรานสมิต
เตอร์ (Transmitter) ผสมกบัค าวา่เรสปอนเดอร์ (Responder)  ถา้จะแปลให้ตรงตามศพัท ์แท็กส์ก็จะ
ท าหน้าท่ีส่งสัญญาณหรือขอ้มูลท่ีบนัทึกอยู่ในแท็กส์ตอบสนองไปท่ีตวัอ่านขอ้มูล การส่ือสาร
ระหว่างแท็กส์และตัวอ่านข้อมูลจะเป็นการส่ือสารกันโดยอาศัยช่องความถ่ีวิทยุผ่านอากาศ 
โครงสร้างภายในแท็กส์จะประกอบไปดว้ย  2  ส่วนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ส่วนของไอซีซ่ึงเป็นชิปสารก่ึง
ตวัน า (Semiconductor Chip) และส่วนของขดลวดซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเสาอากาศส าหรับรับส่งขอ้มูล
โดยทั้งสองส่วนน้ีจะเช่ือมต่ออยูด่ว้ยกนั 
 ไอซีของแท็กส์ท่ีมีการผลิตออกมาจะมีทั้งขนาดและรูปร่างเป็นไดต้ั้งแต่แท่งหรือแผน่ขนาด
เล็กจนแทบไม่สามารถมองเห็น หรือไปจนถึงขนาดใหญ่จนสะดุดตา ซ่ึงต่างก็มีความเหมาะสมกบั
ชนิดงานท่ีแตกต่างกนั โดยทัว่ไปโครงสร้างภายในส่วนท่ีเป็นไอซีของแท็กส์นั้นก็จะประกอบดว้ย 
2ส่วนหลกัๆไดแ้ก่ 
 1. ส่วนของการควบคุมภาครับส่งสัญญาณวิทยุ ส าหรับโครงสร้างของส่วนน้ีประกอบดว้ย
ภาคดีมอดูเลตและภาคมอดูเลต (ส าหรับรับส่งขอ้มูลระหว่างแท็กส์กบัตวัเคร่ืองอ่าน) และวงจร
ก าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก  
 2. ส่วนของการควบคุมภาคดิจิตอล ซ่ึงรับหน้าท่ีจดัการเก่ียงกบักระบวนการทางดิจิตอล
ทั้งหมด โครงสร้างหลกั ๆ ของส่วนการท างานน้ีประกอบดว้ย ส่วนบนัทึกขอ้มูล (ประกอบดว้ย
หน่วยความจ าแรม(RAM) , รอม(ROM), อีอีพรอม(EEPROM) ส่วนของการเขา้รหสั (Crypts Unit) 
ส่วนตอบรับสัญญาณร้องขอ (Answer to Request) ส่วนควบคุมและประมวลผลทางคณิตศาสตร์ 
(Control & Arthritic Unit)  
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โครงสร้างภายในของแท็กส์ท่ีต่างผูผ้ลิตหรือต่างรุ่นกนั บางคร้ังก็อาจมีไม่ครบถว้นทุกส่วน
อยา่งท่ีไดย้กมา ซ่ึงรายละเอียดโครงสร้างตลอดจนรายละเอียดในการท างานของแท็กส์เบอร์ใดๆก็
สามารถดูไดจ้ากดาตา้ชีตของบริษทัผูผ้ลิตแทก็ส์เบอร์นั้น ๆ    
 

   
ภาพท่ี 2.2 ต าแหน่งของแทก็ส์ท่ีเหมาะสมส าหรับยา่นของสายอากาศท่ีท างานไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 
 
 Transponder หรือ Tags มีลกัษณะเป็นไมโครชิฟ (Microchip) ท่ียอมให้ผูใ้ชติ้ดเขา้ระหวา่ง
ชั้นของกระดาษหรือพลาสติกท่ีใชท้  าป้ายฉลาก ชิฟหรือแท็กส์อาจมีรูปร่างไดห้ลายแบบข้ึนอยูก่บั
การน าไปใช้งาน โดยอาจมีรูปร่างเหมือนบตัรเครดิตในการใช้งานทัว่ไป หรือเล็กขนาดไส้ดินสอ
ยาวเพียง 10 มิลลิเมตร เพื่อฝังเขา้ไปใตผ้วิหนงัสัตวใ์นกรณีน าไปใชใ้นงานปศุสัตว ์หรืออาจมีขนาด
ใหญ่มากส าหรับแท็กส์ท่ีใชติ้ดกบัเคร่ืองจกัรขณะท าการขนส่ง  แท็กส์อาจน าไปติดไวก้บัสินคา้ใน
ร้านคา้ปลีกทัว่ไปเพื่อป้องกนัขโมย โดยจะมีการติดตั้งสายอากาศของตวัอ่านขอ้มูลขนาดใหญ่ไว้
ตรงประตูทางออกเพื่อท าการตรวจจบัขโมย โดยแท็กส์จะรับพลังงานจากสัญญาณ RF เพื่อ
ติดต่อส่ือสารกบัเคร่ืองอ่าน หรือใช้พลงังานจากแบตเตอร์ร่ีท่ีบรรจุภายในป้าย ซ่ืงเป็นแบตเตอร์ร่ี 
Lithium-lon  มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน จึงมกัน ามาใชก้บัแผน่ป้ายน้ี 
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ภาพท่ี 2.3 ระบบการอ่าน/เขียนขอ้มูลอยา่งง่ายของ RFID 

 
 แทก็ส์จะประกอบไปดว้ยสายอากาศท่ีมีขนาดเล็กท่ีจะช่วยให้แท็กส์ตอบสนองกบัเคร่ืองอ่าน 
โดยสายอากาศจะแผส่ัญญาณวิทยุจ  านวนหน่ึงออกมา เพื่อกระตุน้ให้แท็กส์อ่านหรือเขียนขอ้มูลลง
ไป สายอากาศสามารถท าไดทุ้กขนาดและรูปร่าง เพื่อท่ีจะสามารถออกแบบให้ติดตั้งไดทุ้กท่ี และ
เพื่อให้เกิดความครอบคลุมได้ดีท่ีสุดในหลาย ๆ ระบบสายอากาศจะถูกติดไปโดยตรงกับ 
Transceiver เหมือนกบัเป็นอุปกรณ์ติดกนั 
 ชิปท่ีอยูใ่นแทก็ส์จะมีหน่วยความจ าซ่ึงอาจเป็นแบบอ่านไดอ้ยา่งเดียว (ROM) หรือทั้งอ่านทั้ง
เขียน (RAM) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการในการใชง้าน โดยปกติหน่วยความจ าแบบ ROM จะใช้
เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั เช่นขอ้มูลของบุคคลท่ีมีสิทธิผา่นเขา้ออกในบริเวณท่ีมี
การควบคุมหรือระบบปฏิบติัการ ในขณะท่ี RAM จะใชเ้ก็บขอ้มูลชัว่คราวในระหวา่งท่ีแท็กและตวั
อ่านขอ้มูลท าการติดต่อส่ือสารกนั 
 นอกจากน้ีอาจมีการน าหน่วยความจ าแบบ EEPROM มาใช้ในกรณีตอ้งการเก็บขอ้มูลใน
ระหวา่งท่ีแทก็และตวัอ่านขอ้มูลท าการส่ือสาร และขอ้มูลยงัคงอยูถึ่งแมจ้ะไม่มีพลงังานไฟฟ้าป้อน
ใหแ้ก่แทก็ส์ 
 แท็กส์ท่ีมีการใชง้านกนัอยู่นั้นจะมีอยู่ 2 ชนิดใหญ่ ๆ โดยแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกนั
ในแง่ของการใชง้าน ราคา โครงสร้างและหลกัการท างานอยู ่ซ่ึงจะสามารถแยกออกเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 
 1. แท็กส์ชนิดแอ็กตีฟ (Active Tag) แท็กส์ชนิดน้ีจะมีแบตเตอร่ีอยู่ภายในซ่ึงใช้เป็น
แหล่งจ่ายไฟขนาดเล็ก เพื่อป้อนพลงังานไฟฟ้าใหแ้ทก็ส์ท างานโดยปกติ โดยแท็กส์ชนิดน้ีมีฟังก์ชัน่
การท างานทัว่ไปทั้งอ่านและเขียนขอ้มูลลงในแท็กได้   และการท่ีตอ้งใช้แบตเตอร่ีจึงท าให้แท็ก
ชนิดแอก๊ตีฟมีอายกุารใชง้านจ ากดัตามอายขุองแบตเตอร่ี เม่ือแบตเตอร่ีหมดก็ตอ้งน าแท็กส์ไปทิ้งไม่
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เน่ืองจากจะมีการซีล (seal) ท่ีตวัแท็กส์จึงไม่สามารถเปล่ียนแบตเตอร่ี
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ได ้อยา่งไรก็ตามถา้สามารถออกแบบวงจรของแท็กส์ให้กินกระแสไฟนอ้ยๆ ก็อาจจะมีอายุการใช้
งานนานนบัสิบปี 
 แท็กส์ชนิดแอ็กทีฟน้ีจะมีหน่วยความจ าภายในขนาดใหญ่ได้ถึง 1 เมกะไบต์ มีก าลงัส่งสูง
และระยะการรับส่งขอ้มูลไกลสูงสุดถึง 6 เมตร ซ่ึงไกลกวา่แท็กส์ชนิดพาสซีฟ นอกจากน้ียงัท างาน
ในบริเวณท่ีมีสัญญาณรบกวนได้ดี แม้แท็กส์ชนิดน้ีจะมีข้อดีอยู่หลายข้อแต่ก็มีข้อเสียอยู่ด้วย
เหมือนกนั เช่น ราคาต่อหน่วยแพง มีขนาดค่อนขา้งใหญ่ และมีระยะเวลาในการท างานท่ีจ ากดั 
 2. แท็กส์ชนิดพาสซีฟ (Passive Tag) จะไม่มีแบตเตอร่ีอยู่ภายในหรือไม่จ าเป็นตอ้งรับ
แหล่งจ่ายไฟใด ๆ เพราะจะท างานโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าท่ี เกิดจากการเหน่ียวน าคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าจากตวัอ่านขอ้มูล (มีวงจรก าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กอยู่ในตวั)หรือท่ีเรียกว่าอุปกรณ์ 
Transceiver จึงท าให้แท็กส์ชนิดพาสซีฟมีน ้ าหนกัเบาและเล็กกวา่แท็กส์ชนิดแอ็กทีฟ ราคาถูกกว่า 
และมีอายุการใช้งานไม่จ  ากดั แต่ขอ้เสียก็คือระยะการรับส่งขอ้มูลใกลซ่ึ้งสามารถส่งขอ้มูลไดไ้กล
สุดเพียง 1.5 เมตร ซ่ึงเป็นระยะการอ่านท่ีสั้น มีหน่วยความจ าขนาดเล็กซ่ึงโดยทัว่ ๆ ไปประมาณ 32 
ถึง 128 บิต  และตวัเคร่ืองอ่านขอ้มูลจะตอ้งมีความไวและก าลงัท่ีสูง นอกจากน้ีแท็กส์ชนิดพาสซีฟ
มกัจะมีปัญหาเม่ือน าไปใชง้านในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนสูงอีกดว้ย แต่ขอ้
ไดเ้ปรียบในเร่ืองราคาต่อหน่วยท่ีต ่ากวา่แท็กส์ชนิดแอ็กทีฟและอายุการใชง้านท่ียาวนานกวา่ท าให้
แทก็ส์ชนิดพาสซีฟน้ีเป็นท่ีนิยมมากกวา่ 

ไอซีของแท็กส์ชนิดพาสซีฟท่ีมีการผลิตออกมาจะมีทั้งขนาดและรูปร่างเป็นไดต้ั้งแต่แท่ง
หรือแผน่ขนาดเล็กจนแทบไม่สามารถมองเห็นได ้ไปจนถึงขนาดใหญ่จนสะดุดตา ซ่ึงต่างก็มีความ
เหมาะสมกบัชนิดงานท่ีแตกต่างกนั  

 
ภาพท่ี 2.4  แสดงแทก็ส์ในรูปแบบต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 2.5 แสดงตวัอยา่งการใชง้านแทก็ส์และตวัอ่านขอ้มูล (Reader ) 
 
 นอกจากการแทก็ส์แบ่งจากชนิดท่ีวา่มาแลว้แทก็ส์ก็ยงัถูกแบ่งประเภทจากรูปแบบในการใช้
งานไดเ้ป็น 3 แบบ คือ  

1. แบบท่ีสามารถถูกอ่านและเขียนขอ้มูลไดอ้ยา่งอิสระ (Read-write) 
2. แบบเขียนไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้นแต่อ่านไดอ้ยา่งอิสระ (Write-One, Read-Many หรือ  

WORM)  
3. แบบอ่านไดเ้พียงอยา่งเดียว (Read-Only)  

  
2.5 Reader หรือ Interrogator 
 หน้าท่ีส าคญัของตวัอ่านขอ้มูล (Reader หรือ Interrogator) ก็คือการรับขอ้มูลท่ีส่งมาจาก
แท็กส์ แลว้ท าการตรวจสอบความผิดพลาดของขอ้มูล ถอดรหัสสัญญาณขอ้มูลท่ีไดรั้บซ่ึงกระท า
โดย ไมโครคอนโทรเลอร์ อลักอริทึมท่ีอยูใ่นเฟิร์มแวร์ (Firmware) ของตวัไมโครคอนโทรเลอร์จะ
ท าหน้าท่ีในการส่งสัญญาณ ถอดรหัสสัญญาณท่ีได้ และท าหน้าท่ีติดต่อกบัคอมพิวเตอร์เพื่อน า
ขอ้มูลผ่านเขา้สู่กระบวนการต่อไป นอกจากน้ีตวัอ่านขอ้มูลท่ีดีตอ้งมีความสามารถในการป้องกนั
การอ่านขอ้มูลซ ้ า เช่นในกรณีท่ีแท็กส์ถูกวางทิ้งอยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีตวัอ่านขอ้มูล
สร้างข้ึน หรืออยูใ่นระยะการรับส่ง ก็อาจท าให้ตวัอ่านขอ้มูลท าการรับหรืออ่านขอ้มูลจากแท็กส์ซ ้ า
อยูเ่ร่ือยๆไม่ส้ินสุด           
 ดงันั้นตวัอ่านขอ้มูลท่ีดีตอ้งมีระบบป้องกนัเหตุการณ์เช่นน้ีท่ีเรียกว่าระบบ "Hands Down 
Polling" โดยตวัอ่านขอ้มูล จะสั่งใหแ้ทก็ส์หยุดการส่งขอ้มูลในกรณีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว หรืออาจ
มีบางกรณีท่ีมีแท็กส์หลายแท็กส์อยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมกนั หรือท่ีเรียกว่า "Batch 
Reading" ตวัอ่านขอ้มูลควรมีความสามารถท่ีจะจดัล าดบัการอ่านแทก็ส์ทีละตวัได ้
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2.6 ลกัษณะการท างานของระบบ RFID 
 หวัใจของเทคโนโลย ีRFID ไดแ้ก่  "Inlay" ท่ีบรรจุอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กบัโลหะ
ท่ียืดหยุ่นไดส้ าหรับการติดตามหรือท าหน้าท่ีเป็นเสาอากาศนัน่เอง Inlay มีความหนาสูงสุดอยู่ท่ี 
0.375 มิลลิเมตร สามารถท าเป็นแผน่บางอดัเป็นชั้น ๆ ระหวา่งกระดาษ, แผน่ฟิล์ม หรือพลาสติกก็
ได ้ซ่ึงเป็นการผลิตเคร่ืองหมายหรือฉลาก จากวสัดุท่ีมีราคาไม่แพงมากนกั ซ่ึงจะเห็นว่า Inlay มี
ลกัษณะรูปร่างท่ีบางมาก จึงท าใหง่้ายต่อการติดเป็นป้ายช่ือหรือฉลากของช้ินงานหรือวตัถุนั้น ๆ ได้
สะดวก 
 RFID เป็นระบบท่ีน าเอาคล่ืนวิทยุมาเป็นคล่ืนพาหะเพื่อใช้ในการส่ือสารขอ้มูลระหว่าง
อุปกรณ์สองชนิดท่ีเรียกวา่ แท็กส์ (Tag) และตวัอ่านขอ้มูล (Reader หรือ Interrogator) ซ่ึงเป็นการ
ส่ือสารแบบไร้สาย (Wireless) โดยการน าขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ง มาท าการมอดูเลต (Modulation) กบั
คล่ืนวทิยแุลว้ส่งออกผา่นทางสายอากาศท่ีอยูใ่นตวัรับขอ้มูล ดงัแผนผงัการท างานของระบบ RFID 
ในภาพท่ี 2.6 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6 แสดงแผนผงัการท างานของระบบ RFID 
 
 การประยุกต์ใชง้าน RFID จะมีลกัษณะการใช้งานท่ีคลา้ยกบับาร์โคด้ (Bar code) และยงั
สามารถรองรับความตอ้งการอีกหลายอยา่งท่ีบาร์โคด้ไม่สามารถตอบสนองได ้เน่ืองจากบาร์โคด้จะ
เป็นระบบท่ีอ่านไดอ้ยา่งเดียว (Read only) ไม่สามารถท าการเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีอยูบ่นบาร์โคด้ได ้
แต่แทก็ส์ของระบบ RFID จะสามารถทั้งอ่านและบนัทึกขอ้มูลได ้ดงันั้นเราจึงสามารถเปล่ียนแปลง 
หรือท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีอยูใ่นแทก็ส์ไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
 นอกจากน้ีระบบ RFID ยงัสามารถใชง้านไดแ้มใ้นขณะท่ีวตัถุท่ีก าลงัเคล่ือนท่ี เช่นในขณะ
สินคา้ก าลงัเคล่ือนท่ีอยูบ่นสายพานการผลิต (Conveyor) หรือในบางประเทศก็มีการใชร้ะบบ RFID 
ในการเก็บค่าผ่านทางด่วนโดยท่ีผูใ้ช้บริการทางด่วนไม่ตอ้งหยุดรถเพื่อจ่ายค่าบริการ ผูใ้ช้บริการ
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ทางด่วนจะมีแท็กส์ติดอยูก่บัรถ และแท็กส์จะท าการส่ือสารกบัตวัอ่านขอ้มูล ผา่นสายอากาศขนาด
ใหญ่ท่ีติดตั้งอยูต่รงบริเวณทางข้ึนทางด่วน ในขณะท่ีรถแล่นผ่านสายอากาศ ตวัอ่านขอ้มูลก็จะคิด
ค่าบริการและบนัทึกจ านวนเงินท่ีเหลือลงในแท็กส์โดยอตัโนมติั หรือแมก้ระทัง่การใชง้านในปศุ-
สัตวเ์พื่อบนัทึกประวติั หรือระบุความแตกต่างของสัตวแ์ต่ละตวัท่ีอยูใ่นฟาร์ม 
 ขอ้ดีของระบบ RFID อีกอยา่งก็คือ แท็กส์และตวัอ่านขอ้มูลสามารถส่ือสารผา่นตวักลางได้
หลายอยา่งเช่น น ้า, พลาสติก, กระจก หรือวสัดุทึบแสงอ่ืนๆในขณะท่ีบาร์โคด้ท าไม่ได ้
 
2.7 วธีิการรับส่งข้อมูลระหว่างแทก็ส์และเคร่ืองอ่าน 
 โดยมากมกัจะใช้วิธีการมอดูเลตทางแอมปลิจูดหรือใช้การมอดูเลตทางแอมปลิจูดบวกกบั
การเขา้รหสัแมนเชสเตอร์ (Manchester encoded AM) แต่ทวา่ในปัจจุบนัก็มีแท็กส์ท่ีใชก้ารมอดูเลต
แบบอ่ืนๆ ดว้ย เช่น การมอดูเลชัน่แบบเฟสซีฟคียอ้ิ์ง(Phase Shift Keying : PSK) ฟรีเควนซ่ีซีฟคียอ้ิ์ง 
(Freqeuecy Shift Keying : FSK) หรือการใชก้ารมอดูเลตทางความถ่ี (Frequency Modulation : FM)  
 ในการรับส่งขอ้มูลหรือสัญญาณวทิยรุะหวา่งแท็กส์กบัเคร่ืองอ่าน จะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ต่อเม่ือสายอากาศมีความยาวท่ีเหมาะสมกบัความถ่ีพาหะท่ีใชง้าน เช่น เม่ือความถ่ีใชง้านเป็น 13.56 
เมกะเฮิรตซ์ ความยาวของเสาอากาศ (เป็นเส้นตรง) ท่ีเหมาะสมก็คือ 22.12 แน่นอนวา่ในทางปฏิบติั
คงไม่สามารถน าเสาอากาศท่ีใหญ่ขนาดนั้นมาใชง้านกบัแท็กส์ขนาดเล็กได ้สายอากาศท่ีดูจะเหมาะ
จะใชร่้วมกบัแทก็ส์มากท่ีสุดก็คือ สายอากาศท่ีเป็นขดลวดขนาดเล็กหรือท่ีมีช่ืออยา่งเป็นทางการวา่
สายอากาศแบบแมกเนติกไดโพล (Magnetic dipole Antenna) รูปแบบของสายอากาศแบบน้ีก็จะมี
อยูห่ลากหลายทั้งแบบท่ีเป็นขดลวดพนัแกนอากาศหรือแกนเฟอร์ไรต ์แบบท่ีเป็นวงลูปท่ีท าข้ึนจาก
ลายทองแดงบนแผน่วงจรพิมพ ์ทั้งท่ีเป็นลูปแบบวงกลมและส่ีเหล่ียม ทั้งน้ีความเหมาะสมในการใช้
งานก็แตกต่างกนัไปตามความถ่ีพาหะและประเภทของงานดว้ยเช่นกนั 
 นอกจากการรับส่งขอ้มูลแลว้สายอากาศก็ยงัท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กบัแท็กส์ดว้ย โดย
อาศยัหลกัการท างานตามแนวคิดของไมเคิล ฟาราเดย ์เร่ืองแรงดนัเหน่ียวน าในขดลวดท่ีเกิดข้ึนจาก
เส้นแรงแม่เหล็ก (จากเคร่ืองอ่าน) ท่ีมีค่าเปล่ียนแปลงไปตามเวลา (Time-varying magnetic field) 
พุง่ผา่นสายอากาศของแทก็ส์ เม่ือแท็กส์และเคร่ืองอ่านตั้งอยูห่่างกนัในระยะ 0.16 เท่าของความยาว
ของคล่ืนพาหะท่ีใช ้เรียกปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนวา่ Transformer-type Coupling  ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์
แบบเดียวกบัการเกิดแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าข้ึนระหวา่งขดลวดปฐมภูมิ (Primary) และขดลวดทุติย
ภูมิ (Secondary) ในทรายสฟอร์เมอร์ (Transformer) จะเป็นวงจรพื้นฐานส าหรับอธิบายกลไกท่ี
เกิดข้ึนในการส่งขอ้มูลของแทก็ส์ 
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2.8 การป้องกนัการชนกนัของสัญญาณข้อมูล (Anti-Collision) 
 ในการท่ีจะรับข้อมูลจากแท็กส์หลาย ๆ อัน ทั้ งแท็กส์และตัวเคร่ืองอ่านต้องได้รับการ
ออกแบบให้รองรับสภาวะท่ีมีแท็กส์มากกว่า 1 อนัท างาน (ส่งสัญญาณ) มิเช่นนั้นแลว้สัญญาณ
พาหะก็จะมีการส่งออก ในเวลาเดียวกนัท าให้เกิดการชนของสัญญาณ (Collusion) จะท าให้ไม่มี
ขอ้มูลใด ๆ ส่งถึงตวัเคร่ืองอ่านเลย การติดต่อระหวา่งแทก็ส์กบัตวัเคร่ืองอ่านเปรียบเสมือน บสัแบบ
อนุกรม แต่บสัชนิดน้ีจะใช้อากาศเป็นตวักลางในการส่งสัญญาณ ในระบบบสัท่ีใช้เคเบิ้ลเป็น
ตวักลางก็ตอ้งมีการควบคุมไม่ให้เกิดการชนกนัของสัญญาณ RFID ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการป้องกนั
ใหมี้การส่งสัญญาณจากแทก็ส์อนัเดียวต่อช่วงเวลานั้นเช่นกนั 
 
2.9 หลกัการท างานเบือ้งต้นของระบบ RFID 
 1. ตวัอ่านขอ้มูลจะปล่อยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาตลอดเวลา และคอยตรวจจบัวา่มีแท็กส์เขา้
มาอยูใ่นบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่ หรืออีกนยัหน่ึงก็คือการคอยตรวจจบัวา่มีการมอดูเลต
สัญญาณเกิดข้ึนหรือไม่ 
 2. เม่ือมีแท็กส์เขา้มาอยูใ่นบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แท็กส์จะไดรั้บพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดจาก
การเหน่ียวน าของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้แท็กส์เร่ิมท างาน และจะส่งขอ้มูลในหน่วยความจ าท่ี
ผา่นการมอดูเลตกบัคล่ืนพาหะแลว้ออกมาทางสายอากาศท่ีอยูภ่ายในแทก็ส์ 
 3. คล่ืนพาหะท่ีถูกส่งออกมาจากแท็กส์จะเกิดการเปล่ียนแปลงแอมปลิจูด, ความถ่ี หรือเฟส 
ข้ึนอยูก่บัวธีิการมอดูเลต 
 4. ตวัอ่านขอ้มูลจะตรวจจบัความเปล่ียนแปลงของคล่ืนพาหะแปลงออกมาเป็นขอ้มูลแลว้ท าการ
ถอดรหสัเพื่อน าขอ้มูลไปใชง้านต่อไป 
 
2.10 การส่ือสารแบบไร้สาย   
 การส่ือสารขอ้มูลของระบบ RFID คือระหว่างแท็กส์และตวัอ่านข้อมูล (Reader หรือ 
Interrogator) จะส่ือสารแบบไร้สายผา่นอากาศ โดยจะน าขอ้มูลมาท าการมอดูเลต (Modulation) กบั
คล่ืนพาหะท่ีเป็นคล่ืนความถ่ีวทิยโุดยมีสายอากาศ (Antenna) ท่ีอยูใ่นตวัอ่านขอ้มูลเป็นตวัรับและส่ง
คล่ืนซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 วิธีดว้ยกนัคือ วิธีเหน่ียวน าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Inductive Coupling หรือ 
Proximity Electromagnetic) กบั วิธีการแผ่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromegnatic Propogation 
Coupling) ดงัภาพท่ี 2.7 
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ภาพท่ี 2.7 แสดงการส่ือสารระหวา่งแทก็ส์และตวัรับขอ้มูล 
 
 เทคนิคการมอดูเลตขอ้มูลเขา้กบัคล่ืนพาหะก็มีดว้ยกนัหลายวิธี เช่น ASK (Amplitude Shift 
Keying), FSK (Frequency Shift Keying) หรือ PSK (Phase Shift Keying) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผูอ้อกแบบ
จะเลือกใหมี้ความเหมาะสมกบัการใชง้านแต่ละประเภท 
 การมอดูเลตเชิงเลขทางแอมปลิจูด ( ASK ) ความถ่ีของคล่ืนพาห์ (Carrir Wave) ซ่ึงท าหนา้ท่ี
น าสัญญาณอนาล็อกผา่นตวักลางส่ือสารนั้นจะคงท่ี ลกัษณะของสัญญาณมอดูเลตเม่ือค่าของบิตของ
สัญญาณขอ้มูลดิจิตอลมีค่าเป็น 1 ขนาดของคล่ืนพาห์จะสูงข้ึนกวา่ปกติ และเม่ือบิตมีค่าเป็น 0 ขนาด
ของคล่ืนพาห์จะตกลงกวา่ปกติ การมอดูเลต ASK มกัจะไม่ค่อยไดรั้บความนิยมเพราะจะถูกรบกวน
จากสัญญาณอ่ืนไดง่้าย  
 การมอดูเลตเชิงเลขทางความถี่ ( FSK ) ในการมอดูเลตแบบFSK ขนาดของคล่ืนพาห์จะไม่
เปล่ียนแปลงท่ีเปล่ียนแปลงคือความถ่ีของคล่ืนพาห์นัน่คือ เม่ือบิตมีค่าเป็น1 ความถ่ีของคล่ืนพาห์จะ
สูงกวา่ปกติและเม่ือบิตมีค่าเป็น0 ความถ่ีของคล่ืนพาห์ก็จะต ่ากวา่ปกติ  
 การมอดูเลตเชิงเลขทางเฟส ( PSK )  หลกัการของPhase Keying (PSK) คือ ค่าของขนาด
และความถ่ีของคล่ืนพาห์จะไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่ท่ีจะเปล่ียนคือ เฟสของสัญญาณกล่าวคือ เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงสภาวะของบิตจาก1 ไปเป็น 0 หรือเปล่ียนจาก0 ไปเป็น 1 เฟสของคล่ืนจะเปล่ียน
(Shift) ไป 180 องศาดว้ย หลกัการPSK สามารถท าไดท้ั้งแบบ 2 เฟส (0,90,180 และ 270 องศา)และ
แบบ 8 เฟส(0,45,90,135,180,225,270 และ 315 องศา) ในการมอดูเลตเพื่อเปล่ียนสัญญาณขอ้มูล
ดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกทั้ง3 แบบ วิธีการแบบPSK จะมีสัญญาณรบกวนเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด
ไดส้ัญญาณท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดแต่วงจรการท างานจะยุง่ยากกวา่และราคาสูงกวา่     
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2.11 คลืน่พาหะและมาตรฐานของระบบ RFID  
 ปัจจุบนัได้มีการรวมกลุ่มระหว่างแต่ละประเทศ เพื่อท าการก าหนดมาตรฐานความถ่ีคล่ืน
พาหะของระบบ RFID โดยมีสามกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มประเทศในยุโรปและแอฟริกา (Region 1), 
กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(Region 2) และสุดทา้ยคือกลุ่มประเทศตะวนัออกไกล
และออสเตรเลีย (Region 3) ซ่ึงแต่ละกลุ่มประเทศจะก าหนดแนวทางในการเลือกใชค้วามถ่ีต่างๆ
ใหแ้ก่บรรดาประเทศสมาชิก  
 อย่างไรก็ตาม ความถ่ีของคล่ืนพาหะท่ีนิยมใช้งานในย่านความถ่ีต ่า ย่านความถ่ีปานกลาง 
และยา่นความถ่ีสูงก็คือ 125 kHz, 13.56 MHz และ 2.45 GHz ตามล าดบัดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 
นอกจากน้ีรัฐบาลของแต่ละประเทศ โดยทัว่ไปจะมีการออกกฎหมายเก่ียวกบัระเบียบการใช้งาน
ยา่นความถ่ีต่างๆ รวมถึงก าลงัส่งของระบบ RFID ดว้ย 
 
ตารางท่ี 2.1 ยา่นความถ่ีต่างๆ ของระบบ RFID และการใชง้าน 
ย่านความถี่ คุณลกัษณะ การใช้งาน 
ยา่นความถ่ีต ่า 100-500 kHz 
ความถ่ีมาตรฐานท่ีใชง้าน
ทัว่ไปคือ 125 kHz 

-ระยะการรับส่งขอ้มูลใกล ้
-ตน้ทุนไม่สูง 
-ความเร็วในการอ่านขอ้มูลต ่า 
-ความถ่ีในยา่นน้ีเป็นท่ีแพร่หลายทัว่โลก 

-Access 
Control 
-ปศุสัตว ์
-ระบบคงคลงั 
-รถยนต ์

ยา่นความถ่ีกลาง 10-15 
MHz 
ความถ่ีมาตรฐานท่ีใชง้าน
ทัว่ไปคือ 13.56 MHz 
 

-ระยะการรับส่งขอ้มูลปานกลาง 
-ราคามีแนวโนม้ถูกลงในอนาคต 
-ความเร็วในการอ่านขอ้มูลปานกลาง 
-ความถ่ีในยา่นน้ีเป็นท่ีแพร่หลายทัว่โลก 

-Access 
Control 
-สมาร์ตการ์ด 
 

ยา่นความถ่ีสูง 850-950 
MHz 2.4-5.8 GHz 
ความถ่ีมาตรฐานท่ีใชง้าน
ทัว่ไปคือ 2.45 GHz 

-ระยะการรับส่งขอ้มูลไกล (10 เมตร) 
-ความเร็วในการอ่านขอ้มูลสูง 
-ราคาแพง 
 

-รถไฟ 
-ระบบเก็บค่า
ผา่นทาง 
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 ในแง่ของราคาและความเร็วในการส่ือสารขอ้มูล เม่ือเทียบกนัแลว้ RFID ซ่ึงใชค้ล่ืนพาหะ
ยา่นความถ่ีสูงเป็นระบบท่ีมีความเร็วในการส่งขอ้มูลสูงสุดและมีราคาแพงท่ีสุดดว้ยเช่นกนั ส่วน 
RFID ท่ีใชค้ล่ืนพาหะยา่นความถ่ีต ่าก็จะมีการส่งขอ้มูลต ่าและราคาก็จะต ่าลดหลัน่ตามลงไปดว้ย 
 
2.12  แนวความคิดของมาตรฐานระบบเปิด กบัระบบปิด 
 ระบบเปิด (Open System) คือ ระบบท่ีมีรูปแบบของขอ้มูลท่ีส่งในลกัษณะกลุ่มมีกฎระเบียบ
ท่ีสามารถอ่านไดจ้ากเคร่ืองอ่านจ านวนมาก ความเป็นมาตรฐานจะถูกก าหนดจากเคร่ืองมือท่ีสร้าง
ขอ้มูล ผูใ้ช้โดยทัว่ไปสามารถอ่านขอ้มูลดงักล่าวได ้ซ่ึงอาจจะเกิดจากการใชว้ิธีการหลาย ๆ อย่าง
รวมกนั 
 ระบบปิด (Closed System) คือ ระบบท่ีกฎของการเขา้รหัส (Encode) และการถอดรหัส 
(decode) ถูกก าหนดไวโ้ดยเฉพาะเจาะจง หรือรู้เฉพาะกลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นเจา้ของ 
 ส าหรับป้าย RFID  ปัจจุบนัน้ีถือว่ายงัเป็นมาตรฐานระบบเปิด ดงันั้นผูข้าย (Vendor) ตอ้ง
ผลิต และสนบัสนุนระบบของตนเอง ส่วนเทคโนโลยีบาร์โคด้ เป็นระบบท่ีมีความเป็นมาตรฐานทั้ง
ระบบเปิดและระบบปิด 
 อยา่งไรก็ดี ปัจจุบนัน้ีมีอุตสาหกรรมและองคก์รมาตรฐานจ านวนมากท่ีพยายามพฒันาระบบ 
RFID  ให้มีความเป็นมาตรฐานยิ่งข้ึนมาก The International Standards Organization (ISO) Sub-
Committee (SC 31) ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีอยูภ่ายใตก้ารส ารวจเทคโนโลยบีาร์โคด้ และ RFID ของ ISO  
 ในปัจจุบนั SC 31  จะเน้นท่ีระบบมาตรฐานแบบเปิด โดยประเด็นท่ีองค์กรมาตรฐานได้
ค  านึงถึง ไดแ้ก่ 

- วิธีการเปล่ียนป้ายของระบบปิดไปเป็นระบบเปิด เคร่ืองอ่านตอ้งสามารถแยกไดท้ั้งสอง
ระบบ 

- เพราะวา่ RFID สามารถอ่านป้ายหลายป้ายไดใ้นเวลาเดียวกนั ดงันั้นความเป็นมาตรฐาน
ตอ้งไม่มีความซ ้ าซอ้นกนัระหวา่งขอ้มูลหลากหลายท่ีมีเขา้มา 

- RFID บางชนิดยอมใหอ่้าน / เขียนขอ้มูลได ้แต่บาร์โคด้ไม่สามารถท าได ้และขอ้บงัคบัจะ
ท าใหเ้กิดผลเล็กนอ้ยกบัการติดตั้งภายนอก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้น ามาพิจารณา 
ความส าคญัของการใช้ RFID จะเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาไปสู่ความเป็นมาตรฐานไม่ไดเ้น้นไปท่ี
จ านวนองคก์รจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ วา่มีส่วนร่วมกบั SC 31  มากนอ้ยเพียงใด แมว้า่ส่วนใหญ่จะ
เป็นการท างานร่วมกนั มีการแสดงให้เห็นถึงกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ออกมา แต่ก็มีหลกัฐานแสดง
ให้เห็นวา่ มีองคก์รในอุตสาหกรรม RFID จ านวนมากท่ีไม่ค่อยค านึงถึงความเป็นมาตรฐาน ท าให้
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คนทัว่ ๆ ไปเช่ือว่าน้ีคือ การขาดความเป็นมาตรฐาน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีขัดขวางการพฒันา
เทคโนโลย ีRFID        
 
2.13 อตัราการรับส่งข้อมูลและแบนด์วดิธ์  
 อตัราการรับส่งขอ้มูล (Data Transfer Rate) จะข้ึนอยูก่บัความถ่ีของคล่ืนพาหะ โดยปกติถา้
ความถ่ีของคล่ืนพาหะยิ่งสูง อตัราการรับส่งขอ้มูลก็จะยิ่งสูงตามไปดว้ย ส่วนการเลือกแบนด์วิดธ์ 
หรือย่านความถ่ีนั้นก็จะมีผลต่ออตัราการรับส่งขอ้มูลเช่นกนัโดยมีหลกัว่า แบนด์วิดธ์ควรจะมีค่า
มากกว่าอตัราการรับส่งขอ้มูลท่ีตอ้งการอย่างน้อยสองเท่า ยกตวัอย่างเช่น ถา้ใชแ้บนด์วิดธ์ในช่วง 
2.4-2.5 GHz ก็จะสามารถรองรับอตัราการรับส่งขอ้มูลไดถึ้งประมาณ 2 megabits ต่อวินาที เป็นตน้ 
แต่การใช้แบนด์วิดธ์ท่ีกวา้งเกินไปก็อาจท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัสัญญาณรบกวนมาก หรือท าให ้
S/N Ratio ต ่าลงนัน่เอง ดงันั้นการเลือกใชแ้บนดว์ดิธ์ใหถู้กตอ้งก็เป็นส่วนส าคญัในการพิจารณา 
 
2.14 ระยะการรับส่งข้อมูลและก าลงัส่ง  
 ระยะการรับส่งขอ้มูลในระบบ RFID ข้ึนอยู่กบัปัจจยัส าคญัต่างๆ คือ ก าลงัส่งของตวัอ่าน
ขอ้มูล (Reader/Interrogator Power) ก าลงัส่งของแท็กส์ (Tag Power) และสภาพแวดลอ้ม ส่วนการ
ออกแบบสายอากาศของตวัอ่านขอ้มูล จะเป็นตวัก าหนดลกัษณะรูปร่างของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีแผ่
กระจายออกมาจากสายอากาศ ดงันั้นระยะการรับส่งขอ้มูล บางทีอาจข้ึนอยู่กบัมุมของการรับส่ง
ระหวา่งแทก็ส์และตวัอ่านขอ้มูลดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปร่างของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นส าคญั
ความเขม้ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า โดยทัว่ไปจะลดลงตามระยะทางโดยแปรผกผนักบัระยะทางยก
ก าลงัสอง แต่ในบางสภาพแวดลอ้มซ่ึงอาจมีการสะทอ้นกลบัของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากส่ิงต่างๆ
รอบตัว เช่น โลหะ ก็อาจท าให้ความเข้มของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าลดลงอย่างรวดเร็ว โดยอาจ
แปรผกผนักบัระยะทางยกก าลงัส่ี ปรากฏการณ์เช่นน้ีเราเรียกว่า "Multi-path Attenuation" ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ระยะการรับส่งขอ้มูลสั้นลง หรือแมก้ระทัง่ความช้ืนในอากาศก็อาจมีผลในกรณีท่ีความถ่ี
สูงๆ ดงันั้นการน าระบบ RFID ไปใชง้านก็ควรมีการค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม เพราะจะมีผลกระทบ
กบัระยะการรับส่งขอ้มูล และพยายามติดตั้งระบบให้ห่างไกลจากโลหะ     ซ่ึงอาจท าให้เกิดการ
สะทอ้นของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได ้
 ก าลงัส่งของแทก็ส์ท่ีจะส่งกลบัมายงัตวัอ่านขอ้มูลนั้น โดยทัว่ไปจะมีก าลงัท่ีต ่ามากเม่ือเทียบ
กบัก าลงัส่งของ ตวัอ่านขอ้มูล ดงันั้นความไวในการตรวจจบัสัญญาณของตวัอ่านขอ้มูล ก็เป็นอีกจุด
หน่ึงท่ีตอ้งพิจารณา  
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 ถึงแม้ในทางเทคนิคเราจะสามารถท าให้ตัวอ่านข้อมูลมีก าลังส่งมากแค่ไหนก็ได้ แต่
โดยทัว่ไปก็จะถูกจ ากดัโดยกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่นเดียวกบัความถ่ี ดงันั้นในระบบ RFID 
โดยทัว่ๆ ไปจะมีก าลงัส่งเพียงระหวา่ง 100 -500 mW  
 
2.15 การน าระบบ RFIDไปใช้งาน   
 เราสามารถน าระบบ RFID ไปใชง้านไดห้ลากหลาย ไม่วา่จะเป็นในอุตสาหกรรมการผลิต 
การค้า หรือการบริการต่างๆ ซ่ึงสามารถบนัทึกขอ้มูลท่ีต้องการได้ เช่น บนัทึกเวลาท างานของ
พนกังาน เก็บเงินค่าใชบ้ริการทางด่วน หรือระบบกนัขโมยรถยนต ์แต่การพิจารณาน าระบบ RFID 
มาใชง้านยงัคงตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัต่างๆ ในการใชง้านไม่วา่จะเป็นเร่ืองของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ในสภาพแวดลอ้ม หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบการใชค้ล่ืนความถ่ีวิทยุและก าลงัส่งของแต่
ละประเทศ  
 

2.16 โปรแกรมภาษา  Visual Basic  
 โปรแกรมภาษา Visual Basic เป็นโปรแกรมภาษา ท่ีใช้พฒันา Application ในเคร่ือง Pc 
โปรแกรม Visual Basic เป็นโปรแกรมท่ีพฒันามาจาก ภาษา Basic ซ่ึงเป็นโปรแกรมภาษาท่ีใช้
พฒันา Application ใน Dos และไดรั้บการพฒันา จนกลายเป็น Visual Basic ท่ีใช้งานร่วมใน 
Windows 
 โปรแกรม Visual Basic เป็นโปรแกรมท่ีท่ีสนับสนุนการพฒันา Application แบบ 
Component คือ เป็นการน าเอาวตัถุ (Object) ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึน โดยโปรแกรม Visual Basic เอง 
มาประกอบเข้าด้วยกันและเขียนค าสั่งควบคุมการท างาน ได้ตามความต้องการของผูพ้ฒันา 
Application นั้น ลกัษณะการท างานดงักล่าวท าใหส้ามารถพฒันา Application ไดส้ะดวกรวดเร็ว 
    2.16.1 การเร่ิมตน้ใชง้าน Visual Basic 
  โปรแกรมภาษา Visual Basic สามารถ เรียกใชโ้ปรแกรม ไดจ้าก ปุ่ม  Start All Programs 
 Microsoft Visual Studio  Microsoft Visual Basic 6.0 จะปรากฏกล่องโตต้อบดงัรูปท่ี 2.8 
กล่องโตต้อบดงักล่าวเรียกวา่ New Project 
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ภาพท่ี 2.8 แสดงการเร่ิมใชง้านโปรแกรม Visual Basic 
 

ประกอบไปดว้ย Tab Menu 3 แทบคือ 
            New เป็นส่วนการสร้าง Project งานใหม่ เพื่อใช้ส าหรับพฒันา โปรแกรมดว้ยโปรแกรม
ภาษา Visual Basic  ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัช่วยสร้างงานใหม่ต่างๆมากมาย แสดงดงัตารางท่ี 2.2 
ตารางท่ี 2.2 แสดงคุณสมบติัของตวัช่วยต่างๆ 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงคุณสมบติัของตวัช่วยต่างๆ(ต่อ) 

 
 

             Existing  เป็นส่วนของการเรียก  Project งาน จาก  Folder อ่ืน เขา้มาในโปรแกรม VB  
             Recent  เป็นส่วนของการเรียก Project งานท่ีสร้างไวแ้ลว้ โดยจะมีรายการ ของ     Project 
งาน ใหเ้ลือก 
             ขั้นตอนการสร้าง Project งาน เพื่อเขา้สู่ การเขียนโปรแกรม Visual Basic ให้เลือกตวัสร้าง
งานตวัใดตวัหน่ึง เช่น เลือก Standard EXE ปุ่ม Open จากนั้นจะเขา้สู่หนา้ตาของโปรแกรม 
Visual Basic แสดงดงัภาพท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 2.9  แสดงหนา้ตาของโปรแกรม Visual Basic 
 
  
 2.16.2 ส่วนประกอบของ โปรแกรม Visual Basic ประกอบไปดว้ย 
              1. ส่วนท่ีเรียกวา่ Titel Bar เป็นส่วนของการแสดงช่ือ File โปรแกรมท่ีเราใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั แสดงดงัภาพท่ี 2.10 
 

 
 

ภาพท่ี 2.10 แสดงส่วนของการแสดงช่ือ File 
 

              2. Menu Bar เป็นส่วนตวัคุมในการสร้าง Appilcation  แสดงดงัภาพท่ี 2.11 
 

 
 

ภาพท่ี 2.11 แสดงส่วนตวัควบคุมในการสร้าง Appilcation 



22 
 

             3. Tool Bar เป็นส่วนท่ีน าเอาค าสั่งของ Menu bar ท่ีใช้บ่อย มาแสดงในรูปของ
สัญลกัษณ์ แสดงดงัภาพท่ี 2.12 
 

 
 

ภาพท่ี 2.12  แสดงส่วนท่ีน าเอาค าสั่งของ Menu bar ท่ีใชบ้่อย 
 

 4. Tool Box เป็นส่วนของเคร่ืองมือ ท่ีมี Object ต่างๆ ท่ีท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั แสดงดงั
ภาพท่ี 2.13 
 

 
 

ภาพท่ี 2.13 แสดงส่วนของเคร่ืองมือ ท่ีมี Object ต่างๆ 
 

 5. Form เป็นส่วนของการออกแบบหนา้ตาของโปรแกรม โดยการเลือกท่ี Object ต่างๆ 
ใน Toolbox มาไวใ้น Form แสดงดงัภาพท่ี 2.14 

 

 
 

ภาพท่ี 2.14  แสดงส่วนของการออกแบบหนา้ตาของโปรแกรม 
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 6. Project  Explorer ใชส้ าหรับบริหารและจดัการ Project โดยจะแสดงองคป์ระกอบ
ของแต่ละ Project แบบโครงร่างตน้ไม ้(tree-view) ตวั Project จะหมายถึงโปรแกรมประยุกตซ่ึ์งจะ
อยู่ส่วนบนสุด ถดัมา จะแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Project นั้น ๆ วา่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
เช่น ฟอร์ม โมดูล รายงาน เป็นตน้ ถา้มี 2 Project ข้ึนไป ก็จะแสดงแยกออกเป็นส่วนต่างหากอีก 
Project ถา้ตอ้งการใช้งานส่วนใด ของ Project ไหนก็สามารถคลิก เลือกไดท้นัที แสดงดงัภาพ 
ท่ี 2.15 
 

 
 

ภาพท่ี 2.15 แสดงการใชง้าน Project  Explorer 
 

 7. Properties หนา้ต่างคุณสมบติัเป็นส่วนท่ีใชก้ าหนดคุณสมบติัของ Object ท่ีถูกเลือก 
ซ่ึงสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนค่าต่าง ๆ ของ Control  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและตรงกบัความ
ตอ้งการใชง้านไดท้นัที แสดงดงัภาพท่ี 2.16 

 
 

ภาพท่ี 2.16 แสดง Properties หนา้ต่างคุณสมบติัเป็นส่วนท่ีใชก้ าหนดคุณสมบติัของ Object 



24 
 

 8. หนา้ต่าง Form Layout เป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นต าแหน่งของฟอร์ม และสามารถ
ก าหนดต าแหน่งของฟอร์ม ท่ีปรากฏบนจอภาพในขณะประมวลผลได ้โดยการเคล่ือนยา้ยฟอร์ม
จ าลอง ท่ีอยูใ่นจอภาพจ าลองดว้ยการ drag เมาส์ ไปยงัต าแหน่งทีคุณตอ้งการ โดยจะมีผลในขณะ
ประมวลผลเท่านั้น แสดงดงัภาพท่ี 2.17 
 

 
 

ภาพท่ี 2.17  แสดงหนา้ต่าง Form Layout 
 

 9. หนา้ต่าง Code Editor เป็นส่วนท่ีใชใ้นการเขียนชุดค าสั่งส าหรับการประมวลผล และ
ควบคุมการท างาน ของ Control ต่าง ๆ แสดงดงัภาพท่ี 2.18 
 

 
 

ภาพท่ี 2.18  แสดงหนา้ต่าง Code Editor 
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  2.16.3 การสร้าง Application ใน Visual Basic 
        ในการสร้าง Application ดว้ยโปรแกรม ภาษา Visual Basic จะประกอบดว้ย  
                 - การออกแบบหนา้ตาของโปรแกรมเพื่อติดต่อกบัผูใ้ช ้ซ่ึงจะเป็นส่วนของการ น า Object 
ต่างๆ ใน Visual Basic ไปวางไวใ้น Form และระบุคุณสมบติั ของ Object โดยมีรูปแบบตามความ
ต้องการและวตัถุประสงค์ของ ผูพ้ฒันา โปรแกรมเอง  โดยเราเรียกการท างานเช่นน้ีว่า GUI 
(Graphic User Interface)  
                 - การเขียนค าสั่งเพื่อควบคุมการท างานของโปรแกรม จะเป็นส่วนของการเขียน Code 
โปรแกรม เพื่อ ให้ Object ต่างๆ ใน Form ท่ีเราออกแบบไว ้ท างานตามความต้องการของ
ผูพ้ฒันาโปรแกรม 
 
 2.16.4 การออกแบบหนา้ตาและ คุณสมบติัของโปรแกรม 
        เป็นขั้นตอนของการน าเอา Object ต่างๆ มาวางไวใ้น Form ตามความตอ้งการ และท า
การระบุคุณสมบติั ของ Object และ Form โดยจะท าการกล่าวถึงการ Form ก่อน 
                - Form เป็นส่วนของตวัสร้างงาน ช่ือจะเป็นส่วนท่ีเราเห็นตั้งแต่มีการ เขา้สู่โปรแกรม 
แสดงดงัภาพท่ี 2.19 
 

 
 

ภาพท่ี 2.19  แสดง Form การออกแบบหนา้ตาและคุณสมบติัของโปรแกรม 
 

 การระบุคุณสมบติัของ Form (Properties) ซ่ึงจะมีการระบุ คุณสมบติั (ในท่ีน้ีจะเลือกมา
เฉพาะการก าหนดคุณสมบติัส าคญัๆ) แสดงดงัภาพท่ี 2.20 
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ภาพท่ี 2.20 แสดงหนา้ต่างคุณสมบติัของ Form (Properties) 
 

ตารางท่ี 2.3 แสดงคุณสมบติัท่ีส าคญั Properties 
Properties ลกัษณะการท างาน 

 
Name 

ช่ือของ Form ซ่ึงจะถูกใชใ้นฐานะเป็นตวัอา้งอิง เม่ือมีการเปล่ียนช่ือ
จาก Form1 เป็น xxx ช่ือจุดอา้งอิงของ Object ก็จะเป็น xxx ดว้ย 

Caption เป็นการก าหนดขอ้ความท่ีแสดงอยูบ่ริเวณ Title Bar ของ Form 
BackColor เป็นการก าหนดสีของพื้นหลงัของ Form 
BorderStyle เป็นส่วนของการก าหนดลกัษณะขอบของฟอร์ม 
ForeColor เป็นส่วนของการตั้งค่าสีตวัอกัษร 
Icon เป็นการเลือกรูป Icon บน Form โดยจะเป็นนามสกุล *.ico เม่ือ

เลือกแลว้รูป Icon อยูบ่ริเวณ Title Bar ของ Form 
 
 
            - Object คือวตัถุท่ีต่างๆ ท่ีอยูใ่น Tool Box แลว้เราน ามา วางลงใน ส่วนของ Form เพื่อให้ได้
รูปแบบหนา้ตาของโปรแกรม ตามท่ีผู ้พฒันาโปรแกรมตอ้งการ ซ่ึง Object ต่างๆ จะมีหนา้ท่ีและ
คุณสมบติัต่างกนัออกไป แสดงดงัภาพท่ี 2.21 
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ภาพท่ี 2.21 แสดงเมนู Object ต่างๆ ในโปรแกรม 
 
การออกแบบหนา้ตาของ โปรแกรม  
 เป็นการน าเอาวตัถุมาวางไวท่ี้  Form เพื่อให้ไดห้น้าตาของโปรแกรมตามท่ีเราตอ้งการ ใน
ส่วนน้ีจะยงัไม่ใช้ในส่วนของการเขียนโคด้โปรแกรมแต่เป็นการออกแบบหน้าตาของโปแกรม 
ตามท่ีเราตอ้งการ โดยจะมีการระบุคุณสมบติัของวตัถุ แสดงดงัภาพท่ี 2.22 
 

 
 

ภาพท่ี 2.22  แสดงการออกแบบหนา้ตาของโปรแกรม 
 

 
 2.16.5 การรัน Application ท่ีเราสร้างข้ึน 
              เป็นขั้นตอนของการทดสอบ เม่ือเรามีการสร้าง Application เสร็จแลว้ขั้นตอนต่อไปคือ

การทดสอบการท างาน  โดยการกด F5 หรือเรียกเมนู Run  Start หรือ      จาก ToolBox 
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 เม่ือเราต้องการส้ินสุดการรัน Application เพื่อกลับไปสู่ขั้นตอนการเขียนโปแกรม เรา
สามารถเรียกใชง้านค าสั่งไดจ้าก Run  End หรือ     จาก ToolBox 
 
 2.16.6 การบนัทึกโปรแกรม 
         เม่ือมีเขา้ในโปรแกรมเพื่อท่ีจะท าการพฒันา Application ในโปรแกรม Visual Basic 
แล้วนั้น ถ้าเราตอ้งการ บนัทึกโปรแกรมท่ีเราสร้าง เพื่อป้องกนัการสูญหายของโปรแกรมท่ีเรา
พฒันา ให้เราท าการเลือกท่ี File ท่ี Save Project หรือ Save Project As โปรแกรมจะให้ท า
การบนัทึก โดยการตั้งช่ือ Form ซ่ึงจะเป็น File นามสกุล *.frm และก็ให้ ตั้งช่ือ Project งาน ซ่ึงเป็น 
File นามสกุล *.Vbp   (ควรท่ีจะสร้าง Folder แลว้ท าการบนัทึก *.frm และ *.Vbp)  
การ เลือก Save Form และ Form As… เป็นการบนัทึกเฉพาะ Form โดยจะไม่ท าการบนัทึก Project  
 

 
 

ภาพท่ี 2.23  แสดงการ Save Project 
 
 2.16.7 การสร้าง File .EXE 
        เม่ือเราสร้าง Application เสร็จเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งมีการทดสอบความถูกตอ้งของ
โปรแกรม เรียบร้อยแล้ว เราสามารถสร้าง  File ท่ีเป็นนามสกุล .EXE เพื่อท่ีจะสามารถน า 
Application ท่ีเราสร้างข้ึน ไปใช้งาน โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีการเขา้ไป Run โปรแกรม ใน Visual 
Basic และเราสามารถน า File .EXE ไปใชง้านกบัคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ ได ้โดยใชค้  าสั่งจาก File 
Make(ช่ือ Project).EXE จะปรากฏกล่องโตต้อบ แสดงดงัภาพท่ี 2.24 
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ภาพท่ี 2.24  แสดงการ Make Project เป็น File.EXE 
 
ท าการ ตั้งช่ือแลว้กด OK เราก็จะได ้File .EXE เพื่อใหเ้ราสามารถเรียกใชง้านไดท้นัที 
 
 2.16.8 ความรู้ในการเขียนโปรแกรม Visual Basic 
         ในการพฒันา Application ด้วยโปรแกรม Visual Basic นั้น นอกจากการออกแบบ
หนา้ตาของโปรแกรม ส่วนส าคญัอีกส่วนคือการเขียนควบคุมการท างานของ Application ท่ีสร้าง
ข้ึน  ซ่ึงในการเขียนค าสั่งควบคุมการท างานนั้น จ าเป็นตอ้งมีความรู้ในหลกัของการเขียนโปรแกรม 
เพื่อใหส้ามารถสร้าง Application ท่ีสามารถท างานไดต้ามความตอ้งการของผูพ้ฒันา  
 2.16.9 การประกาศตวัแปร/ชนิดของขอ้มูล 
          เป็นการประกาศตวัแปร เพื่อน าตวัแปรมาใชง้านหรือใชเ้ก็บขอ้มูล ในการตั้งค่าตวัแปร
เราจ าเป็นตอ้งมีการระบุชนิดขอ้มูลท่ีเราตอ้งการใหก้บัตวัแปรนั้นๆ โดยใชค้  าสั่ง  
Dim <ช่ือตวัแปร> As <ชนิดของตวัแปร> 
หรือ 
Dim <ช่ือตวัแปร>,<ช่ือตวัแปร>, <ช่ือตวัแปร>  As <ชนิดของตวัแปร> 
หรือ 
Dim<ช่ือตวัแปร>,<ช่ือตวัแปร>As<ชนิดของตวัแปร>,<ช่ือตวัแปร>As<ชนิดของตวัแปร> 
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 นอกจากการประกาศตวัแปรขา้งตน้แลว้เรายงัสามารถสร้างตวัแปรชนิดพิเศษไดเ้องโดยการ
เรียก เมนู  ProjectAdd Module  
 

 
 

ภาพท่ี 2.25  แสดงการสร้างตวัแปรชนิดพิเศษ 
 
 ค่าคงท่ี (Constant) 
        ในกรณีท่ีเราตอ้งการใช้ขอ้มูลท่ีเป็นค่าคงท่ี ซ่ึงท่ีค่าคงท่ีเราเป็นผูก้  าหนดเอง โดยใช้
ค  าสั่ง Const ในการประกาศค่าคงท่ี  
 Const ช่ือค่าคงท่ี As ชนิดขอ้มูล = ค่าคงท่ีนั้นๆ 
 ตวัอยา่งเช่น 
     Const This year As Integer = 2004 
     Const Pi As Single = 3.141578 
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 Array และ Dynamic Array  
 คือตวัแปรชุด ท่ีเก็บขอ้มูลไดห้ลายตวั โดยใชต้  าแหน่งของตวัเลขเป็นตวัช้ีต าแหน่ง  
ในการก าหนดตวัแปร ก าหนดไดด้งัน้ีคือ 
 Dim ช่ือArray (ขอบเขตล่าง To ขอบเขตบน,…) As ชนิดขอ้มูลท่ีเก็บใน Array 
ตวัอยา่งเช่น 

Array ขนาด 1 x 5 
ขอ้มูลตวัท่ี 1 
ขอ้มูลตวัท่ี 2 
ขอ้มูลตวัท่ี 3 
ขอ้มูลตวัท่ี 4 
ขอ้มูลตวัท่ี 5 

 Dim MyArray(1 To 5) As String 
 

Array ขนาด 1 x 5 
(1,1) (1,2) (1,3) 
(2,1) (2,2) (2,3) 
(3,1) (3,2) (3,3) 
(4,1) (4,2) (4,3) 

 Dim MyArray(1 To 4,1 To 3) As String 
 
 Dynamic Array คือ ตวัแปรชุดท่ีสามารถจดัเก็บขอ้มูลไดห้ลายตวัโดยไม่มีการก าหนดตวัช้ี
ต าแหน่งโดยการก าหนดขนาด Array นั้น จะให้เราก าหนดเม่ือมีการรันโปรแกรมแล้วโดยเราจะ
เขียนโปรแกรมเพื่อก าหนดขนาดท่ีเหมาะสมใหก้บั Array 
ในการประกาศใช ้Array เราก าหนดไดด้งัน้ี 
Dim ช่ือ Dynamic Array() As ชนิดขอ้มูล 
เม่ือเราตอ้งการปรับขนาดเราใชก้ารเปล่ียนขนาดดงัน้ี 
Redim ช่ือ Dynamic Array (ขนาดท่ีก าหนดใหม่) 
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ชนิดของขอ้มูล 
 ชนิดของขอ้มูลซ่ึงได้น ามาใช้ ใน โปรแกรมภาษา Visual Basic มีมากมายและสามารถ
ก าหนดชนิดขอ้มูลไดต้ามความตอ้งการ โดยเม่ือมีการประกาศตวัแปรและระบุชนิดของขอ้มูลแลว้ 
ชนิดของขอ้มูลจะบอกให้รู้ว่า มีค่าใดบา้งท่ีสามารถเก็บไวใ้นตวัแปร ในกรณีท่ีมีการประกาศตวั
แปรและไม่ไดมี้การระบุชนิดของขอ้มูล โปรแกรม Visual Basic เองจะท าการระบุตวัแปร ให้เป็น
ขอ้มูลชนิดพิเศษท่ีเก็บค่าได้ทุกแบบ เรียกชนิดขอ้มูลประเภทน้ีว่า Variant ในโปรแกรม Visual 
Basic ประกอบไปดว้ยชนิดขอ้มูล แสดงดงัตารางท่ี 2.4 
 
ตารางท่ี 2.4 ชนิดขอ้มูลโปรแกรม Visual Basic 
ชนิดขอ้มูล ค าอธิบาย ขนาด

หน่วยความจ า 
Byte เป็นขอ้มูลตวัเลขจ านวนเตม็ตั้งแต่ 0 ถึง 255 1 ไบต ์
Boolean เป็นค่าทางตรรกะคือค่า จริง (True),เทจ็ (False) 2 ไบต ์
Integer เป็นจ านวนเตม็ระหวา่ง -32,768 ถึง 32,767 2 ไบต ์
Long จ านวนระหวา่ง -2,147,483,648 ถึง -2,147,483,648 4 ไบต ์
 
Single 

เลขทศนิยมระหวา่ง -3.402823E38 ถึง -1.401298E-4 
ส าหรับค่า ลบ และ -1.401298E-45 ถึง 3.402823E38
ส าหรับค่า บวก 

 
4 ไบต ์

 
 
Double 

เลขทศนิยมระหวา่ง -1.79769313486232E308  
ถึง -4.940656458-41247E-324 ส าหรับค่าลบ 
 และ 4.940656458-41247E-324 ถึง 
1.79769313486232E308 ส าหรับค่า บวก 

 
 
8 ไบต ์

 
Currency 

เป็นเลขท่ีมีค่าตั้งแต่ 922,337,203,685,477.5808ถึง 
 -922,337,203,685,477.5807 ส าหรับค่าบวก 

 
8 ไบต ์

Date เป็นวนัตั้งแต่  1 ม.ค. ค.ศ.100 ถึง 31 ธ.ค. ค.ศ.9999 8 ไบต ์
Object เป็นขอ้มูลท่ีอา้งอิง ออบเจก็ต ์จึงเก็บ แอดเดรสของ

ออบเจก็ตไ์ว ้
4 ไบต ์

String เก็บสตริง หรือ ขอ้ความท่ีเรียงต่อกนั 64 KB หรือ 2 
MB 

Variant เป็นขอ้มูลชนิดพิเศษท่ีเก็บค่าไดทุ้กแบบ 16 ไบต ์



33 
 

การพฒันา Application ดว้ย Toolbox 
 Object ต่างๆ ในToolbox ต่างก็มีหนา้ท่ีในการท างานต่างกนั แต่ Object ต่างๆ ท างานร่วมกนั
ไดโ้ดยการเขียนโคด้ เพื่อควบคุมการท างานนั้นเอง ซ่ึงเราตอ้งมาท าความเขา้ใจในหนา้ท่ีของ Object 
ต่างๆ เพื่อในผูพ้ฒันา Application สามารถเลือก Object ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมในการพฒันา 
Application ในท่ีน้ีจะขอเลือกเอา Object ท่ีอยูใ่น Standard EXE ซ่ึงมีดงัน้ี 
 

Label: แถบตวัอกัษร    
 เป็นแถบตวัอกัษรท่ีเขียนขอ้ความลงไปได ้ในขณะท่ีผูใ้ชง้านจะแกไ้ขขอ้ความน้ีไม่ไดแ้สดง
ดงัภาพท่ี 2.5 
 
ตารางท่ี 2.5 Properties ท่ีส าคญัของ Label  

Properties ความหมาย 
Caption เป็นขอ้ความท่ีจะแสดงในแถบอกัษร 
Alignment เป็นการจดัวางแนวของขอ้ความ 
Back Style เป็นการก าหนดรูปแบบของพื้นหลงัวา่เป็นทึบ (Opaque) หรือ

โปร่งใส (Transparent) 
 Border Style รูปแบบของเส้นขอบปกติจะไม่มี แต่สามารถก าหนดได ้(Fix 

Single) 
Font  รูปแบบ Font ท่ีแสดงขอ้ความ 
Fore Color  สีตวัอกัษร 
Back Color สีพื้น 

 

CommandButton : ปุ่มกด  
 เป็นปุ่มท่ีเรากด หรือ ท่ีเรา คลิกเมาส์ เพื่อเลือกให้โปรแกรมท างานตามค าสั่งท่ีเราก าหนด 
โดยแทนค าสั่งได ้1 คร้ัง 
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ตารางท่ี 2.6 Properties ท่ีส าคญัของ CommandButton  
Properties ความหมาย 

Caption เป็นขอ้ความท่ีจะแสดงในปุ่ม 
Picture เป็นรูปท่ีแสดงในปุ่ม โดยตอ้งเลือก Properties Style = 

Graphical 
Default ในกรณีมีหลายปุ่ม เราสามารถเลือกปุ่มหน่ึงปุ่มใด เป็นปุ่มเร่ิม 
Style รูปแบบของปุ่ม วา่เป็นขอ้ความ หรือ รูปภาพ 
Font  รูปแบบ Font ท่ีปุ่ม 
Tool Tip Text เป็นการแสดงขอ้ความแนะน าเม่ือเมาส์อยูท่ี่ CommandButton 

 
Event ท่ีส าคญัของ CommandButton 
Click  เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเราเลือกคลิกปุ่มกดนั้น  
 

TextBox: กล่องขอ้ความ  
 เป็น Object ท่ีเราใชบ้่อย จะให้เราเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้ความท่ีอยูภ่ายในกล่องไดส่้วนมากจะใช้
ในการรับขอ้มูลจากผูใ้ชง้าน แสดงดงัตารางท่ี 2.7 
 
ตารางท่ี 2.7 Properties ท่ีส าคญัของ TextBox 

Properties ความหมาย 
Text เป็นขอ้ความท่ีจะแสดงใน TextBox 
Locked เป็นการก าหนดวา่สามารถแกไ้ขขอ้ความไดห้รือไม่ 
MultiLine เป็นการก าหนดวา่จะแสดงขอ้ความมากกวา่ 1 บรรทดัหรือไม่  
SelText  เป็นขอ้ความท่ีไดจ้ากการคลิกลากแถบเลือกขอ้ความ 
SelLength เป็นความยาวตวัอกัษรท่ีไดจ้ากการคลิกลากแถบเลือกขอ้ความ 
SelStart เป็นต าแหน่งเร่ิมตน้ท่ีไดจ้ากการคลิกลากแถบเลือกขอ้ความ 
MaxLength จะก าหนดความยาวอกัษรมากท่ีสุดท่ียอมใหก้รอกได ้
PasswordChar เป็นการแสดงขอ้ความท่ีป้อนไป เป็นรหสัผา่น 
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ตารางท่ี 2.8 Properties ท่ีส าคญัของ OptionButton 
Properties ความหมาย 

Caption เป็นขอ้ความท่ีก าหนดให ้OptionButton 
Alignment เป็นการจดัวางแนวของขอ้ความวา่อยูซ่า้ย หรือขวา 
Value เป็นค่าท่ีไดจ้ากการ เลือก True หรือ ไม่เลือก False 
Picture เป็นรูปท่ีสามารถก าหนดใหเ้ป็นปุ่มกดโดยตอ้งก าหนด Style = 

Graphical 
Style เลือกแสดงวา่เป็นแบบขอ้ความหรือ รูปภาพ 

 
Event ส าคญัของ Option Button 
Click เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการคลิก ท่ี OptionButton 
 

CheckBox : ตวัเลือกท่ีเลือกไดม้ากกวา่  1 ตวั  
เป็นการเลือกตวัเลือกไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก โดยการคลิกตวัเลือกท่ีตอ้งการหรือไม่เลือกก็ไดแ้สดง
ดงัตารางท่ี 2.9 
 
ตารางท่ี 2.9 Properties ท่ีส าคญัของ CheckBox 

Properties ความหมาย 
Caption เป็นขอ้ความท่ีก าหนดให ้OptionButton 
Alignment เป็นการจดัวางแนวของขอ้ความวา่อยูซ่า้ย หรือขวา 
Value เป็นค่าท่ีไดจ้ากการ เลือก True หรือ ไม่เลือก False และไมอ่นุญาตให้

เลือก Grayed 
Picture เป็นรูปท่ีสามารถก าหนดใหเ้ป็นปุ่มกดโดยตอ้งก าหนด Style = 

Graphical 
Style เลือกแสดงวา่เป็นแบบขอ้ความหรือ รูปภาพ 

 
Event ส าคญัของ CheckBox 
Click เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการคลิก ท่ี CheckBox 
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Frame: กรอบ  
 จะท าหนา้ท่ีแยกกลุ่มของ Object ออกเป็นกลุ่มๆ แต่อยูใ่น Form เดียวกนัแสดงดงัภาพท่ี 2.10 
 
ตารางท่ี 2.10 Properties ท่ีส าคญัของ Frame 

Properties ความหมาย 
Caption เป็นการแสดง ขอ้ความท่ีก าหนดโดยอยูท่ี่มุมซา้ยบนของ Frame 

 

ListBox: รายการขอ้มูล  
 เป็นขอ้มูลท่ีใหเ้ราเลือก จากตวัเลือกท่ีมีการระบุไวภ้ายใน แสดงดงัตารางท่ี 2.11 
 
ตารางท่ี 2.11 Properties ท่ีส าคญัของ ListBox 

Properties ความหมาย 
ListCount เป็นจ านวนท่ีอยูใ่นรายการ 
ListIndex เป็นการระบุถึงขอ้มูลในรายการวา่เป็นตวัท่ีเท่าไร โดยจะคืนค่า Index 

กลบัมาใหเ้รา ถา้เป็นตวัแรกของรายการ Index = 0,ถา้ไม่มีขอ้มูลใดๆ 
เลย Index = -1 

List เป็นการก าหนดขอ้มูล หรืออ่านขอ้มูล ตามท่ีเราระบุ 
Sorted เป็นการเรียงล าดบัขอ้มูลใหก้บัขอ้มูลรายการขอ้มูล 
Columns เป็นการก าหนดจ านวน Columns ในการแสดงผลของ ListBox (กรณี

ท่ี Columns แรกแสดงไม่หมดก็แสดงใน Columns ถดัไป) 
Style เป็นรูปแบบการแสดงผลขอ้มูลของ ListBox (Standard หรือ 

CheckBox) 
MultiSelect จะก าหนดวา่ จะสามารถเลือกขอ้มูลไดม้ากกวา่ 1 ขอ้มูลต่อคร้ัง 

หรือไม่ 
SelCount จะบอกจ านวนตวัเลือกท่ีเราเลือกจาก ListBox 
Selected จะบอกวา่ ListBox ดงักล่าว ถูกเลือก (True) หรือไม่ถูกเลือก (False) 
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Method ท่ีส าคญัของ ListBox 
AddItem เป็นการเพิ่มขอ้มูลใหก้บัรายการขอ้มูล 
RemoveItem เป็นการลบขอ้มูลออกจากรายการขอ้มูล โดยเราตอ้งระบุ Index ท่ีตอ้งการ 
Clear เป็นการลบขอ้มูลทุกตวัอกัษรออกจากรายการ 
 
Event ท่ีส าคญัของ ListBox 
Clickเป็น Event  ท่ีเกิดข้ึนเม่ือคลิกท่ี List Box เพื่อเลือกขอ้มูลจากรายการขอ้มูล 
 

ComboBox: รายการขอ้มูลชนิดพิเศษ  
 เป็นรายการขอ้มูลชนิดพิเศษท่ีรวมเอาความสามารถของ TextBox และ ComboBox ไว้
ดว้ยกนัคือ นอกจากคลิกรายการแลว้ ยงัสามารถเลือกโดยการพิมพช่ื์อขอ้มูลท่ีตอ้งการ (ซ่ึงอาจจะ
บรรจุอยูภ่ายใน ComboBox )  แสดงดงัตารางท่ี 2.12 
 
ตารางท่ี 2.12 Properties ท่ีส าคญัของ ComboBox 

Properties ความหมาย 
ListCount เป็นจ านวนขอ้มูลท่ีอยูใ่นรายการ ComboBox 
ListIndex เป็นการระบุถึงขอ้มูลใน ComboBox  วา่เป็นตวัท่ีเท่าไร โดยจะคืนค่า 

Index กลบัมาใหเ้รา ถา้เป็นตวัแรกของรายการ Index = 0,ถา้ไม่มีขอ้มูล
ใดๆ เลย Index = -1 

List เป็นการก าหนดขอ้มูล หรืออ่านขอ้มูล ตามท่ีเราระบุ 
Sorted เป็นการเรียงล าดบัขอ้มูลใหก้บัขอ้มูลรายการขอ้มูล 
Text เป็นขอ้ความท่ีจะแสดงใน ComboBox 

 
Method ท่ีส าคญัของ ComboBox 
AddItem  เป็นการเพิ่มขอ้มูลใหก้บัรายการขอ้มูล 
RemoveItem  เป็นการลบขอ้มูลออกจากรายการขอ้มูล โดยเราตอ้งระบุ Index ท่ีตอ้งการ 
Clear เป็นการลบขอ้มูลทุกตวัอกัษรออกจากรายการ 
Locked จะก าหนดวา่ ComboBox นั้นสามารถแกไ้ขขอ้ความขา้งในได ้หรือไม่ 
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Event ท่ีส าคญัของ ListBox 
Click เป็น Eventท่ีเกิดข้ึนเม่ือคลิกท่ี List Box เพื่อเลือกขอ้มูลจากรายการขอ้มูล3 
Change เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงความใน Combobox  
 

PictureBox: กล่องแสดงรูปภาพ  
   สามารถแสดงภาพและท าการจดัเก็บภาพท่ีเป็นภาพ Bitmap, Icon, Metafile (.WHF, .JPG, 
.Gif) แสดงดงัตารางท่ี 2.13 
 
ตารางท่ี 2.13 Properties ท่ีส าคญัของ PictureBox 

Properties ความหมาย 
Picture เป็นการก าหนดรูปภาพท่ีจะแสดง 
Autosize เป็นการก าหนดกรอบภาพให้เท่ากบัขนาดของภาพท่ีแสดง 

 

Image: กล่องแสดงรูปภาพ  
   สามารถแสดงภาพและท าการจดัเก็บภาพท่ีเป็นภาพ Bitmap, Icon, Metafile (.WHF, .JPG, 
.Gif)ซ่ึงคลา้ยกบั Picture แต่จะใชท้รัพยากรของระบบนอ้ยกวา่ แสดงดงัตารางท่ี 2.14 
 
ตารางท่ี 2.14 Properties ท่ีส าคญัของ Image 

Properties ความหมาย 
Picture เป็นการก าหนดรูปภาพท่ีจะแสดง 
Stretch เป็นการก าหนดวา่จะแสดงภาพใหเ้ท่ากบั Image Box 

 

Timer: ตวัควบคุมเวลา  
 เป็นตวัท่ีจดัการเก่ียวกบัเวลา ซ่ึงเป็น Object ท่ีมองไม่เห็นเม่ือ Application ท างานแสดงดงั
ตารางท่ี 2.15 
ตารางท่ี 2.15 Properties ท่ีส าคญัของ Timer 

Properties ความหมาย 
Interval เป็นช่วงของเวลาท่ีก าหนดมีหน่วยเป็นมิลิวนิาที เช่น 2000  = 2 วนิาที 
Enabled เป็นการก าหนดวา่ให้เราใชง้านหรือไม่ใชง้าน 
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DriveListBox: รายการ Drive  
 เป็น List ท่ีเก็บรายการช่ือของ Disk Drive ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราไว ้ซ่ึงจะท างาน
เก่ียวขอ้งกบั Object DirListBox แสดงดงัตารางท่ี 2.16 
 
ตารางท่ี 2.16 Properties ท่ีส าคญัของ Timer 

Properties ความหมาย 
Drive เป็นช่ือ Drive ท่ีเราก าลงัอา้งถึง 
DriveListBox จะคลา้ยกบั ListBox 

Event ท่ีส าคญั 
 Change จะเกิดข้ึนเม่ือเราเปล่ียนการท างานไปยงั Drive อ่ืน  
DirListBox: รายการ Directory   
 เป็น List ท่ีเก็บรายการช่ือของ Directory ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราไว ้ซ่ึงจะท างาน
เก่ียวขอ้งกบั Object FileListBox แสดงดงัตารางท่ี 2.17 
 
ตารางท่ี 2.17 Properties ท่ีส าคญัของ DirListBox 

Properties ความหมาย 
Path เป็นตวัเก็บต าแหน่งของ Drive, Directory ท่ีเราก าลงัอา้งถึง 

 
Event ท่ีส าคญั 
 Change จะเกิดข้ึนเม่ือเราเปล่ียนการท างานไปยงั Directory อ่ืน  

FileListBox: รายการ Flie   
 เป็น List ท่ีเก็บรายการช่ือของ File ใน Directory ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราไว ้แสดง
ดงัตารางท่ี 2.18 
 
ตารางท่ี 2.18 Properties ท่ีส าคญัของ FileListBox 

Properties ความหมาย 
Path เป็นตวัเก็บต าแหน่งของ Drive, Directory, File ท่ีเราก าลงัอา้งถึง 

 

Data Control: ตวัติดต่อ Database   
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 เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อ Database ท าหนา้ท่ีเหมือนประตูท่ีเช่ือมระหวา่ง Application 
ท่ีเราสร้างข้ึนกบัฐานขอ้มูล   
 

 
 

ภาพท่ี 2.26  แสดงการติดต่อฐานขอ้มูล 
   
การใชง้าน Data Control 
 เลือก Object ของ Data Control ไวท่ี้ Form แสดงดงัภาพท่ี 2.27 
 

 
 

ภาพท่ี 2.27  แสดงการใชง้าน Data Control 
 ท าการระบุคุณสมบติั ของ Data Control โดยเลือก DatabaseName เพื่อจะท าการเลือก
ฐานขอ้มูลท่ีเราสร้างข้ึน โดยสร้างจาก MS Access, FoxPro, Dbase ฯลฯ ดงัรูป แลว้กด Open 
 



41 
 

 
 

ภาพท่ี 2.28 แสดงการเลือกฐานขอ้มูล 
 
             ท าการเลือก RecordSource ซ่ึงจะท าการระบุช่ือของ ตาราง (Table) ท่ีมีในฐานท่ีเราตอ้งการ
น ามาแสดงผลหรือใชง้าน แสดงดงัภาพท่ี 2.29 
 

 
 

ภาพท่ี 2.29  แสดงการระบุช่ือของตาราง (Table) ในฐานขอ้มูล 
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ตารางท่ี 2.19 Properties ท่ีส าคญัของ Data Control 
Properties ความหมาย 

DatabaseName เป็นช่ือฐานขอ้มูลท่ีจะติดต่อ 
RecordSource เป็น กลุ่มขอบเขตขอ้มูล ท่ีตอ้งการใชง้าน ซ่ึงเราเรียก กลุ่มขอบเขต

ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นวา่ Recordset 
Conect เป็นการก าหนดรูปแบบของขอ้มูลท่ีเราติดต่อ 
Exclusive เป็นการระบุวา่ฐานขอ้มูลเปิดใชง้านแบบใด แบบผูใ้ชค้นเดียว หรือมี

ผูใ้ชห้ลายคน 
RecordsetType เป็นการก าหนดชนิดของ Recordset ท่ีเราจะน ามาจดัการ (Tabel, 

Dynaset, Snapshot) 
 
การแสดงผลในฐานข้อมูล โดยใช้  Data Control 
 ในการแสดงผลจากฐานขอ้มูลเราสามารถแสดงผลจากฐานขอ้มูลโดยการน าเอา ActiveX มา
ช่วยในการแสดงผล ตวัอยา่ง แสดงดงัภาพท่ี 2.30 
 

 
 

ภาพท่ี 2.30 การแสดงผลในฐานขอ้มูล โดยใช ้ Data Control 
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ภาพท่ี 2.31 แสดงการเลือกคุณสมบติัต่างๆ 
 
 ในการแสดงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล นอกจากการดูเลือกขอ้มูลโดยใช้ลูกศรของ DataControl 
เรายงัสามารถท่ีจะใช้ ActiveX แทนการใช้ลูกศร โดยการเขียนค าสั่งลงใน Object ท่ีสร้างข้ึนมา 
ตวัอยา่ง แสดงดงัภาพท่ี 2.32 
 

 
 

ภาพท่ี 2.32 แสดงการเขียนค าสั่งแสดงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล 
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2.17 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51  
 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์มกัน ามนุษยชาติไปสู่จุดหมายใหม่อยู่
เสมอ การเกิดข้ึนของ ไมโครคอนโทรลเลอร์MCS-51โดยIntelผูย้ิ่งใหญ่ดา้นไมโครโปรเซสเซอร์ 
ได้ จุ ดประกาย ในการน า ไมโครคอนโทรล เลอ ร์ไปใช้ ในก ารควบ คุมระบบแทน ท่ี
ไมโครโปร เซส เซอ ร์  นับจากนั้ นบรรดาผู ้ผ ลิต ซิปใหญ่น้อยก็หันมาพัฒนาและผ ลิต
ไมโครคอนโทรลเลอร์กนัอยา่งมากมาย       

 Zilog พัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Z8x ในขณะท่ี Motorola น าเสนอ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 68xx ดา้น ST-Thomson ก็แนะน าไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 
ST6x ออกสู่ตลาด ในขณะเดียวกนั Siemens และ Phillips น าเทคโนโลยีของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ตระกูล MCS-51 มาพฒันาต่อให้มีขีดความสามารถสูง ข้ึน เป็นเบอร์ SAB80C535 , SAB80C537 , 
80C552 เป็นตน้  
 การเปล่ียนแปลงทางไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์เกิดข้ึนอีกคร้ังเม่ือ Atmel 
พฒันาหน่วย ความจ าโปรแกรมในไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นแบบแฟรชท า ให้สามารถลบเขียน
หน่วยความจ าโปรแกรมได้นับพนัคร้ังส่งผลให้ความจ าเป็นในการ ใช้หน่วยความจ าโปรแกรม
ภายนอกซ่ึงเดิมบรรจุในอีพรอมลดน้อยลง ขนาดของระบบก็เล็กลงราคาถูกลงเป็นอย่างมาก 
อยา่งไรก็ตามไมโครคอนโทรลเลอร์ทั้งหมด ท่ีกล่าวมาพฒันาในลกัษณะของ CISC ค าสั่งหน่ึงค าสั่ง 
ของไมโครคอนโทรลเลอร์จะใชส้ัญญาณนาฬิกาหลายลูก จ านวนค าสั่งท่ีผูใ้ชง้านตอ้งจดจ ามีจ านวน
มาก จน กระทัง่ Microchip ไดท้  าการพฒันาไมโครคอนโทรลเลอร์ในลกัษณะ RISC ข้ึน โดยในการ
ท างานหน่ึงค าสั่งจะ ใช้สัญญาณนาฬิกาเพียงลูกเดียว และมีจ านวนค าสั่งเพียง 33-35 ค  าสั่งเท่านั้น 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ี microchip พฒันาคือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู PIC  
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เร่ิมเขา้มามีบทบาทอย่างมากในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 
เร่ิมได ้รับความนิยมใช้งานอยา่งแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกาและในยุโรป สินคา้และผลิตภณัฑ์
จ  านวนมากใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลน้ีในการควบคุมการ ท างานส่งผลให้ความตอ้งการ
เรียนรู้และใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลน้ีในประเทศไทยเร่ิมมีมากข้ึน ประกอบกบัเร่ิมมี
การน าเขา้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เขา้มาจ าหน่าย ในประเทศไทย ทว่าการ ให้ขอ้มูล
เป็นไปอยา่งมีขอ้จ ากดั ท าให้การเรียนรู้และใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล น้ีเป็นไปอยา่งไม่
ราบร่ืน ทั้งท่ีตวั ไมโครคอนโทรลเลอร์เองมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม อยา่งมากในการน ามาใชค้วบคุม 
ระบบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
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  PIC16F84 Theory&Practical Approach จึงเกิดข้ึน ในการอธิบายการท างานของ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC จะตอ้งเลือกใชเ้บอร์ท่ีสามารถน ามาพฒันาได ้นัน่คือสามารถ
อ่าน-เขียน-ลบ หน่วยความจ าโปรแกรมภายใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ภาย ใต้งบประมาณท่ี
ประหยัดท่ีสุด PIC16F84 จึงถูก เลือกมาเป็นตัวแทนในการอธิบาย และเรียนรู้การใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC เน่ืองจาก PIC16F84 มีหน่วยความจ าโปรแกรมขนาด 1 
กิโลไบต ์เป็นหน่วยความจ าแบบแฟลช สามารถลบ-เขียนไดน้บัพนัคร้ัง มีพอร์ตอินพุตและเอาตพ์ุต
ใหใ้ชง้าน 13 บิต สามารถใชว้งจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาแบบคริสตอลหรือวงจร RC ก็ได ้กินก าลงั
งานไฟฟ้าต ่า สามารถใช้แบตเตอร่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟได้ ด้านการโปรแกรมใช้วงจรหรือเคร่ือง 
โปรแกรมท่ีมีราคาถูกมาก วงจรอย่างง่ายท่ีสุดท่ีสามารถโปรแกรม PIC16F84 ได้ใช้เพียงตัว
ตา้นทาน , ตวัเก็บประจุ และไดโอตไม่ก่ีตวัเท่านั้น ในขณะท่ีซอฟตแ์วร์ท่ีใช้ในการพฒันาก็มีราคา
ถูก ส าหรับบางท่านท่ีสามรถเข้าไปดูข้อมูล ในอินเตอร์เน็ตก็อาจ คน้หาซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการ
โปรแกรมไดฟ้รี ๆ  
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต ท่ีมีอุปกรณ์
สนับสนุนประกอบอยู่ภายในหลายอย่างได้แก่ หน่วยความจ าส าหรับเก็บขอ้มูล หน่วยความจ า
ส าหรับเก็บโปรแกรม ตวัตั้งเวลา/ตวันบั อุปกรณ์รับส่งขอ้มูลแบบอนุกรม เน่ืองจากโครงสร้างของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์มีอุปกรณ์สนบัสนุนประกอบอยูภ่ายใน น้ีเอง ท าให้การใช้งานง่ายข้ึนและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยไม่ตอ้งมีการเช่ือมต่อ อุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมมากเหมือนกบั ตวัไมโคร-
โปรเซสเซอร์ทัว่ไป นอกจากน้ีหากเราตอ้งการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกบั อุปกรณ์อ่ืน
เพิ่มเติมเช่น ไอซี 8255 หรือหน่วยความจ าภายนอก ยงัสามารถน ามาเช่ือมต่อเพิ่มเติมเข้ากับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ไดอี้กดว้ย 
 

2.18 คุณลกัษณะพืน้ฐานของ MCS-51 
 หน่วยการท างานพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ต่างๆท่ีอยูใ่นตระกลู MCS-51 
ประกอบดว้ย 
  „ หน่วยประมวลผลกลางขนาด 8 บิต 
  „ หน่วยประมวลผลส าหรับขอ้มูลแบบบิต (Boolean Processor) 
  „ ความสามารถในการอา้งต าแหน่งของหน่วยความจ าโปรแกรม 64K bytes 
  „ ความสามารถในการอา้งต าแหน่งของหน่วยความจ าขอ้มูล 64K bytes 
  „ หน่วยความจ าโปรแกรมภายในขนาด 4 K bytes แบบ EPROM (เบอร์ 8751) หรือแบบ 
ROM (เบอร์ 8051) 
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  „ พอร์ตอินพุต เอาทพ์ุตแบบขนานจ านวน 32 ช่อง ซ่ึงสามารถแยกการท างานไดอ้ยา่งอิสระ 
  „ วงจรนบั จบัเวลาขนาด 16 บิต จ านวนสองวงจร และสามวงจรเฉพาะเบอร์ 8052 8032 และ 
8752 
  „ วงจรส่ือสารขอ้มูลอนุกรมแบบ Full Duplex 
  „ วงจรควบคุมการ Interrupt จากแหล่งก าเนิดสัญญาณ 6 ประเภท พร้อมการก าหนดล าดบั
ความส าคญัไดส้องระดบั 
  „ วงจรออสซิลเลเตอร์ภายใน 
 
2.19 สถาปัตยกรรมของ MCS-51 และโปรแกรมมิ่งโมเดล (MCS-51 Architecture and 
Programming Model) 

 
 
                          ภาพท่ี 2.33 บล็อกไดอะแกรมแสดงสถาปัตยกรรมของ MCS-51 
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 บล็อกไดอะแกรม แสดงสถาปัตยกรรมของ MCS-51 เราจะเห็นวา่ การเช่ือมต่อของชิพกบั
ภายนอกนั้นไม่มีความซบัซ้อนมากนกั ตวัชิพดงัแสดงในรูปจะมีขาสัญญาณจ านวน 32 ขาส าหรับ
ใชเ้ป็นพอร์ต I/O จ านวน 4 พอร์ต ท่ีสามารถส่งขอ้มูลไดส้องทิศทาง นอกจากน้ีตวัชิพยงัมีขาป้อน
ไฟเล้ียง ขาส าหรับใชเ้ช่ือมต่อคลิสตอลท่ีสร้างสัญญาณนาฬิกา และขาส่งสัญญาณก ากบัจงัหวะการ
ท างานและขาส่งสัญญาณควบคุม      
             เม่ือเปรียบเทียบชิพ MCS-51 กบั Z80 ท่ีมีขาเก่ียวกบัการควบคุมและขาให้จงัหวะการ
ท างานมากมายนั้น เราพบวา่ MCS-51 มีโครงสร้างภายนอกท่ีไม่สลบัซบัซอ้น ซ่ึงก็หมายความวา่เรา
จะตอ้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ภายนอกเพียงไม่ก่ีช้ินในการท่ี จะท าใหร้ะบบท่ีใช ้MCS-51 ท างาน 
 โครงสร้างภายในของ MCS-51 จะมีความสลบัซบัซ้อนพอสมควร เราจะพบส่วนท่ีท าหนา้ท่ี
ส าคญัในไมโครโปรเซสเซอร์ไดใ้นตรงกลางบล็อกไดอะแกรม  ซ่ึงรวมถึง ALU แอคคิวมูเลเตอร์ 
สแต็กพอยน์เตอร์ รีจิสเตอร์ชัว่คราว TMP1 และ TMP2 และรีจิสเตอร์ท่ีมีหน้าท่ีต่างๆทั้วไปเช่น
รีจิสเตอร์Bโดยส่วนต่างๆเหล่าน้ีจะเช่ือมต่อกบับสัภายในของMCS-51 
 พอร์ต I/O แต่ละตวัจะถูกเช่ือมต่อกบับสัขอ้มูลภายในขนาด 8 บิต โดยผา่นรีจิสเตอร์ท่ีต่อ
อนุกรม ดงัรูป รีจิสเตอร์เหล่าน้ีมีหนา้ท่ีในการเก็บขอ้มูลในช่วงท่ีมีการโอนยา้ยขอ้มูลของ I/O และ
ควบคุมการท างานของพอร์ต I/O จากบล็อกไดอะแกรมน้ียงัแสดงถึง ROM และ RAM ของ MCS-
51 ดว้ย 
 
2.20 การจัดเรียงขาของ MCS-51  
            ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต ในตระกลู MCS-51 มีการจดัเรียงขาทั้งหมด 40 ขาดงัน้ี
แสดงดงัภาพท่ี 2.34 

             
 
                                             ภาพท่ี 2.34 แสดงขาใชง้านของMCS-51 
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2.21หน้าที่ของขาต่างๆ 
   Port0 เป็นพอร์ตชนิดสองทิศทาง (bi-directional port) ท าหนา้ท่ีเป็น data bus สลบักนักบั
address bus ของ CPU ในการติดต่อกบัหน่วยความจ าภายนอก จะใชส่้งรหสั address 8 บิต ดา้นต ่า 
ท่ีไดจ้ากรีจิสเตอร์ Program counter (PC) ในกรณีติดต่อกบัหน่วยความจ าโปรแกรมภายนอกเช่น 
ROM หรือ EPROM หรือรับรหสั address จากรีจิสเตอร์ Data pointer (DPTR) ในกรณีติดต่อกบั
หน่วยความจ าขอ้มูล (RAM) ภายนอก โดยมีลกัษณะการท างานแบบ multiplex หรือสลบัหนา้ท่ีการ
ท างานได ้ คือภายหลงัจากท าการส่งรหสั address ออกไปแลว้ CPU จะท าใหพ้อร์ตน้ีอยูใ่นสภาวะ 
high impedance (ในการอ่านขอ้มูลหรือรหสัค าสั่งจากหน่วยความจ าภายนอก)หรือส่งขอ้มูลออกไป
ยงัหน่วยความจ าขอ้มูล(RAM)ภายนอก 
   Port1 เป็นพอร์ตชนิดสองทิศทาง (bi-directional port) ใชเ้ป็นพอร์ตรับ-ส่งขอ้มูล (I/O Port) 
นอกจากน้ีขา P1.0 (Port1 bit0) ยงัใชเ้ป็นขา T2 ของ Timer2 และขา P1.1 เป็นขา T2EX ส าหรับ
CPUเบอร์8052,8032และ8752 
   Port2 เป็นพอร์ตชนิดสองทิศทาง (bi-directionalport) ในช่วงท่ีมีการติดต่อกบัหน่วยความจ า 
ภายนอก จะใชส่้งรหสั address 8 บิตบนจากรีจิสเตอร์ PC (PC8-15) ในการติดต่อกบัหน่วยความจ า
ขอ้มูล(RAM)ภายนอก 
  Port3 เป็นพอร์ตชนิดสองทิศทาง (bi-directional port) ใชเ้ป็นพอร์ตรับ-ส่งขอ้มูล (I/O Port)
นอกจากน้ียงัใชท้  าหนา้ท่ีพิเศษหรือalternatefunctionดงัต่อไปน้ี 
     RXD เป็นขาท่ีใชรั้บขอ้มูลอนุกรมในโหมด 0 โหมด 1 โหมด 2 และ โหมด 3 และใชส่้ง
ขอ้มูลอนุกรมในโหมด0 
     TXD เป็นขาท่ีใชส่้งขอ้มูลอนุกรมในโหมด 0 โหมด 1 โหมด 2 และ โหมด 3 และเป็นขา
shiftclockใหs้hiftregisteภายนอกในโหมด0 
     INT0 เป็นขาอินเตอรัพตล์ าดบั 0 ซ่ึงสามารถปฏิเสธและตอบรับการอินเตอรัพตท์าง
รีจิสเตอร์ IE และสามารถเลือกการทริกและจดัล าดบัความส าคญัในการตอบรับการอินเตอรัพต์
ก่อนหลงัไดท้างรีจิสเตอร์IP 
     INT1เป็นขาอินเตอรัพตล์ าดบั1เช่นเดียวกบัINT0 
      T0เป็นขาอินพุตรับสัญญาณนาฬิกาจากภายนอกมานบัในกรณีท่ีก าหนดให้รีจิสเตอร์Timer 0 
(T0)ท างานเป็นรีจิสเตอร์รับสัญญาณภายนอกหรือเป็นCounterในกรณีน้ีรีจิสเตอร์ 
     T0 จะเพิ่มค่าการนบัทีละหน่ึง ตามการเปล่ียนแปลงของระดบัสัญญาณท่ีขา T0 ในลกัษณะ
ลอจิกสูงเป็นลอจิกต ่า ซ่ึง CPU จะท าการตรวจสอบสภาวะสัญญาณท่ีขา T0 ในทุกๆ machine cycle 
ถา้พบวา่ใน machine cycle แรก ขาT0 มีสภาวะลอจิกสูงและใน machine cycle ถดัไป ขา T0 มี
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สภาวะลอจิกต ่า รีจิสเตอร์ T0 จึงจะเพิ่มค่าข้ึน 1 ดงันั้นสัญญาณอินพุตภายนอกจะตอ้งเป็นสภาวะ
ลอจิกสูงอยา่งนอ้ย 12 คาบสัญญาณนาฬิกา และอยูใ่นสภาวะลอจิกต ่าอีก 12 คาบ กล่าวคือจะตอ้งมี
ความถ่ีเท่ากบัหรือต ่ากวา่ความถ่ีสัญญาณนาฬิกาหาร24 จึงจะนบัค่าไดถู้กตอ้งตามจ านวนคาบของ
สัญญาณท่ีเขา้มา 
    T1เป็นขาอินพุตเช่นเดียวกบัT0โดยมีรีจิสเตอร์T1เป็นตวันบั 
     RD เป็นสัญญาณเอาทพ์ุตแบบ active low ใช ้ strobe การท างานกบั RAM ภายนอกเพื่อให้
จงัหวะการท างาน โดยในการใชง้านจะต่อเขา้กบัขา RD (Read strobe) หรือขา OE (Output Enable) 
ของ RAM ภายนอก เพื่อบอกวา่ CPU ตอ้งการอ่านขอ้มูลจาก RAM ดงักล่าว 
      WR เป็นสัญญาณเอาทพ์ุตแบบ active low ใช ้ strobe การท างานกบั RAM ภายนอกเพื่อให้
จงัหวะการท างาน โดยในการใชง้านจะต่อเขา้กบัขา WR (Write strobe) หรือ WE (Write Enable) 
ของ RAM ภายนอก เพื่อบอกวา่ CPU ตอ้งการเขียนขอ้มูลไปท่ี RAM ดงักล่าว 
      PSEN (Program Store Enable) เป็นขาสัญญาณใช ้ strobe การท างานกบั ROM/EPROM ท่ี
เก็บโปรแกรมวา่ตอ้งการอ่าน (fetch) รหสัค าสั่ง โดยใหห้น่วยความจ าภายนอกนั้นส่งรหสัค าสั่ง
ออกมาทาง data bus ได ้ เพราะ CPU พร้อมท่ีจะอ่านค าสั่งแลว้ โดยขา PSEN จะต่อเขา้กบัขา
OE(OutputEnable)ของROMหรือEPROM 
    RST เป็นขารีเซ็ตระบบทั้งหมดของ CPU มีการท างานแบบ active high โดยถา้ตอ้งการรีเซ็ต 
จะตอ้งท าใหข้า RST อยูใ่นสภาวะลอจิกสูงอยู ่ 2 machine cycle นอกจากน้ียงัเป็นขารับแรงดนัไฟ
เล้ียงใหก้บั RAM ภายใน กรณีไฟดบัหรือไม่ไดจ่้ายไฟเล้ียง โดยจะกินกระแสไฟฟ้าประมาณ
100mAในเบอร์80C32 
     ALE เป็นขาเอาทพ์ุตท่ีเกิดข้ึนทุก machine cycle โดยในแต่ละ machine cycle ท่ีขา ALE จะมี
สภาวะลอจิกสูงอยูส่องคร้ัง ในช่วง period2 state1 ถึง period1 state2 และ period2 state4 ถึง 
period1 state5 ดงันั้นถา้ใช ้crystal ความถ่ี 12 MHz สัญญาณ ALE จะมีความถ่ี 2 MHz หรือ 1 ใน 6 
ของความถ่ีสัญญาณนาฬิกา สัญญาณ ALE มีประโยชน์ในการ latch หรือคงค่ารหสั address เม่ือท า
การติดต่อกบัหน่วยความจ าขอ้มูลหรือหน่วยความจ าโปรแกรมภายนอก ทั้งน้ีเน่ืองจากพอร์ต 0 ตอ้ง
ท าการสลบัเปล่ียนหนา้ท่ีจาก address bus ท่ีส่งรหสั address ของหน่วยความจ าภายนอก ไปเป็น 
data bus จึงจ าเป็นตอ้ง latch ค่า address น้ีคา้งเอาไวใ้หก้บัหน่วยความจ าภายนอกตลอดเวลาติดต่อ 
โดยอาศยัสัญญาณจากขา ALE น้ีไปควบคุมไอซีแลทช์ ใหค้งค่า address ออกทางเอาทพ์ุตของไอซี
ตลอดเวลา โดยหน่วยความจ าภายนอกจะรับรหสั address จาก CPU ผา่นทางเอาทืพุตของไอซี
แลทช์ หลงัจากนั้น พอร์ต 0 จะเปล่ียนไปท าหนา้ท่ีเป็น data bus ต่อไป (ช่วงท่ีพอร์ต 0 ส่งรหสั 
address ออกมา เป็นช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัท่ีสัญญาณALEเปล่ียนเป็นลอจิกสูง 
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    EA เป็นขาเลือกติดต่อกบัหน่วยความจ าโปรแกรม โดยถา้ท าใหข้า EA อยูใ่นสภาวะลอจิกสูง 
CPU จะเลือกอ่านรหสัค าสั่งจากหน่วยความจ าโปรแกรมภายในก่อน โดยถา้ความจุของหน่วย 
ความจ าดงักล่าวมีขนาดนอ้ยกวา่ 64 กิโลไบต ์ CPU จะอ่านรหสัค าสั่งต่อเน่ืองจากหน่วยความจ า
โปรแกรมภายนอกอติัโนมติั และในกรณีท าใหข้า EA อยูใ่นสภาวะลอจิกต ่า CPU จะเลือกอ่านค าสั่ง
จากหน่วยความจ าโปรแกรมภายนอกเท่านั้น ดงันั้น CPU ตระกลูน้ีแทบทุกเบอร์ ยกเวน้ 8752 หรือ
เบอร์ท่ีมีหน่วยความจ าโปรแกรมภายใน จะท าการต่อ EA ลงกราวดต์ลอดเวลา     
      XTAL1เป็นขาอินพุตรับสัญญาณนาฬิกาโดยโครงสร้างภายในจะต่อกบัอินพุตอินเวอร์-เตอร์
ลอจิกเกตในการใชง้านจะต่อร่วมกบัขา XTAL2 หรือรับสัญญาณนาฬิกาแบบ TTLจากภายนอก
โดยตรง 
    XTAL2 เป็นขาท่ีโครงสร้างภายในจะต่อจากเอาทพ์ุตของลอจิกเกต สามารถต่อร่วมกบัขา 
XTAL1 เพื่อสร้างวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา โดยอาศยั LC Network หรือ crystal ต่อระหวา่งขา
XTAL1และXTAL2เพื่อก าหนดความถ่ีเรโซแนนซ์ 
    Vccเป็นขาต่อแหล่งจ่ายไฟเล้ียง+5โวลต ์
      Vss เป็นขาต่อกราวด์ 
 
2.22 ส าหรับกรณเีบอร์ทีม่ีหน่วยความจ าโปรแกรมภายใน 
   ALE/PROG กรณีใชเ้ป็นขา PROG (EPROM Program Pulse) จะใชเ้ป็นอินพุตรับสัญญาณท่ี
มีคาบเวลา 50 mS ต่อไบตใ์นช่วงโปรแกรม EPROM ภายในส าหรับ CPU ท่ีสร้างโดยเทคโนโลย ี
HMOS เช่น 8731 และ 8751 และใช้รับสัญญาณพลัส์ 2.5 mS ต่อไบต์ส าหรับ CHMOS 
   EA/Vpp กรณีใชเ้ป็น Vpp (EPROM Programming Voltage) ใชป้้อนแรงดนั 21โวลต ์ใน
ระหวา่งโปรแกรม EPROM กรณี HMOS (8731 และ 8751) และ 12.75 โวลตก์รณี CHMOS (8751) 
 
2.23 ข้อมูลของสัญญาณจากพอร์ต 
    ลอจิกสูง (logic high) ท่ีพอร์ต 1 พอร์ต 2 และ พอร์ต 3 เป็นสภาวะท่ีพอร์ตมีระดบัแรงดนั
สูงสุดท่ี 2.4 โวลต ์จ่ายกระแสไหลออก 80 ไมโครแอมแปร์ จาการทดสอบท่ีอุณหภูมิหอ้ง 0 องศา 
ถึง 70 องศาเซลเซียส ท่ีแรงดนั Vcc 5 โวลต ์+/- 10 % 
    ลอจิกต ่า (logic low) ท่ีพอร์ต 1 พอร์ต 2 พอร์ต 3 ขา ALE และ PSEN เป็นสภาวะท่ีมีระดบั
แรงดนัสูงสุดท่ี 0.45 โวลต ์ ดึงกระแสไหลเขา้ 1.6 มิลลิแอมแปร์ จาการทดสอบท่ีอุณหภูมิหอ้ง0
องศาถึง70องศาเซลเซียสท่ีแรงดนัVcc5โวลต+์/-10  
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InstructionCycle(คาบเวลาในการประมวลผลค าส่ัง) 
            1 instruction cycle มี 1 ถึง 4 machine cycles โดย 1 machine cycle แบ่งเป็น 6 states 
1 state เท่ากบั 2 period ของสัญญาณนาฬิกา ดงันั้น 1 machine cycle มี 12 periods 
ดงันั้นถา้ใชส้ัญญาณนาฬิกา 12 MHz ถา้ค าสั่ง 1 ค าสั่งมีขนาด 1 byte (1 machine cycle) หรือ 1 
instruction cycle จะเท่ากบั 1 µS ดงันั้นความเร็วในการประมวลผลโดยเฉล่ียเท่ากบั 1 MIPS 
(Million of Instructions Per Second ใชร้ะบุจ านวนการประมวลผลค าสั่ง 1 ลา้นค าสั่ง ต่อวินาที) 
 
2.24 หน่วยความจ าโปรแกรมของMCS-51 
     หน่วยความจ าโปรแกรมหรือ program memory เป็นหน่วยความจ าส าหรับเก็บรหัสค าสั่ง 
(machine code) ส าหรับโปรแกรมต่างๆ รวมไปถึงขอ้มูลต่างๆท่ีเก็บในลกัษณะเป็น look up table 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ในบางเบอร์จะมีหน่วยความจ าโปรแกรมบรรจุอยู่ภายใน
ชิพ และบางเบอร์ก็ไม่มีหน่วยความจ าโปรแกรมภายใน หน่วยความจ าโปรแกรมภายในอาจอยูใ่น
รูปแบบของ ROM(Read Only Memory) หรือEPROM (Erasable Programmable Read Only 
Memory) ในแบบใดแบบหน่ึง  
  MCS-51 มีความสามารถในการติดต่อหน่วยความจ า ภายนอกไดสู้งสุด 64 กิโลไบต ์(65536 
bytes) เน่ืองจากถูกออกแบบมาให้มีพอร์ตท่ีท าหน้าท่ีเป็น address bus อยู่ 2 พอร์ต หรือ 16เส้น
สัญญาณและติดต่อกบัหน่วยความจ าโปรแกรมภายในชิพไดต้ามขนาดของหน่วยความจ าโปรแกรม
ภาย ในเช่น 4 หรือ 8 กิโลไบต ์
 
2.25 หน่วยความจ าโปรแกรมภายใน 
  8051 และ 8052 มีหน่วยความจ าชนิด ROM ภายในชิพขนาด 4 และ 8 กิโลไบต ์ตามล าดบั 
เหมาะกบัการใช้งานทางอุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนการผลิตมากซ่ึงจะท าให้ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย
ต ่าลง 
     8751 และ 8752 มีหน่วยความจ าชนิด EROM ภายในชิพขนาด 4 และ 8 กิโลไบต ์ตามล าดบั 
โดยหน่วยความจ า EPROM ภายในชิพน้ีสามารถลบขอ้มูลออกไดโ้ดยใชแ้สงอุลตร้าไวโอเล็ต และ
สามารถบรรจุโปรแกรมลงไปใหม่ได้เหมาะส าหรับการผลิตช้ินงานต้นแบบ8031และ8032ไม่มี
หน่วยความจ าโปรแกรมภายในการใชง้านจึงตอ้งอาศยัหน่วยความจ าโปรแกรมภายนอก เหมาะกบั
งานพฒันาโปรแกรมหรืองานท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้หน่วยความจ ามาตรฐานภายนอกมากกว่าเช่น
โปรแกรมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ program memory ภายในจะบรรจุไดห้มด 
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2.26 โปรแกรมภายนอก 
   ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ทุกเบอร์ สามารถต่อพ่วงหน่วยความจ าโปรแกรม
ภายนอกได้สูงสุด 64 กิโลไบต์ โดยสามารถก าหนดการเลือกให้ CPU อ่านรหัสค าสั่งจาก
หน่วยความจ าภายในหรือภายนอกไดท่ี้ขาสัญญาณ EA (External Access) โดยขา EA น้ีเป็น
ขาสัญญาณอินพุตชนิดท างานท่ีลอจิกต ่า (active low) ถา้ขาสัญญาณน้ีถูกต่อลงกราวด์จะเป็นการให ้
CPU เลือกอ่านหน่วยความจ าภายในก่อน เม่ือรีจิสเตอร์ช้ีต าแหน่งโปรแกรม Program Counter (PC) 
ท าการอ่านมาถึง address สุดทา้ยของหน่วยความจ าโปรแกรมภายใน address ถดัไปท่ีรีจิสเตอร์ PC 
จะท าการช้ีค่าคือaddress แรกของหน่วยความจ าโปรแกรมภายนอกอตัโนมติั 
 
2.27 จังหวะเวลา (Timing) การติดต่อระหว่าง CPU และหน่วยความจ าโปรแกรมภายนอก 
 

 
 

ภาพท่ี 2.35 จงัหวะเวลาการติดต่อระหวา่ง CPU และหน่วยความจ าโปรแกรมภายนอก 
 

   ช่วงเวลา 1 machine cycle จะเห็นวา่ CPU จะท าการติดต่อกบั program memory เพื่อ fetch 
รหัสค าสั่งถึงสองคร้ังด้วยกนั โดยในช่วงตน้ของการติดต่อกบัหน่วยความจ าภายนอกช่วงกลาง
คาบเวลาของ ALE CPU จะส่งรหสั address ไบตสู์ง (A8 ‟ A15) ออกมาท่ีพอร์ต2 และในช่วงเวลา
ใกลก้นั CPU ก็จะส่งรหสั address ไบตต์ ่า (A0 ‟ A7) ออกมาท่ีพอร์ต0 ในเวลาใกลก้บัขอบขาลง
ของสัญญาณ ALE จากนั้น CPU จะขบัสัญญาณ PSEN เป็นลอจิกต ่า พร้อมกบัท าให้พอร์ต 0 วา่งอยู่
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ในสภาวะ high impedance เพื่อสลบัไปท าหน้าท่ีเป็น data bus เพื่อรอการสุ่มขอ้มูลเขา้ (การ
ออกแบบวงจรมกัใช้ ไอซีแลทช์ภายนอก คา้งสภาวะสัญญาณรหัส address ไบต์ต ่าท่ีรับมาทาง
อินพุตจากพอร์ต0 ไว ้และเอาทพ์ุตของไอซีแลทช์จะต่อกบั address bus 8 บิตล่างของหน่วยความจ า 
program memory ภายนอก) และมกัน าสัญญาณ PSEN ในการ enable หรือควบคุมให้ program 
memory ภายนอก ส่งขอ้มูล (รหสัค าสั่ง) ออกมาทาง data bus เม่ือ program memory ส่งรหสัค าสั่ง
ออกมาแลว้ CPU จะสุ่มอ่านรหสัค าสั่งนั้นเขา้ไป และจะขบัสัญญาณ PSEN และ ALE เป็นลอจิกสูง
อีกคร้ัง จากนั้นในช่วงกลางคาบเวลาสัญญาณ ALE ลูกท่ีสองใน machine cycle เดียวกนั พอร์ต2 จะ
ส่งรหัส address ไบต์สูงของรหัสค าสั่ง หรืออาจเป็น operand ท่ีอยู่ในไบต์ถดัไปของรหัสค าสั่ง
ออกมา ในเวลาใกลเ้คียงกนั ราวขอบขาลงของ ALE พอร์ต0 ก็จะส่งรหสั address ไบตต์ ่าออกมา
เช่นเดียวกนั จากนั้น CPU จะขบัสัญญาณ PSEN เป็นลอจิกต ่า เพื่อติดต่อกบั program memory ให้
ส่งรหัสค าสั่งหรือ operand ออกมาต่อไป (access time ของ EPROM นบัตั้งแต่ไดรั้บสัญญาณ 
enable จนถึงส่งขอ้มูลออกมาท่ี data bus ใชเ้วลาประมาณ 100 ‟ 300 nS 
 
2.28การเช่ือมต่อระหว่างCPUกบัหน่วยความจ าProgramMemoryภายนอก 
   การเช่ือมต่อกบั program memory ส าหรับ MCS-51 จะมีพอร์ต0 ท่ีท าหนา้ท่ี address bus 
สลบักบั data bus ซ่ึงแตกต่างไปจากระบบของไมโครโปรเซสเซอร์อยา่ง Z-80 ท่ีมี address bus แยก
ต่างหากจาก data bus ดงันั้นในระบบของ MCS-51 จึงตอ้งอาศยัไอซีแลทช์ ซ่ึงใชส้ าหรับคงค่า
addressไบตต์ ่าไว ้
    จ านวนเส้นสัญญาณท่ีใชเ้ป็น address bus สามารถค านวณไดจ้ากขนาดของหน่วยความจ าท่ี
น ามาต่อในระบบ ยกตวัอยา่งเช่น หน่วยความจ า EPROM เบอร์ 2764 ตวัเลขสองหลกัทา้ย 64 มี
ความหมายวา่เป็น EPROM ท่ีมีจ  านวนบิตของขอ้มูลขนาด 64 กิโลบิต โดยมีบสัขอ้มูลขนาด 8 บิต 
เราจะเรียกขนาดของ EPROM น้ีวา่เป็น 8k x 8 (8 กิโลไบต ์ 8 บิต หรือ 8192 ไบต ์ 8 บิต) โดย
สามารถน าไปค านวนหา address bus ไดด้งัน้ี 

                                                                      
   จ านวนเส้นสัญญาณท่ีเป็น address bus ท่ีตอ้งต่อกบั CPU คือ 13 เส้น (A0 ‟ A12) data bus 8 
เส้น ส่วนเส้นสัญญาณแจง้การติดต่อจะเป็นดงัน้ีคือ ขาเลือกให้ตวั EPROM ท างาน CE (Chip 
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Enable) หรือขาสั่งใหส่้งขอ้มูลออกทาง data bus ของ EPROM OE (Output Enable) ขาใดขาหน่ึงจะ
ต่อลงกราวนด ์ส่วนอีกขาหน่ึงจะต่อกบัขา PSEN ของ CPU 

    นอกจากน้ีเม่ือตอ้งการเพิ่มขนาดของ program memory ให้กบัระบบ (ต่อเพิ่มไดไ้ม่เกิน 64 
กิโลไบต)์ สามารถท าไดโ้ดยการต่อ EPROM จ านวนหลายตวั (ถา้ program memory ท่ีมีใชมี้ความจุ
นอ้ย เช่น 2 k 8k และ 16k) โดยต่อผา่นไอซีถอดรหสัเพื่อท าการ enable ให้ EPROM แต่ละตวั
ท างานอยุ่ในช่วง address ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจากตวัอย่างการต่อดงัรูป จะใช้ไอซี 3 to 8 Line 
Demultiplexer มาประยุกตใ์ชเ้ป็นไอซี decoder เลือก EPROM โดย EPROM เบอร์0 จะถูกติดต่อ
ในช่วง address 0000H ถึง 1FFFH และเบอร์1 ถูกติดต่อในช่วง address 2000H ถึง 3FFFH เบอร์2 
ติดต่อในช่วง 4000H ถึง  5FFFH และเบอร์3 ในช่วง 6000H ถึง  7FFFH 
   ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการต่อ EPROM หลายตวักบั CPU คือ ขา PSEN มีความสามารถในการ
ขบัสัญญาณท่ีจ ากดั ดงันั้นการต่อขา PSEN เขา้กบัขา CE และ OE จ านวนหลายตวัตอ้งเพิ่มไอซี
ประเภท buffer เช่นเบอร์ 74LS244 ในการขบักระแส 
 

 
 
                                  ภาพท่ี 2.36 การเช่ือมต่อระหวา่ง MCS-51 กบั EPROM 
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ภาพท่ี 2.37 MCS-51 Internal RAM 
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2.29  หน่วยความจ าข้อมูลของMCS-51 
 MCS-51สามารถติดต่อกบัหน่วยความจ าขอ้มูลไดส้องลกัษณะคือการติดต่อกบัหน่วยความ- 
จ าขอ้มูลภายในชิพ (internal data memory) และการติดต่อกบัหน่วยความจ าขอ้มูลภายนอก 
(external data memory) การติดต่อหรือเขา้ถึง (access) หน่วยความจ า data memory ภายในชิพ 
สามารถอา้งถึงไดส้องแบบคือ การอา้งถึงโดยตรง (Direct addressing) และการอา้งถึงโดยออ้ม 
(Indirect Addressing) ส่วนการอา้งถึง data memory ภายนอกจะสามารถอา้งถึงโดยออ้มเท่านั้น 
 
 2.30หน่วยความจ าข้อมูล(RAM)ภายในชิพMCS-51 
  MCS-51 มีหน่วยความจ าขอ้มูล (RAM) หรือ data memory ภายในชิพขนาด 128 ไบต ์และ
เฉพาะเบอร์ 8032 8752 และ 8052 จะมีขนาด 256 ไบต ์ โดยหน่วยความจ าขอ้มูลภายในช่วง 128 
ไบตแ์รกนั้น ถูกออกแบบมาใหท้ าหนา้ท่ีเป็นรีจิสเตอร์ใชง้านทัว่ไปและใชเ้ก็บขอ้มูลทัว่ไป หรือการ
เก็บขอ้มูลแบบสแตก็ ส่วนอีก 128 ไบตถ์ดัไปในเบอร์เช่น 8032 จะใชเ้ก็บขอ้มูลทัว่ไปได ้ ซ่ึงโดย
ปกติ address ดงักล่าวจะจองไวส้ าหรับรีจิสเตอร์พิเศษ (Special Function Register) ซ่ึงมีaddressอยู่
ในช่วงดงักล่าวเหมือนกนัแต่จะมีการอา้งถึงเพื่อใชง้านแยกกนัการจดัสรร 
 
2.31หน่วยความจ าภายในทั้งหมดเป็นดังนี้ 
 Address 00H -07H เป็นต าแหน่งของรีจิสเตอร์ใชง้านทัว่ไป จ านวน 8 ตวั คือ R0 ‟ R7 ซ่ึงอยู่
ใน bankล าดบั0(Bank#0) 
 Address 08H -0FH เป็นต าแหน่งของรีจิสเตอร์ใชง้านทัว่ไป จ านวน 8 ตวั คือ R0 ‟ R7 ซ่ึงอยู่
ใน bankล าดบั1(Bank#1) 
 Address 10H -17H เป็นต าแหน่งของรีจิสเตอร์ใชง้านทัว่ไป จ านวน 8 ตวั คือ R0 ‟ R7 ซ่ึงอยู่
ใน bankล าดบั2(Bank#2) 
 Address 18H -1FH เป็นต าแหน่งของรีจิสเตอร์ใชง้านทัว่ไป จ านวน 8 ตวั คือ R0 ‟ R7 ซ่ึงอยู่
ใน bankล าดบั3(Bank#3) 
 โดยรีจิสเตอร์ในแบงกล์ าดบั 0 ถึง 3 สามารถเลือกใชไ้ดค้ราวละ 1 bank เท่านั้น โดยการ
ก าหนดค่าในบิต RS0 และ RS1 ในรีจิสเตอร์ PSW (Program Status Word) ท่ีเป็นรีจิสเตอร์ในกลุ่ม
หนา้ท่ีพิเศษ โดยรีจิสเตอร์ R0 ถึง R7 ในแบงกท่ี์เลือก เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต ซ่ึงใชง้านทัว่ไป 
เช่นใชเ้ก็บขอ้มูลชัว่คราวหรือใชส้ าหรับการโอนยา้ยขอ้มูลออกไปภายนอกเป็นตน้ส่วนพื้นท่ีในช่วง
แบงกอ่ื์นๆ ภายในช่วง 00H ถึง 1FH ซ่ึงไม่ไดถู้กเลือกใชง้านเป็นรีจิสเตอร์ R0-Rเราสามารถ
น ามาใชเ้ก็บขอ้มูลทัว่ไปไดเ้ป็นไบต ์โดยสามารถเขา้ถึงในแบบโดยตรงและโดยออ้มได ้
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   Address 20H ถึง 2FH เป็นต าแหน่งของหน่วยความจ าขอ้มูลภายใน ซ่ึงในแต่ละไบตส์ามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดท้ั้งแบบโดยตรงและโดยออ้ม โดยการเขา้ถึงขอ้มูลโดยตรง (direct addressing) จะ
อาศยัค าสั่งท่ีมีโอเปอแรนดเ์ป็น “direct” และการอา้งถึงโดยออ้มจะใชค้  าสั่งท่ีมีโอเปอแรนดเ์ป็น 
“@Ri” นอกจากน้ีในช่วง addressดงักล่าวทั้ง 16 ไบต ์หรือ 128 บิต ยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลแบบบิต
ได ้(bit addressing) ซ่ึงเป็นการเขา้ถึงขอ้มูลทีละบิต โดยอาศยัค าสั่งท่ีมีโอเปอแรนดเ์ป็น “@bit”  
    Address 30H ถึง 7FH เป็นต าแหน่งท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลทัว่ไป ซ่ึงเรียกวา่ scratch pad area และยงั
สามารถใชเ้ป็นหน่วยความจ าแบบสแต็ก (stack area) โดยมีขนาด 80 ไบต ์การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนน้ี
ท าไดท้ั้งแบบโดยตรงและโดยออ้ม 
 Address 80H ถึง FFH จากท่ีกล่าวในตอนแรก address ช่วงดงักล่าว ปกติจะเป็นต าแหน่งของ
รีจสเตอร์หนา้ท่ีพิเศษ (Special Function Register: SFR) แต่ในบางเบอร์จะมีพื้นท่ีวา่งของ RAM 
เพื่อให้เก็บขอ้มูลทัว่ไปได ้ เช่นเบอร์ 8032 เป็นตน้ การเขา้ถึง RAM ในส่วนน้ีจะตอ้งอา้งโดยออ้ม
ผา่นรีจิสเตอร์ R0 หรือ R1 เท่านั้น โดยค าสั่งท่ีมีโอเปอแรนด์เป็น “@Ri” ส่วนการอา้งถึงขอ้มูล
เฉพาะในรีจิสเตอร์ SFR จะตอ้งอา้งถึงโดยตรง โดยค าสั่งท่ีมีโอเปอแรนด์เป็น “@direct” และ
รีจิสเตอร์ SFR บางตวัยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลในแบบบิตได้ โดยอาศยัค าสั่งท่ีมีโอเปอแรนด์เป็น 
“@bit” 
 
2.32หน่วยความจ าข้อมูล(RAM)ภายนอก 
   MCS-51สามารถติดต่อกบัหน่วยความจ าขอ้มูลภายนอกไดสู้งสุด 64 กิโลไบต ์ เช่นเดียว 
กบัหน่วยความจ าโปรแกรมภายนอก โดย data memory ภายนอกน้ี ไม่สามารถใชเ้ก็บขอ้มูลแบบ
สแตก็แบบ hardware stack ได ้ (โดยอาศยัค าสั่ง PUSH และ POP หรือการด าเนินการเก็บขอ้มูลใน
รีจิสเตอร์ PC เม่ือกระโดดไปท างานในโปรแกรมยอ่ยต่างๆ ) แต่ตอ้งอาศยัการเขียนโปรแกรมเก็บ
ขอ้มูลท่ีตอ้งการไวช้ัว่คราวในRAMภายนอกหรือท่ีเรียกวา่softwarestackแทน 
 
2.33 SPECIALFUNCTIONREGISTER(SFR) 
  รีจิสเตอร์หนา้ท่ีพิเศษ(SFR)เป็นรีจิสเตอร์ส าหรับควบคุมหนา้ท่ีและการท างานของอุป-กรณ์
ต่างๆ หรือพอร์ตของ MCS-51 ทั้งหมด โดยมีต าแหน่งในหน่วยความจ าท่ี 80H ถึง FFH การใชง้าน
รีจิสเตอร์พิเศษสามารถท าไดโ้ดยการระบุช่ือของรีจิสเตอร์ (เฉพาะ Accumulator) หรือต าแหน่งของ
รีจิสเตอร์นั้นโดยรีจิสเตอร์ SFR แสดงดงัตารางท่ี 2.20 
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ตารางท่ี 2.20 รีจิสเตอร์ 

รีจิสเตอร์ รีจิสเตอร์ หน้าที่ 

ACC  ACCUMULATOR 
ท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลท่ีจะส่งใหก้บัหน่วยท างานภายใน 
และเก็บผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างานนั้น 

B B Register 
ใชส้ าหรับท าค าสั่งคูณและหารเลข และเก็บผลลพัธ์ไบต์
บนจากการคูณ หรือเก็บผลลพัธ์ท่ีเป็นเศษจากากรหาร 
และใชเ้ก็บขอ้มูลทัว่ไปได ้

PSW Program Status Word 
ท าหนา้ท่ีบอกถึงแฟลก แสดงสภาวะการท างานต่างๆ 
รวมถึงบิตในการเลือกรีจิสเตอร์แบงก์ 

SP Stack Pointer 

เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต ท าหนา้ท่ีเก็บต าแหน่งของ
หน่วยความจ า data memory ท่ีใชเ้ป็นหน่วยความจ า
สแตก็ ซ่ึงไวเ้ก็บขอ้มูลจากรีจิสเตอร์ต่างๆ หรือค่า 
address ในต าแหน่งถดัไป ซ่ึง CPU ตอ้งกลบัมาท างาน
ภายหลงัจากการท างานในโปรแกรมยอ่ยบริการ
อินเตอร์รัพต ์โดยภายหลงัจากการเร่ิมจ่ายไฟฟ้าหรือรีเซ็ต 
ค่าใน SP จะเป็น 07H 

DPTR 
Data Pointer (DPH และ 
DPL) 

เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 16 บิต ท่ีสามารถแยกการท างานได้
เป็นรีจิสเตอร์ 8 บิต สองตวัคือ DPH และ DPL ซ่ึงใชเ้ก็บ
ค่า address ของหน่วยความจ า program memory หรือ 
data memory ในกรณี CPU ตอ้งการอ่านหรือเขียนขอ้มูล 
(เฉพาะ data memory) โดยค าสั่งเท่านั้น 

P0 Port0 

เป็นพอร์ตท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยความจ าภายนอก โดยส่ง
รหสั address 8 บิตล่าง หรือขอ้มูล 8 บิต เม่ือ CPU 
ตอ้งการ fetch รหสัค าสั่งหรืออ่านเขียนขอ้มูลกบั
หน่วยความจ าภายนอก และยงัสามารถใชง้านเป็นพอร์ต
อินพุตและเอาทพ์ุตไดต้ามปกติ 

P1 Port1 เป็นพอร์ตอินพุตและเอาทพ์ุต 
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ตารางท่ี 2.20 รีจิสเตอร์ (ต่อ) 

รีจิสเตอร์ รีจิสเตอร์ หน้าที่ 

P2 Port2 
ใชส่้งรหสั address 8 บิต ดา้นสูงในขณะ CPU ตอ้งการ
ติดต่อกบัหน่วยความจ าภายนอกในการ fetch รหสัค าสั่ง
หรืออ่านและเขียนขอ้มูล 

P3 Port3 
เป็นพอร์ตอินพุตและเอาทพ์ุต หรือเป็นเส้นสัญญาณ
ส าหรับท าหนา้ท่ีอ่ืน เช่น WR RD INT0 และ INT1 เป็น
ตน้ 

IP Interrupt Priority Register 
ใชจ้ดัล าดบัความส าคญัในการอินเตอร์รัพตจ์ากแหล่ง
ต่างๆ 

IE Interrupt Enable Register ใชป้ฏิเสธหรือยอมรับการอินเตอร์รัพตจ์ากแหล่งต่างๆ 

TMOD 
Timer/Counter Mode 
Control 

ใชก้ าหนดการท างานและเลือกโหมดการท างานของ 
Timer0 และ Timer1 

TCON 
Timer/Counter Control 
Register 

ใชเ้ลือกประเภทสัญญาณการอินเตอร์รัพตภ์ายนอก
รวมถึงการก าหนดการท างานของ Timer0 และ Timer1 
และเป็นแฟลกแสดงสภาวะต่างๆ 

TH0 
Timer/Counter0 (High 
byte) 

เป็นรีจิสเตอร์นบัค่าจ านวนคาบสัญญาณ แบบเพิ่มค่า 
(forward) โดยเป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตส่วนไบตบ์นของ 
Timer0 ขนาด 16 บิต 

TL0 
Timer/Counter0 (Low 
byte) 

เป็นรีจิสเตอร์นบัค่าจ านวนคาบสัญญาณ แบบเพิ่มค่า 
(forward) โดยเป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตส่วนไบตล่์างของ 
Timer0 ขนาด 16 บิต 

TH1 
Timer/Counter1 (High 
byte) 

เป็นรีจิสเตอร์นบัค่าจ านวนคาบสัญญาณ แบบเพิ่มค่า 
(forward) โดยเป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตส่วนไบตบ์นของ 
Timer1 ขนาด 16 บิต 
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ตารางท่ี 2.20 รีจิสเตอร์ (ต่อ) 

รีจิสเตอร์ รีจิสเตอร์ หน้าที่ 

TL1 
Timer/Counter1 (Low 
byte) 

เป็นรีจิสเตอร์นบัค่าจ านวนคาบสัญญาณ แบบเพิ่มค่า 
(forward) โดยเป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตส่วนไบตล่์างของ 
Timer1 ขนาด 16 บิต 

SCON 
Serial Port Control 
register 

ใชก้ าหนดการท างานและควบคุมในการส่งขอ้มูล/รับ
ขอ้มูลอนุกรม ทางพอร์ตอนุกรม 

SBUF Serial Port Buffer 
ใชเ้ก็บขอ้มูลอนุกรมท่ีรับเขา้มา และ/หรือใชใ้นการส่ง
ขอ้มูลอนุกรมเม่ือโอนยา้ยขอ้มูลท่ีจะส่งมายงัรีจิสเตอร์ 
SBUF น้ี 

PCON Power Control Register 

ใชค้วบคุมการท างานของ CPU ในโหมดการท างานแบบ
ประหยดัพลงังาน โดยเม่ืออยูใ่นโหมด Power down 
mode จะเป็นการลดก าลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัส่วนของ
โปรเซสเซอร์ภายในลง แต่ยงัมีก าลงัไฟฟ้าจ่ายใหก้บั
หน่วยความจ า RAM ภายในชิพ โดยตอ้งต่อขา RST 
(Reset) เขา้โดยตรงกบัแหล่งจ่ายไฟ (RAM ภายในจะรับ
ไฟเขา้ทางขา RST) เม่ืออยูใ่น Idle Mode เป็นการสั่งให้
โปรเซสเซอร์หยดุท างานชัว่ขณะ โดยจะกลบัมาอยูใ่น
สภาวะปกติเม่ือท าการ reset หรือเกิดการอินเตอร์รัพต์
อยา่งใดอยา่งหน่ึง นอกจากน้ียงัมีบิตควบคุมการทวคูีณ
อตัราการส่ง/รับ (Baud rate) ขอ้มูลอนุกรมอีกดว้ย 
(Power down และ Idle mode มีเฉพาะเบอร์ท่ีสร้างดว้ย
เทคโนโลย ีCHMOS เท่านั้น เช่น 80C31 และ 80C32 
เป็นตน้) 

TH2 
Timer/Counter2 (High 
byte) 

เป็นรีจิสเตอร์นบัค่าจ านวนคาบสัญญาณ แบบเพิ่มค่า 
(forward) โดยเป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตส่วนไบตบ์นของ 
Timer2 ขนาด 16 บิต 
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ตารางท่ี 2.20 รีจิสเตอร์ (ต่อ) 

รีจิสเตอร์ รีจิสเตอร์ หน้าที่ 

TL2 
Timer/Counter2 (Low 
byte) 

เป็นรีจิสเตอร์นบัค่าจ านวนคาบสัญญาณ แบบเพิ่มค่า 
(forward) โดยเป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตส่วนไบตล่์างของ 
Timer2 ขนาด 16 บิต 

RCAP2H 
Timer2 Reload/Capture 
(High byte) 

ใชเ้ก็บค่าจ านวนนบัเร่ิมตน้ท่ีจะโหลดให ้หรือเก็บจ านวน
คาบสัญญาณท่ีนบัไดท่ี้ capture ออกมากบั Timer2 

RCAP2L  
Timer2 Reload/Capture 
(Low byte) 

ใชเ้ก็บค่าจ านวนนบัเร่ิมตน้ท่ีจะโหลดให ้หรือเก็บจ านวน
คาบสัญญาณท่ีนบัไดท่ี้ capture ออกมากบั Timer2 

T2CON 
Timer/Counter 2 Control 
Register 

ใชค้วบคุมและเลือกโหมดการท างานทั้งหมดท่ีเก่ียวกบั 
Timer2 

หมายเหตุ 
    รีจิสเตอร์ TH2 TL2 RCAP2H RCAP2L และ T2CON มีเฉพาะในไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกลูMCS-51เบอร์8052,8032และ8752เท่านั้น 
   รีจิสเตอร์ท าหนา้ท่ีพิเศษทุกตวัมีขนาด 8 บิต รีจิสเตอร์ DPTR 16 บิต สามารถใชง้านรวมกนั 
16 บิต หรือใชง้านแยกกนัเป็นรีจิสเตอร์ DPH และ DPL ขนาด 8 บิตได ้นอกจากน้ีรีจิสเตอร์ Time0 
Timer1 และ Timer2 ย ังแยกการท างานเป็นรีจิสเตอร์ 8 บิต สองตัวได้เ ช่นกัน 
รีจิสเตอร์นบัโปรแกรม (Program Counter: PC) ไม่อยูใ่นกลุ่มรีจิสเตอร์ท าหนา้ท่ีพิเศษ 
 

2.34 จังหวะเวลา (Timing) การติดต่อระหว่าง CPU และหน่วยความจ า data memory ภายนอก 
 

 
 

ภาพท่ี 2.38 แสดงจงัหวะเวลาการติดต่อระหวา่งCPUและหน่วยความจ า data memory ภายนอก 
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   ช่วงเวลาเร่ิมตน้ของการติดต่อกบัหน่วยความจ า RAM ภายนอก CPU จะส่งรหสั address
ไบตต์ ่า A0 ‟ A7 ออกมาช่วงขอบขาลงของสัญญาณ ALE ในขณะท่ีจะส่งรหสั address ไบตสู์ง A8 
‟ A15 ออกมาท่ีกลางคาบเวลาของสัญญาณ ALE จากนั้น CPU จะขบัสัญญาณ RD (ในการอ่าน
ขอ้มูลจาก RAM ภายนอก) หรือสัญญาณ WR (กรณีเขียนขอ้มูลลงหน่วยความจ า RAM ภายนอก) 
ให้เป็นลอจิกต ่า จากนั้นกรณีอ่านขอ้มูล CPU จะปล่อยให้พอร์ต0 ท าหนา้ท่ีเป็น data bus โดยอยูใ่น
สภาวะ high impedance เพื่อรอสุ่มอ่านขอ้มูลท่ีจะส่งมา ส่วนกรณีส่งขอ้มูลออก CPU จะท าการส่ง
ขอ้มูลท่ีจะเขียนลง RAM โดยเวน้ช่วงเวลาอยูร่ะยะหน่ึงหลงัจากส่งรหสั address ออกมา เพื่อรอให ้
RAM ภายนอกพร้อมท่ีจะรับขอ้มูลเขา้ไปทาง data bus เม่ือ RAMภายนอกไดรั้บขอ้มูลทาง data bus 
แล้ว CPUจะขบัสัญญาณ WR เป็นลอจิกสูงเพื่อเลิกการติดต่อ และกรณีอ่านข้อมูลจาก RAM 
ภายนอก เม่ือ CPU สุ่มอ่านขอ้มูลเขา้มาเสร็จแลว้ ก็จะขบัสัญญาณRDเป็นลอจิกสูงเพื่อส้ินสุดการ
ติดต่อ 
 
2.35 การเช่ือมต่อระหว่างCPUกบัDataMemoryภายนอก 
    การเช่ือมต่อกบั RAM ภายนอก โดยทัว่ไป จะท าเช่นเดียวกบัการติดต่อกบั program memory 
(ROM/EPROM) ภายนอก โดยอาศยัไอซีแลทช์ในการคงค่าสัญญาณ address ให้กบั RAM ภายนอก
ด้วย จ านวนเส้นสัญญาณ address bus สามารถค านวณได้เช่นเดียวกบัการติดต่อกบั program 
memory ภายนอก ตวัเลขสองหลกัทา้ยของเบอร์ RAM จะแสดงถึงจ านวนกิโลบิต เช่น 6264 เป็น 
RAM ขนาด 64 กิโลบิต 62256 เป็น RAM ขนาด 256 กิโลบิต การค านวณหาจ านวนaddressbusท่ี
น ามาต่อกบัCPUกบัRAMสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 

                  จ านวนเส้น             
     จ านวนไบตข์อง     

    
 

 
  ไอซีหน่วยความจ ามาตรฐาน จะมีขา CE (Chip Enable) ส าหรับเลือกให้ชิพไอซีท างาน ขา 
OE (Output Enable) ส าหรับเลือกใหส่้งขอ้มูลออกทาง data bus ขา R/W (Read/Write) ถา้เป็นลอจิก
สูง จะเป็นการบอกให้น าขอ้มูลออกทาง data bus แต่ถา้เป็นลอจิกต ่าจะเป็นการสั่งให้ RAM รับ
ขอ้มูลท่ี data bus เขา้ไป และบนัทึกลงในหน่วยความจ าในต าแหน่งท่ีปรากฏท่ี address bus การต่อ
พ่วงเขา้กบั CPU จะน าขา CE ของ RAM ต่อเขา้กบัขา ALE ของ CPU และ ขา OE ของ RAM ต่อ
เข้ากับขา RD ของ CPU ขา R/W ของ RAM ต่อกับขา WR ของ CPU ตามล าดับ 
เช่นเดียวกบัการเช่ือมต่อกบัหน่วยความจ าโปรแกรม ภายนอก ขา ALE ของ CPU มีความสามารถ
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ในการขบัสัญญาณท่ีจ ากดั การต่อใชง้านกบั RAM หลายตวัอาจตอ้งอาศยัไอซีบฟัเฟอร์เพื่อให้ขบั
กระแสไดม้ากข้ึน 
 
2.36 การใช้งานพอร์ตขนานของไมโครคอนโทรลเลอร์MCS-51 
    มาตรฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีพอร์ตขนานขนาด 
8 บิต อยู ่4 พอร์ต คือพอร์ต 0 ถึงพอร์ต 3 (ในบางรุ่นท่ีผลิตออกมาทีหลงันั้นอาจมีพอร์ตมาก หรือ
นอ้ยกวา่ 4 พอร์ต แลว้แต่การออกแบบจากผูผ้ลิต) ในกรณีท่ีเป็นตวัถงัแบบ PDIP40 พอร์ตต่าง ๆ จะ
มีต าแหน่งขาตามรูปท่ี 1 แต่ละพอร์ตสามารถเขา้ถึงไดใ้นระดบับิต และสามารถเลือกการท างานให้
เป็นพอร์ตอินพุต หรือเอาต์พุตก็ได ้ นอกจากน้ีบางพอร์ตยงัสามารถท าหน้าท่ีพิเศษอ่ืนไดอี้กดงั
รายละเอียด แสดงดงัภาพท่ี 2.39 
 

 
 

ภาพท่ี 2.39 ต าแหน่งพอร์ต 0-3 ในขาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ตามมาตรฐาน 
ตวัถงัแบบ PDIP 

 
   พอร์ต 0 สามารถใชติ้ดต่อกบัขาแอดเดรสไบตต์ ่าของหน่วยความจ าภายนอก (A0-A7) และ
ขาขอ้มูล (D0-D7) ในกรณีต่อหน่วยความจ าภายนอกเพิ่มเติม โครงสร้างภายในของพอร์ต 0 ไม่มี
ความตา้นทาน Pull Up อยู ่ ดงันั้นในการใช้งานเป็นพอร์ตอินพุต/เอาต์พุต จึงตอ้งต่อตวัตา้นทาน 
Pull Up ไวก้บัแหล่งจ่ายไฟดว้ย 
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   พอร์ต 1 พอร์ต P1.0 สามารถใช้เป็นขาอินพุตนับสัญญาณส าหรับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 2 
และพอร์ต P1.1 สามารถใชเ้ป็นขาอินพุตทริกเกอร์ของไทเมอร์ 2  
   พอร์ต 2 สามารถใชติ้ดต่อกบัขาแอดเดรสไบตสู์งของหน่วยความจ าภายนอก (A8-A15) ใน
กรณีต่อหน่วยความจ าภายนอกเพิ่มเติมได ้
   พอร์ต 3  
 P3.0 สามารถใชเ้ป็นขารับขอ้มูล (Rx) ส าหรับการส่ือสารแบบอนุกรม 
  P3.1 สามารถใชเ้ป็นขาส่งขอ้มูล (Tx) ส าหรับการส่ือสารแบบอนุกรม 
  P3.2 สามารถใชเ้ป็นขาอินพุตรับสัญญาณอินเตอร์รัปตจ์ากภายนอกท่ี 0 
  P3.3 สามารถใชเ้ป็นขาอินพุตรับสัญญาณอินเตอร์รัปตจ์ากภายนอกท่ี 1 
  P3.4 สามารถใชเ้ป็นขาอินพุตนบัสัญญาณส าหรับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 0 
  P3.5 สามารถใชเ้ป็นขาอินพุตนบัสัญญาณส าหรับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1 
  P3.6 สามารถใชเ้ป็นขาสัญญาณ WR ในกรณีเช่ือมต่อใชห้น่วยความจ าภายนอก 
  P3.7 สามารถใชเ้ป็นขาสัญญาณ RD ในกรณีเช่ือมต่อใชห้น่วยความจ าภายนอก 
              
2.37 การใช้งานเป็นพอร์ตเอาต์พุต  
   พอร์ตขนานของ MCS-51 สามารถท างานเป็นพอร์ตเอาต์พุตเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
หลากหลาย เช่น LED, 7-Segment, Relay, สเตปเปอร์มอเตอร์, LCD, หรือ IC ฟังก์ชนัพิเศษอ่ืน ๆ 
แต่ละขาของพอร์ตสามารถจ่ายกระแสไดสู้งสุด 10 mA และทุกขารวมกนัในแต่ละพอร์ตไดสู้งสุด 
26 mA จะเห็นไดว้า่พอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นสามารถจ่ายกระแสไดน้อ้ย ดงันั้นในการ
ใช้ง าน เ ป็นพอร์ต เอาต์พุต ท่ีต้อง จ่ ายกระแสมากจะไ ม่สามารถใช้พอ ร์ตของไมโคร - 
คอนโทรลเลอร์ จ่ายกระแสโดยตรงได ้ เพราะจะท าให้พอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์เสียหายได้ 
ดงันั้นในการใชง้านเป็นพอร์ตเอาตพ์ุต และตอ้งจ่ายกระแสมาก ๆ จึงตอ้งใช้ IC บฟัเฟอร์ช่วยขบั
กระแสอีกที 
   การทดลองเราจะใช ้LED เป็นตวัแสดงสถานะของพอร์ต ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นพอร์ตเอาตพ์ุต โดย
ต่อวงจรตามรูปท่ี 2.40 เน่ืองจากเป็นการใชพ้อร์ต 0 เป็นพอร์ตเอาตพ์ุต ซ่ึงภายในพอร์ตไม่มีตวั
ตา้นทาน Pull Up อยู ่ดงันั้นเราจึงตอ้งต่อตวัตา้นทาน Pull Up ไว ้และเน่ืองจากพอร์ตของ MCS-51 
นั้นสามารถจ่ายกระแสไดป้ระมาณ 10mA เท่านั้น เราจึงตอ้งต่อตวัตา้นทานขนาดประมาณ500
โอห์มเพื่อจ ากดักระแสท่ีขบัออกจากพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์  
 การใช้งานเป็นพอร์ตเอาต์พุตนั้นสามารถท าไดโ้ดยเขียนค่าท่ีตอ้งการส่งออกทาง พอร์ต
ขนาน ลงบนพอร์ตโดยตรง จากวงจรในรูปท่ี 2.40 จะเห็นไดว้า่ ถา้พินท่ีพอร์ตมีสถานะ High หรือ



65 
 

เป็นลอจิก “1” ไฟ LED จะติด และ ถา้พินท่ีพอร์ตมีสถานะเป็น Low หรือเป็นลอจิก “0” ไฟ LED 
จะดบั  

 
 

ภาพท่ี 2.40 การใชง้านพอร์ตขนานพอร์ต 0 เป็นพอร์ตเอาตพ์ุต  
 
2.38 การใช้งานเป็นพอร์ตอนิพุต  
     การใชง้านเป็นพอร์ต อินพุต สามารถท าไดโ้ดยการเขียนขอ้มูล “1” ลงไปยงัพอร์ตท่ีตอ้งการ
ใชรั้บขอ้มูล และอ่านค่าจากพอร์ตนั้นมาโดยตรง ในกรณีท่ีสัญญาณอินพุตมาจากสวิตซ์ ตอ้งต่อตวั
ตา้นทาน Pull Up กบัแหล่งจ่ายไฟ 5V ไว ้และต่อสวิตซ์ตามตวัอยา่งในรูปท่ี 2.41 จะเห็นไดว้า่เม่ือ
สวิตซ์อยูใ่นสภาวะปกติพอร์ตจะอยูใ่นสภาวะ High ซ่ึงเป็นลอจิก “1” และในกรณีท่ีสวิตซ์ถูกกด
พอร์ตจะอยูใ่นสภาวะ Low ซ่ึงเป็นลอจิก “0” แสดงดงัภาพท่ี 2.41 
 

 
 

ภาพท่ี 2.41 การใชง้านพอร์ต P1.0 เป็นพอร์ตอินพุตรับสัญญาณจากสวติซ์ 
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   การทดลองใชง้านพอร์ตขนานของไมโครคอนโทรลเลอร์น้ี เราจะใชพ้อร์ต P1.0 เป็นพอร์ต
อินพุตรับสัญญาณจากสวติซ์ และใชพ้อร์ต P0 เป็นพอร์ตเอาตพ์ุตแสดงผลออกทาง LED ซ่ึงไดต่้อ
วงจรตามภาพท่ี2.40และ2.41  
   เม่ือเร่ิมโปรแกรม P0 จะมีค่าเป็น 0x01 ซ่ึงจะท าให ้P0.0 มีสถานะเป็น High และ LED ท่ีต่อ
กบัพอร์ต P0.0 ติด เม่ือสวติซ์ท่ีต่อกบัพอร์ต P1.0 ถูกกดแต่ละคร้ัง พอร์ต P0 จะเปล่ียนสถานะ โดย
เล่ือนบิตท่ีมีสถานะ High ไปยงับิตท่ีสูงกวา่ ท าให ้LED ดวงท่ีติดเล่ือนต าแหน่งทุกคร้ังท่ีสวติซ์ถูก
กด และถา้สวติซ์ถูกกดจนบิตท่ีมีสถานะ High มาอยูท่ี่ P0.7 เม่ือสวิตซ์ถูกกดอีกคร้ัง บิตท่ีมีสถานะ 
High จะกลบัมาอยูท่ี่ P0.1 อีกคร้ัง วนไปอยา่งน้ีเร่ือย ๆ สามารถเขียนโปรแกรมไดต้ามดา้นล่าง 
 

#include <t89c51rd2.h> 
#include <stdio.h> 
void Delay (unsigned int count) // ฟังกช์นัดีเลยเ์พื่อใช้
หน่วงเวลาในขณะท่ีสวิตซ์ถูกกด 
{ 
unsigned int i; 
for (i=0;i<=count;i++); 
} 
void main() 
{ 
P0=0x01; // เขียนค่า 0x01 ลงบนพอร์ต P0 เพื่อให ้P0.0 มี
สถานะเป็น “1” และ LED ท่ีต่ออยูด่ว้ยติด 
P1_0=1; // เขียนขอ้มูล “1” ลงบนพอร์ต P1_0 ซ่ึงจะใชใ้ห้
ท างานเป็นพอร์ตอินพุตจากสวติซ์ 
while(1) 
{ 
if (P1_0==0) // ถา้สวติซ์ท่ี P1.0 ถูกกด 
{ 
if (P0==0x80) // ถา้ LED เล่ือนมาอยู ่Active อยูท่ี่พอร์ต 
P0.7  
P0=0x01; 
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else 
P0=P0<<1; // เล่ือนบิตท่ี Active 
Delay(50000); 
}  
} 
} 
 

   เม่ือสวิตซ์ถูกกดจะตอ้งหน่วงเวลาไมโครคอนโทรเลอร์ช่วงเวลาหน่ึง เน่ืองจากปกติท่ีเรากด
สวิตซ์ จะกดแช่ช่วงเวลาหน่ึงเช่นกนั ถ้าเราไม่หน่วงเวลา ไมโครคอนโทรลเลอร์จะกลบัมา
ตรวจสอบสถานะของพอร์ต P1.0 ซ ้ าอีกคร้ัง และจะท าการเล่ือนบิตของพอร์ต P0 ไปอีกเร่ือย ๆ 
จนกวา่เราจะปล่อยมือจากสวติซ์นัน่เอง  
 
2.39 การใช้งานพอร์ตอนุกรมในไมโครคอนโทรลเลอร์MCS-51 
  มาตรฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 จะมีพอร์ตส่ือสารอนุกรมแบบฟูลดูเพล็กซ์อยู ่
1 พอร์ต อยูท่ี่พอร์ต 3.0(Rx) และ 3.1(Tx) ในกรณีท่ีเป็นตวัถงัแบบ PDIP40 พอร์ตอนุกรมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะอยูใ่นต าแหน่งพิน 10 (Rx) และ 11 (Tx) ตามล าดบั สัญญาณท่ีออกมาจาก
พอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นเป็นสัญญาณระดบั TTL ซ่ึงมีระดบัสัญญาณอยูท่ี่ 0-5V แต่ตาม
มาตรฐานการส่ือสารแบบอนุกรม RS-232 นั้นสัญญาณ logic “0” ตอ้งมีระดบัสัญญาณอยูท่ี่ 3-15 V 
และ logic “1” ตอ้งมีระดบัสัญญาณอยูท่ี่ (-3)-(-15V) ดงันั้นเราจึงตอ้งใชว้งจรแปลงระดบัสัญญาณ
ซ่ึงสามารถใช ้IC MAX232 เป็นตวัปรับระดบัสัญญาณจากระดบั TTL ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ 
RS-232 โดยสามารถต่อวงจรไดต้ามภาพท่ี 2.42 
 

 
 

ภาพท่ี 2.42 วงจรติดต่อผา่นพอร์ตส่ือสารอนุกรม RS-232 
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      การใช้งานพอร์ตอนุกรมของ MCS-51 นั้นเราจ าเป็นตอ้งรู้จกัรีจิสเตอร์พิเศษท่ีใช้ส าหรับ
ควบคุมการรับส่งขอ้มูล ผา่นพอร์ตอนุกรมซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
    รีจิสเตอร์ SBUF (Serial data buffer register) เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต มีแอดแดรสอยูท่ี่
ต  าแหน่ง 99H ของรีจิสเตอร์ฟังก์ชนัพิเศษหรือ SFR (Special Function Register) ท าหนา้ท่ีเป็น
บฟัเฟอร์ส าหรับ การรับ ส่งขอ้มูลผา่นพอร์ตอนุกรม 
    รีจิสเตอร์ SCON (Serial port Control Register) เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต มีแอดเดรสอยูท่ี่
ต  าแหน่ง 98H สามารถเขา้ถึงไดใ้นระดบับิตโดยมีรายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 2.43 
 

 
 
ภาพท่ี 2.43 โครงสร้างรีจิสเตอร์ SCON ซ่ึงใชค้วบคุมการใชง้านพอร์ตส่ือสารอนุกรมของ MCS-51 
 
ตารางท่ี 2.21 SM0-SM1 (Serial port Mode): ใชใ้นการเลือกโหมดการท างานของพอร์ตอนุกรม 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
SM0 SM1 โหมดการท างาน 

0 0 พอร์ตอนุกรมท างานในโหมด 1 
0 1 พอร์ตอนุกรมท างานในโหมด 2 
1 0 พอร์ตอนุกรมท างานในโหมด 3 
1 1 พอร์ตอนุกรมท างานในโหมด 4 

    
 SM2: ใช้ส าหรับเลือกเพื่อก าหนดการท างานและส่ือสารเป็นแบบ มลัติโปรเซสเซอร์ 
(multiprocessor) โดยถา้บิตน้ีเป็น “1” จะเป็นการส่ือสารแบบมลัติโปรเซสเซอร์ 
      REN (Enable serial reception): ใชใ้นการอีนาเบิลการรับขอ้มูลของพอร์ตอนุกรม โดยถา้
ตอ้งการใหพ้อร์ตอนุกรมสามารถรับขอ้มูลดว้ย ตอ้งเซตบิต REN น้ีใหเ้ป็น “1” 
    TB8: ใช้ส าหรับเก็บขอ้มูลบิตท่ี 9 ท่ีตอ้งการส่งไปในการใช้งานพอร์ตอนุกรมในโหมด 2 
และ 3 โดยสามารถเซต และเคลียร์ไดด้ว้ยกระบวนการทางซอฟทแ์วร์ 
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     RB8: ใชส้ าหรับรับขอ้มูลบิตท่ี 9 ท่ีเขา้มา ในการใชง้านพอร์ตอนุกรมในโหมดท่ี 2 และ 3 
โดยสามารถเซต และเคลียร์ไดด้ว้ยกระบวนการทางซอฟทแ์วร์ 
      TI (Transmit Interrupt flag): ใชแ้สดงการเกิดอินเตอร์รัปตเ์ม่ือมีการส่งขอ้มูลออกทางพอร์ต
อนุกรม 
     RI (Receive Interrupt flag): ใชแ้สดงการเกิดอินเตอร์รัปตเ์ม่ือมีการรับขอ้มูลเขา้มาทางพอร์ต
อนุกรม 
    การท างานของพอร์ตอนุกรมใน MCS-51 นั้นมี 4 โหมดดว้ยกนั ในโหมด 0 อตัราการรับส่ง
ขอ้มูลแบบอนุกรมจะข้ึนอยู่กบัความถ่ีคริสตอลท่ีใช้กับไมโคร คอนโทรลเลอร์โดยตรงโดยมี
ความสัมพนัธ์ดงัน้ี 
 

อตัราการรับส่งขอ้มูล = ความถ่ีของคริสตอลท่ีใช/้12   บิต/วนิาที 
 

    ส าหรับ ในการท างานในโหมด 1 เป็นโหมดท่ีรับส่งขอ้มูลคร้ังละ 10 บิต นั้นคือส่งบิตเร่ิมตน้ 
1 บิตมาก่อน ตามดว้ยบิตขอ้มูลขนาด 8 บิต และปิดทา้ยดว้ยบิตจบขอ้มูลอีก 1 บิต อตัราการรับส่ง
ขอ้มูลแบบอนุกรม สามารถเลือกไดจ้าก 2 แหล่งคือ จากการโอเวอร์โฟลวของไทเมอร์ 1 หรือ ไท
เมอร์ 2 ในกรณีใชไ้ทเมอร์ 1 อตัราขอ้มูลจะเป็นไปตามความสัมพนัธ์ดงัน้ี 
อตัราการรับส่งขอ้มูล = ((2^ค่าของบิต SMOD)/32) x ความถ่ีสัญญาณนาฬิกา/{12x[256-(TH1)]}) 
บิต/วนิาที       
 กรณีท่ีใชไ้ทเมอร์ 2 เป็นตวัก าเนิดอตัราขอ้มูล ตอ้งก าหนดบิต RCLK, TCLK และ TR2 ใน
รีจิสเตอร์ T2CON ให้เป็น “1” เพื่อตั้งให้ไทเมอร์ 2 ท างานในโหมดก าเนิดสัญญาณนาฬิกาส าหรับ
การส่ือสารอนุกรม (รายละเอียดดูในหวัขอ้การใชไ้ทเมอร์ของ MCS-51) โดยการรับส่งขอ้มูลของ
พอร์ตอนุกรมท่ีใชจ้ะมีอตัราขอ้มูลดงัน้ี 
 
อตัราการรับส่งขอ้มูล = ความถ่ีสัญญาณนาฬิกา/ (32 x (65536-(RCAP2H, RCAP2L))) บิต/วินาที 

 
  การใช้งานพอร์ตอนุกรมในโหมด 3 เป็นโหมดท่ีรับส่งขอ้มูลทีละ 11 บิต อตัราขอ้มูลนั้น
เท่ากบัการท างานในโหมด 1 
   การส่งขอ้มูลออกทางพอร์ตอนุกรมสามารถท าไดโ้ดยเขียนขอ้มูลท่ีตอ้งการส่งนั้น ลงไปยงั
รีจิสเตอร์ SBUF โดยตอ้งเคลียร์บิต TI ให้เป็น “0” ก่อนทุกคร้ัง เม่ือเขียนขอ้มูลลงรีจิสเตอร์ SBUF 
เรียบร้อยแลว้ บิต TI จะถูกเซตใหเ้ป็น “1” อตัโนมติั เพื่อแจง้ใหท้ราบวา่การส่งขอ้มูลออกทางพอร์ต
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อนุกรมนั้นเรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีพฒันาดว้ย Keil ซ่ึงเป็นภาษา C สามารถใชฟั้งก์ชนัprintfเพื่อส่ง
ขอ้ความออกทางพอร์ตอนุกรมไดโ้ดยตรง   
   การรับขอ้มูลจากพอร์ตอนุกรมสามารถท าไดโ้ดยตรวจสอบว่าบิต RI นั้นเกิดการเซตข้ึน
หรือไม่ ถา้มีการเซตข้ึนเป็น “1” แสดงวา่มีขอ้มูลเขา้มาทางพอร์ตอนุกรม เราสามารถอ่านขอ้มูลนั้น
จากรีจิสเตอร์SBUFไดท้นัที 
     ตวัอย่างการใชง้านพอร์ต ตอนุกรมน้ี เป็นการใชง้านในโหมด 1 และใช้ไทเมอร์ 2 ในการ
สร้างสัญญาณนาฬิกาเพื่อให้รับส่งขอ้มูลดว้ยอตัราขอ้มูล 9600 บิต/วินาที การท างานของตวัอยา่งน้ี 
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะรอรับขอ้มูลจากพอร์ตอนุกรม  และเม่ือมีขอ้มูลเขา้มาทางพอร์ตอนุกรม
แลว้ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งขอ้มูลนั้นกลบัไป 2 แบบดว้ยกนั แบบแรกเป็นการส่งโดยการ
เขียนค่าลงในรีจิสเตอร์ SBUF และแบบท่ี 2 เป็นการส่งขอ้มูลโดยการใชฟั้งกช์นั  
 
printf          

#include <t89c51rd2.h> 
#include <stdio.h> 
unsigned char temp; 
Init_Serial() { 
SCON=0x52; // Serial Port working in mode 1   
PCON=0; // Serial port working in normal mode 
T2MOD=0x00; //  
RCAP2H=0xFF; // Set Baud rate to 9600 bps 
RCAP2L=0xC4; // Set Baud rate to 9600 bps 
T2CON=0x34; // Enable Timer2 TR2 = '1' and use overflow of Timer 2 to generate clock 
signal for both Tx & Rx of serial 
} 
void main() 
{ 
Init_Serial(); 
printf ("\nTEST Serial port\n"); 
while(1) { 
if (RI==1) { // Incoming Data from Serial Port 
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temp=SBUF; // Read Incoming Data 
RI=0; // Clear Register RI 
TI=0; // Clear Register TI for transmitting data to Serial Port 
SBUF=temp; // Transmit Data to Serial Port by writing data to register SBUF 
while (TI==0); // Wait for Transmission Complete 
printf("\nGot %c from serial port!\n",temp); // Transmit Data by using prinf Function 
} 
} 
} 
 

     จากโปรแกรมจะเห็นไดว้า่ก่อนการใชง้านพอร์ตอนุกรม ตอ้งก าหนดค่ารีจิสเตอร์ SCON 
เพื่อใหพ้อร์ตอนุกรมท างานในโหมด 1, ก าหนดค่า RCAP2H, RCAP2L เพื่อใหรั้บส่งขอ้มูลดว้ย
อตัราขอ้มูล 9,600 บิต/วินาที (การทดลองน้ีไดใ้ชค้ริสตอลความถ่ี 18.432 Mhz) และก าหนดค่า
รีจิสเตอร์ T2CONใหไ้ทเมอร์ 2 ท างานในโหมดสร้างสัญญาณนาฬิกาส าหรับพอร์ตอนุกรม จากนั้น
จึงค่อยใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์คอยตรวจสอบบิต RI โดยถา้มีขอ้มูลเขา้มาทางพอร์ตอนุกรม บิต 
RI จะเป็น “1” ไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านขอ้มูลท่ีรับเขา้ทางพอร์ตอนุกรมจากรีจิสเตอร์ SBUF 
และเคลียร์บิต RI ใหก้ลบัเป็น “0” จากนั้นจึงส่งขอ้มูลท่ีไดรั้บมากลบัไป 2 แบบ แบบแรกเขียนค่าลง
รีจิสเตอร์ SBUF ซ่ึงตอ้งเคลียร์บิต TI ใหเ้ป็น “0” ก่อน และเม่ือส่งขอ้มูลนั้นกลบัไปแลว้ ตอ้งรอ
จนกวา่รีจิสเตอร์ TI จะเป็น “1” ซ่ึงแสดงวา่การส่งเรียบร้อยแลว้ จากนั้นจึงส่งขอ้มูลแบบท่ี 2 โดยใช้
ฟังกช์นั printf ซ่ึงสามารถส่งขอ้มูลออกไดเ้ป็นประโยคยาว ๆได ้
    การทดลองใชพ้อร์ตอนุกรมของ MCS-51 นั้น เราสามารถใชโ้ปรแกรม HyperTerminal หรือ
โปรแกรมอ่ืนท่ีเป็นโปรแกรมติดต่อพอร์ตอนุกรมของคอมพิวเตอร์ร่วมทดสอบก็ได ้โดยในทดสอบ
ตอ้งเช่ือมต่อ MCS-51 เขา้กบัคอมพิวเตอร์ผา่นทางพอร์ตอนุกรม ในกรณีท่ีใชโ้ปรแกรม 
HyperTerminal ตอ้งสร้าง Connection ใหม่ ตามภาพท่ี 2.44    
 



72 
 

 
 

ภาพท่ี 2.44 การสร้าง Connection ใหม่ดว้ยโปรแกรม HyperTerminal 
 

  การสร้าง Connection ใหม่ตอ้งเลือก Com Port ท่ีเช่ือมต่อกบั MCS-51 ให้ถูกตอ้ง ส าหรับใน
เคร่ืองท่ีใชท้ดสอบน้ีเป็น COM5 ดงัแสดงในภาพท่ี 2.45 
 

 
 

ภาพท่ี 2.45 การเลือกคอมพอร์ตของ HyperTerminal 
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             จากนั้นเลือกอตัราขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามท่ีเราเขียนโปรแกรมใหก้บั MCS-51 ไว ้ซ่ึงในกรณีน้ี
เป็น 9600 bps ดงัแสดงในภาพท่ี 2.46 
 

 
 

ภาพท่ี 2.46 การเลือกอตัราขอ้มูลของการส่ือสารผา่นพอร์ตอนุกรมโดยโปรแกรม Hyper Terminal  
 
  จากนั้นเร่ิมทดสอบไดด้งัในรูปท่ี2.22จะเห็นไดว้า่เม่ือรีเซตการท างานไมโครคอนโทรล-เลอร์
จะส่งขอ้มูล “Test Serial port” ออกมาทางพอร์ตอนุกรมซ่ึงจะแสดงออกมาทาง HyperTerminal 
จากนั้นถา้ผูใ้ชง้านพิมพต์วัอกัษรลงไปท่ีโปรแกรม HyperTerminal จะเป็นการส่งขอ้มูลจาก
คอมพิวเตอร์ออกทางพอร์ตอนุกรมไปยงั MCS-51 เม่ือ MCS-51 ไดรั้บขอ้มูล ก็จะส่งขอ้มูลนั้น
กลบัมาแสดงท่ี HyperTerminal 2 แบบดว้ยกนั แบบแรกคือส่งกลบัโดยการเขียนขอ้มูลนั้นลงท่ี
รีจิสเตอร์ SBUF ซ่ึงจะท าใหต้วัอกัษรท่ีพิมพผ์า่นโปรแกรม HyperTerminal แสดงข้ึนท่ีหนา้จอ อีก
แบบคือการส่งโดยใชฟั้งกช์นั printf ซ่ึงจะท าใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์ส่งขอ้ความแสดงขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากโปรแกรม HyperTerminal     
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รูปท่ี 2.47 การทดสอบการส่ือสารผา่นพอร์ตอนุกรมดว้ยโปรแกรม HyperTerminal 
 

  กรณีท่ีทดลองแลว้โปรแกรม HyperTerminal ไม่แสดงตวัอกัษรออกมา แสดงวา่การเช่ือมต่อ
มีปัญหา ให้ทดสอบโดยการ Loop ปลายสาย Tx, Rx ฝ่ัง MCS-51 เขา้หากนั (ในกรณีท่ีเป็น 
Connector แบบ DB9 Loop pin 2 และ 3 เขา้หากนั) จากนั้นลองพิมพต์วัอกัษรผ่านโปรแกรม 
HyperTerminal ถา้มีตวัอกัษรข้ึน แสดงวา่การเช่ือมต่อระหวา่งคอมพิวเตอร์มายงัปลายสายนั้นปกติ
ดี แต่มีความผิดพลาดข้ึนท่ีฝ่ัง MCS-51 ซ่ึงตอ้งตรวจสอบวงจร และโปรแกรมต่อไป แต่ในกรณีท่ี 
Loop ปลายสายแลว้ พิมพข์อ้ความผา่นโปรแกรม HyperTerminal ไม่ข้ึนแสดงวา่มีความผิดพลาด
ข้ึนทางฝ่ังคอมพิวเตอร์ หรือสายสัญญาณ ในกรณีให้ตรวจสอบสายสัญญาณรวมไปถึงการเลือกใช้
COMPortของคอมพิวเตอร์ในกรณีท่ีทดลองแลว้โปรแกรม HyperTerminal แสดงตวัอกัษรออกมา
เป็นภาษาต่างดาว แสดงวา่ปัญหาเกิดจากอตัราการรับส่งขอ้มูลทั้งทั้ง 2 ฝ่ังไม่ตรงกนั ให้ตรวจสอบ
การค านวณอตัราขอ้มูล และการตั้งอตัราขอ้มูลของโปรแกรม HyperTerminal 
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2.40 RS-232  
 

  
 

ภาพท่ี 2.48 หวั RS 232  
 
  RS-232 ยอ่มาจาก Recommended Standard-232 (มาตรฐานแนะน ารุ่น 232) เป็นมาตรฐาน
การเช่ือมต่อขอ้มูลแบบอนุกรม (Serial Port) ก าหนดโดย  
     EIA (Electronics Industry Association) หรือ สมาคมผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของอเมริก า ใชก้บัการส่ือสารแบบจุดต่อจุด โดยใชส้ายเช่ือมต่อ DB แบบ 25 และ 9 
เข็ม ท่ีไม่ประสานจงัหวะระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัอุปกรณ์ต่อพ่วง มีการท างานแบบสองทางพร้อม
กนั (Full-duplex) โดยอาจใชส้ายสัญญาณอ่ืนร่วมเพื่อท าแฮนด์เชค (Hand-shake) หรือไม่ก็ไดท้ั้งน้ี
มาตรฐาน RS-232 จ ากดัความยาวสายไวท่ี้ 50 ฟุต (หรือประมาณ 15 เมตร) ส าหรับการส่งสัญญาณ
ท่ีความเร็ว 19,200 บิดต่อวนิาที โดยท่ีความยาวสายจะตอ้งสั้นลงถา้ตอ้งการส่ือสารท่ีความเร็วสูงข้ึน 
    RS-232 มีจุดเร่ิมตน้จากความตอ้งการท่ีจะก าหนดมาตรฐานการเช่ือมต่อระหว่างคอมพิว 
เตอร์กบัโมเด็มในสมยันั้น ตวัมาตรฐานจะก าหนดส่ิงท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่ือมต่อน้ีด้วยกนัทั้ง 
หมด4หวัขอ้หลกัๆดว้ยกนัคือ 
 1.คุณสมบติัทางไฟฟ้าของสัญญาณ  
  2.คุณสมบติัทางกลของการเช่ือมต่อซ่ึงหมายถึงตวัคอนเน็คเตอร์นัน่เอง 
  3.หนา้ท่ีการท างานของวงจรส าหรับแลกเปล่ียนขอ้มูล  
  4.มาตรฐานการเช่ือมต่อส าหรับระบบส่ือสารเฉพาะอยา่ง 
            มาตรฐาน RS-232-C เป็นมาตรฐาน RS-232 ท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขจากมาตรฐานเดิม ซ่ึงเรา
อาจคุน้เคยกบัช่ือน้ีมากกวา่ RS-232-A หรือ RS-232-B อนัท่ีจริงแลว้ยงัมีมาตรฐาน RS-232-D ท่ี
ใหม่กวา่ RS-232-C โดยท่ีมีการเพิ่มขอ้ก าหนดของคอนเน็กเตอร์แบบ DB เขา้ไปดว้ย เช่น DB-25 
ซ่ึงในขณะนั้นสิทธิบตัรของตวัคอนเน็คเตอร์แบบน้ีไดห้มดอายุลงพอดี จึงสามารถรวมขอ้ก าหนด
เขา้ไวไ้ด ้ 
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     ลกัษณะโดยทัว่ไปของการเช่ือมต่อขอ้มูลแบบอนุกรมตามมาตรฐาน RS-232 คือเป็นการ
ส่ือสารขอ้มูลแบบจุดต่อจุด ซ่ึงเดิมทีเป็นการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัโมเด็ม ซ่ึงจริงๆ
แลว้ทั้งสองฝ่ังจะเป็นอะไรก็ได ้การล่ือสารเป็นแบบสองทางพร้อมกนั (Full-duplex) โดยอาจใช้
สายสัญญาณอ่ืนร่วมเพื่อท าแฮนด์เชค (Hand-shake) หรือไม่ก็ได ้มาตรฐาน RS-232 จ ากดัความยาว
สายไวท่ี้ 50 ฟุต (หรือประมาณ 15 เมตร) ส าหรับการส่งสัญญาณท่ีความเร็ว 19,200 บิดต่อวินาที 
โดยท่ีความยาวสายจะตอ้งสั้นลงถา้ตอ้งการส่ือสารท่ีความเร็วสูงข้ึน และถา้มีสัญญาณรบกวนมากๆ 
เช่นในโรงงาน หรือบริเวณใกลเ้คร่ืองจกัรท่ีเป็นแบบมีการสวิทช์สัญญาณไฟฟ้าท่ีกระแสสูงๆ ก็จะ
ท าใหต้อ้งมีการลดความเร็วในการส่งสัญญาณลงหรือใชส้ายท่ีสั้นลง 
     มาตรฐานRS-422หรือRS-422-A ถูกก าหนดข้ึนโดยสมาคมผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์หรือ EIA เช่นเดียวกนักบัมาตรฐาน RS-232 โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะแกปั้ญหาเร่ือง
ความยาวของสายส่ือสารโดยใช้การส่ง สัญญาณแบบผลต่าง (Differential) แทนท่ีจะใช้การส่ง
สัญญาณแบบอา้งอิงกบัจุดกราวนด์ (หรือสายดิน) เช่นเดียวกนักบั RS-232 การส่งสัญญาณแบบ 
Differential น้ีช่วยลดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก 2 ปัจจยัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ปัญหาแรงดนักราวนด์ 2 ฝ่ัง
สายไม่เท่ากนั อนัเกิดจากกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในสายกราวนด์ท่ียาวมากๆ ก่อให้เกิดความต่างศกัด์ิ 
และปัญหาสัญญาณรบกวนท่ีเกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้าเหน่ียวน าในสาย โดยหากสายไฟท่ีใช้ถูกตี
เกลียวและวางไวใ้กลก้นัเม่ือมีแรงดนัเหน่ียวน าจะปรากฏแรงดนัรบกวนบนสายทั้งสองเท่าๆ กนั
เป็นผลให้ ตวัรับท่ีอ่านความต่างศกัด์ิระหวา่งสายอ่านขอ้มูลได ้ เช่นเดิม ทั้งสองปัจจยัน้ีเองเป็น
สาเหตุท่ีท าให้ความตา้นทานต่อสัญญาณรบกวนของการส่ือ สารแบบ RS-232 ดอ้ยกว่า RS-422) 
ตามมาตรฐาน RS-422 น้ีจะใชส้ายสัญญาณทั้งหมด 4 เส้น (2 เส้นส าหรับการส่งสัญญาณ และอีก 2 
เส้นส าหรับรับสัญญาณ) และสามารถใชค้วามยาวสายสัญญาณไดถึ้ง 4,000 ฟุต (หรือ 1.2 กม.) ท่ี
ความเร็ว 100,000 บิทต่อวนิาที และการส่ือสารเป็นแบบ 2 ทางพร้อมกนั (Full Duplex) 
     มาตรฐาน RS-485 ก าหนดโดยสมาคมผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ EIA 
เป็นมาตรฐานการเช่ือมต่อสัญญาณแบบอนุกรม (Serial Communication) มีลกัษณะการเช่ือมต่อ
เป็นแบบหลายจุด (Multi-point) หรือ Multi-drop สายสัญญาณท่ีใชมี้ทั้งแบบท่ีเป็น 2 สายและแบบท่ี
เป็น 4 สาย การต่อแบบหลายจุดน้ีท าให้สามารถมองสายสัญญาณเป็นบสัน าสัญญาณได ้(Signal 
Bus) จ านวนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถอยูบ่น RS-485 บสัหน่ึงถูกก าหนดไวท่ี้ 32 ตวั ใน
กรณีท่ีตอ้งการเพิ่มจะตอ้งมีตวัทวนสัญญาณ (Signal Repeater) หรือใช้ตวัส่ง-รับสัญญาณท่ีมี
อิมพีแดนซ์ (ความตา้นทานเสมือน) สูงข้ึน ซ่ึงเราอาจเพิ่มจ านวนจุดเช่ือมต่อข้ึนไดถึ้ง 128 จุด ความ
ยาวของสายสัญญาณตามมาตรฐาน RS-485 น้ีสามารถยาวไดถึ้ง 1.2 กม เช่นเดียวกบัมาตรฐาน RS-
422 แต่การส่ือสารจะเป็นแบบสองทางไม่พร้อมกนั (Half Duplex) มีเพียงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
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ตวัเดียวเท่านั้นท่ีสา มารถส่งสัญญาณออกได ้ณ เวลาหน่ึงๆ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นผูรั้บสัญญาณ หรือ
ผูฟั้ง 
 
2.41 เปรียบเทยีบกันระหว่างUSBกบัRS-232  
  ขอ้ดีขอ้เสียของการใชพ้อร์ตอนุกรม(serialport)/ขนาน(parallelport) 
  -พอร์ตขนานเขียนโปรแกรมรับส่งง่ายและส่งขอ้มูลไดอ้ตัราความเร็วสูง 
  -พอร์ตอนุกรมมีจ านวนเส้นสัญญาณนอ้ยกวา่ ท าให้ประหยดัค่าสายต่างๆ มากกวา่ แต่ ขอ้มูล
หน่ึงชุดจะตอ้งเสียเวลาส่งนานข้ึน (เพราะตอ้งเรียงบิตส่งกนัไป) ปัจจุบนัขอ้เด่นขอ้ดอ้ยดงักล่าว
ไม่ไดเ้ห็นชดั ทั้งน้ีเพราะพอร์ตอนุกรมความเร็วสูงมีแลว้(USB) ในขณะท่ีพอร์ตอนุกรมเก่าๆ เองยงั
ตอ้งมีสายควบคุมมากมาย (acknowledgebusมาก)  
 
2.42 ข้อดีของ USB 
    ระบบ USB นั้นนบัวา่เป็นระบบท่ีทนัสมยั เน่ืองจากรองรับอุปกรณ์ไดม้ากข้ึน และ ง่ายต่อ
การติดตั้ง มีความสามารถรองรับ Plug & Play ซ่ึงมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
  „ สามารถลดขอ้จ ากดัในการต่ออุปกรณ์พว่งไดม้ากข้ึนถึง 127 ช้ิน 
  „ ขยายอุปกรณ์มาตรฐานดว้ยไดรเวอร์มาตรฐานได ้
  „ สามารถจ่ายไฟฟ้าขนาด 5 Volt ใหแ้ก่อุปกรณ์ท่ีต่อพว่งกบั USB 
  „ "Hot Swapping" สนบัสนุนการต่อ ,ถอดออก และรีเซต อุปกรณ์ท่ีติดต่ออยูโ่ดยไม่ตอ้ง 
Reset เคร่ือง Computer 
  „ สามารถส่งถ่ายขอ้มูลไดสู้งสุดถึง 1.5 Mbit/Sec และ 12 Mbit สัญญาณเสียง และสัญญาณ
ภาพ 
  „ ลดจ านวนสายเคเบิล ท การเช่ือมต่อนั้นก็ง่ายเน่ืองจากสายสัญญาณมีแค่ 4 สายสัญญาณ คือ 
V+ , D+, D- และ V- โดยสายสัญญาณขอ้มูล (D+ และ D-)นั้นจะเป็นแบบ Twist pair 
  „ สายเคเบิลนั้นสามารถนั้นสามารถยาวไดถึ้ง 5 เมตร 
  „ มีระบบ Suspend เพื่อช่วยในการประหยดัพลงังาน 
  „ มีการก าหนดค่าต าแหน่งแอดเดรสของ อุปกรณ์ต่างๆ โดยอตัโนมติั 
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2.43 การใช้งานพอร์ตอนุกรม RS232 
     

 
 

ภาพท่ี 2.49 พอร์ตอนุกรม RS232 
 

   การส่ือสารแบบอนุกรม นบัวา่มีความส าคญั ต่อการใชง้าน ไมโครคอนโทรลเลอร์มาก เพราะ
สามารถใช้แป้นพิมพ ์และจอภาพของ PC เป็น อินพุต และ เอาต์พุต ในการติดต่อ หรือ ควบคุม 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ดว้ยสัญญาณอยา่งนอ้ย เพียง 3 เส้นเท่านั้น คือ 
  - สายส่งสัญญาณ TX 
  - สายรับสัญญาณ RX 
  - สาย GND  
    โดยปกติพอร์ตอนุกรม RS-232C จะสามารถต่อสายไดย้าว 50 ฟุตโดยประมาณ ข้ึนอยู่กบั 
ชนิดของ สายสัญญาณ, ระยะทาง, และ ปริมาณ สัญญาณ รบกวน                  

  
 

    

  

  

  

  
 

ภาพท่ี 2.50 พอร์ตอนุกรมของ PC 
DB9 ตวัผู ้(Male) 

 
ภาพท่ี 2.51 พอร์ตอนุกรมของอุปกรณ์  

ภายนอกDB9 ตวัเมีย (Female)  
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  -พอร์ตอนุกรมของ PC จะเป็นคอนเน็คเตอร์แบบ DB9 ตวัผู ้(Male)  
  -พอร์ตอนุกรม ของอุปกรณ์ภายนอก จะเป็นคอนเน็คเตอร์แบบ DB9 ตวัเมีย(FeMale)  
 
2.44 แสดงการจัดขา ของคอนเน็กเตอร์ อนุกรมแบบ DB9 และหน้าทีก่ารใช้งานต่างๆ 

      

 

 
 

  

  ภาพท่ี 2.52 DB9 ตวัผู ้ดา้นหลงั   

      
 

Pin Description Type 

   1 Data Carrier Detect (DCD) Input 

2 Received Data (RXD) Input 

3 Transmitted Data (TXD) Output 

4 Data Terminal Ready (DTR) Output 

5 Signal Ground (GND) Input 

6 Data Set Ready (DSR) Input 

7 Request To Send (RTS) Output 

8 Clear to Send (CTS) Input 

9 Ring Indicator (RI) Input 
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2.45 การเช่ือมต่ออุปกรณ์อุปกรณ์ภายนอกเข้ากบัคอมพวิเตอร์ด้วยสาย DB9            

          

  

 

  

 

  

          

  
ภาพท่ี 2.53 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอกผา่น 

DB9 แบบ Null modem 
  

ภาพท่ี 2.54 การต่ออุปกรณ์ภายนอกผา่น  
DB9 แบบ 3 เส้น 

  

 
2.46 การท างานของขาสัญญาณ DB9   
 TXD เป็นขาท่ีใชส่้งขอ้มูล 
 RXD เป็นขาท่ีใชรั้บขอ้มูล 
 DTR แสดงสภาวะพอร์ตวา่เปิดใชง้าน ,DSR ตรวจสอบวา่พอร์ต ท่ีติดต่อดว้ย เปิดอยูห่รือไม่ 
 -เม่ือเปิดพอร์ตอนุกรม ขา DTR จะ ON เพื่อใหอุ้ปกรณ์ไดรั้บทราบวา่ตอ้งการติดต่อดว้ย 
 -ในขณะเดียวกนัก็จะตรวจสอบขา DSR วา่อุปกรณ์พร้อมหรือไม่ 
 RTS แสดงสภาวะพอร์ตวา่ตอ้งการส่งขอ้มูล ,CTS ตรวจสอบวา่พอร์ตท่ีติดต่ออยู ่ตอ้งการส่ง 
ขอ้มูลหรือไม่ 
 - ในขณะเดียวกนัก็จะตรวจสอบขา CTS วา่อุปกรณ์ตอ้งการท่ีจะส่งขอ้มูลหรือไม่ 
 GND ขา ground 
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 ระดับสัญญาณของ RS232 
 

 
 

ภาพท่ี 2.55 ระดบัสัญญาณของ RS232C และระดบัสัญญาณของ TTL 
 
 1.สัญญาณรบกวนท่ีเกิดข้ึน ในสายน าสญัญาณ มกัจะมีแรงดนัเป็นบวก เม่ือเทียบกบักราวน์  
   - เพื่อป้องกนัสัญญาณรบกวนน้ี จึงออกแบบแรงดนั ของโลจิก "1" เป็นลบ คืออยูใ่นช่วง -3V 
ถึง -15V  
  2.ส่วนแรงดนั ของโลจิก "0" อยูใ่นช่วง +3V ถึง +15V  
   - และเหตุท่ี ระดบัสัญญาณ ของ RS232 อยูใ่นช่วง +15V ถึง -15V ก็เพื่อใหต่้อสายสัญญาณ
ไปไดไ้กลข้ึน  
            อตัราการส่งข้อมูล (Baud rate)  - คือความเร็วของการรับ-ส่งขอ้มูล เป็นจ านวนบิทต่อวินาที
เช่น 300, 1,200, 2,400, 4,800 , 9,600 ,14,400 ,19,200, 38,400 ,56,000 เป็นตน้     - การเลือกอตัรา
การส่งข้อมูลข้ึนอยู่กับ ชนิดของสายสัญญาณ , ระยะทาง ,และปริมาณสัญญาณรบกวน                    
รูปแบบการส่ือสารแบบอนุกรม     มีดว้ยกนัอยู ่2 แบบ คือแบบซิงโครนสั (Synchronous) และ
แบบอะซิงโครนสั(Asynchronous)            
 



82 
 

 การส่ือสารแบบซิงโครนสั (Synchronous)  
    - การรับส่งขอ้มูล จะมีสัญญาณนาฬิกา ซ่ึงเป็นตวัก าหนด จงัหวะเวลา การส่งขอ้มูล ร่วมอยู่
ดว้ยอีกเส้นหน่ึง ใชคู้่กบัสัญญาณขอ้มูล ตวัอยา่งเช่น การส่งสัญญาณจากคียบ์อร์ด        
     

 
 

ภาพท่ี 2.56 การส่ือสารแบบซิงโครนสั 
 

 การส่ือสารแบบอะซิงโครนสั (Asynchronous)  
   - การรับส่งขอ้มูล โดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้ง มีสัญญาณนาฬิกา ร่วมดว้ย แต่จะใช้ให้ตวัส่ง และ
ตวัรับ มีอตัราส่งขอ้มูล ท่ีเท่ากนั     รูปแบบขอ้มูลแบบอะซิงโครนสั ประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ            

1 บิตเร่ิมตน้ (Start bit) มีขนาด1 บิต   

2 บิตขอ้มูล (Data) มีขนาด 5,6,7 หรือ 8 บิต   

3 บิตตรวจสอบพาริต้ี (Parity bit) มีขนาด 1 บิตหรือไม่มี   

4 บิตหยดุ (Stop bit) มีขนาด 1, 1.5, 2 บิต   

 

 
 
                                           ภาพท่ี 2.57 การส่ือสารแบบอะซิงโครนสั 
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    -เม่ือไม่มีการส่งข้อมูล ขา data จะมีสถานะเป็นโลจิก "1" หรือ สถานะหยุดรอ 
(Waitingstage)      
 - เม่ือเร่ิมตน้ส่งขอ้มูลจะให้ขา data เป็นโลจิก "0" เป็นจ านวน 1 บิต เรียกวา่บิตเร่ิมตน้ (Start 
bit)      
  - จากนั้นก็จะเร่ิมตน้ส่งขอ้มูล โดยส่งบิตต ่าไปก่อน (LSB)     
     - แลว้ตามดว้ยพาริต้ีบิต (จะมีหรือไม่ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัการติดตั้งค่า ของทั้งสองฝ่าย)     
    - สุดทา้ยตามดว้ยโลจิก "1" อยา่งนอ้ย 1 บิต ( มีขนาด 1, 1.5, หรือ 2 บิต) เพื่อแสดงวา่ส้ินสุด
ขอ้มูลการรับและส่งขอ้มูลแบบอนุกรมยงัแบ่งออกเป็นลกัษณะการใชง้านได ้3 แบบคือ            

  
 

1) แบบซิมเพลกซ์ (Simplex) เป็นการส่ง หรือรับขอ้มูล แบบทิศทางเดียว เท่านั้น   

  
 

2) แบบฮาลฟ์ดูเพลกซ์ (Half Duplex) เป็นการส่งและรับขอ้มูลแบบสลบักนั    

    3) แบบฟลูดูเพลกซ์ (Full Duplex) สามารถรับ-ส่งขอ้มูลในเวลาเดียวกนัได ้   

    
  

 2.47 RS232(RecommendedStandard232) 
   RS232 คือ มาตรฐานการเช่ือมต่อขอ้มูลแบบ Serial ใชเ้พื่อเพิ่มระยะทางในการส่งขอ้มูล 
แบบ Serial ใหส้ามารถส่งไดร้ะยะทางท่ีมากข้ึนโดยมีการเปล่ียนระดบัแรงดนัของ Logic จากเดิมท่ี
จะอยูใ่นช่วง 0-5 V หรือ 0-3.3 V เป็นช่วง  -15 ถึง 15 V โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 Logic 0 ของ RS232 จะอยูใ่นช่วง 3 ถึง 15V 
  Logic 1 ของ RS232 จะอยูใ่นช่วง -3 ถึง -15V    
 

 
 

ภาพท่ี 2.58 การส่งสัญญาณ Data ของ TTL กบั RS232 
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     จากภาพท่ี 2.58 จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน วา่ทั้ง 2 อยา่ง ส่ง Data เหมือนกนัแต่ ระดบัแรงดนัท่ี
ใชต่้างกนั หากอุปกรณ์เป็น TTL แลว้ ไปต่อกบั RS232 ก็จะเกิดความเสียหายตามมาได ้
 
2.48 ความยาวของสาย และ อตัราความเร็วในการส่งข้อมูล 
 

Baud 
rate 

Maximum cable length 
(ft) 

19200 50 

9600 500 

4800 1000 

2400 3000 

                    
ภาพท่ี 2.59 ความยาวของสายและอตัราความเร็วในการส่งขอ้มูล 

 
2.49 IC MAX 232 
    ภาพท่ี 2.60  เป็น IC ท่ีใชเ้ปล่ียน TTL เป็น RS232 ในฝ่ังส่ง และ เปล่ียน RS232 เป็น TTL ใน
ฝ่ังรับ  
 

 
 

ภาพท่ี 2.60 แสดงการเช่ือมต่อสัญญาณ TTL เป็น RS232 โดยใช ้IC MAX232 
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2.50 วธีิต่อใช้งาน MAX232  
  วงจรน้ีใชก้บั TTL 0-5V เป็น RS 232  
 

 
                                                

ภาพท่ี 2.61 การต่อใชง้าน IC MAX232 
วธีิต่อใช้งานMAX3232   
    วงจรน้ีใชก้บั TTL 0-3.3V เป็น RS 232 นอกจาก MAX3232 ของ MAXIM หรือ TI อาจใช ้
IC ยีห่อ้อ่ืน เช่น ICL3232 ของ Intersil 
 

 
 

ภาพท่ี 2.62 วงจรไอซี MAX3232 ของ MAXIM 
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2.51 ขาของ คอนเน็กเตอร์ DB9  
 

 
 

                                      ภาพท่ี 2.63 แสดงขาของคอนเน็กเตอร์ DB9 
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2.52 การเช่ือมต่อสาย DB9 
  ภาพท่ี 2.64 การเช่ือมต่อสาย DB9 โดยทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.64 แสดงการเช่ือมต่อสาย DB9 โดยทัว่ไป 
 

 TX = เป็นขาส่งขอ้มูล 
  RX = เป็นขารับขอ้มูล 
  RTS = เป็นขาท่ีส่งสถานะไปยงัตวัรับ วา่ตอ้งการส่งขอ้มูล เม่ือตอ้งการส่งขอ้มูล จะ ON จน
กระทั้งส่ง Data ออกทางขา TX จนเสร็จจึงจะ OFF 
  CTS  = เป็นขาท่ีรอรับสถานะ จาก RTS ของอุปกรณ์ท่ีต่ออยูด่ว้ย 
  DTR = เป็นขาท่ีแสดงสถานะวา่ Port นั้นเปิดอยูห่รือไม่  
  DSR = เป็นขาท่ีใชต้รวจเช็ค สถานะ DTR ของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่ออยูด่ว้ย  
  GND = Signal Ground   
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2.53 ตัวอย่างการน าไปใช้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.65 แสดงการต่อใชง้าน พอร์ต RS232 
 

            จากภาพท่ี 2.65 เป็นตวัอยา่งการเช่ือมต่อ Microcontroller (MCU) กบั PC เน่ืองจาก Serial 
Port ของ PC เป็น มาตรฐาน RS232 แต่ MCU เป็น TTL จึงตอ้งใช ้MAX232 ปรับระดบัแรงดนัให้
อยูใ่นระดบัเดียวกนั 
 

 
 

ภาพท่ี 2.66 การติดต่อระหวา่ง MCU 2 ตวั 
 

            จากภาพท่ี 2.66 เป็นการติดต่อกนั ระหวา่ง MCU 2 ตวั สามารถต่อ Rx -> Tx , Tx -> Rx กนั
โดยตรงไดเ้ลยเน่ืองจาก ทั้ง 2 ตวัมีระดบัแรงดนัเป็น TTL เหมือนกนั 
*** MCU ท่ีใชก้นั มี 2 ระดบั คือ 0-5V และ 0-3.3V การต่อดงัรูปตอ้งแน่ใจวา่ MCU ทั้ง 2 ตวัอยูใ่น
ระดบัแรงดนัท่ีเท่ากนั  
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ภาพท่ี 2.67 แสดงการเพิ่มระยะสายเช่ือมต่อสัญญาณ โดยใชไ้อซี MAX232  
 

            ภาพน้ีจะเห็นวา่จะมี MAX 232 ต่อกบั MCU ทั้ง 2 ฝ่ัง วิธีต่อแบบน้ีมีขอ้ดีคือสามารถส่ง
ขอ้มูลผา่นสายไดไ้กลมากข้ึนเน่ืองจาก RS 232 ใชแ้รงดนัในสายสัญญาณสูงท าให้สามารถส่งได้
ไกลกวา่ใช้ TTL และเม่ือ MCU ตวัหน่ึงส่งขอ้มูลมาในรูปแบบ มาตรฐาน RS232 ท าให้อุปกรณ์ 
หรือ MCU อีกตวัก็จะตอ้ง รับ และ ส่ง ขอ้มูล แบบ RS232 ดว้ย 
 
2.54 พร็อกซิมิตีเ้ซนเซอร์ (Proximity Sensor)  
   พร็อกซิมิต้ีเซนเซอร์ (Proximity Sensor) หรือ พร็อกซิมิต้ีสวิตซ์ (Proximity Switch) คือ 
เซนเซอร์ชนิดหน่ึงท่ีสามารถท างานโดยไม่ตอ้งสัมผสักบัช้ินงานหรือวตัถุภายนอก โดยลกัษณะของ
การท างานอาจจะส่งหรือรับพลังงานรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดังต่อไปน้ี คือ สนามแม่เหล็ก 
สนามไฟฟ้า แสง เสียง และ สัญญาณลม ส่วนการน าเซนเซอร์ประเภทน้ีไปใชง้านนั้น ส่วนใหญ่จะ
ใชก้บังานตรวจจบั ต าแหน่ง ระดบั ขนาด และรูปร่าง ซ่ึงโดยปกติแลว้จ าน ามาใชแ้ทนลิมิตสวิตซ์ 
(Limit Switch) เน่ืองดว้ยสาเหตุของอายกุารใชง้านและความเร็วในการตรวจจบัวตัถุเป้าหมาย ท าได้
ดีกวา่อุปกรณ์ประเภทสวติซ์ซ่ึงอาศยัหนา้สัมผสัทางกล 
 
2.55 คุณสมบัติของเซนเซอร์ 
  1. สามารถตรวจจบัวตัถุแบบไม่ตอ้งสัมผสั 
  2. สามารถตรวจจบัวตัถุมากกวา่ 10 เมตร 
  3. สามารถตรวจจบัวตัถุไดทุ้กชนิด 
  4. สามารถตรวจจบั สี, ขนาด, ความลึก, ต าแหน่ง, พื้นท่ี, และ อ่ืนๆ 
  5. แสดงการตอบสนองโดยการกระพริบของ LED 
  6. ความละเอียดสูง 
  7. ฝุ่ นละอองจะมีผลต่อความแม่นย  าในการตรวจจบั 
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2.56 ประเภทของพร็อกซิมิตีเ้ซนเซอร์ 
     1.เซนเซอร์แบบเหน่ียวน า (Inductive Sensor) เป็นเซนเซอร์ท่ีท างานโดยอาศยัหลักการ
เปล่ียนแปลงค่าความเหน่ียวน าของขดลวด ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลต่อช้ินงานหรือวตัถุ
ท่ีเป็นโลหะเท่านั้น หรือเรียกกนัทางภาษาเทคนิควา่ ” อินดัก๊ตีฟเซนเซอร์ ” 
   ขอ้เด่นของเซนเซอร์ชนิดน้ี คือ ทนทานและสามารถท างานไดใ้นช่วงอุณหภูมิท่ีกวา้ง (wide 
temperature ranges) สามารถท างานในสภาวะท่ีมีการรบกวนทางแสง (Optical) และเสียง 
(Acoustic) ซ่ึงเทียบเท่ากบัชนิดเก็บประจุ 
      2.เซนเซอร์ชนิดเก็บประจุ (Capacitive Sensor) เซนเซอร์ประเภทน้ีมีโครงสร้างทั้งภายนอก
และภายในคลา้ยกบัแบบเหน่ียวน า การเปล่ียนแปลงของความจุ ซ่ึงเน่ืองมาจากการเคล่ือนท่ีของ
วตัถุชนิดหน่ึงเขา้มาใกลส้นามไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์ เซนเซอร์ชนิดน้ีสามารถตรวจจบัอุปกรณ์ท่ี
ไม่ไดเ้ป็นโลหะได ้และเป็นโลหะได ้
 
2.57หลกัการท างานของเซนเซอร์แบบเหน่ียวน า 
    บริเวณส่วนหวัของเซนเซอร์จะมีสนามแม่เหล็กซ่ึงมีความถ่ีสูง โดยไดรั้บสัญญาณมาจาก
วงจรก าเนิดความถ่ีในกรณีท่ีมีวตัถุหรือช้ินงาน ท่ีเป็นโลหะเขา้มาอยูใ่นบริเวณท่ีสนามแม่-เหล็ก 
สามารถส่งไปถึงจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงค่าความเหน่ียวน า จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าใหเ้กิด
การหน่วงออสซิลเลท (oscillate) ลดลงไป หรือบางทีอาจถึงจุดท่ีหยุดการออสซิลเลท และเม่ือ
น าเอาวตัถุนั้นออกจากบริเวณตรวจจบั วงจรก าเนิดคล่ืนความถ่ีก็เร่ิมตน้การออสซิลเลทใหม่อีกคร้ัง
หน่ึง สภาวะดงักล่าวในขา้งตน้จะถูกแยกแยะไดด้ว้ยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยูภ่ายใน หลงัจากนั้นก็
จะส่งผลไปยงัเอาตพ์ุตวา่ให้ท างานหรือไม่ท างาน โดยทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัชนิดของเอาตพ์ุตวา่เป็นแบบ
ใด เพื่อเป็นการลดจินตนาการในการท าความเขา้ใจการท างานของเซนเซอร์ชนิดน้ีจึงขอ แสดงดว้ย
ภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 2.68 แสดงการท างานของเซนเซอร์ 

http://www.amda.co.th/wp-content/uploads/2011/04/Inductive-Sensor.jpg
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   Sensing Distance (SN) : ระยะท่ีตวัเซนเซอร์สามารถตรวจวตัถุไดซ่ึ้งจะข้ึนอยูก่บัชนิด ขนาด
ของวตัถุและเส้นผ่านศูนยก์ลางของ Sensor ซ่ึงโดยปกติแลว้ ถา้เส้นผ่านศูนยก์ารของตวั Sensor 
ใหญ่ก็ยิง่ท  าใหร้ะยะการตรวจจบัไดไ้กล 
 

 
 

ภาพท่ี 2.69 การตรวจจบัวตัถุของเซนเซอร์ 
 

  Target Material Factor : เป็นค่า Factor โดยประมาณของวตัถุแต่ละชนิด ใชส้ าคูณกบัค่า 
Sensing Distance เพื่อให้ไดค้่าระยะการตรวจจบัท่ีแน่นอนยิ่งข้ึน เม่ือใช ้Inductive Sensor ในการ
ตรวจจบัวตัถุชนิดนั้นๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.70 แสดงค่า Factor ของวตัถุแต่ละชนิด 
 

    Hysteresis : เป็นช่วงหรือยา่นท่ีตวั Sensor จะให้สถานะของ Output เป็น On หรือ Off ซ่ึง
โดยปกติแลว้ในการออกแบบเคร่ืองจกัรต่างๆ ตอ้งค านึงถึงค่าน้ีดว้ยเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าตวั Sensor 
ของเราท่ีติดตั้งไปแลว้นั้นจะสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแน่นอนตลอดเวลา 
 
 

http://www.amda.co.th/wp-content/uploads/2011/04/Sensing-Distance.jpg
http://www.amda.co.th/wp-content/uploads/2011/04/Target-Material-Factor.jpg
http://www.amda.co.th/wp-content/uploads/2011/04/Sensing-Distance.jpg
http://www.amda.co.th/wp-content/uploads/2011/04/Target-Material-Factor.jpg
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ภาพท่ี 2.71 แสดงการติดตั้งตวั Sensor 
 

   Mountable : เป็นรูปแบบในการติดตั้งตวั Sensor ซ่ึงโดยปกติแลว้ตวั Sensor ทั้ง Inductive 
และ Capacitive จะมีรูปแบบในการติดตั้งอยู ่2 ชนิด คือ แบบ Flush Mount และ Non Flush Mount 
โดยมีลกัษณะในการติดตั้งท่ีแตกต่างกนัตามรูป ถา้มีการติดตั้งท่ีผิดวิธีก็อาจจะท าให้การท างานของ
ตวั Sensor ผดิพลาดได ้

 

 
 

ภาพท่ี 2.72 แสดง รูปร่างของตวั Proximity Sensor 
 

2.58 แสงอนิฟราเรด(Infrared)  
    Infrared คือ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีอยูใ่นช่วง 1011 ‟ 1014 เฮิรตซ์ หรือความยาวคล่ืน 
10-3 ‟ 10-6 เมตร เรียกวา่ รังสีอินฟราเรด หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ คล่ืนความถ่ีสั้น (Millimeter 
waves)ซ่ึงจะมีย่านความถ่ีคาบเก่ียวกบัย่านความถ่ีของคล่ืนไมโครเวฟอยู่บา้งวตัถุร้อนจะแผ่รังสี
อินฟราเรดท่ีมีความยาวคล่ืนสั้ นกว่า 10-4 เมตรออกมาประสาทสัมผสัทางผิวหนังของมนุษย์
สามารถรับรังสีอินฟราเรด 

http://www.amda.co.th/wp-content/uploads/2011/04/Hysteresis.jpg
http://www.amda.co.th/wp-content/uploads/2011/04/Hysteresis.jpg
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  รังสีอนิฟราเรด สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
  - เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีอยูใ่นระหวา่งแสงท่ีตามองเห็น 
  - ล าแสงอินฟราเรดเดินทางเป็นเส้นตรง ไม่สามารถผา่นวตัถุทึบแสงและสามารถสะทอ้น
แสงในวสัดุผวิเรียบไดเ้หมือนกบัแสงทัว่ไป 
  - ใชม้ากในการส่ือสารระยะใกล ้เช่น รีโมทคอนโทรลของเคร่ืองรับโทรทศัน์  
  - ปัจจุบนัถูกพฒันาใชใ้นการส่ือสารไร้สาย ส าหรับเครือข่ายเฉพาะบริเวณ 
  - เม่ือใชใ้นการส่ือสารขอ้มูลในเครือข่ายสามารถส่งสัญญาณไดใ้นระยะ 30-80 ฟุต หรือ 10-
30 เมตร 
  - เป็นส่ือท่ีมีช่องสัญญาณกวา้งพอประมาณในระดบัสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัสายยทีูพี 
  - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีช่องส่ือสารอินฟราเรด เรียกวา่ IrDa (Infrared Data Association)
สามารถสั่งงานระยะไกลไดป้ระมาณ1 ‟ 5 เมตร 
  - เป็นระบบส าหรับควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ จากระยะไกล โดยรังสีอินฟราเรด
จะเป็นตวัน าค าสั่งจากเคร่ืองควบคุมไปยงัเคร่ืองรับ 
 
2.59 คุณสมบัติเด่นของ Infrared  
  „ คล่ืนสั้น ทางเดินของแสงเป็นแนวตรง  
  „ ราคาถูก  
  „ ง่ายต่อการผลิต  
  „ ปลอดภยัต่อการดกัสัญญาณ  
  „ ไม่สามารถทะลุผา่นวตัถุ ท าใหส้ามารถติดตั้ง Infrared ในหอ้งท างานติดกนัได ้ 
 ตัวอย่างอุปกรณ์ทีใ่ช้ Infrared  
     1. Remote Control ของโทรทศัน์  
 2. โทรศพัทมื์อถือ  
  3. PDA, Palm 

  4. คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 

  5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มือถือ (Hand held) หรือเคร่ืองขนาดฝ่ามือ (palmtop) 
  6. เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ส าหรับส านกังานบางรุ่น 

  7. เคร่ืองเลเซอร์ในการรักษาโรค 

  8. กลอ้งส่องทางไกล 

 



94 
 

2.60 การใช้งานInfrared  
  ตวัอยา่งการต่อInfraredระหวา่งโทรศพัทมื์อถือกบัคอมพิวเตอร์notebook  
    1. เร่ิมต้นด้วยการเปิดสัญญาณ Intrared จากโทรศัพท์มือถือ โดยทั่วไปจะอยู่เมนู 
Connection ใหเ้ลือกTurnonInfrared  
  2. หลงัจากนั้นวางต าแหน่งของ โทรศพัทมื์อถือในช่องท่ีมีสีแดง ให้ตรงกบัช่องสีแดงของ
ตวั เคร่ืองคอมพิวเตอร์notebook(เพื่อใหก้ารส่งสัญญาณเป็นทางเดียวกนั)  
  3. อุปกรณ์จะเช่ือมเขา้หากนัอตัโนมติั สังเกตุไดว้า่ท่ีหนา้จอคอมพิวเตอร์จะมีหนา้ต่างเปิด
ข้ึนมา เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่มีการเช่ือมต่อกนัแลว้  
     4.เราสามารถcopyไฟลต่์างๆท่ีเราตอ้งการลงเขา้มือถือไดท้นัที 
     5. หลงัจากเลิกใชง้านแลว้ ให ้Turn off Infrared ส าหรับโทรศพัทมื์อถือดว้ย 
 
2.61หลกัการท างานของอนิฟราเรดมีดังนี้  
    1. จดัต าแหน่ง : ในการพิมพไ์ฟลจ์ากโนต้บุค๊ ใหว้างอุปกรณ์นั้น 3 ฟุตจากเคร่ืองพิมพท่ี์เหมาะ 
สมกบั IR ช้ีท่ีพอร์ต IR (หรือท่ีเรียกวา่โฟโตไดโอด) ตรงไปยงัโฟโตไดโอดของเคร่ืองพิมพ ์
  2. ส่ง :พลัส์ของแสงอินฟราเรดจะถูกส่งไปกลบัระหว่างอุปกรณ์สองตวัเพื่อขนถ่ายแพ็กเกต 
ของขอ้มูลท่ีประกอบกนัเป็นแพก็เกตจะถูกส่ือสารดว้ยพลัส์เปิด/ปีดของแสงอินฟราเรด โดยพลัส์จะ
ถูกอ่าน ในรูปของรหสัไบนาร่ี 
 3. รับ : โฟโตไดโอดจะรับแพก็เกต ซ่ึงจะถูกแปรกลบัไปเป็นขอ้มูลอีกคร้ัง เคร่ืองพิมพห์รือพีซี
ในดา้นรับจะประมวลผลขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีใชส้ายเคเบิล 
  4. การขดัขวาง:ถ้ามีวตัถุมาขดัขวางล าของพลัส์ของอินฟราเรด ขณะท่ีขอ้มูลก าลงัถูกส่ง
สัญญาณจะถูกบล็อกอยา่งไรก็ตามอุปกรณ์ดา้นส่งจะรับรู้ขอ้ผดิพลาดและท าการส่งขอ้มูลท่ีขาดหาย 
ไป 
ข้อดี-ข้อเสีย  
  -ขอ้ดีคือสร้างไดง่้ายราคาถูกและมีความปลอดภยัในการส่งขอ้มูลดีกวา่คล่ืนวทิยุ  
  -ขอ้เสียคือไม่สามารถผา่นวตัถุทึบแสงได ้
 



95 

 

 
บทที ่3 

การออกแบบและวธีิด าเนินงาน 
 
3.1 บทน า 
 จากเน้ือหาในทฤษฎีบทท่ี 2 ทางผูจ้ดัท าได้น ามาออกแบบและสร้าง ระบบรักษาความ
ปลอดภยัเพื่อคดักรองการเขา้-ออกในหมู่บา้นจดัสรรดว้ย RFID  
 

 
 

ภาพท่ี 3.1 โฟร์วชาร์ตแสดงขั้นตอนการออกแบบและสร้างระบบรักษาความปลอดภยัเพื่อคดักรอง
การเขา้-ออกในหมู่บา้นจดัสรรดว้ย RFID 
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3.2 แนวคิดและการออกแบบช้ินงาน                          
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 ส่วนประกอบของช้ินงาน 
 
 หลกัการท างานของระบบเม่ือแท็กส์การ์ดท่ีเคร่ืองอ่านขอ้มูล โดยการ์ดแท็กส์จะเป็นแท็กส์
ชนิดพาสซีฟ (Passive Tag) จะไม่มีแบตเตอร่ีอยูภ่ายในหรือไม่จ  าเป็นตอ้งรับแหล่งจ่ายไฟ เพราะจะ
ท างานโดยอาศยัพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดจากการเหน่ียวน าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากตวัอ่านขอ้มูล จากการ
คน้ควา้พบวา่การ์ดแท็ก RFID ชนิดพาสซีฟสามารถส่งขอ้มูลไกลสูงสุดถึง 150 เซนติเมตร แต่ใน
โครงงานน้ีจะใช้ชนิดท่ีสามารถแท็กส์ขอ้มูลได้ในระยะ 5-10 เซนติเมตร ตวัการ์ดแท็กส์จะรับ
พลงังานจากเคร่ืองอ่าน  โดยทุกคนท่ีพกัอาศยัในหมู่บา้นจดัสรรจะตอ้งมีการ์ดเป็นของตวัเองในการ
เข้า-ออกหมู่บา้น ในการ์ดแต่ละตวัจะมีรหัส เพื่อไปดึงข้อมูล รูปถ่าย ช่ือ  ท่ีอยู่ในหมู่บ้าน  รูป
สมาชิกในบา้น  ถา้อยากทราบวา่สมาชิกอยูบ่า้นหลงัไหนก็สามารถคล๊ิกท่ี Map เพื่อดูต าแหน่งบา้น
ได้  ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะมีการบนัทึกเป็นฐานขอ้มูลของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นจดัสรรทุกคนไวใ้น
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คอมพิวเตอร์ เม่ือท าการแท็กส์การ์ดท่ีเคร่ืองอ่าน เคร่ืองแท็กส์จะส่งขอ้มูลในการ์ดให้คอมพิวเตอร์ 
จากนั้นคอมพิวเตอร์จะประมวลผลแลว้แสดงขอ้มูลของสมาชิก ออกมาทางจอคอมพิวเตอร์และท า
การเก็บบนัทึกขอ้มูลการผ่านเขา้-ออก ผา่นโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมภาษา Visual 
Basic น ามาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หลงัจากคอมพิวเตอร์ท าการตรวจเช็คขอ้มูลถูกตอ้ง 
คอมพิวเตอร์จะส่งสัญญาณไปยงัชุดไมโครคอนโทรเลอร์ท่ีควบคุมระบบไมก้ั้นเพื่อเปิดให้เขา้และ
ออก 
 การท างานของไมก้ั้นเม่ือไดรั้บสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ คือไมก้ั้นจะยกข้ึนคา้งไวร้อรถวิ่ง
ผ่าน ในการตรวจจบัรถวิ่งผ่านจะมีอุปกรณ์เซนเซอร์แบบอินฟาเรดท่ีสามารถตรวจจบัวตัถุไดใ้น
ระยะห่าง 150 เซนติเมตร เม่ือรถวิ่งผ่านจนพน้ระยะเซนเซอร์ ประมาณ 3 วินาที ไมก้ั้นจะปิดลง
อตัโนมติั และตวัเซนเซอร์จะเป็นตวัป้องกนัไม่ให้ไมก้ั้นลงก่อน ขณะรถก าลงัแล่นผา่นไมก้ั้น เพื่อ
ป้องกนัความเสียหายต่อรถ   ในกรณีฉุกเฉินไมก้ั้นสามารถควบคุมการเปิด-ปิดไดโ้ดยปุ่มกด เปิด-
ปิด ฉุกเฉิน ภายในป้อมยาม ถา้แท็กส์การ์ดแลว้ไม่มีรถแล่นผา่นภายในเวลา 10 วินาที ไมก้ั้นจะปิด
ลงอติัโนมติัเพื่อรอการแทก็ส์การ์ดคร้ังต่อไป 
 กรณีท่ีเป็นบุคคลภายนอกท่ีจะเขา้มาในหมู่บา้นเจา้หนา้ท่ี รปภ.จะตอ้งแลกบตัรและดูจ านวน
คนในรถ แลว้รปภ.จะให้การ์ด RIFD ส าหรับบุคคลภายนอก  การ์ดท่ีให้จะมีหมายเลขล าดบั   การ
เขา้ เม่ือแท็กส์แลว้กลอ้งท่ีติดตั้งอยูท่ี่ดา้นบนของเคร่ืองอ่านแท็กส์และกลอ้งท่ีติดตั้งอยูท่ี่บริเวณไม้
กั้นจะถ่ายป้ายทะเบียนรถอยู ่      จะท าการถ่ายรูปพร้อมกนัทั้งสองตวั จากนั้นไมก้ั้นจึงจะเปิดให้เขา้
ได ้ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะโชวรู์ปถ่าย ทะเบียนรถของบุคคลภายนอกไว ้แต่การบนัทึก ช่ือ และ
จ านวนบุคคลในรถ จ าเป็นตอ้งใช้ รปภ.ประจ าหมู่บา้นเป็นผูบ้นัทึก หลงัจากนั้นกดปุ่ม บนัทึก เพื่อ
เก็บขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์เป็นขอ้มูลการเขา้     การออก จะตอ้งท าการแทก็ส์การ์ด กลอ้งท่ีติดตั้งอยูท่ี่
ดา้นบนของเคร่ืองอ่านแท็กส์และกลอ้งท่ีติดตั้งอยูท่ี่บริเวณไมก้ั้น ขาออก จะท าการถ่ายภาพอีกคร้ัง
เพื่อบนัทึกเป็นขอ้มูลการออก คอมพิวเตอร์จะโชว์  รูปถ่าย  ขอ้มูลท่ีบนัทึกไวต้อนเขา้ และรูปถ่าย
ตอนออก หมายเลขล าดบัท่ีตรงกบัการ์ดแล้ว รปภ. จะตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ัง ว่า รูปถ่าย ขอ้มูล 
ตรงกนั แลว้คืนบตัรให้บุคคลภายนอก กด บนัทึกขอ้มูล เพื่อบนัทึกขอ้มูลการออกอีกคร้ัง ไมก้ั้นจึง
จะเปิดออก 
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3.3 การท างานแต่ละส่วนของ ระบบรักษาความปลอดภัยเพือ่คัดกรองการเข้า-ออกในหมู่บ้าน
จัดสรรด้วย RFID 
  3.3.1 ผงัการท างานของไมก้ั้น 
 

 
 

ภาพท่ี  3.3 โฟร์วชาร์ตการท างานของไมก้ั้น 
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 3.3.2 ผงัการท างานของส่วนทางเขา้ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.4 โฟร์วชาร์ตการท างานส่วนทางเขา้ 
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 3.3.3 ผงัการท างานส่วนทางออก 
 

 
 

ภาพท่ี 3.5 โฟร์วชาร์ตการท างานส่วนทางออก 
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 จากภาพท่ี 3.3 เป็นโฟร์วชาร์ตแสดงการท างานของไมก้ั้น เร่ิมตน้จะเป็นการรอรับสัญญาณ
จากปุ่มเปิด-ปิดฉุกเฉิน หรือ สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ ส่งให้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ถา้ไม่ไดรั้บ
สัญญาณทั้งสองแหล่งน้ีจะมีการท างานแบบวนลูป เม่ือได้รับสัญญาณจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง 
มอเตอร์จะหมุนยกไมก้ั้นข้ึนจนไมก้ั้นไปถึงต าแหน่งสวิตช์ตรวจจบัการเปิด แสดงวา่ไมก้ั้นไดย้กถึง
ต าแหน่งอยา่งสมบูรณ์แลว้ มอเตอร์จะหยดุหมุน 
 เม่ือมอเตอร์หยุดหมุนแลว้ไมก้ั้นจะยกรอให้รถวิ่งผา่น ตวัตรวจจบัอินฟราเรด ในขณะรถวิ่ง
ผา่นตวัตรวจจบัอินฟราเรดจะท างานส่งสัญญาณเป็น “ 0 ” ไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรม
จะท าการตรวจเช็ควา่ ก าลงัมีรถวิ่งผา่น รอจนตวัตรวจจบัอินฟราเรดส่งสัญญาณเป็น “ 1 ” แสดงวา่
รถได้วิ่งผ่านพน้ตวัตรวจจบัอินฟราเรด หรือไมก้ั้นแล้ว ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้มอเตอร์
หมุนไมก้ั้นลง แต่ถา้ไม่มีรถวิง่ผา่นไมก้ั้นจะยกรอประมาณ 10 วินาทีหลงันั้นไมโครคอนโทรลเลอร์
จะสั่งมอเตอร์หมุนไมก้ั้นลง 
 ในช่วงจงัหวะมอเตอร์หมุนไมก้ั้นลงตวัตรวจจบัอินฟราเรดจะมีการตรวจจบัวา่มีวตัถุไปขวาง
รัศมีการลงของไมก้ั้นหรือไม่คือเม่ือ ตวัตรวจจบัอินฟราเรดมี สถานะเป็น “ 1 ” แสดงวา่ไม่มีวตัถุไป
ขวางการลงของไมก้ั้น มอเตอร์จะหมุนไมก้ั้นลงจนถึงต าแหน่งสวิตช์ตรวจจบัการปิดของไมก้ั้น 
แสดงว่าไมก้ั้นไดปิ้ดอย่างสมบูรณ์แลว้ แต่เม่ือตวัตรวจจบัอินฟราเรดสามารถตรวจจบัวตัถุไดจ้ะ
แสดงสถานะเป็น “ 0 ” มอเตอร์จะหยดุหมุนทนัที และจะรอจนกวา่ ตวัตรวจจบัอินฟราเรดจะแสดง
สถานะเป็น “ 1 ” อีกคร้ัง มอเตอร์จึงจะหมุนต่อไปจนกวา่จะถึงต าแหน่งสวิตช์ตรวจจบัการปิด เม่ือ
ไมก้ั้นลงอยา่งสมบูรณ์แลว้ก็กลบัไปท างานเร่ิมตน้อีกคร้ัง 
 จากภาพท่ี 3.4 เป็นโฟร์วชาร์ตการท างานส่วนทางเขา้ เร่ิมตน้จะเป็นการแยกระหวา่งบุคคล
ภายในหรือบุคคลภายนอก ถ้าเป็นบุคคลภายในก็จะมีการ์ดแท็กส์ท่ีสามารถไปแท็กส์ท่ีตวัอ่าน 
หลงัจากนั้นคอมพิวเตอร์จะเช็คความถูกตอ้งจากฐานขอ้มูล ถา้ไม่ถูกก็จะกลบัไปยงัเร่ิมตน้อีกคร้ัง 
หรือถูกตอ้ง กลอ้งจะถ่ายรูปคนขบั และแสดงท่ีจอคอมพิวเตอร์พร้อมขอ้มูลจากฐานขอ้มูล หลงัจาก
นั้น คอมพิวเตอร์ก็จะส่งสัญญาณใหก้บัชุดไมก้ั้น เพื่อเปิดให้รถผา่น เม่ือรถวิ่งผา่นพน้ไมก้ั้นแลว้ ไม่
กั้นก็จะปิด แลว้ก็กลบัไปเร่ิมตน้ใหม่ 
 ส าหรับบุคคลภายนอกก็จะตอ้งแลกบตัรกบัการ์ดแท็กส์ท่ีป้อมยามก่อน หลงัจากนั้นคนขบัก็
จะแท็กส์การ์ด กลอ้งถ่ายรูปจะถ่ายรูปคนขบักบัป้ายทะเบียนและแสดงออกจอคอมพิวเตอร์เพื่อรอ
ให้ รปภ. กรอกขอ้มูล ช่ือ,นามสกุลและจ านวนคน ของบุคคลภายนอก แลว้ก็บนัทึกขอ้มูล ขอ้มูล
รูปภาพก็จะถูกเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์เป็นขอ้มูลการเขา้ เม่ือมีการบนัทึกขอ้มูลเสร็จ คอมพิวเตอร์จะ
ส่งสัญญาณให้ไมก้ั้นยกข้ึนเพื่อให้รถผ่านแล้วไมก้ั้นปิดเม่ือรถผ่านเสร็จ แล้วกลบัไปเร่ิมตน้การ
ท างานใหม่ 
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 จากภาพท่ี 3.5 เป็นโฟร์วชาร์ตการท างานส่วนทางออก เร่ิมตน้ก็จะเป็นการแยกระหวา่งบุคคล
ภายในและภายนอกเหมือนกบัการเขา้ ในการแทก็ส์การ์ดออกของบุคคลภายนอกนั้นก็จะเหมือนกบั
การเข้า แต่ส าหรับบุคคลภายนอก เม่ือคนขบัแท็กส์การ์ดออก กล้องจะถ่ายรูปคนขบัและป้าย
ทะเบียนรถ แสดงออกจอคอมพิวเตอร์ หลงัจากนั้น คนขบัก็จะแลกบตัรคืนท่ีป้อมยาม รปภ.ประจ า
หมู่บา้นจะตรวจเช็คความถูกตอ้งอีกคร้ัง แลว้กดบนัทึกขอ้มูล 
 3.3.4 การออกแบบมี 2 ส่วน คือ 
    1) ส่วนฮาร์ดแวร์ 
               ก) เคร่ืองอ่านแทก็ส์ RFID 
    ข) เซนเซอร์อินฟราเรด 
                 ค) กลอ้งเวปแคม 4 ตวั 
  ง) ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
            จ) มอเตอร์ยกไมก้ั้น เขา้-ออก 
               ซ) ไฟแสดงสถานะ 
            ฉ) โครงสร้างของตูไ้มก้ั้น 
               2) ส่วนซอฟแวร์ 
 ส่วนซอฟแวร์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ โปรแกรม Visual Basic และไมโครคอนโทรล 
-เลอร์  ส่วนโปรแกรม Visual Basic จะมีฟังกช์ัน่หลกัและฟังกช์ัน่รองดงัน้ี 
  ก) ส่วนการติดต่อกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
   ข) ส่วนการติดต่อกบัเคร่ืองอ่านแทก็ส์ RFID 
          ค) ส่วนการติดต่อกบัฐานขอ้มูล 
 ส่วนฟังก์ชัน่รองจะเป็นฟังก์ชัน่ย่อยๆของแต่ละส่วนของฟังก์ชัน่หลกัเช่น ค าสั่งของเคร่ือง
อ่านแท็กส์ RFID เป็นการตรวจสอบขอ้มูลของสมาชิกและบุคคลภายนอกเม่ือมีการแท็กส์การ์ด
RFIDฟังกช์ัน่ยอ่ยของไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีการอ่านขอ้มูลจากเซนเซอร์ท่ีจะสั่งการให้ไมโคร- 
คอนโทรลเลอร์ท างานตามค าสั่ง เช่น การสั่งใหม้อเตอร์หมุนเพื่อควบคุมไมก้ั้นเปิด-ปิด , เปิด-ปิดไฟ
แสดงสถานะ  
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3.4  อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้ในโครงงาน 
   3.4.1 โมดูล RFID ยีห่อ้ ID-Innovations รุ่น ID-20 

 

 
 

ภาพท่ี 3.6 โมดูล  RFID reader ยีห่อ้ ID-Innovations รุ่น ID-20 
 

   คุณสมบติั 
   - RFID ID-20 ความถ่ี 125 Khz Modulation แบบ ASK  
   - มีสายอากาศในตวั (Built-In Antenna) ระยะ Tag ประมาณ 9-11 cm.  
   - UART TTL Interface (ฺฺBaud Rate Default 9600 bps) ใชง้านง่ายเพียง 3 pin คือ Tx 
(D0) , VCC , GND  
   - ออกแบบมาส าหรับการใชง้านแบบ ASCII 
   - ใชไ้ฟเล้ียงส าหรับบอร์ด 5 Volt 
  ID20 เป็นโมดูล RFID reader (อ่านอยา่งเดียว ไม่สามารถเขียน Tag ได)้  แบบ Built In 
Antenna (ไม่ตอ้งต่อสายอากาศ) ง่ายต่อการเรียนรู้และพฒันา สามารถต่อใชง้านดว้ยไฟ 5 V และ
สามารถดึงขอ้มูลผา่น Serial Port ดว้ย UART TTL Interface (Baud Rate Default 9600 bps) ใชง้าน
ง่ายเพียง 3 pin คือ Tx(D0) , VCC , GND ส่งเขา้มูลไปท่ีขา UART Rx ของ Microcontroller ไดเ้ลย 
หากตอ้งการต่อเขา้กบั Computer จะตอ้งเพิ่มเติมวงจร โดยใช ้IC MAX232 
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ภาพท่ี 3.7 ขาใชง้านของ ID-20 

 

 
 

ภาพท่ี 3.8 วงจรใชง้านของ ID-20 
 

  
ภาพท่ี 3.9 บอร์ดโมดูล RFID reader ต่อลงบอร์ดวงจรและประกอบลงกล่อง 
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 3.4.2 วงจรโมดูลอินฟราเรดเซนเซอร์ของ NPE Pro’s Kit รหสั PK-3046 อินฟราเรดเซนเซอร์
20 เมตร 
 

 
 

ภาพท่ี 3.10 วงจรอินฟราเรดเซนเซอร์ 20 เมตร 

 
ภาพท่ี 3.11 วงจรอินฟราเรดเซนเซอร์ 
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ภาพท่ี 3.12 วงจรอินฟราเรดเซนเซอร์เม่ือประกอบลงกล่อง 
    
  คุณสมบติัของวงจร เป็นวงจรท่ีใช่อินฟราเรดเป็นตวัเซนเซอร์โดยมีระยะทางในการ
เซ็นเซอร์ประมาณ 20 เมตร(ในแบบรับทางตรง) และประมาณ 2 เมตร (ในแบบรับสะทอ้นกลบั) 
สามารถปรับความเร็วให้เหมาะสมกบัวตัถุท่ีผ่านไดท่ี้ VR1 และสามารถปรับการหน่วงเวลาไดท่ี้ 
VR2 โดยหน่วงไดต้ั้งแต่ 5-50 วินาที โดยตวัรับจะใช้ไฟ 12Vdc กินกระแส ประมาณ 60mA. 
ส่วนตวัส่งจะใชไ้ฟ 12Vdc กินกระแสประมาณ 20mA. 
   การท างานของวงจรจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน 
  1.ภาคส่ง จะประกอบไปด้วย  RT1,RT2,RT3,RT4,CT1,CT2,QT1,QT2 ท าหน้าท่ีผลิต
ความถ่ี TONE ไปผสมกบัความถ่ีพาหะ ซ่ึงประกอบไปดว้ย  RT6, RT7, RT8, RT9, CT3, CT4, 
QT4,VRT1 สามารถปรับความถ่ีไดท่ี้ VRT1 โดยจะสร้างความถ่ีประมาณ 32KHz – 60KHz  
  2.ภาครับ เม่ือมีสัญญาณจากภาคส่งเขา้มา IR MODULE จะท าการกรองสัญญาณพาหะทิ้ง
ให้เหลือไวแ้ต่สัญญาณ TONE ผา่น C1 เขา้ U1A โดย C1 จะท าหนา้ท่ีบล็อกไฟ DC ก่อนเขา้ขา 2 
ของ U1A ท าให ้LED D3 ติดผา่น R5 ผา่น VR1,C1 โดย VR1 จะเป็นตวัปรับให้เหมาะสมกบัวตัถุท่ี
ผา่นก่อนเขา้ขา 5 ของ U1B ผา่น D4 เขา้ ขา 10 ของ U1C ออกขา 8 โดยเม่ือสัญญาณเขา้มาจะท า Q1 
ไม่ท างาน P6 จะเป็น Hight และเม่ือไม่มีสัญญาณเขา้มา P6 จะเป็น Low สัญญาณจากขา 8 จะผา่น 
D5 ผา่น R12 เขา้ขา 12 ของ U1D โดย R14,R15,R16,C6 และ VR1 จะท าหนา้ท่ีหน่วงเวลา คือเม่ือ
สัญญาณเป็น Low C6 จะคายประจุออกมาท าใหข้า 12 ของ U1D เป็น Hight คา้งไวจ้น C6 คายประจุ
จนถึงระดบัต ่า แรงดนัท่ีขา 13 ของ U1D ขา 14 ของ U1D จึงจะเป็น Low สามารถปรับการหน่วง
เวลาไดท่ี้ VR2 โดยหน่วงเวลาได ้ตั้งแต่ 5-50 วินาทีสามารถเลือก MODE A ยิงตรง หรือ MODE B 
ยิงสะทอ้นกลบัไดท่ี้ CN1 โดยถา้เลือกไปท่ี MODE A (MODE ยิงตรง)เม่ือไม่มีสัญญาณส่งจาก
ตวัรับมาถึงตวัส่งจะท าให้ Q3 น ากระแสให้รีเลยท์  างานท าให้ LED D8 ติดสว่าง เพื่อแสดง
สถานะการท างานของ LED D8 และเม่ือเลือกไป CN1 ไปท่ี MODE B (MODE ยงิสะทอ้นกลบั) คือ
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เม่ือมีสัญญาณจากตวัรับมาท่ีตวัส่งท าให ้Q2 น ากระแสเม่ือ Q2 น ากระแส ท าให้ Q3 น ากระแส รีเลย์
ก็จะท างานโดย LED D7 จะติดสวา่งเม่ือมีไฟเล้ียงใหก้บัวงจร 
 การต่อใช้งานวงจรในโครงงานน้ีใชก้ารต่อแบบ MODE B (MODE ยิงสะทอ้นกลบั) ใช ้
Output ต่อเข้ากับรีเลย์ โดยขา COM ของ รีเลย์ต่อลงกราวน์ และขา NO ต่อไปยงัชุด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เม่ือมีวตัถุ สัญญาณท่ีไปส่งไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็น “0” ไม่มีวตัถุ
จะเป็น “1” 
 
 3.4.3 กลอ้งเวปแคม รุ่น MDTech MDC-1 
 

 
 

ภาพท่ี 3.13 กลอ้งเวปแคม รุ่น MDTech MDC-1 
 

 คุณสมบติั 
 - ความละเอียด 5 ลา้น pixels  
 - ปรับแสงเองอตัโนมติั 
 - หมุนปรับโฟกสัท่ีหนา้เลนส์ได ้
 - สามารถอดัวีดีโอ และถ่ายภาพน่ิงได ้  
 - สามารถตั้งวางกบัโตะ๊ หรือจอคอมพิวเตอร์ได ้
 - Resolution : 2.0M pixels up to 10.0 M  
 - Frame rate : 30fps  
 - รองรับโปรแกรมแชตทุกโปรแกรม (MSN, Camfrog, Skype ฯลฯ)   
 - สามารถติดตั้งใชง้านกบัโน๊ตบุค๊ หรือคอมพิวเตอร์ท่ีมีกลอ้งอยูแ่ลว้ได ้   
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  - Info noise rate : 48dB  
 - Focus range : 30mm-infinitive  
 - Plug and Play (no drivers required)  
 - Window NT/2000/XP/Vista/7 (32/64 bit) /Mac OS X 
 
 
 3.4.4 มอเตอร์ยกไมก้ั้น 
 

 
 

ภาพท่ี 3.14 มอเตอร์ยกไมก้ั้น 
 

 คุณสมบติั 
 - ใชไ้ฟ 12 โวลท ์2 แอมป์ 
 - ความเร็วในการหมุน 10 รอบต่อนาที 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 3.4.5 ไฟแสดงสถานะไฟเขียว และไฟแดง 
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ภาพท่ี 3.15 หลอดไฟ LED แสดงสถานะไฟเขียว และไฟแดง 
 

3.5  การออกแบบ และสร้างส่วนของฮาร์ดแวร์ 
 จากแนวคิดในการออกแบบ สร้างในส่วนของฮาร์ดแวร์ของระบบรักษาความปลอดภยัเพื่อ
คดักรองการเขา้-ออก ในหมู่บา้นจดัสรรดว้ย RFID ใชห้ลกัการรับขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านการ์ดแท็กส์
โดยผ่านพอร์ตอนุกรม(RX)เพื่อน าขอ้มูลมาประมวลผลในคอมพิวเตอร์แลว้ส่งสัญญาณออกจาก
พอร์ตอนุกรมของคอมพิวเตอร์ (TX) ไปยงัชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อเปิดไมก้ั้น จ านวนพอร์ต 
RS232 ในโครงงานจะใช้ทั้งหมด 2 พอร์ต ซ่ึงมีพอร์ต ของการ์ดแท็กส์เขา้หมู่บา้น 1 พอร์ต และ 
พอร์ตของการ์ดแทก็ส์ออกหมู่บา้น 1 พอร์ตโดยมีการออกแบบดงัน้ี 
 
 3.5.1 การติดต่อคอมพิวเตอร์กบัเคร่ืองอ่านการ์ดแทก็ส์ผา่นพอร์ตอนุกรม 

 
ภาพท่ี 3.16 แสดงการรับสัญญาณจากเคร่ืองอ่านการ์ดแท็กส์ผา่นพอร์ตอนุกรม 
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 จากภาพท่ี 3.16 เป็นการติดต่อผา่นพอร์ตอนุกรมเป็นการรับสัญญาณ ASCII จากตวัอ่านการ์ด
แท็กส์ RFIDไปยงัคอมพิวเตอร์ โดยผ่านวงจรรวม MAX 232 เปล่ียนระดบัสัญญาณ TTL ไปยงั
พอร์ต RS232  
 การท างานจะเป็นการติดต่อระหวา่งโปรแกรมกบัตวัอ่านการ์ดแท็กส์ RFID ซ่ึงโปรแกรมจะ
รับขอ้มูลจาก การ์ดแท็กส์ RFID โดยสัญญาณจะผา่นขา 10 (TX in) และออกขา 7 (TX out) ของ
ไอซี MAX 232 เขา้ขา 2 (RX) ของพอร์ต RS232 ซ่ึงเป็นขารับขอ้มูลของคอมพิวเตอร์ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.17 แสดงวงจรการติดต่อคอมพิวเตอร์กบัโมดูลตวัอ่านการ์ดแทก็ส์ ID-20 
 

 
 

ภาพท่ี 3.18 แสดงขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกในการ์ดแทก็ส์ 
 

   จากภาพท่ี 3.18 เป็นขอ้มูลท่ีถูกบรรจุไวใ้นการ์ดแทก็ส์จะเป็นรหสั ASCII  ดงัน้ี 
   - STX (Start of Text) ASCII Code คือ 2 (1 ไบต)์ บอกจุดเร่ิมตน้ของชุดขอ้มูล เพื่อให้
ดา้นฝ่ังรับรู้วา่เป็นส่วนเร่ิมตน้ในการรับขอ้มูล  
   - DATA ขอ้มูลมีขนาด 10 ไบต ์ 
   - CHECK SUM คือ การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  
   - CR (Carriage Return) ขนาด 1 ไบต ์มี ASCII Code 0D (ฐาน 16) หรือ 13 (ฐาน 10) กด  
Enter นัน่เอง  
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   - LF (Line Feed) ขนาด 1 ไบต ์มี ASCII Code 0A (ฐาน 16) หรือ 10 (ฐาน 10) ... เป็น
การข้ึนบรรทดัใหม่  
   - ETX (End Of Text) ASCII Code คือ 3 (1 ไบต)์ บอกจุดส้ินสุดของชุดขอ้มูลท่ีเรียงกนั
มาแบบอนุกรม (Series)  
  การทดสอบการรับขอ้มูลจากการ์ดแทก็ส์สามารถทดสอบโดยใชโ้ปรแกรม Hyper terminal
ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีมีในวนิโดวอ์ยูแ่ลว้เราสามารถเรียกใชแ้ละท าการ Setting โปรแกรมไดด้งัน้ี  
 3.5.2 การทดสอบการรับขอ้มูลจากการ์ดแทก็ส์โดยใชโ้ปรแกรม Hyper terminal มีขั้นตอน
ดงัน้ี 
  1) เช็คช่องทางการส่ือสารขอ้มูล หรือ Com port เราสามารถดูไดจ้าก Control Panel --> 
System --> Hardware --> Device Manager  ดงัภาพท่ี 3.19 
 

 
 

ภาพท่ี 3.19 แสดงการเช็คช่องทางการส่ือสารขอ้มูลใน Device Manager 
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  2) เปิดโปรแกรม Hyper terminal ไดจ้าก Start --> Programs --> Accessories --> 
Communication --> Hyper Terminal ดงัภาพท่ี 3.20 
 

 
 

ภาพท่ี 3.20 แสดงการเปิดใชง้านโปรแกรม Hyper terminal 
 

 
 

ภาพท่ี 3.21 โปรแกรม Hyper terminal เม่ือเปิดใชง้าน 
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  3) ตั้งช่ือการเช่ือมต่อใหม่ New connection แลว้กด OK ดงัภาพท่ี 3.21 
 

 
 

ภาพท่ี 3.22 แสดงการตั้งช่ือการเช่ือมต่อใหม่ 
 
  4) ตั้งค่าการส่ือสารขอ้มูล หรือ Com port ใหถู้กตอ้ง ตามท่ีเราเช็คไวต้ามขอ้ 3.5.2.1 
แลว้กด OK ดงัภาพท่ี 3.23 

 
 

ภาพท่ี 3.23 แสดงการเลือกช่องการส่ือสาร Comport 
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 5) ตั้งค่าการเช่ือมต่อของพอร์ต ดงัน้ี 
 - Bits per second: 9600 
 - Data bits: 8 
 - Party: None 
 - Stop bits: 1 
 - Flow control: None 
 

 
 

ภาพท่ี 3.24 แสดงการตั้งค่าการเช่ือมต่อ Comport 
 

   6) เม่ือตั้งค่าพอร์ตก็สามารถแทก็ส์การ์ดไดซ่ึ้งขอ้มูลจะแสดงดงัภาพท่ี 3.25 
 

 
 

ภาพท่ี 3.25 แสดงขอ้มูลภายในการ์ดแทก็ส์โดยใชโ้ปรแกรม Hyper terminal 
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3.5.3 การส่งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ไปยงัชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสั่งไมก้ั้นเปิด  
ดงัภาพท่ี 3.26 

 
 

ภาพท่ี 3.26 แสดงการส่งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ไปยงัชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

 สัญญาณจากคอมพิวเตอร์จะส่งออกทางพอร์ตอนุกรม RS232 ขา 3(TX) ไปยงัชุดไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ เป็นการส่งขอ้มูลเป็นตวัอกัษร เป็นรหสั ASCII ออกไปยงัขา TX ของพอร์ต ชุด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ไมก้ั้นทางเขา้ จะส่งเป็น ตวัอกัษร I ทั้งหมด 50 ตวั และส่งไปยงัพอร์ตไมก้ั้น
ขาออก เป็น อกัษร O ทั้งหมด 50 ตวั ในการส่งขอ้มูลไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นสามารถ
ก าหนดเป็นตวัอกัษรอะไรก็ได้ เพราะ การออกแบบโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์จะรับแค่มี
สัญญาณส่งออกมาท่ี ขา TX ของพอร์ตเท่านั้นก็สามารถสั่งใหไ้มก้ั้นเปิดได ้
 

 
 

ภาพท่ี 3.27 แสดงการต่อสัญญาณจากพอร์ต RS232 ไปยงัชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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 เม่ือมีสัญญาณส่งออกมาทางขา 3 (TX) ของพอร์ต RS232 ตวัท่ี1 ไปยงั TR1 จะท าให้ ขา P0.0 
ของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีค่าเป็น “0” ท าให้ไมโครคอนโทรลเลอร์รับรู้ว่ามีสัญญาณส่งมาให้
แล้ว ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งให้ไมก้ั้นขาเขา้เปิดข้ึน และเม่ือมีสัญญาณส่งออกมาทางขา 3 
(TX) ของพอร์ต RS232 ตวัท่ี2 ไปยงั TR2 จะท าให้ ขา P2.0 ของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีค่าเป็น 
“0” ท าใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์รับรู้วา่มีสัญญาณส่งมาใหแ้ลว้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งให้ไม้
กั้นขาออกเปิดข้ึน 
 3.4.5 ส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมการท างานชุดไมก้ั้น 
     

 
 

ภาพท่ี 3.28 แสดงบล๊อกไดอะแกรมของชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการท างานชุดไมก้ั้น 
 

 ส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการท างานชุดไมก้ั้นเปิด-ปิดสามารถแบ่ง
ออกเป็นบล๊อกของแต่ละภาคไดด้งัน้ีคือ 
   1) เซนเซอร์อินฟราเรด ท าหนา้ท่ีในการตรวจจบัการผา่นของรถ และป้องกนั การปิดของ
ไมก้ั้นขณะมีรถจอดขวางไมก้ั้นอยู่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อรถกบัไมก้ั้น การท างานของ 
เซนเซอร์คือเม่ือมีรถผ่านหรือมีว ัตถุมาขวางเซนเซอร์อินฟราเรด Output ท่ี ส่งไปย ัง 
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็น “0” ถา้ไม่มีรถผา่น จะเป็น “1” 
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ภาพท่ี 3.29 แสดงการท างานของเซนเซอร์อินฟราเรดขณะมีวตัถุ Output จะเป็น “0” 
 

 
 

ภาพท่ี 3.30 แสดงการท างานของเซนเซอร์อินฟราเรดขณะไม่มีวตัถุ Output จะเป็น “1” 
 

 
 

ภาพท่ี 3.31 แสดงการส่งสัญญาณจากเซนเซอร์อินฟราเรดไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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   2) สวิทช์เปิด-ปิด ไมก้ั้นฉุกเฉิน เป็นปุ่มกดเปิด-ปิดไมก้ั้นไดโ้ดยไม่ตอ้งรอสัญญาณจาก
คอมพิวเตอร์ สามารถใชใ้นตอนฉุกเฉินหรือใชข้ณะคอมพิวเตอร์เกิดขดัขอ้งได ้ เม่ือกดสวิตช์จะท า
ให้ขา P0.2 (ไมก้ั้นขาเขา้) หรือ P2.2 (ไมก้ั้นขาออก) เป็น “0” เพื่อให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งไม้
กั้นยกข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.32 แสดงการต่อสวิทช์เปิด-ปิดฉุกเฉินกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

  3) ลิมิตสวทิช์ เป็นตวัตรวจจบัวา่ มอเตอร์ไดห้มุนเปิดไมก้ั้นเปิดหรือปิดถึงต าแหน่งแลว้
เพื่อใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์สั่งใหม้อเตอร์หยดุหมุน ดงัภาพท่ี 3.33 
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ภาพท่ี 3.33 แสดงการต่อลิมิตสวทิช์ไมก้ั้นเขา้-ออก หมู่บา้นกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
   4) ชุดขบัหลอดไฟเขียวแดง ท าหนา้ท่ีแสดงสถานะการเปิด-ปิดไมก้ั้น เพื่อส่งสัญญาณให้
รถหยดุหรือผา่นได ้
 

 
 

ภาพท่ี 3.34 แสดงการส่งสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยงัชุดขบัหลอดไฟเขียวและแดง 
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 จากภาพท่ี 3.34  แสดงการท างานของชุดขบัหลอดไฟเขียว แดง ของไมก้ั้นขาเขา้ และขาออก
จะท างานเหมือนกนั ซ่ึงในท่ีน้ีจะอธิบายการท างานของชุดขบัหลอดไฟเขียว แดง ไมก้ั้นขาออก ดัง่
น้ีคือ เม่ือไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งไมก้ั้นยกข้ึน ขา P0.1 จะเป็น “1” ท าให้ TR5 ไดรั้บกระแสไบอสั 
ท าให ้แรงดนัขาคอลเลคเตอร์มีสถานะเป็น “0” ท าให้ TR6 ซ่ึงเป็นแบบชนิด NPN ไม่ไดรั้บกระแส
ไบอสั TR6 จึงไม่มีกระแสไหลผ่านขาคอลเลคเตอร์ลงกราวน์ หลอดไฟสีแดงดบั และท าให้ TR7 
ซ่ึงเป็นแบบชนิด PNP ไดรั้บกระแสไบอสั ท าให้มีกระแสไหลผา่นขาคอลเลคเตอร์ลงกราวน์ ท าให้
หลอดไฟสีเขียวติด ส่วนในขณะไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งไมก้ั้นปิด ขา P0.1 จะเป็น “0” ท าให้ TR5 
ไม่ไดรั้บกระแสไบอสั ท าให ้แรงดนัขาคอลเลคเตอร์มีสถานะเป็น “1” ท าให้ TR6 ซ่ึงเป็นแบบชนิด 
NPN ไดรั้บกระแสไบอสั TR6 จึงมีกระแสไหลผา่นขาคอลเลคเตอร์ลงกราวน์ หลอดไฟสีแดงจะติด 
และท าให้ TR7 ซ่ึงเป็นแบบชนิด PNP ไม่ไดรั้บกระแสไบอสั ท าให้ TR7 ไม่มีกระแสไหลผา่นขา
คอลเลคเตอร์ลงกราวน์ ท าใหห้ลอดไฟสีเขียวดบั 
   5) ชุดขบัมอเตอร์ ท าหนา้ท่ีรับสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสั่งให้มอเตอร์หมุน
ยกไมก้ั้นและหมุนปิดไมก้ั้น  
 

 
 

ภาพท่ี 3.35 แสดงการออกแบบชุดขบัมอเตอร์หมุนเปิด-ปิดไมก้ั้น 
 

 จากภาพท่ี 3.35 แสดงการท างานของวงจรขณะมอเตอร์หยุดหมุน ขา P0.7 และ P0.6 จะส่ง
สัญญาณลอจิก “0” ท าให้ TR1 ,TR2 สั่งไม่ให้ RELAY1 และ RELAY2 ท างาน จึงไม่มีกระแสไหล
ผา่นมอเตอร์  
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ภาพท่ี 3.36 แสดงการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ขณะสั่งชุดขบัมอเตอร์หมุนเปิดไมก้ั้น 
 

 จากภาพท่ี 3.36 แสดงการท างานของวงจรขบัมอเตอร์หมุนเปิดไมก้ั้นข้ึน โดยท่ี ขา P0.7 จะ
ส่งสัญญาณลอจิก “1” และ P0.6 ส่งลอจิก “0”  ท าให้ TR1 ไดรั้บกระแสไบอสั RELAY1 ท างาน 
มอเตอร์มีกระแสไหลเขา้ทางขั้วลบ ท าใหม้อเตอร์หมุนไปทางขวา หรือ หมุนยกไมก้ั้นข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.37 แสดงการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ขณะสั่งชุดขบัมอเตอร์หมุนปิดไมก้ั้น 
 

 จากภาพท่ี 3.37 แสดงการท างานของวงจรขบัมอเตอร์หมุนปิดไมก้ั้นลง โดยท่ี ขา P0.7 จะส่ง
สัญญาณลอจิก “0” และ P0.6 ส่งลอจิก “1”  ท าให้ TR2 ไดรั้บกระแสไบอสั RELAY2 ท างาน 
มอเตอร์มีกระแสไหลเขา้ทางขั้วบวก ท าใหม้อเตอร์หมุนไปทางซา้ย หรือ หมุนไมก้ั้นลง 
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ภาพท่ี 3.38 แสดงวงจรของชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เช่ือมต่อกบัชุดหลอดไฟแสดงสถานะ 
และมอเตอร์ยกไมก้ั้นเขา้ออกหมู่บา้น 
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 3.5.5 การออกแบบโครงสร้างชุดไมก้ั้น 
 

 
 

ภาพท่ี 3.38 แสดงภาพรวมของตูไ้มก้ั้น 
 

 
 

ภาพท่ี 3.39 แสดงภาพแบบตูไ้มก้ั้น 3 มิติ 
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ภาพท่ี 3.40 แสดงภาพแบบตูไ้มก้ั้นดา้นหนา้และหลงั 
 

 
 

ภาพท่ี 3.41 แสดงภาพแบบตูไ้มก้ั้นดา้นบนและดา้นล่าง 
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ภาพท่ี 3.42 แสดงภาพแบบตูไ้มก้ั้นดา้นขา้ง 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.43 แสดงภาพแบบไมก้ั้นท่ีเปิด-ปิดใหร้ถผา่น 
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 3.5.5 ส่วนโปรแกรมบนัทึกขอ้มูล 
 

 
 

ภาพท่ี 3.44 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือเร่ิมเปิดโปรแกรม 
 

 ภาพท่ี 3.44 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือเร่ิมเปิดใชโ้ปรแกรม หนา้แรกของโปรแกรม
จะมีส่วนป้องกนัความปลอดภยั คือจะตอ้งใส่รหัสผ่านเพื่อเขา้สู่ระบบ ดงันั้นผูใ้ช้งานจะตอ้งใส่
รหสัผา่นท่ีช่องใส่รหสัผา่นใหถู้กตอ้ง แลว้กดปุ่ม เขา้สู่ระบบ จึงสามารถใชง้านโปรแกรมได ้

 

 
 

ภาพท่ี 3.45 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายใน 
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 ภาพท่ี 3.45 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายใน หลงัจากใส่รหสัผา่นถูกตอ้ง 
จะสามารถใช้โปรแกรมได้ หน้าต่างท่ีแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์ เป็นเมนูส าหรับบุคคลภายใน
หมู่บ้าน เม่ือบุคคลภายในมีการ แท็กส์การ์ด เขา้-ออก หน้าจอคอมพิวเตอร์จะแสดงรูปถ่ายจาก
ฐานขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ รูปถ่ายบุคคลขณะแท็กส์การ์ด เขา้-ออก รูปถ่ายสมาชิกภายใน
บา้น (รูปถ่ายสมาชิกภายในบา้นสามารถบนัทึกไดไ้ม่เกิน 10 คน) ช่ือ นามสกุล บา้นเลขท่ี ซอย เวลา
ขณะเข้า-ออก เก็บข้อมูลไวใ้นคอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ม แผ่นท่ี เพื่อดูต าแหน่งบ้านได้  เม่ือ
ตอ้งการคน้หาขอ้มูลของสมาชิกภายในหมู่บา้น สามารถใส่ช่ือ หรือบา้นเลขท่ี แลว้กดปุ่ม คน้หา 
คอมพิวเตอร์ก็จะแสดงขอ้มูลออกมา และ มีปุ่ม บนัทึกการเขา้-ออก ท่ีสามารถเขา้ไปดูเวลาการเขา้-
ออก ของสมาชิกคนนั้นได ้

 

. 
 

ภาพท่ี 3.46 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือกดปุ่ม แผนท่ี 
 

 ภาพท่ี 3.46 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือกดปุ่ม แผนท่ี คอมพิวเตอร์จะแสดงต าแหน่ง
บา้นของบุคคลภายใน  
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ภาพท่ี 3.47 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือกดปุ่ม ต าแหน่งบา้น 
 

 ภาพท่ี 3.47 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือกดปุ่ม ต าแหน่งบ้าน แต่ละหลัง 
คอมพิวเตอร์จะสามารถแสดงบา้นเลขท่ีได ้
 

 
 

ภาพท่ี 3.48 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือกดปุ่ม บนัทึกการเขา้-ออก 
 

 ภาพท่ี 3.48 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือกดปุ่ม บนัทึกการเขา้-ออก คอมพิวเตอร์จะ
แสดงบนัทึกการเขา้-ออก เพื่อดูขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์ของแต่ละบุคคล 
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ภาพท่ี 3.49 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก 
 

 ภาพท่ี 3.49 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก เม่ือบุคคลภายนอกแลกบตัร
แลว้จะตอ้งแทก็ส์การ์ด    จากนั้นกลอ้งท่ีติดตั้งอยูบ่นเคร่ืองแท็กส์และท่ีติดตั้งอยูบ่ริเวณไมก้ั้นจะท า
การถ่ายรูปบุคคลและทะเบียนรถพร้อมกนัจากนั้นจอคอมพิวเตอร์จะแสดงรูปถ่ายบุคคล ทะเบียนรถ 
เวลาเข้า-ออกข้ึนมาเพื่อรอให้ รปภ. ภายในหมู่บา้น บนัทึกช่ือและจ านวนบุคคลภายในรถแล้ว
บนัทึกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์อีกคร้ัง 
 

 
 

ภาพท่ี 3.50 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือเลือกปุ่มเมนู บนัทึกการเขา้-ออก 
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 ภาพท่ี 3.50 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือปุ่มเมนู บนัทึกการเขา้-ออก เม่ือตอ้งดูการ
เขา้-ออก สามารถกดปุ่มเมนู บนัทึกการเขา้-ออก คอมพิวเตอร์ก็จะแสดงขอ้มูลการเขา้-ออก ทั้งหมด 
โดยจะแสดงขอ้มูลล่าสุดไวบ้รรทดับนสุด และสามารถพิมพช่ื์อ หรือ วนัท่ี เวลา แลว้กดปุ่ม คน้หา 
เพื่อกรองขอ้มูลได ้ในแต่ละบนัทึกสามารถกดปุ่ม >> เพื่อดูขอ้มูลของบุคคลนั้น 

 

 
 

ภาพท่ี 3.51 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือเลือกปุ่มเมนู ลงทะเบียนและแกไ้ข 
 

 ภาพท่ี 3.51 แสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือเลือกปุ่มเมนู ลงทะเบียนและแกไ้ข เม่ือตอ้งการ
ลงทะเบียนส าหรับบุคคลใหม่ สามารถท าได้โดย ใส่ช่ือ นามสกุล บา้นเลขท่ี ซอย หมายเลขบตัร
ของการ์ดแทก็ส์ รูปถ่ายของเจา้ของบตัรและรูปสมาชิกภายในบา้นใหค้รบถว้น แลว้กดปุ่ม บนัทึก ก็
จะสามารถ เก็บขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูลภายในคอมพิวเตอร์ หรือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลสมาชิกภายใน
หมู่บา้น สามารถใส่ช่ือ หรือบา้นเลขท่ี แลว้กดปุ่ม คน้หา จะสามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้หลงัจากแกไ้ข
เสร็จ ก็กดปุ่ม บนัทึก 
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ภาพท่ี 3.52 การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือกดปุ่ม บนัทึก 
 

 ภาพท่ี 3.52 แสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือกดปุ่ม บนัทึก  หลงัจากท าการลงทะเบียนหรือ
แกไ้ขขอ้มูลเสร็จ แลว้กดปุ่ม บนัทึก เพื่อเก็บขอ้มูล คอมพิวเตอร์จะถามรหสัผา่นอีกคร้ัง เพื่อป้องกนั
คนอ่ืนมาแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เม่ือใส่รหสัผา่นถูกตอ้ง แลว้กดปุ่ม ตกลง หรือ ออก ให้
กดปุ่ม ยกเลิก 
 

 
 

ภาพท่ี 3.53  การแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือใส่รหสัผา่นถูกตอ้ง 
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 ภาพท่ี 3.53  แสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์เม่ือใส่รหสัผา่นถูกตอ้ง แลว้คอมพิวเตอร์ก็จะถาม 
“ท่านตอ้งการบนัทึกขอ้มูลหรือไม่” เพื่อยืนยนัการบนัทึกขอ้มูล ถา้ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลกดปุ่ม ตก
ลง ขอ้มูลก็จะถูกบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์ หรือ ไม่ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลกดปุ่ม ยกเลิก 
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บทที ่4 

ผลการทดลอง 
 
 

4.1 บทน า 
 จากขั้นตอนในการออกแบบ การสร้างวงจรแต่ละส่วนและท าการทดลอง ปรากฏวา่วงจรแต่
ละส่วนสามารถท างานได้ตามขอบเขตท่ีวางไว ้จึงได้ท าการน าวงจรแต่ละส่วนมาประกอบเข้า
ดว้ยกนั ไดท่ี้สามารถใชง้านได ้
 ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดสอบการท างานของระบบรักษาความปลอดภยัและอนุญาตเขา้-
ออกบา้นเฉพาะบุคคล เพื่อหาประสิทธิภาพการท างานและขอ้บกพร่องโดยน ามาทดลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพและความสามารถตามขอบเขตของโครงงานท่ีก าหนดไว ้ท าการทดสอบดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 
4.2 ลักษณะช้ินงานภายนอกของระบบรักษาความปลอกภัยเพื่อคัดกรองการเข้า -ออกในหมู่บ้าน
จัดสรรด้วย RFID 
  จากภาพท่ี 4.1-4.9  ภาพแสดงในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ โดยจะมี ชุดโมดูลเคร่ืองอ่านแท็กส์ 
RFID และกล้องบันทึกภาพ   การ์ด  RFID ส าหรับสมาชิกและบุคคลภายนอก  ชุด
ไมโครคอนโทรลเลอร์และสวิทช์กดเปิด-ปิดกรณีฉุกเฉิน  ชุดไม้กั้นผ่านเข้า-ออก อินฟราเรด
เซนเซอร์ และกลอ้งบนัทึกภาพป้ายทะเบียนรถ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ชุดโมดูลเคร่ืองอ่านแทก็ส์ RFID และกลอ้งบนัทึกภาพบุคคล 
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ภาพท่ี 4.2 การ์ด RFID ส าหรับสมาชิก 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3 การ์ด RFID ส าหรับบุคคลภายนอก 
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ภาพท่ี 4.4 ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์และสวิทชเ์ปิด-ปิดกรณีฉุกเฉินดา้นหนา้ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5 ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์และสวิทชเ์ปิด-ปิดกรณีฉุกเฉินดา้นหลงั 
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ภาพท่ี 4.6 ชุดไมก้ั้นผา่นเขา้-ออก  
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.7 อินฟราเรดเซนเซอร์ตรวจจบัวตัถุ สะทอ้นกลบัระยะ 150 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 4.8 ไฟแสดงสถานะการเขา้-ออก 
 

 
 

ภาพท่ี 4.9 กลอ้งบนัทึกภาพป้ายทะเบียนรถ 
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4.3 การทดสอบการท างานของระบบบันทกึข้อมูลการเข้า-ออกของโปรแกรมบันทกึข้อมูล 
 การทดสอบการท างานของระบบบนัทึกขอ้มูลการเขา้-ออกพร้อมกบัการแทก็ส์การ์ด RFID 
เพื่อบนัทึกเป็นขอ้มูลมีผลการทดสอบดงัน้ี 
 
     4.3.1 ทดสอบชุดโมดูลเคร่ืองอ่านขอ้มูล RFID 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.10 แสดงผลการวดัสัญญาณเม่ือยงัไม่มีการแทก็ส์การ์ด RFID 
 

 ภาพท่ี 4.10 การทดสอบการท างานของเคร่ืองอ่านขอ้มูล RFID เม่ือไม่มีการแทก็ส์การ์ดจะยงั
ไม่มีสัญญาณเขา้มา 
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ภาพท่ี 4.11 แสดงผลการวดัสัญญาณเม่ือมีการแทก็ส์การ์ด RFID 
 ภาพท่ี 4.11 แสดงการวดัสัญญาณเม่ือมีการแทก็ส์การ์ด RFID สัญญาณท่ีออกมาจากตวัอ่าน
แทก็ส์จะเป็นสัญญาณ RS232 และขอ้มูลท่ีออกจะเป็นรหสั ASCII เขา้ท่ีขา RX ของพอร์ต RS 232
เพื่อแสดงรหสัการ์ดแทก็ส์แต่ละใบ 
 
      4.3.2 ทดสอบชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.12 แสดงผลของสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ส่งใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์เปิดไมก้ั้น 
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 ภาพท่ี 4.12 เป็นการส่งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เพื่อส่งใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์ สั่งไมก้ั้น
ใหย้กข้ึน การส่งสัญญาณจะส่งออกทางขา TX ของพอร์ต RS232 เป็นรหสั ASCII จ านวน 1 ชุด  
 
 4.3.3 การลงทะเบียนบนัทึกขอ้มูลของสมาชิก 
 

 
 

ภาพท่ี 4.13 แสดงการลงทะเบียนเพื่อเก็บขอ้มูลของสมาชิก 
 

 ภาพท่ี 4.13 เป็นการลงทะเบียนของสมาชิกโดยท่ีสมาชิกท่ีจะขบัรถยนต์ทุกคนจะต้อง
ลงทะเบียนโดยจะระบุ ช่ือ บา้นเลขท่ี ซอย ท่ีอยูใ่นหมู่บา้นและจ านวนสมาชิกบนัทึกลงคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นฐานขอ้มูลแลว้จะไดรั้บการ์ด RFID ส าหรับสมาชิกโดยเฉพาะ 
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 4.3.1 การทดสอบการบนัทึกขอ้มูลการเขา้-ออกของสมาชิกในหมู่บา้นจดัสรร 
 

 
 

ภาพท่ี 4.14 แสดงแทก็ส์การ์ด RFID เขา้-ออกของสมาชิก 
 

 4.3.2 การทดสอบการบนัทึกขอ้มูลการเขา้-ออกบุคคลภายนอก 
 

 
 

ภาพท่ี 4.15 แสดงการทดสอบการท างานของระบบบนัทึกขอ้มูลของบุคคลภายนอก 
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ภาพท่ี 4.16 แสดงการแทก็ส์การ์ด RIFD เขา้-ออกของบุคคลภายนอก 
 

 
 

ภาพท่ี 4.17 แสดงการเก็บบนัทึกขอ้มูล 
 

 ภาพท่ี 4.17 แสดงขอ้มูลการเขา้-ออก สามารถตรวจสอบบุคคลเขา้-ออก และดูเวลา วนัท่ี ขอ้มูล
ไดต้ามตอ้งการ 
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 4.3.4 ทดสอบการท างานของไมก้ั้นผา่นเขา้-ออก 
 

 
 

ภาพท่ี 4.18 ไฟแสดงสถานะตอนไมก้ั้นเปิด 
 

 
 

ภาพท่ี 4.19 ไฟแสดงสถานะตอนไมก้ั้นปิด 
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 ภาพท่ี 4.18 และ 4.19 การทดสอบไมก้ั้นโดยการเปิด-ปิด จากสวิทช์ฉุกเฉิน และโดยการแท็กส์
การ์ดสามารถท างานไดต้ามปกติ เม่ือแทก็ส์การ์ดแลว้ไมก้ั้นจะเปิดยกข้ึนให้วตัถุหรือรถผา่นไปแลว้
ไมก้ั้นจึงจะปิดลง 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 
5.1 บทน า 
 จากการศึกษาทฤษฏีต่างๆไดน้ าไปสู่การออกแบบสร้าง ระบบรักษาความปลอดภยัเพื่อคดักก
รองการเขา้-ออกในหมู่บา้นจดัสรรดว้ย RFID ทางคณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้ง
น ามาสร้างและไดด้ าเนินการสร้างเสร็จสมบูรณ์แลว้ ตลอดจนไดท้ าการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ
การท างานและข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการท างานของระบบต่างๆ ซ่ึงจะมีข้อเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขเพื่อจะไดน้ าปริญญานิพนธ์น้ีไปท าการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาไดใ้นโอกาสต่อไป 
 
5.2 สรุปผลการทดลองทีไ่ด้จากโครงงาน 
 การจดัท าระบบรักษาความปลอดภยัเพื่อคดักรองการเขา้-ออกในหมู่บา้นจดัสรรดว้ย RFID 
สามารถสรุปรายละเอียดผลการท างานไดด้งัต่อไปน้ี 
 5.2.1 ระบบโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลสามารถลงทะเบียน แก้ไข ข้อมูลของสมาชิกและบนัทึก
ขอ้มูลของสมาชิกและบุคคลภายนอกและแสดงผลขอ้มูลการเขา้-ออกและภาพของบุคคลได ้
 5.2.2 ระบบไมก้ั้นสามารถท างานในการเปิด-ปิด และไฟแสดงสถานะได้แสดงการเขา้-ออก
ท างานไดต้ามท่ีเขียนโปรแกรมไว ้
 5.2.3 อินฟราเรดเซนเซอร์สามารถตรวจจบัวตัถุในระยะ 150 เซนติเมตร ได ้
  
5.3 อุปสรรคและปัญหาในการท างาน 
 5.3.1 การติดตั้งมอเตอร์ยกไมก้ั้น จะเกิดการหย่อนของโซ่ท่ีเป็นตวัดึงระหว่างเฟืองมอเตอร์กบั
เฟืองไมก้ั้นจะท าใหม้อเตอร์ท างานหนกั แกไ้ขโดยการวดัต าแหน่งในการยดึใหพ้อดีก่อนติดตั้ง 
 5.3.2 สัญญาณรบกวนจากมอเตอร์ไปกวนการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ท าให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์รีเซตตวัเองตลอดเม่ือมอเตอร์ท างาน แก้ไขโดยการต่อตวัเก็บประจุท่ีขั้ว
มอเตอร์เพื่อลดสัญญาณรบกวน 
      5.3.3 การเช่ือมต่อสัญญาณภาพจากกลอ้งถ่ายภาพขณะแท็กส์การ์ดเกิดความล่าชา้ท าให้ภาพท่ี
แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ชา้ ประมาณ 3-4 วินาที แกไ้ขโดยการ ลดขนาดภาพให้เล็กลงสามารถเพิ่ม
ความเร็วไดเ้ล็กนอ้ย ประมาณ 2-3 วนิาที แต่ภาพท่ีไดจ้ะไม่คมชดั 
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5.4  ข้อเสนอแนะในการพฒันาโครงงาน 
  จากการท างานของโปรแกรมในการถ่ายภาพนั้นมีความล่าช้าในการเช่ือมต่อสัญญาณกบั
กลอ้ง เพื่อใหส้ามารน าไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควรศึกษาวธีิการใหม่ๆในการถ่ายภาพท่ีไว
ข้ึน ควรตอ้งท าเพิ่มเติมในส่วนของการจดจ าตวัอกัษรของป้ายทะเบียนรถ และท าให้โปรแกรม
รักษาความปลอดภยัเพื่อคดักรองการเขา้-ออกหมู่บา้นจดัสรรกับโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถ
สามารถท างานร่วมกนัได ้ ซ่ึงจะท าให้สะดวกในการน าไปใชใ้นการใชง้านอยา่งอ่ืนต่อไปได ้ เช่น 
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการเก็บเงินท่ีจอดรถ 
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ภาคผนวก  ก  

คู่มือการใช้งาน 

ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองการเข้า-ออกในหมู่บ้านจัดสรรด้วย RFID 

ก.1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์ 

 การใชง้านเคร่ือง ระบบรักษาความปลอดภยัเพื่อคดักรองการเขา้-ออกในหมู่บา้นจดัสรรดว้ย 

RFID  ผูใ้ชค้วรทราบถึงส่วนประกอบต่าง ๆ บนตวัเคร่ืองก่อนใชง้าน ซ่ึงจะมีดงัต่อไปน้ี 

       ก.1.1  ตูแ้ผงไมก้ั้น 

 

ภาพท่ี ก.1  แสดงภาพตูแ้ผงไมก้ั้น 

 1.  แขนกั้น 
 2.  ไฟแสดงสถานะ 
 3.  ตูย้ดึกบัแขนกั้น 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ภาพท่ี ก.2 แสดงตวัแปลง USB to RS232 

 

 
ภาพท่ี ก.3 แสดงสาย RS232 

 
 4.  ตวัแปลง USB to RS232 
 5.  สาย สัญญาณ RS 232 
 

 
ภาพท่ี ก.4 แสดงกล่องควบคุมแผงไมก้ั้น 
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ภาพท่ี ก.5 แสดงกล่องตวัรับ RFID และกลอ้งวดีิโอ 
 

 
ภาพท่ี ก.6 แสดงการ์ดแทก็ส์ RFID 

 
 
 6.  กล่องควบคุมแผงไมก้ั้น 
 7.  กล่องตวัรับ RFID และ กลอ้งวดีิโอ 
 8.  USB Hub (เพิ่มเม่ือช่องพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ไม่พอ) 
 9.  คอมพิวเตอร์ 
 10. การ์ดแทก็ส์ RFID 
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ก.2  ส่วนประกอบต่างๆ ของซอฟแวร์ 

         ก.2.1  การ Loging 

 

ภาพท่ี ก.7 ภาพแสดงการ Login ก่อนเขา้ไปหนา้หลกั 

จากภาพท่ี ก.7 มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ใส่รหสัเพื่อเขา้สู่ระบบเขา้ไปในหนา้ต่างหลกัของโปรแกรม เม่ือใส่รหสัท่ีถูกตอ้งแลว้ คล๊ิก เขา้สู่ระบบ 

 

ภาพท่ี ก.8 แสดงหนา้ต่างบุคคลภายใน 

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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จากภาพท่ี ก.8 มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

2. หนา้ต่างบุคคลภายใน 

     2.1  แสดงภาพถ่ายจากฐานขอ้มูลเม่ือมีการแทก็ส์บตัร 

 2.2  แสดงภาพถ่ายขณะมีการแทก็ส์บตัร 

 2.3  แสดงขอ้มูลของเจา้ของบตัร เม่ือมีการแทก็ส์ 

 2.4  แสดงเวลาเขา้-ออก ตอนแทก็ส์บตัร 

 2.5  แสดงภาพถ่ายสภาชิกในครอบครับเม่ือมีการแทก็ส์บตัร 

 

ภาพท่ี ก.9 แสดงหนา้ต่างบุคคลภายนอก 

จากภาพท่ี ก.9 มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

3. หนา้ต่างบุคคลภายนอก 

 3.1  แสดงภาพถ่ายคนขบัตอนแทก็ส์บตัรเขา้ 

 3.2  แสดงภาพถ่ายคนขบัตอนแทก็ส์บตัรออก 

 3.3  แสดงภาพถ่ายป้ายทะเบียนตอนแทก็ส์บตัรเขา้ 

3

3.1

3.2

3.3 3.4

3.5

3.6

3.7
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 3.4  แสดงภาพถ่ายป้ายทะเบียนตอนแทก็ส์บตัรออก 

 3.5  ช่องใส่ขอ้มูลของบุคคลภายนอก 

 3.6  แสดงหมายเลขบตัรท่ีใชแ้ทก็ส์ 

 3.7  แสดงเวลาเขา้-ออกของบุคคลภายนอก 

 

 

ภาพท่ี ก.10 แสดงหนา้ต่างบนัทึกเวลา เขา้-ออก 

จากภาพท่ี ก.10 มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

4.  หนา้ต่างแสดงเวลาบนัทึกการเขา้-ออก 

 4.1  ช่องใส่ขอ้มูลเพื่อท าการคน้หา 

 4.2  ตารางแสดงขอ้มูลการเขา้-ออก 

  

 

4

4.1

4.2
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ภาพท่ี ก.11 แสดงหนา้ต่างลงทะเบียนและแกไ้ข 

จากภาพท่ี ก.11 มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

5.  หนา้ต่างลงทะเบียน 

 5.1  ช่องคล๊ิกเพื่อใส่รูปเจา้ของบตัรผา่นเขา้-ออก 

 5.2  ช่องใส่ขอ้มูลของเจา้ของบตัรผา่นเขา้-ออก 

 5.3  ช่องใส่หมายเลขบตัรผา่นเขา้-ออก 

 5.4  ช่องใส่รูปถ่ายของสมาชิกในครอบครัว 

5

5.1

5.2

5.3

5.4
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ภาพท่ี ก.12 แสดงหนา้ต่างต าแหน่งแผนท่ี 

จากภาพท่ี ก.12 มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

6.  หนา้ต่างแสดงแผนท่ีระบุท่ีพกัของบุคคลภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

6
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ก.3  การตั้งค่าโปรแกรมก่อนใช้งาน 

 ก.3.1  วธีิลงโปรแกรม 

        ก.1.1  เลือกไอคอน Setup 

 

ภาพท่ี ก.13  ภาพการติดตั้งโปรแกรมขั้นท่ี 1 

  3.1.2  คล๊ิกปุ่ม Next 

 

ภาพท่ี ก.14  ภาพการติดตั้งโปรแกรมขั้นท่ี 2 



158 
 

 3.1.3  คล๊ิกปุ่ม Next 

 

ภาพท่ี ก.15  ภาพการติดตั้งโปรแกรมขั้นท่ี 3 

 3.1.4  คล๊ิกปุ่ม Finish  เป็นการเสร็จสมบุรณ์ 

 

ภาพท่ี ก.16  ภาพการติดตั้งโปรแกรมขั้นท่ี 4 
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 ก.3.2  การเขา้สู่โปรแกรม 

  3.2.1  เลือก  My Computer\ C:\Program Files\SecurePass  เลือกไอคอน SecurePass  

โปรแกรมก็จะโชวห์นา้ต่าง Login เพื่อเขา้สู่โปรแกรม 

 

ภาพท่ี ก.17  ภาพการเขา้สู่โปรแกรม SecurePass 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตวัอย่างโปรแกรม 
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ภาคผนวก  ข  

ตัวอย่างโปรแกรม 

อลักอริทมึของโปรแกรม 

1.เร่ิมตน้     
2.รับค่าการ Tag เขา้มาของ RFID     
3.ตรวจสอบวา่เป็นการ Tag ขาเขา้ หรือ ขาออก     
 ขาเขา้   Tag มาท่ีพอร์ต COM2  
 ขาออก   Tag มาท่ีพอร์ต COM3  
4.ตรวจสอบวา่เป็นหมายเลขของบุคคลภายใน หรือภายนอก     
  ภายใน  ค่า TAG_TYPE จากฐานขอ้มูลตารางช่ือ TAG_MASTER  โดยน าหมายเลข
ของ RFID ไปเป็นเง่ือนไขถา้เป็น 1  
 ภายนอก  ค่า TAG_TYPE จากฐานขอ้มูลตารางช่ือ TAG_MASTER  โดยน า
หมายเลขของ RFID ไปเป็นเง่ือนไขถา้เป็นค่าอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ 1 หรือไม่มีขอ้มูลในตารางน้ี  
5.ถา้เป็นบุคคลภายใน Tag ขาเขา้     
 5.1 แสดงช่ือ ท่ีอยู ่รูปภาพของเจา้ของบตัร และรูปของสมาชิกภายในบา้น    
 5.2 ระบุวนัท่ีและเวลาเขา้    
 5.3 บนัทึกขอ้มูลการเขา้    
6.ถา้เป็นบุคคลภายใน Tag ขาออก     
 6.1 แสดงช่ือ ท่ีอยู ่รูปภาพของเจา้ของบตัร และรูปของสมาชิกภายในบา้น    
 6.2 ระบุวนัท่ีและเวลาออก    
 6.3 บนัทึกขอ้มูลการออก    
7.ถา้เป็นบุคคลภายนอก Tag ขาเขา้     
 7.1 แสดงหมายเลขบตัรท่ีท าการ Tag เขา้มา    
 7.2 กลอ้งท่ีจบัภาพคนขบัรถขาเขา้ท าการจบัภาพ    
 7.2 กลอ้งท่ีจบัภาพทะเบียนรถขาเขา้ท าการจบัภาพ    
 7.3 แสดงภาพท่ีได ้    
 7.4 ระบุช่ือ-นามสกุล ของคนขบัรถ ระบุจ านวนคนในรถระบุวนัทีและเวลาเขา้  
  
 7.5 บนัทึกขอ้มูลการเขา้  
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8.ถา้เป็นบุคคลภายนอก Tag ขาออก     
 8.1 แสดงหมายเลขบตัรท่ีท าการ Tag เขา้มา    
 8.2 แสดงช่ือ นามสกุล จ านวนคนในรถ วนัเวลา ท่ีไดล้งบนัทึกไวใ้นตอนเขา้    
 8.3 กลอ้งท่ีจบัภาพคนขบัรถขาออกท าการจบัภาพ    
 8.4 กลอ้งท่ีจบัภาพทะเบียนรถขาออกท าการจบัภาพ    
 8.5 แสดงรูปคนขบัตอนขาเขา้ และ รูปท่ีจบัภาพคนขบัตอนขณะท่ีท าการ Tag    
 8.5 แสดงรูปทะเบียนตอนขาเขา้ และ รูปท่ีจบัภาพทะเบียนตอนขณะท่ีท าการ Tag  
  
 8.6 ระบุวนัทีและเวลาออก    
 8.7 บนัทึกขอ้มูลการออก    
9.ส่งสัญญาณใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์ใหท้  าการเปิดไมก้ั้น     
 ไมก้นัขาเขา้    Tag มาท่ีพอร์ต COM2 
 ไมก้นัขาออก    Tag มาท่ีพอร์ต COM3 
10.จบการท างาน     
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Private glboolLogin As Boolean ‘ประกาศตวัแปร global เพื่อตรวจสอบการ Login 
 
‘ถา้มีการกดปุ่มเปล่ียน Password จะแสดงหนา้ต่างของการเปล่ียน Password 
Private Sub cmdChangePass_Click() 
    diaChangePass.Show 
End Sub 
 
‘เม่ือปุ่ม Login ถูกกด 
Private Sub cmdLogIn_Click() 
   ‘ท าการตรวจสอบวา่ password ท่ีป้อนตอ้งไม่เป็นค่าวา่ง 
    If txtLogInPass.Text <> "" Then  
        Dim logInOK As Boolean 
         
       ‘เรียกใชฟั้งกช์ัน่การตรวจสอบ Password 
        logInOK = ModLogIn.checkLogIn(Me.txtLogInPass) 
        If logInOK Then 
      ‘ถา้ password ถูกตอ้งจะเรียกไปยงัการท างานของ LoginComplete 
            Call LogInComplete 
        Else 
        ‘ถา้ password ไม่ถูกตอ้งจะเรียกไปยงัการท างานของ LogInFail 
             Call LogInFail 
        End If 
         
    Else 
‘ถา้ Password เป็นค่าวา่งจะเรียกไปยงัการท างานของ LogInFail  
        Call LogInFail 
    End If 

Code ของหน้าจอ Login 
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End Sub 
‘การท างานของการ Load หนา้ form Login 
Private Sub Form_Load() 
‘ท าการอ่าน INI ไฟล ์
   Call InitialFile.GetIniFile 
‘ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปร glboolLogin ใหเ้ป็น False เพื่อบ่งบอกวา่ยงัไม่ถูก Login 
   glboolLogin = False 
End Sub 
‘การท างานของ sub LogInFail 
Private Sub LogInFail() 
‘ก าหนดใหช่้องท่ีป้อนขอ้มูล Password ใหเ้ป็นช่องวา่ง 
    LogIn.txtLogInPass = "" 
‘ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปร glboolLogin ใหเ้ป็น False เพื่อบ่งบอกวา่ยงัไม่ถูก Login 
    glboolLogin = False 
‘แสดงหนา้ต่างวา่ Login ไม่ได ้
    diaWarning.Show , Me 
 
End Sub 
 
‘การท างานของ sub LogInComplete 
Private Sub LogInComplete() 
‘ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปร glboolLogin ใหเ้ป็น True เพื่อบ่งบอกวา่ไดถู้ก Login แลว้ 
        glboolLogin = True 
‘ซ่อนหนา้ต่าง Login 
     Me.Hide 
‘ใหแ้สดงหนา้ต่างหลกัของโปรแกรม 
     Load SecurePass 
     SecurePass.Show 
End Sub 
 
‘การท างานของ sub Form_Unload เม่ือผูใ้ชปิ้ดหนา้ต่าง login 
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Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
‘ตรวจสอบวา่ได ้Login อยูห่รือเปล่า 
    If glboolLogin = True Then 
‘ถา้ login อยูใ่หปิ้ดหนา้ต่างหลกัของโปรแกรมก่อน 
        Unload SecurePass 
    End If 
   ‘ท าการปิดหนา้ต่าง Login 
    Unload LogIn 
    End 
End Sub 
 
‘การท างานของ sub txtLogInPass_KeyPress เพื่อตรวจสอบการกดปุ่มคียบ์อร์ด 
Private Sub txtLogInPass_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
‘ถา้กดปุ่ม enter (รหสัคือ 13)    
If KeyAscii = 13 Then 
       ‘ใหเ้รียก sub cmdLogIn_Click ข้ึนมาท างาน 
        Call cmdLogIn_Click 
    End If 
End Sub 
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‘การท างานของ function checkLogIn 
Public Function checkLogIn(pass) As Boolean 
  
‘ก าหนด ตวัแปร เพื่อใชติ้ดต่อกบัดาตา้เบส 
    Dim Conn As ADODB.Connection 
‘ก าหนด ตวัแปร เพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลท่ีดึงจากดาตา้เบส 
    Dim rs As Recordset 
    ‘ก าหนดค่าส่งกลบัของ function checkLogIn ใหเ้ป็น False 
    checkLogIn = False 
‘ก าหนดวา่ถา้มีขอ้ผดิพลาดใดๆ ใหก้ระโดไปท่ี Err ลาเบล 
    On Error GoTo Err 
‘ก าหนดค่าต่างๆ ใหก้บั ตวัแปรท่ีจะท าการติดต่อดาตา้เบส 
    Set Conn = New ADODB.Connection 
    Conn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" 
    Conn.ConnectionString = "Data Source=" & InitialFile.DB_PATH & ";User ID=" & 
InitialFile.DB_USER & ";Password=" & InitialFile.DB_USER & ";" 
 
‘หลงัจากก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรแลว้ท าการเปิดดาตา้เบส 
    Conn.Open 
     
    If Conn.State = adStateOpen Then 
    ‘ก าหนดค่าต่างๆ ใหก้บั ตวัแปรท่ีจะใชเ้ก็บขอ้มูลท่ีดึงจากดาตา้เบส 
        Set rs = New Recordset 
        rs.CursorType = 3 
        rs.LockType = 4 
        ‘ก าหนดค าสั่งการดึงขอ้มูลของ password โดยน าขอ้มูลท่ีผูใ้ชป้้อนเขา้มาเป็นเง่ือนไข 

Code ของการตรวจสอบ Password 
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        sqlPass = "Select  USER_PASS FROM  LOGIN WHERE USER_PASS='" & pass & "'" 
        rs.Open sqlPass, Conn 
 ‘ตรวจสอบขอ้มูลท่ีถูกดึงข้ึนมาจากดาตา้เบสวา่มีขอ้มูลของ password ท่ีผูใ้ชป้้อนเขา้มาหรือเปล่า 
        If rs.RecordCount > 0 Then 
‘ถา้มีใหก้ าหนดค่าส่งกลบัของ function checkLogIn ใหเ้ป็น True เพื่อระบุวา่ Password ถูกตอ้ง 
         checkLogIn = True 
        Else 
‘ถา้ไม่มีใหก้ าหนดค่าส่งกลบัของ function checkLogIn ใหเ้ป็น False เพื่อระบุวา่ Password ไม่ถูกตอ้ง 
         checkLogIn = False 
        End If 
 
    Else 
        checkLogIn = False 
    End If 
     
‘ปิดดาตา้เบส 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    Conn.Close 
    Set Conn = Nothing 
    Exit Function 
Err: 
‘ถา้มีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึนใหแ้สดงขอ้ผดิพลาดแก่ผูใ้ชง้าน 
    MsgBox "Error Occured at checkLogIn()" & vbCrLf & "Error No:" & Err.Number & vbCrLf & 
"Error: " & Err.Description 
  
End Function 
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‘ประกาศตวัแปรท่ีจะรับสัญญาณ RFID ขาเขา้ 
Private WithEvents mRFIDIn As RFIDCom 
‘ประกาศตวัแปรท่ีจะรับสัญญาณ RFID ขาออก 
Private WithEvents mRFIDOut As RFIDCom 
‘ประกาศตวัแปรท่ีจะ รับ/ส่ง ขอ้มูลใหก้บัหนา้ต่างหลกั  
Private mForm As SecurePass 
 
‘ประกาศตวัแปรท่ีจะใชเ้ก็บรหสัขาเขา้ ของการป้อน RFID 
Private glTagIDIn As String 
‘ประกาศตวัแปรท่ีจะใชเ้ก็บรหสัขาเขา้ ของการป้อน RFID 
Private glTagIDOut As String 
 
‘ประกาศตวัแปรท่ีจะใชเ้ก็บรูปของคนขบัรถ ในขาเขา้ 
Private glPicIn As String 
‘ประกาศตวัแปรท่ีจะใชเ้ก็บรูปของคนขบัรถ ในขาออก 
Private glPicOut As String 
 
‘ประกาศตวัแปรท่ีจะใชเ้ก็บรูปของทะเบียนรถ ในขาเขา้ 
Private glPicLicIn As String 
‘ประกาศตวัแปรท่ีจะใชเ้ก็บรูปของทะเบียนรถ ในขาออก 
Private glPicLicOut As String 
 
‘การท างานของ sub SetRFIDInObject ใชส้ าหรับเรียกเพื่อก าหนดค่าใหก้บั RFID ขาเขา้ 
Public Sub SetRFIDInObject(rfid As RFIDCom) 
    Set mRFIDIn = rfid 
End Sub 

Code ของการดักจับสัญญาณจาก RFID 

การ์ด 
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‘การท างานของ function GetCurrentTagID ใชส้ าหรับส่งค่ารหสัของ RFID ท่ีตอ้งการเรียกดู 
Public Function GetCurrentTagID(Out As Boolean) As String 
    If Out = False Then 
‘ตรวจสอบถา้ตอ้งการดูรหสัของ RFID ขาเขา้ 
        GetCurrentTagID = glTagIDIn 
    Else 
‘ตรวจสอบถา้ตอ้งการดูรหสัของ RFID ขาออก 
        GetCurrentTagID = glTagIDOut 
    End If 
End Function 
 
‘การท างานของ function GetCurrentPicPath ใชส้ าหรับส่งค่าของโฟลด์เดอร์ท่ีเก็บรูปภาพ 
Public Function GetCurrentPicPath(Out As Boolean, bLic As Boolean) As String 
    If Out = False Then 
        If bLic = True Then 
‘ตรวจสอบถา้ตอ้งการเรียกดูโฟลด์เดอร์ท่ีเก็บภาพของทะเบียนขาเขา้ 
            GetCurrentPicPath = glPicLicIn 
        Else 
‘ตรวจสอบถา้ตอ้งการเรียกดูโฟลด์เดอร์ท่ีเก็บภาพของคนในรถขาเขา้ 
            GetCurrentPicPath = glPicIn 
        End If 
    Else 
        If bLic = True Then 
‘ตรวจสอบถา้ตอ้งการเรียกดูโฟลด์เดอร์ท่ีเก็บภาพของทะเบียนขาออก 
            GetCurrentPicPath = glPicLicOut 
        Else 
‘ตรวจสอบถา้ตอ้งการเรียกดูโฟลด์เดอร์ท่ีเก็บภาพของของคนในรถขาออก 
            GetCurrentPicPath = glPicOut 
        End If 
    End If 
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End Function 
‘การท างานของ sub SetRFIDInObject ใชส้ าหรับเรียกเพื่อก าหนดค่าใหก้บั RFID ขาออก 
Public Sub SetRFIDOutObject(rfid As RFIDCom) 
    Set mRFIDOut = rfid 
End Sub 
 
‘การท างานของ sub SetMainForm ใชส้ าหรับเรียกเพื่อก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรของหนา้ต่างหลกั 
Public Sub SetMainForm(Form As SecurePass) 
    Set mForm = Form 
End Sub 
 
 
 
 
‘การท างานของ sub mRFIDIn_RFIDReceived  ใชส้ าหรับรับสัญญาณเม่ือมีการ tag RFID ขาเขา้ 
Private Sub mRFIDIn_RFIDReceived(strRecv As String) 
‘ตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีป้อนเขา้มาเป็นค่าวา่งหรือไม่ 
    If Len(strRecv) <= 0 Then 
        Exit Sub 
    End If 
     
‘ตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีป้อนเขา้มาเป็นค่า Error หรือไม่ 
    If Left(strRecv, 4) = "ERR:" Then 
‘ถา้เป็น error ใหแ้สดงขอ้ความของ error 
        MsgBox "á·¡äÁè¶Ù¡µéÍ§" & vbCrLf & strRecv, vbCritical 
        Exit Sub 
    End If 
 
‘ตรวจสอบวา่หนา้ต่างถูกยอ่อยูห่รือเปล่าถา้เป็น 1 แสดงวา่ถูกยอ่อยู ่
    If mForm.WindowState = 1 Then 
‘แสดงหนา้จอปกติ 
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        mForm.WindowState = 0 
    End If 
     
‘ก าหนดตวัแปรเพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลท่ีป้อนผา่น RFID 
    Dim sID As String 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีใชเ้ก็บชนิดของ RFID วา่เป็นคนในหมู่บา้นหรือผูม้าเยือน 
    Dim nTagType As Integer 
    sID = Trim(strRecv) 
     
    '****** if set the RFID in the setup mode 
    ‘ตรวจสอบถา้อยูใ่นโหมดการทดสอบ RFID หรือไม่ 
    If mForm.GetRFIDMode() = True Then 
        If mForm.SSTab1.Tab = 3 Then 
‘แสดงขอ้มูลท่ีถูก Tag มา 
            mForm.txtRegTagId.Text = sID 
        End If 
        Exit Sub 
    End If 
     
     
    ‘เรียกใช ้function getTagType เพื่อเก็บขอ้มูลของชนิดของ RFID 
    nTagType = getTagType(sID) 
    If nTagType < 0 Then 
        Exit Sub 
    End If 
     
   
    Dim sPicPath As String 
    Dim sPicLic As String 
    sPicPath = "" 
    sPicLic = "" 
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‘บนัทึกภาพขาเขา้ของคนในรถ 
    sPicPath = SaveCurrentPic(sID, nTagType, False) 
    If sPicPath = "" Then 
        Exit Sub 
    End If 
     
    glPicIn = sPicPath 
     
‘ตรวจสอบ Tag type วา่เป็นคนในหรือคนนอก  0 คือคนใน อ่ืนๆคือคนนอก 
    If nTagType = 0 Then 
 ‘ท าการลา้งขอ้มูลท่ีแสดง ณ ปัจจุบนั 
        Call mForm.ClearMembersButton 
‘โหลดหนา้ต่างของบุคคลภายในข้ึนมา 
        mForm.SSTab1.Tab = 0 
‘เก็บค่ารหสัท่ีไดไ้วใ้นตวัแปร 
        glTagIDIn = sID 
    Else ‘ถา้เป็นบุคคลภายนอก 
‘บนัทึกภาพขาเขา้ของทะเบียนรถ 
        sPicLic = SaveCurrentPicCarLicense(sID, nTagType, False) 
        glPicLicIn = sPicLic 
       ‘โหลดหนา้ต่างของบุคคลภายนอกข้ึนมา 
        mForm.SSTab1.Tab = 1 
    End If 
     
‘แสดงขอ้มูลต่างๆของ RFID ท่ีป้อนเขา้มา 
    ShowInfo sID, nTagType, False, sPicPath, sPicLic 
 
‘ท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดล้งดาตา้เบส 
    If nTagType = 0 Then 
        Call mForm.CheckAndSaveInternalInfo 
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    Else 
        Call mForm.CheckAndSaveExternalInfo 
    End If 
     
    
        
End Sub 
 
 
‘การท างานของ sub mRFIDOut_RFIDReceived ใชส้ าหรับรับสัญญาณเม่ือมีการ tag RFID ขาออก 
‘จะท างานคลา้ยๆกบัขาเขา้ 
Private Sub mRFIDOut_RFIDReceived(strRecv As String) 
    If Len(strRecv) <= 0 Then 
        Exit Sub 
    End If 
     
    If Left(strRecv, 4) = "ERR:" Then 
        MsgBox "á·¡äÁè¶Ù¡µéÍ§" & vbCrLf & strRecv, vbCritical 
        Exit Sub 
    End If 
    If mForm.WindowState = 1 Then 
        mForm.WindowState = 0 
    End If 
     
    Dim sID As String 
    Dim nTagType As Integer 
    sID = Trim(strRecv) 
     
    '****** if set the RFID in the setup mode 
    If mForm.GetRFIDMode() = True Then 
        If mForm.SSTab1.Tab = 3 Then 
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            mForm.txtRegTagId.Text = sID 
        End If 
        Exit Sub 
    End If 
     
     
    nTagType = getTagType(sID) 
    If nTagType < 0 Then 
        Exit Sub 
    End If 
     
    Dim sPicPath As String 
    Dim sPicLic As String 
    sPicPath = "" 
    sPicLic = "" 
     
     
    sPicPath = SaveCurrentPic(sID, nTagType, True) 
    If sPicPath = "" Then 
        Exit Sub 
    End If 
     
    glPicOut = sPicPath 
    If nTagType = 0 Then 
        Call mForm.ClearMembersButton 
        mForm.SSTab1.Tab = 0 
        glTagIDOut = sID 
         'mForm.Show 
    Else 
        sPicLic = SaveCurrentPicCarLicense(sID, nTagType, True) 
        glPicLicOut = sPicLic 
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        mForm.SSTab1.Tab = 1 
        'mForm.Show 
    End If 
     
    ShowInfo sID, nTagType, True, sPicPath, sPicLic 
     
    If nTagType = 0 Then 
        Call mForm.CheckAndSaveInternalInfo 
    Else 
        Call mForm.CheckAndSaveExternalInfo 
    End If 
     
End Sub 
 
‘การท างานของ sub setExtensionFile ใชส้ าหรับก าหนดรูปแบบของภาพท่ีจบัไดว้า่ตอ้งการใหเ้ป็นแบบ
ใหน 
Private Sub setExtensionFile(ByRef sFile As String, camIdx As Byte) 
 
‘ตรวจสอบรูปแบบของภาพตามต าแหน่งของกลอ้งโดยดึงจาก INI ไฟล ์
    Select Case InitialFile.glCAM_PIC_FMT(camIdx) 
        Case 0 
            sFile = sFile & ".png" 
        Case 1 
            sFile = sFile & ".jpg" 
        Case 2 
            sFile = sFile & ".bmp" 
        Case 1 
            sFile = sFile & ".gif" 
    End Select 
End Sub 
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‘การท างานของ Function getTagType ใชส้ าหรับดึงขอ้มูลของRFID การ์ดวา่เป็นของคนภายนอกหรือ
คนภายใน 
Private Function getTagType(sID As String) As Integer 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลของ RFID การ์ด 
    Dim uInfo As New CUserInfo 
    getTagType = -1 
‘ถา้มีขอ้ผดิพลาดใดๆเกิดข้ึนใหก้ระโดดไปท่ี Err ลาเบล 
    On Error GoTo Err 
‘ท าการเปิด ดาตา้เบส 
        If uInfo.OpenMDB(InitialFile.DB_PATH) = False Then 
         MsgBox "à»Ô´ database äÁèÊÓàÃç¨" & vbCrLf & "Database:" & InitialFile.DB_PATH, 
vbCritical 
         Exit Function 
        End If 
    ‘ดึงชนิดของ RFID การ์ด 
        getTagType = uInfo.getTagType(sID) 
‘ปิดดาตา้เบส 
        Call uInfo.CloseMDB 
    Exit Function 
Err: 
‘แสดงขอ้ผิดพลาดในกรณีท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 
    MsgBox "Error Occurred at GetTAGType()" & vbCrLf & "Error no:" & Err.Number & vbCrLf & 
"Error:" & Err.Description, vbCritical 
 
End Function 
 
‘การท างานของ Function SaveCurrentPic ใชส้ าหรับบนัทึกภาพท่ีไดจ้ากกลอ้งลงในโฟลเ์ดอร์ 
Private Function SaveCurrentPic(sID As String, nTagType As Integer, outFlag As Boolean) As String 
     SaveCurrentPic = "" 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะใชเ้ก็บท่ีอยูข่องภาพ 
     Dim sPicFile As String 
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‘ก าหนดตวัแปรท่ีใชส้ าหรับติดต่อกบักลอ้ง 
     Dim camCtl As New KCamManEx 
 
     ‘ถา้มีขอ้ผดิพลาดใดๆเกิดข้ึนใหก้ระโดดไปท่ี Err ลาเบล 
     On Error GoTo Err 
     ‘น า TAG ID ของ RFID มาต่อกบัวนัท่ีปัจจุบนัเพื่อท าเป็นช่ิอไฟล ์
        sPicFile = sID & Format(Now, "YYYYMMDDhhnn") 
‘ตรวจสอบเป็นการ Tag ขาออก และเป็นบุคคลภายในหรือเปล่า 
        If outFlag = True And nTagType = 0 Then 
  ‘ท าการต่อช่ือไฟลโ์ดยต่อ _INT ต่อทา้ยเพื่อแสดงวา่เป็นบุคคลภายใน 
            sPicFile = sPicFile & "_INT" 
  ‘ก าหนดนามสกุลใหก้บัไฟลภ์าพ 
            Call setExtensionFile(sPicFile, 2) 
            ‘ก าหนดขนาดของภาพท่ีจะดึงภาพจากกลอ้งโดยขนาดจะดึงขอ้มูลมาจาก INI ไฟล ์
            camCtl.setImageSize InitialFile.glCAM_PIC_SIZE_W(2), InitialFile.glCAM_PIC_SIZE_H(2) 
           ‘ท าการจบัภาพของกลอ้งขาออกโดยจบัเฉพาะหนา้คนขบัรถ 

 If camCtl.CaptureCam(InitialFile.glCAM_IDX(2), InitialFile.glCAM_PIC_PATH(2) & 
sPicFile, InitialFile.glCAM_PIC_FMT(2)) = False Then 
                MsgBox camCtl.getLastErr(), vbCritical 
‘ปิดการติดต่อกบักลอ้ง 
                Set camCtl = Nothing 
                Exit Function 
            End If 
           ‘ส่งค่าโฟลเ์ดอร์ท่ีใชเ้ก็บภาพกลบั 
            SaveCurrentPic = InitialFile.glCAM_PIC_PATH(2) & sPicFile 
             
‘ตรวจสอบเป็นการ Tag ขาเขา้ และเป็นบุคคลภายในหรือเปล่า 
        ElseIf outFlag = False And nTagType = 0 Then 
            sPicFile = sPicFile & "_INT" 
            Call setExtensionFile(sPicFile, 0) 
         ‘ก าหนดขนาดของภาพท่ีจะดึงภาพจากกลอ้งโดยขนาดจะดึงขอ้มูลมาจาก INI ไฟล ์
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            camCtl.setImageSize InitialFile.glCAM_PIC_SIZE_W(0), InitialFile.glCAM_PIC_SIZE_H(0) 
‘ท าการจบัภาพของกลอ้งขาเขา้โดยจบัเฉพาะหนา้คนขบัรถ 
            If camCtl.CaptureCam(InitialFile.glCAM_IDX(0), InitialFile.glCAM_PIC_PATH(0) & 
sPicFile, InitialFile.glCAM_PIC_FMT(0)) = False Then 
                MsgBox camCtl.getLastErr(), vbCritical 
                Set camCtl = Nothing 
                Exit Function 
            End If 
           ‘ส่งค่าโฟลเ์ดอร์ท่ีใชเ้ก็บภาพกลบั 
            SaveCurrentPic = InitialFile.glCAM_PIC_PATH(0) & sPicFile 
        ‘ตรวจสอบถา้เป็นการ Tag ขาออก และเป็นบุคคลภายนอกหรือเปล่า 
        ElseIf outFlag = True And nTagType = 1 Then 
‘ท าการต่อช่ือไฟลโ์ดยต่อ _EXT ต่อทา้ยเพื่อแสดงวา่เป็นบุคคลภายนอก 
            sPicFile = sPicFile & "_EXT" 
            Call setExtensionFile(sPicFile, 2) 
             
            camCtl.setImageSize InitialFile.glCAM_PIC_SIZE_W(2), InitialFile.glCAM_PIC_SIZE_H(2) 
 
‘ท าการจบัภาพของกลอ้งขาออกโดยจบัเฉพาะหนา้คนขบัรถ 
            If camCtl.CaptureCam(InitialFile.glCAM_IDX(2), InitialFile.glCAM_PIC_PATH(2) & 
sPicFile, InitialFile.glCAM_PIC_FMT(2)) = False Then 
                MsgBox camCtl.getLastErr(), vbCritical 
                Set camCtl = Nothing 
                Exit Function 
            End If 
            
            SaveCurrentPic = InitialFile.glCAM_PIC_PATH(2) & sPicFile 
 ‘ตรวจสอบถา้เป็นการ Tag ขาเขา้ และเป็นบุคคลภายนอกหรือเปล่า       
        ElseIf outFlag = False And nTagType = 1 Then 
             sPicFile = sPicFile & "_EXT" 
            Call setExtensionFile(sPicFile, 0) 
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            camCtl.setImageSize InitialFile.glCAM_PIC_SIZE_W(0), InitialFile.glCAM_PIC_SIZE_H(0) 
‘ท าการจบัภาพของกลอ้งขาออกโดยจบัเฉพาะหนา้คนขบัรถ 
            If camCtl.CaptureCam(InitialFile.glCAM_IDX(0), InitialFile.glCAM_PIC_PATH(0) & 
sPicFile, InitialFile.glCAM_PIC_FMT(0)) = False Then 
                MsgBox camCtl.getLastErr(), vbCritical 
                Set camCtl = Nothing 
                Exit Function 
            End If 
            
            SaveCurrentPic = InitialFile.glCAM_PIC_PATH(0) & sPicFile 
        End If 
     Exit Function 
Err: 
‘แสดงขอ้ผิดพลาดในกรณีท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 
     MsgBox "Error Occurred at SaveCurrentPic()" & vbCrLf & "Error no:" & Err.Number & vbCrLf & 
"Error:" & Err.Description 
End Function 
 
‘การท างานของ Function SaveCurrentPicCarLicense ใชส้ าหรับบนัทึกภาพของทะเบียนรถท่ีไดจ้าก
กลอ้งลงในโฟลเ์ดอร์ 
Private Function SaveCurrentPicCarLicense(sID As String, nTagType As Integer, outFlag As 
Boolean) As String 
     SaveCurrentPicCarLicense = "" 
     Dim sPicFile As String 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีใชส้ าหรับติดต่อกบักลอ้ง 
     Dim camCtl As New KCamManEx 
      
     On Error GoTo Err 
    ‘น า TAG ID ของ RFID มาต่อกบัวนัท่ีปัจจุบนัเพื่อท าเป็นช่ิอไฟล ์
        sPicFile = sID & Format(Now, "YYYYMMDDhhnn") 
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‘ตรวจสอบถา้เป็นการ Tag ขาออก และเป็นบุคคลภายนอกหรือเปล่า       
        If outFlag = True And nTagType = 1 Then 
‘ท าการต่อช่ือไฟลโ์ดยต่อ _LIC ต่อทา้ยเพื่อแสดงวา่เป็นรูปทะเบียน 
            sPicFile = sPicFile & "_LIC" 
            Call setExtensionFile(sPicFile, 3) 
 ‘ก าหนดขนาดของภาพท่ีจะดึงภาพจากกลอ้งโดยขนาดจะดึงขอ้มูลมาจาก INI ไฟล ์
            camCtl.setImageSize InitialFile.glCAM_PIC_SIZE_W(3), InitialFile.glCAM_PIC_SIZE_H(3) 
‘ท าการจบัภาพของกลอ้งขาออกโดยจบัเฉพาะทะเบียนรถ 
            If camCtl.CaptureCam(InitialFile.glCAM_IDX(3), InitialFile.glCAM_PIC_PATH(3) & 
sPicFile, InitialFile.glCAM_PIC_FMT(3)) = False Then 
                MsgBox camCtl.getLastErr(), vbCritical 
                Set camCtl = Nothing 
                Exit Function 
            End If 
           ‘ส่งค่าโฟลเ์ดอร์ท่ีใชเ้ก็บภาพของทะเบียนกลบั 
            SaveCurrentPicCarLicense = InitialFile.glCAM_PIC_PATH(3) & sPicFile 
‘ตรวจสอบถา้เป็นการ Tag ขาเขา้ และเป็นบุคคลภายนอกหรือเปล่า       
        ElseIf outFlag = False And nTagType = 1 Then 
‘ท าการต่อช่ือไฟลโ์ดยต่อ _LIC ต่อทา้ยเพื่อแสดงวา่เป็นรูปทะเบียน 
             sPicFile = sPicFile & "_LIC" 
            Call setExtensionFile(sPicFile, 1) 
             
            camCtl.setImageSize InitialFile.glCAM_PIC_SIZE_W(1), InitialFile.glCAM_PIC_SIZE_H(1) 
 
‘ท าการจบัภาพของกลอ้งขาเขา้โดยจบัเฉพาะทะเบียนรถ 
            If camCtl.CaptureCam(InitialFile.glCAM_IDX(1), InitialFile.glCAM_PIC_PATH(1) & 
sPicFile, InitialFile.glCAM_PIC_FMT(1)) = False Then 
                MsgBox camCtl.getLastErr(), vbCritical 
                Set camCtl = Nothing 
                Exit Function 
            End If 
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            SaveCurrentPicCarLicense = InitialFile.glCAM_PIC_PATH(1) & sPicFile 
        End If 
     Exit Function 
Err: 
‘แสดงขอ้ผิดพลาดในกรณีท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 
     MsgBox "Error Occurred at SaveCurrentPicCarLicense()" & vbCrLf & "Error no:" & Err.Number 
& vbCrLf & "Error:" & Err.Description 
End Function 
 
‘การท างานของ Sub ShowInfo ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดของผูท่ี้ถือ RFID การ์ด 
Private Sub ShowInfo(sID As String, nTagType As Integer, Out As Boolean, Optional pic As String = 
"", Optional picLic As String = "") 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลของผูถื้อ RFID การ์ด 
    Dim sUserData As String 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลการเขา้ออกของผูถื้อ RFID การ์ด 
    Dim sPassInfo As String 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลของสมาชิกผูท่ี้อยูอ่าศยักบัผูถื้อ RFID การ์ด 
    Dim sMembers() As String 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีใชติ้ดต่อดาตา้เบส 
    Dim uInfo As New CUserInfo 
    Dim sArr() As String 
    Dim sPassArr() As String 
    Dim i As Integer 
    Dim nMembers As Integer 
     
    sUserData = "" 
‘ท าการติดต่อกบัดาตา้เบส 
    If uInfo.OpenMDB(InitialFile.DB_PATH) = False Then 
         MsgBox "à»Ô´ database äÁèÊÓàÃç¨" & vbCrLf & "Database:" & InitialFile.DB_PATH, 
vbCritical 
         Exit Sub 
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    End If 
     
    ‘ตรวจสอบถา้เป็นการ Tag ขาออก และเป็นบุคคลภายในหรือเปล่า   
    If nTagType = 0 And Out = True Then 
‘ดีงขอ้มูลของผูถื้อการ์ดจากดาตา้เบสมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
        sUserData = uInfo.GetMemberInfo(sID, nTagType) 
‘ดีงขอ้มูลการเขา้ของผูถื้อการ์ดจากดาตา้เบสมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
        sPassInfo = uInfo.GetMemberPassInfo(sID, nTagType, Out) 
        If sPassInfo = "" Then 
            MsgBox "äÁè¾º¢éÍÁÙÅ ¡ÒÃà¢éÒ", vbCritical 
            Exit Sub 
        End If 
        Call mForm.ClearInternalAfterSave 
‘ดีงขอ้มูลของสมาชิกท่ีอาศยัในบา้นของผูถื้อการ์ดจากดาตา้เบสมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
        nMembers = uInfo.GetInternalMemberInfo(sID, sMembers) 
        sArr = Split(sUserData, ",") 
        sPassArr = Split(sPassInfo, ",") 
‘แสดงขอ้มูลต่างๆของผูถื้อการ์ดและสมาชิกออกท่ีหนา้ต่างของบุคคลภายใน 
        mForm.txtInternal_Name = sArr(1) 
        mForm.txtInternal_SName = sArr(2) 
        mForm.txtInternal_Address = sArr(3) 
        mForm.txtInternal_Soi = sArr(4) 
        'If sPassArr(5) <> "" Then 
            mForm.picInternal_In.Picture = LoadPicture(sArr(6)) 
            picStrech mForm.picInternal_In 
        'End If 
         
        mForm.txtInternal_Time_In.Text = uInfo.makeTime(sPassArr(4)) 
        mForm.txtInternal_Date_In.Text = uInfo.makeDate(sPassArr(4)) 
         
        mForm.txtInternal_Date_Out.Text = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
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        mForm.txtInternal_Time_Out.Text = Format(Now, "HH:mm:ss") 
        ‘ตรวจสอบถา้มีรูปของผูถื้อการ์ดตอนขาเขา้ 
        If pic <> "" Then 
‘แสดงรูปออกท่ีช่องภาพเขา้-ออก 
            mForm.picInternal_Out.Picture = LoadPicture(pic) 
            picStrech mForm.picInternal_Out 
        End If 
         
        Erase sArr 
‘ตรวจสอบวา่ผูท่ี้ถือการ์ดมีสมาชิกอาศยัในบา้นหรือเปล่า 
        If nMembers > 0 Then 
            ‘ท าการแสดงรูปของสมาชิกภายในบา้นออกทางช่อง สมาชิกในบา้น 
            For i = 0 To nMembers - 1 
                If i = 4 Then 
                    Exit For 
                End If 
                sArr = Split(sMembers(i), ",") 
                If i = 0 Then 
                    mForm.picInMember1.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
                    picStrech mForm.picInMember1 
                    mForm.nameInMember1.Text = sArr(2) 
                ElseIf i = 1 Then 
                    mForm.picInMember2.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
                    picStrech mForm.picInMember2 
                    mForm.nameInMember2.Text = sArr(2) 
                ElseIf i = 2 Then 
                    mForm.picInMember3.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
                    picStrech mForm.picInMember3 
                    mForm.nameInMember3.Text = sArr(2) 
                Else 
                    mForm.picInMember4.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
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                    picStrech mForm.picInMember4 
                    mForm.nameInMember4.Text = sArr(2) 
                End If 
            Next i 
        End If 
‘ตรวจสอบถา้เป็นการ Tag ขาเขา้ และเป็นบุคคลภายในหรือเปล่า   
    ElseIf nTagType = 0 And Out = False Then 
‘ดีงขอ้มูลของผูถื้อการ์ดจากดาตา้เบสมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
        sUserData = uInfo.GetMemberInfo(sID, nTagType) 
        Call mForm.ClearInternalAfterSave 
        ‘ดีงขอ้มูลของสมาชิกท่ีอาศยัในบา้นของผูถื้อการ์ดจากดาตา้เบสมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
        nMembers = uInfo.GetInternalMemberInfo(sID, sMembers) 
        sArr = Split(sUserData, ",") 
‘แสดงขอ้มูลต่างๆของผูถื้อการ์ดและสมาชิกออกท่ีหนา้ต่างของบุคคลภายใน 
        mForm.txtInternal_Name = sArr(1) 
        mForm.txtInternal_SName = sArr(2) 
        mForm.txtInternal_Address = sArr(3) 
        mForm.txtInternal_Soi = sArr(4) 
         
         mForm.picInternal_In.Picture = LoadPicture(sArr(6)) 
          picStrech mForm.picInternal_In 
           
        If pic <> "" Then 
            mForm.picInternal_Out.Picture = LoadPicture(pic) 
            picStrech mForm.picInternal_Out 
        End If 
                  
        mForm.txtInternal_Date_In.Text = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
        mForm.txtInternal_Time_In.Text = Format(Now, "HH:mm:ss") 
        Erase sArr 
‘ตรวจสอบวา่ผูท่ี้ถือการ์ดมีสมาชิกอาศยัในบา้นหรือเปล่า 



185 
 

        If nMembers > 0 Then 
             ‘ท าการแสดงรูปของสมาชิกภายในบา้นออกทางช่อง สมาชิกในบา้น 
            For i = 0 To nMembers - 1 
                If i = 4 Then 
                    Exit For 
                End If 
                sArr = Split(sMembers(i), ",") 
                If i = 0 Then 
                    mForm.picInMember1.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
                    picStrech mForm.picInMember1 
                    mForm.nameInMember1.Text = sArr(2) 
                ElseIf i = 1 Then 
                    mForm.picInMember2.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
                    picStrech mForm.picInMember2 
                    mForm.nameInMember2.Text = sArr(2) 
                ElseIf i = 2 Then 
                    mForm.picInMember3.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
                    picStrech mForm.picInMember3 
                    mForm.nameInMember3.Text = sArr(2) 
                Else 
                    mForm.picInMember4.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
                    picStrech mForm.picInMember4 
                    mForm.nameInMember4.Text = sArr(2) 
                End If 
            Next i 
        End If 
‘ตรวจสอบถา้เป็นการ Tag ขาออก และเป็นบุคคลภายนอกหรือเปล่า   
    ElseIf nTagType = 1 And Out = True Then 
        ‘ดีงขอ้มูลการเขา้ผูถื้อการ์ดจากดาตา้เบสมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
        sPassInfo = uInfo.GetMemberPassInfo(sID, nTagType, Out) 
        If sPassInfo = "" Then 



186 
 

            MsgBox "äÁè¾º¢éÍÁÙÅ ¡ÒÃà¢éÒ", vbCritical 
            Exit Sub 
        End If 
         
        Call mForm.ClearExternalAfterSave 
      ‘ตรวจสอบวา่ตอ้งการแสดงเบอร์ของ RFID การ์ดออกทางหนา้ต่างหรือไม่ 
        If InitialFile.glSHOW_DIALOG_TAG_COUNT > 0 Then 
            Dim nTagCount As Integer 
‘ดึงเบอร์ของ RFID การ์ดมาเก็บไวท่ี้ตวัแปร 
            nTagCount = uInfo.GetTAGCount(sID) 
            If nTagCount > 0 Then 
                ‘แสดงเบอร์ของ RFID การ์ด 

 mForm.Lb_TAGCount.Caption = nTagCount 
                mForm.Lb_TAGCount.Visible = True 
            End If 
                 
        End If 
         
        sArr = Split(sPassInfo, ",") 
        ‘แสดงขอ้มูลการเขา้ของผูถื้อการ์ด 
        mForm.txtExternal_Name = sArr(2) 
        mForm.txtExternal_SName = sArr(3) 
        mForm.txtExternal_Qty.Text = sArr(10) 
        mForm.txtExternal_TagID.Text = sID 
‘ตรวจสอบถา้มีรูปคนขบัตอนเขา้ 
        If sArr(5) <> "" Then 
  ‘แสดงรูปคนขบัออกทางหนา้ต่างบุคคลภายนอก 
            mForm.picExternal_In.Picture = LoadPicture(sArr(5)) 
            picStrech mForm.picExternal_In 
        End If 
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‘ตรวจสอบถา้มีรูปทะเบียนตอนเขา้ 
        If sArr(6) <> "" Then 
‘แสดงรูปทะเบียนออกทางหนา้ต่างบุคคลภายนอก 
            mForm.picExternalCarLic_In.Picture = LoadPicture(sArr(6)) 
            picStrech mForm.picExternalCarLic_In 
        End If 
         
        mForm.txtExternal_Time_In.Text = uInfo.makeTime(sArr(4)) 
        mForm.txtExternal_Date_In.Text = uInfo.makeDate(sArr(4)) 
         
        mForm.txtExternal_Date_Out.Text = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
        mForm.txtExternal_Time_Out.Text = Format(Now, "HH:mm:ss") 
         
        If pic <> "" Then 
            mForm.picExternal_Out.Picture = LoadPicture(pic) 
            picStrech mForm.picExternal_Out 
        End If 
         
         If picLic <> "" Then 
            mForm.picExternalCarLic_Out.Picture = LoadPicture(picLic) 
            picStrech mForm.picExternalCarLic_Out 
        End If 
 
‘ตรวจสอบถา้เป็นการ Tag ขาเขา้ และเป็นบุคคลภายนอกหรือเปล่า   
    ElseIf nTagType = 1 And Out = False Then 
        ‘ลา้งขอ้มูลเก่าท่ีแสดงอยูห่นา้ต่างของบุคลลภายนอกออกก่อน 
        Call mForm.ClearExternalAfterSave 
        ‘แสดงรหสัของ RFID การ์ด  
        mForm.txtExternal_TagID.Text = sID 
        ‘แสดงวนัท่ีผูเ้ขา้ TAG มา 
        mForm.txtExternal_Date_In.Text = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
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        mForm.txtExternal_Time_In.Text = Format(Now, "HH:mm:ss") 
         
        ‘ตรวจสอบวา่ตอ้งการแสดงเบอร์ของ RFID การ์ดออกทางหนา้ต่างหรือไม่ 
         If InitialFile.glSHOW_DIALOG_TAG_COUNT > 0 Then 
             
            nTagCount = uInfo.GetTAGCount(sID) 
            If nTagCount > 0 Then 
 ‘แสดงเบอร์ของ RFID การ์ด 
                mForm.Lb_TAGCount.Caption = nTagCount 
                mForm.Lb_TAGCount.Visible = True 
            End If 
                 
        End If 
         
         
         
        If pic <> "" Then 
            mForm.picExternal_In.Picture = LoadPicture(pic) 
            picStrech mForm.picExternal_In 
        End If 
         
         If picLic <> "" Then 
            mForm.picExternalCarLic_In.Picture = LoadPicture(picLic) 
            picStrech mForm.picExternalCarLic_In 
        End If 
        
    End If 
     
     
End Sub 
‘การท างานของ Sub picStrech ใชส้ าหรับยอ่รูปภาพท่ีจบัไดใ้หมี้ขนาดเท่ากบัช่องของรูปภาพนั้นๆ 
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Private Sub picStrech(ByRef pic As PictureBox) 
    'Picture1.Picture = Image1(1).Picture 
    pic.ScaleMode = 3 
    pic.AutoRedraw = True 
    pic.PaintPicture pic.Picture, _ 
        0, 0, pic.ScaleWidth, pic.ScaleHeight, _ 
        0, 0, _ 
        pic.Picture.width / 26.46, _ 
        pic.Picture.height / 26.46 
    pic.Picture = pic.Image 
End Sub 
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‘ก าหนดตวัแปรท่ีใชเ้ก็บรหสัของ RFID ท่ี Tag เขา้มา 
Private tag_id As String 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลของผูท่ี้จะท าการลงทะเบียน 
Private name As String 
Private sname As String 
Private addresss As String 
Private soi As String 
Private member_cnt As Integer 
Private PIC_PATH As String 
Private reg_date As Date 
  
'**Set Property 
‘การท างานของ Property Let setTagId จะท าการก าหนดค่ารหสัของ RFID ใหก้บัตวัแปร 
Property Let setTagId(ByVal newTag_id As String) 
    tag_id = newTag_id 
End Property 
‘การท างานของ Property Let setName จะท าการก าหนดช่ือของผูท่ี้จะลงทะเบียน ใหก้บัตวัแปร 
Property Let setName(ByVal newName As String) 
    name = newName 
End Property 
‘การท างานของ Property Let setSName จะท าการก าหนดนามสกุลของผูท่ี้จะลงทะเบียน ใหก้บัตวัแปร 
Property Let setSName(ByVal newSName As String) 
    sname = newSName 
End Property 
‘การท างานของ Property Let setAddress จะท าการก าหนดท่ีอยูข่องผูท่ี้จะลงทะเบียน ใหก้บัตวัแปร 
Property Let setAddress(ByVal newAddresss As String) 
    addresss = newAddresss 

Code ของการลงทะเบียนของบุคคลที่ถือการ์ด 
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End Property 
‘การท างานของ Property Let setSoi จะท าการก าหนดซอยของบา้น ของผูท่ี้จะลงทะเบียน ใหก้บัตวัแปร 
Property Let setSoi(ByVal newSoi As String) 
    soi = newSoi 
End Property 
‘การท างานของ Property Let setMemCnt จะท าการก าหนดจ านวนของสมาชิกภายในบา้นของผูท่ี้จะ
ลงทะเบียน ใหก้บัตวัแปร 
Property Let setMemCnt(ByVal newMemCnt As Integer) 
    member_cnt = newMemCnt 
End Property 
‘การท างานของ Property Let setPicPath จะท าการก าหนดโฟลด์เดอร์ท่ีจะใชเ้ก็บภาพ ใหก้บัตวัแปร 
Property Let setPicPath(ByVal newPic_path As String) 
    PIC_PATH = newPic_path 
End Property 
‘การท างานของ Property Let setRegdate จะท าการก าหนดวนัท่ีท่ีท าการลงทะเบียน ใหก้บัตวัแปร 
Property Let setRegdate(ByVal newRegdate As Date) 
    reg_date = Format(newRegdate, "YYYY-MM-DD HH:NN:SS") 
End Property 
 
'**Get Property 
‘การท างานของ Property Get getTagId  จะท าการคืนค่าของรหสัของ RFID  
Property Get getTagId() 
    getTagId = tag_id 
End Property 
‘การท างานของ Property Get getName  จะท าการคืนค่าช่ือของผูท่ี้ลงทะเบียน  
Property Get getName() 
    getName = name 
End Property 
‘การท างานของ Property Get getSName  จะท าการคืนค่านามสกุลของผูท่ี้ลงทะเบียน  
Property Get getSName() 
    getSName = sname 
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End Property 
‘การท างานของ Property Get getAddress  จะท าการคืนค่าทีอยูข่องผูท่ี้ลงทะเบียน  
Property Get getAddress() 
    getAddress = addresss 
End Property 
‘การท างานของ Property Get getSoi จะท าการคืนค่าซอยของผูท่ี้ลงทะเบียน  
Property Get getSoi() 
    getSoi = soi 
End Property 
‘การท างานของ Property Get getMemCnt จะท าการคืนค่าจ านวนสมาชิกภายในบา้นของผูท่ี้ลงทะเบียน  
Property Get getMemCnt() 
    getMemCnt = member_cnt 
End Property 
‘การท างานของ Property Get getPicPath จะท าการคืนค่าโฟลด์เดอร์ท่ีจะใชเ้ก็บภาพ 
Property Get getPicPath() 
    getPicPath = PIC_PATH 
End Property 
 
‘การท างานของ Property Get getRegdate จะท าการคืนค่าวนัท่ีท่ีท าการลงทะเบียน 
Property Get getRegdate() 
    getRegdate = reg_date 
End Property 
 
'** Method 
‘การท างานของ Function pRegister  จะท าการบนัทึกขอ้มูลของผูท่ี้ถือการ์ดลงดาตา้เบส 
Public Function pRegister() As Boolean 
    On Error GoTo pRegisterErr 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะใชติ้ดต่อดาตา้เบส 
    Dim Conn As ADODB.Connection 
    Dim cmdSave As ADODB.Command 
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‘ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรท่ีจะท าการติดต่อดาตา้เบส 
    Set Conn = New ADODB.Connection 
    Conn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" 
    Conn.ConnectionString = "Data Source=" & InitialFile.DB_PATH & ";User ID=" & 
InitialFile.DB_USER & ";Password=" & InitialFile.DB_USER & ";" 
    Conn.Open 
    ‘ตรวจสอบวา่ดาตา้เบสเปิดแลว้หรือยงั 
    If Conn.State = adStateOpen Then 
     
             Set cmdSave = New ADODB.Command 
     
        Set cmdSave.ActiveConnection = Conn 
    ‘ก าหนดค าสั่งในการบนัทึกขอ้มูลของผูถื้อการ์ดลงดาตา้เบส 
       cmdSave.CommandText = " Insert into PERSONAL_HIST 
(TAG_ID,PERSONAL_NAME,PERSONAL_SNAME,PERSONAL_ADDRESS,PERSONAL_SOI,P
ERSONAL_MEMBER_CNT,PERSONAL_PIC,PERSONAL_REGIST) VALUES('" & tag_id & "','" 
& name & "','" & sname & "','" & addresss & "','" & soi & "'," & member_cnt & ",'" & PIC_PATH & 
"',#" & reg_date & "#)" 
  ‘เรียกค าสั่งใหท้  างาน 
       cmdSave.Execute 
       ‘ก าหนดค าสั่งในการบนัทึกชนิดของ RFID ลงดาตา้เบส 
       cmdSave.CommandText = " Insert into TAG_MASTER (TAG_ID,TAG_TYPE) VALUES('" & 
tag_id & "',0)" 
         
       cmdSave.Execute 
        
       cmdSave.CommandText = " Insert into PERSONAL_PASS 
(TAG_ID,TAG_TYPE,PASS_NAME,PASS_SNAME,PASS_INDATE) VALUES('" & tag_id & "','" 
& tag_type & "','" & name & "','" & sname & "',#" & reg_date & "#)" 
         
       cmdSave.Execute 
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       pRegister = True 
    End If 
     
    Set cmdSave = Nothing 
    ‘ปิดดาตา้เบส 
    Conn.Close 
    Set Conn = Nothing 
    Exit Function 
pRegisterErr: 
    pRegister = False 
    'MsgBox Err.Description 
    MsgBox " àÅ¢ËÁÒÂºÑµÃ¹Õé à¤ÂÁÕ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹áÅéÇ" 
    
End Function 
 
‘การท างานของ Function pUpdate จะท าการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลของผูท่ี้ถือการ์ดในดาตา้เบส 
Public Function pUpdate() As Boolean 
     On Error GoTo pUpdateErr 
   ‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะใชติ้ดต่อดาตา้เบส 
    Dim Conn As ADODB.Connection 
    Dim cmdSave As ADODB.Command 
     
‘ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรท่ีจะท าการติดต่อดาตา้เบส 
    Set Conn = New ADODB.Connection 
    Conn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" 
    Conn.ConnectionString = "Data Source=" & InitialFile.DB_PATH & ";User ID=" & 
InitialFile.DB_USER & ";Password=" & InitialFile.DB_USER & ";" 
    Conn.Open 
     
    If Conn.State = adStateOpen Then 
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       Set cmdSave = New ADODB.Command 
     
        Set cmdSave.ActiveConnection = Conn 
           ‘ก าหนดค าสั่งในการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลของผูถื้อการ์ดในดาตา้เบส 
       cmdSave.CommandText = " Update PERSONAL_HIST Set TAG_ID='" & tag_id & 
"',PERSONAL_NAME='" & name & "',PERSONAL_SNAME='" & sname & 
"',PERSONAL_ADDRESS='" & addresss & "',PERSONAL_SOI='" & soi & 
"',PERSONAL_MEMBER_CNT=" & member_cnt & ",PERSONAL_PIC='" & PIC_PATH & 
"',PERSONAL_REGIST=#" & reg_date & "#" & _ 
                                                             " Where TAG_ID='" & tag_id & "'" 
     ‘เรียกค าสั่งใหท้  างาน      
       cmdSave.Execute 
       pUpdate = True 
         
    End If 
     
    Set cmdSave = Nothing 
    ‘ปิดดาตา้เบส 
    Conn.Close 
    Set Conn = Nothing 
    Exit Function 
pUpdateErr: 
  pUpdate = False 
   MsgBox "á¡éä¢¢éÍÁÙÅ¼Ô´¾ÅÒ´" 
End Function 
 
‘การท างานของ Function pQuery จะท าการดึงขอ้มูลของผูท่ี้ถือการ์ดท่ีอยูใ่นดาตา้เบส 
Public Function pQuery(pname As String, paddress As String, pTagId As String) As Boolean 
   ‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะใชติ้ดต่อดาตา้เบส 
    Dim Conn As ADODB.Connection 
   ‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะใชเ้ก็บขอ้มูลท่ีดึงข้ึนมาจากดาตา้เบส 



196 
 

    Dim rs  As Recordset 
     
‘ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรท่ีจะท าการติดต่อดาตา้เบส 
    Set Conn = New ADODB.Connection 
    Conn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" 
    Conn.ConnectionString = "Data Source=" & InitialFile.DB_PATH & ";User ID=" & 
InitialFile.DB_USER & ";Password=" & InitialFile.DB_USER & ";" 
    Conn.Open 
     
    If Conn.State = adStateOpen Then 
     
        Set rs = New Recordset 
        rs.CursorType = 3 
        rs.LockType = 4 
         
        Dim sqlWh As String 
         
         ‘ก าหนดค าสั่งในการดึงขอ้มูลของผูถื้อการ์ดในดาตา้เบส 
        If pname <> "" Then 
             sqlWh = "  WHERE PERSONAL_NAME='" & pname & "' " 
             If paddress <> "" Then 
                 sqlWh = sqlWh & "  and  PERSONAL_ADDRESS='" & paddress & "'" 
             End If 
        Else 
           sqlWh = "" 
             If paddress <> "" Then 
                 sqlWh = "Where PERSONAL_ADDRESS='" & paddress & "'" 
                  
            Else 
                 sqlWh = "  WHERE PERSONAL_NAME='" & pname & "' AND 
PERSONAL_ADDRESS='" & paddress & "'" 
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             End If 
        End If 
        If pname = "" And paddress = "" Then 
              sqlWh = "Where TAG_ID='" & pTagId & "'" 
        End If 
         
        sqlPerson = "Select  Top  1  *  FROM  PERSONAL_HIST  " & sqlWh 
‘เรียกค าสั่งในการดึงขอ้มูล 
        rs.Open sqlPerson, Conn 
 ‘ตรวจสอบวา่มีขอ้มูลหรือไม่ 
        If rs.RecordCount > 0 Then 
‘ถา้มีขอ้มูลใหท้  าการก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรต่างๆ 
            tag_id = rs.Fields("TAG_ID") 
            name = rs.Fields("PERSONAL_NAME") 
            sname = rs.Fields("PERSONAL_SNAME") 
            addresss = rs.Fields("PERSONAL_ADDRESS") 
            soi = rs.Fields("PERSONAL_SOI") 
            member_cnt = rs.Fields("PERSONAL_MEMBER_CNT") 
            PIC_PATH = rs.Fields("PERSONAL_PIC") 
            reg_date = rs.Fields("PERSONAL_REGIST") 
            pQuery = True 
        Else 
            pQuery = False 
        End If 
          End If 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    ‘ปิดดาตา้เบส 
    Conn.Close 
    Set Conn = Nothing 
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End Function 
 
 
 
   
 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะท าการติดต่อกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Private WithEvents mCommMCU As RFIDCom 
Private glStrLastErr As String 
‘การท างานของ Function getLastErr จะท าการคืนค่าขอ้ความผดิพลาดในกรณีท่ีมีขอ้ผิดพลาด 
Public Function getLastErr() As String 
    getLastErr = glStrLastErr 
End Function 
 
‘การท างานของ Sub SetCOMObj จะท าการก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรท่ีจะท าการติดต่อกบั
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Public Sub SetCOMObj(mcuObj As RFIDCom) 
    Set mCommMCU = mcuObj 
End Sub 
 
‘การท างานของ Function SendFlag จะท าการส่งค่าอกัขระท่ีตอ้งการใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Public Function SendFlag(sTrigger As String) As Boolean 
‘ตรวจสอบถา้อกัขระท่ีตอ้งการส่งเป็นค่าวา่งหรือไม่ถา้เป็นวา่งใหแ้สดงขอ้ความผดิพลาด 
    If sTrigger = "" Then 
        SendFlag = False 
        glStrLastErr = "äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ·Õè¨ÐãªéÊè§" 
        Exit Function 
    End If 
     
    SendFlag = False 
    On Error GoTo Err 

Code ของส่งสัญญาณให้กับ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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‘ตรวจสอบตวัแปรท่ีจะท าการติดต่อกบัไมโครคอนโทรลเลอร์วา่ไดก้ าหนดค่าใหห้รือยงั ถา้ยงัใหแ้สดง
ขอ้ความผดิพลาด 
    If mCommMCU Is Nothing Then 
        glStrLastErr = "Error occured at SendFlag()" & vbCrLf & "Error: The COM object is not initial 
yet." 
        Exit Function 
    End If 
‘เรียกค าสั่งส่งอกัขระสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
    mCommMCU.Send_Port (sTrigger) 
    SendFlag = True 
    Exit Function 
Err: 
‘ถา้มีขอ้ผดิพลาดใดๆเกิดข้ึนใหแ้สดงขอ้ความต่อผูใ้ชง้าน 
     glStrLastErr = "Error occured at SendFlag()" & vbCrLf & "Error No:" & Err.Number & vbCrLf & 
"Error:" & Err.Description 
End Function 
 
Private Sub Class_Initialize() 
    glStrLastErr = "" 
End Sub 
‘การท างานของ Sub mCommMCU_RaiseError จะท าการแสดงความขอ้ผดิพลาดใหก้บัโปรแกรม 
Private Sub mCommMCU_RaiseError(strErr As String) 
    MsgBox "The COM port has encounter the error" & vbCrLf & "Error:" & strErr, vbCritical 
End Sub 
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‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะใชด้กัจบัสัญญาณเม่ือผูใ้ช ้Tag RFID การ์ด 
Public glTagTrig As TAGTrigger 
‘ก าหนดตวัแปร RFID ขาเขา้ 
Public glrfIDIn As RFIDCom 
‘ก าหนดตวัแปร RFID ขาออก 
Public glrfIDOut As RFIDCom 
 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะเก็บสถานะวา่อยูใ่นสถานะลงทะเบียนหรือเปล่า 
Private regMode As String 
Public regClearMode As Integer 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะเก็บจ านวนของสมาชิกท่ีอาศยัในบา้นของผูถื้อการ์ด 
Private member_cnt As Integer 
Private seek_cnt As Integer 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะท าการบนัทึกขอ้มูลของผูถื้อการ์ด 
Dim person As Register 
Dim member(10) As RegisterMember 
 
Public position As Integer 
Public opr As String 
 
'*** Button assignment 
'***** 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะเก็บสถานะของการกดปุ่มดูสมาชิกท่ีอาศยัในบา้นของผูถื้อการ์ด 
Private glInternalMembersPervious As Integer 
Private glInternalMembersNext As Integer 
 
'********** RFID mode 

Code ของหน้าต่างหลักของโปรแกรม 
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'********** 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะเก็บสถานะของ RFID วา่อยูใ่นสถานะทดสอบอยูห่รือเปล่า 
Private glRfidMode As Boolean 
 
‘การท างานของ Sub ClearMembersButton จะท าการก าหนดค่าสถานะเร่ิมตน้ของปุ่มกดดูสมาชิก 
Public Sub ClearMembersButton() 
    glInternalMembersPervious = 0 
    glInternalMembersNext = 0 
End Sub 
 
‘การท างานของ Function GetRFIDMode จะใหค้่าของสถานะของ RFID  
Public Function GetRFIDMode() As Boolean 
    GetRFIDMode = glRfidMode 
End Function 
‘การท างานของ Sub SetRFIDMode จะก าหนดค่าของสถานะของ RFID  
Public Sub SetRFIDMode(bSet As Boolean) 
    glRfidMode = bSet 
End Sub 
 
‘การท างานของ Sub ClearExternalAfterSave จะลา้งค่าของท่ีแสดงในหนา้ต่างของบุคคลภายนอก
ทั้งหมด  
Public Sub ClearExternalAfterSave() 
    Me.txtExternal_Date_In.Text = "" 
    Me.txtExternal_Date_Out.Text = "" 
    Me.txtExternal_Name.Text = "" 
    Me.txtExternal_Qty.Text = "0" 
    Me.txtExternal_SName.Text = "" 
    'Me.txtExternal_TagID.Text = "" 
    Me.txtExternal_Time_In.Text = "" 
    Me.txtExternal_Time_Out.Text = "" 
    Me.picExternal_In.Picture = LoadPicture("") 
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    Me.picExternal_Out.Picture = LoadPicture("") 
    Me.picExternalCarLic_In.Picture = LoadPicture("") 
    Me.picExternalCarLic_Out.Picture = LoadPicture("") 
    Me.Lb_TAGCount.Visible = False 
     
End Sub 
 
‘การท างานของ Sub CheckAndSaveExternalInfo จะท าการตรวจสอบขอ้มูลของบุคคลภายนอกท่ีแสดง
อยูว่า่ครบถว้นหรือยงัจากนั้นท าการบนัทึก  
Public Sub CheckAndSaveExternalInfo() 
‘ตรวจสอบวา่ช่องช่ือ และช่องนามสกุลวา่เป็นค่าวา่งหรือเปล่า ถา้วา่งใหแ้สดงขอ้ความผดิพลาด 
    If Me.txtExternal_Name.Text = "" Or Me.txtExternal_SName.Text = "" Then 
        MsgBox "ÂÑ§äÁèä´éÃÐºØª×èÍ", vbCritical 
        Exit Sub 
    End If 
‘ตรวจสอบวา่ช่องหมายเลขบตัร วา่เป็นค่าวา่งหรือเปล่า ถา้วา่งใหแ้สดงขอ้ความผดิพลาด 
    If Me.txtExternal_TagID.Text = "" Then 
        MsgBox "äÁè¾º TAG ID", vbCritical 
        Exit Sub 
    End If 
     
‘ตรวจสอบวา่ช่องเวลาเขา้ และวนัท่ีเขา้  วา่เป็นค่าวา่งหรือเปล่า ถา้วา่งใหแ้สดงขอ้ความผดิพลาด 
    If Me.txtExternal_Date_In.Text = "" Or Me.txtExternal_Time_In.Text = "" Then 
        MsgBox "¤Ø³ÂÑ§äÁèä´éÃÐºØàÇÅÒà¢éÒ", vbCritical 
        Exit Sub 
    End If 
     
    If MsgBox("¤Ø³µéÍ§¡ÒÃ·Õè¨ÐºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅãªèãËÁ ?", vbExclamation Or vbOKCancel) = 
vbCancel Then 
        Exit Sub 
    End If 
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    ‘ท าการบนัทึกขอ้มูลการเขา้ออก ของบุคคลภายนอก และตรวจสอบวา่บนัทึกไดห้รือไม่ 
    If SaveExternalPassInfo() = True Then 
‘หลงัจากบนัทึกแลว้ท าการส่งสัญญาณไปใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์ 
        If Me.txtExternal_Date_Out.Text = "" Then 'incoming 
            SendMCU (False) 
        Else 
            SendMCU (True) 
        End If 
         
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Cmd_ExternalSave_Click() 
      
    Call CheckAndSaveExternalInfo 
     
End Sub 
 
‘การท างานของ Sub Cmd_Map_Click  จะท างานเม่ือมีการกดปุ่ม ดูแผนท่ี 
Private Sub Cmd_Map_Click() 
‘เรียกหนา้ต่างของแผนท่ีข้ึนมา 
    Dlg_Map.setFindMode (False) 
‘ก าหนดค่าสถานะการลา้งหนา้จอวา่ไม่ใหล้า้งหนา้จอ 
    Me.regClearMode = 1 
   ‘ส่งค่าท่ีอยูใ่หก้บัหนา้ต่างแผนท่ี 
    Dlg_Map.SetTextOut Me.txtRegAddress 
    Dlg_Map.SetHouseIdx -1 
    Dlg_Map.Show vbModal, Me 
     
     
End Sub 
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‘การท างานของ Sub cmdExtSave_Click จะท างานเม่ือมีการกดปุ่ม บนัทึก การเขา้-ออก 
Private Sub cmdExtSave_Click() 
    ‘ก าหนดใหแ้สดงหนา้ต่าง บนัทึกเวลาเขา้-ออก 
    Me.SSTab1.Tab = 2 
    Me.Show 
End Sub 
 
Private Sub cmdInHomeMap_Click() 
    Dlg_Map.setFindMode (True) 
    Dlg_Map.SetHouseIdx -1 
    Dlg_Map.Show vbModal, Me 
         
End Sub 
‘การท างานของ Sub cmdInternal_Search_Click จะท างานเม่ือมีการกดปุ่ม คน้หา 
Private Sub cmdInternal_Search_Click() 
‘ตรวจสอบวา่ถา้ช่องช่ือ และช่องท่ีอยูเ่ป็นช่องวา่งหรือไม่ ถา้วา่งใหแ้สดงขอ้ความผิดพลาด 
    If Me.txtInternal_Name.Text = "" And Me.txtInternal_Address.Text = "" Then 
        MsgBox "¤Ø³ÂÑ§äÁä´é»éÍ¹¢éÍÁÙÅ", vbCritical 
        Exit Sub 
    End If 
‘ก าหนดช่ือช่องช่ือในหนา้ต่างลงทะเบียนและแกไ้ข 
    Me.txtRegName.Text = Me.txtInternal_Name.Text 
‘ก าหนดท่ีอยูใ่นช่องท่ีอยูใ่นหนา้ต่างลงทะเบียนและแกไ้ข 
    Me.txtRegAddress.Text = Me.txtInternal_Address.Text 
    Me.SSTab1.Tab = 3 
‘เรียกค าสั่งคน้หา 
    Call cmdRegSearch_Click 
End Sub 
 
‘การท างานของ Sub cmdIntSave_Click จะท างานเม่ือมีการกดปุ่ม บนัทึกการเขา้-ออก ในหนา้ต่างบุคคล
ภายใน 



205 
 

Private Sub cmdIntSave_Click() 
  ‘ใหแ้สดงหนา้ต่าง บนัทึกเวลาเขา้-ออก 
    Me.SSTab1.Tab = 2 
    Me.Show 
     
     
End Sub 
 
‘การท างานของ Sub ClearInternalAfterSave จะลา้งค่าของท่ีแสดงในหนา้ต่างของบุคคลภายในทั้งหมด  
Public Sub ClearInternalAfterSave() 
    Me.txtInternal_Address.Text = "" 
    Me.txtInternal_Date_In.Text = "" 
    Me.txtInternal_Date_Out.Text = "" 
    Me.txtInternal_Name.Text = "" 
    Me.txtInternal_SName.Text = "" 
    Me.txtInternal_Soi.Text = "" 
    Me.txtInternal_Time_In.Text = "" 
    Me.txtInternal_Time_Out.Text = "" 
    Me.picInMember1.Picture = LoadPicture("") 
    Me.picInMember2.Picture = LoadPicture("") 
    Me.picInMember3.Picture = LoadPicture("") 
    Me.picInMember4.Picture = LoadPicture("") 
    Me.picInternal_In.Picture = LoadPicture("") 
    Me.picInternal_Out.Picture = LoadPicture("") 
     
End Sub 
‘การท างานของ Sub CheckAndSaveInternalInfo จะท าการตรวจสอบขอ้มูลของบุคคลภายในท่ีแสดงอยู่
วา่ครบถว้นหรือยงัจากนั้นท าการบนัทึก  
Public Sub CheckAndSaveInternalInfo() 
‘ตรวจสอบวา่ช่องช่ือ และช่องนามสกุลวา่เป็นค่าวา่งหรือเปล่า ถา้วา่งใหแ้สดงขอ้ความผดิพลาด 
      If Me.txtInternal_Name.Text = "" Or Me.txtInternal_SName.Text = "" Then 
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        MsgBox "ÂÑ§äÁèä´éãÊèª×èÍ", vbCritical 
        Exit Sub 
    End If 
‘ตรวจสอบวา่ช่องท่ีอยู ่และช่องซอยวา่เป็นค่าวา่งหรือเปล่า ถา้วา่งใหแ้สดงขอ้ความผิดพลาด 
    If Me.txtInternal_Address.Text = "" Or Me.txtInternal_Soi.Text = "" Then 
        MsgBox "ÂÑ§äÁèä´é»éÍ¹·ÕÍÂÙè ËÃ×Í «ÍÂ", vbCritical 
        Exit Sub 
    End If 
‘ตรวจสอบวา่ช่องเวลาเขา้ และช่องวนัท่ีเขา้วา่เป็นค่าวา่งหรือเปล่า ถา้วา่งใหแ้สดงขอ้ความผดิพลาด 
    If Me.txtInternal_Time_In.Text = "" Or Me.txtInternal_Date_In.Text = "" Then 
        MsgBox "ÂÑ§äÁèä´é»éÍ¹àÇÅÒà¢éÒÍÍ¡", vbCritical 
        Exit Sub 
    End If 
‘ตรวจสอบวา่ช่องภาพขาเขา้วา่วา่งหรือเปล่า ถา้วา่งใหแ้สดงขอ้ความผิดพลาด 
    If Me.picInternal_In.Picture = 0 Then 
        MsgBox "äÁèÁÕÀÒ¾¢Òà¢éÒ", vbCritical 
        Exit Sub 
    End If 
     
‘ท าการบนัทึกขอ้มูลการเขา้ออกของบุคคลภายใน 
    If SaveInternalPassInfo() = True Then 
    ‘หลงัจากบนัทึกแลว้ท าการส่งสัญญาณไปใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์ 
        If Me.txtInternal_Date_Out.Text = "" Then 'incoming 
            SendMCU (False) 
        Else 
            SendMCU (True) 
        End If 
    End If 
End Sub 
 
‘การท างานของ Function SaveInternalPassInfo จะท าการบนัทึกขอ้มูลของบุคคลภายในลงดาตา้เบส 
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Private Function SaveInternalPassInfo() As Boolean 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลของบุคคลภายใน 
    Dim uInfo As New CUserInfo 
     
     SaveInternalPassInfo = False 
    On Error GoTo Err 
‘ท าการเปิดดาตา้เบส 
    If uInfo.OpenMDB(InitialFile.DB_PATH) = False Then 
         MsgBox "à»Ô´ database äÁèÊÓàÃç¨" & vbCrLf & "Database:" & InitialFile.DB_PATH, 
vbCritical 
         Exit Function 
    End If 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะเก็บค าสั่งของการบนัทึกลงในดาตา้เบส 
    Dim strSQL As String 
    Dim sID As String 
    Dim sPicPath As String 
    Dim sArr() As String 
     
    ‘ตรวจสอบวา่เป็นขาเขา้หรือเปล่า 
    If Me.txtInternal_Date_Out.Text = "" Then 'incoming person 
‘ดึงเอาหมายเลขของ RFID ท่ีถูก tag มา 
        sID = glTagTrig.GetCurrentTagID(False) 
‘ดึงเอาค่าของโฟลด์เดอร์ท่ีเก็บภาพมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
        sPicPath = glTagTrig.GetCurrentPicPath(False, False) 
‘ก าหนดค าสั่งของการบนัทึกขอ้มูลของการเขา้-ออกของบุคคลภายในลงดาตา้เบส 
        strSQL = "INSERT INTO PERSONAL_PASS 
(TAG_ID,TAG_TYPE,PASS_NAME,PASS_SNAME,PASS_INDATE,PIC_IN) VALUES('" & sID 
& "','0','" & _ 
                Me.txtInternal_Name.Text & "','" & Me.txtInternal_SName.Text & "',#" & 
Me.txtInternal_Date_In.Text & " " & Me.txtInternal_Time_In.Text & "#,'" & _ 
                sPicPath & "')" 
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    Else 
‘ถา้เป็นขาออก ท าการก าหนดตวัแปรจะเก็บขอ้มูลขาเขา้ไว ้
        Dim sUserInfo As String 
‘ดึงเอาหมายเลขของ RFID ท่ีถูก tag มา 
        sID = glTagTrig.GetCurrentTagID(True) 
‘ดึงเอาขอ้มูลขาเขา้ของหมายเลขของ RFID นั้นๆ 
        sUserInfo = uInfo.GetMemberPassInfo(sID, 0, True) 
        sArr = Split(sUserInfo, ",") 
  ‘ดึงเอาค่าของโฟลด์เดอร์ท่ีเก็บภาพมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
        sPicPath = glTagTrig.GetCurrentPicPath(True, False) 
‘ก าหนดค าสั่งของการบนัทึกขอ้มูลของการเขา้-ออกของบุคคลภายในลงดาตา้เบส 
        strSQL = "INSERT INTO  
PERSONAL_PASS(TAG_ID,TAG_TYPE,PASS_NAME,PASS_SNAME,PASS_INDATE,PIC_IN,P
ASS_OUTDATE,PIC_OUT) " & _ 
                " VALUES('" & sID & "','0','" & sArr(2) & "','" & sArr(3) & "',#" & sArr(4) & "#,'" & _ 
                sArr(5) & "',#" & Me.txtInternal_Date_Out.Text & " " & Me.txtInternal_Time_Out.Text & 
"#,'" & sPicPath & "')" 
    End If 
    ‘ท าการบนัทึกขอ้มูลลงในดาตา้เบส 
    If uInfo.InsertMDB(strSQL) = 1 Then 
        MsgBox "äÁèÊÒÁÒÃ¶ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅä´é", vbCritical 
        uInfo.CloseMDB 
        Exit Function 
    End If 
     
    SaveInternalPassInfo = True 
     
     
    Exit Function 
Err: 
    MsgBox "Error Occured at SaveInternalPassInfo()" & vbCrLf & "Error:" & Err.Description     
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End Function 
‘การท างานของ Function SaveExternalPassInfo จะท าการบนัทึกขอ้มูลของบุคคลภายนอกลงดาตา้เบส 
Private Function SaveExternalPassInfo() As Boolean 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลของบุคคลภายนอก 
    Dim uInfo As New CUserInfo 
     
     SaveExternalPassInfo = False 
    On Error GoTo Err 
‘ท าการเปิดดาตา้เบส 
    If uInfo.OpenMDB(InitialFile.DB_PATH) = False Then 
         MsgBox "à»Ô´ database äÁèÊÓàÃç¨" & vbCrLf & "Database:" & InitialFile.DB_PATH, 
vbCritical 
         Exit Function 
    End If 
 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะเก็บค าสั่งของการบนัทึกลงในดาตา้เบส 
    Dim strSQL As String 
    Dim sPicPath As String 
    Dim sPicLicPath As String 
    Dim sArr() As String 
     
     
 ‘ตรวจสอบวา่เป็นขาเขา้หรือเปล่า   
  If Me.txtExternal_Date_Out.Text = "" Then  'incoming person 
        ‘ดึงเอาค่าของโฟลด์เดอร์ท่ีเก็บภาพของคนขบัมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
        sPicPath = glTagTrig.GetCurrentPicPath(False, False) 
    ‘ดึงเอาค่าของโฟลด์เดอร์ท่ีเก็บภาพของทะเบียนมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
        sPicLicPath = glTagTrig.GetCurrentPicPath(False, True) 
 
‘ก าหนดค าสั่งของการบนัทึกขอ้มูลของการเขา้-ออกของบุคคลภายในลงดาตา้เบส 
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        strSQL = "INSERT INTO 
PERSONAL_PASS(TAG_ID,TAG_TYPE,PASS_NAME,PASS_SNAME,PASS_INDATE,PIC_IN,P
IC_CAR_REGNO_IN,MEMBER_QTY) " & _ 
                "VALUES('" & Me.txtExternal_TagID.Text & "','1','" & _ 
                Me.txtExternal_Name.Text & "','" & Me.txtExternal_SName.Text & "',#" & 
Me.txtExternal_Date_In.Text & " " & Me.txtExternal_Time_In.Text & "#,'" & _ 
                sPicPath & "','" & sPicLicPath & "'," & Me.txtExternal_Qty.Text & ")" 
    Else 
 
‘ถา้เป็นขาออก ท าการก าหนดตวัแปรจะเก็บขอ้มูลขาเขา้ไว ้
        Dim sUserInfo As String 
        ‘ดึงเอาขอ้มูลขาเขา้ของหมายเลขของ RFID นั้นๆ 
        sUserInfo = uInfo.GetMemberPassInfo(Me.txtExternal_TagID.Text, 1, True) 
        sArr = Split(sUserInfo, ",") 
        ‘ดึงเอาค่าของโฟลด์เดอร์ท่ีเก็บภาพคนขบัมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
        sPicPath = glTagTrig.GetCurrentPicPath(True, False) 
      ‘ดึงเอาค่าของโฟลด์เดอร์ท่ีเก็บภาพทะเบียนมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
        sPicLicPath = glTagTrig.GetCurrentPicPath(True, True) 
‘ก าหนดค าสั่งของการบนัทึกขอ้มูลของการเขา้-ออกของบุคคลภายในลงดาตา้เบส 
        strSQL = "INSERT INTO  
PERSONAL_PASS(TAG_ID,TAG_TYPE,PASS_NAME,PASS_SNAME,PASS_INDATE,PIC_IN,P
IC_CAR_REGNO_IN,PASS_OUTDATE,PIC_OUT,PIC_CAR_REGNO_OUT,MEMBER_QTY) " & 
_ 
                " VALUES('" & Me.txtExternal_TagID.Text & "','1','" & sArr(2) & "','" & sArr(3) & "',#" & 
sArr(4) & "#,'" & _ 
                sArr(5) & "','" & sArr(6) & "',#" & Me.txtExternal_Date_Out.Text & " " & 
Me.txtExternal_Time_Out.Text & "#,'" & _ 
                sPicPath & "','" & sPicLicPath & "'," & Me.txtExternal_Qty.Text & ")" 
                 
    End If 
    ‘ท าการบนัทึกขอ้มูลลงในดาตา้เบส 
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    If uInfo.InsertMDB(strSQL) = 1 Then 
        MsgBox "äÁèÊÒÁÒÃ¶ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅä´é", vbCritical 
        uInfo.CloseMDB 
        Exit Function 
    End If 
     
    SaveExternalPassInfo = True 
     
     
    Exit Function 
Err: 
    MsgBox "Error Occured at SaveExternalPassInfo()" & vbCrLf & "Error:" & Err.Description 
     
End Function 
 
‘การท างานของ Sub SendMCU จะท าการส่งสัญญาณให้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Public Sub SendMCU(Out As Boolean) 
     '******** Send data to MCU 
    '******** 
    ‘ท าการก าหนดตวัแปรท่ีจะท าการติดต่อกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
    Dim mcu As mcuTrigger 
    Set mcu = New mcuTrigger 
    ‘ตรวจสอบวา่เป็นเขา้หรือเปล่า 
    If Out = False Then 'incoming 
        Call mcu.SetCOMObj(glrfIDIn) 
        ‘ส่งค่า I ใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
        If mcu.SendFlag("IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII") = False Then 
            MsgBox mcu.getLastErr(), vbCritical 
        End If 
    Else 
‘ถา้กรณีเป็นขาออก  
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        Call mcu.SetCOMObj(glrfIDOut) 
‘ท าการส่ง O ใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
        If mcu.SendFlag("OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO") = 
False Then 
            MsgBox mcu.getLastErr(), vbCritical 
        End If 
    End If 
‘ปิดการติดต่อกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
    Set mcu = Nothing 
     
End Sub 
 
‘การท างานของ Sub cmdNextPicIn_Click จะท างานเม่ือมีการกดปุ่ม >> เพื่อดูภาพถดัไปของสมาชิก
ภายในบา้น 
Private Sub cmdNextPicIn_Click() 
‘ตรวจสอบวา่ภาพท่ี 4 เป็นช่องวา่งหรือเปล่า 
    If Me.picInMember4.Picture = 0 Then 
        Exit Sub 
    End If 
     
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะท าการติดต่อกบัดาตา้เบส 
    Dim uInfo As New CUserInfo 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะใชเ้ก็บขอ้มูลของสมาชิก 
    Dim sMembers() As String 
    Dim sID As String 
     
    On Error GoTo Err 
‘เปิดดาตา้เบส 
    If uInfo.OpenMDB(InitialFile.DB_PATH) = False Then 
         MsgBox "à»Ô´ database äÁèÊÓàÃç¨" & vbCrLf & "Database:" & InitialFile.DB_PATH, 
vbCritical 
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         Exit Sub 
    End If 
     
    Dim i As Integer 
    Dim nMembers As Integer 
     
‘ตรวจสอบวา่เป็นขาเขา้หรือเปล่า 
    If Me.txtInternal_Date_Out.Text = "" Then 
‘ดึงค่าหมายเลขของ RFID การ์ด 
        sID = glTagTrig.GetCurrentTagID(False) 
       ‘ดึงขอ้มูลของสมาชิกภายในบา้นมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
        nMembers = uInfo.GetInternalMemberInfo(sID, sMembers) 
    Else 
        sID = glTagTrig.GetCurrentTagID(True) 
         
        nMembers = uInfo.GetInternalMemberInfo(sID, sMembers) 
    End If 
     
‘ตรวจสอบวา่จ านวนสมาชิกมากกวา่ 4 คนหรือเปล่า 
    If nMembers <= 4 Then 
         
        uInfo.CloseMDB 
        Set uInfo = Nothing 
        Exit Sub 
    End If 
     
‘ตรวจสอบวา่ไดก้ดปุ่มจนถึงภาพสุดทา้ยหรือยงั 
    If nMembers - glInternalMembersNext <= 4 Then 
         Exit Sub 
    End If 
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    Dim sArr() As String 
    Dim cnt As Byte 
    Dim idx As Byte 
‘ตรวจสอบวา่ไดท้  าการกดปุ่ม >> หรือยงั 
    If glInternalMembersPervious > 0 Then 
‘ถา้ยงัใหท้  าการลดค่า ตวัแปรของการกดปุ่ม << ลง 1  
        idx = glInternalMembersPervious - 1 
        glInternalMembersPervious = glInternalMembersPervious - 1 
    Else 
‘ถา้กดแลว้ยงัใหท้  าการเพิ่มค่า ตวัแปรของการกดปุ่ม >> ข้ึน 1 
        idx = glInternalMembersNext + 1 
    End If 
  
    cnt = 0 
‘เร่ิมนบัจ านวนของสมาชิกทั้งหมด 
    For i = idx To nMembers - 1 
        If cnt = 4 Then 
            Exit For 
        End If 
         
        sArr = Split(sMembers(i), ",") 
        If cnt = 0 Then 
‘แสดงรูปท่ีช่องท่ี1 
            Me.picInMember1.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
            picStrech Me.picInMember1 
            Me.nameInMember1.Text = sArr(2) 
        ElseIf cnt = 1 Then 
‘แสดงรูปท่ีช่องท่ี2 
            Me.picInMember2.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
            picStrech Me.picInMember2 
            Me.nameInMember2.Text = sArr(2) 
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        ElseIf cnt = 2 Then 
‘แสดงรูปท่ีช่องท่ี3 
            Me.picInMember3.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
            picStrech Me.picInMember3 
            Me.nameInMember3.Text = sArr(2) 
        Else 
‘แสดงรูปท่ีช่องท่ี4 
            Me.picInMember4.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
            picStrech Me.picInMember4 
            Me.nameInMember4.Text = sArr(2) 
        End If 
         
        cnt = cnt + 1 
    Next i 
     
    Select Case cnt 
        Case 3 
            Me.picInMember4.Picture = LoadPicture() 
            Me.nameInMember4.Text = "" 
        Case 2 
            Me.picInMember4.Picture = LoadPicture() 
            Me.picInMember3.Picture = LoadPicture() 
            Me.nameInMember4.Text = "" 
            Me.nameInMember3.Text = "" 
        Case 1 
            Me.picInMember4.Picture = LoadPicture() 
            Me.picInMember3.Picture = LoadPicture() 
            Me.picInMember2.Picture = LoadPicture() 
            Me.nameInMember4.Text = "" 
            Me.nameInMember3.Text = "" 
            Me.nameInMember2.Text = "" 
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    End Select 
‘ท าการเพิ่มค่า ตวัแปรของการกดปุ่ม >> ข้ึน 1 
    glInternalMembersNext = glInternalMembersNext + 1 
     
    Exit Sub 
Err: 
    MsgBox "Error Occcured at cmdNextPicIn_Click()" & vbCrLf & "Error:" & Err.Description 
  
     
     
End Sub 
 
‘การท างานของ Sub cmdPrevousPicIn_Click จะท างานเม่ือมีการกดปุ่ม << เพื่อดูภาพก่อนหนา้ของ
สมาชิกภายในบา้น 
 
Private Sub cmdPrevousPicIn_Click() 
‘ตรวจสอบวา่ภาพท่ีแสดงมีนอ้ยกวา่ 4 ภาพหรือไม่ 
    If Me.picInMember4.Picture = 0 Or glInternalMembersNext = 0 Then 
        Exit Sub 
    End If 
    ‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะท าการติดต่อดาตา้เบสเพื่อท าการดึงขอ้มูลรูปภาพของสมาชิก 
    Dim uInfo As New CUserInfo 
    Dim sMembers() As String 
    Dim sID As String 
     
    On Error GoTo Err 
‘เปิดดาตา้เบส 
    If uInfo.OpenMDB(InitialFile.DB_PATH) = False Then 
         MsgBox "à»Ô´ database äÁèÊÓàÃç¨" & vbCrLf & "Database:" & InitialFile.DB_PATH, 
vbCritical 
         Exit Sub 
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    End If 
     
    Dim i As Integer 
    Dim nMembers As Integer 
    ‘ตรวจสอบวา่เป็นขาเขา้หรือไม่ 
    If Me.txtInternal_Date_Out.Text = "" Then 
‘ท าการดึงค่าของหมายเลขของ RFID 
        sID = glTagTrig.GetCurrentTagID(False) 
‘ดึงขอ้มูลของสมาชิก       
        nMembers = uInfo.GetInternalMemberInfo(sID, sMembers) 
    Else 
        sID = glTagTrig.GetCurrentTagID(True) 
        
        nMembers = uInfo.GetInternalMemberInfo(sID, sMembers) 
    End If 
     
‘ตรวจสอบวา่มีจ านวนสมาชิกมากกวา่ 4 หรือเปล่า 
    If nMembers <= 4 Then 
         
        uInfo.CloseMDB 
        Set uInfo = Nothing 
        Exit Sub 
    End If 
     
    Dim sArr() As String 
    Dim cnt As Byte 
     
    cnt = 0 
‘นบัจ านวนของจ านวนสมาชิก 
    For i = glInternalMembersNext - 1 To nMembers - 1 
        If cnt = 4 Then 
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            Exit For 
        End If 
         
        sArr = Split(sMembers(i), ",") 
        If cnt = 0 Then 
‘แสดงรูปท่ีช่องท่ี1 
            Me.picInMember1.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
            picStrech Me.picInMember1 
            Me.nameInMember1.Text = sArr(2) 
        ElseIf cnt = 1 Then 
‘แสดงรูปท่ีช่องท่ี2 
            Me.picInMember2.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
            picStrech Me.picInMember2 
            Me.nameInMember2.Text = sArr(2) 
        ElseIf cnt = 2 Then 
‘แสดงรูปท่ีช่องท่ี3 
            Me.picInMember3.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
            picStrech Me.picInMember3 
            Me.nameInMember3.Text = sArr(2) 
        Else 
‘แสดงรูปท่ีช่องท่ี4 
            Me.picInMember4.Picture = LoadPicture(sArr(3)) 
            picStrech Me.picInMember4 
            Me.nameInMember4.Text = sArr(2) 
        End If 
         
        cnt = cnt + 1 
    Next i 
     
    If glInternalMembersNext > 0 Then 
        glInternalMembersNext = glInternalMembersNext - 1 
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    End If 
     
    Exit Sub 
Err: 
    MsgBox "Error Occcured at cmdPrevousPicIn_Click()" & vbCrLf & "Error:" & Err.Description 
     
End Sub 
 
‘การท างานของ Function LoadRFID จะท าการก าหนดค่าต่างๆใหก้บั RFID  
Private Function LoadRFID(Out As Boolean) As Boolean 
 
    LoadRFID = False 
‘ตรวจสอบวา่ตอ้งการก าหนดค่าใหก้บั RFID ขาออกหรือเปล่า 
    If Out = True Then 
‘ตรวจสอบในไฟล ์INI ก าหนดวา่มี RFID ท่ีต่ออยูน่อ้ยกวา่ 2 ตวัหรือเปล่า ถา้นอ้ยกวา่ใหแ้สดงขอ้ความ
ผดิพลาด 
        If InitialFile.glRFID_CNT < 2 Then 
            Set glrfIDOut = Nothing 
            Exit Function 
        End If 
‘สร้างตวัแปรท่ีจะท าการติดต่อกบั RFID ขาออก         
        Set glrfIDOut = New RFIDCom 
‘ก าหนดค่าความยาวของหมายเลขของ RFID ในขาออก 
        glrfIDOut.InitTagLen (CInt(InitialFile.glRFID_TAGLEN(1))) 
‘ก าหนด port ท่ีจะท าการติดต่อกบั RFID และคุณสมบติัของ port ขาออก 
        Call glrfIDOut.Initial_Port(InitialFile.glRFID_PORT(1), 0, 
InitialFile.glRFID_PORT_SETTING(1)) 
‘ท าการติดต่อกบั RFID ขาออก เพื่อรอการ Tag 
        If glrfIDOut.Open_Port() = False Then 
            MsgBox glrfIDOut.getLastErr(), vbCritical 
            Set glrfIDOut = Nothing 
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            Exit Function 
        End If 
    Else 
        If InitialFile.glRFID_CNT < 1 Then 
            Set glrfIDIn = Nothing 
            Exit Function 
        End If 
         
‘สร้างตวัแปรท่ีจะท าการติดต่อกบั RFID ขาเขา้ 
        Set glrfIDIn = New RFIDCom 
‘ก าหนดค่าความยาวของหมายเลขของ RFID ในขาเขา้ 
        glrfIDIn.InitTagLen (CInt(InitialFile.glRFID_TAGLEN(0))) 
‘ก าหนด port ท่ีจะท าการติดต่อกบั RFID และคุณสมบติัของ port ขาเขา้ 
        Call glrfIDIn.Initial_Port(InitialFile.glRFID_PORT(0), 0, 
InitialFile.glRFID_PORT_SETTING(0)) 
‘ท าการติดต่อกบั RFID ขาเขา้ เพื่อรอการ Tag 
        If glrfIDIn.Open_Port() = False Then 
            MsgBox glrfIDIn.getLastErr(), vbCritical 
            Set glrfIDIn = Nothing 
            Exit Function 
        End If 
    End If 
    LoadRFID = True 
     
End Function 
 
‘การท างานของ Sub cmdTranPrint_Click จะท างานเม่ือมีการกดปุ่มพิมพ ์เพื่อพิมพป์ระวติัการเขา้-ออก 
 
Private Sub cmdTranPrint_Click() 
 
Dim whName As String 
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   Dim whSname  As String 
   Dim whPassDate As String 
‘ตรวจสอบวา่ช่ือ นามสกุล วนัท่ี วา่เป็นช่องวา่งหรือเปล่า 
    If txtTranName <> "" Or txtTranSname <> "" Or txtTranDate <> "" Or txtTranFromTime <> "" Or 
txtTranToTime <> "" Then 
    ‘ใส่ช่ือเง่ือนไขในการดึงขอ้มูลจาก ดาตา้เบส 
        If txtTranName <> "" Then 
            whName = "Where PASS_NAME='" & txtTranName & "'" 
        End If 
     ‘ใส่นามสกุลเง่ือนไขในการดึงขอ้มูลจาก ดาตา้เบส 
        If txtTranSname <> "" Then 
           If whName <> "" Then 
                 whSname = " and PASS_SNAME='" & txtTranSname & "'" 
            Else 
                whSname = "Where PASS_SNAME='" & txtTranSname & "'" 
            End If 
        End If 
        Dim temFDate As Date 
        Dim temTDate As Date 
         
        If txtTranDate <> "" And txtTranFromTime <> "" And txtTranToTime <> "" Then 
 
            temFDate = Format(CDate(txtTranDate) & " " & txtTranFromTime, "YYYY-MM-DD 
HH:NN:SS") 
            temTDate = Format(CDate(txtTranDate) & " " & txtTranToTime, "YYYY-MM-DD 
HH:NN:SS") 
            whPassDate = "PASS_INDATE >=#" & temFDate & "#   and  " & "PASS_OUTDATE <#" & 
temTDate & "# " 
        Else 
            If txtTranDate <> "" Then 
                temFDate = Format(CDate(txtTranDate), "YYYY-MM-DD HH:NN:SS") 
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                temTDate = Format(CDate(txtTranDate), "YYYY-MM-DD HH:NN:SS") 
                whPassDate = "PASS_INDATE >=#" & temFDate & "#   and  " & "PASS_OUTDATE <#" 
& temTDate & "# " 
            End If 
             
        End If 
        If whPassDate <> "" Then 
            If whName <> "" Or whSname <> "" Then 
                   whPassDate = " and " & whPassDate 
            Else 
                   whPassDate = " WHERE " & whPassDate 
            End If 
       End If 
        
         Dim sqlWh As String 
          
         sqlWh = whName & whSname & whPassDate 
           
    End If 
    ‘ก าหนดค าสั่งในการดึงขอ้มูลจากดาตา้เบส     
      sqlTran = "Select    TAG_ID,PASS_NAME, 
PASS_SNAME,PASS_INDATE,PASS_INDATE,PASS_OUTDATE,PASS_OUTDATE " & _ 
                              " From PERSONAL_PASS " 
            If sqlWh <> "" Then 
               sqlTran = sqlTran & " " & sqlWh 
            End If 
             
            sqlSort = " Order by PASS_INDATE,PASS_OUTDATE desc " 
            sqlTran = sqlTran & sqlSort 
                    
            'Debug.Print sqlTran     
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          Dim tran As Transaction 
          Set tran = New Transaction 
‘เรียกค าสั่งการดึงขอ้มูล 
          Call tran.tranSQLReport(sqlTran) 
  
     
End Sub 
 
Private Sub cmdSaveReg_Click() 
  opr = "save" 
  diaConfirmPass.Show , Me 
  cmdRegEdit.Enabled = True  '20110925 
End Sub 
 
‘การท างานของ Sub SaveRegister จะท าการบนัทึกขอ้มูลการลงทะเบียนลงในดาตา้เบส 
Public Sub SaveRegister() 
   opr = "" 
‘ก าหนดตวัแปรท่ีจะท าการลงทะเบียนขอ้มูลลงในดาตา้เบส 
   Set person = New Register 
‘ตรวจสอบวา่ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่ซอย หมายเลข RFID และรูปภาพเป็นค่าวา่งหรือเปล่า 
   If txtRegName <> "" And txtRegSname <> "" And txtRegAddress <> "" _ 
      And txtRegSoi <> "" And txtRegTagId <> "" And comRegPic.FileName <> "*.JPG" Then 
    
  ‘ดึงค่า หมายเลขของ RFID พร้อมทั้งแปลงเป็นตวัหญ่ 
        person.setTagId = UCase(Me.txtRegTagId) 
‘ดึงค่า ช่ือของผูท่ี้จะลงทะเบียน 
        person.setName = Me.txtRegName 
‘ดึงค่า นามสกุลของผูท่ี้จะลงทะเบียน 
        person.setSName = Me.txtRegSname 
‘ดึงค่า ท่ีอยูข่องผูท่ี้จะลงทะเบียน 
        person.setAddress = Me.txtRegAddress 
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‘ดึงค่า ท่ีอยูข่องซอยของผูท่ี้จะลงทะเบียน 
        person.setSoi = Me.txtRegSoi 
‘เก็บค่าจ านวนสมาชิกภายในบา้น 
        person.setMemCnt = member_cnt 
‘ดึงค่าช่ือของภาพของผูท่ี้จะลงทะเบียน 
        person.setPicPath = comRegPic.FileName 
         
       ‘เรียกการท าการบนัทึก 
        Call saveNewMember  'new add 
         
       Dim isRegister As Boolean 
        ‘ตรวจสอบวา่เป็นการแกไ้ขขอ้มูลหรือเปล่า 
        If regMode = "update" Then 
‘เรียกการแกไ้ขและบนัทึก ใหท้  างาน 
             person.pUpdate    '20110924 
‘บนัทึกขอ้มูลของสมาชิกภายในบา้น 
              For i = 0 To member_cnt - 1 
                    member(i).mRegister 
                Next 
                 member_cnt = 0 
  ‘ลา้งขอ้มูลท่ีแสดงในหนา้ต่างลงทะเบียน หลงัจากบนัทึกแลว้ 
                Call clearRegCtr 
                MsgBox "á¡éä¢¢éÍÁÙÅàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ" 
                regMode = "" 
        Else 
        ‘ถา้กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนใหม่ 
‘เก็บขอ้มูลของวนัท่ี ท่ีท าการลงทะเบียน 
            person.setRegdate = Date 
            isRegister = person.pRegister 
             
            If isRegister Then 
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‘บนัทึกขอ้มูลของสมาชิกภายในบา้น 
               For i = 0 To member_cnt - 1 
                   member(i).mRegister 
               Next 
               member_cnt = 0 
               Call clearRegCtr 
               MsgBox "Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ" 
            'Else             '20110924 
            '  MsgBox "Å§·ÐàºÕÂ¹¼Ô´¾ÅÒ´ ¡ÃØ³ÒµÃÇ¨ÊÍº" 
            End If 
        End If 
           
        regMode = "" 
         
   Else 
      MsgBox "¢éÍÁÙÅäÁèÊÁºÙÃ³ì ¡ÃØ³ÒµÃÇ¨ÊÍº" 
   End If 
          
End Sub 
 
‘การท างานของ Sub Form_Activate จะท างานตอนท่ีหนา้ต่างหลกัแสดงออกมา 
Private Sub Form_Activate() 
    If regClearMode <> 1 Then 
‘ถา้หนา้ต่างอยูใ่นสถานะลา้งขอ้มูลใหท้  าการลา้งขอ้มูลของ หนา้ต่างลงทะเบียน 
        Call clearRegCtr 
    End If 
    regClearMode = 0 
     
     
    
   If glTagTrig Is Nothing Then 
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‘ถา้ตวัตรวจสอบการ TAG ยงัไม่ท างานใหเ้รียก ตวัตรวจสอบการ TAG ใหท้  างาน 
        Set glTagTrig = New TAGTrigger 
        Call glTagTrig.SetMainForm(Me) 
    End If 
     
    If glrfIDIn Is Nothing Then 
‘ถา้ RFID ขาเขา้ยงัไม่ท างานใหท้ าการเรียก RFID ขาเขา้ใหท้  างาน 
        If LoadRFID(False) = True Then 
            Call glTagTrig.SetRFIDInObject(glrfIDIn) 
        End If 
    End If 
 
    If glrfIDOut Is Nothing Then 
‘ถา้ RFID ขาออก ยงัไม่ท างานใหท้ าการเรียก RFID ขาเขา้ใหท้  างาน 
        If LoadRFID(True) = True Then 
           Call glTagTrig.SetRFIDOutObject(glrfIDOut) 
        End If 
    End If 
         
End Sub 
 
 
‘การท างานของ Sub Form_Load จะท างานตอนท่ีโปรแกรมเร่ิมตน้การท างานคร้ังแรก 
Private Sub Form_Load() 
‘ลา้งค่าของ RFID ขาเขา้ 
    Set glrfIDIn = Nothing 
‘ลา้งตวัตรวจสอบการ TAG 
    Set glTagTrig = Nothing 
‘ลา้งค่าของ RFID ขาออก 
    Set glrfIDOut = Nothing 
‘ก าหนดค่าสถานะของ RFID ใหเ้ป็นสถานะการใชง้าน 
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    glRfidMode = False 
    Me.menu_rfid_mode.Checked = False 
     
    Call setMfgTran 
‘ลา้งขอ้มูลท่ีแสดงในหนา้ต่างทั้งหมด 
    Call loadSqlTran("") 
End Sub 
‘การท างานของ Sub Form_Unload จะท างานตอนท่ีโปรแกรมถูกปิด 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
‘ปิดตวัตรวจสอบการ TAG 
    Set glTagTrig = Nothing 
 ‘ปิดหนา้ต่างทั้งหมด 
    Unload Me 
‘จบโปรแกรม 
    End 
End Sub 
 
‘การท างานของ Sub menu_camset_Click จะท างานเม่ือมีการเลือกเมนูทดสอบกลอ้ง 
Private Sub menu_camset_Click() 
‘แสดงหนา้ต่างการทดสอบกลอ้ง 
    DlgCamTest.Show vbModal, Me 
     
End Sub 
 
‘การท างานของ Sub menu_camset_Click จะท างานเม่ือมีการเลือกเมนูออก 
Private Sub menu_exit_Click() 
‘ปิดหนา้ต่างทั้งหมด 
    Unload Me 
‘จบโปรแกรม 
    End 
End Sub 
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Private Sub picNewRegister_Click() 
     
        comRegPic.ShowOpen 
         
       If comRegPic.FileName <> "" Then 
            MsgBox comRegPic.FileName 
            picNewRegister.Picture = LoadPicture(comRegPic.FileName) 
       End If 
End Sub 
 
Public Sub picStrech(ByRef pic As PictureBox) 
    'Picture1.Picture = Image1(1).Picture 
    pic.ScaleMode = 3 
    pic.AutoRedraw = True 
    pic.PaintPicture pic.Picture, _ 
        0, 0, pic.ScaleWidth, pic.ScaleHeight, _ 
        0, 0, _ 
        pic.Picture.width / 26.46, _ 
        pic.Picture.height / 26.46 
    pic.Picture = pic.Image 
End Sub 
‘การท างานของ Sub menu_rfid_mode_Click จะท างานเม่ือมีการเลือกเมนู RFID Registration 
Private Sub menu_rfid_mode_Click() 
    If Me.menu_rfid_mode.Checked = True Then 
        glRfidMode = False 
        Me.menu_rfid_mode.Checked = False 
    Else 
        glRfidMode = True 
        Me.menu_rfid_mode.Checked = True 
    End If 
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End Sub 
 
Private Sub txtExternal_Date_In_Click() 
    Call Dlg_DateTime.setTxtControl(Me.txtExternal_Date_In, "dd/MM/yyyy") 
    Dlg_DateTime.Show vbModal, Me 
End Sub 
 
Private Sub txtExternal_Date_Out_Click() 
    Call Dlg_DateTime.setTxtControl(Me.txtExternal_Date_Out, "dd/MM/yyyy") 
    Dlg_DateTime.Show vbModal, Me 
End Sub 
 
Private Sub txtExternal_Time_In_Click() 
    Call Dlg_DateTime.setTxtControl(Me.txtExternal_Time_In, "HH:mm:ss") 
    Dlg_DateTime.Show vbModal, Me 
End Sub 
 
 
Private Sub txtExternal_Time_Out_Click() 
    Call Dlg_DateTime.setTxtControl(Me.txtExternal_Time_Out, "HH:mm:ss") 
    Dlg_DateTime.Show vbModal, Me 
End Sub 
 
Private Sub txtInternal_Date_In_Click() 
    Call Dlg_DateTime.setTxtControl(Me.txtInternal_Date_In, "dd/MM/yyyy") 
    Dlg_DateTime.Show vbModal, Me 
End Sub 
 
Private Sub txtInternal_Date_Out_Click() 
    Call Dlg_DateTime.setTxtControl(Me.txtInternal_Date_Out, "dd/MM/yyyy") 
    Dlg_DateTime.Show vbModal, Me 
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End Sub 
 
Private Sub txtInternal_Time_In_Click() 
    Call Dlg_DateTime.setTxtControl(Me.txtInternal_Time_In, "HH:mm:ss") 
    Dlg_DateTime.Show vbModal, Me 
End Sub 
 
Private Sub txtInternal_Time_Out_Click() 
    Call Dlg_DateTime.setTxtControl(Me.txtInternal_Time_Out, "HH:mm:ss") 
    Dlg_DateTime.Show vbModal, Me 
End Sub 
 
 
'Eak 
'=================================Transaction Zone 
================================================ === 
 
'**********Transaction Delete Group**************** 
 
Public Sub tranDel(pos As Integer) 
    Dim tagId As String 
    Dim inDate As String 
    Dim outDate As String 
    Dim temInDate As Date 
    Dim temOutDate As Date 
     
    tagId = mfgTran.TextMatrix(pos, 5) 
    inDate = mfgTran.TextMatrix(pos, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(pos, 2) 
    outDate = mfgTran.TextMatrix(pos, 3) & " " & mfgTran.TextMatrix(pos, 4) 
     
    temInDate = Format(CDate(inDate), "YYYY-MM-DD HH:NN:SS") 
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    If outDate <> " " Then 
    temOutDate = Format(CDate(outDate), "YYYY-MM-DD HH:NN:SS") 
 
         sqlDelete = "Delete  From PERSONAL_PASS " & _ 
                            " Where tag_id='" & tagId & "' and PASS_INDATE=#" & temInDate & "# and 
PASS_OUTDATE=#" & temOutDate & "#" 
     Else 
        
          sqlDelete = "Delete  From PERSONAL_PASS " & _ 
                            " Where tag_id='" & tagId & "' and PASS_INDATE=#" & temInDate & "#" 
     End If 
      
    Dim delTran As Transaction 
     
    Set delTran = New Transaction 
    Call delTran.tranDelete(sqlDelete) 
    Call Me.loadSqlTran("") 
End Sub 
Private Sub cmdDel1_Click() 
    opr = "del" 
    position = 2 
    diaConfirmPass.Show , Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdDel2_Click() 
   opr = "del" 
    position = 3 
   diaConfirmPass.Show , Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdDel3_Click() 
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    opr = "del" 
    position = 4 
   diaConfirmPass.Show , Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdDel4_Click() 
    opr = "del" 
    position = 5 
   diaConfirmPass.Show , Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdDel5_Click() 
   opr = "del" 
    position = 6 
   diaConfirmPass.Show , Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdDel6_Click() 
   opr = "del" 
    position = 7 
   diaConfirmPass.Show , Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdDel7_Click() 
    opr = "del" 
    position = 8 
   diaConfirmPass.Show , Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdDel8_Click() 
    opr = "del" 
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    position = 9 
   diaConfirmPass.Show , Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdDel9_Click() 
  opr = "del" 
    position = 10 
   diaConfirmPass.Show , Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdDel10_Click() 
   opr = "del" 
    position = 11 
   diaConfirmPass.Show , Me 
End Sub 
Private Sub cmdDel11_Click() 
   opr = "del" 
    position = 12 
   diaConfirmPass.Show , Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdDel12_Click() 
  opr = "del" 
    position = 13 
   diaConfirmPass.Show , Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdDel13_Click() 
  opr = "del" 
    position = 14 
   diaConfirmPass.Show , Me 
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End Sub 
 
'**********Transaction Person details Group**************** 
  
Private Sub personDetail(tagId As String, tempDate As String) 
    sqlDetail = "Select  *  From Personal_Hist Where tag_id='" & tagId & "'" 
    Dim person As Transaction 
    Dim myDate As Date 
    Set person = New Transaction 
    Call person.tranDetail(sqlDetail) 
     
    myDate = Format(CDate(tempDate), "YYYY-MM-DD HH:NN:SS") 
     
    sqlDetail2 = "Select  *  From PERSONAL_PASS Where tag_id='" & tagId & "'  and 
PASS_INDATE=#" & myDate & "#" 
    'sqlDetail2 = "Select  *  From PERSONAL_PASS Where tag_id='" & tagId & "' " 
     
    Call person.tranDetail2(sqlDetail2) 
     
    frmPersonDetail.Show , Me 
End Sub 
 
 
Private Sub cmdDetail1_Click() 
   Dim strDate As String 
    
   strDate = mfgTran.TextMatrix(2, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(2, 2) 
    
    If mfgTran.TextMatrix(2, 5) <> "" Then 
     
       Call personDetail(mfgTran.TextMatrix(2, 5), strDate) 
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    End If 
End Sub 
Private Sub cmdDetail2_Click() 
   Dim strDate As String 
   strDate = mfgTran.TextMatrix(3, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(3, 2) 
    
     If mfgTran.TextMatrix(3, 5) <> "" Then 
       Call personDetail(mfgTran.TextMatrix(3, 5), strDate) 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub cmdDetail3_Click() 
   Dim strDate As String 
   strDate = mfgTran.TextMatrix(4, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(4, 2) 
    If mfgTran.TextMatrix(4, 5) <> "" Then 
       Call personDetail(mfgTran.TextMatrix(4, 5), strDate) 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub cmdDetail4_Click() 
   Dim strDate As String 
   strDate = mfgTran.TextMatrix(5, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(5, 2) 
    If mfgTran.TextMatrix(5, 5) <> "" Then 
       Call personDetail(mfgTran.TextMatrix(5, 5), strDate) 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub cmdDetail5_Click() 
   Dim strDate As String 
   strDate = mfgTran.TextMatrix(6, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(6, 2) 
    If mfgTran.TextMatrix(6, 5) <> "" Then 
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       Call personDetail(mfgTran.TextMatrix(6, 5), strDate) 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub cmdDetail6_Click() 
   Dim strDate As String 
   strDate = mfgTran.TextMatrix(7, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(7, 2) 
    If mfgTran.TextMatrix(7, 5) <> "" Then 
       Call personDetail(mfgTran.TextMatrix(7, 5), strDate) 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub cmdDetail7_Click() 
   Dim strDate As String 
   strDate = mfgTran.TextMatrix(8, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(8, 2) 
    If mfgTran.TextMatrix(8, 5) <> "" Then 
       Call personDetail(mfgTran.TextMatrix(8, 5), strDate) 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub cmdDetail8_Click() 
   Dim strDate As String 
   strDate = mfgTran.TextMatrix(9, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(9, 2) 
    If mfgTran.TextMatrix(9, 5) <> "" Then 
       Call personDetail(mfgTran.TextMatrix(9, 5), strDate) 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub cmdDetail9_Click() 
   Dim strDate As String 
   strDate = mfgTran.TextMatrix(10, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(10, 2) 
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    If mfgTran.TextMatrix(10, 5) <> "" Then 
       Call personDetail(mfgTran.TextMatrix(10, 5), strDate) 
    End If 
End Sub 
Private Sub cmdDetail10_Click() 
   Dim strDate As String 
   strDate = mfgTran.TextMatrix(11, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(11, 2) 
    If mfgTran.TextMatrix(11, 5) <> "" Then 
       Call personDetail(mfgTran.TextMatrix(11, 5), strDate) 
    End If 
End Sub 
Private Sub cmdDetail11_Click() 
   Dim strDate As String 
   strDate = mfgTran.TextMatrix(12, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(12, 2) 
    If mfgTran.TextMatrix(12, 5) <> "" Then 
       Call personDetail(mfgTran.TextMatrix(12, 5), strDate) 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub cmdDetail12_Click() 
   Dim strDate As String 
   strDate = mfgTran.TextMatrix(13, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(13, 2) 
    If mfgTran.TextMatrix(13, 5) <> "" Then 
       Call personDetail(mfgTran.TextMatrix(13, 5), strDate) 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub cmdDetail13_Click() 
   Dim strDate As String 
   strDate = mfgTran.TextMatrix(14, 1) & " " & mfgTran.TextMatrix(14, 2) 
    If mfgTran.TextMatrix(14, 5) <> "" Then 
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       Call personDetail(mfgTran.TextMatrix(14, 5), strDate) 
    End If 
End Sub 
 
 
Private Sub cmdTranSearch_Click() 
   Dim whName As String 
   Dim whSname  As String 
   Dim whPassDate As String 
 
    If txtTranName <> "" Or txtTranSname <> "" Or txtTranDate <> "" Or txtTranFromTime <> "" Or 
txtTranToTime <> "" Then 
     
        If txtTranName <> "" Then 
            whName = "Where PASS_NAME='" & txtTranName & "'" 
        End If 
         
        If txtTranSname <> "" Then 
           If whName <> "" Then 
                 whSname = " and PASS_SNAME='" & txtTranSname & "'" 
            Else 
                whSname = "Where PASS_SNAME='" & txtTranSname & "'" 
            End If 
        End If 
        Dim temFDate As Date 
        Dim temTDate As Date 
         
        If txtTranDate <> "" And txtTranFromTime <> "" And txtTranToTime <> "" Then 
 
            temFDate = Format(CDate(txtTranDate) & " " & txtTranFromTime, "YYYY-MM-DD 
HH:NN:SS") 
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            temTDate = Format(CDate(txtTranDate) & " " & txtTranToTime, "YYYY-MM-DD 
HH:NN:SS") 
            whPassDate = "PASS_INDATE >=#" & temFDate & "#   and  " & "PASS_OUTDATE <#" & 
temTDate & "# " 
        Else 
            If txtTranDate <> "" Then 
                temFDate = Format(CDate(txtTranDate), "YYYY-MM-DD HH:NN:SS") 
                temTDate = Format(CDate(txtTranDate), "YYYY-MM-DD HH:NN:SS") 
                whPassDate = "PASS_INDATE >=#" & temFDate & "#   and  " & "PASS_OUTDATE <#" 
& temTDate & "# " 
            End If 
             
        End If 
        If whPassDate <> "" Then 
            If whName <> "" Or whSname <> "" Then 
                   whPassDate = " and " & whPassDate 
            Else 
                   whPassDate = " WHERE " & whPassDate 
            End If 
       End If 
        
         Dim sqlWh As String 
          
         sqlWh = whName & whSname & whPassDate 
           
    End If 
     
    Call loadSqlTran(sqlWh) 
              
End Sub 
 



240 
 

Public Sub loadSqlTran(ByVal whSql As String) 
 
           sqlTran = "Select  Top 13 TAG_ID,PASS_NAME, 
PASS_SNAME,PASS_INDATE,PASS_INDATE,PASS_OUTDATE,PASS_OUTDATE " & _ 
                              " From PERSONAL_PASS " 
            If whSql <> "" Then 
               sqlTran = sqlTran & " " & whSql 
            End If 
             
            sqlSort = " Order by PASS_INDATE,PASS_OUTDATE desc " 
            sqlTran = sqlTran & sqlSort 
                    
            'Debug.Print sqlTran 
             
          Dim tran As Transaction 
          Set tran = New Transaction 
           
          Dim rowCnt  As Integer 
          rowCnt = tran.tranSQL(sqlTran) 
           
            cmdDel1.Visible = True 
            cmdDel2.Visible = True 
            cmdDel3.Visible = True 
            cmdDel4.Visible = True 
            cmdDel5.Visible = True 
            cmdDel6.Visible = True 
            cmdDel7.Visible = True 
            cmdDel8.Visible = True 
            cmdDel9.Visible = True 
            cmdDel10.Visible = True 
            cmdDel11.Visible = True 
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            cmdDel12.Visible = True 
            cmdDel13.Visible = True 
              
            cmdDetail1.Visible = True 
            cmdDetail2.Visible = True 
            cmdDetail3.Visible = True 
            cmdDetail4.Visible = True 
            cmdDetail5.Visible = True 
            cmdDetail6.Visible = True 
            cmdDetail7.Visible = True 
            cmdDetail8.Visible = True 
            cmdDetail9.Visible = True 
            cmdDetail10.Visible = True 
            cmdDetail11.Visible = True 
            cmdDetail12.Visible = True 
            cmdDetail13.Visible = True 
          
          If rowCnt = 0 Then 
             cmdDetail1.Visible = False 
             cmdDetail2.Visible = False 
             cmdDetail3.Visible = False 
             cmdDetail4.Visible = False 
             cmdDetail5.Visible = False 
             cmdDetail6.Visible = False 
             cmdDetail7.Visible = False 
             cmdDetail8.Visible = False 
             cmdDetail9.Visible = False 
             cmdDetail10.Visible = False 
             cmdDetail11.Visible = False 
             cmdDetail12.Visible = False 
             cmdDetail13.Visible = False 
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          ElseIf rowCnt = 1 Then 
              cmdDetail2.Visible = False 
             cmdDetail3.Visible = False 
             cmdDetail4.Visible = False 
             cmdDetail5.Visible = False 
             cmdDetail6.Visible = False 
             cmdDetail7.Visible = False 
             cmdDetail8.Visible = False 
             cmdDetail9.Visible = False 
             cmdDetail10.Visible = False 
             cmdDetail11.Visible = False 
             cmdDetail12.Visible = False 
             cmdDetail13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 2 Then 
             cmdDetail3.Visible = False 
             cmdDetail4.Visible = False 
             cmdDetail5.Visible = False 
             cmdDetail6.Visible = False 
             cmdDetail7.Visible = False 
             cmdDetail8.Visible = False 
             cmdDetail9.Visible = False 
             cmdDetail10.Visible = False 
             cmdDetail11.Visible = False 
             cmdDetail12.Visible = False 
             cmdDetail13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 3 Then 
             cmdDetail4.Visible = False 
             cmdDetail5.Visible = False 
             cmdDetail6.Visible = False 
             cmdDetail7.Visible = False 
             cmdDetail8.Visible = False 
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             cmdDetail9.Visible = False 
             cmdDetail10.Visible = False 
             cmdDetail11.Visible = False 
             cmdDetail12.Visible = False 
             cmdDetail13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 4 Then 
             cmdDetail5.Visible = False 
             cmdDetail6.Visible = False 
             cmdDetail7.Visible = False 
             cmdDetail8.Visible = False 
             cmdDetail9.Visible = False 
             cmdDetail10.Visible = False 
             cmdDetail11.Visible = False 
             cmdDetail12.Visible = False 
             cmdDetail13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 5 Then 
             cmdDetail6.Visible = False 
             cmdDetail7.Visible = False 
             cmdDetail8.Visible = False 
             cmdDetail9.Visible = False 
             cmdDetail10.Visible = False 
             cmdDetail11.Visible = False 
             cmdDetail12.Visible = False 
             cmdDetail13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 6 Then 
             cmdDetail7.Visible = False 
             cmdDetail8.Visible = False 
             cmdDetail9.Visible = False 
             cmdDetail10.Visible = False 
             cmdDetail11.Visible = False 
             cmdDetail12.Visible = False 
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             cmdDetail13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 7 Then 
             cmdDetail8.Visible = False 
             cmdDetail9.Visible = False 
             cmdDetail10.Visible = False 
             cmdDetail11.Visible = False 
             cmdDetail12.Visible = False 
             cmdDetail13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 8 Then 
             cmdDetail9.Visible = False 
             cmdDetail10.Visible = False 
             cmdDetail11.Visible = False 
             cmdDetail12.Visible = False 
             cmdDetail13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 9 Then 
             cmdDetail10.Visible = False 
             cmdDetail11.Visible = False 
             cmdDetail12.Visible = False 
             cmdDetail13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 10 Then 
             cmdDetail11.Visible = False 
             cmdDetail12.Visible = False 
             cmdDetail13.Visible = False 
         ElseIf rowCnt = 11 Then 
             cmdDetail12.Visible = False 
             cmdDetail13.Visible = False 
         ElseIf rowCnt = 12 Then 
              cmdDetail13.Visible = False 
        Else 
             cmdDetail1.Visible = True 
             cmdDetail2.Visible = True 
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             cmdDetail3.Visible = True 
             cmdDetail4.Visible = True 
             cmdDetail5.Visible = True 
             cmdDetail6.Visible = True 
             cmdDetail7.Visible = True 
             cmdDetail8.Visible = True 
             cmdDetail9.Visible = True 
             cmdDetail10.Visible = True 
             cmdDetail11.Visible = True 
             cmdDetail12.Visible = True 
             cmdDetail13.Visible = True 
          End If 
          
           If rowCnt = 0 Then 
             cmdDel1.Visible = False 
             cmdDel2.Visible = False 
             cmdDel3.Visible = False 
             cmdDel4.Visible = False 
             cmdDel5.Visible = False 
             cmdDel6.Visible = False 
             cmdDel7.Visible = False 
             cmdDel8.Visible = False 
             cmdDel9.Visible = False 
             cmdDel10.Visible = False 
             cmdDel11.Visible = False 
             cmdDel12.Visible = False 
             cmdDel13.Visible = False 
          ElseIf rowCnt = 1 Then 
              cmdDel2.Visible = False 
             cmdDel3.Visible = False 
             cmdDel4.Visible = False 
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             cmdDel5.Visible = False 
             cmdDel6.Visible = False 
             cmdDel7.Visible = False 
             cmdDel8.Visible = False 
             cmdDel9.Visible = False 
             cmdDel10.Visible = False 
             cmdDel11.Visible = False 
             cmdDel12.Visible = False 
             cmdDel13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 2 Then 
             cmdDel3.Visible = False 
             cmdDel4.Visible = False 
             cmdDel5.Visible = False 
             cmdDel6.Visible = False 
             cmdDel7.Visible = False 
             cmdDel8.Visible = False 
             cmdDel9.Visible = False 
             cmdDel10.Visible = False 
             cmdDel11.Visible = False 
             cmdDel12.Visible = False 
             cmdDel13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 3 Then 
             cmdDel4.Visible = False 
             cmdDel5.Visible = False 
             cmdDel6.Visible = False 
             cmdDel7.Visible = False 
             cmdDel8.Visible = False 
             cmdDel9.Visible = False 
             cmdDel10.Visible = False 
             cmdDel11.Visible = False 
             cmdDel12.Visible = False 



247 
 

             cmdDel13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 4 Then 
             cmdDel5.Visible = False 
             cmdDel6.Visible = False 
             cmdDel7.Visible = False 
             cmdDel8.Visible = False 
             cmdDel9.Visible = False 
             cmdDel10.Visible = False 
             cmdDel11.Visible = False 
             cmdDel12.Visible = False 
             cmdDel13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 5 Then 
             cmdDel6.Visible = False 
             cmdDel7.Visible = False 
             cmdDel8.Visible = False 
             cmdDel9.Visible = False 
             cmdDel10.Visible = False 
             cmdDel11.Visible = False 
             cmdDel12.Visible = False 
             cmdDel13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 6 Then 
             cmdDel7.Visible = False 
             cmdDel8.Visible = False 
             cmdDel9.Visible = False 
             cmdDel10.Visible = False 
             cmdDel11.Visible = False 
             cmdDel12.Visible = False 
             cmdDel13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 7 Then 
             cmdDel8.Visible = False 
             cmdDel9.Visible = False 
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             cmdDel10.Visible = False 
             cmdDel11.Visible = False 
             cmdDel12.Visible = False 
             cmdDel13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 8 Then 
             cmdDel9.Visible = False 
             cmdDel10.Visible = False 
             cmdDel11.Visible = False 
             cmdDel12.Visible = False 
             cmdDel13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 9 Then 
             cmdDel10.Visible = False 
             cmdDel11.Visible = False 
             cmdDel12.Visible = False 
             cmdDel13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 10 Then 
             cmdDel11.Visible = False 
             cmdDel12.Visible = False 
             cmdDel13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 11 Then 
             cmdDel12.Visible = False 
             cmdDel13.Visible = False 
        ElseIf rowCnt = 12 Then 
             cmdDel13.Visible = False 
        Else 
             cmdDel1.Visible = True 
             cmdDel2.Visible = True 
             cmdDel3.Visible = True 
             cmdDel4.Visible = True 
             cmdDel5.Visible = True 
             cmdDel6.Visible = True 
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             cmdDel7.Visible = True 
             cmdDel8.Visible = True 
             cmdDel9.Visible = True 
             cmdDel10.Visible = True 
             cmdDel11.Visible = True 
             cmdDel12.Visible = True 
             cmdDel13.Visible = True 
          End If 
End Sub 
 
Public Sub setMfgTran() 
    With mfgTran 
          
        .TextMatrix(0, 0) = "ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØÅ" 
        .TextMatrix(1, 0) = "ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØÅ" 
        .TextMatrix(0, 1) = "à¢éÒ" 
        .TextMatrix(0, 2) = "à¢éÒ" 
 
 
        .TextMatrix(0, 3) = "ÍÍ¡" 
        .TextMatrix(0, 4) = "ÍÍ¡" 
        .TextMatrix(0, 5) = "µÃÇ¨ÊÍº¢éÍÁÙÅ" 
 
 
 
        .TextMatrix(1, 1) = "ÇÑ¹·Õè" 
        .TextMatrix(1, 2) = "àÇÅÒ" 
        .TextMatrix(1, 3) = "ÇÑ¹·Õè" 
        .TextMatrix(1, 4) = "àÇÅÒ" 
        .TextMatrix(1, 5) = "µÃÇ¨ÊÍº¢éÍÁÙÅ" 
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         .MergeCells = 3 
         .MergeRow(0) = True 
         .MergeCol(0) = True 
         .MergeCol(5) = True 
          
         .ColWidth(0) = 3000 
         .ColWidth(1) = 1700 
         .ColWidth(2) = 1500 
         .ColWidth(3) = 1700 
         .ColWidth(4) = 1500 
         .ColWidth(5) = 2000 
  
    End With 
     
End Sub 
 
 '==================================================== Register  
Zone================================================== 
  
Private Sub cmdRegPevious_Click() 
 ' Mode= "search" 
    seek_cnt = seek_cnt - 1 
'    If seek_cnt >= 0 And regMode = "search" Then 
     If seek_cnt >= 0 Then 
                   
      'member4 
      comRegPicM4.FileName = comRegPicM3.FileName 
      Call LoadPic(picRegM4, comRegPicM4) 
      Me.txtRegM4 = Me.txtRegM3 
       
     'member3 
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      comRegPicM3.FileName = comRegPicM2.FileName 
      Call LoadPic(picRegM3, comRegPicM3) 
      Me.txtRegM3 = Me.txtRegM2 
       
      'member2 
      comRegPicM2.FileName = comRegPicM1.FileName 
      Call LoadPic(picRegM2, comRegPicM2) 
      Me.txtRegM2 = Me.txtRegM1 
     'member1 
      comRegPicM1.FileName = member(0 + seek_cnt).getMemPicPath 
      Call LoadPic(picRegM1, comRegPicM1) 
      Me.txtRegM1 = member(0 + seek_cnt).getMemName 
             
    Else 
      seek_cnt = seek_cnt + 1 
    End If 
 
End Sub 
 
 
Private Sub picRegM1_Click() 
     
Dim mem_id As Integer 
 
 mem_id = seek_cnt 
 
 If regMode = "search" Then 
    Call BrowsePic(picRegM1, comRegPicM1) 
ElseIf regMode = "update" Then 
   Call LoadCopyPic(picRegM1, comRegPicM1) 
   Call setMember(comRegPicM1, Me.txtRegM1, mem_id) 
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Else 
   Call LoadCopyPic(picRegM1, comRegPicM1) 
  
   Call setMember(comRegPicM1, Me.txtRegM1, mem_id) 
End If 
 
If member_cnt < mem_id + 1 Then 
    member_cnt = mem_id + 1 
End If 
 
End Sub 
 
Private Sub picRegM2_Click() 
   Dim mem_id As Integer 
    
    mem_id = seek_cnt + 1 
     
     If regMode = "search" Then 
        Call BrowsePic(picRegM2, comRegPicM2) 
    ElseIf regMode = "update" Then 
       Call LoadCopyPic(picRegM2, comRegPicM2) 
       Call setMember(comRegPicM2, Me.txtRegM2, mem_id) 
    Else 
       Call LoadCopyPic(picRegM2, comRegPicM2) 
       Call setMember(comRegPicM2, Me.txtRegM2, mem_id) 
    End If 
 
    If member_cnt < mem_id + 1 Then 
        member_cnt = mem_id + 1 
    End If 
End Sub 
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Private Sub picRegM3_Click() 
    
Dim mem_id As Integer 
   mem_id = seek_cnt + 2 
    
     If regMode = "search" Then 
        Call BrowsePic(picRegM3, comRegPicM3) 
    ElseIf regMode = "update" Then 
       Call LoadCopyPic(picRegM3, comRegPicM3) 
       Call setMember(comRegPicM3, Me.txtRegM3, mem_id) 
        
    Else 
       Call LoadCopyPic(picRegM3, comRegPicM3) 
       Call setMember(comRegPicM3, Me.txtRegM3, mem_id) 
    End If 
     
    If member_cnt < mem_id + 1 Then 
        member_cnt = mem_id + 1 
    End If 
 
End Sub 
 
Private Sub picRegM4_Click() 
   Dim mem_id As Integer 
    
 mem_id = seek_cnt + 3 
    
    If regMode = "search" Then 
        Call BrowsePic(picRegM4, comRegPicM4) 
    ElseIf regMode = "update" Then 
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       Call LoadCopyPic(picRegM4, comRegPicM4) 
       Call setMember(comRegPicM4, Me.txtRegM4, mem_id) 
    Else 
       Call LoadCopyPic(picRegM4, comRegPicM4) 
       Call setMember(comRegPicM4, Me.txtRegM4, mem_id) 
    End If 
 
    If member_cnt < mem_id + 1 Then 
        member_cnt = mem_id + 1 
    End If 
 
End Sub 
 
Private Sub picRegPerson_Click() 
     If regMode = "search" Then 
        Call BrowsePic(picRegPerson, comRegPic) 
    ElseIf regMode = "update" Then 
        Call LoadCopyPic(picRegPerson, comRegPic) 
    Else 
        Call LoadCopyPic(picRegPerson, comRegPic) 
    End If 
End Sub 
 
'** Set member name and picture 
Private Sub setMember(ByRef comPic As CommonDialog, ByRef txtMemName As TextBox, ByVal 
memid As Integer) 
       Set member(memid) = New RegisterMember 
       member(memid).setTagId = Me.txtRegTagId 
       member(memid).setMemId = memid 
       member(memid).setMemName = txtMemName 
       member(memid).setMemPicPath = comPic.FileName 
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End Sub 
'** Register enable / disable and clear control Zone 
Private Sub enableRegCtr() 
    picRegPerson.Enabled = True 
    txtRegName.Enabled = True 
    txtRegSname.Enabled = True 
    txtRegAddress.Enabled = True 
    txtRegSoi.Enabled = True 
    txtRegTagId.Enabled = True 
    picRegM1.Enabled = True 
    picRegM2.Enabled = True 
    picRegM3.Enabled = True 
    picRegM4.Enabled = True 
    txtRegM1.Enabled = True 
    txtRegM2.Enabled = True 
    txtRegM3.Enabled = True 
    txtRegM4.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub disableRegCtr() 
    picRegPerson.Enabled = False 
    txtRegName.Enabled = False 
    txtRegSname.Enabled = False 
    txtRegAddress.Enabled = False 
    txtRegSoi.Enabled = False 
    txtRegTagId.Enabled = False 
    picRegM1.Enabled = False 
    picRegM2.Enabled = False 
    picRegM3.Enabled = False 
    picRegM4.Enabled = False 



256 
 

    txtRegM1.Enabled = False 
    txtRegM2.Enabled = False 
    txtRegM3.Enabled = False 
    txtRegM4.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub clearRegCtr() 
    picRegPerson.Picture = LoadPicture("") 
    txtRegName.Text = "" 
    txtRegSname.Text = "" 
    txtRegAddress.Text = "" 
    txtRegSoi.Text = "" 
    txtRegTagId.Text = "" 
    picRegM1.Picture = LoadPicture("") 
    picRegM2.Picture = LoadPicture("") 
    picRegM3.Picture = LoadPicture("") 
    picRegM4.Picture = LoadPicture("") 
    txtRegM1.Text = "" 
    txtRegM2.Text = "" 
    txtRegM3.Text = "" 
    txtRegM4.Text = "" 
End Sub 
 
'***Register Picture Zone 
Private Sub BrowsePic(ByRef picbox As PictureBox, comdia As CommonDialog) 
     On Error GoTo UnLoadPic 
      comdia.ShowOpen 
       If comdia.FileName <> "" Then 
            picbox.Picture = LoadPicture(comdia.FileName) 
       Else 
            comdia.FileName = "" 
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            picbox.Picture = LoadPicture(comdia.FileName) 
       End If 
       picStrech picbox 
        
       Exit Sub 
UnLoadPic: 
       comdia.FileName = "" 
       picbox.Picture = LoadPicture(comdia.FileName) 
       'picStrech picbox 
End Sub 
 
Private Sub LoadPic(ByRef picbox As PictureBox, comdia As CommonDialog) 
     On Error GoTo UnLoadPic 
       If comdia.FileName <> "" Then 
            picbox.Picture = LoadPicture(comdia.FileName) 
       Else 
            comdia.FileName = "" 
            picbox.Picture = LoadPicture(comdia.FileName) 
       End If 
       picStrech picbox 
       Exit Sub 
UnLoadPic: 
       comdia.FileName = "" 
       picbox.Picture = LoadPicture(comdia.FileName) 
       'picStrech picbox 
End Sub 
 
Private Sub LoadCopyPic(ByRef picbox As PictureBox, comdia As CommonDialog) 
    On Error GoTo UnCopyPic 
      
    comdia.ShowOpen 



258 
 

    If (PIC_PATH & comdia.FileTitle) <> comdia.FileName Then 
         FileCopy comdia.FileName, PIC_PATH & comdia.FileTitle 
         comdia.FileName = PIC_PATH & comdia.FileTitle 
    End If 
    picbox.Picture = LoadPicture(comdia.FileName) 
    picStrech picbox 
          
    Exit Sub 
     
UnCopyPic: 
    comdia.FileName = "" 
    picbox.Picture = LoadPicture(comdia.FileName) 
    'picStrech picbox 
End Sub 
 
  
'** Regeter Member 's name Zone 
Private Sub txtRegM1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
   Dim mem_id As Integer 
   mem_id = seek_cnt 
    
  If KeyAscii = 13 Then 
    txtRegM1.Enabled = False 
 
    Call setMember(comRegPicM1, Me.txtRegM1, mem_id) 
  End If 
End Sub 
  
Private Sub txtRegM2_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
   Dim mem_id As Integer 
  mem_id = seek_cnt + 1 
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  If KeyAscii = 13 Then 
    txtRegM2.Enabled = False 
    Call setMember(comRegPicM2, Me.txtRegM2, mem_id) 
  End If 
End Sub 
 
 Private Sub txtRegM3_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
   Dim mem_id As Integer 
  mem_id = seek_cnt + 2 
   
  If KeyAscii = 13 Then 
    txtRegM3.Enabled = False 
 
    Call setMember(comRegPicM3, Me.txtRegM3, mem_id) 
  End If 
End Sub 
 
 
Private Sub txtRegM4_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
   Dim mem_id As Integer 
  mem_id = seek_cnt + 3 
   
  If KeyAscii = 13 Then 
    txtRegM4.Enabled = False 
 
    Call setMember(comRegPicM4, Me.txtRegM4, mem_id) 
  End If 
End Sub 
 
Private Sub cmdRegEdit_Click() 
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    regMode = "update" 
    Call enableRegCtr   ' mode= "update"  -> need to deny control 
    cmdRegEdit.Enabled = False  '20110925 
End Sub 
 
Private Sub cmdRegNext_Click() 
 ' Mode= "search" 
    Call saveNewMember 
     
    seek_cnt = seek_cnt + 1 
    If regMode = "search" Then 
        If member_cnt >= (4 + seek_cnt) Then 
              'member1 
               comRegPicM1.FileName = comRegPicM2.FileName 
               Call LoadPic(picRegM1, comRegPicM1) 
               Me.txtRegM1 = Me.txtRegM2 
                
               'member2 
               comRegPicM2.FileName = comRegPicM3.FileName 
               Call LoadPic(picRegM2, comRegPicM2) 
               Me.txtRegM2 = Me.txtRegM3 
                
               'member3 
               comRegPicM3.FileName = comRegPicM4.FileName 
               Call LoadPic(picRegM3, comRegPicM3) 
               Me.txtRegM3 = Me.txtRegM4 
                
               'member4 
               comRegPicM4.FileName = member(3 + seek_cnt).getMemPicPath 
               Call LoadPic(picRegM4, comRegPicM4) 
               Me.txtRegM4 = member(3 + seek_cnt).getMemName 
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         Else 
           seek_cnt = seek_cnt - 1 
         End If 
       
    Else 
       If comRegPicM4.FileName <> "" And seek_cnt < 7 Then 
                'member1 
                comRegPicM1.FileName = comRegPicM2.FileName 
                Call LoadPic(picRegM1, comRegPicM1) 
                Me.txtRegM1 = Me.txtRegM2 
                 
                'member2 
                comRegPicM2.FileName = comRegPicM3.FileName 
                Call LoadPic(picRegM2, comRegPicM2) 
                Me.txtRegM2 = Me.txtRegM3 
                 
                'member3 
                comRegPicM3.FileName = comRegPicM4.FileName 
                Call LoadPic(picRegM3, comRegPicM3) 
                Me.txtRegM3 = Me.txtRegM4 
                 
                If member_cnt >= (4 + seek_cnt) Then 
                    comRegPicM4.FileName = member(3 + seek_cnt).getMemPicPath 
                    Call LoadPic(picRegM4, comRegPicM4) 
                    Me.txtRegM4 = member(3 + seek_cnt).getMemName 
                 
                Else 
                    'member4 
                    comRegPicM4.FileName = "" 
                    Call LoadPic(picRegM4, comRegPicM4) 
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                    Set member(3 + seek_cnt) = New RegisterMember 
                    Me.txtRegM4 = member(3 + seek_cnt).getMemName 
                End If 
                  
       Else 
             seek_cnt = seek_cnt - 1 
       End If 
       
    End If 
     
End Sub 
 
 
Private Sub cmdRegSearch_Click() 
    regMode = "search" 
     Set person = New Register 
      
     Dim isPerson As Boolean 
    ' isPerson = person.pQuery(Me.txtRegName.Text, Me.txtRegAddress)  '20110924 
     isPerson = person.pQuery(Me.txtRegName.Text, Me.txtRegAddress, Me.txtRegTagId) 
     If isPerson Then 
         'load person information 
         'Call disableRegCtr ' mode= "search"  -> need to deny control 
         comRegPic.FileName = person.getPicPath 
         Call LoadPic(picRegPerson, comRegPic) 
          
         Me.txtRegName = person.getName 
         Me.txtRegSname = person.getSName 
         Me.txtRegAddress = person.getAddress 
         Me.txtRegSoi = person.getSoi 
         Me.txtRegTagId = person.getTagId 
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         'check member 
         seek_cnt = 0 
          
         Dim mcount As Integer 
         mcount = person.getMemCnt 
         member_cnt = mcount  'remember member count 
          
         If mcount > 0 Then 
            For i = 0 To mcount - 1 
                'Dim member(i) As RegisterMember 
                Set member(i) = New RegisterMember 
                Dim isMember As Boolean 
                isMember = member(i).mQuery(person.getTagId, CStr(i)) 
                 
                If isMember Then 
                   If i = 0 Then 
                       comRegPicM1.FileName = member(i).getMemPicPath 
                       Call LoadPic(picRegM1, comRegPicM1) 
                       Me.txtRegM1 = member(i).getMemName 
                        
                   ElseIf i = 1 Then 
                       comRegPicM2.FileName = member(i).getMemPicPath 
                       Call LoadPic(picRegM2, comRegPicM2) 
                       Me.txtRegM2 = member(i).getMemName 
                        
                   ElseIf i = 2 Then 
                       comRegPicM3.FileName = member(i).getMemPicPath 
                       Call LoadPic(picRegM3, comRegPicM3) 
                       Me.txtRegM3 = member(i).getMemName 
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                   ElseIf i = 3 Then 
                       comRegPicM4.FileName = member(i).getMemPicPath 
                       Call LoadPic(picRegM4, comRegPicM4) 
                       Me.txtRegM4 = member(i).getMemName 
                        
                   End If 
                 
                End If 
            Next 
          
         End If 
          
     Else 
        MsgBox "äÁè¾º¢éÍÁÙÅ·Õè¤é¹ËÒ", vbOKOnly, "á¨é§ãËé·ÃÒº" 
       Call clearRegCtr 
       regMode = ""  '20110924 
       Call enableRegCtr 
     End If 
      cmdRegEdit.Enabled = True     '20110925 
End Sub 
 
Public Sub saveNewMember() 
            Call setMember(comRegPicM1, Me.txtRegM1, seek_cnt) 
            Call setMember(comRegPicM2, Me.txtRegM2, seek_cnt + 1) 
            Call setMember(comRegPicM3, Me.txtRegM3, seek_cnt + 2) 
            Call setMember(comRegPicM4, Me.txtRegM4, seek_cnt + 3) 
End Sub 
 
Private Sub txtRegName_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        txtRegSname.SetFocus 
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    End If 
End Sub 
Private Sub txtRegSname_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        txtRegAddress.SetFocus 
    End If 
End Sub 
Private Sub txtRegAddress_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        txtRegSoi.SetFocus 
    End If 
End Sub 
Private Sub txtRegSoi_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        txtRegTagId.SetFocus 
    End If 
End Sub 
Private Sub txtRegTagId_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        txtRegM1.SetFocus 
    End If 
End Sub 
Private Sub txtTranDate_Click() 
    Call Dlg_DateTime.setTxtControl(Me.txtTranDate, "dd/MM/yyyy") 
    Dlg_DateTime.Show vbModal, Me 
End Sub 
 
Private Sub txtTranFromTime_Click() 
  
    Call Dlg_DateTime.setTxtControl(Me.txtTranFromTime, "HH:mm:ss") 
    Dlg_DateTime.Show vbModal, Me 
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End Sub 
 
Private Sub txtTranToTime_Click() 
    Call Dlg_DateTime.setTxtControl(Me.txtTranToTime, "HH:mm:ss") 
    Dlg_DateTime.Show vbModal, Me 
End Sub 
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Cod Program ไมก้ั้น เปิด-ปิด 
    CPU "8051.TBL" 
        HOF "INT8" 
    ORG 0H 
 
; Define Port&Pin  name 
;################################################################################## 
 ;Motor_open1:  bit  p0.7 
 ;Motor_off1:  bit p0.6 
 ;Sensor_open1:  bit p0.5 
 ;Sensor_off1:  bit p0.4 
 ;Sensor_infarad1: bit p0.3 
 ;Manual_switch1: bit p0.2 
 ;Lamp_green1:  bit p0.1 
 ;Computer_data1: bit p0.0 
 
 
 ;Motor_open2:  bit  p2.7 
 ;Motor_off2:  bit p2.6 
 ;Sensor_open2:  bit p2.5 
 ;Sensor_off2:  bit p2.4 
 ;Sensor_infarad2: bit p2.3 
 ;Manual_switch2: bit p2.2 
 ;Lamp_green2:  bit p2.1 
 ;Computer_data2: bit p2.0 
 
 
 ;Delay_10s1: EQU 02bh 
;*************************************************************************** 
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;Main program 
;*************************************************************************** 
  mov a,#00000000b 
  mov p1,a   ;Clear M/R step 
  mov p3,a 
  
 ;Motor1 
  clr p0.7 
  clr p0.6 
  setb p0.5 
  setb p0.4 
  setb p0.3 
  setb p0.2 
  clr p0.1 
  setb p0.0 
 ;Motor2 
  clr p2.7  
  clr p2.6  
  setb p2.5 
  setb p2.4 
  setb p2.3 
  setb p2.2 
  clr p2.1 
  setb p2.0 
   
  acall Delay_500ms 
 
 Latch_MR1: jb p1.0,step11 
   jb p1.1,step12 
   jb p1.2,step13 
   jb p1.3,step14 
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   jb p1.4,step15 
   jb p1.5,step16 
   jb p1.6,step17 
   jb p1.7,step18 
 Stanby1: jnb p0.2,Goto11  ;check manual switch1 
   jnb p0.0,Goto12  ;check computer data1    
    
  
 Latch_MR2: jb p3.0,step21 
   jb p3.1,step22 
   jb p3.2,step23 
   jb p3.3,step24 
   jb p3.4,step25 
   jb p3.5,step26 
   jb p3.6,step27 
   jb p3.7,step28 
 Stanby2: jnb p2.2,Goto21  ;check manual switch2 
   jnb p2.0,Goto22  ;check computer data2 
   ajmp Latch_MR1 
 
 Goto11:  jb p0.2,Goto11 
   ajmp Open1 
 Goto12:  jb p0.0,Goto12 
   ajmp Open1 
 
 Goto21:  jb p2.2,Goto21 
   ajmp Open2 
 Goto22:  jb p2.0,Goto22 
   ajmp Open2 
 
 ;Oopen1: ajmp Open_complete1 
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 ;Ooff1:  ajmp Off_complete1 
 ;Oopen2: ajmp Open_complete2 
 ;Ooff2:  ajmp Off_complete2 
 
 step11:  ajmp Delay_open11 
 step12:  ajmp Open_11 
 step13:  ajmp DDelay_50ms1 
 step14:  ajmp Pass_complete11 
 step15:  ajmp DDelay_500ms1 
 step16:  ajmp Off_12 
 step17:  ajmp Next_tack12 
 step18:  ajmp Detect_12 
 
 step21:  ajmp Delay_open21 
 step22:  ajmp Open_21 
 step23:  ajmp DDelay_50ms2 
 step24:  ajmp Pass_complete21 
 step25:  ajmp DDelay_500ms2 
 step26:  ajmp Off_22 
 step27:  ajmp Next_tack22 
 step28:  ajmp Detect_22 
;***************************************************************************** 
;Motor rotate Open1 
;**************************************************************************** 
 Open1:  mov p1,a    ;Clear M/R step 
   clr p0.6    ;Motor off 
   setb p1.0    ;Set M/R step1 
    
   mov r4,#100 
 Go11:  ajmp Latch_MR2 
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 Delay_open11: acall Delay_5ms      
 ;##########Step11 start 
   djnz r4,Go11   ;Go11   
   ;acall Delay_100ms 
 
 Open_1:  setb p0.7 
   setb p0.1    ;Green lamp Open 
   mov p1,a    ;Clear M/R step1 
   setb p1.1    ;set M/R step2 
    
 Open_11: jnb p0.5,Open_complete1  ;Sensor Open  
 ;##########Step12 start  
   jnb p0.2,Off1 
   ajmp Latch_MR2 
    
 Open_complete1: mov p1,a    ;Clear M/R step 
   clr p0.7 
   clr p0.6 
 
   setb p1.2    ;Set M/R step3 
 Delay_10s1: mov r4,#180 
 Delay_10s_11: jnb p0.2,Off1 
   jnb p0.3,Pass_Complete1  ;Infarad Can datect 
   mov r5,#50 
 Go12:  ajmp Latch_MR2 
 DDelay_50ms1: acall Delay_1ms      
 ;##########Step13 start 
   jnb p0.2,Off1 
   jnb p0.3,Pass_Complete1  ;Infarad Can datect 
   djnz r5,Go12 
   ;acall Delay_50ms 
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   djnz r4,Delay_10s_11 
   acall Off1 
    
 Pass_complete1:  mov p1,a    ;Clear M/R step 
    setb p1.3    ;Set M/R step4 
    mov r4,#200    ;Delay 200ms 
  Go13:  ajmp Latch_MR2 
 Pass_complete11: ;acall Stanby2      
 ;##########Step14 start 
    acall Delay_1ms 
    djnz r4,Go13 
    ;acall Delay_500ms 
    jb p0.3,Off1 
    ;acall Delay_500ms 
    sjmp Pass_complete1 
 
 
;********************************************************************************* 
;Motor rotate off1 
;******************************************************************************* 
 
 Off1:  mov p1,a    ;Clear M/R step 
   setb p1.4    ;Set M/R step5 
   clr p0.7 
   clr p0.6 
   clr p0.1    ;Red lamp open 
   mov r4,#50 
 Go14:  ajmp Latch_MR2 
 DDelay_500ms1: acall Delay_10ms      
 ;##########Step15 start 
   djnz r4,Go14 
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   ;acall Delay_500ms 
 Off_1:  mov p1,a    ;Clear M/R step 
   setb p1.5    ;Set M/R step6 
   setb p0.6    ;Motor rotate off 
 Off_12:  jnb p0.4,Off_complete1  ;position off compltet 
 ;##########Step16 start 
   jnb p0.3,Infarad_detect1  ;check protect infarad 
   jnb p0.0,Next_tack1   ;detect signal from computer 
   jnb p0.2,Open1 
   ajmp Latch_MR2 
   ;sjmp Off_1 
 
 Off_complete1: clr p0.7    ;stop motor 
   clr p0.6 
   mov p1,a    ;Clear M/R step 
   ajmp Stanby2    ;Stanby 
 
 Next_tack1: acall Motor_stop1   ;haven tack RFID is next 
   mov p1,a 
   setb p1.6    ;Set M/R step7 
   mov r4,#100 
 Go15:  ajmp Latch_MR2 
 Next_tack12: acall Delay_5ms      
 ;##########Step17 start 
   djnz r4,Go15   
   ;acall Delay_500ms 
   acall Open1 
 
 
;******************************************************************************* 
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;Motor stop1 
;******************************************************************************** 
 
 Motor_stop1: clr p0.7 
   clr p0.6 
   ret 
 
;******************************************************************************* 
;Infarad Detect1 
;******************************************************************************* 
 
 Infarad_detect1: clr p0.6    ;Sensor infarad "ON" 
    mov p1,a 
    setb p1.7    ;Set M/R step8 
 
  Detect_1: mov r4,#200 
  Go16:  ajmp Latch_MR2 
  Detect_12: acall Delay_1ms     
 ;##########Step18 start 
    djnz r4,Go16 
    jb p0.3,Off_1 
    jnb p0.3,Open11 
    sjmp Detect_1 
    
  Open11:  acall Open1 
;****************************************************************************** 
;Motor rotate Open2 
;******************************************************************************* 
 Open2:  mov p3,a    ;Clear M/R step 
   clr p2.6    ;Motor off 
   setb p3.0    ;Set M/R step1 
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   mov r6,#100 
 Go21:  ajmp Latch_MR1 
 Delay_open21: acall Delay_5ms      
 ;##########Step21 start 
   djnz r6,Go21   ;Go11   
   ;acall Delay_100ms 
 Open_2:  setb p2.7 
   setb p2.1    ;Green lamp Open 
   mov p3,a    ;Clear M/R step1 
   setb p3.1    ;set M/R step2 
 Open_21: jnb p2.5,Open_complete2  ;Sensor Open   
 ;##########Step22 start 
   jnb p2.2,Off2 
   ajmp Latch_MR1 
    
 Open_complete2: mov p3,a    ;Clear M/R step 
   clr p2.7 
   clr p2.6 
 
   setb p3.2    ;Set M/R step3 
 Delay_10s2: mov r6,#180 
 Delay_10s_21: jnb p2.2,Off2 
   jnb p2.3,Pass_Complete2  ;Infarad Can datect 
   mov r7,#50 
 Go22:  ajmp Latch_MR1 
 DDelay_50ms2: acall Delay_1ms      
 ;##########Step23 start 
   jnb p2.2,Off2 
   jnb p2.3,Pass_Complete2  ;Infarad Can datect 
   djnz r7,Go22 
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   ;acall Delay_50ms 
   djnz r6,Delay_10s_21 
   acall Off2 
    
 Pass_complete2:  mov p3,a    ;Clear M/R step 
    setb p3.3    ;Set M/R step4 
    mov r6,#200    ;Delay 200ms 
  Go23:  ajmp Latch_MR1 
 Pass_complete21: ;acall Stanby2      
 ;##########Step24 start 
    acall Delay_1ms 
    djnz r6,Go23 
    ;acall Delay_500ms 
    jb p2.3,Off2 
    ;acall Delay_500ms 
    sjmp Pass_complete2 
 
 
;****************************************************************************** 
;Motor rotate off1 
;******************************************************************************** 
 
 Off2:  mov p3,a    ;Clear M/R step 
   setb p3.4    ;Set M/R step5 
   clr p2.7 
   clr p2.6 
   clr p2.1    ;Red lamp open 
   mov r6,#50 
 Go24:  ajmp Latch_MR1 
 DDelay_500ms2: acall Delay_10ms      
 ;##########Step25 start 
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   djnz r6,Go24 
    
   ;acall Delay_500ms 
 Off_2:  mov p3,a    ;Clear M/R step 
   setb p3.5    ;Set M/R step6 
   setb p2.6    ;Motor rotate off 
 Off_22:  jnb p2.4,Off_complete2  ;position off compltet 
 ;##########Step26 start 
   jnb p2.3,Infarad_detect2  ;check protect infarad 
   jnb p2.0,Next_tack2   ;detect signal from computer 
   jnb p2.2,Open2 
   ajmp Latch_MR1 
    
 Off_complete2: clr p2.7    ;stop motor 
   clr p2.6 
   mov p3,a    ;Clear M/R step 
   ajmp Stanby1    ;Stanby 
 
 Next_tack2: acall Motor_stop2   ;haven tack RFID is next 
   mov p3,a 
   setb p3.6    ;Set M/R step7 
   mov r6,#100 
 Go25:  ajmp Latch_MR1 
 Next_tack22: acall Delay_5ms      
 ;##########Step27 start 
   djnz r4,Go25   
   ;acall Delay_500ms 
   acall Open2 
 
 
;****************************************************************************** 
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;Motor stop1 
;********************************************************************************* 
 
 Motor_stop2: clr p2.7 
   clr p2.6 
   ret 
 
;******************************************************************************* 
;Infarad Detect1 
;******************************************************************************** 
 
 Infarad_detect2: clr p2.6    ;Sensor infarad "ON" 
    mov p3,a 
    setb p3.7    ;Set M/R step8 
 
  Detect_2: mov r6,#200 
  Go26:  ajmp Latch_MR1 
  Detect_22: acall Delay_1ms     
 ;##########Step28 start 
    djnz r6,Go26 
    jb p2.3,Off_2 
    jnb p2.3,Open21 
    sjmp Detect_2 
 
  Open21:  acall Open1 
;******************************************************************************* 
; Delay time 
;******************************************************************************** 
 
;Base_delay:  EQU 02fh 
;Var_x1ms:  EQU 02eh 
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;Var_x100ms:  EQU 02dh 
 
 
Delay_500ms:  mov r1,#5    ;Do 5 time 
Delay_500ms_base: acall Delay_100ms 
   djnz r1,Delay_500ms_base 
   ret 
   
Delay_100ms:  mov r2,#100    ;Do 100 time 
   ajmp Delay_1ms_base 
   ret 
 
Delay_50ms:  mov r2,#50    ;Do 50 time 
   ajmp Delay_1ms_base 
   ret 
 
Delay_10ms:  mov r2,#10    ;Do 10 time 
   ajmp Delay_1ms_base 
   ret 
 
Delay_5ms:  mov r2,#5    ;Do 5 time 
   ajmp Delay_1ms_base 
   ret 
 
Delay_1ms:  mov r2,#1    ;Do 1 time 
Delay_1ms_base: 
Delay_1ms_1:  mov r3,#0e6h 
Delay_1ms_2:  nop 
   nop 
   nop 
   nop 
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   nop 
   nop 
   djnz r3,Delay_1ms_2 
   djnz r2,Delay_1ms_1 
   ret 
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สถานทีเ่กดิ   อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน 61/80 หมู่ 19  ต าบลคลองหน่ึง   อ าเภอคลองหลวง                

จงัหวดัปทุมธานี    12120 

 

 ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2539             โรงเรียนฟากกวา๊นวิทยาคม 

พ.ศ. 2542              วทิยาลยัเทคนิคพะเยา 

 พ.ศ. 2545              วทิยาลยัเทคนิคพะเยา 
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ประวตัิผู้จัดท า 

 

ช่ือ-สกุล    นายมานสั     หลวงต่างใจ  

วนัเดือนปีเกดิ   13 ตุลาคม 2531 

สถานทีเ่กดิ   อ าเภอจุน  จงัหวดัพะเยา 

สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน  230/1 หมู่ 2 ต าบลหว้ยขา้วก ่า อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา  56150 

 

 

 ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2544                         โรงเรียนจุนวทิยาคม 

พ.ศ. 2547               โรงเรียนไชยพนัธ์พงษเ์ทคโนโลยี 

 พ.ศ. 2550   วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย 
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