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RFID:  นวัตกรรมโลจิสติกส์
RFID: Logistics Innovation

จรินทร์  อาสาทรงธรรม   
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บทคัดย่อ

	 บทความนี้น�าเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยี	ที่มีบทบาทในการสร้างนวัตกรรมโลจิสติกส์ให้กับองค์การ	เนื่องจากโลจิสติกส์เป็นหน่วย
งานหนึง่ทีม่คีวามส�าคญั	ดงันัน้ผูบ้รหิารควรมกีารวางแผนในการน�าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้ในองค์การ	เพือ่ใช้ในการบรหิารทัง้ภายใน
และภายนอกองค์การให้มีประสิทธิภาพ	บทความนี้จะกล่าวถึง	อาร์เอฟไอดี	(Radio	Frequency	Identification:	RFID)	ซึ่งมีประเด็นส�าคัญ
เริ่มตั้งแต่	ความหมาย	ส่วนประกอบ	การประยุกต์ใช้ในระบบโลจิสติกส์	และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจอื่นๆ	

Abstract

	 This	article	presents	a	technology	which	is	the	logistics	innovation.	Because	logistics	unit	is	very	crucial	in	any	
organization.	Therefore,	administrators	should	plan	to	implement	the	right	technology	for	the	business.	This	article	discusses	
the	RFID	(Radio	Frequency	Identification:	RFID)	which	starts	from	definition,	components,	application	to	logistics	system	in	
other	businesses.

บทน�า

	 ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจและการค้าทั้งระหว่างประเทศและ	 ภายในประเทศ	 ปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่
ท�าให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปคือ	เทคโนโลยี	ซึ่งเป็นบ่อเกิดการสร้างนวัตกรรม	(Innovation)	ธุรกิจได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต
สินค้าและบริการจากประเทศหนึ่งสามารถน�าไปจ�าหน่ายได้ในทุกแห่งทั่วโลก	 ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็สามารถแสวงหาและเปรียบเทียบ
สินค้า	ก่อนการสั่งซื้อจากแหล่งต่างๆ	ได้อย่างไม่มีขอบเขตจ�ากัดเหมือนในอดีต	การเดินทางของสินค้าสามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างถูก
ต้อง	ตรงเวลา	และรวดเร็ว	จึงท�าให้รูปแบบและเงื่อนไขทางการค้าได้เปลี่ยนแปลงไป		

นวัตกรรมโลจิสติกส์

	 เทคโนโลยีได้มีบทบาทต่อชีวิตประจ�าวันตลอด	24	ชั่วโมง	โลกของธุรกิจก็เช่นเดียวกัน	ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ต้องวางแผนการน�า
เทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาใช้ในองค์การ	เช่น	ฝ่ายขายน�าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ	Black	Berry	เข้ามาใช้เพื่อติดต่อผู้บริหารและลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ใช้เครื่องสแกนนิ้วมือเพื่อเป็นรหัสเข้า-ออกส�านักงาน	 เป็นต้น	และยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้น�าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการบริหารงานก็คือ	ฝ่ายโลจิสติกส์	ซึ่งท�าหน้าที่เป็นสายงานหลัก	โดยต้องติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในองค์การ	 
ดังภาพที่	1	 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายโลจิสติกส์กับทุกหน่วยงานภายในเชื่อมโยงกัน	 ซึ่งเรียกว่า	 ห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	 
กิจกรรมโลจิสติกส์	 ประกอบด้วย	1)	 โลจิสติกส์ขาเข้า	(Inbound	Logistics)	 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลือกสรรหา	 การรับ	 การเก็บ	
วัตถุดิบต่างๆ	ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ	กิจกรรมเหล่านี้ยังรวมถึง	วัตถุดิบขาเข้า	การขนส่งขาเข้า	และการจัดการสินค้าคงคลัง	
เป็นต้น	2)	โลจิสติกส์ขาออก	(Outbound	Logistics)	เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการน�าส่งสินค้าหรือบริการไปให้ลูกค้า	และยังรวมถึงกิจกรรม	
กระบวนการสั่งซื้อของลูกค้า	การจัดการคลังสินค้า	ตลอดจนการขนส่งขาออก	(Porter,	1985)
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของหน่วยงานโลจิสติกส์กับหน่วยงานอื่น
ที่มา:	ปรับปรุงจาก	Porter	(1985)

	 	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 งานด้านโลจิสติกส์มี
การน�าเทคโนโลยีมาใช้และมีความหลากหลาย	 บางเทคโนโลยี
ก็เริ่มล้าสมัย	 เช่น	 การส่งข้อมูลค�าสั่งซื้อ-ขายผ่านทางเครื่อง
แฟกซ์	 เป็นต้น	 แต่บางเทคโนโลยีก็ยังนิยมใช้อยู่	 เช่น	 บาร์โค้ด	
อีดีไอ	(Electronic	Data	Interchange:	EDI)	 เป็นต้น	 แต่ก็เริ่ม
น�าเทคโนโลยีบางอย่างมาใช้มากขึ้น	 เช่น	 อาร์เอฟไอดี	 (Radio	
Frequency	Identification:	RFID)	การก�าหนดพิกัดต�าแหน่งทาง
ดาวเทียม	(Global	Positioning	System:		GPS)	การจัดการระบบ
ขนส่ง	(Transportation	Management	System:	TMS)	ระบบการ
จัดการคลังสินค้า	(Warehouse	Management:	WMS)	 เป็นต้น	
ซึ่งแต่ละเทคโนโลยีก็มีประโยชน์แตกต่างกันไป	 บทความนี้จะ
กลา่วเฉพาะเทคโนโลย	ีRFID	เทา่นัน้	เพราะเปน็เทคโนโลยใีนระบบ 
โลจิสติกส์ที่มีแนวโน้มการใช้มากขึ้น	 อีกทั้งยังสามารถน�าไป
ประยุกต์กับธุรกิจอื่นได้อีกด้วย

อาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) 

อาร์เอฟไอดี	(Radio	Frequency	Identification:	RFID)	
เป็นเทคโนโลยีที่ระบุต�าแหน่งของวัตถุ	 เช่น	 คน	 สัตว์	 สิ่งของ	
เป็นต้น	 ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ	 โดยมีการติดป้าย	(RFID	Tag)	 ที่
วัตถุเหล่านั้น	 นอกจากนี้	RFID	 จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่
บาร์โค้ดในอนาคต	เนื่องจากมีความสะดวกและประสิทธิภาพการ
ใช้งานดีกว่า	แต่เนื่องจาก	RFID	ยังมีราคาสูง	จึงท�าให้บาร์โค้ดยัง
คงได้รับความนิยมอยู่	อย่างไรก็ตามในการน�าระบบ	RFID	มาใช้ผู้
บริหารต้องค�านึงข้อจ�ากัดต่างๆ	ของการใช้งาน	เช่น	กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัระเบยีบการใชค้ลืน่ความถีว่ทิยแุละก�าลงัสง่ของแตล่ะ
ประเทศ	หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ของการใช้	เป็นต้น

ส่วนประกอบของ RFID 
1.	ป้าย	(RFID	Tag)	หรือเรียกว่า	Transponder	ป้ายนี้
ประกอบด้วยหน่วยความจ�า	(Chip)

สายอากาศ	แบตเตอรี่	(อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้)
2.	เครื่องอ่าน	(RFID	Reader)	หรือเรียกว่า	Interrogator	

ประกอบด้วยสายอากาศ	โมดูลคลื่นวิทยุและส่วนควบคุม

3.	ตัวควบคุม	(Controller)	หรือเรียกว่า	Host	ท�าหน้าที่
เป็นฐานข้อมูลเชื่อมระหว่างเครื่องอ่านและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
อ่านป้าย

การสื่อสารระหว่างเครื่องอ่านและป้าย	 จะเกิดขึ้นเมื่อ
วัตถุที่ติดป้าย	RFID	เข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณจากเครื่องอ่านก็
จะเกิดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	ท�าให้ป้ายสร้างพลังงานไฟฟ้าส่ง
ข้อมูลกลับไปยังเครื่องอ่านได้	เช่น	หมายเลข	(Identification:	ID)	
วันที่ผลิต	วันหมดอายุ	แหล่งที่ผลิต	หลังจากนั้นเครื่องอ่านก็จะส่ง
ขอ้มลูไปยงัตวัควบคมุ	เพือ่น�าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ่
ไป	เช่น	การท�าบัญชีรายการสินค้า	การส่งข้อมูลไปฝ่ายผลิต	ฝ่าย
คลังสินค้า	ฝ่ายขนส่ง	เป็นต้น	ดังภาพที่	2

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของ	RFID
ที่มา:	http://www.rfid.or.th/th/technology/component.asp

ประโยชน์ของ RFID
-	 มีความละเอียด	 และสามารถบรรจุข้อมูลได้มาก	 

ซึง่สามารถแยกความแตกตา่งของสนิคา้แตล่ะชิน้ได	้แมเ้ปน็สนิคา้	
(Stock	Keeping	Unit:	SKU)	ชนิดเดียวกัน
	 -	สามารถอ่านข้อมูลจากแถบ	RFID	ได้เร็วกว่าการอ่าน
แถบจากบาร์โค้ด
	 -	สามารถอ่านข้อมูลสินค้าจากแถบ	RFID	ได้พร้อมกัน
จ�านวนมาก
	 -	สามารถสง่ขอ้มลูไปยงัเครือ่งอา่นได	้โดยไมจ่�าเปน็ตอ้ง
ไปน�าอ่านข้อมูลให้ใกล้เหมือนกับบาร์โค้ด
	 -	ความถูกต้องมีค่าเฉลี่ยถึง	99.5	%		แต่การอ่านจาก
บาร์โค้ดอยู่ที่	80	%
	 -	 สามารถเขียนข้อมูลทับได้	 จึงสามารถน�ากลับไปใช้
ใหม่ได้	ซึ่งท�าให้ลดต้นทุนการผลิตป้ายสินค้า
	 -	 สามารถขจัดปัญหาการอ่านข้อมูลซ�้า	 ที่อาจเกิดขึ้น
จากระบบบาร์โค้ด
	 -	ความเสียหายของป้าย	(RFID	Tag)	น้อยกว่าบาร์โค้ด	
เนื่องจากไม่จ�าเป็นต้องติดไว้ภายนอกบรรจุภัณฑ์
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	 -	ระบบความปลอดภัยสูง	ยากต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ลอกเลียนแบบ
	 -	ทนทานตอ่ความเปยีกชืน้	แรงสัน่สะเทอืน	การกระทบ
กระแทก

การประยุกต์ RFID ใช้ ในระบบโลจิสติกส์

	 ผูบ้รหิารสามารถประยกุตใ์ช้	RFID	ในหว่งโซอ่ปุทานหรอื
ระบบโลจิสติกส์ได้	เช่น	การผลิต	การคลังสินค้า	การขนส่ง	การ
จัดการวัสดุ	การจัดการสินค้าคงคลัง	เป็นต้น	ทั้งนี้ผู้บริหารได้น�า
เทคโนโลยี	RFID	ไปใช้ในส่วนงานต่างๆ	(เรืองรอง	สุลีสถิระ,	2552)	
ดังนี้	
 1. ฝ่ายการผลิต 

เทคโนโลยี	 RFID	 สามารถช่วยลดเวลาในการสั่งซื้อ	
เนื่องจากธุรกิจสามารถทราบสินค้าคงคลังที่เหลืออยู่	 ท�าให้การ
จัดซื้อและการดูแลวัตถุดิบสามารถท�าได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้ในกระบวนการผลิต	RFID	 ช่วยการจัด
จ�านวนการใช้บุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 และยัง
ช่วยการติดตามสถานะของสินค้าที่อยู่ในระหว่างการผลิตได้ทุก
ระยะ	 จึงช่วยป้องกันการสูญหายได้	 ปัจจุบัน	 มีบริษัทน้�าอัดลม
บางแห่งได้ทดลองน�า	RFID	 ไปติดที่ขวดหรือกระป๋อง	 ท�าให้การ
บริหารการผลิตและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นมีความถูก
ต้องแม่นย�ามากขึ้น	นอกจากนี้	RFID	ช่วยท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์	 โดยสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่
ได้	รวมทั้งการบ�ารุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องมือการผลิต			
 2. คลังสินค้า 

ในกระบวนการรบัสง่สนิคา้	เทคโนโลยี	RFID	จะลดระยะ
เวลาการตรวจรับสินค้า	 และมีความถูกต้องแม่นย�าสูง	 ไม่จ�าเป็น
ต้องใช้บุคลากรจ�านวนมากนับสินค้าทีละชิ้นเหมือนในอดีต	 ส่วน
การวางสินค้าก็ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการวางสิ่งของผิด
ต�าแหน่ง	ท�าให้ต้องเสียเวลาหาสินค้านั้นๆ	ว่าอยู่ที่ใด	เพราะ	RFID	
จะแสดงต�าแหน่งการวางสินค้านั้นโดยอัตโนมัติ	 และมีเสียงเตือน
เมื่อวางสินค้าผิดต�าแหน่ง
 3. ระบบขนส่ง 

เทคโนโลยี	RFID	 ช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การใช้สินทรัพย์	เช่น	ยางรถยนต์	รถยนต์	ต�าแหน่งของรถขนส่ง
สนิคา้	เปน็ตน้	ปจัจบุนันีบ้รษิทั	ยโูรไทร	์จ�ากดัไดร้ว่มศกึษากบัศนูย์
เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ	(เนคเทค)	โดย
ได้ติด	RFID	ที่ยางรถยนต์เพื่อตรวจสภาพการสึกหรอ	ดังภาพที่	3	
ท�าให้สามารถวางแผนตั้งแต่การสั่งซื้อยางใหม่	การส�ารองก่อนจะ
เปลีย่นยาง	การส�ารองยางไวใ้ช	้เปน็ตน้	นอกจากนีย้งัรวมการค�านงึ

ถึงสิ่งแวดล้อม	นั่นคือการน�ายางรถยนต์ที่ใช้แล้วกลับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป	 ซึ่งหมายถึง	 โลจิสติกส์กลับมาใช้ใหม่	(Reverse	
Logistics)	นั่นเอง	

ภาพที่ 3	RFID	ที่น�าไปติดที่ยางรถยนต์	และแสดงการใช้เครื่อง	
อ่าน	RFID	
ที่มา:	http://www.eurotyre-th.com/index.php?lay=show&
ac=article&Id=538679288

 4. ร้านค้าปลีก 
เนือ่งจากรา้นคา้ปลกีมมีาก	การกระจายสนิคา้ตอ้งอาศยั

ความแมน่ย�าและถกูตอ้ง	เทคโนโลย	ีRFID	จงึเปน็ทางเลือกส�าหรับ
ร้านค้าปลีก	โดยเริ่มตั้งแต่การรับสินค้าซึ่ง	RFID	ช่วยลดระยะเวลา
การตรวจรับสินค้า		ลดจ�านวนบุคลากรที่ท�าหน้าที่รับสินค้า	และ
ลดระยะเวลาการจัดเรียงสินค้า	เนื่องจากสามารถระบุต�าแหน่งใน
การจดัเรยีงไดอ้ยา่งอตัโนมตั	ิและยงัรวมถงึการตรวจสอบสนิคา้คง
เหลือ	สินค้ารับคืน	นอกจากนี้ภายหลังการขาย	ยังสามารถตรวจ
สอบการรบัประกนัสนิคา้	รวมถงึแหลง่ทีม่ายอ้นกลบั	(Traceability)	
ของสินค้านั้นได้อีกด้วย	ดังภาพที่	4	 แสดงสินค้าประเภทกุ้งที่น�า	
RFID	มาใช้ท�าให้ทราบถึงแหล่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งได้	
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ถึงสิ่งแวดล้อม	นั่นคือการน�ายางรถยนต์ที่ใช้แล้วกลับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป	 ซึ่งหมายถึง	 โลจิสติกส์กลับมาใช้ใหม่	(Reverse	
Logistics)	นั่นเอง	

ภาพที่ 3	RFID	ที่น�าไปติดที่ยางรถยนต์	และแสดงการใช้เครื่อง	
อ่าน	RFID	
ที่มา:	http://www.eurotyre-th.com/index.php?lay=show&
ac=article&Id=538679288

 4. ร้านค้าปลีก 
เนือ่งจากรา้นคา้ปลกีมมีาก	การกระจายสนิคา้ตอ้งอาศยั

ความแมน่ย�าและถกูตอ้ง	เทคโนโลย	ีRFID	จงึเปน็ทางเลือกส�าหรับ
ร้านค้าปลีก	โดยเริ่มตั้งแต่การรับสินค้าซึ่ง	RFID	ช่วยลดระยะเวลา
การตรวจรับสินค้า		ลดจ�านวนบุคลากรที่ท�าหน้าที่รับสินค้า	และ
ลดระยะเวลาการจัดเรียงสินค้า	เนื่องจากสามารถระบุต�าแหน่งใน
การจดัเรยีงไดอ้ยา่งอตัโนมตั	ิและยงัรวมถงึการตรวจสอบสนิคา้คง
เหลือ	สินค้ารับคืน	นอกจากนี้ภายหลังการขาย	ยังสามารถตรวจ
สอบการรบัประกนัสนิคา้	รวมถงึแหลง่ทีม่ายอ้นกลบั	(Traceability)	
ของสินค้านั้นได้อีกด้วย	ดังภาพที่	4	 แสดงสินค้าประเภทกุ้งที่น�า	
RFID	มาใช้ท�าให้ทราบถึงแหล่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งได้	

ภาพที่ 4	การสืบค้นแหล่งที่มาย้อนกลับของอาหาร	
								(Food	Traceability)	โดยใช้เทคโนโลยี	RFID	
ที่มา:	http://www.rfid.or.th/th/technology/component.asp
           

5. ห่วงโซ่อุปทาน 
เทคโนโลย	ีRFID	ชว่ยลดปญัหาของสนิคา้หมด	เนือ่งจาก

สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าได้ตลอดเวลา	 นอกจากนี้ยัง
สามารถช่วยวางแผนในการจัดซื้อได	้ โดยอ้างอิงจากพฤติกรรมผู้
บริโภคของสินค้านั้นๆ	โดยตรง	เช่น	ร้านค้าปลีกประเทศญี่ปุ่นได้
น�า	RFID	ไปติดบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์	ท�าให้ทราบถึงผู้บริโภคว่านิยม
ซื้อเนื้อประเภทใด	 เวลาใด	 ทางบริษัทจึงสามารถวางแผนการสั่ง
ซื้อและการส่งสินค้าเข้าจุดกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ RFID ใช้ ในธุรกิจอื่นๆ 

1. อุตสาหกรรมการเกษตร/อาหาร
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ

ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรกรรมรายใหญ่ของโลก	 นอกจากนี้
ยังมีความก้าวหน้าในการน�า	RFID	มาใช้ในงานด้านการสืบแหล่ง
ที่มาย้อนกลับของอาหาร	(Food	Traceability)	 เพราะเป็นสิ่งที่
ส�าคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ	 และความไว้วางใจของลูกค้า
ต่างชาติ	โดยเฉพาะอาหารเพื่อน�าไปบริโภค	เช่น	บริษัท	ซีพีเอฟ	
จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ลงทุนติดตั้ง	RFID	ตามสายการผลิตต่างๆ	ใน
โรงช�าแหละสุกรใหม่ด้วยงบประมาณ	5	 ล้านบาท	 เพื่อติดตาม
แหล่งที่มาย้อนกลับของอาหาร	ทั้งนี้จะเริ่มติดป้าย	(RFID	Tag)	ที่
ตะขอเกี่ยว	จากนั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปการผลิต	ป้ายจะ
ติดอยู่ที่ตะกร้า	 ตามทางสายการช�าแหละไปจนถึงขั้นตัดแต่งและ
แปรรูปออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์	ขั้นตอนสุดท้ายจะเปลี่ยนจาก	RFID	
มาเปน็บารโ์คด้เพือ่กระจายสูต่ลาดตอ่ไป	ท�าใหผู้บ้รโิภคยงัสามารถ

ติดตามย้อนกลับผลิตภัณฑ์ได้ว่า	 เนื้อหมูซื้อไปจากแหล่งใด	 ถูก
ช�าแหละเมื่อใด	 นอกจากนี้บริษัทซีพีเอฟได้วางแผนน�า	RFID	 ไป
ติดที่ฟาร์มสุกรที่มีกว่า	30	แห่งเพื่อช่วยในการบริหารจัดการฟาร์ม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การแพทย์
มีการรับรองการใช้	RFID	 ทางการแพทย์มากขึ้น	 โดย

เฉพาะที่สหรัฐอเมริกา	 องค์การอาหารและยา	 มีการอนุญาตให้
ใช้เทคโนโลยีฝังชิพ	RFID	ซึ่งมีขนาดเล็กมากเท่ากับเมล็ดข้าวสาร	
(ภาพที่	 5)	 โดยจะฝังอยู่ใต้ผิวหนังของผู้ป่วย	 เพื่อเก็บข้อมูล
ทางการแพทย์	 เช่น	 กลุ่มเลือด	 โรคภูมิแพ้ของคนไข้	 ข้อมูลส่วน
บุคคล	 เป็นต้น	 เพื่อให้แพทย์น�าไปวินิจฉัยโรคได้แม่นย�าและถูก
ต้องมากขึ้นกว่าในอดีต	นอกจากนี้ยังน�าไปใช้เป็นรหัสส่วนบุคคล
ของคนไข้อีกด้วย

ภาพที่ 5	ชิพ	RFID	ที่มีขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวสาร
ที่มา: http://billkosloskymd.typepad.com/wirelessdoc/rfid/

3. อุตสาหกรรมรถยนต์
การประยุกต์เทคโนโลยี	RFID	 ในอุตสาหกรรมรถยนต์

แบ่งออกได	้3	 ประเภทคือ	1)	 การติดตามส่วนประกอบรถยนต	์
จะเกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลัง	การประกอบรถยนต์	การ
ป้องกันการขโมย	2)	การบริหารจัดการอุปกรณ์/เครื่องมือ	หมาย
ถึง	การตรวจสอบว่าเป็นของแท้ไม่เป็นของปลอม	การบ�ารุงรักษา	
และการน�ากลับมาใช้ใหม่	3)	 การประยุกต์ใช้กับตัวรถยนต์เกี่ยว
กับการแสดงตัวของรถยนต์แต่ละคัน	 การอนุญาตเข้า-ออก	(การ
ฝงั	RFIDไวก้บักญุแจ	หรอืคยีก์ารด์ส�าหรบัการเปดิประตรูถและการ
ติดตามวัดแรงดันของยางรถยนต์	

4. การเข้า-ออกอาคาร
ในอดตีการเขา้ออกอาคารนยิมใชแ้บบบตัรเสยีบทีเ่ครือ่ง
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อ่าน	แล้วจึงสามารถเปิดปิดประตูได้	แต่เนื่องจากบัตรเหล่านี้เป็น
บัตรแถบแม่เหล็ก	 เมื่อมีการใช้งานนานย่อมท�าให้เกิดการช�ารุด	
แต่บัตรที่มี	RFID	Tag	ไม่มีการสัมผัสเครื่องและสามารถอ่านข้อมูล
ในระยะไกลได้	ปัจจุบันหลายอาคารในกรุงเทพฯ	เช่น	ส�านักงาน	
คอนโดมิเนียม	อพาร์ทเม้นท์	เป็นต้น	มีการใช้	RFID	เพื่อใช้ส�าหรับ
การเข้า-ออก	และรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้

5. ห้องสมุด
เทคโนโลยี	RFID	 ช่วยอ�านวยความสะดวกสบายให้กับ

บรรณารักษ์และผู้ใช้บริการ	ไม่ว่าจะเป็นการยืมหรือคืนหนังสือซึ่ง
สามารถท�าได้ในเวลาเดียวกัน	โดยไม่ต้องลงข้อมูลทีละเล่ม	กล่าว
คือเมื่อผู้ใช้เดินผ่านเครื่องอ่าน	RFID	ตัวเครื่องอ่านจะรับสัญญาณ
และสง่ขอ้มลูเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู	นอกจากนี	้RFID	ยงัชว่ยการสบืคน้
หนังสือได้อย่างรวดเร็ว	 และการขโมยหนังสือก็ท�าได้ยาก	 เพราะ
เมื่อ	RFID	Tag	 ผ่านเข้ามาในรัศมีของเครื่องอ่านจะมีสัญญาณ
เสียงดังขึ้น	

6. ระบบหนังสือเดินทาง (E-Passport) 
กระทรวงต่างประเทศได้น�าเทคโนโลยี	RFID	มาติด	Tag	

ที่พาสปอร์ต	เนื่องจากหนังสือเดินทางรุ่นใหม่นี้	สามารถป้องกันผู้
ก่อการร้ายที่แฝงตัวมาระหว่างการเดินทางเข้าประเทศไทย	 โดย
ตรวจสอบได้จากหนังสือเดินทางที่ติด	RFID	Tag	 ท�าให้ทราบได้
ว่ามีประวัติส่วนบุคคล	และมีคดีความผิดจากประเทศอื่นหรือไม่

7. ระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket)
เป็นระบบที่ใช้	RFID	โดยมีการติด	Tag	ที่บัตรของผู้ใช้	

เช่น	 บัตรทางด่วน	 บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน	 เป็นต้น	 บัตรเหล่านี้จะมี
ความสะดวกในการใช้	 นอกจากนี้ยังประหยัดเวลาในการเข้าแถว
เพื่อช�าระเงินอีกด้วย

นอกจากธุรกิจที่กล่าวมาแล้ว	 ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ได้มี
การประยุกต์เทคโนโลยี	RFID	มาใช้ในธุรกิจ	เช่น	ร้านค้าปลีก	Wall	
Mart	จากสหรฐัอเมรกิา	รา้นเสือ้ผา้	Prada	จากอติาล	ีบรษิทั	ปนูซิ
เมนตไ์ทย	หรอืแมก้ระทัง่	รา้นเซเวน่-อเีลฟเวน่	กไ็ดม้ทีดลองใชใ้น
บางสาขา	จะเห็นได้ว่าองค์การต่างพยายามที่จะแสวงหาแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ	 และแนวทางเพื่อลดต้นทุนอันจะท�าให้กิจการมี
ก�าไรมากขึ้น	และธุรกิจก็จะสามารถแข่งขันในระยะยาวได้

บทสรุป

RFID	เป็นนวัตกรรมโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพการประยุกต์
ใชใ้นเชงิพาณชิย์	ดงันัน้ผูบ้รหิารควรมกีารศกึษา	วางแผน	กอ่นน�า
เทคโนโลยีนี้มาใช้	จากนั้นควรมีการให้บุคลากรส่วนงานต่างๆ	ได้
มีการเรียนรู้	เพื่อเข้าใจและน�าไปใช้ในการท�างานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์การ	

ผู้บริหารควรมีความเข้าใจเทคโนโลยีอื่นๆ	 นอกเหนือ
จาก	RFID		เนือ่งจากงานดา้นโลจสิตกิสม์คีวามเกีย่วขอ้งกบัทกุฝา่ย
เริ่มตั้งแต่ต้นน้�า	 (Upstream)	 ไปจนถึงปลายน้�า	(Downstream)	
อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีใด	 ผู้บริหารต้องเข้าใจ	
ฮาร์ดแวร์	(Hardware)	 ซอฟต์แวร์	(Software)	 ระบบเครือข่าย
การสือ่สารโทรคมนาคม	(Telecommunication	Network)	รวมถงึ
เทคโนโลยีการประมวล	(Computing	Technology)	และการแลก
เปลีย่นขอ้มลู	(Data	Exchange)	นอกจากนี	้ผูบ้รหิารควรค�านงึถงึ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว	เช่น	บุคลากรด้าน	IT	ที่ดูแลระบบ	
การยอมรบัเทคโนโลยใีหมข่องบคุลากรและผูบ้รหิารบางหนว่ยงาน	
เป็นต้น	 อย่างไรก็ตามผู้บริหาร	 ควรยึดหลักในการน�าเทคโนโลยี
มาใช้ก็คือ	 ไม่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สุด	 แต่สามารถใช้
เทคโนโลยี	ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดต่อองค์การ
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