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บทคัดย่อ

	 บทความนี้ได้แสดงให้เห็นว่า	 ข้อมูลเป็นสิ่งสำาคัญมากสำาหรับการจัดการคลังสินค้า	 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการโลจิสติกส์	
สำาหรับการจัดการข้อมูลในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ก็คือการประยุกต์ใช้	RFID	ที่เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อการจัดเก็บ	
และติดตามข้อมูล	ที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า	และจัดเก็บสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม

Abstract

 This article presents that data is very important for warehousing management which is one activity of logistics 
management.	Applying	RFID	technology	which	is	developed	for	collecting	and	tagging	data	will	help	managing	warehouse	
data	more	effectively.	The	benefits	of	using	RFID	are	reducing	cost	of	warehouse	management	and	optimizing	inventory.

บทนำ�

	 อุตสาหกรรมต่างๆ	ที่มีการจัดการโลจิสติกส์	ไม่ได้เป็นเพียงการผลิตเพื่อการนำาส่ง	หรือซื้อมาขายไป	ต้องมีการพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้า	 จนกระทั่งเข้าสู่การจัดทำาแผนสำาหรับการผลิตไว้ล่วงหน้า	 เพื่อรอรับคำาสั่งซื้อจากลูกค้า	 ทำาให้เกิดสินค้าคงคลังเป็น
จำานวนมาก	 กิจกรรมหนึ่งที่เข้ามามีบทบาท	คือ	 การจัดการคลังสินค้า	 ที่ต้องมีการจัดเก็บสินค้าที่หลากหลายประเภท	ทั้งสินค้าที่ผลิต
เรียบร้อยแล้ว	หรือวัตถุดิบที่เตรียมไว้สำาหรับรอการผลิต	หรือเตรียมไว้สำาหรับรองรับชิ้นส่วนที่เสียหายใช้งานไม่ได้	ด้วยเหตุนี้	การจัดการ
คลังสินค้า	 จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้ต้นทุนสูงขึ้น	 และยังมีความซับซ้อนของข้อมูลภายในคลังสินค้า	 ที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการ
จดัการ	เชน่	สถานะทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้ประเภทตา่งๆ	วธิกีารตรวจสอบขาดความชดัเจนของวตัถดุบิและสนิคา้หมดอายกุารใชง้าน	เปน็ตน้	
เพื่อให้เกิดการจัดการข้อมูลของคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ	 และรับทราบถึงสถานะของสินค้าได้ทันท่วงท	ี จึงต้องมีการอาศัยเทคโนโลย	ี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เทคโนโลยี	RFID	(Radio	Frequency	Identification:	RFID)	ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำาหรับการจัดการข้อมูลเข้ามาช่วยใน
การจัดการคลังสินค้า

คว�มสำ�คัญของก�รจัดก�รคลังสินค้�

	 การจัดการคลังสินค้า	เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำาคัญของการจัดการโลจิสติกส์	มีเป้าหมาย	เพื่อการตอบสนองต่อคำาสั่งซื้อ
อย่างสมบูรณ์แบบ	ด้วยการหลีกเลี่ยงการพลาดการส่งของให้ลูกค้าตามเวลานัดหมาย	(วิทยา	สุหฤทดำารง,	2549,	89)	นอกจากนี้ในการ
จดัการคลงัสนิคา้	จำาเปน็ตอ้งทำาหนา้ทีร่กัษาสมดลุระหวา่งอตัราการผลติ	และอตัราความตอ้งการของลกูคา้	เพือ่ใหม้จีำานวนสนิคา้ภายใน
คลังไม่มากไม่น้อยจนเกินไป
	 การจดัการคลงัสนิคา้เปน็กจิกรรมทีม่สีว่นสำาคญัตอ่ตน้ทนุขององคก์ร	พจิารณาจากภาพที	่1	แสดงการวเิคราะหผ์งัพาเรโต	(Pareto)	
ของตน้ทนุในบรษิทัแหง่หนึง่ทีม่ตีน้ทนุเกีย่วขอ้งกบัการจดัการคลงัสนิคา้ทัง้ในดา้นการบรหิาร	(Warehouse	Management	Cost)	ประมาณ	
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17	 ล้านบาท	 การปฏิบัติการ	(Warehouse	Operation	Cost)	
ประมาณ	16	ล้านบาท	และการเช่าพื้นที่คลังสินค้า	(Warehouse	
Rental)	ประมาณ	15	ล้านบาท	ซึ่งรวมแล้วมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการคลังสินค้าสูงถึง	48	ล้านบาทจากต้นทุนทั้งหมด

 

ภาพที่ 1	การวิเคราะห์ผังพาเรโต	(Pareto)
ที่มา:	ดัดแปลงจาก	จารุนันท์	ธรานนท์	(2548,	2)
 
	 จะเห็นได้ว่า	 การจัดการคลังสินค้ายังคงเป็นปัญหา	
เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการจัดการคลัง
สินค้าเท่าที่ควร	 การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ	 การจัดเก็บ
วัตถุดิบ	 และสินค้าไม่เป็นระบบ	 ไม่มีเก็บข้อมูล	 รายละเอียด	
สถานะของวัตถุดิบและสินค้า	 นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางด้านการ
เชือ่มโยง	หรอืประสานงานกบักจิกรรมอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	ซึง่มคีวาม
ซบัซอ้นและมคีวามละเอยีด	รวมถงึอาจมผีลกระทบตอ่การสง่ของ
ให้กับลูกค้าได้

คว�มสำ�คัญของข้อมูลในก�รจัดก�รคลังสินค้�

	 ในการจัดการคลังสินค้าที่ดี	 คือ	 วิธีการที่ทำาให้มองเห็น
สนิคา้คงคลงัทัง้หมดไดอ้ยา่งชดัเจน	และสามารถรบัทราบตำาแหนง่	
สถานะของสินค้าคงคลังได้ตลอดเวลา	 รวมถึงการทราบจำานวน
สินค้าคงคลังที่แม่นยำาและถูกต้อง	 ซึ่งจะเกิดผลลัพธ์เหล่านี้ได้	
จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งอาศยัการจดัการขอ้มลูทีด่เีขา้ชว่ย	แตใ่นปจัจบุนัผู้
ประกอบการส่วนใหญ่	 ให้ความสำาคัญกับการจัดเก็บสินค้า	 เพื่อ
รองรบัความตอ้งการของลกูคา้	ปอ้งกนัปญัหาสนิคา้ขาดแคลน	จน
กลายเป็นปัญหาทางด้านต้นทุนในการจัดเก็บ	 โดยไม่ได้พิจารณา
ถึงคุณภาพของข้อมูลที่ขาดความน่าเชื่อถือ	 ผิดไปจากความเป็น
จริง	 ส่งผลให้ไม่สามารถพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า	 หรือ
วางแผนการผลิตได้อย่างแท้จริง	 จนทำาให้ระดับสินค้าคงคลังมี
จำานวนมากเกินไป	 หรือมีจำานวนไม่เพียงต่อความต้องการของ
ลูกค้า

	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี	
นอกจากจะเกิดปัญหาทางด้านสินค้าในคลังแล้ว	 ยังก่อให้เกิดผล	
กระทบตอ่กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง	ทัง้การเชือ่มตอ่กบักจิกรรมคำาสัง่ซือ้	
และควบคุมช่องจัดเก็บสินค้าคงคลัง	 รวมถึงการออกตาราง
กำาหนดการดำาเนินงานในคลังสินค้า	 ซึ่งทำาหน้าที่รับสินค้า	 ออก
กำาหนดการสนิคา้	และการตรวจสอบคณุภาพของสนิคา้อกีดว้ย	จะ
เห็นได้ว่าผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงความสำาคัญของข้อมูลที่จะ
ทำาใหท้ราบถงึสถานะของสนิคา้คงคลงั	แตย่งัขาดวธิกีารในการจดั
เก็บที่ดี	เพื่อรองรับข้อมูลที่มีคุณภาพ	ที่มีส่วนช่วยในการวางแผน
และการตัดสินใจของผู้ประกอบการ	 ดังนั้นจึงควรมีการนำา
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล	โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เทคโนโลยทีีส่ามารถจดัเกบ็ขอ้มลู	และตดิตามสถานะ	(Tagging	
Status)	 หรือบันทึกข้อมูลได้ทันทีตามต้องการ	 รวมถึงรองรับการ
ประมวลผลเพื่อให้ทราบถึงสถานะของสินค้าได้เช่นเดียวกัน	

RFID เทคโนโลยีสำ�หรับติดต�มข้อมูล

	 บัตรประจำาตัวสินค้าชนิดอ่านผ่านคลื่นวิทย	ุ(RFID)	 เป็น
ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูทีต่อ้งการ	สามารถอา่นคา่ไดโ้ดยผา่นคลืน่วทิยุ
จากระยะหา่ง	เพือ่ตรวจ	ตดิตาม	และบนัทกึขอ้มลูทีต่ดิอยูก่บัปา้ย	
ซึ่งนำาไปฝัง	หรือติดอยู่กับวัตถุ	(ทวีศักดิ์	กออนันตกูล,	2548)	โดย
ทัว่ไป	จะเรยีกปา้ย	RFID	วา่ปา้ยบง่ชีอ้ตัโนมตั	ิซึง่เปน็ปา้ยทีถ่กูแปร
รหัสเป็นรหัสอิเล็กทรอนิกส์ของสินค้า	(คำานาย	 อภิปรัชญาสกุล,	
2553,	128)	สามารถบรรจุข้อมูลได้สูงถึง	96	บิต	ที่มีมากเพียงพอ
สำาหรับการเก็บข้อมูลของข้าวสารทุกเมล็ดที่ต้องการบรรจุข้อมูล	
56	บิต
	 เทคโนโลยี	RFID	เริ่มต้นใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	ซึ่ง
ใชใ้นการตรวจจบัเครือ่งบนิทีก่ำาลงับนิเขา้มา	และตอ่มาไดม้กีารนำา
เทคโนโลยีนี้มาใช้ในธุรกิจการรถไฟ	และขยายมาในอุตสาหกรรม
รถยนต์	สำาหรับติดตามชิ้นส่วนรถยนต์ที่นำามาประกอบ	นอกจาก
นี้ได้นำามาใช้อุตสาหกรรมเกษตรในการตรวจสอบอายุของสินค้า	
เพื่อไม่ให้สินค้าที่หมดอายุไปถึงผู้บริโภค
	 องค์ประกอบของ	RFID	มีอยู่	3	ส่วนด้วยกัน	ได้แก่	ส่วน
แรก	คือ	ทรานสปอนเดอร์	หรือป้าย	(Transponder	หรือ	Tag)	จะ
ประกอบด้วยเสาอากาศและไมโครชิปสำาหรับบันทึกข้อมูล	 ส่วนที่
สอง	คือ	เครื่องอ่าน	เขียน	ข้อมูลภายในป้าย	(Interrogator	หรือ	
Tag)	โดยอาศยัคลืน่ความถีว่ทิยใุนการทำางาน	สว่นทีส่าม	คอืระบบ
ประยุกต์การใช้งาน	 ระบบฐานข้อมูล	 ซึ่งมีความแตกต่างกันใน
แต่ละองค์กร	โดยทั้ง	3	ส่วนนี้จะมีการทำางานที่เชื่อมโยงกัน	การ
ทำางานของระบบ	RFID	จะใช้เครื่องอ่านที่เรียกว่าสถานี	RFID	เป็น
ตัวกลางในการสื่อสารระหว่างป้าย	 กับระบบประยุกต์การใช้งาน	
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เครื่องอ่านจะอ่านป้ายผ่านคลื่นวิทยุ	 และนำาเครื่องอ่านนั้นมา
ประมวลผลที่ระบบประยุกต์การใช้งาน	 และจัดเก็บข้อมูลลงใน
ระบบฐานข้อมูล	แสดงได้ดังภาพที่	2

 

ภาพที่ 2	การทำางานของระบบ	
ที่มา:	ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม	(2548,	15)

	 ลักษณะของ	RFID	มีอยู่	2	ลักษณะคือ
	 •	Active	Tag	เปน็ชนดิทีม่แีบตเตอรีอ่ยูภ่ายใน	จงึสามารถ
อ่านและเขียนข้อมูลได้	 มีอายุการใช้งานตามอายุของแบตเตอรี	่
เป็นชนิดที่มีกำาลังส่งสูง	 และสามารถทำางานได้ดีในบริเวณที่มี
สัญญาณรบกวน	แสดงได้ดังภาพที่	3

 

ภาพที่ 3	RFID	ลักษณะ	Active	Tag
ที่มา:	http://www.rfid.or.th/th/technology/component.asp

	 •	Passive	Tag	เป็นชนิดที่ได้รับความนิยมมากกว่า	มีอายุ
การใช้งานไม่จำากัด	 เนื่องจากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่	 และอาศัย		
พลังงานไฟฟ้าที่ เกิดจากการเหนี่ยวนำาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	
(Electromagnetic)	แต่	Passive	Tag	จะมีปัญหาเมื่อนำาไปใช้งาน
ในสถานที่ที่มีสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนสูง	 แสดงได้ดังภาพ	
ที่	4

 

ภาพที่ 4	RFID	ลักษณะ	Passive	Tag
ที่มา:	http://www.rfid.or.th/th/technology/component.asp
 
	 RFID	 เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการข้อมูล	 ให้ข้อมูล
มีความถูกต้องแม่นยำา	 เป็นการจัดการข้อมูลแบบเป็นเวลาจริง	
(Real	Time)	มีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความ
สะดวก	 คล่องตัว	 สามารถลดเวลา	 และลดขั้นตอนการทำางาน	
นอกจากนี	้ข้อมลูทีถ่กูต้องจาก	RFID	สามารถทำาเป็นรายงานสำาหรบั
สนบัสนนุการวางแผนและการตดัสนิใจของผูบ้รหิารเพือ่ให้เกดิการ
จดัการคลงัสนิค้าได้อย่างเหมาะสม	แต่สำาหรบัประเทศไทยนัน้	ยงั
ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่อยู่	 ทำาให้การใช้งานไม่แพร่หลายนัก	
เนือ่งจากต้นทนุสำาหรบัการตดิตัง้เทคโนโลยนีีย้ังค่อนขา้งสงู	จงึไม่
เหมาะกบัการนำาไปใช้ในสนิค้าบางประเภททีม่มีลูค่าตำ่า	มาตรฐาน
สากลยังไม่มีความแน่นอน	 ในแต่ละองค์กรยังใช้ระบบที่แตกต่าง
กัน	 รวมถึงสภาพแวดล้อมและประเภทของวัสดุที่นำาไปติดมีผล	
กระทบต่อประสิทธิภาพในการอ่านข้อมูล
	 อย่างไรก็ดี	ความแพร่หลายของการใช้	RFID	ของทั่วโลก	
เริ่มมีอยู่มากมาย	 เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์	สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายธุรกิจ	 รวมทั้งเป็นหนึ่งในการใช้
ประโยชน์ในการจัดการโลจิสติกส์	จากตารางที่	1	แสดงให้เห็นว่า	
RFID	 นำาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การติดตามสินค้า	
ทรัพย์สินที่มีค่า	วัตถุดิบ	การกระจายสินค้า	การระบุสถานที่	หรือ
ตำาแหนง่ของสนิคา้	การควบคมุลกัษณะทางกายภาพของวตัถ	ุและ
การจัดการคลังสินค้า	เป็นต้น
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ตารางที่ 1	ข้อมูลการนำา	RFID	ไปประยุกต์ใช้

ที่มา:	www.ttc.most.go.th/stvolunteer/.../RFID/A_ReflexRFID.pdf

ก�รประยุกต์ ใช้ RFID กับก�รจัดก�รคลังสินค้�

การบันทึกข้อมูลทั่วไปของสินค้าบน RFID
	 -	 ลักษณะการนำาไปใช้
	 เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิด	จะมีข้อมูลเฉพาะอยู่	เช่น	ชื่อ	
รหัสสินค้า	 ลักษณะทางกายภาพ	 หน้าที่การใช้งาน	 แหล่งที่มา	
เป็นต้น	 ข้อมูลเหล่านี้จะทำาให้เราทราบถึงตัวของสินค้าที่แน่นอน	
เพื่อการนำาไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
	 -	 ตัวอย่างการนำาไปใช้
	 •	การบันทึกข้อมูลแหล่งผลิตอาหาร	 (Food	 Safety	
through	Traceability)	 สามารถช่วยบอกได้ว่ามาจากแหล่งผลิต
ใด	และเมื่อเกิดปัญหาด้านการปนเปื้อน	ทำาให้สามารถยุติปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว	เพราะทราบที่มาที่ไป
	 •	การบันทึกข้อมูลยาทุกชนิดในโรงพยาบาล	ช่วยให้การ
จัดการข้อมูลยา	และการตรวจสภาพของผู้ป่วยกับข้อจำากัดการใช้
ยากับฐานข้อมูลเป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น	เป็นต้น

การบันทึกสถานะของสินค้าบน RFID
	 -	 ลักษณะการนำาไปใช้
	 การจะทราบได้ว่า	สินค้านี้อยู่ในกิจรรมใด	สามารถนำาไป
ใชง้าน	หรอืสง่มอบใหก้บัลกูคา้ไดท้นัเวลาหรอืไม	่ตอ้งมกีารบนัทกึ
สถานะของสินค้า

	 -	 ตัวอย่างการนำาไปใช้
	 •	การบริหารจัดการคลังสินค้ารถยนต์มือสองเพื่อการ
ประมูล	มีสถานะของรถยนต์เป็นจำานวนมาก	และมีโอกาสในการ
ย้ายพื้นที่ในการประมูลบ่อยครั้ง	 รวมถึงโอกาสในการเข้าประมูล
แต่ละครั้งที่มีความไม่แน่นอนว่าสามารถประมูลออกไปได้หรือไม	่
ดังนั้น	 เจ้าหน้าที่จึงควรระบุสถานะการทำางานตลอดเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลง	 ทั้งสถานะการนำารถยนต์เข้าคลังสินค้ารถยนต์	
สถานะการตรวจสอบสภาพรถยนต	์ สถานะการขนย้ายจากคลัง
สนิคา้รถยนต	์ไปพืน้ทีก่ารประมลู	สถานะทีร่ถยนตส์ามารถประมลู
ได	้และจะทำาใหม้กีารตดัจำานวนรถยนตท์ีอ่อกไป	และตามสถานะ
ความเป็นจริงได้ทันที
	 •	การบันทึกสถานะของหนังสือในระบบห้องสมุด	 ให้ได้
ทราบว่า	หนังสือแต่ละเล่มถูกยืมหรือไม่	ใครเป็นผู้ยืม	และยืมได้
เป็นระยะเวลาเท่าใด	คืนในวันที่เท่าไร	ข้อมูลสถานะเหล่านี้	ทำาให้
บรรณารักษ์สามารถติดตามความคืบหน้าของหนังสือได้	 และ
นอกจากนี้ทำาให้ทราบผลตอบรับของหนังสือแต่ละเล่มว่าหนังสือ
เลม่ใด	ทีม่ผีูใ้ชง้านมากจากประวตักิารยมืคนื	เพือ่ทีจ่ะไดน้ำามาจดั
ทำาแผนในการสั่งซื้อ	และแจ้งให้ผู้เขียนหนังสือทราบถึงความนิยม	
เพื่อให้ผู้เขียนได้พัฒนาหนังสือเล่มดังกล่าว
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การบันทึกเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายตำาแหน่งของสินค้าบน 
RFID
	 -	 ลักษณะการนำาไปใช้
	 สินค้าอาจมีการเคลื่อนย้าย	 ซึ่งถ้าไม่มีการบันทึก
ตำาแหน่ง	 อาจทำาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสินค้านั้นหายไป	
นอกจากนี้	ควรระบุว่าสินค้าในตำาแหน่งนั้นๆ	อยู่ในความรับ
ผิดชอบของบุคคล	 หน่วยงาน	 หรือเขตใด	 เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานระหวา่งผูท้ีต่รวจสอบสนิคา้กบัผูร้บัผดิชอบสนิคา้
อยู่ในขณะนั้น	 และยังมีประโยชน์สำาหรับสินค้าที่เป็นชิ้นส่วน
ประกอบ	 ที่ทราบได้ว่าการเคลื่อนย้ายสินค้านั้น	 เคลื่อนย้าย
เพือ่ใหห้นว่ยงานใดทำาอยา่งไรตอ่ไป	หรอืนำาไปประกอบกบัชิน้
ส่วนใด	ที่สถานีงานใดบ้าง
	 -	 ตัวอย่างการนำาไปใช้
	 •	การเคลื่อนย้ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านเครื่อง
อ่าน	RFID	แบบประตู	เพื่อคำานวณราคาสินค้าทั้งหมดที่จะซื้อ	
แสดงได้ดังภาพที่	5

 

ภาพที่ 5	ตัวอย่างการประยุกต์ใช้	RFID	ในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อ
คำานวณราคาสินค้า
ที่มา:	ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม	(2548,	26)

	 •	การเคลือ่นยา้ยสนิคา้ผา่นเครือ่งอา่น	RFID	เพือ่เขา้
สู่กิจกรรม	หรือหน่วยงานถัดไป	แสดงได้ดังภาพที่	6	ที่มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้าผ่านเครื่องอ่านแบบติดผนัง

 

ภาพที ่6	ตวัอยา่งการประยกุตใ์ช	้RFID	เพือ่รองรบัการเคลือ่นยา้ยสนิคา้
ที่มา:	http://www.rfid.or.th/webdatas/Download/RFID_Logistic_
Slide.pdf

การนับจำานวนสินค้า
	 -	 ลักษณะการนำาไปใช้
	 จากการบนัทกึขอ้มลูทางกายภาพ	และขอ้มลูสถานะของสนิคา้	
ทำาให้	RFID	สามารถนับจำานวนสินค้าตามช่วงเวลาตามข้อมูลต่างๆ	ที่
กำาหนดไว้ได้
	 -	 ตัวอย่างการนำาไปใช้
	 •	จำานวนสินค้าที่เบิกออกไปในช่วง	1	 สัปดาห์	 ซึ่งเป็นการ
ประมวลผลจากข้อมูลสถานะการเบิกของสินค้า
	 •	จำานวนสินค้าท่ีนำาส่งลูกค้าในช่วง	1	เดือนท่ีผ่านมา	เป็นต้น	ซ่ึง
เป็นการประมวลผลจากข้อมูลสถานะการนำาส่งสินค้าให้ลูกค้า

เพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้า
	 -	 ลักษณะการนำาไปใช้
	 เป็นการควบคุมสินค้า	หรือสิ่งต่างๆ	แม้กระทั่งการควบคุมตัว
บุคคลที่มีการเปลี่ยนสถานะของข้อมูลบางสถานะ	 เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย	และป้องกันอันตรายต่างๆ
	 -	 ตัวอย่างการนำาไปใช้
	 •	การบรรจุสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีในตู้คอนเทนเนอร์	
เพือ่นำาสง่ไปยงัจดุหมายปลายทาง	ทีจ่ะตอ้งมกีารควบคมุสนิคา้ระหวา่ง
การนำาส่ง	 โดยใช้	RFID	ทำาหน้าที่เป็นกุญแจล็อกตู้	(E-Seal)	 เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยจากการลักขโมย	 ป้องกันการเปลี่ยนแปลง	 และความ
เสียหายของสินค้าหลังจากปิดตู้คอนเทนเนอร์ไปแล้ว
	 •	การควบคุมการเข้าออกในองค์กร	หรือสำานักงาน	เพื่อให้มี
ความสะดวกในการเข้าออก	 ลดการทำางานของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภยั	และสามารถปอ้งกนัการลกัลอบเขา้พืน้ทีโ่ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต
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การประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
	 -	 ลักษณะการนำาไปใช้
	 จากการทำางานทัง้ภายในคลงัสนิคา้ทีม่วีตัถดุบิ	
และสินค้าเป็นจำานวนมาก	การใช้	RFID	จะช่วยลดขั้น
ตอนการทำางานและลดเวลาในการประสานงานระหวา่ง
หน่วยงาน	ช่วยให้อีกฝ่ายสามารถรับรู้ข้อมูลได้รวดเร็ว	
นอกจากนี้ยังช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร
ระหวา่งกนั	เนือ่งจาก	RFID	ทำาใหไ้ดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง	และ
แม่นยำา
	 -	 ตัวอย่างการนำาไปใช้
	 •	การสื่อสารระหว่างเครื่องบินกับสถานีภาค
พื้นดินหรือระหว่างนักบินด้วยกัน	
	 •	การประสานงานในดา้นการประกอบชิน้สว่น
รถยนต์ในแต่ละสถานีงาน

บทสรุป

	 จากปัญหาด้านต้นทุนในการจัดการคลังสินค้า
ที่สูงขึ้น	 และมีความผิดพลาดของข้อมูลวัตถุดิบ	 หรือ
สินค้า	เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความสำาคัญกับ
วิธีในการจัดเก็บข้อมูลที่ดี	ทำาให้เกิดการวางแผน	และ
การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้	 เทคโนโลยี	RFID	 เป็นอีก
เทคโนโลยหีนึง่ทีพ่ฒันาขึน้	เพือ่รองรบัการจดัการข้อมลู	
ซึ่งองค์กรสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้	สำาหรับในการจัดการคลังสินค้านั้น	สามารถ
นำา	RFID	 มาใช้ในการบันทึก	 อ่าน	 เขียน	 ข้อมูลของ
สินค้าแต่ละชิ้น	 และข้อมูลสถานะของสินค้าต่างๆ	
บันทึกตำาแหน่งเพื่อบันทึกเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย
ตำาแหน่งของสนิค้า	การประมวลผลข้อมลูเพือ่นบัจำานวน
ของสนิค้า	สามารถป้องกนัสนิค้าทีอ่ยูใ่นการควบคมุให้
มคีวามปลอดภยั	และเป็นประโยชน์สำาหรบัการประสาน
งานทั้งภายใน	และภายนอกองค์กร	ถึงแม้ว่า	RFID	ใน
ประเทศไทยนัน้ยงัไม่แพร่หลายนกั	เนือ่งจากต้นทนุของ
เทคโนโลยนีีค่้อนข้างสงู	ไม่เหมาะกบัสนิค้าบางประเภท
ทีม่มีลูค่าตำา่	และมาตรฐานสากลยงัไม่เป็นทีแ่น่นอน	แต่
ความแพร่หลายก็เริ่มกระจายไปทั่วโลก	 เนื่องจากมีวิธี
การจัดการข้อมูลที่ดีกว่าการบันทึกข้อมูลด้วยพนักงาน	
ทำาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำาสูง	อีกทั้งยังช่วยลด
เวลาในการทำางาน	 ทำาให้การทำางานมีความสะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น
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