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RFID เทคโนโลยีแหงอนาคตในการเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยธนิต โสรัตน 

ประธานกรรมการ V-SERVE GROUP 
ขีดความสามารถในการแข งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย  โดยเฉพาะประเด็นที่

เก่ียวของกับการสงออกในระยะที่ผานมา ไดรับผลกระทบจากการผันผวนของคาเงินบาท 
รวมทั้ง ผลกระทบที่เกิดจากการแขงขันในประเทศที่มีศักยภาพดานแรงงานที่ต่ํากวาประเทศ
ไทย เชน จีน , อินเดีย และเวียดนาม ดังนั้น ประเด็นเกี่ยวกับการลดตนทุนดวยการนําระบบการ
จัดการโลจิสติกส นาจะเปนทางออกของภาคการผลิต โดยเฉพาะในการนําเขามาเพื่อใหเกิดการ
เคลื่อนยาย , จัดเก็บ และกระจายสินคา เปนไปดวยความคลองตัว นําไปสูการลดตนทุนดานสินคา     
คงคลัง โดยปจจัยสําคัญจะตองนําระบบโลจิสติกสที่เปนกายภาพไปสูระบบที่เปนอิเล็กทรอนิกส ที่
เรียกวา e-Logistics มาประยุกตใชในดานการบริหารจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง (Warehouse 
and Inventory Management) โดยเทคโนโลยีที่เปนที่กลาวถึงมากที่สุดในระยะนี้ นาจะไดแก การนํา
ระบบ RFID มาใชในการควบคุมสินคาคงคลัง, การขนสงทางไกล รวมไปถึงการกระจายสินคา เชน 
ระบบการกระจายสินคาในรานคาปลีกประเภทเมกะสโตร ,หางสรรพสินคา และรานสะดวกซื้อ เน่ืองจาก 
RFID ซึ่งเปนนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส จะทําใหทราบถึงแหลงที่มาของสินคา การแทรคกิ้ง (Tracking) , 
การจัดเก็บและเบิกจายสินคาแบบอัตโนมัติ ซึ่งเชื่อมโยงกับซอฟทแวรก็สามารถเติมเต็มจํานวนของ
สินคาที่เรียกวา e-Fulfillment หรือนําไปใชในกระบวนการผลิต ที่เรียกวา Lean และระบบการสงมอบ
แบบ Kanban ซึ่งเปนระบบการผลิตที่มีสินคาคงคลังต่ํา เห็นไดวา นวัตกรรม RFID จะเปนความจําเปน
ของภาคการผลิตและการคาในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมได 

RFID หรือ Radio Frequency Identification เปนระบบอัจฉริยะ ภายใต Nano 
Technology ที่กําลังจะมีบทบาทเขามาแทนที่ระบบบารโคด หรือไดใชมาตั้งแตป 1970 โดยระบบ
ใหมนี้จะใชระบบคลื่นของความถี่วิทยุ มาชวยในการอานรหัสและขอมูลของสินคาหรือขอมูลของฉลากได
โดยไมตองมีการสัมผัส ในขณะที่สินคายังเคลื่อนไหวพรอมกันไดคราวละหลายชิ้น (Tag) โดย RFID จะ
สามารถอานขอมูลไดรวดเร็ว ดวยความเร็วสูง 50 ชิ้นตอนาที และยังสามารถอานคาของสินคานั้นไดแม
จะอยูในระยะไกล โดยสวนประกอบใน RFID จะมีสวนประกอบหลักๆสําคัญ คือ Tag หรือฉลาก ซึ่งจะ
ติดอยูกับตัวสินคา โดยฉลากหรือ Tag จะมี Transceiver ซึ่งจะเปนเครื่องอาน (Reader) โดยหนาที่หลัก
ของเครื่องอานจะสามารถเชื่อมตอดวยคลื่นวิทยุ ซึ่งมีทั้งการรับ-สงสัญญาณวิทยุและสงตอไปยัง
คอมพิวเตอรในการถอดรหัสสินคา Decoding โดยระบบ RFID ในปจจุบันไดรับการพัฒนาไปมากจนถึง
ขั้นที่เปน RFID จะมี Digital Chip ซึ่งมีขนาดเล็ก แตมีขีดความสามารถในการเก็บขอมูล และสง
สัญญาณวิทยุแมแตในที่ปดทึบ โดยสามารถนําไปใชรวมกับระบบ XML / Internet ก็สามารถที่จะ
ถอดรหัสทางไกลเขาไปในระบบคอมพิวเตอรปลายทาง ทําใหผูรับสินคาสามารถรูลวงหนาถึง
รายละเอียดของสินคา , แหลงที่ผลิต และสินคากําลังขนสงอยูตรงสวนใดของโลก รวมถึงคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ซึ่งระบบบารโคดทําไมได ซึ่งดวยคุณสมบัติเหลานี้จะเปนนวัตกรรมในการสนับสนุนระบบโลจิสติกส
และซัพพลายเชนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของการสงและรับขอมูลขาวสาร รวมถึงระบบที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัย (Security and Access Control) ในการขนสงสินคาขามประเทศ โดยเฉพาะประเทศซึ่ง
มีความเสี่ยงสูงตอการกอการรายขามประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา , สหภาพยุโรป ฯลฯ  ดังน้ัน การสง
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สินคาออกดวยระบบตูคอนเทนเนอรในอนาคตอันสั้นๆ นี้ ระบบ RFID จะเขามามีบทบาทในฐานะเปน 
Electronic Seal ซึ่งติดอยูที่ตูคอนเทนเนอรในการแสดงสถานะ (Status) ซึ่งจะทําใหผูรับสินคาและผูสง
สินคาสามารถใชในการติดตาม Tracking การเดินทางของสินคาในระยะทางไกล เชน การขนสงสินคา
ทางเรือระหวางประเทศ  

นอกจากนี้ RFID ยังสามารถประยุกตใชในงานที่เกี่ยวกับซัพพลายเชนไมวาจะเปนระบบการคา
ปลีก การคาสง ระบบการผลิต รวมถึง การขับเคลื่อนทางโลจิสติกส โดยสินคาที่ติด RFID Tag เม่ือผาน
สายพานลําเลียงของระบบการผลิตในโรงงานสงผลใหแตละหนวยงานจะรูวาจะตองทําอยางไร สินคา
อะไร จํานวนเทาใด จะตองสงไปที่ไหน สงใหใคร และเม่ือใด ซึ่งกอใหเกิดการสงมอบที่เปน Just in 
Time Delivery  ทั้งนี้  RFID ยังสามารถนําไปใชจนถึงผูบริโภคขั้นสุดทาย เชน ลูกคาในซุปเปอร     
มารเก็ต โดยผูซื้อสินคาเพียงหยิบใสรถเข็นและเดินผานเครื่องถอดรหัสก็สามารถที่จะคิดเงินได โดยไม
จําเปนตองหยิบสินคาทีละชิ้นมาผานแสงบารโคด เชน หาง “วอลล มารท” ซึ่งเปนหางที่ใหญที่สุดในโลก
ไดมีการนํา RFID มาใชตั้งแตป 2005 รวมถึงไดนํามาเชื่อมเครือขายกับ Suppliers ทั่วโลกเริ่มตั้งแตเม่ือ
ลูกคาไดหยิบสินคาออกจากชั้นวางของ   RFID จะสงสัญญาณไปยังศูนยรวมเพื่อประมวลขอมูลสินคา
คงเหลือกับ Safety Stock หลังจากนั้นก็จะสงใบสั่งซ้ือ Order Online  ไปยังคูคา Supplier เพ่ือใหผลิต
และสงมอบสินคามาทดแทน ซึ่งระบบน้ีก็จะเริ่มมีการใชแพรหลายในหางสรรพสินคาหลายแหงของโลก 
ทั้งน้ี  RFID จะสงเสริมตอประสิทธิภาพของ VMI หรือ Vendor Managed Inventory คือ การจัดการ
ควบคุมปริมาณการรับสินคาจากคูคาใหสอดคลองกับการผลิตและการสงมอบ ทําใหชวยลดตนทุนและ
ทําใหการสงมอบเปนแบบ Real Time โดยระบบนี้สามารถเชื่อมโยงไปสูการสั่งซื้ออัตโนมัติ ทําใหลด
เวลาและภาระในการจัดซื้อหรือ Reorder ในการลดสินคาคงคลัง ซึ่งเปนตนทุนดานโลจิสติกสกวา 33 
เปอรเซ็นต โดย RFID สงผลใหกิจกรรมที่เก่ียวของกับโลจิสติกสและกิจการในระบบโซอุปทาน
เกิดเปนระบบ ที่เรียกวา อิเล็กทรอนิกส หรือ e-supply chain อยางแทจริง จะเห็นไดวาเทคโนโลยี 
RFID จะมีความจําเปนตอการบริหารการจัดการซัพพลายเชนในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยคาดวา
ภายในป 2008 คาใชจายดานเทคโนโลยี RFID จะมีมูลคาการใชงานทั่วโลกประมาณ  124,000  ลาน
บาท ทั้งนี้  RFID จะมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถในการแขงขัน
และพัฒนากระบวนการทางธุรกิจทั้งในดานการผลิตและการกระจายสินคา และการจัดการบริหารสินคา
คงคลัง และสรางเสริมใหเกิดความพึงพอใจของลูกคา  

ที่กลาวมานี้ เปนเพียงบางตัวอยางของ RFID ซึ่งจะมีบทบาทตอการจัดการโซอุปทานใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะทําใหเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ประเด็นสําคัญก็คือ ผูประกอบการไทย
ยังขาดความรูและความเขาใจในการนําเทคโนโลยี RFID มาใชเพ่ือการจัดการภายใตกระแสของ
โลกาภิวัฒน  ซึ่งจําเปนที่องคกรเอกชนก็ดี รวมถึงภาครัฐโดยกระทรวง ICT จะตองเขามามีบทบาทเปน
แกนนําในการใหความรู ความเขาใจ รวมถึงเขามาพัฒนาเพื่อใหระบบ RFID มีราคาตนทุนที่ถูก โดย
ตองยอมรับวาการพัฒนา RFID ของไทย ยังตองพัฒนาอีกมาก เรายังขาดผูรูตลอดจนขาด
เทคโนโลยีและเงินทุนที่จะมาพัฒนา Chip RFID ราคาถูกใหกับธุรกิจของไทยคงยังไมสายเกินไป
ที่จะเริ่มใหความสนใจอยางจริงจังตอการนําระบบ RFID ซึ่งจะเปนเทคโนโลยีใหมแหงอนาคต ที่
จะมาปฏิวัติระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชนของไทย ถาไมเร่ิมวันน้ีแลวจะเริ่มกันวันไหน .... 


