
Logistics  RFID 

ปจจุบันการแขงขันบนเวทีโลกมีความรุนแรง เพื่อการครอบครองอํานาจของทุนนิยมบนเสน ทาง 
เศรษฐกิจที่ซับซอน ดวยอิทธิพลดานเงินทุน การกาวกระโดดของเทคโนโลยี และทุนมนุษยที่เหนือ กวา สรางความ 
ไดเปรียบตอบุคคลและองคกร ไมวาดานผลผลิตทางการเกษตรหรือดานอุตสาหกรรม เม่ือถนนทุกเสนตางมุงหนาสู 
โลกแหงการคาและการทํากําไร ไมวาวิถีทางใดหรือชองวางใดก็ตามโดยไมสนใจจริยธรรม ไมแคสังคมวาจะเปน 
อยางไร เราไมอาจปฏิเสธเพราะแรงกระตุนของการแขงขันเกิดทั้งในและตางประเทศ และดวยขอตกลงความ 
รวมมือทางการคาเสรี (Free Trade Agreement ) หรือที่เราเรียกยอ ๆ กันวา FTA ชื่อนั้นสวยหรูแตกระทบกับความ 
เปนอยูและวิถีชีวิตของประชาชนทุกภูมิภาค เราจําเปนตองสรางตนเองและองคกรใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดชองวางทางเศรษฐกิจใหแคบลงและกาวเดินบนถนนเดียวกัน ดวยการสรางทุนมนุษยและนําเทคโนโลยีมา 
ลดตนทุน ซ่ึงองคกรความรวมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) พิจารณาวาการเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดจากทุน 
4 ประเภทคือ ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนมนุษย และทุนทางสังคม และพบวาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 
ยั่งยืน มาจากทุนมนุษยและทุนทางสังคม ถึงส่ีสวน และที่เหลือแคสองสวน 

ในทศวรรษที่ผานมาการแขงขันทางธุรกิจไดเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิมที่แขงขันระหวางบริษัทและคูแขง 
กลายเปนการแขงขันระหวางโซอุปทานกับโซอุปทาน และมีความซับซอนมากขึ้นซึ่งมีลักษณะเปนเครือขาย สงผล 
ตอผูประกอบการ ที่ตองดิ้นรนแขงขัน เพื่อใหเกิดความรวมมือและการประสานงานระหวางโซอุปทาน ที่เรียกวา 
บูรณาการโซอุปทาน (Supply  Chain  Integration)  เพื่อความอยูรอดของธุรกิจ  ความหมายของ Supply  Chain 
Management คือ การจัดการในสวนของกระบวนการที่เกิดขึ้น ระหวางผูผลิตหรือผูใหบริการ กับผูบริโภค เพื่อชวย 
ลดตนทุนในการผลิต อันนําไปสูการเพิ่มผลกําไรของกิจการโดยกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแตกระบวนการจัดซ้ือ 
(Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
การจัดจําหนาย (Distribution) ตลอดจนการขนสง (Transportation) ซ่ึงมีผลสําคัญตอการสรางความพึงพอใจใหกับ 
ลูกคา 

เมื่อมองเซ็กเตอรดานการผลิตและอุตสาหกรรม การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  ที่เนน 
กระบวนการ  เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและลดตนทุนการผลิตขององคกร  สรางความไดเปรียบ  และตอบสนองความ 
ตองการของลูกคา กระบวนการโลจิสติกส (Logistics) เปนระบบบริหารจัดการ ที่สามารถสรางความไดเปรียบ ลด 
ตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในโลกธุรกิจแนวใหม  มีผูใหคํานิยามไวมากมายเชน “โลจิสติกส 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการโซอุปทาน  เพื่อชวยในการวางแผนการสนับสนุนการควบคุมการไหลอยางมี 
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  และเก็บรักษาสินคาบริการและส่ิงที่เกี่ยวเนื่องกับขอมูลจากจุดเริ่มตนไปสูจุด 
สุดทาย  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ”  ในดานศัพทพาณิชยนาวี โลจิสติกส หมายถึง การจัดลําเลียง 
สินคาเพื่อใหเกิดคาใชจายโดยรวมในการกระจายสินคาต่ําที่สุด โลจิสติกสเกี่ยวของตั้งแตกระบวนการจัดหาวตัถุดบิ 
และไปส้ินสุด ณ จุดที่มีการบริโภคสินคานั้น หรือในอีกความหมายหนึ่ง โลจิสติกสเปนกระบวนการในการจัดการ 
วางแผน จัดสายงานและควบคุมกิจกรรมทั้งในสวนที่มีการเคลื่อนยายและไมมีการเคล่ือนยาย ในการอํานวยความ 
สะดวกของกระบวนการไหลของสินคา ตั้งแตจุดเริ่มจัดหาวัตถุดิบไปถึงจุดที่มีการบริโภค เมื่อมองภาพรวมของ



ประเทศ คงตองแบงเปนสองสวนดวยกันคือในสวนของภาครัฐที่จะตองสนับสนุนระบบโลจิสติกสใหเชื่อม 
ประสานกับระบบโลจิสติกสภายในของผูประกอบการ เพ่ือการประหยัดพลังงาน และลดตนทุนในสินคา สําหรับ 
การแขงขันในระดับนานาชาติ ในภาครัฐไดกําหนดแผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2548-2551) นโยบายปรับ 
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได โดยมีกรอบแผนแมบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส (Logistics Master 
Plan) ใน 6 ประเด็นหลักดังนี้ 

1. โครงสรางพื้นฐาน โดยมีเปาประสงค 
- เพ่ือลดคาใชจายโดยรวมของการขนสงสินคาและบริการ 
- ลดระยะเวลาที่ใชในการขนสงสินคาและบริการจากตนทางถึงปลายทาง 
- ยกระดับคุณภาพการใหบริการของทาเรือหลัก 

2. ระบบการเชื่อมโยงขอมูลและฐานขอมูลโดยมีเปาประสงค 
-ระบบขอมูลเพื่อการนําเขาและสงออกของภาครัฐเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกัน และสามารถ 

เช่ือมตอกับเอกชน และผูใชบริการ 
-การวางแผนและลงทุนเพื่อพัฒนาโลจิสติกส มีความสอดคลองกับขอเท็จจริงของประเทศมาก 

ยิ่งขึ้น 
3. ความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส (Capacity Building) โดยมีเปาประสงค 

-ธุรกิจสามารถประยุกตใชการบริหารจัดการโลจิสติกสสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิ ภาพ 
4. ธุรกิจใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Providers)โดยมีเปาประสงค 

- มีผูใหบริการโลจิสติกสที่มีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับของผูใชบริการในระดับสากล 
5. การเช่ือมโยงทางการคากับภูมิภาคโดยมีเปาประสงค 

- การเติบโตของการคาระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) 
6. กฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย และกระบวนการใหบริการของรัฐโดยมีเปาประสงค 

- มีกฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย ที่สนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส 
- บริการของหนวยงานรัฐทางดานโลจิสติกสมีมาตรฐานเทียบเทาสากล 

จากแผนแมบทจะเห็นไดวาจําเปนตองเกี่ยวของกับภารกิจในหลายกระทรวงที่จะตองบูรณาการและทํางาน 
รวมกัน แตในปจจุบันหนวยงานในแตละสังกัดยังมองนโยบายของกระทรวงเปนหลักทําใหการพัฒนา ระบบโลจิ 
สติกสของประเทศไทยกาวอยางลาชาทําใหเสียเปรียบในดานการแขงขัน ในสวนของกระทรวงคมนาคมไดกําหนด 
เปาหมายการพัฒนา Transport Logistics ใน 3 ระดับ 

ระดับภายในประเทศ (Domestic Level)  เพ่ือลดตนทุนการขนสงที่เปนประโยชนตอ 
ผูประกอบการ และลดอัตราคาบริการขนสง 

ระดับภูมิภาค  (Regional  Level)  เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยการขนสงของภูมิภาค 
(Transportation Hub) 

ระดับโลก  (Global  Level) เสริมสรางความสามารถการแขงขันในตลาดโลกของสินคาและ 
ผูประกอบการไทย โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในดาน Transport Logistics ของประเทศใน 2 ดานคือ



ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสภาคพื้นดิน โดยพัฒนาการขนสงและการกระจายสินคา ซ่ึงรวมถึงการพฒันา 
ทาเรือไทยใหเปน Gateway ในภูมิภาค และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสทางอากาศ เพ่ือใหเปนทาอากาศ 
ยานนานาชาติและเปน Gateway ระดับโลก ในภาคการส่ือสาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ก็ได 
กําหนดวิสัยทัศนในฐานะผูประกอบการโทรคมนาคม ในการเปน ICT  Super  Hub  เพื่อสนับสนุนกลุมงาน e- 
Business กลุมงาน e-Government กลุมงาน Multimedia และกลุมงาน Communication Service โดยไดนําหลักการ 
ของ Knowledge Management และใช Web Service บน Integration Backbone System ในสวนการส่ือสารไรสาย 
ไดปรับสถานีเครือขายเปนระบบ CDMA  เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมสายใหการส่ือสารสมบูรณ และในเดือนมกราคม 
2549 ที่ผานมา ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม CAT TELECOM ประกาศวา ”พรอม 
แลวที่จะเปน Multimedia Communication Provider สมบูรณแบบรายแรกของประเทศไทย” และยังมีกลุมบริษัท 
เทเลคอมในประเทศอีกหลายแหงที่พรอมจะกาวเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส 

ป  2546  2547 

ระดับบริหาร  22,503  22,185 

ระดับปฏิบัติการ  133,771  147,935 

ระดับพื้นฐาน  24,912  26,870 

อ่ืนๆ  57,406  53,818 

รวม  238,592  250,808 
ที่มา : สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 
รูป 1 ตารางแสดงบุคลากรดานโลจิสตกิส 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาโลจิสติกสมีความสําคัญตอการลดคาใชจายและเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแขงขันในตลาดโลกซ่ึงภาครัฐก็ใหความสําคัญและกําหนดเปนแผนแมบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ 
ประเทศโดยมีหนวยงานและกระทรวงที่เกี่ยวของอีกหลายกระทรวงทีจําเปนตองสอดรับกับแผนแมบทไมวาจะเปน 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย หรือกระทรวงเกษตร ซ่ึงจะไมขอกลาวถึงในที่นี้และส่ิงที่ 
สําคัญก็คือการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและศักยภาพในการดําเนินการดานโลจิสติกส ซ่ึงจากตัวเลขสภาผูสง 
สินคาทางเรือแหงประเทศไทย สําหรับบุคลากรดาน 
โลจิสติกสตามรูป1 ตารางแสดงบุคลากรดานโลจิสติกส ซ่ึงยังไมเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ 

ตามแนวคิดของโลจิสติกส คือ กิจกรรมที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตอตนทุนและการใหบริการส่ิงที่ 
จะชวยในการลดตนทุนจําเปนตองวิเคราะหโซอุปทานหรือบูรณาการโซอุปทานทั้งระบบ เพื่อลดกระบวนการ 
ดําเนินการ ลดเวลา ประหยัดการใชพลังงาน และพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ดวยความกาวหนาของ



เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่หลอมรวมเปนเนื้อเดียวกัน (Convergence) กลยุทธในการบริหารจัดการ 
องคกรจึงตองมีการปรับเปล่ียนและนําขอไดเปรียบทางเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหารจัดการในแนวใหม และ 
ระบบ  Business  Service  Management (BSM) มองวากิจกรรม (Business) ทุกหนวยงานภายในองคกรและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีความสัมพันธอยางแนบแนนซ่ึงตางจากการบริหารแบบเดิมที่ใชไอทีเพื่อสนับสนุน 
ในระบบ BSM นั้น 

รูป 2 แสดงโครงสรางระบบ Business Service Management 

เริ่มตั้งแตการวางแผน (Planning) เพ่ือใหได Business Objective ซ่ึงจะตองจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคใน 
ธุรกิจนั้น โดยกําหนด Key business service และกําหนด IT Service Level  นั่นหมายถึงงานทุกงานมีการ 
วิเคราะหการใชไอทีควบคู และกําหนดรูปแบบ (Modelling) สําหรับแตละ Business Service เพื่อใหได Business 
Service Model ที่ชัดเจนและครอบคลุมการใหบริการทั้งระบบ จากนั้น  เมื่อได Business  Service Model  จะตอง 
บริหารจัดการ (Manage) และควบคุมสวนประกอบตาง ๆ ที่อยูใน Model ใหมีประสิทธิภาพ และส่ิงที่ขาดไมไดก็ 
คือการวัดและประเมินผล(Measure)  เพื่อหาจุดบกพรอง และส่ิงที่จะตองแกไข เพื่อใหเปนไปตาม Business 
Objective แนวคิด BSM ทําใหไดภาพรวมของธุรกิจและการใชไอทีรวมกัน เพื่อบูรณาการระบบภายในองคกรให 
เกิดประสิทธิภาพ ลดคาใชจายและประหยัดทรัพยากร ส่ิงที่สําคัญระบบสารสนเทศในองคการจะมีการเชื่อมโยง 
อยางเปนระบบและเกิดความสมบูรณในตนเอง 

จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวากลไกในการบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมจําเปนตองใชเทคโนโลยี 
เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน จะขอกลาวถึงเทคโนโลยีที่จะเขามามีบทบาทสําคัญในวงการธุรกิจและ 
อุตสาหกรรมในอนาคตก็คือ RFID Technology หรือชื่อเต็มวา Radio Frequency Identification



รูป 3 แสดง RFID Tag ชนิด Passive 

โดยหลักการทํางานของ RFID อาศัยการเหนี่ยวนําไฟฟา เชนเดียวกับหมอแปลงไฟฟาที่มีขดลวดสองขดพันอยูบน 
แกนเหล็กเดียวกันและใชความถ่ีต่ําประมาณ 50-60  Hz  เมื่อจายกระแสไฟฟาที่ขดลวดชุดที่หนึ่งจะเกิด 
สนามแมเหล็กและเกิดการเหนี่ยวนําไฟฟาไปยังขดลวดชุดที่สอง ในสวนของ RFID ใชคล่ืนวิทยุจากเครื่องอาน 
RFID  สงสัญญาณคล่ืนวิทยุไปยังตัว RFID  Tags  ซ่ึงเปนขนลวดสายอากาศก็จะเกิดการเหนี่ยวนําและสราง 
กระแสไฟฟาขึ้นมาเล้ียงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่มีการบันทึกขอมูลไว  ขอมูลที่บันทึกก็จะถูกอานไปยัง 
คอมพิวเตอร เพ่ือประมวลผลทันที ความถ่ีที่ใชกับ RFID มีหลายยาน ขึ้นอยูกับการใชงาน (Application) และการ 
อนุญาตการใชความถ่ี เชนยานความถ่ีชวง 125-132 MHZ, 13.56 MHz, 860-960 MHz และยาน Microwave ที่ 2.45- 
5.8 GHz  ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) อนุมัติการใชงาน RFID ที่ยาน 
ความถ่ี 920-925 MHz 
ในสวนของระบบ RFID ประกอบดวย 2 สวน คือ ในสวนที่หนึ่ง RFID Tag หรือ Label ซ่ึงเปนแผนปายสําหรบัตดิ 
สินคา โดยมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสและขดลวดสายอากาศ ในการผลิตจําหนายจะแบงเปนแบบ Passive  RFID 
Tags  ดังรูป 3 และ Active RFID Tags ที่จะตองมีแบตเตอรี่เพื่อเล้ียงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสซ่ึงระยะการอานจะไกล 
กวาแบบแรกรูปแบบของ RFID Tags มีการผลิตในหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการใชงานเชน แบบที่ใชติดสินคาก็จะมี 
ลักษณะเปนแผนบาง ๆ หรือจะบรรจุในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไมมีผลกระทบกับคล่ืนความถ่ีวิทยุ อาจจะทําเปนหวงกําไร 
สําหรับใสแขนผูปวยเพื่อแสดงตน หรือสําหรับเด็กเกิดใหมก็จะไมเกิดปญหาสลับเด็กอยางท่ีเปนขาว  สวนที่สองคอื 
RFID Reader เปนเครื่องอานขอมูลซ่ึงมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการประยุกตใชงานดังรูป 4



ก.  ข. 
รูป 4 แสดง RFID Reader  รูป ก.ชนิดติดประตูเขาออก  รูป ข. ชนิดมือถือ 

เพ่ือใหเขาใจงายขึ้นขอยกตัวอยางวาเวลาเราไปซ้ือสินคาจากหางและเขาแถวจายเงินพนักงานจะหยิบสินคา 
ทีละชิ้นและใชเครื่องอานบารโคตอานจนหมด เครื่องก็จะพิมพรายการสินคาและจํานวนเงินที่จะตองชําระ นั่น 
หมายถึงสินคาแตละชิ้นตองติดรหัสบารโคต แตถาสินคาที่อยูในรถเข็นมาอยูที่ชองจายเงินและระบบสามารถอาน 
สินคาทั้งหมดทันทีโดยไมตองหยิบทีละชิ้น นั่นหมายถึงลดเวลาการรอชําระเงินของลูกคา ส่ิงที่ไดถัดมาก็คือลด 
จํานวนชองจายเงินและพนักงาน อีกทั้งประหยัดพลังงานไฟฟาของเครื่องปรับอากาศและไฟฟาที่ชองชําระเงิน ดวย 
เหตุผลที่กลาวนาจะพึงพอใจทั้งลูกคาและผูประกอบการในสวนของภาคคาปลีก แตในภาคการผลิตหรือโรงงาน 
อุตสาหกรรมเม่ือขนสินคาเขาโรงงาน ทันทีที่รถบรรทุกขับผานจุดอานขอมูล สินคาทั้งหมดก็จะถูกตรวจนับและ 
บันทึกลงคอมพิวเตอรทันที ซ่ึงระบบสามารถควบคุมสินคา การแบงแยกชนิดสินคา การเคล่ือนยาย การจัดการดาน 
โกดัง การยกขน การหีบหอ การจัดซ้ือจัดหา การจัดการดานผลิตภัณฑ และการไหลของระบบสารสนเทศ โดยใช 
เทคโนโลยีเดียวกัน ดังรูปที 5  ราคาตนทุนสินคาโดยรวมตั้งแตผูผลิตจนถึงผูบริโภคก็จะลดลง เทคโนโลยีที่จะ 
นํามาใชก็คือ RFID บริษัท Samsys ของแคนาดา คาดวาจะมีการใชอยางแพรหลายมากขึ้น ในอนาคตและจะทําให 
การบริหารหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

RFID reader gateway



รูป 5 แสดงการใช RFID ใน Supply Chain 

สรุป ณ วันนี้ความเช่ือมโยงระหวางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศไดผนึกเปนเนื้อเดียวกันยากที่จะแยก 
ออกได ในยุคการแขงขันบนเวทีโลก การบริหารจัดการในแนว BSM  จึงเปนทางเลือกหนึ่งและระบบโลจิสติกสจะ 
ชวยเสริมสรางมูลคาเพิ่มในสินคา ซ่ึงภาครัฐก็กําหนดเปนแผนแมบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสรางความ 
เขมแข็งในระบบ ดังนั้นทุกภาคสวนจะตองรวมมือและสนับสนุนใหผลผลิตมีคุณภาพโดยลดตนทุนและลดการใช 
พลังงาน ดวยการจัดการดานโลจิสติกสตั้งแตในผูผลิต ผูจัดจําหนายไปถึงผูบริโภค ใหมีประสิทธิภาพและเครื่องมือ 
สําคัญก็คือการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมเปนระบบและครบวงจร. 
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