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การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี RFID ในแหล่ งเรียนรู้
โดย: อจาลญา บัวตูม

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั
มีการพัฒนาไปอย่างหลากหลายและเป็ นที่น่าสนใจ
โดยมีเทคโนโลยี RFID ที่ซ่ ึงเป็ นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีที่หลายประเทศในโลก ให้ความสนใจและตื่น
ตัว จึงมีนโยบายสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี RFID อย่างจริ งจัง RFID ย่อมาจาก Radio Frequency
Identification เป็ นเทคโนโลยีระบุลกั ษณะวัตถุหรื อบุคคลด้วยคลื่นความถี่วทิ ยุ โดยจัดอยูใ่ นระบบ
Auto-ID ประเภทหนึ่ง คล้ายกับระบบบาร์โค้ด (Barcode) มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการระบุวตั ถุระยะ
ไกล เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็ วและความปลอดภัยในกระบวนการต่างๆ ของการ
จัดการกับข้อมูลทั้งหมด ปั จจุบนั เทคโนโลยี RFID เริ่ มเข้ามามีความส�ำคัญกับเราในชีวติ ประจ�ำวัน
มากขึ้นในรู ปแบบการใช้งานต่างๆ กัน ตามแต่คิดจะประยุกต์ใช้งานได้ เช่น บัตรโดยสารรถไฟฟ้ า
บัตรพนักงาน กุญแจรถยนต์ (Electronics Immobilization) ในแวดวงอุตสาหกรรมในส่ วนของการ
ผลิตเพื่อ Track and Trace ระบบบันทึกข้อมูลการจัดการสิ นค้าระหว่างการผลิตและจ�ำหน่ายสิ นค้า
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง และการก
ระจายสิ นค้า ระบบการขนส่ ง การติดตามตูส้ ิ นค้าระหว่างการขนส่ ง (e-Seal) การน�ำมาประยุกต์
ใช้งานในการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและลดต้นทุน ในการตรวจสอบย้อนกลับ
ของอุตสาหกรรมอาหาร (Food Traceability) และล่าสุ ดที่เทคโนโลยี RFID ได้ถกู น�ำมาประยุกต์
ใช้ในประเทศไทย ก็คือ การตรวจจับความเร็ วของรถตูโ้ ดยสาร ซึ่งพัฒนาการของเทคโนโลยี RFID
ในปั จจุบนั และอนาคตนั้นมีศกั ยภาพและปั จจัยเอื้ออ�ำนวยอื่นๆ ท�ำให้เราสามารถคาดการณ์ได้วา่
เทคโนโลยีน้ ีจะต้องเข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อการบริ หารจัดการธุรกิจรู ปแบบใหม่ และอ�ำนวยความ
สะดวกต่อการด�ำเนินชีวติ อย่างมาก
ในขณะที่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรี ยนรู ้ ที่ซ่ ึงเป็ นสถานที่รวบรวม จัดเก็บ รักษา และน�ำ
เสนอสื่ อในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู ้และภูมิปัญญา
ที่มีอยูม่ าแต่ก่อน ตลอดจนถึงการส่ งเสริ มให้ประชาชนเหล่านั้น น�ำความรู ้และภูมิปัญญาดังกล่าวไป
ต่อยอดพัฒนาให้เป็ นนวัตกรรม และองค์ความรู ้ใหม่ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของประชากรโลกคนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต และไม่วา่ แหล่งเรี ยนรู ้น้ นั จะให้บริ การในรู ปแบบ
ของพิพิธภัณฑ์หรื อห้องสมุด ต่างก็ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และประสิ ทธิภาพของการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี RFID ให้เข้ากับการบริ หารจัดการและรู ปแบบการให้บริ การขององค์กรตนเอง เพื่อช่วย
พัฒนาระบบการด�ำเนินงานภายในองค์กร ตลอดจนศักยภาพในการให้บริ การด้วยการใช้เทคโนโลยี
ยุคใหม่ ท�ำให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นในการใช้บริ การ รวมทั้งเป็ นการ
กระตุน้ และสร้างความสนใจในองค์ความรู ้ที่แหล่งเรี ยนรู ้น้ นั ต้องการจะสื่ อสารออกมาถึงยังผูเ้ ข้าใช้
บริ การด้วยเช่นกัน
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• RFID ในแหล่ งเรียนรู้ : พิพธิ ภัณฑ์
เทคโนโลยี RFID ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้กบั แหล่งเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของพิพิธภัณฑ์ (ภาพที่
1) เพื่อการจัดการภายในและรู ปแบบของเทคนิคการจัดแสดง ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในพิพิธภัณฑ์ (ผูเ้ ขียน, 2554)
1) การด�ำเนินงานภายในพิพธิ ภัณฑ์ ประกอบด้วย
- การจัดการคลังวัตถุ เมื่อพิพิธภัณฑ์ตอ้ งรวบรวมวัตถุสิ่งของเป็ น
จ�ำนวนมาก จึงต้องมีการจัดท�ำบัญชีรายวัตถุ และระบบการจัดเก็บที่เป็ นระเบียบ
รวมทั้งการดูแลรักษาที่ตอ้ งใช้การดูแลรักษาเป็ นพิเศษเฉพาะในแต่ละชนิดของวัตถุ
ซึ่งเทคโนโลยี RFID จะช่วยเก็บบันทึกข้อมูลการจัดเก็บและการดูแลรักษาของ
วัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างเป็ นระบบ นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่ องของการรักษา
ความปลอดภัย โดยใช้ RFID ช่วยในการตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อเฝ้ าระวังและ
ป้ องกันการโจรกรรมภายในพิพิธภัณฑ์
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- การบริ หารผู้เข้ าชม เทคโนโลยี RFID ที่สามารถบันทึกข้อมูล
ได้มากกว่าระบบ barcode และสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง ตาม
แต่ประสิ ทธิภาพของชนิดของ RFID ดังนั้น เทคโนโลยี RFID จึงสามารถช่วยจัด
เก็บสถิติขอ้ มูลการเข้าชมของผูเ้ ข้าชม ท�ำให้สามารถน�ำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์หา
พฤติกรรมของผูเ้ ข้าชม เพื่อการพัฒนาการให้บริ การที่ตรงตามความสนใจแก่ผเู ้ ข้า
ชมต่อไป
2)
การจัดแสดง โดยการน�ำเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้น้ นั ก็เพื่อ
สร้างความน่าสนใจ ชวนให้เกิดการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้าชม เป็ นการสร้างสื่ อปฏิสมั พันธ์
ให้ผเู ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์รู้สึกและมีส่วนร่ วมเข้าถึงข้อมูลที่ทางพิพิธภัณฑ์ตอ้ งการจะน�ำ
เสนอออกมา ผ่านสื่ อและกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น ผ่านสื่ อการน�ำเสนอทั้งภาพและเสี ยง
ที่เป็ นมิตรต่อผูเ้ ข้าชม (user friendly) อย่างการระบุภาษาที่ใช้ของผูเ้ ข้าชม แล้วน�ำเสนอ
ข้อมูลผ่านสื่ อด้วยภาษาของผูเ้ ข้าชมคนนั้น ท�ำให้ง่ายต่อการเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลที่
พิพิธภัณฑ์ตอ้ งการสื่ อออกมา หรื ออย่างในกรณี ของการที่ใช้เทคโนโลยี RFID ในด้าน
ของความสามารถในการบันทึกข้อมูล กล่าวคือ ผูเ้ ข้าชมสามารถบันทึกข้อมูลการเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ของตนเองผ่านเทคโนโลยี RFID เมื่อมีการบันทึกอยูใ่ นระบบแล้ว ผูเ้ ข้า
ชมก็จะสามารถเข้ามาดูขอ้ มูลการเข้าชมที่ตนเองสนใจหรื อได้ทำ� กิจกรรมไว้ยอ้ นหลัง
ผ่านระบบข้อมูลออนไลน์ หรื อ webpage ของพิพิธภัณฑ์ได้เช่นกัน ทั้งนี้ จะช่วยให้ผู ้
เข้าชมรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งสร้างประสบการณ์และความน่าสนใจ
ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้มีมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ เทคนิควิธีการสร้างสื่ อปฏิสมั พันธ์
ด้วยเทคโนโลยี RFID อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพิพิธภัณฑ์ได้
• RFID ในแหล่ งเรียนรู้ : ห้ องสมุด
ในขณะที่อีกรู ปแบบหนึ่งของแหล่งเรี ยนรู ้ นัน่ ก็คือ ห้องสมุด เทคโนโลยี RFID ได้ถกู
น�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนารู ปแบบการให้บริ การในห้องสมุด ซึ่งเหตุผลหลักของการเลือกประยุกต์
ใช้เทคโนโลยี RFID ในห้องสมุด ก็คือ ความน่าเชื่อถือของระบบ ความสะดวกของการด�ำเนินงาน
และความยืดหยุน่ ของการใช้ Tag โดยจุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อการท�ำงานที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
และเป็ นการลดค่าใช้จ่าย จากการให้ผใู ้ ช้หอ้ งสมุดได้มีบริ การที่ตอ้ งท�ำด้วยตนเองมากขึ้น การใช้
ประโยชน์จากระบบที่ช่วยในเรื่ องของการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนถึงการควบคุมคลังหนังสื อ
และสื่ อวัสดุสารสนเทศอื่นๆ เพื่อท�ำให้ระบบหมุนเวียนของหนังสื อและสื่ อวัสดุสารสนเทศ มีการ
จัดการที่ดีข้ ึน โดยที่ใช้ทรัพยากรบุคคลและด้านการเงินให้ลดลงอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเริ่ มตั้งแต่
การติด tag เพื่อป้ องกันการขโมย การให้บริ การยืม-คืน ที่ผเู ้ ข้าใช้บริ การสามารถยืมและคืนหนังสื อ
ได้ดว้ ยตนเองเองผ่านเครื่ องยืม-คืนอัตโนมัติ การแยกหนังสื อ และการตรวจสอบหนังสื อบนชั้น
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(ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ระบบการจัดการภายในห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี RFID
ที่มา: BookTec Information Co., Library RFID Management System, online, 2012.
แม้วา่ เทคโนโลยี RFID จะมีขอ้ ดีจากความสามารถระบุตวั ตนในระยะไกล มีการจัดเก็บ
และบันทึกข้อมูลอย่างเป็ นระบบ สามารถพัฒนาและประยุกต์การใช้งานให้ควบคู่กบั เทคโนโลยี
ระบบอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็ วและประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ ในขณะ
เดียวกันก็ช่วยลดภาระการท�ำงานของคนได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เรื่ องของต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ยงั
ค่อนข้างสูง ปั ญหาทางเทคนิค และความซับซ้อนบางอย่างที่ยงั แก้ไขไม่ได้ของเทคโนโลยี RFID นี้
ก็ยงั คงเป็ นอุปสรรคส�ำคัญของการประยุกต์ใช้งาน จึงท�ำให้เทคโนโลยี RFID ยังไม่เป็ นที่แพร่ หลาย
มากนักในแหล่งเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
RFID กับแหล่งเรี ยนรู ้ในแต่ละที่น้ นั อาจแตกต่างกันไปตามแต่ปัจจัยความพร้อมจากงบประมาณ
สภาพแวดล้อม ตลอดจนแนวคิดและวัตถุประสงค์หลักของแหล่งเรี ยนรู ้ในการเลือกน�ำเทคโนโลยี
RFID ไปใช้
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