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* อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

 

ในปจจุบันคำวา “RFID (Radio Frequency Identification)” 

ซึ่งเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่ชวยในการระบุหรือบงชี้วัตถุ เชน สิ่งมีชีวิต หรือ 

สินคา โดยใชคลื่นความถี่วิทย ุคงเปนคำที่คนในแวดวงอุตสาหกรรม

รูจักกันมากขึ้นในฐานะเครื่องมือชวยในการติดตามการผลิตสินคา 

(Work in process tracking) การควบคุมสินคาคงเหลือ (Inventory 

control) และการจัดการคลังสินคา (Warehouse management) 

เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและราคาที่ถูกลง  

สำหรับความสนใจ RFID ในแวดวงการศึกษา สวนใหญจะ

เปนการพัฒนาและการวิจัยดานตางๆ เชน การออกแบบปาย (Tag) 

ใหสามารถใชในสภาพอากาศที่หลากหลาย การพัฒนาชิปภายในปาย 

การพัฒนาเครื่องอาน หรือซอฟตแวรเพื่ออานปาย เปนตน สวนการ

ประยุกตใช RFID ภายในสถาบันการศึกษานั้น ยังมีคอนขางนอยแต

การประยุกตหนึ่งที่เริ่มจะเห็นมากขึ้นภายในประเทศไทย คือ การใช 

RFID เพื่อการจัดการระบบหองสมุด ซึ่งอาจมาแทนที่การใชระบบ

รหัสแทงหรือบารโคด (Barcode) ที่ใชกันอยูในปจจุบัน เนื่องจาก 

RFID จะชวยอำนวยความสะดวกในการยืม-คืนสื่อตางๆ แกผูใชบริการ

และชวยลดเวลาในการจัดเก็บ-ตรวจสอบหนังสือประจำปของเจาหนาที่

ไดดวย  

องคประกอบ (Components) หลักโดยทั่วไปของ RFID จะมีอยู 

3 สวน ไดแก (1) ปาย (Tag, Transponder), (2) ตัวอานปาย (Reader, 

Sensor) และ (3) เครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวร (Software, 

Middleware) สื่อตางๆ เชน หนังสือ วารสาร เทป ซีดี ดีวีดี จะถูกติด

ปายที่เก็บขอมูลตางๆ เชน หมายเลขประจำตัว ชื่อผูแตง ตำแหนงที่

อยู ตำแหนงบนชั้นวาง วันครบกำหนดสงไว เมื่อผูมาใชบริการ

ตองการยืมสื่อเหลานี้ ผูบริการสามารถนำสื่อไปที่โตะยืม-คืนดวย

ตนเอง หรือผานไปยังบริเวณที่เครื่องอานปายสามารถอานได เครื่อง

อานจะทำการอานขอมูลภายในปายและเชื่อมโยงไปยังฐานขอมูล 

เพื่อทำการยืมใหอยางรวดเร็ว โดยไมจำเปนตองใชเจาหนาที่ในการ

สแกนปายเหมือนในกรณีของรหัสแทง เมื่อผูใชบริการตองการคืนสื่อ

ที่ยืมไป ผูใชบริการเพียงแคนำสื่อมายังบริเวณที่เครื่องอานปายสามารถ

อานได เพื่อใหระบบทำการคืนโดยอัตโนมัติ หรือคืนสื่อผานตูรับสื่อ 

(Book drop) ที่อยูภายนอกหองสมุดและในกรณีที่ผูใชบริการคาง

ชำระคาปรับ ระบบจะไมอนุญาตใหผูใชบริการสามารถทำการยืมสื่อ

อื่นๆ ไดจนกวาผูใชบริการจะชำระคาปรับใหเรียบรอยเสียกอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการจัดการหองสมุดโดยใช RFID ของ LibBest 

 

นอกจากประโยชนสำหรับผูใชบริการแลว เจาหนาที่หองสมุด

ยังไดรับประโยชนจากการใช RFID ดวย โดย RFID จะชวยใหการจัด

เก็บสื่อรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งขึ้น ทำใหลดเวลาการจัดเก็บของ 

เจาหนาที่และปญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการเดินเวียนไปตามชั้น

หนังสือตางๆ ประโยชนตางๆ ของการใช RFID เพื่อการจัดการหอง

สมุดอาจระบุไดดังนี้  

●  ความสะดวกในการยืม ผูใชบริการสามารถยืมหนังสือได

อยางรวดเร็วโดยเครื่องอานสามารถอานและทำการบันทึกการยืมได

ครั้งละหลายเลม จึงลดเวลาของการรอคอยเมื่อมีผูใชบริการตองการ

ยืมหนังสือหลายคนพรอมกัน เจาหนาที่ไมจำเปนตองอยูดวยในขณะ

ทำการยืมทำใหเจาหนาที่สามารถใชเวลาทำงานงานอื่นที่มีผลิตภาพ 

(Productivity) สูงกวาในกรณีที่หนังสือที่ตองการยืมไมอยูที่ชั้นผูใช

บริการยังสามารถทราบชื่อของผูที่ยืมไปกอนหนา วันกำหนดสงคืน 

การจองหนังสือโดยผูใชรายอื่นๆ เพื่อใชตัดสินใจวาจะทำการจอง

หนังสือที่ตองการตอหรือไม   

●  ความสะดวกในการคืน ผูใชบริการสามารถคืนหนังสือได

อยางรวดเร็วและสามารถคืนหนังสือผานตูรับสื่อที่อยูภายนอกหอง

ชวการ ธรแพทย*  

ในสถาบันการศึกษา 

>>>
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สมุดได ทำใหผูใชบริการที่เลิกงานตอนเย็นสามารถคืนหนังสือนอก

เวลาใหบริการของหองสมุดได   

●  การปองกันการขโมย เนื่องจาก RFID ชวยตรวจสอบ

สถานะของการยืมได หากผูใชนำสื่อออกจากหองสมุดกอนที่จะปลด

สถานะปองกันการขโมยสื่อ สัญญาณเสียงที่อยูใกลบริเวณทางออก

จะสงเสียงเตือนใหทราบ    

●  การเก็บหนังสือเขาชั้นและการตรวจสอบประจำป ทำได

รวดเร็วขึ้น การตรวจสอบประจำปซึ่งโดยปกติเปนงานที่ตองใชเวลา

หลายวัน แต RFID จะชวยลดเวลาเหลือเพียงประมาณครึ่งวันหรือ 1 

วันเทานั้น  

 

 

 

 

 

 

การเปรียบเทียบการยืม-คืน โดยใช Barcode กับ RFID 

 

ปจจุบันหองสมุดในประเทศไทยที่ใช RFID แลวมีประมาณ 

10 แหง เชนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยชินวัตร สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (สสว.) และอุทยานการเรียนรู เปนตน สำหรับหองสมุด

อื่นๆ ที่ยังไมไดใช RFID และคิดวาจะใช RFID ชวยในการจัดการหอง

สมุดอาจจะตองพิจารณาถึงความคุมคาของการลงทุน เนื่องจากการ

ใช RFID แมวาจะชวยลดงานบางดานของเจาหนาที่ ชวยลดปญหา

ความเจ็บปวยจากการทำงานและการสูญหายของหนังสือ แตการ

ลงทุนใน RFID อาจไมคุมคาเมื่อเทียบกับการจางพนักงานชั่วคราว 

หรือนักศึกษาเพื่อชวยงานยืม-คืนและการเก็บหนังสือเขาชั้น รวมถึง

การแทนที่หนังสือที่สูญหายดวยหนังสือใหม นอกจากนี้อาจมีปญหา

ทางเทคนิคบางประการที่ควรศึกษาเพิ่มเติมกอนการตัดสินใจใช 

RFID เชน การเตรียมความพรอมของบุคลากรสำหรับทำงานกับ

ระบบ RFID การเปลี่ยนแปลงระบบจาก Barcode ไปเปน RFID 

เปนตน  

นอกจากการใช RFID เพื่อการจัดการหองสมุดในสถาบันการ

ศึกษาแลว ในอนาคตอาจเปนไปไดที่ RFID จะถูกใชเพื่อการตรวจ-

สอบการเขาออกและการจอดรถภายในสถาบันการศึกษา ทำให RFID 

เปนสิ่งที่ใกลตัวชีวิตของนักศึกษามากขึ้น  
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Barcode RFID

●  ผูใช/เจาหนาที่ ตองยกหนังสือขึ้น/ลง ●  ผูใช/เจาหนาที่ ไมตองยกหนังสือขึ้น/ลง

●  ตำแหนงบารโคดตองตรงกับเครื่อง

 สแกน

●  ตำแหนงเครื่องอานไมจำเปนตองตรงกับ

ปาย

●  ทำการยืม/คืน ไดครั้งละ 1 รายการ ●  ทำการยืม/คืน ไดหลายรายการพรอมกัน
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