
No. 164 ●  August 2010

8 TPA news

ดอทคอม

ด
อ
ท
ค
อ
ม

 

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการประจำกระทรวง ICT 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัญหาด้านสิทธิส่วนบุคคล 

ข้อมูลจาก The United States of Food and Drug Administration 
(USFDA) พบว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลบางแห่งในสหรัฐฯ ได้ฝัง RFID 
Chip ไว้ใต้ผิวหนังบริเวณท่อนแขนตรงส่วนกล้ามเนื้อ Triceps ของคนไข้ 
เพื่อความสะดวกในการตรวจรักษาและติดตามข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย 
เมื่ออวัยวะที่ได้รับการฝัง Chip ไว้ภายในถูกสแกนด้วย RFID Reader 
ระบบจะแสดงข้อมูลการรักษาของคนไข้รายนั้นออกมา ทำให้แพทย์ที่ถูก
เปลี่ยนให้มาดูแลรักษาคนไข้รายดังกล่าวได้รับทราบประวัติการรักษาโดย
แพทย์คนก่อนหน้านั้นได้อย่างถูกต้อง การฝัง Chip ลง ไปใต้ผิวหนังก็ไม่
ได้ยุ่งยากมากนัก เพียงแค่บรรจุ Chip ลงในหลอดฉีดยา แล้วฉีดลงไป ซึ่ง 
Chip จะถูกเคลือบด้วยสารที่ชื่อว่า Biobond ช่วยในการยึดเกาะกับเนื้อเยื่อ
ภายในร่างกายและช่วยป้องกันไม่ให้ Chip เสียหายด้วย  

ทุกสิ่งย่อมมีสองด้านเสมอและเทคโนโลยี RFID ก็เช่นเดียวกัน 
ถึงแม้จะมีคุณประโยชน์ในหลายๆ ด้าน แต่ก็สามารถก่อให้เกิดผลเสียกับ
ประชาชน หรือผู้บริโภคได้ ด้วยคุณสมบัติอันอัจฉริยะของเทคโนโลยี เช่น 

ประวัติการซื้อสินค้า หรือข้อมูลประจำตัวของเราอาจถูกบันทึกไว้ตอนซื้อ
สินค้าในร้านค้าและข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้โดยเจ้าของร้านค้า เพื่อ
ทำโฆษณาขายสินค้าให้ตรงกับพฤติกรรมาของเราต่อไป นั่นหมายถึง เรา
จะถูกรุกรานจากโฆษณาเหล่านั้นอยู่เสมอ หรือในกรณีที่เรามี Tag อยู่กับ
ตัว ไม่ว่าจะติดอยู่กับเสื้อผ้า รองเท้า หรือสิ่งของต่างๆ เมื่อเราอยู่ในรัศมี
สัญญาณของเครื่องอ่าน (Reader) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราจะถูกเปิดเผย 
ทั้งหมดนี้ หมายถึงสิทธิส่วนบุคคลของเราได้ถูกละเมิด โดยความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว ซึ่งในหลายประเทศให้ความสำคัญและหา
ทางป้องกันกับเรื่องนี้ โดยมีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิดังกล่าว แต่สำหรับประเทศไทยประชาชนยัง
ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างน้อย ดังนั้น ทางผู้ที่
เกี่ยวข้องจึงควรมีการเผยแพร่และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนัก

ถึงความสำคัญ ควบคู่ไปกับการพัฒนากฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถ
รองรับและป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตได้  

สิทธิส่วนบุคคลถือได้ว่ามีความสำคัญกับมนุษย์มาก
เพราะปัญหานี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านก่อการร้ายหรือ

ความไม่สงบได้อันเนื่องจากการที่เทคโนโลยีเข้ามาทำลายซึ่งความ
เป็นสิทธิส่วนบุคคลไป ดังนั้นในแง่ประเด็นนี้ผู้ที่นำเทคโนโลยี RFID ไปใช้
งานจำเป็นจะต้องคำนึงถึงปัญหาดังกล่าวนี้ด้วย ไม่ใช่ว่าคิดจะทำขึ้นมา
เพื่อให้สะดวกสบายขึ้นอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ที่ยัง
ต้องการอิสรภาพเสรีอยู่  

 
ปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูล

 Lukas Grunwald นักวิจัยจาก DN-Systems ประเทศเยอรมนี 
ค้นพบช่องโหว่ในระบบ Passport อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการใช้ Chip RFID 
(Radio Frequency Identification) ที่ได้รับความนิยมใช้งานในการ์ด
ประเภทต่างๆ สำหรับยืนยันตัวบุคคลและเก็บข้อมูล โดยเฉพาะเอกสาร
สำหรับการเดินทางในต่างประเทศอย่างพาสปอร์ต (Passport) เนื่องจาก
สามารถย่นเวลาในการตรวจเอกสารเข้าเมืองของเจ้าหน้าที่ลงได้มากกว่าเดิม 
แต่พบว่าการปลอมแปลงข้อมูลจาก Chip ดังกล่าวทำได้ง่ายมาก เพียงแค่
มีเครื่องอ่าน (RFID reader) กับเครื่องเขียนข้อมูลลงบัตร Smart Card 
(Smart Card Writer) เท่านั้น พร้อมทั้งเตรียมระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญ
ทุกแขนง เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยในระบบ e-Passport ที่
รัดกุมก่อนประยุกต์ใช้ในระยะยาว 

ปัญหาการโจรกรรมข้อมูลการ Hack การปลอมแปลงล้วนเป็นสิ่ง
ที่ผิดกฎหมาย ปัญหานี้แน่นอนว่าย่อมเกิดจากมนุษย์เพราะในปัจจุบันไม่-
ว่าจะในโลกปกติ หรือโลกของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับ

RFID 
Radio Frequency Identification: 

จากฉบับที่แล้วต่อ จบ
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การโจรกรรมข้อมูลให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ ดังนั้น 
การที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุดจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขระบบการ
ทำงานและกระบวนการใช้งานของเทคโนโลยีที่
เหมาะสมพอที่จะให้โอกาส หรือหนทางของโจร
นั้นมีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่เพียงแค่คิด
ว่าจะหาเทคโนโลยีที่จะป้องกันการโจรกรรมได้
เพียงอย่างเดียวเพราะยิ่งคิดขึ้นมากเท่าไรก็มีผู้
ที่คิดตามทันและหาหนทางที่มีความประสงค์ที่
ไม่ดีอยู่เสมอ  

ปัญหาการใช้เทคโนโลยี RFID ระบบ
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลที่เกิด
จากความต้องการของมนุษย์ทั้งสิ้น แต่หาก
เทคโนโลยีต่างๆ ไม่เกิดขึ้นมนุษย์ก็จะไม่มีการ
พัฒนา ดังนั้น การที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้งาน
ในหน่วยงาน หรือองค์การนั้นจำเป็นจะต้องมี
การเตรียมการถึงด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การใช้งาน แต่ปัญหาบางอย่างก็เกิดจากความ
ไม่รู้ถึงกระบวนการขั้นตอนการใช้งานของผู้ใช้
งาน ตรงนี้ทางหน่วยงาน หรือองค์การจำเป็น
จะต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรอยู่เสมอและจะ
ต้องฝึกให้บุคลากรมีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ไม่เช่นนั้นแล้วเทคโนโลยีที่เข้ามา
แทนที่จะช่วยให้ดีขึ้นกลับกลายเป็นแย่ลง 
เอกสารเชิงวิเคราะห์ฉบับนี้ผู้เรียบเรียงหวังว่า
คงจะเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงาน หรือองค์การ
ที่กำลังจะพัฒนามาใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุด 

การพัฒนาระบบ RFID นั้น มิได้มีจุด
ประสงค์เพื่อมาแทนที่ระบบอื่นที่มีการพัฒนา
มาก่อนหน้า เช่น ระบบ Barcode แต่เป็นการ
เสริมจุดอ่อนต่างๆ ของระบบอื่น ในประเทศ
ไทยมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี RFID ใน
หลากหลายด้าน ทั้งใช้ในด้านการขนส่ง (บัตร
ทางด่วน บัตรโดยสารรถไฟฟ้า) ด้านการ
ปศุสัตว์ (การให้อาหาร การติดตามโรค) ใช้กับ
เอกสารราชการ (บัตรประชาชน หนังสือเดิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์) การควบคุมการเข้าออก
สถานที่ (บัตรพนักงาน บัตรจอดรถ) และการ
ใช้ RFID เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้าน 
Logistics โดยใช้ผนึกอิเล็กทรอนิกส์ติด RFID 
ปิดล็อคตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อสะดวกในการ
ติดตาม บริหารจัดการการขนส่ง ด้านการ
แพทย์ (บันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วย) หรือ
แม้แต่ในงานของห้องสมุดก็ได้มีการนำ RFID 
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดำเนินงานของบรรณารักษ์และสร้างความ
พึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้ใช้ในด้านของ
ความสะดวก รวดเร็ว  

อย่างไรก็ตามควรพิจารณาการนำ
เทคโนโลยี RFID มาใช้ให้ละเอียดในทุกแง่มุม

ที่ เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการนำเทคโนโลยี 
Barcode และเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
เทคโนโลยี มาตรฐานที่ใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น
สำหรับระบบ ค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับ
องค์การผู้จัดจำหน่ายและบริการหลังการขาย
ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ระบบที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่
และคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้งาน RFID 

ในภาคธุรกิจ การขนส่ง 

Logistic

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) 
เป็นหน่วยงานภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนดูแล
การใช้งานเลขหมาย EPC (Electronic Product 
Code) ซึ่งเป็นมาตรฐานการใช้งาน RFID ใน
ด้าน Logistic และ Supply Chain ในปัจจุบัน 
ตลอดจนมุ่งเผยแพร่ความรู้เรื่องเทคโนโลยี 
RFID ให้กับผู้ที่สนใจต้องการนำไปประยุกต์ใช้
งานในวงกว้าง 

 
เลขรหสัสนิคา้อเิลก็ทรอนกิส ์

(EPC) คืออะไร

เลขรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
Electronic Product Code (EPC) เป็นโครง-
สร้างใหม่ในการกำหนดเลขรหัสให้กับสินค้า 
เทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้การกำหนดเลขรหัส
เพื่อบ่งชี้สินค้าแต่ละหน่วยแต่ละชิ้นมีความ
แตกต่างกัน โดยเลขรหัสอิเล็กทรอนิกส์ (EPC) 
จะเป็นข้อมูลที่จำเป็นและบรรจุอยู่ภายใน
หน่วยความจำของ RFID Tag เพื่อประโยชน์
ในการอ่านและบ่งชี้ข้อมูลต่างๆ ของสินค้า 
เนื่องจาก EPC มีโครงสร้างเลขรหัสที่มีจำนวน
ตัวเลขมากจึงสามารถนำไปกำหนดให้กับ
สินค้าทุกชิ้นก็จะมีเลขรหัสต่างกัน ทำให้สินค้า
มีวันที่ผลิตและวันหมดอายุต่างกัน มีเลขรหัส
ต่างกัน ซึ่งประโยชน์ในการบริหารจัดการสินค้า
นั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

The EPC global Net-

work

 คือ ระบบอันมีประสิทธิภาพที่ทำให้ 
Electronic Product Code (EPC) และ Radio 
Frequency Identification (RFID) นั้นทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวใจหลัก 3 
ประการ 

1.  ความสามารถที่จะสร้างเลขหมาย

เฉพาะตัวให้กับสินค้าทุกๆ ชิ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
ในโลก 

2.  ความสามารถในการรับข้อมูล
อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องอยู่ในระยะที่มองเห็น 
หรือต้องอยู่ในระยะใกล้ ช่วยให้ติดตามการ
เคลื่อนไหวของสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานในคลังสินค้า ลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มความรวดเร็วและลดค่าใช้จ่าย
ของสินค้าคงคลังและบุคลากร 

3. เครือข่ายที่ เชื่อมโยงข้อมูลการ
เคลื่อนไหวของสินค้าที่สามารถรับรู้และมอง
เห็นได้อย่างแท้จริงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วโลก เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและ
ลดปริมาณการขาดสินค้า (Out of Stock) 

 
ประโยชน์ของระบบ

EPC/RFID

1. ความสะดวกรวดเร็วในการบ่งชี้
สินค้าและความสามารถในการอ่านข้อมูลครั้ง
ละมากๆ ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 

2. ระยะทางและรัศมีในการบ่งชี้สินค้า
ที่ไกลกว่าสแกน Barcode ในแบบเดิม ซึ่ง
จำกัดระยะระหว่างเครื่อง Scan กับตัวสินค้า
ไม่เกิน 5-10 ซ.ม. 

3. การบันทึกข้อมูล EPC ใน RFID 
Tag ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบ่งชี้ข้อมูล
ของสินค้าติดตามสินค้าได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถบริหารจัดการ Supply Chain ได้ดี  
ยิ่งขึ้น 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 

●  Logistics Digest Thailand 
● Suksmith, Smith. (SIPA) “Intro-

duc-tion to RFID Technology.” 
● ทวีศักดิ์ กออนันตกูล. (MICT) 

“เทคโนโลยี RFID กับผลกระทบต่อประเทศ
ไทย” 

● สมนึก สมชัยกุลทรัพย์. (Thai Na-
tional Shippers’ Council) “ตัวอย่างและ
ประสบการณ์การนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ใน
ธุรกิจและในชีวิตประจำวัน” 

● วัชรากร หนูทองและอนุกูล น้อย
ไม้. (Nectec) “RFID หนึ่งในเทคโนโลยีที่น่า
จับตามอง”  

● สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) 
หน่วยงานภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย 

 




