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มาดัง่ค าสญัญา ระบบ RFID ท่ีง่ายดายและไมซ่บัซ้อน 

กำรเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ก ำลงัเริม่ต้นขึ้นกบัอุตสำหกรรมกำรผลิตเมื่อเกิดกำรเปลี่ยนผ่ำน 
กำรผลิตไปสู่ยุคใหม่ที่เรยีกกนัว่ำ ห่วงโซ่อุปทำน 4.0 (Supply chain 4.0) ซึ่งกำรมำถึงของ 
ยุคนี้ท ำให้อุตสำหกรรมกำรผลิตต้องกำรสิ่งที่กระตุ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและปรับปรุง 
ควำมรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดที่โตมำกขึ้น ผู้ผลิตจึงต้องออกแบบ 
เพื่อสรำ้ง โรงงำนอจัฉรยิะ (Smart Factories) ทีน่ ำมำซึง่กำรท ำงำนอย่ำงอตัโนมตัแิละวเิครำะห์
ข้อมูลแบบเรียลไทม์ไว้ในที่เดียวกันผ่ำนกำรเชื่อมต่ออย่ำงทัว่ถึงทัง้องค์กร เพื่อยกระดับ
กระบวนกำรท ำงำนใหผู้ผ้ลติไดใ้หคุ้ณค่ำและมผีลผลติทีแ่ตกต่ำงจำกคู่แขง่ 

เพื่อรกัษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในตลำดที่ซบัซอ้นและไม่หยุดนิ่งนี้ กำรเขำ้ร่วมแนวโน้ม
และเตรยีมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จำกโอกำสในกำรเติบโตที่รออยู่ข้ำงหน้ำจึงเป็นสิง่ที่ส ำคญั 
ดูว่ำที่เทคโนโลยีที่เหมำะสมจะสำมำรถให้กำรมองเห็นภำพรวมของโรงงำน ให้ควำมรู ้
และควำมรวดเร็วที่คุณต้องกำรในกำรติดตำมและเพิ่มประสิทธิภำพทุกกระบวนกำรท ำงำน 
ทรพัย์สนิและทรพัยำกรอย่ำงถูกตอ้งและแม่นย ำในที่เดยีวได้อย่ำงไร เทคโนโลยเีหล่ำนี้คอืพลงั 
ทีช่่วยใหผู้ผ้ลติสำมำรถเริม่ตน้ขำ้มผ่ำนสู่โลกในอนำคตตำมทีผู่ผ้ลติตอ้งกำร 

RFID ตวัขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงการด าเนินงาน 

ของอตุสาหกรรมการผลิต 

เทคโนโลย ีRadio frequency identification (RFID) เป็นหนึ่งในเครื่องมอืทำงธุรกจิทีโ่ดดเด่นซึ่ง
มกีำรพฒันำตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำจนกลำยเป็นโซลูชนัที่เขำ้ถงึได้และใช้ได้จรงิ และเนื่องจำก
รำยกำรสิง่ของต่ำงๆ ถูกติดตำมแหล่งที่มำ ณ จุดผลิตมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น วตัถุดิบ ชิ้นส่วน 
ส่วนประกอบ ส่วนประกอบย่อย อุปกรณ์ ผลติภณัฑ์หรอืบรรจุภณัฑ์ ก็ยิง่มธีุรกจิจ ำนวนมำกที่
น ำเอำเทคโนโลยนีี้มำใชเ้พื่อใหธุ้รกจิมสีนิคำ้คงคลงัทีถู่กตอ้งและแม่นย ำสงู 

ในกำรผลติ กำรใชป้ระโยชน์จำกทุกสิง่อย่ำงสูงสุด ไม่ว่ำจะเป็น วสัดุ แรงงำนหรอืสนิทรพัย ์เป็น
เรื่องที่จ ำเป็นและมคีวำมส ำคญัต่อควำมส ำเร็จของอุตสำหกรรม เทคโนโลย ีRFID ช่วยเพิม่
คุณภำพของกำรรบัขอ้มูล ควำมรวดเรว็พรอ้มมอบระบบตดิตำมและกำรมองภำพรวมที่ดีกว่ำ 
เพื่อลดควำมสูญเสยี ยกระดบังำนระหว่ำงท ำ (WIP) และจดักำรกบัสนิค้ำคงคลงั กำรเพิม่ขึน้ 
ของกำรใช้ RFID ไม่เพียงแต่เกิดจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีแต่ยงัเกิดจำกกำรขยำย 
ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆ เนื่องจำกกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และต้นทุนของส่วนประกอบระบบ RFID ที่ลดลง ยกตัวอย่ำงเช่น แท็กแบบพำสซีฟในวนันี้ 
มมีลูค่ำเพยีงไม่กีเ่ซน็ต์ซึง่น้อยกว่ำเมื่อ 10 ปีก่อนถงึ 20 เท่ำ 

ในกำรแปลงประโยชน์ของ RFID ใหเ้ป็น ROI เชงิบวกจะตอ้งออกแบบระบบอย่ำงถูกตอ้งและ
เหมำะสม โดยกำรน ำ RFID ไปใชแ้บบแยกส่วนระบบยิง่ท ำใหเ้พิม่ควำมน่ำกงัวลเกีย่วกบัควำม
ไม่น่ำเชื่อถอื ควำมซบัซอ้นและตน้ทุนทำงเทคโนโลยทีีส่งู Zebra ไดเ้ขำ้มำปรบัเปลีย่นกบั
ควำมยุ่งยำกเหล่ำนี้ดว้ยศกัยภำพทีร่อคอยมำนำนกบัระบบ RFID ทีใ่ชง้ำนไดอ้ย่ำง
ง่ำยดำย ซึง่ตอนนี้กอ็ยูไ่ม่ไกลเกนิเอือ้มของคุณ Zebra เป็นพนัธมติรทำง
ธุรกจิทีเ่หมำะสมในกำรจดัหำโซลูชนัทีส่ำมำรถตดิตัง้ ก ำหนดค่ำและ
บูรณำกำรเขำ้กบัผูผ้ลติแต่ละรำยไดเ้ป็นอย่ำงด ี

  

ของผูผ้ลติ
วำงแผนใช ้RFID 

48% 
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RFID จาก Zebra เตม็ศกัยภาพ ดัง่ค าสญัญา 
Zebra Technologies ใช้ประโยชน์จำกงำนวจิัย นวตักรรมและเทคโนโลยทีี่ประสบควำมส ำเร็จ 
อกีมำกมำยเป็นเวลำกว่ำหำ้ทศวรรษ และในฐำนะที่ Zebra เป็นผูน้ ำด้ำนคอมพวิเตอรพ์กพำ กำร
เกบ็ขอ้มลูและกำรพมิพบ์ำรโ์คด้ เรำไดค้ดิคน้และใชง้ำน RFID มำตัง้แต่เริม่ตน้ เรำไดใ้ชค้วำมรูแ้ละ
ประสบกำรณ์ทัง้หมดมำใช้เพื่อท ำให้ผู้ผลิตมัน่ใจว่ำจะได้รบัระบบ RFID ที่มศีกัยภำพสูงจำกเรำ
พนัธมติรที่เชื่อได้ อีกทัง้ยงัลดควำมยุ่งยำกจำกโซลูชนัที่มำจำกผู้ให้บรกิำรหลำยแหล่งอีกด้วย 
และด้วยสิทธิบัตร RFID จ ำนวนกว่ำ 600 รำยกำร ช่วยให้เรำสำมำรถส่งมอบโซลูชันนี้ไปยงั
อุตสำหกรรมไดอ้กีมำกมำย กำรใหเ้รำเป็นพนัธมติรกบัคุณ คุณจะสำมำรถไวว้ำงใจไดใ้นเทคโนโลยี
ขัน้สงูทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิำพสงูสุดแก่โซลูชนั RFID ของคุณ 

น่ีคือวิธีท่ี Zebra เติมเตม็ต่อค าสญัญาของ RFID กบัอตุสาหกรรมการผลิต 

ยกระดับเทคโนโลยีตัง้แต่เริ่มต้นสู่เทคโนโลยีที่มีศักยภำพพลิกเกม ด้วยกำรมุ่งที่ “กำรรับรู้- 
กำรวเิครำะห์-กำรกระท ำ” (Sense-Analyze-Act) เมื่อพูดถึงกำรออกแบบโซลูชนัและบูรณำกำร 
Zebra ได้เชื่อมต่อทัง้หมดเข้ำด้วยกนัในระบบนิเวศได้อย่ำงเหนียวแน่น เชื่อถือได้และสำมำรถ
คำดกำรณ์ปัญหำได้จำกสถำนกำรณ์จริงพร้อมปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนและท ำให้
กระบวนกำรท ำงำนเป็นไปไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

การรบัรู้  “Sense” 
Zebra น ำเสนอพอรต์โฟลโิอ RFID ทีก่วำ้งทีสุ่ดและเป็นหนึ่งเดยีวทีค่รอบคลุมถงึโอกำสกำรใชง้ำน RFID ทัง้หมด 

 

 

 

  

Fixed Readers 

เพิ่มระบบอตัโนมตัิ
และกำรมองเหน็แก่
เส้นทำงของสินค้ำ
และสนิคำ้คงคลงัใน
มือด้วยกำรบันทึก
ขอ้มลูแบบอตัโนมตั ิ

Handheld Readers
ปรับปรุงประสิทธิภำพ
ของผู้ ร่ ว ม ง ำน  ด้ วย
ควำมสำมำรถในกำรจบั
เก็บข้อมูลสนิค้ำจ ำนวน
มำก เพยีงแค่เหนี่ยวไก
ยงิสแกน 

RFID Antennas
เลือกเสำสญัญำณ 
ที่ใช้งำนได้เกือบ
ทุกสภำพแวดล้อม 
ส ำหรบักรณีกำรใช้
งำนทีห่ลำกหลำย 

RFID Printers 

ให้ควำมสำมำรถ
ในกำรบอกขอ้มลู
แก่สนิทรพัย์ด้วย
โ ซ ลู ชั น ก ำ ร
เข้ำรหสั RFID ที่
แม่นย ำและปรับ
ขนำดได ้

Services and 

Signature Service 

อ อ ก แ บ บ โ ซ ลู ชั น 
RFID ของคุณและรับ
ก ำ ร ส นั บ ส นุ น ก ำ ร
บริกำรดูแลหลังกำร
ตดิตัง้ 

RFID Labels and 
Supplies 

ร วมฉล ำกแล ะแท็ก 
RFID ให้เลือกจ ำนวน
มำกเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรกำรใช้
งำนและงบประมำณ
ส่วนใหญ่ 

การวิเคราะห์ “Analyze” 
Zebra Savanna เป็นแพลตฟอรม์ขอ้มลูบนคลำวดท์ี่มอบขอ้มลูเชงิลกึของกระบวนกำรท ำงำนทีน่ ำไปใชไ้ดจ้รงิ ช่วยยกระดบัแอปพลเิคชนัดว้ยกำร
รวบรวมและวเิครำะหข์อ้มลูชำยขอบและสรำ้งระบบจำกควำมเป็นจรงิทีใ่หค้ ำแนะน ำกำรด ำเนินงำนทีด่ทีีสุ่ดแบบทนัทเีพื่อเป็นแนวทำงแก่ผูป้ฏบิตังิำน 

คุณยงัสำมำรถใชป้ระโยชน์จำก API สำธำรณะแบบรวมศูนยข์อง Zebra Savanna และเครื่องมอืส ำหรบันักพฒันำเพื่อสรำ้งบรกิำรดจิทิลัทีป่ลอดภยัและ
ปรบัขนำดได ้กำรใชเ้ลเยอร ์API ทีเ่พิม่มลูค่ำบน Zebra Savanna ท ำให ้Zebra Data Services มคีวำมสำมำรถในกำรสรำ้งนวตักรรม ออกแบบ และปรบั
ใชแ้อปพลเิคชนัทีเ่ปลีย่นโฉมธุรกจิไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

การกระท า “Act” 
ดว้ยขอ้มลูทัง้หมดทีม่คี่ำ ผูผ้ลติจะสำมำรถระบุรปูแบบทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่ำงง่ำยดำยทีจ่ะสำมำรถช่วยใหผู้ผ้ลติปรบัปรุงกระบวนกำรพรอ้มเพิม่ประสทิธภิำพ
ของห่วงโซอุ่ปทำนและด ำเนินกำรกบัตวัแปรทีส่่งผลต่อกำรผลติ 

น่ีคือวิธีท่ี Zebra ช่วยให้คุณบรรลุการเปล่ียนแปลงทางดิจิทลัและแข่งขนัได้อย่างประสบความส าเรจ็ในเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยข้อมูล 
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การมองเหน็แบบเรียลไทมเ์พ่ือการควบคมุการท างานท่ีเหนือกว่า 
ดว้ยโซลชูนั RFID ทีเ่ป็นระบบ สม ่ำเสมอและเชื่อถอืได้ คุณสำมำรถไดร้บักำรเปลีย่นแปลงโดยไม่ตอ้งหยุดชะงกั อกีทัง้ยงัสำมำรถเพิม่มลูค่ำใหแ้ก่ห่วงโซ่-
อุปทำนของคุณไดท้ัง้หมด โดยช่วยใหคุ้ณสำมำรถใชแ้นวทำงปฏบิตัทิำงธุรกจิทีป่ระหยดักว่ำได ้ (LEAN) รวมถงึประหยดัเวลำ ซึง่นี่อำจเป็นผลใหร้ำยได ้
และก ำไรเพิม่ขึน้ตลอดกำรด ำเนินกำรผลติภำยในโรงงำน 

  

รปูแบบการใช้งาน โซลูชนั ผลประโยชน์ 

การติดตามสินค้าคงคลงั 

เครื่องอ่ำน RAIN RFID แบบติดตัง้และเสำ
สัญญำณช่วยให้คุณได้ร ับกำรมองเห็นอย่ำง
เต็มที่และติดตำมสนิค้ำคงคลงัและสนิทรพัย์ได้
อย่ำงรวดเรว็และแม่นย ำ 

ใหก้ำรมองเหน็แบบเรยีลไทม์ในกำรด ำเนินกำร
ผลิตและให้ผู้ด ำเนินงำนมีข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อใชใ้นกำรปรบัปรุงงำนและตดัสนิใจ 

การจดัตารางการผลิต 
และการสมดลุปริมาณงาน 

FX9600 น ำเสนอประสทิธิภำพที่ดีที่สุดส ำหรบั
กำรท ำงำนที่หนักและมีสภำพแวดล้อมกำร
ท ำ ง ำนที่ ไ ม่ ปกติ  ซึ่ ง  FX9600 ช่ วย ให้คุณ
สำมำรถบรหิำรจดักำรสนิค้ำคงคลงัได้เกือบทุก
ด้ำนอย่ำงอตัโนมตัิ ตัง้แต่กำรรบัและจดัเก็บ ไป
จนถึงกำรหยิบและจัดส่ง โดยปรำศจำกควำม
ผดิพลำด ในรำคำทีเ่ขำ้ถงึได ้

ระบุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งำน เพื่อช่วยให้ผู้ผลิต
สำมำรถเพิ่มกำรใช้ประโยชน์จำกสินทรพัย์ได้
โดยกำรจดัตำรำงกำรผลติอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ช้ินส่วนและผลิตภณัฑค์งคลงั 
ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำวสัดุและสินค้ำคงคลงัถูก
จดัเกบ็ในทีท่ีถู่กตอ้งและพรอ้มจดัเตรยีมไวอ้ย่ำง
เหมำะสมเพื่อจดัส่งไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหรอืลูกคำ้ 

การติดตามงานระหว่างท า 

กำรติดตำมสำมำรถท ำได้บ่อยขึ้น เพื่ อ ให้
มองเห็นภำพรวมที่ละเอียดได้อย่ำงทันที กำร
ตรวจสอบงำนระหว่ ำ งท ำที่ ดีขึ้ น จ ะ ช่ ว ย
ประหยดัเวลำและช่วยให้ผู้ผลิตมัน่ใจได้ว่ำใช้
วสัดุทีถู่กตอ้งในงำนผลติทีถู่กตอ้งและส ำหรบัค ำ
สัง่ซื้อทีถู่กตอ้ง 

การลดต้นทุนการด าเนินงาน 

ปูทำงอย่ำงรำบรื่นสู่ระบบกำรท ำงำนที่ช่วย
ประหยัดเวลำ เพิ่มประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด
พร้อมช่วยลดต้นทุนกำรท ำธุรกรรมให้ต ่ำที่สุด 
ด้วย ATR7000 เสำสัญญำณมุมกว้ำงช่วยให้
มองเหน็แทก็ทัง้หมดในบรเิวณทีค่รอบคลุม โดย
ไม่ต้องค ำนึงถึงขนำดและควำมซับซ้อนของ
สภำพแวดลอ้ม 

ช่วยให้ผู้ผลิตสำมำรถใช้กลยุทธ์กำรจัดกำร
สนิคำ้คงคลงัแบบ Just in Time (JIT) วธินีี้ท ำให้
สำมำรถเตมิสนิคำ้ได้ตำมตอ้งกำร แทนที่จะเกบ็
ไวใ้นปรมิำณมำก 

การบริหารความสูญเสีย 
และของเสีย 

ช่ วยผู้ ผ ลิตต รวจสอบระดับของ เสีย จ ำก
สำยกำรผลิต และแหล่งที่มำในกำรโจรกรรม
ภำยในหรอืกำรสญูหำย 

การติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ 
ช่วยให้ผู้ผลิตระบุต ำแหน่งทรพัย์สนิที่หำยหรอื
ถูกวำงไว้ผดิที่ ซึ่งทรพัย์สนิเหล่ำนี้บำงครัง้อำจ
เป็นวตัถุทรพัยส์นิทำงปัญญำทีป่ระเมนิค่ำไม่ได ้
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เหนือกว่าการใช้พาสซีฟแทก็ด้วยระบบติดตาม ระบุต าแหน่งเรียลไทม ์(RTLS) 

พำสซีฟแท็กเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ส ำรวจโอกำสภำยในอุตสำหกรรมกำรผลิตของคุณ พร้อมเตรียมตัวค้นหำถึงสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่นอกสำยตำ 
เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองต่อโอกำสและปัญหำไดอ้ย่ำงทนัท ีผูผ้ลติตอ้งสรำ้งกำรด ำเนินงำนแบบอตัโนมตัภิำยในโรงงำนเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำน
และเพิม่เวลำว่ำงใหค้นงำนไดท้ ำงำนที่มคีุณค่ำมำกกว่ำ คุณจะตอ้งท ำในสิง่ทีม่ำกกว่ำกำรน ำเทคโนโลยกีำรจดัเกบ็ขอ้มลูมำใชง้ำน คุณจะตอ้งสรำ้งระบบ-
นิเวศเพื่อขบัเคลื่อนกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิและ RFID ของ Zebra Technologies คอืสิง่ทีคุ่ณตอ้งกำร เพื่อทีจ่ะเตรยีมกำรด ำเนินงำนกำรผลติของคุณ
สู่ควำมส ำเรจ็ในอนำคต โปรดตดิต่อกบั Zebra เพื่อขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญ 

 

 

รปูแบบการใช้งาน โซลูชนั ผลประโยชน์ 

การติดตามพนักงาน 
การควบคมุการเข้าถึง 
และระบบความปลอดภยั 

พิมพ์บัตรพนักงำนที่มี RFID คุณภำพสูงได้
อย่ำงสะดวกด้วย  ZC300 Series เครื่องพมิพ์
กำร์ด RFID กะทัดรัด พิมพ์ได้อย่ำงรวดเร็ว 
ควำมเรียบง่ำย ควำมปลอดภัย และตัวเลือก
กำรเชื่อมต่อทีล่ ้ำสมยัอยู่ในมอืของคุณแลว้! 

เทคโนโลยี RFID สำมำรถใช้ในกำรติดตำมและ
บรหิำรกจิกรรมของพนักงำน ซึ่งป้ำยระบุตวัตนแบบ 
RFID สำมำรถใช้ในกำรใหส้ทิธิเ์พื่อเขำ้ถงึบรเิวณหวง
หำ้มหรอืเพื่อรบัเครื่องมอืเฉพำะที่ตอ้งมกีำรฝึกอบรม 
และสำมำรถตรวจสอบถึงผลผลิตของพนักงำนผ่ำน
กำรเคลื่อนทีข่องพวกเขำภำยในโรงงำนไดอ้กีดว้ย 

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีน่ี 

 

http://www.zebra.com/rfid

