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บทคัดยอ 
 เมื่อกลาวถึงตนทุนหลักในการบริหารจัดการการขนสงจะประกอบดวยสองสวนหลัก คือคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาใชจายยางรถบรรทุก ดังนั้นในการลดตนทุนหลักคือการลดคาใชจายสวนนี้ สําหรับคาใชจาย
น้ํามันเชื้อเพลิงนั้น เปนตนทุนท่ีสูงท่ีสุดและมีอุปสรรคมากสุดในการบริหารจัดการ เน่ืองการแปรผันของราคา
ตามตลาดโลก ซึ่งเปนส่ิงนอกเหนือการควบคุม ดังนั้นคาใชจายลอยางรถบรรทุก ซึ่งเปนตนทุนลําดับสองรอง
จากน้ํามันของบริษัทขนสง จึงมีบทบาทสําคัญในการลดคาใชจายส้ินเปลืองของบริษัทขนสง อยางไรก็ตามจาก
การศึกษาพบวาผูประกอบการขนสงสวนใหญไมสามารถวิเคราะหตนทุนลอยางรถยนตของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ดังนั้นการพัฒนาซอฟทแวรระบบการจัดการและ
บริหารยางรถนาจะเปนประโยชนแกบริษัทขนสงในแงท่ีสามารถชวยใหทราบถึงตนทุนลอยางท้ังในเชิงสถิติ
และเชิงบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไดจากเก็บประวัติขอมูลทุกเสน ท้ังนี้จําเปนมีการตรวจสภาพของ
ยางรถบรรทุกสม่ําเสมอและเปนระบบ 
 อยางไรก็ดีการใชซอฟทแวรเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการลอยาง
รถบรรทุก เน่ืองจากความผิดพลาดจากมนุษยในการไดมาซึ่งขอมูล ไมวาจะเปนการกรอกขอมูลผิด หรืออาน
ขอมูลท่ีกรอกผิด ดังนั้นระบบท่ีมีการเกี่ยวของกับมนุษยนอยท่ีสุดจะเปนระบบที่เสถียรท่ีสุด ในเอกสารฉบับนี้ 
จะเปนรายงานการทดลองประสิทธิภาพของการใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ในการเก็บขอมูลการตรวจสอบ
สภาพลอยางรถบรรทุก เปรียบเทียบกับการเก็บขอมูลการตรวจสภาพลอยางแบบปกติ รวมไปถึงตําแนงของ
การติดต้ังปายอารเอฟไอดี และระยะการอานจากเคร่ืองอานอารเอฟไอดี  
คําสําคัญ :  Tire management, RFID 

 
1.ความสําคัญของปญหา 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม ไดแยกการคมนาคมขนสงสินคา
ในประเทศเปน  3 ทางและใช 4 พาหนะหลักดังตอไปนี้ คือ ทางบกประกอบไปดวย รถไฟและรถยนต ทาง
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ทะเลโดยเรือ และทางอากาศโดยเครื่องบิน ในรูปท่ี1.1 จะเปนการแสดงใหเห็นวาในประเทศไทย การขนสง
สินคาทางบกดวยรถยนตมีสัดสวนในการใชงานมากที่สุดและอาจจะมากท่ีสุดในแถบเอเชียดวย  

สําหรับการขนสงภาคพ้ืนดินนั้น ปจจัยท่ีทําใหผูประกอบธุรกิจขนสงมีประสิทธิภาพดําเนินธุรกิจนั้น
ประกอบดวย 3 สวนดวยกัน นั้นคือ รถบรรทุก ผูขับขี่ยานยนต และตนทุนส้ินเปลือง ในสภาพเศรษฐกิจ
ปจจุบันเพ่ือธุรกิจดําเนินอยูไดจะตองมีการปรับตัวใหระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ วิธีเริ่มตนที่งายท่ีสุด
คือการลดตนทุนส้ินเปลือง ซึ่งตนทุนส้ินเปลืองอันดับหน่ึงของการขนสงประเภทนี้ก็คือนํ้ามัน ซึ่งเปนตนทุนท่ี
ยากตอการควบคุม เน่ืองจากราคาน้ํามันที่แปรผันไปตามตลาดโลก ถึงแมในปจจุบันจะมีการสงเสริมใหใชกาซ 
CNG/NGV (Compress Natural Gas/Natural Gas Vehicle) ก็ยังมีปญหาของสถานีบริการกาซท่ียังไม
ครอบคลุมพ้ืนท่ีตางจังหวัด  
 

เรือ
 2.11%

รถไฟ
 

รถบรรทุก
 88.11%

เครื่องบิน
 0.01%

 
รูปท่ี 1.1 สัดสวนวีธีการขนสงภายประเทศไทยป 2548 

(ขอมูลจาก: สํานักงานวางแผนระบบขนสง สังกัดกระทรวงคมนาคม) 
 

ดังนั้นตนทุนลอยางรถบรรทุกซึ่งเปนตนทุนรองลงมาของผูประกอบการขนสงจึงมีบทบาทสําคัญ
ขึ้นมาทันที เน่ืองจากยางรถบรรทุกนั้นเมื่อถูกใชจนหมดดอกยางแลวสามารถนํามาหลอดอกยางหรืออัดดอก
ยางใหมได จงึทําใหอายุการใชงานของลอยางเพ่ิมมากขึ้นและยังเปนการลดมลภาวะอีกดวย แนวคิดการ
บริหารจัดการลอยางรถบรรทุกจึงกําเนิดขึ้นเพ่ือทําใหการใชลอยางของรถขนสงนั้นคุมทุนท่ีสุด ซอรฟแวร
สําหรับใชในการบริหารยางจัดการยางไดถูกนํามาใชเพ่ือ จัดเก็บขอมูลลอยาง ขอมูลตรวจสอบลอยาง และ
วิเคราะหตนทุนลอยางของผูประกอบการขนสงดวยเชนกัน ซึ่งในตางประเทศเชน อเมริกา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนดและอีกหลายประเทศในแถบยุโรป ไดมีการทําบริหารจัดยางรถบรรทุกมานานแลวจนเปนเรื่องปกติ
ของผูประกอบขนสง สําหรับในประเทศไทยนั้นมีผูประกอบขนสงจํานวนนอยมาก ท่ีมองเห็นถึงการลดตนทุน
ลอยางรถบรรทุกดวยการบริหารลอยางใหใชงานไดอยางคุมคาท่ีสุด และในทางกลับกันมีผูประกอบการขนสง
จํานวนมากที่มองวาตนทุนลอยางนั้นเปนคาใชจายตายตัวท่ีตองจายออกไปเปนประจําอยูแลว ทางบริษัท ยูโร
ไทร จํากัดไดทําการสํารวจกับผูประกอบการขนสงท่ีเปนคูคา มีเพียง 10% ทีมีการเก็บขอมูลบันทึกประวัติ
รายละเอียดลอยางทุกเสนที่ใชงาน 5% บันทึกขอมูลทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนยายหรือดําเนินการอื่นๆเกี่ยวกับ
ยาง 0.5% บันทึกขอมูลการตรวจเช็คลอยาง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ท่ีเหลือไมมีการบันทึกเลย ดังนั้นจะ
เห็นไดวาควรจะมีการสงเสริมและใหความรูแกผูประกอบการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนส้ินเปลือง 

ในป พ.ศ. 2543 มีการเริ่มคิดจะสรางมาตรฐานของอารเอฟไอดีในรถยนตและลอรถเพ่ือชวยในการ
ติดตามเรียกวา B-11 โดยองคกรอิสระ AIAG (Automotive Industry Action Group) และในปเดียวกันรัฐสภา
ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมาย TREAD (Transportation, Recall, Enhancement, 
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Accountability, and Documentation) ซึ่งมีเน้ือความวารถที่ถูกผลิตในป พ.ศ. 2550 เปนตนไป บริษัทผูผลิต
รถยนตจะตองสามารถติดตามเรียกคืนยางท่ีติดรถคืนมาได ในกรณีท่ียางท่ีใสไปจากโรงงานผูผลิตรถยนตนั้น
มีปญหา การท่ีจะใชเทคโนโลยี่อารเอฟไอดีกับลอยางนั้นก็มีอุปสรรคทางเทคนิกเหมือนกัน เน่ืองจาก
โครงสรางหลักของลอยางเรเดียลนั้นทํามาจากลวดเหล็กกลา และเนื้อยางก็ยังมีสวนผสมของคารบอน ซึ่งท้ัง
สองสวนที่กลาวมีผลกระทบตอการอานของคล่ืนความถ่ีวิทยุในยานความถ่ีสูงยิ่ง อยางไรก็ดีไดมีการคนควา
ออกแบบปายอารเอฟไอดี ซึ่งเปนมีขนาดเล็กแบบฝงตัวออกแบบมาเพ่ือใชกับลอยางรถยนตโดยเฉพาะซึ่ง
ชวยลดปญหาขางตนไดบาง 

ในดานของผูผลิตลอยางรถยนตเองก็มีการตื่นตัวกับเทคโนโลยีนี้เชนกัน มิชิลิน (Michelin) ผูครอง
ตลาดยางรถยนตอันดับหน่ึงของโลก ไดมีการคนควาปายอารเอฟไอดีของตนเองซึ่งเปนการออกแบบเสารับ
สัญญาณใหรับคล่ืนไดไกลขึ้นและไดจดสิทธิบัตรเปนที่เรียบรอยแลว ตอมาในป พ.ศ. 2549 บริษัท กูดเยียร 
(Goodyear) ผูผลิตลอยางรถยนตของประเทศอเมริกา ก็ไดมีโครงการนํารองทดสอบปายอารเอฟดีกับรถแขง 
NASCAR รถแขงประเภทนี้วิ่งดวยความเร็วมากกวา 200 ไมลตอชั่วโมงแทบจะตลอดเวลา ดังนั้นความรอน
สะสมในตัวลอยางนั้นถือวาสูงมาก ซึ่งเปนการทดสอบวาปายอารเอฟไอดีนั้นสามารถใชงานไดปกติหรือไมเมื่อ
อยูการใชงานท่ีมีความรอนสูง 

สําหรับการศึกษาการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาชวยตรวจสอบและติดตามขอมูลในการบริหาร
จัดการลอยางรถยนต ผูวิจัยจะศึกษาหาตําแหนงและวิธีการติดต้ังปายอารเอฟไอดีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในยาง
รถบรรทุกเพ่ือใชในการบริหารจัดการยาง พรอมท้ังศึกษาวาอุปกรณปายอารเอฟไอดีจะสามารถทํางานใน
สภาพแวดลอมการใชงานของรถบรรทุกไดหรือไม และทายสุดจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเก็บ
ประวัติและตรวจสภาพยางดวยการใชเทคโนโลย่ีอารเอฟไอดีและไมใชเทคโนโลยี่วามีความรวดเร็วและแมนยํา
แตกตางกันเพียงไร ซึ่งส่ิงท่ีเปนตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบนี้คือเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 
2.การบริหารจัดการยางและโครงการนาํรองการใชเทคโนโลย่ีอารเอฟไอด ี
 การลดตนทุนลอยางท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดคือการบริหารจัดการลอยางรถยนตใหสามารถนํายางมา
หลอดอกหรืออัดดอกยางใหไดมากท่ีสุด แตปญหาท่ีพบของผูประกอบการขนสงคือสัดสวนโครงยางที่จะ
สามารถนํามาอัดดอกไดนั้นต่ํามาก ซึ่งก็หมายถึงไมมีการบริหารจัดการยางท่ีดีนั่นเอง ซอรฟแวร Euro 
Solutions ไดถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท ยูโรไทร จํากัด เปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหผูประกอบการสามารถลดความ
ซับซอนในการจัดการกับขอมูลการบริหารจัดการยาง ซอรฟแวรจะตองมีการเก็บขอมูลลอยาง ขอมูล
รถบรรทุก ขอมูลความลึกของดอกยาง และเลขกิโลเมตรและนําไปประมวลผลออกมาเปนรายงานในรูปแบบ
เชิงวิเคราะห รูปท่ี 2.1 

        
รูปท่ี 2.1 แสดงขอมูลตนทุนยาง และขอมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพยางแตละยี่หอ 

70



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

 

 
 ในการทําบริหารจัดการยางนั้น รถบรรทุกทุกคันตองกลับเขามาที่จุดตรวจเพ่ือทําการตรวจสภาพลอ
ยางทุกเดือน โดยมาตรฐานการตรวจสภาพจะตองใชเจาหนาท่ีจํานวน 2 คน เจาหนาคนท่ี 1 จะมีหนาท่ีอาน
เลขกิโลเมตรของรถบรรทุก ตรวจเช็คหมายเลขยางพรอมไปกับการตรวจแรงดันลมยาง ความลึกดอกยาง 
และสภาพทั่วไปของยางวายังพรอมใชงานอยูหรือไม สวนเจาหนาท่ีคนท่ี 2 จะมีหนาท่ีบันทึกขอมูลขางตนลง
ในแบบฟอรมการตรวจสภาพยาง หลังจากนั้นก็จะนําแบบฟอรมไปใหเจาหนาขอมูลเพ่ือบันทึกขอมูลลง
ซอรฟแวรเพ่ือประมวลผลตอไป ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.2 

รถบรรทุกเขารับการตรวจ
สอบประจําเดือน

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลของ 
ยาง และรถบรรทุก

เจาหนาทีตรวจสอบขอมูลของ
ยาง  และรถบรรทุก

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลลง 
เครื่องคอมพิวเตอร

ประมวลผลเพื่อทํางานรายงาน  
รูปท่ี 2.2 ขั้นตอนในการตรวจสภาพรถบรรทุกของบริษัท ยูโรไทร จํากัด ในปจจุบัน 

    
 ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคและทาทายของการบริหารจัดการลอยางก็คือการติดตามตรวจสอบสภาพลอยาง
อยางสม่ําเสมอ ซึ่งอุปสรรคท่ีสําคัญคือหมายเลขลอยางสามารถเลือนหายไปตามการใชงาน การลงขอมูล
หมายเลขยางผิดในแบบฟอรมตรวจสภาพหรือแมแตมีการใชเอกสารท่ีส้ินเปลืองในการบริหารจัดการยาง ซึ่ง
จะเห็นไดวาสวนใหญจะเปนความผิดพลาดเนื่องจากมนุษยท้ังส้ิน ดังนั้นการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาใช
แกปญหาขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในการตรวจสอบสภาพลอยาง และยังจะชวยเพ่ิมความรวดเร็วในการทํางานได
อีกดวย โดยจะใชเครื่องอานอารเอฟไอดีของบริษัท AdvanceID ซึ่งทํางานในยานคล่ืนความถ่ี 920-925 MHz 
รวมกับปายอารเอฟไอดีในรูปที่ 2.3 ท่ีจะถูกฝงไวในยางรถยนต โดยจะมีการทดสอบระยะการอานและการ
ติดต้ังปายในหองปฏิบัติการกอนนําไปใชในหนางานจริง 
 

      
         รูปท่ี 2.3 เครื่องอานและปายอารเอฟไอดีท่ีใชในโครงการนํารอง 
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3.การทดสอบและผลของโครงการนํารองการใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 
 
 3.1 การทดสอบในหองปฏิบัติการ 
 ในการทดสอบระดับหองปฏิบัติการ ผูวิจัยไดมีการทดสอบความคงทนตอความรอนของปายอารเอฟ
ไอดี เน่ืองจากลอยางรถยนตท่ีใชจะตองถูกนําไปอัดดอกยาง โดยจะนําลอยางพรอมปายอารเอฟไอดีท่ีฝงไว
เขาไปอบในตูอบยางท่ีมีความรอนท่ี 105 เซลเซียส และแรงดันที่ 6 บารเปนเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งเปนอุณหภูมิ 
แรงดันและเวลาเดียวกับการอบยางอัดดอก ซึ่งปายอารเอฟไอดีสามารถใชงานไดเมื่อผานกระบวนการ
ดังกลาว นอกจากนั้นไดมีการทดสอบวัดระยะการอานของปายอารเอฟไอดีเมื่อฝงตัวอยูในยางรถ เน่ืองจากลอ
ยางรถบรรทุกท่ีใชในโครงการนํารองเปนยางเรเดียล (ยางท่ีมีโครงสรางเสนลวดเหล็กกลา) วาเสนลวด
โครงสรางจะรบกวนคล่ืน RF ดวยหรือไม ผลจากการทดสอบแสดงใหเห็นวาสามารถอานไดในระยะประมาณ 
30 เซ็นติเมตร ซึ่งเพียงพอตอการปฏิบัติงาน อยางไรก็ดีตําแหนงท่ีสามารถอานไดดีนั้นจะอยูใกลขอบลอยาง
ซึ่งมีโครงสรางของเหล็กนอย แตตําแหนงนี้ไมเหมาะสําหรับการติดต้ังเนื่องจากมโีอกาสสึกหรอ และขูดถูก
ขอบถนนไดงาย จึงติดปายอารเอฟไอดีตรงสวนที่ทางลอยางออกแบบใหตดิตราสินคาดังแสดงในรูป 3.1 ซึ่ง
ทําใหระยะการอานลดลงเล็กนอย เน่ืองจากอยูใกลกะทะลอ 
 

       
รูปท่ี 3.1 แสดงการทดสอบระยะการอานและตําแหนงติดปายอารเอฟไอดี 

 
 3.2 การทดสอบภาคสนาม (ระยะท่ี 1)  
 ในการทดลองภาคสนามระยะท่ี 1 ทีมผูวิจัยไดวางแผนที่จะเก็บขอมูลท้ังหมดของลอยางรถบรรทุก
ไดแก หมายเลขยางรถ ความลึกดอกยาง แรงดันลมยางไวใน ปายอารฌอฟไอดีท่ีติดท่ีลอยางรถบรรทุก สวน
ในปายอารเอฟไอดีรถบรรทุกจะเก็บขอมูลทะเบียนรถ และหมายเลขรถ โดยท่ีจะติดปายอารเอฟไอดีท้ังสอง
ชนิดใหกับรถหัวลากท้ังหมด 98 คันซึ่งเปน รถทุกคันใชยาง เรเดียลขนาด 11R22.5 และ 10.00R20 โดยจะใช
เวลาในการติดต้ังแลวเสร็จ 1 เดือน หลังจากนั้นก็จะทําการตรวจสอบสภาพยางรถทุกคันดวย RFID reader 
เดือนละ 1 ครั้ง 
 3.2.1 อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการทดสอบภาคสนาม 

1. เครื่องอานอารเอฟไอดี (AdvanceID HH series) 
2. ปายอารเอฟไอดี สําหรับรถยนตและยางรถยนต 
3. แผนผนึกยาง 
4. สวานเจียรยาง (Tyre air buffer) 
5. ลูกรีดแผนผนึกยาง (Tyre stitch) 
6. ดามขูดยาง (Tyre scrapper) 

ตําแหนงที่ติด
ปายอารเอฟไอดี 
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7. น้ํายาทําความสะอาดยาง 
8. กาวยางประสาน 

 3.2.2 ขั้นตอนการติดต้ังปายอารเอฟไอดีบนรถบรรทุกและยาง 
1. กอนท่ีจะนําปายอารเอฟไอดีไปติดท่ีรถบรรทุกและยางจะตองมีการเขียนขอมูลลงไปในปายอาร

เอฟไอดีเสียกอน 
2. นําปายอารเอฟไอดีไปติดต้ังที่ตัวรถในตําแหนงท่ีทําการตรวจสอบไดงาย 
3. เจียรพ้ืนผิวใหขรุขระเพ่ือชวยในการยึดเกาะของแผนผนึก โดยใหพ้ืนผิวใหญกวากวาแผนผนึก

ประมาณ  ½ เซ็นติเมตร 
4. ทําความสะอาจพ้ืนผิวท่ีเจียรดวยน้ํายาทําความสะอาดยาง และขูดน้ํายาออกดวยเครื่องขูดยาง 
5. รอใหน้ํายาทําความสะอาดแหงแลวคอยทากาวยางใหท่ัวพ้ืนผิวขรุขระ แลวท้ิงไวประมาณ 30 

วินาทีหรือไมเกิน 4   นาทีแลวคอยนําแผนผนึกและTag มาติดไวดวยกันดังรูป แลวจึงคอยติด
ไปท่ีพ้ืนผิวท่ีเตรียมไวแลว 

6. เมื่อติดแผนผนึกปายอารเอฟไอดีท่ียางแลว ใหนําลูกกล้ิงมากล้ิงบนแผนผนึกเพ่ือไลฟองอากาศ
และเพ่ือการยึดติดกับยาง 

7. ในการติดต้ัง Tag ในยางที่อยูในตําแหนงลอคู จะตองติดใหอยูในตําแหนงดานนอก เพ่ือความ
สะดวกแกการตรวจสอบดังรูปภาพ 

1

543

2

76

8

 
รูปท่ี 3.2 ขั้นตอนในการติดต้ังปายอารเอฟไอดีสํารหรับรถบรรทุกและยาง 

 
รูปท่ี 3.3 ตําแหนงท่ีติดตั้งปายอารเอฟไอดี 

  3.2.3 การตรวจสอบสภาพยางดวย ระบบอารเอฟไอดี 
 การตรวจสอบสภาพลอยางรถบรรทุกยังจําเปนตองใชเจาหนาท่ี 2 คนอยู เพราะยังตองมีการวัด
ความลึกดอกยางและแรงดันลมยาง แตก็ไมจําเปนตองมุดหรือปนตัวถังรถขึ้นไปอานหมายเลยยาง 
เพราะฉะนั้นการใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีไดชวยลดงานที่ใชเวลานานที่สุดลงไปแลว ดังนั้นงานของเจาหนาท่ี 
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1 เหลือเพียง วัดความลึกดอกยาง วัดแรงดันลมยาง และตรวจสภาพทั่วไปของยางรถบรรทุก สวนเจาหนาท่ี 2 
ก็จะมีหนาท่ีใชเครื่องอานอารเอฟไอดีตรวจหาปายอารเอฟไอดี และใสขอมูลตางๆบนเคร่ืองอานอารเอฟไอดี
ไดทันที และเมื่อเสร็จงานของแตละวันก็นําเคร่ืองอานอารเอฟไอดีกลับเขามาที่ศูนยสวนกลางเพ่ือถายทอด
ขอมูลเขาไปยังโปรแกรม Euro Solutions เพราะฉะนั้นเจาหนาสวนกลางไมจําเปนตองพิมพขอมูลเขาไปอีก
แลว สามารถเรียกดูรายงานวิเคราะหตนทุนไดทันที 
 3.2.4 ผลการทดสอบ 
 ทีมงานวิจัยไดเริ่มทําการติดต้ังระบบอารเอฟไอดีในลอยางรถบรรทุก เมื่อชวงตนเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2550 อยางรากด็ีตรวจสอบสภาพลอยางรถบรรทุกมีความไมตอเนื่องเกิดขึ้นดวยสาเหตุหลายประการ เร่ิมจาก
รถบรรทุกท่ีเปนตัวอยางการทดลองนั้นไมไดเขามาทําการตรวจเช็คสภาพเปนจํานวนเกินกวาคร่ึงหน่ึง อัน
เน่ืองมาจาก ผูประกอบการความจําเปนตองเปล่ียนเสนทางรถบรรทุก ซึ่งวิ่งไกลจากศูนยกลางอยูหลายคัน 
นอกจากนั้นยังพบวาปายอารเอฟไอดีท่ีติดลอยางรถบรรทุกชํารุดอยูบางสวน เน่ืองจากพนักงานท่ีหนางานทํา
ความสะอาดยางไมเพียงพอ ทําใหการติดปายอารเอฟไอดีไมไดมาตรฐาน ในสวนของระยะการอานนั้นเมื่อได
ทําการอานจริงแลวพบวาระยะการหางของการอานขอมูลระหวางปายอารเอฟไอดีท่ีติดยางรถ กับ เครื่องอาน
อารเอฟไอดีอยูท่ี 5-6 เซนติเมตร และตองดานหนาตรงเทานั้นจึงจึงจะส่ือสารกันได ท้ังนี้เน่ืองจากรถบรรทกุมี
สวนประกอบของเหล็กมาก  
 

   
รูปท่ี 3.4 Tag ชํารุดเสียหายจากการติดต้ังไมไดมาตรฐาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงสถานะของปายอารเอฟไอดีท่ีใชในการทดลองระยะที่ 1 

ตรวจสอบไมได จํานวนปายอารเอฟ
ไอดีท่ีติดต้ัง 

สามารถตรวจสอบได ปายอารเอฟไอ
ดีท่ีชํารุด ยางของรถบรรทุกไมเขา

มาตรวจสอบ 
ยางถูกถอดออก 
จากระบบแลว 

980 314 32 305 329 

100% 32% 3% 31% 34% 

 
 จากตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนตัวอยางที่เก็บมาไดมีเพียง 314 ตัวอยางซึ่งอาจไมเพียงพอตอการท่ี
จะสรุปวาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีนั้นสามารถนํามาใชกับการบริหารจัดการลอยางรถบรรทุกหรือไม ตารางท่ี 
3.2 แสดงใหเห็นถึงเวลาเฉลี่ยในการตรวจสอบสภาพยางทั้งในการใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีและไมใชอารเอฟ
ไอดี ซึ่งนาจะบอกไดวาการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาใชในการตรวจสอบสภาพยางสามารถประหยัดเวลา
ไปไดกวาคร่ึง และยังประหยัดเจาหนาท่ีไปไดอีก 1 คนดวย แตเจาหนาท่ีผูใชเครื่องอานอารเอฟไอดีก็ตองมี
ความชํานาญในการใชอุปกรณดวย เพราะหากมองลึกไปในการดึงขอมูลการตรวจสภาพลอยางออกมาจาก
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เครื่องอานนั้นมีบางขอมูลท่ีใชเวลานานเทียบเทากระบวนการตรวจลอยางแบบปกติ อยางไรก็ตาม ขอมูลท่ีมี
อยูยังไมเพียงพอทีตอการทําวิจัยขอมูลเชิงสถิติในแงอื่นๆ 

 
ตารางที่ 3.2 การเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยในการตรวจสภาพยางดวยใชอารเอฟไอดีและไมใชอารเอฟไอดี 

การตรวจ
สภาพยาง 

เจาหนาท่ี เลขไมล หมายเลข
ยาง 

ความลึก
ดอกยาง 

สถานภาพ
ยาง 

ลมยาง ลงขอมูล เวลา
รวม 

แบบปกติ ตรวจสภาพ
ยาง 

0 5 2 3 3  13 

แบบปกติ บันทึกขอมูล 0.5 5 2 3 0.5  13 
แบบปกติ เสมียน      1 1 
        27 
ใช RFID ตรวจสภาพ

ยาง 
0 0 2 3 3  8 

ใช RFID บันทึกขอมูล 0.5 4.5  5 
ประหยัดเวลา 50% 13 
 
 3.2.5 บทสรุปและขอเสนอแนะ ระยะท่ี1 
 แมวาผลวิจัยขั้นตนจะแสดงใหเห็นวากาใชเทคโนโลยี่อารเอฟไอดีเขามาชวยในการตรวจสภาพลอ
ยางรถบรรทุกในแงของการลดเวลาการทํางานลงไปแลวนั้น ก็ยังมีส่ิงท่ียังตองมีการปรับปรุงแกไขอยู เร่ิมตน
ดวยเครื่องอานอารเอฟไอดีท่ีใชงานอยูตอนน้ีมีน้ําหนักมากและไมสะดวกในการอานปายอารเอฟไอดีในลอยาง
เสนที่อยูดานใน และเจาหนาท่ียังตองมุดเขาไปเพ่ืออานคาจากปาย อยูซึ่งไมไดมีความแตกตางกับการตรวจ
สภาพยางแบบปกติเลย นอกจากนั้นเคร่ืองอานอารเอฟไอดีมีรูปทรงท่ีไมสะดวกตอการอานลอยาง เน่ืองจากมี
ลักษณะใหญไมสามารถรอดระหวางลอยางคูได ดังนั้นจึงควรมีการออกแบบเครื่องอานอารเอฟไอดีให
เหมาะสมกับการใชงาน 
 อีกปญหาหนึ่งท่ีพบคือปายอารเอฟไอดีชํารุดเสียหายนั้นไดมีการตั้งสมมุติฐานขึ้นมาสองขอ หนึ่ง
เสียหายจากการติดต้ังไมไดมาตรฐาน สองเสียหายจากแผนผนึกกับปายอารเอฟไอดีมีส่ิงแปลกปลอมเชนฝุน
เขาไปผสมอยูดวยในขณะติดตั้งซึ่งมีผลตอการยึดติดของแผนผนึก วิธีแกปญหาคือการออกแบบการบรรจุหีบ
หอของตัวปายอารเอฟไอดี 
 3.3 การทดสอบภาคสนาม (ระยะท่ี 2)  
 ในการทดสอบระยะที่ 2 จะเปนการทดสอบตอเนื่องจากขอสรุปของระยะที่ 1 โดยไดเครื่องอานอาร
เอฟไอดีท่ีสามารถอานในที่แคบได และในสวนของแผนผนึก กับปายอารเอฟไอดีไดมีการใหผลิตใหฝงปาย
อารเอฟไอดีเขาไปในแผนผนึกต้ังแตกระบวนการผลิต ซึ่งนาจะแกปญหาส่ิงปนเปอนท่ีได ในการทดสอบคร้ังนี้
จะเปนการทดสอบในตัวอยางรถบรรทุกหัวลากจํานวน 10 คันและรถทุกคันใชยางเรเดียลท้ังหมด ปายอาร
เอฟไอดีเปนแผนผนึกยางท่ีไดมีการฝงตัวปายลงไป ซึ่งการทดสอบจะใชเวลาประมาณ 2 เดือน โดยจะมีการ
เขาไปตรวจสภาพยางทุกอาทิตยดวยเครื่องอานอารเอฟไอดีรุนใหมซึ่งมีลักษณะเปนดามยางอํานวยความ
สะดวกในการอานขอมูลจากลอยางเสนใน  
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    รูปท่ี 3.5 เครื่องอานและปายอารเอฟไอดีท่ีใชในโครงการนํารองในระยะที่ 2 

 3.3.1 อุปกรณและเคร่ืองมือ 
1. เครื่องอานอารเอฟไอดี  (IET HU-134u) 
2. เครื่องอานอารเอฟไอดี  (AdvanceID SS serie) 
3. ปายอารเอฟไอดีสําหรับรถยนต และลอยาง (ฝงตัวอยูในแผนผนัก) 
4. สวานเจียรยาง (Tyre air buffer) 
5. ลูกรีดแผนผนึกยาง (Tyre stitch) 
6. ดามขูดยาง (Tyre scrapper) 
7. น้ํายาทําความสะอาดยาง 
8. กาวยางประสาน 

 3.3.2 ขั้นตอนการติดต้ังปายอารเอฟไอดีบนรถบรรทุกและลอยาง 
 ในการติดต้ังปายอารเอฟไอดีของรถบรรทุกและลอยางในระยะที่ 2 มีขั้นตอนเชนเดียวกับในระยะที่ 1 
    3.3.3 การตรวจสอบสภาพยางดวย ระบบอารเอฟไอดี 
 ขั้นตอนและจํานวนบุคลากรที่ใช จะเหมือนกับการทดสอบระยะที่  1 มีขอแตกตางเพียงเครื่องอาน
อารเอฟไอดีท่ีอํานวยความสะดวกตอเจาหนาท่ีตรวจสอบสภาพยางไดมากโดยเฉพาะในการตรวจสอบยางเสน
ใน เน่ืองจากลักษณะของตัว Reader ท่ีไดมีการออกแบบใหมใหเหมาะกับการใชงานมากขึ้น ดังรูปท่ี 3.6 
 

              
รูปท่ี3.6 การอานปายอารเอฟไอดีดวยเครื่องอานรุนใหม 

 3.3.4 ผลการทดสอบ 
 ตลอดระยะเวลา 2 เดือนไดมีการตรวจสอบสภาพยางดวย RFID ทุกสัปดาห สามารถตรวจสอบรถ
ตัวอยางได 9 จาก 10 คัน โดยรถที่ไมสามารถตรวจสอบไดนั้นอยูในระหวางกระบวนการซอมบํารุงจึงไม
สามารถตรวจสอบได สําหรับการผลการทดสอบในระยะที่ 2 พบวาระยะการอานอยูท่ี 5-6 เซนติเมตรไม
แตกตางกับการทดลองระยะท่ี 1 สวนการทํางานมีความคลองตัวขึ้นมากโดยสามารถประหยัดระยะเวลาการ
ทํางานของเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลไปไดอีกเฉล่ีย 2 นาที (ตารางที่ 3.4) ในสวนของปายอารเอฟไอดียังไมมีการ
พบวามีการชํารุดเสียหาย (ตารางที่ 3.3) 
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ตารางที่ 3.3 แสดงสถานะของ Tag ท่ีใชในการทดลองระยะที่ 1.5 

ตรวจสอบไมได จํานวนปายอารเอฟ
ไอดีท่ีติดต้ัง 

สามารถตรวจสอบได ปายอารเอฟ
ไอดีชํารุด ยางของรถไมเขามา

ตรวจสอบ 
ยางถูกถอดออก 
จากระบบแลว 

100 90 0 10 0 
100% 90% 0% 10% 0% 

 
ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยในการตรวจสภาพยางดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีในการ
ทดสอบระยะท่ี 1 และ 2 

การตรวจ
สภาพยาง 

เจาหนาท่ี เลขไมล หมายเลข
ยาง 

ความลึก
ดอกยาง 

สถานภาพ
ยาง 

ลมยาง เวลา
รวม 

ระยะท่ี 1 ตรวจสภาพยาง 0 5 2 3 3 8 
ระยะท่ี 1 บันทึกขอมูล 0.5 4.5 5 
       13 
ระยะท่ี 1.5 ตรวจสภาพยาง 0 0 2 3 3 8 
ระยะท่ี 1.5 บันทึกขอมูล 0.5 2.5 3 
 11 

 
 3.3.5 บทสรุปและขอเสนอแนะ ระยะท่ี 2 
 ผลการศึกษาขั้นตนแสดงใหเห็นวาการใชเครื่องอานอารเอฟไอดีรุน HU-134u เขามาชวยในการ
ตรวจสภาพลอยางทําใหเวลาที่ใชในการตรวจสอบลดลงเมื่อเทียบกับรุนเดิมท่ีใช อยางไรก็ตามยังมีปญหาดาน
เทคนิคเกี่ยวกับระยะการอานซึ่งยังตองมีการพัฒนาตอ เพ่ือใหเครื่องอานท่ีมีความเสถียรมากขึ้น  
4. สรุปผล 
 โครงการนํารองการใชอารเอฟไอดีในระบบบริหารจัดการลอยางรถบรรทุกนี้ การศึกษาลักษณะการ
ใชงานเบ้ืองตนถือวาประสบความสําเร็จ สามารถลดเวลาที่ใชในการตรวจสอบสภาพลอยางรถบรรทุก และลด
ความผิดพลาดของการกรอกขอมูล อยางไรก็ดีการนําเทคโนโลยีใหมๆเขามาชวยนั้น ยอมตองการแรงงานมี
ฝมือดวย มิฉะนั้นงานท่ีออกมายอมมีการผดิพลาดเชนการติดต้ังปายอารเอฟไอดีในระยะที่ 1 เปนตน 
นอกจากนั้นเทคโนโลยีท่ียังพัฒนาเพ่ือการประยุกตใชท่ัวไปอาจจะไมเหมาะสําหรับงานทุกอยาง ยอมตองการ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหเหมาะกับงานเฉพาะ  
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