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โลกยุคปจจุบันกําลังเปลี่ยนแปลงเขาสู  ยุคเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ภายใตการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจเศรษฐกิจของโลก 
กลุ ม เศรษฐกิจทุนใหม  กําลั งท าทายทุนนิยมแบบเดิม
งานสมัมนา  World Economic Forum คร้ังท่ีผานมาไดสะทอนถึง
การเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกท่ีสาํคญั โดยเฉพาะ ดาน
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาท่ีเติบโตนอยมาก จนเปนแรงกดดนั
ใหประเทศเหลานี้ “ทําสงครามการคา” เพื่อรักษาผลประโยชน
และความอยูรอด ขณะทีป่ระเทศคูคาก็เกิดการรวมกลุมเพือ่ผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางกัน เชน อาเซยีน  BRICS และ
กลุมประเทศมสุลมิ เหลาน้ีเปนความเปลีย่นแปลงเชงิโครงสราง
เศรษฐกิจครั้งใหญของโลก และเปนสัญญาณเตือนวาระบบ
เศรษฐกิจของโลกอาจเขาสูชวงวกิฤตเิศรษฐกิจครัง้ใหม และทาํให
เกิด ‘New Normal’ หรือความปกติใหมในระบบเศรษฐกิจโลก 

‘New Normal’ ไมใชสิ่งเลวราย แตเปนโอกาสสําหรับผูที่
ปรบัตวัไดทนัตอการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ ซึง่ผูท่ีอยูรอดไดตอง
มีกลยุทธในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางธุรกิจ (Business 
Transformation) ใหพรอมรับความเปลีย่นแปลง และเตบิโตอยาง
ย่ังยืน  เชน การเขาใจลกูคา ลดตนทนุ เพ่ิมประสทิธิภาพการแขงขนั
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ออกแบบรูปเลมและจัดพิมพโดย บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด

ผมพยายามหยิบยกประเด็นความเปลี่ยนแปลงระดับโลก 
ซึง่วันนีพิ้สจูนแลววา ไทยเองก็ไดรบัผลกระทบความเปลีย่นแปลง
ระดบัโลกเชนเดยีวกันทัง้การปรบัอนัดบัไทยอยู Tier-3 จากปญหา
การคามนุษย การยกเลิกสิทธิ GSP จากยุโรป หรือแมกระทั่ง 
การตรวจสอบมาตรฐานการบนิจาก ICAO เหลานี ้กําลงัสะทอนวา
ไทยเปนสวนหนึง่ของโลก และเราเล่ียงผลกระทบระดบัโลกไมได  
ดงันัน้ทางรอดของผูประกอบการท้ังหลายจงึอยูทีก่ารปรบัตวั และ
สรางเกราะปองกันใหกับธุรกิจครับ

สาํหรบั GS1 Newsletter ฉบบัน้ีก็ยังอดัแนนดวยเนือ้หาที่
เปนประโยชนกับสมาชิกเชนเดิม ทั้งกรณีศึกษาท่ีนาสนใจของ 
Liverpool  ทีใ่ช RFID มาเพ่ิมประสทิธิภาพใหธุรกิจ หรอืมมุมอง
ท่ีนาสนใจของ Internet of Things กับธุรกิจคาปลีก ซ่ึงจะเปล่ียน
โฉมหนาของธุรกิจไปอกีขัน้หน่ึง... เหลาน้ีเปนคณุภาพ และความ
เขมขนของฉบับนีค้รับ

New Normal ระเบียบใหมธุรกิจโลก
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GS1 Singapore 
hosted eCom in Retail and GS1 XML 

Advanced Workshop
GS1 ประเทศสิงคโปรไดจัดอบรม หัวขอ eCom in Retail และ GS1 XML 

Advanced Workshop ท่ีสภาอุตสาหกรรมแหงชาติสาธารณรฐัสงิคโปร (Singapore 
Manufacturing Federation: SMF) ระหวางวันที่ 22-25 มิถุนายน 2558 
โดยเชิญผูบรหิารและเจาหนาทีจ่ากหนวยงานสมาชกิ (Member Organization: MO) 
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟกเขารวมอบรม ในการนี้ คุณจํารัส สวางสมุทร ผูอํานวยการใหญ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ คุณประวิทย โชติปรายนกุล ผูอํานวยการ 
สถาบันรหัสสากล ไดเดินทางเขารวมอบรมในครั้งนี้
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กำรอบรม eCom in Retail ได้กล่ำวถึง 
ล�ำดับขั้นตอนและเครื่องมือช ่วยในกำร
ประยุกต์ใช้ GS1 eCom (เทคโนโลยี EDI 
ของ GS1) ตั้งแต่กำรสั่งซื้อสินค้ำและบริกำร
จนถึงกำรช�ำระเงิน (Order to Cash) เพ่ือ
ช่วยให้หน่วยงำนสมำชิกของแต่ละประเทศ
สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำองค์กรต่ำงๆ ในกำร
ประยุกต์ใช้ eCom ได้อย่ำงมีประสิทธิผล  
ส ่วนกำรอบรม GS1 XML Advanced 
Workshop ได้กล่ำวถึงรำยละเอียดทำง
เทคนิคของกำรรับส่งข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์
ในกำรซื้อ-ขำยสินค้ำบน eCom โดยอิง 
GS1 XML และตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้
ท่ีประเทศญ่ีปุน ท้ังน้ี หำกผู้อ่ำนสนใจหัวข้อ 
EDI, eCom และ GS1 XML สำมำรถศึกษำ
ได้จำกบทควำม กรณีศึกษา การปรับใช 
GS1 eCom ท่ีบริษัท CRH ในประเทศ
เนเธอรแลนด และ มาตรฐานการใช
เทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนขอมูลการ
ซ้ือ-ขายสินคาแหงอนาคต จำก วำรสำร
สถำบนัรหสัสำกล ปที ่22 ฉบบัท่ี 3 ประจ�ำเดอืน
กรกฎำคม-กันยำยน พ.ศ. 2558 ครับ
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ส�ำหรับกำรอบรมครั้งนี้  GS1 ประเทศ
สิงคโปร์ได้รับเกียรติจำก คุณ Anders 
Grangard ผู้อ�ำนวยกำร GS1 eCom จำก
ส�ำนักงำนใหญ่ของ GS1 ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ประเทศเบลเยียม มำเป็นวิทยำกร โดย 
คุณ Anders ท�ำหนำ้ทีดู่แลมำตรฐำน GS1 
EANCOM กับ GS1 XML และเทคโนโลยี
ทีส่นบัสนุนกำรปรบัใช้กับมำตรฐำนทัง้สอง 
รวมถึงกำรมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำ
และปรบัใช้โซลชูัน่ eCom กับอตุสำหกรรม
ยำนยนต์  นอกจำกนั้น ในกำรท�ำงำนกับ
หน่วยงำนระหว่ำงประเทศ คณุ Anders ท�ำ
หน้ำที่เป็นรองประธำนศูนย์สหประชำชำติ 
เพ่ือกำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำ 
และธุรกรรมอิ เล็กทรอนิกส ์  (United  
Nations Centre for Trade Facilitation 
and Electronic Business: UN/CEFACT) 
และได้เข้ำร่วมกับคณะท�ำงำนต่ำงๆ รวมถึง 
คณะท�ำงำน UN/EWG/T9 ท่ีดแูลกำรพัฒนำ 
EDI ยุคถัดไป ในชื่อ “Object Oriented  
EDI” และกลุ่ม Technical Architecture  
ซึ่งอยู่ภำยใต้โครงกำร ebXML ด้วย

ทั้งนี้ สถำบันรหัสสำกล ได้มีกำรน�ำ
องค์ควำมรู้นี้ไปใช้ในโครงกำรต่ำงๆ ที่จะ
มีขึ้นต่อไป  
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Verify 2D
Parameters (Part 2)

ต่อเน่ืองจาก Newsletter ฉบับที่แล้ว ท่ีเราได้รู้จักตัวช้ีวัดคุณภาพสัญลักษณ์บาร์โค้ดท่ีมีเฉพาะสัญลักษณ์
บาร์โค้ดแบบ 2 มิติ 2 ตัวชี้วัด นั่นคือ Fixed Pattern Damage (FPD) กับ Axial Non-uniformity (AN)  
ไปแล้ว ในฉบับนี้เราจะมาต่อด้วยเรื่องของตัวชี้วัดคุณภาพสัญลักษณ์บาร์โค้ดที่มีเฉพาะสัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ  
2 มิติที่เหลืออีก 5 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

3. Grid Non-uniformity :  เป็นตวัชีว้ดัการเบ่ียงเบนของ
สญัลกัษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มิต ิจากจดุตดักึง่กลางของสญัลกัษณ์ 

ตัวอย่างสัญลักษณ์ DataMatrix ที่พบปัญหา Grid Non-uniformity

ขอมูลโดย : นวลพรรณ ลิมเจริญ
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             สาเหตุแห่งปัญหา

ความเสียหายทางกายภาพ เช่น เกิดรอย
ครูด รอยฉีกขาด การหลุดหาย หรือการ
วางเซลล์ module ผิดที่  

                     วิธีการแก ไข

           ท�ำกำรพิมพ์สัญลักษณ์ใหม่

4. Unused Error Correction (UEC) :  เป็นตวัชีว้ดัควำมปลอดภยัในกำรอำ่นข้อมลูของ
สญัลกัษณ์บำร์โค้ดแบบ 2 มิต ิซึง่อนญุำตให้สญัลกัษณ์มีควำมเสียหำยได้เลก็น้อย 
ส�ำหรับ GS1 QR Code โปรแกรมสร้ำงบำร์โค้ดจะเลอืกระดบั Error Correction ท่ีเหมำะสม 
ซึง่มีอยู ่4 ระดบัคือ

 •  L :  เหมำะส�ำหรับสญัลกัษณ์ GS1 QR Code ท่ีมีคณุภำพสงู หรือสญัลกัษณ์ท่ีมี
    ขนำดเลก็มำกๆ 
 • M :  เป็นระดบัมำตรฐำนของ Error Correction ซึง่มีควำมเหมำะสมระหวำ่งขนำด
    ของสญัลกัษณ์กบัควำมนำ่เช่ือถือ
 • Q :  เป็นระดบั Error Correction ท่ีมีควำมนำ่เช่ือถือสงู เหมำะส�ำหรับสญัลกัษณ์ท่ี
    มีคณุภำพกำรพิมพ์คอ่นข้ำงต�่ำ
 • H :  เป็นระดบั Error Correction ท่ีมีควำมนำ่เช่ือถือสงูสดุ

การให้เกรด UEC มีได้ตั �งแต่ A-F โดยสาเหตุที�ทาํให้ไม่ผ่านค่า UEC มีดงัต่อไปนี �

5. Print Growth : เป็นตวัชีว้ดัท่ีแสดงวำ่ Module ของสญัลกัษณ์บำร์โค้ดมีกำรพิมพ์ท่ีบวม
หรือเลก็กวำ่ปกตหิรือไม ่โดยขนำด Module ท่ีไมเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนนัน้จะสง่ผลกระทบ
ตอ่ควำมสำมำรถในกำรสแกนสญัลกัษณ์บำร์โค้ดในกำรวดัคำ่ Print Growth นัน้ สำมำรถ
ท�ำได้โดยกำรดจูำกขนำดของ Fixed Pattern วำ่มีรูปร่ำงและขนำดท่ีปกตหิรือไม่

ตัวอย่ำงสัญลักษณ์ 

DataMatrix ที่พบปญหำ 

Print Growth

ตัวอย่ำงสัญลักษณ์ 

DataMatrix ที่พบปญหำ 

Print Loss
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6. Version Information : ใช้ส�ำหรับ QR Code เทำ่นัน้ โดยจะปรำกฏเป็นกลุม่ Modules ข้ำงในสญัลกัษณ์ 2 ต�ำแหนง่ 
ต�ำแหนง่แรกอยูเ่หนือ Finder pattern มมุลำ่ง-ซ้ำย และอีกต�ำแหนง่ปรำกฏท่ีด้ำนซ้ำยของ Finder pattern มมุบน-ขวำ เพ่ือ
ให้กำรถอดรหสัเป็นไปอยำ่งปลอดภยั ซึง่หำก Version Information ไมป่รำกฏในสญัลกัษณ์ QR Code ผลของกำรตรวจสอบ
คณุภำพบำร์โค้ด จะแสดงวำ่ไมผ่ำ่นเกณฑ์ในหวัข้อ Fixed Pattern damage และ Version Information

7. Format Information : ใช้ส�ำหรับ QR Code เทำ่นัน้  ท�ำหน้ำท่ีเป็นสว่นส�ำคญัในกำรท�ำให้ข้อมลูท่ีบรรจอุยู่
ในสญัลกัษณ์สำมำรถถอดรหสัได้ โดยเคร่ืองสแกนจะท�ำกำรอำ่น Format Information ก่อนกำรแปลงข้อมลูจำก
สญัลกัษณ์ อีกทัง้ยงัก�ำหนดระดบั Error Correction ท่ีใช้กบัสญัลกัษณ์ QR Code นัน้ๆ ต�ำแหน่งของ Format 
Information นัน้ จะอยู่ท่ีด้ำนล่ำงของ Finder pattern มมุบน-ขวำ และอยู่ท่ีด้ำนขวำมือของ Finder pattern  
มมุลำ่ง-ซ้ำย หำก Format Information ไมป่รำกฏในสญัลกัษณ์ QR Code ผลของกำรตรวจสอบคณุภำพบำร์โค้ด  
จะแสดงวำ่ไมผ่ำ่นเกณฑ์ในหวัข้อ Fixed Pattern damage และ Version Information.

ในฉบบันีก็้เป็นกำรให้ข้อมลูเก่ียวกบัตวัชีว้ดั
คุณภำพบำร์โค้ดท่ีมีเฉพำะในแบบ 2 มิติ
เท่ำนัน้ซึ่งมีมำกมำยหลำกหลำยหวัข้อเลย 
ทีเดียว ส�ำหรับมำตรฐำน GS1 ในฉบับ 
ต่อไปนัน้จะเป็นเร่ืองอะไร โปรดติดตำมต่อ
ฉบบัหน้ำ  

ต�ำแหน่ง Version Information 

ของสัญลักษณ์ QR Code

ต�ำแหน่ง Format Information 

ของสัญลักษณ์ QR Code
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Scanner 

•  ËÁÖ¡¾ÔÁ¾� Ribbon ÂÕ่ËŒÍ DNP ÊÓËÃÑº§Ò¹¾ÔÁ¾�ºÒÃ�â¤Œ´ 
•  Label/ÊµÔ๊¡à¡ÍÃ�ºÒÃ�â¤Œ´áººµ‹Ò§æ / Special Tag 
•  à¤Ã×่Í§Í‹Ò¹ºÒÃ�â¤Œ´ã¹§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

Printer                          Software  

Mobile Computer 

Barcode Printer à¤Ã×่Í§áÃ¡¢Í§âÅ¡ 
·Õ่ãªŒªØ´¤ÓÊÑ่§à´ÕÂÇ¡Ñº Laser Printer 

¾ÃŒÍÁ¨Í Touch-Screen 

Full Range ¢Í§ Mobile Computer Windows® CE 
Windows® mobile áÅÐ Android 

Industrial Standard Printer 
ÁÕ install base 

ÁÒ¡·Õ่ÊØ´ã¹âÅ¡¨Ò¡ USA 
Barcode Printer 

ÂÍ´¹ÔÂÁ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹ 
Software Bartender 

ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾�ºÒÃ�â¤Œ´  

 
Mobile device ¨Ò¡ Denso Japan 

TOSHIBA 

1D–2D Scanner ¨Ò¡ Honeywell ¼ÙŒ¹Ó·Ò§ Œ́Ò¹ Imager Scanner 
 

¼ÙŒ¤Ô´¤Œ¹ QR Code ¨Ò¡ ÞÕ่»Ø†¹ 
F790WD : Scanner äÃŒÊÒÂº¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ 

Wireless LAN ¾ÃŒÍÁ¨ÍáÊ´§¼Å 

1900g : Í‹Ò¹ QR Code 
ÀÒÉÒä·Â ¼‹Ò¹ USB Keyboard 

à¨ŒÒà´ÕÂÇáÅÐà¨ŒÒáÃ¡ 
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วารสารสถาบันรหัสสากล

ประกาศความสําเร็จโครงการ RFID เผยสนับสนุน
ศักยภาพธุรกิจ SMEs ทุกกลุม-มูลคากวาพันลานบาท

สาํนกัโลจิสติกสจบัมอื“เอเซนเทค”

สานกัโลจิสติกส์ กรมอตุสา กรรม น้ าน
แล การเ มองแร กร รวงอุตสา กรรม 
รวมกบับริษั  เอเ นเ ค ปร เ ย  จากดั 
ปร กา ความสาเร็จโครงการ สงเสริม
การปรับกร บวนการจัดการโลจิสติกส์
ด้วยการ ช้เ คโนโลยี  ร บบ 

 แล    ลงัเปิดตวัโครงการ
อยางเป็น างการเม่อปลายปี 2  โดย
มี ้ปร กอบการกวา  รายเข้ารวมงาน  

ร้อมกิจกรรมเสวนา สินค้า ยก้าว กล
ด้วย  เ ยกร แสตอบรับดีเกินคาด 
เ คโนโลยี    สนับสนุน ักย า
้ปร กอบการเกินความคาด มาย  

ขอมูลโดย : ริ ัท เอเ นเท  ร เทศ ทย  จากั

Techno Sharing

นายกาํพล โชคสุนทสุทธิ� ประธานกรรมการ  
บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จาํกัด 
กลาววา ร บบ  มีความสาคัญตอ
การ ั นา ุรกิจเป็นอยางมาก แม้วา น
อดีตบ บา ของ  จ อย ี่การจัด
การด้านโลจิสติกส์ แต นปัจจุบัน  
มีการ ั นาจนสามาร นา ปปร ยุกต์
ช้กับ ุรกิจ ด้ ุกปร เ  โดยกรอบของ

การปร ยุกต์ ช้จ อย ี่การจัดเก็บข้อมล 
การบัน ึกข้อมลปริมาณมากตอเน่อง
การติดตาม ลการ างานแล การนา ล ี่
เกิดขึน้มาปร มวล ้ เกิดปร โยชน์สงสุด
น าง ุรกิจสง ล ้ ุรกิจสามาร แขงขนั

ด้อยางมีปร สิ ิ า  โดยปัจจบุนัร บบ
ก ั นา ้ ้ ช้มีความปลอด ยั นการจดั

เก็บข้อมล มี ังก์ชัน่ นการ างานมากขึน้
แตมีต้น นุ นการ ั นาร บบต่าลง การ ี่
สานักโลจิสติกส์จัด าโครงการ สงเสริม
การปรับกร บวนการจัดการโลจิสติกส์
ด้วยการ ช้เ คโนโลยี  ร บบ 

 แล    ขึน้ จึงส ้ อน
้ ้ปร กอบการเ น็มมุมองสาคญั 2 ด้าน

ด้านแรกคอ ร บบ  สามาร มา
ปร ยุกต์ ช้ ด้กับ ุก ุรกิจ ด้าน ี่สองคอ 
ความสามาร นการ ั นาเ คโนโลยีโดย
คน ย า ้ ต้น นุของ ้ปร กอบการ น
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การ ช้ร บบ  ต่าลง จนสามาร นามา
เป็นข้อ ด้เปรียบ างการแขงขัน นร ดับ

มิ าคแล นร ดับนานาชาติ ด้ ความ
สาเร็จของโครงการนีส้ง ล ้มี ้ปร กอบการ
ด้รับปร โยชน์ น กุกลมุ รุกิจ โดยคดิเป็น

มลคา างเ รษ กิจกวา นัล้านบา

ความสาเร็จของโครงการเกิดจากสาเ ตุ
สาคญั  ปร การคอ  ปร การแรก คอ ความ
เ น็ ้องกนัของ ัง้ 2 าย นการสร้างจดุเดน
ของโครงการ  โดย ้ โครงการสามาร
เลอก ้ ปร กอบการ ี่ มีลักษณ ุรกิจ
แ ต ก ต า ง กัน เ ข้ า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร
แยกปร เ ุรกิจชัดเจน  า ้ เ ็น ึง

กัย า ี่แ ้จริงของร บบ  นการ
ตอบโจ ย์ด้านปร สิ ิ า ของ ุรกิจ
เ รา แตล ุรกิจจ มีจุดแข็งแล จุดออน
นการ างานแตกตางกัน มวาจ เป็น

ด้านการ ลิต  ด้านการปร มวล ลข้อมล  
ด้านการจดัเก็บสนิค้า ด้านการนาสงสนิค้า 

รอด้านความปลอด ัย ล  ปร การ ี่
สอง คอ ความเช่ียวชาญของเอเ นเ ค น

ส่งเสริมการปรับกร บวนการ ัดการ ล ิสติกส์
ดวยการ ชเทค น ลยี li ation ร บบ D แล  ar ode 

หความร่วมมือ นการดาเนิน ครงการอย่างรวดเรว 
งทา ห ครงการสาเร ลุล่วงไปไดดวยดี 

สามาร สอบ ามรายล เอียดเ ิ่มเติม ด้ 
โ ร  2 2    

นางอนงค์ ไพรจติรประภาภรณ์ ผูอ้าํนวยการ 
สาํนักโลจสิตกิส์ กลาววา สานกัโลจิสตกิส์
เป็น นวยงาน ลกั นการ ั นาสงเสริม
ร บบโลจิสติกส์อุตสา กรรม ตลอด
โ อปุ าน โดยการเสนอแน นโยบายแล
แ นงาน นการ ั นาร บบโลจิสติกส์
อุตสา กรรม ดาเนินการ ั นาสงเสริม
ร บบบริ ารจัดการโลจิสติกส์ ี่เช่อมโยง
ต ล อ ด โ อุ ป า น ข อ ง อุ ต ส า ก ร ร ม
เป้า มาย จัด ามาตร านแล ตัวชีว้ัด
ปร สิ ิ า ด้านโลจิสติกส์อุตสา กรรม 
สร้างองค์ความร้แล ั นาบุคลากรด้าน 
โลจิสติกส์ ัง้ น าครั แล าคเอกชน 
แล เ ป็น น ย์กลาง ข้อมลโล จิสติ ก ส์
อตุสา กรรม ี่มีปร สิ ิ า แล นัสมยั 
โดยดาเนินงานตามแ นแมบ การ ั นา
ร บบโลจิสติกส์อตุสา กรรม 2
2  น  ยุ าสตร์ ลกั ด้แก  
ยุ าสตร์การสร้างความเป็นมออาชี ด้าน
การจัดการโลจิสติกส์ นส านปร กอบ
การของ าคอตุสา กรรม 2  ยุ าสตร์
การสงเสริม ้ เกิดความรวมมอแล การ
เช่อมโยงร วาง นวย รุกิจ นโ อปุ านของ

าคอตุสา กรรม แล   ยุ าสตร์การ
สนบัสนุนการสร้างปัจจยัเออ้ เ ่อเ ิ่มขีด
ความสามาร การแขงขันของโ อุป าน
นอุตสา กรรมเป้า มาย นแตล ปีจ

มีการจัด าโครงการ ลายโครงการ นึ่ง
นโครงการนัน้ คอ โครงการสงเสริมการ

ปรับกร บวนการจดัการโลจิสติกส์ด้วยการ
ช้เ คโนโลยี  ร บบ  

แล    ึ่งมอบ มาย ้  บริษั  
เอเ นเ ค ปร เ ย  จากดั เป็น ้จดั า
โครงการ ร ย เวลารวม 2  วนั เร่ิมตัง้แต
เดอน ันวาคม 2  ึงเดอนกรก าคม 
2  ด้วยความรวมมอของ กุ ายจงึ า ้
โครงการดงักลาว ดาเนินการสาเร็จลลุวง
อยางรวดเร็ว นปีงบปร มาณ 2  จ
มีการดาเนินงานโครงการนีอ้ยางตอเน่อง 
ส านปร กอบการ ี่สน จเข้ารวมโครงการ 
เ ่อรับคาปรึกษาแล แน นาการปร ยกุต์
ช้ร บบ  แล   นการ

จัดการโลจิสติกส์ ติดตามขาวการเปิด
รับสมคัร ด้ ี่โ ร  2 2 2    

การตอบโจ ย์ความ ลาก ลายของ
รุกิจ เรา ช้ปร สบการณ์  ปีสร้างความ

สามาร นการวิเครา ์ความต้องการของ
้ปร กอบการ ด้ตรงจุด ความเป็นบริษั

คน ย ี่สามาร เข้า ึงแล เข้า จปัญ า
ี่แ ้จริงของ ้ปร กอบการ โดยมี นั มิตร
าง ุรกิจ ี่ เป็นบริษั ชัน้นาของโลก ้

การสนับสนุน ัง้เ คโนโลยีแล อุปกรณ์ 
สา รับปร การ ีส่าม คอ การ ี่ ้ปร กอบการ

ี่ เ ข้ารวมโครงการ สงเสริมการปรับ
กร บวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการ
ช้เ คโนโลยี  ร บบ  

แล   ้ ความรวมมอ นการ
ดาเนินโครงการอยางรวดเร็ว จึง า ้
โครงการสาเร็จลุลวง ป ด้ด้วยดี ึ่ง าง
เอเ นเ คต้องขอขอบคณุมา ณ ีนี่ ้ ปัจจบุนั 

 มีการ ั นา ปมาก สามาร ตอบ
โจ ย์ ด้กบั กุ ุรกิจ มวาจ เป็นการ กึษา 
อุตสา กรรม นกั อุตสา กรรมครัวเรอน  
อุตสา กรรมเกษตร รองานด้านบริการ 

ล   สา รับ ้ปร กอบการราย ด ี่สน จ
การ ช้เ คโนโลยี  ร บบ   
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มโดย:  นันทวัฒน  สรอยอัมพรกุล

Hi-Light

GS1 Thailand October-December 2015

GS1 ประเทศออสเตรเลยี รวมกับสภาโลจสิติกสแหงประเทศออสเตรเลยี (Australian Logistics 
Council  ALC) กอตัง้คณะทํางานมาตรฐานดานซพัพลายเชน  (ALC Suppl  Chain Standards 
Wor ing Group) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

คณะทํางานนี้ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค คือ ทํางานรวมกับ
กลุมอตุสาหกรรมเพ่ือแกปญหาในซพัพลายเชน อาทิ การตดิปายขอมลูทีไ่มสอดคลองกับพาเลท  
ความไมมีประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (intermodal 

visi ilit ) การเรียกคืนสินคาท่ีมีปญหาอยาง
รวดเร็ว และปญหาเรื่องคุณภาพของขอมูล  
ผลักดันใหภาคการขนสงและโลจิสติกสปรับ
ใชมาตรฐานสากลในการระบุตัวตน บันทึก
ขอมูล และแบงปนขอมูลตลอดซัพพลายเชน   
เชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรมในออสเตรเลีย 
โดยพิจารณาประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
เทคโนโลยีกับบริการท่ีเก่ียวของ การจัดทํา
แผนงานตามแผนกลยุทธในภาคการขนสง
และโลจิสติกสท่ีมีความเปนไปไดเพ่ือปรับใช
ระบบมาตรฐานสากล GS1 กับแนวทางแก
ปญหาอืน่  ท่ีเก่ียวของ และการจดัทําแนวทาง
ภาคอุตสาหกรรม (industr  guidelines) 
ควบคูกับกรณีศึกษาอื่น

คณะทํางานไดจัดทําโครงการทดลองการเขา
ถึงขอมูลของการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 
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GS1 ประเทศออสเตรเลีย และ
สภาโลจิสติกสแหงประเทศ

ออสเตรเลีย ชนะเลิศในการ
ประกวดโครงการทดลองการ
เขาถึงขอมูลตลอดการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบระดับประเทศ

GS1 ประเทศออสเตรเลีย และ

ออสเตรเลีย 
ประกวดโครงการทดลองการ
เขาถึงขอมูลตลอดการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบระดับประเทศ
เขาถึงขอมูลตลอดการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบระดับประเทศ
เขาถึงขอมูลตลอดการขนสง

GS1 Australia and The 
Australian Logistics Council

 (ALC) win the Intermodal 
Visibility Pilot Project from 

National Awards
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(Intermodal isi ilit  Pilot Pro ect) ซึ่งเนน
การเคลื่อนที่ของขอมูลในภาคการขนสง โดย
เฉพาะชวงการสงตอสินคา (freight) ระหวาง
ผูใหบริการจากตนทางไปยังปลายทาง  โดย
ไดเลือกเสนทางรถไ และถนนตลอดแนว
ตะวันออก-ตะวันตกสาํหรบัการทดลองในครัง้นี้

เปาหมายของโครงการน้ี คือ การแกปญหา
ในซัพพลายเชนท่ีเกิดจากการเขาถึงขอมูล 
(visi ilit ) ทีไ่มมปีระสทิธิภาพ การผลกัดนัให
ภาคการขนสงและโลจสิตกิสปรบัใชมาตรฐาน
สากลเพ่ือการระบุตัวตน บันทึกขอมูล และ
แบงปนขอมลูตลอดซพัพลายเชน การปรบัปรงุ
การเข าถึงข อมูลสินคาที่ ถูกขนสงตลอด
ซัพพลายเชนหลายรูปแบบ (multi-modal
suppl  chain) การนําเสนอเ รมเวิรกการ
ใหบริการขอมูลสินคาโดยใชเลขรหัสสินคา
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Product Code 
Information Service  EPCIS)เปนตัวอางอิง  
เพ่ือใช ในการแบงปนข อมูลการติดตาม
สินคา ตรวจจับและรายงานเหตุการณสําคัญ 
(milestone) จากผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมด
ในซัพพลายเชน เพ่ือทําใหสามารถเขาถึง
ขอมูลไดมากย่ิงขึ้นและสามารถรายงานและ
แบงปนองคความรูสําคัญ ( e  learning)
กับภาคอุตสาหกรรม

Nestl   OneSteel  The Re ect Shop และ
ผู ให บริการถนนและรางรถไ ไดร วมกัน
พิจารณาประโยชนขางตน จากการปรับใช
มาตรฐานขอมูลสากล GS1 (GS1 Glo al 
Data Standards  GDS) เพ่ือปรับปรุงการ
เคลื่อนท่ีของขอมูลไปยังผู มีสวนเก่ียวของ
ทุกคนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

GS1 Thailand October-December 2015

ลาสุด GS1 ประเทศออสเตรเลีย และสภา
โลจสิตกิสแหงประเทศออสเตรเลยี ไดรบัรางวัล
ชนะเลศิประเภท Technolog  Categor  จาก 
Australian Freight Industr  Awards ซึง่จดั
โดยสมาคมขนสงแหงวิกตอเรีย ( ictorian 
Transport Association  TA) เมื่อวันที่  
กันยายน พ.ศ. 
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Recentl  GS1 Australia and ALC were 
announced as winners of the Technolog  
Categor  in the Australian Freight Industr  
Awards  hosted  the ictorian Transport 
Association ( TA)  on Saturda  Septem er 

 1 .

Reference
 GS1 Australia and The Australian Logistics

Council (ALC) have oined forces to create
a new high level industr  wor ing group  
http mo one.gs1.org secure docs tl
tmd -Steps for Deplo ment -E ample

GS1 Australia and
the Australian.pdf

 is i i l i t  across an intermodal 
suppl  chain - Industr  Pilot  http
austlogist ics.com.au wp-content 
uploads 1 1 1 1 1 1 1 TL-
Pilot-Fl er.pdf
 ALC  GS1 Win Prestigious Nation-

al Freight Award  http austlogistics.
com.au wp-content uploads 1
Australian-Freight-Industr -Awards-
Septem er- 1 .pdf 

GS1 Australia and The Australian Logistics
Council (ALC) have oined forces to create 
ALC Suppl  Chain Standards Wor ing 
Group in August 1 .

The wor ing group comprises of industr  
e perts across the suppl  chain with the 
o ectives of wor ing with industr  groups 
to help resolve suppl  chain issues such 
as non-compliant pallet la elling  poor 
intermodal visi ilit  rapid recall and 
withdrawal of defective products and 
poor data ualit  aligning the T L sector 
with Australian industr  in the adoption 
of glo al standards for identi cation  
information capture and sharing in suppl
chains  considering potential ene ts that 
other relevant technologies and services
ma  provide  developing a wor  plan 
providing a possi le T L industr  roadmap
to implement GS1 standards and related 
industr  solutions  and developing industr
guidelines and case studies.

The wor ing group esta lished Intermodal 
isi ilit  Pilot Pro ect  focusing on the 
ow of information in the transport sector  

particularl  in the hand-over of freight
etween operators from point of origin 

to nal destination   choosing road-
rail-road across the East-West corridor 
for the trial.

The aims are for resolving suppl  chain 
issues resulting from poor visi ilit  aligning
the Australian Transport and Logistics
sector with glo al suppl  chain standards for 
identi cation  data capture and information 
e change  improving freight visi ilit  across 
multi-modal suppl  chains  demonstrating 
the Electronic Product Code Information 
Service (EPCIS) framewor  for sharing 
trac ing data  capturing and reporting event 
milestones from all sta eholders in the suppl  
chain to ma e data more accessi le  and 
reporting and sharing e  learnings with 
industr  later in the ear.

Nestl  OneSteel  The Re ect Shop and 
their respective road and rail providers 
have een colla orating to e plore these 

ene ts as e amples of how the adoption 
of GS1 Glo al Data Standards (GDS) can 

e used to streamline information ow 
throughout all sta eholders.
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ป  จ จุ บั น นั ก ล ง ทุ น ทั่ ว โ ล ก ต  า ง ใ ห  
ความสนใจกลุม CL   (กัมพูชา ลาว สหภาพ
เมยีนมาร และเวียดนาม) ดวยปจจยัสนบัสนนุ
ตาง  ทั้งในดานทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน 
นโยบายการเปดการคาเสรี และชัยภูมิที่อยู 
ใจกลางอาเซียน ผู ประกอบการไทยเอง 
ก็ตองปรับตัวเพ่ือเผชิญหนากับปญหาตนทุน
แรงงานสูง จึงตองปรับตัว ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการควาโอกาสจาก CL  
SCB EIC จึงแนะ  กลยุทธเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถใหกับผูประกอบการไทย 

ล ต นทุน  เหมาะสําหรับธุรกิจ 
ทีป่จจบุนัมกีารใชแรงงานไร มอือยางเขมขน 
ผู ประกอบการไทยสามารถเ พ่ิมระดับ 
ขีดความสามารถในการแขงขันดวยการ 
ยายฐานการผลิตออกไปยังกลุ ม CL   
เพ่ือลดตนทุนจากแรงงานและวัตถุดิบราคาถูก 
กลยุทธนี้ เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมการ
ผลิตท่ีเปนอุตสาหกรรมเบาหรืออุตสาหกรรม
ที่ใชแรงงานไร มือ ( ns illed la or) และ 
ก่ึง มือ (Semi-s illed la or) เชน โรงงาน
ผลิตเสื้อผา โรงงานผลิตรองเทา สามารถยาย
ฐานการผลติไป กัมพูชาเพ่ือใชแรงงานไร มอื 
ที่มีราคาตํ่ากวาไทย 

ในขณะท่ีอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส วน
อิเล็กทรอนิกส หรืออุตสาหกรรมไ เทค
อื่น  สามารถยายฐานการผลิตไปเวียดนาม
เนือ่งจากมฐีานแรงงานก่ึง มอื (semi-s illed 
la or) มาก 

การ ิ ล า สามารถปรับใชได
กับธุรกิจท่ีตองการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขัน และหลีกเลี่ยงการแขงขันท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนในตลาดสินคาพ้ืนฐาน ปจจุบัน 
ผูประกอบการภาคการสงออกวัตถุดิบของ
ไทยเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงขึ้นจาก 

กลยุทธเจาะตลาด

Thailand Newsletter

ม : การวิเ รา  ย  จาก อมล อง  

BIZ BREAKTHROUGH

ผูเลนท่ีมีฐานการผลิตใน CL  ซึ่งมีตนทุน
ที่ตํ่ากวา ไมวาจะเปนสินคาทางการเกษตร
หรือสินคาอุตสาหกรรมเบา เชน เครื่องนุงหม 
เบาะรถยนต ดังน้ัน การเพ่ิมมูลคาใหกับ
สินคาเหลาน้ีสามารถพลิกวิกฤติเปนโอกาส
ไดโดยการตอยอดจากสินคาพ้ืนฐานใหเปน
สินคาเพ่ิมมูลคา โดยอาศัยการสรางแบรนด 
การปรับรูปลักษณและบรรจุภัณ เพ่ือเพ่ิม
ประโยชนและการใชสอย เชน การสงออก
กลวยตากเคลือบรสตาง  แทนท่ีจะสงออก
กลวยสด หรือการสงออกแผงวงจรไ าใน
รถยนตที่มีการออกแบบใหม  ใหตรงตาม
ความตองการของตลาดแทนที่จะสงออก 
ชิ้นสวนประกอบเล็ก  มูลคาตํ่า

กลุม CLMV เปนท่ีจับตาของนักลงทุนท่ัวโลก ขณะท่ีไทยเองเปน
ประเทศเพ่ือนบานท่ีสำ คัญของประเทศเหลาน้ี จึงเปนโอกาสอันดีใน
การปรับกลยุทธเพ่ือทำ ธุรกิจควบคูไปกับประเทศในกลุมน้ี
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CLMV
การ าตลา  เหมาะสําหรับ

ธุรกจิหรอืบรกิารทีจ่ะชวยอาํนวยความสะดวก 
ในชี วิตประจําวันและตอบโจทย ความ
ต  อ ง ก า ร ข อ ง ช น ชั้ น ก ล า ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ
กลุม CL  ท่ีมีปริมาณเพ่ิมขึ้น การบริโภค
ในครัวเรือนของไทยมีแนวโนมชะลอตัวลง 
อยางต อเน่ือง ตลาด CL  ท่ีมีความ
ตองการสินคาอุปโภคบริโภคและบริการ
ตาง  มากขึ้นจึงเปนตลาดที่นาสนใจ

การ าโ กา าก ุรกิ กยว น  
การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบกาวกระโดด
ของ CL  หลงัเปดการคาเสร ีกอใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง
ทั้งโครงสรางพ้ืนฐาน 
และการเข าสู สังคม 
เมือง โดยการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ต  า ง  ไ ด  รั บ ก า ร
สนับสนุนจากประเทศ
มหาอํานาจ อย าง 
ญ่ี ปุน  จี น  ส ห รั ฐ  
รวมทั้ง ธนาคารโลก 
และธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาเอเชยี สิง่เหลาน้ี 
สร างโอกาสสําหรับ 

ธุรกิจเก่ียวเนื่องที่จะเติบโตไปพรอมกับความ
เจริญเหลาน้ี เชน ธุรกิจกอสราง ธุรกิจเชา   
ซื้อ  ขายอสังหาริมทรัพย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
ธุรกิจโ ษณา ธุรกิจเก่ียวกับโทรคมนาคม 
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ธุรกิจโ ษณา เปนตน

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหสามารถแขงขนักบั
ผูประกอบการท่ีมีศักยภาพสูงจากประเทศ 
อื่น ได ผูประกอบการควรนําความรูความ
เชี่ยวชาญในสายธุรกิจน้ัน  เขาไป พรอม
ท้ังหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีในทองถิ่นเพื่อ
เปนปจจัยสงเสริมใหการดําเนินธุรกิจเปนไป
อยางราบรื่น  

ค่าเฉลี่ยการเติบโตของ GDP ปี 2539-2554

ลย โ ขอ
กัมพชา    
ลาว    
พมา    
เวีย นาม    
ทย    

017_BIZ Breakthough.indd   17 11/2/2558 BE   2:18 PM



18

Thailand Newsletter

GS1 Thailand October - December 2015

คาดกันวา นปี 2 2  จ มีอุปกรณ์อัจ ริย ี่สามาร เช่อมตอ ึง
อินเ อร์เน็ต ด้กวา  ม่นล้านชิน้ เรากาลงัก้าวสเ รนด์ ี่เรียกวา  

    กนัแล้ว เครอขายของอปุกรณ์เ ลานีมี้ตัง้แต
เคร่องมอเคร่อง ช้ นบ้าน ปจน งึเคร่องปร ดบัอญัมณี า ้ ้สวม ส 

รอ ช้งานรับ ราบข้อมลเก่ียวกบัชีวิตของตวัเองมากขึน้ ตวัอยางเชน 
 ี่เช่อมตอกับสมาร์ โ น จ า ้ ้สวม ส ราบข้อมล 

เก่ียวกบัร บบตาง  าย นรางกาย แล ข้อมลดงักลาวอาจสงตอ ป
ยงัแ ย์ ด้ นแบบเรียล ม์ ากเกิดอาการความดนัโล ิตเ ิ่มสงขึน้ 
แ ย์ปร จาตวัก็จ สามาร เขียน บสัง่ยา ้ ด้ น นั ี  จากนัน้ก็จ
จดัสงมา งึบ้าน ้ปวย าย น 2  ชัว่โมง รอแม้แตต้เยน็ ก็จ สามาร
ปรับตัง้อณุ มิ ด้ด้วยตวัเอง ตามปร เ อา าร ี่แช แล ยงัสามาร
สงสญัญาณแจ้งเตอน ด้วา วตั ดุบิชนิด ดกาลงั กล้จ มดแล้ว ข้อมล

ี่จดัเก็บ าน   กาลงัเปลี่ยนแปลงวิ ีชีวิตมนษุย์ มวาจ เป็นการ
กิน การเรียน การ างาน การ ดคยุ การออกกาลงั การเดนิ าง แล
การจบัจาย ช้สอย 
 
การช้อปปิ้งแบบเดิม  ี่ต้องเดินเข้า ป นร้านแล้วเดินเลอก อ้นัน้
กาลงัเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง ลายคนเร่ิม ช้  ชวยจบัจาย
ช้สอย ้ เกิดปร สิ ิ า มากขึน้ เชนการ อ้ตวัเคร่องบิน นวนั ี ่

คาตวั กกวาปกติ  แล มี มน้อย ี่เร่ิมสมคัรบริการ อ้สินค้า ี่อา ยั 
การปร มวล ลด้วย  แ น ี่จ ตดัสนิ จ ัง้ มดด้วยตวัเอง 
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ECR Corner

OF THINGS 
INTERNET

ย ย โดย : ECR Thailand

ม : Keith Mercier, Global Retail Leader for IBM Watson
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แ ลง ี่มา  2

บริการเ ลานีช้วยลดอาการลงัเล รอคดิ มตกเสีย ีวาจ ต้อง อ้อ ร
บ้าง ตวัอยางเชน   ึง่นิยามตวัเองวาเป็น  ส ตลสิต์ปร จาตวั
แบบออน ลน์   เร่ิม ช้การจดัเก็บรวบรวมแล ปร มวล ลข้อมล ีเ่ก่ียวกบั 
รสนิยมของลกค้า จากนัน้จึงจ คดัสรรเสอ้ ้า รอเคร่องปร ดบัตาง  

ี่มัน่ จวาเป็นส ตล์การแตงตวัของลกค้าแตล ราย จดัสง ้ ึงบ้าน 
เป็นรายเดอน ึ่งเป็นบริการคล้ายกบัการจดัสงวตั ดุิบเ ่อปร กอบ
อา ารของ   รอ   ึง่จ จดัสงวตั ดุบิ ีจ่ดัเตรียม 
นแบบเป็นชดุ ร้อมปรุง ตามข้อมลการกินอา ารของแตล คน ปยงั

บ้านลกค้า กุ  สปัดา ์ า ้ส ดวก ี่จ าครัว นบ้าน โดย มต้อง
ลาบากออก ปเลอก อ้ รอตอควิ ี่ร้าน ลงัเลกิงาน

สา รับ รุกิจค้าปลกีนัน้จาเป็นต้องเข้า จเ คโนโลยีรปแบบนี ้ เน่องจาก
เคร่องมอการวิเครา ์ ี่ บั ้ อนแล มีความแมนยาสงเ ลานีก้าลงั 
ด้รับความนิยมเ ิ่มขึน้  คอ ร บบคอม ิวเตอร์อจั ริย แบบ 

  ี่ออกแบบเ ่ออานแล แปร ลข้อมล นปริมาณ
ม า าล ร้อม ัง้ยงัปร มวล ลเ ่อ าคาตอบตามโจ ย์ ี่ตัง้ ว้ ด้ 
แล ยงัตอบเป็น าษามนุษย์ ด้อีกด้วย ร บบคอม ิวเตอร์อจั ริย  

 ด้ กนามา ั นาเ อ่ ช้งาน นเชิง าณิชย์แล้ว ตดิตัง้ น รุกิจ
ดแลสขุ า  องเ ี่ยว รวม ัง้การเงิน แล กาลงัก้าวมาส รุกิจค้าปลีก 
เ ่อชวย ้เจ้าของ ุรกิจรับ ราบข้อมลของลกค้า ด้ นเวลาอนัรวดเร็ว 
แล มีปริมาณมาก

้ค้าปลีกด้านโ รคมนาคม นองัก ษ เร่ิมต้น ดลองร บบ    
ี่ ั นาโดย   ึง่มีราก านมาจากร บบ  นัน่เอง  โดยมี

การตดิตัง้ ้ ช้งาน านสมาร์ โ น ด้  เ อ่สนองตอบตอความ งึ อ จ
ของลกค้า โดย นกังานปร จาร้านสามาร ด รอเขียนคาสัง่งาย   

ีเ่ป็นคา ามจากลกค้าลง ปยงั  ดงักลาว  เ อ่รอรับคาตอบ น นั ี 
านการปร มวลจากข้อมล ัง้ มดของ รุกิจ แล นกังานสามาร ้

ความคิดเ ็นเก่ียวกบัคาตอบ ี่ ด้รับจาก  เ ่อนาตรวจสอบแล
ปรับปรุงตอ ป รอ  ปร เ  แน นาสตรอา าร  ี่สามาร ้
คาแน นาเก่ียวกบัอา ารเย็น ด้ ตวัโปรแกรมนีจ้ บนั ึกข้อจากดั น
การกินอา ารต้อง ้าม รอ ี่ช่นชอบ รวม ัง้สิ่ง ี่เคย อ้จากร้านขาย
ของชา นรอบ 2 สปัดา ์ ี่ านมา จากนัน้สามาร นามา สม สานจน
กลายเป็นเมนอา ารสดุ ิเ ษ 

แนวโน้ม มนี ้ ม ด้ า ้ลกค้าจบัจาย ช้เงินเ ิม่ขึน้ แตเป็นการชวยเ ลอ 
ลกค้า ้ ด้สิ่ง ี่สน จอยางแ ้จริง แล นขณ เดียวกนั เจ้าของ ุรกิจ 
ยงั ด้ข้อมลอีกมากมายวาลกค้าแตล รายกาลงัสน จเร่องอ รด้วย 
้ ค้าปลีกต้องตีโจ ย์เก่ียวกับกร แสข้อมล วกนี ้ ้ แตก การ ช้

ปร โยชน์จาก   จ ชวยสร้างความสัม ัน ์กับ
ลกค้า ้แนนแ ้ นแล งายดายขึน้ การลวงร้ ึงความร้สึกนึกคิดของ 
้บริโ ค อเป็นความสาเร็จ ปแล้วคร่ึง นึง่  แล ากเลอก ช้เคร่องมอ 
ี่ กต้องด้วย ก็จ สามาร ปร กนัการแขงขนั นตลาด ด้วาจ ด้รับ

ชยัชน อยางปลอด ยัแล มัน่คงยัง่ยน  
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ดวยสาเกญ่ีปนุเปนสนิคาท่ีมรีาคาแพงและ
มักจะถูกปลอมแปลงอยูเสมอ จนทําให 
ผู ผลิตเสื่อมเสียชื่อเสียงและยอดขาย 
ลดลง ดานผูบริโภคก็ไดรับสินคาท่ีไมมี
คณุภาพ ซึง่ปญหามกัเกดิจากการทีเ่ราไม
สามารถตดิตามสนิคาในระหวางการขนสง
จากผูผลติจนถึงมอืผูบรโิภคได   ทําใหการ
ปลอมแปลงมกัเกิดขึน้ระหวางกระบวนการ
ขนสงนีเ่อง

ดงัน้ัน ในโครงการน้ีจงึไดศึกษาซพัพลายเชน 
ของสาเกญ่ีปนุ ตัง้แตการสงออกสาเกจาก
ผูผลติในประเทศญ่ีปนุมาจนถึงรานอาหาร
ในประเทศไทย และมกีารนําระบบ EPCIS 
(Electronic Product Code Information 
Services) ซึ่งเปนที่เก็บขอมูลท่ีใชวิธี
ประมวลผลแบบกลุ มเม หรือคลาวน 
(Cloud computing) มาใชงาน เพ่ือใหผูที่

Visibility Verification of 
Japanese Sake 
Supply Chain

20 GS1 Thailand October-December 2015

เก่ียวของทุก ายในซัพพลายเชน
สามารถบันทึกและเขาถึงขอมูล
การเคลื่อนที่ของสาเกญ่ีปุนได
แบบเรียลไทม โดยจะติด EPC 
tag (RFID tag) เอาไวทีข่วดสาเก   
ทุกขวดกอนจะถูกขนสงออกจาก
แหลงผลติ

ขั้นตอนการขนสงจะเริ่มจากการ
อานขอมูลจาก EPC tag ของขวดสาเก 
เมื่อสาเกเคลื่อนที่มาถึงจุดใดจุดหนึ่งใน
สายซัพพลายเชน ขอมูลที่อานไดจะถูก 
ส งไปยังเครื่องเซิร  เวอร  เ พ่ือยืนยัน 
ตัวตนและตําแหนงของสาเก หากระบบ
ไมสามารถระบุตัวตนสาเกขวดใดได 
สาเกขวดนั้นจะถูกมองวาเปนของปลอม 
และหากมีการเปด าขวดสาเกจนทําให  
EPC tag ถกูทําลาย  ตวั Tag อจัฉรยิะท่ีใช 

จะไมสงขอมูลปกติไปที่ระบบ แตมันจะ
สงขอมูลไปแจงระบบวาตัวมันเองถูก
ทาํลาย ซึง่วิธีนีช้วยปองกันการปลอมสาเก
จากการเปดขวดสาเกและเติมของปลอม
ลงไปได เปนการสรางความมั่นใจใหแก 
ผูบรโิภคเพ่ิมขึน้เปนสองเทา ซึง่ในงานเปด
ตัวครั้งนี้ไดมีการนําเสนอขั้นตอนของการ
ทดสอบเทคโนโลยี isi ilit  eri cation 
ดังกลาว ดังนี้
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นานาชาตินาริตะ ซึ่ง EPC Tag จะถูกอาน 
อีกครั้ ง  เ พ่ือเก็บข อมูลตําแหนงท่ีตั้ ง  
วัน-เวลาที่สงสินคาออก และสงขอมูลไป
ยังเครื่องเซิร เวอร

 า นาย
เ มื่ อ สิ น ค  า เ ดิ น ท า ง ม า ถึ ง ส น า ม บิ น
สุวรรณภูมิ ผูจัดจําหนายในประเทศไทย
จะไปรับสินค าและขนสงไปเก็บไว  ท่ี
คลังสินคาของบริษัทตนเอง EPC Tag  
จะถูกอานเพ่ือเก็บขอมูลตําแหนงที่ตั้ง 
วัน-เวลาที่จัดเก็บสินคา รวมถึงอุณหภูมิ 
ซึง่ขอมลูท้ังหมดจะถูกสงไปเก็บไวท่ีเครือ่ง
เซิร เวอรเชนกัน

นต นการท ท โนโลย 
 

 โร าน ลิต า ก 
ขวดสาเกจะถูกปดผนึกดวย EPC Tag  
ที่ งอยู ใน าขวด กอนจะถูกบรรจุลง
กลองรายชิ้น และใสลงในกลองลูก ูกท่ี
มีตัววัดอุณหภูมิติดอยู ระหวางการขนสง   
EPC Tag บนกลองลูก ูกจะเชื่อมโยง 
ไปยัง EPC Tag บนขวดแตละใบท่ีอยู 
ภายในเพ่ือระบุจํานวนบนใบสงของ 
โดยข อมูลที่อ านได จาก tag ได แก  
ตําแหนงท่ีตั้ง วัน-เวลาที่ส งสินคา ซึ่ง 
จะถูกสงไปยังเครื่องเซิร  เวอรท่ีใชวิธี
ประมวลผลแบบคลาวน

 

 น  ร ิน า า ล
สาเกทีอ่อกจากโรงงานผลติจะถูกสงไปยัง
คลังสินคาใกลสนามบินนานาชาตินาริตะ  
เมื่อสาเกเดินทางมาถึงคลัง จะมีการอาน 
EPC Tag บนกลองลกู กูดานนอกเพ่ือเก็บ
ขอมลูตําแหนงท่ีต้ัง วัน-เวลาทีรั่บสนิคาเขา 
และสงขอมูลนั้นไปยังเคร่ืองเซิร เวอร  
ซึง่ในการทดสอบไดมกีารเปดกลองลกู กู
บางกลองและทําลาย EPC tag โดยการ
เปด าขวดบางขวดกอนจะสงไปตามปกติ 
เพื่อเปนการทดสอบระบบเพิ่ม

น  ิน า ก าก ล
หลงัจากไดรบัการยืนยันจากผูขนสงสนิคา
ไปยังประเทศไทยและไดรับใบตราสง
สินคาทางอากาศเรียบรอย สาเกจะถูก
ส งออกจากคลังสินค าใกล สนามบิน 

 ราน า าร ราน าปลก ละ รโิ
นอกจาก EPC tag แลว บนขวดแตละใบ
จะมีสัญลักษณ R code ติดบนฉลาก
ดวย เมื่อผู บริโภคใชสมารทโ นหรือ
แท็บเล็ตสแกนสัญลักษณน้ี จะสามารถ
เขาถึงหนาเวบ็ไซตท่ีมขีอมลูของซพัพลาย
เชนสาเกขวดนั้น  ได และมีลิงคไปหนา 
Face oo  ของโรงงานผลิตสาเกเพ่ือให 
ผูบริโภคสงคําติชมใหแกผูผลิตได  
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Liverpool
จากคราวที่แลวเราไดพูดถึงเรื่องหาง Liverpool ที่ไดเริ่มเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
เทคโนโลย ีEPC/RFID ทีเ่ปนมาตรฐานของ GS1 ในการนาํมาดาํเนนิการจดัการกระบวนการ
ซัพพลายเชนใหเหมาะสม โดยเริ่มจากโมเดลทดสอบ เพื่อตรวจสอบความแมนยําในการอาน
กลองพลาสติกจํานวน 100 กลองโดยใชเทคโนโลยี EPC/RFID ในสวนตางๆ อาทิเชน 
Reception Consolidation Dispatch สําหรับฉบับนี้ เราจะมาตอกันในเรื่องของ 
การติดแท็กในระดับรายสินคา ที่มีการนําเทคโนโลยี EPC/RFID เขามาใชในรานคา รวมถึง
ความสําเร็จและประโยชนที่จะไดรับ

แปลและเรียบเรียงโดย : นิติพัฒน์ เนียรมงคงรัตน
ที่มา : GS1 Germany

Large Retailer in Mexico Improves
its Supply Chain with EPC/RFID (Part 2)

GS1 Thailand October - December 2015
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การติดแทก นร ดับรายสินคา
นปี 2  ้าง  ด้เร่ิม ดสอบการตดิแ ก็  นร ดบั

รายสินค้า ึง่มาจาก ้ ลิต แล ปร เ ของสินค้า ี่ ลาก ลาย เ ียง 
 ปีตอมา บริษั ด้ขยายการ ช้งาน จาก  ป งึ  ของ น้ ี่ าย น
นย์กร จายสนิค้า จาก 2 ปยงั  รายของ ้ ลติสนิค้าแล วตั ดุบิ 

แล จาก 2 ปยงั  แ งของ ้างสรร สินค้า โดยปร เ สินค้า ลกั 
ี่นาแ ก็  เข้ามาปร ยกุต์ ช้ ณ วนันี ้ปร กอบ ปด้วย เสอ้ ้า  

สิง่ อ แล ้าลนิิน

ขณ ี่สินค้าเคล่อน ี่จากจดุรับสินค้า ปยงัจดุสงสินค้า ี่มีการ ช้แ ็ก 
 ติดแบบร ดับรายสินค้า า ้ เกิดข้อมลอันมีคาตอ ้าง 

 นการจดัการการ ลเวียนของสินค้า ด้ดีขึน้ ตลอดจนการ
จดัสงสนิค้า ปยงั ้างร้าน ด้อยาง กต้อง ณ ปัจจบุนั นย์กร จายสนิค้า 

 ด้รองรับจดุอานสญัญาณ  งึ  จดุ กร จายตวัอย 
าย น นย์กร จายสนิค้าตามบริเวณตาง  ดงันี ้

  จดุอานสญัญาณ  จานวน  จดุ าย นจดุรับสนิค้าแบบ  
   ี่ ช้บรรจุ ณั ์ ี่เป็นมาตร าน ึง่จ ติดแ ็ก  แบบ 
  นากลบัมา ช้ า้ ด้เ ่อตรวจสอบสนิค้าร ดบัรายการสนิค้า
  จดุอานสญัญาณ  จานวน  จดุ าย นจดุรับสนิค้าแบบ  
   ี่ ช้บรรจุ ณั ์แบบกลองลก ก เ ่อบรรจสุนิค้า ี่แตก กั ด้  
  รอสนิค้า ี่มีลกัษณ ิเ ษ ึง่จ ติดแ ก็  แบบ ช้แล้ว ิง้เ ่อ 
  ตรวจสอบกลองสนิค้าวาเป็นของร้านเดียวกนัแล ร้อมขนสง

Item-Level Tagging 
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เทค น ลยี D ไดเปลี่ยนขันตอนการทางานของร บบคาปลีก อีกทังยังสามาร ปร ยุกต์การ ชงานที่
ก่อปร ยชน์อื่น  เหนือความคาดหมาย ากตอนเริ่มของ ครงการ

  จดุอานสญัญาณ  จานวน  จดุ นจดุรวมสินค้าแบบ  
   เ อ่ตรวจสอบกลองสนิค้าวาเป็นของร้านเดียวกนัแล ร้อม 
  ขนสง
  จดุอานสญัญาณ  จานวน 2 จดุ นจดุรวมสินค้าแบบ  
   เ อ่ตรวจสอบกลองสนิค้าวาเป็นของร้านเดียวกนั แล ร้อมขนสง
  จุดอานสญัญาณ  จานวน 2 จุด นจุดขนสงสินค้า  
  เ ่อตรวจสอบวา าเล สินค้านัน้ กสง ปยัง างออกสินค้า ี ่
  กต้อง รอ ม

การนาเทค น ลยี D เขามา ช นรานคา
ณ วนันี ้ ้ าง  จานวน  แ ง ด้รับปร โยชน์จากการ ช้
เ คโนโลยี  นขัน้ตอนการป ิบตัิงาน โดยเ า อยางย่ิง
นเร่องของการจัดการสตอกสินค้า อีก ัง้ยังมีเคร่องอานสัญญาณ 

 แบบ ก าจานวน 2  เคร่องปร จาร้านค้าตาง  เ ่อ
รองรับนวตักรรม ี่จ ยกร ดบัลกค้าของ ้าง  ้ มีชวงเวลา น 
การจับจายสินค้าเ มอนมีชัน้วางสินค้าแล จุดชาร สินค้าอัจ ริย  

      จาก นสวนของสินค้า ี่ ก 
ตดิแ ก็   แล ้าย ีส่ดุ สา รับความคบ น้า ี่ ้าง  
กาลงัดาเนินการอย คอ การ ช้เ คโนโลยี  กบัสนิค้าปร เ อ่นด้วย  

  2           
               
 
  2          

         

 D to t e tore  
          

        
   2         
       

         
          

          
         

   

D คืออ ไร
 รอ    คอ เ คโนโลยีการจบัข้อมลแบบอตัโนมตัโิดย ช้คล่นวิ ย ุ ึง่มีคณุสมบตัริ บวุตั  ุส าน ี่ แล

สิง่อ่น ด้อยางดีเย่ียม เ คโนโลยี  นัน้มีความสามาร นการร บวุตั ุ ด้มากกวา  อยาง ด้ ร้อมกนั แล โดยสวนมาก มจาเป็นต้อง
มีการ ช้แรงงานคน นการส่อสาร แล สามาร อาน านสิง่กีดขวาง ด้ ึง่คณุสมบตันีิจ้ ยกร ดบัปร สิ ิ า นขัน้ตอนสาคญั าง รุกิจ

 คืออ ไร
 รอ    คอ แ บป้ายบอกข้อมลอิเลก็ รอนิกส์ ี่บรรจขุ้อมลจาเ า ี่เรียกวา ® รอ   

  ® ึง่ร บจุาเ า ป ึงวตั ชิุน้นัน้ ด้ ย่ิง ปกวานัน้ ยงัสามาร เช่อมโยง ป ึงข้อมล ี่เก่ียวข้องของสินค้าชิน้นัน้โดย 
มจากดัเวลา ัง้ข้อมล ี่อย าย นรวม ป งึส าน ี่ของสนิค้า ณ ขณ นัน้ แล ข้อมลอยางล เอียด นเร่องของขนาดสนิค้า วนั ี่ตาง  แ ลง
ลติสนิค้า แล วนั มดอาย ุเป็นต้น

มาตร าน G  ที่นามา ชงาน
มีการนา  ึง่เป็นมาตร านของ  มา ช้เ ่อร บสุนิค้าร ดบัรายชิน้ อีก ัง้ การนา  รอ     
เ ่อร บุ นวยการขนสงสนิค้า เชน าเล  แล การนา  รอ     เ ่อร บสุนิ รั ย์ ี่สามาร นากลบั
มา ช้ ม ด้ รอเป็นสนิ รั ย์ ี่ ช้แล้ว ิง้ เชน กลองกร ดาษ เป็นต้น

 a ier Mende  ru illo
o i ti  enior Mana er  Dynami  e on e  i er ool

                  วัต ุปร สงค์

 พั นำ วำม ั นในกำร หนสิน ำตลอ กร บวนกำร ัพพลำย น

 ล วำม ิ พลำ ในกำรส่งพำ ลท หรอกล่องสิน ำที่ กิ ำก วำม ิ พลำ
  ในกำรบรร สิน ำ หรอ วำม ิ พลำ ในกำรร บปลำยทำงของสิน ำ

 พิ่ม วำมแม่นย�ำในกำรนับสตอกสิน ำ

 ล ปริมำณสิน ำที่ขำ  หรอ กิน อัน น่องมำ ำกกล่องพลำสติก
   ที่บรร สิน ำ หรอ ำ น อ่น

 พิ่ม วำมรว รวในกำรนับสตอกสิน ำ

 ล ตนทนที่ กิ ำก วำม ขำใ ิ ในกำรส่งสิน ำ

ความสาเร แล ปร ยชน์
    ผลที่ไดรับ
 สำมำร มอง หนสิน ำตังแต่ ลังสิน ำ น งรำน ำปลำยทำง ั น  ปอร์ นต์

 ล วำม ิ พลำ ในกำรขนส่ง ง  ปอร์ นต์

 พิ่ม วำมแม่นย�ำในกำรนับสตอกสิน ำ ง  ปอร์ นต์ ำก ิม  ปอร์ นต์

 ล วำม ิ พลำ ร่องปริมำณสิน ำ ง  ปอร์ นต์

 พิ่ม วำมรว รวในกำรนับสตอกสิน ำ ำก ิม  รำยกำรสิน ำ ปน  รำยกำร
   สิน ำต่อ  ั่ว มงกำรท�ำงำน

 ล วำม ิ พลำ ในกำรท�ำงำน ยรวม ำก ิม  ปอร์ นต์ ปน  ปอร์ นต์
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วารสารสถาบันรหัสสากล

  i  a re o ni ed lo al tandard  i  ena le  u  to are information it  u lier  
in a tran arent ay and to ta e ad anta e of t e riti al ma  t i  tandard i  eneratin  

เชน เคร่อง ช้ ้ า าย นบ้าน เ อร์นิเจอร์ เคร่องครัว แล อ่น  อีก
มากมาย บ สรุปแล สิง่ ี่ ด้จากการ ดสอบ นครัง้นี ้
  การดาเนินการ ีล ขัน้ตอน า ้ ้ าง  นัน้ ด้เรียนร้การ 
  ลดคา ช้จาย นการลง นุโดยรวม  ลด ลกร บ นการดาเนินการ  
  แล สร้างปร โยชน์ นร ย สัน้
  การ ช้มาตร าน  จ ชวย ้ ้าง  แบงปันข้อมลกบั 
  ้ ลิตสินค้าแล วตั ุดิบ ด้อยาง ลุปรุโปรง แล มมีรอยตอ น 
  การแปลงสญัลกัษณ์บาร์โค้ด ปเป็นเ คโนโลยี 
  นขณ นี ้ ้ ลิตสินค้าแล วตั ดุิบ ้กบั ้าง  สามาร  
  เ น็สนิค้าของ วกเขา ด้อยางชดัเจนเสมอน วกเขา ด้เดิน าง าน 
  กร บวนการตาง  ตลอด ั ลายเชนเอง ึง่สิ่งนี ้ ด้สร้างมลคา ้ 
  กบักร บวนการอ่น  ด้วย เชน การวางบลิ แล สวนงานลกค้าสมั นั ์

ขอมูลเพิ่มเติม 
สา รับ ้สน จ กึษาเ ิม่เตมิเก่ียวกบัความสาเร็จ นโครงการนี ้
สามาร สอบ าม ด้ ี ่
สา รับ ้สน จ กึษาเ ิม่เตมิเก่ียวกบัมาตร าน  
นอตุสา กรรมค้าปลกีเสอ้ ้า แล เคร่องนงุ ม สามาร สอบ าม ด้ ี่

   รอตดิตอส าบนัร สัสากล 

at i  D
                  

                     
            

at i  
                    

® ®                
                    

   

G  tandard  ed
             
              
             

on lu ion  and e on  earned 
         
            
          
            
           
      
            
             
          

or more information 
       

    
          

        
    

 a ier Mende  ru illo
o i ti  enior Mana er  Dynami  e on e  i er ool

                  วัต ุปร สงค์

 Im ro e rod t isi i it  a on  t e s  ain

 De rease ase and a et e e  s i in  errors re ated to ontent or fina  destination

• Increase inventory accuracy

• Decrease the quantities of missing and surplus products 

  asso iated it  asti  ases or ontainers

 In rease s eed of ta in  in entor

 De rease osts asso iated it  erroneo s de i eries

ie ement and enefit
    ผลที่ไดรับ
  er ent rod t isi i it  from distri tion entre to store

  er ent de rease in s i in  errors

 In reased in entor  a ra  from  er ent to o er  er ent

 De reased onso idation erroes   er ent

 In reased in entot  a a it  from  to  rod ts er man o r

 De reaesd tota  o erationa  errors from  er ent to  er ent

GS1 Thailand October - December 2015

024-027 Aw_Case Study_v4 Edit 3.indd   27 11/2/2558 BE   2:10 PM



28

By Claire Swedberg
Tags: Retail, Apparel

Thailand Newsletter RFID CORNER

GS1 Thailand October-December 2015

unich Sports ไมเพียงแคตองการจะลดเวลาท่ีลูกคาตองรอ  
แตยังตองการชวยใหพนักงานจดจอกับการขายสินคา มากกวาท่ีจะ
ใหพวกเขาเสียเวลาไปคนหาสินคาท่ีหมดสต็อกจากหองเก็บสินคา
หลังรานไปแลว ดวย AdvanLoo  รองเทาแตละขางที่อยูบนชั้นวาง
จะมีปาย EPC Gen  RFID แบบแพสซิ บนยานคลื่นความถ่ีสูงย่ิง 
( F) ติดอยูบริเวณพ้ืนดานในและพ้ืนสวนกลางของสนรองเทา 
ในปจจุบัน unich Sports ใชปาย Smartrac We  เมื่อลูกคา
หยิบรองเทาที่สนใจและถือมันไวในระยะไมก่ี ุตจากหนาจอสัมผัส
จอแสดงผลดังกลาวจะอานรหัสปายน้ัน De Porrata-Doria กลาววา 

eonn ทําตัวอาน RFID เอง ดวยโมดูล Thing agic แบบ uilt-in 
และชิปตัวอาน Impin

ซอ ตแวร AdvanLoo  ที่รู จักกันนาม AdvanCloud จะอยูบน
เซิร  เวอร และจัดการข อมูลเก่ียวกับรหัสของแตละปายและ
สินคาคงคลังในหองเก็บสินคาหลังราน ขอมูลหองเก็บสินคาได

unich Sports wanted not onl  to spare customers from 
such waits  ut also to help its staff focus on selling  
footwear  rather than having them waste time searching 
through ac -room shelves for out-of-stoc  shoes. With 
AdvanLoo  each shoe on displa  has a passive EPC Gen 

 F RFID tag attached to it etween the insole and the 
midsole  at the shoe’s heel. unich Sports is currentl  using 
Smartrac We  tags. When a customer pic s up a shoe of 
interest and carries it to within a few feet of the AdvanLoo  
interactive displa  the device reads the tag ID. eonn 
ma es its own RFID reader  De Porrata-Doria sa s  with 
a uilt-in Thing agic module and an Impin  reader chip.

The AdvanLoo  software  nown as AdvanCloud  resides on a 
hosted server and manages data a out each tag ID  as well as 
the ac -room inventor . The ac -room data is received from 

unich Sports’ e isting point-of-sale (POS) software  provided 
 Gescode  which integrated the AdvanCloud software into the 

POS s stem. The AdvanLoo  software lin s the shoe’s tag ID 
with an image of that product  displa ing it on the touchscreen. 

RFID Jogs Customer Interest at 
Munich Sports Shoe Store

(Part 2/2)
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   บ ค า โ ย  Claire Swedberg
    P   ปลโ ย  กรกมล ภ ทรัพยมง ล

     เรียบเรียงโ ย  ายวิชาการ
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It also provides a host of options  such as a listing of si es for 
that product  as well as other colors and similar shoes that might 

e of interest. Customers can use the touchscreen to select 
the option the  would li e  such as a speci c si e and color 
of a particular shoe model. The s stem then identi es whether 
that product is availa le in the ac  room  ased on data in the 
Gescode software indicating what is eing sold. If it is availa le  
the shopper can use the touchscreen to re uest that shoe   
sending a message to the store’s staff.

The AdvanCloud software also provides additional options to 
customers who ma  want to share their shopping e perience 
with others  or store it for future reference. The  can either 
e-mail themselves information a out that shoe  t ping in an 
e-mail address  or share it on social media-either Face oo  
Twitter or Google .

The solution not onl  aims to oost sales  ma ing it easier 
for shoppers to nd the items the  are loo ing for  and   
presenting ideas for other purchases  ut it also has a secondar  

วารสารสถาบันรหัสสากล
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มาจากซอ ตแวร ณ จุดขาย (POS) ของ unich Sports ที่มีอยู  
ซึ่ง Gescode ชวยผนวกซอ ตแวร AdvanCloud กับระบบ POS 
ซอ ตแวร AdvanLoo  เชื่อมขอมูลปายของรองเทากับรูปภาพ
ของสินคา แลวแสดงผลบนหนาจอสัมผัส นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือก
ตาง  เชน รายการขนาดของผลิตภัณ นั้น เชนเดียวกับสีอื่น  และ
รองเทาท่ีคลายกันซึ่งอาจจะเปนที่สนใจ ลูกคาสามารถใชหนาจอ
สัมผัสเพ่ือเลือกสิ่งที่พวกเขาตองการ จากนั้นระบบจะตรวจสอบวา
มีสินคาท่ีตองการในหองเก็บสินคาหลังรานหรือไม บนพ้ืนฐานของ
ขอมูลในซอ ตแวร Gescode ที่ใหขอมูลวาอะไรบางถูกขายออกไป 
ถามีสินคาชิ้นนั้น นักชอปสามารถใชหนาจอสัมผัสเพ่ือขอรองเทา 
ท่ีตองการ โดยการสงขอความไปยังพนักงานราน

ซอ ตแวร AdvanCloud ยังมีตัวเลือกเพ่ิมเติมใหกับลูกคาที่อยาก
จะแชรประสบการณการชอปป งของพวกเขาใหผู อื่นเพ่ือเก็บไว
อางอิงในอนาคต พวกเขาสามารถสงอีเมลหาตัวเองเก่ียวกับขอมูล
รองเทาเหลาน้ันโดยการพิมพท่ีอยูอีเมลหรือแชรผานโซเชียลมีเดีย 
เชน Face oo  Twitter หรือ Google

De Porrata-Doria กลาววา โซลูชั่นนี้ไมเพียงตั้งเปาหมายท่ีจะ
เพ่ิมยอดขายดวยการเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับผู ซื้อที่จะ
คนหารายการสินคาท่ีพวกเขาตองการได รวมถึงการเสนอแนวคิด
การซื้อสินคาอื่น นอกเหนือจากน้ันก็ยังมีประโยชนรองลงมา  
คือ เปนระบบที่รวบรวมขอมูลในอดีตซึ่งทําใหทางรานรูวาสินคา
ชิ้นไหนที่ลูกคาสนใจมากท่ีสุด หากไมมีระบบดังกลาว รานคา
จะรู แคจํานวนของสินคาท่ีเฉพาะเจาะจงน้ันขายไปเทาไร แต 
ไมทราบความถ่ีท่ีลูกคาดูรายการนั้น ดวยขอมูลจาก AdvanLoo   
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ene t  De Porrata-Doria reports  The s stem collects historical 
data so that the store nows which items are of most interest 
to shoppers. Without such a s stem in place  a store currentl  
nows onl  how man  of a particular product is sold  ut not 

how often customers viewed that item. With the AdvanLoo  data  
the store can determine that a speci c item is of great interest 

ut is not eing purchased  and can then research wh  and 
potentiall  ma e that product more desira le. For instance  the 
item might e priced too high  or the most popular si es might 

e unavaila le.

Because the software is cloud- ased  it can e accessed  a 
retailer’s managers so that the  can  for e ample  determine what 
products are of greatest interest at which locations. anagement 
can also update the content whenever a new collection of 
shoes is released.

The AdvanLoo  s stem has also een installed at a Barcelona 
clothing store operated  Ro erto erino  which adopted 

eonn’s Advan irror two ears ago (see Ro erto erino Store 
Allows Shoppers to Wear Garments irtuall ). The store continues  
to use the Advan irror  De Porrata-Doria sa s  to ena le 
customers to see an image of themselves wearing apparel the  
li e. ac ets  pants  louses and other garments each come 
with an attached RFID tag. When a shopper ta es a garment 
to the AdvanLoo  touchscreen  the reader captures its ID 
num er and lin s that item to an image of a model wearing it. 
The s stem also allows the shopper to view that garment with 
other availa le items  such as a louse with pants or a s irt. If 
interested in that ensem le  the shopper can then re uest help 
from a salesperson to nd those clothes so that he or she can 

tr  them on together.

unich Sports ne t intends 
to egin using the RFID tags 
to trac  inventor  as well as 
to speed purchases at the 
point of sale. “We plan to 
install AdvanLoo  in other 
stores ” Berneda states. 
“We trul  elieve that its 
use can give us numerous 
advantages in different  
departments-and  in the ne t 
ears  we will e attentive 

to  new deve lopments 
emerging in this area.” 

รานคาสามารถประเมินไดวาสินคาใดเปนท่ีนาสนใจแตไมไดซื้อ 
จากนั้นจะสามารถเสาะหาสาเหตุไดและอาจทําใหสินคาน้ันเปน
ท่ีตองการมากข้ึน ยกตัวอยางเชน สินคาอาจมีราคาสูงเกินไปหรือ
ขนาดรองเทาที่เปนท่ีนิยมมากที่สุดอาจจะไมมีใหเลือก

ดวยเหตุผลที่ซอ ตแวร นั้นทํางานอยู บนการประมวลผลแบบ 
กลุมเม จึงสามารถเขาถึงไดตลอด โดยผูคาปลีกสามารถตรวจสอบ 
วาผลิตภัณ ใดที่ได รับความสนใจมากที่สุดท่ีร านใด เปนตน  

ายบริหารยังสามารถปรับปรุงเน้ือหา โดยเมื่อใดก็ตามท่ีคอลเล็กชั่น
ใหมของรองเทาปลอยออกมาไดดวย

ระบบ AdvanLoo  ยังไดรับการติดตั้งที่รานขายเสื้อผาบารเซโลนา
ซึ่ง Ro erto erino นา Advan irror ของ eonn มาใชเปนเวลา 

 ปแลว (จากบทความ Ro erto erino Store Allows Shoppers 
to Wear Garments irtuall ) De Porrata-Doria กลาววา รานคา 
ยังคงใช Advan irror เพ่ือใหลูกคาเห็นภาพตัวเองใสเสื้อผาท่ี 
พวกเขาตองการ โดยแจ็คเก็ต กางเกง เสื้อเชิ้ตสตรี และเสื้อผาอื่น  
ในแตละชิ้นมาพรอมกับปาย RFID เมื่อผูซื้อนําเสื้อผาไปท่ีหนาจอ
สัมผัส AdvanLoo  ตัวอานจะทําการอานหมายเลขประจําตัวสินคา
แลวเชื่อมโยงไปหารูปภาพของนางแบบที่กําลังสวมใสเสื้อผาเหลา 
นั้นอยู ระบบน้ียังชวยใหนักชอปเห็นเสื้อผาที่หยิบมาพรอมกับเสื้อผา
อื่น  ที่มีอยูในสต็อก เชน เสื้อเชิ้ตสตรีกับกางเกงหรือกระโปรง ถาหาก
สนใจท้ังหมด ผูซื้อสามารถขอใหพนักงานในรานหาเสื้อผาที่พวกเขา
สามารถลองสวมใสไดพรอมกัน

unich Sports ต้ังใจเริ่มใชปาย RFID ในการติดตามสินคาคงคลัง 
พรอมท้ังเพ่ิมความรวดเร็วในการซื้อสินคา ณ จุดขาย โดย Berneda 
แถลงวา “เราวางแผนที่จะติดตั้ง AdvanLoo  กับสาขาอื่น เราเชื่อมั่น 
วาการใชงานสิ่งเหลานี้สามารถสรางความไดเปรียบนานัปการใน
หนวยงานตาง  ได และในปถัดไปเราจะใสใจกับการพัฒนาสิ่งใหม
ท่ีเกิดขึ้นจากสิ่งนี้” 

GS1 Thailand October-December 2015

   บ ค า โ ย  Claire Swedberg
    P   ปลโ ย  กรกมล ภ ทรัพยมง ล

     เรียบเรียงโ ย  ายวิชาการ
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เม่ือ ันศกรท่ี 1  กันยายน  
ส าบันรหัสสากล ด ัดงานประชมให 
สามั ประ าป  ณ หอง ูปเตอร 
อาคารชาเลนเ อร อมิแ ค เมอืงทองธานี 
โดยมี ัต ประสงคเ ื่อสรางค าม รอม
ให ู ประกอบการ ทยเขาสูเศรษฐกิ ยค
ดิ ทัิลด ยการประยกตใชมาตรฐานสากล 
GS1 ซึง่มี ูเขาร มประชมเปน าน นมาก 
อีกท้ังยังมีหน ยงานท่ีมาร มเปดโตะ
ประชาสัม ันธอีก  หน ยงาน โดย
งานน้ี ดรับการสนับสนน ากสานักงาน

ั นาธรกรรมทาง อิ เลกทรอนิกส  
องคการมหาชน  และสานักงานสงเสริม
อตสาหกรรมซอ ตแ รแหงชาติ 

ภำยในงำนมีกำรแสดงปำฐกถำหัวข้อ 
“เศรษฐกิจดิจิทัลในภำคอุตสำหกรรม” โดย 
ดร.ส�ำรำญ  ภูอนันตำนนท์ ที่ปรึกษำรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สือ่สำร ซึง่ท่ำนได้กล่ำวถึงและให้ควำมส�ำคญั
กับค�ำว่ำ Digital Econom  (DE)  ซึง่ค�ำนีท่ี้ผ่ำน
มำได้ถูกกระตุ้นโดย มรว.ปรีดิยำธร เทวกุล
ภำยใต้รฐับำลของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ
ที่ต ้องกำรให้ค�ำนี้ เป ็นกลไกในกำรสร ้ำง

roductivit  ของประเทศอย่ำงยั่งยืน
ทัง้นี ้จำกแนวทำงของรฐับำล โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ท่ีได้ตระหนักเห็นถึงควำมส�ำคัญ 
จึงมีแผนป ิบัติกำรซึ่งแบ่งได้เป็น 5 ด้ำน คือ 
1) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ซึ่งก็คือ ard Infra-
structure  2) กฎหมำยท่ีเก่ียวกับกำรประกอบ
ธุรกิจด้ำน DE ท่ีมีคุณภำพและสร้ำงควำม
มั่นใจกับผู้ท่ีจะน�ำไปใช้ประโยชน์ 3) ข้อมูล
ท่ีสนับสนุนจำกภำครัฐบำล ซึ่งรัฐบำลมอง
ว่ำถ้ำมีข้อมูลใดๆ ในเบื้องต้นที่จะสำมำรถ
เปดเผยได้เป็น Open data และกำรพัฒนำ
ด้ำน Data Integration กำรเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน ) กำรสนับสนุนให้เกิด
ธุรกรรมทำงเศรษฐกิจ โดยจะต้องได้รับควำม
ร่วมมอืจำกสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย กลุ่มต่ำงๆ 

GS1 Society วารสารสถาบันรหัสสากล

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
การปร ชุม หญ่สามัญปร าป 

 “เตรียมพรอมผูประกอบการไทยสูเศรษฐกิจดิจิทัลดวยมาตรฐานสากล GS1”

ในกำรพัฒนำด้ำน DE ให้เข้ำถึงประชำชนได้
มำกยิ่งขึ้น 5) กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่
สังคมและสร้ำงควำมปลอดภัย

โดยเทคโนโลยี  ะนา ปใชกับ
กลมคน  ระดับดังนี้  
1  ระดับชมชน เรำจะท�ำอย่ำงไรให้ภำค
กำรผลิตมีกำรน�ำผลผลิตจำกชุมชนขึ้นมำ
อยู ่บนเว็บไซต์ โดยกำรคัดสรรผลผลิตที่ดี
เพ่ือท�ำกำรส่งเสรมิต่อไป  

 ระดบั S  ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่อำจจะ
มค่ีำ entrance fee ส�ำหรบักำรน�ำผลติภัณ ์
ขำยในห้ำงสรรพสินค้ำ ซึ่งมีค่ำธรรมเนียมสูง 
จงึต้องท�ำให้ SMEs ตระหนกัถึงกำรใช้ช่องทำง
สือ่ประชำสมัพันธ์ หรอื DE Media ต่ำงๆ เข้ำมำ
ใช้ในกำรพัฒนำธุรกิจของตนเอง  

 ระดับ S  C  กำรเพ่ิมควำม
เข้มแขง็ในธุรกจิปจจบุนั โดยกำรน�ำด้ำน DE 
ไปใช้เป็นเครือ่งมอืกับผูท่ี้เก่ียวข้องใน Suppl
Chain ทัง้ระบบเช่น กำรคย์ีข้อมลูผ่ำนมอืถือ
จำกผูบ้รโิภคมำยังผูค้้ำปลกี

แน ทางท่ีเอือ้ตอการ ั นาดาน  
ในประเทศ ดแก no ledge Transfer กับ
ชำวต่ำงชำติ เพ่ือแลกเปลีย่นควำมรูร้ะหว่ำงกัน 
กำรสร้ำงนักธุรกิจรุ่นใหม่ท่ีมีฐำนควำมรู้ด้ำน 
DE และมศีนูย์กลำงข้อมลูทีส่นับสนนุจำกท้ัง
ภำครฐัและเอกชน

กำรบรรยำย ร่อง “ความพรอมของสินคาบนชั้น
วางสินคา (On Shelf Availability: OSA) สาํคัญ
อยางไรตอผูประกอบการธุรกิจคาปลีก” 

ย ณปวำรณ์ว  ี วิ ยั ษิ  C stomer er i e Dire tor  

ณ กั  ิ ริำวณิ ำนันท์ ro e t Mana er  C stomer 

er i e x e en e บริษัท ยนิลี วอร์ ทย ทร ิง �ำกั

OSA คือกำรมสีนิค้ำพร้อมวำงขำยบนชัน้
วำงสนิค้ำให้กับผูบ้รโิภค โดย ECR Thailand 
ได้ให ้ควำมส�ำคัญในกำรปรับปรุง OSA 
จึงได้จัดตั้งทีมงำน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จำกบริษัทผู้ผลิต และผู้ประกอบกำรค้ำปลีก 

โดยเริ่มจำกท�ำควำมเข้ำใจในวิธีกำรวัด OSA 
ของแต่ละบรษิทั และท�ำควำมเข้ำใจว่ำแต่ละ
บริษัทมีกำรเก็บข้อมูล และวัดผลของ OSA 
อย่ำงไร หลงัจำกน้ันกไ็ด้ท�ำกำรก�ำหนดนิยำม
ของกำรวัด OSA ร่วมกันนั่นก็คือ “กำรไม่มี
สินค้ำบนชั้นวำงเลยแม้แต่ชิ้นเดียว เท่ำกับ 
กำรเกิด OOS (Out of Stock)”

หลงัจำกน้ัน ก็ท�ำกำรพัฒนำวิธีกำรแก้ไข
ปญหำ OOS ร่วมกัน และได้คดิค้น Loss Tree 
หรือกำรตั้งค�ำถำมว่ำท�ำไมถึงไม่มีสินค้ำบน
ชั้นวำงและก�ำหนดมำตรฐำนของ Loss Tree 
ขึน้มำ  จนถงึขัน้ตอนสุดท้ำยทีส่ำมำรถค้นพบ
สำเหตุที่แท้จริงได้ว่ำกำรเกิด OOS หรือกำร
ไม่มีสินค้ำบนชั้นวำงนั้นเกิดขึ้นจำกสำเหตุใด 
ทัง้นี ้ขอยกตวัอย่ำงสำเหตหุนึง่ของ Loss Tree 
หรือกำรไม่มีสินค้ำบนชั้นวำง นั่นคือ

ปกติในร้ำนค้ำปลีก จะมีระบบกำรเก็บ
สต็อคสินค้ำ ในแต่ละสำขำเพ่ือสำมำรถเช็ค
สนิค้ำได้ว่ำมเีหลอืสนิค้ำเท่ำไหร่ ขำยไปเท่ำไหร่ 
และต้องสั่งเ พ่ิมอีกเท ่ำไหร ่  ซึ่งสำมำรถ
ตรวจสอบสินค้ำจำกในระบบสต็อคสินค้ำ 
เทียบกับสินค้ำท่ีอยู่บนชัน้วำง แต่ถ้ำไม่มสีนิค้ำ
หลงเหลือท้ังในระบบและบนชั้นวำงสินค้ำ 
ก็คือสต็อคสินค้ำเป็น  ในทำงตรงกันข้ำม 
ถ้ำในระบบสต็อคแจ้งว่ำไม่มีสินค้ำ แต่บน
ชั้นวำงสินค้ำในสำขำยังคงมีสินค้ำคงเหลือ 
5 หรือ 1  ชิ้น ก็จะต้องตรวจสอบว่ำท�ำไม
ข้อมูลจึงไม่ตรงกัน ซึ่งบำงร้ำนค้ำอำจจะ
ท�ำกำรเก็บสต็อคสินค้ำไว้หลังร้ำน หรือเก็บที่
ชั้นบนสุด หรือที่อื่นๆ  ซึ่งหมำยถึงกำรมีระบบ
สต็อคที่ไม่ดีและมีควำมผิดพลำด  

ทั้งนี้ ECR Thailand ได้ท�ำกำรแบ่งปน
ข้อมูลเก่ียวกับกำรพัฒนำ Loss Tree และ
มำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีสำมำรถน�ำไปปรับใช้กับ
บริษัทอื่นๆ ได้ โดยสำมำรถเข้ำไปดูข้อมูลได้
ทำง Website: .ecrthailand.com  หรือ
ทำง Facebook: ECR Thailand

031-033_Society.indd   31 11/2/2558 BE   2:04 PM



32 GS1 Thailand October-December 2015

Thailand Newsletter GS1 Society

Internet of Things: การเช่ือมโยงทุกส่ิงเขากับ
โลกอินเทอรเน็ตสูยุค Smart Life 
Mr Men  an  o  Dire tor sia a ifi  e troni  

Ind str  I M o a  er i e o a  e troni s 

Ind str

Internet of Things (IoT) กลำยเป็น
หัวข้อท่ีถูกพูดถึงมำกท่ีสุดในด้ำนเทคโนโลยี
ก่อก�ำเนิด (emerging technolog ) จำก
กำรส�ำรวจโดย Gartner โดยกำรประยุกต์ใช ้
IoT สำมำรถเร่งกำรสร้ำงนวัตกรรมท่ีส่งเสริม
กำรป ิบัติกำรและกระชับควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำและระบบโดยรวม (ecos stem) ของ
องค์กรได้

ไอบีเอ็มมองว่ำ IoT ก�ำลังเข ้ำมำมี
บทบำทมำกในทวีปเอเชยี โดยเฉพำะมำเลเซยี 
สิงคโปร์ และประเทศไทย โดย IDC คำดว่ำ 
มลูค่ำตลำดโซลชูัน่ด้ำน IoT ของเอเชยีแปซิ ก
ในป 2 2  จะโตขึ้นถึง 583 พันล้ำนดอลลำร์
สหรฐั อย่ำงไรก็ตำม ไอบเีอม็กลบัพบว่ำ 9  
ของข้อมูลที่เกิดจำก IoT ไม่เคยถูกดักจับเพื่อ
วิเครำะห์และตอบสนอง และ  ของข้อมลู
ข้ำงต้นสูญเสียคุณค่ำไปในเวลำเพียงไม่ก่ี
มิลลิวินำทีหลังจำกมันถูกสร้ำงขึ้นจำก IoT 
เมือ่ถำมว่ำท�ำไมภำคธุรกิจถึงยังไม่ประยุกต์ใช้ 
IoT อย่ำงจริงจัง ก็พบว่ำ 1) มีควำมกังวลใน
เรือ่งมำตรฐำนทียั่งไม่เป็นเอกภำพระดบัสำกล 
เน่ืองด้วยกำรมีหลำยกลุ่มที่พัฒนำมำตรฐำน
กลำงอยู่  2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนว่ำจะ
ได้รบัผลตอบแทนเท่ำไร และ 3) กำรออกแบบ
โมเดลธุรกิจ (business model) ว่ำจะตอบสนอง
ต ่อควำมต้องกำรของผู ้ ใช ้และอุปกรณ์
ทีจ่ะมกีำรเชือ่มโยง (net orking) เป็นจ�ำนวน
มำกได้อย่ำงไร

ไอบเีอม็จงึแนะน�ำว่ำ ต้องมกีำรจดัเก็บสถติิ
เก่ียวกับผู้ใช้งำนและพ ติกรรมของผู้ใช้งำน
(advanced anal tics) กับ IoT เพ่ือให้รู ้
ว่ำอะไรก�ำลังเกิดข้ึน ท�ำไมถึงเกิดสิ่งนั้นขึ้น 
อะไรที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในอนำคต และควร
รับมืออย่ำงไร แต่ท้ังน้ีทั้งนั้นภำคธุรกิจต้อง
พิจำรณำเชงิกลยุทธ์มำกขึน้ โดยต้องค�ำนงึถึง
1) ต้นทุนท่ีไม่สูงมำกนักในกำรสร้ำงและกำร
เชื่อมโยงกับสิ่งอื่น 2) มี งก์ชั่นกำรท�ำงำนดี
ขึ้นหรือมำกกว่ำในปจจุบัน และ 3) ท�ำงำนได้
อย่ำงชำญฉลำดขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งกำรใช้งำน
ง่ำย บนพ้ืนฐำนที่ว่ำ 1) ผู้บริโภคซื้ออุปกรณ์
เพรำะ งก์ชัน่กำรท�ำงำนของอุปกรณ์นัน้ ไม่ได้
ซื้อเพรำะสำมำรถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่นได้ 
2) ROI (Return on Investment) นั้นเกิดจำก
ประสทิธิภำพของอปุกรณ์ และ 3) ยังมโีอกำส
ทำงธุรกิจอีกมำก เพรำะไม่มีผู้เล่นรำยใดมี
อ�ำนำจเหนือตลำด หำกภำคธุรกิจสำมำรถ
ท�ำได้จะสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำอุปกรณ์ IoT ถึง 
2 -5  ดอลลำร์สหรัฐ

 สวนำพิ ษ ร่อง “ธรุกรรมซือ้ขายสนิคาทําไมตอง
อยูในรูปอิเล็กทรอนิกส และผูประกอบการจะตอง
เตรียมตัวอะไรบาง?”

ย ร อรั ำ กตพรหม อ�ำนวยกำรส�ำนักมำตร ำน 

ส�ำนักงำนพั นำ รกรรมทำงอิ ลกทรอนิกส์ อง ์กำร

มหำ น  ณณพง ์ วั  พ กิิ  บริหำรส่วน น ยบำยกำร

�ำร งินในปร ท  ำยน ยบำยร บบกำร �ำร งิน นำ ำร

แห่งปร ท ทย  ณปนสำย สรัสว ี อ�ำนวยกำรส�ำนัก

บริหำรกำร สีย ำษีทำงอิ ลกทรอนิกส์ กรมสรรพำกร

ณวีร ัก ิ ลอยสำยออ หัวหนำ ำยก�ำกับ แลแล

พั นำร บบ  กรม ลกำกร  ณ ำนินทร์ ตันกิติบตร

ั กำรทั่ว ป บริษัท ทย ทร นท �ำกั  �ำ นินรำยกำร

เศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Digital Econom
น้ันได ้เริ่มเข ้ำมำมีบทบำทตั้งแต ่รัฐบำล
ชุดท่ีแล้วจนถึงรัฐบำลของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ ซึ่งได้ด�ำเนินกำรพัฒนำต่อเนื่อง
ให้ประเทศสำมำรถเข้ำใจและใช้งำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ซึ่งหลำยๆหน่วยงำนมีส่วน
ส�ำคัญในกำรพัฒนำ Digital Econom  ไม่ว่ำ
จะเป็น สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กำรมหำชน) - ETDA ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย กรมสรรพำกร กรมศุลกำกร 
รวมทั้งภำคเอกชนเอง ก็มีส่วนร่วมในบทบำท
ของกำรพัฒนำ Digital Econom

สานั ก ง าน ั น าธรกรรมทาง
อิเลกทรอนิกส   มีบทบำทส�ำคัญในกำร
พัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรท�ำธุรกรรม
ทำงอิ เล็กทรอนิกส ์ของประเทศให ้ เป ็น
มำตรฐำนท่ีท่ัวโลกยอมรับ ตลอดจนกำร
สร้ำงมำตรฐำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำร
สือ่สำรทีม่คีวำมมัน่คงปลอดภยัและน่ำเชือ่ถือ 
ดงัน้ัน ETDA จงึได้มส่ีวนส�ำคญัในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจดิจิทัลในหลำยๆ ด้ำน เช่น ด้ำน
กฎหมำยในกำรท�ำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์ 
เป็นต้น โดยเน้ือหำของ Digital Econom  
นั้นได้แบ่งออกเป็น 5 เสำหลัก คือ 1) ard 
Infrastructure 2) Soft Infrastructure 
3) Service Infrastructure ) Digital 

romotion 5) Digital Societ
ETDA น้ันได ้มีส ่วนในกำรพัฒนำ 

Soft Infrastructure แต่ส�ำหรับ ard 

Infrastructure น้ัน หลำยๆ หน่วยงำนได้
ด�ำเนินกำรพัฒนำ ท�ำให้เกิดกำรลงทุนใน
กำรด�ำเนินกำรมำกขึ้น แต่รำยได้ที่ได้รับนั้น
กลับสวนทำงกับค่ำเงินที่ได้ลงทุนไป ดังน้ัน
ทำง ETDA จึงมีกำรท�ำเรื่องของมำตรฐำน, 
ควำมปลอดภัย, กฎหมำย โดยมีกฎกติกำที่มี
มำตรฐำนมำรองรับ ท�ำให้สำมำรถเชื่อมโยง
ถึงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท�ำให้กำรส่ง
ข้อมูลไม่ว่ำจะในหรือต่ำงประเทศต้องมีกฎ
กติกำมำรองรับ รวมถึงจุดที่เป็น Critical 
Infrastructure อีกด้วย เหมือนกับบำงบริษัท
ท่ีมีหน้ำท่ีในกำร Monitor เพ่ือดูกำรโจมตี
จำกผู้ไม่หวังดี ( acker) ในกำรแจ้งเตือน
ถึงกำรโจมตีให้กับเจ้ำของระบบนั้นๆ ทรำบ 

ธนาคารแหงประเทศ ทย มีบทบำท
ในเรื่องกำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรช�ำระเงิน
ไม่ว่ำจะอยู่ท่ีไหนจะต้องสำมำรถใช้บริกำรได้ 
ข้อมูลท่ีส่งไปก็จะต้องสัมพันธ์กันด้วย เช่น 
กำรจ่ำยเงนิ ระบบจะต้องสำมำรถระบุรำยกำร
ต่ำงๆ ที่ได้รับ โดยมีควำมถูกต้องและชัดเจน 
ในกำรส่งผ่ำนข้อมูลทำงธุรกิจในกำรซื้อ
ขำยสินค้ำ เมื่อช�ำระเงินจะต้องมีข้อมูลของ
ธุรกิจนั้นติดมำด้วย เพ่ือจะน�ำข ้อมูลไป
ต่อยอดกับเรื่องอื่นๆ ได้มำกขึ้น ด้วยกำรน�ำ
เอำเทคโนโลยีมำใช้ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน 
คอื ภำครฐั จะเป็นผูใ้ช้งำนส่วนใหญ่ทีใ่ช้บรกิำร 
รวมถึงเป็นผู ้ให้บริกำรแก่ภำคธุรกิจด้วย 
เช่น กำรขออนุญำต กำรขอใบรับรองใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กำรต่อภำษีรถยนต์
ออนไลน์ เป็นต้น ภำคธุรกิจ เพ่ิมช่องทำงให้
สำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงสะดวกสบำย
มำกข้ึน ภำคกำรเงิน ท�ำให้กำรช�ำระเงินนั้น
ง่ำย สะดวก รวดเร็ว อยู่ที่ไหนหรือเวลำไหนก็
สำมำรถใช้บรกิำรได้ (An -Where An -Time 
An -Device) ผ่ำนทำงเทคโนโลยีต่ำงๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ สมำร์ทโ น เป็นต้น ดังนั้น กำร
เปลีย่นกำรช�ำระเงนิให้อยู่ในรปูอเิลก็ทรอนกิส์
จะสะดวกและรวดเรว็กว่ำ เพียงไม่ก่ีขัน้ตอนก็
สำมำรถด�ำเนินกำรเรียบร้อยท�ำให้ลดต้นทุน
และเวลำที่เสียไปได้  อีกท้ังยังสำมำรถส่ง
ข้อมูลไปพร้อมๆ กันเพื่อสำมำรถน�ำไปใช้งำน
ต่อๆ ไปอีกด้วย    

กรมสรร ากร มีบทบำทในกำรจัดเก็บ
ภำษอีำกรทัง้จำกภำคพลเรอืนและภำคเอกชน 
ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเป็น
อย่ำงมำก จำกเดิมกำรย่ืนภำษีแก่ภำครัฐยัง
คงอยู่ในรปูแบบของกระดำษท�ำให้เกิดปญหำ
ในกำรตรวจสอบ กำรจัดเก็บ และปญหำ
อื่นอีกมำกมำย กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรท�ำ
ธุรกรรมให้อยู่ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์จะช่วย
แก้ปญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ย่ังยืน กรมสรรพำกรเองได้มกีำรพัฒนำกำรให้
บรกิำรต่ำงๆ เพ่ือตอบสนองต่อภำคประชำชน
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และภำคธุรกิจ โดยรูปแบบกำรให้บริกำรน้ัน
ได้แบ่งออกเป็น 2 บริบท คือ 1) Individual 
จะเป็นภำษีท่ีทุกคนจะต้องช�ำระเมื่อมีกำรซื้อ
สินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ เรียกว่ำภำษีเงินได้  
2) Compan  จะเป็นภำษีที่บริษัทผู้ประกอบ
กิจกำรจะต้องช�ำระภำษีหรือเรียกว่ำภำษี
นิติบุคคล ดังนั้น ทำงกรม  จึงได้มีผลิตภัณ ์
ออกมำเพื่อให้ผู้ที่ต้องกำรช�ำระภำษี สำมำรถ
เลอืกใช้บรกิำรได้ ซึง่ก็จะมีสทิธิประโยชน์ต่ำงๆ 
ตำมมำหรอืก็จะมแีบบทีใ่ช้บงัคบัใช้ทีทุ่กคนจะ
ต้องท�ำตำม เป็นต้น

กรมศลกากร รับบทบำทในกำรพัฒนำ
ระบบ National Single Windo s  NSW 
เพื่อใช้ในด้ำนกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก ช่วยอ�ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู ้ประกอบกำร ในกำรท�ำ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ลดป ญหำเรื่อง
ระยะเวลำและข้ันตอนกำรย่ืนเอกสำรต่ำงๆ 
อกีทัง้ยังสำมำรถควบคุมผ่ำนกำรใช้ข้อมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์

ดั ง น้ั น  ก ำ ร ใ ช ้ ร ะ บ บ ท่ี มี รู ป แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดปญหำ ขั้นตอน และ
ระยะเวลำท่ีจะต้องเสียไป รวมถึงสร้ำงควำม
สะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ท่ีใช้งำน ตั้งแต่
กำรซื้อสินค้ำ กำรจ่ำยเงิน กำรย่ืนภำษี และ
กำรน�ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ ข้อมูลจะมีกำรไหล
อย่ำงมีรูปแบบสำมำรถน�ำไปใช้งำนต่อตำม
แต่ทุกภำคส่วนต้องกำร เพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรท�ำงำนให้เป็นไปในทำงเดียวกันได้อย่ำง
ครบถ้วนสมบูรณ์

เปำหมำยท่ีจะท�ำให้ทกุๆ ข้ันตอนเสรจ็สิน้
ได้ในกระบวนกำรเดียวนั้นเป็นเปำหมำย
หลักของธนำคำรแห่งประเทศไทย ส�ำนักงำน
พัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) กรมสรรพำกร กรมศุลกำกร และ
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือทุกๆ 
หน่วยงำน ต้องกำรท่ีจะไปให้ถึงเพ่ือสำมำรถ
เข้ำสูยุ่คเศรษฐกิจดจิทิลัได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และทัดเทียมกับนำนำประเทศได้ 

GS1 THAILAND UPDATE
• หนวยงานรับสมัครสมาชิกบารโคดใน สปป.ลาว 

ย ณขัน วง ์ ำลำวง ์ รอง อ นย์ยั่งยนมำตร ำน

แล ตรว สอบ ณ ำพแห่ง ำติ กรมมำตร ำนแล วั แทก 

กร ทรวงวิทยำ ำสตร์แล ท น ลยี สปป ลำว

ป 2 15 กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี  สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว ได้ท�ำ MOU ร่วมกันระหว่ำง 
กรมมำตรฐำนและวัดแทก กระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลำว กับ
สถำบันรหัสสำกล  สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

ซึ่งภำรกิจในกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำได้
ส่งเจ้ำหน้ำท่ีจำกกรมมำตรฐำนและวัดแทก 
สปป.ลำว มำศึกษำและ กอบรมเรื่อง
ของระบบบำร์โค้ดมำตรฐำนสำกลท่ี GS1 
Thailand เพ่ือแนะน�ำเรื่องกำรใช้บำร์โค้ด
มำตรฐำนสำกล GS1 ให้กับผู ้ประกอบ
กำรจำกสปป.ลำว หรือผู้ประกอบกำรไทย 
ท่ีต้องกำรส่งสินค้ำไปขำยในสปป.ลำว และ
น�ำระบบบำร์โค้ดไปใช้ตรวจสอบสินค้ำได้  
ปจจุบัน สปป.ลำวได้จัดตั้งหน่วยงำนเพ่ือ
ท�ำหน้ำท่ีรับสมัครสมำชิกบำร์โค้ด ซึ่งจะได้
น�ำไปต่อยอดให้กับผู้ประกอบกำรในสปป.
ลำวให้แพร่หลำย  เน่ืองจำกภำยในเดือน 
ธ.ค. ป 2558 จะก้ำวเข้ำสู่เศรษฐกิจอำเซียน
ซึ่งสปป.ลำวเป็นเจ้ำภำพ ดังนั้นหน่วยงำน
รับสมัครบำร ์ โค ้ดใน สปป.ลำวจะต ้อง
เป ็นหน ่วยงำนกลำงท่ีจะให ้ควำมรู ้ กับ
ผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรประยุกต์ใช้บำร์โค้ดได้ 

• โครงการจัดเก็บฐานขอมูลกลางสินคา
ย ณนันทวั น์  สรอยอัมพรกล ำหนำที่วิ ำกำร 

ส ำบันรหัสสำกล

ส�ำหรับโครงกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลกลำง
สินค้ำ (GS1 Source) ท่ีสถำบันรหัสสำกล
สร้ำงฐำนข้อมูลสินค้ำออนไลน์จำกแหล่ง
ข้อมูลท่ีเชื่อถือได้น้ัน  ได้มีกำรพัฒนำเพ่ือ
รวบรวมข้อมลูสนิค้ำจำกสมำชกิและน�ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรสือ่สำรระหว่ำงคูค้่ำท้ังภำยใน
และระหว่ำงประเทศในอนำคต ยิ่งไปกว่ำนั้น
ยังได้มีกำรจัดท�ำและเข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกับโครงกำรจดัเก็บฐำนข้อมลูกลำง
ของสินค้ำ ดังนี้

 จัดท�ำโครงกำรจัดเก็บข้อมูลสินค้ำ 
1 ,  รำยกำร เพ่ือยกระดับระบบฐำน
ข้อมูลกลำงสินค้ำ ให้เป็นฐำนข้อมูลแห่งชำติ 

 ร่วมโครงกำรอบรมวิทยำกรประจ�ำ
ศูนย์กำรเรียนรู ้ไอซีทีชุมชน 1,8  แห่ง 
ทั่วประเทศ 

 พัฒนำเว็บเซอร ์วิสเพ่ือให้บริกำร
ออนไลน์ต่ำงๆ ใช้งำน 

 ร ่วมจัดท�ำมำตรฐำนกลำงในกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้ำ (e-Invoicing)

 เชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลกลำงกับ
ระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนต่ำงๆ 

• การตระหนกัถงึการใชเลขหมายบารโคดในธรุกจิ
ย ณพรำ ำ  ร่ม พ ิทอง ำหนำที่งำนสมำ ิก ส ำบัน

รหัสสำกล

ทำงสถำบัน  มีกำรจัดตั้งโครงกำร
ตรวจสอบคณุภำพบำร์โค้ดบนผลติภณั  ์โดย
มเีจ้ำหน้ำทีไ่ปตรวจสอบบำร์โค้ดตำมห้ำงร้ำน
ต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรส่งเสรมิให้มกีำรใช้บำร์โค้ด
มำตรฐำนสำกลระบบ GS1 S s tem 
อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ โดยได้พบ
ปญหำต่ำงๆ ตำมห้ำงร้ำนที่ไปตรวจดังนี้

1 .  ชื่ อสมำชิกไม ่ตรงกับฉลำกบน
ผลิตภัณ ์ ซึ่งอำจเกิดจำกหลำยสำเหตุ เช่น 
สมำชิกเปลี่ยนชื่อบริษัท หรือโอนสิทธิกำรใช้
เลขหมำยบำร์โค้ดให้กับอีกบริษัทโดยไม่ได้
ท�ำกำรแจ้งมำยังสถำบัน  หรือลักลอบน�ำ
เลขหมำยบำร์โค้ดไปใช้ ท้ังน้ี เพ่ือเป็นกำร
รักษำสิทธิให้แก่สมำชิก ทำงสถำบัน  ก็จะ
มีกำรส่งหนังสือแจ้งว่ำบริษัทของท่ำนมีกำร
ใช้เลขหมำยบำร์โค้ดเลขนี้จริงหรือไม่ เพ่ือ
เป็นกำรรักษำสิทธิในกำรใช้เลขบำร์โค้ดของ
บริษัทท่ำน

2. ใช้หมำยเลข GTIN เกินจ�ำนวนที่ได้
รับอนุญำต ยกตัวอย่ำงเช่น บริษัทของท่ำน
สมคัรไว้ทีโ่ครงสร้ำง 9999 เลขหมำย มสีทิธิใช้
เลขหมำยได้ตั้งแต่ 1-9999 แต่ใช้เกินไป 
1 ,  เลขหมำยดงักล่ำวก็จะไปซ�ำ้กับบรษิทั
ที่มำจดทะเบียนบำร์โค้ดต่อจำกท่ำน  

3. บำร์โค้ดไม่สำมำรถสแกนได้ เกิด
จำกสัญลักษณ์บำร์โค้ดที่ไม่ได้คุณภำพ โดย
มีสำเหตุต่ำงๆ ได้แก่ สีของแท่งบำร์โค้ดไม่
ถูกต้อง ซึ่งคู่สีของแท่งบำร์โค้ดท่ีถูกต้องคือ 
แท่งบำร์สีเข้มโทนเย็น บนพ้ืนช่องว่ำงสีอ่อน
โทนร้อน หรือเกิดจำกขนำดของบำร์โค้ดเล็ก
เกินไป หรือกำรวำงต�ำแหน่งของบำร์โค้ดที่ไม่
เหมำะสม หรือเกิดจำกกำรสร้ำงสัญลักษณ์
บำร์โค้ดผิดประเภท ซึ่งบริษัทนั้นจะต้อง
ค�ำนึงถึงสำเหตุต่ำงๆ ที่ท�ำให้บำร์โค้ดไม่ได้
คณุภำพ และปรบัปรงุแก้ไขให้มีประสทิธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น  
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G  ailand ร่วมกับ G  a an ัดแสดงเทค น ลยีช่วย หเขา ง                  ขอมูลแล ตรว สอบสินคาได นทุก ุดของซัพพลายเชนสาเกญี่ปุน

GS1 Thailand & GS1 Japan                host Technology Showcase 
for Visibility Verification of        Japanese Sake Supply Chain

สถำบันรหัสสำกล (GS1 Thailand) สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับ GS1 apan จัดงำนแสดงเทคโนโลยีท่ีช่วยให้
เข้ำถึงข้อมูลและตรวจสอบสินค้ำได้ในทุกจุดของซัพพลำยเชนสำเก
ญ่ีปุน  เมื่อวันศุกร์ท่ี 1  กรกฎำคม 2558 เวลำ 15.   1 .  น. 
ณ  ร้ำน Up  Above Restaurant and Bar  ชั้น 2   โรงแรมดิโอกุระ 
เพรสทีจ กรุงเทพ เพ่ือน�ำเสนอกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอำร์เอ ไอดี 
และระบบมำตรฐำนสำกล GS1 เข้ำมำช่วยในกำรตรวจติดตำมสำเก
ตลอดซัพพลำยเชน  ตั้งแต่ต้นน�้ำคือ งผู้ผลิต ณ ประเทศญี่ปุน จนถึง
หน้ำร้ำนค้ำในประเทศไทย โดยเทคโนโลยีดังกล่ำว จะช่วยปองกัน
ปญหำกำรปลอมแปลงสินค้ำที่อำจจะเกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่งตลอด
ซพัพลำยเชนได้  ช่วยให้ผูบ้รโิภคเกิดควำมมัน่ใจในคณุภำพของสนิค้ำ
ว่ำมำจำกแหล่งผู้ผลิตตัวจริง

GS1 Thailand, under the supervision of the Federation of 
Thai Industries, together ith GS1 apan hosts the technolog  
sho case to provide the visibilit  and veri cation of sake 
throughout apanese sake suppl  chain at Up  Above 
Restaurant and Bar on 2 th oor, the Okura restige Bangkok 
during 3:  .M.  5:  .M. on Frida  ul  1 , 2 15. This event 

ill e hibit the adoption of RFID technolog  and GS1 S stem of 
Standards to trace sake for the hole suppl  chain, from sake 
bre eries in apan to restaurants and retailers in Thailand. 
The technolog  ill help prevent counterfeiting that might happen 
during transportation throughout the suppl  chain, ensuring that 
customers can assure of the high ualit  from original bre eries.
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ในปจจบุนั ประชำชนมคีวำมตระหนกัถึงควำมปลอดภัยทำงด้ำน
อำหำรและให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปดเผยข้อมูลสินค้ำให้แก่ผู้บริโภค
มำกข้ึน  โดยเฉพำะข้อมูลท่ีท�ำให้เกิดควำมมั่นใจด้ำนควำมปลอดภัย
เหล่ำนั้น จะช่วยท�ำให้สินค้ำมีมูลค่ำเพ่ิมมำกข้ึนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญท่ี
จะพัฒนำระบบควบคุมคุณภำพให้มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
เพ่ือท�ำให้ผู้บริโภค ผู้จัดจ�ำหน่ำย และผู้ผลิต สำมำรถติดตำมข้อมูล
ของสนิค้ำในลกัษณะไปข้ำงหน้ำ และสบืย้อนกลบัไปข้ำงหลงัได้ในทุก
ขั้นตอนของกระบวนกำรผลิตและกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำน้ัน รวมถึง
ตรวจสอบอุณหภูมิหรือสภำพต่ำงๆ ของสินค้ำด้วย

เนื่องจำกสินค้ำปลอมหรือลอกเลียนแบบกลำยเป็นปญหำใหญ่
ในสังคมและมีผลกระทบต่อกำรค้ำขำยในระดับนำนำชำติ กำรแพร่
กระจำยของสินค้ำผิดกฎหมำยหรือสินค้ำที่ไม่มีคุณภำพท�ำให้เกิด
ภำพลักษณ์ด้ำนลบแก่แบรนด์สินค้ำของญ่ีปุน และเป็นภัยคุกคำม
ท่ีร้ำยแรงต่อควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร โดย นำยจ�ำรัส สว่ำงสมุทร 
ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เปดเผยว่ำ 
กำรแสดงเทคโนโลยีท่ีช่วยให้เข้ำถึงข้อมูลและตรวจสอบสินค้ำได้ใน
ทุกจุดของซัพพลำยเชนสำเกญี่ปุน ซึ่งเป็นสินค้ำที่ขึ้นชื่อและมีรำคำสูง
เป็นโมเดลในกำรน�ำเสนอเทคโนโลยีดังกล่ำวในครั้งนี้จะเป็นกำรช่วย
เพ่ิมมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณ ์ อีกท้ังช่วยปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรและช่วยเพิ่มยอดขำยได้อีกด้วย

ท่ำนสำมำรถติดตำมรำยละเอียดเชิงเทคนิคของเทคโนโลยี
ดังกล่ำวได้จำกคอลัมน์ “GS1 Traceabilit ”  

No ada s, public a areness to ards food safet  and 
importance of corporate reporting and disclosure regarding 
a compan s products has been increased all over the orld. 
Information that ensures safet  enriches a product s value  
hence, it is important to develop an ef cient and effective ualit  
control s stem enabling consumers, distributors and producers 
to track and trace information at ever  stage of production and 
distribution, including monitoring of temperature and other 
conditions.

Counterfeiting and fraud have become major social 
problems hich impact to international distribution. The spread 
of illegal and inferior products dilutes the reputation of apanese 
brands and poses the serious threat to food safet . Mr. umrud 
Sa angsamud, General Director of the Federation of Thai 
Industries, e plains this technolog  sho case serves product 
visibilit  and veri cation capabilities at ever  point in the suppl  
chain, and sake is chosen as the e ample since it is ell kno n 
and valuable. The technolog  also enhances the product value, 
improves management ef cienc , and increase sales volume.

ou can nd more information about this technolog  in 
column “GS1 Traceabilit ”.  

G  ailand ร่วมกับ G  a an ัดแสดงเทค น ลยีช่วย หเขา ง                  ขอมูลแล ตรว สอบสินคาได นทุก ุดของซัพพลายเชนสาเกญี่ปุน

GS1 Thailand & GS1 Japan                host Technology Showcase 
for Visibility Verification of        Japanese Sake Supply Chain

วารสารสถาบันรหัสสากล
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Healthcare 
Supply Chain 
and Logistics

สถำบันรหัสสำกล (GS1 Thailand) 
ร่วมกับศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำร
โซ ่อุปทำนสุขภำพ (ศูนย ์  Log ealth) 
มหำวิทยำลัยมหิดล (โดยกำรสนับสนุนจำก 
เครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ 
(คอบช.) ได้จัดสัมมนำ  ภำคขึ้น ในหลักสูตร 

ealthcare Suppl  Chain and Logistics: 
ระบบโลจิ ส ติกส ์และซัพพลำย เชนใน 
โรงพยำบำล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ควำมรู้ หลักกำรและแนวคิดด้ำนกำรจัดกำร
โลจิสติกส์และซัพพลำยเชนในโรงพยำบำล  
และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรน�ำระบบ
มำตรฐำนสำกล GS1 ไปประยุกต์ใช้ ในกำร
บริหำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์และซัพพลำย
เชนในโรงพยำบำลให้มปีระสทิธิภำพมำกย่ิงขึน้ 
กำรสัมมนำได้จัดขึ้นทั้งหมด  ครั้งๆ ละ 1 วัน  
โดยเวียนไปตำมภูมิภำคต่ำงๆ 

กลุ่มเปำหมำยประกอบด้วยบุคลำกร
ระดับผู้บริหำร ระดับป ิบัติกำร หัวหน้ำงำน 
ในหน่วยงำน ำยจัดซื้อจัดหำ ำยคลังสินค้ำ
และวัสดุ ำยสำรสนเทศ ำยสนับสนุนงำน
บริกำรสำธำรณสุข ในระบบสำธำรณสุขและ
โรงพยำบำล รวมถึงบริษัทผู ้ประกอบกำร 
หรือผู้จัดจ�ำหน่ำยด้ำนยำและเวชภัณ ์ต่ำงๆ

ซึ่งควำมรู้ที่วิทยำกรได้ร่วมแบ่งปนนั้น 
ครอบคลุมทั้งภำคท ษ ีด้ำน Suppl  Chain 

 Logistics  บรรยำยโดย รศ.ดร.ดวงพรรณ 
ศ งคำรินทร์ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ Log ealth 
โดยอำจำรย์ดวงพรรณได้น�ำเสนอท ษฎีของ

ระบบโลจสิติกสและซัพพลายเชนในโรงพยาบาล

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร (Management 
Resource-Material Management) ที่พูดถึง
กำรพยำกรณ์ (Forecasting) และกำรจัดกำร
สินค้ำคงคลัง (Inventor  Management) ให้
มีพอใช้และเหมำะสมกับปริมำณที่ต้องใช้  
ไม่ขำด ไม่บวม ท ษฎขีองกำรจดักำรกำรไหล  
(Material and Information Flo s/Links) 
ของสิ่งต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องท้ังหมดในระบบ  

ไม่ว่ำจะเป็นอำหำร ผ้ำ ยำ เวชภัณ ์ สิ่ง 
ส่งตรวจ พัสดุภัณ ์ ผู้ปวย รวมถึงขยะแต่ละ
ประเภทด้วย ซึ่งจะต้องศึกษำถึงเรื่องผังกำร
ไหล (Facilit  La out) กำรจัดสมดุลกำรไหล 
(Line Balancing) และกำรจัดเส้นทำงกำร
ไหล (Routing and Scheduling)  ท ษฎีของ
กำรวิเครำะห์และกำรปรับปรุงกระบวนกำร 
( rocess Anal sis and Improvement) 

อ
วันที   ส   
ส านที  รง รมเชยีง ม กรน วิว 
 จัง วั เชียง ม 
จานวน เ าอ รม   น

ล
วันที   ก   
ส านที  รง รมริชมอน 
 จัง วั นนท ุรี 
จานวน เ าอ รม   น

อ
วันที   ส   
ส านที  รง รมเ นทารา อนเวนชัน
เ นเ อร จัง วั อน กน 
จานวน เ าอ รม   น


วันที   ก   
ส านที  รง รม ุรีศรีภ ิก เ ล 
 จัง วั สง ลา 
จานวน เ าอ รม   น
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โดยกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรภำยในน้ัน 
จะต้องไม่ส่งผลกระทบไปยังกระบวนกำรอื่น
ภำยในองค์กร และหลักกำรในกำรปรับปรุง
กระบวนกำรต้องไม่ยึดติดกับควำมคิดเดิมๆ  
ควรศึกษำให้ครอบคลุมและท�ำเป็นระบบ
ด้วย (End-to-End rocess) โดยในตอนท้ำย
ของกำรบรรยำย อำจำรย์ดวงพรรณได้พูดถึง
ระบบ ealthcare Suppl  Chain ในระดับ
มหภำค ซึง่เป็นกำรมองระบบสำธำรณสขุของ
ประเทศทั้งระบบ  ปญหำหลักที่พบได้แก่ กำร
ไม่มีภำษำกลำงหรือรหัสยำท่ีอ้ำงอิงข้อมูลยำ
ได้ตลอดโซ่อุปทำน  รวมถึงควำมซับซ้อนของ
กำรเชือ่มข้อมลูระหว่ำงระบบ IT แต่ละองค์กร 
ท�ำให้กำรไหลของข้อมูลในซัพพลำยเชน
ไม่ต่อเน่ืองและเกิดควำมล่ำช้ำ มีโอกำส
เกิดควำมผิดพลำดระหว่ำงกำรส่งข้อมูล 
สูญเสียทรัพยำกรทั้งด้ำนค่ำใช้จ่ำย เวลำและ
ก�ำลงัคน รวมถึงมคีวำมเสีย่งต่อตวัผูป้วยด้วย 
(Medication error)  นอกจำกน้ี ยังได้น�ำเสนอ

แนวทำงกำรแก้ไข โดยเริ่มจำกกำรท�ำให้ยำ
และอื่นๆ มีตัวบ่งชี้ (Identi cation) ที่เฉพำะ
เจำะจง และสร้ำงฐำนข้อมลูกลำง (Datapool) 
ทีผู้่ท่ีเก่ียวข้องทกุ ำยในซพัพลำยเชนสำมำรถ
บันทึกและเข้ำถึงข้อมูลของสินค้ำได้ตรงกัน  
ซึ่งทำงศูนย์ Log ealth ได้เริ่มด�ำเนินกำร
พัฒนำฐำนข้อมูลแล้วในชื่อว่ำ DrugNET 
ซึ่งจะเป็นฐำนข้อมูลกลำงท่ีใช้ในกำรจัดซื้อ
ยำและเวชภัณ ์ระหว่ำงโรงพยำบำลกับ 
supplier โดยผ่ำนระบบ EDI (Electronic 
Data Interchange)

ส่วนกำรบรรยำยในภำคป ิบัติ เป็นกำร
ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำในหัวข้อกำรแปล
ท ษฎี Suppl  Chain and Logistics สู่กำร
ป ิบัติได้จริงอย่ำงมีประสิทธผิล บรรยำยโดย 
พญ.ปฐมำ กิตติสุวรรณ์ รองผู ้อ�ำนวยกำร 
โรงพยำบำลสวี จ.ชมุพร ทีไ่ด้น�ำเสนอแนวทำง
กำรปรบัปรงุระบบซพัพลำยเชนในโรงพยำบำล
สวี ซึ่งเป็นโรงพยำบำลชุมชนขนำด  เตียง

ในจังหวัดชุมพร ซึ่งนอกจำกผู้ งจะสำมำรถ
เข้ำใจกำรน�ำหลักท ษฎีไปประยุกต์ใช้จริง
แล้ว ยังมองเห็นถึงปญหำและอุปสรรคต่ำงๆ 
ท่ีอำจเกิดข้ึนระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรอีกด้วย  
โดยเฉพำะเรื่องกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
บคุลำกรเพ่ือให้มเีปำหมำยไปในทำงเดยีวกัน

หัวข้อถัดมำ Logistics Case Stud  
Implementation เป็นกำรยกตัวอย่ำงกรณี
ศึกษำ กำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์กำรขนส่ง
ในโรงพยำบำล กำรจัดกำรฐำนข้อมูลและ
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(EDI) และกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังโดยผู้ขำย    
( MI: endor Management Inventor ) 
ซึ่งบรรยำยโดยคุณโสภณ เมืองชู ที่ปรึกษำ  

ำยอุตสำหกรรมศูนย์ Log ealth
ในช่วงท้ำย คณุประวิทย์ โชตปิรำยนกุล 

ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันรหัสสำกล ได้บรรยำย
ในหัวข้อ Barcode and Its Application: 
Barcode and Global Standard ซึ่งเป็นกำร
แนะน�ำระบบมำตรฐำนสำกล GS1 โดยเน้นใน
ส่วนของกำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนสำธำรณสุข 
เช่น กำรใช้บำร์โค้ดบ่งชี้ยำและเวชภัณ ์ใน
ระดับต่ำงๆ  หรือบ่งชี้ตัวผู้ปวย รวมถึงกำรใช้
บำร์โค้ดสองมิติประเภท GS1 DataMatri  
ฉลบุนเครือ่งมอืผ่ำตดั นอกจำกน้ี ยังได้แนะน�ำ
กำรใช้งำนมำตรฐำนสำกล GS1 ท่ีสอดคล้อง
กับข้อบังคับของ U.S. FDA ท่ีได้ระบุให้
เครือ่งมอืทำงกำรแพทย์ทีจ่ะน�ำเข้ำสหรฐัอเมรกิำ
จะต้องมรีหัสมำตรฐำนท่ีเรยีกว่ำ UDI (Uni ue 
Device Identi cation) ติดอยู่ด้วย  
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ธรุกจิรถบรรทุก      โอกาสทองในลุมแมนํ้าโขง
ขณะที่การรวมตัวทางเศรษฐกิจภายใต

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 
กําลังใกลเขามา หนึ่งในธุรกิจดาวรุ งที่จะ
ไดรับอานิสงสคือธุรกิจรถบรรทุก โดยการ
เติบโตของการคาขามพรมแดนที่คาดวาจะ
เรงตัวข้ึนเปนแรงผลักดันสําคัญของธุรกิจ
นี้ เนื่องจากในปจจุบันกวา 85% ของการ
ขนสงสินคาภายในประเทศและระหวางประเทศ
ของภูมิภาคอาเซียน เปนการขนสงโดย
รถบรรทุก โดยคาดวาการคาภายในภูมิภาค
อาเซียนตอการคาทั้งหมดของอาเซียนจะ
เพิ่มขึ้นจาก 25% ในปจจุบันเปน 30% 
ภายในป 2020 ซึ่งเปนผลมาจากกิจกรรม
ดานการคาและการผลติทีเ่พิม่สงูขึน้ในประเทศ
เมียนมาร กัมพูชา และลาว โดยเพียง 3 
ประเทศดังกลาว ก็มีขนาดตลาดการขนสง
โดยรถบรรทุกรวมกันสูงถึง ราว 4 แสน
ลานบาทตอป และยังมีแนวโนมที่จะเติบโต
อยางรวดเร็วอีกดวย จึงถือเปนโอกาสทอง
ทางธุรกิจสําหรับบริษัทที่มีความสามารถสูง
ในการผลติรถบรรทุกเพือ่ปอนเขาสูตลาดเกดิ
ใหม 3 ตลาดนี้

 
าคการ ลติท่ีกาลงัขยายตั  กอปรกบัการกระ ายตั ของประชากรของ เมียนมาร  

กอใหเกดิค ามตองการร บรรทกเ ิม่ขึน้ อไีอซคีำดว่ำ ควำมต้องกำรรถบรรทกุของเมยีนมำร์
จะเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดจำกท่ีรัฐบำลและภำคเอกชนต่ำงมีแผนกระตุ้นกำรเติบโตของ
ภำคกำรผลิตผ่ำนกำรสร้ำงเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสำหกรรมหลำยแห่ง และท�ำให้มี
โรงงำนตัง้ใหม่เพ่ิมขึน้อย่ำงชดัเจนใน 2-3 ปท่ีผ่ำนมำ ตวัอย่ำงเช่น ปทีแ่ล้วมโีรงงำนสิง่ทอต้ังใหม่
ในเมียนมำร์อย่ำงน้อย 1 โรงงำนต่อสัปดำห์ นอกจำกน้ียังมีกำรคำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำกำรลงทุน
โดยตรงจำกต่ำงประเทศในภำคกำรผลิตของเมียนมำร์ จะโตเฉลี่ยสูงถึง 1  ต่อประหว่ำงป 
2 1  ถึง 2 3  ดังนั้น รถบรรทุกจะมีบทบำทส�ำคัญในกำรขนส่งสินค้ำจำกเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และนิคมอุตสำหกรรมเหล่ำนี้ไปยังเมืองหลวงอย่ำงย่ำงกุ้ง และเขตอื่นๆ ที่มีประชำกรหนำแน่น 
อีกท้ังรถบรรทุกจะสนับสนุนกำรค้ำข้ำมพรมแดนและกำรขนส่งสินค้ำไปยังท่ำเรือน�้ำลึกเพ่ือ
ส่งออกไปยังภมูภิำคอืน่ๆ ปจจบุนัเมยีนมำร์มรีถบรรทุกทีใ่ห้บรกิำรภำยในประเทศเพียงประมำณ 

,  คนั ท�ำให้ขนส่งสนิค้ำได้ในปรมิำณและระยะทำงท่ีจ�ำกดั เมือ่เทียบกับไทยทีม่พ้ืีนทีแ่ละ
ประชำกรใกล้เคยีงกัน แต่กลบัมจี�ำนวนรถบรรทกุถึง 2 ล้ำนคนั ดงันัน้จงึมคีวำมจ�ำเป็นท่ีเมยีนมำร์
จะต้องเพิ่มจ�ำนวนรถบรรทุกเพื่อรองรับกิจกรรมต่ำงๆ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคต

กัม ูชา  กเชนกัน ค ามตองการเชื่อมตอระห างฐานการ ลิตและทาเรือสงออก
กระตนใหเกิดค ามตองการร บรรทกเ ื่อขนสงสินคา กำรเติบโตของภำคกำรส่งออก
ของกัมพูชำสูงถึง 1  ต่อป ในช่วง 5 ปที่ผ่ำนมำแสดงให้เห็นถึงกำรเติบโตของภำคกำรผลิต 
โดยเฉพำะในบริเวณนิคมอุตสำหกรรมพนมเปญและปอยเปตโอเนียง ซึ่งผลิตสินค้ำเพ่ือกำร
ส่งออกเป็นหลัก อีไอซีมองว่ำ กำรขยำยตัวในภำคกำรผลิตดังกล่ำวจะส่งผลให้มีควำมต้องกำร
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ธรุกจิรถบรรทุก      โอกาสทองในลุมแมนํ้าโขง
ล�ำเลียงสินค้ำทำงรถบรรทุกไปยังท่ำเรือ
ส่งออกมำกย่ิงข้ึน โดยในปจจุบันกำรขนส่ง
ทำงรถบรรทุกเป็นรูปแบบหลักที่ใช้ในกำรค้ำ
ภำยในประเทศและข้ำมพรมแดนของกมัพูชำ
อยู่แล้ว และรถบรรทุกยังช่วยอ�ำนวยควำม
สะดวกในกำรขนส่งสินค้ำออกไปยังท่ำเรือ
น�้ำลึก เช ่น ท่ำเรือสีหนุวิลล์ของกัมพูชำ 
และท่ำเรือแหลมฉบังของไทย จึงเป็นโอกำส
ส�ำหรับผู ้ผลิตรถบรรทุกไทยที่จะเข ้ำไป
เสนอขำยรถบรรทกุใหม่ โดยเฉพำะรถบรรทุก
ตู ้สินค ้ำ เ พ่ือรองรับอุตสำหกรรมสิ่ งทอ
และเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นอุตสำหกรรมหลัก
ของกัมพูชำ

ส า ูมิประเทศท่ี มมี รมแดน
ติดทะเลของ ลา  บ กกับการเติบโต
ของการคาขาม รมแดนของลา ปยัง
ทยและเ ียดนาม ทาใหการขนสงทาง

ร บรรทกเขามามีบทบาทสาคั และ
มีแน โนม า ะเติบโตอยางตอเน่ือง 

สภำพภูมิประเทศท่ีไม ่ติดทะเลของลำว 
ท�ำให้ต้องยึดกำรขนส่งโดยรถบรรทุกเป็น
ช่องทำงหลักในกำรกระจำยสินค้ำส่งออก
ไป ยังประ เทศ เ พ่ือนบ ้ ำน  โดย เฉพำะ
ทรัพยำกรธรรมชำติจ� ำพวกสินแร ่และ
ส่วนประกอบเครื่องใช้ไ ำ โดยกำรส่งออก
สินค้ำไปยังไทยและเวียดนำมมีอัตรำกำร
เติบโตสูงถึงปละ 2  จึงมีควำมต้องกำร
รถบรรทุกสูงเพ่ือใช้ในกำรค้ำข้ำมพรมแดน 
ย่ิงไปกว่ำนั้น ลำวมีรถบรรทุกท่ีขึ้นทะเบียน
อยู่เพียงประมำณ ,5  คัน แต่มีเพียงหนึ่ง
ในสำมท่ีผ่ำนมำตรฐำนและสำมำรถให้บรกิำร
ขนส่งได้จริง ดังน้ันผู ้ผลิตรถบรรทุกและ
ชิน้ส่วนควรจะคว้ำโอกำสจำกช่องว่ำงดงักล่ำว
ในกำรเสนอขำยรถบรรทุกใหม่ รวมถึงบริกำร
ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำรถบรรทุกด้วย

อีไอซีมองวา ในบรรดาประเทศ
เพื่อนบานขางตน เมียนมารมีศักยภาพ
มากท่ีสุด เน่ืองจากมีความตองการอยู

ในปริมาณสูง ในขณะท่ีความตองการ
ในกัมพูชาและลาวก็กําลังเติบโตชัดเจน
มากขึ้น ดังนั้นผูประกอบการจึงควรศึกษา
ตลาดไปพรอมๆ กัน และหาโอกาสใน
การติดตอธุรกิจโดยตรงกับผู ใหบริการ
ขนสงหรอืผูแทนจําหนายหลกัในประเทศ
เหลานี้ 

นอกจากนี้ ยังมีชองวางที่เปนโอกาส
สําหรับผู ผลิตชิ้นสวนรถบรรทุกในการ
ให บริการซ อมแซมและบํารุ งรักษา
รถบรรทุกอีกดวย ท้ังน้ี ผู ประกอบการ
ควรจะตองทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะ
ของแตละตลาดในการออกแบบรถบรรทุก 
เช น ตําแหนงของพวงมาลัยรถยนต
รวมถึงขนาดและความจุของตู สินคา 
เปนตน เพื่อใหสามารถควาโอกาสทอง
จากการเตบิโตของอตุสาหกรรมรถบรรทุก
ในลุมแมนํ้าโขงไดอยางเต็มที่ 
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เมื่อวันท่ี 29-3  มิถุนำยน 2558 สถำบันรหัสสำกลและส�ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สพธอ.) ได้จัดสัมมนำ แนวทำง
กำรใช้มำตรฐำนในกำรแลกเปลีย่นข้อมลูกำรซือ้ขำยทำงอเิล็กทรอนิกส์ หลกัสตูร 
“GS1 eCom and GS1 XML Training in Bangkok” ณ ห้อง Open Forum ชั้น 
21 สพธอ. อำคำรเดอะไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ อำคำรบี กรุงเทพ  เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำและเป็นกำรประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรพัฒนำมำตรฐำน
กลำงในกำรแลกเปลีย่นข้อมลูทำงอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Invoicing) ให้มปีระสทิธิภำพ
มำกย่ิงขึน้ โดยได้รบัเกียรตจิำก Mr.Anders Grangard ผูอ้�ำนวยกำร GS1 eCom 
จำกส�ำนักงำนใหญ่ของ GS1 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม มำเป็นวิทยำกร 
งำนสัมมนำนี้ได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีเยี่ยมจำกทั้งภำครัฐและเอกชน

สัมมนาแนวทางการใชมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร 
“GS1 eCom and GS1 XML Training 

in Bangkok”

สถำบันรหัสสำกลร่วมออกบูธและบรรยำยในงำนสัมมนำ F B 
Retail Edition ณ ห้อง upiter Room - , Challenger all ซึ่งจัดโดย 
Food focus Thailand, Be media cus ภำยในงำนสัมมนำดังกล่ำว
มีกำรน�ำเสนอภำพรวมธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มของไทยและตลำดใน
ต่ำงประเทศ เทคโนโลยีไอทคีวำมท้ำทำยของอตุสำหกรรมค้ำปลกีสนิค้ำ
อำหำรและเครือ่งดืม่ในโลกกำรค้ำเสร ีรวมถึงเรือ่งกำรเตรยีมควำมพร้อม
ในกำรบรหิำรจดักำรธุรกิจค้ำปลกี และเรือ่งทีน่่ำสนใจอกีมำกมำย โดยมี
ผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มที่สนใจเข้ำร่วมงำนกว่ำ 8  ท่ำน

ทำงสถำบันรหัสสำกล (GS1 Thailand) ได้มีโอกำสเข้ำร่วม 
ออกบธูในงำนศลิปำชพี ประทปีไทย โอทอปก้ำวไกลด้วยพระบำรม ีครัง้ที ่   
(OTO  ศลิปำชีพ ประทปีไทย สมเดจ็แม่ทรงให้ ภมูปิญญำไทย สูส่ำกล)  
ระหว่ำงวันที่ 8  1  กันยำยน 2558 ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค 
เมืองทองธำนี โดยภำยในงำนมีกิจกรรมท่ีน่ำสนใจ อำทิ นิทรรศกำร 
เทิดพระเกียรติ “พระมำรดำแห่งศำสตร์ศิลป แผ่นดินสยำม” นิทรรศกำร
ช่ำงสิบหมู่  กำรแสดงสำธิตผลิตภัณ ์เพื่อสืบสำนภูมิปญญำท้องถิ่นทั้ง 

 ภำค  ผลิตภัณ ์เด่นทุกจังหวัดและผลิตภัณ ์โอทอป กว่ำ 2,  บูธ

GS1Thailand รวมออกบูธในงานสัมมนา 
F&B Retail Edition

สถาบันรหัสสากลรวมออกบูธในงานศลิปาชีพ 
ประทปีไทย โอทอปกาวไกลดวยพระบารมี ครัง้ท่ี 4

ขอมูลโดย: ทิ า ิม ร น

040-041_Training Buzz edit3.indd   40 11/2/2558 BE   1:57 PM



41GS1 Thailand October - December 2015 41

วารสารสถาบันรหัสสากล

GS1Thailand Visit GS1 Canada 
and Healthcare System in Canada

เมือ่วันที ่  - 1  กรกฎำคมทีผ่่ำนมำ นำยประวิทย์ โชตปิรำยนกุล ผูอ้�ำนวยกำร 
สถำบันรหัสสำกล พร้อมด้วยคณะนักวิจัยในโครงกำร “กำรออกแบบระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจส�ำหรับโซ่อุปทำนโรงพยำบำล” จำก
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล น�ำโดย ดร. จริพรรณ เลีย่งโรคำพำธ 
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ดร.นพ.บุณชัย กิจสนำโยธิน ท่ีปรึกษำโครงกำรวิจัย 
นำยสวุฒัน์ จรรยำพูน นกัวจิยัร่วม และนำยบณั ติ กังวำนณรงค์กุล นักวิจยัร่วม 
พร้อมกับ ดร.อรุชัฎำ เกตพุรหม ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัมำตรฐำน ส�ำนกังำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้ร่วมเดินทำงไปดูงำนระบบ
สำธำรณสุข ณ ประเทศแคนำดำ

กำรเย่ียมชมครั้งนี้ เป็นกำรเดินทำงไปศึกษำกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำร
จัดกำรข้อมูลสุขภำพของประเทศแคนำดำ โดยมุ่งเน้นที่กำรจัดกำรด้ำนงำน
สนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศของกำรรักษำพยำบำล และกำรให้บริกำรทำงกำร
แพทย์ รวมถึงระบบมำตรฐำนที่จ�ำเป็น ตลอดจนกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง 
ภำครัฐและเอกชนในโซ่อุปทำนด้ำนสุขภำพ  เพื่อกำรน�ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ศกึษำปจจยัท่ีเก่ียวข้องกับกำรเตรยีมควำมพร้อม กำรรองรบักำรด�ำเนินกำรด้ำน
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ กำรสนับสนุนกำรตัดสินใจและกำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์
ในโรงพยำบำล  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของโซ่อุปทำนโรงพยำบำล ตลอดจน 
เพ่ือท�ำให้ภำครฐัได้ตระหนักและน�ำปจจยัดงักล่ำวไปพิจำรณำก�ำหนดนโยบำย
สนับสนุนกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนบริกำรสุขภำพต่อไป

หลักสูตรการอบรม ตุลาคม – ธันวาคม 2558 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรท่ีขึ้นทะเบียนบำร์โค้ด สำมำรถน�ำหลักเกณ ์ข้อก�ำหนดต่ำงๆ ของกำรสร้ำงและกำรน�ำบำร์โค้ดไปใช้อย่ำงถูกต้อง

เป็นไปตำมมำตรฐำน  ทำงสถำบัน  จึงก�ำหนดให้สมำชิกรำยใหม่ทุกรำย ต้องผ่ำนกำรอบรม ควำมรู้เบื้องต้นมำตรฐำนสำกล GS1 ในภำคธุรกิจและ
อุตสำหกรรม ส�ำหรับสมำชิกรำยใหม่ลงทะเบียนและเข้ำอบรมภำยในระยะเวลำ 1 ป นับจำกวันรับอนุมัติเป็นสมำชิก

ทำงสถำบัน  จัดโปรแกรมกำรอบรมต่ำงๆ ในช่วงเดือนตุลำคม  ธันวำคม 2558 ดังนี้

ล ู อ ล ู ด อ อ ม

แนะน�ำมำตรฐำนสำกล GS1 

Barcode ในธุรกิจ

ควำมรู ้ เบื้องต้นมำตรฐำน

สำกล GS1 ในภำคธุรกิจและ

อุตสำหกรรม

กำรประยุกต์ใช้ GS1-128 

ในกำรบริหำรจัดกำรกำร 

ขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อกำร

สืบย้อนกลับ 

กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ

สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี 

Barcode และ RFID

24 พฤศจิกำยน

6,13,20 ตุลำคม

3,10,17 พฤศจิกำยน

1,8,15, ธันวำคม

27 ตุลำคม

24 พฤศจิกำยน

22 ธันวำคม

ธันวำคม

บุคคลทั่วไป : ฟรี

สมำชิกGS1 :  ฟรี* 

บุคคลทั่วไป : 1,200 บำท

สมำชิกGS1 : ฟรี* 

บุคคลทั่วไป : 1,200 บำท

- แนะน�ำเกี่ยวกับ GS1 และ สถำบันรหัสสำกล (GS1 Thailand)
- ภำพรวมของระบบมำตรฐำนสำกล GS1
- ประโยชน์กำรใช้บำร์โค้ดมำตรฐำนสำกล GS1
- สิทธิประโยชน์ในกำรสมัครสมำชิกสถำบันรหัสสำกล

- บำร์โค้ดมำตรฐำนระบบ GS1
- โครงสร้ำงเลขหมำยบำร์โค้ดมำตรฐำน GS1 System
- GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 กำรก�ำหนดเลขหมำยประจ�ำตัวสินค้ำ
- สิทธิประโยชน์ส�ำหรับสมำชิกสถำบันฯ 

- บำร์โค้ดมำตรฐำน GS1-128
- GS1- 128  Application Identifiers (AI’s)
- กำรใช้งำนบำร์โค้ดมำตรฐำน GS1-128
- หลักกำรจัดกำรซัพพลำยเชนเบื้องต้น

- เทคโนโลยี Barcode และ RFID 
- ระบบกำรจัดกำรคลังสินค้ำ (Warehouse Management System)
- หลักกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Barcode และ RFID

สมาชิกเกาทีสมั รเกิน  าก องการเ ารวมอ รมเสีย า ชจายทานล   าท

สน จสามาร าวน ล รายล เอีย ล สารองทีนัง ที  รอที าย กอ รม 
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Kitchen Of The World

จำกแรงกดดันหลำกปจจัยท่ีกระทบต่อ 
ผู้ประกอบกำรส่งออกไทยไปยุโรป ทั้งจำกกำรถูก
ตดัสทิธิพิเศษทำงภำษศุีลกำกรเป็นกำรทัว่ไป หรอื 
GSP (Generalised System of Preferences) 
จำก EU ทุกรำยกำรสินค้ำไปเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 
2558 จำกกฎระเบียบกำรค้ำในกำรน�ำเข้ำสินค้ำ
ของสหภำพยุโรปที่มีแนวโน้มเข ้มงวดย่ิงขึ้น  
ส่งผลให้กำรส่งออกของไทยไป EU ลดลงอย่ำง 
มีนัยยะ โดยมูลค่ำกำรส่งออกจำกไทยไปสหภำพ
ยุโรปในช่วงเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558  
ปรับตัวลดลงถึง .95  สอดคล้องกับมูลค่ำกำร
ส่งออกในรำยกำรที่เคยได้รับสิทธิ GS  ที่ปรับตัว
ลดลง 8. 9  

โดยสนิค้ำส่งออกทีไ่ด้รบัผลกระทบมำกท่ีสดุ
อยู่ในกลุ่มเครื่องปรับอำกำศและส่วนประกอบ 
เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณ ์อำหำรทะเลและอำหำร
ทะเลแปรรูป รวมไปถึงยำงพำรำและผลิตภัณ ์

อย่ำงไรก็ดี ทำงออกส�ำหรับผู้ประกอบกำร 
ส่งออกไทยท่ียังต้องกำรรักษำตลำดยุโรปท่ีเป็น
ตลำดส่งออกส�ำคัญ สำมำรถปรับตัวได้ในหลำย
ช่องทำงตำมลกัษณะของอตุสำหกรรม ซึง่กำรเข้ำไป
ลงทุนผลิตสินค้ำโดยใช้ยุโรปเป็นฐำนกำรผลิต 
ก็เป็นอีกทำงเลือกเพื่อลดแรงกดดันข้ำงต้น

ศูนย ์ วิจัยกสิกรไทย มองว ่ำธุรกิจไทย 
ที่มี โอกำสในกำรลงทุนในยุโรปอยู ่ ในกลุ ่ม
อุตสำหกรรมอำหำรและแปรรูปอำหำรซึ่งไทยมี
ข้อได้เปรยีบในด้ำนควำมช�ำนำญในอตุสำหกรรม 
รวมไปถึงอตุสำหกรรมกำรผลติบรรจภัุณ อ์ำหำร
และอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นหนึ่งใน 
ห่วงโซ่กำรผลิตสินค้ำในกลุ่มสินค้ำอำหำรและ
อำหำรแปรรูปก็เป็นอุตสำหกรรมที่น่ำสนใจ  

กำรลงทนุในสหภำพยุโรปส�ำหรบัผูป้ระกอบ
กำรไทยน่ำจะเป็นโอกำสท่ีเหมำะสมส�ำหรับ 
ผู ้ประกอบกำรกลุ ่มสินค้ำอำหำรและอำหำร
แปรรูป ซึ่งนอกจำกจะเป็นสำขำที่ไทยมีควำม
ช�ำนำญและตลำดในยุโรปมีควำมต้องกำรแล้ว  
ยังสำมำรถตอบโจทย์โอกำสในกำรใช้ฐำนกำรผลติ
ในยุโรปเพ่ือส่งออกไปยังตลำดโลก และด้วยควำม
แตกต่ำงทำงด้ำนนโยบำยกำรลงทุนและค่ำจ้ำง
แรงงำนท่ีมีควำมหลำกหลำยของแต่ละประเทศ 
ส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรไทยสำมำรถเลอืกลกัษณะ
กำรลงทุนให้เหมำะกับศักยภำพ 
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เน่ือง ากยโรปมีค ามหลากหลายของ
มิติการลงทนในอตสาหกรรมอาหาร กำร
พิจำรณำพ้ืนท่ีในกำรลงทนุของผูป้ระกอบกำรไทย
อำจจะต้องพิจำรณำจุดประสงค์และตลำดผู้ซื้อ
เป็นส�ำคัญ โดยหำกเน้นกำรลงทุนอุตสำหกรรม
แปรรูปอำหำรที่อำศัยเทคโนโลยีและเน้นสินค้ำ
อำหำรพรีเมี่ยม กำรลงทุนในประเทศเบลเยียม 
สหรำชอำณำจักรเยอรมนี และเนเธอร์แลนด ์
เป็นพ้ืนท่ีที่มีศักยภำพ นอกจำกจะได้ประโยชน ์
ในกำรท�ำตลำดยุโรปตะวันตกแล้ว ยังได้ประโยชน์
จำกกำรเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งไปยังตลำด 
ต่ำงประเทศด้วย อย่ำงไรก็ดี หำกต้องกำรลงทุน
ในด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมแปรรูป
กำรเกษตร อำท ิอำหำรสตัว์ รวมไปถึงอตุสำหกรรม
อำหำรที่ไม่มีควำมซับซ้อนมำกนัก พ้ืนที่ในยุโรป
กลำงและตะวันออกเป็นทำงเลือกส�ำหรับกำร
ลงทุนที่มีต้นทุนค่ำแรงที่ต�่ำกว่ำยุโรปตะวันตก 
โดยประเทศที่มีศักยภำพ ได้แก่ ประเทศโปแลนด์ 
ออสเตรีย ังกำรี ที่นอกจำกมีข ้อได้เปรียบ 
ดังกล่ำว ยังเป็นพ้ืนท่ีได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในกำร
เชือ่มต่อเข้ำสูภู่มภิำคใกล้เคยีง อนัได้แก่ ยโุรปเหนอื  
ตะวันตก ตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ 

การถกูตัดสทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรเปนการทัว่ไป หรอื GSP 
กลายเปนประเด็นที่ผลักดันใหผูประกอบการอาหารหาทางออก  
วันนี้การลงทุนฐานการผลิตในยุโรปเปนโอกาสนาสนใจที่ไมควร
มองขาม

ม :  ศนยวิจัยกสิกร ทย

จับตา EU 
สูฐานการผลิตอาหารของไทย
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แม้ว่ำต้นทุนกำรผลิตในสหภำพยุโรปโดย
เฉลี่ยอำจสูงกว่ำต้นทุนกำรผลิตในไทย แต่หำก
เปรียบเทียบต้นทุนโดยรวม กำรลงทุนในสหภำพ
ยุโรปยังคงได้เปรียบเรื่องต้นทุนค่ำขนส่ง และ
ภำษีศุลกำกร ท�ำให้ต้นทุนโดยรวมดีกว่ำกำร 
ส่งออกจำกประเทศไทย

โดยสรุปแล้ว ส�ำหรับผู ้ประกอบกำรไทย 
ท่ีต้องกำรท�ำตลำดยุโรป กำรลงทุนผลิตสินค้ำ
ในภูมิภำคนั้นมีข้อได้เปรียบด้ำนต้นทุน อีกทั้ง
ยังเป็นกำรเปดโอกำสทำงกำรค้ำกับภูมิภำค 
ใกล้เคียง อำทิ รัสเซีย แอ ริกำ นอกจำกน้ี 
ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงกำรค้ำระหว่ำงยุโรป
กับประเทศต่ำงๆ ที่บรรลุข้อตกลงแล้ว อำทิ ชิลี 
เม็กซิโก และแอ ริกำใต้ จะเป็นอีกช่องทำงที่ช่วย
กระจำยสินค้ำไปยังประเทศคู่สัญญำ 

อย่ำงไรก็ด ีกำรลงทนุในอตุสำหกรรมอำหำร
ในสหภำพยุโรปยังมีประเด็นควำมแตกต่ำงใน 
รำยละเอียดท่ีผู ้ประกอบกำรไทยต้องให้ควำม
ส�ำคัญ อำทิ นโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
ที่นอกจำกจะแยกไปตำมประเทศแล้ว ยังมี
ควำมแตกต่ำงกันไปในตำมเขตกำรปกครองใน 
ประเทศนั้นๆ  

ประเทศผลิตสินค้า   ต้นทุนการผลิต*  ต้นทุนค่าระวาง  ภาษีศุลกากร***  ราคาสินค้า
   และค่าประกันสินค้า**  ในตลาดยุโรป

ไทย    ปร มำณรอยล      

  ของรำ ำสิน ำ

สหภาพยุโรป        

* โครงสร้ำงต้นทุนกำร ลิตประกอบด้วยรำคำลูกไก่เนื้อ ค่ำอำหำร ค่ำแรง ค่ำใช้จ่ำยโรงเรือน ค่ำใช้จ่ำยในกำรช�ำแหละ และ
 ค่ำใช้จ่ำยอื่น  และเทียบต้นทุนกำร ลิตในไทยให้มีสัดส่วนเท่ำกับ 100
** ค่ำระวำงเรือจำกไทยไปยุโรปอยู่ที่ร้อยละ 10-20 ของรำคำสินค้ำ โดยรวมค่ำระวำงพิเศ  อำทิ ค่ำใช้จ่ำยทั้งหลำยที่บริ ัทเรือ
 คิดเพิ่มเติมจำกค่ำระวำงพื้นฐำนที่ร้อยละ 2 ของรำคำสินค้ำและค่ำประกันสินค้ำอยู่ที่ร้อยละ 0 5 ของรำคำสินค้ำ
*** ภำ ีศุลกำกรในสินค้ำอำหำรประเภทสัตว์ปกอยู่ที่ร้อยละ 8-15 4

ที่มำ: urostat, สภำ ู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย, ompetiti eness of the  poultry meat sector โดย I Wageningen
R ประเมินโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

กรณี กษำตนทนกำร ลิตสิน ำอำหำรปร ทสัตว์ปกในกำรส่งสิน ำ ปสห ำพย รป

ำกแหล่ง ลิตใน ทยแล ย รป
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