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As the Competitor Catches You.
ในชวง 3 เดือนที่ผานมา เกิดความเปลี่ยนแปลง

ขึ้นอยางมากกับธุรกิจ Logistics โดยเฉพาะการเกิดขึ้น
ของผูเลนหนาใหมที่ไมใหมจริง และการบุกตลาดของ
มอือาชพี โดยไปรษณยีไทยลงทนุ 500 ลานบาท ตั้งบรษิทั 
ไปรษณีย ดิสทริบิวชั่น ขณะที่ดีเอชแอล ซัพพลายเชน 
กเ็ตรยีมลงทนุกวา 400 ลานบาทใน 2-3 ปขางหนาเพื่อ
ขยายศูนยกระจายสนิคาครอบคลมุทั่วประเทศ

การประกาศลงทุนของ 2 ยักษใหญดานบริการ
ขนสงในเวลาหางกันไมถึง 3 เดือน เปนสัญญาณที่
บงบอกถึงโอกาส และวิกฤตที่ถาโถมเขามาพรอมๆ กัน
ซึ่งใครจะมองเปนโอกาส หรือวิกฤตนั้น ขึ้นอยู กับ
มมุมองและความพรอมของผูประกอบการแตละราย แตที่
แนนอนคอื ผูประกอบการโลจสิตกิสของไทยตองปรบัตวั
รบัคูแขงหนาใหม
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หนึ่งในการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ คือ การนํา
เทคโนโลยเีขามาชวยเพิ่มประสทิธภิาพในการทาํงาน ลด
การพึ่งพาแรงงานที่นบัวนัจะเปนตนทนุที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่ม
ขดีความสามารถในการแขงขนั ทั้งในแงของประสทิธภิาพ 
และความสะดวกรวดเรว็

ปจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายที่ผู ประกอบการ
สามารถประยกุตใชงานได ทั้งบารโคดและ RFID ที่เปน
โซลชูั่นเพื่อการใชงานที่หลากหลาย สวนหนึ่งผูประกอบการ
สามารถหาขอมูลไดจาก GS1 Newsletter ฉบบันี้ หรอื
สามารถตดิตอสอบถามขอมูลมาไดที่ สถาบนัรหสัสากล 

สําหรับ GS1 Newsletter ฉบับนี้ยังคงอัดแนนดวย
เนื้อหาที่เปนประโยชนเชนเคย ทั้งกรณศีกึษารานคาปลกี 
Liverpool การเตรยีมตวัสูยคุ Internet of Things รวมถงึ
การประยุกตใช RFID ในรานคา หลายเรื่องนาจะสราง
แรงบนัดาลใจใหกบัทกุทานไดครบั
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ในปจจุบัน มีหลายบริษัทโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ท่ี
ด�าเนินการซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างกันเปนประจ�าอย่าง
สม�า่เสมอ การท่ีจะท�าให้การซือ้ขายเปนไปโดยอตัโนมัติได้ จะต้อง
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการรับส่งข้อความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้

อย่างไรก็ตาม เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คู่ค้าท้ังสองจะต้อง
จัดการกับความท้าทายหลายประการ ทั้งต้องมีการจับคู่ส่วนย่อย
ของข้อมูล (data element) ในข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์กับ
ข้อมูลท่ีจะปรากฏในการแสดงผลและถูกใช้งานในแอพพลิเคชั่น
อย่างระบบ ERP ของคู่ค้าแต่ละราย ต้องมีการพัฒนาและติดตั้ง
ช่องทางการเชือ่มต่อทัง้ในรปู EDI หรอื XML ระหว่างแอพพลเิคชัน่
กับอินเทอร์เน็ต และต้องมีการปรับใช้เทคนิคการรักษาความ
ปลอดภัยในการรบัส่งข้อความทางอเิลก็ทรอนกิส์ระหว่างคูค้่า อาทิ 
เทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) ถึงแม้ GS1 
ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการสร้างมาตรฐาน GS1 XML บน 
GS1 eCom (เทคโนโลยี EDI ส�าหรับถ่ายโอนข้อมูลที่มีโครงสร้าง
ตามมาตรฐานท่ีมีการตกลงกัน จากคอมพิวเตอร์แอพพลิเคชั่น
หนึง่ไปอกีคอมพิวเตอร์แอพพลเิคชัน่หนึง่ในรปูอเิลก็ทรอนิกส์โดยท่ี
มนษุย์เข้ามายุ่งเก่ียวน้อยท่ีสดุ) แล้ว แต่ก็ยังต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากท้ังเงินทุนและเวลาในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้
รองรับการรับส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเปนเรื่องยากที่
บริษัทขนาดเล็กซึ่งส่วนมากมักไม่มีทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและไม่ใช้ระบบ ERP ท่ีสามารถแปลงข้อความ XML 
ที่ได้รับจากคู่ค้ารายใหญ่ จะสามารถด�าเนินการได้

สิ่งที่บริษัทขนาดเล็กต้องประสบน้ันเกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์
เช่นกัน โดยผูค้้าส่งในภาคอตุสาหกรรมก่อสร้างในเนเธอร์แลนด์ได้
ด�าเนินธุรกิจร่วมกับซพัพลายเออร์ขนาดเลก็และผูร้บัเหมาก่อสร้าง
ขนาดเล็กเปนจ�านวนมาก บริษัทขนาดเล็กเหล่าน้ีส่วนมากมักมี
ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจ�ากัดและไม่ใช้
ซอฟท์แวร์ ERP ซึ่งสามารถแปลงข้อความ XML ที่ได้รับจากผู้ค้า
ส่งรายใหญ่อย่าง CRH Building Materials ผู้จัดหาวัสดุก่อสร้าง
ที่ด�าเนินธุรกิจใน 34 ประเทศทั่วโลกได้

Nowadays, many businesses especially large
enterprises purchase/sell goods or services regularly
in terms of frequencies and volumes. Automating such
transactions requires information system development to 
support transporting electronic messages.

Unfortunately, however, it is inevitable that both trading 
partners have to deal with challenges, such as mapping 
data elements in electronic documents to those displayed 
on the screen and utilized in each partner's application like 
Enterprise Resource Planning (ERP) system, developing 
and deploying interfaces supporting EDI or XML between 
the application and the Internet, and implementing security 
measures for electronic message transportation; for instance, 
a Public Key Infrastructure (PKI). Even if GS1 has collaborated 
with industries to come up with GS1 XML on GS1 eCom (the 
Electronic Data Interchange technology used to transfer 
structured data, by agreed message standards, from one 
computer application to another, by electronic means and 
with a minimum of human intervention), implementing the
information system to support transporting electronic
messages still needs high investment on capital and time, 
so it is difficult for small companies having no IT resource 
and not using an ERP system that are able to translate XML 
messages received from larger partners to achieve them.

The troubles for small firms also happen in the 
Netherlands. Wholesalers in Dutch construction sector 
have business relationship with a lot of small suppliers and 
a number of small building contractors. These small firms 
have limited IT resources and do not use the ERP software 
that are able to translate received XML messages from large 
wholesalers like CRH Building Materials, a leading building 
materials group employing in 34 countries across the globe.
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To help those firms, GS1 Netherlands developed eb-Forms, 
a small tool making it possible for those small companies to do 
peer-to-peer electronic business with their trading partners by 
sending XML messages as an email attachment, and opening 
the attachment in a web browser in a human readable form.

eb-Forms supports two usage scenarios: one is that the 
wholesaler sends Order message to the small supplier as an 
email attachment, and the other is that the wholesaler sends  
Despatch Advice and Invoice messages to the small contractor 
located at the building site for a whole day. These business 
messages are based on GS1 XML on GS1 eCom with GS1 
Netherlands extensions, based on the Dutch Implementation 
Guidelines. The business messages utilize Global Trade Item 
Number (GTIN) and Global Location Number (GLN).

eb-Forms is available for free, but if a firm would like to 
access additional templates for sending and receiving data, 
tools to enable more connection types and security options, or 
to participate in eb-Forms Community forum discussions, an 
annual subscription fee is required.

GS1 Netherlands will make eb-Forms available for other 
sectors in the future.  

Global NewsThailand Newsletter
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เพ่ือช่วยเหลือบริษัทเหล่าน้ัน GS1 Netherlands ได้จัดท�า  
eb-Forms เครื่องมือขนาดเล็กที่ท�าให้บริษัทขนาดเล็กข้างต้น
สามารถท�าธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์กับคู่ค้าโดยตรง โดยการส่ง
ข้อความธุรกิจในรูป XML ในลักษณะไฟล์แนบอีเมล์ และเปิดไฟล์ 
XML ที่แนบมากับอีเมล์และแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ในรูปท่ี
มนุษย์เข้าใจได้

eb-Forms รองรับการใช้งานสองลักษณะ คือผู้ค้าส่งแจ้ง
ข้อความค�าสั่งซื้อ (order) ไปยังซัพพลายเออร์ และผู้ค้าส่งแจ้ง
ข้อความการจัดส่ง (despatch advice) และใบแจ้งหน้ี (invoice) 
ไปยังผู้รับเหมาที่ท�างานอยู่หน้างานก่อสร้างตลอดทั้งวัน ข้อความ
ธุรกิจเหล่าน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของมาตรฐาน GS1 XML บน GS1 eCom  
ผสมผสานกับส่วนขยายตาม Dutch Implementation Guidelines 
โดย GS1 Netherlands ข้อความธุรกิจเหล่านีใ้ช้เลขหมายประจ�าตวั
สินค้าสากล (GTIN) และเลขหมายบ่งชี้ที่ตั้งสากล (GLN)

eb-Forms เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี แต่หากบริษัทต้องการ
เข้าถึงเทมเพลตส�าหรับการรับส่งข้อมูลเพิ่มเติม เครื่องมือให้รองรับ
ประเภทการเชื่อมต่อรูปแบบอื่นและตัวเลือกด้านความปลอดภัย
เพ่ิมเติม หรือต้องการมีส่วนร่วมในฟอร์มจะต้องเสียค่าสมาชิก 
รายปีเพิ่มเติม

GS1 Netherlands จะพัฒนาต่อยอดให้ eb-Forms รองรับ 
ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตต่อไป   

อ้างอิง / References
• http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/casestudies/GS1_eCom_CRH.pdf

• http://www.eb-forms.com       •  http://www.crh.com/our-group/group-profile
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2D Verification
Parameters

ต่อเน่ืองจาก Newsletter ฉบบัท่ีแล้ว ท่ีเราได้รู้กนัถึง 
ตวัชีว้ดัคณุภาพบาร์โค้ดท่ียดึหลกัการเดียวกนัระหวา่ง 1 
มิต ิและ 2 มิตเิชน่ Decode, Symbol Contrast และ  
Modulation  ในฉบบันีเ้ราจะมาวา่กนัตอ่ด้วยเร่ืองของ
ตัวชีว้ัดคุณภาพท่ีมีเฉพาะสัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ  
2 มิตเิทา่นัน้

ตัวช้ีวัดคุณภาพสัญลักษณ์บาร์โค้ดที่มีเฉพาะ
สัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มิติ ประกอบไปด้วย
1. Fixed Pattern Damage (FPD) เป็นตัวชีว้ัด
ความเสียหายทัง้หมดท่ีเกิดกบัส่วนประกอบหลกัของ
สญัลกัษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มิต ิ เชน่ Finder Patterns, 
Quiet Zones, Clock Tracks, Timing Navigation หรือ
สว่นประกอบหลกัอ่ืนๆ ท่ีเคร่ืองสแกนใช้หาต�าแหนง่และ
รูปแบบของสญัลกัษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มิตนิัน้ๆ

การประเมินตวัชีว้ดั FPD จะมีความแตกตา่งกนั ขึน้อยู่
กบัสญัลกัษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มิติท่ีใช้ตรวจสอบ เช่น 
GS1 DataMatrix อนญุาตให้มีพืน้ท่ีว่างรอบแท่งบาร์ 
(Quiet Zones) อย่างน้อยขนาด 1X และอนญุาตให้
เกิดความเสียหายท่ี Clock Track ได้ถงึ 20% ในการ
อา่นคา่จากสญัลกัษณ์ 

หากสญัลกัษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มิติท่ีน�ามาตรวจสอบ 
ไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีก�าหนด จ�าเป็นต้องตรวจสอบวา่สว่นใด 
ของ Fixed Pattern ท่ีเป็นสาเหต ุซึง่ประกอบไปด้วย

1.1 Clock Track Regularity : เป็น Finder Pattern 
ของ GS1 DataMatrix เทา่นัน้ เร่ิมจากจดุสีด�าท่ีมมุบน
ซ้ายของสญัลกัษณ์ GS1 DataMatrix ตามด้วยจดุสี
ขาวและจดุสดี�าไปเร่ือยๆ ตลอดด้านบนของสญัลกัษณ์ 
GS1 DataMatrix โดยจุดสุดท้ายซึ่งอยู่ท่ีมุมบนขวา
ของสญัลกัษณ์จะเป็นจดุสีขาวเทา่นัน้ ตามด้วย Clock 
Track ในแนวตัง้ มีลกัษณะเป็นจดุด�าสลบัจดุขาวเช่น
กนั และสิน้สดุด้วยจดุสีด�าท่ีมมุลา่งขวาของสญัลกัษณ์

ภาพตัวอย่างแสดงส่วนที่เป็น Finder Pattern และส่วนที่เป็น Data ของ DataMatrix

Finder Pattern : Clock Track + L1 & L2 Data
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1.2 L1 and L2 : L1 เป็น Finder Pattern ของ GS1 DataMatrix เทา่นัน้ 
ประกอบไปด้วยจดุสดี�าเรียงกนัตลอดด้านซ้ายของสญัลกัษณ์ สว่น L2 
ประกอบไปด้วยจดุสีด�าเรียงกนัตลอดด้านลา่งของสญัลกัษณ์ หาก L1 
หรือ L2 เกิดความเสียหาย จะท�าให้เคร่ืองสแกนเนอร์หาต�าแหนง่ของ
สญัลกัษณ์ GS1 DataMatrix ได้ยาก

1.3 Quiet Zones : คือพืน้ท่ีว่างท่ีปราศจากสิ่งพิมพ์ใดๆ ส�าหรับ
สญัลกัษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มิต ิหมายความถงึพืน้ท่ีวา่งรอบสญัลกัษณ์
ทัง้ 4 ด้าน

Quiet Zones ที่ไม่ถกูต้องนั้น เป็นสาเหตขุองปัญหาที่พบบ่อย เครื่อง
สแกนเนอร์อาจอ่านพื้นที่ Quiet Zones เป็นส่วนหนึ่งของสญัลกัษณ์
ของบาร์โค้ดแบบ 2 มติทิี่ใช้แปลงค่าเป็นข้อมลู เมื่อเครื่องสแกนเนอร์ 
อ่านค่าเหล่านี้ผิดพลาด จะท�าให้เครื่องสแกนเนอร์ไม่สามารถ 
แปลงค่าจากสัญลักษณ์เป็นข้อมูลได้เลย หรืออาจแปลงข้อมูล 
ผิดพลาด โดยสาเหตุที่ท�าให้ไม่ผ่านตัวชี้วัด Quiet Zones นั้นม ี
หลากหลาย เช่น เกดิจดุด�าบนพื้นที่ Quiet Zones หรอืวสัดทุี่ใช้พมิพ์
มคีวามขรขุระ หรอืสญัลกัษณ์อยูใ่กล้ขอบบรรจภุณัฑ์หรอืขอบฉลาก
สนิค้ามากเกนิไป หรอือาจเกดิจากผูใ้ช้เครื่องมอืตรวจสอบคณุภาพ
บาร์โค้ดวางต�าแหน่งสญัลกัษณ์ให้ชดิขอบมากเกนิไป

ตัวอย่างสัญลักษณ์ DataMatrix ที่ L1 and 

L2 เกิดความเสียหาย 

ตัวอย่างสัญลักษณ์

DataMatrix ที่ Clock Track

เกิดความเสียหาย 

ส�าหรับ GS1 DataMatrix : 

Quiet Zones นั้นต้องมีขนาด

เท่ากับหรือมากกว่า 

1 เท่า ของ X-dimension

ส�าหรับ GS1 QR Code : 

Quiet Zones นั้นต้องมีขนาด

เท่ากับหรือมากกว่า 4 เท่า 

ของ X-dimension

ตัวอย่างการก�าหนด Quiet Zones 

ที่ผิดส่งผลให้ไม่สามารถสแกน

สัญลักษณ์ QR Code ได้

L1

L2
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             สาเหตุแห่งปญหา

ความเร็วในการพิมพ์ ไม่สัมพันธ์กับขนาดของ
สัญลักษณ์บาร์โค้ด

เกิดจากความผิดพลาดของซอฟท์แวร์ที่ใช้
สร้างแท่งบาร์

การยืด-หด ของฉลากสินค้าในแนวตั้ง
หรือ แนวนอน

เครื่อง Verify ไม่อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมกับ
ตัวสัญลักษณ์

                       วิธีการแก้ ไข

ปรับความเร็วในการพิมพ์ให้เหมาะสม

เลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่ได้มาตรฐาน และรองรับมาตรฐานสากล GS1

ปรับวิธีการยืด-หด สัญลักษณ์ ให้ได้สัดส่วนเท่ากันระหว่างแนวตั้งกับแนวนอน

ปรับต�าแหน่งเครื่อง Verify ให้จุดโฟกัสอยู่กึ่งกลางสัญลักษณ์

2.  Axial Non-uniformity (AN) สญัลกัษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มตินิั้น จะมลีกัษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ซึ่งเกดิจากจดุสี่เหลี่ยมจตัรุสัต่อกนัหลายๆ จดุ ตวัชี้วดั Axial Non-uniformity นั้นจะพจิารณาความ
เบี่ยงเบนของสญัลกัษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มติทิี่มคีวามยดื-หด ทางแนวใดแนวหนึ่งของสญัลกัษณ์ 
ซึ่งจะท�าให้สัญลักษณ์มีรูปแบบผิดเพี้ยนไปจากเดิม สังเกตได้จากจุดสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีความ
ยดื-หดทางแนวตั้ง หรอืแนวนอน จนกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้า เป็นเหตใุห้เครื่องสแกนเนอร์
อ่านค่าจากสญัลกัษณ์บาร์โค้ดได้ยาก หรอืไม่สามารถสแกนได้

ส�าหรับ GS1 Newsletter ฉบับนี้ เราได้
แนะน� าตั วชี้ วั ดคุณภาพสัญลักษณ ์
บาร์โค้ดแบบ 2 มติ ิที่ไม่พบในสญัลกัษณ์
บาร์โค้ดแบบ 1 มิติที่ส�าคัญถึง 2 อย่าง
ด้วยกนัคอื Fixed Pattern Damage และ 
Axial Non-uniformity ในฉบบัหน้า เราจะ
พูดถึงตัวชี้วัดคุณภาพสัญลักษณ์บาร์โค้ด
แบบ 2 มิติที่ส�าคัญ อีก 5 ตัวชี้วัดจะ
ประกอบไปด้วยอะไร และมีความส�าคัญ
อย่างไรบ้างนั้น โปรดติดตามต่อใน GS1 
Newsletter ฉบบัหน้าค่ะ 

ตัวอย่างสัญลักษณ์

DataMatrix ที่พบปญหา

Axial Non-uniformity

DA15070050_07-09_Standard.indd   9 7/31/2558 BE   10:09 AM
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·Õ่ãªŒªØ´¤ÓÊÑ่§à´ÕÂÇ¡Ñº Laser Printer 
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Windows® mobile áÅÐ Android 
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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 
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ÀÒÉÒä·Â ¼‹Ò¹ USB Keyboard 
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เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคา
ดวยระบบสั่งการดวยเสียง

Fast, Accurate, Efficient and
Measurable Results
มากกว่า 60,000 ผู้ ใช้งานจากหลายร้อย
บริษัททั�วโลก ระบบสั�งการด้วยเสียงของ 
Vocollect ช่วยให้บริษัทได้งานมากขึ �น 
เนื�องจาก พนักงานสามารถทํางานได้เร็ว
ขึ �น เช่น ในคลงัสินค้า พนักงานสามารถ
ปฏิบตัิหน้าที�ของพวกเขา ตั �งแต่การเลือก
ผลิตภณัฑ์ออกจากชั �นวาง (picking) ขบั
รถโฟล์คลิฟเพื�อเติมสต็อก ไปจนถึงโหลด
ของลงรถบรรทุกได้อย่างรวดเร็วยิ�งขึ �น 
เพราะพวกเขาไม่ต้องวุ่นวายกับเอกสาร 
การอ่านหน้าจอ อ่านรายการสั�งซื �อ คีย์
ข้อมูล หรือสแกนชิ �นงาน/สินค้าอีกต่อไป 
เพราะขั �นตอนเหลา่นี � สามารถสั�งการได้ด้วย
เสียงจากระบบ ช่วยให้ผู้ ทํางานโฟกสัไปที�

Techno Sharing

Run a better
business with Voice

ระบบสัง่การดวยเสยีงของ Vocollect ชวยใหผูปฏิบัติงานทํางานได
สะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ ไดงานมากขึน้ เพราะผูปฏบัิติงานสามารถใชมอื
ทัง้สองในการหยิบ ยก หรอืประกอบ ชิน้งาน/สนิคา ไดทนัทีโดยฟง
จากระบบสัง่งานดวยเสยีง แทนทีก่ารดูเอกสาร การใชคอมพวิเตอร
มือถือ (PDA) หรือสแกนงาน ซึ่งขั้นตอนเหลานี้ทําใหประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานชาลงเมื่อเปรียบเทียบกับระบบสั่งงานดวยเสียง

ข้อมูลโดย : บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จํากัด
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เนื �องานที�ถกูสั�งให้ทํา ไมไ่ด้ต้องโฟกสัในการ
อา่นหน้าจอ อา่นรายการ หรือ คีย์ข้อมลูอีก
ต่อไป  นอกจากนี � ระบบสั�งการด้วยเสียง
ของ Vocollect ยงัชว่ยลดปัญหาการเทรนนิ�ง
พนักงานใหม่  หากมีพนักงานเข้าออก
ตลอดเวลา เพราะระบบการทํางานจะถูก
กําหนดด้วยการสั�งผ่านเสียง จึงไม่ต้องเสีย
เวลาในการเทรนงานเมื�อเทียบกบัการทํางาน
แบบเดมิๆ

ระบบ Voice ทํางานอยางไร
ระบบสั�งการด้วยเสียงของ Vocollect 
ประกอบด้วย Hardware และ Software 
โดยส่วน Hardware มีอุปกรณ์คาดเอว 
T a l k m a n  แ ล ะ ชุ ด หู ฟั ง ไ ม โ ค ร โ ฟ น 
(Headset) ที�ออกแบบมาอย่างเหมาะสม
นํ �าหนักเบา โดยผู้ ใช้งานจะได้ยินเสียง
คําสั�งและตอบสนองต่อคําสั�งนั �นผ่านหู
ฟังไมโครโฟน ส่วนข้อมลูคําสั�งการทํางาน
จะมาจาก software ส่งผ่านระบบ WIFI 
(802.11b standard) ของคลงัสินค้า ไป
สู่ระบบข้อมูลส่วนกลางของคลังสินค้า 

ในคลังสินคา พนักงาน
สามารถปฏิบัตหินาท่ีของพวก
เขา ตั้งแตการเลือกผลิตภัณฑ
ออกจากช้ันวาง (picking) ขบั
รถโฟลคลิฟเพื่อเติมสต็อก ไป
จนถึงโหลดของลงรถบรรทุก
ไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น

เช่น Warehouse Management System 
(WMS) หรือระบบควบคมุคลงัสินค้าอื�นๆ 
ที�ใช้อยู่

ลูกคาที่ใช Vocollect พบวา มีการ
เปล่ียนแปลงที่ชัดเจน และวัดได ใน
ดานตางๆ ดังนี้
การปรับปรุงด้านกระบวนการทาํงาน :
•  ความแมน่ยําเพิ�มขึ �นถงึ 99.99%
•  Warehouse productivity เพิ�มขึ �นสงูสดุ
 ถงึ 35%
•  Payback ภายใน 12 เดือน หรือน้อยกวา่

การปรับปรุงด้านการบริหารจดัการ
แรงงาน :
•  คา่ชดเชยการทํางานลดลง 50%
•  ค่าฝึกอบรมพนักงาน และ Turnover 
 ของพนกังานลดลงอยา่งรวดเร็ว

•  การจดัการพนกังานงา่ยขึ �น
•  ความยืดหยุน่ในการบริหารจดัการ
 แรงงานเพิ�มขึ �น

Store It. Pick It. Pack It. Ship It.
ระบบ Vocollect Voice ใชในสวนใด
ของคลังสินคาไดบาง?
• Receiving   
• Line Loading
• Case Picking
• Piece Picking
• Catch Weights
• Cycle Counting
• Replenishment
• Put-to-Store/Flow-Through
•Transfers
• Put Away  
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ปจจบุนัมเีทคโนโลยีมากมายท่ีใชในการรบั-สงขอมลูการซ้ือ
ขายสินคา ไมวาจะเปน โทรศัพท แฟกซ อีเมล เปนตน 
แตทั้งน้ี ก็ยังมีอีกหลายเทคโนโลยีท่ีเรายังไมเคยรูมากอน 
เชน EDI (Electronic Data Interchange)  XML ฯลฯ  
การใชเทคโนโลยีทีทั่นสมยัเหลานีล้วนเปนส่ิงทีจ่าํเปนตอการ
พัฒนาการบูรณาการขอมูลของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือใหประเทศไทยพรอมกาวเขาสู ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) ไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล

การแลกเปลี่ยนขอมูลเปนการสื่อสารอยางหน่ึงของมนุษย 
สิ่งสําคัญท่ีสุดคือการมีภาษาท่ีผูสงและผูรับเขาใจตรงกัน
ได จึงจะทําใหการสื่อสารเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
การแลกเปลี่ ยนข อมูลทางอิ เล็กทรอนิกส  ในระบบ
คอมพิวเตอรสามารถทําไดงายๆ ตั้งแตการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (อีเมล) สําหรับการสงขอความแบบไมมี
รูปแบบ ซึ่งตองใชบุคลากรในการทําความเขาใจ ถัดมาคือ
การแนบไฟลขอมูลไปกับจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
ฝายผูรับก็สามารถที่จะเปดไฟลโดยใชโปรแกรมที่ตกลงกัน
ระหวางผูสงและผูรับเพื่อเรียกดูขอมูลได
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การรับ-สงเอกสารผานอีเมล ที่จะตองเสียเวลาประมวลผล

มาตรฐานการใชเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลการซื้อ-ขายแหงอนาคต

Scoop HiLight
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แตหากมีความจําเปนที่จะตองใชงานขอมูลเรงดวนแบบเรียลไทม 
(real time) ในปริมาณมาก โดยเฉพาะเอกสารทางธุรกิจ เชน 
การรบั-สงใบสัง่ซือ้สนิคา (purchase order) ใบสงของ (delivery order) 
หรือ ใบแจงหนี้ (invoice) ในการซื้อขายทั้งในและระหวางประเทศ การ
จดัหาบคุลากรเพ่ือจดัการขอมลูเปนเรือ่งทีไ่มเหมาะสม เพราะสงผลให
ตนทุนการดาํเนินงานสงู เสยีเวลาในการจดัการ และเกิดความผดิพลาด
ในการประมวลผลไดงาย

ดังนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใหเกิด
การรับ-สงขอมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งโดยทั่วไป จะพิจารณาถึงโครงสราง
พ้ืนฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส รูปแบบของขอมูล
ที่มีมาตรฐานเดียวกันในกลุมผูรับ-สงขอมูล และกระบวนการอัตโนมัติ
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล สําหรับประโยชนของการแลกเปลี่ยน
ขอมูลในลักษณะนี้คือ สามารถประมวลขอมูลไดเปนจํานวนมากกวา
การใชบุคลากร รวมถึงการลดตนทุนในการบันทึกขอมูล ท้ังเรื่อง
คาใชจายและเวลาและลดขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูลลงใน
ระบบ

หน่ึงในเทคโนโลยีการรับ-สงขอความระหวางระบบคอมพิวเตอร
คือ EDI อยางไรก็ตามการใช EDI มักเกิดจากฝงผู ซื้อหรือผู ขาย
ขนาดใหญซึ่งตองประมวลผลเปนจํานวนมากในแตละวัน โดยใช
ขอบังคับใหคูคาตองสงคําสั่งในรูปแบบขอความท่ีกําหนด ซึ่งทําให
เกิดความยุงยากของผู ซื้อหรือผู ขายขนาดเล็กที่จะตองปรับระบบ
สารสนเทศใหสร างข อความทางธุรกิจตามแตคู ค าแต ละราย
นอกจากน้ัน การไมมีมาตรฐานกลางยังทําใหเกิดความสับสนระหวาง
คูคาและผูท่ีมีสวนเก่ียวของในหวงโซอุปทาน (supply chain) ไดเชน
ชื่อเรียกกลองลูกฟูกบรรจุหนวยยอยชื่อเดียวกัน แตขนาดความจุ
ตางกัน เปนตน
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องคการสหประชาชาติจึงไดออกมาตรฐาน UN/EDIFACT (the 
United Nations rules for Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport) เพ่ือเปนมาตรฐาน
ระหวางประเทศ ลักษณะเฉพาะของมาตรฐานนี้คือ 

ขอมูลจะเรียงตอกันโดยไมขึ้นบรรทัดใหม และใชเครื่องหมายตางๆ 
เพื่อคั่นระหวางสวน (segment) ระหวางขอมูลและระหวางกลุมขอมูล 
มาตรฐาน UN/EDIFACT 

รองรับขอความหลายประเภท รวมถึงขอความทางธุรกิจ เชน ใบสั่งซื้อ
สินคา ใบสงของ ใบแจงหนี้ เปนตน ปจจุบันนี้ยังมีการใชมาตรฐานนี้ใน
การรับ-สงขอความระหวางระบบเมนเฟรม โดยมาตรฐานน้ีอยูภายใต
การดูแลของศูนยสหประชาชาติเพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคา
และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(UN/CEFACT – the United Nations Centre for Trade Facilitation 
and Electronic Business) ซึง่เปนหนวยงานยอยของคณะกรรมาธิการ
ดานเศรษฐกิจเพ่ือยุโรปขององคการสหประชาชาติ (UNECE – the 
United Nations Economic Commission for Europe)

UN/CEFACT ได พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอยางตอเน่ือง
หน่ึงในมาตรฐานรับ-สงขอความทางการคาในปจจุบัน คือ Cross
Industry Invoice (CII) โดยไดรับคําแนะนําจากหลายองคกร ท้ัง GS1, 
Automot ive Indust ry  Act ion Group (AIAG) และ UK
e-Government เปนตน CII อยู ในรูปของ XML (eXtensible
Markup Language) ซึ่งเปนภาษาที่เปนสวนของขอมูล โดยผูสราง
เอกสาร XML สามารถกําหนดชื่อแท็กและชื่อแอตทิบิวตไดตาม
ความตองการ ภาษา XML รองรบัการใหบรกิารผานอนิเทอรเน็ตทีไ่ดรบั
ความนิยมในปจจุบัน คือ เว็บเซอรวิส (web service)

การรับ-สงขอความอิเล็กทรอนิกสโดยอัตโนมัติระหวางระบบ
สารสนเทศของคูคา ลดระยะเวลาในการประมวลผลได เพราะระบบ
สารสนเทศสามารถประมวลผลไดทันที

การรับ-สงเอกสารผานอีเมล ที่จะตองเสียเวลาประมวลผล
การรับ-สงขอความอิเล็กทรอนิกสโดยอัตโนมัติระหวางระบบ
สารสนเทศของคูคา ลดระยะเวลาในการประมวลผลได 
เพราะระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลไดทันที
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ตัวอยางขอความ EDI

ตัวอยางขอความตามมาตรฐาน
UN/CEFACT CII ในรูปแบบ XML
การใชมาตรฐานสากลท่ีเปนที่ยอมรับกัน
ทั่วโลกในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

บทความโดย: การัณยภาส  วองศรีเจริญชัย

Scoop HiLight

อางอิง:
* หลักการพัฒนาโปรแกรมภาครัฐ โดย คณะทํางานโครงการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ
* Guide for a European CORE INVOICE data model with UN/CEFACT CII Implementation Guideline - Part 3: European CORE 
INVOICE syntax mapping  โดย European Committee for Standardization    

จะชวยใหคู คาลดความผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดข้ึนในการสื่อสาร เพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางาน ลดการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ 
สามารถรองรับการธุรกรรมอื่นๆ ไดในอนาคต 

อาทิ การชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Payment) การนําสงภาษกัีบกรมสรรพากร 
(e-Tax/Invoice) เปนตน ซึ่งเปนการสราง
มาตรฐานที่เปนสากลใหทั่วโลกยอมรับ     
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ปัจจบุนั ผู้คนในสงัคมคอ่นข้างมีความคุ้นเคยกบัคําวา่ “Internet”  
โดยมองเห็นเป็นภาพรวมของการเชื�อมต่อระหว่างคนกับระบบ
อินเทอร์เน็ตผา่นเครื�องคอมพิวเตอร์และโทรศพัท์มือถือ แตถ้่าหาก
พดูถงึคําวา่ “Internet of Things” ในตอนนี � อาจจะทําให้คนหลาย
คนเกิดคําถามขึ �นถงึที�มาและความหมายของคํานี �

“Internet of Things คืออะไร?”
“คน กบั อินเทอร์เน็ต” ไปสู ่“สิ�งของ กบั อินเทอร์เน็ต”
Internet of Things (IoT) คือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที�เชื�อม
ระหวา่งสิ�งของตา่งๆ เชน่ โทรศพัท์มือถือ รถยนต์ ตู้ เยน็  โทรทศัน์  
เป็นต้น  โดยสิ�งของต่างๆ  จะสามารถเชื�อมโยงและสื�อสารกนัได้
โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ�งในอนาคตผู้บริโภคจะเริ�มคุ้นเคยกบั
เทคโนโลยีที�ทําให้พวกเขาสามารถควบคุมสิ�งของต่างๆ ทั �งจาก
ในบ้าน สํานกังานหรือจากที�ไหนก็ได้ เช่น การควบคุมอุณหภูมิ
ภายในบ้าน การเปิดปิดไฟ การสั�งให้เครื�องทํากาแฟเริ�มต้มกาแฟ  
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ยงัมีเทคโนโลยีอื�นๆ ที�จําเป็นจะต้องถกู
พฒันาก่อนการเป็น IoT อย่างเต็มตวั เช่น ระบบตรวจจบัต่างๆ 

At present people might be familiar with “Internet”, which is 
mostly a picture of connection between people and Internet 
through computers and mobile phones so speaking out about 
the word “Internet of Things” might make them feel puzzled 
and suffered.

 “What is Internet of Things?”
“People with Internet” to “Thing with Internet” 
The Internet of Things (IoT) is an internet technology that 
connects between things such as mobile phones, cars, 
refrigerators, televisions etc. Things can connect and
communicate with each other through the Internet. In the 
future, consumers will be familiar with the technology which 
make them can control things from home, office or anywhere 
such as control temperature,  turn on/off the light, order a
coffee maker starts brewing etc. However, there are also other 
technologies needed to be developed prior to the IoT such 

Internet

ECR Corner

of Things 
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Reference: http://strategic-man.com/articles/detail/19#.VVwDN_mqqkp

(Sensors) รูปแบบการเชื�อมตอ่ระหวา่งสิ�งของ และระบบที�ฝังตวัอยู่
ในคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

อีก 5 ปี  สิ�งของกว่าแสนล้านชิ �น หรือเพิ�มมากขึ �นกว่า 300% 
จะเชื�อมต่อกับอนิเทอร์เน็ต

จากการคาดการณ์ของผู้ เชี�ยวชาญในอตุสาหกรรม IT ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า สิ�งของที�เกี�ยวข้องกับชีวิตประจําวันต่างๆ จะเชื�อมกับ
ระบบอินเทอร์เน็ตเพิ�มมากขึ �นกว่า 300 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ
กวา่แสนล้านชิ �น เนื�องจาก Sensor ที�จะตดิตั �งในสิ�งของที�เกี�ยวข้อง
กบัชีวิตประจําวนัเพื�อสง่สญัญาณตา่งๆ  ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต จะ
มีราคาลดลงไมน้่อยกวา่ 80-90% จากราคาในปัจจบุนั การเชื�อมตอ่
โดยมี Sensor ที�เกิดขึ �นจากความทนัสมยัและมีต้นทนุที�ตํ�าลงนั �น
ไม่ได้จํากัดเพียงแค่บริบทของชีวิตประจําวันเท่านั �น แต่อาจจะ
เป็นการเชื�อมตอ่ระหวา่งสิ�งของในอตุสาหกรรมหนึ�งกบัสิ�งของในอีก
อตุสาหกรรมหนึ�ง หรือ อตุสาหกรรมกบัหนว่ยงาน เป็นต้น

คน  สิ่งของ และ องคกร  
องค์กรต่างๆ ทั �งภาคเอกชนและหน่วยงานราชการสามารถนํา
ขีดความสามารถของ Internet of Things มาช่วยในการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ คํานวณหรือประมาณการปริมาณการทํางาน 
และพฒันาสิ�งใหม ่ โดยใช้ข้อมลูตา่งๆ ที�ถกูรวบรวมผา่น Sensors 
Technology แล้วส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเก็บไว้ในฐาน
ข้อมลูกลาง  ตวัอยา่งของการประยกุต์ใช้  Internet of Things เชน่ 
อาคารจอดรถจะมี Sensor ไว้ตรวจสอบจํานวนรถที�จอดในอาคาร 
โดยจะสง่สญัญาณดวูา่พื �นที�ตรงไหนวา่งเพื�อที�จะขบัรถไปจอดโดย
ไม่ต้องเสียเวลา ซึ�งจากตวัอย่าง “Things” ก็คือ “รถยนต์” ที�ถกู
ตรวจจบัโดย “Sensor” และ Sensor จะสง่สญัญาณไปสู ่Server ผา่น
ระบบเครือขา่ย ซึ�งอาจจะเป็น “เครือขา่ยภายใน (Intranet)”  หรือ 
“เครือขา่ยภายนอกทั �งที�เป็นระบบปิด (Extranet)” หรือ “เครือขา่ย
อินเทอร์เน็ตที�เป็นระบบเปิด (Internet)” หรือการที�แพทย์สามารถ
เช็คอาการตา่งๆ  ของคนไข้ผา่น Sensor ที�ตดิตั �งไว้ในอปุกรณ์แพทย์
ที�บ้านของคนไข้ เป็นต้น

ใน ECR Corner ฉบบัหน้า เราจะมาพดูถงึ Internet of Things กบั
การค้าปลีกกนั  
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as various detection systems (Sensors), connection forms 
between things and embedded systems in the computer etc.

In the next five years, more than hundred thousand million 
things or an increase of over 300% will be connected to the 
internet.

From prediction of experts in the IT industry, more than
hundred thousand million things or an increase of over 300% 
will be connected to the internet in the next five years because 
the sensor, installed into daily life equipment to send various 
signals through the internet, will be priced lower than 80-90% 
from current prices. Connection with the innovative and lower 
cost sensors is not only limited to the context of everyday life 
but also connected between things of one industry to another 
industry or industry to organization etc.

People, Things and Organizations 
Organizations both private and government agencies can 
bring capabilities of the Internet of Things to manage assets, 
calculate or estimate amount of work and develop new things 
by using information collected through the Sensors Technology 
then passed through the Internet and stored in a central
database. An example of the Internet of Things application is 
parking building, it will have sensors to monitor the number 
of cars parked in the building by sending a signal to check 
availability in order to drive up to the parking area without 
having to waste time. From the example, “Things” is “Car” 
detected by the “Sensor” and sends a signal to the server 
through Network. This may be “Internal Network (Intranet)” 
or “External Network as a closed system (Extranet)/open 
system (Internet). Another example, doctors can check 
patient’s symptoms through various sensors installed in 
medical devices at the patient’s home etc.

In the next issue of ECR Corner, we will talk about the Internet 
of Things for Retail.  
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15. The minimum information shared between Traceability 
Partners should be the greater of:
• minimum requirements defined in this GS1 Traceability 
Standard
• what is needed for day to day business transactions 
with trading partners
16. Each Traceability Partner must define at least one level 
of traceable item for each shipment.
17. The Brand Owner and/or Traceable Item Creator must 
know the details of the traceable item and be able to reply 
to a trace request.
18. A Traceable Item Source must know what has
happened to the traceable item during its internal process 
and when, where, and to whom it has despatched the 
traceable item. Each Traceability Partner must store the 
data links between what is received, produced, packed, 
stored and shipped. When the Traceable Item is mixed 
with similar items from many locations or batches (e.g. in 
a grain silo) the Traceability Partner must store records 
of all inputs and outputs in order to provide fair estimates 
of where the Traceable Item has gone.
19. A Traceable Item Recipient must know the Traceable 
Item Source that supplied the traceable item.
20. If a traceable item is contained within another
traceable item and links are maintained, Traceability 
Partners may store only records of the movements and 

15. ข้อมูลขั้นต�่าท่ีต้องแลกเปลี่ยนระหว่างคู ่ค้าในการ
ตรวจสอบย้อนกลับควรมีมากกว่าข้อมูลของ
• ข้อก�าหนดขั้นต�่าที่ระบุไว้ในการตรวจสอบย้อนกลับตาม
มาตรฐาน GS1
• สิ่งท่ีจ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงานทางธุรกิจกับคู่ค้าใน
แต่ละวัน
16. คู่ค้าในการตรวจสอบย้อนกลับแต่ละราย ต้องก�าหนด
ระดับของวัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างน้อย
หนึ่งระดับในแต่ละชุดส�าหรับการขนส่งสินค้า
17. เจ้าของตราสินค้าและ/หรือผู้เริ่มต้น การร้องขอให้มี
การตรวจสอบย้อนกลับจะต้องทราบรายละเอียดของวัตถุ
ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมทั้งสามารถตอบสนอง
ต่อการร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับ
18. ผู ้ ท่ี เป ็นแหล่งท่ีมาของวัตถุที่สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ต้องทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับวัตถุนั้นระหว่าง
กระบวนการภายใน รวมท้ังต้องทราบว่าเมือ่ไหร่ ท่ีไหน และใคร
ทีไ่ด้รบัวัตถุน้ันไป คูค้่าในการตรวจสอบย้อนกลบัแต่ละราย
ต้องจัดเก็บข้อมูลท่ีเชื่อมโยงระหว่างวัตถุท่ีได้รับ ถูกผลิต 
ถูกบรรจุ ถูกจัดเก็บ และถูกขนส่ง เมื่อวัตถุนั้นได้ถูกรวมไว้
กับวัตถุท่ีคล้ายคลึงกันจากสถานที่หลายแห่งหรือชุดการ
ผลิตต่างๆ (เช่น ในไซโลบรรจุเมล็ดธัญพืช) คู่ค้าในการ
ตรวจสอบย้อนกลบัต้องเก็บบนัทึกข้อมลูรบัเข้า และขาออกเพ่ือท่ี

(Part 2/2)

Traceability Management

Rules

ก ฎ เ ก ณ ฑ � ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
การตรวจสอบย�อนกลับ (ตอนที่ 2/2)
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location of the higher level traceable item. “Contained in” 
means that there is an upper level of packaging and that 
the lower level item can be removed. It is different from an 
ingredient “composing” a finished good.
21. Traceability Partners must link physical movement of 
traceable items to the information movement, both between 
the Traceable Item Source and themselves, and between 
Traceable Item Recipient and themselves. This transactional 
flow of information must exactly reflect the physical 
movement. This linkage is necessary for the traceable item to 
be traced from point of origin to the POS or point of service. 
Conversely, this linkage must also ensure that product can 
be traced back through the supply chain.
22. The Traceable Item Recipient may collect information 
from both the previous Traceable Item Source and the 
previous Transporter source.
23. The Traceable Item Source may communicate 
information to both the Traceable Item Recipient and the 
subsequent Transporter.
24. A Trace Request initiator must contact its Traceability 
Partners, including the Brand Owner.

25. The Traceability Data Source must reply as quickly as 
possible to the party requesting traceability information. The 
time period allowed may be defined in local regulations or 
commercial agreements.
26. A Trace Request may trigger subsequent trace requests 
up or down the supply chain in order to fulfill the original 
request.
27. A traceability system is only as good as its weakest 
link. If failure occurs at any point, traceability breaks down.
28. Various industries, regions, countries or roles may 
have additional business requirements beyond this generic 
GS1 Traceability Standard. These should be addressed by 
defining specific extensions.      

จะสามารถประเมินได้อย่างถูกต้องว่าวัตถุท่ีสามารถ 
ตรวจสอบย้อนกลบันัน้ได้ถูกส่งไปทีใ่ด
19. ผู้รับวัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ต้องทราบ
ว่าใครคอืแหล่งทีม่าของวตัถุทีส่ามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้น้ัน
20. ในกรณีทีวั่ตถุทีส่ามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ถกูบรรจุ
รวมอยู่ในวัตถุท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อีกรายการ
โดยที่ยังมีข้อมูลการเชื่อมโยงเหล่าน้ันอยู่ คู ่ค้าในการ 
ตรวจสอบย้อนกลบัอาจจดัเก็บบนัทกึเฉพาะการเคลือ่นท่ีและ 
ต�าแหน่งของวัตถุทีต่รวจสอบย้อนกลบัได้ในระดบัท่ีสงูกว่า 
ซึ่งค�าว่า “ถูกบรรจุรวมกัน” หมายความว่ายังสามารถแยก
วัตถุในระดับที่ต�่ากว่าออกจากบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สูงกว่าได้ 
ซึ่งต่างจากส่วนผสมที่ “ถูกรวมกันเป็น” ผลิตภัณฑ์สุดท้าย
21. คูค้่าในการตรวจสอบย้อนกลบัต้องเชือ่มโยงข้อมลูการ
ไหลทางกายภาพของวัตถุทีส่ามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้
กับการไหลของข้อมูลของวัตถุนั้น  ทั้งระหว่างแหล่งที่มา
ของวัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้กับตัวพวกเขา 
โดยการไหลของข้อมลูจะต้องสะท้อนให้เหน็ถึงการไหลของ
วัตถุ การเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการติดตาม
วัตถุท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากจุดก�าเนิดไปยัง
จุดขายหรือจุดให้บริการ ในทางกลับกัน  การเชื่อมโยงน้ี
จะต้องท�าให้มั่นใจว่าจะสามารถสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
ได้ตลอดสายซัพพลายเชน
22. ผูร้บัวัตถจุากการตรวจสอบย้อนกลบัอาจรวบรวมข้อมลู 
ทัง้จากแหล่งทีม่าของวตัถุท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ 
และจากผู้ขนส่งก่อนหน้านี้
23. ผู้ท่ีเป็นแหล่งที่มาของวัตถุท่ีสามารถตรวจสอบย้อน
กลับได้ อาจสื่อสารข้อมูลทั้งกับผู้รับและผู้ขนส่งท่ีอยู่ใน
ล�าดับถัดไป
24. ผู้เริ่มต้นการร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับต้อง
ติดต่อกับคู่ค้าในการตรวจสอบย้อนกลับ รวมท้ังเจ้าของ
ตราสินค้า
25. ผู ้ที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลในการตรวจสอบย้อน
กลับต้องตอบสนองกลับต่อผู้มีส่วนร่วมที่ร้องขอข้อมูลการ 
ตรวจสอบย้อนกลบัเหล่านัน้ให้เรว็ทีส่ดุเท่าท่ีสามารถท�าได้ 
โดยระยะเวลาท่ีก�าหนดอาจข้ึนกับกฎหมายท้องถ่ินหรือ 
ข้อตกลงทางการค้า
26. การร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับ อาจกระตุ้นให้
เกิดการร้องขอต่อเน่ืองทั้งแบบไปข้างหน้าและย้อนกลับ 
เพื่อจะท�าให้การร้องขอครั้งแรกนั้นประสบผลส�าเร็จ
27. ระบบการตรวจสอบย้อนกลับยังคงใช้การได้ดีตราบ
เท่าที่ทุกจุดในระบบการตรวจสอบย้อนกลับยังสามารถ
ท�างานได้
28. แต่ละอุตสาหกรรม ภูมิภาค หรือประเทศ อาจมีข้อ
ก�าหนดเพ่ิมเตมิท่ีต่างไปจากระบบการตรวจสอบย้อนกลบั
ตามมาตรฐานสากล GS1 ซึ่งก็ควรมีการระบุข้อก�าหนด
เหล่านี้ให้ชัดเจน      
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Large Retailer in Mexico Improves
its Supply Chain with EPC/RFID

Liverpool:

Liverpool คือหางคาปลีกชั้นนําของประเทศ
เม็กซิโก  ยอดขายสินคาในป 2012  มากกวา  
5,200 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา  
โดยระบบซัพพลายเชนของบริษัททั้งหมดนั้น 
ขึ้นอยูกับศูนยการกระจายสินคาซึ่งตั้งอยู ใน 
Tultitlan ในรัฐ Estado de Mexico ที่เปน
ศูนยกลางของประเทศเม็กซิโก

Liverpool is a leading retailer in 
Mexico with sales totalling more than 
$5.2 billion in 2012. The company’s 
supply chain relies entirely on its 
distribution centre (DC) located in 
Tultitlan (Estado de Mexico).
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ในปี 2002 ห้าง Liverpool ได้เริ�มขยายสาขาอย่างรวดเร็ว โดยคิดเป็น
จํานวน 5-7 สาขาตอ่ปี การเพิ�มขึ �นอยา่งรวดเร็วนี � ทําให้ห้าง Liverpool 
ต้องทําการปรับรื �อโครงสร้างภายในศูนย์กระจายสินค้า เพื�อรองรับ
การขยายสาขาในอนาคต เป้าหมายเบื �องต้นในการปรับรื �อโครงสร้าง 
คือการทําให้กระบวนการคลังสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยใช้
การจัดการการคลัง และระบบค้นหาสินค้าแบบอัตโนมัติ เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  หลงัจากเป้าหมายนี �ประสบความสําเร็จ  
ขั �นต่อไปคือ การมุ่งความสําคญัไปยงัการพฒันาในการจดัการสต๊อก
สนิค้า และทําให้กระบวนการรับเข้า-สง่ออกสนิค้าเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
ในสว่นที�มีการใช้เทคโนโลยีนั �นเอื �อประโยชน์ได้สงูสดุ

เกี่ยวกับบริษัท
El Puerto de Liverpool ก่อตั �งขึ �นในปี 1847 โดยเป็นบริษัทที�ประกอบ
ธรุกิจ หลายประเภทรวมกนั ประกอบด้วยห้างสรรพสนิค้าที�อยูใ่นเมก็ซโิก 
โดยมีธุรกิจสินเชื�อเพื�อผู้บริโภค และการลงทนุทางการเงินอื�นๆ ในห้าง
สรรพสนิค้า เป็นสว่นสนบัสนนุ 

ห้าง Liverpool ประกอบไปด้วย 3 หนว่ยงาน โดยหนว่ยงานด้านการค้า
นั �น ประกอบไปด้วย 3 ห้างสรรพสนิค้าคือ Liverpool, Fábricas de Francia 
และ Duty Free ซึ�งมีจํานวนถึง 99 ร้านค้า  โดยมีขนาดพื �นที�ใช้สอย 
1.3 ล้านตารางเมตร และมีร้านค้าที�ทนัสมยักว่า 56 เมืองในประเทศ
เมก็ซโิก

In 2002, Liverpool began to aggressively expand its store 
operations, opening five to seven stores each year. This rapid 
growth meant Liverpool needed to re-engineer processes within 
its distribution centre as well as get ready for the future. An initial 
goal of the re-engineering initiative was to optimise the company’s 
warehousing processes through automated warehousing and
sorting systems for increased efficiencies. Upon achieving this goal, 
Liverpool then focused on improving inventory management and 
optimising receiving and dispatching processes – areas where the 
use of technology would provide the greatest benefits.

Company Profile 
Founded in 1847, El Puerto de Liverpool is a conglomerate 
comprised primarily of department stores with a strong presence 
in Mexico and supported by its own line of consumer credit  and 
financial interests in shopping centres. 

Liverpool consists of three divisions: The commercial division is 
comprised of three department store organizations (Liverpool, 
Fábricas de Francia and Duty Free), representing 99 stores and 
1.3 million square  meters of functional and modern shop floors, 
serving 56 cities in Mexico.
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ส่วนหน่วยงานด้านอสงัหาริมทรัพย์นั �น  ดําเนินการในห้างสรรพสินค้า 
19  แหง่ โดยมีลกูค้าใช้บริการมากกวา่ 100 ล้านคนตอ่ปี และหนว่ยงาน
สดุท้ายรับผิดชอบงานในส่วนของบตัรเครดิต โดยเป็นผู้ ให้บริการด้าน
บตัรเครดิตที�ไม่เข้าร่วมกบัธนาคารใดๆ ในประเทศเม็กซิโก ซึ�งมีขนาด
ธรุกิจเป็นอนัดบั 3 เมื�อรวมธรุกิจด้านการเงินอื�นๆ เข้าไปด้วย

โอกาสในการพัฒนา
ในปี 2002  ห้าง Liverpool ได้เริ�มต้นขั �นตอนจดัการกระบวนการซพัพลาย
เชนให้เหมาะสม โดยมุง่เน้นการบรรลวุตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี �:
 • พฒันาความชดัเจนในการเหน็สนิค้าตลอดกระบวนการซพัพลายเชน
 • ลดความผิดพลาดในการสง่พาเลท หรือกลอ่งสนิค้าที�เกิดจากความ
  ผิดพลาดในการบรรจสุนิค้า หรือความผิดพลาดในการระบปุลายทาง
  ของสนิค้า
 • เพิ�มความแมน่ยําในการนบัสต๊อกสนิค้า
 • ลดปริมาณสินค้าที�ขาด หรือเกิน อนัเนื�องมาจากกล่องพลาสติกที�
  บรรจสุนิค้า หรือภาชนะอื�นๆ
 • เพิ�มความรวดเร็วในการนบัสต๊อกสนิค้า
 • ลดต้นทนุที�เกิดจากความเข้าใจผิดในการสง่สนิค้า

เมื�อทําการค้นหาเทคโนโลยีที�เหมาะสาํหรับความท้าทายนี �  ห้าง Liverpool 
ได้เลง็เหน็ถงึเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) วา่เป็น
ทางเลอืกที�ยอดเยี�ยม หลงัจากการประเมินเบื �องต้นแล้วห้าง Liverpool  ได้
เลอืกใช้เทคโนโลยี EPC/RFID ที�เป็นมาตรฐานของ GS1 เพื�อนํามาดําเนิน
การ โดยใช้กลยทุธ์การดําเนินการแบบทีละขั �นตอน เริ�มจากโมเดลทดสอบ 
ศกึษาความสําเร็จและบทเรียนที�ได้มา

การประเมินเบื �องต้นของห้าง Liverpool ในเรื�องความเป็นไปได้ในการใช้
แทก็ EPC/RFID กบักลอ่งพลาสตกิขนาดมาตรฐานที�ใช้ในระบบคลงัสนิค้า
ของศนูย์กระจายสินค้า และระบบการขนสง่ ผลจากการปรับโครงสร้าง
ดงักลา่วนั �น กลอ่งพลาสตกิถือเป็นกลไกในการทําให้เป็นมาตรฐาน และชว่ย
เพิ�มมลูคา่ได้โดยสามารถนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ในกระบวนการซพัพลายเชน

The real estate division has operations in 19 shopping centres  with 
more than 100 million  visitors a year. The third one is the credit card 
division, making it the first credit card issuer in Mexico not affiliated 
to any bank and third in size, when including the financial sector.

Opportunities for Improvement
In 2002, Liverpool started its supply chain  optimization process, 
targeting the following improvement objectives: 
 • Improve product visibility along the supply chain. 
 • Decrease case and pallet-level shipping errors related to 
  content or final destination. 
 • Increase inventory accuracy. 
 • Decrease the quantities of missing and surplus products 
  associated with plastic cases or containers. 
 • Increase speed of taking inventory. 
 • Decrease costs associated with erroneous deliveries. 

 When searching for the right technology to address these
challenges, Liverpool considered radio frequency identification 
(RFID) technology as an excellent option. After a preliminary
assessment, the company decided to implement GS1
EPC-enabled RFID technology, using a step-by-step implementation
strategy, starting with a pilot and building on its successes and 
lessons learned.

Liverpool’s preliminary assessment tested the feasibility of
implementing EPC/RFID labels on standard plastic cases as logistics
units used in the DC’s warehousing and shipping processes. As 
a result from the re-engineering process, the plastic case was 
a mechanism for standardization and added value by being a
reusable asset in the supply chain.
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โมเดลทดสอบ
จุดประสงค์ของโมเดลทดสอบมีขึ �นเพื�อตรวจสอบความแม่นยํา
ในการอา่นกลอ่งพลาสตกิจํานวน 100 กลอ่งโดยใช้เทคโนโลยี EPC/RFID 
ในสว่นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี �:

 • Reception : จดุรับสนิค้าเข้า
 • Consolidation : ตรวจสอบปริมาณของที�บรรจใุนกลอ่งเทียบกบัข้อมลู
  การสั�งสนิค้า
 • Dispatch : จดุจําหนา่ยสนิค้าไปยงัห้างค้าปลีก

ห้าง Liverpool พบถึงความจําเป็นในการกําหนดมาตรฐานให้กบัรหสั
สาํหรับฉลากที�ใช้กบักลอ่งพลาสตกิ ในขณะเดียวกนั  ยงัต้องการประเมิน
ประโยชน์ของการใช้รหสัที�อยูภ่ายใต้มาตรฐาน เทียบกบัรหสัที�เป็นรูปแบบ
รหสัภายในบริษัท

รหสัสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ (EPC) ที�เป็นมาตรฐาน GS1 ถกูเลือกให้นํามา
ใช้กบัห้าง Liverpool เนื�องจากสิทธิประโยชน์ในการแลกเปลี�ยนข้อมลู
ตลอดระบบซพัพลายเชน ทั �งในประเทศเมก็ซโิกและในสากลนั �นมีอยูม่าก 
ซึ�ง EPC ที�เป็นมาตรฐานสากล GS1 นั �น ยงัเอื �อประโยชน์ในเรื�องการ
ประหยดัตอ่ขนาด (economies of scale) ที�จะเกิดขึ �นสําหรับการเตบิโต
ของบริษัทในการจดัการโมเดลทดสอบ บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี 
3 แหง่ ได้ถกูเชิญให้ทําการทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of Concept) 
โดยบริษัทที�ถกูเลือกนี �รับผิดชอบในสว่นของการติดตั �งจดุอ่านสญัญาณ 
EPC/RFID ใน 3 จดุคลงัสนิค้า Tultitlán ประกอบด้วย  จดุรับสนิค้าเข้า 
จดุตรวจสอบปริมาณของที�บรรจใุนกลอ่งเทียบกบัข้อมลูการสั�งสนิค้า และ
จดุจา่ยสนิค้าไปยงัห้างค้าปลีก

ผลที�ได้จากการทดสอบความเป็นไปได้อย่างหนึ�งคือ ความต้องการ
สร้างจดุอ่านสญัญาณ EPC/RFID ที�มีความแม่นยําในการอ่านรับเข้า 
และจําหนา่ยออกของกลอ่งพลาสตกิสาํหรับใสส่นิค้าถงึ 99.9 เปอร์เซน็ต์ 

จากผลสรุปการทดสอบในปี 2007 ห้าง Liverpool ได้ตดัสินใจขยาย
ขอบเขตเทคโนโลยี EPC/RFID ภายในศูนย์กระจายสินค้า ประกอบ
ด้วย (1) ทางเข้า 3 จดุในบริเวณรับสนิค้าเข้า (2)  จดุอา่น EPC/RFID 
3 จุดในบริเวณคัดแยกสินค้า และ (3) บริเวณทางออกสินค้าทุกจุด 
สําหรับการขนส่ง อีกทั �งแท็ก EPC/RFID ได้ถูกนํามาใช้สําหรับกล่อง
พลาสตกิที�บรรจสุนิค้าทกุกลอ่ง

นอกจากนั �น รูปแบบจําลองของจุดรับสินค้าใหม่ที�เรียกว่า “SEMI” 
ถกูนํามาใช้กบักลอ่งกระดาษแข็งที�บรรจสุินค้าที�มีฉลาก ซึ�งจะแตกต่าง
จากวิธีที�ใช้กบักลอ่งพลาสตกิ ณ จดุรับสนิค้า ที�เรียกวา่ “PLANO” โดย
กลอ่งกระดาษแข็งนั �น จะตดิแทก็ EPC/RFID ที�เป็นแบบใช้แล้วทิ �ง

ห้าง Liverpool นั �นได้เริ�มทดสอบการติดแท็ก EPC/RFID ตั �งแต่ปี 
ค.ศ. 2008 ซึ�งในฉบบัต่อไปเราจะพดูถึงเรื�องการติดแท็กในระดบัราย
สินค้า การนําเทคโนโลยี EPC/RFID เข้ามาใช้ในร้านค้า ความสําเร็จ
และประโยชน์ที�ได้รับว่ามีมากมายขนาดไหน โปรดติดตามตอนต่อไป
ในฉบบัหน้า 

The Pilot
The objective of the pilot  was to validate the accurate reading of 
100 plastic cases using EPC/RFID in the following areas:
 • Reception where products from suppliers are received.
 • Consolidation where the content of cases is validated against 
  specific orders.
 • Dispatch where goods are shipped to all department stores.
 
Liverpool believed it was necessary to define a codification standard 
for the labels applied to the plastic cases. At the same time, the 
company wanted to assess the benefits of taking a standards-based 
approach compared to one based on proprietary codes.

The GS1 Electronic Product Code (EPC) standard was chosen by 
Liverpool based on its robust benefits for data exchange along 
the supply chain – in Mexico and worldwide. As a global standard, 
the GS1 EPC also offered Liverpool potential economies of scale 
to support its growth. 

To manage the pilot, three technology companies were invited to 
perform a Proof of Concept (POC). The selected company was 
responsible for the installation of EPC/RFID “read-points” in the 
Tultitlán DC areas of reception, consolidation and dispatch.

One finding from the POC was the need to build an EPC/RFID
tunnel in order to achieve a 99.9 percent reading accuracy level 
of incoming and outgoing plastic cases.

As the pilot concluded in 2007, Liverpool decided to expand the 
scope of the EPC/RFID technology within its distribution centre, to 
include three entry gates at reception, three EPC/RFID read-points in 
the sorting area, and all shipping gates. In addition, EPC/RFID labels 
were now used on 100 percent of plastic cases containing goods.

In addition, a new reception model named “SEMI” was introduced 
and used with cardboard box-level labelled goods. Unlike the plastic 
cases reception method, known as “PLANO”, the cardboard boxes 
have disposable EPC/RFID labels.  
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16 มีนาคม 2558 – Munich Sports บริษัทผลิตรองเท้าสัญชาติสเปน
ได้ใช้เทคโนโลยี EPC/RFID แบบ Passive บนย่านคลื่นความถี่สูงยิ่ง 
(UHF – ultra high frequency) เพื่อเชื่อมโยงลูกค้าสู่ข้อมูลต่างๆ ของ
รองเท้า ผ่านจอแสดงผล ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการรอพนักงานหา 
รองเท้าจากคลังสินค้า ระบบนี้ประกอบด้วย  AdvanLook หรือ 
หน้าจอทีโ่ต้ตอบกับผูใ้ช้ และซอฟท์แวร์ท่ีประมวลผลแบบกลุม่เมฆของ  
Keonn Technologies ซึง่ถูกผนวกให้ท�างานร่วมกัน โดยบรษิทัซอฟท์แวร์ 
Gescode นั้น ยังให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นท่ีลูกค้าอาจสนใจในขณะท่ี 
ก�าลังช้อปปิ้งอยู่ในร้านด้วย

หลงัจากตดิตัง้ระบบให้กับร้านขายรองเท้าเดก็ Mini Munich ในหมูบ้่าน
ลาโรซ่าใกล้กับเมอืงบาเซโลน่า Xavier Berneda ในเดอืนตลุาคม 2557 
ผู้จัดการทั่วไปของ Munich Sports กล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ได้กลายเป็น
ท่ีนิยมของลูกค้า เพราะช่วยเพ่ิมความรวดเร็วในการสั่งซื้อ ท�าให้การ
ท�างานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและช่วยสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับร้านอีกด้วย

Mar 16, 2015—Spanish footwear company Munich Sports 
is using passive EPC ultra high-frequency (UHF) RFID 
technology to connect its customers with information 
regarding shoes on display, saving them time they 
would otherwise have to wait for employees to search for 
shoes in the back room. The system-consisting of Keonn 
Technologies’ AdvanLook interactive displays and cloud-
based software, integrated by software firm Gescode-also 
offers information about other products in which customers 
might be interested while they are shopping in the store.

RFID Jogs Customer Interest at 
Munich Sports Shoe Store

เหล่านักช้อปทั้งหลายกำ ลังเลือกซื้อสินค้า
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ RFID 
เพื่อค้นหาข้อมูลสินค้า เช่น ขนาดและสีที่มี 
ในคลังสินค้าหลังร้านซ่ึงช่วยเพ่ิมประสบการณ์ 
การช้อปปิ้ง

Shoppers are using RFID-enabled 
interactive displays to look up 
product information, such as size 
and color availability, in the back 
room, thereby improving the 
shopping experience.

(Part 1/2)
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Since the system was installed in October 2014 at a single 
Mini Munich children’s shoe store in La Roca Village, near 
Barcelona, the technology has been popular with customers, 
says Xavier Berneda, Munich Sports’ general manager. The 
system has increased the speed of the shopping process, 
he reports, while also making workers more productive and 
boosting the store’s image for innovation.

When a shopper at the Mini Munich store brings a shoe 
near an AdvanLook interactive display, the screen lists 
which sizes and colors of that product are in stock, as well 
as similar items that may be of interest.

Munich Sports is always seeking new ways in which to 
improve the customer experience at its store, and thus 
spoke with Gescode, its point-of-sale software provider, 
about technology-based solutions, according to Andrés 
de la Dehesa, Gescode’s general manager. Gescode 
had already installed Keonn products for some of its retail 
customers, he says, and recommended the AdvanLook 
system.

For the past several years, Keonn Technologies has been 
developing and offering RFID-based technology solutions 
aimed at improving the shopping experience, increasing 
store revenue and freeing up sales clerk time. Such systems 
include the AdvanMirror, designed to display an image 
of a person wearing a garment he or she is holding, 
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เมื่อลูกค้าเข้าร้าน Mini Munich และน�ารองเท้าคู่ที่เลือกมาใกล้
กับ AdvanLook ซึ่งเป็นหน้าจอสัมผัสที่โต้ตอบกับลูกค้า หน้าจอ
จะแสดงรายการขนาดและสีของสินค้าที่มีในสต็อก และสินค้าท่ี 
คล้ายกันให้ดูด้วย

Andrés de la Dehesa ผูจ้ดัการทัว่ไปของ Gescode กล่าวว่า Munich 
Sports ชอบมองหาสิง่ใหม่ๆ เพ่ือสร้างประสบการณ์และความประทบั
ใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอ  จึงได้ติดต่อ Gescode ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
ซอฟท์แวร์ ณ จุดขาย เขากล่าวว่า Gescode ได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์จาก 
Keonn และแนะน�าระบบ AdvanLook นี้ให้กับลูกค้าบางส่วน

หลายปีที่ผ่านมา Keonn Technologies ได้พัฒนาและน�าเสนอ
โซลูชั่นท่ีใช้เทคโนโลยี RFID โดยเน้นไปที่การปรับปรุงประสบการณ์
การช้อปปิ้ง การเพ่ิมรายได้ของร้าน และการทุ่นเวลาพนักงานขาย  
ระบบประกอบด้วย AdvanMirror ทีอ่อกแบบมาเพ่ือแสดงผลเป็นภาพ
ของคนท่ีก�าลังใส่เสื้อผ้าที่เขาถืออยู่ โดยอาศัยหมายเลขบ่งชี้สินค้า 
บนฉลาก RFID และ AdvanRobot หรอืเครือ่งอ่าน RFID ท่ีถูกควบคมุ
จากระยะไกล ซึง่มแีผนจะเปิดตวัเชงิพาณิชย์ภายในปีน้ี ระบบดังกล่าว 
ถูกออกแบบให้สามารถอ่านแทก็ชัน้วางสนิค้าได้ดกีว่าเครือ่งอ่านแบบ
มือถือที่พนักงานใช้

Ramir De Porrata-Doria ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Keonn กล่าวว่า 
สิง่ทีน่่าสนใจทีส่ดุส�าหรบัร้านค้าปลกีคอื การเปิดตวัโซลชูัน่ซอฟท์แวร์  
AdvanLook ในปี 2557 ท่ีผ่านมา ซึ่งโซลูชั่นน้ีมีต้นทุนค่อนข้างต�่า
และติดตั้งง่าย จึงเป็นก้าวแรกที่ดีส�าหรับบริษัทที่ยังไม่ได้ติดตั้ง RFID 
ภายในร้าน หรอืว่าใช้เทคโนโลยีนีเ้พียงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตดิตาม
สินค้าคงคลังเท่านั้น
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based on the label’s RFID tag ID number. The company’s
AdvanRobot, a remote-controlled reader slated for 
commercial release this year, is designed to travel the aisles 
of a store’s back rooms, reading tags on shelves more 
efficiently than workers might do be able to accomplish 
using a handheld reader.

But according to Ramir De Porrata-Doria, Keonn’s co-founder
and CEO, the greatest interest from retailers is currently 
being generated by the AdvanLook solution, released in 
2014. That, De Porrata-Doria suggests, may be because 
the solution is relatively low-cost and easy to install, making
it a good first step for companies that do not employ 
RFID within stores, or that utilize the technology only for 
inventory-tracking purposes.

AdvanLook is a recommendation system that can provide 
a shopper with additional product information without 
requiring aid from a store representative. The interactive 
display panel, which measures 41.3 inches in height, 13.8 
inches in width and 2.6 inches in depth, can be placed in 
a recessed wall. It comes with a built-in UHF RFID reader, 
antennas and a computer, as well as a video screen that 
is typically mounted at eye level and is available in three 
sizes: 22 inches, 42 inches and 46 inches (diagonally).

Last year, Gescode’s de la Dehesa launched a new project 
known as the 720 e-lab, in collaboration with Barcelona
Moda Centre (the Barcelona Fashion Center). “It’s a 
space where we and other partners are showing how a 
store of the future will look,” he explains. “We have been 
working there with Keonn, and we started to develop an
integration between AdvanLook and QuickSports PRO, 
our retail software solution. When Munich got interested 
in installing AdvanLook on their stores, things went fast.”

Traditionally, De Porrata-Doria explains, when a Munich 
Sports customer finds a shoe on display that he or she 
likes, that person must locate a sales representative and 
ask if that shoe is carried in his or her size. The worker must 
then search the back room while the customer waits. If the 
shoe is unavailable, the representative could suggest other 
possible alternatives, and then return to the back room to 
collect them, or retrieve other styles that the shopper has 
selected from the display shelf.      
- End of Part 1 -   

AdvanLook เป็นระบบให้ค�าแนะน�าเพ่ิมเติมกับนักช้อปได้เอง โดย
ไม่ต้องพ่ึงพนักงานร้านซึ่งหน้าจอสัมผัสที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้มีขนาด
สูง 41.3 นิ้ว กว้าง 13.8 น้ิว และลึก 2.6 นิ้ว สามารถติดอยู่ใต้ผนัง
ได้ โดยมาพร้อมกับเครื่องอ่าน RFID ในย่านความถี่ UHF เสาอากาศ 
คอมพิวเตอร์ และหน้าจอวิดโีอทีต่ดิตัง้ในระดบัสายตาซึง่มใีห้เลอืกสาม
ขนาด คือ 22 นิ้ว 42 นิ้ว และ 46 นิ้ว (วัดตามแนวทแยงมุม)

ปีที่แล้ว Gescode ได้เปิดตัวโครงการใหม่ที่รู้จักกันในนาม 720 e-lab 
โดยร่วมมือกับ Barcelona Moda Centre ซึ่งเป็นศูนย์กลางแฟชั่น
ของเมืองบาร์เซโลนา เขากล่าวว่า “มันเป็นสถานที่ท่ีเราและคู่ค้าอื่น
ใช้น�าเสนอว่าร้านค้าในอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เราได้ท�างาน
กับ Keonn และได้เริ่มผนวกระหว่าง AdvanLook และ QuickSports 
PRO ซึ่งเป็นโซลูชั่นซอฟท์แวร์ของเรา เมื่อ Munich Sports สนใจ
ติดตั้ง AdvanLook  เราก็ได้ด�าเนินการอย่างรวดเร็ว”

De Porrata-Doria อธิบายว่า ในอดีต เมื่อลูกค้า Munich Sports เจอ
รองเท้าที่ชอบแล้ว เขาจะต้องสอบถามจากพนักงานขายว่ามีขนาด
รองเท้าท่ีต้องการหรือไม่ พนักงานก็จะไปค้นหาจากห้องเก็บสินค้า
หลังร้าน ท�าให้ลูกค้าต้องเสียเวลารอ และหากไม่มีสินค้านั้น พนักงาน
ก็จะแนะน�ารองเท้ารุน่อืน่ท่ีใกล้เคยีงให้แทน จากน้ันก็ต้องกลบัไปหยิบ
สินค้าจากหลงัร้าน หรอืหยิบสนิค้าแบบอืน่ทีล่กูค้าเลอืกมาจากชัน้วาง
ส�าหรับร้าน  Munich Sports ที่เลือกใช้เทคโนโลยี RFID เข้ามาช่วย

ไม่ว่าจะเป็น ซอฟท์แวร์ 
AdvanLook หรือ 
AdvanCloud น้ัน 
ก็สามารถท� า ให ้
ระบบการจัดการ
ภ า ย ใ น ร ้ า น มี
ประสทิธิภาพมาก
ขึ้น เรื่องราวจะ
เป็นอย่างไรต่อ
ไป ติดตามอ่าน
ในฉบับหน้าค่ะ   

   

ส�าหรับร้าน  Munich Sports ที่เลือกใช้เทคโนโลยี RFID เข้ามาช่วย
ไม่ว่าจะเป็น ซอฟท์แวร์ 

AdvanLook หรือ 
AdvanCloud น้ัน 
ก็สามารถท� า ให ้
ระบบการจัดการ
ภ า ย ใ น ร ้ า น มี
ประสทิธิภาพมาก
ขึ้น เรื่องราวจะ
เป็นอย่างไรต่อ
ไป ติดตามอ่าน
ในฉบับหน้าค่ะ   
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กรณีศึกษา: ความส�าคัญของอาร์เอฟไอดี
และบาร์โค้ดในการจดัการเครือ่งมอืแพทย์
ในห้องจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัด (ตอนที ่2/2)

Case study: RFID and barcode based 
management of surgical instruments in a 
theatre sterile supply unit (TSSU) (Part 2/2)

แนะน�ำรหัสบ่งช้ีอัตลักษณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์และ
กำรตรวจสอบย้อนกลับ

ส�ำหรับรหัสบ่งชี้อัตลักษณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์ หรือ UDI ใน
เครื่องมือแพทย์ที่เป็นโลหะ เรำมีกำรใช้บำร์โค้ด 2 มิติ ชนิด DataMatrix 
ขนำด 3-5 มิลลิเมตร ตำมแนวทำงของ JAMEI (Japan Association of 
Medical Equipment Industries) โดยจะปริ้นลงบนเครื่องมือแต่ละชิ้น
โดยตรง (Direct part marking) ที่มีพื้นผิวเรียบด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
โดยควำมร่วมมือของบริษัท Mizuho Ika Kogyo ซึ่งวิธีดังกล่ำวได้รับ
กำรทดสอบแล้วว่ำสำมำรถทนต่อสนิมและกำรเสียดสีได้เป็นเวลำถึง
หำ้ปี เครื่องมือผำ่ตัดจะถูกจัดกลุ่มเข้ำด้วยกันตำมหลักของศัลยศำสตร์
หัตถกำรและถูกบรรจุลงในภำชนะโดยมี RFID tag ติดเพื่อบ่งชี้ตัวตน

ในโรงพยำบำล Kanto Medical Centre NTT EC ห้องผ่ำตัดจะ
ตั้งอยู่บนชั้น 3  ในขณะท่ีห้องจัดเตรียมเครื่องมือผ่ำตัดจะตั้งอยู่บนชั้น 
2B ซึ่งจะมีลิฟต์ 2 ตัวส�ำหรับขนย้ำยเครื่องมือผ่ำตัดโดยเฉพำะท่ีเชื่อม
ระหว่ำงสองชั้นน้ี  รถขนส่งเคลื่อนท่ีอัตโนมัติจะขนเครื่องมือผ่ำตัดท่ีใช้
แล้วในภำชนะ ไปยังทำงเข้ำของห้องจดัเตรยีมเครือ่งมอืผ่ำตัด  หลงัจำก
น้ันเครือ่งมอืผ่ำตดัทีใ่ช้แล้วนี ้จะถูกย้ำยไปตำมจดุต่ำงๆ ตำมลกูศรสแีดง
ที่แสดงในรูปแผนผังห้องจัดเตรียมเครื่องมือผ่ำตัด

Introducing Unique Device Identification and 
Traceability

 As a unique device identification (UDI) for metal  
instruments we have employed DataMatrix, two-dimensional 
barcode, 3-5mm square in size, according to the guideline of 
JAMEI (Japan Association of Medical Equipment Industries). 
Direct part marking to each instrument was carried out on its 
flat mirror–like surface by laser printing in cooperation with  
Mizuho Ika Kogyo Co. Ltd. Durability of barcode printing to rust 
and friction had already been proven through five-year tests.  
Instruments are grouped together into a set by surgical  
procedure and housed in a container. For identifying the  
container an RFID tag was applied to it.

In Kanto Medical Center NTT EC the OR is located on the third 
floor and the SSU on the B2 floor. Both floors are connected with 
two elevators (EV) specific for surgical instruments. Automated  
guided vehicles carry used instruments in their containers to 
the entrance of the SSU. After here, used instruments proceed 
along the red arrows shown in the figure of floor plan for SSU.

Article by/บทควำมโดย: Dr.Chikayuki Ochiai
Translated by: Kornkamon Poksapmongkol / แปลโดย: กรกมล โภคทรัพย์มงคล

Edited by: Jiraporn Chalermjirarat / เรียบเรียงโดย: จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ 
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ซึ่งจะมีเครื่องอ่ำน RFID ติดตั้งอยู่ในห้องจัดเตรียมเครื่องมือ
ผำ่ตัดจ�ำนวน 5 ตัวด้วยกัน

• เครื่องอ่านตัวแรก จะอยู่บริเวณทางเข้าห้องจัด
เตรียมเครื่องมือผ่าตัด: ท�ำหน้ำที่อ่ำนข้อมูลภำชนะที่บรรจ ุ
เครือ่งมอืผ่ำตดัท่ีเคลือ่นทีผ่่ำนหน้ำเครือ่งอ่ำน ซึง่สำมำรถอ่ำนข้อมลู
ได้พร้อมกันหลำยๆ อัน โดยชื่อของชุดเครื่องมือที่หน่วยงำนใช้และ
เวลำที่เครื่องมือถูกดึงออกมำจะถูกบันทึกไว้อัตโนมัติ

• เครื่องอ่านตัวที่ 2 จะอยู่บริเวณโต๊ะจัดชุดอุปกรณ์: 
หลังจำกจัดอุปกรณ์เป็นชุดและใส่ลงในภำชนะบรรจุแล้ว จะมีกำร
อ่ำน RFID tag ที่ติดอยู่เพ่ือบันทึกชื่อชุดเครื่องมือและเวลำในกำร
บรรจุ

• เครือ่งอ่านตวัท่ี 3 และ 4 จะอยู่บรเิวณทางออกของ
จุดท�าให้ปราศจากเชือ้โดยวธีิน่ึงด้วยไอน�า้ความดนัสงู :  ภำชนะ
ทัง้หมดจะถูกใส่ลงในเครือ่งท�ำให้ปรำศจำกเชือ้ โดยจะหนัด้ำนทีต่ดิ 
RFID tag ไปทำงซ้ำย เมื่อกระบวนกำรฆ่ำเชื้อเสร็จสิ้นลง  ภำชนะ
ท้ังหมดจะถูกดึงออกมำยังทำงออกฝั่งตรงข้ำม ซ่ึงจะมีกำรบันทึก
ข้อมูลเก่ียวกับกำรฆ่ำเชื้อลงไปใน RFID tag ในบริเวณทำงออก 
ได้แก่ ข้อมลูเครือ่งฆ่ำเชือ้ทีใ่ช้  เวลำเริม่ต้นและสิน้สดุของกำรฆ่ำเชือ้  
กระบวนกำรฆ่ำเชือ้ท้ังหมด  ชือ่ชดุเครือ่งมอื และวิธีท�ำให้ปรำศจำก
เชื้อ

• เครื่องอ่านตัวสุดท้าย จะอยู่บริเวณทางออกของ
ห้องจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัด: ภำชนะทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ห้อง
ผ่ำตดัโดยผ่ำนทำงลฟิต์ขนส่ง เครือ่งอ่ำน RFID บรเิวณนีจ้ะท�ำหน้ำท่ี
เก็บข้อมูลชื่อชุดเครื่องมือที่ถูกส่งออกไป

A total of five RFID readers are in place in the SSU

• One at the entrance of the SSU: Retrieval 
of multiple containers is simultaneously verified while 
they are passing in front of the reader. Name of the set, 
which department used it and when it was retrieved are  
automatically recorded.

• One on the table for assembly: After housing a 
set in the container the tag on it is read to record name of 
the set and time when assembly was accomplished.

• Two at the exit of high pressure steam sterilizer: 
Multiple containers are put into the sterilizer with the tagged 
face directed left. When sterilization is completed and the 
containers are pulled out from the opposite side, tags 
are simultaneously recognized by the antenna at the exit. 
Data relating to sterilization are recorded, namely which 
sterilizer was used, when sterilization started and ended, 
completeness of process, name of the set and method of 
sterilization.

• One at the exit of the SSU:  Finally containers 
are sent to the OR via EV for storage. The RFID antenna 
set here collects date of supply and name of the set.

1

3

2

4รูปแสดงแผนผังห้องจัดเตรียมเคร่ืองมือผ่าตัด   
ในโรงพยาบาล Kanto Medical Centre NTTEC
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หลังจำกผ่ำนกระบวนกำรชะล้ำงและขจัดสิ่งปนเปื้อนด้วย
เครื่องล้ำงแล้ว  เครื่องมือผ่ำตัดจะถูกส่งไปจัดชุด โดยบริเวณนี้จะ
มีเครื่องอ่ำนบำร์โค้ดติดตั้งอยู่เพ่ือใช้เก็บข้อมูลกำรจัดชุดดังกล่ำว  
ซึ่งเจ้ำหน้ำที่จะต้องอ่ำนบำร์โค้ดของเครื่องมือแต่ละชิ้นก่อนจัดลง
ชุด โดยแสงสีเขียวบนจอจะเป็นตัวบอกว่ำเครื่องมือชิ้นนั้นอยู่ใน
ชุดท่ีถูกต้อง และจะแสดงแสงสีแดงหำกเครื่องมือชิ้นน้ันอยู่ผิดชุด 
ด้วยวิธีน้ีจะท�ำให้เจ้ำหน้ำทีท่ีไ่ม่คุน้เคยกับกำรจดัชดุเครือ่งมอืผ่ำตดั 
สำมำรถรู้ข้อมูลของเครื่องมือทั้งชื่อและรูปภำพได้จำกบนจอแสดง
ผล นอกจำกนี้ บนหน้ำจอยังแสดงจ�ำนวนเครื่องมือแต่ละชิ้นท่ีอยู่
ในชุดด้วย และหำกพบเครื่องมือที่จะต้องซ่อมแซมในข้ันตอนน้ี ก็
สำมำรถเปลี่ยนชิ้นใหม่ทดแทนได้

เรำได้เริ่มน�ำบำร์โค้ดและ RFID มำใช้ต้ังแต่เดือนเมษำยน ปี 
ค.ศ. 2008  ซึง่จำกข้อมลูในเดอืนเมษำยน ปี ค.ศ. 2007  จนถึงเดอืน
มีนำคม ปี ค.ศ. 2008  พบว่ำมีข้อผิดพลำดในกำรจัดกำรเครื่องมือ
ผำ่ตัดที่เกี่ยวข้องกับห้องจัดเตรียมเครื่องมือผ่ำตัดจ�ำนวน 108 ครั้ง 
จำกกำรผ่ำตัดทั้งหมด 5,712 ครั้ง (1.89%) ในจ�ำนวนนี้เป็นควำม
ผิดพลำดระหว่ำงขั้นตอนกำรจัดชุดเครื่องมือ 58 ครั้ง (53.7%) 
ข้อผดิพลำดระหว่ำงกำรดงึเครือ่งมอื 13 ครัง้ (12.0%) ข้อผดิพลำดใน 
กระบวนกำรชะลำ้ง/ขจัดสิ่งปนเปื้อน 13 ครั้ง (12.0%) ข้อผิดพลำด
ระหวำ่งกำรจัดส่ง 10 ครั้ง (9.3%) ข้อผิดพลำดในกำรเก็บรักษำ 4 
ครั้ง (3.7%) และอื่นๆ  ซึ่งข้อผิดพลำดในกำรจัดชุดจ�ำนวน 58 ครั้ง
นี้  หน่ึงในสำมนั้นเป็นผลมำจำกกำรตรวจสอบท่ีไม่ดี และหน่ึงใน
ห้ำเป็นผลมำจำกกำรขำดอุปกรณ์  โดยในช่วงสี่เดือนแรกตั้งแต่
เดือนเมษำยนถึงเดือนกรกฎำคม ปี ค.ศ. 2008 เรำพบข้อผิดพลำด
จ�ำนวน 31 ครั้ง จำกกำรผ่ำตัดทั้งสิ้น 1,913 ครั้ง (1.62%) อยำ่งไร
ก็ดี ข้อมูลในเดือนสิงหำคม ปี ค.ศ. 2008 จนถึงเดือนมกรำคม ปี 
ค.ศ. 2009  เรำพบข้อผิดพลำดเพียง 3 ครั้ง จำกกำรผ่ำตัดทั้งสิ้น 
2,729 ครั้ง (0.11%) จะเห็นว่ำกำรใช้บำร์โค้ดและ RFID ช่วยลด 
ข้อผิดพลำดต่ำงๆ ลงได้ในช่วงหกเดือนหลัง

บทส่งท้ำย
ถึงแม้เรำจะยังได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ แต่เจ้ำหน้ำท่ีในห้อง

จัดเตรียมเครื่องมือผ่ำตัดทุกคนต่ำงเชื่อว่ำกระบวนกำรท�ำงำนนี้จะ
กลำยเป็นเรื่องง่ำยและมีควำมแม่นย�ำ

ปัจจุบัน เรำได้พิมพ์บำร์โค้ดลงบนเครื่องมือส�ำเร็จไปแล้ว 
6,800 ชิ้น ซึ่งเรำมีเป้ำหมำยอยู่ท่ี 8,000 ชิ้น โดยในจ�ำนวน 141 
ชุด จำกท้ังหมด 208 ชุด ได้มีกำรติดต้ัง RFID tag ลงบนภำชนะ
ที่บรรจุ  และเมื่อเร็วๆ นี้ได้เริ่มพิมพ์บำร์โค้ดลงบนเครื่องมือทั้งสอง
ดำ้น เพื่อท�ำให้อ่ำนบำร์โค้ดได้สะดวกขึ้น ซึ่งวิธีกำรพิมพ์บำร์โค้ดลง
บนเครื่องมือแต่ละชิ้นโดยตรงหรือ Direct Part Marking นั้น มีคำ่
ใช้จ่ำยสูงเกินไปส�ำหรับผู้บริโภคที่จะท�ำเอง และกำรเพ่ิมประโยชน์
จำกเทคโนโลยรีะบบบ่งชีแ้ละจดัเก็บข้อมลูอตัโนมตั ิ(AIDC) ซึง่เป็น
มำตรฐำนรหัสบ่งชีอ้ตัลกัษณ์เครือ่งมอืทำงกำรแพทย์ในระดบัสำกล
ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติกำรและห้องจัดเตรียมเครื่องมือผ่ำตัด เช่น GS1 
DataMatrix barcode ควรจะมกีำรพิมพ์ลงบนผลติภณัฑ์ทกุชิน้โดย
ผู้ผลิต  ซึ่งหำกมีกำรน�ำเทคโนโลยี  AIDC มำใช้จัดกำรกับทุกอย่ำง
ในโรงพยำบำล เรำจะสำมำรถตดิตำมไปข้ำงหน้ำและตรวจสอบย้อน
กลับในทุกๆ กิจกรรมของผู้ป่วยแต่ละรำยได้ตลอดเวลำ เริ่มตั้งแต ่
รับผู ้ป่วยเข้ำโรงพยำบำลไปจนถึงสิ้นสุดกำรรับบริกำร โดยจะ
เป็นกำรเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระเบียนคนไข้ตำมวิธี 5W1H และท้ำย
ท่ีสุดระบบน้ีควรจะสร้ำงควำมมัน่ใจด้ำนควำมปลอดภัยและบรหิำร
คำ่ใช้จ่ำยด้ำนกำรดูแลสุขภำพให้แก่ผู้ป่วยได้  

Following the process of washing/decontamination via 
washer disinfector instruments are sent for assembly, where a 
barcode reader is installed to support tasks of assembly. Staff 
are requested to hold each instrument over the barcode reader 
before grouping it together into a set. A green light on the display 
indicates the instrument belongs correctly to that set. If a red 
lights appears this indicates the instrument is in the wrong set. 
Staff not familiar with assembly, while holding the instrument over 
the barcode reader, can refer to the name of the instrument and 
its photograph displayed on screen. The display also shows the 
number of individual instruments that comprise the set. During 
this process if an instrument that needs to be repaired is found, 
it can be replaced with a new one.

We started the introduction of barcode and RFID in April 
2008. Management error of surgical instruments relating to the 
SSU occurred in 108 out of 5,712 surgical cases (1.89%) from 
April 2007 to March 2008. 58 errors were in assembly (53.7%), 
13 in retrieve (12.0%), 13 in washing/ decontamination (12.0%), 
10 in supply (9.3%) and 4 in storage (3.7%), with the remainder 
in other areas. Among the 58 assembly errors one third of them 
was due to poor inspection and one fifth of them due to lack of 
devices. During the first four months from April to July 2008, we 
experienced 31 errors among 1,913 cases (1.62%). However, 
only three errors occurred among 2,729 surgical cases (0.11%) 
from August 2008 to January 2009. Regular use of barcode and 
RFID possibly decreased the errors during these six months.

Conclusion
We have not yet obtained enough data. However, every 

staff member in the SSU believes that workflow of assembly 
has become simple and accurate.

At present, we have accomplished barcode printing on  
approximately 6,800 instruments. Printing on 8,000 instruments is 
the goal. In 141 out of 208 sets an RFID tag has been installed on 
their containers. Recently, printing on both sides of the instrument 
has been started to make barcode reading more convenient. 
Direct part marking to each instrument, however, is too costly 
for end users to do themselves. To increase the utilization of 
AIDC technology in OR and SSU, globally standardized UDI, 
such as GS1 DataMatrix barcode, should be marked on every 
product by the manufacturer. If AIDC technologies are applied 
to everything in the hospital, we will be able to track forward 
and trace back every event for each patient as a link to records, 
composed of 5W1H, along the time line from his/her admission to 
discharge. It should ultimately assure patient safety and enable 
cost management in the field of health care.  
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สถิตกิารคาระหวางไทยกับกลุมประเทศ
เพื่อนบาน อันประกอบไปดวยกัมพูชา สปป.
ลาว และเมียนมาร (CLM : Cambodia, 
Laos and Myanmar) ในป 2557 มีมูลคา
รวม 18,714 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยจําแนก
เปนการสงออก 12,797 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
และการนําเขา 5,917 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ทั้งน้ี แมวามูลคาการคาระหวางไทยกับกลุม
ประเทศ CLM จะมีสัดสวนเพียงประมาณ
รอยละ 4.1 ของมูลคาการคาระหวางประเทศ
โดยรวมของไทยในป 2557 แตเมื่อมองในมิติ
เชงิพลวัตกลบัพบวา การคาระหวางไทยกับกลุม

ประเทศ CLM มอีตัราการขยายตวัทีแ่ขง็แกรง
อยางตอเนื่อง ทามกลางสถานการณการคา
ระหวางประเทศของไทยโดยรวมที่หดตัวลง
ซึ่งหากพิจารณาในเชิงโครงสรางของสินคา
จะพบวา มีพัฒนาการที่สะทอนถึงการเกิด
ขึ้นของหวงโซการผลิตอยางเปนรูปธรรม 
โดยไทยมีแนวโนมนําเข าสินคาขั้นกลาง 

(Intermediate goods) จากประเทศเพ่ือนบาน
เพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับหลายอุตสาหกรรม
ท่ีนํารองไปลงทุนในกลุมประเทศCLM เพ่ือ
ผลิตสินคาขั้นตน เชน อุตสาหกรรมยานยนต 
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  โดยหวง
โซการผลิตเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมใน สปป.
ลาว และกัมพูชา ขณะที่กลไกดังกลาวของ
เมียนมารนั้นกําลังอยูในขั้นเริ่มตน

ขณะท่ีแนวโนมการสงออกสินคาของ
ไทยโดยรวมไปยังประเทศเพ่ือนบานยังคง
สดใส การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสินคา
สะทอนถึงบทบาทท่ีลดลงของสินคาสงออก

ดั้ ง เดิมของไทยบางประเภท  
เนื่องจากภาคธุรกิจมีการออก
ไปตั้งฐานการผลิตเพ่ิมเติมใน
ประเทศเพ่ือนบาน  โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน 
(Labour Intensive)  ตัวอยาง
เชน อตุสาหกรรมการผลตินํา้ตาล
ที่มีการขยายฐานการผลิตไปยัง
กัมพูชาและสปป.ลาว เปนตน  
หรือการย ายฐานการผลิตให 
เขาไปใกลตลาดมากข้ึน  เชน 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มชูกําลังที่

ขยายตัวอยางตอเน่ืองในประเทศเพ่ือนบาน
ของไทย นอกจากนี้  ระบบการใหสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไป หรือ GSPs 
ก็เปนอกีปจจยัหนึง่ท่ีชวยกระตุนใหผูประกอบ
การยายฐานการผลติไปยังกลุมประเทศ CLM  
เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีแนวโนมการขยาย
ฐานการผลิตไปยังกัมพูชา เปนตน

หวงโซการผลิต AEC
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เปาหมายหลักของ AEC คือการเปน
ตลาดเดียวและฐานการผลิตรวม (Single 
market and common production base) 
ของประเทศสมาชิก ซึ่งไทยเปนศูนยกลาง
ของภูมิภาค ทําใหการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบานท่ีมีตนทุนแรงงานและทรัพยากร
ท่ีต่ํา เป นสิ่งสําคัญท่ีจะชวยรักษาความ
สามารถทางการแขงขันของไทยท่ีเริ่มเสื่อม
ถอยลงจากตนทนุดานแรงงานท่ีปรบัตัวสงูข้ึน
อยางรวดเร็วในชวง 2-3 ปที่ผานมา ทั้งนี้ 
พัฒนาการการเชื่อมโยงภายในอนุภูมิภาค
ลุมแมนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion 
Economic Corridor Development) ท้ังในแง
ของระบบการคมนาคมขนสง และการกําจัด
อปุสรรคทางดานการคาระหวางกนั ทาํใหเริม่
เกิดหวงโซการผลิตในระดับอนุภูมิภาค อันมี
ไทยเปนศูนยกลางการผลติและขยายฐานการ
ผลิตและการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบาน 

ดังนั้น ผูประกอบการไทยเองตองมีการ
ปรับตัวเพ่ือแสวงหาโอกาสในการขยายฐาน
การผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบานและสราง
หวงโซอุปทานภายในอนุภูมิภาค อยางไร
ก็ตาม ความไมมั่นคงทางดานการเมือง 
ความไมพรอมของสาธารณูปโภค ตลอดจน
ขนาดของตลาดในกลุมประเทศ CLM ที่อาจ
ยังไมใหญเพียงพอท่ีจะทําใหผูประกอบการ
ไดรับประโยชนจากการประหยัดจากขนาด
ของธุรกิจหรือกําลังการผลิต (Economies of 
scale) ก็เปนประเดน็ความเสีย่งท่ีผูประกอบการ
จาํเปนตองพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสนิ
ใจไปลงทุนในกลุมประเทศเหลานี้   

เปาหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 
การรวมตัวกันเปนตลาดเดียวและใชฐานการ
ผลิตรวมของประเทศสมาชิกเพ่ือเสริมสรางความ
แข็งแกรงภายในกลุม วันน้ีโอกาสธุรกิจเปดกวาง 
หวงโซการผลิตเกิดข้ึนในหลายอุตสาหกรรม
ผูประกอบการจึงควรแสวงหาโอกาสขยายฐาน
การผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบานและสรางหวงโซ
อุปทานในอนุภูมิภาค
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17-19 
September

 2015
IMPACT Exhibition Center, 
Bangkok, Thailand 

Co-located With 

www.franchisexasean.com www.retailexasean.com

Reserve your preferred booth by contacting us today : 
THAILAND BOOTH SALES ENQUIRIES
Thailand O�ce

Ms. Pamm Foo
Project Director
Tel : +65-6702-3005/ +65-9855-0511
E-mail: pamm.foo@giec.biz

INTERNATIONAL BOOTH SALES ENQUIRIES
Singapore O�ce

Why Exhibit ?

SELL into an ASEAN market with a population of over 600 
million and an increasing middle income group

BE IN THE HUB of the ASEAN Franchising & Licensing 
industr y with the highest number of international 
franchise brands in ASEAN & an annual growth of 20%

R E AC H  a  growing ASEAN reta i l  industr y  that  has  
more than tripled in the last 5 years from an estimated 
turnover of US$4 billion to US$13.75 billion

BE THE FIRST  to bene�t from ASEAN’s anticipated 
economic integration under a single ASEAN Economic 
Community in 2015 with lower to zero tari�

TAKE ADVANTAGE of a one-stop platform that  provides  
trade information and advisory services on Thailand and 
ASEAN Franchising/Retai l ing products and ser vices,  
business matching, and business networking

EXPAND AND GROW your business in Thailand & ASEAN 
through new customer leads

BENEFIT  from a dedicated hosted VIP buyer program 
w i t h  p r o m i s e s  t o  b r i n g  i n  t h e  b i g g e s t  b u y e r s  
in the ASEAN retail,  franchising & l icensing industry,  
providing enormous business opportunities for franchise 
exhibitors

This 2-in-1 exhibition showcases the following from local and international exhibitors:
Retail equipment

Retail business services

Retail technology solutions

Franchising & Licensing business opportunities & solutions 

Explore In�nite Business Opportunities For Retailers And Fast-track Your Entry 
Into The ASEAN franchising & licensing market- Contact Us Today

FranchisEX & RetailEX ASEAN 2015  is an annual international retail, franchising & licensing trade 
exhibition cum conference that specially caters to the retail industry in the Mekong region 
(Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos) and ASEAN

Mr. Yunfei Wu (Will)
Assistant Sales Manager
Tel: +66-2833-6336/ +66-95-950-9852
E-mail: yunfeiw@impact.co.th
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สถาบันรหัสสากล (GS1 
Thailand) สภาอตุสาหกรรม
แห งประเทศไทย (ส.อ.ท. )
ร  ว ม มื อ กั บ ส  ว น พัฒน า
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 
และการพิมพ กองพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา 2 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
ใ น โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด
บรรจุภัณฑไทย ประจําป 2558
(ThaiStar Packaging 
Awards 2015)

สถาบันรหัสสากล ส.อ.ท. รวมมือกับ
สวนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและการพิมพ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
ในการประกวด ThaiStar Packaging Awards 2015
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วารสารสถาบันรหัสสากลวารสารสถาบันรหัสสากลวารสารสถาบันรหัสสากล

วัตถุประสงคของโครงการประกวดบรรจุภัณฑไทย ประจําป 2558 
มุงเนนการสงเสริม พัฒนา และเผยแพรเทคโนโลยี และการออกแบบ
บรรจุภัณฑไทย ใหมีศักยภาพเทียบเคียงคู แขงอื่นๆ ในระดับสากล 
สถาบนัรหสัสากลไดเลง็เห็นถงึความสาํคญัของบารโคดท่ีมมีาตรฐาน และ
เปนสวนสําคัญสวนหน่ึงที่สงเสริมใหบรรจุภัณฑมีความสมบูรณในแงของ
การนําไปใชงานจรงิสาํหรบัผลติภัณฑตางๆ  จงึมุงเนนการเสรมิสรางความรู
ความเขาใจขั้นพ้ืนฐานในการออกแบบบารโคดอยางถูกตอง และมคีวาม
สวยงาม ต้ังแตระดบันกัศกึษา ตลอดจนผูประกอบการทีน่าํบารโคดไปใชงานจรงิ

ในความรวมมือนี้ สถาบันรหัสสากลไดสนับสนุนเงินรางวัลพิเศษการ
ประกวดบารโคดบนบรรจุภัณฑ จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 
และผูแทนจากสถาบันรหัสสากล เขารวมเปนคณะกรรมการในการตัดสิน
ผูชนะการประกวดบรรจุภัณฑ และการประกวดบารโคดบนบรรจุภัณฑ เมือ่
วันองัคาร ท่ี 7 เมษายน 2558 ณ อาคารสาํนักพัฒนาอตุสาหกรรมสนับสนุน  
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑไทยไดพิจารณา
บรรจภัุณฑ ท่ีสงเขาประกวดรวม 469 ผลงาน แบงเปน 4 ประเภท ไดแก (1)
ตนแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการจัดจําหนาย สําหรับสินคาทั่วไป (2)ตนแบบ
บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง สําหรับสินคาทั่วไป (3)บรรจุภัณฑเพ่ือการจัด
จําหนาย สําหรับสินคาท่ัวไป  และ (4)บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง สําหรับ
สินคาทั่วไป โดยมีผูชนะการประกวดบรรจุภัณฑรวมทั้งสิ้น 41 รางวัล และ
ผูชนะรางวัลพิเศษการประกวดบารโคดบนบรรจุภัณฑจํานวน 2 รางวัล 
แบงเปน ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการจัดจําหนายสําหรับสินคา
ทั่วไป 1 รางวัลไดแก นายพฤฒิพงศ หนูฤทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ ผูชนะรางวัลการประกวดบารโคดบน
บรรจุภัณฑประเภทบรรจุภัณฑเพ่ือการจัดจําหนายสําหรับสินคาทั่วไป 1 
รางวลั ไดแก นายชยัมงคล จลุภาพ จากบรษิทั อเิควเตอร เพียว เนเจอร จาํกัด

สาํหรบัผลงานทีช่นะการประกวด ThaiStar Packaging Awards 2015 
จะไดไปประกวดตอในระดับ AsiaStar และ WorldStar เปนลาํดับตอไป  

ผลงานจาก บริษัท อิเควเตอร เพียว เนเจอร จํากัด
ผู�ชนะรางวัลประกวดบาร�โค�ดบนบรรจุภัณฑ� ประเภทบรรจุภัณฑ�
เพื่อการจัดจําหน�ายสําหรับสินค�าทั่วไป

ผลงานจาก นายพฤฒิพงศ หนูฤทธิ์ 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผู�ชนะรางวัลประกวดบาร�โค�ดบนบรรจุภัณฑ� ประเภทต�นแบบ
บรรจุภัณฑ�เพื่อการจัดจําหน�ายสําหรับสินค�าทั่วไป
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เรียบเรียงโดย : ฝายวิชาการ

 
 

แนวโนมทางดานเทคโนโลยีท่ีนําเสนอใน
ปนี้หลักๆ มีสามดานคือ การผนวกรวมเขา
ดวยกันของโลกเสมือนกับโลกความเปน
จริง (The merging of the real and 
virtual worlds) การกําเนิดของความ
ชาญฉลาดในทกุหนแหง (The advent of
intelligence everywhere) และผล
กระทบทางดานเทคโนโลยขีองการปรับตวัเปน
ดิจิตอลของธุรกิจ (The technology 
impact of the digital business 
shift)  นักวิเคราะหของ Gartner ได
นําเสนอแนวโนมทางเทคโนโลยีที่จะสงผล
ตอการวางแผนทางกลยุทธของธุรกิจ 
(Strategic Technology Trend) 
ของป 2015 ซึง่มกีารนาํเสนอภายในงาน 
Gartner Symposium/ ITxpo ซึ่ง
จดัขึน้ชวงตนเดอืนตลุาคมทีผ่านมาในเมอืง
ออรแลนโด สหรัฐอเมริกา  เรามาดูแนวโนม
ทางดานเทคโนโลยี 10  อันดับกันคะ

1. Computing Everywhere 
จากความแพรหลายของอุปกรณเคลื่อนที่ Gartner ไดทํานายวาการ
ตอบ สนองตอความตองการของผูใชโมบายล จะเปนเรือ่งท่ีจะไดรับความสนใจ
หรือนิยมมากกวาการเพ่ิมรุนใหมๆ ของอุปกรณหรือการเพ่ิมอุปกรณ
ชนิดใหม โทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณคอมพิวเตอรแบบสวมใสไดเพ่ิม
ขอบขายสภาพแวดลอมของการประมวลผล ซึง่รวมไปถึงอปุกรณเครือ่งใช
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและจอภาพท่ีเชื่อมตอไดทั้งในสถานที่ทํางานและที่
สาธารณะ  สิ่งเหลานี้จะเพิ่มพูนความสําคัญของการจัดการของฝายไอที
ขององคกร  หลังจากที่พวกเขาไดสูญเสียความสามารถในการควบคุม
จาํนวนและชนดิของอปุกรณของผูใชไปแลวครัง้หน่ึง และจะตองใหความ
สนใจในการออกแบบที่จะเนนใหความสําคัญจากประสบการณของผูใช 
(User Experience Design) มากยิ่งขึ้น
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2. The Internet of Things 
การผสมผสานกันของกระแสขอมูล (Data Streams) และบริการตางๆ 
ท่ีสรางขึ้นบนพ้ืนฐานของขอมูลดิจิตอล กอใหเกิดรูปแบบการใชพ้ืนฐาน 
4 แบบ คือ Manage, Monetize, Operate และ Extend ยกตัวอยาง
เชน การนําเอารูปแบบการคิดเงินแบบ Pay-Per-Use มาใชกับทรัพยสิน
ตางๆ  เชน เครื่องจักรอุตสาหกรรม  หรือนํามาใชกับบริการ เชน การคิด
ราคาคาเชารถแบบตามระยะทางทีข่บั (Pay-As-You-Drive) หรอืนํามาใช
กับสถานที่ เชน การใหเชาจุดจอดรถ เปนตน รูปแบบเหลานี้จะเกิดขึ้นได
เมื่อสิ่งตางๆ มีความสามารถในการตรวจวัดและเชื่อมตอเขาดวยกันเพื่อ
สงขอมูลของตนออกไปประมวลผล

4. Advanced, Pervasive 
and Invisible Analytics
การวิเคราะหเชิงลึกจะกลายเปนเรื่องสําคัญของการประมวลผล  
เมื่อปริมาณขอมูลที่สรางขึ้นจากเหลาอุปกรณตางๆ มีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้นอยางทวมทน  ขอมูลแบบมีโครงสรางและไรโครงสราง  
ทั้งจากภายในและจากภายนอกองคกรเหลาน้ี จะตองถูกนํามา
วิเคราะหเพ่ือนําไปใชประโยชน  ซึ่งองคกรตางๆ มีความจําเปน
ตองหาวิธีการท่ีดีที่สุดในการกลั่นกรองวิเคราะหขอมูลท่ีมีปริมาณ
มหาศาลที่หลั่งไหลมาจากหลากหลายทิศทาง ไมวาจะเปน IoT, 
Social Media และอุปกรณสวมใส   จากนั้นตองนําขาวสารขอมูล
ทีถู่กตองสงไปยังบคุคลทีต่องการขอมลูนัน้ในเวลาท่ีเหมาะสมดวย   
การวิเคราะหนี้จะทําการเจาะขอมูลลึกลงไป  ซึ่ง Big Data ยังคง
ความสําคัญแตจะเพ่ิมความสําคัญในการคิดวิเคราะหในการหา
คําตอบ  ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลแทนท่ีจะเปนการจัดการกับตัว
เนื้อขอมูลแบบเมื่อกอน

การฝงสมองกลหรือความชาญฉลาดเขาไปในสิ่ง
ตางๆ ทุกหนแหง  ผนวกกับการวิเคราะหที่แทรก
เขาไปในทุกที ่จะเปนตวัขับเคลือ่นการพัฒนาระบบ
ที่ตื่นตัวตอสิ่งตางๆ ที่อยูรายรอบและสามารถที่จะ
โตตอบสิ่งตางๆ น้ันไดอยางเหมาะสม  การรักษา
ความปลอดภยัแบบเขาใจเนือ้หา (Context- Aware 
Security) จะเปนการใชงานรูปแบบแรกของความ
สามารถใหมน้ี แตการใชงานรปูแบบอืน่ๆ จะเกิดขึน้
ตามมาอยางรวดเรว็  เมือ่โปรแกรมเขาใจถึงเน้ือหา
สาระของการรองขอจากผูใชงานโดยคาํนึงถึงภาวะ
แวดลอม  ในสถานการณปจจุบัน โปรแกรมไม
เพียงแตจะสามารถปรับปรุงขอมูลที่จะตอบสนอง
แกผูใชเทาน้ัน  แตยังสามารถปรับแตงรูปแบบให
เหมาะสมกับอุปกรณท่ีจะแสดงผล (เชน หนาจอ
โทรศัพทหรือหนาจอนาฬกา หรือ ไมมีหนาจอ)
วิธีการ และเสนทางการสงขอมูลไปใหกับผู ใช
ไดอยางเหมาะสมดวย

5. Context-Rich 
Systems

3. 3D Printing 
คาดการณวา ยอดการสงมอบเครื่องพิมพ
สามมติใินป 2015 จะเพ่ิมขึน้ 98 เปอรเซน็ต 
และยอดจะเพ่ิมขึ้นอีกเทาตัวในปตอๆ ไป  
โดยเครื่องพิมพสามมิติจะเขาสู จุดท่ีได
รับการยอมรับและใชกันอยางแพรหลาย
ภายในระยะเวลา 3 ป  เน่ืองจากเครือ่งพิมพ
สามมิติมีราคาตํ่าลง  ประกอบกับมีการใช
งานทางดานอตุสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนอยาง
เดนชัด อีกทั้งมีการใชงานใหมๆ ในดาน 
Biomedical และสินคาอุปโภค โดยนํามา
ใชปรับปรุงการออกแบบ และการสราง
ตนแบบไดอยางรวดเรว็นําไปสูการลดระยะ
เวลาของกระบวนการผลติโดยรวมใหสัน้ลง 

ทีม่า http://www.tcs.co.th/images/it-trend/it-trend_V41.pdf
โปรดติดตามตอฉบับหนา…  
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เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คณะจากสถาบันรหัส
สากล (GS1 Thailand) ได้มีโอกาสเข้าเย่ียมชมบริษัท เดลต้าวู้ด 
จ�ากัด จังหวัดสุราษฏ์ธานี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพารา  โดยในปัจจุบันนับว่าเป็นอุตสาหกรรมประเภท
หน่ึงที่ท�ารายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างเป็นกอบเป็นก�าและมี 
แนวโน้มเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ วัตถุประสงค์ของการเข้าเยีย่มชมในครัง้น้ีเพ่ือเป็น 
แนวทางในการเก็บข้อมูลและปัญหาในการบริหารจัดการต่างๆ ของ 
ผู้ประกอบการ โดยปัญหาที่พบ ได้แก่  การส่งสินค้าผิด (ไม้ที่ผ่านการ 
แปรรูป) การตรวจเช็คสต๊อกที่ใช้เวลามาก และจ�านวนคนมาก  
ความผิดพลาดจากการนับโดยใช้คน ความคลาดเคลื่อนจากการ
ค�านวณอตัราผลผลติทีไ่ด้ต่อวัตถุดบิท่ีเสยีไป (yield) เป็นต้น หลงัจาก
นั้นคณะจากสถาบันฯ ได้เข้าบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี
และการประยุกต์ใช้ Barcode และ RFID มาตรฐานสากล GS1 กับ
สมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จ�านวนกว่า 29 บริษัท เพ่ือเป็นแนวทางในการ 
แก้ปัญหาดังกล่าว และคาดว่าในเร็วๆ นี้ จะมีการส่งเสริมให้เกิด
โครงการน�าร่องน�าเทคโนโลยี Barcode & RFID เข้ามาช่วยแก้ปัญหา
และเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานภายในกลุ่มและขยายผลต่อไป  
นบัเป็นอกีก้าวทีส่�าคญัในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจของอุตสาหกรรมไทย

การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Barcode & RFID 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คณะจากสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมเข้าให ้
ค�าแนะน�ามาตรฐานสากล GS1 ให้กับบริษัทสยามวิคเกอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการระดับ SME 
1 ในผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิจากโครงการส่งเสรมิการปรบักระบวนการจดัการโลจสิติกส์ด้วยการ 
ใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode ประจ�าปี 2557-2558  จากส�านักโลจิสติกส์  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ บริษัทด�าเนินธุรกิจด้านการผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์
ส�านักงานที่ท�าจากอะคริลิก  การเข้าไปในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับกระบวนการทางธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในบางจุด จากการใช้เทคโนโลยี Barcode มาตรฐานสากล จากเดิมท่ีมีการใช้
ระบบ Manual ระบบมาตรฐาน GS1 สามารถท่ีจะเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในบางจุดท่ีส�าคัญได้  

อาทิ การบริหารจัดการสินค้าในคลัง
สินค้า การตัดสต๊อกและตรวจเช็ค
สต๊อกสินค้า  

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการระดับ 
SME อีกจ�านวนมากที่ต ้องการ
ยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยี อย่างเช่น 
Barcode และ RFID เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข ่งขัน 
ทางการค ้ า ท้ั ง ในประ เทศและ 
ต่างประเทศ แต่มีเพียงแค่ส่วนน้อย 
ที่สามารถด�าเนินการได้ เนื่องจาก 
ขาดความรูค้วามเข้าใจ หากผู้ประกอบ 
การท่านใดสนใจต้องการค�าแนะน�า 
หรือต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
ติดต่อมาได้ท่ี สถาบันรหัสสากล  
โทร . 02-345-1200

การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสำ หรับธุรกิจระดับ SME

ข้อมูลโดย: ปทิตตา คิมประโคน
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วารสารสถาบันรหัสสากล

เมื่อวันท่ี 25 - 31 พฤษภาคม 2558 ท่ีผ่านมา ทางสถาบันรหัส
สากลได้ร่วมออกบูธ พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และแขก
ที่มาเยี่ยมชมภายในงาน OTOP Mid Year 2015 ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น 
ฮอล์ล 4-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงาน
เป็นอย่างดี อีกท้ังภายในงานได้จัดแสดงสินค้าและจ�าหน่ายอาหาร 
เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ 
ตกเเต่งบ้าน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรอบรม การตรวจสอบคุณภาพ
บาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมาทางสถาบันรหัสสากล 
และสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร ์เอฟไอด ี
แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพ
บาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 ณ ห้องGS1 ROOM2 สถาบัน 
รหัสสากล ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิิติ ์  โดยมวิีทยากรผูเ้ชีย่วชาญจาก 
สถาบันรหัสสากลมาเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ
หรือผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการตรวจสอบคุณภาพ 
บาร์โค้ดที่ถูกต้อง เพ่ือสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานภายใน
องค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันรหัสสากลร่วมออกบูธในงาน 
OTOP Mid Year 2015

หลักสูตรการอบรม กรกฎาคม – กันยายน 2558 
เพ่ือส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการทีข้ึ่นทะเบยีนบาร์โค้ด สามารถน�าหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดต่างๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อย่างถูกต้อง 

เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงก�าหนดให้สมาชิกรายใหม่ทุกราย ต้องผ่านการอบรม ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมัติเป็นสมาชิก

ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่างๆในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558 ดังนี้

หลักสูตร	 เนื้อหาหลักสูตร	 วันที่จัด	 อัตราค่าอบรม

แนะน�ำมำตรฐำนสำกล GS1 
Barcode ในธุรกิจ

ควำมรู้เบื้องต้นมำตรฐำน
สำกล GS1 ในภำคธุรกิจและ
อุตสำหกรรม

กำรประยุกต์ใช้ GS1-128 
ในกำรบริหำรจัดกำรกำร 
ขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อกำร
สืบย้อนกลับ 

RFID & NFC 
IN MARKETING

ขัน้ตอนและวีธกีำรตรวจสอบ
คุณภำพบำร์โค้ด

28 กรกฎำคม

22 กันยำยน

7,14,21  กรกฎำคม

4,11,18 สิงหำคม

1,8,15, กันยำยน

28 กรกฎำคม

25 สิงหำคม

22 กันยำยน

24 กรกฎำคม

ตุลำคม

บุคคลทั่วไป : ฟรี

สมำชิกGS1 :  ฟรี* 

บุคคลทั่วไป : 1,200 บำท

สมำชิกGS1 : ฟรี* 

บุคคลทั่วไป : 1,200 บำท

สมำชิกGS1 : 2,500 บำท

บุคคลทั่วไป : 2,800 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�ำตัวสินคำ้
- สิทธิประโยชน์ส�ำหรับสมำชิกสถำบันฯ 

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

- RFID & NFC คืออะไร
- RFID in Business
- สอนกำรเขียน Android Application

- กำรตรวจสอบคุณภำพบำร์โค้ด คืออะไร
- กระบวนกำรตรวจสอบ
- กำรใช้เครื่องมือในกำรตรวจสอบ

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ารองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org หรือที่ฝ่ายฝึกอบรม 02-345-1198
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Kitchen Of The World

เชนรานอาหารไทย
รุกอาเซียน

ที่ผานมาไทยเปนประเทศหนึ่งที่
สงออกวัฒนธรรมดานอาหารไปสูทั่ว
โลก พรอมกับการเปนผูผลิตวัตถุดิบที่
สาํคญัแหงหนึ่งของโลก ดงัเชนสโลแกน 
Kitchen of the World ซึ่งนอกจากการ
สงออกอาหารไปยังประเทศคูคาสําคัญ
แลว ในชวงที่เศรษฐกจิโลกฝดเคอืงเชน
นี้ กลุม AEC กเ็ปนลูกคาอกีกลุมหนึ่งที่
ผูประกอบการใหความสนใจ

การขยายธุรกิจอาหารไปสูกลุ ม
ประเทศ AEC นั้น เปนผลมาจากการ
เตบิโตอยางรวดเรว็ของธรุกจิรานอาหาร
ในประเทศไทย และการเพิ่มขึ้นอยาง
มากของคูแขง ทั้งจากผูประกอบการ
ไทยเอง และผู  ป ระกอบการ เชน
ตางประเทศ ทําให ผู ประกอบการ
กลุ มหนึ่ง เริ่มมองหาโอกาสใหม 
ตลาดใหมที่มศีกัยภาพ ซึ่งหนึ่งในนั้นคอื
กลุมประเทศอาเซยีนนั่นเอง

การเข�าสู �ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในป� 2558 เป�น
โอกาสที่ดีของผู �ประกอบการ
ไทยในการขยายธุรกิจเข �าสู �
ประเทศในอาเซียน ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือ ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร 
ที่ทยอยเป�ดตัวอย�างรวดเร็ว
เพ่ือรองรับกําลังซ้ือที่จะเกิดข้ึน

ในกลุ �มประเทศอาเซียน
ภายหลงัจากการ

เข�าสู� AEC

ของอาเซยีน จากความพรอมทั้งในดาน
ชื่อเสียง องคความรู ประสบการณใน
การประกอบธุรกิจ บุคลากรที่มีทักษะ 
และเงินทุน ที่จะสามารถขยายไปสูการ
เปนผูจัดสงวัตถุดิบ อาหารกึ่งสําเร็จรูป 
และอาหารสาํเรจ็รปู ซึ่งมคีวามเกี่ยวเนื่อง
และสามารถตอยอดจากธุรกิจร าน
อาหารได โดยอาศัยจุดแข็งทั้งในดาน
ภาพลักษณในการเปนครัวของโลกและ
ทาํเลที่ตั้งที่เปนจดุศูนยกลางของภูมภิาค
อาเซยีนของประเทศไทย จดัสงอาหารไป
ยงัประเทศตางๆ ทั้งในภูมภิาคและนอก
ภูมภิาคไดอกีดวย      

รานอาหารสามารถนําองคความรูดาน
ความเขาใจความตองการของคนไทยไป
ประยุกตใชสําหรับการขยายธุรกิจราน
อาหารไปยงักลุมประเทศดงักลาวได โดย
การกอตั้งบรษิทัรวมทนุกบัผูประกอบการ
รานอาหารทองถิ่นในประเทศนั้นๆ

สวนเชนอาหารที่มีการลงทุนใน 
AEC แลวกอนหนานี้ ปจจุบันก็ยังมี
แนวโนมการขยายสาขาอยางตอเนื่องซึ่ง
สะทอนถึงโอกาสการเติบโตที่ยังมีอีก
มาก นอกจากนี้การขยายเชนรานอาหาร
ไทยยงัชวยสรางรายไดใหเพิ่มขึ้น และยงั

เปนการเปดโอกาสใหลูกคาในประเทศ
สมาชิกอาเซียนรู จักและคุ นเคยกับ
แบรนดรานอาหาร ซึ่งจะเปนประตูใน
การเปดโอกาสสาํหรบัการขยายแบรนด
ธุรกิจรานอาหารอื่นๆ หรือธุรกิจอื่นๆ
ที่นอกเหนอืจากธรุกจิรานอาหารตามมา
ไดอกีดวย

ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา 
การเติบโตสู AEC ของเชนรานอาหาร 
จะทําใหไทยมีโอกาสในการพัฒนาไป
สูการเปนศูนยกลางบริการดานอาหาร

ศูนยวจิยักสกิรไทย คาดวา ธรุกจิ
รานอาหารและภัตตาคารของไทยจะ
มีมูลคาประมาณ 375,000-385,000 
ลานบาท มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 4-6.8% 
จากปที่ผานมา โดยในจํานวนนี้เปน
กลุมเชนรานอาหารประมาณ 108,000-
110,000 ลานบาท

โดยเชนรานอาหารที่เริ่มขยายไป
ใน AEC ไดแก เชนอาหารญี่ปุน สุกี้ 
ชาบู อาหารปงยาง รานกาแฟ เปนตน 
โดยมีประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
เมียนมาร เวียดนาม สปป.ลาว เปน
เปาหมายหลกั เนื่องจากการเตบิโตทาง
เศรษฐกิจที่กําลังซื้อของประชาชนใน
ประเทศกลุมดังกลาวมีแนวโนมสูงขึ้น 
ประกอบกับรูปแบบวิถีชีวิตและรสนิยม
ในการรับประทานอาหารของประชาชน
ในประเทศกลุมดังกลาวไมแตกตางกับ
คนไทยมากนัก ซึ่งผูประกอบการธุรกิจ

Thailand Newsletter

ที่มา :  ศูนยวิจัยกสิกรไทย
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