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GS1 Newsletter / วารสารสถาบันรหัสสากล  
ในหลายฉบับท่ีผ่านมา เราพยายามน�าเสนอถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในหลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายธุรกิจ เพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้งาน
จริง ท่ีมากกว่าการตรวจสอบและความสะดวกในการ
บริหารจดัการคลงัสนิค้า 

ใน GS1 Newsletter / วารสารสถาบนัรหสัสากล 
ฉบับนีมี้ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ท่ี
น่าสนใจในธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น การประยุกต์ใช้ใน 
ธุร กิจแฟชั่น ท่ีท�าให้กระบวนการรับสินค้าเ ร็วขึ น้  
300% และข้อมูลคลังสินค้าแม่นย�าขึน้ 100% หรือ 

EDITOR’S TALK

การประยกุต์ใช้ RFID ในธุรกิจการบินและอวกาศและ   
การใช้งานในแท่นขุดเจาะน�า้มนั ซึ่งเป็นการประยุกต์  
ใช้ท่ีให้ประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน 
นอกเหนือจากการจัดการสต็อก และคลังสินค้า 
ท่ีเราเหน็ กรณีศกึษาเป็นจ�านวนมาก 

น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก ร ณี ศึ ก ษ า ท่ี น่ า ส น ใ จ แ ล้ ว  
ฉบับนีย้ัง เติมเต็มความรู้ด้วยเ ร่ืองราวท่ีน่าสนใจ 
อีกมากมาย อาทิ การใช้แท็ก RFID ในการตรวจสอบ 
ผ้าในโรงพยาบาล และการใช้แท็กในการหาคู่ให้ 
กบัรองเท้า ตดิตามได้ด้านในฉบบัครับ  

การประยุกต์ใช้ Tag ที่ให้ประโยชน์มากกว่า
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ากน น

เวลาเลอืกหาซือ้รองเท้าซกัคู ่คณุเคยประสบปัญหา ทางร้านหารองเท้าให้คณุ
ไมเ่จอ หรือ สัง่ซือ้รองเท้าผา่นระบบ Online แล้วได้สนิค้ามาไมต่รงคู ่ไมต่รง
แบบ หรือขนาดท่ีคณุเลือกไว้ หรือไม่ ปัญหาดงักล่าวได้หมดไปในประเทศ
เยอรมนี ซึ่งได้น�าเอานวตักรรมมาประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมรองเท้า โดย
เป็นผู้น�ามาตรฐาน GS1 ประยกุต์ใช้ในการระบตุวัตนบนรองเท้าด้วยระบบ
อตัโนมตั ิท่ีท�าให้คูข่องรองเท้าหากนัจนเจอ
 •  แนวทางใหม่ในการสนบัสนนุการแปลงข้อมลูดิจิทลั (Digitalization)  
  เข้าสูก่ระบวนการผลติการขนสง่และการค้าปลีก
 •  การเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานมากขึน้ส�าหรับผู้ จัดจ�าหน่ายท่ีมี 
  หน้าร้าน รวมทัง้ร้านค้าปลีกออนไลน์ 
 • แนวทางการน�าเสนอรูปแบบ การติดป้าย RFID โดย GS1 ท่ีประเทศ 
  เยอรมนั 
 
รองเท้าไม่ได้เป็นเพียงแคผ่ลิตภณัฑ์ท่ีมีการก�าหนดทิศทางของแฟชัน่เท่านัน้ 
แตย่งัเป็นเร่ืองของการก้าวไปข้างหน้าอีกขัน้ด้วยการแปลงข้อมลูเข้าสูร่ะบบ
ดิจิทัล (Digitalization) ด้วยเช่นกัน ตอนนีร้องเท้ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ 
ชิน้แรกท่ีเก่ียวข้องทางการค้าชิน้เดียวท่ีสามารถระบุตวัตนได้โดยใช้ RFID 
(Radio-Frequency Identification) นัน่หมายความวา่รองเท้าซ้ายและขวา 
ยงัคงสามารถจบัคู่กนัได้ ไม่ว่าจะมีหนึ่งคู่ หรือหนึ่งข้าง ท่ีวางขายอยู่บนชัน้ 
ขายสนิค้า ตู้ โชว์ แตส่ว่นอีกคูห่นึง่ หรืออีกข้างก็ยงัอยูใ่นกลอ่ง 

วิธีการรูปแบบนีก่้อให้เกิดแนวทางการด�าเนินงานใหม่โดยเป็นการร่วม
มือกันระหว่าง AIM-D, ANWR GROUP (บริษัทกลุ่มผู้ น�าด้านการค้า
ปลีกรองเท้ารายใหญ่ของโลก) และ GS1 เยอรมัน พร้อมด้วยตัวแทน
จ�าหน่ายกวา่ 60 รายในอตุสาหกรรมการผลิตรองเท้าจากผู้ ค้าสง่ ผู้ ค้าปลีก  
ผู้ ให้บริการโซลูชั่น และสมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนจาก 
ทุกภาคส่วนจากสมาชิกของ GS1 ทัว่โลก ซึ่งทุกกลุ่มได้พฒันามาตรฐาน
ในการระบุชิน้ส่วนต่อผลิตภัณฑ์เป็นรายชิน้สินค้าในระบบการค้าซึ่ง
เรียกว่า GS1 Standard Individual Trade Item Piece (ITIP)  ด้วย
ระบบใหม่ในการใช้รหสัสญัญาณ ซึ่งส่งผ่าน Electronic Product Code 
(EPC) หรือระบบก�าหนดรหัสผลิตภัณฑ์ด้วยระบบย่านสัญญาณทาง
ระบบคลื่นความถ่ีทางอิเล็กทรอนิกส์ GS1 เยอรมัน ได้ท�าการเปิดตัว  
“ค่าก�าหนดการใช้ป้ายสญัญาณคลื่นความถ่ีวิทยุ” หรือ (RFID Tagging 
Guideline) ซึง่นบัจากนีเ้ป็นต้นไป บริษัทตา่งๆ สามารถระบรุองเท้าแตล่ะคู่ 
โดยการตดิป้าย RFID ให้กบัรองเท้าแตล่ะข้าง 

       
    

The shoe industry leads the way – a new GS1 identification standard 
automatically makes pairs of shoes inseparable
  •  Global solution supports the digitisation of processes in manufacturing,  
   logistics and retail
  •  Greater efficiency for suppliers, brick and mortar as well as online  
   retailers
  •  New release of GS1 Germany’s “RFID Tagging Guideline”

Shoes aren’t just trend-setting products when it comes to fashion, 
they’re a step ahead when it comes to digitalisation too: They’ve now 
become the first pieces pertaining to one and the same trade items to 
be individually identifiable using RFID. That means that left and right 
shoes remain a distinct pair even if one of them is on display on the 
shelf while the other remains in the box.

This is made possible by a new solution triggered by a joint initiative 
of AIM-D, the ANWR GROUP and GS1 Germany along with over 60 
representatives of the shoe manufacturing industry from wholesalers, 
retailers, solution providers and industry associations. Supported 
by many individuals within the global GS1 community, the group  
developed the new GS1 Standard Individual Trade Item Piece 

GS1 Germany: New GS1 ID standard
automatically makes pairs of shoes inseparable

 ย รมน  มาตร าน   ใหม่
ะทาให้ ่ ร ท้าหากน น
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ส�าหรับโซลชูัน่ใหม่ๆ  ท่ี GS1 น�ามาประยกุต์ใช้จากบทสมัภาษณ์ของ Harald 
Krug หวัหน้าแผนกโลจิสตกิส์และการค้าปลีกโลจิสตกิส์ของ ANWR Group 
และหนึ่งในสามของประธานกลุม่ RFID Shoes ยืนยนัว่า “มีแอพพลิเคชัน่ 
ใหม่ๆ เกิดขึน้จ�านวนมาก ในขณะท่ีการประยกุต์ใช้แท็ก RFID ชิน้เดียวต่อ
รองเท้าหนึง่คูอ่าจไมเ่พียงพอ “

ประโยชน์ต่อร้านค้าปลีกท่ีเป็นตึก อาทิเช่น มีความพร้อมใช้งานท่ีสูงขึน้  
ในการจดัการสินค้าบนชัน้วาง นอกจากนีย้งัช่วยหลีกเลี่ยงการขายรองเท้า 
ผิดคูโ่ดยไมเ่จตนา ในกรณีท่ีรองเท้าไมไ่ด้จดัเรียงไว้ด้วยกนั

ประโยชน์ส�าหรับธุรกิจออนไลน์และธุรกิจแบบ omni-channel เป็นหลกัคือ
ในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริการจดัการคืนสนิค้า ด้วยอตัราสว่นการคืน
สนิค้าประมาณร้อยละ 50 ซึง่ระบบชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพ และความรวดเร็ว 
ซึง่สง่ผลกระทบท่ีดีตอ่ระบบการหมนุเวียนสนิค้า
 
ในด้านการผลติโซลชูัน่ท่ีถกูพฒันาขึน้เม่ือเร็วๆ นีก้�าลงัขบัเคลือ่นไปด้วยระบบ
อตัโนมตัิ นอกจากนีย้งัชว่ยให้สามารถติดตามและแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้อง
และแมน่ย�า
 
หลกัการท�างานของ ITIP EPC คล้ายคลงึกบัหลกัการของ SGTIN (Serialised 
Global Trade Item Number หรือระบบตดิตาม ด้วยการก�าหนดใช้หมายเลข 
Serial ลงบนสินค้า) EPC ซึ่งเป็นท่ียอมรับการใช้งานอย่างกว้างขวางจาก 
บริษัทอุตสาหกรรมแฟชั่นและรองเท้าในปัจจุบัน ความแตกต่างท่ีส�าคัญ
คือความจริงท่ีว่า ITIP EPC ยงัมีการแปลงรหสัจ�านวนชิน้สว่นเพ่ิมเติมและ
จ�านวนชิน้งานทัง้หมดของสินค้าเพ่ือพร้อมขายหน้าร้าน จากข้อมลูดงักลา่ว 
Software application สามารถจ�าแนกรองเท้าคู่เดียวกันท่ีไม่ได้วางอยู ่
ด้วยกนัได้อยา่งอตัโนมตัิ

โซลชูัน่นี ้ยงัสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัผลติภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆ ได้ เชน่ เสือ้
สทู 2 หรือ 3 ชัน้ ธุรกิจประเภทอ่ืนได้อีก ข้อดีอีกประการคือข้อเท็จจริงท่ีวา่ 
บริษัทต่างๆ สามารถใช้ป้าย RFID ไปประยกุต์ใช้ในธุรกิจแต่ละประเภทได้
ในราคาไมแ่พง ด้วยความคดินี ้Peter Altes กรรมการผู้จดัการ AIM-D และ 
ผู้ ร่วมก่อตัง้กลุ่มรองเท้าท่ีใช้ระบบ RFID กล่าวว่า ITIP EPC จะมีบทบาท
ส�าคญัในการท�าให้อตุสาหกรรมรองเท้าพร้อมก้าวเข้าสูย่คุอตุสาหกรรม 4.0 
และ Internet of Things ได้อยา่งเป็นรูปธรรม   

(ITIP), a new Electronic Product Code (EPC) header, together with a  
corresponding recommendation, the new release of GS1 Germany’s 
RFID Tagging Guideline. From now on, companies are able to mark 
each shoe of a given pair of shoes with an own RFID tag.

There are numerous benefits of this new GS1 solution, as Harald Krug, 
Head of the Logistics & Project Retail Logistics Division at the ANWR 
Group and one of three Co-Chairs of the RFID Shoes Group, confirms: 
“There’s a large number of innovative application scenarios where a 
single RFID tag per pair of shoes is no longer sufficient.”

The brick and mortar retailer benefits from e.g. having a higher  
availability of goods on the sales floor. It also helps avoiding  
inadvertent sales of shoes that do not belong together.

The benefits for online and omni-channel business primarily relate to 
the significantly more efficient handling of returns. With a return ratio 
of around 50 percent, this increase in efficiency quickly has a positive 
impact on turnover.

On the production side, the recently developed solution is driving 
automation. It also facilitates precise tracking & tracing.

The functional principle of the ITIP EPC is similar to that of the SGTIN 
(Serialised Global Trade Item Number) EPC, which is already widely 
adopted by companies in the fashion and shoe industry today. The 
crucial difference consists in the fact that the ITIP EPC also encodes 
an additional piece number and the total number of pieces of a given 
trade item. Based on that, software applications can automatically 
recognise which shoes belong together.

The solution is also applicable to other product categories, such as 
two- or three-piece suits, as well as to other sectors. A further advantage 
is the fact that companies can continue to utilise inexpensive RFID 
tags. With this in mind, Peter Altes, Managing Director AIM-D and 
co-initiator of the RFID Shoes Group notes: “The ITIP EPC will play an 
important role in making the shoe industry ready for Industry 4.0 and 
the Internet of Things.”  
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ปัจจุบันผู้ บริโภคก�าลังต้องการการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์และ
ข้อมูลบน ลากสินค้ามากขึน้ และคาดหวังให้ผู้ ค้าปลีก และ
หน่วยงานท่ีก�ากบัดแูลต่างๆ ปกป้องผู้บริโภคจากการซือ้สินค้า
ปลอมแปลง หมดอาย ุหรือไม่ปลอดภยั

ในระบบค้าปลีก รวมถึงจุดขาย (Point of Sale) ท่ีสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเหลา่นีไ้ด้นัน้จะต้องมีการ
ระบุรายละเอียดท่ีมากขึน้นอกเหนือจากหมายเลขประจ�าตัว
สนิค้าสากล (GTIN) เชน่ หมายเลขชดุ (Batch) หรือหมายเลขซีเรียล 
(Serial) เป็นต้น เพ่ือท�าให้เกิดการระบุท่ีละเอียดมากย่ิงขึน้ใน
ทุกล�าดบัชัน้ของสินค้า ซึ่งเคร่ืองสแกนบาร์โค้ดท่ีอ่านได้เ พาะ 

ท วา โ ย  วรรลยำ กูร  

ท า  GS1 Global

Consumers are demanding access to more information online 

and on product labels. Consumers increasingly expect 

retailers and regulators to protect them from purchasing 

expired, counterfeit, or unsafe products.

In retail systems, including point-of-sale, fully addressing these 

consumer needs will require more granular identification in  

addition to the Global Trade Item Number (GTIN), such as 

batch or serial number. To support more granular identifiction  

across all product categories, barcode scanners that  

exclusively read one dimensional (1D) barcodes may not be 

GS1 recommends scanners 
with imaging-based capabilities

GS1 แนะน�ำเคร่ืองสแกนเนอร์ทีม่ี
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยภำพ 

Retail investment should include imaging-based 
barcode scanning capability.

การลงทนุทางด้านค้าปลกีควรมีเคร่ืองสแกนบาร์โค้ด
แบบถ่ายภาพ (Imaging-Based Barcode Scanner)

GS1 QR Code GS1 DataMatrix
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บาร์โค้ด 1 มิติเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ทัง้นีจ้ะมีการใช้
บาร์โค้ด 2 มิติ ซึง่เคร่ืองสแกนบาร์โค้ดแบบถ่ายภาพจะถกูน�ามา
ใช้ในการสแกนบาร์โค้ด 2 มิตินี ้

เน่ืองจากบาร์โค้ด 2 มิติเร่ิมตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต 
ผู้ ค้าปลีก ผู้บริโภค และหน่วยงานท่ีก�ากบัดแูลตา่งๆ ในวงกว้าง 
ซึง่อาจต้องใช้เวลาหลายปีท่ีบาร์โค้ด 1 มิติ และ 2 มิติ ถกูน�ามา
ใช้ควบคู่กันบนตวัสินค้า เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาหลายปีใน
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ค้าปลีก POS  ซึ่งถึงเวลาแล้วท่ีจะต้อง
พิจารณาถึงแนวโน้มเหล่านี ้ เพราะหากท�าการตดัสินใจในระยะ
ใกล้อาจเป็นการจ�ากดัขีดความสามารถในอนาคตได้ 

เพิ่มขีดความสามารถและรองรับการลงทุนใน
อนาคต
ความต้องการการมีสว่นร่วมของผู้บริโภคและการเช่ือมโยงข้อมลู
สินค้าท่ีเพ่ิมขึน้จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนไปใช้บาร์โค้ด  
2 มิต ิเน่ืองจากสามารถท�าให้ซพัพลายเชน POS และแอพพลเิคชัน่
สามารถใช้งานบนอปุกรณ์อจั ริยะได้ บาร์โค้ด 2 มิติ รวมถงึเคร่ือง
สแกนเนอร์แบบถ่ายภาพ (Imaging-Based Scanner เรียกอีก
อย่างว่า Camera-Based) จะถูกน�ามาใช้ในการอ่านบาร์โค้ด
เพ่ือรองรับความต้องการเหล่านี ้เน่ืองจากบาร์โค้ด 2 มิติสามารถ
บรรจขุ้อมลูเพ่ิมเติมได้ในพืน้ท่ีเดียวกบับาร์โค้ด 1 มิติ และสามารถ
พิมพ์ได้เร็วกว่า

ผู้ ค้าปลีกจ�าเป็นต้องท�าข้อมลูประกอบการตดัสินใจ เม่ือท�าการ
ลงทุนในระบบสแกนเนอร์ใหม่ โดยพิจารณาถึงผลกระทบของ
ระบบค้าปลีก ซึ่งหมายความว่าเคร่ืองสแกนเนอร์แบบถ่ายภาพ 
จะต้องถกูน�ามาใช้อา่นข้อมลูท่ีอยูใ่นรูปสญัลกัษณ์ 2 มิต ิเน่ืองจาก
เคร่ืองสแกนเนอร์ท่ีใช้แสงเลเซอร์ (Laser-Based Scanners)  
ไม่สามารถอ่านบาร์โค้ด 2 มิติได้ 

adequate in many situations. Two-dimensional (2D) barcodes 

will be required and imaging-based barcode scanners will be 

required to scan them.

As 2D barcodes begin to address the broad needs of  

manufacturers, retailers, consumers and regulators, there 

will be many years where 1D and 2D codes may coexist 

on products. Since it will take years to replace retail POS  

equipment, the time is now to consider these trends when 

making near-term decisions that may limit future capabilities.

Enable enhanced capabilities and 
futureproof your investments
The need to increase consumer engagement and connection 

to extended information about products will drive the move to 

2D barcodes because they can enable supply chain, POS, 

and applications on smart devices.

2D barcodes, as well as the imaging-based (also called 

camera-based) scanners needed to read them, will be  

required to support these demands because they can carry 

additional data in the same space as 1D barcodes and can 

be printed much faster.

Retailers need to make an informed decision when investing 

in new scanner systems. Looking at the impact on retail  

systems, this means that imaging-based scanners will be 

needed to read the data held within these 2D symbols, because  

laser-based scanners are not capable of reading them.  

Additionally, retail systems will need to be able to process 

the additional data in order to generate new and expanded  
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นอกจากนีร้ะบบการค้าปลกีจะต้องสามารถประมวลผลของข้อมลู
เพ่ิมเติม (Additional Data) เพ่ือสร้างและเพ่ิมมูลค่าส�าหรับ 
ผู้ ค้าปลีกและผู้บริโภค การพิจารณาดงักลา่วควรรวมถงึการสแกน
ในรูปแบบอ่ืน ๆ ด้วย (เช่น การสแกนด้วยตนเองโดยใช้อปุกรณ์
อจั ริยะ เคร่ืองสแกนเนอร์อตัโนมตัิ เทอร์มินลัชนิดมือถือ หรือ
สมาร์ทโฟนของผู้บริโภค)
  
การด�าเนินการ
ผู้ ค้าปลีกควรพิจารณาการลงทุนในเคร่ืองสแกนเนอร์แบบ 
ถ่ายภาพเพ่ือเตรียมพร้อมส�าหรับอนาคต เคร่ืองสแกนบาร์โค้ด
แบบ 2 มิติ จะช่วยให้ผู้ ค้าปลีกสามารถเข้าถึงคณุประโยชน์ของ
ชดุข้อมลูท่ีมีอยู่จ�านวนมากในบาร์โค้ด 2 มิติ และเพ่ิมโอกาสใน
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและ หรือหน่วยงานท่ี
ก�ากบัดแูลได้

เป็นท่ีสงัเกตว่า ณ วนันี ้ ระบบท่ีใช้ถ่ายภาพ (Imaging-Based 
Systems) ใหม่ล่าสุดเท่านัน้ท่ีสามารถปรับให้เข้ากับระดับ
ความเร็วในการท�างานของระบบเลเซอร์ท่ีใช้กับบาร์โค้ด 1 มิติ
ได้ การตัดสินใจลงทุนควรค�านึงถึงความเหมาะสมของต้นทุน 
และประสิทธิภาพของระบบหลงับ้าน (Back-end Systems) ใน
แง่ของการลงทุนในระบบเคร่ืองสแกนบาร์โค้ด GS1 แนะน�าให้ 
ทกุ ่ ายท่ีสแกนสินค้าในทกุท่ี ทกุระดบั :

 •  พิจารณาถึงการเร่ิมน�าเคร่ืองสแกนเนอร์แบบถ่ายภาพใน 
  ระดบัต�่าสดุมาใช้ ตวัอยา่งเช่น การติดตัง้เคร่ืองสแกนเนอร์  
  ถ่ายภาพแบบมือถือ หรือสล็อตแบบไ บริดท่ีจดุขาย POS  
  เพ่ือใช้ประโยชน์จากความเร็วของบาร์โค้ด 1 มิติ และ 
  ฟังก์ชัน่เพ่ิมเติมของบาร์โค้ด 2 มิติ
 •  สามารถประมวลผลข้อมูลท่ีละเอียดมากย่ิงขึน้นอกเหนือ 
  จาก GTIN ในทกุระบบ
 •  กระตุ้นผู้ ให้บริการโซลูชั่นในการพัฒนาเคร่ืองสแกนเนอร์ 
  แบบถ่ายภาพท่ีสามารถสแกนสัญลักษณ์บาร์โค้ด GS1  
  ได้ทัง้ 1 และ 2 มิติ ด้วยการระบุข้อมลูท่ีละเอียดมากขึน้ 
  และมีระดับความเร็วท่ีเทียบเท่าหรือสูงกว่าระบบเลเซอร์ 
  ท่ีใช้กบับาร์โค้ด 1 มิติในปัจจบุนั  

value for retailers and consumers. Such considerations should 
also include other types of scanning (e.g., self-scanning using 
dedicated smart devices, automated distribution scanners, 
handheld terminals or the smartphones of consumer).

Action
Retailers should consider investing in imaging-based scanning 
capability to be prepared for the future. 2D capable scanners 
will enable them to unlock the value and benefit of data-rich 
2D barcodes and maximize opportunities to meet consumer 
and or regulatory demands.

It should be noted that, as of today, only the latest imaging-
based systems can claim to match the throughput levels 
of the implemented laser-based systems on 1D barcodes. 
Investment decisions should always be based on balanced 
considerations of throughput, cost and back-end systems 
capabilities.

In terms of barcode scanner system investment, GS1  
recommends all parties who scan trade items at any level, 
anywhere :

 •  Consider introducing a minimum level of imaging based  
  scanner capability, for example by installing imaging- 
  based hand-held scanners or hybrid slot capability at  
  POS to take advantage of the speed of 1D and the  
  additional functionality of 2D symbols.
 •  Enable processing of more granular identification   
  information in addition to GTIN in all systems.
 •  Encourage solution providers to develop imaging based,  
  high-volume scanner systems that can scan both GS1  
  1D and 2D symbols with more granular identification  
  information at equal or higher throughput levels than  

  current laser-based systems for 1D symbols.  
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   ท วา โ ย  GS1 UK
   ปลโ ย  Pimporn Lakpech / พิมพ์พร หลักเพ็ชร์

   รย รย โ ย  Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ 

Steven Fifer, PR and Communications, shares his insights after  
attending his first RFID conference for GS1 UK As a new member of 
staff, I am still getting to grips with the world of GS1 standards. None 
more so than in the world of RFID technology.

RFID or radio frequency identification uses radio waves to  
automatically identify and track tags attached to items. It has been 
embraced by the retail sector as a way of improving inventory 
management by radically streamlining the process of counting and 
locating stock.

In terms of our role, GS1 has developed the industry standard for RFID 
known as EPC which has been adopted by most RFID users today.

Sounds interesting but I wanted to know more. So when I was 
invited to attend the RFID Journal Live! Europe conference, I took 
the opportunity with both hands as this was a great way to learn all 
about RFID technology.

And what I took most from the day is that RFID is so much more 
than helping fashion retailers to manage their stock levels, albeit 
this remains an important function.

Looking beyond fashion - RFID 
in aerospace and oil rigs
The day kicked off with a fascinating presentation from Basil Jeffers, 
a Lead Parts Engineer for NASA. Basil explained that the US-based 
Aeronautical agency was using RFID technology to assemble a 
large infrared telescope.

Ste e  F er ่ ายสื่อสารและประชาสมัพนัธ์ จาก GS1  ได้แบง่ปัน
ข้อมลูของเขา หลงัจากการเข้าร่วมการประชุมเก่ียวกบั RFID ครัง้แรก 
ใน านะท่ีเป็นสมาชิกใหม่ เขาก�าลงัพยายามท�าความเข้าใจมาตร าน
สากล GS1 รวมทัง้โลกของ RFID 

RFID หรือ R  Fre e  e t t  เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ 
คลืน่วิทยเุพ่ือระบแุละตดิตามแทก็ท่ีตดิกบัสนิค้าหรือสิง่ของแบบอตัโนมตัิ 
เทคโนโลยีนีไ้ด้รับการยอมรับจาก าคการค้าปลีกให้เป็นแนวทางใน 
การปรับปรุงและจัดการสินค้าคงคลัง โดยลดขัน้ตอนในการนับและ 
การสตอ็กสนิค้า

ในแงบ่ทบาทของเรา GS1 ได้พั นามาตร านอตุสาหกรรมส�าหรับ RFID 
หรือท่ีรู้จกักนัว่า  ซึง่ได้รับการยอมรับจากผู้ ใช้งาน RFID สว่นให ่
ในปัจจบุนั

แม้มนัจะฟังดนู่าสนใจแตเ่ขาก็ต้องการข้อมลูมากขึน้ ดงันัน้เม่ือเขาได้ถกู
เชิ ให้เข้าร่วมงาน RFID r l e  r e ere e เขาจึง
เต็มใจท่ีจะรับเอาโอกาสนี ้ เพราะน่ีเป็นหนทางท่ีดีท่ีจะได้เรียนรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลยี RFID 

และสิ่งท่ีเขาได้ข้อมลูมามากท่ีสดุคือ RFID นัน้มีมากกว่าการช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการค้าปลีกสนิค้าแฟชัน่ในการดแูลสตอ็กสนิค้า แตเ่ทคโนโลยี
นีย้งัมีประโยชน์ท่ีส�าคั มากกวา่นัน้

มอง กลกว่าแ น่  เทคโนโลย ี I  นการบน
แล อวกา  แล แท่น ดุเ า นามน
วนันีไ้ด้เร่ิมด้วยการน�าเสนอท่ีน่าสนใจจาก s l e ers หวัหน้าวิศวกร
่ ายอะไหล่จากนาซ่า s l ได้อธิบายว่า หน่วยงานด้านการบินของ

RFID technology is so much 
more than fashion

เทค น ย ี  เ นมำกกว่ำแ น่

10-13 Scoop Hilight Edit 3.indd   10 2/9/2561 BE   4:01 PM



วารสารสถาบันรหัสสากล

11GS1 Thailand January – March  2018

Scoop Hil ight

สหรั อเมริกาได้ใช้เทคโนโลยี RFID รวบรวมกล้องโทรทรรศน์อินฟาเรด
ขนาดให ่

เป็นเร่ืองแปลกใหม่ส�าหรับ RFID แต่นาซ่าได้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือติดตาม
สถานะและต�าแหนง่ของแตล่ะสว่นประกอบของกล้องโทรทรรศน์ ซึง่ชว่ย
เพ่ิมประสทิธิ าพและลดคา่ใช้จา่ยแรงงาน

s l ยงักลา่วกบัผู้ชมอีกวา่ เขาใช้ RFID กบัลกูกอล์ฟของเขา ซึง่มนัชว่ย
บอกได้วา่ลกูบอลไปตกตรงไหน และเขาตีไปได้ไกลแคไ่หน แตเ่ขาจ�าไมไ่ด้
วา่นัน่ชว่ยเพ่ิมคะแนนของเขาหรือไม่

 r  ผู้จดัการสายผลิต ณั ์ของบริษัทให้บริการบ่อน�า้มนั
ขนาดให ่ใน e t er r  ก็เห็นด้วยกับค�าพูด s l โดยเขาได้ยก
ตวัอยา่งการใช้ RFID แบบอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากในสนิค้าแฟชัน่  ได้
ก้าวผา่นขัน้ตอนกระบวนการสกดัน�า้มนัใต้ดนิอนัซบัซ้อน

จากนัน้เขาอธิบายว่า แท็ก RFID ได้ถกูส่งไปยงัใต้ดินเพ่ือการปรับปรุง
ประสทิธิ าพในการจดัการเคร่ืองมือให้ดีขึน้ เชน่ ใช้ในการจดัการเวลาให้
เหมาะสมในการเปิดและปิดวาล์ว

หากเคร่ืองมือท่ีเจาะลงในเปลือกโลกมีประสิทธิ าพในการท�างาน 
มากขึน้ มนัก็จะช่วยลดจ�านวนคนบนแท่นขดุเจาะน�า้มนัเพ่ือช่วยรักษา
เคร่ืองมือ สิง่นีจ้ะชว่ยประหยดัคา่ใช้จา่ยและลดความเสีย่งของแรงงานคน
ท่ีท�างานบนแทน่ขดุเจาะน�า้มนั เน่ืองจากแทน่ขดุเจาะน�า้มนัไมใ่ชส่ถานท่ี
ท่ีปลอด ยัท่ีสดุ

ค้้าปลีก เ้ทคโนโลย ี I  อย่าง ร
ในชว่งคร่ึงหลงัของชว่งเช้า ผู้ เข้าร่วมได้ถกูแบง่ออกเป็น  กลุม่ พวกเราซึง่
มีความสนใจในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี RFID กบัสนิค้าแฟชัน่มากกวา่
จึงเข้าฟังจากผู้ ค้าปลีกและซพัพลายเออร์ชัน้น�าของประเทศซึ่งมีการใช้
นวตักรรมเทคโนโลยีนี ้

r  R ert  บรรณาธิการวารสาร RFID เป็นประธานในการอ ิปราย
กับ R r  e s จาก S และ  lls  G r  tters ll  
เร่ิมแรก S ได้ใช้เทคโนโลยีเม่ือ  ปีท่ีแล้วในการขยายและท�าความ
เข้าใจในการปรับปรุงประสทิธิ าพสตอ็ก มีการเร่ิมต้นโปรแกรมโดยการใช้
แทก็ RFID บนชดุสองชิน้ R r  กลา่ววา่บทเรียนท่ีย่ิงให ่ท่ีสดุท่ีเขาได้
เรียนรู้นัน่ก็คือ RFID ชว่ยให้คณุรู้วา่แท้จริงแล้วคณุมีอะไร ซึง่นัน่ตรงข้าม
กบัสิง่ท่ีคณุคดิวา่คณุมี

การให้พนกังานยอมรับก็ถือเป็นสิง่ส�าคั ด้วยเชน่กนั R r  ได้อธิบาย
ว่าเพ่ือนร่วมงานของเขาต้องใช้เทคโนโลยีนีอ้ย่างสะดวกสบาย โดยท่ี 
ไม่ต้องเห็นกราฟยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ R r  ได้อธิบายว่า RFID เป็น
มากกวา่การสง่ สนิค้าท่ีถกูต้องในสถานท่ีและเวลาท่ีเหมาะสม  แตม่นัยงั
ชว่ยให้ศนูย์กระจายสนิค้าสามารถจดัการสตอ็กและสง่สนิค้าไปยงัร้านค้า
ท่ีต้องการได้อยา่งรวดเร็ว และท่ีส�าคั คือในราคาเตม็

Not normally the home of RFID but NASA has been using the 
technology to track the status and location of each component 
on the telescope, leading to increased efficiencies and reduced 
labour costs.

Basil also told the audience that he has also been using RFID tags 
on his golf balls, helping him know where the ball landed and how 
far he hit it. Although I cannot remember if Basil said it improved 
his score!

Euan Murdoch followed Basil, a product line manager for a large 
l el  ser es   e t er r  I  t er e le  

how RFID technology is being used beyond fashion, Euan went 
through the complicated process of extracting oil from the ground.
He then went on to explain RFID tags are sent underground to 
better manage tools to improve efficiency, such as managing the 
optimum time to open and close valves.

I  t ls w  w   t e e rt s r st re er r  re e e tl  
Euan explained that RFID therefore helps to reduce the amount of 
people on-board oil rigs to maintain the tools. This saves money 
and reduces risk to workers as an oil rig is not exactly the safest 
environment.

How retailers are using RFID technology
During the second half of the morning session, the audience was 
split into two. Those of us who were more interested in how RFID is 
being applied in fashion, got to hear from leading national retailers 
and suppliers that are using this innovative technology.

Mark Roberti, the Editor of RFID Journal, chaired a lively panel debate 
w t  R r  e s r  S   lls  G r  tters ll   

S rst te  t e te l  s  e rs  t  r e   
deepen their understanding of how to improve stock efficiency. 
Having kicked off the programme by using RFID tags on two-piece 
suits, Richard said that the biggest lesson the iconic British retailer 
learnt is that RFID helps you know what you really have – as opposed 
to what you think you have.

Staff buy-in was also important as Richard explained that his  
colleagues had to be comfortable using the technology. And  
w le S e t e ess r l  see   l t  s les res  R r  
e l e  t t RFID w s re t el er  t e r t r t  

 t e r t l e t t e r t t e  s e les S t  le r st  
from the Distribution Centre quickly to the stores that need it – and 
more importantly at full price.
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ด้าน  lls  G r  tters ll ได้แบง่ปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี 
RFID ในบริษัทของเขาให้กบัผู้ชมท่ีสนใจ ซึง่ใน านะท่ีเป็นหนึง่ในแบรนด์ 
ไ สตรีทแบรนด์ใหม ่  lls ได้น�า RFID มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสทิธิ าพ
กระบวนการเช็คสตอ็กสนิค้า

เขาพบวา่เทคโนโลยี RFID มีการใช้งานท่ีงา่ย พวกเขาสามารถเพ่ิมความถกู
ต้องของสนิค้าได้ถงึ % และมียอดขายเพ่ิมขึน้ ซึง่น่ีเป็นสิง่ท่ีท�าให้คณะ
กรรมการบริษัทของเขารู้สกึต่ืนเต้น RFID ได้พิสจูน์ให้เห็นถงึความส�าเร็จ 
โดย G r  ได้กลา่ววา่ แผนกอ่ืนๆ ก็มีความต้องการใช้เทคโนโลยีนี ้และเขา
ก็มีแผนจะแนะน�าเทคโนโลยี RFID ไปใช้กบัศนูย์กระจายสนิค้าของพวกเขา

r S t  จากริเวอร์ไอส์แลนด์ ได้กลา่วบนเวทีท่ีเธอพดูเร่ือง
เทคโนโลยี RFID หลงัจากท่ีเทคโนโลยีนีม้าชว่ยปรับปรุงความถกูต้องของ
สตอ็กในกลุม่สนิค้าแฟชัน่

ริเวอร์ไอส์แลนด์เคยเจอปั หาเก่ียวกบัความถกูต้องของสต็อกในร้านค้า 
แม้ว่าเจ้าหน้าท่ีมัน่ใจว่าได้ค�านวณสต็อกทัง้หมดแล้วก็ตาม หลงัจากได้
มีการทดลองเลก็ๆ เทคโนโลยี RFID ได้ช่วยเพ่ิมความถกูต้องของสต็อก
จาก % สงูขึน้เป็น % แตท่ี่ส�าคั หลงัจากเขาได้เอาเทคโนโลยีนีอ้อก
ไป สิง่ท่ีเกิดขึน้คือความถกูต้องของสตอ็กสนิค้าลดกลบัไปเหลอืเพียง %

น่ีคือสิง่ยืนยนัท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้ขายสนิค้าแฟชัน่ และตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 
ปี 01  หลงัจากริเวอร์ไอส์แลนด์ได้ทดลองใช้เทคโนโลยี RFID ในร้านค้า 
3  แหง่ ในตอนนี ้  r  ได้น�าเอาเทคโนโลยีนีไ้ปใช้กบัร้านค้าของ
เขากวา่ 300 แหง่ทัว่ประเทศ

การใช้ RFID ช่วยลดระยะเวลาการนบัสต็อก ปัจจบุนัการนบัสต็อกท่ีใช้
เวลากว่าคร่ึงวนัสามารถท�าได้ในระยะเวลาแค่หนึ่งชัว่โมง  r  
กลา่ววา่ เทคโนโลยีนีส้ามารถใช้งานงา่ยและท�างานควบคูไ่ปกบัระบบใน
ปัจจบุนัได้ ความพงึพอใจในความถกูต้องของสต็อกเพ่ิมสงูขึน้เป็น % 
และท่ีส�าคั ท่ีสดุ การพั นาความพร้อมท่ีดีขึน้น�าไปสูก่ารตอบรับท่ีดีจาก
ลกูค้าและพนกังานมีความสขุมากย่ิงขึน้

In e ec a  s ea ing  การสร้างกร กีาร ก า
สา รบ I  
ในช่วงบ่ายได้มีการน�าข้อมลูเชิงวิชาการมาใช้เพ่ืออธิบายว่าท�าไมผู้ ค้า
ปลีกจงึควรใช้ RFID ดอ็กเตอร์ ll r r e รองประธานอาวโุส และ
ศาสตราจารย์ ells F r  แห่งมหาวิทยาลยั r  ได้พดูเก่ียวกบั
ความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วในวงการค้าปลกี และการเพ่ิมขึน้
ของกลยทุธ์ของธุรกิจในการขายแบบหลายช่องทาง ดงันัน้แทนท่ีจะดแูล
แตล่ะช่องทางการขายแตกตา่งกนั ธุรกิจจะต้องรวมช่องทางการขายเข้า
ด้วยกนัเพ่ือให้ลกูค้ามีประสบการณ์ในการซือ้เหมือนกนัไมว่า่จะซือ้ท่ีร้าน
หรือออนไลน์ แตก่ารให้ผู้ ค้าปลีกเข้าถึงเป้าหมายนี ้ พวกเขาต้องมีการใช้
เทคโนโลยีใหม ่โดยเฉพาะเทคโนโลยี RFID

ดอ็กเตอร์ r r e อธิบายวา่ในโลกของการขายหลายๆ ชอ่งทางหรือ 
 el ความถกูต้องของข้อมลูสนิค้าคือ กาวท่ียดึทกุสิง่ไว้ด้วย

กนั  ในทางตรงกนัข้ามถ้าเกิดความผิดพลาดมนัก็จะส่งผลต่อทกุแง่มมุ
ของ  el

 lls  G r  tters ll t e  t rw r  s s  
experience RFID to the attentive audience. One of the newer 

 street r s   lls te  t e te l  t  r e  
efficiencies in their stock checking procedures.

The British retailer found RFID technology easy to use, they were 
le t  st e t r  r  t  %  e e  s w  l t  

sales – which got their board excited. RFID has proved so successful  
that Gary said other departments want to adopt the technology 
and there are plans to introduce RFID in their Distribution Centers.
Anja-Maria Sonntag from River Island then held the platform where 
she waxed-lyrical about RFID after the technology helped the fashion 
retailer improve stock accuracy.

River Island had experienced problems with stock accuracy in their 
st res  es te st s e e t t ll st  l  e te  
for. After some small trials, RFID helped River Island improve stock 

r  r  % ll t e w   t  %

But in a key move, River Island took the new technology away and 
ess w t e e   st  r  le els r e   t  %

This was all the evidence the fashion retailer needed and since June 
01  w e  R er Isl  tr le  RFID  3   t e r st res  r  
r se  t t RFID s w  ll 300 l s st res r ss t e tr

Using RFID, weekly counts now take an hour instead of half a day 
and Anja-Maria said the technology was easy to implement alongside 

rre t s ste s  St  r  s  t   ress e %  
most importantly – improved availability has led to positive customer 
feedback and happier staff.

Intellectually speaking: making the academic 
case for RFID
The afternoon took a more academic approach to explaining why 
ret lers s l  t RFID  Dr ll r r e  De   ells F r  
Professor, Auburn University, spoke about how the world of retail 
is rapidly changing with more businesses embracing omnichannel 
sales strategies. So instead of treating each sales channel differently, 
i.e. multi-channel, businesses are seamlessly integrating all sales 
channels so that the customer has the same experience whether 
they shop in-store or online.

But for retailers to deliver this new approach, they need to embrace 
new technology – especially RFID.

Dr Hardgrave explained that in the omnichannel world, inventory 
r  s t e l e t t l s e er t  t et er  ersel  

if it fails, it affects every aspect of the omnichannel experience.
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Using examples from several national retailers, Dr Hardgrave  
described how without accurate inventory records retailers are 
unable to successfully deliver key omnichannel processes. Offers 
l e l ll r  st re   l e    st re  r re e l  st re 
stock levels to your online customers rely on up to date stock records 
shared across your supply chain.

3 %  ret lers re w s  RFID  t e te  St tes  w le 
he admitted RFID is one solution among many, Dr Hardgrave said 
it is the best technology for improving inventory accuracy.

The final session was delivered by Professor Antonio Rizzi of the 
RFID Laboratory, University of Parma, who demonstrated how 
retailers can improve sales through RFID-empowered visual  
merchandising.

As consumers often purchase items on impulse through visual 
stimulation visual merchandising plays a key role in engaging 
customers and encouraging sales.

Using a complicated statistics model, Professor Rizzi explained that 
data gathered from RFID can help retailers determine the success  
of an item dependent on what was displayed, where it appeared in 
the store and how it was displayed. And once retailers knew this, 
they could then adopt future sales tactics to really ensure value 
for money.

Lessons learnt from RFID Journal Live! Europe 
conference

l  t  t e ere e  t w s e e t t t RFID s s e 
amazing applications and these stretch far beyond just being used 
in clothes tags. From tracking components being used to build huge 
telescopes and helping to maintain equipment on oil rigs to aiding 
stock accuracy, RFID can help organisations improve performance, 
reduce costs and improve customer satisfaction.  

จากการใช้จากผู้ ค้าปลีกบางประเทศ ด็อกเตอร์ r r e อธิบายว่า
หากผู้ ค้าปลีกไม่มีการบนัทึกข้อมูลสินค้าท่ีถูกต้องก็จะไม่สามารถไปสู่
กระบวนการส�าคั ท่ีจะท�าให้  el ส�าเร็จได้อยา่งสมบรูณ์ การท่ี
จะมีข้อเสนอพิเศษเชน่ ครบทกุอยา่งจากร้านค้า  ซือ้ออนไลน์รับได้ท่ีร้าน  
หรือการเปิดเผยจ�านวนสตอ็กร้านค้าให้กบัลกูค้าออนไลน์โดยอิงจากบนัทกึ
สตอ็กสนิค้าท่ีอพัเดทแล้วและใช้ร่วมกนัในซพัพลายเชน

3 % ของผู้ ค้าปลีกในสหรั อเมริกาก�าลงัใช้ RFID และพวกเขายอมรับวา่ 
RFID เป็นทางออกหนึง่ ดอ็กเตอร์ r r e กลา่ววา่น่ีคือเทคโนโลยีท่ี
ดีท่ีสดุท่ีชว่ยปรับปรุงความถกูต้องของสนิค้าในคลงั

ส�าหรับเซสชั่นสุดท้ายน�าโดยศาสตราจารย์ t  R  จากห้อง 
ป ิบตักิาร RFID มหาวิทยาลยั r  ซึง่แสดงให้เหน็วา่ผู้ ค้าปลีกจะเพ่ิม
ยอดขายได้อยา่งไรผา่นการใช้ RFID

เน่ืองจากผู้บริโ คมกัซือ้สินค้าด้วยแรงกระตุ้นจาก าพลกัษณ์ของสินค้า 
การขายสินค้าโดยเน้น าพลกัษณ์จึงเป็นสิ่งส�าคั ในการดึงดูดลูกค้า
และเพ่ิมยอดขาย

ศาสตราจารย์ R  ได้กลา่วถึงการใช้โมเดลทางสถิติท่ีซบัซ้อนวา่ข้อมลู
ตา่งๆ ท่ีรวบรวมได้จาก RFID ชว่ยให้ผู้ ค้าปลกีสามารถก�าหนดความส�าเร็จ
ของสินค้าแต่ละรายการจากการจดัแสดงของสินค้า ในร้านค้ามีการวาง
สินค้าตรงไหน และมีการจดัแสดงสินค้าอย่างไร และเม่ือผู้ ค้าปลีกได้รับ
ข้อมลูเหลา่นี ้ พวกเขาสามารถใช้กลยทุธ์การขายในอนาคตเพ่ือให้มัน่ใจ
ได้จริงๆ วา่มนัจะคุ้มคา่ตอ่เงินท่ีเสียไป

บทเรยีนที่ ด้รบ ากการปร มุ I  o rna  I  
Europe Conference
หลงัจากเดินออกจากห้องประชุม เห็นได้ชัดว่า RFID มีโปรแกรมการ 
ใช้งานท่ีน่าอศัจรรย์บางอย่างและมนัสามารถใช้ได้มากกว่าการเป็นแท็ก 
บนเสือ้ผ้า ตัง้แต่การใช้เพ่ือติดตามส่วนประกอบในกล้องโทรทรรศน์ 
ขนาดยกัษ์ ชว่ยรักษาอปุกรณ์บนแทน่ขดุเจาะน�า้มนั ตลอดจนชว่ยเพ่ิมความ
ถกูต้องของสตอ็กสนิค้า RFID ยงัสามารถชว่ยเพ่ิมประสทิธิ าพการท�างาน
ขององค์กร ลดคา่ใช้จา่ย และชว่ยเพ่ิมความพงึพอใจของลกูค้า  

Scoop Hil ight
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   ท า   http://www.bbc.com/news/uk-wales-25658688

HOSPITAL LINEN ELECTRONICALLY 
TAGGED TO STOP LOSSES

า้ลนน องโรงพยาบาล ดแทกอเลกทรอนกส์
เพือ่ปองกนการส าย

Hospital linen is being electronically tagged, to try to stop up 
to £400,000 worth going missing every year. Aneurin Bevan  
University Health Board’s laundry service in Cwmbran, Torfaen,  
has contracts with NHS trusts in Wales and England and  
processes 12 million pieces of linen each year. However, it spends 
£390,000 a year replacing unreturned items. It has now fitted Radio 
Frequency Identification (RFID) tags to 300,000 pieces of linen. 

The Green Vale Laundry - operated by the health board - said 
it hoped it would stop hundreds of bed sheets and gowns from 
getting lost. The tags will allow scanners to count the pieces being 
dispatched and received by the laundry, and also to detect linen 
in waste bags or stored in cupboards.

ผ้าลินินของโรงพยาบาลมีการติดแท็กอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพยายามท่ีจะ
ยบัยัง้การสญูเสียเงินมลูคา่ 400,000 ปอนด์ซึง่สญูเสียไปในทกุๆ ปี ร้าน
บริการซกัรีดของคณะกรรมการสขุภาพ มหาวิทยาลยั Aneurin Bevan ใน
เมือง Cwmbran, Torfaen ได้ท�าสญัญากบั NHS trusts ใน เวลส์ และ 
องัก ษ ในการด�าเนินการซกัรีดผ้าลนิิน 12 ล้านชิน้ตอ่ปี อยา่งไรก็ตาม
ทางร้านต้องจ่ายเงิน 3 0,000 ปอนด์ต่อปีในการชดใช้ผ้าท่ีไม่ได้สง่คืน 
(Unreturned Items) ปัจจบุนัทางร้านได้มีการตดิตัง้แทก็ท่ีระบดุ้วยคลื่น
ความถ่ีวิทย ุ(RFID) ท่ีผ้าลนิินจ�านวน 300,000 ชิน้

ขณะท่ีร้านซกัรีด Green ale ซึง่ด�าเนินการโดยคณะกรรมการสขุภาพ 
กล่าวว่า หวังว่าการติดแท็ก RFID ท่ีผ้าจะช่วยยับยัง้การสูญหาย 
ของเสือ้กาวน์ และผ้าปูท่ีนอนจ�านวนหลายร้อยผืนได้ โดยแท็ก 
จะชว่ยให้เคร่ืองสแกนเนอร์สามารถนบัชิน้ผ้าท่ีถกูจดัสง่ และรับโดยร้าน
ซกัรีด รวมทัง้ตรวจหาผ้าลินินท่ีอาจตกหลน่อยู่ในถงุขยะหรืออยู่ในตู้จดั
เก็บได้

Alan Dudley ผู้จดัการ ่ ายทรัพยากรอาคารของ Aneurin Bevan กลา่ววา่ 
การติดแท็ก RFID จะช่วย “ตรวจสอบการจดัการท่ีไม่เหมาะสม และ
ประเมิน Stock ท่ีมีอยูไ่ด้อยา่งรวดเร็วและแมน่ย�า” สว่นสาเหตท่ีุเป็นไป
ได้ส�าหรับการหายไปของผ้าลนิิน เขากลา่ววา่ “อาจเป็นเพราะผ้าถกูก�าจดั
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วารสารสถาบันรหัสสากล

ทิง้โดยพนกังานซึง่เห็นวา่สกปรกเกินไปท่ีจะซกัล้าง ถกูขโมย หรือติดไป 
กบัผู้ ป่วยเม่ือผู้ ป่วยกลบับ้าน”

“ความพยายามท่ีจะลดการสญูหายของผ้าปเูตียง ชดุผู้ป่วย และชดุท่ีใช้ใน
ห้องผา่ตดั คือการติดแทก็เพ่ือให้สามารถตดิตามได้อยา่งถกูต้องแมน่ย�า
ทัง้ไปและกลบัจากโรงพยาบาล” เขากลา่วเพ่ิมเติมว่า “การท�าเช่นนีจ้ะ
ชว่ยให้ Green ale สามารถระบตุ�าแหนง่ท่ีเกิดการสญูหายและสามารถ
ท�างานร่วมกบัพนกังานเพ่ือประเมินหาสาเหตท่ีุแท้จริง และด�าเนินการ
ป้องกนัเพ่ือไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์เหลา่นี”้

การ ก องเงินของสา าร ะ
เชน่เดียวกบัการให้บริการด้านซกัรีดของ Aneurin Bevan health trust 
ท่ีมีสญัญากบัคณะกรรมการสขุภาพ Cardiff and ale, Powys และ 

elindre รวมทัง้สญัญา NHS ขนาดเลก็ในองัก ษ โดยแผนการคาดวา่จะ
สามารถประหยดัได้กวา่ 250,000 ถงึ 300,000 ปอนด์ตอ่ปีภายหลงัจาก
สามปี โครงการเร่ิมต้นในเดือนเมษายนโดยได้รับเงิน 353,000 ปอนด์จาก
แผน Invest-to-Save ของรัฐบาลเวลส์ โดยกองทนุได้สนบัสนนุแนวทาง
การท�างานท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้และมีการลงทนุไปแล้ว  ล้านปอนด์
ตัง้แตปี่ ค.ศ. 200

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ane Hutt กลา่ววา่ “มนัเป็นโครงการ
ประสทิธิภาพของการให้บริการสาธารณะท่ีดีเย่ียม” เขากลา่วเพ่ิมเตมิวา่ 
“มนัจะชว่ยประหยดัเงินให้แก่ผู้ เสยีภาษีอากรโดยการท�าให้มัน่ใจวา่เราจะ
ปกป้องเงินของประชาชนส�าหรับการบริการในระบบดแูลสขุภาพแหง่ชาต ิ
(National Healthcare Service) หรือ NHS และรับประกนัความพร้อมใช้
งานของผ้าลนิินในโรงพยาบาล”

ส�าหรับประเทศไทย ก็มีประเด็นปัญหาท่ีพบในการจัดการผ้าของ 
โรงพยาบาลเชน่เดียวกนั ได้แก่ การขาด หรือเกินของจ�านวนผ้าท่ีรับและ
สง่, การท�างานท่ีไมเ่ป็นระบบ และไมมี่ประสทิธิภาพ การใช้แรงงานมาก
เกินความจ�าเป็น และ ไมมี่ข้อมลูท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลบัถงึปัญหา
ตา่งๆ ได้ รวมถงึเร่ืองคา่ใช้จา่ยท่ีโรงพยาบาลต้องเสียคา่ใช้จา่ยในการจดั
ซือ้เสือ้ผ้าผู้ ป่วยสงูมากในแตล่ะปี เน่ืองจากผ้าหายจากการสง่ซกั เพราะ
ไมมี่ระบบการตดิตามผ้าท่ีมีประสทิธิภาพ ทัง้นีจ้ากการท่ีทางสถาบนั  ได้
เข้าพบเพ่ือหารือเก่ียวกบัประเด็นปัญหาดงักลา่ว พบว่า โรงพยาบาลมี
ความสนใจในระบบเทคโนโลยี RFID ในการตดิตามผ้า แตย่งัไมส่ามารถ
ด�าเนินการได้ เน่ืองจากต้นทนุในการใช้ระบบ RFID นัน้มีราคาสงู

ทางสถาบนั  ได้เล็งเห็นถึงความส�าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้จึงมีแผน
ร่วมกบัผู้ให้บริการระบบ RFID ท่ีเป็นสมาชิกสถาบนั  ด�าเนินการศกึษา
ระบบการจดัการทรัพย์สิน (ผ้า Linen) ในโรงพยาบาล เพ่ือสง่เสริมให้ 
โรงพยาบาลสามารถใช้เทคโนโลยี RFID มาจดัการทรัพย์สินภายในได้ 
โดยไมต้่องลงทนุสงู โดยระบบดงักลา่วจะเน้นการน�ารหสั EPC RFID ของ
มาตรฐานสากล GS1 ไปใช้ ซึง่ขณะนีก้�าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการด�าเนินการ
ศกึษารายละเอียด  

Alan Dudley, facilities manager with Aneurin Bevan, said it would 
help “detect inappropriate disposal, or to quickly and accurately 
assess the stock available”. Explaining possible reasons for the 
disappearance of linen, he said: “This may be because it has been 
disposed of by staff who may consider it too soiled to launder, 
stolen or left with patients when discharged home.”

“In an effort to reduce these losses, all bed linen, patient gowns 
and theatre wear is now being tagged to enable it be traced 
accurately to and from hospitals.” He added: “This will allow 
Green Vale to identify at which sites losses are occurring and to 
work with staff to determine the actual causes and take action 
to prevent these.

Safeguarding public money’
As well as servicing laundry for the Aneurin Bevan health trust, 
it also has contracts with Cardiff and ale, Powys and elindre 
health boards, as well as small NHS contracts in England. The 
scheme is expected to save between 250,000 to 300,000 a 
year after three years. The project, starting in April, has received 

353,000 from the Welsh government’s Invest-to-Save scheme. 
The fund supports ways of working more efficiently and has 
invested m since 200 .

Finance Minister ane Hutt said it was an “excellent public service 
efficiency project,” adding: “It saves money for the taxpayer by 
ensuring we are safeguarding public money for frontline services 
in the NHS, and assures the continued availability of hospital 
linen.  
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ราน ชน รก น รา ิลท ชระ   
ท ระ

aldac Global Brands ร้านค้าปลีกแฟชัน่สญัชาติบราซิล ก่อตัง้เม่ือปี  
ค.ศ. 1 1 กลุ่ม aldac ด�าเนินธุรกิจเสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบัส�าหรับ
ผู้ชายและผู้หญิง ภายใต้แบรนด์ 3 แบรนด์ คือ Siberian Crawford และ 
memove ซึง่แบรนด์ memove เป็นแบรนด์ลา่สดุ และเป็นร้านค้าปลีกแบบ 
เครือข่ายแห่งแรกในบราซิลท่ีน�าเอาระบบ EPC RFID มาใช้ในซพัพลาย
เชนทัง้ระบบ

สาขาท่ีเป็นเรือธงของ memove ตัง้อยู่ในรัฐเซาท์ เปาโล ซึ่งก็เหมือนกบั 
ร้านอ่ืนๆ ในเครือ memove ท่ีเน้นกลุม่เป้าหมายเป็นผู้บริโภครุ่นใหม ่ท่ีมีอายุ
อยูใ่นชว่งประมาณ 20 ต้นๆ มีประสบการณ์ซือ้ของในร้านค้าท่ีไ เทค ภายใน
ร้านผู้ ซือ้สามารถดรูายการกี าหรือรายการเพลงบนหน้าจอทีวีขนาดใหญ่ท่ี
จดัไว้ให้ ซึง่ระบบเสียงจดัไว้โดย state-of-the-art audio equipment มี wi-fi 
บริการฟรี และมี tablet ไว้ส�าหรับเปิดแอพพลิเคชัน่ของแบรนด์ท่ีมีข้อมลู
แนะน�าสนิค้าวา่ชิน้ไหนเข้ากนัได้บ้าง

      
   

aldac Global Brands is a Brazilian fashion retail group founded in 
1 1. The group commercialises clothing and accessories for men 
and women under three brands: Siberian, Crawford and memove. 
This most recent brand, memove, is the first retail chain in Brazil to 
adopt end-to-end EPC RFID in the supply chain. 

memove’s flagship store is located in Sao Paulo. Like all stores in the 
memove chain, it targets modern consumers in their early 20s with a 
high-tech in-store experience. Shoppers can watch sporting events 
and music videos on large flatscreen T s, and the store’s sound is 
provided by state-of-the-art audio equipment. Free wifi is offered, 
and tablets are available both for surfing the Net and to access the 
brand’s app’ that offers suggestions on what memove pieces would 
go well with others.

Case study : Brazilian fashion 
brand and Inventory Management 
in Apparel with EPC/RFID
กรณีศึกษา : แฟช่ันสัญชาติบราซิลกับ
การจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรม
เคร่ืองนุ่งห่มด้วยระบบ EPC/RFID
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300% faster receiving process and 
100% inventory accuracy with item-
level EPC/RFID

การตดิ  EPC/RFID ให้สนิค้ารายชิน้ ช่วย
ให้กระบวนการรับสินค้าเร็วขึ้น 300% และ
ข้อมูลคลังสินค้าแม่นย�าขึ้น 100%

การติ ทก ิน ารายชินทา กิ ท นวิ ยท
สนิค้าของ memove ทกุชิน้จะมีแทก็ GS1 EPC UHF Gen 2 ท่ีเยบ็ตดิมา
ตัง้แตโ่รงงานผลติ ภายในตวัแทก็บนัทกึรหสั GS1 SGTIN ซึง่เป็นรหสัเ พาะท่ี
สามารถบง่ชีส้นิค้าได้เป็นรายชิน้ โดยแทก็ดงักลา่วจะถกูอา่นคา่ในหลายๆ จดุ 
ตลอดการเคลื่อนย้ายในซพัพลายเชน การอา่นจะเกิดขึน้ครัง้แรกเม่ือสนิค้า
เดนิทางมาถงึศนูย์กระจายสนิค้า จากนัน้จะเป็นท่ีคลงัของร้านค้าปลีก และ
จะถกูอา่นอีกครัง้เม่ือมีการสง่สนิค้าไปยงัจดุขาย (Point of Sale: POS) ผล
ท่ีได้จากการบนัทกึข้อมลูในทกุๆ จดุคือ memove สามารถรู้ข้อมลูท่ีแท้จริง
วา่สนิค้าอยูท่ี่ใดในขณะนัน้ ชว่ยให้กระบวนการรับสนิค้าเร็วขึน้ 300  และ
ข้อมลูคลงัสนิค้าแมน่ย�าขึน้ 100

ิ ประ ิท ิ า ละ วา นยา
เม่ือสินค้ามาถึงร้านค้าปลีก เคร่ืองอ่าน RFID จะอ่านแท็กท่ีอยู่ในสินค้า 
โดยอตัโนมตัิและส่งข้อมลูไปยงัฐานข้อมลูของสินค้าคงคลงัทนัที ในการ 
นบัสต็อก พนกังานจะเข็นรถท่ีมีเคร่ืองอ่าน RFID ไปรอบๆ ชัน้วางสินค้า  
เดิมทีการนับสต็อกจะใช้เวลานานหลายวนั แต่ปัจจุบนัใช้เวลาน้อยกว่า 
หนึ่งชัว่โมง นอกจากนี ้ memove ยงัเห็นว่าการเติมสินค้ารวดเร็วขึน้อย่าง
เหน็ได้ชดัอีกด้วย

ประ การ ์ ริโ ททน ย ละรา รน
ระบบ EPC RFID ของ memove ยงัช่วยเพ่ิมประสบการณ์ท่ีทนัสมยัใน 
การซือ้ของให้แก่ผู้ บริโภค เม่ือลูกค้าของ memove พร้อมจะช�าระเงิน  
พวกเขาไมจ่�าเป็นต้องน�าสนิค้ามาเข้าคิวเพ่ือช�าระคา่สนิค้าท่ีจดุขายเหมือน
ท่ีเคยเป็นมา แตจ่ะมีตะกร้ารับช�าระสนิค้าท่ีตดิตวัอา่น RFID เอาไว้อยูร่อบๆ 
ร้าน ผู้ ซือ้เพียงน�าสินค้าใสล่งตะกร้า เคร่ืองจะอ่านแท็ก RFID ท่ีตวัสินค้า 
และแจ้งราคารวมให้อตัโนมตัิ การขายจะเสร็จสิน้เม่ือผู้ ซือ้รูดบตัรเครดิต 
ท่ีจุดใกล้ๆ กับตะกร้า จุดช�าระสินค้าในลักษณะดังกล่าวช่วยท�าให้
ประสบการณ์การช�าระสินค้าเร็วขึน้ถึง 60  นอกจากนีพ้นกังานขายยงัมี
เวลามากขึน้ในการให้บริการลกูค้าด้วย

    
All individual items of memove clothing have a GS1 EPC UHF Gen 2 
tag sewn into them at the factory. The tags are encoded with a GS1 
Serialised Global Trade Item Number (SGTIN), a unique number that 
identifies each garment. These tags are read at several points across 
the end-to-end supply chain. They are first automatically read with 
RFID when products are received at distribution centres, then when 
items are stored, and then when the articles of clothing are sent to 
retail points of sale. As a result, memove knows exactly what garments 
are where, at any moment. Receiving process is now an astonishing 
300  faster than it was before the EPC RFID system was in place, 
and accuracy is near 100 .

    
Once at a retail store, the augmented levels of inventory visibility 
continue. RFID portals automatically read the goods as they arrive  
and the store’s inventory list is immediately updated. To perform a 
store-wide inventory, an employee simply pushes a wheeled cart 
equipped with RFID scanners around the shop floor. Stock-taking 
used to take several days, now it’s done in a little more than an hour. 
memove has also seen a dramatic improvement in replenishment 
speeds.

      
memove’s EPC RFID system also contributes to the high-tech  
consumer experience. When a memove customer is ready to pay, 
he or she doesn’t have to queue up at a traditional cash register. At 
various spots around the store, RFID-enabled check-out baskets are 
available. The customer places his or her selection into the basket, 
the tags are scanned by a reader built into it, and the total sum 
due is calculated automatically. The sale is completed when the 
customer swipes a credit card at a terminal adjacent to the basket. 
The checkout experience is now 60  faster on average, and sales 
associates at stores can spend more time with customers as they 
shop and try on clothes.

วารสารสถาบันรหัสสากล
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ป กนการโ รกรร
แทก็ EPC RFID นีย้งัใช้เป็นระบบการตรวจสอบสิง่ของทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
หรือ EAS ท่ีมีไว้เพ่ือป้องกนัการขโมยของในร้านค้า ซึง่ชว่ยลดการโจรกรรม
สนิค้าลงได้ โดยสญัญาณเตือนจะดงัขึน้หากสนิค้าถกูน�าออกจากร้านโดย
ไมผ่า่นแคชเชียร์ท่ีจดุขาย

การ ริการท าก น ร ย
memove ก�าลงัหาประโยชน์จากระบบ EPC RFID ของพวกเขามากขึน้ 
โดยพวกเขาอาจจะจดัตัง้ห้องลองเสือ้อจั ริยะ ท่ีจะสแกนแทก็ในตวัสนิค้า
ท่ีลกูค้าก�าลงัลอง พร้อมแนะน�าเคร่ืองประดบัหรือสนิค้าท่ีเข้ากนัซึง่มีอยูใ่น
ร้าน และเป็นไซส์ท่ีเหมาะกบัลกูค้าแตล่ะบคุคลให้ด้วย   

  
The EPC RFID tags also enable electronic article surveillance (EAS) 
and help reduce shoplifting and shrink. If an item leaves the store 
without having passed through a cash register or self-checkout 
basket, an alarm sounds. 

    
memove is already considering ways to get more benefits from 
their EPC RFID system. They may for instance deploy “smart”  
fitting rooms, which scan what a shopper is trying on and suggest 
accessories or matching items available in the right size on the 
store floor.  
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   ปลโ ย  ยรน ร ร ั

The Top 5
Challenges in the Fashion
and Apparel Industry

วา ทาทาย 
อัน ับ รก นอ สำหกรร ัน
ล รอ น ห

Thailand Newsletter ECR Corner

The Top 5 Challenges in the Fashion 
and Apparel Industry

1. Consumerism
Consumers demand variety and new products. Consider fast fashion 
apparel. Consumers want to see the red-carpet outfit of their favorite 
celebrity in the racks and online within days or weeks. This means 
an exponential growth in collections, product ranges, SKUs, and 
packaging options, all of which can put pressure on the supply 
chain and create complexity in product development, sourcing, 
planning, production, and fulfillment.

2. Brand Sensitivity – Brand Loyalty
Retailers and fashion brands have very long and sensitive supply 
chains. A number of variables can affect a brand’s quality or name. 
If items are consistently out of stock, people will shop elsewhere. If 
product quality is not up to scratch then people will shop elsewhere 
and complain on social media. If a brand is reported for treating 
workers unfairly then people may shop elsewhere and criticize the 
brand on social media and tell their friends.

ความทาทาย 5 อันดับแรกในอุตสาหกรรมแฟชั่น
และเครื่องนุงหม

1. Consumerism
ผู้บริโ คต้องการสนิค้าใหม ่ๆ ท่ีหลากหลาย และต้องการเหน็แฟชัน่ของดารา  
ท่ีตนช่ืนชอบบนชัน้วางและขายบนโลกออนไลน์ ายในไม่ก่ีวันหรือ 
ก่ีสปัดาห์หลงัจากงานเดินพรมแดง หมายถึงการเพ่ิมขึน้อย่างมากใน 
กลุ่มสินค้า รายการสินค้า และบรรจุ ณั ์ ซึง่ทัง้หมดสามารถสร้างแรง
กดดนัต่อห่วงโซ่อปุทานและสร้างความซบัซ้อนในการพั นา การจดัหา 
การวางแผนการผลติ และการเตมิเตม็สนิค้า

2. Brand Sensitivity – Brand Loyalty
ผู้ ค้าปลีกและแบรนด์แฟชัน่มีโซ่อปุทานท่ียาวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึง่อาจมีตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่คณุ าพหรือช่ือของแบรนด์ได้ เชน่ 
หากสินค้ามีการขาดตลาดอย่างต่อเน่ืองผู้คนจะซือ้สินค้าจากท่ีอ่ืน หาก
คณุ าพของสินค้าไม่ดีคนจะซือ้สินค้าจากท่ีอ่ืนและวิจารณ์ผ่านโซเชียล 
มีเดีย และหากแบรนด์นัน้ป บิตัติอ่พนกังานอยา่งไมเ่ป็นธรรมผู้คนก็จะซือ้
สนิค้าจากท่ีอ่ืนและวิจารณ์แบรนด์ผา่นโซเชียลมีเดีย และบอกเพ่ือนของตน
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3. Sustainability
Most big fashion brand websites today display something about 
corporate responsibility and sustainability. Today’s big brands 
need to be seen implementing some form of sustainability strategy. 
Consumers are hyper aware of how retailers and brands operate 
regarding their water consumption, waste disposal, acceptable 
labor practices, health and safety standards, treatment of workers, 
etc. If a brand’s name is related to any of these topics in a negative 
way, it will be affected. 

4. Inventory Intelligence
Fashion retailers and brands are forever contending with the very 
volatile issue of seasonality – having to ramp up inventories and 
then deplete them in a time-sensitive manner. There are certain 
things we can control and others that we can’t, like the weather. If a  
summer hasn’t been hot enough fashion retailers will find themselves 
slashing prices and diluting margins trying to get rid of stock that 
isn’t selling. Stock visibility, inventory intelligence, and operational 
agility to quickly change tack in a timely manner are necessities in 
today’s fashion supply chain.

    
Black Friday in recent years has been considered the official start 
of the holiday shopping season. Retailers draw in the crowds both 
online and in store by offering huge discounts on everything from 
home furnishings to apparel. 

3. Sustainability
เวบ็ไซต์แบรนด์แฟชัน่ให ่ ๆ  ในปัจจบุนัแสดงถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคม
และความยัง่ยืน โดยใช้กลยทุธ์การพั นาความยัง่ยืนบางรูปแบบ เพ่ือให้
แบรนด์เป็นท่ียอมรับในกลุม่ผู้บริโ คท่ีตระหนกัถึงวิธีการท่ีผู้ ค้าปลีกและ
แบรนด์แสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม เชน่ ด�าเนินการเก่ียวกบัการใช้น�า้ 
การก�าจดัของเสีย และการป ิบตัิตอ่พนกังานตามมาตร านด้านสขุ าพ
และความปลอด ยั

4. Inventory Intelligence 
ผู้ ค้าปลีกและแบรนด์แฟชั่นมักจะต้องต่อสู้ กับปั หาท่ีผันผวนตาม

ดกูาลซึ่งส่งผลต่อสินค้าคงคลงั โดยบางสิ่งเราสามารถควบคมุได้ แต่
บางสิ่งก็อยู่เหนือการควบคุม เช่น ส าพอากาศ ถ้า ดูร้อนไม่ได้ร้อน 
พอท่ีจะขายสินค้าได้ ร้านค้าก็จะต้องพยายามลดสต็อกท่ีขายไม่ได้ 
ท�าให้การบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัและความคลอ่งตวัในการด�าเนินงาน 
เพ่ือรับมือกบัการเปลีย่นแปลงให้ได้อยา่งทนัทว่งทีเป็นสิง่จ�าเป็นในปัจจบุนั

    
l  Fr  ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมาได้รับการพิจารณาอยา่งเป็นทางการ 

ให้เป็นจุดเร่ิมต้นของเทศกาลการช้อปปิ้งในช่วงวันหยุด ผู้ ค้าปลีก
ดึงดูดนักท่องเท่ียวจ�านวนมากทัง้แบบออนไลน์และหน้าร้านค้า โดย
มอบส่วนลดมากมายส�าหรับสินค้าตัง้แต่ของตกแต่งบ้านไปจนถึง 
เคร่ืองแตง่กาย   
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The Norwegian fashion company Moods of Norway was 

established in Stryn in 2003 by Simen Staalnacke, Peder 

Børresen and Jan Egil Flo. Their concept is to market  

untraditional fashionwear in the segments street, casual, 

cocktail and sport under the slogan: “Happy Clothes for Happy 

People”. Today, Moods of Norway is the largest Norwegian 

brand in international fashion.  

Moods of  Norway’s administ rat ion is  located in  

Hegdehaugsveien in Oslo, while the main warehouse and  

functions such as IT, logistics and finance are in Stryn. 

In 2008, Moods of Norway opened its first brand store in  

Akersgata in Oslo. Today, the company has 14 brand stores 

and three outlet stores in Norway, plus brand stores in Los 

Angeles and Strömstad. Their products are also sold through 

many multi brand stores all over the world. Sales turnover in 

2014 was in excess of NOK 300 million.  

Opportunities and areas for improvement
The management of Moods of Norway considered that there 

were great opportunities for achieving an improvement and 

streamlining of the company’s product and information flow. 

This applied especially to the following areas: 

 •  Planning purchasing and transport from manufacturers  

  suppliers to Moods of Norway’s main warehouse in Stryn

 •  Trading stock and stock-holding at the main warehouse

Moods of Norway บริษัทแฟชัน่สญัชาตินอร์เวย์ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 
2003 ท่ีเมือง Stryn โดย Simen Staalnacke  Peder B rresen และ 
an Egil Flo คอนเซปต์ของพวกเขาคือ เพ่ือจ�าหน่ายเสือ้ผ้าแฟชัน่ท่ี

ไม่ใช่แบบดัง้เดิมในกลุ่มสตรีท ชุดล�าลอง ชุดค็อกเทล และชุดกี า 
โดยมีสโลแกนว่า “Happy Clothes for Happy People” ปัจจุบนั 
Moods of Norway เป็นแบรนด์สญัชาตินอร์เวย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในด้าน
แฟชัน่ระดบันานาชาต ิ 

ส�านักงานบริหารจัดการของ Moods of  Norway ตั ง้อยู่ ท่ี  
Hegdehaugsveien ในเมือง Oslo ในขณะท่ีคลงัสนิค้าหลกัและหน่วย
งาน อ่ืนๆ อาทิ ไอที โลจิสติกส์ และการเงินจะอยู่ท่ีเมือง Stryn ในปี 
ค.ศ. 200  ได้มีการเปิดตวัร้านค้าของแบรนด์ Moods of Norway เป็น 
ครัง้แรกท่ี Akersgata ในเมือง Oslo ปัจจบุนับริษัทมีร้านค้าจ�านวน 14 
ร้าน และร้านขายสินค้าจากโรงงานอีก 3 ร้านในนอร์เวย์ รวมไปถึงร้าน
ท่ีเมือง Los Angeles และ Str mstad นอกจากนีย้งัมีการจ�าหน่าย
ผ่านร้านค้าหลากหลายแบรนด์ทัว่โลกซึง่ท�ายอดขายในปี ค.ศ. 2014 
มากกว่า 300 ล้านนอร์เวย์โครน  

อกาสและพนท่ีในการ รับ รุง
การจดัการ Moods of Norway แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสท่ีดีในการ
ได้รับการปรับปรุงผลิตภณัฑ์และการไหลเวียนข้อมลูของบริษัทให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ การตดิตัง้ระบบดงักลา่วใช้เ พาะพืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้
 • การวางแผนการจดัซือ้และการขนส่งจากผู้ผลิต  ผู้จ�าหน่ายไปยงั 
  คลงัสินค้าหลกัของ Moods of Norways ในเมือง Stryn
 • การซือ้ขายสินค้าในสต็อกและการถือครองสินค้าคงคลงัในคลงั 
  สินค้าหลกั
 • การกระจายสินค้าระหว่างคลงัสินค้าหลกักบัร้านค้า
 • การควบคมุสนิค้าคงคลงัในร้านค้าของแบรนด์ Moods of Norway
 • ระบบการตรวจสอบสิ่งของทางอิเล็กทรอนิกส์ (EAS)

การด�าเนิน ครงการน�ารอง
หลงัจากร่วมมือกบั GS1 Norway เก่ียวกบัวิธีการแก้ปัญหาด้วยการ 
ติดแท็ก RFID สามารถช่วยตัดสินใจในการปรับปรุงและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพได้ ในปี ค.ศ. 2013 Moods of Norway ได้ตดัสินใจว่า

   ท วา โ ย  GS1 Norway
    ปลโ ย  ornkamon Pok apmon kol / กรกมล ภ รัพ ์ม ล

   รย รย โ ย  Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

Implementation of RFID  
กำร งระ   ท�ำใ กำร อง

อม แ ะสนคำ อง    น�ำ
ส่กำรพ นำทำงกำร ำ   1

has led to Market improvement in Moods of Norway’s 
rod c  and in orma ion o  ar  
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 •  Distribution between the main warehouse and the stores

 •  Inventory control in Moods of Norway’s brand stores

 •  Electronic Article Surveillance (EAS)

Running the pilot project
After col laborat ing with GS1 Norway over how a  

solution with RFID tagging could contribute to the desired  

improvement and streamlining, it was decided in 2013 that 

Moods of Norway would run a pilot project using RFID.  

Planning for the pilot project was carried out during autumn 

2013. Moods of Norway considered that good control of 

the stores inventory was particularly important, with good  

opportunities for improved financial gains. It was therefore 

decided to concentrate the pilot project on this area. One of 

the reasons for this was that errors in inventory data in stores 

led to incorrect replenishment from the warehouse, resulting in 

unfortunate situations such as out-of-stocks or excess stocks. 

With better control, inventory in the stores can be reduced and 

the level of service increased.

Scope of the pilot project
 • Two of the brand stores were selected for participation in  

  the pilot project: one store in Oslo and one in Stryn.

 • Two of Moods of Norway’s product categories were  

  RFID tagged : men’s suits and shirts.

Aim of the pilot project
 • To reveal significant differences in the sale of RFID tagged  

  products in the pilot stores, compared with Moods of  

  Norway’s other brand stores.

 • To reveal whether RFID led to better stock control and  

  fewer out-of-stock situations in the pilot stores. 

The pilot project began on 1 anuary 2014. RFID tags had 

by then been tagged onto the selected products and the two 

pilot stores had been equipped with hand-held RFID readers.

จะด�าเนินโครงการน�าร่องโดยใช้ RFID การวางแผนโครงการน�าร่อง
ได้ด�าเนินการในช่วง ดใูบไม้ร่วง ปี ค.ศ. 2013 Moods of Norway 
พิจารณาว่าการควบคุมคลังสินค้าท่ีดีมีความส�าคัญเป็นพิเศษโดย
เป็นโอกาสท่ีดีในการสร้างผลก�าไรทางการเงินท่ีดีขึน้ จึงตดัสินใจท่ีจะ
มุ่งด�าเนินโครงการน�าร่องในพืน้ท่ีนี ้หนึง่ในเหตผุลนีคื้อข้อผิดพลาดใน
ข้อมลูสินค้าคงคลงัในร้านค้าซึง่น�าไปสู่การเติมเต็มสินค้าท่ีไม่ถกูต้อง
จากคลงัสินค้า ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด เช่น ของขาด
ตลาดหรือของล้นสต็อก

ขอบเขตของ ครงการน�ารอง
 • ร้านค้า 2 แห่งได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการน�าร่อง : ร้านหนึ่งใน  
  Oslo และอีกร้านหนึ่งในเมือง Stryn
 • สินค้าของ Moods of Norway 2 ประเภทท่ีถกูติดแท็ก RFID :  
  ชดุบรุุษและเสือ้เชิต้

วัตถุ ระสงคของ ครงการน�ารอง
 • เพ่ือแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคญัในการขายผลิตภัณฑ์ 
  ท่ีติดแท็ก RFID ในร้านน�าร่องเม่ือเทียบกบัร้านค้าแบรนด์ Moods  
  of Norway ท่ีอ่ืนๆ
 • เพ่ือแสดงให้เห็นว่า RFID น�าไปสู่การควบคุมคลงัสินค้าท่ีดีขึน้ 
  และลดโอกาสท่ีสินค้าจะขาดสต็อกในร้านน�าร่องได้หรือไม ่ 
  
  โครงการน�าร่องได้เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม ปี ค.ศ. 2014 หลงัจาก 
  นัน้แท็ก RFID ได้ถูกติดไปกับผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกไว้ และร้านค้า 
  น�าร่องสองแห่งได้รับการติดตัง้เคร่ืองอ่าน RFID แบบมือถือ

การน ต ก ร าย น น ชวโ ละ ร การ ท ต ก
าย นราน า ยา ร วนทุก ป า ์ ปนการปร ปรุ ร ยิ
ากการ ช วลา  ชวโ นการน ต ก วยตน ตร า ละ ร  

การน ต ก วยระ   ย วา นยา ากกวาการตรว
วยตน

Hans Petter Hubert
ผู้อ�ำนวยกำร ำย ้ำ ลก

Moods of Norway

“Getting the stocktaking done in an hour, and receiving a 
full update on stocks in the stores every week, is a radical 

         
          

  

Hans Petter Hubert
Retail Director

Moods of Norway
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ระ นที่ ดรับ
โครงการน�าร่องได้รับผลตอบรับท่ีดีอย่างรวดเร็ว:
 • ร้านค้าน�าร่องทัง้สองแห่งมียอดขายท่ีเพ่ิมขึน้เป็นอย่างมากใน 
  สนิค้าน�าร่องทัง้ 2 ประเภท ซึง่มียอดขายสงูกวา่ผลติภณัฑ์เดียวกนั 
  ในร้านค้าแบรนด์ Moods of Norway ท่ีอ่ืนๆ
 • ได้รับการยืนยันว่าร้านน�าร่องมีการปรับปรุงภาพรวมและการ 
  ควบคุมสินค้าคงคลงั สิ่งเหล่านีน้�าไปสู่การเติมเต็มเสือ้ผ้าท่ีติด 
  แท็กด้วย RFID จากคลงัสินค้าหลกัเพ่ือไม่ให้มีสถานการณ์สินค้า 
  ขาดสต็อกมากขึน้
 • ผลลัพธ์เพ่ิมเติมท่ีไม่คาดคิดคือร้านค้าน�าร่องทัง้สองร้านยังมี 
  ยอดขายของสินค้าท่ีไม่มีแท็ก RFID เล็กน้อยเม่ือเทียบกับ 
  ร้านอ่ืนๆ Moods of Norway ไม่สามารถหาเหตุผลอ่ืนได้  
  นอกเหนือจากท่ี RFID มีผลในเชิงบวกต่อผลประกอบการของ 
  ร้านค้า ซึง่สิ่งนีไ้มไ่ด้เป็นท่ีรู้จกัในหมูร้่านค้าปลีกอ่ืน ๆ  ท่ีได้น�าเสนอ 
  ระบบ RFID

เน่ืองจากผลลัพธ์ท่ีดีจากโครงการน�าร่อง ส่วนงานบริหารจัดการ 
ของ Moods of Norway ได้ตัดสินใจท่ีจะติดตัง้ระบบ RFID  
อย่างเต็มรูปแบบให้กับร้านค้าอีก 14 แห่งทั่วประเทศนอร์เวย์  

Results achieved
The pilot project achieved dramatically good results:

 • Both pilot stores achieved very good growth in sales of  

  the two pilot categories. Sales there were far above sales  

  of the same products in other Moods of Norway brand  

  stores.

 •  It was confirmed that the pilot stores improved their  

  overview and control of inventory. This led to a more  

  correct replenishment of the RFID tagged garments from  

  the main warehouse, so that there were fewer out-of-stock  

  situations.

 •  An unexpected additional result was that the two pilot  

  stores also had marginally greater sales of products  

  without RFID tags, compared with the other stores.  

  Moods of Norway could not find any reason for this other  

  than that RFID had a generally positive effect on the  

  stores’ performance. This is not unknown among other  

  retailers that have introduced RFID.
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Phases of the project 

Barcode Verifier

เครืองตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานรหัสแทงบารโคด
• Barcode Verifier จาก UK ซึงไดมาตรฐาน GS1

• ชวยใหผูใชสามารถตรวจสอบคุณภาพบารโคดใน Supply Chain ไดตังแตตนจนจบ

• สามารถใชไดทัง 1D เชน EAN13,ITF14,อืนๆ และ 2D เชน QRcode,DataMatrix,อืนๆ

• สามารถใชไดกับหลากหลายอุตสาหกรรม ทังอุตสาหกรรมสิงพิมพ Packaging 

  สินคาสงออกไปจนถึงการใช 2D กับเวชภัณฑและเภสัชกรรม

• ใชคาการตรวจสอบชวยในการ แกไข/ตังคา การพิมพเพือใหไดมาตรฐาน

• สามารถออกเอกสารรายละเอียด Verification Report ไดจากซอฟตแวร

• บริษัท MM&NN จำกัด เปนตัวแทนจัดจำหนายโดยตรงในประเทศไทยจาก Axicon

บริษัท เอ็มเอ็มแอนดเอ็นเอ็น จำกัด

Tel: 02-878 3215 Email: sales@mm-nn.com 

Website: www.mm-nn.com
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Because of the good results from the pilot project,  

the management of Moods of Norway decided to fully 

implement the RFID system in all its 14 brand stores in 

Norway. Work on this began in August 2014 and the  

system was implemented in all the stores during the course 

of September. The autumn collection that had then arrived 

at the stores had three categories that were already RFID 

tagged by the manufacturers. In the spring season that 

followed, everything was RFID tagged, apart from a few 

small items that were still counted manually. The tagged 

products are counted by shop staff using hand-held RFID 

readers that are swiped around in the store.

With this implementation, Moods of Norway has completed 

the largest RFID project in the Nordic clothing industry and 

the company has great plans for the more widespread use 

of this technology in the future.  

การด�าเนินการติดตัง้ระบบนีเ้ร่ิมขึน้ในเดือนสิงหาคมปี ค.ศ. 2014 
ให้กับทุกสาขาช่วงเดือนกันยายน คอลเลกชั่น ดูใบไม้ร่วงท่ีได้มา
วางขายท่ีร้านค้ามีสินค้าท่ีติดตัง้ RFID โดยผู้ ผลิตอยู่แล้วจ�านวน  
3 ประเภท ใน ดูใบไม้ผลิสิ่งท่ีเห็นผลตามมาคือ สินค้าทุกชนิด 
ถูกติดแท็ก RFID ยกเว้นรายการเล็กๆ น้อยๆ ท่ียงัคงต้องนับด้วย
ตนเอง สินค้าท่ีติดแท็กจะถูกนับโดยพนักงานร้านค้าโดยใช้เคร่ือง
อ่าน RFID แบบมือถือกวาดไปรอบๆ ภายในร้านค้า

ด้วยการใช้งานนี ้ Moods of Norway ได้เสร็จสิน้โครงการ RFID  
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุตสาหกรรมเสือ้ผ้าของชาวยุโรปภาคเหนือและ 
บริษัทมีแผนการท่ีดีส�าหรับการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง 
มากขึน้ในอนาคต  

Barcode Verifier

เครืองตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานรหัสแทงบารโคด
• Barcode Verifier จาก UK ซึงไดมาตรฐาน GS1

• ชวยใหผูใชสามารถตรวจสอบคุณภาพบารโคดใน Supply Chain ไดตังแตตนจนจบ

• สามารถใชไดทัง 1D เชน EAN13,ITF14,อืนๆ และ 2D เชน QRcode,DataMatrix,อืนๆ

• สามารถใชไดกับหลากหลายอุตสาหกรรม ทังอุตสาหกรรมสิงพิมพ Packaging 

  สินคาสงออกไปจนถึงการใช 2D กับเวชภัณฑและเภสัชกรรม

• ใชคาการตรวจสอบชวยในการ แกไข/ตังคา การพิมพเพือใหไดมาตรฐาน

• สามารถออกเอกสารรายละเอียด Verification Report ไดจากซอฟตแวร

• บริษัท MM&NN จำกัด เปนตัวแทนจัดจำหนายโดยตรงในประเทศไทยจาก Axicon

บริษัท เอ็มเอ็มแอนดเอ็นเอ็น จำกัด

Tel: 02-878 3215 Email: sales@mm-nn.com 

Website: www.mm-nn.com
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ท วา โ ย  ำยส ำ ก
ท า  https://warrior.in.th/nine-step-online-marketing/

อีกทางหนึง่ท่ีเจ้าของธุรกิจจะท�า คือ การจ้างนกัการตลาดออนไลน์เป็น 
ท่ีปรึกษา ดแูลการตลาดออนไลน์ให้แทน แต่ถ้าหากยงัไม่ได้ผล ท�าไม
เจ้าของธรุกิจถงึไมล่องทดสอบและเรียนรู้ด้วยตวัเองบ้างละ่  ซึง่อาจจะ
พบวิธีท�าการตลาดออนไลน์และได้ลกูค้าใหม่ๆ  มาก็เป็นได้

บทความนี ้  ขัน้ตอน เร่ิมต้นท�าการตลาดออนไลน์  จะเป็นการแนะน�า 
วิธีการท�าการตลาดออนไลน์ด้วยตวัเอง ซึ่งน่ีเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ  
ท่ีจะลองลงทุนเรียนรู้ และหาหนทางในการท�าการตลาดออนไลน์ 
ด้วยมือของคณุเองครับ

เริม่ตนท่ี
S l e  คือ เครือขา่ยผู้บริโ คขนาดให ่ สถานท่ีท่ีสามารถสร้าง 
การรับรู้ w re ess  และการประชาสมัพนัธ์ได้เป็นอยา่งดี ด้วยความ
สามารถในการสร้างความมีสว่นร่วมกบัผู้บริโ ค เชน่ การกดถกูใจ e  
การแสดงความคดิเหน็ e t  และการกดแชร์ S re  ล้วนสง่ผล
ดีแทบทัง้สิน้

การตลาดออนไลน และ 9 ขัน้ตอน
การเริ่มต้นการตลาด
เ าของ รุกิ ลา คน ะรสกเ มอนกันวาการตลาดออน ลน เ น
เรอ่งท่ีสลับ บั อน และเขาใ าก ลา ตอ ลา ครงัท่ีเขา า เงนิ
ท�า าออน ลน แตกลับ ม ดลกคามากขนดังที่ใ คิด

เริม่ตนเขี นบลอก
อยา่เพ่ิงป ิเสธการเขียน l  เพราะ การเขียนบทความ rt les  ใน 
บล็อคนัน้มีคุณค่ากับธุรกิจเป็นอย่างย่ิง เพราะการเขียนบล็อค  
สามารถสร้างการรับรู้ w re ess  ความนา่เช่ือถือ re l t  และ 
ความเป็นผู้น�าในกลุม่ธรุกิจ t r t  ได้

Tip : การเขียนบลอ็ค จะไมเ่หมือนการเขียนงานเรียงความในมหาวิทยาลยั  
ซึ่งนัน้อาจเป็นสิ่งสดุท้ายท่ีท่านเขียน  โปรดใช้เทคนิคการเขียนท่ีง่าย 

ตอ่การอา่นแบบสแกน และยอ่ยข้อมลูให้เข้าใจงา่ย โดยเนือ้หาใจความ
โดยรวมไมห่ลดุประเดน็ไปจากหวัข้อหลกั
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สรางความสัมพนั าน องทางส่อ
สือ่ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือส�าคั ในการเพ่ิมจ�านวนการเข้าถงึของผู้ เข้าชม
ใหม่ๆ ถ้าท่ีปรึกษาหรือทีมงาน ไม่ได้สร้างสายสมัพนัธ์กบันกัเขียน หรือ 

l ers ไว้เลย มนัคงนา่เสยีดายมาก เพราะผู้ เข้าชมสว่นให ่จะอยาก
ตดิตอ่และพดูคยุ สอบถามกบัธรุกิจนัน้ๆ ท่ีเขาสนใจ

Tip : ติดตามนกัเขียน ในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น F e  
w tter ในกลุม่ธรุกิจของทา่น เพ่ือท่ีจะแบง่ปันเนือ้หา แสดงความคดิเหน็ 

เพ่ือทราบทิศทางร่วมกนัในอนาคต เวลาท่ีจะต้องน�าเสนอขา่วสารร่วมกนั

น�าเสนอเนอ าท่ีคนเขา มตองการ
เช่ือมกบัลกูค้าคนส�าคั ได้ง่ายดายผ่านเนือ้หาท่ีปรับแต่งเพ่ือให้ใช้งาน
ง่าย ในทางข้อมลู 1% ของลกูค้าสว่นให ่จะซือ้สินค้าจาก r  ท่ี 
น�าเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกนั

Tip : ใสใ่จปั หาลกูค้าเป็นหวัข้อส�าคั ในการท�าเนือ้หาท่ีจะน�าเสนอ 
ซึง่เป็นกลยทุธ์ทางการตลาด เนือ้หา และพั นารายงาน e s คูมื่อ 
และ l  ท่ีให้คณุคา่กบัลกูค้าของทา่น

ใสใ การวเิคราะ ขอมลสถติิ
มนังา่ยดายท่ีจะรู้วา่ชอ่งทางสื่อออนไลน์ไหน ท่ีสร้างจ�านวนคนเข้าชมได้
มากมายผ่านเคร่ืองมือสถิติ เช่น G le l t s เป็นต้น ซึง่ข้อมลู
เหล่านีท้่านไม่ควรทิง้มนั หากแต่จะช่วยท�าให้โฟกสัการท�างานได้มาก
ย่ิงขึน้ในสื่อนัน้ๆ

Tip : ตดิตัง้ G le l t s ในเวบ็ไซต์ของคณุ เพ่ือท่ีจะเช็ควา่ กลยทุธ์
ทางการตลาดออนไลน์ ผา่นชอ่งทางไหนท่ีได้ผลท่ีสดุ

เ คใ แนใ วา งัส่อสารถง
คนอานอ เสมอ
หากพดูถงึทกุวิธีท�าการตลาด l r et  ยงัคงใช้ได้ผลอยูเ่สมอ 
เป็นหนทางท่ีจะสง่เนือ้หาไปถงึผู้อา่นได้โดยตรง เพ่ือเปลี่ยนให้เป็นลกูค้า
ท่ีจะซือ้ของจากทา่น และย่ิงทา่นมี านสมาชิก l st มากเทา่ไหร่ 
ก็จะย่ิงประสบความส�าเร็จในการเข้าถงึมากขึน้เทา่นัน้

Tip : โปรดใช้เวลาและใสใ่จกบัหวัข้อใน l ให้มากหน่อย เพราะ 
% ของผู้ รับจะเปิด l หลงัจากท่ีเขาอา่นหวัข้อแล้วสนใจ เวลาท่ี

ท่านใช้ไปกบัการสร้างสรรค์หวัข้อ l จะช่วยการันตีถึงจ�านวนการ
เปิดอา่นได้มากย่ิงขึน้

รบัแตงเวบ ต ใ ดีเ ี่ ม
เช็คให้แน่ใจว่า e w r s บทเว็บไซต์ของท่าน เป็นสิ่งท่ีคนอ่านก�าลงั
ค้นหาอยูจ่ริงๆ ด้วยเคร่ืองมือวางแผนค�าหลกั e w r  l er ls  
ของ G le ใน w r s

หากในเวบ็ไซต์ของทา่นไมมี่เนือ้หา หรือ e w r s ท่ีเก่ียวข้อง จะเป็น
ไปได้สงูท่ีคนจะออกจากเว็บไซต์ของท่านทนัที ส่งผลให้อตัราการออก 

e r te  ใน G le l t s สงูขึน้ และการตอบสนองจาก 
ผู้อา่นจะลดน้อยลงไป

Tip : หากธรุกิจของทา่นมีค�าค้นหา e w r s  ท่ีหลากหลาย โปรดอยา่ 
มองข้ามค�าค้นหาท่ีเป็น าษาพดู เพราะค�าเหล่านีผู้้อ่านมกัจะใช้พิมพ์
ค�าค้นหาใน G le ท่านสามารถใส่ค�า าษาพูดท่ีเข้าใจง่ายในหน้า 

l  ของทา่นได้ครับ
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ดัเวลาเ นนักเขี นบลอค รบัเ ิ บาง

ท่านสามารถเข้าถึงคนอ่านได้มากมายผ่านบล็อคของท่าน แต่ท่านก็
สามารถเพ่ิมจ�านวนคนอ่านในบล็อคอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียงได้ผ่านการเป็น 
นกัเขียนบลอ็ครับเชิ  ซึง่มีหลายๆ บลอ็ค ก็ยินดีต้อนรับ G est l

Tip: การเขียน G est l  ควรเขียนในเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์กบั
คนอา่นของเจ้าของบลอ็คเป็นส�าคั  เพ่ือท่ีเนือ้หาท่ีเขียนนัน้ สอดคล้อง
กบัเนือ้หาเดมิในบลอ็คก่อนหน้านี ้

เ คใ แนใ วา ขนัตอนการท�างานทัง มด
รวมกันเ น น่งเดี ว และสอดคลองกันเ น
อ างดี
ทกุขัน้ตอนสามารถท�าส�าเร็จได้ แต่ควรเช็คให้แน่ใจว่าทกุขัน้ตอนนัน้
ท�างานสอดคล้องกนัเพ่ือให้ถงึเป้าหมายหลกั G l  ท่ีวางไว้ของธรุกิจ
ของทา่น

Tip : ก่อนท่ีจะท�าการตลาดออนไลน์ ควรก�าหนดเป้าหมายไว้เรียบร้อย
แล้ววา่คืออะไร  เชน่ ต้องการเพ่ิมจ�านวนคนเข้าเวบ็ไซต์ e s te r
เพ่ิมยอดขาย 00% หรือต้องการจะโปรโมทสินค้าตวัใหม่ โดยทกุๆ  
ขัน้ตอนควรพุง่ประเดน็ไปท่ีเป้าหมายของทา่น

การลงมอท�า การตลาดออน ลน ะ ด ลลัพ
ท่ีวเิ
ถ้าทา่นต้องการเงินในระยะสัน้ การจ้างนกัการตลาดออนไลน์เพ่ือเป็นท่ี
ปรึกษา อาจจะชว่ยให้ทา่นได้ผลลพัธ์ท่ีต้องการได้ แตใ่นธรุกิจขนาดเลก็ 
S s  การขบัเคลื่อนกลยทุธ์การตลาด โดยการลงมือท�าด้วยตวัเอง  

จะท�าให้เข้าใจลกึซึง้มากย่ิงขึน้  อนัสง่ผลตอ่ผลลพัธ์ทางการตลาดท่ีดีท่ีสดุ 
แบ่งเวลาท่ีท่านมี เพ่ือศึกษาขัน้ตอนการท�าการตลาดออนไลน์บ้าง  
และเทคนิคท่ีเผยแพร่ในบทความนีก็้เป็นสว่นหนึง่ ท่ีทา่นสามารถทดลอง 
เรียนรู้ และลงมือท�าได้ทนัที  

นกำรสอสำรกับกล ำห ำย นลัก ำ ำ

นลัก กำรสอสำร บบ ำ

นรู บบกำร ลำ บบ ัว อ ัว

หรอ ลูก ้ำหรอกล ำห ำยสำ ำรถก�ำหน

รู บบสน ้ำ ล บรกำร ้ ำ วำ ้อ กำร อ น อ

กำรกร ำย ยั กล ผู้บร

นก กรร นกักำร ลำ สำ ำรถสอสำร ยั วั ก ลก ลอ วั

สำ ำรถ อสอสำร ้ อบ สั ัน ้อยำ รว รว

้น น �ำ ้ ร ส ผล สำ ำรถวั ผล ้ ัน

วำ สั ัน กับก กรร กำร ลำ บบ ั

กำร ั สน นกำร อ ำก ้อ ูล ำวสำร ้รับ

กำร ลำ ออน ลน หรอกำร ลำ บนอน อร น

ออ ร หรออำ ้วำ

กำร ลำ ออน ลน

หรอกำร ลำ อ ลก รอนกส

ห ำยถ กำร �ำ นนก กรร ำ กำร ลำ

ย ้อน อร น นสอกลำ ล สออ ลก รอนกส ำ

ผส ผสำนกับว กำร ำ กำร ลำ กำร �ำ นนก กรร ำ

กำร ลำ อยำ ล ัวกับลูก ้ำหรอกล ำห ำย อบรรล

ห ำย อ อ กรอยำ ้ ร นรำยล อย อ

กำร �ำกำร ลำ รำยล อย ั อ น

น านท า ปน า ร การตลา น ลน์
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ท วา โ ย  ิตตา ิม ระ น 

คณุประวิทย์ โชตปิรายนกลุ ผู้อ�านวยการสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand)   
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมเสวนาในหวัข้อ “How e-Catalogue 
can support Global alue Chain” ภายในงาน eLogistics Summit 201   
งานอบรมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ 
ด้วยดิจิทลัเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสงัคม (MDE) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) 
งานจดัขึน้ ณ ห้องวายภุกัษ์ โรงแรมเซน็ทราศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซน็เตอร์ 
แจ้งวฒันะ เม่ือวนัท่ี 22 พ ศจิกายน 2560 นอกจากนีท้างสถาบนั  ยงัได้ร่วม 
ออกบธูประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัมาตรฐานสากล GS1 ให้กบัผู้ เข้าร่วมงานซึง่ได้รับ
ความสนใจเป็นอยา่งดี  

Training Buzz

eLogistics Summit 2017

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ได้ร่วมออกบธูประชาสมัพนัธ์สถาบนั  ในงาน  
“Thailand e-Commerce Week 201 ” ท่ีจัดขึน้เป็นครัง้ท่ี 2  
ภายใต้แนวคดิ “Online, Shall We GO... วิ่งให้ทนัโอกาส เพราะ
ตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร” ภายในงานได้จัดงานแสดงธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร โดยรวบรวมผู้ ให้บริการธุรกิจส�าหรับ 
ธรุกิจอีคอมเมิร์ซ ร้านค้าออนไลน์ท่ีประสบความส�าเร็จ การสมัมนา
ระดบันานาชาตโิดยวิทยากรผู้ เป็นกรููของวงการอีคอมเมิร์ซ จดัขึน้ 
ระหว่างวนัท่ี 24 – 26 พ ศจิกายน 2560 ณ ศนูย์การประชุม 
แหง่ชาตสิริิกิติ

และเม่ือวันท่ี 25 พ ศจิกายน 2560 ทางสถาบัน  ได้มี 
การจดัอบรมเชิงป ิบตักิาร (Workshop) ในหวัข้อ “น�าธรุกิจทา่น
เข้าสู่โลก e-Business อย่างเต็มรูปแบบ” และ “ติดปีกการค้า 
Digital Marketing ด้วย e-Catalogue Service” ณ ห้อง Meeting 
Room 3 ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิริิกิติ ซึง่งานในครัง้นีจ้ดัขึน้เพ่ือ 

รองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลัและไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 
รวมทัง้ยงัเป็นการสง่เสริม สนบัสนนุ และพฒันาอีคอมเมิร์ซของ
ประเทศ รวมถงึเพ่ือด�าเนินการผลกัดนัภาคสว่นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัอีคอมเมิร์ซให้มีความมัน่คงและแข็งแกร่งตอ่ไปในอนาคต  

กกำรคำ  
วย  S
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เม่ือวันท่ี 1 -20 ธันวาคม 2560 ทางสถาบันรหัสสากล สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการจดังานสมัมนาให้ความรู้เพ่ือ 
ยกระดบัผู้ประกอบการชุมชนและกิจกรรมจบัคู่ธุรกิจกับห้างค้าปลีก 
และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ 
ศนูย์ดิจิทลัชมุชน ( illage E-Commerce) ณ ห้องเก้าแสน โรงแรม  
ลี การ์เดนส์พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยภายในงานสมัมนามีหัวข้อ 
เร่ืองท่ีนา่สนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการชมุชน อาทิ “สง่เสริม
ธุรกิจให้ก้าวไกล ด้วยการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด และ e-Catalogue 
Service” โดย เจ้าหน้าท่ีวิชาการ สถาบนัรหสัสากล “แนะน�าแนวทาง 
จดัจ�าหนา่ยสนิค้าในห้าง ” โดย ผู้แทนจาก ห้างค้าปลกี และ ห้างท้องถ่ิน 
ใน จ.สงขลา “พฒันาตราสนิค้าและรูปแบบบรรจภุณัฑ์” โดย นกัวิชาการ
อุตสาหกรรม (ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ภาคท่ี 11 เป็นต้น

นอกจากนัน้ ยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับห้างค้าปลีก  
ห้างท้องถ่ินของภาคใต้ ซึง่มีผู้ประกอบการชมุชน วิสาหกิจชมุชน SMEs 
ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ ผลิตสินค้า รวมถึงผู้ ท่ีสนใจทั่วไป เข้าร่วม
กิจกรรมในครัง้นีด้้วย ซึง่ผู้ประกอบการชมุชนแตล่ะร้านค้าได้น�าสนิค้า
มาแสดง ซึง่สนิค้าสว่นใหญ่เป็นสนิค้าภมิูปัญญาชมุชนท้องถ่ินท่ีสามารถ
พฒันาต่อยอดธุรกิจเพ่ือการแข่งขนัในตลาดได้ และได้รับความสนใจ
จากทางห้างค้าปลีก ห้างท้องถ่ิน ของภาคใต้เป็นอยา่งดี   

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 หน่วยงานกดรหสัสากลบาร์โค้ด
และอาร์เอฟไอดี ได้บรรยายแนะน�าบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1  
ให้กบั เจ้าหน้าท่ี บริษัท แสงอาทิด ดีวีลอปเม้น ณ กรมมาตรฐาน 
และวดัแทก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว  

งำนสมมนำแ ะก กรรม ค่ รก ก ำงคำ กี
แ ะรำนคำ กี นำ ใ ่ อง ง ว สง ำ 
ภำยใ ครงกำร นย์ ท ม น   

ก กรรม น่วยงำนก ร สสำก ำร์ ค แ ะอำร์เอ อ  ีส ำว
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หลักสูตรการอบรม มกราคม – มีนาคม 2561    
เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดตา่งๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อยา่งถกูต้อง เป็น

ไปตามมาตรฐาน ทางสถาบนั  จงึก�าหนดให้สมาชิกรายใหมท่กุราย ต้องผา่นการอบรม ความรู้เบือ้งต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและ

อตุสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม ่ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัรับอนมุตัเิป็นสมาชิก

มาชิกเกา มั รเกิน  หากต การเ าร ม รมเ า ชจา านละ  า
  น จ ามาร า น์ หล รา ละเ ละ าร นั  thailan or  

วันศุกร์ท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา น

อง อิมแพค เมองทอง านี
ัด ด สถาบันร ัสสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี :  
ุ ปทิตตา
ทร

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี  

ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมตางๆ ในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 ดังนี้
      หลักสูตร

วา ร ตน าตร าน
ากล  น า ุรกิ
ละ ุต า กรร

การประยุกต์ ช าตร าน
ากล  

นระ ลาย ชน 

    วันที่จัด

 กรา

 กุ า น ์ 

 นา  

 กุ า น ์  

   อัตราคาอบรม

าชิก    ร  

ุ ลทว ป   าท

าชิก    ร  

ุ ลทว ป   าท 

                   เนื้อหาหลักสูตร
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ท วา โ ย  รันย ั น ั ำนน

ท า  

เม่ือต้นเดือนมกราคมท่ีผ่านมา คณะกรรมการ
ค่าจ้างประกาศปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างแรงงาน
ขัน้ต�่าทัว่ประเทศ ตัง้แต ่  บาทถงึ  บาท โดย
แบ่งแยกออกเป็น  กลุ่มจังหวดั การปรับเพ่ิม
ค่าจ้างดังกล่าวมีผลท�าให้ค่าแรงขัน้ต�่าเพ่ิมขึน้ 
ทัว่ประเทศโดยมีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ 31  บาทตอ่วนั   
และการปรับขึน้ดงักล่าวให้มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 
1 เมษายน 01  นี ้

การปรับขึน้ค่าจ้างในครัง้นีเ้ฉลี่ยแล้วเป็นการ 
ปรับขึน้ประมาณ 3% และเป็นการปรับขึน้ท่ี 
มากกวา่ประมาณการเงินเฟ้อท่ี 1 1% จงึเป็นการ
ปรับขึน้ค่าแรงท่ีจะมีผลต่อการเพ่ิม านรายได้ 
ของค่าจ้างจริงๆ โดยกลุ่มจังหวัดท่ีจะมีค่าจ้าง 
ขัน้ต�่าสงูท่ีสดุ ได้แก่ เูก็ต ชลบรีุ และระยอง โดย
มีรายได้ท่ี 330 บาทต่อวนั ขณะท่ีกลุม่จงัหวดัท่ี
คา่จ้างขัน้ต�่าน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส ขยบัมาอยู่ท่ี 30  บาทตอ่วนั ส�าหรับ
กรุงเทพ  และปริมณ ล จะถกูปรับอตัราคา่จ้าง
ขัน้ต�่าไปอยูท่ี่ 3  บาทตอ่วนั ทัง้นี ้จะมีแรงงาน
ทัง้สิน้ประมาณ 1 % ของจ�านวนแรงงานทัง้หมด
ท่ีจะได้รับการปรับขึน้คา่จ้างขัน้ต�่าในครัง้นี ้

การปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต�่าในครัง้นี  ้ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับประเทศใน ูมิ าคอาเซียนท่ี 
ส่วนให ่อยู่ในช่วงของการปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต�่า
เชน่กนั โดยฟิลปิปินส์มีการประกาศขึน้คา่จ้างขัน้ต�า่ 
เม่ือเดือนตุลาคม 01  เฉลี่ย % ขณะท่ี
เวียดนามและกัมพูชามีการปรับค่าจ้างขัน้ต�่า 
ต่อเน่ืองทกุปี ประมาณ % และ % และยงัมี
อีกหลายประเทศท่ีมีแผนปรับขึน้คา่จ้างขัน้ต�่าใน
ปีนีเ้ชน่กนั

อย่างไรก็ตาม อีไอซีมองว่าการปรับขึน้ค่าจ้าง 
ขัน้ต�่าอาจไม่ช่วยกระตุ้นก�าลงัซือ้ของครัวเรือน
ถ้าการจ้างงานยงัซบเซา แม้การปรับขึน้ในครัง้
นีจ้ะท�าให้ค่าจ้างท่ีแท้จริงปรับเพ่ิมขึน้ซึง่สะท้อน
ถึงแนวโน้มก�าลงัซือ้ระดบั านรากท่ีน่าจะได้รับ
ประโยชน์โดยตรง อย่างไรก็ตาม ก�าลงัซือ้ของ 
คนกลุม่นีย้งัมีความเสี่ยงจากส าวะการจ้างงาน 
ท่ีซบเซา โดยในปี 01  แม้ค่าจ้างขัน้ต�่าจะ
ถูกปรับเพ่ิมขึน้ราว % แต่จ�านวนการจ้างงาน
แรงงานกลุม่นีก้ลบัลดลง % โดยเฉพาะในกลุม่
แรงงานท่ีท�างานลว่งเวลาและรายได้เฉลี่ยต่อวนั 
ลดลง ท�าให้ก�าลงัซือ้ใน าพรวมไมไ่ด้เพ่ิมขึน้ตาม
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รบั นึค่าแรง 
นนก�ำ ง อืในภำวะ ำ เ ำ

การปรับเพ่ิมของค่าจ้าง การขึน้ค่าจ้างในช่วงท่ี
ความต้องการแรงงานลดลงถือเป็นความเสี่ยง 
เพ่ิมเตมิตอ่ตลาดแรงงานท่ียงัไมฟื่น้ตวั

ส�าหรับด้านต้นทุนแรงงานของไทยจะเพ่ิมขึน้ 
แต่ในอตัราท่ีน้อยกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน แม้ว่า
การปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต�่าจะส่งผลให้ต้นทุนด้าน
แรงงานไทยให้สูงขึน้ แต่เม่ือเทียบกับการปรับ 
เพ่ิมค่าจ้างของประเทศใน ูมิ าคอาเซียนแล้ว
ถือว่าไม่ได้เพ่ิมขึน้มาก ในทางกลบักันช่องว่าง
ระหว่างค่าจ้างขัน้ต�่าของไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง จากการ
ท่ีประเทศต่างๆ มีนโยบายการปรับขึน้ค่าจ้าง
แรงงานในอัตราท่ีสูงกว่า ดังนัน้ ต้นทุนด้าน
แรงงานของไทยท่ีเพ่ิมขึน้ในครัง้นีจ้ะไม่ส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขนัมากนกั อย่างไร
ก็ตาม คา่จ้างขัน้ต�่าของแรงงานไทยในปัจจบุนัยงั
คงสงูสดุใน มิู าคท่ีประมาณ 10 ดอลลาร์
สหรั  ต่อวัน หลังการปรับขึน้ ตามมาด้วย
ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ท่ี  และ  ดอลลาร์
สหรั  ตอ่วนั  
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ท า    BESTERLIFE

Health me

ดแูลดวงตาอย่างไร
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ในยคสมารต นครอง ลก

เม่ือสมาร์ตโฟน ได้กลายเป็นสว่นหนึง่ของชีวิต ปัจจบุนัสมาร์ต โฟน 
ถกูนบัเป็นปัจจยั  ไปเรียบร้อยแล้ว  ซึง่หากวนัใดท่ีไมไ่ด้พก
มนัตดิตวั รู้สกึได้เลยวา่วนันัน้จะไมส่ามารถท�างานและใช้ชีวิต
ได้อย่างราบร่ืน เพราะทุกวนันีส้มาร์ตโฟนไม่ได้มีประโยชน์
เพียงแค่ใช้เป็นเคร่ืองมือสื่อสารอีกต่อไป แต่มันจะเป็นทัง้ 
เคร่ืองมือการสื่อสาร การท�าธรุกิจ และการท�าธรุกรรมทางการ
เงิน โอนเงินจา่ยเงิน ใช้ซือ้สนิค้าตา่งๆ อีกมากมาย รวมถงึการ
อพัเดทสถานะบนโลกโซเชียล ทัง้ไลน์ เฟสบคุ แอพพลิเคชัน่
ตา่งๆ และการท�าธรุกิจขายสนิค้าในออนไลน์

เม่ือความเพลิดเพลินจากการใช้สมาร์ตโฟน จนลืมไปว่า
อวยัวะร่างกายท่ีส�าคั ท่ีต้องท�างานหนกัมากนัน่คือ ดวงตา 
ยงัดีท่ีเรายงัคงไมพ่บกบัความทกุข์จากการมองไมเ่หน็  เพราะ 
ทุกวนันีย้งัคงสามารถมองโลกแห่งความเป็นจริงได้ โดยไม่
จ�าเป็นต้องใช้จินตนาการเหมือนกบัคนพิการทางสายตาทัว่ไป 
ดงันัน้ควรดแูลดวงตาอย่างไร ถึงจะสามารถถนอมดวงตาท่ี
สดใสให้อยู่กบัเราได้นานๆ ด้วยเทคนิคการถนอมสายตาใน
การใช้สมาร์ตโฟน มีดงันี ้
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1  ไม่ควรใช้สมาร์ตโฟนในท่ีมืด เพราะจะท�าให้
ความเข้มแสงไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ซึ่ง
จะท�าให้ดวงตาเราต้องท�างานหนักมากขึน้ 
เพราะแสงสีฟ้าจากสมาร์ตโฟน อาจจะท�าลาย 
ดวงตาท�าให้กลายเป็นโรคจอประสาทเสื่อมก็
เป็นไปได้

 อยา่ใช้สายตากบัสมาร์ตโฟนเป็นเวลานานมาก
จนเกินไป ควรมีการกะพริบสายตาบอ่ยๆ อาจจะ
ต้องมองสิง่อ่ืนๆ ท่ีอยูร่อบข้างทกุๆ 10 นาที แล้ว
ค่อยกลบัมามองท่ีสมาร์ตโฟนอีกครัง้ การมอง
ท่ีสมาร์ตโฟนมากจนเกินไป จะท�าให้เกิดแรงดนั
เส้นเลือดท่ีไปหล่อเลีย้งรอบดวงตาสงูขึน้ จนถึง
ขัน้เส้นเลือดแตกกลายเป็นตาแดง ตาอักเสบ 
หากเป็นเชน่นัน้ควรรีบไปพบแพทย์โดยดว่น  เพ่ือ
ท�าการรักษาแล้วกลบัมาเปลี่ยนพ ติกรรมใหม่

3  อยา่เพง่สายตามากจนเกินไป  ควรปรับขนาด
ตวัอักษรให้สามารถมองได้อย่างสบายสายตา
และควรวางระยะหา่งของสมาร์ตโฟนจากดวงตา 
30 ถงึ  เซนตเิมตร หรือประมาณ 1 ไม้บรรทดั
โดยประมาณ อย่าใช้สมาร์ตโฟนในขณะท่ีเรา
เคลื่อนท่ีหรือนั่งบนรถ เพราะจะท�าให้เราต้อง
ใช้สายตามากกว่าปกติ เพราะตัวหนังสือท่ีสัน่
สะเทือน จะท�าให้ต้องเพ่งสายตามากเป็นพิเศษ 
ซึง่อาจจะกลายเป็นสาเหตขุองการปวดกระบอกตา 
เส้นประสาทตาถกูท�าลายจนเกิดอาการพร่ามวั 

ก็เป็นได้  ดงันัน้ควรพกัสายตาทกุๆ 1  ถงึ 30 นาที 
โดยการมองระยะไกลหรือการหลบัตาน่ิงสกัพกั

 ปรับระดับแสงโดยรอบให้เหมาะสม เพราะ
แสงโดยรอบให้มีความสมดุล จะช่วยลดการ
ท�างานของดวงตา ส�าหรับคนท่ีมีความผิดปกติ
ทางสายตา  ควรใช้สมาร์ตโฟนให้น้อยลงหรือไม่
ก็หาวิธีอยา่งอ่ืนเสริม เชน่ การสวมแวน่ เพ่ือปรับ
ปริมาณแสงสีฟ้า  การใช้น�า้ตาเทียมช่วยเพ่ิม
ปริมาณความชุ่มชืน้ของดวงตาส�าหรับคนท่ีมีน�า้
หลอ่เลีย้งดวงตาน้อย

 ควรมีการบ�ารุงรักษาดวงตา ด้วยการท�าให้เกิด
ความชุม่ชืน้รอบบริเวณขอบตา เชน่ การประกบ
ด้วยแตงกวาหัน่เป็นชิน้บางๆ เพ่ือท�าให้ผิวหนงั
รอบบริเวณดวงตามีความยืดหยุน่มากย่ิงขึน้  จะ
ชว่ยท�าให้การตอบสนองของดวงตาท�าได้ดีขึน้

 ควรมีการบริหารกล้ามเนือ้ล้อมรอบดวงตา 
ด้วยการกลอกสายตาไปมา ขึน้ ลง ซ้าย ขวา 
เป็นเวลาประมาณ 10 นาทีตอ่วนั จะชว่ยสร้าง
กล้ามเนือ้บริเวณดวงตาให้มีความแข็งแรงและ
ยืดหยุน่มากย่ิงขึน้

 ควรให้อาหารเสริมส�าหรับดวงตาอยา่งเพียงพอ 
โดยเฉพาะวิตามินตา่งๆ  เชน่ วิตามินเอ ll e   
การรับประทานอาหารให้ครบ  หมู ่อยา่งเพียงพอ 
จะช่วยรักษาสมดลุ ระบบตา่งๆ รวมทัง้ อร์โมน
ท่ีมาหล่อเลี ย้งรอบดวงตา ผ่านระบบการ
หมนุเวียนของเลือด

 การดแูลตนเองให้มีความแข็งแรงอยูเ่สมอ ด้วย
การออกก�าลงักายอยูเ่ป็นประจ�า ครัง้ละประมาณ 
30 นาที อยา่งน้อย 3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ จะชว่ยลด
อตัราการเกิดโรคเสื่อมต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ดวงตา เช่น การเกิดโรคเบาหวานและโรคความ
ดนัโลหิตสงู  

การมองที่สมาร์ตโฟน
มากจนเกินไป จะท�าให้
เกิดแรงดันเส้นเลือดที่ 
ไปหล่อเลีย้งรอบดวงตา
สงูขึน้
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ส�าหรับTravel Tech Startup ของไทยยงัมีลูท่าง
การเติบโต แต่ต้องเลือกเจาะกลุ่มลูกค้าแบบ 
mass tourism อาจสร้างผลตอบแทนท่ีน้อยกวา่
ลกูค้าแบบ luxury travel ท่ีให้ความส�าคญักับ
การใช้จ่ายเพ่ือซือ้ประสบการณ์การท่องเท่ียว 
ท่ีเหนือกวา่ luxury travel เป็นเทรนด์การทอ่งเท่ียว 
ท่ีนา่จบัตามองด้วยมลูคา่การเตบิโตและคา่ใช้จา่ย
ต่อหวัท่ีสงูกว่า mass tourism รวมถึงแนวโน้ม
ความนิยมใช้จา่ยเพ่ือซือ้ประสบการณ์ท่ีเตบิโตสงู
กวา่การซือ้สนิค้าหรูหราเกือบ 2 เทา่

ปัจจบุนันกัท่องเท่ียวยโุรปและอเมริกาเป็นตลาด
หลกัของ luxury travel ในขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวจาก
จีนและอินเดียจะเป็นกลุม่ท่ีเตบิโตสงูและนา่จบัตา
มอง นอกจากนีน้กัทอ่งเท่ียวกลุม่ bluxury ซึง่เป็น
นกัทอ่งเท่ียวเชิงธรุกิจท่ีชอบทอ่งเท่ียวแบบหรูหรา 
ก็เป็นลกูค้าอีกกลุม่หนึง่ท่ีนา่สนใจเชน่กนั

ส�าหรับ Travel Tech ของไทยนัน้ อีไอซีมองว่า 
Travel Tech Startup ไทยควรสร้างธรุกิจท่ีเน้นการ
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือตอบสนองกบัความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละราย การเลือกสรรโรงแรมท่ีมี

TRAVEL TECH อกาส อง รุกจิ ย

ท วา โ ย    รัน ์ ั น์ ตั ณานน ์ 
ท า    SCB EIC 

   ปน 
 ประ ทตา รป การ ริการ  

 1) บริการค้นหาแหล่งท่องเท่ียว และช่วย 
  วางแผนในการทอ่งเท่ียว 
 2)  บริการค้นหาและจองตวัเคร่ืองบนิและท่ีพกั 
 3) บริการจองตัวท�ากิจกรรม เช่น สวนสนุก  
  กิจกรรมการแสดง และการเดินทางท่ีไม่ใช่ 
  เคร่ืองบนิ 
 4)  บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กด้านการท่องเท่ียว 
  โดยเ พาะ
 5)  บริการด้านการทอ่งเท่ียวอ่ืนๆ 

ท่ีผา่นมา Travel Tech มีการเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง
สะท้อนจากมลูค่าเงินลงทนุท่ีได้รับจากนกัลงทนุ
ทัว่โลก โดยข้อมลูจาก CB Insight พบวา่ในชว่งปี 
2013-201   เงินลงทนุในสตาร์ทอพักลุม่ดงักลา่ว
เพ่ิมขึน้ราว 53  ต่อปี จาก 0  ล้านดอลลาร์
สหรัฐ  เป็น 3, 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  นอกจาก
นี ้ การน�าบริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์ หรือถกูซือ้
กิจการ (M&A) ก็เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองเชน่กนั จาก 
11 ดีล ในปี 2013 เพ่ิมขึน้เป็น 20 ดีล ในชว่ง  
เดือนแรกของปี 201

น ก�ำลั น ับ ำ ำก ัว ลก ั น วำ ส�ำ ร อ รก

ล อ กำรร น ล นหน น อกำส ส�ำหรับ รก อ ย นหน น อ

อ ยวส�ำ ั อ อ ย

คณุภาพบริการสงู และมีความสวยงามท่ีสะท้อน
เสน่ห์ท้องถ่ิน ควบคู่กับการเสนอกิจกรรมท่ีน่า
สนใจ เช่น การนัง่รถไฟ Eastern and Oriental 
Express ท่ีตดิอนัดบัขบวนรถไฟท่ีดีท่ีสดุในโลก 25 
อนัดบัแรก การนัง่เรือยอร์ช หรือลอ่งเรือ (cruise) 
ใน ั่งอนัดามนั และอา่วไทย รวมถงึการน�าเสนอ
อาหารไทยในรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
   
อีไอซีมอง Startup ไทยมีโอกาสเติบโตในธุรกิจ 
TravelTech Startup โดยเ พาะอยา่งย่ิงในกลุม่ 
luxury travel โดยมุง่เน้นพฒันาแพลตฟอร์ม OTA 
ท่ีให้บริการออกแบบแพก็เกจการทอ่งเท่ียวเ พาะ
บคุคล (personalized vacations) แบบ exclusive 
เพ่ือสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวสุดพิเศษ  
ยกตัวอย่าง แพ็กเกจการท่องเท่ียวท่ีน�าเสนอ
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัศลิปะ วฒันธรรมท่ีนกัทอ่งเท่ียว
มีส่วนร่วม อาทิ การจ�าลองการทอผ้าไทยซึ่ง 
นกัทอ่งเท่ียวสามารถน�าผลงานของตนกลบัไปเป็น
ท่ีระลกึได้ หรือแพก็เกจ wellness tourism ท่ีมีการ
ผสมผสานวฒันธรรมไทยร่วมด้วย เช่น สปาท่ีใช้
สมนุไพรท้องถ่ิน ร่วมกบัการนวดเพ่ือผ่อนคลาย
แบบตอกเส้นซึ่งเป็นภูมิปัญญาพืน้บ้านล้านนา
เพ่ือชว่ยบรรเทาอาการออฟฟิศซนิโดรม เป็นต้น

ธุรกิจโรงแรมมีโอกาสตอ่ยอดธุรกิจโดยการลงทนุ
ใน Luxury Travel Tech Startup เพ่ือตอบโจทย์
ลกูค้าระดบับนมากขึน้ ด้วยการร่วมมือกบั Travel 
Tech Startup ท่ีมีความช�านาญด้านการออกแบบ 
ทริปเพ่ือเสนอประสบการณ์ทอ่งเท่ียวแบบหรูหรา
และสร้างเอกลักษณ์ให้กับโรงแรมอีกด้านหนึ่ง 
นอกจากนี ้ ยงัสามารถเจาะตลาดนักท่องเท่ียว
กลุม่ bluxury ซึง่เป็นนกัทอ่งเท่ียวเชิงธรุกิจท่ีชอบ
ทอ่งเท่ียวแบบหรูหรามีก�าลงัซือ้สงูแตไ่มมี่เวลาใน
การออกแบบการทอ่งเท่ียวด้วยตวัเอง   
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ท วา โ ย  รเม  พ ิ า
ท า  https://www.enterpriseitpro.net/5-app-virus-free

5แอพพลิเค ั่น
ดานความ ลอด ั บนมอถอ
กลับมาพบกนัอกีกบับทความดานความ ลอด ั ทางสารสนเท
รอที่เรี กกันวา อที น่ันแ ละครับ มาครังนีขอตามกระแส
มอถอกัน ะ นอ

ครัน้เม่ือปลายปี 0 คา่ยมือถือยกัษ์ให ่ตา่งขน
สมาร์ตโฟนเรือธงออกมาให้เลือกกันมากมาย ย่ิง
ท�าให้เราตา่งเห็นถึงตลาดท่ีเติบโตขึน้อย่างตอ่เน่ือง
ของอปุกรณ์ไอทีประเ ทโทรศพัท์สว่นบคุคล ซึง่ถกู
น�ามาใช้งานในด้านตา่งๆ อาทิ สือ่สาร สงัคมออนไลน์ 
ข้อความ อีเมล์ และ ท่ีส�าคั  คือ ธรุกรรมด้านการเงิน

ปัจจุบนัธนาคารหรือผู้ ให้บริการด้านการเงินต่างๆ 
ให้ความส�าคั กบัการท�าธุรกรรมการเงินผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์มากขึน้ แตก่ระนัน้ตวัเลขท่ีเติบโต

Trendy Tech

ขึน้ ไม่ว่าจะทัง้ธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น 
หรือ จ�านวนผู้ ใช้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ กลับสวนทางกับ
จ�านวนผู้ ใช้ท่ีให้ความส�าคั กบัความปลอด ยั ไม่
ว่าจะเป็นการจดัเก็บข้อมลูส�าคั  การก�าหนดรหสั
ผ่าน การจัดเก็บข้อมูลบตัรเครดิต รวมถึงการจัด
เก็บข้อมลูตา่งๆ

ปัจจุบันผู้ ใช้งานสมาร์ตโฟนยังคงตัง้ค�าถามถึง
ความจ�าเป็นส�าหรับการติดตัง้แอพพลิเคชั่นด้าน
ความปลอด ยับนสมาร์ตโฟน ขณะท่ีผู้ เช่ียวชา
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ด้านความปลอด ยันัน้ให้ความเหน็วา่ มีความ
จ�าเป็นอยา่งย่ิง  

วันนีผ้มจึงขอเสนอ แอพพลิเคชั่นด้านความ
ปลอด ยัทัง้ ั่ง r  และ S  อนัดบัแอพ
แอนติไวรัสน่าสนใจ ท่ีเปิดให้โหลดมาใช้ได้ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย ทัง้ ั่ งของแอนดรอยด์และ S 
ดงัตอ่ไปนี ้

 ส ยอ แอพแอน วรส รี
ง 
      

สุดยอดแอพยอดนิยมอนัดบัหนึ่งท่ีมีผู้ ใช้โหลด
มากถงึร้อยล้านครัง้ ด้วยศกัย าพในการป้องกนั
ไวรัสและมลัแวร์อย่างทรงพลงั พร้อมฟีเจอร์ท่ี
สแกนทกุสิง่ท่ีขวางหน้าบนอปุกรณ์

     
  

ให้การปกป้องแบบเรียลไทม์  สแกนอุปกรณ์  
ปกป้องความเป็นส่วนตวั และฟีเจอร์อ่ืนๆ อีก
มากมาย

    
ช่วยสแกนและก�าจดัไวรัสได้อย่างง่ายดาย ถือ
เป็นแอพหนึ่งท่ีให้การปกป้องแบบเรียลไทม์ได้
อยา่งแท้จริง แม้จะไมไ่ด้รับความนิยมสู้แอพเจ้าอ่ืน

   
ได้รับอันดับสูงมากจากการทดสอบโดย 

S  ตดิตอ่กนัมาหลายปี รวมทัง้ใช้งานได้งา่ย
และเสถียรสงู

   
ด้วยขนาดท่ีเล็กกะทดัรัดไม่เปลืองเมม จงึได้รับ
ความนิยมเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะอปุกรณ์รุ่น
เก่า โดยเน้นเร่ืองแอนตสิปายแวร์  แอนตมิลัแวร์  
และแอนตไิวรัส

 ส ยอ แอพแอน วรส รี
ง S
   

เดน่เร่ืองฟีเจอร์ในการลอ็ก าพและวิดีโอ  แบค็อพั  
รายช่ือผู้ ติดต่อ  ติดตามเม่ืออุปกรณ์สู หาย 
เป็นต้น

    
ชว่ยค้นหาไอโฟนเม่ือสู หาย  แบค็อพัและกู้ คืน
รายช่ือผู้ติดตอ่  รวมทัง้ฟีเจอร์ช่ือดงั S re  
สง่เสียงเตือนเม่ืออปุกรณ์สู หาย

      
แอพนีช้ว่ยปกป้องคณุในการทอ่งเวบ็ตลอดเวลา 
ด้วยการแจ้งเตือนเม่ือคุณเข้าถึงเว็บอันตราย  
รวมทัง้ส�ารองข้อมลูรายช่ือผู้ติดต่อเหมือนแอพ 
อ่ืนๆ ด้วย

   
ถือเป็นแอนติไวรัสฟรีช่ือดงัเจ้าแรกๆ ท่ีลงมาบกุ
ตลาดบนอปุกรณ์ S ซึง่มีฟีเจอร์วีพีเอ็นท่ีช่วย
ปกป้องการทอ่งเวบ็ผา่นไวไฟฟรี ายนอกด้วย

    
ได้รับการโหวตจากผู้ ใช้จ�านวนมากท่ีนอกจาก
คอยแบค็อพัและรักษาความปลอด ยัของข้อมลู
ส่วนตัวแล้ว ยังปกป้องผู้ ใช้จากไวไฟอันตราย
ได้ด้วย  
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e-Catalogue
Service

เพิ่ม ระสิท ิ าพ ุรกิ ดว ระบบ

การสร้างธุรกิจให้เติบโต ไม่ได้มีเพียงแค่การ
สร้างยอดขาย หรือการท�าการตลาดเทา่นัน้ การ
จดัการข้อมลูทางธรุกิจนบัเป็นความท้าทายอยา่ง
มากท่ีจะพาธุรกิจของคุณก้าวไปสู่เป้าหมายท่ี
ต้องการได้ แต่ความท้าทายมากกว่านัน้คือการ
วิเคราะห์ข้อมลูจากหลากหลายแหล่งข้อมลูท่ีมี
รูปแบบข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั ท�าให้จ�านวนข้อมลู
นัน้มีจ�านวนมาก วิเคราะห์ยาก ต้องใช้เวลาและ
ก�าลงัคน จนเป็นปัญหาท่ีนา่ปวดหวัของผู้บริหาร

แต่หากในธุรกิจ มีเคร่ืองมือการจดัหมวดหมู่ ท่ี
ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการซือ้ขายให้สะดวกและ
ง่ายขึน้ แถมยังเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุก
หน่วยงาน คณุพร้อมหรือยงั  ท่ีจะมาเร่ิมต้น
สร้างมาตรฐานให้ธุรกิจของคณุ ด้วยรหสัข้อมลู
สนิค้าท่ีเป็นมาตรฐานสากลอยา่งรหสั UNSPSC 

ท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากล ตวัเลขท่ีช่วย
ท�าหน้าท่ีแบง่หมวดหมู่สินค้า เม่ือน�าไปก�าหนด
กบัสินค้าในธุรกิจ คณุก็สามารถจดัหมวดหมูไ่ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นมาตรฐานเดียวกนักบั
หนว่ยงานอ่ืน ทกุการค้นหาข้อมลูสนิค้า สามารถ
ท�าได้งา่ยๆ เพียงป้อนช่ือสนิค้า สนิค้าท่ีคณุค้นหา
จะโชว์ขึน้มาเป็นหมวดหมูท่นัที 

นอกจากนีร้หัส UNSPSC  ยังถูกน�าไปใช้
ประโยชน์ขึน้ อีกขัน้  ด้วยการพัฒนาระบบ  
e-Catalogue Service ส�าหรับผู้ ประกอบ
การ ตัดปัญหาซ�า้ซากวุ่นวายเร่ืองการจัดการ
ข้อมูลสินค้ากับคู่ค้าแต่ละราย จากเดิมท่ีปกติ
คู่ค้าแต่ละบริษัทหรือองค์กร จะต้องมีการแลก
เปลี่ยนข้อมูลสินค้าในรูปแบบไฟล์ท่ีแตกต่าง
กนั ระบบ e-Catalogue Service มีฟังก์ชัน่การ 

บนัทกึข้อมลูตามหมวดหมู ่UNSPSC  และสร้าง 
แค็ตตาล็อกสินค้า ท่ีช่วยในการเช่ือมโยงข้อมลู
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และลดการเสียโอกาส
ทางธุรกิจ ด้วยการสร้างแคต็ตาลอ็กสนิค้าเพียง
ครัง้เดียว แต่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของคู่ค้าได้ทุกราย หมดปัญหาท�างานซ�า้ซ้อน 
ลดความยุ่งยาก รวมถึงปริมาณงานในการจดั
ท�าข้อมลู ลดโอกาสเกิดความผิดพลาด สง่ผลดี
โดยตรงตอ่ต้นทนุ และสามารถน�าข้อมลูการขาย
ไปวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการด�าเนินงานของธรุกิจ
ให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้
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UNSPSC (United Nations Standard Products 
and Service Code) เป็นรหสัระบหุมวดหมูส่นิค้า
และบริการท่ีมีการใช้งานกนัอย่างแพร่หลายทัง้
ในภาครัฐและเอกชน

ทา ยา ร นิ า กปล ปล นิ า
ใน ปัจจุบัน มี เทคโนโล ยี ท่ีทันสมัย เ กิดขึ น้
มากมาย ท�าให้การผลติสนิค้าลอกเลยีนแบบนัน้ 
สามารถท�าได้งา่ยและแนบเนียนมากขึน้ ปลอม
สินค้า เคร่ืองหมายการค้า ลกัลอบใช้หมายเลข
บาร์โค้ด จนบางครัง้เราไม่สามารถแยกได้
เลยว่าสินค้าใดเป็นของจริง สินค้าใดเป็นของ
ปลอมกนัแน่ และคงป ิเสธไม่ได้ว่าปัญหาการ
ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของสนิค้าปลอมเป็น 
ผลร้ายและสร้างความเสียหายต่อผู้ ประกอบ
การ เจ้าของสินค้า ไปจนถึงภาพรวมเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ยอดขายลดลง หรือไมส่ามารถไป
ขายในสถานท่ีแหง่นัน้ เน่ืองจาก สนิค้าปลอมได้
ถกูน�าไปขายก่อนแล้ว อีกทัง้ของปลอม มกัจะมี
ราคาถกูกว่า คณุภาพด้อยกว่า ท�าให้มีผลกระ
ทบกบัสนิค้าจริงมากมาย

ระบบท่ีนิยมน�ามาใช้ป้องกันการปลอมแปลง
สินค้าในปัจจุบนั มีมากมายหลายระบบ อาจ
เป็นสติกเกอร์ท่ีมีการพิมพ์ภาพซ้อนกนัหลายชัน้
ด้วยเทคนิคพิเศษ ท�าให้มีลกัษณะเป็นสามมิตซิึง่
สามารถน�าไปติดบนผลิตภณัฑ์หรือบรรจภุณัฑ์

 2. สมคัรสมาชิกสถาบนัรหสัสากล เพ่ือได้สทิธิ 

  ในการใช้เลขหมายมาตรฐานระบบสากล 
  อยา่งถกูต้อง
 3. ส�ารวจตลาดอย่างสม�่าเสมอ สงัเกตความ 
  ผิดปกติของยอดขาย จ�านวนลกูค้า 
 4. เม่ือพบว่ามีผู้ ปลอมแปลงสินค้าให้แจ้ง 
  ความด�าเนินคดีทนัที
 5. ติดต่อมายังหน่วยงานท่ีจดลิขสิทธิต่างๆ  

  และสถาบันรหัสสากล เพ่ือขอหลักฐาน 
  การเป็นเจ้าของสนิค้าท่ีแท้จริง น�าไปแสดง 
  ตอ่เจ้าพนกังานเพ่ือด�าเนินคดีตอ่ไป  

กละ ิ ทร ย์ ินทา ป า 
ยา กิ ยก าย า าร ุ ร ุ

า ล ิ ติ  ท าน าชิก 
ทร

เพ่ือให้ผู้บริโภคทราบวา่เป็นสนิค้าแท้ หรือระบบ 
R Code ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ี 

แพร่หลายในปัจจบุนั 
 
สถาบันรหัสสากล ได้รับการร้องเรียนในเร่ือง 
การปลอมแปลงสินค้า ตราสัญลักษณ์ และ
ลักลอบใช้หมายเลขบาร์โ ค้ดโดยไม่ไ ด้ รับ 
อนุญาตจากหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีเป็นนาย
ทะเบียนบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล ซึง่กรณี
ดงักลา่ว ผู้ท�าการลกัลอบหรือปลอมแปลงจะต้อง
ถกูด�าเนินคดีจนถงึท่ีสดุ

ดงันัน้เพ่ือปกป้องสทิธิในความเป็นเจ้าของสนิค้า
ท่ีแท้จริง ผู้ประกอบการควรด�าเนินการ เพ่ือการ
คุ้มครองสทิธิทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ประกอบ
การ ผู้ผลติ ผู้จ�าหนา่ยสนิค้า หรือผู้ให้บริการตา่งๆ  
ท่ีใช้แบรนด์ หรือตราสญัลกัษณ์กับสินค้าหรือ
บริการของตน เจ้าของสินค้าจะต้องด�าเนินการ
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ลขิสทิธิและสทิธิ
บตัร เพ่ือให้ท่านได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตาม
ก หมาย อีกทัง้ป้องกนัผู้ อ่ืนลอกเลยีนหรือปลอม
แปลง จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ 
ควรด�าเนินการดงันี ้

 1. จดลิขสิทธิ ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสินค้า และ 

  ตราสนิค้า (โลโก้) ให้ได้รับการรับรองอยา่ง 
  ถกูต้อง
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