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ก่อนอ่ืนต้องกราบขออภยัท่ี GS1 ประจ�าปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 
3 ท่ีมีก�าหนดออกในเดือนกันยายน 2559 นัน้ออกล่าช้า 
กวา่ก�าหนด ท�าให้หลายคนสงสยัวา่ หนงัสอืฉบบัเดือนกนัยายน 
มีหน้าปกขาว-ด�า ได้อย่างไร ขอใช้พืน้ท่ีชีแ้จงครับว่า เป็น
เพราะหนงัสือออกลา่ช้านัน่เอง ซึง่ทีมงานก�าลงัปรับให้เร็วขึน้
ในฉบบันีค้รับ

ส�าหรับภาคเศรษฐกิจและภาคธรุกิจไทยนัน้ ปัจจบุนัก�าลงั
ถกูขบัเคลื่อนภายใต้แนวทางของ Thailand 4.0 ซึง่เป็นการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ฐานนวตักรรม เพ่ือสร้าง S Curve 
ใหม่ให้กบัประเทศเพ่ือยกระดบัประเทศไทยจากประเทศท่ีมี 
รายได้ปานกลางไปสูป่ระเทศท่ีมีรายได้สงู 

การจะก้าวไปถึงจุดนัน้ได้ภาคธุรกิจจ�าเป็นจะต้อง 
มีการปรับตวัเพ่ือน�าเทคโนโลยีมาใช้งานอยา่งเข้มข้น ซึง่หนึง่
ในนัน้คือ เร่ืองของการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างมี
ประสทิธิภาพ หรือ Supply Chain Management

EDITOR’S TALK

ประวิทย์  โชติปรายนกุล
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันรหัสสำกล

BOARD OF CONSULTANT
รายชื่อคณะที่ปรึกษา • ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ • ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิต • นายไพโรจน์ เกษแม่นกิจ • คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

TEAMWORK
บรรณาธิการ • ประวิทย์  โชติปรายนกุล
กองบรรณาธิการ • วันรัตน์ ยอดนิล • เปรมฤดี คุณณา • การัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย • มยุรินทร์ เพชรชัด • อุบลรัตน์ ทองในธรรม • จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ • ภัณฑิรา ธีระสานต์ • อวิกา พอกเพิ่มดี 
• วิลาวัณย์ กิจนิเทศ • เมธินี วรรลยางกูร • นวลพรรณ ลิ้มเจริญ • ปทิตตา คิมประโคน • กรกมล โภคทรัพย์มงคล • พัชรียา เย็นจิตต์ • พิมพ์พร หลักเพ็ชร์ • ชนัฏนันท์ รัตนเอกวาที • พราภา ร่มโพธิ์ทอง 
• สุดาทิพย์ วรเนติโพธิ์ • วรเมธ โพธิ์ข�า

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์โดย บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

ปัจจบุนัเทคโนโลยีในการบริหารจดัการซพัพลายเชน
ก้าวหน้าไปมาก ทัง้ระบบการติดตามกระบวนการของ 
ซัพพลายเชนด้วย RFID และ Barcode หรือ ระบบ 
การตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยสร้างความ 
มั่นใจให้กับผู้ บริโภคได้ว่า ได้รับสินค้าและบริการท่ีมี 
คุณค่าจากแหล่งผลิตและตลอดทัง้ซพัพลายเชน 

เทคโนโลยีดงักลา่วนอกจากจะช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการท�างานแล้ว เทคโนโลยีดงักล่าวยงัช่วยลดต้นทุน 
ให้กบัธรุกิจได้อีกด้วย และในปัจจจบุนัการลงทนุเทคโนโลยี
หลายอย่างไม่ต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่เหมือนก่อน 
แต่สามารถเลือกใช้เป็นบริการและจ่ายค่าใช้งานเป็น 
รายเดือนหรือรายปีได้ ธุรกิจจึงสามารถประหยัดทัง้ 
เงินลงทนุ ลดต้นทนุ และเพ่ิมประสทิธิภาพไปพร้อมกนั

เร่ืองราวท่ีน่าสนใจเหล่านีมี้อยู่ในฉบับครับ หรือ 
จะติดตอ่ท่ี GS1 เพ่ือขอค�าปรึกษาในด้านเหลา่นีโ้ดยตรง 
“ผู้ประกอบการยคุใหม ่ต้องรู้จกัเลือกใช้ดจิิทลั” ครับ 

ผู้ประกอบการยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
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THE 15th ECR ASIA PACIFIC 2016 
CONFERENCE AND EXHIBITION 2016: 

“Winning through Collaboration”
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The recent 15th Efficient Consumer Response (ECR) 
Asia-Pacific conference in Bangkok featured industry 
leaders, providing insightful perspectives on the dynamic 
consumer driven retailing environment across the region.

In this article, we pull out the key topics discussed at the 
event and what it means for your business.
The event featured heavily on how to create a great  
shopping experience, plus highlighted the growing  
importance that digital innovation will have on the consumer 
goods industry, with Asia at the forefront of this change. 

CREATING A GREAT SHOPPING EXPERIENCE
A key message from the conference was that consumers  
have more choices than ever before, however the  
fundamentals of retailing have not changed. Retailers and 
suppliers want to deliver a great experience for shoppers 
every time they shop.
“Retail hasn’t changed. It is about connecting people 
and products.” Nigel Jones International Operations 
Director, Tesco

NEW REALITY: ONLINE ALL THE TIME
With internet penetration being driven by smartphones in 
Asia, retailers and manufacturers now have multiple ways 
to engage with shoppers. Understanding the ‘new’ path to 
purchase is essential for an effective multichannel strategy.

จากงาน Efficient Consumer Response (ECR) Asia-Pacific 
Conference and Exhibition ครัง้ท่ี 15 ทีจ่ดัขึน้ในระหว่างวันท่ี 
20-22 กันยายน 2559 ทีผ่่านมา ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ 
ในการจดังานครัง้น้ี มกีารน�าเสนอความหลากหลายข้อมลูจาก 
บริษัทชั้นน�าในแวดวงอุตสาหกรรม ท้ังมุมมองภายในที่มี
อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคเป็นตัวขับเคลื่อน 
ส่ิงแวดล้อมทางการค้าปลกีระดับภูมภิาค

บทความนีไ้ด้รวบรวมข้อมลูท่ีเป็นเน้ือหาหลกัจากงานสัมมนาใน
หวัข้อทีม่ปีระโยชน์ต่อแวดวงธุรกิจ

ในงานสมัมนานีม้กีารรวบรวมข้อมลูส�าคญัหลายอย่างในการ
สร้างประสบการณ์การชอปป้ิงท่ีด ีรวมทัง้เน้นการดงึจดุส�าคญัของ 
การเตบิโตท่ีนวัตกรรมดจิติอลจะมใีนแวดวงอตุสาหกรรมสนิค้า
อปุโภคบริโภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงเอเชยีอยู่ในระดบัแนวหน้า 

เปิดประสบการณ์ยอดเยี่ยมในตลาดการชอปปิ้ง
ใจความส�าคัญจากงานสัมมนา คือ ผู ้บริโภคมีทางเลือก 
หลากหลายมากข้ึนกว่าเดิม โดยยังยืนตามหลักปัจจัย 
พ้ืนฐานของการค้าปลีก ผูผ้ลติและผูค้้าปลกีต้องให้ผูซ้ือ้รบัรูถึ้ง
ประสบการณ์อันยอดเย่ียมทุกครั้งที่มีการจับจ่ายใช้สอย

“การคา้ปลีกไม่ใช่เร่ืองของการเปลีย่นแปลง แต่เป็นเร่ืองของ 
ช่องทางการเชื่อมโยงผู้คนกับผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกัน” 
Nigel Jones ผู้อ�ำนวยกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงประเทศ 
(International Operations Director, Tesco)

น�าเสนอข้อเท็จจริงใหม่: 
ประสบการณ์การขายแบบ Online All The Time
เมือ่จ�านวนผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ตในเอเชยีเพ่ิมขึน้ตามการเตบิโตของ 
ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน ธุรกิจค้าปลีกและผู้ผลิตมีเส้นทางที่ 
หลากหลายมากขึน้ในการเชือ่มโยงไปถึงผูซ้ือ้ เป็นการเปิดมติใิหม่ 
เชิงกลยุทธ์ ท่ีทรงประสิทธิภาพของความหลากหลายของ 
ช่องทางการซือ้-ขาย ทีไ่ม่ซ�า้รปูแบบเดิม

อาเซียน – การเชื่อมต่อและเชื่อมโยงตลอดเวลา
56% ซือ้สนิค้าบางอย่างบนโลกออนไลน์
55% ซือ้สนิค้าโดยเชือ่มต่อผ่านสมาร์ทโฟนในช่วงท่ีผ่านมา
51% ผูบ้ริโภคในเมอืงมบีญัช ีSocial Media
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ASEAN – ALWAYS CONNECTED
ALWAYS ENGAGING
56% Bought something online
55% Bought a product via their mobile phone 
   in the past month
51% Urban consumers that have a social media account

THE FUTURE WILL BE ABOUT 
‘DEMAND SENSING’
In the future, businesses will know what shoppers want 
even before they do. Using data, companies are starting 
to create highly customised offers that influence shoppers  
decisions at the right moment, the right price and in the 
right channel.

อนาคตที่ก้าวสู่ “Demand Sensing” 
(การตระหนักรู้ความต้องการของตลาด)
ภาพของธุรกิจในโลกอนาคตสามารถหย่ังรูค้วามต้องการของ 
ผู้ซื้อก่อนเจ้าตัวเสียอีก โดยอาศัยระบบฐานข้อมูลเพื่อน�าส่ง 
ข้อเสนอท่ีเหมาะกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคน 
เพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจอย่างถูกต้องตามจังหวะเวลาที่ 
ควรซือ้ ถูกต้องตามราคาท่ีต้องการซือ้ และถูกต้องในช่องทาง 
ที่ต้องการเลือกซื้อ

Accenture ได้น�าเสนอรูปแบบส่วนบุคคล 4-R 
Recognize (ตระหนักรับรู้)
การระบปุระเภทลกูค้า จากฐานข้อมลู CRM ความจงรักภกัด ี
ต่อแบรนด์สินค้า ข้อมูลสถานะทางการเงิน เครื่องมือ หรือ 
อปุกรณ์ช่องทางการสือ่สาร หรือช่องทางอืน่ๆ ท่ีลกูค้าใช้

Remember (ควำมทรงจ�ำ)
รู้ประวัติลูกค้าของท่าน  ไม่เพียงแค่รู้จักลูกค้า แต่ต้องรู้ลึก 
ไปถึงว่าลูกค้าซื้อและบริโภคอะไร และท�าไมลูกค้าถึง 
เลือกซื้อสินค้าชิ้นนั้น หรือแบรนด์นั้น

Relevance (ควำมสัมพนัธ์กัน)
บริบทส่วนบุคคลพ้ืนฐานของประสบการณ์ดิจิทัลบนปัจจัย 
ที่ส�าคัญ คือ เขาเป็นใคร ที่ไหน ในช่วงเวลาใด

Recommend (ข้อแนะน�ำ)
การเข้าถึงบริบทของบุคคลด้วยการตลาดท่ีถูกต้อง เช่น 
การน�าเสนอ เนื้อหาหรือแนวคิดของผลิตภัณฑ์ ซึ่ ง 
เก่ียวเน่ืองกับการกระท�า ความพึงพอใจ หรอืความสนใจ

หกแนวโน้มที่ขับเคลื่อนโลกดิจิทัล
Mobile 1st มอิีทธิพลต่อความคิด
Seamless เชือ่มโยงทุกช่องทางการสือ่สาร
Disruptors ขบัเคลือ่นสูต่ลาดการแข่งขนั
Subscriptions สร้างความภกัดีกับลกูค้า
Marketplaces เชือ่มต่อธุรกิจในวงกว้าง
E-payment  อนาคตสงัคมไร้ระบบเงินสด

“Winning through Collaboration” ด้วยความร่วมมอืระหว่างกัน 
เราได้มาถึงจดุเปลีย่นในการสร้างความเตบิโตในแวดวงธุรกิจที่ 
ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแบ่งปันและ 
แลกเปลีย่นในงานครัง้น้ี เราคาดหวังว่าความร่วมมอืจะก�าจดั
รอยต่อทางธุรกิจและเปิดกว้างช่องทางการสือ่สารในทุกรูปแบบ 
การด�ารงอยู่ การเรียนรู ้และการแบ่งปัน เป็นหนทางอนัยิง่ใหญ่
ในการสร้างมลูค่าทางธุรกิจเสมอมา  

SIX TRENDS DRIVING THE DIGITAL FUTURE
Mobile 1st   A MUST HAVE MENTALITY
Seamless  ACROSS ALL CHANNELS
Distributors   DRIVING COMPETITIVE EDGE
Subscriptions  LOCKING IN LOYALTY
Marketplaces  WIDENING NETWORKS
E-Payment  CASHLESS FUTURE

With “Winning through Collaboration”, we have come 
to the point of contribution at all site to make a business 
growing by sharing and exchange on the ECR event. We 
expect more collaborative will seamless our business 
world to make is wider connection in every channel of 
communication. Live, learn and share will always create 
the grate value for business world.

For more information, please visit: 
https://www.ecrthailand.com/ecrap/post-event/  
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MARSH HOLDS PLACE 
OF HONOR IN HISTORY OF 

GS1 BARCODE
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วันที่ 26 มิถุนายน 2557 
ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียม 
จากพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าในคลัง
สนิค้า ไปจนถึงร้านค้าปลกีตลอดซพัพลายเชน หรือแม้กระท่ัง
ลกูค้าทีม่าซือ้สนิค้าทกุคน ต่างเคยได้ยินเสยีงป๊ิบในการสแกน
บาร์โค้ดของ GS1 อันแสนคุ้นเคยเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า  
5 พันล้านครัง้ต่อวันท่ัวโลก แต่ดเูหมอืนพวกเขาไม่เคยทราบ
เลยว่า เสียงการสแกนบาร์โค้ดแต่ละครั้งนั้น มีความหมาย 
สือ่ไปถึงเหตกุารณ์ส�าคัญในอดีต น่ันก็คือ ครัง้แรกของวธีิการ 
สบืย้อนกลบัโดยมาตรฐานสากล GS1 

ณ วันนี ้เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว นับต้ังแต่มกีารสแกนบาร์โค้ด
สนิค้าครัง้แรกบนโลกทีอ่ยู่ภายใต้มาตรฐานสากล GS1 (ซึง่อดตี
เป็นบาร์โค้ดรปูแบบ UPC)

ในวันท่ี 26 มถุินายน 2517 Sharon Buchanan เป็นพนกังาน
แคชเชียร์คนแรกที่ได้สแกนบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ที่

Brussels, Belgium, June 26, 2014 
From warehouse loading docks to small retail shops, 
workers engaged in the global supply chain and shoppers 
worldwide will hear the familiar beep of the GS1 barcode 
as many as 5 billion times today. It’s likely, though, that 
none of them will realize that each of those beeps marks 
a historic milestone in the life of the first tracking and  
traceability solution in the GS1 System of Standards. 

Today is the 40th anniversary of the first product to be 
scanned with a GS1 barcode (formerly UPC code). 

Forty years ago, on June 26, 1974, Sharon Buchanan 
was the first cashier to scan a GS1 barcode at a Marsh 
Supermarket in Troy, Ohio (USA) and Clyde Dawson, 
director of research and development for Marsh became 
the first person to purchase a product with a price labeled 
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ห้างขายปลีก Marsh ในรัฐโอไฮโอ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา และ Clyde 
Dawson ผูบ้รหิารแผนกวิจยัและ
พัฒนาของ ห้างขายปลกี Marsh 
เป็นลูกค้าคนแรกท่ีได้ซื้อสินค้า
ชิน้นัน้ไป ซึง่ก็คือหมากฝรัง่ย่ีห้อ 
Wrigley รส Juicy Fruit มลูค่า 
67 เซนต์

Miguel Lopera ประธานและ CEO 
ของ GS1 ซึง่เป็นองค์กรทีเ่ป็นกลาง และ
ไม่แสวงหาผลก�าไร และมีประเทศสมาชิก
กว่า 110 ประเทศท่ัวโลกท่ีดูแลการจดัสรรบาร์โค้ด
ทีม่กีารใช้งานอย่างแพร่หลาย ได้กล่าวว่า “ลองนกึดวู่าหากไม่มี
บาร์โค้ด จะมคีนเข้าควิรอจ่ายเงนิค่าสนิค้าที่จดุช�าระเงนิยาว
ขนาดไหน ลกูค้าที่ต้องรอควิเหล่านั้นจะอารมณ์เสยีขนาดไหน  
แค่เพียงนึกว่าหากวันหนึ่งเครื่องสแกนบาร์โค้ดของห้างไหน 
ไม่ท�างาน และแคชเชยีร์จ�าเป็นต้องคย์ีข้อมลูสนิค้าเองทกุครั้ง
ที่มกีารซื้อสนิค้า ในมมุมองทางธรุกจิแล้ว ลองนกึดวู่าบาร์โค้ด
ได้ช่วยให้ผูผ้ลติรายเลก็ๆ ในอนิเดยีได้จ�าหน่ายสนิค้าของเขา
ไปที่ใดกไ็ด้ทั่วโลกโดยการสแกนบาร์โค้ด ไม่ว่าประเทศนั้นๆ 
จะสื่อสารกนัโดยภาษาอะไรกต็าม” 

Tom O’Boyle ซึง่เป็นประธานของห้าง Marsh กล่าวว่า “ตั้งแต่
ต้นปี 2473 ห้าง Marsh ได้เป็นแนวหน้าในการเปลี่ยนแปลง 
และมกีารเตบิโตในอตุสาหกรรมขายปลกี ห้างร้านของเราใน
รฐัโอไฮโออยูใ่กล้บรษิทั NCR ซึ่งเป็นบรษิทัที่จ�าหน่ายสนิค้า
และบรกิารฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ ซึ่งขณะนั้น
ได้ท�าการศกึษาเกี่ยวกบัการสแกนและพฒันาสิ่งอ�านวยความ
สะดวกอยู ่ โดยห้าง Marsh ได้ร่วมงานกบั NCR, IBM และ 
Spectra Physics อย่างใกล้ชดิเพื่อน�าแนวคดิจากการศกึษามา 
ท�าให้บรรลุผล ซึ่งเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ 
เหตกุารณ์เลก็ๆ ที่เกดิขึ้นที่รฐัโอไฮโอนั้น จะกลายเป็นนวตักรรม
ทางเทคโนโลยทีี่เข้าถงึภาคธรุกจิทั้งหมดบนโลกใบนี้”

Tim Smucker ประธานกรรมการบริหารแห่ง The J.M. 
Smucker Company และรองประธาน, ประธานกรรมการ
บรหิารอาวุโสแห่ง GS1 กล่าวว่า  “ลองนกึดูว่าในวนัๆ หนึ่งนั้น 
มกีารสแกนสนิค้า ณ จดุช�าระเงนิเกดิขึ้นกี่ครั้ง” “เป็นพนัๆ ล้าน
ครั้ง ซึ่งมผีลกระทบต่อทกุชวีติ และพฒันามลูค่าในการจบัจ่าย 
ผมไม่คดิว่าจะมสีิ่งไหนที่ส่งผลต่อการอ�านวยความสะดวกทาง
ธรุกจิในโลกนี้ไปมากกว่าบาร์โค้ด”

บาร์โค้ดเป็นสิง่ท่ีเป็นท่ีรูจ้กั และเป็นท่ีจดจ�ามากท่ีสดุในระบบ
มาตรฐานของ GS1 อกีท้ังเป็นระบบมาตรฐานของซพัพลายเชน 

on the package. That item was a 
10-pack of Wrigley’s Juicy Fruit 
gum that cost 67 cents. 

“Imagine if there was no 
 barcode,” said Miguel Lopera,  
President and CEO of GS1, 

a neutral, global not-for-profit 
organisation based in Brussels,  

Belgium with member organisations  
in more than 110 countries that  

oversees most of the barcodes used in 
the world today. “Can you imagine the lines at 

the checkouts? Can you imagine how frustrated consumers  
would be? Just imagine what it would be like one day at a 
hyper market, a supermarket, if one day the scanner didn’t 
work and checkout clerks had to manually punch in the barcode 
on every item. From a business perspective, imagine how the 
barcode enables a little manufacturer in India to sell his product 
any place in the world because the label can be read in any 
country in any language.” 

“Since its beginnings in the 1930s, Marsh has been on the 
forefront of change and growth in the supermarket industry,” 
said Tom O’Boyle, CEO and President of Marsh  
Supermarkets. “Our store in Ohio was near the NCR scan 
study and development facility and we worked closely together 
with them, IBM and Spectra Physics to bring the idea to 
fruition. It seems quite unbelievable that a single event in 
Troy, Ohio could launch a technological revolution that touches 
businesses of all kinds around the world.” 

“You think of how many scans are going through the 
checkout counter every day,” said Tim Smucker, Chairman  
of the Board of The J.M. Smucker Company and Vice 
Chairman and Chairman Emeritus of the GS1 Management  
Board. “It’s in the billions. That touches everybody’s life 
and improves the value of the shopping experience. I don’t 
think anything has had a greater impact on facilitating  
commerce around the world than the barcode.” 

Barcodes are the most well known and universally  
recognized part of the GS1 System of Standards, the most 
widely used supply chain standards system in the world.  
The system is based on global standards and solutions to 
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ทีม่กีารใช้งานอย่างแพร่หลายมากท่ีสดุในโลก ระบบน้ีได้ถูก
พัฒนาโดย GS1 ซึง่คิดค้นขึน้มาโดยองิมาตรฐานสากล เพ่ือ
พัฒนาประสทิธิภาพและมคีวามชดัเจนในระบบซพัพลายเชน 
และดมีานด์เชน ระหว่างภาคธุรกิจท่ัวโลก วิธีการสืบย้อนกลบั 
ของ GS1 จะท�าให้บริษัทต่างๆ ทั่วโลกระบุตัวตนของสิ่งที่ 
จบัต้องได้ ยกตวัอย่างเช่น ชนดิของสนิค้าและบรกิาร สนิทรพัย์ 
หน่วยการขนส่ง จ�านวนสินค้าที่ขนส่งทางเรือ สถานที่ และ
สิง่อืน่ๆ ทีจ่บัต้องไม่ได้ เช่น ความร่วมมอื หรอืความสมัพันธ์ 
ในการให้บรกิารระหว่างผูผ้ลติและผูร้บั

เมื่อระบบการระบุตัวตนของสินค้าท่ีทรงประสิทธิภาพนั้นได้
ถูกรวมกับบาร์โค้ดในระบบมาตรฐานสากล GS1 และวิธีการ
ต่างๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานสากล GS1 บรษิทัซึง่เป็นคู่แข่งกัน 
จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของสิ่งของทั้งที่จับต้องได้ หรือ 
จบัต้องไม่ได้ หรอืแม้กระท่ังข้อมลูทีเ่ป็นทีต้่องการในซพัพลายเชน 
หากเกิดการเชือ่มโยงแล้ว ก็ถือได้ว่า GS1 ประสบความส�าเร็จ
ในการสร้างโลกธุรกิจให้เป็นอันหนึง่อนัเดียวกัน

“นี่เป็นอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างพิเศษในธุรกิจค้าปลีก”  
Lopera กล่าว “และเมื่อผมมองไปยังอนาคต ความฝัน 
ของผม คือ สิ่งนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายๆ ภาคส่วน  
เพราะเราสามารถเพิ่มมาตรฐานที่เป็นสากลไปยงัภาคส่วนไหน
กไ็ด้ และทกุคน ทกุบรษิทั ทกุสงัคม หรอืแม้กระทั่งผู้บรโิภค  
จะได้รบัผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้”

“กระบวนการน�าสังคมต่างๆ เข้ามาอยู่ร่วมกัน และการน�า 
วธิกีารหรอืมลูค่าต่างๆ ที่สามารถสร้างร่วมกนัได้เป็นสิ่งเลก็น้อย 
หากมคีวามส�าคญัเทยีบเท่ากบัการหาวธิกีารแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ด้วยตัวพวกเขาเอง” Smucker กล่าว “และกระบวนการนี้
จะเป็นเหมอืนวฒันธรรมขององค์กร GS1 ซึ่งสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในเรื่องของอาหาร เนื่องจากกระบวนการนี้จะ
สามารถเพิ่มความปลอดภัยด้านอาหารโดยความโปร่งใส 
ชดัเจน และกระบวนการสบืย้อนกลบั การจ�ากดัความสูญเปล่า
ในอตุสาหกรรมอาหารนั้นเป็นความคุม้ค่าอย่างมากต่อบรษิทั
ของเรา รวมไปถงึทั้งภาคอตุสาหกรรมโดยทั่วไป การแก้ปัญหา
ความสญูเปล่าทางด้านอาหารนั้นจะส่งผลประโยชน์อย่างมาก
ส�าหรบัโลกใบนี้ รวมไปถงึมนษุยชาตใินอนาคต”  

improve the efficiency and visibility of supply and demand 
chains globally and across sectors and was designed 
and implemented by GS1. GS1 tracking and tracing 
solutions allow companies worldwide to uniquely identify 
their physical things, such as trade items (products and  
services), assets, logistic units, shipments, physical  
locations, and logical things like a corporation or a service 
relationship between provider and recipient. 

When this powerful identification system is combined 
with the GS1 barcode and other solutions in the GS1 
System of Standards, companies, including those that  
compete against each other, are able to make a  
connection between these physical or logical things and 
the information the supply chain needs about them. When 
that connection is made, GS1 has accomplished its goal 
of creating one world of global commerce. 

“This is something that is quite unique to the retail sector,” 
said Lopera. “And when I look at the future, my dream 
is that this can happen in many other sectors because we 
can add a standard, our global standard, to any sector. And 
everybody, the companies, the communities, the consumer, 
can benefit from that.” 

“The process of bringing communities together and 
finding shared values and solutions is every bit as  
important as the solutions themselves,” said Smucker. 
“And that process is the culture of the GS1 organisation.  
The process is applied to food because it provides  
transparency and traceability that enhance food safety 
and food security. Saving waste in the food industry is 
tremendously valuable to our company and to the industry 
in general. Solving the problems that lead to food waste 
will have a huge benefit for the future of the world and 
mankind.”  
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สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรม 
แหง่ประเทศไทย ได้ก�าหนดจดังาน “ประชมุ
สามญัใหญ่ประจ�าปี 2559 สถาบนัรหสั
สากล สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย” 
ขึน้ เม่ือวนัศกุร์ท่ี 2 กนัยายน 2559 ณ ห้อง
แกรนด์ 201 – 203 ศนูย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค โดยช่วงแรกเป็นการ 
ด�าเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
2559 ของสถาบันรหัสสากล รายงาน 
ผลการด�าเนินการประจ�าปี 2559 และ
แผนการด�าเนินงานประจ�าปี 2560 

หลังจากนัน้ ทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติ
จาก ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษา 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร เป็นประธานกลา่วเปิดงาน 
และแสดงปาฐกถาหัว ข้อ  “ส่ง เส ริม 
ผู้ประกอบการไทย ก้าวไกลสูส่ากล” ในชว่งท่ี  
2 โดยมี คุณเจน น�าชัยศริิ ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์
ของงาน นอกจากนีย้ังได้รับเกียรติจาก
วิทยากรช่ือดงัจากหลายๆ หน่วยงานมา
ร่วมบรรยายในแตล่ะหวัข้อ 

“ท�ำตลำดออนไลน์อย่ำงไร โดนใจคนซ้ือ”
โดย คุณภำวุธ พงษ์วิทยภำนุ กรรมกำร
ผู้จัดกำรบริษัท ตลำดดอทคอม
ปัจจุบัน  ค่า เฉลี่ยของประชากรท่ีใ ช้
อินเตอร์เน็ต คิดเป็น 46 เปอร์เซ็นต์
ของประชากรทัง้โลก ส่วนค่าเฉลี่ยของ
ประชากรในประเทศไทยอยู่ท่ีมากกว่า 
50 เปอร์เซน็ต์ ย่ิงไปกวา่นัน้ คา่เฉลี่ยของ
ประชากรท่ีใช้อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ 
มือถือ คดิเป็น 39 เปอร์เซน็ต์ และประชากร
ในประเทศไทยอยู่ท่ี 45 เปอร์เซ็นต์ จะ
เห็นได้ว่าการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต 

สถาบันรหัสสากล 
จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559  พร้อมเสริม
ความรู้ให้สมาชิกเพื่อยกระดับเวทีการค้าสู่สากล

Scoop Hil ight

ในประเทศไทยมีโอกาสเปิดกว้างเน่ืองจาก
ค่าเฉลี่ยของผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตท่ีสูงกว่า 
คา่เฉลี่ยของกลุม่ประชากรโลก

จากผลส�ารวจของส�านักงานพัฒนา
ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ETDA พบ
วา่มลูคา่ของตลาด E-Commerce เพ่ิมขึน้
จาก 7 แสนล้านในปี 2556 เป็น 2 ล้านล้าน
บาทในปัจจบุนั โดยมลูคา่การซือ้ขายตอ่ปี
ระหวา่ง Business to Business (B2B) มี
มลูค่าเกือบ 1.2 ล้านบาท Business to 
Customer (B2C) ประมาณ 4 แสนล้าน
บาท และ Business to Government (B2G)  
3-4 แสนล้านบาท ตามล�าดบั

8 ขัน้ตอนในกำรเร่ิมต้นท�ำธรุกจิออนไลน์
ความรู้ความเข้าใจใน E-Commerce  
จดุแขง็และข้อได้เปรียบของตลาดออนไลน์
คือความสะดวกในการท�าร้านค้าออนไลน์ 
ไม่มีข้อจ�ากัดในเร่ืองพืน้ท่ี สามารถขาย
ได้ถูกกว่าเน่ืองจากไม่มีค่าบริหารจดัการ
เท่ากับหน้าร้านค้าจริง ไม่มีข้อจ�ากัด 
ด้านเวลา และไมมี่ข้อจ�ากดัในกลุม่ลกูค้า 
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บทควำมโดย : พิมพ์พร หลักเพ็ชร์ 

สินค้าที่จะขาย สินค้าท่ีจะขายไม่จ�ากดั 
อยูเ่พียงแคส่นิค้าท่ีเป็นชิน้ แตย่งัหมายถงึ 
สิน ค้าดิ จิทัลห รือ ข้อมูล  เช่น  เพลง 
ซอฟต์แวร์ E-book ดงันัน้ สนิค้าท่ีจะขาย
ควรเป็นสนิค้าท่ีผู้ขายสามารถเข้าถงึแหลง่
สินค้าได้ง่าย ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
สินค้าท่ีขายคนเฉพาะกลุ่ม สินค้าท่ีมี 
ความเฉพาะตวั เป็นต้น ทัง้นี ้ต้องค�านงึถงึ
ความต้องการของตลาดด้วย 

ช่องทางในการเข้าถงึลูกค้า การท�าเวบ็ไซต์ 
หรือเปิดเว็บไซต์ตาม Market Place ใน
ปัจจุบนัมีระบบรูปแบบส�าเร็จรูปท่ีผู้ ขาย
สามารถสร้างเวบ็ไซต์เองได้อยา่งงา่ยดาย 

อีกช่องทางหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ โซเชียล 
มี เ ดีย ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ ใ ช้ 
โซเชียลมีเดียกวา่ 41 ล้านคน เกินคร่ึงหนึง่
ของประชากรทัง้ประเทศ ข้อดีของการ
ใช้โซเชียลมีเดียในการจ�าหน่ายสินค้าคือ  
ไม่ มีค่าใช้จ่าย สามารถเ ร่ิมเปิดร้าน 
ได้ทนัที ใช้งานงา่ย และมีผู้ใช้จ�านวนมาก
สามารถเข้าถงึลกูค้าได้งา่ย
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การน�าเสนอข้อมูลและภาพสนิค้า ปัจจยั
ส�าคญัท่ีผู้ขายอาจมองข้าม คือ การน�าเสนอ
ข้อมลูและภาพสนิค้า ภาพ เป็นสือ่อยา่งหนึง่
ท่ีจะดงึดดูลกูค้า ข้อมลูท่ีนา่สนใจจะดงึดดู 
ให้ลกูค้าอยากซือ้ของมากขึน้
 
การช�าระเงินและการขนสง่ ระบบการช�าระ
เงินทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์ ปัจจบุนั 
ทางตลาดดอทคอมยงัมีบริการช�าระเงิน
ผา่นระบบท่ีเรียกวา่ Pay social ซึง่เหมาะ
กบัการขายของออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย 
เน่ืองจากสามารถเลือกช�าระเงินได้หลาย
ชอ่งทาง ทัง้บตัรเครดติ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
Paypal หรือท่ีไปรษณีย์ไทยทัว่ประเทศ 

ด้านการขนสง่ ปัจจบุนัมีระบบท่ีชว่ยเหลอื 
ด้านการขนส่งมากมาย อาทิ การใช้
บริการแมสเซนเจอร์ผา่นแอพพลเิคชัน่หรือ 
แมสเซนเจอร์ออนไลน์ รวมถึงการใช้
ไปรษณีย์ไทย EMS ท่ีสามารถตรวจสอบ
การเดนิทางของสนิค้าได้

การตลาดออนไลน์ ปัจจบุนัมีหลากหลาย
ช่องทางท่ีสามารถดึงผู้ ชมเข้าสู่เว็บไซต์  
เช่น การซือ้โฆษณาในโซเชียลมีเดียและ 
เสิร์ชเอ็นจิน ซึ่งเราสามารถเลือกกลุ่ม 
เป้าหมายของคนท่ีจะเหน็โฆษณาของเราได้
การวัดผล ข้อดีของการตลาดออนไลน์ 
คือ ทุกอย่างมีการวัดผลได้จากจ�านวน 
ผู้ เข้าชม และจ�านวนออเดอร์ สามารถน�า
มาวิเคราะห์และเจาะตลาดในเชิงลกึได้

การลง มือท�า  สามารถท�า เอง จ้าง  
outsource หรือท�าเป็นธุรกิจครอบครัว 
ก็ได้

“Future of e-Commerce”
คุณณัฐวิทย์ ผลวัฒนสุข 
กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท LnwShop
ในปัจจุบนัการค้าขายบนออนไลน์มีเพ่ิม
มากขึน้อยา่งเหน็ได้ชดั ในปีพ.ศ. 2557 ได้
มีการส�ารวจตวัเลขมลูค่าการค้าออนไลน์
กวา่สองล้านล้านบาท ซึง่ในความเป็นจริง
แล้วตวัเลขอาจมีมากกว่านี ้ เพราะยงัไม่
รวมถงึการขายของผา่นโซเชียลมีเดียตา่งๆ 
เช่น ไลน์ และเฟซบุ๊ ก สิ่งส�าคัญคือจะ 
เหน็วา่ การค้าแบบ Business to Business 
หรือ B2B เร่ิมมีสดัสว่นน้อยลง ขณะท่ีการ
ค้าแบบ Business to Consumer หรือ 
B2C มีสดัสว่นเพ่ิมมากขึน้ และในอนาคต
การค้าแบบ Consumer to Consumer หรือ 
C2C ก�าลงัจะมาแทนท่ีในไมช้่า เช่ือวา่ใน
อนาคตคนไทยจะถือเงินสดกนัน้อยลง ใช้
บตัรเครดติและพร้อมเพย์กนัมากขึน้

12 เทรนด์ในอนำคต
ที่จะมำเปลี่ยนวิถีกำรชอป
ประการแรกคือ มือถือ ในอนาคตอีก  
5 ปี เราจะเร่ิมไม่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ท่ีบ้าน ทุกอย่างจะสามารถเคลื่อนท่ีได้ 
แท็บเล็ตจะใช้แทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ปัจจุบันมีคนค้นหาสินค้าจากมือถือถึง 
53% อยา่งไรก็ตาม มีเพียง 25% เทา่นัน้

ท่ีซือ้สนิค้าจากมือถือ แม้วา่มือถือจะท�าให้
สะดวกสบายขึน้แต่เรายังคิดว่ามือถือ 
มีความปลอดภยัไมเ่พียงพอ 

ประการที่ 2 การแข่งขันของเว็บไซต์
และแอพพลิเคช่ัน แม้วา่ปัจจบุนัการใช้
แอพพลเิคชัน่ยงัไมแ่พร่หลาย เน่ืองจากคน
จะนิยมซือ้สนิค้าผา่นทางเวบ็ไซต์มากกวา่ 
อย่างไรก็ตาม จากผลการส�ารวจพบว่า
แอพพลเิคชัน่ชว่ยดงึดดูคนได้เกือบ 3 เทา่ 
แต่ลกูค้าก็ไม่ได้โหลดแอพมาใช้เสมอไป 
ดังนัน้เราควรอาศัยเว็บเบราเซอร์ต่างๆ 
เชน่ ซาฟารี โครม ท่ีใช้ในการเข้าเวบ็ไซต์
ด้วยเชน่กนั 

ประการที่  3 การจ่ายเงิน ในอนาคต
การจ่ายเงินจะไม่จ�ากัดอยู่ท่ีการโอนเงิน
และการกรอกบัตรเครดิตบนหน้าเว็บ 
อีกตอ่ไป ตอ่ไปเพียงเรากรอกข้อมลูบญัชี 
บัตรเครดิตบนมือถือก็สามารถจ่ายเงิน
ผ่านทางมือถือได้เลย ซึ่งมีความสะดวก
และรวดเร็วกวา่การถือบตัรเครดติ และถือ
เป็นระบบท่ีปลอดภยัท่ีสดุ ณ ตอนนี ้

ประการที่ 4 ระบบ Fulfillment คือ ระบบ 
outsource ท่ีท�าให้ขายของออนไลน์ได้
ง่ายขึน้ แตต้่องจ่ายคา่บริการให้สว่นหนึง่ 
อนาคตหน้าท่ีของผู้ประกอบธรุกิจออนไลน์
จะมีเฉพาะการให้บริการลกูค้าเทา่นัน้ ใน
ส่วนของการจัดการบริหารหลังบ้านจะ
กลายเป็นหน้าท่ีของ Fulfillment ซึง่เป็น
เวบ็ไซต์ร้านค้าส�าเร็จรูป

ประการที่  5 ความไร้พรมแดนของ
ภาษา ในอนาคตภาษาจะไม่ใช่อปุสรรค 
อีกต่อไป เน่ืองจากเราจะสามารถใช้การ 
แปลภาษาผ่านอินเตอร์เน็ตได้ สามารถ
ท�าการค้าระหวา่งประเทศได้สะดวกขึน้ 

ประการที่ 6 โซเชียลมีเดยีจะกลายเป็น 
e-Commerce ปัจจุบันแม้ว่าเว็บไซต์ 
ยังเป็นช่องทางหลักของการท�าตลาด
ออนไลน์อยู่ แต่ในอนาคตโซเชียลมีเดีย 

GS1 Thailand October – December  201610

09-11_Scoop Hilight update.indd   10 11/28/2559 BE   5:42 PM



วารสารสถาบันรหัสสากล

จะกลายเป็น e-Commerce ท่ีส�าคญั ซึง่
ปัจจบุนัเร่ิมมีให้เหน็ได้ในเฟซบุ๊ก ซึง่ขณะนี ้
ก็เร่ิมมีสว่นส�าหรับการขายของแล้ว

ประการที่ 7 Conversional Marketing 
เ ป็นการซื อ้ขายผ่านแอพพลิ เคชั่น ท่ี 
สามารถโต้ตอบกนัได้แบบทนัที เชน่ LINE 
Messenger Wechat เป็นต้น ซึง่ในอนาคต
ผู้พฒันาแอพพลเิคชัน่จะมีการพฒันาโรบอท 
(หุน่ยนต์) ขึน้มา เพ่ือโต้ตอบกบัคนทัว่ไปโดย
ไมต้่องใช้คนจริงๆ

ประการที่  8  Internet of things คือ การท�าให้
ของทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวเรากลายเป็น 
ดิจิทัล เช่น โทรทัศน์ท่ีสามารถเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้ ข้อมลูทกุอย่างของเราจะ
ไปอยูบ่นอินเตอร์เน็ตแบบอตัโนมตัิ

ประการที่ 9 Curation and Personalization 
เน่ืองจากการเร่ิมหนัมาใช้ตลาดออนไลน์ 
กันมากขึน้ ท�าให้การแข่งขันเพ่ิมสูงขึน้  
ผู้ ท่ีได้เปรียบท่ีสุดคือผู้ ท่ีรวบรวมข้อมูล 
ได้เก่งท่ีสุดและตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละ
ประเภทได้ตรงท่ีสดุ สิง่เหลา่นีจ้ะกลายเป็น
ตวัตดัสนิวา่ธรุกิจไหนสามารถอยูต่อ่ได้
 
ประการที่  10 AR หรือ Augment  
Reality คือ การเช่ือมดิจิทลัเข้ากบัสภาพ
แวดล้อมของเรา เชน่ การออกแบบภายใน 
บ้าน สามารถเลือกวางเฟอร์นิเจอร์หรือ
ตกแตง่ตามสถานท่ีจริงได้ VR หรือ Virtual  
Reality คือ การใส่แว่นดิจิทลั ท�าให้เรา 
มองเหน็ทกุอยา่งเป็นดจิิทลั เชน่ แวน่ตา 3D

ประการที่ 11 Consumer to Consumer 
หรือ C2C ขณะนีท้กุคนสามารถขายของ
ออนไลน์ได้ ท�าให้พ่อค้าคนกลางหรือ 
เอเจนซ่ีลดลง เพราะตวัผู้ผลติและผู้บริโภค
จะซือ้ขายกันโดยตรง อย่างไรก็ตาม 
ได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ของพ่อค้า
คนกลางขึน้ คือ White labeling โดยพอ่ค้า
คนกลางจะซือ้ของมาและแปะป้ายสินค้า
ของตวัเอง

ประการที่ 12 Pop up store จะมาแทน
หน้าร้าน ซึง่สามารถชว่ยลดการสตอ็กของ
หน้าร้านได้ ในอนาคตลกูค้าจะสามารถ
ซือ้ของโดยไม่ต้องแบกของกลบับ้าน ใน  
Pop up store จะมีแต่สินค้าโชว์ และ 
ตวัสนิค้าจะสง่ถงึบ้านในภายหลงั

สิง่เหลา่นีเ้ป็นแนวโน้มในอนาคตท่ีก�าลงัจะ
เกิดขึน้ ซึง่มีทัง้สิ่งท่ีเกิดขึน้แล้วและก�าลงั
จะเกิดขึน้ในอนาคต เพราะฉะนัน้เราควร
ตัดสินใจให้รวดเร็วว่าในอนาคตเราควร 
จะท�าอะไรและไปทางไหน เพราะวา่ทกุสิง่ 
ทุกอย่างมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง 
อยูต่ลอดเวลา

“แตกต่ำงด้วยกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์”
โดย คุณมยุรี ภำคล�ำเจียก กลุ่ม
อุตสำหกรรมกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ในการผลิตสินค้า สิ่งหนึ่งท่ีส�าคัญคือ 
การเลือกบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ไม่ได้
หมายถึงแค่ หีบห่อ ท่ีใส่สินค้าเท่านัน้ 
แต่หมายถึงระบบในการเตรียมสินค้า 
ตัง้แตผ่ลติจนถงึลกูค้า บรรจภุณัฑ์เป็นทัง้
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ง
ต้องมีทัง้ความสวยงามและค่าใช้จ่ายท่ี
เหมาะสม 

เทคนิคแตกต่างด้วยกลยุทธ์บรรจุภณัฑ์ 
โดดเด่นบนชัน้วางขาย ยกระดบัสนิค้า 
ผู้ บริโภคจะเจอสินค้ามากมายหลาย
รายการ ดังนัน้บรรจุภัณฑ์ของเราต้อง 
มองเหน็ทา่มกลางคูแ่ขง่ เน่ืองจากผู้บริโภค
ส่วนใหญ่จะมีความอดทนแค่ 10 นาที 
และมีกว่า 60 – 70% ท่ีซือ้สินค้าท่ีไม่ได้
วางแผนล่วงหน้า ดงันัน้ควรท�าให้สินค้า
เราสามารถมองเหน็ได้แม้จะอยูท่า่มกลาง
สนิค้ามากมาย 

ให้ข้อมูลจุดเด่นของสินค้าชัดเจน 
เข้าใจง่าย เน่ืองจากคนมีการศกึษาสงูขึน้ 
ท�าให้มีความละเอียดในการอ่านฉลาก 
มากขึน้ รวมถึงการพิมพ์เคร่ืองหมาย 
มาตรฐานต่างๆ เช่น ตราเคร่ืองหมาย 

มาตรฐานฮาลาล คณุสมบตัพิิเศษของสนิค้า 
ฉลากแสดงข้อมลูปริมาณพลงังาน ควรวาง
ไว้ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ และควรเขียนสื่อ
ความหมายให้ชดัเจน

ใ ห้ห น้าที่ เ ส ริมที่ ผู้ บ ริ โภค ช่ืนชอบ 
เน่ืองจากแนวโน้มการใช้ชีวิตในเมืองท่ีเพ่ิม
มากขึน้ ครอบครัวและท่ีอยู่อาศัยเล็กลง 
การใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบขึน้  ในขณะเดียวกนัการ
ใช้โซเชียลมีเดียและอินเตอร์เน็ตมากขึน้  
ดังนัน้บรรจุภัณฑ์ควรมีขนาดเล็กท่ีใช้ได้
หมดในครัง้เดียว สะดวกต่อการใช้เปิดปิด
ได้สะดวก มีอายกุารเก็บรักษานานขึน้ และ
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์อยา่งอ่ืนได้

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมหรือ
สังคมของชาติ เป็นการแสดงเอกลกัษณ์
ของชาติลงในตวัผลิตภณัฑ์ เช่น ข้าวจาก 
จังหวัดสุพรรณบุ รี  ซึ่ ง ใส่ประวัติ ของ
ผลติภณัฑ์ลงไปในบรรจภุณัฑ์ด้วย ชว่ยเพ่ิม
ความน่าสนใจให้แก่ตวัสินค้า เอกลกัษณ์
บ้านโบราณของภูเก็ตเอามาใช้ท�าเป็น 
บรรจภุณัฑ์ชว่ยสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัสนิค้า

บรรจุภัณฑ์สามารถปรับเปล่ียนได้ 
ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมยั 
เป้าหมายผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป การขนส่ง
ท่ีพฒันาขึน้ เพ่ือช่วยเพ่ิมมลูค่าของสินค้า 
และท�าให้สนิค้าดทูนัสมยัและถกูใจผู้บริโภค

ทางสถาบันรหัสสากลขอขอบคุณเป็น 
อย่างย่ิงส�าหรับท่านสมาชิกท่ีมีความสนใจ
และให้เกียรตมิาร่วมงานประชมุใหญ่สามญั
ประจ�าปี 2559 กบัสถาบนัฯ ในครัง้นี ้ และ
หวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่งานประชมุใหญ่ในปีหน้า 
ทางสถาบนัฯ จะได้ท�าการต้อนรับทา่นสมาชิก 
อยา่งอบอุน่เชน่นีอี้กครัง้  
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การประหยัดเวลาและพื้นที่
Ms. Michel กลา่ววา่ “การใช้กระบวนการใหม ่หลงัจากการทดลองใช้  
กับซัพพลายเออร์หลายรายพบว่า จะเป็นการลดขัน้ตอนต่างๆ  
ท่ีไมจ่�าเป็นท่ีเคยมีได้อยา่งมาก ท�าให้ลดทัง้แรงงานและเวลาท่ีจ�าเป็น
ต้องใช้ในกระบวนการเดมิ”

ในการทดลองใช้ครัง้หนึ่งพบว่ากระบวนการใหม่สามารถลด 
คา่ใช้จา่ยได้ถงึ 52,000 เหรียญ ทัง้นีเ้กิดจากการท่ีไมจ่�าเป็นต้องใช้
พนกังานในการตรวจเอกสารในขัน้ต่อไป FMOLHS (Franciscan 
Missionaries of Our Lady Health System) จะท�าการทดลอง
ใช้ระบบ GDSN (Global Data Synchronization Network)  
ในการท�าให้กระบวนการท�างานสะดวกขึน้ โดย FMOLHS จะท�าการ
ประสานงานกบัผู้ผลิตในการใช้ระบบ GDSN เพ่ือท�าให้สามารถ 
ได้รับข้อมลูได้ถกูต้องมากย่ิงขึน้ และประหยดัเวลาในการด�าเนินการ 

Saving time and space 
FMOLHS is also working to fully automate its order-to-cash  
process. After conducting several pilots with suppliers, Ms. 
Michel reports the new process has removed multiple steps of 
manual intervention and has eliminated errors. “By using GTINs for  

The Value of 
Trusted Product Data Part II 
Perspectives shared by 
hospitals and 
government agencies

ประโยชน์ของข้อมูลสินค้า

โรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ
ที่น่าเชื่อถือมุมมองจาก
Part 2/2
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Ms. Michel ยงักลา่วอีกวา่ การได้รับข้อมลูของสินค้าท่ีถกูต้องและ
รวดเร็ว ทัง้ในเร่ืองของน�า้หนกั มิติ และลกัษณะบรรจภุณัฑ์ จะชว่ย
ให้การบริหารจดัการคลงัสินค้าในระบบ FMOLHS มีประสิทธิภาพ 
และประหยดัพืน้ท่ีมากย่ิงขึน้  

ระบบมาตรฐานการจดัการข้อมลู และการท�างานประสานร่วมกนั
ภายใต้การน�าของ Ms. Michel เป็นการใช้ระบบ GLNs เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการติดตามผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ทัง้ระบบและ
ขีดความสามารถในการจดัสง่ การใช้ GLNs จะช่วยให้ FMOLHS 
ลดเวลาในการติดตามผลิตภณัฑ์ ซึง่จะช่วยให้สามารถติดตามและ
เรียกคืนผลติภณัฑ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถ 
ช่วยบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และติดตามสินทรัพย์ได้อย่าง 
มีประสทิธิภาพ

การท�างานร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
การใช้ระบบอตัโนมตัใินการด�าเนินการตัง้แตส่ัง่ซือ้สนิค้า ไปจนถงึการ
จ่ายเงินในระบบสขุภาพ ได้มีการน�ามาใช้ทัง้ในประเทศออสเตรเลีย 
และสหราชอาณาจกัร ข้อดีหลกัของระบบ GDSN คือ การช่วยให้ 
การจัดซือ้สินค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งมักจะมีแหล่งผลิตใน 
ต่างประเทศท�าได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กบัผู้ ให้
บริการทางด้านสขุภาพ แตย่งัชว่ยในการท�าธรุกิจระดบัโลกอีกด้วย

Mr. Broadbridge สงักดั National E-Health Transition Authority  
(NEHTA) กลา่ววา่ การมีรายการสนิค้าในระบบ GDSN จะชว่ยให้ผู้จดัสง่ 
สินค้าประหยดัเวลาอย่างมาก อีกทัง้เป็นการช่วยเพ่ิมความถกูต้อง 
ในการด�าเนินการ เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบรายการสนิค้าแบบเดมิ 

Mr. Broadbridge ยังกล่าวอีกว่า ความร่วมมือกันกับผู้ จัดส่ง 
สินค้าในการใช้ระบบอัตโนมัติดังกล่าวจะเป็นส่วนส�าคัญของ 

accurate product data, it’s taken a lot of labour and time out of the 
process. In just one pilot, we were able to save $52,000 a year 
by not having staff review every single order.” As its next step, 
FMOLHS is now implementing the GDSN to further streamline 
the process. Working with its chosen GS1-certified data pool, 
FMOLHS is reaching out to manufacturers to bring them on 
board. “With the GDSN, we’ll be able to maintain the accuracy 
of our product data,” says Ms. Michel. “And with up-to-date 
product data, we expect to further standardise the products 
we buy and use for even more cost savings.” Ms. Michel also 
notes that the use of accurate product data-weight, dimensions 
and packaging-will help the FMOLHS warehouse management 
system run more efficiently and save valuable space in its new 
Central Distribution Centre. The Office of Data Standards and 
Interoperability led by Ms. Michel, is in the process of assigning  
GLNs down to PAR locations to enhance product tracking 
across the health system, expedite product delivery and allow 
automation to drive efficiencies. Using GLNs will allow FMOLHS 
to reduce the time it takes to locate products anywhere within 
its health system to better execute recalls, advance inventory 
management and accelerate asset tracking.

Collaborating for trusted data 
Additional efforts to automate the order-to-cash process are 
taking place throughout entire healthcare systems in Australia 
and the UK. For many healthcare systems, the global nature 
of the GDSN is a major benefit since many purchases of 
healthcare products are off shore and from global healthcare  
manufacturers. “Using the GDSN is not only a benefit for 

13GS1 Thailand October-December 2016

12-15_Health Care.indd   13 11/28/2559 BE   4:54 PM



GS1 Thailand October-December 201614

GS1 HealthcareThailand Newsletter

healthcare providers, but also for suppliers as global  
businesses,” explains Mr. Broadbridge with NEHTA. “By publishing 
their product catalogues only once in the GDSN, suppliers can save 
significant time and improve accuracy when compared to providing 
their product data in multiple formats for multiple providers.” 
Mr. Broadbridge continues that collaborating with suppliers 
should be part of any hospital’s successful implementation of the 
automated procurement process. “It’s important that hospitals 
communicate the shared benefits of using accurate product data 
to their suppliers. Electronic POs can flow directly into suppliers’ 
systems; so they don’t need a team of people reading orders. 
And a supplier’s cash flow improves when accurate invoices are 
electronically delivered and paid faster.”

To support Australia’s hospitals, NEHTA has undertaken a  
comprehensive education campaign for suppliers. An increasing 
number of Australian hospitals have mandated or provided  
preferential weightings to the use of the NPC in their supplier 
contracts. According to Mr. Potter, many of Ramsay’s suppliers 
have posted their entire product catalogues in the NPC, with 
Ramsay also now requiring NPC data as part of its processes. As 
of January 2016, more than 370,000 products now reside in the 
NPC. St. James’s Hospital in Ireland also recognises the value 
of working closely with suppliers. The hospital is fully automating 
its order-to-cash process with the goal to include all suppliers 
over the next couple of years, prioritising high-value, critical 
product categories. Initially partnering with Cruinn Diagnostics, 
Fannin/DCC Vital and Johnson & Johnson, the hospital started 
the eProcurement project by linking its existing codes to GTINs. 
The suppliers’ data was mapped to an agreed upon dataset, 
which was then uploaded to the NPC for review and import by 
St. James’s. The hospital is also using the accurate product 
data to electronically exchange procurement messages based 
on EDI for even more benefits. The next step for the hospital is 
to use the product data to capture information at the point of 
care. “The adoption of GS1 standards and the development of a 
shared product catalogue enables end-to-end traceability and 
full automation for healthcare supply chains,” explains Vincent 
Callan, Director of Facilities Management. “It provides the means 
to converge clinical and business systems, which supports the 
‘money follows the patient’ model.”

ความส�าเร็จของโรงพยาบาลในการใช้ระบบดงักล่าวท�างาน โดย  
Mr. Broadbridge กล่าวว่า เป็นเร่ืองท่ีส�าคญัท่ีทางโรงพยาบาล 
จะสื่อสารถึงข้อดีของการใช้ระบบให้ผู้ จดัส่งสินค้าได้ทราบ ทัง้นี ้
การใช้ใบสัง่ซือ้ (PO) แบบอิเลก็ทรอนิกส์จะชว่ยให้การไหลของข้อมลู
ไปถงึผู้จดัสง่สนิค้าได้โดยตรงโดยไมจ่�าเป็นต้องมีผู้อา่นข้อมลู และ
ยงัท�าให้สามารถจ่ายคา่สินค้าได้อย่างรวดเร็วเม่ือได้รับใบรายการ
มลูคา่สนิค้า 

ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศออสเตรเลีย 
NEHTA ได้จดัให้มีการอบรมผู้จดัส่งสินค้าเพ่ือท�าให้โรงพยาบาล
ในประเทศมีการใช้ NPC ในการจดัซือ้ ทัง้นี ้ ผู้จดัสง่สนิค้าท่ีช่ือวา่ 
Ramsey ได้จดัท�ารายการสินค้าทัง้หมดในระบบ โดยคาดการณ์ 
ว่าภายในเดือนมกราคม ปี 2016 จะมีรายการสินค้ามากกว่า 
370,000 รายการใน NPC 

โรงพยาบาล St. James ในประเทศไอร์แลนด์  ได้เลง็เหน็ถงึความ
ส�าคญัของการท�างานอย่างใกล้ชิดกับผู้ จัดส่งสินค้า โดยหวงัว่า
โรงพยาบาลจะมีการใช้ระบบอัตโนมัติในการสัง่ซือ้และจ่ายเงิน 
ในระยะเวลาไม่ก่ีปีข้างหน้า โดยเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาแพงและ
สนิค้าท่ีจ�าเป็นก่อน ด้วยความร่วมมือระหวา่ง Cruinn Diagnostics   
Fannin/DCC Vital และ Johnson & Johnson โรงพยาบาล
ได้เร่ิมใช้ eProcurement โดยเช่ือมโยงกับระบบ GTIN ท่ีมีอยู ่  
ข้อมูลของผู้ จัดส่งสินค้าจะถูกจัดท�าตามแนวทางท่ีก�าหนดแล้ว 
น�าเข้าสู่ระบบ NPC เพ่ือท�าการตรวจสอบโดยโรงพยาบาล  
St. James จะใช้ข้อมลูท่ีถูกต้องในการจดัซือ้จดัจ้างในเบือ้งต้น 
ก่อนท่ีจะใช้ระบบดงักลา่วในการรักษาผู้ ป่วย 

Vincent Callan Director of Facilities Management กลา่วว่า 
การใช้ระบบมาตรฐาน  GS1 และการพฒันาการใช้รายการสนิค้า
อิเลก็ทรอนิกส์ จะชว่ยท�าให้การตดิตามการเคลือ่นย้ายสนิค้าเป็นไป
โดยอตัโนมตั ิโดยระบบดงักลา่วจะชว่ยประสานการท�างานทางการ
แพทย์กบัระบบธรุกิจ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิท่ีวา่ เงินจะเดนิตามผู้ รับ
บริการทางการแพทย์
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Proving the benefits 
In the UK, Steve Graham, eProcurement Lead, and his team from the 
Department of Health are making progress to automate healthcare 
processes across the country’s system of National Health Service 
(NHS) trusts or healthcare providers with the objective of saving 
more than €462 million (£350 million) and releasing a significant 
amount of clinical time back to patient care. A primary use case for 
their five-year project is the order-to-cash process where suppliers 
are being asked to select their respective GS1-certified data pool 
for publishing their entire product catalogue in the GDSN. Since 
every hospital has its own system and preferences, it will be able 
to select only the products in which it is interested to “bring into” its 
own system’s catalogue. “Data pools and the GDSN give us a very 
clear and straightforward way for getting masses of accurate and 
up-to-date product (and price) data from suppliers to any one of 
our NHS hospitals,” says Mr. Graham. The team is working directly 
with six trusts as demonstrator sites to implement the electronic 
order-to-cash process along with two other processes enabled by 
GS1 standards-product recall and inventory management. “With 
these six hospitals and their suppliers, we intend to measure the 
actual, tangible results,” explains Mr. Graham. “Even though we’re 
focused on this small number of trusts and suppliers, we’re keeping 
the whole system moving forward. As we prove in the results with 
the few, we will communicate the benefits to all throughout this 
five-year journey.”   

“Data pools และ GDSN 
ชี้ให้เราเห็นได้ชัดเจน ถึงความส�าคัญ
ของการเข้าถึงข้อมูลที่มีความถูกต้อง 
และทันสมัยของผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงราคาจากซัพพลายเออร์ 
ที่จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาล
ตามโครงการ NHS”

การพิสูจน์ผลประโยชน์
ในสหราชอาณาจกัร Steve Graham หวัหน้าทีมและลกูทีมของ
เขาจากสถาบนัสขุภาพได้ใช้ระบบปฏิบตัิการอตัโนมตัิส�าหรับการ
ดแูลผู้ ป่วยโดยด�าเนินการระหวา่งประเทศบนระบบของการบริการ
สขุภาพแห่งชาติ โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ ใช้บริการด้านการ 
ดูแลสุขภาพ การใช้ระบบดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงกว่า 
462 ล้านยูโร และลดระยะเวลาในการดูแลรักษาผู้ ป่วยด้วยซึ่ง 
ทกุโรงพยาบาลสามารถมีระบบและก�าหนดการใช้งานของตวัเองได้
โดยสามารถเลอืกเฉพาะผลติภณัฑ์ท่ีโรงพยาบาลมีความสนใจจาก
แคตตาลอ็ก GDSN ได้เอง

MR.Graham กลา่ววา่ “Data pools และ GDSN ชีใ้ห้เราเห็นได้ 
ชดัเจน ถึงความส�าคญัของการเข้าถึงข้อมลูท่ีมีความถกูต้องและ 
ทันสมัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงราคาจากซพัพลายเออร์ ท่ีจัดส่ง 
ผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาลตามโครงการ NHS” คณะท�างานได้ 
ด�าเนินงานร่วมกบั 6 โรงพยาบาลสาธิตในการน�าระบบการสัง่ซือ้ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ควบคู่กบัการเรียกคืนผลิตภณัฑ์และการ
จดัการสนิค้าคงคลงัท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของ GS1 Mr.Graham 
กล่าวว่า  “6 โรงพยาบาลและซัพพลายเออร์จะสามารถวดัผล 
ท่ีเกิดขึน้จริงและจบัต้องได้ โดยจะท�าให้เกิดความเช่ือถือและสง่ผล 
ท�าให้ระบบขับเคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งเป็นการพิสูจน์แล้วว่า 
ในผลลัพธ์ท่ีได้เ ร่ิมต้นนัน้ สามารถสร้างคุณประโยชน์ได้ใน 
ระยะเวลาห้าปีนี”้  
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ปัจจุบัน ผู ้บริโภคมีความระมัดระวัง
และให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัย 
ในอาหารกันมากขึน้ เพราะอดตีท่ีผ่านมา 
โลกได้ผ ่านวิกฤตการณ์ด้านอาหาร
มากมายซึ่ งคร ่าชี วิตมนุษย ์ไปเป ็น 
จ�านวนมาก เช่น ไข้หวัดนกที่ระบาด 
ในเอเชยีช่วงปี พ.ศ. 2511 ภาวะฉกุเฉนิ 
โรควัวบ้าในยุโรปในปี พ.ศ. 2529 นมผง
ปนเปื ้อนสารเมลามีนในประเทศจีน 
ปี พ.ศ. 2551 หรอืการปนเป้ือนของเชือ้  
Salmonel la ในผลิตภัณฑ์เนยถ่ัว 
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อต้นปีพ.ศ. 
2552 เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านีล้้วนเกิด
จากการปนเปื้อนของสารเคมี จุลินทรีย์ 
หรือแบคทีเรียที่ไม่ควรเจือปนอยู่ใน

สืบย้อนกลับหรือติดตามสินค้าได้ตั้งแต่
แหล่งก�าเนดิ กระบวนการผลติ การขนส่ง 
ไปถึงกระบวนการขายจนถึงมอืผูบ้รโิภค
ได้ ด้วยการท�าระบบสบืย้อนกลบัดังกล่าว
อย่างเต็มรูปแบบ ถ้าสินค้าหรืออาหาร 
เกิดปัญหาและมีผลต่อความปลอดภัย
ของผูบ้รโิภค เราจะรูเ้ส้นทางการเคลือ่นที่
ของสินค้าที่มีปัญหาน้ันได้ทั้งหมด รู้ไป
ถึงว่าวัตถุดิบชนิดไหน batch/lot ใดท่ี
ท�าให้เกิดปัญหา และวัตถุดิบน้ันถูกน�า
ไปใช้ในการผลิตสินค้าประเภทใด หรือ 
batch/lot ใดบ้าง และถกูส่งไปขายทาง
ไหนหรือท่ีใดบ้าง ซึ่งข้อมูลท่ีละเอียด
แม่นย�าและเข้าถึงได้รวดเร็วเหล่าน้ีจะ
ท�าให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้องสามารถระงบัการขาย
หรือเรียกคืนสินค้าที่เกิดความผิดปกติ
นัน้ออกจากชัน้วางสนิค้าหรอืห้างร้านได้
ทนัท่วงทีหรอือาจรวมถึงการเรยีกคนืจาก
ผูบ้รโิภคปลายทางทีซ่ือ้สนิค้าน้ันๆ กลบั
ไปแล้วได้ด้วย จึงเป็นวิธีที่ช่วยลดความ
สูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนแก่ผู้บริโภคให้จ�ากัด
อยู่ในวงแคบได้ง่ายและมปีระสทิธิภาพสงู

ทีผ่่านมา การท�าระบบสบืย้อนกลบัสินค้า
ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมยังมี

อาหาร ซึง่เป็นผลให้ผูบ้รโิภคหวาดระแวง
และมองหาวิธีการหรือเครื่องหมายที่จะ
ช่วยรบัรองได้ว่าอาหารทีซ่ือ้มาบรโิภคนัน้
มคีวามปลอดภัย น่าเชือ่ถือและสามารถ
ตรวจสอบแหล่งทีม่าได้จริง

ระบบสบืย้อนกลบั หรือ Traceability เป็น
อกีวธีิการหนึง่ท่ีถูกน�ามาสร้างความมัน่ใจ
ให้แก่ผูบ้รโิภคในเรือ่งความปลอดภยัและ
คุณภาพของสินค้าตั้งแต่แหล่งก�าเนิด 
ระบบสืบย้อนกลับท่ีแท้จริงจะสามารถ
บันทึกและแสดงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
สินค้าและข้อมูลการเคลื่อนท่ีของสินค้า
ในทุกข้ันตอนของซัพพลายเชน ซึ่งผู้ท่ี
เก่ียวข้องในซพัพลายเชนนัน้ๆ จะสามารถ
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ให้เห็นค่อนข้างน้อยไม่เป็นท่ีแพร่หลาย  
บรษิทัเอกชนหลายแห่งทีส่นใจท�าระบบ 
สบืย้อนกลบัก็อาจท�าได้เพียงเฉพาะบางจดุ 
ในซัพพลายเชนท่ีตัวเองรับผิดชอบ 
เน่ืองจากซพัพลายเชนในปัจจบุนัมคีวาม
ซับซ้อน ตลอดการเดินทางของสินค้า
จากแหล่งผลติจนถึงมอืผูบ้รโิภคมคีวาม
เก่ียวข้องกับหลากหลายบริษัทหรือ 
องค์กร ในขณะทีก่ระบวนการสบืย้อนกลบั 
ที่มีประสิทธิภาพน้ันจะต ้องอาศัย 
ความรู้ความเข้าใจ ความซื่อสัตย์และ
ความรบัผดิชอบร่วมกันของผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
ในซัพพลายเชนของสินค้าทั้งระบบ 
การท�าระบบสืบย้อนกลับสินค้าชนิด
หนึง่ๆ ให้ได้ผลจงึท�าได้ยาก

ขณะท่ีผูบ้รโิภคยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในระบบสืบย ้อน
กลับอย่างแท้จริง 
จงึมกัถูกสือ่โฆษณา

จูงใจให้เข้าใจระบบ
ดังกล่าวผิดไปจากสิ่งที่

ควรจะเป็น อาจมองการสืบย้อนกลับ
เป็นแค่การซือ้สนิค้าท่ีสามารถบอกแหล่ง
ก�าเนดิของสนิค้าเพียงอย่างเดียว โดยไม่
ได้มองถึงการเดินทางของสินค้าตลอด
ซพัพลายเชนเลย ซึง่ก็เป็นปัจจยัส�าคญั
ที่มีผลต่อคุณภาพของสินค้าดังกล่าว
เช่นกัน

ระยะหลงัจึงเห็นบรษิทัเอกชนเริม่หันมา
สนใจน�าเรื่องการระบุแหล่งก�าเนิดของ
สนิค้ามาเป็นจดุขายในการโฆษณาเพ่ือ
ให้ผูบ้รโิภคมัน่ใจว่าสนิค้าของตนเองน้ัน
มาจากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือ ใช้วัตถุดิบท่ี
มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ท�าให้
สามารถเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้านั้นๆ ได้ 
สงูกว่าสนิค้าประเภทเดยีวกันในท้องตลาด 
การกระท�าดังกล่าวจึงเป็นเสมือนดาบ 
สองคมต่อคนในประเทศท่ียังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว อาจท�าให้
เกิดความเข้าใจทีผ่ดิเพ้ียนต่อนิยามของ
ความปลอดภยัของสนิค้าหรอือาหารจาก
การท�าระบบสบืย้อนกลบั

อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการ

ผลักดันเร่ืองความส�าคัญของระบบ 
สืบย้อนกลับในเชิงทฤษฎีก็ยังมีให้เห็น
จากหลายๆ หน่วยงาน ดงัจะเหน็ได้จาก 
รายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว
ทีม่มีากมาย และมต้ีนแบบการท�าระบบ 
สืบย้อนกลับในสินค้าอีกหลายชนิด 
ตัวอย ่างเช ่น งานวิจัยเรื่อง “The 
I n f l u e n c e s o f  M a r k e t p l a c e  
Knowledge, General Product Class 
Knowledge, and Knowledge in Meat 
Product with Traceability on Trust 
in Meat Traceability” (Kawpong  
Polyorat, 2016) ที่ได้ศึกษาเชิงทฤษฎี
ด้านความไว้วางใจของผูบ้ริโภคต่อระบบ
สืบย้อนกลับเน้ือ ที่พบว่าเมื่อผู้บริโภค 
ไว้วางใจในการสบืย้อนกลับเน้ือแล้วก็จะ
ท�าให้การตดัสนิใจซือ้เน้ือเพ่ิมขึน้ไปด้วย

หรืองานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการ
ประยุกต์ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ตามมาตรฐานสากล GS1 เพ่ือเพิม่มลูค่า
สนิค้าเนือ้โคขนุโพนยางค�า” (พันเอกหญิง
มทันา โอสถหงส์, 2553) ท่ีได้น�าหลกัการ 
ท�าระบบสืบย้อนกลับตามมาตรฐาน 
สากล GS1 ไปใช้ในการสบืย้อนกลบัเนือ้โค 
ภายในโรงงานของตนเองจนได้ต้นแบบ
ระบบสืบย้อนกลับท่ีมปีระสทิธิภาพ

และงานวิจัยเรื่อง “โครงการการพัฒนา
ระบบสอบย้อนกลับ การผลิต การ 
แปรสภาพและการค้าข้าวหอมมะลอินิทรย์ี 

โดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ” (ผศ.ดร.สมจติร อาจอนิทร์ 
และคณะ, 2552) ท่ีได้ศกึษาข้ันตอนการ
ผลิต การแปรรูปและกลไกการตลาด
ที่เ ก่ียวข้องกับข้าวหอมมะลิอินทรีย ์
อย่างละเอียด ก่อนที่จะท�าต้นแบบ
ระบบสืบย้อนกลับโดยน�าเทคโนโลยี
มาตรฐานสากล GS1 มาใช้ในการบ่งชี้
ตลอดซัพพลายเชน รวมถึงการพัฒนา
สถาปัตยกรรมของระบบสอบย้อนกลับ
ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วย

งานวิจยัทีย่กตวัอย่างเหล่านีร้วมถึงงาน
วิจัยที่เก่ียวข้องอื่นๆ ล้วนมีข้อมูลท่ีทรง
คณุค่าทีผู่เ้ก่ียวข้องหรอืผูส้นใจจะท�าระบบ
สืบย้อนกลับหรือผู้ที่ต้องการเพ่ิมมูลค่า 
ให้แก่สนิค้าด้วยการสืบย้อนกลบัควรได้น�า 
มาศึกษาเปรียบเทียบ เพ่ือเรียนรู้ข้อดี 
ข้อเสยีและข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนทีจ่ะเริม่
ท�าระบบสบืย้อนกลบัของตนเองหรอืก่อน
ทีจ่ะน�าข้อมลูเพียงบางส่วนไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ซึง่แม้ว่าระบบสืบย้อนกลบั
ในสงัคมไทยน่าจะต้องถกูน�าไปเชือ่มโยง
กับการเป็นเครือ่งมอืทางการตลาดอย่าง 
หลกีเลีย่งไม่ได้ แต่หากผูท้ีเ่ก่ียวข้องเหล่าน้ัน 
ได้เรียนรูแ้ละสามารถท�าระบบสบืย้อนกลบั 
ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริงแล้ว  
การสืบย้อนกลับน้ันก็จะมีประโยชน์ต่อ 
ผู้บริโภคจรงิๆ ไม่ใช่เป็นแค่เครือ่งมอืในการ
โฆษณาชวนเชือ่อกีต่อไป  
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ECR: การเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าในระบบซัพพลายเชนด้วยการร่วมมือกัน [PART 2/2]
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Efficient Consumer Response has advantages for all  
members in the supply chain. Some are general  
advantages resulting from overall improvement in  
efficiency of the supply chain. Others stem directly 
from the specific strategies used to implement ECR. 
General advantages of Efficient Consumer Response 
include improving the efficiency of the supply chain and  
reducing costs.

Additionally, Efficient Consumer Response decreases 
time and eliminates costs in the core, value-adding  
processes of the grocery chain through four specific  
strategies: efficient store assortment, efficient  
replenishment, efficient promotion, and efficient product  
introduction. Efficient assortment ensures that the range 
of products carried by a retail store satisfies the consumer 
and that store space is utilized efficiently to increase 
retailer and supplier profitability. Where space is at a  
premium, efficient assortment has the potential to  
significantly help supply chain members reduce costs.

Efficient replenishment aims to provide the right product, 
to the right place, at the right time, in the right quantity, 
and in the most efficient manner possible. This Efficient  
Consumer Response component is supported by a free flow 
of accurate and timely information, integrated with the flow 
of product, throughout the grocery supply chain. Efficient  

Efficient Consumer Response (ECR) ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อสมาชกิทุกส่วนในระบบซพัพลายเชน โดยบางสิง่บางอย่าง 
อาจเป็นผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัอยู่แล้วจากการพัฒนาการท�างาน
ให้มีประสิทธิภาพในระบบซัพพลายเชน แต่การวางแผน 
ส่วนใหญ่นัน้ มกัน�ามาใช้ใน ECR เพราะประโยชน์หลกัๆ ท่ีได้
จากการพัฒนา ECR คือ การท�างานท่ีมปีระสทิธิภาพในระบบ
ซพัพลายเชนรวมถึงค่าใช้จ่ายทีล่ดลง

ย่ิงไปกว่านั้น ECR สามารถลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่าย
หลกัๆ อย่างร้านขายของช�าได้โดย 4 กลยุทธ์ คอื 
1. การแบ่งประเภทอย่างมปีระสทิธิภาพ 
2. การสัง่สินค้าเพ่ิมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. การท�าโปรโมชัน่อย่างมปีระสิทธิภาพ
4. การแนะน�าสนิค้าอย่างมปีระสทิธิภาพ 

การแบ่งประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ
จะช่วยท�าให้ร้านค้าปลีกมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ตนเองมีอยู่นั้น
เป็นสินค้าท่ีลูกค้าต้องการ และจะช่วยประหยัดพ้ืนท่ีคลัง
สินค้า ท�าให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งร้านค้าปลีกและตัวผู้ผลิต
เอง โดยเฉพาะในร้านที่มีพ้ืนท่ีน้อย การแบ่งประเภทอย่างมี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในระบบซัพพลายเชน 
ไปได้อกีมาก

การสั่งสินค้าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
มเีป้าหมายเพ่ือให้การสัง่สนิค้าท่ีเราต้องการได้อย่างถูกที ่ถูกเวลา  
ถูกจ�านวน และอยู่ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
องค์ประกอบของ ECR คอื ช่วยให้เกิดความลืน่ไหลและแม่นย�า
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replenishment can be most beneficial to the grocery 
industry where channels of distribution are rather long.

Efficient promotion, another specific strategy of Efficient 
Consumer Response, ensures that trade promotions and 
consumer promotions used by members of the supply 
chain are more cost efficient. However, due to the complex,  
unique nature of promotions.

Efficient product introduction ensures that manufacturers, 
wholesalers, retailers, and consumers collaborate together  
closely to develop better products quicker and less 
expensive. The marketplace is exposed to an extremely 
large number of new products; since products could 
be returned, wholesalers and retailers made little effort 
to stock only those products that met consumer needs.

Involving and collaborating with the consumer early in 
the process and continuously monitoring (Point of Sales) 
POS activity to detect trends in sales can help develop 
better products.

Perceived Barriers in 
Efficient Consumer Response
The barriers to ECR implementation can be grouped into 
two categories: (1) the lack of capabilities (both skill and 
technology related) and (2) the attitudes of wholesalers, 
retailers, and manufacturers toward collaboration and 
the attitudes of company personnel.

Adopting a new technology, and crossing the paradigm 
shift to Efficient Consumer Response collaboration, 
usually demands new skills and implementing Efficient 
Consumer Response may require substantial training 
and education of company personnel, who need to be 
comfortable using sophisticated computer hardware and 
software. In the grocery industry, where computerization 
is not widespread, the lack of computer technology and 
skilled people may be a barrier for ECR adoption.

Efficient Consumer Response also requires management 
information system (MIS) resources and the integration of 
systems across companies in the supply chain. Partners  
need to have compatible hardware and software,  
communication protocols, and support and maintenance 
of their systems and also need to work together to  
implement ECR.  

ในด้านของเวลาและข้อมลู ผสมผสานไปกับการเข้า - ออกของ
สนิค้าในร้านขายของช�า การสัง่สนิค้าเพ่ิมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
จะเป็นประโยชน์มากท่ีสดุส�าหรบัร้านขายของช�าทีม่ช่ีองทางการ
จดัจ�าหน่ายท่ีค่อนข้างใช้เวลานานในการระบายของออก

การท�าโปรโมช่ันอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงของ ECR ท่ีจะช่วยให้การท�าโปรโมชั่น 
การขายกับลูกค้านั้นมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความ 
ซบัซ้อนก็นับเป็นลกัษณะเฉพาะของการท�าโปรโมชัน่เช่นกัน

การแนะน�าตัวผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นสิง่ท่ีท�าให้มัน่ใจได้ว่าผูผ้ลติ ผูค้้าส่ง ผูค้้าปลกี และตวัลูกค้า
มคีวามร่วมมอืกันเพ่ือทีจ่ะพัฒนาให้สนิค้าสามารถตอบสนอง
ได้อย่างรวดเรว็มากข้ึนและมรีาคาทีถู่กลง ทางการตลาดได้
เปิดรับสินค้าใหม่เป็นจ�านวนมาก นับตั้งแต่สินค้าสามารถ 
ส่งคนืได้ ผูค้้าส่งและผู้ค้าปลีกจงึลดการสตอ็กของให้เหลอืแค่
เพียงพอต่อความต้องการของลกูค้า

การมีส่วนเก่ียวข้องและการร่วมมือกับผู้บริโภคตัง้แต่
เร่ิมต้นในกระบวนการและจับตาดูความเป็นไปใน 
จุดขายเพื่อดูแนวโน้มและความเป็นไปในอนาคตที่จะ
ช่วยพฒันาสนิค้าให้ดขีึน้ได้

อุปสรรคที่เกิดข้ึนใน ECR
อุปสรรคในการด�าเนินงาน ECR สามารถแบ่งออกเป็น 
สองประเภท คือ
1.ความสามารถไม่เพียงพอ (ท้ังทักษะและเทคโนโลยีที่
เก่ียวข้อง)
2. ทศันคตขิองผูค้้าส่ง ค้าปลกี และผูผ้ลติในการท�างานร่วมกัน
และทัศนคติของบคุลากรในบรษิทั

การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา และการก้าวข้ามกรอบความคิด
ไปสู่การร่วมมอืกันใน ECR ต้องการทกัษะและการประยุกต์ใช้
แนวทางทักษะใหม่ๆ บางครัง้จงึอาจจะต้องมีการฝึกอบรมให้
ความรู้ ความเข้าใจกับพนกังานในองค์กร ส�าหรบัผูท่ี้ต้องการ
ทีจ่ะเข้าใจความซบัซ้อนของคอมพิวเตอร์ทัง้ในด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ในส่วนของร้านขายของช�าที่อาจไม่ค่อยใช้
คอมพิวเตอร์มากนกั ท�าให้ไม่มบีคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะ
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จงึอาจเป็นอปุสรรคต่อ
การน�า ECR เข้าไปประยุกต์ใช้

ECR ต้องการระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (Management 
Information System หรอื MIS) และการรวมระบบระหว่าง
องค์กรในซัพพลายเชน คู่ค้าจึงจ�าเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ควบคู่ไปกับวิธีการในการสื่อสาร การสนับสนุน 
และการบ�ารุงรักษาระบบของพวกเขาในการท�างานร่วมกัน
เพ่ือด�าเนนิการ ECR อย่างมปีระสทิธิภาพ  
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เราจะตระหนักถึงประโยชน์เหล่านี้ ได้อย่างไร?
RFID สร้างประโยชน์ท่ีเห็นได้ชดัในหลากหลายภาคส่วนขององค์กร ดงัต่อไปนี ้

คลังสินค้าและแหล่งกระจายสินค้า 
บริษัทสามารถเปลี่ยนจากการอ่านข้อมลูด้วยแรงงานคน ในการติดตามพาเลท 
เคส กล่องกระดาษ หรือบรรจภุณัฑ์ได้ง่ายๆ โดยการใช้ระบบ RFID โดยเซ็นเซอร์
ของ RFID จะช่วยติดตามสินค้าเหล่านีใ้นทุกๆ การขนย้ายสินค้าจากทุกๆ ท่ี 
เพราะกระบวนการของ RFID เป็นกระบวนการอตัโนมตัิท่ีช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงานลง เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่าง
เหมาะสม การเพ่ิมความสามารถในการผลิตนัน้เป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นเพราะช่วยในการ
ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานได้ถึง 7.5 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าในด้านการคลงั และ 
5 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ในศนูย์กระจายสินค้าในภมิูภาค

บทความจากแมกกาซีน World Trade (“RFID: Taking Stock of the Wal-Mart Pilot,” 
โดย N. Shister) วอล์มาร์ทได้ลดระยะเวลาในการสร้างพาเลทจาก 90 วินาทีเหลอื
เพียง 11 วินาที เทา่กบัวา่สามารถลดระยะเวลาไปได้ถงึ 90 เปอร์เซน็ต์

ด้านการค้าปลีกและจุดขายสินค้า  
การน�า RFID มาใช้กบัระดบัของผลิตภณัฑ์สามารถช่วยให้เจ้าของร้านค้าปลีก
สามารถลดคา่แรงงานและคา่ธรรมเนียมจากการจดัการสนิค้าในสต๊อกและสนิค้า
บนชัน้วางสินค้าอีกด้วย ยกตวัอย่างเช่น การสัง่ซือ้สินค้าท่ีต้องการเพ่ิมเติมหรือ
สินค้าท่ีหมดสต๊อกลดน้อยลงถึง 15-20 เปอร์เซ็นต์จากการใช้ RFID

ลดความสูญเสียจากสินค้าหมดสต๊อก
เม่ือสินค้าหมดสต๊อกแล้ว 20 เปอร์เซ็นต์ของลกูค้ามกัจะไม่ซือ้สินค้าหรือเลือกท่ี
จะซือ้สินค้าของคู่แข่งแทน (อ้างอิงจาก Jon C. Stine, Intel Retail Consumer 
Package Goods: Industry Field Primer, Oct. 28, 2005) ในร้านค้าปลีกมกั
จะสญูเสีย 8.3 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เพราะสินค้าไม่เพียงพอ

How Are The Benefits Realized? 
RFID can deliver tangible benefits for many types of enterprise 
businesses: 

Warehouse and Distribution Productivity
Companies can replace the point-and-read, labor-intensive 
process of tracking pallets, cases, cartons and individual 
products with an RFID process. RFID sensors can track these 
items as they move from various key locations. Because the 
process is automated, labor costs can be reduced, improving 
productivity, and enabling the reallocation of resources for 
more strategic tasks and better scale operations. Productivity 
improvements can be significant, delivering realized labor costs 
reductions of 7.5 percent or more in warehouse applications, 
and 5 to 40 percent in regional distribution centers. 

For example, as cited in an article appearing in World Trade 
Magazine (“RFID: Taking Stock of the Wal-Mart Pilot,” by 
N. Shister), Wal-Mart experienced a dramatic reduction of 
pallet-build from an existing 90 seconds to an even faster 11 
seconds-a reduction of almost 90 percent.

Retail and Point-of-Sale Productivity
The use of RFID at the product level can help retailers reduce 
the labor costs and service fees of regular stock management 
and store-shelf inventory. As one example, handling 
out-of-stock restocking and replenishment tasks can be  
reduced by 15 percent to 20 percent with RFID.

Out-Of-Stocks
When an item is out-of-stock, 20 percent of the time the  
customer either does not buy it or else buys a competitive 
product (according to Jon C. Stine, Intel Retail Consumer  
Package Goods: Industry Field Primer, Oct. 28, 2005). In 
grocery stores, as much as 8.3 percent of revenue is lost each 
year due to out-of-stock conditions.

Article by / บทความโดย : Thomas Pisello
Translated by  / แปลโดย : Sudathip Woranetipo / สุดาทิพย์ วรเนติโพธิ์
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Inventory Management
Inventory accuracy is important to help improve visibility and 
insight into what specific raw materials have arrived, helping to 
assure the right materials are available and to better manage 
just-in-time production models, track work-in-process and speed 
finished goods through the supply chain. Savings are realized by 
reducing required inventory via lower safety stock requirements, 
a net 10 to 30 percent savings, according to a 2003 Accenture 
report, “Auto-ID on Demand: The Value of Auto-ID Technology in 
Consumer Packaged Goods Demand Planning.” Better inventory 
 management also leads to proportional reductions in out-of-stock, 
lower inventory carry costs and reduced write-downs on  
obsolete inventory.

Shrinkage
Losses due to theft are estimated to cost retailers over $30 billion 
per year, and are estimated conservatively at 1.7 percent of 
overall sales, according to Ernst & Young. With RFID, pallets, 
cartons and individual products can be tracked through the 
supply chain to pinpoint product location and eliminate inventory 
errors that can cause shipments to go missing. Better yet, it 
enables one to find where in the process the product was lost. 
AMR Research’s Langdoc and Romanow estimate an 18 percent 
average reduction in shrinkage using RFID.

Supply Chain Errors
By replacing manual bar-code scanning with automated RFID 
information capture, one can eliminate data-entry errors,  
reducing not only inventory and tracking mistakes, but also the 
costly labor required to resolve such mistakes. Additionally, 
because RFID automates data entry, more collection and  
tracking can occur throughout the process, helping to pinpoint 
asset location and workflow more specifically. And not just labor 
costs are driven higher by mistakes-retailers and manufacturers 
each lose $2 million for every $1 billion in sales due to bad data. 
The prediction is that eliminating bad data could save $10 billion 
per year, according to 2003 report by A.T. Kearney (“RFID/EPC: 
Managing the Transition”).

Capital Asset-Tracking and Management
In many businesses, important assets such as shop equipment 
and containers are often difficult to track, maintain and secure. 
RFID can be used effectively to locate movable assets better, 
ease maintenance scheduling and assure maintenance  
performance, as well as help prevent loss. In applications such 
as warehousing and distribution, where containers and tugs 
need to be tracked, scheduled and maintained, workflow can 
be optimized by 20 percent or more and losses prevented,  
according to studies by Alinean.
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ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง
ความเป็นระเบียบของสินค้าคงคลังนับเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญท่ีจะช่วยเพ่ิม 
ความสามารถในการค้นหา และรับรู้ได้ว่าสินค้าได้เข้ามาถึงแล้ว อีกทัง้ 
ยงัเป็นตวัช่วยให้มัน่ใจว่าสินค้านัน้มีอยู่ในคลงัสินค้าและจดัการได้อย่าง
เป็นระบบ รวมถึงการสืบหากระบวนการการท�างานและความรวดเร็ว 
ในการจัดการผ่านระบบซัพพลายเชน การน�า RFID เข้ามาใช้จะช่วย
พฒันาระบบเหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ อ้างอิงจากรายงานของ Accenture, “Auto-ID 
on Demand: The Value of Auto-ID Technology in Consumer  
Packaged Goods Demand Planning.” การประหยัดค่าใช้จ่าย 
ถกูตระหนกัถึงเน่ืองจากการลดความปลอดภยัในการสต๊อกของท่ีน้อยลง 
ส่งผลให้ช่วยประหยดัไปได้ถึง 10 – 30 เปอร์เซ็นต์ การจดัการคงคลงัท่ี
ดียังช่วยลดการเกิดสินค้าหมดสต๊อก ลดค่าใช้จ่ายการด�าเนินการ และ 
ลดการจดัการแบบเก่าๆ เช่น นบัสต๊อกแบบจดมือ

ป้องกันสินค้าสูญหายในคลังสินค้า
การสญูหายของสินค้าท่ีเกิดจากขโมย ถูกประมาณค่าไว้ถึง 30 พนัล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และนับเป็น 1.7 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทัง้หมด 
อ้างอิงจาก Ernst & Young แต่ด้วย RFID ท่ีจะช่วยติดตามพาเลท กล่อง 
และสินค้าผ่านทางซพัพลายเชนไปยงัต�าแหน่งท่ีถกูส่งไป จะช่วยลดความ
ผิดพลาดหรือการสญูหายของสินค้าท่ีเกิดขึน้จากการขนส่ง ย่ิงไปกว่านัน้ 
RFID จะช่วยหาได้ว่าสินค้าท่ีสูญหายไปนัน้ตกหล่นท่ีไหน จากการวิจัย 
AMR ของ Langdoc และ Romanow ได้ประมาณไว้ว่า RFID ช่วยลดการ
สญูหายของสินค้าในคลงัสินค้าได้ถึง 18 เปอร์เซ็นต์

ข้อผิดพลาดในระบบซัพพลายเชน
การแทนท่ีระบบการสแกนบาร์โค้ดด้วยมือด้วยระบบอตัโนมตัิอย่าง RFID 
จะช่วยให้การใสข้่อมลูท่ีผิดพลาดลดลง ไม่แม้แตจ่ะช่วยลดความผิดพลาด
ในการจดัการคลงัและสืบย้อนกลบั แต่ยงัช่วยลดแรงงานท่ีต้องแก้ปัญหา 
ท่ีเกิดขึน้ นอกจากนี ้ RFID ท่ีจะเข้าถึงข้อมลูโดยอตัโนมตัิ ยงัเก็บข้อมลู
และสืบย้อนกลับทุกขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้ระหว่างกระบวนการ ท�าให้สินค้า 
ไปถึงท่ีหมายและท�าให้มีการท�างานท่ีลื่นไหลมากย่ิงขึน้ ไม่ใช่แค่เพียง 
ค่าใช้จ่ายด้วยแรงงานเท่านัน้ ท่ี เ พ่ิมขึ น้ เ ม่ือเกิดความผิดพลาดแต่ 
ร้านค้าปลีกและผู้ผลิตสญูเสีย 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในทุกๆ 1 พนัล้าน 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากข้อมลูท่ีผิดพลาด และการน�า RFID ท่ีจะช่วย
ลดข้อมลูท่ีผิดพลาดสามารถช่วยประหยดัเงินได้ถึง 10 พนัล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ต่อปี อ้างอิงจากรายงานปี 2003 โดย A.T. Kearney (“RFID/EPC: 
Managing the Transition”)

การติดตามและการจัดการสินทรัพย์
ในหลายๆ ธรุกิจ สนิทรัพย์ท่ีส�าคญั เชน่ อปุกรณ์ในร้านค้าและคอนเทนเนอร์
เป็นสิ่งท่ียากท่ีจะติดตาม รักษา ท�าให้ปลอดภัย แต่ RFID สามารถ
ระบุสินทรัพย์ท่ีเคลื่อนย้ายได้ดีขึน้ ความสะดวกในการจัดตารางเวลา 
มีประสิทธิภาพในการท�างานได้ดีเทียบเท่ากับท่ีจะช่วยให้สินค้าสูญหาย
น้อยลง ในด้านของผู้ผลติหรือคลงัสนิค้าท่ีซึง่ตู้คอนเทนเนอร์และเรือ จ�าเป็น
ท่ีต้องมีการติดตาม ท�าตารางเวลา และมีขัน้ตอนการท�างาน RFID จะช่วย
ลดการสญูหายของสินค้าได้มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ อ้างอิงจากการศกึษา
ของ Alinean
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การปลอมแปลงและการพัฒนาด้านความปลอดภัย
ในหลายๆ อุตสาหกรรม การปลอมแปลงหรือสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย 
เป็นสาเหตหุลกัท่ีท�าให้ระบบซพัพลายเชนสญูเสียรายได้ RFID จะช่วย
ป้องกันแบรนด์สินค้าและลดความเสี่ยงในด้านของความปลอดภัย 
ความน่าเช่ือถือ อีกทัง้การน�าระบบติดตามของ RFID เข้ามาใช้จะช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้บาร์โค้ด เพราะระบบ
อตัโนมตัิและการตรวจสอบจ�านวนสินค้าท่ีบ่อยครัง้มากขึน้

การจัดการบัญชีลูกหนี้
ความแม่นย�าในการติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์ท�าให้รู้ว่าสินค้าใดได้ 
ถูกส่งถึงมือคู่ค้าแล้วนัน้จะท�าให้การติดตามลูกหนีมี้ประสิทธิภาพ
มากขึน้ ด้วยการลดช่องว่างในการเรียกเก็บเงิน ยกตวัอย่างเช่น RFID 
อนุญาตให้ผู้ ขายออกใบแจ้งหนีไ้ด้ทันทีหลังจากท่ีสินค้าถูกจัดส่งถึง  
และยงัสามารถช�าระเงินได้ทนัที ตรงนีเ้องจะช่วยลดระยะเวลาในการ 
เก็บเงิน ในขณะเดียวกันยังเพ่ิมความแม่นย�าและตัดขัน้ตอนการ 
ใส่ข้อมูลหรือการติดตามท่ีผิดพลาดและลดขัน้ตอนการช�าระเงิน 
จากผลส�ารวจพบว่า RFID ช่วยลดระยะเวลาได้จาก 30 - 45 วัน 
เหลือเพียงไม่ก่ีนาทีเท่านัน้

เอกสารทางการตลาดและโอกาสในการสร้างรายได้
ผู้ น�าอุตสาหกรรมหลายๆ ท่านได้ศึกษาการน�า RFID เข้ามาใช้เพ่ือ
ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม RFID จะช่วย 
ให้มีคุณสมบัติตรงตามท่ีผู้ ไ ด้ รับมอบอ�านาจต้องการ หรือเกิด 
ประโยชน์ต่อผู้ ท่ีท�าการตลาดเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีเพ่ือท่ีจะเข้าถึง 
ความต้องการของตลาดยุคใหม่ หากมองในระยะยาว RFID ยงัช่วย 
เ พ่ิมโอกาสสร้างรายได้และโอกาสเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด 
ในหลายๆ เคส RFID ไม่ใช่แค่ในด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่ยงัเป็น
คณุสมบตัิหนึ่งในการท�าธุรกิจอีกด้วย

ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ
RFID จะช่วยพัฒนาในทุกๆ ด้านของประสบการณ์ท่ีลูกค้าจะได้รับ 
อย่างแรกเลยก็คือ RFID จะท�าให้การจดัการคลงัสินค้าดีขึน้ สามารถ
มั่นใจได้ว่าการจัดส่งของเป็นไปอย่างราบร่ืน การคาดการณ์การ 
สั่งซือ้ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรโมชั่นและการแนะน�าสินค้าใหม่ๆ ท่ีดี 
และสินค้าหมดสต๊อกจะไม่เกิดขึน้ อีกทัง้ยังช่วยลดปัญหาในระบบ
ซัพพลายเชน ลูกค้าจะได้รับสินค้าท่ีตัวเองต้องการ ทันทีท่ีพวกเขา
ต้องการ ซึง่ช่วยเพ่ิมยอดขายได้ถึง 20 -60 เปอร์เซ็นต์

ถึงแม้ว่าการน�า RFID เข้ามาใช้จะต้องมีการลงทุนและมีความเสี่ยง  
แต่โดยทั่วไปแล้วการน�า RFID ไปใช้ในโรงงานผลิต คลังสินค้า 
ศนูย์กระจายสินค้า หรือร้านค้าปลีกก็มกัจะได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทนุถึง 200 เปอร์เซ็นต์ (ก�าไรสทุธิลบด้วยค่าใช้จ่าย) และมากกว่า
นัน้จากโปรเจ็กต์เหล่านีน้ั่นหมายความว่าในทุกๆ ดอลลาร์ในการ
ลงทนุ RFID บริษัทจะได้รับสองเหรียญสหรัฐฯ ตอบแทนเป็นผลก�าไร 
(หนึ่งเหรียญจากการลงทนุและสองเหรียญเป็นก�าไร) ด้วยผลตอบแทน
การลงทุนสูงและระยะเวลาคืนทุนท่ีค่อนข้างสัน้ เป็นตัวกระตุ้ นให้ 
RFID เป็นโครงการท่ีอยู่ภายใต้การพิจารณาและมีผลบงัคบัใช้จริง
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Counterfeiting and Improve Security
In many industries, counterfeit or non-secure goods introduced 
into the supply chain cause large direct losses of revenue.RFID 
increases brand protection and helps mitigate safety, security, 
regulatory and liability risks. Improved tracking using RFID can 
identify and isolate issues more efficiently and effectively than 
manual bar-code scanning by introducing automated and more 
frequent checks and balances.

Accounts Receivable
With more accurate and real-time tracking of what has shipped, the 
accounts-receivable process can become much more efficient, 
with shorter billing and payment cycles. For example, RFID 
allows vendors to produce customer invoices automatically as 
soon as items are shipped. It also enables payment automation. 
This helps reduce the time to collect, while the improved accuracy 
and elimination of manual data entry or tracking errors helps 
reduce AR disputes. The results surveyed include a dramatic 
reduction in accounts receivable, down from 30 to 45 days to 
just minutes.

Market Mandates and Revenue Opportunities
Many industry leaders have set the stage by mandating RFID  
functionality and compliance in order to participate in their ecosystem. 
RFID can help meet these mandatory requirements, or provide an  
advantage for those who proactively implement the technology over those 
that are struggling to meet these new market demands. Longer-term, 
RFID can help create new revenue generating applications and  
innovation to help grow market share. In many cases, RFID is not just 
a business benefit, but a requirement for doing business.

Customer Experience
RFID can help to improve the overall customer experience. First, RFID 
enables better management of inventory; ensures proper deliveries 
and shipments; improves demand forecasts, promotions management 
and new product introductions; and reduces out-of-stock conditions. 
Elimination of supply-chain issues and product availability results in 
customers getting what they want, when they want it. In one case, a 
documented 29 percent increase in promotional execution resulted 
in a projected 20 to 60 percent increase in sales.

Although RFID implementations are not without costs and risks, typical 
companies in manufacturing, warehousing and distribution and retail 
have been known to achieve 200 percent ROI (net benefits divided by 
costs) or more from these projects. What this means is that for every 
dollar invested in RFID, companies are getting back $2 in incremental 
benefits (the original dollar invested, plus two more). The high ROI 
and relatively short payback periods provide the fuel to move from 
having RFID as a project under consideration, to one where a pilot 
program is mandatory.  
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ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวไกลกว่า
แต่ก่อนมากนัน้  อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน  อยูก่บัเรา
ในทกุๆ ชว่งเวลา แตล่ะวนั เราซึง่เป็นผู้ใช้งาน 
ได้ใช้อปุกรณ์เหลา่นีเ้พ่ือจดุประสงค์ตา่งๆ ไมว่า่ 
จะเป็นเพ่ือท�างานหรือเพ่ือสร้างความบนัเทิง 
ซึง่แทบจะปฏิเสธไมไ่ด้เลยวา่ในทกุวนันีผู้้ใช้งาน 

บทความโดย : วรเมธ โพธิ์ข�า

PRIVACY AWARENESS 
on Social Network 
การตระหนักรู้ถึงข้อมูลส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์

GS1 Society

อย่างเราๆ ขาดอปุกรณ์เหล่านีไ้ม่ได้เสียแล้ว 
หนึ่งในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านีก็้คือการ
เข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่างๆ เช่น 
Facebook Twitter Instagram เป็นต้น 
 
ทุกวันนีส้ังคมออนไลน์เหล่านี ก็้ได้มีการ 
ปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตของผู้ ใช้งาน 

มากขึน้ อาทิเช่น อัพเดตชีวิตประจ�าวัน 
เร่ืองราวขา่วสารข้อมลูตา่งๆ   รูปภาพ สถานท่ี 
ความชอบสว่นบคุคล หรือแม้กระทัง่การแลก
เปลี่ยนความคิดเหน็

ซึ่ งการ เ ร่ิม ต้นการใ ช้งานนัน้มักจ� า เ ป็น
ต้องใส่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ ใ ช้งาน เช่น 
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วารสารสถาบันรหัสสากล

 ช่ือ-นามสกลุ วนัเกิด  ฯลฯ หลงัจากนัน้ผู้ใช้งาน 
ก็จะเป็นคนใส่ข้อมูลอ่ืนๆ ลงไปเพ่ือสร้าง 
บัญชีผู้ ใช้งานหรือท่ีเราเรียกว่า“โปรไฟล์” 
ของตนขึน้มา บ้างก็เป็นเบอร์โทรศพัท์ สถาน 
ศกึษา ท่ีท�างาน ช่องทางการติดต่อ ซึง่ล้วน 
แล้วแตเ่ป็นข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้งาน จากนัน้
ข้อมลูก็จะแสดงบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์
ให้ผู้ ใช้งานอ่ืนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยเหตผุล
นีเ้องท�าให้ผู้ ไม่หวังดี หรืออาชญากรทาง
ไซเบอร์ เห็นช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลู
ส่วนตัวของผู้ ใช้งาน และน�าไปใช้เพ่ือจุด
ประสงค์ตา่งๆ 

อย่างท่ีทราบกนัดีว่าในปัจจบุนันัน้ ธุรกรรม
การเงิน หรือกิจกรรมตา่งๆ ได้มีการใช้ข้อมลู
ส่วนตวัของเรามากขึน้ ด้วยเหตุนีเ้องท�าให้
เกิดช่องทางในการโจมตีจากผู้ ไม่หวงัดี เช่น 
ปลอมแปลงตวัตนเป็นผู้ใช้งานเพ่ือท�าธรุกรรม
ต่างๆ หรือเพ่ือจดุประสงค์อ่ืน เช่น ติดตาม

ใ น ป ั จ จุ บั น นั้ น 
ธุรกรรมการเงิน หรือ
กิจกรรมต่างๆ ได้มี
การใช้ข้อมูลส่วนตัว
ของเรามากขึ้น ด้วย
เหตุนี้ เองท�าให ้ เกิด 
ช่องทางในการโจมตี
จากผู้ไม่หวังดี

พฤติกรรมของผู้ ใช้งานเพ่ือคกุคามความเป็น 
ส่วนตัว ติดตามก่อกวน หรือท�าให้ผู้ ใ ช้ 
ถกูโจมตีทางไซเบอร์ (เชน่ คอมพิวเตอร์ไวรัส
ตา่งๆ)  

ดงันัน้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการท่ีผู้ ไม่หวงัดี 
สามารถเข้าถงึข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้  ผู้ใช้งาน 
จึงควรจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของ
บคุคลอ่ืน  ดงันี ้
• ไมค่วรใสข้่อมลูสว่นตวับนสือ่สงัคมออนไลน์ 
อาทิ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล
• จ�ากดัสทิธิในการเข้าถงึข้อมลูสว่นตวับนสื่อ
ออนไลน์ตา่งๆ
• คดักรองบคุคลท่ีสามารถเข้าถงึข้อมลูบญัชี
ผู้ใช้
• ไมค่วรอพัเดตข้อมลูสว่นตวัเก่ียวกบักิจกรรม 
สถานท่ี ความชอบส่วนบุคคล มากเกินไป 
ทัง้นีเ้ราจะเห็นได้ว่าจุดเร่ิมต้นเกิดจากการท่ี
ผู้ ใช้ไม่ตระหนักถึงภยัคุกคามท่ีเกิดจากการ

เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ ใช้งาน การแก้
ปัญหาท่ีดีสดุ คือ การท่ีผู้ใช้มีความรู้และความ
เข้าใจเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวัและภยัท่ีเกิดจาก
เผยแพร่ข้อมลูบนสื่อสงัคมออนไลน์  ซึง่ท�าให้
ความเสี่ยงของภยัคกุคามทางไซเบอร์ลดลง
ได้ในท่ีสดุ  
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ข้อมูลโดย : กฤษดา เบ้าทอง

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคลังสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดใน WM3

บาร์โค้ดถูกน�ามาใช้กับระบบบริหาร
จดัการคลงัสนิค้า ทกุกระบวนการตัง้แต่
การรับสินค้า การน�าสินค้าจัดเก็บใน
สถานท่ีเก็บ การเคลื่อนไหวสินค้าใน
คลัง เช่น การย้ายสินค้าระหว่างคลัง
หรือสถานท่ีเก็บ การตรวจนบัเช็คจ�านวน
สนิค้าตามรอบหรือการตรวจนบัทัง้คลงั 
กระบวนการจ่ายสินค้า เช่น การหยิบ
สินค้าตามใบรายการขาย การบรรจุ
สินค้าและส่งสินค้าจนกระทัง่สินค้านัน้
จดัส่งถึงมือลกูค้าซึง่ล้วนแต่ใช้บาร์โค้ด
ทุกกระบวนการของระบบคลังสินค้า 
รวมทัง้ระบบบริหารจัดการคลงัสินค้า 
WM3 ยงัรองรับการท�างานในสว่นอ่ืนๆ 
อีกมากมาย เช่น การปรับยอดสินค้า, 
การค�านวณ Shelf Life ของสนิค้า, การ

จา่ยสนิค้าโดยการจองสนิค้าตาม FIFO/ 
FEFO, การเปลี่ยนสถานะสินค้า, การ
เปลี่ยน Lot/Batch/Serial Number ของ
สนิค้า เป็นต้น

ในปัจจุบันระบบบริหารจัดการคลัง
สินค้า WM3 เป็นระบบซอฟต์แวร์
ทางด้านโลจิสติกส์ท่ีพัฒนามาจาก
ประสบการณ์จริงจากผู้ เช่ียวชาญด้าน
ระบบบริหารจดัการคลงัสินค้า โดยได้
รับการยอมรับในการใช้งานระบบและ
ให้ดูแลบริการหลังการขายกับลูกค้า 

ถ้าถามว่ามีใครบ้างท่ีไม่รู้จักบาร์โค้ด 
คงตอบได้ว่าแทบจะไม่มี ส่วนใหญ่
รู้จักบาร์โค้ดภายใต้สินค้าท่ีถูกซือ้ขาย
ตามร้านสะดวกซือ้หรือห้างสรรพสินค้า 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและถกูต้องใน
การระบุสินค้าชิน้นัน้โดยมีหน่วยงาน  
GS1 เป็นผู้ ควบคุมดูแล จากจุดเด่น 
ดังกล่าวของบาร์โค้ดจึงถูกน�ามาใช้ 
(Integrated) กบัหลาย ๆ  ระบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพจนไปถึงลดขัน้ตอนของ
ระบบให้ดงู่ายและลดความซบัซ้อนลง
ได้อยา่งไมน่า่เช่ือ
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Needs) ของระบบให้เหมาะสมกบัธรุกิจ
ของคณุเพ่ือรองรับอตัราการแขง่ขนัและ
การเจริญเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองของธรุกิจ
คณุได้ เช่น รองรับการท�างานได้หลาย
คลงัสินค้า (Multiple Warehouses) 
รองรับหลายระบบภาษา (Multiple 
Languages) พร้อมกบัสามารถท�างาน
ผสมผสานร่วมกบัระบบ ERP ของคณุ
ได้อยา่งงา่ยดายและถกูต้อง  มีรายงาน
ในรูปแบบกราฟฟิค (Performance 
Dashboards) และสนิค้าคงคลงัเสมือน
จริง (2D Warehouse Visualization) ท่ี

หลายแห่งในเมืองไทย และเป็นท่ีรู้จกั
ยาวนานมากกว่า 15 ปี ท�าให้ระบบ
บริหารจดัการคลงัสนิค้า WM3 มีฟังก์ชัน่ 
การท�างานท่ีเป็นมาตรฐาน สามารถ
รองรับกระบวนการจดัการและบริหาร
คลังสินค้าในเมืองไทยได้เ กือบจะ
ครอบคลมุทกุรูปแบบและแทบไมจ่�าเป็น
ท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข

อยา่งไรก็ตาม ฟังก์ชัน่มาตรฐานตา่ง ๆ 
นัน้ ก็ มีความยืดหยุ่นและสามารถ 
ปรับเปลีย่นฟังก์ชัน่ (On Your Individual 

ใช้งานงา่ย  เหมาะกบัผู้บริหารงานคลงั
สินค้าและเป็นผู้ ช่วยในการสนับสนุน
การตดัสินใจได้เป็นอย่างดี  เจ้าหน้าท่ี 
IT สามารถดแูลระบบได้งา่ยเพราะเป็น
ระบบท่ีใช้งานบนเวบ็ไซต์ (Web Base) 
สามารถน�าไปใช้งานได้ทัง้ภายในและ
นอกองค์กรได้อยา่งปลอดภยัโดยรองรับ
เคร่ืองปลายทางท่ีใช้งานไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใดก็ตาม (Cross Platform)  

Business Solutions
 

OGA International Co.,Ltd. 
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สถาบันรหัสสากล (GS1Thailand) 

MOI Open House:
พลิกธุรกิจ สู่ยุคอุตสาหกรรมและ SME 4.0

ร่วมออกคูหานิทรรศการในงาน “TILOG – LOGISTIX 2016”

บทความโดย : ปทิตตา  คิมประโคน 

สถาบันรหัสสากล(GS1Thailand) สภา
อุตสาหกรรม แ ห่ ง ประ เ ท ศไ ท ย  ไ ด้ มี
โอกาสร่วมออกบูทนิทรรศการภายในงาน  
TILOG – LOGISTIX 2016 เม่ือวนัท่ี 21-23 
กนัยายน 2559 ณ ศนูย์นิทรรศการและการ
ประชมุไบเทค บางนา 

งาน TILOG – LOGISTIX 2016 แสดงภายใต้
แนวคดิ “Unifying the Power of ASEAN+6  
Logistics” รวมพลงัวงการโลจิสติกส์จาก 
ทั่วภูมิภาคอาเซียน+6 น�าผู้ แสดงสินค้า
จ�านวนกวา่ 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ 
ครบครันด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
โซลูชั่น และผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
ครอบคลุมทัง้กลุ่มผู้ ผลิต ผู้ จัดจ�าหน่าย 
ผู้สง่ออกและน�าเข้า จากทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ พร้อมจัดสัมมนานานาชาต ิ
Trade Logistics Symposium ก้าวสู่ยุค 
โลจิสตกิส์ 4.0  

สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ร่วมออก
บธูประชาสมัพนัธ์ระบบมาตรฐานสากล GS1 
และแนะน�าหลักสูตรฝึกอบรมในโครงการ 
สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีบง่ชีอ้ตัโนมตัิในภาค
อตุสาหกรรมสูเ่ศรษฐกิจดิจิทลั ซึง่จดัร่วมกบั 
ส�านกัพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ กรมสง่เสริม 
อตุสาหกรรม ในงาน “MOI Open House: 
พลิกธุรกิจ สูย่คุอตุสาหกรรมและ SME 4.0” 
เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559  โดยภายในงาน 
มีการแสดงปาฐกถาพิเศษจาก ดร.อรรชกา 
สบีญุเร่ือง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
พร้อมหวัข้อสมัมนาท่ีนา่สนใจจากผู้ทรงคณุวฒิุ 
จดัโดยกระทรวงอตุสาหกรรม ณ ศนูย์ประชมุ
นานาชาติเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส 
จ.เชียงใหม่
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GS1 Asia-Pacific 
Regional Forum 2016,Bangkok

สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ได้รับ
เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา 
GS1 Asia Pacific Regional Forum 
2016 ภายใต้หวัข้อ “Digital Trend, Smart  
Business” ในระหวา่งวนัท่ี 13 – 15 กนัยายน 
2559 ณ โรงแรม Siam Kempinski Hotel 
Bangkok  ส�าหรับในปีนี ้ งานประชมุ GS1 
Asia Pacific Regional Forum 2016 มี 
วัตถุประสงค์ เ พ่ือ เ ปิดโอกาสให้ มีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพัฒนาระบบ
มาตรฐานสากล GS1 ให้ช่วยส่งเสริม
ศกัยภาพด้านเทคโนโลยี นวตักรรม และเกิด
แนวคดิใหม่ๆ  ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ภาคธรุกิจ 
และอุตสาหกรรม เพ่ือให้สามารถแข่งขัน 
และตอบสนองความต้องการของกระแส
ตลาดโลกในยคุ Digital Economy ได้

โดยได้รับเกียรติจาก คุณมาลี วงศาโรจน์ 
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เป็นประธานในพิธีเปิด
งานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย คณุเจน 
น�าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย คุณมิเกล โลเปร่า ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหาร GS1 และ คุณประวิทย์ 
โชติปรายนกุล ผู้ อ�านวยการสถาบันรหัส
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สากล(GS1 Thailand) กล่าวเปิดงาน
สัมมนา ภายในงานมีผู้ เ ข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูและเจ้าหน้าท่ี 
จากองค์กร GS1 ส�านักงานใหญ่ประจ�า
ประเทศเบลเย่ียม และองค์กร GS1 ประจ�า

หลกัสตูรการอบรม ตลุาคม – ธนัวาคม 2559 
เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดตา่งๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อยา่งถกูต้อง เป็น
ไปตามมาตรฐาน ทางสถาบนัฯ จงึก�าหนดให้สมาชิกรายใหมท่กุราย ต้องผา่นการอบรม ความรู้เบือ้งต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกจิและ
อุตสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม ่ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัรับอนมุตัเิป็นสมาชิก

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ารองท่ีน่ังได้ท่ี www.gs1thailand.org 

ทางสถาบนัฯ จดัโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ในช่วงเดือน ตลุาคม – ธันวาคม 2559 ดังนี้
      หลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
สากล GS1-128 
ในระบบซัพพลายเชน 

    วันที่จัด
4,11,18  ตุลาคม
1,8,15 พฤศจิกายน
6,13,20  ธันวาคม

27 ธันวาคม

   อัตราค่าอบรม
สมาชิก GS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

สมาชิก GS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

                   เนื้อหาหลักสูตร
• บาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
• โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System
• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�าหนดเลขหมายประจ�าตัวสินค้า
• สิทธิประโยชน์ส�าหรับสมาชิกสถาบันฯ 

• บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• GS1- 128  Application Identifiers (AI’s)
• การใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น

ประเทศตา่งๆ ทัว่ภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกกวา่ 
30 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
เกาหลี จีน ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน 
เวียดนาม เป็นต้น  
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เมียนมา โอกาสทองของเอสเอ็มอีในการขยายธุรกิจตลาด
เมยีนมายังมสีนิค้าปัจจยั 4 และการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมควรให้ความส�าคัญกับตลาด 
เมยีนมาเป็นอนัดับต้นๆ ในอาเซยีน

การเปิดประเทศของเมยีนมาในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ก่อให้เกิด
ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมาก เมด็เงนิลงทนุจาก
ต่างประเทศไหลเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของเมยีนมาอย่างรวดเรว็ เมด็เงนิทีล่งทนุในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมพลังงาน ทั้งไฟฟ้าและน�้ามัน 
ขณะทีอ่ตุสาหกรรมอืน่ เช่น  Manufacturing, Logistic , Mining ,  
Real Estate ฯลฯ ก็มกีารพัฒนาตามๆ กันมา

ปัจจบุนัชาวเมยีนมาในเมอืงใหญ่ เช่น ย่างกุ้ง ก�าลงัปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสู่สังคมเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
สนใจวัฒนธรรมตะวันตก พร้อมจะใช้เงินเพ่ือจับจ่ายสินค้า

เมียนมา 
โอกาสทองนักธุรกิจไทย

แฟชัน่ แบรนด์เนม และสินค้าท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศ จงึเป็น
โอกาสท่ีดขีองเอสเอม็อไีทยในการบกุเบกิตลาดสนิค้าอปุโภค
บรโิภคทีเ่ข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ใหม่ ซึง่แน่นอนว่าไลฟ์สไตล์
ของคนเมยีนมาก็ยังมส่ีวนท่ีคล้ายคลงึกับไทยค่อนข้างมาก

การพัฒนาอุตสาหกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานและอุตสาหกรรม
น�าร่องเป็นสัญญาณทีบ่่งบอกถึงโอกาสในการลงทุนทีน่่าสนใจ 
โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่มีความพร้อมในการรุกตลาดในกลุ่ม 
ประเทศ AEC ช่วง 1-2 ปีข้างหน้าเป็นโอกาสส�าคัญในการ 
เข้าสูต่ลาดเมยีนมา เพ่ือเป็น First Mover ซึง่แน่นอนว่าการเป็น 
First Mover จะมาพร้อมกับความยากล�าบากในการบกุเบกิ
ตลาด แต่น่ันก็ให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าถ้าประสบความส�าเรจ็

ผู้ประกอบการต้องพิจารณาอุปสรรคท่ีอาจต้องเผชิญในการ
ประกอบธุรกิจ เช่น ค่าเช่าอาคารส�านกังานทีเ่พ่ิมสงูข้ึนอย่าง
ต่อเนือ่ง ค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนและพัฒนาแรงงาน และการ
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อุปสรรคการลงทุนธุรกิจในเมียนมา
1. ค่าเช่าอาคารทีเ่พ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนและพฒันาแรงงาน
3. การขาดแคลนแรงงานระดบัปรญิญา

ขาดแคลนแรงงานทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาข้ึนไป เป็นต้น 
แต่การเข้าไปสร้างสัมพันธ์กับธุรกิจแต่เน่ินๆ และการเตรียม
ความพร้อมในการท�าธรุกิจข้ามประเทศ เช่น การฝึกทักษะด้าน 
ภาษา และการศกึษากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ 
การเริม่ต้นจากการตดิต่อกับพ่อค้าชายแดน ซึง่คุน้เคยกับการ
ตดิต่อกับคนไทยอยู่แล้ว อาจจะเป็นจดุเริม่ต้นท่ีดใีนการก้าวสู่
เมยีนมามากกว่าการขยับเข้าไปลงทนุธุรกิจด้วยตัวเอง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ให้ข้อมูลถึงโอกาสธุรกิจในเมียนมาว่า 
สินค้าแบรนด์ไทยยังเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมมากที่สุด 
จากความเชือ่ถือด้านคณุภาพ และมาตรฐานการผลติ ท�าให้
สนิค้าไทยได้รับความนิยมสงู ใน 4 ประเภทหลกั ได้แก่ สนิค้า
อปุโภคบรโิภค อะไหล่รถยนต์ เครือ่งจกัรกลการเกษตร และ 
เครื่องส�าอาง โดยสินค้าไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้า 
เกรดเอ ท่ีมคีณุภาพมากกว่าสินค้าจากจนี 

ขณะเดียวกันการเจริญของสังคมเมืองกับการเติบโตของ
อสังหารมิทรพัย์ ยังเป็นโอกาสทีด่สี�าหรับเอสเอม็อ ีในกลุม่วัสดุ
ก่อสร้าง ทัง้วสัดกุ่อสร้างพ้ืนฐาน เช่น  อฐิ หนิ ปนู ทราย เหลก็ 
ตลอดจนถึงผูป้ระกอบการในกลุ่มตกแต่ง เช่น วัสดตุกแต่ง สี 
เฟอร์นเิจอร์ ฯลฯ

ส�าหรบัช่องทางในการสือ่สารกับผูบ้รโิภคนัน้ โทรทัศน์ยังเป็น
สื่อแมสที่เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด ขณะที่การเปลี่ยนแปลง 
และความตื่นตัวในการใช้สมาร์ทโฟน และออนไลน์ก�าลัง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเมืองอย่างรวดเร็ว  
การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย และสมาร์ทโฟน จึงเป็นอีก 
ช่องทางหน่ึงทีไ่ม่ควรมองข้าม

โดยสรุปแล้ว การเปิดประเทศของเมียนมาเป็นโอกาสท่ีดี
ส�าหรับธุรกิจไทย ทั้งจากวัฒนธรรมและค่านิยมที่คล้ายคลึง
กัน ท�าให้ธุรกิจไทยสามารถเข้าถึงผูบ้ริโภคเมยีนมาได้ไม่ยาก 
ขณะทีส่นิค้าส่วนใหญ่ของไทยได้รบัความนิยมมากอยู่แล้ว จงึ
ง่ายในการทีจ่ะใช้แบรนด์ไทยส่ือสารกับผูบ้ริโภคเมยีนมา โดย
ธุรกิจท่ีน่าสนใจน้ัน ปัจจยั 4 ยังเป็นสินค้าหลักทีใ่ช้ในการเปิด
ตลาดได้เป็นอย่างด ีขณะทีส่นิค้าแฟชัน่ก็มโีอกาสในการเข้าถึง
และเตบิโตอย่างรวดเรว็   
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จากกระแสการรักสุขภาพท่ีก�าลังมาแรงในปัจจุบัน อาหารคลีนได ้
ถูกจัดให้เป็นแฟช่ันยอดฮิตอันดับต้นๆ ส�าหรับกลุ่มคนที่รักสุขภาพ  
ถือเป็นอาหารทางเลือกใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ผู ้ที่ต้องการหันมา 
ดูแลใส่ใจตัวเองได้เป็นอย่างดี ค�าว่า คลีน ถือเป็นศัพท์ใหม่ที่ ถูก 
บัญญัติขึ้นมา โดยจัดเป็นรูปแบบของการกินลักษณะหนึ่งที่มุ ่งเน้น 
การพึ่งพิงและซึมซับธรรมชาติของรสชาติตัววัตถุดิบ เหมือนเป็นการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินให้กลับสู่สามัญ หลีกเล่ียงการปรุงแต่ง
รสชาติ

อาหารคลีน : กระแสทางเลือกใหม่ของคนใส่ใจสุขภาพ
อาหารคลีน (Clean Food) หมายถงึ อาหารท่ีไมผ่า่นการปรุงแตง่ด้วย
สารเคมีตา่ง ๆ หรือเป็นอาหารท่ีผา่นการแปรรูปน้อยท่ีสดุ อาหารเหลา่นี ้
จะเป็นอาหารท่ีสดสะอาด ผา่นขัน้ตอนการปรุงแตง่มาน้อย หรือไมผ่า่น
การปรุงแต่งเลย เน้นธรรมชาติของรสชาติอาหารนัน้เป็นหลกั ไม่ผ่าน
กระบวนการหมกัดองหรือปรุงรสใด ๆ มากจนเกินไป 

การรับประทานอาหารแบบคลีนเป็นการรับประทานอาหารให้ครบทัง้ 
5 หมู ่ในปริมาณและสดัสว่นท่ีเหมาะสม คือ มีทัง้คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
ผกั ผลไม้ และไขมนั ในปริมาณท่ีเพียงพอตอ่ความต้องการของร่างกาย 

ไม่ใช่การเน้นรับประทานผกัเยอะ ๆ แตเ่พียงอย่างเดียว อาหารคลีนจงึ
เป็นอาหารท่ีถกูหลกัโภชนาการประเภทหนึ่ง ซึ่งมีสรรพคณุท่ีดีส�าหรับ
คนท่ีอ้วนเน่ืองจากไมผ่า่นการปรุงแตง่เตมิไขมนั ความหวาน ความเคม็

เพราะอาหารคลีนสว่นใหญ่จะใช้วตัถดุิบท่ีคงเดิมจากธรรมชาติ ไม่ผ่าน
การปรุงแตง่สงัเคราะห์ หรือหากจะมีการปรุงแตง่ก็มีการปรุงแตง่ท่ีน้อย
ถึงน้อยท่ีสดุ ซึง่จะมีผลดีต่อคนท่ีต้องการลดน�า้หนกั ลดความอ้วน ลด 
ไขมนั และคนท่ีใสใ่จกบัสขุภาพของตนเอง 

กิน คลีน อย่างถูกวิธี
การรับประทานอาหารคลีนให้ถกูวิธีนัน้ ถือเป็นสิง่ส�าคญัอยา่งมาก หาก
ท่านรับประทานอาหารอย่างผิดวิธีแล้ว ผลท่ีออกมาก็จะส่งผลเสียต่อ
สขุภาพ มากกวา่ผลดีท่ีจะเกิดขึน้ ซึง่ในการเลือกรับประทานอาหารคลีน 
นัน้ เราสามารถท�าได้โดยการใส่ใจเลือกก่อนบริโภค คือ การใส่ใจใน 
คุณประโยชน์ของอาหาร เลือกบริโภควัตถุดิบท่ีมีคุณภาพดี และ 
รับประทานโปรตีนในปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากโปรตีนเป็นพลงังานท่ี 
ไมเ่ก็บสะสมในร่างกายเหมือนอาหารประเภทแป้งและไขมนั โปรตีนท่ีดี
และเหมาะแก่การบริโภคแบบคลนี ได้แก่ เนือ้ไมต่ดิมนั อกไก่บ้าน  สนัในไก่ 
ปลา ไขไ่ก่ รวมถงึโปรตีนจากธญัพืชและพืชตระกลูถัว่ ฯลฯ  
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อย่างไรถึงเรียกว่า คลีน 
Clean Food
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สว่นของการรับประทานอาหารประเภทแป้งก็จะ
ต้องเลือกแป้งท่ีไมมี่การขดัสี  และลดการบริโภค
อาหารประเภทไขมนัลง และหากต้องบริโภคไขมนั
ให้เลอืกบริโภคเฉพาะไขมนัท่ีดี เชน่ น�า้มนัมะกอก 
น�า้มนัเมลด็ชา และน�า้มนัร�าข้าว เป็นต้น นอกจากนี ้
ยังต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้สารปรุงแต่งรส 
วตัถดุบิแปรรูป ของหมกัดองตา่งๆ นอกจากนีท้า่น
ควรเลอืกใช้ผกัผลไม้หลากสนี�ามาปรุงอาหาร เพ่ือ
เสริมสร้างวิตามิน

คุณประโยชน์ที่จ�าเป็นต่อร่างกาย
ในแต่ละวัน  
การรับประทานอาหารในแตล่ะวนั ควรท่ีจะแบง่
มือ้การรับประทานอาหาร ออกเป็นมือ้ยอ่ยๆ 4-6 
มือ้ตอ่วนั  เพ่ือช่วยให้ระบบยอ่ยอาหารสามารถ
ท�างานได้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ โดยเฉพาะ 
มือ้เช้าควรรับประทานภายใน 1 ชัว่โมงหลงัจาก 
ต่ืนนอน การจ�ากัดการกินและปรุงอาหาร 
รสธรรมชาติ จ�ากัดปริมาณเกลือและน�า้ตาล 
ให้เหมาะสมไม่มากเกินไป และควบคมุปริมาณ 
สารอาหารท่ีรับประทานในแต่ละวนั สิ่งเหล่านี ้
ล้วนเป็นวิธี ท่ีจะท�าให้ท่านเร่ิมท่ีจะสามารถ 
เข้าใกล้ค�าวา่ กินคลีน อยา่งถกูวิธีได้มากย่ิงขึน้

วิถี คลีน เริ่มต้นได้ไม่ยาก
การเร่ิมต้นหันมารับประทานอาหารคลีน ท่าน
สามารถเร่ิมต้นได้งา่ยๆ โดยการเปลีย่นพฤตกิรรม
การกินของท่านแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ถึงกับ
ตัดขาดอาหารบางประเภทท่ีท่านโปรดปราน 
เพียงแต่จะต้องลดปริมาณให้น้อยลงไปเร่ือย ๆ 
จนทา่นเร่ิมคุ้นชินกบัอาหารประเภทคลีน เพราะ
การลดอาหารปกติอย่างฉับพลนัเพ่ือจะเปลี่ยน
ไปทานอาหารเพ่ือสขุภาพแบบทนัที มนัอาจจะ 
มีผลเสียย้อนกลับมาอย่างเช่น รู้สึกไม่มีแรง 
หิวงา่ย และมีอาการหงดุหงิดตลอดเวลานัน้ ท�าให้

37GS1 Thailand October– December 2016

การใช้ชีวิตทา่นแยล่ง ซึง่ไมใ่ชก่ารรับประทานเพ่ือ
สขุภาพอยา่งแนน่อน 

พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของทา่นก็จะ
ต้องคอ่ย ๆ ลดปริมาณอาหารประเภท หมกั ดอง 
กึ่งส�าเร็จรูป และเปลี่ยนมารับประทานอาหาร 
ท่ีสดใหม่แทน การหนัมาด่ืมน�า้สะอาด แทนการ 
ด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภท ชา กาแฟ น�า้อดัลม หรือ 
เค ร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณน� า้ตาลสูงและไม่ เ ป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายก็ถือเป็นสิ่งส�าคัญในการ
ดแูลสขุภาพ 

การปรับเปลี่ยนรสชาติของอาหาร ส�าหรับผู้ ท่ี
รับประทานอาหารรสจัดให้ค่อยๆ ลดปริมาณ 
เคร่ืองปรุง เน้นการบริโภคผกัและผลไม้มากขึน้ แต่
ก็ไมม่ากจนเกินไปเพราะอะไรท่ีทา่นได้รับมากเกิน
ไปมกัจะมีผลเสียมากกวา่ผลดีตอ่ร่างกาย จงึควร
รับประทานในปริมาณท่ีพอเหมาะตามปริมาณ
ความต้องการ และกิจกรรมท่ีต้องท�าในแตล่ะวนั 
ส�าหรับในการเลือกอาหารส�าเร็จรูปนัน้ ท่านจะ
ต้องใส่ใจอ่านฉลากทุกครัง้ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
ก่อนการเลือกซือ้อาหาร โดยทา่นจะต้องค�านงึถงึ
สว่นผสมของอาหารชนิดนัน้ๆ เลือกท่ีมีสว่นผสม
น้อยท่ีสดุ ผ่านกรรมวิธีน้อยท่ีสดุ และหลีกเลี่ยง
กลิน่ สี รส ปรุงแตง่ หรือพวกท่ีมีปริมาณโซเดียม
มาก อันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของท่านใน 
ระยะยาวได้

คุณประโยชน์ แบบ คลีน
อาหารคลีน ถือเป็นอาหารเ พ่ือสุขภาพท่ีมี
ประโยชน์ และได้คณุคา่จากสารอาหารครบถ้วน
ทัง้ 5 หมู ่ในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัความต้องการ
ของร่างกาย การทานอาหารคลีนจึงแตกต่าง 
จากอาหารทั่วไป เพราะต้องเลือกอาหารท่ี 
หลากหลาย แตเ่น้นความเป็นธรรมชาต ิไมผ่า่นการ

ปรุงแตง่มากนกั ดงันัน้ผู้ ท่ีทานอาหารคลนีจงึได้รับ 
สารอาหาร และคุณค่าทางอาหารครบถ้วน
มากกวา่อาหารทัว่ไปท่ีผา่นการปรุงแตง่ อีกทัง้ยงั 
ช่วยให้ร่างกายไม่ได้รับสารปนเปือ้นจากอาหาร
อีกด้วย จึงท�าให้ร่างกายของท่านสามารถ 
รับประโยชน์จากอาหารได้อย่างเต็มท่ี เม่ือท่าน 
รับประทานอาหารคลีนเป็นประจ�า สม�่าเสมอ 
มีวินยัในการดแูลพฤตกิรรมการรับประทาน ก็จะ
สง่ผลดีตอ่สขุภาพของทา่นในระยะยาว

โดยอาหารเหล่านีจ้ะเข้าไปช่วยเสริมสร้างระบบ
ภูมิคุ้ มกันภายในร่างกายของท่านให้ดีย่ิงขึน้ 
จากการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ซึ่ง
ช่วยสร้างระบบภูมิคุ้ มกันท่ีแข็งแกร่ง ต่อสู้ กับ
ความเจ็บป่วยและฟืน้ตวัได้ดีขึน้เน่ืองจากระบบ
กล้ามเนือ้มีการดูดซึมสารอาหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและระดับพลังงานเพ่ิมขึน้ ด้วย
เหตุนี  ้ สุขภาพท่ีดีและร่างกายท่ีแข็งแรงจึง 
เร่ิมต้นมาจากการเลือกรับประทานอาหารท่ี 
ถกูหลกัโภชนาการและอดุมไปด้วยคณุประโยชน์  
การละเลยตัวเองและเพิกเฉยต่อการบริโภค
อาหารจึงจะน�ามาซึ่งการเสื่อมลงของสุขภาพ
ตนในท่ีสดุ 

นอกจากการดูแลสุขภาพโดยการออกก�าลังกาย 
อย่างถูกวิธี และการเลือกรับประทานอาหาร
อย่างชาญฉลาดแล้ว  การใส่ใจดูแลสุขภาพจิต 
ก็ถือเป็นส่วนส�าคัญอย่างมากที่จะท�าให้ร่างกาย
ของท่านแข็งแรง ดังค�ากล่าวที่ว่า “ใจเป็นนาย
กายเป็นบ่าว”  ซึ่งก็หมายถึง เมื่อท่านมีสุขภาพ
จิตที่ดี สุขภาพกายของท่านก็จะดีตามไปด้วย  
โปรดติดตามต่อในฉบับหน้า ถึงเกร็ดความรู้ใน
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและสร้างสุขภาพจิตให้ดี 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัย และเสริมสร้างร่างกาย
ที่แข็งแรง  

วารสารสถาบันรหัสสากล
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สหรัฐอเมริกา**

ฟิลิปปินส์***

ออสเตรเลีย**

อื่นๆ

ญี่ปุ่น

เมียนมา***

สหราชอาณาจักร**

16% ซอสและน�้าปลา

67% สิ่งปรุงรส

10% เครื่องเทศและสมุนไพร

8%  อื่นๆ

**     มีร้านอาหารไทยจ�านวนมาก

***   อาหารท้องถิ่นมีความใกล้เคียงอาหารไทย ซึ่งใช้สินค้าส่งออกจากไทยได้

Kitchen Of The WorldThailand Newsletter

การเตบิโตของกลุม่วตัถดุบิ เชน่ เคร่ืองปรุงรส ซอส 
กะทิ สมนุไพร และเคร่ืองเทศ รวมถึงกลุ่มอาหาร
พร้อมปรุง คิดเป็นมลูคา่รวมกวา่ 50,000 ล้านบาท
ในปี 2558และยงัมีแนวโน้มขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง
ปีละประมาณ 6%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจ
หมนุเวียนในซพัพลายเชนอาหารไทยในตา่งประเทศ 
ทัง้รายได้ธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ  
รวมถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับ 
อาหารไทย นา่จะมีอตัราการขยายตวัเฉลีย่ไมต่�า่กวา่ 
ร้อยละ 10 ต่อปี หรือขยายตวัจากมลูค่า 91,000 
ล้านบาทในปี 2558 ไปสูม่ลูคา่ไมต่�่ากวา่ 130,000 
ล้านบาทในปี 2561

โดยเชนร้านอาหารมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู ่
ผู้ให้บริการด้านอาหารอยา่งครบวงจรในตา่งประเทศ 
โดยนอกจากการให้บริการร้านอาหารไทยแล้ว 

โอกาสและความท้าทายในตลาดโลก
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เชนร้านอาหารยังสามารถใช้ ข้อได้เปรียบท่ีมี 
แบรนด์ ร้านอาหารเป็นท่ี รู้จักระดับนานาชาต ิ 
ตอ่ยอดไปสูบ่ริการอ่ืนๆ เพ่ือสร้างประสบการณ์ด้าน
อาหารไทยส�าหรับลูกค้าเพ่ิมเติม เช่น การพฒันา
จากร้านอาหารไทยไปสู ่Thai Lifestyle Shop ท่ีมีการ
ขายสินค้าน�าเข้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาหารไทยภายใน
ร้านอาหารส�าหรับนักท่องเท่ียว และครัวเรือนใน 
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้าง 
รายได้จากบริการด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิแล้ว ยงัเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้ ให้บริการอาหารไทยให้
แข็งแกร่งขึน้อีกด้วย

อยา่งไรก็ตาม การขยายร้านอาหารไทยในตา่งประเทศ 
ของเชนร้านอาหาร ก็ยังเผชิญความท้าทายจาก
จ�านวนคู่แข่งในตลาดร้านอาหารไทยท่ีมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึน้ ทัง้ชาวต่างชาติในท้องถ่ินท่ีประกอบ
ธุรกิจร้านอาหารไทย รวมถึงผู้ประกอบการตา่งชาต ิ
เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ท่ีรุกขยายธุรกิจร้านอาหาร
ไปยังประเทศต่างๆ โดยประยุกต์หรือผสมผสาน
อาหารไทยให้มีความแปลกใหม่และหลากหลาย  
นับเป็นความท้าทายของเชนร้านอาหารไทยท่ีต้อง
ปรับกลยทุธ์รับมือการแขง่ขนัในตลาดร้านอาหารไทย
ในตา่งประเทศท่ีรุนแรงขึน้

สว่นผู้ผลติและผู้สง่ออกสนิค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาหารไทย 
ต้องเผชิญการแข่งขันจากผู้ ประกอบการประเทศ
เพ่ือนบ้านโดยเฉพาะประเทศจีน ท่ีผลิตสินค้าอย่าง
เคร่ืองปรุงรส ซอส และน�า้จิม้ มีความคล้ายคลงึกบั
สินค้าไทยและสามารถใช้ปรุงอาหารทดแทนกันได้ 
จึงเป็นความท้าทายของผู้ผลิตและส่งออกสินค้าท่ี
ต้องสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

ทางเลือกหน่ึงนั ้นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าที่
เก่ียวเน่ืองกับอาหารไทยอาจจะขยายช่องทาง 
การขายสินค้าเพิ่มเติมจากร้านค้าปลีก ไปสู่ 
การขายสนิค้าในร้านอาหารไทย เพื่อเข้าถงึกลุ่ม
เป้าหมายที่สนใจอาหารไทยโดยตรง นอกจากนี ้
อาจขยายการขายสนิค้าผ่านช่องทางอีคอมเมร์ิซ
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ซือ้สินค้าควบคู่
กันไป  

ซัพพลายเชนอุตสาหกรรมอาหารไทยในต่างประเทศ

จ�านวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศ 14,908 ร้าน

มูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี

ผู้ผลิต
ร้านอาหารไทย

ผู้ให้บริการ - พ่อครัว

- แฟรนไชส์ร้านอาหาร

สหรัฐอเมริกา

มาเลเซีย

สหราชอาณาจักร

ออสเตรเลีย

อื่นๆ

ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
ชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย
เชนร้านอาหาร

*ชาวไทยที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยมีส่วนผลักดันให้

จ�านวนร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาสูงกว่าประเทศอื่นๆ

- โรงเรียนสอนท�าอาหาร

- Food Stylist

ร้านค้าปลีก
ผู้บริโภคผู้จัดจ�าหน่าย

สินค้า

บทความโดย  :  Content Team
ข้อมูลจาก  :  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

อาหารไทย 
สินค้าและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับอาหารเป็นกลุ่ม
ธุรกิจท่ีผู้ประกอบการไทยมีศกัยภาพในการพฒันา
ต่อยอดท่ีจะก่อให้เกิดมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ 
อีกมาก ซึง่ในปี 2559 นีภ้าครัฐมีแผนท่ีจะผลกัดนั 
สนิค้าและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาหารอยา่งตอ่เน่ือง 
โดยก�าหนดให้สินค้าและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
อาหาร เป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ท่ีจะก่อ
ให้เกิดมลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐกิจส�าหรับประเทศไทย

ปัจจบุนัร้านอาหารไทยในตา่งประเทศ ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ อยา่งเชน่ร้านอาหาร รวมถงึ
ผู้ประกอบการรายย่อย ทัง้ชาวต่างชาติท่ีประกอบ
ธุรกิจร้านอาหารไทย และชาวไทยท่ีอาศัยอยู่ใน 
ต่างประเทศ โดยมีตัง้แต่ร้านอาหารระดับบน 
ร้านอาหารระดับกลาง ไปจนถึงร้านอาหารแบบ 
เร่งดว่น รวมกนัแล้วมีจ�านวน 14,908 ร้านค้า

ร้านอาหารไทยท่ีกระจายอยู่ทัว่โลกนัน้ ก่อให้เกิด
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เรียบเรียงโดย : อวิกา พอกเพิ่มดี และ วิลาวัณย์ กิจนิเทศ
ที่มา : https://scbsme.scb.co.th/sme-inspiration-detail/SCB_Jackma

แจ็ค หม่า กับข้อคิด 12 ประการ
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พูดถึงอาลบีาบา (ALIBABA) วันนีค้งไม่มี
ใครไม่รู้จักกับ e-Commerce เจ้าใหญ ่
ของโลกรายนี้  แจ็ค หม่า CEO ของ 
อาลบีาบา ได้มโีอกาสมาเยือนประเทศไทย 
เมื่อเดือน ตุลาคม 2559 ตามค�าเชิญ
ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา เพ่ือหารือถึงแนวทางในการ
สนับสนนุ และผลกัดนัผูป้ระกอบการไทย
สู ่e-Commerce

และในโอกาสนีร้ฐับาลและผูป้ระกอบการ 
เอกชน ต่างได้มโีอกาสรบัฟังมมุมอง และ

แง่คิดของ CEO จากบริษัทยักษ์ใหญ่ 
ของโลกแห่งนี้ โดย แจ็ค หม่า CEO  
อาลบีาบา ได้ให้มมุมองในการสร้างธุรกิจ
ท่ีน่าสนใจ SCB SME จึงใช้โอกาสน้ี 
ถอดรหสัความคดิของแจค็ หม่า เพ่ือเป็น
แรงผลกัดนัให้ผู้ประกอบการเอสเอม็อี
 
แจ็ค หม่า ให้มุมมองว่า โอกาสที่มา
เยือนไทยครั้งนี้  เนื่องจากเห็นความ 
มุง่มัน่ของรฐับาลไทย ในความต้องการ
ผลกัดนัประเทศไปสู ่Digital Economy 
และประทับใจในความสนใจของธุรกิจ

ในโอกาสที่มาประเทศไทยตาม
ค�าเชิญของนายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
แจ็ค หม่า CEO อาลีบาบา ได้
ฝากคมความคดิ 12 ประการ 
เพื่อพัฒนาผู ้ประกอบการ 
เอสเอ็มอีสู่ความส�าเร็จ  
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จะช่วยให้ผูป้ระกอบการเอสเอม็อก้ีาวผ่าน 
อุปสรรคไปได้
 
ความมุง่มัน่จะเปลีย่นเป็นเงนิ การหาเงินทนุ 
ปัญหาส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  
ทีจ่รงิแล้วเงินทนุเป็นปัญหาของทุกบริษทั 
ไม่ว่าบรษิทั เลก็ กลาง หรอืใหญ่  ทกุธุรกิจ 
ต้องเร่ิมจากการขายความเชื่อให้คน 
รอบข้าง ซึง่อาลบีาบาเกิดข้ึนจากรวมหุน้ 
กัน 18 คนกับเงินทนุอกี 50,000 ดอลลาร์ 
ซึ่งเราต้องท�าให้คนรอบข้างเชื่อมั่น 
ในความคิด ผลลัพธ์ก็คือ เงินทุนจาก 
นกัลงทนุท้ังหลายก็ตามมาด้วย

ท�าให้ผู้ถือหุ้น และพนักงานมีความสุข  
การท�างานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
ต้องไม่ค�านึงถึงว่าจะได้รับผลตอบแทน
มากหรอืน้อย แต่ต้องมเีป้าหมายท่ีความ
สขุ และความสนกุจากการท�างาน  การ
ท�างานอย่างมีความสุขจะมีส่วนช่วยให้
ธุรกิจประสบความส�าเร็จได้
 
คูค้่าส�าเรจ็ธุรกิจของเราจงึประสบความ
ส�าเร็จ การช่วยเหลอืผูอ้ืน่ให้ประสบความ
ส�าเร็จมีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจเรา 
เมื่อคนอื่นประสบความส�าเร็จเราก็จะ
ประสบความส�าเรจ็ไปด้วย
 
คนรุ่นใหม่ต้องใช้ความคิดให้มาก หาก
คณุเป็นคนรุ่นใหม่ อย่าถามหาสตูรส�าเรจ็
จากคนรุ่นเก่า เพราะคุณจะต้องเป็น 
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ผูบ้กุเบกิเส้นทางทีค่นรุน่เก่าไม่เคยไปถึง 
ดงันัน้คนรุน่ใหม่ทีจ่ะเป็นเจ้าของกิจการ
จะต้องเรียนรู้ด้วยตวัเอง คดิแก้ไขปัญหา
เอง ใช้ความคิดให้มาก และใช้ความ 
ผิดพลาดทีเ่กิดขึน้เป็นบทเรยีน
 
หาหุ้นส่วนและพันธมิตรท่ีต้องการส�าเรจ็
ไปด้วยกัน การผลกัดนัให้กิจการประสบ
ความส�าเร็จได้นั้นจะต้องหาพันธมิตร 
ทีดี่  โดยพันธมติรทีด่น้ัีนจะอยู่ในกลุม่คน
ทีอ่ยากประสบความส�าเร็จ คนกลุม่นีจ้ะ 
ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่  เพ่ือร่วม 
ผลักดันและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
ความส�าเรจ็ทีเ่กิดขึน้
 
Mobile จะเป็นเครื่องมือส�าคัญ วันนี้
โมบายล์เปลี่ยนพฤติกรรมของคน และ
ก�าลังจะเปลี่ยนโครงสร้างพ้ืนฐานของ
โลก โมบายล์เป็นท้ังช่องทางในการซื้อ 
และช่องทางในการขาย เมือ่โลกโมบายล์ 
เข้ามา เกษตรกรในชนบทต้องปรับตัว 
ขายของออนไลน์ให้กับคนทั้งโลกได้  
ดังนั้นคนที่อยากประสบความส�าเร็จ 
จงึต้องเรียนรู้
 
ท้ัง 12 ประการเป็นข้อคิดบางส่วน
ท่ี แจ็ค หม่า ได้ถ่ายทอดให้กับ 
ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ซึ่ง
หลายประการสามารถน�าไปปรับใช้ 
เพื่อพัฒนากิจการให ้ไปสู ่ความ
ส�าเร็จได้  
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ไทยทีห่ลงใหลในการใช้ e-Commerce  
ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในการค้าขาย
กับธุรกิจท่ัวโลก
 
แจค็ หม่า เล่าว่า กว่าจะมาถึงจดุน้ีท่ีเป็น
อาลบีาบา ได้ผ่านความผดิพลาดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5,000 ครัง้ จงึอยากจะฝาก
ประสบการณ์ และข้อคิดหลายประการ
ให้ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี
 
ค ว า ม ส� า เ ร็ จ ม า จ า ก ก า ร คิ ด ต ่ า ง 
ผู้ประกอบการต้องมีมุมมองที่แตกต่าง 
เมื่อพบเห็นเรื่องราวต่างๆ จะต้องไม่ 
Yes ไปเสียท้ังหมด แต่ต้องใช้สมอง
คดิใคร่ครวญก่อนว่า ท�าไมถึงต้อง Yes  
จะเป็น No ได้ไหม ผูป้ระกอบการต้องใช้
ความคดิใคร่ครวญกับเรือ่งราวท่ีเกิดข้ึน

ปัญหามกัน�ามาซึง่โอกาส ปัญหาทีเ่กิดขึน้ 
ที่พบเห็นบ่อยๆ นั่นอาจจะหมายถึง
โอกาสท่ีเกิดขึ้น  บ่อยครั้งที่โอกาสดีๆ 
มักเกิดขึ้นจากปัญหาท่ีพบเห็นในชีวิต
ประจ�าวัน
 
ศึกษาตัวอย่างความส�าเร็จจากร้านค้า 
เล็ กๆ  อย ่ ามองความส� า เ ร็ จของ 
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ แต่ให้ดูตัวอย่าง
จากผู้ประกอบการรายเล็กๆ ท่ีมีความ
มุ่งมั่น  น่ันคือสิ่งท่ีมีประโยชน์ส�าหรับ 
ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอีมากกว่าการ
ศกึษาจากมมุมองของธุรกิจขนาดใหญ่
 
ต้องไม่ยอมแพ้ ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี 
จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากใน
การฟันฝ่าอปุสรรคท่ีเกดิขึน้ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาธุรกิจทีเ่กดิขึน้หรอืปัญหาในเรือ่ง
ของเงนิลงทนุ

ให้เวลากับทุกปัญหาท่ีเกิดขึ้น บางครั้ง
มปัีญหาทีแ่ก้ไขยาก แต่ในทุกๆ ปัญหา
ที่เกิดข้ึนย่อมมีทางออก และสามารถ
แก้ไขได้  
 
พันธมิตรที่ดีช่วยคุณได้ บ่อยครั้งที่เกิด
ปัญหาขึ้น เรามักไม่สามารถแก้ไขได้
เพียงล�าพัง การมพัีนธมติรท่ีด ีท่ีวางใจได้ 
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วารสารสถาบันรหัสสากล

บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
เรียบเรียงโดย  : ชนัฏนันท์ รัตนเอกวาที และ ชลธิชา พันธุระ

Member Zone

GS1 Source หรือในช่ือเดิม GS1 Trusted Source of Data 
(TSD) เป็นโครงการสร้างฐานข้อมลูสนิค้าออนไลน์จากแหลง่ข้อมลู 
ท่ีเช่ือถือได้ (ข้อมลูสินค้าจากเจ้าของสินค้า) ท่ีสถาบนัรหสัสากล  
(GS1 Thailand) พฒันาขึน้เพ่ือรวบรวมข้อมลูสินค้าของสมาชิก  
เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารระหวา่งคูค้่าทัง้ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจบุนัทางสถาบนัรหสั
สากลได้พฒันาเป็น โครงการจดัท�าข้อมลูสนิค้าลงฐานข้อมลูสนิค้า
แหง่ชาต ิ(National Product Catalogue)

โดยฐานข้อมลูของสนิค้าอปุโภคบริโภคจะสามารถน�าไปเช่ือมโยงกบั
ระบบตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Market Place) การขายของผา่น
ระบบ e-Commerce และการขายสนิค้าหน้าร้านผา่นระบบ Point of 
Sale ซึง่ผู้ขาย หรือ ห้างร้าน สามารถน�าข้อมลูจากฐานข้อมลูไปใช้ได้
อยา่งรวดเร็ว ลดขัน้ตอน และความซบัซ้อน ในการรับ - สง่ ข้อมลูได้ 
อีกทัง้ยงัสามารถขยายช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าได้มากขึน้ สว่น
ในด้านของผู้บริโภค ท�าให้ได้รับข้อมลูสินค้าและบริการท่ีมีความ 
ถกูต้องและแมน่ย�า น�าข้อมลูสนิค้าและบริการมาค้นหา เปรียบเทียบ 
หรือคดัเลอืกสนิค้าและบริการได้งา่ย และการปรับปรุงข้อมลูสนิค้าท่ี
เพ่ิมเตมิ สามารถท�าได้ ณ จดุเดียว งา่ย และรวดเร็วย่ิงขึน้

ประโยชน์จากการจัดท�าข้อมูลสินค้าลงฐานข้อมูลสินค้า
แห่งชาติ (National Product Catalogue)
 1. ได้รับทราบถงึความส�าคญัและประโยชน์ในการจดัเก็บข้อมลู 
  สนิค้าตามมาตรฐานสากล
 2.  มีฐานข้อมลูสินค้าออนไลน์ท่ีสามารถเก็บข้อมลูสินค้าของ 
  ตนเอง

 3.  ได้รับความรู้เก่ียวกับการสร้างโอกาสทางการตลาดอันเน่ืองจาก 
  การมีข้อมลูสนิค้าตามมาตรฐาน
 4. ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเม่ือเทียบกับ 
  คูแ่ขง่ทางการตลาดท่ีไมมี่ข้อมลูสนิค้าในระบบดงักลา่ว
 5. สร้างเครือขา่ยระหวา่งกนัในหมูผู่้ประกอบการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ 
  และเทคโนโลยีระหวา่งกนั
 6. สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แทนการ 
  พฒันาโปรแกรมจดัการฐานข้อมลูภายในบริษัท ซึง่อาจมีคา่ใช้จ่าย 
  ในการพฒันาและการดแูลรักษาระบบสงู ท�าให้ชว่ยลดคา่ใช้จา่ยของ 
  องค์กรได้
 7. ระบบฐานข้อมลูดงักลา่ว สามารถเข้าถึงได้จากทกุท่ี ทกุเวลา ผ่าน 
  ระบบอินเทอร์เน็ต ท�าให้การแก้ไขหรืออพัเดตข้อมลู รวมทัง้การเพ่ิม 
  รายละเอียดข้อมลูสนิค้าเกิดความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึน้
 8. ป้องกนัการปลอมแปลงสนิค้า และการลกัลอบใช้บาร์โค้ดท่ีไมถ่กูต้อง
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เชิญแชะ ชวนแชร์!!
เชิญชวนสมาชิกทุกท่านน�าสินค้ามาถ่ายรูปพร้อมกรอก
ข้อมูลสินค้าเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาด E-commerce 
ผ่านระบบ National Product Catalogue

แสดงการน�าฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
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จะเหน็ได้วา่ฐานข้อมลูสนิค้าแหง่ชาต ิ(National Product Catalogue) 
เป็นส่วนส�าคญัในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและ
สงัคม ตามนโยบายของรัฐบาลในการผลกัดนัยทุธศาสตร์การพฒันา
ประเทศในการก้าวเข้าสู ่Digital Economy

ขั้นตอนการจัดท�าบันทึกข้อมูลสินค้าแห่งชาติ
 1. เจ้าของสนิค้าลงทะเบียน*ขอรับ Username และ Password  
  เพ่ือใช้ลอ็กอินเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลู GS1 Source

 2. เ จ้าของสินค้าเ ร่ิมกรอกข้อมูลบริ ษัทและข้อมูลสินค้า 
  ลงในระบบ เพ่ือเก็บข้อมูลการใช้เลขหมายประจ�าตวัสินค้า 
  สากล (GTIN) ซึ่งสามารถใส่ข้อมูลสินค้าได้ครอบคลุม ทัง้ 
  ข้อมลูเลขหมายประจ�าตวัสินค้า รูปภาพ ปริมาณ วิธีใช้งาน  
  ข้อควรระวัง และ การรับรองคุณภาพของสินค้าต่างๆ เช่น  
  อย., สคบ., ฮาลาล, มอก. เป็นต้น
 *  การลงทะเบียน จะใช้เลขสมาชิกหรือเลขหมายบ่งชีท่ี้ตัง้ 
  สากล (GLN) และอีเมล์ท่ีใช้ในการสมคัรสมาชิกสถาบนัฯ

 3. น�าผลิตภณัฑ์เข้ามารับบริการถ่ายภาพสินค้า GS1 Thailand  
  Studio Service โดยสถาบันฯ ให้บริการถ่ายภาพสินค้า  
  360 องศา ให้ได้ภาพท่ีมีความละเอียดสงู มีมมุภาพท่ีนา่สนใจ  
  สวยงาม สะดดุตา พร้อมทัง้บริการวดัขนาดของสนิค้าแตล่ะชิน้ 

GS1 Thailand Studio Service
บริการใหมล่า่สดุของสถาบนัรหสัสากล ท่ีจะอ�านวยความสะดวกให้
กบัสมาชิกได้น�าสินค้ามาถ่ายภาพ ด้วยอปุกรณ์ท่ีทนัสมยัเพ่ือให้ได้
ภาพของสินค้าท่ีโดดเด่น สวยงาม สะดดุตา และน่าสนใจ  เพราะ
รูปภาพสินค้าท่ีสวยงามเปรียบเสมือนเคร่ืองมือการขายท่ีต่อยอด
ธรุกิจออนไลน์ของทา่นให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ เพราะในปัจจบุนั
ตลาด E-commerce นบัเป็นชอ่งทางการขายท่ีประสบความส�าเร็จ
อย่างมากช่องทางหนึ่งและเป็นตลาดท่ีก�าลงัเติบโตขึน้อย่างก้าว
กระโดด

ส�าหรับบริการถ่ายภาพสนิค้านัน้ สถาบนัฯ ได้จดัเตรียมสตดูโิอพร้อม
อปุกรณ์ท่ีทนัสมยั สามารถรองรับสนิค้าขนาดเลก็ ไปจนถงึขนาดใหญ่ 
โดยจะสามารถถ่ายภาพได้ 360 องศา ซึง่มีขัน้ตอนการขอรับบริการ 
ดงันี ้
 1. กรอกรายละเอียดในใบขอรับบริการการลงข้อมลูสินค้าและ 
  การถ่ายรูปสนิค้า
 2. ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิก
 3. ลงทะเบียนรับหมายเลขล�าดบัการรับเร่ือง เพ่ือจดัควิให้ลกูค้า
 4. ลงทะเบียนขอรับ Username และ Password เพ่ือเข้า
  สูร่ะบบ GS1 Source ในการลงข้อมลูสนิค้า
 5. น�าสนิค้ามาถ่ายภาพ ให้ได้มมุภาพท่ีนา่สนใจ 
  และวดัขนาดของสนิค้า
 6. กรอกข้อมลูในโปรแกรม การจดัเก็บข้อมลูสนิค้า 
  ตามท่ีลกูค้าน�าสง่
 7. อพัโหลดภาพเข้าสูโ่ปรแกรม
 8. สมาชิกตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู
 9. สมาชิกดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่  SmartBar  จากนัน้สแกน
  บาร์โค้ดท่ีตวัสนิค้าเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู
 10. สมาชิกลงนามรับทราบข้อตกลงและระเบียบการให้
  ข้อมลูสนิค้า เอกสารสญัญาอนญุาตเผยแพร่ข้อมลู
 11. สมาชิกรับสนิค้ากลบัคืน  

GS1 Thailand October – December  201642

บริการถ่ายภาพสินค้าGS1 Thailand Studio Service

สิทธิพิเศษนี้ส�าหรับสมาชิกสถาบันรหัสสากล
ที่กรอกข้อมูลสินค้าครบถ้วนและ

น�าสินค้าเข้ามาถ่ายภาพ 360 องศา (26 ภาพ)*

* ตามเง่ือนไขของสถาบนัฯ ท่ีก�าหนดไว้

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2559 นี้เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณชลธิชา หรือ คุณชนัฏนันท์
โทร.02-345-1214

Email : tsdgs1@gs1thailand.org

41-42 Member Zone Edit 1.indd   42 11/28/2559 BE   4:59 PM



IT & Barcode Solutions CenterIT & Barcode Solutions Center

Healthcare Retail

Manufacturing

Warehouse

Services & Spare Par t

ID Card Solutions Ribbon & Supplies

Sof tware

Fax : 02-793-5898, 02-793-5899

Website : www.abss.co.th
E-mail : sales@abss.co.th
E-mail : services@abss.co.th

Desktop Printer

Barcode Scanner

Industrial Printer

Card Printer

Wireless

Tel : 02-793-5888Tel : 02-793-5888



OGA International Co.,Ltd.

Tel. 0 2578 8000

You  Tube
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