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EDITOR’S TALK

As the Competitor Catches You.

ในชวง 3 เดือนที่ผานมา เกิดความเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยางมากกับธุรกิจ Logistics โดยเฉพาะการเกิดขึ้น
ของผูเลนหนาใหมที่ไมใหมจริง และการบุกตลาดของ
มืออาชีพ โดยไปรษณียไ ทยลงทุน 500 ลานบาท ตัง้ บริษทั
ไปรษณีย ดิสทริบิวชั่น ขณะที่ดีเอชแอล ซัพพลายเชน
ก็เตรียมลงทุนกวา 400 ลานบาทใน 2-3 ปขางหนาเพื่อ
ขยายศูนยกระจายสินคาครอบคลุมทั่วประเทศ
การประกาศลงทุนของ 2 ยักษใหญดานบริการ
ขนสงในเวลาหางกันไมถึง 3 เดือน เปนสัญญาณที่
บงบอกถึงโอกาส และวิกฤตที่ถาโถมเขามาพรอมๆ กัน
ซึ่ ง ใครจะมองเป น โอกาส หรื อ วิ ก ฤตนั้ น ขึ้ น อยู  กั บ
มุมมองและความพรอมของผูป ระกอบการแตละราย แตที่
แนนอนคือ ผูประกอบการโลจิสติกสของไทยตองปรับตัว
รับคูแขงหนาใหม

หนึ่งในการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ คือ การนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน ลด
การพึ่งพาแรงงานที่นบั วันจะเปนตนทุนที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน ทัง้ ในแงของประสิทธิภาพ
และความสะดวกรวดเร็ว
ปจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายที่ผูประกอบการ
สามารถประยุกตใชงานได ทั้งบารโคดและ RFID ที่เปน
โซลูชนั่ เพือ่ การใชงานทีห่ ลากหลาย สวนหนึง่ ผูป ระกอบการ
สามารถหาขอมูลไดจาก GS1 Newsletter ฉบับนี้ หรือ
สามารถติดตอสอบถามขอมูลมาไดท่ี สถาบันรหัสสากล
สําหรับ GS1 Newsletter ฉบับนี้ยังคงอัดแนนดวย
เนือ้ หาทีเ่ ปนประโยชนเชนเคย ทัง้ กรณีศกึ ษารานคาปลีก
Liverpool การเตรียมตัวสูยคุ Internet of Things รวมถึง
การประยุกตใช RFID ในรานคา หลายเรื่องนาจะสราง
แรงบันดาลใจใหกบั ทุกทานไดครับ

ประวิทย โชติปรายนกุล
ผูอํานวยการสถาบันรหัสสากล
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กรณีศึกษา การปรับใช GS1 eCom
ที่บริษัท CRH ในประเทศเนเธอรแลนด

GS1 eCom implementation case

at CRH in the Netherlands
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ในป จ จุ บั น มี ห ลายบริ ษั ท โดยเฉพาะบริ ษั ท ขนาดใหญ่ ที่
ด�าเนินการซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างกันเปนประจ�าอย่าง
สม�า่ เสมอ การทีจ่ ะท�าให้การซือ้ ขายเปนไปโดยอัตโนมัตไิ ด้ จะต้อง
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการรับส่งข้อความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างไรก็ตาม เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คู่ค้าทั้งสองจะต้อง
จัดการกับความท้าทายหลายประการ ทั้งต้องมีการจับคู่ส่วนย่อย
ของข้อมูล (data element) ในข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์กับ
ข้อมูลที่จะปรากฏในการแสดงผลและถูกใช้งานในแอพพลิเคชั่น
อย่างระบบ ERP ของคู่ค้าแต่ละราย ต้องมีการพัฒนาและติดตั้ง
ช่องทางการเชือ่ มต่อทัง้ ในรูป EDI หรือ XML ระหว่างแอพพลิเคชัน่
กับอินเทอร์เน็ต และต้องมีการปรับใช้เทคนิคการรักษาความ
ปลอดภัยในการรับส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคูค่ า้ อาทิ
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) ถึงแม้ GS1
ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการสร้างมาตรฐาน GS1 XML บน
GS1 eCom (เทคโนโลยี EDI ส�าหรับถ่ายโอนข้อมูลที่มีโครงสร้าง
ตามมาตรฐานที่มีการตกลงกัน จากคอมพิวเตอร์แอพพลิเคชั่น
หนึง่ ไปอีกคอมพิวเตอร์แอพพลิเคชัน่ หนึง่ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์โดยที่
มนุษย์เข้ามายุง่ เกีย่ วน้อยทีส่ ดุ ) แล้ว แต่กย็ งั ต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากทั้งเงินทุนและเวลาในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้
รองรับการรับส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเปนเรื่องยากที่
บริษัทขนาดเล็กซึ่งส่วนมากมักไม่มีทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและไม่ใช้ระบบ ERP ที่สามารถแปลงข้อความ XML
ที่ได้รับจากคู่ค้ารายใหญ่ จะสามารถด�าเนินการได้
สิ่งที่บริษัทขนาดเล็กต้องประสบนั้นเกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์
เช่นกัน โดยผูค้ า้ ส่งในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในเนเธอร์แลนด์ได้
ด�าเนินธุรกิจร่วมกับซัพพลายเออร์ขนาดเล็กและผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ขนาดเล็กเปนจ�านวนมาก บริษัทขนาดเล็กเหล่านี้ส่วนมากมักมี
ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจ�ากัดและไม่ใช้
ซอฟท์แวร์ ERP ซึ่งสามารถแปลงข้อความ XML ที่ได้รับจากผู้ค้า
ส่งรายใหญ่อย่าง CRH Building Materials ผู้จัดหาวัสดุก่อสร้าง
ที่ด�าเนินธุรกิจใน 34 ประเทศทั่วโลกได้

Nowadays, many businesses especially large
enterprises purchase/sell goods or services regularly
in terms of frequencies and volumes. Automating such
transactions requires information system development to
support transporting electronic messages.
Unfortunately, however, it is inevitable that both trading
partners have to deal with challenges, such as mapping
data elements in electronic documents to those displayed
on the screen and utilized in each partner's application like
Enterprise Resource Planning (ERP) system, developing
and deploying interfaces supporting EDI or XML between
the application and the Internet, and implementing security
measures for electronic message transportation; for instance,
a Public Key Infrastructure (PKI). Even if GS1 has collaborated
with industries to come up with GS1 XML on GS1 eCom (the
Electronic Data Interchange technology used to transfer
structured data, by agreed message standards, from one
computer application to another, by electronic means and
with a minimum of human intervention), implementing the
information system to support transporting electronic
messages still needs high investment on capital and time,
so it is difficult for small companies having no IT resource
and not using an ERP system that are able to translate XML
messages received from larger partners to achieve them.
The troubles for small firms also happen in the
Netherlands. Wholesalers in Dutch construction sector
have business relationship with a lot of small suppliers and
a number of small building contractors. These small firms
have limited IT resources and do not use the ERP software
that are able to translate received XML messages from large
wholesalers like CRH Building Materials, a leading building
materials group employing in 34 countries across the globe.
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เพื่อช่วยเหลือบริษัทเหล่านั้น GS1 Netherlands ได้จัดท�ำ
eb-Forms เครื่องมือขนาดเล็กที่ท�ำให้บริษัทขนาดเล็กข้างต้น
สามารถท�ำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์กับคู่ค้าโดยตรง โดยการส่ง
ข้อความธุรกิจในรูป XML ในลักษณะไฟล์แนบอีเมล์ และเปิดไฟล์
XML ที่แนบมากับอีเมล์และแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ในรูปที่
มนุษย์เข้าใจได้
eb-Forms รองรับการใช้งานสองลักษณะ คือผู้ค้าส่งแจ้ง
ข้อความค�ำสั่งซื้อ (order) ไปยังซัพพลายเออร์ และผู้ค้าส่งแจ้ง
ข้อความการจัดส่ง (despatch advice) และใบแจ้งหนี้ (invoice)
ไปยังผู้รับเหมาที่ท�ำงานอยู่หน้างานก่อสร้างตลอดทั้งวัน ข้อความ
ธุรกิจเหล่านีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานของมาตรฐาน GS1 XML บน GS1 eCom
ผสมผสานกับส่วนขยายตาม Dutch Implementation Guidelines
โดย GS1 Netherlands ข้อความธุรกิจเหล่านีใ้ ช้เลขหมายประจ�ำตัว
สินค้าสากล (GTIN) และเลขหมายบ่งชี้ที่ตั้งสากล (GLN)
eb-Forms เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี แต่หากบริษัทต้องการ
เข้าถึงเทมเพลตส�ำหรับการรับส่งข้อมูลเพิ่มเติม เครื่องมือให้รองรับ
ประเภทการเชื่อมต่อรูปแบบอื่นและตัวเลือกด้านความปลอดภัย
เพิ่มเติม หรือต้องการมีส่วนร่วมในฟอร์มจะต้องเสียค่าสมาชิก
รายปีเพิ่มเติม
GS1 Netherlands จะพัฒนาต่อยอดให้ eb-Forms รองรับ
ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตต่อไป

To help those firms, GS1 Netherlands developed eb-Forms,
a small tool making it possible for those small companies to do
peer-to-peer electronic business with their trading partners by
sending XML messages as an email attachment, and opening
the attachment in a web browser in a human readable form.
eb-Forms supports two usage scenarios: one is that the
wholesaler sends Order message to the small supplier as an
email attachment, and the other is that the wholesaler sends
Despatch Advice and Invoice messages to the small contractor
located at the building site for a whole day. These business
messages are based on GS1 XML on GS1 eCom with GS1
Netherlands extensions, based on the Dutch Implementation
Guidelines. The business messages utilize Global Trade Item
Number (GTIN) and Global Location Number (GLN).
eb-Forms is available for free, but if a firm would like to
access additional templates for sending and receiving data,
tools to enable more connection types and security options, or
to participate in eb-Forms Community forum discussions, an
annual subscription fee is required.
GS1 Netherlands will make eb-Forms available for other
sectors in the future.

อ้างอิง / References

• http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/casestudies/GS1_eCom_CRH.pdf
• http://www.eb-forms.com • http://www.crh.com/our-group/group-profile
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2D Verification

Parameters

ต่อเนื่องจาก Newsletter ฉบับที่แล้ ว ที่เราได้ ร้ ู กนั ถึง
ตัวชี ้วัดคุณภาพบาร์ โค้ ดทีย่ ดึ หลักการเดียวกันระหว่าง 1
มิติ และ 2 มิตเิ ช่น Decode, Symbol Contrast และ
Modulation ในฉบับนี ้เราจะมาว่ากันต่อด้ วยเรื่ องของ
ตัว ชี ว้ ัด คุณ ภาพที่ มี เ ฉพาะสัญ ลัก ษณ์ บ าร์ โ ค้ ด แบบ
2 มิตเิ ท่านัน้

ตัวชี้วัดคุณภาพสัญลักษณ์บาร์ โค้ดที่มีเฉพาะ
สัญลักษณ์บาร์ โค้ดแบบ 2 มิติ ประกอบไปด้วย

1. Fixed Pattern Damage (FPD) เป็ นตัวชี ว้ ัด
ความเสียหายทังหมดที
้
่เกิดกับส่วนประกอบหลักของ
สัญลักษณ์บาร์ โค้ ดแบบ 2 มิติ เช่น Finder Patterns,
Quiet Zones, Clock Tracks, Timing Navigation หรื อ
ส่วนประกอบหลักอืน่ ๆ ทีเ่ ครื่องสแกนใช้ หาต�ำแหน่งและ
รูปแบบของสัญลักษณ์บาร์ โค้ ดแบบ 2 มิตนิ นๆ
ั้
การประเมินตัวชี ้วัด FPD จะมีความแตกต่างกัน ขึ ้นอยู่
กับสัญลักษณ์บาร์ โค้ ดแบบ 2 มิติที่ใช้ ตรวจสอบ เช่น
GS1 DataMatrix อนุญาตให้ มีพื ้นที่ว่างรอบแท่งบาร์
(Quiet Zones) อย่างน้ อยขนาด 1X และอนุญาตให้
เกิดความเสียหายที่ Clock Track ได้ ถงึ 20% ในการ
อ่านค่าจากสัญลักษณ์
ภาพตัวอย่างแสดงส่วนที่เป็น Finder Pattern และส่วนที่เป็น Data ของ DataMatrix

Finder Pattern : Clock Track + L1 & L2

Data

หากสัญลักษณ์บาร์ โค้ ดแบบ 2 มิติที่น�ำมาตรวจสอบ
ไม่ผา่ นเกณฑ์ที่ก�ำหนด จ�ำเป็ นต้ องตรวจสอบว่าส่วนใด
ของ Fixed Pattern ที่เป็ นสาเหตุ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
1.1 Clock Track Regularity : เป็ น Finder Pattern
ของ GS1 DataMatrix เท่านัน้ เริ่ มจากจุดสีด�ำที่มมุ บน
ซ้ ายของสัญลักษณ์ GS1 DataMatrix ตามด้ วยจุดสี
ขาวและจุดสีดำ� ไปเรื่ อยๆ ตลอดด้ านบนของสัญลักษณ์
GS1 DataMatrix โดยจุดสุดท้ ายซึ่งอยู่ที่มุมบนขวา
ของสัญลักษณ์จะเป็ นจุดสีขาวเท่านัน้ ตามด้ วย Clock
Track ในแนวตัง้ มีลกั ษณะเป็ นจุดด�ำสลับจุดขาวเช่น
กัน และสิ ้นสุดด้ วยจุดสีด�ำที่มมุ ล่างขวาของสัญลักษณ์
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1.2 L1 and L2 : L1 เป็ น Finder Pattern ของ GS1 DataMatrix เท่านัน้
ประกอบไปด้ วยจุดสีดำ� เรี ยงกันตลอดด้ านซ้ ายของสัญลักษณ์ ส่วน L2
ประกอบไปด้ วยจุดสีด�ำเรี ยงกันตลอดด้ านล่างของสัญลักษณ์ หาก L1
หรื อ L2 เกิดความเสียหาย จะท�ำให้ เครื่ องสแกนเนอร์ หาต�ำแหน่งของ
สัญลักษณ์ GS1 DataMatrix ได้ ยาก
1.3 Quiet Zones : คือพืน้ ที่ว่างที่ปราศจากสิ่งพิมพ์ใดๆ ส�ำหรั บ
สัญลักษณ์บาร์ โค้ ดแบบ 2 มิติ หมายความถึงพื ้นที่วา่ งรอบสัญลักษณ์
ทัง้ 4 ด้ าน
ส�ำหรับ GS1 DataMatrix :
Quiet Zones นั้นต้องมีขนาด
เท่ากับหรือมากกว่า
1 เท่า ของ X-dimension

Quiet Zones ทีไ่ ม่ถกู ต้องนัน้ เป็นสาเหตุของปัญหาทีพ่ บบ่อย เครือ่ ง
สแกนเนอร์อาจอ่านพืน้ ที่ Quiet Zones เป็นส่วนหนึง่ ของสัญลักษณ์
ของบาร์โค้ดแบบ 2 มิตทิ ใี่ ช้แปลงค่าเป็นข้อมูล เมือ่ เครือ่ งสแกนเนอร์
อ่านค่าเหล่านี้ผิดพลาด จะท�ำให้เครื่องสแกนเนอร์ไม่สามารถ
แปลงค่าจากสัญลักษณ์เป็นข้อมูลได้เลย หรืออาจแปลงข้อมูล
ผิดพลาด โดยสาเหตุที่ท�ำให้ไม่ผ่านตัวชี้วัด Quiet Zones นั้นมี
หลากหลาย เช่น เกิดจุดด�ำบนพืน้ ที่ Quiet Zones หรือวัสดุทใี่ ช้พมิ พ์
มีความขรุขระ หรือสัญลักษณ์อยูใ่ กล้ขอบบรรจุภณ
ั ฑ์หรือขอบฉลาก
สินค้ามากเกินไป หรืออาจเกิดจากผูใ้ ช้เครือ่ งมือตรวจสอบคุณภาพ
บาร์โค้ดวางต�ำแหน่งสัญลักษณ์ให้ชิดขอบมากเกินไป
8

ตัวอย่างสัญลักษณ์
DataMatrix ที่ Clock Track
เกิดความเสียหาย

L1

L2
ตัวอย่างสัญลักษณ์ DataMatrix ที่ L1 and
L2 เกิดความเสียหาย

ส�ำหรับ GS1 QR Code :
Quiet Zones นั้นต้องมีขนาด
เท่ากับหรือมากกว่า 4 เท่า
ของ X-dimension

ตัวอย่างการก�ำหนด Quiet Zones
ที่ผิดส่งผลให้ไม่สามารถสแกน
สัญลักษณ์ QR Code ได้
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

2. Axial Non-uniformity (AN) สัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มิตนิ นั้ จะมีลกั ษณะเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
ซึง่ เกิดจากจุดสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ต่อกันหลายๆ จุด ตัวชีว้ ดั Axial Non-uniformity นัน้ จะพิจารณาความ
เบีย่ งเบนของสัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มิตทิ มี่ คี วามยืด-หด ทางแนวใดแนวหนึง่ ของสัญลักษณ์
ซึ่งจะท�าให้สัญลักษณ์มีรูปแบบผิดเพี้ยนไปจากเดิม สังเกตได้จากจุดสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีความ
ยืด-หดทางแนวตั้ง หรือแนวนอน จนกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นเหตุให้เครื่องสแกนเนอร์
อ่านค่าจากสัญลักษณ์บาร์โค้ดได้ยาก หรือไม่สามารถสแกนได้
ตัวอย่างสัญลักษณ์
DataMatrix ที่พบปญหา
Axial Non-uniformity

สาเหตุแห่งปญหา

วิธีการแก้ ไข

ความเร็วในการพิมพ์ ไม่สัมพันธ์กับขนาดของ
สัญลักษณ์บาร์ โค้ด

ปรับความเร็วในการพิมพ์ให้เหมาะสม

เกิดจากความผิดพลาดของซอฟท์แวร์ที่ใช้
สร้างแท่งบาร์

เลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่ได้มาตรฐาน และรองรับมาตรฐานสากล GS1

การยืด-หด ของฉลากสินค้าในแนวตั้ง
หรือ แนวนอน

ปรับวิธีการยืด-หด สัญลักษณ์ ให้ได้สัดส่วนเท่ากันระหว่างแนวตั้งกับแนวนอน

เครื่อง Verify ไม่อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมกับ
ตัวสัญลักษณ์

ปรับต�าแหน่งเครื่อง Verify ให้จุดโฟกัสอยู่กึ่งกลางสัญลักษณ์

ส�าหรับ GS1 Newsletter ฉบับนี้ เราได้
แนะน� า ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพสั ญ ลั ก ษณ์
บาร์โค้ดแบบ 2 มิติ ที่ไม่พบในสัญลักษณ์
บาร์โค้ดแบบ 1 มิติที่ส�าคัญถึง 2 อย่าง
ด้วยกันคือ Fixed Pattern Damage และ
Axial Non-uniformity ในฉบับหน้า เราจะ
พูดถึงตัวชี้วัดคุณภาพสัญลักษณ์บาร์โค้ด
แบบ 2 มิติที่ส�าคัญ อีก 5 ตัวชี้วัดจะ
ประกอบไปด้วยอะไร และมีความส�าคัญ
อย่างไรบ้างนั้น โปรดติดตามต่อใน GS1
Newsletter ฉบับหน้าค่ะ
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Industrial Standard Printer
ÁÕ install base
ÁÒ¡·Õ่ÊØ´ã¹âÅ¡¨Ò¡ USA

TOSHIBA

Barcode Printer à¤Ã×่Í§áÃ¡¢Í§âÅ¡
·Õ่ãªŒªØ´¤ÓÊÑ่§à´ÕÂÇ¡Ñº Laser Printer
¾ÃŒÍÁ¨Í Touch-Screen

Barcode Printer
ÂÍ´¹ÔÂÁ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹

Software

Software Bartender
ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾ºÒÃâ¤Œ´

Mobile Computer

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

Mobile device ¨Ò¡ Denso Japan

Scanner

1900g : Í‹Ò¹ QR Code
ÀÒÉÒä·Â ¼‹Ò¹ USB Keyboard
à¨ŒÒà´ÕÂÇáÅÐà¨ŒÒáÃ¡
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Wireless LAN ¾ÃŒÍÁ¨ÍáÊ´§¼Å
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Techno Sharing
วารสารสถาบั น รหั ส สากล
ข้อมูลโดย : บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จํากัด

เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคา

ดวยระบบสั่งการดวยเสียง
Run a better
business with Voice

ระบบสัง่ การดวยเสียงของ Vocollect ชวยใหผูปฏิบัติงานทํางานได
สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ ไดงานมากขึน้ เพราะผูป ฏิบตั งิ านสามารถใชมอื
ทัง้ สองในการหยิบ ยก หรือประกอบ ชิน้ งาน/สินคา ไดทนั ทีโดยฟง
จากระบบสัง่ งานดวยเสียง แทนทีก่ ารดูเอกสาร การใชคอมพิวเตอร
มือถือ (PDA) หรือสแกนงาน ซึ่งขั้นตอนเหลานี้ทําใหประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานชาลงเมื่อเปรียบเทียบกับระบบสั่งงานดวยเสียง

Fast, Accurate, Efficient and
Measurable Results

มากกว่า 60,000 ผู้ใช้ งานจากหลายร้ อย
บริ ษัททั�วโลก ระบบสัง� การด้ วยเสียงของ
Vocollect ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท ได้ ง านมากขึ น�
เนื�องจาก พนักงานสามารถทํางานได้ เร็ ว
ขึน� เช่น ในคลังสินค้ า พนักงานสามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที�ของพวกเขา ตังแต่
� การเลือก
ผลิตภัณฑ์ออกจากชันวาง
�
(picking) ขับ
รถโฟล์คลิฟเพื�อเติมสต็อก ไปจนถึงโหลด
ของลงรถบรรทุ ก ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ยิ� ง ขึ น�
เพราะพวกเขาไม่ต้ อ งวุ่น วายกับ เอกสาร
การอ่ า นหน้ า จอ อ่ า นรายการสั�ง ซื อ� คี ย์
ข้ อมูล หรื อสแกนชิน� งาน/สินค้ าอีกต่อไป
เพราะขันตอนเหล่
�
านี สามารถสั
�
ง� การได้ ด้วย
เสียงจากระบบ ช่วยให้ ผ้ ทู ํางานโฟกัสไปที�
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ในคลั ง สิ น ค า พนั ก งาน
สามารถปฏิบตั หิ นาทีข่ องพวก
เขา ตั้งแตการเลือกผลิตภัณฑ
ออกจากชัน้ วาง (picking) ขับ
รถโฟลคลิฟเพื่อเติมสต็อก ไป
จนถึงโหลดของลงรถบรรทุก
ไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น

เนื �องานที�ถกู สัง� ให้ ทํา ไม่ได้ ต้องโฟกัสในการ
อ่านหน้ าจอ อ่านรายการ หรื อ คีย์ข้อมูลอีก
ต่อไป นอกจากนี � ระบบสั�งการด้ วยเสียง
ของ Vocollect ยังช่วยลดปั ญหาการเทรนนิง�
พนั ก งานใหม่ หากมี พ นั ก งานเข้ าออก
ตลอดเวลา เพราะระบบการทํางานจะถูก
กําหนดด้ วยการสัง� ผ่านเสียง จึงไม่ต้องเสีย
เวลาในการเทรนงานเมือ� เทียบกับการทํางาน
แบบเดิมๆ

ระบบ Voice ทํางานอยางไร

ระบบสั� ง การด้ วยเสี ย งของ Vocollect
ประกอบด้ วย Hardware และ Software
โดยส่ว น Hardware มี อุป กรณ์ ค าดเอว
T a l k m a n แ ล ะ ชุ ด หู ฟั ง ไ ม โ ค ร โ ฟ น
(Headset) ที�ออกแบบมาอย่างเหมาะสม
นํ า� หนั ก เบา โดยผู้ ใช้ งานจะได้ ยิ น เสี ย ง
คํ า สั�ง และตอบสนองต่ อ คํ า สั�ง นั น� ผ่ า นหู
ฟั งไมโครโฟน ส่วนข้ อมูลคําสัง� การทํางาน
จะมาจาก software ส่งผ่านระบบ WIFI
(802.11b standard) ของคลังสินค้ า ไป
สู่ ร ะบบข้ อมู ล ส่ ว นกลางของคลั ง สิ น ค้ า

12

เช่น Warehouse Management System
(WMS) หรื อระบบควบคุมคลังสินค้ าอื�นๆ
ที�ใช้ อยู่

• การจัดการพนักงานง่ายขึ �น
• ความยืดหยุน่ ในการบริ หารจัดการ
แรงงานเพิ�มขึ �น

ลูกคาที่ใช Vocollect พบวา มีการ Store It. Pick It. Pack It. Ship It.
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และวัดได ใน ระบบ Vocollect Voice ใช ในสวนใด
ดานตางๆ ดังนี้
ของคลังสินคาไดบาง?
การปรั บปรุ งด้ านกระบวนการทํางาน :
• ความแม่นยําเพิ�มขึ �นถึง 99.99%
• Warehouse productivity เพิ�มขึ �นสูงสุด
ถึง 35%
• Payback ภายใน 12 เดือน หรื อน้ อยกว่า

การปรั บปรุ งด้ านการบริหารจัดการ
แรงงาน :
• ค่าชดเชยการทํางานลดลง 50%
• ค่า ฝึ กอบรมพนัก งาน และ Turnover
ของพนักงานลดลงอย่างรวดเร็ ว

• Receiving
• Line Loading
• Case Picking
• Piece Picking
• Catch Weights
• Cycle Counting
• Replenishment
• Put-to-Store/Flow-Through
•Transfers
• Put Away
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Hi-Light
Scoop HiLight
บทความโดย: การั
จิราภรณ
ณยภาส
เฉลิวมอจิงศรี
ระรัตเจรินญชัย

มาตรฐานการใชเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลการซื้อ-ขายแหงอนาคต
ปจจุบนั มีเทคโนโลยีมากมายทีใ่ ชในการรับ-สงขอมูลการซือ้
ขายสินคา ไมวาจะเปน โทรศัพท แฟกซ อีเมล เปนตน
แตทั้งนี้ ก็ยังมีอีกหลายเทคโนโลยีที่เรายังไมเคยรูมากอน
เชน EDI (Electronic Data Interchange) XML ฯลฯ
การใชเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเหลานีล้ ว นเปนสิง่ ทีจ่ าํ เปนตอการ
พัฒนาการบูรณาการขอมูลของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่ อ ให ป ระเทศไทยพร อ มก า วเข า สู  ยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
(Digital Economy) ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การแลกเปลี่ยนขอมูลเปนการสื่อสารอยางหนึ่งของมนุษย
สิ่งสําคัญที่สุดคือการมีภาษาที่ผูสงและผูรับเขาใจตรงกัน
ได จึงจะทําใหการสื่อสารเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นระบบ
คอมพิวเตอรสามารถทําไดงายๆ ตั้งแตการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (อีเมล) สําหรับการสงขอความแบบไมมี
รูปแบบ ซึ่งตองใชบุคลากรในการทําความเขาใจ ถัดมาคือ
การแนบไฟลขอมูลไปกับจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
ฝายผูรับก็สามารถที่จะเปดไฟลโดยใชโปรแกรมที่ตกลงกัน
ระหวางผูสงและผูรับเพื่อเรียกดูขอมูลได

14
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การรับ-สงขอความอิเล็กทรอนิกสโดยอัตโนมัติระหวางระบบ
สารสนเทศของคูคา ลดระยะเวลาในการประมวลผลได เพราะระบบ
สารสนเทศสามารถประมวลผลไดทันที

แตหากมีความจําเปนที่จะตองใชงานขอมูลเรงดวนแบบเรียลไทม
(real time) ในปริ ม าณมาก โดยเฉพาะเอกสารทางธุ ร กิ จ เช น
การรับ-สงใบสัง่ ซือ้ สินคา (purchase order) ใบสงของ (delivery order)
หรือ ใบแจงหนี้ (invoice) ในการซื้อขายทั้งในและระหวางประเทศ การ
จัดหาบุคลากรเพือ่ จัดการขอมูลเปนเรือ่ งทีไ่ มเหมาะสม เพราะสงผลให
ตนทุนการดําเนินงานสูง เสียเวลาในการจัดการ และเกิดความผิดพลาด
ในการประมวลผลไดงาย
ดั ง นั้ น จึ ง เป น สิ่ ง จํ า เป น ที่ ต  อ งมี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ ให เ กิ ด
การรับ-สงขอมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งโดยทั่วไป จะพิจารณาถึงโครงสราง
พื้นฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส รูปแบบของขอมูล
ที่มีมาตรฐานเดียวกันในกลุมผูรับ-สงขอมูล และกระบวนการอัตโนมัติ
ในการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล สํ า หรั บ ประโยชน ข องการแลกเปลี่ ย น
ขอมูลในลักษณะนี้คือ สามารถประมวลขอมูลไดเปนจํานวนมากกวา
การใชบุคลากร รวมถึงการลดตนทุนในการบันทึกขอมูล ทั้งเรื่อง
ค า ใช จ  า ยและเวลาและลดข อ ผิ ด พลาดในการบั น ทึ ก ข อ มู ล ลงใน
ระบบ
หนึ่ ง ในเทคโนโลยี ก ารรั บ -ส ง ข อ ความระหว า งระบบคอมพิ ว เตอร
คือ EDI อยางไรก็ตามการใช EDI มักเกิดจากฝงผูซื้อหรือผูขาย
ขนาดใหญซึ่งตองประมวลผลเปนจํานวนมากในแตละวัน โดยใช
ขอบังคับใหคูคาตองสงคําสั่งในรูปแบบขอความที่กําหนด ซึ่งทําให
เกิดความยุงยากของผูซื้อหรือผูขายขนาดเล็กที่จะตองปรับระบบ
สารสนเทศให ส ร า งข อ ความทางธุ ร กิ จ ตามแต คู  ค  า แต ล ะราย
นอกจากนั้น การไมมีมาตรฐานกลางยังทําใหเกิดความสับสนระหวาง
คูคาและผูที่มีสวนเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน (supply chain) ไดเชน
ชื่อเรียกกลองลูกฟูกบรรจุหนวยยอยชื่อเดียวกัน แตขนาดความจุ
ตางกัน เปนตน

การรับ-สงเอกสารผานอีเมล ที่จะตองเสียเวลาประมวลผล
การรับ-สงขอความอิเล็กทรอนิกสโดยอัตโนมัติระหวางระบบ
สารสนเทศของคูคา ลดระยะเวลาในการประมวลผลได
เพราะระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลไดทันที

องค ก ารสหประชาชาติ จึ ง ได อ อกมาตรฐาน UN/EDIFACT (the
United Nations rules for Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Transport) เพื่อเปนมาตรฐาน
ระหวางประเทศ ลักษณะเฉพาะของมาตรฐานนี้คือ
ขอมูลจะเรียงตอกันโดยไมขึ้นบรรทัดใหม และใชเครื่องหมายตางๆ
เพื่อคั่นระหวางสวน (segment) ระหวางขอมูลและระหวางกลุมขอมูล
มาตรฐาน UN/EDIFACT
รองรับขอความหลายประเภท รวมถึงขอความทางธุรกิจ เชน ใบสั่งซื้อ
สินคา ใบสงของ ใบแจงหนี้ เปนตน ปจจุบันนี้ยังมีการใชมาตรฐานนี้ใน
การรับ-สงขอความระหวางระบบเมนเฟรม โดยมาตรฐานนี้อยูภายใต
การดูแลของศูนยสหประชาชาติเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา
และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
(UN/CEFACT – the United Nations Centre for Trade Facilitation
and Electronic Business) ซึง่ เปนหนวยงานยอยของคณะกรรมาธิการ
ดานเศรษฐกิจเพื่อยุโรปขององคการสหประชาชาติ (UNECE – the
United Nations Economic Commission for Europe)
UN/CEFACT ได พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานอย า งต อ เนื่ อ ง
หนึ่งในมาตรฐานรับ-สงขอความทางการคาในปจจุบัน คือ Cross
Industry Invoice (CII) โดยไดรับคําแนะนําจากหลายองคกร ทั้ง GS1,
Automotive Industry Action Group (AIAG) และ UK
e-Government เป น ต น CII อยู  ใ นรู ป ของ XML (eXtensible
Markup Language) ซึ่งเปนภาษาที่เปนสวนของขอมูล โดยผูสราง
เอกสาร XML สามารถกํ า หนดชื่ อ แท็ ก และชื่ อ แอตทิ บิ ว ต ไ ด ต าม
ความตองการ ภาษา XML รองรับการใหบริการผานอินเทอรเน็ตทีไ่ ดรบั
ความนิยมในปจจุบัน คือ เว็บเซอรวิส (web service)
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Hi-Light
Scoop HiLight
บทความโดย: การั
จิราภรณ
ณยภาส
เฉลิวมอจิงศรี
ระรัตเจรินญชัย

ตัวอยางขอความ EDI

ตัวอยางขอความตามมาตรฐาน
UN/CEFACT CII ในรูปแบบ XML
การใช ม าตรฐานสากลที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ กั น
ทั่วโลกในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

จะช ว ยให คู  ค  า ลดความผิ ด พลาดที่ อ าจจะ
เกิ ด ขึ้ น ในการสื่ อ สาร เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทํางาน ลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถรองรับการธุรกรรมอื่นๆ ไดในอนาคต

อาทิ การชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Payment) การนําสงภาษีกบั กรมสรรพากร
(e-Tax/Invoice) เปนตน ซึ่งเปนการสราง
มาตรฐานที่เปนสากลใหทั่วโลกยอมรับ

อางอิง:
* หลักการพัฒนาโปรแกรมภาครัฐ โดย คณะทํางานโครงการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ
* Guide for a European CORE INVOICE data model with UN/CEFACT CII Implementation Guideline - Part 3: European CORE
INVOICE syntax mapping โดย European Committee for Standardization
16
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ECR Corner

Internet

of Things

ปั จจุบนั ผู้คนในสังคมค่อนข้ างมีความคุ้นเคยกับคําว่า “Internet”
โดยมองเห็นเป็ นภาพรวมของการเชื� อมต่อระหว่างคนกับระบบ
อินเทอร์ เน็ตผ่านเครื� องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ แต่ถ้าหาก
พูดถึงคําว่า “Internet of Things” ในตอนนี � อาจจะทําให้ คนหลาย
คนเกิดคําถามขึ �นถึงที�มาและความหมายของคํานี �

“Internet of Things คืออะไร?”

“คน กับ อินเทอร์ เน็ต” ไปสู่ “สิง� ของ กับ อินเทอร์ เน็ต”
Internet of Things (IoT) คื อ เทคโนโลยี อินเทอร์ เน็ ตที� เชื� อม
ระหว่างสิง� ของต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์
เป็ นต้ น โดยสิ�งของต่างๆ จะสามารถเชื�อมโยงและสื�อสารกันได้
โดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ซึง� ในอนาคตผู้บริ โภคจะเริ� มคุ้นเคยกับ
เทคโนโลยีที�ทําให้ พวกเขาสามารถควบคุมสิ�งของต่างๆ ทัง� จาก
ในบ้ าน สํานักงานหรื อจากที�ไหนก็ได้ เช่น การควบคุมอุณหภูมิ
ภายในบ้ าน การเปิ ดปิ ดไฟ การสัง� ให้ เครื� องทํากาแฟเริ� มต้ มกาแฟ
เป็ นต้ น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีเทคโนโลยีอื�นๆ ที�จําเป็ นจะต้ องถูก
พัฒนาก่อนการเป็ น IoT อย่างเต็มตัว เช่น ระบบตรวจจับต่างๆ

18

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

“What is Internet of Things?”

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

GS1 Thailand July - September 2015

DA15070050_18-19_ECR Conner Edit 5.indd 18

8/3/2558 BE 2:46 PM

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

as various detection systems (Sensors), connection forms
between things and embedded systems in the computer etc.
In the next five years, more than hundred thousand million
things or an increase of over 300% will be connected to the
internet.
(Sensors) รูปแบบการเชื�อมต่อระหว่างสิง� ของ และระบบที�ฝังตัวอยู่
ในคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
อีก 5 ปี สิ�งของกว่ าแสนล้ านชิน� หรื อเพิ�มมากขึน� กว่ า 300%
จะเชื�อมต่ อกับอินเทอร์ เน็ต
จากการคาดการณ์ของผู้เชี�ยวชาญในอุตสาหกรรม IT ในอีก 5 ปี
ข้ างหน้ า สิ�งของที�เกี� ยวข้ องกับชีวิตประจําวันต่างๆ จะเชื�อมกับ
ระบบอินเทอร์ เน็ตเพิ�มมากขึ �นกว่า 300 เปอร์ เซ็นต์ หรื อประมาณ
กว่าแสนล้ านชิ �น เนื�องจาก Sensor ที�จะติดตังในสิ
� ง� ของที�เกี�ยวข้ อง
กับชีวิตประจําวันเพื�อส่งสัญญาณต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต จะ
มีราคาลดลงไม่น้อยกว่า 80-90% จากราคาในปั จจุบนั การเชื�อมต่อ
โดยมี Sensor ที�เกิดขึ �นจากความทันสมัยและมีต้นทุนที�ตํ�าลงนัน�
ไม่ได้ จํากัดเพี ยงแค่บริ บทของชี วิตประจํ าวันเท่านัน� แต่อาจจะ
เป็ นการเชื�อมต่อระหว่างสิง� ของในอุตสาหกรรมหนึง� กับสิง� ของในอีก
อุตสาหกรรมหนึง� หรื อ อุตสาหกรรมกับหน่วยงาน เป็ นต้ น

คน สิ่งของ และ องคกร

องค์ กรต่างๆ ทัง� ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการสามารถนํ า
ขีดความสามารถของ Internet of Things มาช่วยในการบริ หาร
จัดการสินทรั พย์ คํานวณหรื อประมาณการปริ มาณการทํ างาน
และพัฒนาสิ�งใหม่ โดยใช้ ข้อมูลต่างๆ ที�ถกู รวบรวมผ่าน Sensors
Technology แล้ วส่งผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมาเก็บไว้ ในฐาน
ข้ อมูลกลาง ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ Internet of Things เช่น
อาคารจอดรถจะมี Sensor ไว้ ตรวจสอบจํานวนรถที�จอดในอาคาร
โดยจะส่งสัญญาณดูวา่ พื �นที�ตรงไหนว่างเพื�อที�จะขับรถไปจอดโดย
ไม่ต้องเสียเวลา ซึ�งจากตัวอย่าง “Things” ก็คือ “รถยนต์” ที�ถกู
ตรวจจับโดย “Sensor” และ Sensor จะส่งสัญญาณไปสู่ Server ผ่าน
ระบบเครื อข่าย ซึง� อาจจะเป็ น “เครื อข่ายภายใน (Intranet)” หรื อ
“เครื อข่ายภายนอกทังที
� �เป็ นระบบปิ ด (Extranet)” หรื อ “เครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตที�เป็ นระบบเปิ ด (Internet)” หรื อการที�แพทย์สามารถ
เช็คอาการต่างๆ ของคนไข้ ผา่ น Sensor ที�ตดิ ตังไว้
� ในอุปกรณ์แพทย์
ที�บ้านของคนไข้ เป็ นต้ น

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

People, Things and Organizations

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

ใน ECR Corner ฉบับหน้ า เราจะมาพูดถึง Internet of Things กับ
การค้ าปลีกกัน
Reference: http://strategic-man.com/articles/detail/19#.VVwDN_mqqkp
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Traceability Management

Rules
(Part 2/2)

ก ฎ เ ก ณ ฑ  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
การตรวจสอบยอนกลับ (ตอนที่ 2/2)
15. ข้ อ มู ล ขั้ น ต�่ า ที่ ต ้ อ งแลกเปลี่ ย นระหว่ า งคู ่ ค ้ า ในการ
ตรวจสอบย้อนกลับควรมีมากกว่าข้อมูลของ
• ข้อก�าหนดขั้นต�่าที่ระบุไว้ในการตรวจสอบย้อนกลับตาม
มาตรฐาน GS1
• สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงานทางธุรกิจกับคู่ค้าใน
แต่ละวัน
16. คู่ค้าในการตรวจสอบย้อนกลับแต่ละราย ต้องก�าหนด
ระดับของวัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างน้อย
หนึ่งระดับในแต่ละชุดส�าหรับการขนส่งสินค้า
17. เจ้าของตราสินค้าและ/หรือผู้เริ่มต้น การร้องขอให้มี
การตรวจสอบย้อนกลับจะต้องทราบรายละเอียดของวัตถุ
ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมทั้งสามารถตอบสนอง
ต่อการร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับ
18. ผู ้ ที่ เ ป็ น แหล่ ง ที่ ม าของวั ต ถุ ที่ ส ามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ต้องทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับวัตถุนั้นระหว่าง
กระบวนการภายใน รวมทัง้ ต้องทราบว่าเมือ่ ไหร่ ทีไ่ หน และใคร
ทีไ่ ด้รบั วัตถุนนั้ ไป คูค่ า้ ในการตรวจสอบย้อนกลับแต่ละราย
ต้องจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างวัตถุที่ได้รับ ถูกผลิต
ถูกบรรจุ ถูกจัดเก็บ และถูกขนส่ง เมื่อวัตถุนั้นได้ถูกรวมไว้
กับวัตถุที่คล้ายคลึงกันจากสถานที่หลายแห่งหรือชุดการ
ผลิตต่างๆ (เช่น ในไซโลบรรจุเมล็ดธัญพืช) คู่ค้าในการ
ตรวจสอบย้อนกลับต้องเก็บบันทึกข้อมูลรับเข้า และขาออกเพือ่ ที่
20

15. The minimum information shared between Traceability
Partners should be the greater of:
• minimum requirements defined in this GS1 Traceability
Standard
• what is needed for day to day business transactions
with trading partners
16. Each Traceability Partner must define at least one level
of traceable item for each shipment.
17. The Brand Owner and/or Traceable Item Creator must
know the details of the traceable item and be able to reply
to a trace request.
18. A Traceable Item Source must know what has
happened to the traceable item during its internal process
and when, where, and to whom it has despatched the
traceable item. Each Traceability Partner must store the
data links between what is received, produced, packed,
stored and shipped. When the Traceable Item is mixed
with similar items from many locations or batches (e.g. in
a grain silo) the Traceability Partner must store records
of all inputs and outputs in order to provide fair estimates
of where the Traceable Item has gone.
19. A Traceable Item Recipient must know the Traceable
Item Source that supplied the traceable item.
20. If a traceable item is contained within another
traceable item and links are maintained, Traceability
Partners may store only records of the movements and
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จะสามารถประเมิ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งว่ า วั ต ถุ ที่ ส ามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับนัน้ ได้ถกู ส่งไปทีใ่ ด
19. ผู้รับวัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ต้องทราบ
ว่าใครคือแหล่งทีม่ าของวัตถุทสี่ ามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้นนั้
20. ในกรณีทวี่ ตั ถุทสี่ ามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถกู บรรจุ
รวมอยู่ในวัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อีกรายการ
โดยที่ ยั ง มี ข ้ อ มู ล การเชื่ อ มโยงเหล่ า นั้ น อยู ่ คู ่ ค ้ า ในการ
ตรวจสอบย้อนกลับอาจจัดเก็บบันทึกเฉพาะการเคลือ่ นทีแ่ ละ
ต�ำแหน่งของวัตถุทตี่ รวจสอบย้อนกลับได้ในระดับทีส่ งู กว่า
ซึ่งค�ำว่า “ถูกบรรจุรวมกัน” หมายความว่ายังสามารถแยก
วัตถุในระดับที่ต�่ำกว่าออกจากบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สูงกว่าได้
ซึ่งต่างจากส่วนผสมที่ “ถูกรวมกันเป็น” ผลิตภัณฑ์สุดท้าย
21. คูค่ า้ ในการตรวจสอบย้อนกลับต้องเชือ่ มโยงข้อมูลการ
ไหลทางกายภาพของวัตถุทสี่ ามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
กับการไหลของข้อมูลของวัตถุนั้น ทั้งระหว่างแหล่งที่มา
ของวัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้กับตัวพวกเขา
โดยการไหลของข้อมูลจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงการไหลของ
วัตถุ การเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการติดตาม
วัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากจุดก�ำเนิดไปยัง
จุดขายหรือจุดให้บริการ ในทางกลับกัน การเชื่อมโยงนี้
จะต้องท�ำให้มั่นใจว่าจะสามารถสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
ได้ตลอดสายซัพพลายเชน
22. ผูร้ บั วัตถุจากการตรวจสอบย้อนกลับอาจรวบรวมข้อมูล
ทัง้ จากแหล่งทีม่ าของวัตถุทสี่ ามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
และจากผู้ขนส่งก่อนหน้านี้
23. ผู้ที่เป็นแหล่งที่มาของวัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อน
กลับได้ อาจสื่อสารข้อมูลทั้งกับผู้รับและผู้ขนส่งที่อยู่ใน
ล�ำดับถัดไป
24. ผู้เริ่มต้นการร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับต้อง
ติดต่อกับคู่ค้าในการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งเจ้าของ
ตราสินค้า
25. ผู้ที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลในการตรวจสอบย้อน
กลับต้องตอบสนองกลับต่อผู้มีส่วนร่วมที่ร้องขอข้อมูลการ
ตรวจสอบย้อนกลับเหล่านัน้ ให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีส่ ามารถท�ำได้
โดยระยะเวลาที่ก�ำหนดอาจขึ้นกับกฎหมายท้องถิ่นหรือ
ข้อตกลงทางการค้า
26. การร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับ อาจกระตุ้นให้
เกิดการร้องขอต่อเนื่องทั้งแบบไปข้างหน้าและย้อนกลับ
เพื่อจะท�ำให้การร้องขอครั้งแรกนั้นประสบผลส�ำเร็จ
27. ระบบการตรวจสอบย้อนกลับยังคงใช้การได้ดีตราบ
เท่าที่ทุกจุดในระบบการตรวจสอบย้อนกลับยังสามารถ
ท�ำงานได้
28. แต่ละอุตสาหกรรม ภูมิภาค หรือประเทศ อาจมีข้อ
ก�ำหนดเพิม่ เติมทีต่ า่ งไปจากระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ตามมาตรฐานสากล GS1 ซึ่งก็ควรมีการระบุข้อก�ำหนด
เหล่านี้ให้ชัดเจน

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

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

Liverpool:

Large Retailer in Mexico Improves
its Supply Chain with EPC/RFID
Liverpool คือหางคาปลีกชั้นนําของประเทศ
เม็กซิโก ยอดขายสินคาในป 2012 มากกวา
5,200 ล า นเหรี ย ญดอลล า ร ส หรั ฐ อเมริ ก า
โดยระบบซั พ พลายเชนของบริ ษั ท ทั้ ง หมดนั้ น
ขึ้ น อยู  กั บ ศู น ย ก ารกระจายสิ น ค า ซึ่ ง ตั้ ง อยู  ใ น
Tultitlan ในรัฐ Estado de Mexico ที่เปน
ศูนยกลางของประเทศเม็กซิโก

24

Liverpool is a leading retailer in
Mexico with sales totalling more than
$5.2 billion in 2012. The company’s
supply chain relies entirely on its
distribution centre (DC) located in
Tultitlan (Estado de Mexico).
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ในปี 2002 ห้ าง Liverpool ได้ เริ� มขยายสาขาอย่างรวดเร็ ว โดยคิดเป็ น
จํานวน 5-7 สาขาต่อปี การเพิ�มขึ �นอย่างรวดเร็ วนี � ทําให้ ห้าง Liverpool
ต้ องทํ าการปรั บรื อ� โครงสร้ างภายในศูน ย์ กระจายสินค้ า เพื� อ รองรั บ
การขยายสาขาในอนาคต เป้าหมายเบื �องต้ นในการปรับรื อ� โครงสร้ าง
คื อ การทํ า ให้ ก ระบวนการคลัง สิ น ค้ า เป็ นไปอย่ า งเหมาะสม โดยใช้
การจัด การการคลัง และระบบค้ น หาสิ น ค้ า แบบอัต โนมัติ เพื� อ เพิ� ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน หลังจากเป้าหมายนี �ประสบความสําเร็ จ
ขัน� ต่อไปคือ การมุ่งความสําคัญไปยังการพัฒนาในการจัดการสต๊ อก
สินค้ า และทําให้ กระบวนการรับเข้ า-ส่งออกสินค้ าเป็ นไปอย่างเหมาะสม
ในส่วนที�มีการใช้ เทคโนโลยีนนเอื
ั � �อประโยชน์ได้ สงู สุด

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

เกี่ยวกับบริษัท

Company Profile

ห้ าง Liverpool ประกอบไปด้ วย 3 หน่วยงาน โดยหน่วยงานด้ านการค้ า
นัน� ประกอบไปด้ วย 3 ห้ างสรรพสินค้ าคือ Liverpool, Fábricas de Francia
และ Duty Free ซึ�งมีจํานวนถึง 99 ร้ านค้ า โดยมีขนาดพื �นที�ใช้ สอย
1.3 ล้ านตารางเมตร และมีร้านค้ าที�ทนั สมัยกว่า 56 เมืองในประเทศ
เม็กซิโก

Liverpool consists of three divisions: The commercial division is
comprised of three department store organizations (Liverpool,
Fábricas de Francia and Duty Free), representing 99 stores and
1.3 million square meters of functional and modern shop floors,
serving 56 cities in Mexico.

El Puerto de Liverpool ก่อตังขึ
� �นในปี 1847 โดยเป็ นบริ ษัทที�ประกอบ
ธุรกิจ หลายประเภทรวมกัน ประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าที�อยูใ่ นเม็กซิโก
โดยมีธุรกิจสินเชื�อเพื�อผู้บริ โภค และการลงทุนทางการเงินอื�นๆ ในห้ าง
สรรพสินค้ า เป็ นส่วนสนับสนุน

Founded in 1847, El Puerto de Liverpool is a conglomerate
comprised primarily of department stores with a strong presence
in Mexico and supported by its own line of consumer credit and
financial interests in shopping centres.
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ส่วนหน่วยงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์นนั � ดําเนินการในห้ างสรรพสินค้ า
19 แห่ง โดยมีลกู ค้ าใช้ บริ การมากกว่า 100 ล้ านคนต่อปี และหน่วยงาน
สุดท้ ายรับผิดชอบงานในส่วนของบัตรเครดิต โดยเป็ นผู้ให้ บริ การด้ าน
บัตรเครดิตที�ไม่เข้ าร่ วมกับธนาคารใดๆ ในประเทศเม็กซิโก ซึ�งมีขนาด
ธุรกิจเป็ นอันดับ 3 เมื�อรวมธุรกิจด้ านการเงินอื�นๆ เข้ าไปด้ วย

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

โอกาสในการพัฒนา

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

ในปี 2002 ห้ าง Liverpool ได้ เริ�มต้ นขันตอนจั
�
ดการกระบวนการซัพพลาย
เชนให้ เหมาะสม โดยมุง่ เน้ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี �:
• พัฒนาความชัดเจนในการเห็นสินค้ าตลอดกระบวนการซัพพลายเชน
• ลดความผิดพลาดในการส่งพาเลท หรื อกล่องสินค้ าที�เกิดจากความ
ผิดพลาดในการบรรจุสนิ ค้ า หรื อความผิดพลาดในการระบุปลายทาง
ของสินค้ า
• เพิ�มความแม่นยําในการนับสต๊ อกสินค้ า
• ลดปริ มาณสินค้ าที�ขาด หรื อเกิน อันเนื�องมาจากกล่องพลาสติกที�
บรรจุสนิ ค้ า หรื อภาชนะอื�นๆ
• เพิ�มความรวดเร็ วในการนับสต๊ อกสินค้ า
• ลดต้ นทุนที�เกิดจากความเข้ าใจผิดในการส่งสินค้ า
เมือ� ทําการค้ นหาเทคโนโลยีทเี� หมาะสําหรับความท้ าทายนี � ห้ าง Liverpool
ได้ เล็งเห็นถึงเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ว่าเป็ น
ทางเลือกทีย� อดเยีย� ม หลังจากการประเมินเบื �องต้ นแล้ วห้ าง Liverpool ได้
เลือกใช้ เทคโนโลยี EPC/RFID ทีเ� ป็ นมาตรฐานของ GS1 เพือ� นํามาดําเนิน
การ โดยใช้ กลยุทธ์การดําเนินการแบบทีละขันตอน
�
เริ�มจากโมเดลทดสอบ
ศึกษาความสําเร็ จและบทเรี ยนที�ได้ มา
การประเมินเบื �องต้ นของห้ าง Liverpool ในเรื�องความเป็ นไปได้ ในการใช้
แท็ก EPC/RFID กับกล่องพลาสติกขนาดมาตรฐานทีใ� ช้ ในระบบคลังสินค้ า
ของศูนย์กระจายสินค้ า และระบบการขนส่ง ผลจากการปรับโครงสร้ าง
ดังกล่าวนัน� กล่องพลาสติกถือเป็ นกลไกในการทําให้ เป็ นมาตรฐาน และช่วย
เพิม� มูลค่าได้ โดยสามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ ในกระบวนการซัพพลายเชน
26

Opportunities for Improvement

When searching for the right technology to address these
challenges, Liverpool considered radio frequency identification
(RFID) technology as an excellent option. After a preliminary
assessment, the company decided to implement GS1
EPC-enabled RFID technology, using a step-by-step implementation
strategy, starting with a pilot and building on its successes and
lessons learned.
Liverpool’s preliminary assessment tested the feasibility of
implementing EPC/RFID labels on standard plastic cases as logistics
units used in the DC’s warehousing and shipping processes. As
a result from the re-engineering process, the plastic case was
a mechanism for standardization and added value by being a
reusable asset in the supply chain.
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โมเดลทดสอบ

จุ ด ประสงค์ ข องโมเดลทดสอบมี ขึ น� เพื� อ ตรวจสอบความแม่ น ยํ า
ในการอ่านกล่องพลาสติกจํานวน 100 กล่องโดยใช้ เทคโนโลยี EPC/RFID
ในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี �:
• Reception : จุดรับสินค้ าเข้ า
• Consolidation : ตรวจสอบปริมาณของทีบ� รรจุในกล่องเทียบกับข้ อมูล
การสัง� สินค้ า
• Dispatch : จุดจําหน่ายสินค้ าไปยังห้ างค้ าปลีก
ห้ าง Liverpool พบถึงความจําเป็ นในการกําหนดมาตรฐานให้ กบั รหัส
สําหรับฉลากที�ใช้ กบั กล่องพลาสติก ในขณะเดียวกัน ยังต้ องการประเมิน
ประโยชน์ของการใช้ รหัสทีอ� ยูภ่ ายใต้ มาตรฐาน เทียบกับรหัสทีเ� ป็ นรูปแบบ
รหัสภายในบริ ษัท
รหัสสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ (EPC) ที�เป็ นมาตรฐาน GS1 ถูกเลือกให้ นํามา
ใช้ กบั ห้ าง Liverpool เนื�องจากสิทธิประโยชน์ในการแลกเปลี�ยนข้ อมูล
ตลอดระบบซัพพลายเชน ทังในประเทศเม็
�
กซิโกและในสากลนันมี
� อยูม่ าก
ซึง� EPC ที�เป็ นมาตรฐานสากล GS1 นัน� ยังเอื �อประโยชน์ในเรื� องการ
ประหยัดต่อขนาด (economies of scale) ที�จะเกิดขึ �นสําหรับการเติบโต
ของบริ ษัทในการจัดการโมเดลทดสอบ บริ ษัทผู้ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยี
3 แห่ง ได้ ถกู เชิญให้ ทําการทดสอบความเป็ นไปได้ (Proof of Concept)
โดยบริ ษัทที�ถกู เลือกนี �รับผิดชอบในส่วนของการติดตังจุ
� ดอ่านสัญญาณ
EPC/RFID ใน 3 จุดคลังสินค้ า Tultitlán ประกอบด้ วย จุดรับสินค้ าเข้ า
จุดตรวจสอบปริมาณของทีบ� รรจุในกล่องเทียบกับข้ อมูลการสัง� สินค้ า และ
จุดจ่ายสินค้ าไปยังห้ างค้ าปลีก
ผลที� ได้ จากการทดสอบความเป็ นไปได้ อย่างหนึ�งคือ ความต้ องการ
สร้ างจุดอ่านสัญญาณ EPC/RFID ที�มีความแม่นยําในการอ่านรับเข้ า
และจําหน่ายออกของกล่องพลาสติกสําหรับใส่สนิ ค้ าถึง 99.9 เปอร์ เซ็นต์
จากผลสรุ ปการทดสอบในปี 2007 ห้ าง Liverpool ได้ ตดั สินใจขยาย
ขอบเขตเทคโนโลยี EPC/RFID ภายในศูนย์กระจายสินค้ า ประกอบ
ด้ วย (1) ทางเข้ า 3 จุดในบริ เวณรับสินค้ าเข้ า (2) จุดอ่าน EPC/RFID
3 จุดในบริ เวณคัดแยกสินค้ า และ (3) บริ เวณทางออกสินค้ าทุกจุด
สําหรับการขนส่ง อีกทังแท็
� ก EPC/RFID ได้ ถูกนํามาใช้ สําหรับกล่อง
พลาสติกที�บรรจุสนิ ค้ าทุกกล่อง
นอกจากนัน� รู ป แบบจํ า ลองของจุด รั บ สิน ค้ า ใหม่ที� เ รี ย กว่า “SEMI”
ถูกนํามาใช้ กบั กล่องกระดาษแข็งที�บรรจุสินค้ าที�มีฉลาก ซึง� จะแตกต่าง
จากวิธีที�ใช้ กบั กล่องพลาสติก ณ จุดรับสินค้ า ที�เรี ยกว่า “PLANO” โดย
กล่องกระดาษแข็งนัน� จะติดแท็ก EPC/RFID ที�เป็ นแบบใช้ แล้ วทิ �ง
ห้ า ง Liverpool นัน� ได้ เ ริ� ม ทดสอบการติ ด แท็ ก EPC/RFID ตัง� แต่ปี
ค.ศ. 2008 ซึ�งในฉบับต่อไปเราจะพูดถึงเรื� องการติดแท็กในระดับราย
สินค้ า การนําเทคโนโลยี EPC/RFID เข้ ามาใช้ ในร้ านค้ า ความสําเร็ จ
และประโยชน์ที�ได้ รับว่ามีมากมายขนาดไหน โปรดติดตามตอนต่อไป
ในฉบับหน้ า

The Pilot

The objective of the pilot was to validate the accurate reading of
100 plastic cases using EPC/RFID in the following areas:
• Reception where products from suppliers are received.
• Consolidation where the content of cases is validated against
specific orders.
• Dispatch where goods are shipped to all department stores.
Liverpool believed it was necessary to define a codification standard
for the labels applied to the plastic cases. At the same time, the
company wanted to assess the benefits of taking a standards-based
approach compared to one based on proprietary codes.
The GS1 Electronic Product Code (EPC) standard was chosen by
Liverpool based on its robust benefits for data exchange along
the supply chain – in Mexico and worldwide. As a global standard,
the GS1 EPC also offered Liverpool potential economies of scale
to support its growth.
To manage the pilot, three technology companies were invited to
perform a Proof of Concept (POC). The selected company was
responsible for the installation of EPC/RFID “read-points” in the
Tultitlán DC areas of reception, consolidation and dispatch.
One finding from the POC was the need to build an EPC/RFID
tunnel in order to achieve a 99.9 percent reading accuracy level
of incoming and outgoing plastic cases.
As the pilot concluded in 2007, Liverpool decided to expand the
scope of the EPC/RFID technology within its distribution centre, to
include three entry gates at reception, three EPC/RFID read-points in
the sorting area, and all shipping gates. In addition, EPC/RFID labels
were now used on 100 percent of plastic cases containing goods.
In addition, a new reception model named “SEMI” was introduced
and used with cardboard box-level labelled goods. Unlike the plastic
cases reception method, known as “PLANO”, the cardboard boxes
have disposable EPC/RFID labels.
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(Part 1/2)

RFID Jogs Customer Interest at
Munich Sports Shoe Store

เหล่านักช้อปทั้งหลายกำ�ลังเลือกซื้อสินค้า
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ RFID
เพื่อค้นหาข้อมูลสินค้า เช่น ขนาดและสีที่มี
ในคลังสินค้าหลังร้านซึง่ ช่วยเพิม่ ประสบการณ์
การช้อปปิ้ง
16 มีนาคม 2558 – Munich Sports บริษัทผลิตรองเท้าสัญชาติสเปน
ได้ใช้เทคโนโลยี EPC/RFID แบบ Passive บนย่านคลื่นความถี่สูงยิ่ง
(UHF – ultra high frequency) เพื่อเชื่อมโยงลูกค้าสู่ข้อมูลต่างๆ ของ
รองเท้า ผ่านจอแสดงผล ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการรอพนักงานหา
รองเท้าจากคลังสินค้า ระบบนี้ประกอบด้วย AdvanLook หรือ
หน้าจอทีโ่ ต้ตอบกับผูใ้ ช้ และซอฟท์แวร์ทปี่ ระมวลผลแบบกลุม่ เมฆของ
Keonn Technologies ซึง่ ถูกผนวกให้ทำ� งานร่วมกัน โดยบริษทั ซอฟท์แวร์
Gescode นั้น ยังให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นที่ลูกค้าอาจสนใจในขณะที่
ก�ำลังช้อปปิ้งอยู่ในร้านด้วย
หลังจากติดตัง้ ระบบให้กบั ร้านขายรองเท้าเด็ก Mini Munich ในหมูบ่ า้ น
ลาโรซ่าใกล้กบั เมืองบาเซโลน่า Xavier Berneda ในเดือนตุลาคม 2557
ผู้จัดการทั่วไปของ Munich Sports กล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ได้กลายเป็น
ที่นิยมของลูกค้า เพราะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการสั่งซื้อ ท�ำให้การ
ท�ำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับร้านอีกด้วย
28

Shoppers are using RFID-enabled
interactive displays to look up
product information, such as size
and color availability, in the back
room, thereby improving the
shopping experience.
Mar 16, 2015—Spanish footwear company Munich Sports
is using passive EPC ultra high-frequency (UHF) RFID
technology to connect its customers with information
regarding shoes on display, saving them time they
would otherwise have to wait for employees to search for
shoes in the back room. The system-consisting of Keonn
Technologies’ AdvanLook interactive displays and cloudbased software, integrated by software firm Gescode-also
offers information about other products in which customers
might be interested while they are shopping in the store.
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Since the system was installed in October 2014 at a single
Mini Munich children’s shoe store in La Roca Village, near
Barcelona, the technology has been popular with customers,
says Xavier Berneda, Munich Sports’ general manager. The
system has increased the speed of the shopping process,
he reports, while also making workers more productive and
boosting the store’s image for innovation.
When a shopper at the Mini Munich store brings a shoe
near an AdvanLook interactive display, the screen lists
which sizes and colors of that product are in stock, as well
as similar items that may be of interest.

เมื่อลูกค้าเข้าร้าน Mini Munich และน�ำรองเท้าคู่ที่เลือกมาใกล้
กับ AdvanLook ซึ่งเป็นหน้าจอสัมผัสที่โต้ตอบกับลูกค้า หน้าจอ
จะแสดงรายการขนาดและสีของสินค้าที่มีในสต็อก และสินค้าที่
คล้ายกันให้ดูด้วย

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

Andrés de la Dehesa ผูจ้ ดั การทัว่ ไปของ Gescode กล่าวว่า Munich
Sports ชอบมองหาสิง่ ใหม่ๆ เพือ่ สร้างประสบการณ์และความประทับ
ใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอ จึงได้ติดต่อ Gescode ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
ซอฟท์แวร์ ณ จุดขาย เขากล่าวว่า Gescode ได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์จาก
Keonn และแนะน�ำระบบ AdvanLook นี้ให้กับลูกค้าบางส่วน
หลายปีที่ผ่านมา Keonn Technologies ได้พัฒนาและน�ำเสนอ
โซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยี RFID โดยเน้นไปที่การปรับปรุงประสบการณ์
การช้อปปิ้ง การเพิ่มรายได้ของร้าน และการทุ่นเวลาพนักงานขาย
ระบบประกอบด้วย AdvanMirror ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ แสดงผลเป็นภาพ
ของคนที่ก�ำลังใส่เสื้อผ้าที่เขาถืออยู่ โดยอาศัยหมายเลขบ่งชี้สินค้า
บนฉลาก RFID และ AdvanRobot หรือเครือ่ งอ่าน RFID ทีถ่ กู ควบคุม
จากระยะไกล ซึง่ มีแผนจะเปิดตัวเชิงพาณิชย์ภายในปีนี้ ระบบดังกล่าว
ถูกออกแบบให้สามารถอ่านแท็กชัน้ วางสินค้าได้ดกี ว่าเครือ่ งอ่านแบบ
มือถือที่พนักงานใช้
Ramir De Porrata-Doria ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Keonn กล่าวว่า
สิง่ ทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ ส�ำหรับร้านค้าปลีกคือ การเปิดตัวโซลูชนั่ ซอฟท์แวร์
AdvanLook ในปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งโซลูช่ันนี้มีต้นทุนค่อนข้างต�่ำ
และติดตั้งง่าย จึงเป็นก้าวแรกที่ดีส�ำหรับบริษัทที่ยังไม่ได้ติดตั้ง RFID
ภายในร้าน หรือว่าใช้เทคโนโลยีนเี้ พียงเพือ่ วัตถุประสงค์ในการติดตาม
สินค้าคงคลังเท่านั้น

For the past several years, Keonn Technologies has been
developing and offering RFID-based technology solutions
aimed at improving the shopping experience, increasing
store revenue and freeing up sales clerk time. Such systems
include the AdvanMirror, designed to display an image
of a person wearing a garment he or she is holding,
GS1 Thailand July-September 2015

DA15070050_28-30_RFID CONNER.indd 29

29

7/31/2558 BE 10:06 AM

Thailand Newsletter

RFID CORNER
By Claire Swedberg
Tags: Retail, Apparel

AdvanLook เป็นระบบให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติมกับนักช้อปได้เอง โดย
ไม่ต้องพึ่งพนักงานร้านซึ่งหน้าจอสัมผัสที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้มีขนาด
สูง 41.3 นิ้ว กว้าง 13.8 นิ้ว และลึก 2.6 นิ้ว สามารถติดอยู่ใต้ผนัง
ได้ โดยมาพร้อมกับเครื่องอ่าน RFID ในย่านความถี่ UHF เสาอากาศ
คอมพิวเตอร์ และหน้าจอวิดโี อทีต่ ดิ ตัง้ ในระดับสายตาซึง่ มีให้เลือกสาม
ขนาด คือ 22 นิ้ว 42 นิ้ว และ 46 นิ้ว (วัดตามแนวทแยงมุม)

based on the label’s RFID tag ID number. The company’s
AdvanRobot, a remote-controlled reader slated for
commercial release this year, is designed to travel the aisles
of a store’s back rooms, reading tags on shelves more
efficiently than workers might do be able to accomplish
using a handheld reader.

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

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

De Porrata-Doria อธิบายว่า ในอดีต เมื่อลูกค้า Munich Sports เจอ
รองเท้าที่ชอบแล้ว เขาจะต้องสอบถามจากพนักงานขายว่ามีขนาด
รองเท้าที่ต้องการหรือไม่ พนักงานก็จะไปค้นหาจากห้องเก็บสินค้า
หลังร้าน ท�าให้ลูกค้าต้องเสียเวลารอ และหากไม่มีสินค้านั้น พนักงาน
ก็จะแนะน�ารองเท้ารุน่ อืน่ ทีใ่ กล้เคียงให้แทน จากนัน้ ก็ตอ้ งกลับไปหยิบ
สินค้าจากหลังร้าน หรือหยิบสินค้าแบบอืน่ ทีล่ กู ค้าเลือกมาจากชัน้ วาง
ส�าหรับร้าน Munich Sports ที่เลือกใช้เทคโนโลยี RFID เข้ามาช่วย
ไม่วา่ จะเป็น ซอฟท์แวร์
AdvanLook หรื อ
AdvanCloud นั้ น
ก็ ส ามารถท� า ให้
ระบบการจั ด การ
ภ า ย ใ น ร ้ า น มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้ น เรื่ อ งราวจะ
เป็ น อย่ า งไรต่ อ
ไป ติดตามอ่าน
ในฉบับหน้าค่ะ

AdvanLook is a recommendation system that can provide
a shopper with additional product information without
requiring aid from a store representative. The interactive
display panel, which measures 41.3 inches in height, 13.8
inches in width and 2.6 inches in depth, can be placed in
a recessed wall. It comes with a built-in UHF RFID reader,
antennas and a computer, as well as a video screen that
is typically mounted at eye level and is available in three
sizes: 22 inches, 42 inches and 46 inches (diagonally).
Last year, Gescode’s de la Dehesa launched a new project
known as the 720 e-lab, in collaboration with Barcelona
Moda Centre (the Barcelona Fashion Center). “It’s a
space where we and other partners are showing how a
store of the future will look,” he explains. “We have been
working there with Keonn, and we started to develop an
integration between AdvanLook and QuickSports PRO,
our retail software solution. When Munich got interested
in installing AdvanLook on their stores, things went fast.”
Traditionally, De Porrata-Doria explains, when a Munich
Sports customer finds a shoe on display that he or she
likes, that person must locate a sales representative and
ask if that shoe is carried in his or her size. The worker must
then search the back room while the customer waits. If the
shoe is unavailable, the representative could suggest other
possible alternatives, and then return to the back room to
collect them, or retrieve other styles that the shopper has
selected from the display shelf.
- End of Part 1 -
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กรณีศึกษา: ความส�ำคัญของอาร์เอฟไอดี Case study: RFID and barcode based
และบาร์โค้ดในการจัดการเครือ่ งมือแพทย์ management of surgical instruments in a
ในห้องจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัด (ตอนที่ 2/2) theatre sterile supply unit (TSSU) (Part 2/2)
แนะน�ำรหัสบ่งชี้อัตลักษณ์เครื่องมือทางการแพทย์และ
การตรวจสอบย้อนกลับ

Introducing Unique Device Identification and
Traceability

ส�ำหรับรหัสบ่งชี้อัตลักษณ์เครื่องมือทางการแพทย์ หรือ UDI ใน
เครื่องมือแพทย์ที่เป็นโลหะ เรามีการใช้บาร์โค้ด 2 มิติ ชนิด DataMatrix
ขนาด 3-5 มิลลิเมตร ตามแนวทางของ JAMEI (Japan Association of
Medical Equipment Industries) โดยจะปริ้นลงบนเครื่องมือแต่ละชิ้น
โดยตรง (Direct part marking) ที่มีพื้นผิวเรียบด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์
โดยความร่วมมือของบริษัท Mizuho Ika Kogyo ซึ่งวิธีดังกล่าวได้รับ
การทดสอบแล้วว่าสามารถทนต่อสนิมและการเสียดสีได้เป็นเวลาถึง
ห้าปี เครื่องมือผ่าตัดจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันตามหลักของศัลยศาสตร์
หัตถการและถูกบรรจุลงในภาชนะโดยมี RFID tag ติดเพื่อบ่งชี้ตัวตน
ในโรงพยาบาล Kanto Medical Centre NTT EC ห้องผ่าตัดจะ
ตั้งอยู่บนชั้น 3 ในขณะที่ห้องจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัดจะตั้งอยู่บนชั้น
2B ซึ่งจะมีลิฟต์ 2 ตัวส�ำหรับขนย้ายเครื่องมือผ่าตัดโดยเฉพาะที่เชื่อม
ระหว่างสองชั้นนี้ รถขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติจะขนเครื่องมือผ่าตัดที่ใช้
แล้วในภาชนะ ไปยังทางเข้าของห้องจัดเตรียมเครือ่ งมือผ่าตัด หลังจาก
นัน้ เครือ่ งมือผ่าตัดทีใ่ ช้แล้วนี้ จะถูกย้ายไปตามจุดต่างๆ ตามลูกศรสีแดง
ที่แสดงในรูปแผนผังห้องจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัด

As a unique device identification (UDI) for metal
instruments we have employed DataMatrix, two-dimensional
barcode, 3-5mm square in size, according to the guideline of
JAMEI (Japan Association of Medical Equipment Industries).
Direct part marking to each instrument was carried out on its
flat mirror–like surface by laser printing in cooperation with
Mizuho Ika Kogyo Co. Ltd. Durability of barcode printing to rust
and friction had already been proven through five-year tests.
Instruments are grouped together into a set by surgical
procedure and housed in a container. For identifying the
container an RFID tag was applied to it.
In Kanto Medical Center NTT EC the OR is located on the third
floor and the SSU on the B2 floor. Both floors are connected with
two elevators (EV) specific for surgical instruments. Automated
guided vehicles carry used instruments in their containers to
the entrance of the SSU. After here, used instruments proceed
along the red arrows shown in the figure of floor plan for SSU.
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รูปแสดงแผนผังห้องจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัด
ในโรงพยาบาล Kanto Medical Centre NTTEC

ซึ่งจะมีเครื่องอ่าน RFID ติดตั้งอยู่ในห้องจัดเตรียมเครื่องมือ
ผ่าตัดจ�ำนวน 5 ตัวด้วยกัน
• เครื่องอ่านตัวแรก จะอยู่บริเวณทางเข้าห้องจัด
เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ผ่ า ตั ด : ท� ำ หน้ า ที่ อ ่ า นข้ อ มู ล ภาชนะที่ บ รรจุ
เครือ่ งมือผ่าตัดทีเ่ คลือ่ นทีผ่ า่ นหน้าเครือ่ งอ่าน ซึง่ สามารถอ่านข้อมูล
ได้พร้อมกันหลายๆ อัน โดยชื่อของชุดเครื่องมือที่หน่วยงานใช้และ
เวลาที่เครื่องมือถูกดึงออกมาจะถูกบันทึกไว้อัตโนมัติ
• เครื่องอ่านตัวที่ 2 จะอยู่บริเวณโต๊ะจัดชุดอุปกรณ์:
หลังจากจัดอุปกรณ์เป็นชุดและใส่ลงในภาชนะบรรจุแล้ว จะมีการ
อ่าน RFID tag ที่ติดอยู่เพื่อบันทึกชื่อชุดเครื่องมือและเวลาในการ
บรรจุ
• เครือ่ งอ่านตัวที่ 3 และ 4 จะอยูบ่ ริเวณทางออกของ
จุดท�ำให้ปราศจากเชือ้ โดยวิธนี งึ่ ด้วยไอน�ำ้ ความดันสูง : ภาชนะ
ทัง้ หมดจะถูกใส่ลงในเครือ่ งท�ำให้ปราศจากเชือ้ โดยจะหันด้านทีต่ ดิ
RFID tag ไปทางซ้าย เมื่อกระบวนการฆ่าเชื้อเสร็จสิ้นลง ภาชนะ
ทั้งหมดจะถูกดึงออกมายังทางออกฝั่งตรงข้าม ซึ่งจะมีการบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อลงไปใน RFID tag ในบริเวณทางออก
ได้แก่ ข้อมูลเครือ่ งฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ เวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดของการฆ่าเชือ้
กระบวนการฆ่าเชือ้ ทัง้ หมด ชือ่ ชุดเครือ่ งมือ และวิธที ำ� ให้ปราศจาก
เชื้อ
• เครื่องอ่านตัวสุดท้าย จะอยู่บริเวณทางออกของ
ห้องจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัด: ภาชนะทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ห้อง
ผ่าตัดโดยผ่านทางลิฟต์ขนส่ง เครือ่ งอ่าน RFID บริเวณนีจ้ ะท�ำหน้าที่
เก็บข้อมูลชื่อชุดเครื่องมือที่ถูกส่งออกไป
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A total of five RFID readers are in place in the SSU
• One at the entrance of the SSU: Retrieval
of multiple containers is simultaneously verified while
they are passing in front of the reader. Name of the set,
which department used it and when it was retrieved are
automatically recorded.
• One on the table for assembly: After housing a
set in the container the tag on it is read to record name of
the set and time when assembly was accomplished.
• Two at the exit of high pressure steam sterilizer:
Multiple containers are put into the sterilizer with the tagged
face directed left. When sterilization is completed and the
containers are pulled out from the opposite side, tags
are simultaneously recognized by the antenna at the exit.
Data relating to sterilization are recorded, namely which
sterilizer was used, when sterilization started and ended,
completeness of process, name of the set and method of
sterilization.
• One at the exit of the SSU: Finally containers
are sent to the OR via EV for storage. The RFID antenna
set here collects date of supply and name of the set.
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หลังจากผ่านกระบวนการชะล้างและขจัดสิ่งปนเปื้อนด้วย
เครื่องล้างแล้ว เครื่องมือผ่าตัดจะถูกส่งไปจัดชุด โดยบริเวณนี้จะ
มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดติดตั้งอยู่เพื่อใช้เก็บข้อมูลการจัดชุดดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องอ่านบาร์โค้ดของเครื่องมือแต่ละชิ้นก่อนจัดลง
ชุด โดยแสงสีเขียวบนจอจะเป็นตัวบอกว่าเครื่องมือชิ้นนั้นอยู่ใน
ชุดที่ถูกต้อง และจะแสดงแสงสีแดงหากเครื่องมือชิ้นนั้นอยู่ผิดชุด
ด้วยวิธนี จี้ ะท�ำให้เจ้าหน้าทีท่ ไี่ ม่คนุ้ เคยกับการจัดชุดเครือ่ งมือผ่าตัด
สามารถรู้ข้อมูลของเครื่องมือทั้งชื่อและรูปภาพได้จากบนจอแสดง
ผล นอกจากนี้ บนหน้าจอยังแสดงจ�ำนวนเครื่องมือแต่ละชิ้นที่อยู่
ในชุดด้วย และหากพบเครื่องมือที่จะต้องซ่อมแซมในขั้นตอนนี้ ก็
สามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ทดแทนได้
เราได้เริ่มน�ำบาร์โค้ดและ RFID มาใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี
ค.ศ. 2008 ซึง่ จากข้อมูลในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2007 จนถึงเดือน
มีนาคม ปี ค.ศ. 2008 พบว่ามีข้อผิดพลาดในการจัดการเครื่องมือ
ผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับห้องจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัดจ�ำนวน 108 ครั้ง
จากการผ่าตัดทั้งหมด 5,712 ครั้ง (1.89%) ในจ�ำนวนนี้เป็นความ
ผิดพลาดระหว่างขั้นตอนการจัดชุดเครื่องมือ 58 ครั้ง (53.7%)
ข้อผิดพลาดระหว่างการดึงเครือ่ งมือ 13 ครัง้ (12.0%) ข้อผิดพลาดใน
กระบวนการชะล้าง/ขจัดสิ่งปนเปื้อน 13 ครั้ง (12.0%) ข้อผิดพลาด
ระหว่างการจัดส่ง 10 ครั้ง (9.3%) ข้อผิดพลาดในการเก็บรักษา 4
ครั้ง (3.7%) และอื่นๆ ซึ่งข้อผิดพลาดในการจัดชุดจ�ำนวน 58 ครั้ง
นี้ หนึ่งในสามนั้นเป็นผลมาจากการตรวจสอบที่ไม่ดี และหนึ่งใน
ห้าเป็นผลมาจากการขาดอุปกรณ์ โดยในช่วงสี่เดือนแรกตั้งแต่
เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2008 เราพบข้อผิดพลาด
จ�ำนวน 31 ครั้ง จากการผ่าตัดทั้งสิ้น 1,913 ครั้ง (1.62%) อย่างไร
ก็ดี ข้อมูลในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2008 จนถึงเดือนมกราคม ปี
ค.ศ. 2009 เราพบข้อผิดพลาดเพียง 3 ครั้ง จากการผ่าตัดทั้งสิ้น
2,729 ครั้ง (0.11%) จะเห็นว่าการใช้บาร์โค้ดและ RFID ช่วยลด
ข้อผิดพลาดต่างๆ ลงได้ในช่วงหกเดือนหลัง

บทส่งท้าย

ถึงแม้เราจะยังได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ แต่เจ้าหน้าที่ในห้อง
จัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัดทุกคนต่างเชื่อว่ากระบวนการท�ำงานนี้จะ
กลายเป็นเรื่องง่ายและมีความแม่นย�ำ
ปัจจุบัน เราได้พิมพ์บาร์โค้ดลงบนเครื่องมือส�ำเร็จไปแล้ว
6,800 ชิ้น ซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่ที่ 8,000 ชิ้น โดยในจ�ำนวน 141
ชุด จากทั้งหมด 208 ชุด ได้มีการติดตั้ง RFID tag ลงบนภาชนะ
ที่บรรจุ และเมื่อเร็วๆ นี้ได้เริ่มพิมพ์บาร์โค้ดลงบนเครื่องมือทั้งสอง
ด้าน เพื่อท�ำให้อ่านบาร์โค้ดได้สะดวกขึ้น ซึ่งวิธีการพิมพ์บาร์โค้ดลง
บนเครื่องมือแต่ละชิ้นโดยตรงหรือ Direct Part Marking นั้น มีคา่
ใช้จ่ายสูงเกินไปส�ำหรับผู้บริโภคที่จะท�ำเอง และการเพิ่มประโยชน์
จากเทคโนโลยีระบบบ่งชีแ้ ละจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ (AIDC) ซึง่ เป็น
มาตรฐานรหัสบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์เครือ่ งมือทางการแพทย์ในระดับสากล
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและห้องจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัด เช่น GS1
DataMatrix barcode ควรจะมีการพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ทกุ ชิน้ โดย
ผู้ผลิต ซึ่งหากมีการน�ำเทคโนโลยี AIDC มาใช้จัดการกับทุกอย่าง
ในโรงพยาบาล เราจะสามารถติดตามไปข้างหน้าและตรวจสอบย้อน
กลับในทุกๆ กิจกรรมของผู้ป่วยแต่ละรายได้ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่
รับผู้ป่วยเข้า โรงพยาบาลไปจนถึ ง สิ้ น สุ ด การรั บบริ การ โดยจะ
เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระเบียนคนไข้ตามวิธี 5W1H และท้าย
ทีส่ ดุ ระบบนีค้ วรจะสร้างความมัน่ ใจด้านความปลอดภัยและบริหาร
ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยได้

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Following the process of washing/decontamination via
washer disinfector instruments are sent for assembly, where a
barcode reader is installed to support tasks of assembly. Staff
are requested to hold each instrument over the barcode reader
before grouping it together into a set. A green light on the display
indicates the instrument belongs correctly to that set. If a red
lights appears this indicates the instrument is in the wrong set.
Staff not familiar with assembly, while holding the instrument over
the barcode reader, can refer to the name of the instrument and
its photograph displayed on screen. The display also shows the
number of individual instruments that comprise the set. During
this process if an instrument that needs to be repaired is found,
it can be replaced with a new one.
We started the introduction of barcode and RFID in April
2008. Management error of surgical instruments relating to the
SSU occurred in 108 out of 5,712 surgical cases (1.89%) from
April 2007 to March 2008. 58 errors were in assembly (53.7%),
13 in retrieve (12.0%), 13 in washing/ decontamination (12.0%),
10 in supply (9.3%) and 4 in storage (3.7%), with the remainder
in other areas. Among the 58 assembly errors one third of them
was due to poor inspection and one fifth of them due to lack of
devices. During the first four months from April to July 2008, we
experienced 31 errors among 1,913 cases (1.62%). However,
only three errors occurred among 2,729 surgical cases (0.11%)
from August 2008 to January 2009. Regular use of barcode and
RFID possibly decreased the errors during these six months.

Conclusion

We have not yet obtained enough data. However, every
staff member in the SSU believes that workflow of assembly
has become simple and accurate.
At present, we have accomplished barcode printing on
approximately 6,800 instruments. Printing on 8,000 instruments is
the goal. In 141 out of 208 sets an RFID tag has been installed on
their containers. Recently, printing on both sides of the instrument
has been started to make barcode reading more convenient.
Direct part marking to each instrument, however, is too costly
for end users to do themselves. To increase the utilization of
AIDC technology in OR and SSU, globally standardized UDI,
such as GS1 DataMatrix barcode, should be marked on every
product by the manufacturer. If AIDC technologies are applied
to everything in the hospital, we will be able to track forward
and trace back every event for each patient as a link to records,
composed of 5W1H, along the time line from his/her admission to
discharge. It should ultimately assure patient safety and enable
cost management in the field of health care.

GS1 Thailand July-September 2015

DA15070050_31-33_Health Care.indd 33

33

7/31/2558 BE 10:05 AM

Thailand Newsletter

BIZ BREAKTHROUGH
ที่มา :::ศูศูนนยยววิจิจัยัยกสิ
กสิกกรไทย
รไทย

หวงโซการผลิต AEC

เปาหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ
การรวมตั ว กั น เป น ตลาดเดี ย วและใช ฐ านการ
ผลิตรวมของประเทศสมาชิกเพือ่ เสริมสรางความ
แข็งแกรงภายในกลุม วันนีโ้ อกาสธุรกิจเปดกวาง
ห ว งโซ ก ารผลิ ต เกิ ด ขึ้น ในหลายอุ ต สาหกรรม
ผูประกอบการจึงควรแสวงหาโอกาสขยายฐาน
การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานและสรางหวงโซ
อุปทานในอนุภมู ภิ าค
สถิตกิ ารคาระหวางไทยกับกลุม ประเทศ
เพื่อนบาน อันประกอบไปดวยกัมพูชา สปป.
ลาว และเมียนมาร (CLM : Cambodia,
Laos and Myanmar) ในป 2557 มีมูลคา
รวม 18,714 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยจําแนก
เปนการสงออก 12,797 ลานดอลลารสหรัฐฯ
และการนําเขา 5,917 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ทั้งนี้ แมวามูลคาการคาระหวางไทยกับกลุม
ประเทศ CLM จะมีสัดสวนเพียงประมาณ
รอยละ 4.1 ของมูลคาการคาระหวางประเทศ
โดยรวมของไทยในป 2557 แตเมื่อมองในมิติ
เชิงพลวัตกลับพบวา การคาระหวางไทยกับกลุม

Growth rate (%)	

(Intermediate goods) จากประเทศเพือ่ นบาน
เพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับหลายอุตสาหกรรม
ที่นํารองไปลงทุนในกลุมประเทศCLM เพื่อ
ผลิตสินคาขั้นตน เชน อุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยหวง
โซการผลิตเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมใน สปป.
ลาว และกัมพูชา ขณะที่กลไกดังกลาวของ
เมียนมารนั้นกําลังอยูในขั้นเริ่มตน
ขณะที่แนวโนมการสงออกสินคาของ
ไทยโดยรวมไปยังประเทศเพื่อนบานยังคง
สดใส การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งสิ น ค า
สะทอนถึงบทบาทที่ลดลงของสินคาสงออก
ดั้ ง เดิ ม ของไทยบางประเภท
เนื่ อ งจากภาคธุ ร กิ จ มี ก ารออก
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้ารวมของไทย3
ไปตั้ ง ฐานการผลิ ต เพิ่ ม เติ ม ใน
19.52
20
ประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะ
15
12.11
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
10
(Labour Intensive) ตัวอยาง
6.62
6.17
5
เชน อุตสาหกรรมการผลิตนํา้ ตาล
-4.88
-0.07
0
ที่มีการขยายฐานการผลิตไปยัง
กั ม พู ช าและสปป.ลาว เป น ต น
-5
2555
2556
2557	
หรื อ การย า ยฐานการผลิ ต ให
-10
Thai-World
Thai - CLM
เข า ไปใกล ต ลาดมากขึ้ น เช น
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มชูกําลังที่
ประเทศ CLM มีอตั ราการขยายตัวทีแ่ ข็งแกรง ขยายตัวอยางตอเนื่องในประเทศเพื่อนบาน
อยางตอเนื่อง ทามกลางสถานการณการคา ของไทย นอกจากนี้ ระบบการใหสิทธิพิเศษ
ระหวางประเทศของไทยโดยรวมที่หดตัวลง ทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป หรือ GSPs
ซึ่งหากพิจารณาในเชิงโครงสรางของสินคา ก็เปนอีกปจจัยหนึง่ ทีช่ ว ยกระตุน ใหผปู ระกอบ
จะพบวา มีพัฒนาการที่สะทอนถึงการเกิด การยายฐานการผลิตไปยังกลุม ประเทศ CLM
ขึ้ น ของห ว งโซ ก ารผลิ ต อย า งเป น รู ป ธรรม เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีแนวโนมการขยาย
โดยไทยมี แ นวโน ม นํ า เข า สิ น ค า ขั้ น กลาง ฐานการผลิตไปยังกัมพูชา เปนตน
34

เปาหมายหลักของ AEC คือการเปน
ตลาดเดียวและฐานการผลิตรวม (Single
market and common production base)
ของประเทศสมาชิก ซึ่งไทยเปนศูนยกลาง
ของภูมิภาค ทําใหการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบานที่มีตนทุนแรงงานและทรัพยากร
ที่ ตํ่ า เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยรั ก ษาความ
สามารถทางการแขงขันของไทยที่เริ่มเสื่อม
ถอยลงจากตนทุนดานแรงงานทีป่ รับตัวสูงขึน้
อยางรวดเร็วในชวง 2-3 ปที่ผานมา ทั้งนี้
พัฒนาการการเชื่อมโยงภายในอนุภูมิภาค
ลุมแมนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion
Economic Corridor Development) ทัง้ ในแง
ของระบบการคมนาคมขนสง และการกําจัด
อุปสรรคทางดานการคาระหวางกัน ทําใหเริม่
เกิดหวงโซการผลิตในระดับอนุภูมิภาค อันมี
ไทยเปนศูนยกลางการผลิตและขยายฐานการ
ผลิตและการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบาน
ดังนั้น ผูประกอบการไทยเองตองมีการ
ปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาสในการขยายฐาน
การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานและสราง
ห ว งโซ อุ ป ทานภายในอนุ ภู มิ ภ าค อย า งไร
ก็ ต าม ความไม มั่ น คงทางด า นการเมื อ ง
ความไมพรอมของสาธารณูปโภค ตลอดจน
ขนาดของตลาดในกลุมประเทศ CLM ที่อาจ
ยังไมใหญเพียงพอที่จะทําใหผูประกอบการ
ไดรับประโยชนจากการประหยัดจากขนาด
ของธุรกิจหรือกําลังการผลิต (Economies of
scale) ก็เปนประเด็นความเสีย่ งทีผ่ ปู ระกอบการ
จําเปนตองพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสิน
ใจไปลงทุนในกลุมประเทศเหลานี้
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Co-located With

www.franchisexasean.com

www.retailexasean.com

IMPACT Exhibition Center,
Bangkok, Thailand

Explore Infinite Business Opportunities For Retailers And Fast-track Your Entry
Into The ASEAN franchising & licensing market- Contact Us Today
FranchisEX & RetailEX ASEAN 2015 is an annual international retail, franchising & licensing trade
exhibition cum conference that specially caters to the retail industry in the Mekong region
(Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos) and ASEAN
This 2-in-1 exhibition showcases the following from local and international exhibitors:
Retail equipment
Retail business services
Retail technology solutions
Franchising & Licensing business opportunities & solutions

Why Exhibit ?
SELL into an ASEAN market with a population of over 600
million and an increasing middle income group
BE IN THE HUB of the ASEAN Franchising & Licensing
industr y with the highest number of international
franchise brands in ASEAN & an annual growth of 20%
R E AC H a grow i n g A S E A N re t a i l i n d u s t r y t h at h a s
more than tripled in the last 5 years from an estimated
turnover of US$4 billion to US$13.75 billion
BE THE FIRST to benefit from ASEAN’s anticipated
economic integration under a single ASEAN Economic
Community in 2015 with lower to zero tariff

TAKE ADVANTAGE of a one-stop platform t h a t p rov i d e s
trade information and advisory services on Thailand and
ASEAN Franchising/Retailing produc ts and ser vices,
business matching, and business networking
EXPAND AND GROW your business in Thailand & ASEAN
through new customer leads
BENEFIT from a dedicated hosted VIP buyer program
with promises to bring in the biggest buyers
in the ASEAN retail, franchising & licensing industr y,
providing enormous business opportunities for franchise
exhibitors

Reserve your preferred booth by contacting us today :
THAILAND BOOTH SALES ENQUIRIES
Thailand Office
Mr. Yunfei Wu (Will)
Assistant Sales Manager
Tel: +66-2833-6336/ +66-95-950-9852
E-mail: yunfeiw@impact.co.th

INTERNATIONAL BOOTH SALES ENQUIRIES
Singapore Office
Ms. Pamm Foo
Project Director
Tel : +65-6702-3005/ +65-9855-0511
E-mail: pamm.foo@giec.biz

Thailand Newsletter

GS1 Society

สถาบันรหัสสากล ส.อ.ท. รวมมือกับ
สวนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและการพิมพ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

ในการประกวด ThaiStar Packaging Awards 2015

สถาบันรหัสสากล (GS1
Thailand) สภาอุตสาหกรรม
แห ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ร  ว ม มื อ กั บ ส  ว น พั ฒ น า
อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ
และการพิ ม พ กองพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมรายสาขา 2
กรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
ในโครงการประกวด
บรรจุภณ
ั ฑไทย ประจําป 2558
(ThaiStar Packaging
Awards 2015)
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ผลงานจาก บริษัท อิเควเตอร เพียว เนเจอร จํากัด

ผูชนะรางวัลประกวดบารโคดบนบรรจุภัณฑ ประเภทบรรจุภัณฑ
เพื่อการจัดจําหนายสําหรับสินคาทั่วไป

ผลงานจาก นายพฤฒิพงศ หนูฤทธิ์

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูชนะรางวัลประกวดบารโคดบนบรรจุภัณฑ ประเภทตนแบบ
บรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนายสําหรับสินคาทั่วไป

วัตถุประสงคของโครงการประกวดบรรจุภัณฑไทย ประจําป 2558
มุงเนนการสงเสริม พัฒนา และเผยแพรเทคโนโลยี และการออกแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ ไ ทย ให มี ศั ก ยภาพเที ย บเคี ย งคู  แ ข ง อื่ น ๆ ในระดั บ สากล
สถาบันรหัสสากลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของบารโคดทีม่ มี าตรฐาน และ
เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่สงเสริมใหบรรจุภัณฑมีความสมบูรณในแงของ
การนําไปใชงานจริงสําหรับผลิตภัณฑตา งๆ จึงมุง เนนการเสริมสรางความรู
ความเขาใจขั้นพื้นฐานในการออกแบบบารโคดอยางถูกตอง และมีความ
สวยงาม ตัง้ แตระดับนักศึกษา ตลอดจนผูป ระกอบการทีน่ าํ บารโคดไปใชงานจริง
ในความรวมมือนี้ สถาบันรหัสสากลไดสนับสนุนเงินรางวัลพิเศษการ
ประกวดบารโคดบนบรรจุภัณฑ จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
และผูแทนจากสถาบันรหัสสากล เขารวมเปนคณะกรรมการในการตัดสิน
ผูช นะการประกวดบรรจุภณ
ั ฑ และการประกวดบารโคดบนบรรจุภณ
ั ฑ เมือ่
วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2558 ณ อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
คณะกรรมการตั ด สิ น การประกวดบรรจุ ภั ณ ฑ ไ ทยได พิ จ ารณา
บรรจุภณ
ั ฑ ทีส่ ง เขาประกวดรวม 469 ผลงาน แบงเปน 4 ประเภท ไดแก (1)
ตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนาย สําหรับสินคาทั่วไป (2)ตนแบบ
บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง สําหรับสินคาทั่วไป (3)บรรจุภัณฑเพื่อการจัด
จําหนาย สําหรับสินคาทั่วไป และ (4)บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง สําหรับ
สินคาทั่วไป โดยมีผูชนะการประกวดบรรจุภัณฑรวมทั้งสิ้น 41 รางวัล และ
ผูชนะรางวัลพิเศษการประกวดบารโคดบนบรรจุภัณฑจํานวน 2 รางวัล
แบงเปน ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนายสําหรับสินคา
ทั่วไป 1 รางวัลไดแก นายพฤฒิพงศ หนูฤทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ ผูชนะรางวัลการประกวดบารโคดบน
บรรจุภัณฑประเภทบรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนายสําหรับสินคาทั่วไป 1
รางวัล ไดแก นายชัยมงคล จุลภาพ จากบริษทั อิเควเตอร เพียว เนเจอร จํากัด
สําหรับผลงานทีช่ นะการประกวด ThaiStar Packaging Awards 2015
จะไดไปประกวดตอในระดับ AsiaStar และ WorldStar เปนลําดับตอไป
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แนวโน ม ทางด า นเทคโนโลยี ที่ นํ า เสนอใน
ปนี้หลักๆ มีสามดานคือ การผนวกรวมเขา
ด ว ยกั น ของโลกเสมื อ นกั บ โลกความเป น
จริง (The merging of the real and
virtual worlds) การกําเนิดของความ
ชาญฉลาดในทุกหนแหง (The advent of
intelligence everywhere) และผล
กระทบทางดานเทคโนโลยีของการปรับตัวเปน
ดิจิตอลของธุรกิจ (The technology
impact of the digital business
shift) นักวิเคราะหของ Gartner ได
นําเสนอแนวโนมทางเทคโนโลยีที่จะสงผล
ต อ การวางแผนทางกลยุ ท ธ ข องธุ ร กิ จ
(Strategic Technology Trend)
ของป 2015 ซึง่ มีการนําเสนอภายในงาน
Gartner Symposium/ ITxpo ซึ่ง
จัดขึน้ ชวงตนเดือนตุลาคมทีผ
่ า นมาในเมือง
ออรแลนโด สหรัฐอเมริกา เรามาดูแนวโนม
ทางดานเทคโนโลยี 10 อันดับกันคะ

1. Computing Everywhere

จากความแพรหลายของอุปกรณเคลื่อนที่ Gartner ไดทํานายวาการ
ตอบ สนองตอความตองการของผูใ ชโมบายล จะเปนเรือ่ งทีจ่ ะไดรบั ความสนใจ
หรือนิยมมากกวาการเพิ่มรุนใหมๆ ของอุปกรณหรือการเพิ่มอุปกรณ
ชนิดใหม โทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณคอมพิวเตอรแบบสวมใสไดเพิ่ม
ขอบขายสภาพแวดลอมของการประมวลผล ซึง่ รวมไปถึงอุปกรณเครือ่ งใช
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและจอภาพที่เชื่อมตอไดทั้งในสถานที่ทํางานและที่
สาธารณะ สิ่งเหลานี้จะเพิ่มพูนความสําคัญของการจัดการของฝายไอที
ขององคกร หลังจากที่พวกเขาไดสูญเสียความสามารถในการควบคุม
จํานวนและชนิดของอุปกรณของผูใ ชไปแลวครัง้ หนึง่ และจะตองใหความ
สนใจในการออกแบบที่จะเนนใหความสําคัญจากประสบการณของผูใช
(User Experience Design) มากยิ่งขึ้น
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2. The Internet of Things

การผสมผสานกันของกระแสขอมูล (Data Streams) และบริการตางๆ
ที่สรางขึ้นบนพื้นฐานของขอมูลดิจิตอล กอใหเกิดรูปแบบการใชพื้นฐาน
4 แบบ คือ Manage, Monetize, Operate และ Extend ยกตัวอยาง
เชน การนําเอารูปแบบการคิดเงินแบบ Pay-Per-Use มาใชกับทรัพยสิน
ตางๆ เชน เครื่องจักรอุตสาหกรรม หรือนํามาใชกับบริการ เชน การคิด
ราคาคาเชารถแบบตามระยะทางทีข่ บั (Pay-As-You-Drive) หรือนํามาใช
กับสถานที่ เชน การใหเชาจุดจอดรถ เปนตน รูปแบบเหลานี้จะเกิดขึ้นได
เมื่อสิ่งตางๆ มีความสามารถในการตรวจวัดและเชื่อมตอเขาดวยกันเพื่อ
สงขอมูลของตนออกไปประมวลผล

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

3. 3D Printing

คาดการณวา ยอดการสงมอบเครื่องพิมพ
สามมิตใิ นป 2015 จะเพิม่ ขึน้ 98 เปอรเซ็นต
และยอดจะเพิ่มขึ้นอีกเทาตัวในปตอๆ ไป
โดยเครื่ อ งพิ ม พ ส ามมิ ติ จ ะเข า สู  จุ ด ที่ ไ ด
รับการยอมรับและใชกันอยางแพรหลาย
ภายในระยะเวลา 3 ป เนือ่ งจากเครือ่ งพิมพ
สามมิติมีราคาตํ่าลง ประกอบกับมีการใช
งานทางดานอุตสาหกรรมเพิม่ มากขึน้ อยาง
เดนชัด อีกทั้งมีการใชงานใหมๆ ในดาน
Biomedical และสินคาอุปโภค โดยนํามา
ใชปรับปรุงการออกแบบ และการสราง
ตนแบบไดอยางรวดเร็วนําไปสูก ารลดระยะ
เวลาของกระบวนการผลิตโดยรวมใหสนั้ ลง

4. Advanced, Pervasive
and Invisible Analytics

การวิเคราะหเชิงลึกจะกลายเปนเรื่องสําคัญของการประมวลผล
เมื่อปริมาณขอมูลที่สรางขึ้นจากเหลาอุปกรณตางๆ มีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้นอยางทวมทน ขอมูลแบบมีโครงสรางและไรโครงสราง
ทั้งจากภายในและจากภายนอกองคกรเหลานี้ จะตองถูกนํามา
วิเคราะหเพื่อนําไปใชประโยชน ซึ่งองคกรตางๆ มีความจําเปน
ตองหาวิธีการที่ดีที่สุดในการกลั่นกรองวิเคราะหขอมูลที่มีปริมาณ
มหาศาลที่หลั่งไหลมาจากหลากหลายทิศทาง ไมวาจะเปน IoT,
Social Media และอุปกรณสวมใส จากนั้นตองนําขาวสารขอมูล
ทีถ่ กู ตองสงไปยังบุคคลทีต่ อ งการขอมูลนัน้ ในเวลาทีเ่ หมาะสมดวย
การวิเคราะหนี้จะทําการเจาะขอมูลลึกลงไป ซึ่ง Big Data ยังคง
ความสําคัญแตจะเพิ่มความสําคัญในการคิดวิเคราะหในการหา
คําตอบ ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลแทนที่จะเปนการจัดการกับตัว
เนื้อขอมูลแบบเมื่อกอน

การฝงสมองกลหรือความชาญฉลาดเขาไปในสิ่ง
ตางๆ ทุกหนแหง ผนวกกับการวิเคราะหที่แทรก
เขาไปในทุกที่ จะเปนตัวขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบ
ที่ตื่นตัวตอสิ่งตางๆ ที่อยูรายรอบและสามารถที่จะ
โตตอบสิ่งตางๆ นั้นไดอยางเหมาะสม การรักษา
ความปลอดภัยแบบเขาใจเนือ้ หา (Context- Aware
Security) จะเปนการใชงานรูปแบบแรกของความ
สามารถใหมนี้ แตการใชงานรูปแบบอืน่ ๆ จะเกิดขึน้
ตามมาอยางรวดเร็ว เมือ่ โปรแกรมเขาใจถึงเนือ้ หา
สาระของการรองขอจากผูใ ชงานโดยคํานึงถึงภาวะ
แวดลอม ในสถานการณปจจุบัน โปรแกรมไม
เพียงแตจะสามารถปรับปรุงขอมูลที่จะตอบสนอง
แกผูใชเทานั้น แตยังสามารถปรับแตงรูปแบบให
เหมาะสมกับอุปกรณที่จะแสดงผล (เชน หนาจอ
โทรศัพทหรือหนาจอนาฬกา หรือ ไมมีหนาจอ)
วิ ธี ก าร และเส น ทางการส ง ข อ มู ล ไปให กั บ ผู  ใ ช
ไดอยางเหมาะสมดวย

5. Context-Rich
Systems

ทีม่ า http://www.tcs.co.th/images/it-trend/it-trend_V41.pdf
โปรดติดตามตอฉบับหนา…
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การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
Barcode & RFID
ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คณะจากสถาบันรหัส
สากล (GS1 Thailand) ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัท เดลต้าวู้ด
จ�ำกัด จังหวัดสุราษฏ์ธานี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพารา โดยในปัจจุบันนับว่าเป็นอุตสาหกรรมประเภท
หนึ่งที่ท�ำรายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างเป็นกอบเป็นก�ำและมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ วัตถุประสงค์ของการเข้าเยีย่ มชมในครัง้ นีเ้ พือ่ เป็น
แนวทางในการเก็บข้อมูลและปัญหาในการบริหารจัดการต่างๆ ของ
ผู้ประกอบการ โดยปัญหาที่พบ ได้แก่ การส่งสินค้าผิด (ไม้ที่ผ่านการ
แปรรู ป ) การตรวจเช็ ค สต๊ อ กที่ ใ ช้ เ วลามาก และจ� ำนวนคนมาก
ความผิดพลาดจากการนับโดยใช้คน ความคลาดเคลื่อนจากการ
ค�ำนวณอัตราผลผลิตทีไ่ ด้ตอ่ วัตถุดบิ ทีเ่ สียไป (yield) เป็นต้น หลังจาก
นั้นคณะจากสถาบันฯ ได้เข้าบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี
และการประยุกต์ใช้ Barcode และ RFID มาตรฐานสากล GS1 กับ
สมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จ�ำนวนกว่า 29 บริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว และคาดว่าในเร็วๆ นี้ จะมีการส่งเสริมให้เกิด
โครงการน�ำร่องน�ำเทคโนโลยี Barcode & RFID เข้ามาช่วยแก้ปัญหา
และเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานภายในกลุ่มและขยายผลต่อไป
นับเป็นอีกก้าวทีส่ ำ� คัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจของอุตสาหกรรมไทย

การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสำ�หรับธุรกิจระดับ SME

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คณะจากสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมเข้าให้
ค�ำแนะน�ำมาตรฐานสากล GS1 ให้กับบริษัทสยามวิคเกอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการระดับ SME
1 ในผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากโครงการส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ดว้ ยการ
ใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode ประจ�ำปี 2557-2558 จากส�ำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ส�ำนักงานที่ท�ำจากอะคริลิก การเข้าไปในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับกระบวนการทางธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในบางจุด จากการใช้เทคโนโลยี Barcode มาตรฐานสากล จากเดิมที่มีการใช้
ระบบ Manual ระบบมาตรฐาน GS1 สามารถที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในบางจุดที่ส�ำคัญได้
40

อาทิ การบริหารจัดการสินค้าในคลัง
สินค้า การตัดสต๊อกและตรวจเช็ค
สต๊อกสินค้า
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการระดับ
SME อี ก จ� ำ นวนมากที่ ต ้ อ งการ
ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จั ด การด้ ว ยเทคโนโลยี อย่ า งเช่ น
Barcode และ RFID เพื่ อ เพิ่ ม
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ทางการค้ า ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่มีเพียงแค่ส่วนน้อย
ที่สามารถด�ำเนินการได้ เนื่องจาก
ขาดความรูค้ วามเข้าใจ หากผูป้ ระกอบ
การท่านใดสนใจต้องการค�ำแนะน�ำ
หรื อ ต้ อ งการทราบข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
ติ ด ต่ อ มาได้ ที่ สถาบั น รหั ส สากล
โทร . 02-345-1200
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

หลักสูตรอบรม การตรวจสอบคุณภาพ
บาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1

สถาบันรหัสสากลร่วมออกบูธในงาน
OTOP Mid Year 2015

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมาทางสถาบันรหัสสากล
และสถาบั น ส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ทางเทคโนโลยี อ าร์ เ อฟไอดี
แห่ ง ประเทศไทย ได้ จั ด อบรมหลั ก สู ต ร การตรวจสอบคุ ณ ภาพ
บาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 ณ ห้องGS1 ROOM2 สถาบัน
รหัสสากล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ โดยมีวทิ ยากรผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
สถาบันรหัสสากลมาเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ
หรือผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการตรวจสอบคุณภาพ
บาร์โค้ดที่ถูกต้อง เพื่อสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานภายใน
องค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสถาบันรหัส
สากลได้ร่วมออกบูธ พร้อมทั้งให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และแขก
ที่มาเยี่ยมชมภายในงาน OTOP Mid Year 2015 ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น
ฮอล์ล 4-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงาน
เป็นอย่างดี อีกทั้งภายในงานได้จัดแสดงสินค้าและจ�ำหน่ายอาหาร
เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์
ตกเเต่งบ้าน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรการอบรม กรกฎาคม – กันยายน 2558
เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการทีข่ นึ้ ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�ำหลักเกณฑ์ขอ้ ก�ำหนดต่างๆ ของการสร้างและการน�ำบาร์โค้ดไปใช้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงก�ำหนดให้สมาชิกรายใหม่ทุกราย ต้องผ่านการอบรม ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ส�ำหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมัติเป็นสมาชิก
ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่างๆในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558 ดังนี้
หลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่จัด

อัตราค่าอบรม

แนะน�ำมาตรฐานสากล GS1
Barcode ในธุรกิจ

- แนะน�ำเกี่ยวกับ GS1 และ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
- ภาพรวมของระบบมาตรฐานสากล GS1
- ประโยชน์การใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1
- สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล

28 กรกฎาคม
22 กันยายน

บุคคลทั่วไป : ฟรี

ความรู ้ เ บื้ อ งต้ น มาตรฐาน
สากล GS1 ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

- บาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
- โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System
- GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�ำหนดเลขหมายประจ�ำตัวสินค้า
- สิทธิประโยชน์ส�ำหรับสมาชิกสถาบันฯ

7,14,21 กรกฎาคม
4,11,18 สิงหาคม
1,8,15, กันยายน

สมาชิกGS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

การประยุกต์ใช้ GS1-128
ในการบริ ห ารจั ด การการ
ขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการ
สืบย้อนกลับ

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

28 กรกฎาคม
25 สิงหาคม
22 กันยายน

สมาชิกGS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

RFID & NFC
IN MARKETING

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

24 กรกฎาคม

สมาชิกGS1 : 2,500 บาท
บุคคลทั่วไป : 2,800 บาท

ขัน้ ตอนและวีธกี ารตรวจสอบ
คุณภาพบาร์โค้ด

- การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด คืออะไร
- กระบวนการตรวจสอบ
- การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ

ตุลาคม

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ำรองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org หรือที่ฝ่ายฝึกอบรม 02-345-1198
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Thailand Newsletter

Kitchen Of The World
ที่มา : ศูนยวิจัยกสิกรไทย

1 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในป 2558 เปน
โอกาสที่ ดี ข องผู  ป ระกอบการ
ไทยในการขยายธุ ร กิ จ เข า สู 
ประเทศในอาเซียน ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือ ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
ที่ ท ยอยเป ด ตั ว อย า งรวดเร็ ว
เพื่อรองรับกําลังซื้อที่จะเกิดขึ้น
ในกลุ  ม ประเทศอาเซี ย น
ภายหลังจากการ
เขาสู AEC

3
2

ที่ผานมาไทยเปนประเทศหนึ่งที่
สงออกวัฒนธรรมดานอาหารไปสูทั่ว
โลก พรอมกับการเปนผูผลิตวัตถุดิบที่
สําคัญแหงหนึง่ ของโลก ดังเชนสโลแกน
Kitchen of the World ซึ่งนอกจากการ
สงออกอาหารไปยังประเทศคูคาสําคัญ
แลว ในชวงที่เศรษฐกิจโลกฝดเคืองเชน
นี้ กลุม AEC ก็เปนลูกคาอีกกลุมหนึ่งที่
ผูประกอบการใหความสนใจ
การขยายธุรกิจอาหารไปสูกลุม
ประเทศ AEC นั้น เปนผลมาจากการ
เติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจรานอาหาร
ในประเทศไทย และการเพิ่มขึ้นอยาง
มากของคูแขง ทั้งจากผูประกอบการ
ไทยเอง และผู  ป ระกอบการเชน
ต า งประเทศ ทํ า ให ผู  ป ระกอบการ
กลุ  ม หนึ่ ง เริ่ ม มองหาโอกาสใหม
ตลาดใหมทมี่ ศี กั ยภาพ ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ
กลุมประเทศอาเซียนนั่นเอง

ศูนยวิจยั กสิกรไทย คาดวา ธุรกิจ
รานอาหารและภัตตาคารของไทยจะ
มี มู ล ค า ประมาณ 375,000-385,000
ลานบาท มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 4-6.8%
จากปที่ผ านมา โดยในจํานวนนี้เ ป น
กลุมเชนรานอาหารประมาณ 108,000110,000 ลานบาท
โดยเชนรานอาหารที่เริ่มขยายไป
ใน AEC ไดแก เชนอาหารญี่ปุน สุกี้
ชาบู อาหารปงยาง รานกาแฟ เปนตน
โดยมี ป ระเทศอิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย
เมียนมาร เวียดนาม สปป.ลาว เปน
เปาหมายหลัก เนื่องจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่กําลังซื้อของประชาชนใน
ประเทศกลุมดังกลาวมีแนวโนมสูงขึ้น
ประกอบกับรูปแบบวิถีชีวิตและรสนิยม
ในการรับประทานอาหารของประชาชน
ในประเทศกลุมดังกลาวไมแตกตางกับ
คนไทยมากนัก ซึ่งผูประกอบการธุรกิจ

6 ของอาเซียน จากความพรอมทั้งในดาน
4 รานอาหารสามารถนําองคความรูดาน

ความเขาใจความตองการของคนไทยไป
ประยุกตใชสําหรับการขยายธุรกิจราน
อาหารไปยังกลุม ประเทศดังกลาวได โดย
การกอตัง้ บริษทั รวมทุนกับผูป ระกอบการ
รานอาหารทองถิ่นในประเทศนั้นๆ
ส ว นเชนอาหารที่ มี ก ารลงทุ น ใน
AEC แล ว ก อ นหน า นี้ ป จ จุ บั น ก็ ยั ง มี
แนวโนมการขยายสาขาอยางตอเนื่องซึ่ง
สะท อ นถึ ง โอกาสการเติ บ โตที่ ยั ง มี อี ก
มาก นอกจากนี้การขยายเชนรานอาหาร
ไทยยังชวยสรางรายไดใหเพิ่มขึ้น และยัง

5 เปนการเปดโอกาสใหลูกคาในประเทศ

สมาชิ ก อาเซี ย นรู  จั ก และคุ  น เคยกั บ
แบรนดรานอาหาร ซึ่งจะเปนประตูใน
การเปดโอกาสสําหรับการขยายแบรนด
ธุรกิจรานอาหารอื่นๆ หรือธุรกิจอื่นๆ
ทีน่ อกเหนือจากธุรกิจรานอาหารตามมา
ไดอีกดวย
ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา
การเติบโตสู AEC ของเชนรานอาหาร
จะทําใหไทยมีโอกาสในการพัฒนาไป
สูการเปนศูนยกลางบริการดานอาหาร

ชื่อเสียง องคความรู ประสบการณใน
การประกอบธุรกิจ บุคลากรที่มีทักษะ
และเงินทุน ที่จะสามารถขยายไปสูการ
เปนผูจัดสงวัตถุดิบ อาหารกึ่งสําเร็จรูป
และอาหารสําเร็จรูป ซึง่ มีความเกีย่ วเนือ่ ง
และสามารถต อ ยอดจากธุ ร กิ จ ร า น
อาหารได โดยอาศัยจุดแข็งทั้งในดาน
ภาพลักษณในการเปนครัวของโลกและ
ทําเลทีต่ งั้ ทีเ่ ปนจุดศูนยกลางของภูมภิ าค
อาเซียนของประเทศไทย จัดสงอาหารไป
ยังประเทศตางๆ ทั้งในภูมภิ าคและนอก
ภูมิภาคไดอกี ดวย

เชนรานอาหารไทย
รุกอาเซียน
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