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การประยุกต์ใช้ Tag ที่ให้ประโยชน์มากกว่า

ประวิทย์ โชติปรายนกุล

ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันรหัสสำกล

GS1 Newsletter / วารสารสถาบัน รหัส สากล
ในหลายฉบับ ที่ ผ่า นมา เราพยายามน� า เสนอถึ ง การ
ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี RFID ในหลากหลายรู ปแบบ
หลากหลายธุรกิจ เพื่อให้ เห็นถึงประโยชน์ในการใช้ งาน
จริ ง ที่มากกว่าการตรวจสอบและความสะดวกในการ
บริ หารจัดการคลังสินค้ า
ใน GS1 Newsletter / วารสารสถาบันรหัสสากล
ฉบับนี ม้ ี ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี RFID ที่
น่ า สนใจในธุ ร กิ จ ต่า งๆ อาทิ เ ช่ น การประยุก ต์ ใ ช้ ใ น
ธุ ร กิ จ แฟชั่ น ที่ ท� า ให้ กระบวนการรั บ สิ น ค้ าเร็ วขึ น้
300% และข้ อ มูล คลัง สิน ค้ า แม่น ย� า ขึน้ 100% หรื อ
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Implementation of RFID has led to Market improvement
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การประยุกต์ใช้ RFID ในธุรกิจการบินและอวกาศและ
การใช้ งานในแท่นขุดเจาะน�า้ มัน ซึ่งเป็ นการประยุกต์
ใช้ ที่ ใ ห้ ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห ารจัด การอย่ า งชัด เจน
นอกเหนื อ จากการจั ด การสต็ อ ก และคลั ง สิ น ค้ า
ที่เราเห็น กรณีศกึ ษาเป็ นจ�านวนมาก
น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่ น่ า ส น ใ จ แ ล้ ว
ฉบั บ นี ย้ ั ง เติ ม เต็ ม ความรู้ ด้ วยเรื่ องราวที่ น่ า สนใจ
อีกมากมาย อาทิ การใช้ แท็ก RFID ในการตรวจสอบ
ผ้ าในโรงพยาบาล และการใช้ แท็ ก ในการหาคู่ ใ ห้
กับรองเท้ า ติดตามได้ ด้านในฉบับครับ
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(Village E-Commerce)
• กิจกรรมหน่วยงานกดรหัสสากลบาร์โค้ดและอาร์เอฟไอดี สปป. ลาว
34

Biz Breakthrough : ปรับขึ้นคาแรง หนุนกําลังซื้อในภาวะตลาดซบเซา

35

Health Me : ดูแลดวงตาอยางไร ในยุคสมารตโฟนครองโลก

38

Kitchen of The World : Travel Tech โอกาสของธุรกิจไทย

39

Trendy Tech : 5 แอพพลิเคชั่นดานความปลอดภัยบนมือถือ

41

Member Zone : เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วยระบบ
e-Catalogue Service

BOARD OF CONSULTANTS
รายชื่อคณะที่ปรึกษา • ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ • ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิต • นายไพโรจน์ เกษแม่นกิจ • คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
EDITORIAL TEAM
บรรณาธิการ • ประวิทย์ โชติปรายนกุล
EDITOR
กองบรรณาธิการ • วันรัตน์ ยอดนิล • พัชรียา เย็นจิตต์ • เปรมฤดี คุณณา • อุบลรัตน์ ทองในธรรม • จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ • การัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย • มยุรินทร์ เพชรชัด • พราภา ร่มโพธิ์ทอง
เมธิณี วรรลยางกูร • พิมพ์พร หลักเพ็ชร์ • วรเมธ โพธิ์ข�า • ธนิจสกา สมรส • ปทิตตา คิมประโคน • กรกมล โภคทรัพย์มงคล • อวิกา พอกเพิ่มดี • ชนัฎนันท์ รัตนเอกวาที • วิลาวัณย์ กิจนิเทศ • ชลธิชา พันธุระ
• วิทยา ทิงาเครือ • ปริภัทร์ กิตติสันติ์
ออกแบบรูปเลมและจัดพิมพโดย บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด
* วารสารฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ จึงขอสงวนสิทธิ์ในบทความ ข้อเขียน และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฎในวารสารฉบับนี้ เป็นทัศนะส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์ของผู้เขียน มิใช่ความเห็นของ GS1 Thailand ในกรณีมีบทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียน
หรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง กรุณาแจ้งกลับมายังสถาบันฯ และหากประสงค์จะน�าบทความใดๆ ในวารสารไปตีพิมพ์ ท�าซ�้า หรือดัดแปลง เพื่อเผยแพร่ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกองบรรณาธิการ จักขอบคุณยิ่ง

3 Editor Edit 4.indd 3

2/9/2561 BE 3:48 PM

Thailand Newsletter

GS1 Global News
ท วา โ ย GS1 Germany
ปลโ ย
รย รย โ ย

ั รยำ ยน

กรก ล

รั ย

ล

GS1 Germany: New GS1 ID standard
automatically makes pairs of shoes inseparable
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เวลาเลือกหาซื ้อรองเท้ าซักคู่ คุณเคยประสบปั ญหา ทางร้ านหารองเท้ าให้ คณ
ุ
ไม่เจอ หรื อ สัง่ ซื ้อรองเท้ าผ่านระบบ Online แล้ วได้ สนิ ค้ ามาไม่ตรงคู่ ไม่ตรง
แบบ หรื อขนาดที่คณ
ุ เลือกไว้ หรื อไม่ ปั ญหาดังกล่าวได้ หมดไปในประเทศ
เยอรมนี ซึ่งได้ น�าเอานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมรองเท้ า โดย
เป็ นผู้น�ามาตรฐาน GS1 ประยุกต์ใช้ ในการระบุตวั ตนบนรองเท้ าด้ วยระบบ
อัตโนมัติ ที่ท�าให้ คขู่ องรองเท้ าหากันจนเจอ
• แนวทางใหม่ในการสนับสนุนการแปลงข้ อมูลดิจิทลั (Digitalization)
เข้ าสูก่ ระบวนการผลิตการขนส่งและการค้ าปลีก
• การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� า งานมากขึ น้ ส� า หรั บ ผู้จัด จ� า หน่ า ยที่ มี
หน้ าร้ าน รวมทังร้้ านค้ าปลีกออนไลน์
• แนวทางการน�าเสนอรู ปแบบ การติดป้าย RFID โดย GS1 ที่ประเทศ
เยอรมัน
รองเท้ าไม่ได้ เป็ นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่มีการก�าหนดทิศทางของแฟชัน่ เท่านัน้
แต่ยงั เป็ นเรื่ องของการก้ าวไปข้ างหน้ าอีกขันด้
้ วยการแปลงข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบ
ดิจิทัล (Digitalization) ด้ วยเช่นกัน ตอนนี ร้ องเท้ ากลายเป็ นผลิตภัณฑ์
ชิ ้นแรกที่เกี่ยวข้ องทางการค้ าชิ ้นเดียวที่สามารถระบุตวั ตนได้ โดยใช้ RFID
(Radio-Frequency Identification) นัน่ หมายความว่ารองเท้ าซ้ ายและขวา
ยังคงสามารถจับคู่กนั ได้ ไม่ว่าจะมีหนึ่งคู่ หรื อหนึ่งข้ าง ที่วางขายอยู่บนชัน้
ขายสินค้ า ตู้โชว์ แต่สว่ นอีกคูห่ นึง่ หรื ออีกข้ างก็ยงั อยูใ่ นกล่อง
วิ ธี ก ารรู ป แบบนี ก้ ่ อ ให้ เ กิ ด แนวทางการด� า เนิ น งานใหม่ โ ดยเป็ นการร่ ว ม
มื อ กัน ระหว่า ง AIM-D, ANWR GROUP (บริ ษั ท กลุ่ม ผู้น� า ด้ า นการค้ า
ปลี ก รองเท้ า รายใหญ่ ข องโลก) และ GS1 เยอรมัน พร้ อมด้ ว ยตัว แทน
จ�าหน่ายกว่า 60 รายในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้ าจากผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก
ผู้ให้ บริ การโซลูชั่น และสมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมได้ รับการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วนจากสมาชิกของ GS1 ทัว่ โลก ซึ่งทุกกลุ่มได้ พฒ
ั นามาตรฐาน
ในการระบุ ชิ น้ ส่ ว นต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ นรายชิ น้ สิ น ค้ าในระบบการค้ าซึ่ ง
เรี ยกว่า GS1 Standard Individual Trade Item Piece (ITIP) ด้ วย
ระบบใหม่ในการใช้ รหัสสัญญาณ ซึ่งส่งผ่าน Electronic Product Code
(EPC) หรื อ ระบบก� า หนดรหัส ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ ว ยระบบย่ า นสัญ ญาณทาง
ระบบคลื่ น ความถี่ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ GS1 เยอรมัน ได้ ท� า การเปิ ดตัว
“ค่าก�าหนดการใช้ ป้ายสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ” หรื อ (RFID Tagging
Guideline) ซึง่ นับจากนี ้เป็ นต้ นไป บริ ษัทต่างๆ สามารถระบุรองเท้ าแต่ละคู่
โดยการติดป้าย RFID ให้ กบั รองเท้ าแต่ละข้ าง
4

The shoe industry leads the way – a new GS1 identification standard
automatically makes pairs of shoes inseparable
• Global solution supports the digitisation of processes in manufacturing,
logistics and retail
• Greater efficiency for suppliers, brick and mortar as well as online
retailers
• New release of GS1 Germany’s “RFID Tagging Guideline”
Shoes aren’t just trend-setting products when it comes to fashion,
they’re a step ahead when it comes to digitalisation too: They’ve now
become the first pieces pertaining to one and the same trade items to
be individually identifiable using RFID. That means that left and right
shoes remain a distinct pair even if one of them is on display on the
shelf while the other remains in the box.
This is made possible by a new solution triggered by a joint initiative
of AIM-D, the ANWR GROUP and GS1 Germany along with over 60
representatives of the shoe manufacturing industry from wholesalers,
retailers, solution providers and industry associations. Supported
by many individuals within the global GS1 community, the group
developed the new GS1 Standard Individual Trade Item Piece
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ส�าหรับโซลูชนั่ ใหม่ๆ ที่ GS1 น�ามาประยุกต์ใช้ จากบทสัมภาษณ์ของ Harald
Krug หัวหน้ าแผนกโลจิสติกส์และการค้ าปลีกโลจิสติกส์ของ ANWR Group
และหนึ่งในสามของประธานกลุม่ RFID Shoes ยืนยันว่า “มีแอพพลิเคชัน่
ใหม่ๆ เกิดขึ ้นจ�านวนมาก ในขณะที่การประยุกต์ใช้ แท็ก RFID ชิ ้นเดียวต่อ
รองเท้ าหนึง่ คูอ่ าจไม่เพียงพอ “
ประโยชน์ ต่อร้ านค้ าปลีกที่ เป็ นตึก อาทิเช่น มี ความพร้ อมใช้ งานที่ สูงขึน้
ในการจัดการสินค้ าบนชันวาง
้
นอกจากนี ้ยังช่วยหลีกเลี่ยงการขายรองเท้ า
ผิดคูโ่ ดยไม่เจตนา ในกรณีที่รองเท้ าไม่ได้ จดั เรี ยงไว้ ด้วยกัน
ประโยชน์ส�าหรับธุรกิจออนไลน์และธุรกิจแบบ omni-channel เป็ นหลักคือ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ การจัดการคืนสินค้ า ด้ วยอัตราส่วนการคืน
สินค้ าประมาณร้ อยละ 50 ซึง่ ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ ว
ซึง่ ส่งผลกระทบที่ดีตอ่ ระบบการหมุนเวียนสินค้ า
ในด้ านการผลิตโซลูชนั่ ที่ถกู พัฒนาขึ ้นเมื่อเร็วๆ นี ้ก�าลังขับเคลือ่ นไปด้ วยระบบ
อัตโนมัติ นอกจากนี ้ยังช่วยให้ สามารถติดตามและแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ อง
และแม่นย�า
หลักการท�างานของ ITIP EPC คล้ ายคลึงกับหลักการของ SGTIN (Serialised
Global Trade Item Number หรื อระบบติดตาม ด้ วยการก�าหนดใช้ หมายเลข
Serial ลงบนสินค้ า) EPC ซึ่งเป็ นที่ยอมรับการใช้ งานอย่างกว้ างขวางจาก
บริ ษัทอุตสาหกรรมแฟชั่นและรองเท้ าในปั จจุบัน ความแตกต่างที่ส�าคัญ
คือความจริ งที่ว่า ITIP EPC ยังมีการแปลงรหัสจ�านวนชิ ้นส่วนเพิ่มเติมและ
จ�านวนชิ ้นงานทังหมดของสิ
้
นค้ าเพื่อพร้ อมขายหน้ าร้ าน จากข้ อมูลดังกล่าว
Software application สามารถจ�าแนกรองเท้ าคู่เดียวกันที่ไม่ได้ วางอยู่
ด้ วยกันได้ อย่างอัตโนมัติ
โซลูชนั่ นี ้ ยังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ได้ เช่น เสื ้อ
สูท 2 หรื อ 3 ชัน้ ธุรกิจประเภทอื่นได้ อีก ข้ อดีอีกประการคือข้ อเท็จจริ งที่วา่
บริ ษัทต่างๆ สามารถใช้ ป้าย RFID ไปประยุกต์ใช้ ในธุรกิจแต่ละประเภทได้
ในราคาไม่แพง ด้ วยความคิดนี ้ Peter Altes กรรมการผู้จดั การ AIM-D และ
ผู้ร่วมก่อตังกลุ
้ ่มรองเท้ าที่ใช้ ระบบ RFID กล่าวว่า ITIP EPC จะมีบทบาท
ส�าคัญในการท�าให้ อตุ สาหกรรมรองเท้ าพร้ อมก้ าวเข้ าสูย่ คุ อุตสาหกรรม 4.0
และ Internet of Things ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม

(ITIP), a new Electronic Product Code (EPC) header, together with a
corresponding recommendation, the new release of GS1 Germany’s
RFID Tagging Guideline. From now on, companies are able to mark
each shoe of a given pair of shoes with an own RFID tag.
There are numerous benefits of this new GS1 solution, as Harald Krug,
Head of the Logistics & Project Retail Logistics Division at the ANWR
Group and one of three Co-Chairs of the RFID Shoes Group, confirms:
“There’s a large number of innovative application scenarios where a
single RFID tag per pair of shoes is no longer sufficient.”
The brick and mortar retailer benefits from e.g. having a higher
availability of goods on the sales floor. It also helps avoiding
inadvertent sales of shoes that do not belong together.
The benefits for online and omni-channel business primarily relate to
the significantly more efficient handling of returns. With a return ratio
of around 50 percent, this increase in efficiency quickly has a positive
impact on turnover.
On the production side, the recently developed solution is driving
automation. It also facilitates precise tracking & tracing.
The functional principle of the ITIP EPC is similar to that of the SGTIN
(Serialised Global Trade Item Number) EPC, which is already widely
adopted by companies in the fashion and shoe industry today. The
crucial difference consists in the fact that the ITIP EPC also encodes
an additional piece number and the total number of pieces of a given
trade item. Based on that, software applications can automatically
recognise which shoes belong together.
The solution is also applicable to other product categories, such as
two- or three-piece suits, as well as to other sectors. A further advantage
is the fact that companies can continue to utilise inexpensive RFID
tags. With this in mind, Peter Altes, Managing Director AIM-D and
co-initiator of the RFID Shoes Group notes: “The ITIP EPC will play an
important role in making the shoe industry ready for Industry 4.0 and
the Internet of Things.”
GS1 Thailand January – March 2018
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วรรลยำ กูร

GS1 recommends scanners
with imaging-based capabilities

Retail investment should include imaging-based
barcode scanning capability.

GS1 แนะน�ำเครือ
่ งสแกนเนอร์ทม
ี่ ี
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยภำพ

การลงทุนทางด้านค้าปลีกควรมีเครือ
่ งสแกนบาร์โค้ด
แบบถ่ายภาพ (Imaging-Based Barcode Scanner)

GS1 QR Code

6

GS1 DataMatrix

ปั จ จุบัน ผู้บ ริ โ ภคก� า ลัง ต้ อ งการการเข้ า ถึง ข้ อ มูล ออนไลน์ แ ละ
ข้ อมูลบน ลากสินค้ ามากขึน้ และคาดหวังให้ ผ้ ูค้าปลีก และ
หน่วยงานที่ก�ากับดูแลต่างๆ ปกป้องผู้บริ โภคจากการซื ้อสินค้ า
ปลอมแปลง หมดอายุ หรื อไม่ปลอดภัย

Consumers are demanding access to more information online
and on product labels. Consumers increasingly expect
retailers and regulators to protect them from purchasing
expired, counterfeit, or unsafe products.

ในระบบค้ าปลีก รวมถึงจุดขาย (Point of Sale) ที่ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคเหล่านี ้ได้ นนจะต้
ั้
องมีการ
ระบุร ายละเอี ย ดที่ ม ากขึน้ นอกเหนื อ จากหมายเลขประจ� า ตัว
สินค้ าสากล (GTIN) เช่น หมายเลขชุด (Batch) หรือหมายเลขซีเรียล
(Serial) เป็ นต้ น เพื่อท�าให้ เกิดการระบุท่ีละเอียดมากยิ่งขึ ้นใน
ทุกล�าดับชันของสิ
้
นค้ า ซึ่งเครื่ องสแกนบาร์ โค้ ดที่อ่านได้ เ พาะ

In retail systems, including point-of-sale, fully addressing these
consumer needs will require more granular identification in
addition to the Global Trade Item Number (GTIN), such as
batch or serial number. To support more granular identifiction
across all product categories, barcode scanners that
exclusively read one dimensional (1D) barcodes may not be
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บาร์ โค้ ด 1 มิติเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ทังนี
้ จ้ ะมีการใช้
บาร์ โค้ ด 2 มิติ ซึง่ เครื่ องสแกนบาร์ โค้ ดแบบถ่ายภาพจะถูกน�ามา
ใช้ ในการสแกนบาร์ โค้ ด 2 มิตินี ้

adequate in many situations. Two-dimensional (2D) barcodes
will be required and imaging-based barcode scanners will be
required to scan them.

เนื่องจากบาร์ โค้ ด 2 มิติเริ่ มตอบสนองความต้ องการของผู้ผลิต
ผู้ค้าปลีก ผู้บริ โภค และหน่วยงานที่ก�ากับดูแลต่างๆ ในวงกว้ าง
ซึง่ อาจต้ องใช้ เวลาหลายปี ที่บาร์ โค้ ด 1 มิติ และ 2 มิติ ถูกน�ามา
ใช้ ควบคู่กันบนตัวสินค้ า เนื่องจากต้ องใช้ ระยะเวลาหลายปี ใน
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ค้าปลีก POS ซึ่งถึงเวลาแล้ วที่จะต้ อง
พิจารณาถึงแนวโน้ มเหล่านี ้ เพราะหากท�าการตัดสินใจในระยะ
ใกล้ อาจเป็ นการจ�ากัดขีดความสามารถในอนาคตได้

As 2D barcodes begin to address the broad needs of
manufacturers, retailers, consumers and regulators, there
will be many years where 1D and 2D codes may coexist
on products. Since it will take years to replace retail POS
equipment, the time is now to consider these trends when
making near-term decisions that may limit future capabilities.

เพิ่มขีดความสามารถและรองรับการลงทุนใน
อนาคต
ความต้ องการการมีสว่ นร่ วมของผู้บริ โภคและการเชื่อมโยงข้ อมูล
สินค้ าที่ เพิ่มขึน้ จะช่วยผลักดันให้ เกิ ดการเปลี่ยนไปใช้ บาร์ โค้ ด
2 มิติ เนือ่ งจากสามารถท�าให้ ซพั พลายเชน POS และแอพพลิเคชัน่
สามารถใช้ งานบนอุปกรณ์อจั ริ ยะได้ บาร์ โค้ ด 2 มิติ รวมถึงเครื่ อง
สแกนเนอร์ แบบถ่ายภาพ (Imaging-Based Scanner เรี ยกอีก
อย่างว่า Camera-Based) จะถูกน� ามาใช้ ในการอ่านบาร์ โค้ ด
เพื่อรองรับความต้ องการเหล่านี ้ เนื่องจากบาร์ โค้ ด 2 มิติสามารถ
บรรจุข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในพื ้นที่เดียวกับบาร์ โค้ ด 1 มิติ และสามารถ
พิมพ์ได้ เร็ วกว่า

ผู้ค้าปลีกจ�าเป็ นต้ องท�าข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ เมื่อท�าการ
ลงทุนในระบบสแกนเนอร์ ใหม่ โดยพิจารณาถึงผลกระทบของ
ระบบค้ าปลีก ซึ่งหมายความว่าเครื่ องสแกนเนอร์ แบบถ่ายภาพ
จะต้ องถูกน�ามาใช้ อา่ นข้ อมูลที่อยูใ่ นรูปสัญลักษณ์ 2 มิติ เนื่องจาก
เครื่ องสแกนเนอร์ ที่ใช้ แสงเลเซอร์ (Laser-Based Scanners)
ไม่สามารถอ่านบาร์ โค้ ด 2 มิติได้

8

Enable enhanced capabilities and
futureproof your investments

The need to increase consumer engagement and connection
to extended information about products will drive the move to
2D barcodes because they can enable supply chain, POS,
and applications on smart devices.
2D barcodes, as well as the imaging-based (also called
camera-based) scanners needed to read them, will be
required to support these demands because they can carry
additional data in the same space as 1D barcodes and can
be printed much faster.
Retailers need to make an informed decision when investing
in new scanner systems. Looking at the impact on retail
systems, this means that imaging-based scanners will be
needed to read the data held within these 2D symbols, because
laser-based scanners are not capable of reading them.
Additionally, retail systems will need to be able to process
the additional data in order to generate new and expanded
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นอกจากนี ้ระบบการค้ าปลีกจะต้ องสามารถประมวลผลของข้ อมูล
เพิ่มเติม (Additional Data) เพื่ อสร้ างและเพิ่มมูลค่าส�าหรั บ
ผู้ค้าปลีกและผู้บริ โภค การพิจารณาดังกล่าวควรรวมถึงการสแกน
ในรู ปแบบอื่น ๆ ด้ วย (เช่น การสแกนด้ วยตนเองโดยใช้ อปุ กรณ์
อัจ ริ ยะ เครื่ องสแกนเนอร์ อตั โนมัติ เทอร์ มินลั ชนิดมือถือ หรื อ
สมาร์ ทโฟนของผู้บริ โภค)

การด�าเนินการ

ผู้ ค้ าปลี ก ควรพิ จ ารณาการลงทุ น ในเครื่ อ งสแกนเนอร์ แ บบ
ถ่ายภาพเพื่อเตรี ยมพร้ อมส�าหรับอนาคต เครื่ องสแกนบาร์ โค้ ด
แบบ 2 มิติ จะช่วยให้ ผ้ คู ้ าปลีกสามารถเข้ าถึงคุณประโยชน์ของ
ชุดข้ อมูลที่มีอยู่จ�านวนมากในบาร์ โค้ ด 2 มิติ และเพิ่มโอกาสใน
การตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคและ หรื อหน่วยงานที่
ก�ากับดูแลได้
เป็ นที่สงั เกตว่า ณ วันนี ้ ระบบที่ใช้ ถ่ายภาพ (Imaging-Based
Systems) ใหม่ ล่ า สุด เท่ า นัน้ ที่ ส ามารถปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ ระดับ
ความเร็ วในการท�างานของระบบเลเซอร์ ที่ใช้ กับบาร์ โค้ ด 1 มิติ
ได้ การตัดสินใจลงทุนควรค�านึงถึงความเหมาะสมของต้ นทุน
และประสิทธิภาพของระบบหลังบ้ าน (Back-end Systems) ใน
แง่ของการลงทุนในระบบเครื่ องสแกนบาร์ โค้ ด GS1 แนะน�าให้
ทุก ่ ายที่สแกนสินค้ าในทุกที่ ทุกระดับ :
• พิจารณาถึงการเริ่ มน�าเครื่ องสแกนเนอร์ แบบถ่ายภาพใน
ระดับต�่าสุดมาใช้ ตัวอย่างเช่น การติดตังเครื
้ ่ องสแกนเนอร์
ถ่ายภาพแบบมือถือ หรื อสล็อตแบบไ บริ ดที่จดุ ขาย POS
เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากความเร็ ว ของบาร์ โ ค้ ด 1 มิ ติ และ
ฟั งก์ชนั่ เพิ่มเติมของบาร์ โค้ ด 2 มิติ
• สามารถประมวลผลข้ อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึน้ นอกเหนือ
จาก GTIN ในทุกระบบ
• กระตุ้นผู้ให้ บริ การโซลูชั่นในการพัฒนาเครื่ องสแกนเนอร์
แบบถ่ า ยภาพที่ ส ามารถสแกนสัญ ลัก ษณ์ บ าร์ โ ค้ ด GS1
ได้ ทงั ้ 1 และ 2 มิติ ด้ วยการระบุข้อมูลที่ละเอียดมากขึ ้น
และมีระดับความเร็ วที่เทียบเท่าหรื อสูงกว่าระบบเลเซอร์
ที่ใช้ กบั บาร์ โค้ ด 1 มิติในปั จจุบนั

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

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

Action

Retailers should consider investing in imaging-based scanning
capability to be prepared for the future. 2D capable scanners
will enable them to unlock the value and benefit of data-rich
2D barcodes and maximize opportunities to meet consumer
and or regulatory demands.
It should be noted that, as of today, only the latest imagingbased systems can claim to match the throughput levels
of the implemented laser-based systems on 1D barcodes.
Investment decisions should always be based on balanced
considerations of throughput, cost and back-end systems
capabilities.
In terms of barcode scanner system investment, GS1
recommends all parties who scan trade items at any level,
anywhere :
• Consider introducing a minimum level of imaging based
scanner capability, for example by installing imagingbased hand-held scanners or hybrid slot capability at
POS to take advantage of the speed of 1D and the
additional functionality of 2D symbols.
• Enable processing of more granular identification
information in addition to GTIN in all systems.
• Encourage solution providers to develop imaging based,
high-volume scanner systems that can scan both GS1
1D and 2D symbols with more granular identification
information at equal or higher throughput levels than
current laser-based systems for 1D symbols.
GS1 Thailand January – March 2018
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Scoop Hilight
ท วา โ ย GS1 UK
ปลโ ย Pimporn Lakpech / พิมพ์พร หลักเพ็ชร์
รย รย โ ย Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

RFID technology is so much
more than fashion
เทค น ยี

เ นมำกกว่ำแ

Ste e F er ่ ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จาก GS1 ได้ แบ่งปั น
ข้ อมูลของเขา หลังจากการเข้ าร่ วมการประชุมเกี่ยวกับ RFID ครัง้ แรก
ใน านะที่เป็ นสมาชิกใหม่ เขาก�าลังพยายามท�าความเข้ าใจมาตร าน
สากล GS1 รวมทังโลกของ
้
RFID

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

RFID หรื อ R
Fre e
e t t เป็ นเทคโนโลยี ที่ ใ ช้
คลืน่ วิทยุเพื่อระบุและติดตามแท็กที่ตดิ กับสินค้ าหรื อสิง่ ของแบบอัตโนมัติ
เทคโนโลยี นีไ้ ด้ รั บการยอมรั บจาก าคการค้ า ปลี กให้ เ ป็ นแนวทางใน
การปรั บ ปรุ ง และจัด การสิน ค้ า คงคลัง โดยลดขัน้ ตอนในการนับ และ
การสต็อกสินค้ า

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

ในแง่บทบาทของเรา GS1 ได้ พั นามาตร านอุตสาหกรรมส�าหรับ RFID
หรื อที่ร้ ู จกั กันว่า
ซึง่ ได้ รับการยอมรับจากผู้ใช้ งาน RFID ส่วนให ่
ในปั จจุบนั
แม้ มนั จะฟั งดูน่าสนใจแต่เขาก็ต้องการข้ อมูลมากขึ ้น ดังนันเมื
้ ่อเขาได้ ถกู
เชิ ให้ เข้ าร่ วมงาน RFID r l e r e
ere e เขาจึง
เต็มใจที่จะรับเอาโอกาสนี ้ เพราะนี่เป็ นหนทางที่ดีที่จะได้ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี RFID
และสิ่งที่เขาได้ ข้อมูลมามากที่สดุ คือ RFID นันมี
้ มากกว่าการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการค้ าปลีกสินค้ าแฟชัน่ ในการดูแลสต็อกสินค้ า แต่เทคโนโลยี
นี ้ยังมีประโยชน์ที่ส�าคั มากกว่านัน้
มอง กลกว่าแ น
่
เทคโนโลยี I นการบน
แล อวกา แล แท่น ด
ุ เ า นามน
วันนี ้ได้ เริ่ มด้ วยการน�าเสนอที่น่าสนใจจาก s l e ers หัวหน้ าวิศวกร
่ ายอะไหล่จากนาซ่า s l ได้ อธิ บายว่า หน่วยงานด้ านการบินของ
10

น
่

In terms of our role, GS1 has developed the industry standard for RFID
known as EPC which has been adopted by most RFID users today.
Sounds interesting but I wanted to know more. So when I was
invited to attend the RFID Journal Live! Europe conference, I took
the opportunity with both hands as this was a great way to learn all
about RFID technology.
And what I took most from the day is that RFID is so much more
than helping fashion retailers to manage their stock levels, albeit
this remains an important function.
Looking beyond fashion - RFID
in aerospace and oil rigs
The day kicked off with a fascinating presentation from Basil Jeffers,
a Lead Parts Engineer for NASA. Basil explained that the US-based
Aeronautical agency was using RFID technology to assemble a
large infrared telescope.
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สหรั อเมริ กาได้ ใช้ เทคโนโลยี RFID รวบรวมกล้ องโทรทรรศน์อินฟาเรด
ขนาดให ่
เป็ นเรื่ องแปลกใหม่ส�าหรับ RFID แต่นาซ่าได้ ใช้ เทคโนโลยีเพื่อติดตาม
สถานะและต�าแหน่งของแต่ละส่วนประกอบของกล้ องโทรทรรศน์ ซึง่ ช่วย
เพิ่มประสิทธิ าพและลดค่าใช้ จา่ ยแรงงาน
s l ยังกล่าวกับผู้ชมอีกว่า เขาใช้ RFID กับลูกกอล์ฟของเขา ซึง่ มันช่วย
บอกได้ วา่ ลูกบอลไปตกตรงไหน และเขาตีไปได้ ไกลแค่ไหน แต่เขาจ�าไม่ได้
ว่านัน่ ช่วยเพิ่มคะแนนของเขาหรื อไม่
r
ผู้จดั การสายผลิต ณ
ั ์ของบริ ษัทให้ บริ การบ่อน� ้ามัน
ขนาดให ่ใน e t er r ก็เห็นด้ วยกับค�าพูด s l โดยเขาได้ ยก
ตัวอย่างการใช้ RFID แบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากในสินค้ าแฟชัน่
ได้
ก้ าวผ่านขันตอนกระบวนการสกั
้
ดน� ้ามันใต้ ดนิ อันซับซ้ อน
จากนันเขาอธิ
้
บายว่า แท็ก RFID ได้ ถกู ส่งไปยังใต้ ดินเพื่อการปรับปรุ ง
ประสิทธิ าพในการจัดการเครื่ องมือให้ ดีขึ ้น เช่น ใช้ ในการจัดการเวลาให้
เหมาะสมในการเปิ ดและปิ ดวาล์ว
หากเครื่ อ งมื อ ที่ เ จาะลงในเปลื อ กโลกมี ป ระสิ ท ธิ าพในการท� า งาน
มากขึ ้น มันก็จะช่วยลดจ�านวนคนบนแท่นขุดเจาะน� ้ามันเพื่อช่วยรักษา
เครื่ องมือ สิง่ นี ้จะช่วยประหยัดค่าใช้ จา่ ยและลดความเสีย่ งของแรงงานคน
ที่ท�างานบนแท่นขุดเจาะน� ้ามัน เนื่องจากแท่นขุดเจาะน� ้ามันไม่ใช่สถานที่
ที่ปลอด ยั ที่สดุ
ค
้ า้ ปลีก
เ้ ทคโนโลยี I อย่าง ร
ในช่วงครึ่งหลังของช่วงเช้ า ผู้เข้ าร่วมได้ ถกู แบ่งออกเป็ น กลุม่ พวกเราซึง่
มีความสนใจในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี RFID กับสินค้ าแฟชัน่ มากกว่า
จึงเข้ าฟั งจากผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์ ชนน�
ั ้ าของประเทศซึ่งมีการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีนี ้
r R ert บรรณาธิการวารสาร RFID เป็ นประธานในการอ ิปราย
กับ R r e s จาก S และ
lls G r tters ll
เริ่ มแรก S ได้ ใช้ เทคโนโลยีเมื่อ ปี ที่แล้ วในการขยายและท�าความ
เข้ าใจในการปรับปรุงประสิทธิ าพสต็อก มีการเริ่มต้ นโปรแกรมโดยการใช้
แท็ก RFID บนชุดสองชิ ้น R r กล่าวว่าบทเรี ยนที่ย่งิ ให ่ที่สดุ ที่เขาได้
เรี ยนรู้นนั่ ก็คือ RFID ช่วยให้ คณ
ุ รู้วา่ แท้ จริ งแล้ วคุณมีอะไร ซึง่ นัน่ ตรงข้ าม
กับสิง่ ที่คณ
ุ คิดว่าคุณมี
การให้ พนักงานยอมรับก็ถือเป็ นสิง่ ส�าคั ด้ วยเช่นกัน R r ได้ อธิบาย
ว่าเพื่อนร่ วมงานของเขาต้ องใช้ เทคโนโลยีนีอ้ ย่างสะดวกสบาย โดยที่
ไม่ต้องเห็นกราฟยอดขายที่เพิ่มขึ ้น R r ได้ อธิ บายว่า RFID เป็ น
มากกว่าการส่ง สินค้ าทีถ่ กู ต้ องในสถานทีแ่ ละเวลาทีเ่ หมาะสม แต่มนั ยัง
ช่วยให้ ศนู ย์กระจายสินค้ าสามารถจัดการสต็อกและส่งสินค้ าไปยังร้ านค้ า
ที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ ว และที่ส�าคั คือในราคาเต็ม

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Not normally the home of RFID but NASA has been using the
technology to track the status and location of each component
on the telescope, leading to increased efficiencies and reduced
labour costs.
Basil also told the audience that he has also been using RFID tags
on his golf balls, helping him know where the ball landed and how
far he hit it. Although I cannot remember if Basil said it improved
his score!
Euan Murdoch followed Basil, a product line manager for a large
l el ser es
e t er r I
t er e
le
how RFID technology is being used beyond fashion, Euan went
through the complicated process of extracting oil from the ground.
He then went on to explain RFID tags are sent underground to
better manage tools to improve efficiency, such as managing the
optimum time to open and close valves.
I t ls w
w t e e rt s r st re er r
re e e tl
Euan explained that RFID therefore helps to reduce the amount of
people on-board oil rigs to maintain the tools. This saves money
and reduces risk to workers as an oil rig is not exactly the safest
environment.
How retailers are using RFID technology
During the second half of the morning session, the audience was
split into two. Those of us who were more interested in how RFID is
being applied in fashion, got to hear from leading national retailers
and suppliers that are using this innovative technology.
Mark Roberti, the Editor of RFID Journal, chaired a lively panel debate
wt R r e s r
S
lls G r tters ll
S rst
te t e te l s e rs
t r e
deepen their understanding of how to improve stock efficiency.
Having kicked off the programme by using RFID tags on two-piece
suits, Richard said that the biggest lesson the iconic British retailer
learnt is that RFID helps you know what you really have – as opposed
to what you think you have.
Staff buy-in was also important as Richard explained that his
colleagues had to be comfortable using the technology. And
w le S e t e ess r l see l t s les res R r
e l e t t RFID w s re
t el er t e r t r t
t e r t l e t t e r t t e s e les S t le r st
from the Distribution Centre quickly to the stores that need it – and
more importantly at full price.
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ด้ าน
lls G r tters ll ได้ แบ่งปั นประสบการณ์การใช้ เทคโนโลยี
RFID ในบริ ษัทของเขาให้ กบั ผู้ชมที่สนใจ ซึง่ ใน านะที่เป็ นหนึง่ ในแบรนด์
ไ สตรี ทแบรนด์ใหม่
lls ได้ น�า RFID มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิ าพ
กระบวนการเช็คสต็อกสินค้ า

lls G r tters ll t e
t rw r s
s
experience RFID to the attentive audience. One of the newer
street r s
lls
te t e te l t
r e
efficiencies in their stock checking procedures.

เขาพบว่าเทคโนโลยี RFID มีการใช้ งานทีง่ า่ ย พวกเขาสามารถเพิม่ ความถูก
ต้ องของสินค้ าได้ ถงึ % และมียอดขายเพิ่มขึ ้น ซึง่ นี่เป็ นสิง่ ที่ท�าให้ คณะ
กรรมการบริ ษัทของเขารู้สกึ ตื่นเต้ น RFID ได้ พิสจู น์ให้ เห็นถึงความส�าเร็ จ
โดย G r ได้ กล่าวว่า แผนกอื่นๆ ก็มีความต้ องการใช้ เทคโนโลยีนี ้และเขา
ก็มแี ผนจะแนะน�าเทคโนโลยี RFID ไปใช้ กบั ศูนย์กระจายสินค้ าของพวกเขา

The British retailer found RFID technology easy to use, they were
le t
st e t r
r t % ee sw
lt
sales – which got their board excited. RFID has proved so successful
that Gary said other departments want to adopt the technology
and there are plans to introduce RFID in their Distribution Centers.
Anja-Maria Sonntag from River Island then held the platform where
she waxed-lyrical about RFID after the technology helped the fashion
retailer improve stock accuracy.

r S t จากริ เวอร์ ไอส์แลนด์ ได้ กล่าวบนเวทีที่เธอพูดเรื่ อง
เทคโนโลยี RFID หลังจากที่เทคโนโลยีนี ้มาช่วยปรับปรุงความถูกต้ องของ
สต็อกในกลุม่ สินค้ าแฟชัน่
ริ เวอร์ ไอส์แลนด์เคยเจอปั หาเกี่ยวกับความถูกต้ องของสต็อกในร้ านค้ า
แม้ ว่าเจ้ าหน้ าที่มนั่ ใจว่าได้ ค�านวณสต็อกทังหมดแล้
้
วก็ตาม หลังจากได้
มีการทดลองเล็กๆ เทคโนโลยี RFID ได้ ช่วยเพิ่มความถูกต้ องของสต็อก
จาก % สูงขึ ้นเป็ น % แต่ที่ส�าคั หลังจากเขาได้ เอาเทคโนโลยีนี ้ออก
ไป สิง่ ทีเ่ กิดขึ ้นคือความถูกต้ องของสต็อกสินค้ าลดกลับไปเหลือเพียง %
นี่คือสิง่ ยืนยันที่จ�าเป็ นส�าหรับผู้ขายสินค้ าแฟชัน่ และตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน
ปี 01 หลังจากริ เวอร์ ไอส์แลนด์ได้ ทดลองใช้ เทคโนโลยี RFID ในร้ านค้ า
3 แห่ง ในตอนนี ้
r ได้ น�าเอาเทคโนโลยีนี ้ไปใช้ กบั ร้ านค้ าของ
เขากว่า 300 แห่งทัว่ ประเทศ
การใช้ RFID ช่วยลดระยะเวลาการนับสต็อก ปั จจุบนั การนับสต็อกที่ใช้
เวลากว่าครึ่ งวันสามารถท�าได้ ในระยะเวลาแค่หนึ่งชัว่ โมง
r
กล่าวว่า เทคโนโลยีนี ้สามารถใช้ งานง่ายและท�างานควบคูไ่ ปกับระบบใน
ปั จจุบนั ได้ ความพึงพอใจในความถูกต้ องของสต็อกเพิ่มสูงขึ ้นเป็ น %
และที่สา� คั ที่สดุ การพั นาความพร้ อมที่ดขี ึ ้นน�าไปสูก่ ารตอบรับที่ดจี าก
ลูกค้ าและพนักงานมีความสุขมากยิ่งขึ ้น
In e ec a s ea ing การสร้างกร ก
ี าร ก า
สา รบ I
ในช่วงบ่ายได้ มีการน�าข้ อมูลเชิงวิชาการมาใช้ เพื่ออธิ บายว่าท�าไมผู้ค้า
ปลีกจึงควรใช้ RFID ด็อกเตอร์ ll r r e รองประธานอาวุโส และ
ศาสตราจารย์ ells F r แห่งมหาวิทยาลัย
r ได้ พดู เกี่ยวกับ
ความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วในวงการค้ าปลีก และการเพิ่มขึ ้น
ของกลยุทธ์ของธุรกิจในการขายแบบหลายช่องทาง ดังนันแทนที
้
่จะดูแล
แต่ละช่องทางการขายแตกต่างกัน ธุรกิจจะต้ องรวมช่องทางการขายเข้ า
ด้ วยกันเพื่อให้ ลกู ค้ ามีประสบการณ์ในการซื ้อเหมือนกันไม่วา่ จะซื ้อที่ร้าน
หรื อออนไลน์ แต่การให้ ผ้ คู ้ าปลีกเข้ าถึงเป้าหมายนี ้ พวกเขาต้ องมีการใช้
เทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยี RFID
ด็อกเตอร์

r r e อธิบายว่าในโลกของการขายหลายๆ ช่องทางหรื อ
el ความถูกต้ องของข้ อมูลสินค้ าคือ กาวที่ยดึ ทุกสิง่ ไว้ ด้วย
กัน ในทางตรงกันข้ ามถ้ าเกิดความผิดพลาดมันก็จะส่งผลต่อทุกแง่มมุ
ของ
el
12

River Island had experienced problems with stock accuracy in their
st res es te st s
e e t t ll st
l e
te
for. After some small trials, RFID helped River Island improve stock
r r
% ll t e w
t %
But in a key move, River Island took the new technology away and
ess w t
e e st
r le els r e
t %
This was all the evidence the fashion retailer needed and since June
01 w e R er Isl tr le RFID 3 t e r st res
r
r se t t RFID s w ll 300 l s st res r ss t e
tr
Using RFID, weekly counts now take an hour instead of half a day
and Anja-Maria said the technology was easy to implement alongside
rre t s ste s St
r s t
ress e %
most importantly – improved availability has led to positive customer
feedback and happier staff.
Intellectually speaking: making the academic
case for RFID
The afternoon took a more academic approach to explaining why
ret lers s l
t RFID Dr ll r r e De
ells F r
Professor, Auburn University, spoke about how the world of retail
is rapidly changing with more businesses embracing omnichannel
sales strategies. So instead of treating each sales channel differently,
i.e. multi-channel, businesses are seamlessly integrating all sales
channels so that the customer has the same experience whether
they shop in-store or online.
But for retailers to deliver this new approach, they need to embrace
new technology – especially RFID.
Dr Hardgrave explained that in the omnichannel world, inventory
r s t e l e t t l s e er t t et er
ersel
if it fails, it affects every aspect of the omnichannel experience.
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จากการใช้ จากผู้ค้าปลีกบางประเทศ ด็อกเตอร์ r r e อธิบายว่า
หากผู้ค้าปลีกไม่มีการบันทึกข้ อมูลสินค้ าที่ถูกต้ องก็จะไม่สามารถไปสู่
กระบวนการส�าคั ทีจ่ ะท�าให้
el ส�าเร็จได้ อย่างสมบูรณ์ การที่
จะมีข้อเสนอพิเศษเช่น ครบทุกอย่างจากร้ านค้ า ซื ้อออนไลน์รับได้ ทรี่ ้ าน
หรือการเปิ ดเผยจ�านวนสต็อกร้ านค้ าให้ กบั ลูกค้ าออนไลน์โดยอิงจากบันทึก
สต็อกสินค้ าที่อพั เดทแล้ วและใช้ ร่วมกันในซัพพลายเชน

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

3 % ของผู้ค้าปลีกในสหรั อเมริ กาก�าลังใช้ RFID และพวกเขายอมรับว่า
RFID เป็ นทางออกหนึง่ ด็อกเตอร์ r r e กล่าวว่านี่คือเทคโนโลยีที่
ดีที่สดุ ที่ชว่ ยปรับปรุงความถูกต้ องของสินค้ าในคลัง

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

ส�าหรั บเซสชั่นสุดท้ ายน� าโดยศาสตราจารย์ t
R จากห้ อง
ป ิบตั กิ าร RFID มหาวิทยาลัย r ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าผู้ค้าปลีกจะเพิ่ม
ยอดขายได้ อย่างไรผ่านการใช้ RFID

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

เนื่องจากผู้บริ โ คมักซื ้อสินค้ าด้ วยแรงกระตุ้นจาก าพลักษณ์ของสินค้ า
การขายสินค้ าโดยเน้ น าพลักษณ์ จึงเป็ นสิ่งส�าคั ในการดึงดูดลูกค้ า
และเพิ่มยอดขาย
ศาสตราจารย์ R ได้ กล่าวถึงการใช้ โมเดลทางสถิติที่ซบั ซ้ อนว่าข้ อมูล
ต่างๆ ที่รวบรวมได้ จาก RFID ช่วยให้ ผ้ คู ้ าปลีกสามารถก�าหนดความส�าเร็จ
ของสินค้ าแต่ละรายการจากการจัดแสดงของสินค้ า ในร้ านค้ ามีการวาง
สินค้ าตรงไหน และมีการจัดแสดงสินค้ าอย่างไร และเมื่อผู้ค้าปลีกได้ รับ
ข้ อมูลเหล่านี ้ พวกเขาสามารถใช้ กลยุทธ์การขายในอนาคตเพื่อให้ มนั่ ใจ
ได้ จริ งๆ ว่ามันจะคุ้มค่าต่อเงินที่เสียไป
บทเรียนที่ ด้รบ ากการปร ม
ุ
I o rna I
Europe Conference
หลังจากเดินออกจากห้ องประชุม เห็นได้ ชัดว่า RFID มีโปรแกรมการ
ใช้ งานที่น่าอัศจรรย์บางอย่างและมันสามารถใช้ ได้ มากกว่าการเป็ นแท็ก
บนเสือ้ ผ้ า ตัง้ แต่การใช้ เพื่ อติดตามส่วนประกอบในกล้ องโทรทรรศน์
ขนาดยักษ์ ช่วยรักษาอุปกรณ์บนแท่นขุดเจาะน� ้ามัน ตลอดจนช่วยเพิม่ ความ
ถูกต้ องของสต็อกสินค้ า RFID ยังสามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิ าพการท�างาน
ขององค์กร ลดค่าใช้ จา่ ย และช่วยเพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้ า

As consumers often purchase items on impulse through visual
stimulation visual merchandising plays a key role in engaging
customers and encouraging sales.
Using a complicated statistics model, Professor Rizzi explained that
data gathered from RFID can help retailers determine the success
of an item dependent on what was displayed, where it appeared in
the store and how it was displayed. And once retailers knew this,
they could then adopt future sales tactics to really ensure value
for money.
Lessons learnt from RFID Journal Live! Europe
conference
l
t t e ere e t w s e e t t t RFID s s e
amazing applications and these stretch far beyond just being used
in clothes tags. From tracking components being used to build huge
telescopes and helping to maintain equipment on oil rigs to aiding
stock accuracy, RFID can help organisations improve performance,
reduce costs and improve customer satisfaction.
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ปลโ ย
วรรลยำ กูร
รย รย โ ย
รำ ร ล ร รั น
ท า http://www.bbc.com/news/uk-wales-25658688

HOSPITAL LINEN ELECTRONICALLY
TAGGED TO STOP LOSSES
า้ ลนน องโรงพยาบาล ดแทกอเลกทรอนกส์
เพือ
่ ปองกนการส าย
ผ้ าลินินของโรงพยาบาลมีการติดแท็กอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพยายามที่จะ
ยับยังการสู
้
ญเสียเงินมูลค่า 400,000 ปอนด์ซงึ่ สูญเสียไปในทุกๆ ปี ร้ าน
บริการซักรี ดของคณะกรรมการสุขภาพ มหาวิทยาลัย Aneurin Bevan ใน
เมือง Cwmbran, Torfaen ได้ ท�าสัญญากับ NHS trusts ใน เวลส์ และ
อังก ษ ในการด�าเนินการซักรี ดผ้ าลินิน 12 ล้ านชิ ้นต่อปี อย่างไรก็ตาม
ทางร้ านต้ องจ่ายเงิน 3 0,000 ปอนด์ต่อปี ในการชดใช้ ผ้าที่ไม่ได้ สง่ คืน
(Unreturned Items) ปั จจุบนั ทางร้ านได้ มีการติดตังแท็
้ กที่ระบุด้วยคลื่น
ความถี่วิทยุ (RFID) ที่ผ้าลินินจ�านวน 300,000 ชิ ้น
ขณะที่ร้านซักรี ด Green ale ซึง่ ด�าเนินการโดยคณะกรรมการสุขภาพ
กล่า วว่ า หวัง ว่ า การติ ด แท็ ก RFID ที่ ผ้ า จะช่ ว ยยับ ยัง้ การสูญ หาย
ของเสื อ้ กาวน์ และผ้ าปู ที่ น อนจ� า นวนหลายร้ อยผื น ได้ โดยแท็ ก
จะช่วยให้ เครื่ องสแกนเนอร์ สามารถนับชิ ้นผ้ าที่ถกู จัดส่ง และรับโดยร้ าน
ซักรี ด รวมทังตรวจหาผ้
้
าลินินที่อาจตกหล่นอยู่ในถุงขยะหรื ออยู่ในตู้จดั
เก็บได้
Alan Dudley ผู้จดั การ ่ ายทรัพยากรอาคารของ Aneurin Bevan กล่าวว่า
การติดแท็ก RFID จะช่วย “ตรวจสอบการจัดการที่ไม่เหมาะสม และ
ประเมิน Stock ที่มีอยูไ่ ด้ อย่างรวดเร็ วและแม่นย�า” ส่วนสาเหตุที่เป็ นไป
ได้ สา� หรับการหายไปของผ้ าลินนิ เขากล่าวว่า “อาจเป็ นเพราะผ้ าถูกก�าจัด
14

Hospital linen is being electronically tagged, to try to stop up
to £400,000 worth going missing every year. Aneurin Bevan
University Health Board’s laundry service in Cwmbran, Torfaen,
has contracts with NHS trusts in Wales and England and
processes 12 million pieces of linen each year. However, it spends
£390,000 a year replacing unreturned items. It has now fitted Radio
Frequency Identification (RFID) tags to 300,000 pieces of linen.
The Green Vale Laundry - operated by the health board - said
it hoped it would stop hundreds of bed sheets and gowns from
getting lost. The tags will allow scanners to count the pieces being
dispatched and received by the laundry, and also to detect linen
in waste bags or stored in cupboards.
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ทิ ้งโดยพนักงานซึง่ เห็นว่าสกปรกเกินไปที่จะซักล้ าง ถูกขโมย หรื อติดไป
กับผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยกลับบ้ าน”
“ความพยายามทีจ่ ะลดการสูญหายของผ้ าปูเตียง ชุดผู้ป่วย และชุดทีใ่ ช้ ใน
ห้ องผ่าตัด คือการติดแท็กเพื่อให้ สามารถติดตามได้ อย่างถูกต้ องแม่นย�า
ทังไปและกลั
้
บจากโรงพยาบาล” เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “การท�าเช่นนี ้จะ
ช่วยให้ Green ale สามารถระบุตา� แหน่งที่เกิดการสูญหายและสามารถ
ท�างานร่ วมกับพนักงานเพื่อประเมินหาสาเหตุที่แท้ จริ ง และด�าเนินการ
ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดเหตุการณ์เหล่านี ้”

การ ก องเงินของสา าร ะ

เช่นเดียวกับการให้ บริ การด้ านซักรี ดของ Aneurin Bevan health trust
ที่มีสญ
ั ญากับคณะกรรมการสุขภาพ Cardiff and ale, Powys และ
elindre รวมทังสั
้ ญญา NHS ขนาดเล็กในอังก ษ โดยแผนการคาดว่าจะ
สามารถประหยัดได้ กว่า 250,000 ถึง 300,000 ปอนด์ตอ่ ปี ภายหลังจาก
สามปี โครงการเริ่มต้ นในเดือนเมษายนโดยได้ รับเงิน 353,000 ปอนด์จาก
แผน Invest-to-Save ของรัฐบาลเวลส์ โดยกองทุนได้ สนับสนุนแนวทาง
การท�างานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึ ้นและมีการลงทุนไปแล้ ว ล้ านปอนด์
ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 200
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ane Hutt กล่าวว่า “มันเป็ นโครงการ
ประสิทธิภาพของการให้ บริ การสาธารณะที่ดีเยี่ยม” เขากล่าวเพิ่มเติมว่า
“มันจะช่วยประหยัดเงินให้ แก่ผ้ เู สียภาษีอากรโดยการท�าให้ มนั่ ใจว่าเราจะ
ปกป้องเงินของประชาชนส�าหรับการบริการในระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติ
(National Healthcare Service) หรื อ NHS และรับประกันความพร้ อมใช้
งานของผ้ าลินินในโรงพยาบาล”

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

ส� า หรั บ ประเทศไทย ก็ มี ป ระเด็ น ปั ญ หาที่ พ บในการจัด การผ้ า ของ
โรงพยาบาลเช่นเดียวกัน ได้ แก่ การขาด หรื อเกินของจ�านวนผ้ าที่รับและ
ส่ง, การท�างานที่ไม่เป็ นระบบ และไม่มีประสิทธิภาพ การใช้ แรงงานมาก
เกินความจ�าเป็ น และ ไม่มีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบย้ อนกลับถึงปั ญหา
ต่างๆ ได้ รวมถึงเรื่ องค่าใช้ จา่ ยที่โรงพยาบาลต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยในการจัด
ซื ้อเสื ้อผ้ าผู้ป่วยสูงมากในแต่ละปี เนื่องจากผ้ าหายจากการส่งซัก เพราะ
ไม่มีระบบการติดตามผ้ าที่มีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้จากการทีท่ างสถาบัน ได้
เข้ าพบเพื่อหารื อเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาดังกล่าว พบว่า โรงพยาบาลมี
ความสนใจในระบบเทคโนโลยี RFID ในการติดตามผ้ า แต่ยงั ไม่สามารถ
ด�าเนินการได้ เนื่องจากต้ นทุนในการใช้ ระบบ RFID นันมี
้ ราคาสูง

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

ทางสถาบัน ได้ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของปั ญหาที่เกิดขึน้ จึงมีแผน
ร่วมกับผู้ให้ บริ การระบบ RFID ที่เป็ นสมาชิกสถาบัน ด�าเนินการศึกษา
ระบบการจัดการทรัพย์สิน (ผ้ า Linen) ในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริ มให้
โรงพยาบาลสามารถใช้ เทคโนโลยี RFID มาจัดการทรัพย์สินภายในได้
โดยไม่ต้องลงทุนสูง โดยระบบดังกล่าวจะเน้ นการน�ารหัส EPC RFID ของ
มาตรฐานสากล GS1 ไปใช้ ซึง่ ขณะนี ้ก�าลังอยูใ่ นขันตอนการด�
้
าเนินการ
ศึกษารายละเอียด

Safeguarding public money’

As well as servicing laundry for the Aneurin Bevan health trust,
it also has contracts with Cardiff and ale, Powys and elindre
health boards, as well as small NHS contracts in England. The
scheme is expected to save between 250,000 to 300,000 a
year after three years. The project, starting in April, has received
353,000 from the Welsh government’s Invest-to-Save scheme.
The fund supports ways of working more efficiently and has
invested m since 200 .
Finance Minister ane Hutt said it was an “excellent public service
efficiency project,” adding: “It saves money for the taxpayer by
ensuring we are safeguarding public money for frontline services
in the NHS, and assures the continued availability of hospital
linen.
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GS1 Traceability
ปลโ ย
รย รย โ ย
ท า GS1 Brazil

รำ ร
รำ ร

ล ร รั น
ล ร รั น

Case study : Brazilian fashion
brand and Inventory Management
in Apparel with EPC/RFID
กรณีศึกษา : แฟชั่นสัญชาติบราซิลกับ
การจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มด้วยระบบ EPC/RFID

ราน ชน
ท ระ

รก น รา ิลท ชระ

aldac Global Brands ร้ านค้ าปลีกแฟชัน่ สัญชาติบราซิล ก่อตังเมื
้ ่อปี
ค.ศ. 1 1 กลุ่ม aldac ด�าเนินธุรกิจเสื ้อผ้ าและเครื่ องประดับส�าหรั บ
ผู้ชายและผู้หญิง ภายใต้ แบรนด์ 3 แบรนด์ คือ Siberian Crawford และ
memove ซึง่ แบรนด์ memove เป็ นแบรนด์ลา่ สุด และเป็ นร้ านค้ าปลีกแบบ
เครื อข่ายแห่งแรกในบราซิลที่น�าเอาระบบ EPC RFID มาใช้ ในซัพพลาย
เชนทังระบบ
้
สาขาที่เป็ นเรื อธงของ memove ตังอยู
้ ่ในรัฐเซาท์ เปาโล ซึ่งก็เหมือนกับ
ร้ านอื่นๆ ในเครื อ memove ที่เน้ นกลุม่ เป้าหมายเป็ นผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่มีอายุ
อยูใ่ นช่วงประมาณ 20 ต้ นๆ มีประสบการณ์ซื ้อของในร้ านค้ าทีไ่ เทค ภายใน
ร้ านผู้ซื ้อสามารถดูรายการกี าหรื อรายการเพลงบนหน้ าจอทีวีขนาดใหญ่ที่
จัดไว้ ให้ ซึง่ ระบบเสียงจัดไว้ โดย state-of-the-art audio equipment มี wi-fi
บริ การฟรี และมี tablet ไว้ ส�าหรับเปิ ดแอพพลิเคชัน่ ของแบรนด์ที่มีข้อมูล
แนะน�าสินค้ าว่าชิ ้นไหนเข้ ากันได้ บ้าง

16

aldac Global Brands is a Brazilian fashion retail group founded in
1 1. The group commercialises clothing and accessories for men
and women under three brands: Siberian, Crawford and memove.
This most recent brand, memove, is the first retail chain in Brazil to
adopt end-to-end EPC RFID in the supply chain.
memove’s flagship store is located in Sao Paulo. Like all stores in the
memove chain, it targets modern consumers in their early 20s with a
high-tech in-store experience. Shoppers can watch sporting events
and music videos on large flatscreen T s, and the store’s sound is
provided by state-of-the-art audio equipment. Free wifi is offered,
and tablets are available both for surfing the Net and to access the
brand’s app’ that offers suggestions on what memove pieces would
go well with others.
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การติ ทก ิน ารายชินทา กิ ท นวิ ยท

สินค้ าของ memove ทุกชิ ้นจะมีแท็ก GS1 EPC UHF Gen 2 ที่เย็บติดมา
ตังแต่
้ โรงงานผลิต ภายในตัวแท็กบันทึกรหัส GS1 SGTIN ซึง่ เป็ นรหัสเ พาะที่
สามารถบ่งชี ้สินค้ าได้ เป็ นรายชิ ้น โดยแท็กดังกล่าวจะถูกอ่านค่าในหลายๆ จุด
ตลอดการเคลื่อนย้ ายในซัพพลายเชน การอ่านจะเกิดขึ ้นครัง้ แรกเมื่อสินค้ า
เดินทางมาถึงศูนย์กระจายสินค้ า จากนันจะเป็
้
นที่คลังของร้ านค้ าปลีก และ
จะถูกอ่านอีกครัง้ เมื่อมีการส่งสินค้ าไปยังจุดขาย (Point of Sale: POS) ผล
ที่ได้ จากการบันทึกข้ อมูลในทุกๆ จุดคือ memove สามารถรู้ข้อมูลที่แท้ จริ ง
ว่าสินค้ าอยูท่ ี่ใดในขณะนัน้ ช่วยให้ กระบวนการรับสินค้ าเร็ วขึ ้น 300 และ
ข้ อมูลคลังสินค้ าแม่นย�าขึ ้น 100

ิ ประ ิท ิ า ละ วา

นยา

เมื่อสินค้ ามาถึงร้ านค้ าปลีก เครื่ องอ่าน RFID จะอ่านแท็กที่อยู่ในสินค้ า
โดยอัตโนมัติและส่งข้ อมูลไปยังฐานข้ อมูลของสินค้ าคงคลังทันที ในการ
นับสต็อก พนักงานจะเข็นรถที่มีเครื่ องอ่าน RFID ไปรอบๆ ชันวางสิ
้
นค้ า
เดิมทีการนับสต็อกจะใช้ เวลานานหลายวัน แต่ปัจจุบนั ใช้ เวลาน้ อยกว่า
หนึ่งชัว่ โมง นอกจากนี ้ memove ยังเห็นว่าการเติมสินค้ ารวดเร็ วขึ ้นอย่าง
เห็นได้ ชดั อีกด้ วย

ประ การ ์

ริโ ททน ย ละรา รน

ระบบ EPC RFID ของ memove ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์ ที่ทนั สมัยใน
การซือ้ ของให้ แก่ผ้ ูบริ โภค เมื่ อลูกค้ าของ memove พร้ อมจะช� าระเงิ น
พวกเขาไม่จ�าเป็ นต้ องน�าสินค้ ามาเข้ าคิวเพื่อช�าระค่าสินค้ าที่จดุ ขายเหมือน
ที่เคยเป็ นมา แต่จะมีตะกร้ ารับช�าระสินค้ าที่ตดิ ตัวอ่าน RFID เอาไว้ อยูร่ อบๆ
ร้ าน ผู้ซื ้อเพียงน�าสินค้ าใส่ลงตะกร้ า เครื่ องจะอ่านแท็ก RFID ที่ตวั สินค้ า
และแจ้ งราคารวมให้ อตั โนมัติ การขายจะเสร็ จสิ ้นเมื่อผู้ซื ้อรู ดบัตรเครดิต
ที่ จุ ด ใกล้ ๆ กั บ ตะกร้ า จุ ด ช� า ระสิ น ค้ า ในลัก ษณะดัง กล่ า วช่ ว ยท� า ให้
ประสบการณ์การช�าระสินค้ าเร็ วขึ ้นถึง 60 นอกจากนี ้พนักงานขายยังมี
เวลามากขึ ้นในการให้ บริ การลูกค้ าด้ วย

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

300% faster receiving process and
100% inventory accuracy with itemlevel EPC/RFID
การติด EPC/RFID ให้สน
ิ ค้ารายชิน
้ ช่วย
ให้กระบวนการรับสินค้าเร็วขึ้น 300% และ
ข้อมูลคลังสินค้าแม่นย�าขึ้น 100%

All individual items of memove clothing have a GS1 EPC UHF Gen 2
tag sewn into them at the factory. The tags are encoded with a GS1
Serialised Global Trade Item Number (SGTIN), a unique number that
identifies each garment. These tags are read at several points across
the end-to-end supply chain. They are first automatically read with
RFID when products are received at distribution centres, then when
items are stored, and then when the articles of clothing are sent to
retail points of sale. As a result, memove knows exactly what garments
are where, at any moment. Receiving process is now an astonishing
300 faster than it was before the EPC RFID system was in place,
and accuracy is near 100 .
Once at a retail store, the augmented levels of inventory visibility
continue. RFID portals automatically read the goods as they arrive
and the store’s inventory list is immediately updated. To perform a
store-wide inventory, an employee simply pushes a wheeled cart
equipped with RFID scanners around the shop floor. Stock-taking
used to take several days, now it’s done in a little more than an hour.
memove has also seen a dramatic improvement in replenishment
speeds.
memove’s EPC RFID system also contributes to the high-tech
consumer experience. When a memove customer is ready to pay,
he or she doesn’t have to queue up at a traditional cash register. At
various spots around the store, RFID-enabled check-out baskets are
available. The customer places his or her selection into the basket,
the tags are scanned by a reader built into it, and the total sum
due is calculated automatically. The sale is completed when the
customer swipes a credit card at a terminal adjacent to the basket.
The checkout experience is now 60 faster on average, and sales
associates at stores can spend more time with customers as they
shop and try on clothes.
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ป กนการโ รกรร

แท็ก EPC RFID นี ้ยังใช้ เป็ นระบบการตรวจสอบสิง่ ของทางอิเล็กทรอนิกส์
หรื อ EAS ที่มีไว้ เพื่อป้องกันการขโมยของในร้ านค้ า ซึง่ ช่วยลดการโจรกรรม
สินค้ าลงได้ โดยสัญญาณเตือนจะดังขึ ้นหากสินค้ าถูกน�าออกจากร้ านโดย
ไม่ผา่ นแคชเชียร์ ที่จดุ ขาย

การ ริการท าก น ร ย

memove ก�าลังหาประโยชน์จากระบบ EPC RFID ของพวกเขามากขึ ้น
โดยพวกเขาอาจจะจัดตังห้
้ องลองเสื ้ออัจ ริ ยะ ที่จะสแกนแท็กในตัวสินค้ า
ที่ลกู ค้ าก�าลังลอง พร้ อมแนะน�าเครื่ องประดับหรื อสินค้ าที่เข้ ากันซึง่ มีอยูใ่ น
ร้ าน และเป็ นไซส์ที่เหมาะกับลูกค้ าแต่ละบุคคลให้ ด้วย

The EPC RFID tags also enable electronic article surveillance (EAS)
and help reduce shoplifting and shrink. If an item leaves the store
without having passed through a cash register or self-checkout
basket, an alarm sounds.
memove is already considering ways to get more benefits from
their EPC RFID system. They may for instance deploy “smart”
fitting rooms, which scan what a shopper is trying on and suggest
accessories or matching items available in the right size on the
store floor.
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ท วา โ ย Laila Beswick ,November 21, 2016
ปลโ ย
ยรน ร ร ั

The
Top
5
Challenges in the Fashion
and Apparel Industry

วา ทาทาย

อัน บั รก นอ สำหกรร
ล รอ น ห

The Top 5 Challenges in the Fashion
and Apparel Industry

ความทาทาย 5 อันดับแรกในอุตสาหกรรมแฟชั่น
และเครื่องนุงหม

1. Consumerism

1. Consumerism

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

2. Brand Sensitivity – Brand Loyalty

Retailers and fashion brands have very long and sensitive supply
chains. A number of variables can affect a brand’s quality or name.
If items are consistently out of stock, people will shop elsewhere. If
product quality is not up to scratch then people will shop elsewhere
and complain on social media. If a brand is reported for treating
workers unfairly then people may shop elsewhere and criticize the
brand on social media and tell their friends.
20

ัน

ผู้บริโ คต้ องการสินค้ าใหม่ ๆ ทีห่ ลากหลาย และต้ องการเห็นแฟชัน่ ของดารา
ที่ ต นชื่ น ชอบบนชัน้ วางและขายบนโลกออนไลน์ ายในไม่ กี่ วัน หรื อ
กี่ สปั ดาห์ หลังจากงานเดินพรมแดง หมายถึงการเพิ่มขึน้ อย่างมากใน
กลุ่มสินค้ า รายการสินค้ า และบรรจุ ณ
ั ์ ซึง่ ทังหมดสามารถสร้
้
างแรง
กดดันต่อห่วงโซ่อปุ ทานและสร้ างความซับซ้ อนในการพั นา การจัดหา
การวางแผนการผลิต และการเติมเต็มสินค้ า

2. Brand Sensitivity – Brand Loyalty

ผู้ค้าปลีกและแบรนด์แฟชัน่ มีโซ่อปุ ทานที่ยาวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึง่ อาจมีตวั แปรที่สง่ ผลต่อคุณ าพหรื อชื่อของแบรนด์ได้ เช่น
หากสินค้ ามีการขาดตลาดอย่างต่อเนื่องผู้คนจะซื ้อสินค้ าจากที่อื่น หาก
คุณ าพของสินค้ าไม่ดีคนจะซื ้อสินค้ าจากที่อื่นและวิจารณ์ผ่านโซเชียล
มีเดีย และหากแบรนด์นนป
ั ้ บิ ตั ติ อ่ พนักงานอย่างไม่เป็ นธรรมผู้คนก็จะซื ้อ
สินค้ าจากทีอ่ นื่ และวิจารณ์แบรนด์ผา่ นโซเชียลมีเดีย และบอกเพือ่ นของตน
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3. Sustainability

Most big fashion brand websites today display something about
corporate responsibility and sustainability. Today’s big brands
need to be seen implementing some form of sustainability strategy.
Consumers are hyper aware of how retailers and brands operate
regarding their water consumption, waste disposal, acceptable
labor practices, health and safety standards, treatment of workers,
etc. If a brand’s name is related to any of these topics in a negative
way, it will be affected.

4. Inventory Intelligence

Fashion retailers and brands are forever contending with the very
volatile issue of seasonality – having to ramp up inventories and
then deplete them in a time-sensitive manner. There are certain
things we can control and others that we can’t, like the weather. If a
summer hasn’t been hot enough fashion retailers will find themselves
slashing prices and diluting margins trying to get rid of stock that
isn’t selling. Stock visibility, inventory intelligence, and operational
agility to quickly change tack in a timely manner are necessities in
today’s fashion supply chain.
Black Friday in recent years has been considered the official start
of the holiday shopping season. Retailers draw in the crowds both
online and in store by offering huge discounts on everything from
home furnishings to apparel.

3. Sustainability

เว็บไซต์แบรนด์แฟชัน่ ให ่ ๆ ในปั จจุบนั แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และความยัง่ ยืน โดยใช้ กลยุทธ์การพั นาความยัง่ ยืนบางรูปแบบ เพื่อให้
แบรนด์เป็ นที่ยอมรับในกลุม่ ผู้บริ โ คที่ตระหนักถึงวิธีการที่ผ้ คู ้ าปลีกและ
แบรนด์แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ด�าเนินการเกี่ยวกับการใช้ น� ้า
การก�าจัดของเสีย และการป ิบตั ิตอ่ พนักงานตามมาตร านด้ านสุข าพ
และความปลอด ยั

4. Inventory Intelligence

ผู้ค้ า ปลี ก และแบรนด์ แ ฟชั่น มัก จะต้ อ งต่ อ สู้กับ ปั หาที่ ผัน ผวนตาม
ดูกาลซึ่งส่งผลต่อสินค้ าคงคลัง โดยบางสิ่งเราสามารถควบคุมได้ แต่
บางสิ่งก็อยู่เหนือการควบคุม เช่น ส าพอากาศ ถ้ า ดูร้อนไม่ได้ ร้อน
พอที่ จ ะขายสิ น ค้ า ได้ ร้ านค้ า ก็ จ ะต้ อ งพยายามลดสต็ อ กที่ ข ายไม่ ไ ด้
ท�าให้ การบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังและความคล่องตัวในการด�าเนินงาน
เพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงให้ ได้ อย่างทันท่วงทีเป็ นสิง่ จ�าเป็ นในปั จจุบนั
l Fr ในช่วงหลายปี ทผี่ า่ นมาได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ นทางการ
ให้ เ ป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ น ของเทศกาลการช้ อปปิ ้ง ในช่ ว งวัน หยุ ด ผู้ ค้ า ปลี ก
ดึงดูดนักท่องเที่ ยวจ� านวนมากทัง้ แบบออนไลน์ และหน้ าร้ านค้ า โดย
มอบส่ ว นลดมากมายส� า หรั บ สิ น ค้ า ตัง้ แต่ ข องตกแต่ ง บ้ า นไปจนถึ ง
เครื่ องแต่งกาย
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RFID CORNER
ท วา โ ย GS1 Norway
ปลโ ย ornkamon Pok apmon kol / กรกมล ภ รัพ ์ม ล
รย รย โ ย Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

Implementation of RFID
has led to Market improvement in Moods of Norway’s
rod c and in orma ion o
ar
กำร
งระ
ท�ำใ กำร
อม แ ะสนคำ อง
1
ส่กำรพ นำทำงกำร ำ
Moods of Norway บริ ษัทแฟชัน่ สัญชาตินอร์ เวย์ก่อตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ.
2003 ที่เมือง Stryn โดย Simen Staalnacke Peder B rresen และ
an Egil Flo คอนเซปต์ของพวกเขาคือ เพื่อจ�าหน่ายเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ที่
ไม่ใช่แบบดังเดิ
้ มในกลุ่มสตรี ท ชุดล�าลอง ชุดค็อกเทล และชุดกี า
โดยมีสโลแกนว่า “Happy Clothes for Happy People” ปั จจุบนั
Moods of Norway เป็ นแบรนด์สญ
ั ชาตินอร์ เวย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในด้ าน
แฟชัน่ ระดับนานาชาติ
ส� า นั ก งานบริ หารจั ด การของ Moods of Norway ตั ง้ อยู่ ที่
Hegdehaugsveien ในเมือง Oslo ในขณะที่คลังสินค้ าหลักและหน่วย
งาน อื่นๆ อาทิ ไอที โลจิสติกส์ และการเงินจะอยู่ที่เมือง Stryn ในปี
ค.ศ. 200 ได้ มีการเปิ ดตัวร้ านค้ าของแบรนด์ Moods of Norway เป็ น
ครัง้ แรกที่ Akersgata ในเมือง Oslo ปั จจุบนั บริ ษัทมีร้านค้ าจ�านวน 14
ร้ าน และร้ านขายสินค้ าจากโรงงานอีก 3 ร้ านในนอร์ เวย์ รวมไปถึงร้ าน
ที่เมือง Los Angeles และ Str mstad นอกจากนี ้ยังมีการจ�าหน่าย
ผ่านร้ านค้ าหลากหลายแบรนด์ทวั่ โลกซึง่ ท�ายอดขายในปี ค.ศ. 2014
มากกว่า 300 ล้ านนอร์ เวย์โครน

อกาสและพนที่ในการ รับ รุง

การจัดการ Moods of Norway แสดงให้ เห็นว่ามีโอกาสที่ดีในการ
ได้ รับการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และการไหลเวียนข้ อมูลของบริ ษัทให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น การติดตังระบบดั
้
งกล่าวใช้ เ พาะพื ้นที่ดงั ต่อไปนี ้
• การวางแผนการจัดซื ้อและการขนส่งจากผู้ผลิต ผู้จ�าหน่ายไปยัง
คลังสินค้ าหลักของ Moods of Norways ในเมือง Stryn
• การซื ้อขายสินค้ าในสต็อกและการถือครองสินค้ าคงคลังในคลัง
สินค้ าหลัก
• การกระจายสินค้ าระหว่างคลังสินค้ าหลักกับร้ านค้ า
• การควบคุมสินค้ าคงคลังในร้ านค้ าของแบรนด์ Moods of Norway
• ระบบการตรวจสอบสิ่งของทางอิเล็กทรอนิกส์ (EAS)

การด�าเนิน ครงการน�ารอง

หลังจากร่ วมมือกับ GS1 Norway เกี่ยวกับวิธีการแก้ ปัญหาด้ วยการ
ติ ด แท็ ก RFID สามารถช่ว ยตัด สิน ใจในการปรั บ ปรุ ง และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพได้ ในปี ค.ศ. 2013 Moods of Norway ได้ ตดั สินใจว่า
24

อง
น�ำ

The Norwegian fashion company Moods of Norway was
established in Stryn in 2003 by Simen Staalnacke, Peder
Børresen and Jan Egil Flo. Their concept is to market
untraditional fashionwear in the segments street, casual,
cocktail and sport under the slogan: “Happy Clothes for Happy
People”. Today, Moods of Norway is the largest Norwegian
brand in international fashion.
Moods of Norway’s administration is located in
Hegdehaugsveien in Oslo, while the main warehouse and
functions such as IT, logistics and finance are in Stryn.
In 2008, Moods of Norway opened its first brand store in
Akersgata in Oslo. Today, the company has 14 brand stores
and three outlet stores in Norway, plus brand stores in Los
Angeles and Strömstad. Their products are also sold through
many multi brand stores all over the world. Sales turnover in
2014 was in excess of NOK 300 million.

Opportunities and areas for improvement

The management of Moods of Norway considered that there
were great opportunities for achieving an improvement and
streamlining of the company’s product and information flow.
This applied especially to the following areas:
• Planning purchasing and transport from manufacturers
suppliers to Moods of Norway’s main warehouse in Stryn
• Trading stock and stock-holding at the main warehouse
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• Distribution between the main warehouse and the stores
• Inventory control in Moods of Norway’s brand stores
• Electronic Article Surveillance (EAS)

Running the pilot project

จะด�าเนินโครงการน�าร่ องโดยใช้ RFID การวางแผนโครงการน�าร่ อง
ได้ ด�าเนินการในช่วง ดูใบไม้ ร่วง ปี ค.ศ. 2013 Moods of Norway
พิจารณาว่าการควบคุมคลังสินค้ าที่ ดีมีความส�าคัญเป็ นพิเศษโดย
เป็ นโอกาสที่ดีในการสร้ างผลก�าไรทางการเงินที่ดีขึ ้น จึงตัดสินใจที่จะ
มุ่งด�าเนินโครงการน�าร่ องในพื ้นที่นี ้หนึง่ ในเหตุผลนี ้คือข้ อผิดพลาดใน
ข้ อมูลสินค้ าคงคลังในร้ านค้ าซึง่ น�าไปสู่การเติมเต็มสินค้ าที่ไม่ถกู ต้ อง
จากคลังสินค้ า ส่งผลให้ เกิดสถานการณ์ ที่ไม่คาดคิด เช่น ของขาด
ตลาดหรื อของล้ นสต็อก

After collaborating with GS1 Norway over how a
solution with RFID tagging could contribute to the desired
improvement and streamlining, it was decided in 2013 that
Moods of Norway would run a pilot project using RFID.
Planning for the pilot project was carried out during autumn
2013. Moods of Norway considered that good control of
the stores inventory was particularly important, with good
opportunities for improved financial gains. It was therefore
decided to concentrate the pilot project on this area. One of
the reasons for this was that errors in inventory data in stores
led to incorrect replenishment from the warehouse, resulting in
unfortunate situations such as out-of-stocks or excess stocks.
With better control, inventory in the stores can be reduced and
the level of service increased.

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

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

Hans Petter Hubert

Hans Petter Hubert

ผู้อ�ำนวยกำร ำย ้ำ ลก
Moods of Norway

Retail Director
Moods of Norway

ขอบเขตของ ครงการน�ารอง

Scope of the pilot project

วัตถุ ระสงคของ ครงการน�ารอง

Aim of the pilot project

• ร้ านค้ า 2 แห่งได้ รับเลือกให้ เข้ าร่ วมโครงการน�าร่ อง : ร้ านหนึ่งใน
Oslo และอีกร้ านหนึ่งในเมือง Stryn
• สินค้ าของ Moods of Norway 2 ประเภทที่ถกู ติดแท็ก RFID :
ชุดบุรุษและเสื ้อเชิ ้ต
• เพื่อแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญในการขายผลิตภัณฑ์
ที่ติดแท็ก RFID ในร้ านน�าร่ องเมื่อเทียบกับร้ านค้ าแบรนด์ Moods
of Norway ที่อื่นๆ
• เพื่อแสดงให้ เห็นว่า RFID น�าไปสู่การควบคุมคลังสินค้ าที่ดีขึน้
และลดโอกาสที่ สิ น ค้ าจะขาดสต็ อ กในร้ านน� า ร่ อ งได้ หรื อ ไม่
โครงการน�าร่องได้ เริ่มต้ นในวันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 2014 หลังจาก
นัน้ แท็ก RFID ได้ ถูกติดไปกับผลิตภัณฑ์ ที่เลือกไว้ และร้ านค้ า
น�าร่ องสองแห่งได้ รับการติดตังเครื
้ ่ องอ่าน RFID แบบมือถือ

• Two of the brand stores were selected for participation in
the pilot project: one store in Oslo and one in Stryn.
• Two of Moods of Norway’s product categories were
RFID tagged : men’s suits and shirts.
• To reveal significant differences in the sale of RFID tagged
products in the pilot stores, compared with Moods of
Norway’s other brand stores.
• To reveal whether RFID led to better stock control and
fewer out-of-stock situations in the pilot stores.

The pilot project began on 1 anuary 2014. RFID tags had
by then been tagged onto the selected products and the two
pilot stores had been equipped with hand-held RFID readers.
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ระยะ วลา นการ า นินโ ร การ
ผยกำร รับ ร
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ย น ลส
้อ กำร รับ ร
วำ ผน ร กำร
น�ำรอ
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อ บรน
�ำนวน
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ั สน
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ห้กับร้ำน ้ำ
อ บรน ก ห
ั ร บบ
ห้กับร้ำน ้ำ อ
บรน ก ห
ั �ำ ลู ัน ำ
น ย
(Netherlands)
รว กับ ำร นอร
น ร นอร วย
อ

ระ

Phases of the project
สอผ้ำ น อล ล ัน
อ
ำกกวำ
ถูก ก

น�ำ สนอกำรนับ ยก
สน ้ำ ำย น ัน
อ ร้ำน ้ำ ล น
ลั สน ้ำ ้ำนหลั
อร บรำยกำรสน ้ำ
้อ
ำย นร้ำน ้ำ

สน ้ำ ลั นร้ำน ้ำ
ห้บรกำรส�ำหรับ
กำร ้อ
ำ
อน อร น

น�ำ สนอร บบ
อ ้ ำน นห้อ
ลอ สอผ้ำ

กำร สอบร บบ
อ ้ ำน
กับร บบ

น น�ำส ำ ว ล้อ
บบ
นร้ำน ้ำ

กำร สอบร บบ
น ลั สน ้ำ
หลัก กำรรับ ล
กร ำยสน ้ำ

นที่ ดรับ

โครงการน�าร่ องได้ รับผลตอบรับที่ดีอย่างรวดเร็ ว:
• ร้ านค้ าน� าร่ องทัง้ สองแห่งมี ยอดขายที่ เพิ่ มขึน้ เป็ นอย่างมากใน
สินค้ าน�าร่องทัง้ 2 ประเภท ซึง่ มียอดขายสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดียวกัน
ในร้ านค้ าแบรนด์ Moods of Norway ที่อื่นๆ
• ได้ รั บ การยื น ยัน ว่า ร้ านน� า ร่ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ภาพรวมและการ
ควบคุมสินค้ าคงคลัง สิ่งเหล่านีน้ �าไปสู่การเติมเต็มเสื ้อผ้ าที่ติด
แท็กด้ วย RFID จากคลังสินค้ าหลักเพื่อไม่ให้ มีสถานการณ์สินค้ า
ขาดสต็อกมากขึ ้น
• ผลลัพ ธ์ เ พิ่ ม เติ ม ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด คื อ ร้ านค้ า น� า ร่ อ งทัง้ สองร้ านยัง มี
ยอดขายของสิ น ค้ า ที่ ไ ม่ มี แ ท็ ก RFID เล็ ก น้ อยเมื่ อ เที ย บกั บ
ร้ านอื่ น ๆ Moods of Norway ไม่ ส ามารถหาเหตุ ผ ลอื่ น ได้
นอกเหนือจากที่ RFID มีผลในเชิงบวกต่อผลประกอบการของ
ร้ านค้ า ซึง่ สิ่งนี ้ไม่ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในหมูร่ ้ านค้ าปลีกอื่น ๆ ที่ได้ น�าเสนอ
ระบบ RFID
เนื่ อ งจากผลลัพ ธ์ ที่ ดี จ ากโครงการน� า ร่ อ ง ส่ว นงานบริ ห ารจัด การ
ของ Moods of Norway ได้ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะติ ด ตั ง้ ระบบ RFID
อย่ า งเต็ ม รู ป แบบให้ กั บ ร้ านค้ าอี ก 14 แห่ ง ทั่ ว ประเทศนอร์ เ วย์
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streamlining
needs

in two of Moods
of Norway’s brand
stores

of Norway’s
clothing collection

all brand stores

for internet

the stores

in all brand stores
(Netherlands) and
its Norwegian

in the fitting rooms
in the stores

Results achieved

The pilot project achieved dramatically good results:
• Both pilot stores achieved very good growth in sales of
the two pilot categories. Sales there were far above sales
of the same products in other Moods of Norway brand
stores.
• It was confirmed that the pilot stores improved their
overview and control of inventory. This led to a more
correct replenishment of the RFID tagged garments from
the main warehouse, so that there were fewer out-of-stock
situations.
• An unexpected additional result was that the two pilot
stores also had marginally greater sales of products
without RFID tags, compared with the other stores.
Moods of Norway could not find any reason for this other
than that RFID had a generally positive effect on the
stores’ performance. This is not unknown among other
retailers that have introduced RFID.
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

การด�าเนินการติดตังระบบนี
้
เ้ ริ่ มขึน้ ในเดือนสิงหาคมปี ค.ศ. 2014
ให้ กับทุกสาขาช่วงเดือนกันยายน คอลเลกชั่น ดูใบไม้ ร่วงที่ได้ มา
วางขายที่ ร้านค้ ามี สินค้ าที่ ติดตัง้ RFID โดยผู้ผลิตอยู่แล้ วจ� านวน
3 ประเภท ใน ดูใ บไม้ ผ ลิ สิ่ ง ที่ เ ห็ น ผลตามมาคื อ สิ น ค้ า ทุก ชนิ ด
ถูกติดแท็ก RFID ยกเว้ นรายการเล็กๆ น้ อยๆ ที่ยงั คงต้ องนับด้ วย
ตนเอง สินค้ าที่ติดแท็กจะถูกนับโดยพนักงานร้ านค้ าโดยใช้ เครื่ อง
อ่าน RFID แบบมือถือกวาดไปรอบๆ ภายในร้ านค้ า
ด้ วยการใช้ งานนี ้ Moods of Norway ได้ เสร็ จสิ ้นโครงการ RFID
ที่ ใ หญ่ ที่ สุด ในอุ ต สาหกรรมเสื อ้ ผ้ า ของชาวยุ โ รปภาคเหนื อ และ
บริ ษั ท มี แ ผนการที่ ดี ส� า หรั บ การใช้ เทคโนโลยี อ ย่ า งกว้ างขวาง
มากขึ ้นในอนาคต

Because of the good results from the pilot project,
the management of Moods of Norway decided to fully
implement the RFID system in all its 14 brand stores in
Norway. Work on this began in August 2014 and the
system was implemented in all the stores during the course
of September. The autumn collection that had then arrived
at the stores had three categories that were already RFID
tagged by the manufacturers. In the spring season that
followed, everything was RFID tagged, apart from a few
small items that were still counted manually. The tagged
products are counted by shop staff using hand-held RFID
readers that are swiped around in the store.
With this implementation, Moods of Norway has completed
the largest RFID project in the Nordic clothing industry and
the company has great plans for the more widespread use
of this technology in the future.

Barcode Verifier

เครืองตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานรหัสแทงบารโคด

• Barcode Veriﬁer จาก UK ซึงไดมาตรฐาน GS1
• ชวยใหผูใชสามารถตรวจสอบคุณภาพบารโคดใน Supply Chain ไดตังแตตนจนจบ
• สามารถใชไดทัง 1D เชน EAN13,ITF14,อืนๆ และ 2D เชน QRcode,DataMatrix,อืนๆ
• สามารถใชไดกับหลากหลายอุตสาหกรรม ทังอุตสาหกรรมสิงพิมพ Packaging
สินคาสงออกไปจนถึงการใช 2D กับเวชภัณฑและเภสัชกรรม
• ใชคาการตรวจสอบชวยในการ แกไข/ตังคา การพิมพเพือใหไดมาตรฐาน
• สามารถออกเอกสารรายละเอียด Veriﬁcation Report ไดจากซอฟตแวร
• บริษัท MM&NN จำกัด เปนตัวแทนจัดจำหนายโดยตรงในประเทศไทยจาก Axicon
บริษัท เอ็มเอ็มแอนดเอ็นเอ็น จำกัด
Tel: 02-878 3215 Email:
sales@mm-nn.com
GS1
GS1 Thailand
Thailand
January
January –March
– March 2017
2018
Website: www.mm-nn.com
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ท วา โ ย ำยส ำ ก
ท า https://warrior.in.th/nine-step-online-marketing/

การตลาดออนไลน และ 9 ขัน้ ตอน
การเริ่มต้นการตลาด

เ าของ รุ กิ ลา คน ะรสกเ มอนกันวาการตลาดออน ลนเ น
เร่องทีส่ ลับ บั อน และเขาใ าก ลา ตอ ลา ครังทีเ่ ขา า เงิน
ท�า
าออน ลน แตกลับ ม ดลกคามากขนดังที่ใ คิด
อีกทางหนึง่ ที่เจ้ าของธุรกิจจะท�า คือ การจ้ างนักการตลาดออนไลน์เป็ น
ที่ปรึ กษา ดูแลการตลาดออนไลน์ให้ แทน แต่ถ้าหากยังไม่ได้ ผล ท�าไม
เจ้ าของธุรกิจถึงไม่ลองทดสอบและเรี ยนรู้ด้วยตัวเองบ้ างล่ะ ซึง่ อาจจะ
พบวิธีท�าการตลาดออนไลน์และได้ ลกู ค้ าใหม่ๆ มาก็เป็ นได้
บทความนี ้ ขันตอน
้
เริ่ มต้ นท�าการตลาดออนไลน์ จะเป็ นการแนะน�า
วิธีการท�าการตลาดออนไลน์ด้วยตัวเอง ซึ่งนี่เป็ นเวลาที่เหมาะสมที่สดุ
ที่ จ ะลองลงทุน เรี ย นรู้ และหาหนทางในการท� า การตลาดออนไลน์
ด้ วยมือของคุณเองครับ

เริม่ ตนที่

S l e คือ เครื อข่ายผู้บริ โ คขนาดให ่ สถานที่ที่สามารถสร้ าง
การรับรู้ w re ess และการประชาสัมพันธ์ได้ เป็ นอย่างดี ด้ วยความ
สามารถในการสร้ างความมีสว่ นร่วมกับผู้บริ โ ค เช่น การกดถูกใจ e
การแสดงความคิดเห็น
e t และการกดแชร์ S re ล้ วนส่งผล
ดีแทบทังสิ
้ ้น
28

เริม่ ตนเขี นบลอก

อย่าเพิ่งป ิเสธการเขียน l เพราะ การเขียนบทความ rt les ใน
บล็ อ คนั น้ มี คุ ณ ค่ า กั บ ธุ ร กิ จ เป็ นอย่ า งยิ่ ง เพราะการเขี ย นบล็ อ ค
สามารถสร้ างการรับรู้ w re ess ความน่าเชื่อถือ re l t และ
ความเป็ นผู้น�าในกลุม่ ธุรกิจ t r t ได้

Tip : การเขียนบล็อค จะไม่เหมือนการเขียนงานเรียงความในมหาวิทยาลัย

ซึ่งนัน้ อาจเป็ นสิ่งสุดท้ ายที่ท่านเขียน โปรดใช้ เทคนิคการเขียนที่ง่าย
ต่อการอ่านแบบสแกน และย่อยข้ อมูลให้ เข้ าใจง่าย โดยเนื ้อหาใจความ
โดยรวมไม่หลุดประเด็นไปจากหัวข้ อหลัก
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สรางความสัมพัน าน องทางส่อ

สือ่ ออนไลน์เป็ นเครื่ องมือส�าคั ในการเพิม่ จ�านวนการเข้ าถึงของผู้เข้ าชม
ใหม่ๆ ถ้ าที่ปรึกษาหรื อทีมงาน ไม่ได้ สร้ างสายสัมพันธ์กบั นักเขียน หรื อ
l ers ไว้ เลย มันคงน่าเสียดายมาก เพราะผู้เข้ าชมส่วนให ่จะอยาก
ติดต่อและพูดคุย สอบถามกับธุรกิจนันๆ
้ ที่เขาสนใจ

Tip : ติดตามนักเขียน ในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น F e

w tter ในกลุม่ ธุรกิจของท่าน เพื่อที่จะแบ่งปั นเนื ้อหา แสดงความคิดเห็น
เพื่อทราบทิศทางร่วมกันในอนาคต เวลาที่จะต้ องน�าเสนอข่าวสารร่วมกัน

น�าเสนอเนอ าทีค่ นเขา มตองการ

เชื่อมกับลูกค้ าคนส�าคั ได้ ง่ายดายผ่านเนื ้อหาที่ปรับแต่งเพื่อให้ ใช้ งาน
ง่าย ในทางข้ อมูล 1% ของลูกค้ าส่วนให ่จะซื ้อสินค้ าจาก r ที่
น�าเสนอเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกัน

Tip : ใส่ใจปั หาลูกค้ าเป็ นหัวข้ อส�าคั ในการท�าเนื ้อหาที่จะน�าเสนอ
ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาด เนื ้อหา และพั นารายงาน e
และ l ที่ให้ คณ
ุ ค่ากับลูกค้ าของท่าน

s คูม่ ือ

ใสใ การวิเคราะ ขอมลสถิติ

มันง่ายดายที่จะรู้วา่ ช่องทางสื่อออนไลน์ไหน ที่สร้ างจ�านวนคนเข้ าชมได้
มากมายผ่านเครื่ องมือสถิติ เช่น G le l t s เป็ นต้ น ซึง่ ข้ อมูล
เหล่านี ้ท่านไม่ควรทิ ้งมัน หากแต่จะช่วยท�าให้ โฟกัสการท�างานได้ มาก
ยิ่งขึ ้นในสื่อนันๆ
้

Tip : ติดตัง้ G le l t s ในเว็บไซต์ของคุณ เพือ่ ทีจ่ ะเช็คว่า กลยุทธ์
ทางการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางไหนที่ได้ ผลที่สดุ

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

เ คใ แนใ วา
คนอานอ เสมอ

งั ส่อสารถง

หากพูดถึงทุกวิธีท�าการตลาด
l r et ยังคงใช้ ได้ ผลอยูเ่ สมอ
เป็ นหนทางที่จะส่งเนื ้อหาไปถึงผู้อา่ นได้ โดยตรง เพื่อเปลี่ยนให้ เป็ นลูกค้ า
ที่จะซื ้อของจากท่าน และยิ่งท่านมี านสมาชิก
l st มากเท่าไหร่
ก็จะยิ่งประสบความส�าเร็ จในการเข้ าถึงมากขึ ้นเท่านัน้

Tip : โปรดใช้ เวลาและใส่ใจกับหัวข้ อใน

l ให้ มากหน่อย เพราะ
% ของผู้รับจะเปิ ด
l หลังจากที่เขาอ่านหัวข้ อแล้ วสนใจ เวลาที่
ท่านใช้ ไปกับการสร้ างสรรค์หวั ข้ อ
l จะช่วยการันตีถึงจ�านวนการ
เปิ ดอ่านได้ มากยิ่งขึ ้น

รับแตงเวบ ต

ใ ดีเ ่ี ม

เช็คให้ แน่ใจว่า e w r s บทเว็บไซต์ของท่าน เป็ นสิ่งที่คนอ่านก�าลัง
ค้ นหาอยูจ่ ริ งๆ ด้ วยเครื่ องมือวางแผนค�าหลัก e w r l er ls
ของ G le ใน w r s
หากในเว็บไซต์ของท่านไม่มีเนื ้อหา หรื อ e w r s ที่เกี่ยวข้ อง จะเป็ น
ไปได้ สงู ที่คนจะออกจากเว็บไซต์ของท่านทันที ส่งผลให้ อตั ราการออก
e r te ใน G le l t s สูงขึ ้น และการตอบสนองจาก
ผู้อา่ นจะลดน้ อยลงไป

Tip : หากธุรกิจของท่านมีคา� ค้นหา e w r s ทีห่ ลากหลาย โปรดอย่า

มองข้ ามค�าค้ นหาที่เป็ น าษาพูด เพราะค�าเหล่านี ้ผู้อ่านมักจะใช้ พิมพ์
ค�าค้ นหาใน G le ท่านสามารถใส่ค�า าษาพูดที่เข้ าใจง่ายในหน้ า
l ของท่านได้ ครับ
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น านท า ปน า ร การตลา

น ลน์

กำร ลำ ออน ลน หรอกำร ลำ บนอน อร น
ออ ร หรออำ ้ ว ำ
กำร ลำ ออน ลน
หรอกำร ลำ อ ลก รอนกส
ห ำยถ กำร �ำ นนก กรร ำ กำร ลำ
ย ้อน อร น นสอกลำ ล สออ ลก รอนกส ำ
ผส ผสำนกับว กำร ำ กำร ลำ กำร �ำ นนก กรร ำ
กำร ลำ อยำ ล ัวกับลูก ้ำหรอกล ำห ำย อบรรล
ห ำย อ อ กรอยำ ้ ร
นรำยล อย อ
กำร �ำกำร ลำ
รำยล อย ั อ น
นกำรสอสำรกับกล ำห ำย นลัก
ำ
นลัก กำรสอสำร บบ ำ
นรู บบกำร ลำ บบ ัว อ ัว
หรอ
ลูก ้ำหรอกล
รู บบสน ้ำ ล บรกำร ้ ำ วำ ้อ กำร อ
กำรกร ำย ยั กล ผู้บร
นก กรร นักกำร ลำ สำ ำรถสอสำร ยั วั
สำ ำรถ
้น น �ำ

ำ
ำห ำยสำ ำรถก�ำหน
นอ
ก ลก ลอ

อสอสำร ้ อบ สั ัน ้อยำ รว รว
้ ร ส ผล สำ ำรถวั ผล ้ ัน

วำ สั ัน กับก กรร กำร ลำ บบ ั
กำร ั สน นกำร อ ำก ้อ ูล ำวสำร ้รับ

30

วั

ดั เวลาเ นนักเขี นบลอค รับเ ิ บาง
ท่านสามารถเข้ าถึงคนอ่านได้ มากมายผ่านบล็อคของท่าน แต่ท่านก็
สามารถเพิ่มจ�านวนคนอ่านในบล็อคอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงได้ ผ่านการเป็ น
นักเขียนบล็อครับเชิ ซึง่ มีหลายๆ บล็อค ก็ยนิ ดีต้อนรับ G est l

Tip: การเขียน G est l

ควรเขียนในเนื ้อหาทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั
คนอ่านของเจ้ าของบล็อคเป็ นส�าคั เพือ่ ทีเ่ นื ้อหาทีเ่ ขียนนัน้ สอดคล้ อง
กับเนื ้อหาเดิมในบล็อคก่อนหน้ านี ้

เ คใ แนใ วา ขันตอนการท�างานทัง มด
รวมกันเ น น่งเดี ว และสอดคลองกันเ น
อ างดี

ทุกขันตอนสามารถท�
้
าส�าเร็ จได้ แต่ควรเช็คให้ แน่ใจว่าทุกขันตอนนั
้
น้
ท�างานสอดคล้ องกันเพื่อให้ ถงึ เป้าหมายหลัก G l ที่วางไว้ ของธุรกิจ
ของท่าน

Tip : ก่อนทีจ่ ะท�าการตลาดออนไลน์ ควรก�าหนดเป้าหมายไว้ เรียบร้ อย
แล้วว่าคืออะไร เช่น ต้องการเพิม่ จ�านวนคนเข้าเว็บไซต์ e ste r
เพิ่มยอดขาย 00% หรื อต้ องการจะโปรโมทสินค้ าตัวใหม่ โดยทุกๆ
ขันตอนควรพุ
้
ง่ ประเด็นไปทีเ่ ป้าหมายของท่าน

การลงมอท�า การตลาดออน ลน ะ ด ลลัพ
ทีว่ เิ

ถ้ าท่านต้ องการเงินในระยะสัน้ การจ้ างนักการตลาดออนไลน์เพือ่ เป็ นที่
ปรึกษา อาจจะช่วยให้ ทา่ นได้ ผลลัพธ์ทตี่ ้ องการได้ แต่ในธุรกิจขนาดเล็ก
S s การขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาด โดยการลงมือท�าด้ วยตัวเอง
จะท�าให้ เข้ าใจลึกซึ ้งมากยิง่ ขึ ้น อันส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการตลาดทีด่ ที สี่ ดุ
แบ่งเวลาที่ท่านมี เพื่อศึกษาขัน้ ตอนการท�าการตลาดออนไลน์ บ้าง
และเทคนิคทีเ่ ผยแพร่ในบทความนี ้ก็เป็ นส่วนหนึง่ ทีท่ า่ นสามารถทดลอง
เรียนรู้ และลงมือท�าได้ ทนั ที
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ิตตา ิม ระ น

eLogistics Summit 2017
คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อา� นวยการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ รบั เชิญร่วมเสวนาในหัวข้ อ “How e-Catalogue
can support Global alue Chain” ภายในงาน eLogistics Summit 201
งานอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่ อยกระดับการบริ หารจัดการระบบโลจิ สติกส์
ด้ วยดิจิทลั เทคโนโลยี ภายใต้ ความร่ วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (MDE) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
งานจัดขึ ้น ณ ห้ องวายุภกั ษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้ งวัฒนะ เมื่อวันที่ 22 พ ศจิกายน 2560 นอกจากนีท้ างสถาบัน ยังได้ ร่วม
ออกบูธประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรฐานสากล GS1 ให้ กบั ผู้เข้ าร่ วมงานซึง่ ได้ รับ
ความสนใจเป็ นอย่างดี

วย

กกำรคำ

S

สถาบัน รหัส สากล (GS1 Thailand) สภาอุต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย ได้ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ สถาบัน ในงาน
“Thailand e-Commerce Week 201 ” ที่จัดขึน้ เป็ นครัง้ ที่ 2
ภายใต้ แนวคิด “Online, Shall We GO... วิ่งให้ ทนั โอกาส เพราะ
ตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร” ภายในงานได้ จัดงานแสดงธุรกิ จ
อีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร โดยรวบรวมผู้ให้ บริ การธุรกิจส�าหรับ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ร้ านค้ าออนไลน์ทปี่ ระสบความส�าเร็จ การสัมมนา
ระดับนานาชาติโดยวิทยากรผู้เป็ นกูรูของวงการอีคอมเมิร์ซ จัดขึ ้น
ระหว่างวันที่ 24 – 26 พ ศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสริ ิ กิติ
และเมื่อวันที่ 25 พ ศจิกายน 2560 ทางสถาบัน ได้ มี
การจัดอบรมเชิงป ิบตั กิ าร (Workshop) ในหัวข้ อ “น�าธุรกิจท่าน
เข้ าสู่โลก e-Business อย่างเต็มรู ปแบบ” และ “ติดปี กการค้ า
Digital Marketing ด้ วย e-Catalogue Service” ณ ห้ อง Meeting
Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ ซึง่ งานในครัง้ นี ้จัดขึ ้นเพื่อ
รองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั และไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
รวมทังยั
้ งเป็ นการส่งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาอีคอมเมิร์ซของ
ประเทศ รวมถึงเพื่อด�าเนินการผลักดันภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับอีคอมเมิร์ซให้ มีความมัน่ คงและแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต
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งำนสมมนำแ ะก กรรม ค่ รก ก ำงคำ
แ ะรำนคำ ก
ี นำ ใ ่ อง ง ว สง ำ
ภำยใ ครงกำร นย์ ท ม น

ก
ี

เมื่อวันที่ 1 -20 ธันวาคม 2560 ทางสถาบันรหัสสากล สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ มีการจัดงานสัมมนาให้ ความรู้ เพื่อ
ยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับห้ างค้ าปลีก
และร้ านค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ ข องจั ง หวัด สงขลา ภายใต้ โ ครงการ
ศูนย์ดิจิทลั ชุมชน ( illage E-Commerce) ณ ห้ องเก้ าแสน โรงแรม
ลี การ์ เดนส์พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยภายในงานสัมมนามีหัวข้ อ
เรื่ องที่นา่ สนใจและเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ปู ระกอบการชุมชน อาทิ “ส่งเสริม
ธุรกิจให้ ก้าวไกล ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีบาร์ โค้ ด และ e-Catalogue
Service” โดย เจ้ าหน้ าที่วิชาการ สถาบันรหัสสากล “แนะน�าแนวทาง
จัดจ�าหน่ายสินค้ าในห้ าง ” โดย ผู้แทนจาก ห้ างค้ าปลีก และ ห้ างท้ องถิน่
ใน จ.สงขลา “พัฒนาตราสินค้ าและรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์” โดย นักวิชาการ
อุตสาหกรรม (ด้ านออกแบบผลิตภัณฑ์ ) ศูนย์ ส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ภาคที่ 11 เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ ยัง มี ก ารจัด กิ จ กรรมเจรจาธุ ร กิ จ กับ ห้ า งค้ า ปลี ก
ห้ างท้ องถิ่นของภาคใต้ ซึง่ มีผ้ ปู ระกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน SMEs
ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ผลิตสินค้ า รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป เข้ าร่ วม
กิจกรรมในครัง้ นี ้ด้ วย ซึง่ ผู้ประกอบการชุมชนแต่ละร้ านค้ าได้ น�าสินค้ า
มาแสดง ซึง่ สินค้ าส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าภูมปิ ั ญญาชุมชนท้ องถิน่ ทีส่ ามารถ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อการแข่งขันในตลาดได้ และได้ รับความสนใจ
จากทางห้ างค้ าปลีก ห้ างท้ องถิ่น ของภาคใต้ เป็ นอย่างดี

ก กรรม น่วยงำนก ร สสำก

ำร์ ค แ ะอำร์เอ อ ี ส

ำว

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 หน่วยงานกดรหัสสากลบาร์ โค้ ด
และอาร์ เอฟไอดี ได้ บรรยายแนะน�าบาร์ โค้ ดมาตรฐานสากล GS1
ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ บริ ษัท แสงอาทิด ดีวีลอปเม้ น ณ กรมมาตรฐาน
และวัดแทก กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สปป.ลาว
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า นรห

าก

มีก กรรม ี มำ ำก ำำ

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

T a a

FREE!! ส�ำรองทีน่ ง่

ว
่ น

สถาบัน ขอเ ิ ทานเขารวม งสัมมนาใน วั ขอ
สรางมลคาเพิม่ ใ กับสินคาและบรร ุ ั ดว การ
ใ เทค น ล ีบาร คดมาตร านสากล
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา
น
อง
อิมแพค เมองทอง านี
ัด ด สถาบันร ัสสากล

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ุ ปทิตตา
ทร

หลักสูตรการอบรม มกราคม – มีนาคม 2561

เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการที่ขึ ้นทะเบียนบาร์ โค้ ด สามารถน�าหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดต่างๆ ของการสร้ างและการน�าบาร์ โค้ ดไปใช้ อย่างถูกต้ อง เป็ น
ไปตามมาตรฐาน ทางสถาบัน จึงก�าหนดให้ สมาชิกรายใหม่ทกุ ราย ต้ องผ่านการอบรม ความรู้เบื ้องต้ นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้ าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมตั เิ ป็ นสมาชิก

ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมตางๆ ในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 ดังนี้
หลักสูตร

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

เนื้อหาหลักสูตร

าร์ โ าตร านระ
โ ร รา ล าย าร์ โ
ิท ิประโยชน์ า ร

การประยุกต์ ช าตร าน
ากล
นระ
ลาย ชน

วันที่จัด

าร์ โ

าตร าน
การกา น ล
าชิก า น

าตร าน

การ ช าน าร์ โ
ลกการ การ

ายประ าตว นิ า

กรา
กุ า น ์
นา
กุ า น ์

าตร าน
ลาย ชน

อัตราคาอบรม

าชิก
ุ ลทว ป

ร

าชิก
ุ ลทว ป

ร

าท

าท

ตน
มาชิกเกา มั รเกิน หากต การเ าร ม รมเ
น จ ามาร า น์ หล รา ละเ ละ าร นั

า ชจา านละ
า
thailan or
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BIZ BREAKTHROUGH
ท วา โ ย รันย ั น ั
ทา

ำนน

รับ นค่
ึ าแรง
นนก�ำ ง อในภำวะ
ื
เมื่อต้ นเดือนมกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมการ
ค่ า จ้ า งประกาศปรั บ เพิ่ ม อัต ราค่ า จ้ า งแรงงาน
ขันต�
้ ่าทัว่ ประเทศ ตังแต่
้
บาทถึง บาท โดย
แบ่งแยกออกเป็ น กลุ่มจังหวัด การปรับเพิ่ม
ค่าจ้ างดังกล่าวมี ผลท� าให้ ค่าแรงขัน้ ต�่ าเพิ่มขึน้
ทัว่ ประเทศโดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 31 บาทต่อวัน
และการปรับขึ ้นดังกล่าวให้ มีผลบังคับใช้ ในวันที่
1 เมษายน 01 นี ้
การปรั บ ขึน้ ค่ า จ้ า งในครั ง้ นี เ้ ฉลี่ ย แล้ ว เป็ นการ
ปรั บ ขึ น้ ประมาณ 3% และเป็ นการปรั บ ขึ น้ ที่
มากกว่าประมาณการเงินเฟ้อที่ 1 1% จึงเป็ นการ
ปรั บขึน้ ค่าแรงที่ จะมี ผลต่อการเพิ่ม านรายได้
ของค่าจ้ างจริ งๆ โดยกลุ่มจังหวัดที่จะมีค่าจ้ าง
ขันต�
้ ่าสูงที่สดุ ได้ แก่ เู ก็ต ชลบุรี และระยอง โดย
มีรายได้ ที่ 330 บาทต่อวัน ขณะที่กลุม่ จังหวัดที่
ค่าจ้ างขันต�
้ ่าน้ อยที่สดุ ได้ แก่ ยะลา ปั ตตานี และ
นราธิวาส ขยับมาอยู่ที่ 30 บาทต่อวัน ส�าหรับ
กรุงเทพ และปริ มณ ล จะถูกปรับอัตราค่าจ้ าง
ขันต�
้ ่าไปอยูท่ ี่ 3 บาทต่อวัน ทังนี
้ ้ จะมีแรงงาน
ทังสิ
้ ้นประมาณ 1 % ของจ�านวนแรงงานทังหมด
้
ที่จะได้ รับการปรับขึ ้นค่าจ้ างขันต�
้ ่าในครัง้ นี ้
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การปรั บ ขึ น้ ค่ า จ้ างขัน้ ต�่ า ในครั ง้ นี ้ เป็ นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกับ ประเทศใน ูมิ าคอาเซี ย นที่
ส่วนให ่อยู่ในช่วงของการปรับขึ ้นค่าจ้ างขันต�
้ ่า
เช่นกัน โดยฟิ ลปิ ปิ นส์มกี ารประกาศขึ ้นค่าจ้ างขันต�
้ า่
เมื่ อ เดื อ นตุล าคม 01 เฉลี่ ย % ขณะที่
เวี ย ดนามและกัม พูช ามี ก ารปรั บ ค่า จ้ า งขัน้ ต�่ า
ต่อเนื่องทุกปี ประมาณ % และ % และยังมี
อีกหลายประเทศที่มีแผนปรับขึ ้นค่าจ้ างขันต�
้ ่าใน
ปี นี ้เช่นกัน
อย่างไรก็ ตาม อีไอซีมองว่าการปรั บขึน้ ค่าจ้ าง
ขัน้ ต�่าอาจไม่ช่วยกระตุ้นก�าลังซือ้ ของครั วเรื อน
ถ้ าการจ้ างงานยังซบเซา แม้ การปรับขึน้ ในครัง้
นี ้จะท�าให้ ค่าจ้ างที่แท้ จริ งปรับเพิ่มขึ ้นซึง่ สะท้ อน
ถึงแนวโน้ มก�าลังซื ้อระดับ านรากที่น่าจะได้ รับ
ประโยชน์ โดยตรง อย่างไรก็ตาม ก� าลังซือ้ ของ
คนกลุม่ นี ้ยังมีความเสี่ยงจากส าวะการจ้ างงาน
ที่ ซ บเซา โดยในปี 01 แม้ ค่ า จ้ า งขัน้ ต�่ า จะ
ถูกปรับเพิ่มขึ ้นราว % แต่จ�านวนการจ้ างงาน
แรงงานกลุม่ นี ้กลับลดลง % โดยเฉพาะในกลุม่
แรงงานที่ท�างานล่วงเวลาและรายได้ เฉลี่ยต่อวัน
ลดลง ท�าให้ ก�าลังซื ้อใน าพรวมไม่ได้ เพิม่ ขึ ้นตาม

ำ

เ ำ

การปรับเพิ่มของค่าจ้ าง การขึ ้นค่าจ้ างในช่วงที่
ความต้ องการแรงงานลดลงถื อเป็ นความเสี่ยง
เพิ่มเติมต่อตลาดแรงงานที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัว
ส� า หรั บ ด้ า นต้ น ทุน แรงงานของไทยจะเพิ่ ม ขึน้
แต่ในอัตราที่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้ าน แม้ ว่า
การปรับขึน้ ค่าจ้ างขัน้ ต�่าจะส่งผลให้ ต้นทุนด้ าน
แรงงานไทยให้ สูงขึน้ แต่เมื่อเทียบกับการปรั บ
เพิ่มค่าจ้ างของประเทศใน ูมิ าคอาเซียนแล้ ว
ถือว่าไม่ได้ เพิ่มขึน้ มาก ในทางกลับกันช่องว่าง
ระหว่างค่าจ้ างขัน้ ต�่าของไทยกับประเทศเพื่อน
บ้ า นมี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากการ
ที่ ป ระเทศต่า งๆ มี น โยบายการปรั บ ขึน้ ค่า จ้ า ง
แรงงานในอัต ราที่ สูง กว่ า ดัง นัน้ ต้ น ทุน ด้ า น
แรงงานของไทยที่ เ พิ่ ม ขึน้ ในครั ง้ นี จ้ ะไม่ ส่ง ผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันมากนัก อย่างไร
ก็ตาม ค่าจ้ างขันต�
้ ่าของแรงงานไทยในปั จจุบนั ยัง
คงสูงสุดใน มู ิ าคที่ประมาณ
10 ดอลลาร์
สหรั ต่ อ วัน หลัง การปรั บ ขึ น้ ตามมาด้ ว ย
ฟิ ลิปปิ นส์และมาเลเซีย ที่ และ
ดอลลาร์
สหรั ต่อวัน
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Health me
ท วา โ ย
ทา

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

รำ ำ ร
อ
BESTERLIFE

ดูแลดวงตาอย่างไร
ในยคสมารต นครอง ลก

เมือ่ สมาร์ตโฟน ได้กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวติ ปัจจุบนั สมาร์ต โฟน
ถูกนับเป็ นปั จจัย ไปเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ หากวันใดที่ไม่ได้ พก
มันติดตัว รู้สกึ ได้ เลยว่าวันนันจะไม่
้
สามารถท�างานและใช้ ชีวติ
ได้ อย่างราบรื่ น เพราะทุกวันนีส้ มาร์ ตโฟนไม่ได้ มีประโยชน์
เพี ยงแค่ใช้ เป็ นเครื่ องมื อสื่อสารอีกต่อไป แต่มันจะเป็ นทัง้
เครื่ องมือการสื่อสาร การท�าธุรกิจ และการท�าธุรกรรมทางการ
เงิน โอนเงินจ่ายเงิน ใช้ ซื ้อสินค้ าต่างๆ อีกมากมาย รวมถึงการ
อัพเดทสถานะบนโลกโซเชียล ทังไลน์
้
เฟสบุค แอพพลิเคชัน่
ต่างๆ และการท�าธุรกิจขายสินค้ าในออนไลน์
เมื่ อ ความเพลิ ด เพลิ น จากการใช้ ส มาร์ ต โฟน จนลื ม ไปว่า
อวัยวะร่ างกายที่ส�าคั ที่ต้องท�างานหนักมากนัน่ คือ ดวงตา
ยังดีที่เรายังคงไม่พบกับความทุกข์จากการมองไม่เห็น เพราะ
ทุกวันนีย้ งั คงสามารถมองโลกแห่งความเป็ นจริ งได้ โดยไม่
จ�าเป็ นต้ องใช้ จินตนาการเหมือนกับคนพิการทางสายตาทัว่ ไป
ดังนันควรดู
้
แลดวงตาอย่างไร ถึงจะสามารถถนอมดวงตาที่
สดใสให้ อยู่กบั เราได้ นานๆ ด้ วยเทคนิคการถนอมสายตาใน
การใช้ สมาร์ ตโฟน มีดงั นี ้
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4

ก็เป็ นได้ ดังนันควรพั
้
กสายตาทุกๆ 1 ถึง 30 นาที
โดยการมองระยะไกลหรื อการหลับตานิ่งสักพัก

1

1 ไม่ควรใช้ สมาร์ ตโฟนในที่มืด เพราะจะท�าให้
ความเข้ มแสงไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ซึ่ง
จะท� า ให้ ดวงตาเราต้ องท� า งานหนั ก มากขึ น้
เพราะแสงสีฟ้าจากสมาร์ ตโฟน อาจจะท�าลาย
ดวงตาท� าให้ ก ลายเป็ นโรคจอประสาทเสื่ อ มก็
เป็ นไปได้

2

อย่าใช้ สายตากับสมาร์ ตโฟนเป็ นเวลานานมาก
จนเกินไป ควรมีการกะพริ บสายตาบ่อยๆ อาจจะ
ต้ องมองสิง่ อืน่ ๆ ทีอ่ ยูร่ อบข้ างทุกๆ 10 นาที แล้ ว
ค่อยกลับมามองที่สมาร์ ตโฟนอีกครั ง้ การมอง
ที่สมาร์ ตโฟนมากจนเกินไป จะท�าให้ เกิดแรงดัน
เส้ นเลือดที่ไปหล่อเลี ้ยงรอบดวงตาสูงขึ ้น จนถึง
ขัน้ เส้ นเลือ ดแตกกลายเป็ นตาแดง ตาอักเสบ
หากเป็ นเช่นนันควรรี
้
บไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อ
ท�าการรักษาแล้ วกลับมาเปลี่ยนพ ติกรรมใหม่

3

3 อย่าเพ่งสายตามากจนเกินไป ควรปรับขนาด
ตัวอักษรให้ สามารถมองได้ อย่างสบายสายตา
และควรวางระยะห่างของสมาร์ ตโฟนจากดวงตา
30 ถึง เซนติเมตร หรื อประมาณ 1 ไม้ บรรทัด
โดยประมาณ อย่าใช้ สมาร์ ตโฟนในขณะที่เรา
เคลื่อนที่ หรื อนั่งบนรถ เพราะจะท� าให้ เราต้ อง
ใช้ สายตามากกว่าปกติ เพราะตัวหนังสือที่สนั่
สะเทือน จะท�าให้ ต้องเพ่งสายตามากเป็ นพิเศษ
ซึง่ อาจจะกลายเป็ นสาเหตุของการปวดกระบอกตา
เส้ นประสาทตาถูกท�าลายจนเกิดอาการพร่ ามัว
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ปรั บระดับแสงโดยรอบให้ เหมาะสม เพราะ
แสงโดยรอบให้ มี ค วามสมดุล จะช่ ว ยลดการ
ท�างานของดวงตา ส�าหรับคนที่มีความผิดปกติ
ทางสายตา ควรใช้ สมาร์ ตโฟนให้ น้อยลงหรื อไม่
ก็หาวิธีอย่างอื่นเสริ ม เช่น การสวมแว่น เพื่อปรับ
ปริ มาณแสงสีฟ้า การใช้ น�า้ ตาเที ยมช่วยเพิ่ ม
ปริ มาณความชุ่มชื ้นของดวงตาส�าหรับคนที่มีน� ้า
หล่อเลี ้ยงดวงตาน้ อย

การมองที่สมาร์ตโฟน
มากจนเกินไป จะท�าให้
เกิดแรงดันเส้นเลือดที่
ไปหล่อเลีย
้ งรอบดวงตา
สูงขึน
้

5

ควรมีการบ�ารุงรักษาดวงตา ด้ วยการท�าให้ เกิด
ความชุม่ ชื ้นรอบบริ เวณขอบตา เช่น การประกบ
ด้ วยแตงกวาหัน่ เป็ นชิ ้นบางๆ เพื่อท�าให้ ผิวหนัง
รอบบริ เวณดวงตามีความยืดหยุน่ มากยิ่งขึ ้น จะ
ช่วยท�าให้ การตอบสนองของดวงตาท�าได้ ดีขึ ้น

6

ควรมี การบริ หารกล้ ามเนื อ้ ล้ อมรอบดวงตา
ด้ วยการกลอกสายตาไปมา ขึน้ ลง ซ้ าย ขวา
เป็ นเวลาประมาณ 10 นาทีตอ่ วัน จะช่วยสร้ าง
กล้ ามเนือ้ บริ เวณดวงตาให้ มีความแข็งแรงและ
ยืดหยุน่ มากยิ่งขึ ้น

7

ควรให้ อาหารเสริมส�าหรับดวงตาอย่างเพียงพอ
โดยเฉพาะวิตามินต่างๆ เช่น วิตามินเอ ll e
การรับประทานอาหารให้ ครบ หมู่ อย่างเพียงพอ
จะช่วยรักษาสมดุล ระบบต่างๆ รวมทัง้ อร์ โมน
ที่ ม าหล่ อ เลี ย้ งรอบดวงตา ผ่ า นระบบการ
หมุนเวียนของเลือด

8

การดูแลตนเองให้ มคี วามแข็งแรงอยูเ่ สมอ ด้ วย
การออกก�าลังกายอยูเ่ ป็ นประจ�า ครัง้ ละประมาณ
30 นาที อย่างน้ อย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จะช่วยลด
อัตราการเกิดโรคเสื่อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ดวงตา เช่น การเกิดโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง
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Kitchen Of The World
ท วา โ ย รัน ์ ั น์ ตั ณานน ์
ท า SCB EIC

TRAVEL TECH อกาส อง รุ กิจ ย
น

ก�ำลั น ับ ำ ำก ัว ลก ั น วำ ส�ำ ร อ รก
ล อ กำรร น ล นหน น อกำส ส�ำหรับ รก อ ย นหน น อ
อ ยวส�ำ ั อ อ ย

คุณภาพบริ การสูง และมีความสวยงามที่สะท้ อน
เสน่ห์ท้องถิ่ น ควบคู่กับการเสนอกิ จกรรมที่น่า
สนใจ เช่น การนัง่ รถไฟ Eastern and Oriental
Express ทีต่ ดิ อันดับขบวนรถไฟทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก 25
อันดับแรก การนัง่ เรื อยอร์ ช หรื อล่องเรื อ (cruise)
ใน ั่ งอันดามัน และอ่าวไทย รวมถึงการน�าเสนอ
อาหารไทยในรูปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์

ประ ทตา รป

ปน
การ ริการ

1) บริ ก ารค้ นหาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และช่ ว ย
วางแผนในการท่องเที่ยว
2) บริ การค้ นหาและจองตัวเครื่ องบินและที่พกั
3) บริ การจองตัวท� ากิ จกรรม เช่น สวนสนุก
กิจกรรมการแสดง และการเดินทางที่ไม่ใช่
เครื่ องบิน
4) บริ การโซเชียลเน็ตเวิร์กด้ านการท่องเที่ยว
โดยเ พาะ
5) บริ การด้ านการท่องเที่ยวอื่นๆ
ที่ผา่ นมา Travel Tech มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สะท้ อนจากมูลค่าเงินลงทุนที่ได้ รับจากนักลงทุน
ทัว่ โลก โดยข้ อมูลจาก CB Insight พบว่าในช่วงปี
2013-201 เงินลงทุนในสตาร์ ทอัพกลุม่ ดังกล่าว
เพิ่มขึ ้นราว 53 ต่อปี จาก 0 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ เป็ น 3, 20 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ นอกจาก
นี ้ การน�าบริ ษัทเข้ าตลาดหลักทรัพย์ หรื อถูกซื ้อ
กิจการ (M&A) ก็เพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จาก
11 ดีล ในปี 2013 เพิ่มขึ ้นเป็ น 20 ดีล ในช่วง
เดือนแรกของปี 201

38

ส�าหรับTravel Tech Startup ของไทยยังมีลทู่ าง
การเติ บ โต แต่ ต้ อ งเลื อ กเจาะกลุ่ม ลูก ค้ า แบบ
mass tourism อาจสร้ างผลตอบแทนที่น้อยกว่า
ลูกค้ าแบบ luxury travel ที่ให้ ความส�าคัญกับ
การใช้ จ่ า ยเพื่ อ ซื อ้ ประสบการณ์ ก ารท่อ งเที่ ย ว
ทีเ่ หนือกว่า luxury travel เป็ นเทรนด์การท่องเทีย่ ว
ทีน่ า่ จับตามองด้ วยมูลค่าการเติบโตและค่าใช้ จา่ ย
ต่อหัวที่สงู กว่า mass tourism รวมถึงแนวโน้ ม
ความนิยมใช้ จา่ ยเพื่อซื ้อประสบการณ์ที่เติบโตสูง
กว่าการซื ้อสินค้ าหรูหราเกือบ 2 เท่า
ปั จจุบนั นักท่องเที่ยวยุโรปและอเมริ กาเป็ นตลาด
หลักของ luxury travel ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวจาก
จีนและอินเดียจะเป็ นกลุม่ ทีเ่ ติบโตสูงและน่าจับตา
มอง นอกจากนี ้นักท่องเที่ยวกลุม่ bluxury ซึง่ เป็ น
นักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่ชอบท่องเที่ยวแบบหรูหรา
ก็เป็ นลูกค้ าอีกกลุม่ หนึง่ ที่นา่ สนใจเช่นกัน

อีไอซีมอง Startup ไทยมีโอกาสเติบโตในธุรกิจ
TravelTech Startup โดยเ พาะอย่างยิ่งในกลุม่
luxury travel โดยมุง่ เน้ นพัฒนาแพลตฟอร์ ม OTA
ที่ให้ บริการออกแบบแพ็กเกจการท่องเที่ยวเ พาะ
บุคคล (personalized vacations) แบบ exclusive
เพื่ อสร้ างประสบการณ์ การท่องเที่ ยวสุดพิเศษ
ยกตัว อย่ า ง แพ็ ก เกจการท่ อ งเที่ ย วที่ น� า เสนอ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับศิลปะ วัฒนธรรมทีน่ กั ท่องเที่ยว
มี ส่ว นร่ ว ม อาทิ การจ� า ลองการทอผ้ า ไทยซึ่ง
นักท่องเทีย่ วสามารถน�าผลงานของตนกลับไปเป็ น
ที่ระลึกได้ หรื อแพ็กเกจ wellness tourism ที่มีการ
ผสมผสานวัฒนธรรมไทยร่วมด้ วย เช่น สปาที่ใช้
สมุนไพรท้ องถิ่น ร่ วมกับการนวดเพื่อผ่อนคลาย
แบบตอกเส้ นซึ่งเป็ นภูมิปัญญาพืน้ บ้ านล้ านนา
เพื่อช่วยบรรเทาอาการออฟฟิ ศซินโดรม เป็ นต้ น
ธุรกิจโรงแรมมีโอกาสต่อยอดธุรกิจโดยการลงทุน
ใน Luxury Travel Tech Startup เพื่อตอบโจทย์
ลูกค้ าระดับบนมากขึ ้น ด้ วยการร่วมมือกับ Travel
Tech Startup ทีม่ คี วามช�านาญด้ านการออกแบบ
ทริ ปเพื่อเสนอประสบการณ์ทอ่ งเที่ยวแบบหรูหรา
และสร้ างเอกลักษณ์ ให้ กับโรงแรมอีกด้ านหนึ่ง
นอกจากนี ้ ยังสามารถเจาะตลาดนักท่องเที่ยว
กลุม่ bluxury ซึง่ เป็ นนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่ชอบ
ท่องเที่ยวแบบหรูหรามีก�าลังซื ้อสูงแต่ไม่มีเวลาใน
การออกแบบการท่องเที่ยวด้ วยตัวเอง

ส�าหรับ Travel Tech ของไทยนัน้ อีไอซีมองว่า
Travel Tech Startup ไทยควรสร้ างธุรกิจทีเ่ น้ นการ
ออกแบบกิจกรรมเพือ่ ตอบสนองกับความต้ องการ
ของลูก ค้ า แต่ล ะราย การเลื อ กสรรโรงแรมที่ มี
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ท วา โ ย รเม พ ิ า
ท า https://www.enterpriseitpro.net/5-app-virus-free

แอพพลิเค ั่น

ดานความ ลอด ั บนมอถอ
กลับมาพบกันอีกกับบทความดานความ ลอด ั ทางสารสนเท
รอที่เรี กกันวา อที นั่นแ ละครับ มาครังนีขอตามกระแส
มอถอกัน ะ นอ
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ครัน้ เมื่อปลายปี 0 ค่ายมือถือยักษ์ ให ่ตา่ งขน
สมาร์ ตโฟนเรื อธงออกมาให้ เลือกกันมากมาย ยิ่ง
ท�าให้ เราต่างเห็นถึงตลาดที่เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ของอุปกรณ์ไอทีประเ ทโทรศัพท์สว่ นบุคคล ซึง่ ถูก
น�ามาใช้ งานในด้ านต่างๆ อาทิ สือ่ สาร สังคมออนไลน์
ข้ อความ อีเมล์ และ ทีส่ า� คั คือ ธุรกรรมด้ านการเงิน

ขึน้ ไม่ว่าจะทัง้ ธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น
หรื อ จ� านวนผู้ใช้ ที่เพิ่ มมากขึน้ กลับสวนทางกับ
จ�านวนผู้ใช้ ที่ให้ ความส�าคั กับความปลอด ยั ไม่
ว่าจะเป็ นการจัดเก็บข้ อมูลส�าคั การก�าหนดรหัส
ผ่าน การจัดเก็บข้ อมูลบัตรเครดิต รวมถึงการจัด
เก็บข้ อมูลต่างๆ

ปั จจุบนั ธนาคารหรื อผู้ให้ บริ การด้ านการเงินต่างๆ
ให้ ความส�าคั กับการท�าธุรกรรมการเงินผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์มากขึ ้น แต่กระนันตั
้ วเลขที่เติบโต

ปั จ จุ บัน ผู้ใ ช้ ง านสมาร์ ต โฟนยัง คงตัง้ ค� า ถามถึ ง
ความจ� าเป็ นส�าหรั บการติดตัง้ แอพพลิเคชั่นด้ าน
ความปลอด ยั บนสมาร์ ตโฟน ขณะที่ผ้ เู ชี่ยวชา
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ด้ านความปลอด ยั นันให้
้ ความเห็นว่า มีความ
จ�าเป็ นอย่างยิ่ง
วัน นี ผ้ มจึ ง ขอเสนอ แอพพลิ เ คชั่น ด้ า นความ
ปลอด ยั ทัง้ ั่ ง r และ S อันดับแอพ
แอนติไวรัสน่าสนใจ ที่เปิ ดให้ โหลดมาใช้ ได้ ฟรี
ไม่มีค่าใช้ จ่าย ทัง้ ั่ งของแอนดรอยด์และ S
ดังต่อไปนี ้
ส ยอ แอพแอน วรส รี
ง
สุดยอดแอพยอดนิยมอันดับหนึ่งที่มีผ้ ูใช้ โหลด
มากถึงร้ อยล้ านครัง้ ด้ วยศักย าพในการป้องกัน
ไวรัสและมัลแวร์ อย่างทรงพลัง พร้ อมฟี เจอร์ ท่ี
สแกนทุกสิง่ ที่ขวางหน้ าบนอุปกรณ์

ให้ การปกป้องแบบเรี ยลไทม์ สแกนอุปกรณ์
ปกป้องความเป็ นส่วนตัว และฟี เจอร์ อ่ืนๆ อีก
มากมาย

40

ช่วยสแกนและก�าจัดไวรัสได้ อย่างง่ายดาย ถือ
เป็ นแอพหนึ่งที่ให้ การปกป้องแบบเรี ยลไทม์ได้
อย่างแท้ จริง แม้ จะไม่ได้ รบั ความนิยมสู้แอพเจ้ าอืน่

ช่วยค้ นหาไอโฟนเมื่อสู หาย แบ็คอัพและกู้คืน
รายชื่อผู้ติดต่อ รวมทังฟี
้ เจอร์ ช่ือดัง S re
ส่งเสียงเตือนเมื่ออุปกรณ์สู หาย

ได้ รั บ อัน ดับ สูง มากจากการทดสอบโดย
S ติดต่อกันมาหลายปี รวมทังใช้
้ งานได้ งา่ ย
และเสถียรสูง

แอพนี ้ช่วยปกป้องคุณในการท่องเว็บตลอดเวลา
ด้ วยการแจ้ งเตือนเมื่อคุณเข้ าถึงเว็บอันตราย
รวมทังส�
้ ารองข้ อมูลรายชื่อผู้ติดต่อเหมือนแอพ
อื่นๆ ด้ วย

ด้ วยขนาดที่เล็กกะทัดรัดไม่เปลืองเมม จึงได้ รับ
ความนิยมเป็ นจ�านวนมากโดยเฉพาะอุปกรณ์รุ่น
เก่า โดยเน้ นเรื่ องแอนติสปายแวร์ แอนติมลั แวร์
และแอนติไวรัส
ส ยอ แอพแอน วรส รี
ง S
เด่นเรื่องฟี เจอร์ในการล็อก าพและวิดโี อ แบ็คอัพ
รายชื่ อ ผู้ติดต่อ ติดตามเมื่ อ อุป กรณ์ สู หาย
เป็ นต้ น

ถือเป็ นแอนติไวรัสฟรี ชื่อดังเจ้ าแรกๆ ที่ลงมาบุก
ตลาดบนอุปกรณ์ S ซึง่ มีฟีเจอร์ วีพีเอ็นที่ช่วย
ปกป้องการท่องเว็บผ่านไวไฟฟรี ายนอกด้ วย
ได้ รับการโหวตจากผู้ใช้ จ�านวนมากที่นอกจาก
คอยแบ็คอัพและรักษาความปลอด ยั ของข้ อมูล
ส่วนตัวแล้ ว ยังปกป้องผู้ใช้ จากไวไฟอันตราย
ได้ ด้วย
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การสร้ างธุร กิ จ ให้ เ ติ บ โต ไม่ไ ด้ มี เ พี ย งแค่ก าร
สร้ างยอดขาย หรื อการท�าการตลาดเท่านัน้ การ
จัดการข้ อมูลทางธุรกิจนับเป็ นความท้ าทายอย่าง
มากที่จะพาธุรกิจของคุณก้ าวไปสู่เป้าหมายที่
ต้ องการได้ แต่ความท้ าทายมากกว่านันคื
้ อการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้ อมูลที่มี
รู ปแบบข้ อมูลที่แตกต่างกัน ท�าให้ จ�านวนข้ อมูล
นันมี
้ จ�านวนมาก วิเคราะห์ยาก ต้ องใช้ เวลาและ
ก�าลังคน จนเป็ นปั ญหาที่นา่ ปวดหัวของผู้บริ หาร
แต่หากในธุรกิจ มีเครื่ องมือการจัดหมวดหมู่ ที่
ช่วยวิเคราะห์ ข้อมูลการซือ้ ขายให้ สะดวกและ
ง่า ยขึน้ แถมยัง เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน กับ ทุก
หน่วยงาน คุณพร้ อมหรื อยัง ที่จะมาเริ่ มต้ น
สร้ างมาตรฐานให้ ธุรกิจของคุณ ด้ วยรหัสข้ อมูล
สินค้ าที่เป็ นมาตรฐานสากลอย่างรหัส UNSPSC

ที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล ตัวเลขที่ช่วย
ท�าหน้ าที่แบ่งหมวดหมู่สินค้ า เมื่อน�าไปก�าหนด
กับสินค้ าในธุรกิจ คุณก็สามารถจัดหมวดหมูไ่ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ ว เป็ นมาตรฐานเดียวกันกับ
หน่วยงานอืน่ ทุกการค้ นหาข้ อมูลสินค้ า สามารถ
ท�าได้ งา่ ยๆ เพียงป้อนชือ่ สินค้ า สินค้ าทีค่ ณ
ุ ค้ นหา
จะโชว์ขึ ้นมาเป็ นหมวดหมูท่ นั ที
นอกจากนี ร้ หั ส UNSPSC ยั ง ถู ก น� า ไปใช้
ประโยชน์ ขึ น้ อี ก ขั น้ ด้ วยการพั ฒ นาระบบ
e-Catalogue Service ส� า หรั บ ผู้ ประกอบ
การ ตัดปั ญหาซ�า้ ซากวุ่นวายเรื่ องการจัดการ
ข้ อมูลสินค้ ากับคู่ค้าแต่ละราย จากเดิมที่ปกติ
คู่ค้าแต่ละบริ ษัทหรื อองค์กร จะต้ องมีการแลก
เปลี่ ย นข้ อ มูล สิน ค้ า ในรู ป แบบไฟล์ ที่ แ ตกต่า ง
กัน ระบบ e-Catalogue Service มีฟังก์ชนั่ การ

บันทึกข้ อมูลตามหมวดหมู่ UNSPSC และสร้ าง
แค็ตตาล็อกสินค้ า ที่ช่วยในการเชื่อมโยงข้ อมูล
ให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และลดการเสียโอกาส
ทางธุรกิจ ด้ วยการสร้ างแค็ตตาล็อกสินค้ าเพียง
ครัง้ เดียว แต่สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของคู่ค้าได้ ทุกราย หมดปั ญหาท�างานซ� ้าซ้ อน
ลดความยุ่งยาก รวมถึงปริ มาณงานในการจัด
ท�าข้ อมูล ลดโอกาสเกิดความผิดพลาด ส่งผลดี
โดยตรงต่อต้ นทุน และสามารถน�าข้ อมูลการขาย
ไปวิเคราะห์เพือ่ วางแผนการด�าเนินงานของธุรกิจ
ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
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UNSPSC (United Nations Standard Products
and Service Code) เป็ นรหัสระบุหมวดหมูส่ นิ ค้ า
และบริ การที่มีการใช้ งานกันอย่างแพร่ หลายทัง้
ในภาครัฐและเอกชน

ทา ยา ร

นิ า กปล ปล นิ า

ในปั จจุ บั น มี เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เกิ ด ขึ น้
มากมาย ท�าให้ การผลิตสินค้ าลอกเลียนแบบนัน้
สามารถท�าได้ งา่ ยและแนบเนียนมากขึ ้น ปลอม
สินค้ า เครื่ องหมายการค้ า ลักลอบใช้ หมายเลข
บาร์ โ ค้ ด จนบางครั ง้ เราไม่ ส ามารถแยกได้
เลยว่าสินค้ าใดเป็ นของจริ ง สินค้ าใดเป็ นของ
ปลอมกันแน่ และคงป ิเสธไม่ได้ ว่าปั ญหาการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของสินค้ าปลอมเป็ น
ผลร้ ายและสร้ างความเสี ย หายต่อ ผู้ป ระกอบ
การ เจ้ าของสินค้ า ไปจนถึงภาพรวมเศรษฐกิจ
ของประเทศ ยอดขายลดลง หรื อไม่สามารถไป
ขายในสถานที่แห่งนัน้ เนื่องจาก สินค้ าปลอมได้
ถูกน�าไปขายก่อนแล้ ว อีกทังของปลอม
้
มักจะมี
ราคาถูกกว่า คุณภาพด้ อยกว่า ท�าให้ มีผลกระ
ทบกับสินค้ าจริ งมากมาย
ระบบที่ นิ ย มน� า มาใช้ ป้ องกัน การปลอมแปลง
สินค้ าในปั จจุบนั มีมากมายหลายระบบ อาจ
เป็ นสติกเกอร์ ที่มีการพิมพ์ภาพซ้ อนกันหลายชัน้
ด้ วยเทคนิคพิเศษ ท�าให้ มีลกั ษณะเป็ นสามมิตซิ งึ่
สามารถน�าไปติดบนผลิตภัณฑ์หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์
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เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคทราบว่าเป็ นสินค้ าแท้ หรื อระบบ
R Code ควบคู่ไปด้ วย ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่
แพร่หลายในปั จจุบนั
สถาบันรหัสสากล ได้ รับการร้ องเรี ยนในเรื่ อง
การปลอมแปลงสิ น ค้ า ตราสัญ ลัก ษณ์ และ
ลั ก ลอบใช้ หมายเลขบาร์ โค้ ดโดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานที่ ท� า หน้ าที่ เ ป็ นนาย
ทะเบียนบาร์ โค้ ดระบบมาตรฐานสากล ซึง่ กรณี
ดังกล่าว ผู้ทา� การลักลอบหรือปลอมแปลงจะต้ อง
ถูกด�าเนินคดีจนถึงที่สดุ
ดังนันเพื
้ อ่ ปกป้องสิทธิในความเป็ นเจ้ าของสินค้ า
ที่แท้ จริ ง ผู้ประกอบการควรด�าเนินการ เพื่อการ
คุ้มครองสิทธิทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้ประกอบ
การ ผู้ผลิต ผู้จา� หน่ายสินค้ า หรือผู้ให้ บริการต่างๆ
ที่ใช้ แบรนด์ หรื อตราสัญลักษณ์ กับสินค้ าหรื อ
บริ การของตน เจ้ าของสินค้ าจะต้ องด�าเนินการ
จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า ลิขสิทธิและสิทธิ
บัตร เพื่อให้ ท่านได้ สิทธิประโยชน์ค้ มุ ครองตาม
ก หมาย อีกทังป
้ ้ องกันผู้อนื่ ลอกเลียนหรือปลอม
แปลง จนอาจก่อให้ เกิดความเสียหายทางธุรกิจ
ควรด�าเนินการดังนี ้
1. จดลิข สิท ธิ ต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ สิน ค้ า และ
ตราสินค้ า (โลโก้ ) ให้ ได้ รับการรับรองอย่าง
ถูกต้ อง

2. สมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล เพื่อได้ สทิ ธิ
ในการใช้ เลขหมายมาตรฐานระบบสากล
อย่างถูกต้ อง
3. ส�ารวจตลาดอย่างสม�่าเสมอ สังเกตความ
ผิดปกติของยอดขาย จ�านวนลูกค้ า
4. เมื่ อ พบว่ า มี ผ้ ู ปลอมแปลงสิ น ค้ า ให้ แจ้ ง
ความด�าเนินคดีทนั ที
5. ติดต่อ มายัง หน่ว ยงานที่ จ ดลิข สิท ธิ ต่า งๆ
และสถาบัน รหัส สากล เพื่ อ ขอหลัก ฐาน
การเป็ นเจ้ าของสินค้ าที่แท้ จริ ง น�าไปแสดง
ต่อเจ้ าพนักงานเพื่อด�าเนินคดีตอ่ ไป

กละ ิ ทร ย์ ินทา ป า
ยา กิ ยก าย า าร ุ ร ุ
า ล ิ ติ ท าน าชิก
ทร
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