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EDITOR’S TALK

ผู้ประกอบการยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

ประวิทย์ โชติปรายนกุล

ผู้อ�ำนวยการสถาบันรหัสสากล

ก่อนอื่นต้ องกราบขออภัยที่ GS1 ประจ�ำปี ที่ 23 ฉบับที่
3 ที่ มี ก� ำ หนดออกในเดื อ นกัน ยายน 2559 นัน้ ออกล่า ช้ า
กว่าก�ำหนด ท�ำให้ หลายคนสงสัยว่า หนังสือฉบับเดือนกันยายน
มีหน้ าปกขาว-ด�ำ ได้ อย่างไร ขอใช้ พืน้ ที่ชีแ้ จงครับว่า เป็ น
เพราะหนังสือออกล่าช้ านัน่ เอง ซึง่ ทีมงานก�ำลังปรับให้ เร็ วขึ ้น
ในฉบับนี ้ครับ
ส�ำหรับภาคเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไทยนัน้ ปั จจุบนั ก�ำลัง
ถูกขับเคลื่อนภายใต้ แนวทางของ Thailand 4.0 ซึง่ เป็ นการ
ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ ฐานนวัตกรรม เพื่อสร้ าง S Curve
ใหม่ให้ กบั ประเทศเพื่อยกระดับประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ ปานกลางไปสูป่ ระเทศที่มีรายได้ สงู
การจะก้ าวไปถึ ง จุ ด นั น้ ได้ ภาคธุ ร กิ จ จ� ำ เป็ นจะต้ อง
มีการปรับตัวเพื่อน�ำเทคโนโลยีมาใช้ งานอย่างเข้ มข้ น ซึง่ หนึง่
ในนัน้ คือ เรื่ องของการบริ หารจัดการซัพพลายเชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรื อ Supply Chain Management
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ปั จจุบนั เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการซัพพลายเชน
ก้ าวหน้ าไปมาก ทัง้ ระบบการติดตามกระบวนการของ
ซัพ พลายเชนด้ ว ย RFID และ Barcode หรื อ ระบบ
การตรวจสอบย้ อ นกลับ ผลิต ภัณ ฑ์ ซึ่ง ช่ ว ยสร้ างความ
มั่น ใจให้ กับ ผู้บ ริ โ ภคได้ ว่ า ได้ รั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี
คุณค่าจากแหล่งผลิตและตลอดทัง้ ซัพพลายเชน
เทคโนโลยีดงั กล่าวนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานแล้ ว เทคโนโลยีดงั กล่าวยังช่วยลดต้ นทุน
ให้ กบั ธุรกิจได้ อกี ด้ วย และในปั จจจุบนั การลงทุนเทคโนโลยี
หลายอย่ า งไม่ ต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุน ก้ อ นใหญ่ เ หมื อ นก่ อ น
แต่ส ามารถเลื อ กใช้ เ ป็ นบริ ก ารและจ่ า ยค่า ใช้ ง านเป็ น
รายเดื อ นหรื อ รายปี ได้ ธุ ร กิ จ จึ ง สามารถประหยัด ทัง้
เงินลงทุน ลดต้ นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพไปพร้ อมกัน
เรื่ อ งราวที่ น่ า สนใจเหล่ า นี ม้ ี อ ยู่ใ นฉบับ ครั บ หรื อ
จะติดต่อที่ GS1 เพื่อขอค�ำปรึกษาในด้ านเหล่านี ้โดยตรง
“ผู้ประกอบการยุคใหม่ ต้ องรู้จกั เลือกใช้ ดจิ ิทลั ” ครับ
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THE 15th ECR ASIA PACIFIC 2016
CONFERENCE AND EXHIBITION 2016:
“Winning through Collaboration”
จากงาน Efficient Consumer Response (ECR) Asia-Pacific
Conference and Exhibition ครัง้ ที่ 15 ทีจ่ ดั ขึน้ ในระหว่างวันที่
20-22 กันยายน 2559 ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงานครัง้ นี้ มีการน�ำเสนอความหลากหลายข้อมูลจาก
บริษัทชั้นน�ำในแวดวงอุตสาหกรรม ทั้งมุมมองภายในที่มี
อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคเป็นตัวขับเคลื่อน
สิง่ แวดล้อมทางการค้าปลีกระดับภูมภิ าค
บทความนีไ้ ด้รวบรวมข้อมูลทีเ่ ป็นเนือ้ หาหลักจากงานสัมมนาใน
หัวข้อทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ แวดวงธุรกิจ
The recent 15th Efficient Consumer Response (ECR)
Asia-Pacific conference in Bangkok featured industry
leaders, providing insightful perspectives on the dynamic
consumer driven retailing environment across the region.
In this article, we pull out the key topics discussed at the
event and what it means for your business.
The event featured heavily on how to create a great
shopping experience, plus highlighted the growing
importance that digital innovation will have on the consumer
goods industry, with Asia at the forefront of this change.
CREATING A GREAT SHOPPING EXPERIENCE

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

With internet penetration being driven by smartphones in
Asia, retailers and manufacturers now have multiple ways
to engage with shoppers. Understanding the ‘new’ path to
purchase is essential for an effective multichannel strategy.
4

ในงานสัมมนานีม้ กี ารรวบรวมข้อมูลส�ำคัญหลายอย่างในการ
สร้างประสบการณ์การชอปปิง้ ทีด่ ี รวมทัง้ เน้นการดึงจุดส�ำคัญของ
การเติบโตทีน่ วัตกรรมดิจติ อลจะมีในแวดวงอุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคบริโภคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเอเชียอยูใ่ นระดับแนวหน้า
เปิดประสบการณ์ยอดเยี่ยมในตลาดการชอปปิ้ง

ใจความส�ำคัญจากงานสัมมนา คือ ผู้บริโภคมีทางเลือก
หลากหลายมากขึ้ น กว่ า เดิ ม โดยยั ง ยื น ตามหลั ก ปั จ จั ย
พืน้ ฐานของการค้าปลีก ผูผ้ ลิตและผูค้ า้ ปลีกต้องให้ผซู้ อื้ รับรูถ้ งึ
ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมทุกครั้งที่มีการจับจ่ายใช้สอย
“การค้าปลีกไม่ใช่เรื ่องของการเปลีย่ นแปลง แต่เป็ นเรื ่องของ
ช่ อ งทางการเชื ่ อ มโยงผู้ ค นกั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์ เ ข้ า ด้ ว ยกั น ”
Nigel Jones ผู้อำ� นวยการด�ำเนินงานระหว่ างประเทศ
(International Operations Director, Tesco)
น�ำเสนอข้อเท็จจริงใหม่:
ประสบการณ์การขายแบบ Online All The Time

เมือ่ จ�ำนวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในเอเชียเพิม่ ขึน้ ตามการเติบโตของ
ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน ธุรกิจค้าปลีกและผู้ผลิตมีเส้นทางที่
หลากหลายมากขึน้ ในการเชือ่ มโยงไปถึงผูซ้ อื้ เป็นการเปิดมิตใิ หม่
เชิงกลยุทธ์ ที่ทรงประสิทธิภาพของความหลากหลายของ
ช่องทางการซือ้ -ขาย ทีไ่ ม่ซำ�้ รูปแบบเดิม
อาเซียน – การเชื่อมต่อและเชื่อมโยงตลอดเวลา

56% ซือ้ สินค้าบางอย่างบนโลกออนไลน์
55% ซือ้ สินค้าโดยเชือ่ มต่อผ่านสมาร์ทโฟนในช่วงทีผ่ า่ นมา
51% ผูบ้ ริโภคในเมืองมีบญ
ั ชี Social Media
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ASEAN – ALWAYS CONNECTED
ALWAYS ENGAGING

56% Bought something online
55% Bought a product via their mobile phone
in the past month
51% Urban consumers that have a social media account
THE FUTURE WILL BE ABOUT
‘DEMAND SENSING’

In the future, businesses will know what shoppers want
even before they do. Using data, companies are starting
to create highly customised offers that influence shoppers
decisions at the right moment, the right price and in the
right channel.

อนาคตที่ก้าวสู่ “Demand Sensing”
(การตระหนักรู้ความต้องการของตลาด)

ภาพของธุรกิจในโลกอนาคตสามารถหยัง่ รูค้ วามต้องการของ
ผู้ซื้อก่อนเจ้าตัวเสียอีก โดยอาศัยระบบฐานข้อมูลเพื่อน�ำส่ง
ข้อเสนอที่เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคน
เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจอย่างถูกต้องตามจังหวะเวลาที่
ควรซือ้ ถูกต้องตามราคาทีต่ อ้ งการซือ้ และถูกต้องในช่องทาง
ที่ต้องการเลือกซื้อ
Accenture ได้น�ำเสนอรูปแบบส่วนบุคคล 4-R

Recognize (ตระหนักรับรู้)
การระบุประเภทลูกค้า จากฐานข้อมูล CRM ความจงรักภักดี
ต่อแบรนด์สินค้า ข้อมูลสถานะทางการเงิน เครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ชอ่ งทางการสือ่ สาร หรือช่องทางอืน่ ๆ ทีล่ กู ค้าใช้
Remember (ความทรงจ�ำ)
รู้ประวัติลูกค้าของท่าน ไม่เพียงแค่รู้จักลูกค้า แต่ต้องรู้ลึก
ไปถึ ง ว่ า ลู ก ค้ า ซื้ อ และบริ โ ภคอะไร และท� ำ ไมลู ก ค้ า ถึ ง
เลือกซื้อสินค้าชิ้นนั้น หรือแบรนด์นั้น
Relevance (ความสัมพันธ์ กนั )
บริบทส่วนบุคคลพื้นฐานของประสบการณ์ดิจิทัลบนปัจจัย
ที่ส�ำคัญ คือ เขาเป็นใคร ที่ไหน ในช่วงเวลาใด

SIX TRENDS DRIVING THE DIGITAL FUTURE

Mobile 1st
Seamless
Distributors
Subscriptions
Marketplaces
E-Payment

A MUST HAVE MENTALITY
ACROSS ALL CHANNELS
DRIVING COMPETITIVE EDGE
LOCKING IN LOYALTY
WIDENING NETWORKS
CASHLESS FUTURE

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

Recommend (ข้ อแนะน�ำ)
การเข้าถึงบริบทของบุคคลด้วยการตลาดที่ถูกต้อง เช่น
การน� ำ เสนอ เนื้ อ หาหรื อ แนวคิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง
เกีย่ วเนือ่ งกับการกระท�ำ ความพึงพอใจ หรือความสนใจ
หกแนวโน้มที่ขับเคลื่อนโลกดิจิทัล

Mobile 1st
Seamless
Disruptors
Subscriptions
Marketplaces
E-payment

มีอทิ ธิพลต่อความคิด
เชือ่ มโยงทุกช่องทางการสือ่ สาร
ขับเคลือ่ นสูต่ ลาดการแข่งขัน
สร้างความภักดีกบั ลูกค้า
เชือ่ มต่อธุรกิจในวงกว้าง
อนาคตสังคมไร้ระบบเงินสด

“Winning through Collaboration” ด้วยความร่วมมือระหว่างกัน
เราได้มาถึงจุดเปลีย่ นในการสร้างความเติบโตในแวดวงธุรกิจที่
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว นในการแบ่ ง ปั น และ
แลกเปลีย่ นในงานครัง้ นี้ เราคาดหวังว่าความร่วมมือจะก�ำจัด
รอยต่อทางธุรกิจและเปิดกว้างช่องทางการสือ่ สารในทุกรูปแบบ
การด�ำรงอยู่ การเรียนรู้ และการแบ่งปัน เป็นหนทางอันยิง่ ใหญ่
ในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจเสมอมา
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MARSH HOLDS PLACE
OF HONOR IN HISTORY OF
GS1 BARCODE

วันที่ 26 มิถุนายน 2557
ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียม

จากพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าในคลัง
สินค้า ไปจนถึงร้านค้าปลีกตลอดซัพพลายเชน หรือแม้กระทัง่
ลูกค้าทีม่ าซือ้ สินค้าทุกคน ต่างเคยได้ยนิ เสียงปิบ๊ ในการสแกน
บาร์โค้ดของ GS1 อันแสนคุ้นเคยเป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
5 พันล้านครัง้ ต่อวันทัว่ โลก แต่ดเู หมือนพวกเขาไม่เคยทราบ
เลยว่า เสียงการสแกนบาร์โค้ดแต่ละครั้งนั้น มีความหมาย
สือ่ ไปถึงเหตุการณ์สำ� คัญในอดีต นัน่ ก็คอื ครัง้ แรกของวิธกี าร
สืบย้อนกลับโดยมาตรฐานสากล GS1
ณ วันนี้ เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว นับตัง้ แต่มกี ารสแกนบาร์โค้ด
สินค้าครัง้ แรกบนโลกทีอ่ ยูภ่ ายใต้มาตรฐานสากล GS1 (ซึง่ อดีต
เป็นบาร์โค้ดรูปแบบ UPC)
ในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2517 Sharon Buchanan เป็นพนักงาน
แคชเชียร์คนแรกที่ได้สแกนบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ที่
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Brussels, Belgium, June 26, 2014

From warehouse loading docks to small retail shops,
workers engaged in the global supply chain and shoppers
worldwide will hear the familiar beep of the GS1 barcode
as many as 5 billion times today. It’s likely, though, that
none of them will realize that each of those beeps marks
a historic milestone in the life of the first tracking and
traceability solution in the GS1 System of Standards.
Today is the 40th anniversary of the first product to be
scanned with a GS1 barcode (formerly UPC code).
Forty years ago, on June 26, 1974, Sharon Buchanan
was the first cashier to scan a GS1 barcode at a Marsh
Supermarket in Troy, Ohio (USA) and Clyde Dawson,
director of research and development for Marsh became
the first person to purchase a product with a price labeled
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ห้างขายปลีก Marsh ในรัฐโอไฮโอ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Clyde
Dawson ผูบ้ ริหารแผนกวิจยั และ
พัฒนาของ ห้างขายปลีก Marsh
เป็นลูกค้าคนแรกที่ได้ซื้อสินค้า
ชิน้ นัน้ ไป ซึง่ ก็คอื หมากฝรัง่ ยีห่ อ้
Wrigley รส Juicy Fruit มูลค่า
67 เซนต์
Miguel Lopera ประธานและ CEO
ของ GS1 ซึง่ เป็นองค์กรทีเ่ ป็นกลาง และ
ไม่แสวงหาผลก�ำไร และมีประเทศสมาชิก
กว่า 110 ประเทศทัว่ โลกทีด่ แู ลการจัดสรรบาร์โค้ด
ทีม่ กี ารใช้งานอย่างแพร่หลาย ได้กล่าวว่า “ลองนึกดูวา่ หากไม่มี
บาร์โค้ด จะมีคนเข้าคิวรอจ่ายเงินค่าสินค้าทีจ่ ดุ ช�ำระเงินยาว
ขนาดไหน ลูกค้าทีต่ อ้ งรอคิวเหล่านัน้ จะอารมณ์เสียขนาดไหน
แค่เพียงนึกว่าหากวันหนึ่งเครื่องสแกนบาร์โค้ดของห้างไหน
ไม่ทำ� งาน และแคชเชียร์จำ� เป็นต้องคียข์ อ้ มูลสินค้าเองทุกครัง้
ทีม่ กี ารซือ้ สินค้า ในมุมมองทางธุรกิจแล้ว ลองนึกดูวา่ บาร์โค้ด
ได้ชว่ ยให้ผผู้ ลิตรายเล็กๆ ในอินเดียได้จำ� หน่ายสินค้าของเขา
ไปทีใ่ ดก็ได้ทวั่ โลกโดยการสแกนบาร์โค้ด ไม่วา่ ประเทศนัน้ ๆ
จะสือ่ สารกันโดยภาษาอะไรก็ตาม”
Tom O’Boyle ซึง่ เป็นประธานของห้าง Marsh กล่าวว่า “ตัง้ แต่
ต้นปี 2473 ห้าง Marsh ได้เป็นแนวหน้าในการเปลีย่ นแปลง
และมีการเติบโตในอุตสาหกรรมขายปลีก ห้างร้านของเราใน
รัฐโอไฮโออยูใ่ กล้บริษทั NCR ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ �ำหน่ายสินค้า
และบริการฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึง่ ขณะนัน้
ได้ทำ� การศึกษาเกีย่ วกับการสแกนและพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกอยู่ โดยห้าง Marsh ได้รว่ มงานกับ NCR, IBM และ
Spectra Physics อย่างใกล้ชดิ เพือ่ น�ำแนวคิดจากการศึกษามา
ท�ำให้บรรลุผล ซึ่งเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยที่
เหตุการณ์เล็กๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทีร่ ฐั โอไฮโอนัน้ จะกลายเป็นนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีทเี่ ข้าถึงภาคธุรกิจทัง้ หมดบนโลกใบนี”้
Tim Smucker ประธานกรรมการบริหารแห่ง The J.M.
Smucker Company และรองประธาน, ประธานกรรมการ
บริหารอาวุโสแห่ง GS1 กล่าวว่า “ลองนึกดูวา่ ในวันๆ หนึง่ นัน้
มีการสแกนสินค้า ณ จุดช�ำระเงินเกิดขึน้ กีค่ รัง้ ” “เป็นพันๆ ล้าน
ครัง้ ซึง่ มีผลกระทบต่อทุกชีวติ และพัฒนามูลค่าในการจับจ่าย
ผมไม่คดิ ว่าจะมีสงิ่ ไหนทีส่ ง่ ผลต่อการอ�ำนวยความสะดวกทาง
ธุรกิจในโลกนีไ้ ปมากกว่าบาร์โค้ด”
บาร์โค้ดเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และเป็นทีจ่ ดจ�ำมากทีส่ ดุ ในระบบ
มาตรฐานของ GS1 อีกทัง้ เป็นระบบมาตรฐานของซัพพลายเชน

on the package. That item was a
10-pack of Wrigley’s Juicy Fruit
gum that cost 67 cents.
“Imagine if there was no
barcode,” said Miguel Lopera,
President and CEO of GS1,
a neutral, global not-for-profit
organisation based in Brussels,
Belgium with member organisations
in more than 110 countries that
oversees most of the barcodes used in
the world today. “Can you imagine the lines at
the checkouts? Can you imagine how frustrated consumers
would be? Just imagine what it would be like one day at a
hyper market, a supermarket, if one day the scanner didn’t
work and checkout clerks had to manually punch in the barcode
on every item. From a business perspective, imagine how the
barcode enables a little manufacturer in India to sell his product
any place in the world because the label can be read in any
country in any language.”
“Since its beginnings in the 1930s, Marsh has been on the
forefront of change and growth in the supermarket industry,”
said Tom O’Boyle, CEO and President of Marsh
Supermarkets. “Our store in Ohio was near the NCR scan
study and development facility and we worked closely together
with them, IBM and Spectra Physics to bring the idea to
fruition. It seems quite unbelievable that a single event in
Troy, Ohio could launch a technological revolution that touches
businesses of all kinds around the world.”
“You think of how many scans are going through the
checkout counter every day,” said Tim Smucker, Chairman
of the Board of The J.M. Smucker Company and Vice
Chairman and Chairman Emeritus of the GS1 Management
Board. “It’s in the billions. That touches everybody’s life
and improves the value of the shopping experience. I don’t
think anything has had a greater impact on facilitating
commerce around the world than the barcode.”
Barcodes are the most well known and universally
recognized part of the GS1 System of Standards, the most
widely used supply chain standards system in the world.
The system is based on global standards and solutions to
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ทีม่ กี ารใช้งานอย่างแพร่หลายมากทีส่ ดุ ในโลก ระบบนีไ้ ด้ถกู
พัฒนาโดย GS1 ซึง่ คิดค้นขึน้ มาโดยอิงมาตรฐานสากล เพือ่
พัฒนาประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในระบบซัพพลายเชน
และดีมานด์เชน ระหว่างภาคธุรกิจทัว่ โลก วิธกี ารสืบย้อนกลับ
ของ GS1 จะท�ำให้บริษัทต่างๆ ทั่วโลกระบุตัวตนของสิ่งที่
จับต้องได้ ยกตัวอย่างเช่น ชนิดของสินค้าและบริการ สินทรัพย์
หน่วยการขนส่ง จ�ำนวนสินค้าที่ขนส่งทางเรือ สถานที่ และ
สิง่ อืน่ ๆ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ เช่น ความร่วมมือ หรือความสัมพันธ์
ในการให้บริการระหว่างผูผ้ ลิตและผูร้ บั
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improve the efficiency and visibility of supply and demand
chains globally and across sectors and was designed
and implemented by GS1. GS1 tracking and tracing
solutions allow companies worldwide to uniquely identify
their physical things, such as trade items (products and
services), assets, logistic units, shipments, physical
locations, and logical things like a corporation or a service
relationship between provider and recipient.

เมื่อระบบการระบุตัวตนของสินค้าที่ทรงประสิทธิภาพนั้นได้
ถูกรวมกับบาร์โค้ดในระบบมาตรฐานสากล GS1 และวิธกี าร
ต่างๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานสากล GS1 บริษทั ซึง่ เป็นคูแ่ ข่งกัน
จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของสิ่งของทั้งที่จับต้องได้ หรือ
จับต้องไม่ได้ หรือแม้กระทัง่ ข้อมูลทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการในซัพพลายเชน
หากเกิดการเชือ่ มโยงแล้ว ก็ถอื ได้วา่ GS1 ประสบความส�ำเร็จ
ในการสร้างโลกธุรกิจให้เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน

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

“นี่เป็นอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างพิเศษในธุรกิจค้าปลีก”
Lopera กล่าว “และเมื่อผมมองไปยังอนาคต ความฝัน
ของผม คือ สิ่งนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายๆ ภาคส่วน
เพราะเราสามารถเพิม่ มาตรฐานทีเ่ ป็นสากลไปยังภาคส่วนไหน
ก็ได้ และทุกคน ทุกบริษทั ทุกสังคม หรือแม้กระทัง่ ผูบ้ ริโภค
จะได้รบั ผลประโยชน์จากสิง่ เหล่านี”้

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

“กระบวนการน�ำสังคมต่างๆ เข้ามาอยู่ร่วมกัน และการน�ำ
วิธกี ารหรือมูลค่าต่างๆ ทีส่ ามารถสร้างร่วมกันได้เป็นสิง่ เล็กน้อย
หากมีความส�ำคัญเทียบเท่ากับการหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาต่างๆ
ด้วยตัวพวกเขาเอง” Smucker กล่าว “และกระบวนการนี้
จะเป็นเหมือนวัฒนธรรมขององค์กร GS1 ซึง่ สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในเรื่องของอาหาร เนื่องจากกระบวนการนี้จะ
สามารถเพิ่มความปลอดภัยด้านอาหารโดยความโปร่งใส
ชัดเจน และกระบวนการสืบย้อนกลับ การจ�ำกัดความสูญเปล่า
ในอุตสาหกรรมอาหารนัน้ เป็นความคุม้ ค่าอย่างมากต่อบริษทั
ของเรา รวมไปถึงทัง้ ภาคอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป การแก้ปญ
ั หา
ความสูญเปล่าทางด้านอาหารนัน้ จะส่งผลประโยชน์อย่างมาก
ส�ำหรับโลกใบนี้ รวมไปถึงมนุษยชาติในอนาคต”

“The process of bringing communities together and
finding shared values and solutions is every bit as
important as the solutions themselves,” said Smucker.
“And that process is the culture of the GS1 organisation.
The process is applied to food because it provides
transparency and traceability that enhance food safety
and food security. Saving waste in the food industry is
tremendously valuable to our company and to the industry
in general. Solving the problems that lead to food waste
will have a huge benefit for the future of the world and
mankind.”
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บทความโดย : พิมพ์พร หลักเพ็ชร์

สถาบันรหัสสากล

จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 พร้อมเสริม
ความรู้ให้สมาชิกเพื่อยกระดับเวทีการค้าสู่สากล
สถาบั น รหั ส สากล สภาอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย ได้ กำ� หนดจัดงาน “ประชุม
สามัญใหญ่ประจ�ำปี 2559 สถาบันรหัส
สากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”
ขึ ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้ อง
แกรนด์ 201 – 203 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค โดยช่วงแรกเป็ นการ
ด� ำ เนิ น การประชุม ใหญ่ ส ามัญ ประจ� ำ ปี
2559 ของสถาบัน รหัส สากล รายงาน
ผลการด� ำ เนิ น การประจ� ำ ปี 2559 และ
แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560
หลังจากนัน้ ทางสถาบันฯ ได้ รับเกี ยรติ
จาก ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึ กษา
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน
และแสดงปาฐกถาหั ว ข้ อ “ส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการไทย ก้ าวไกลสูส่ ากล” ในช่วงที่
2 โดยมี คุณเจน น�ำชัยศิริ ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
กล่า วต้ อ นรั บ และรายงานวัต ถุป ระสงค์
ของงาน นอกจากนี ย้ ัง ได้ รับเกี ย รติจาก
วิทยากรชื่อดังจากหลายๆ หน่วยงานมา
ร่วมบรรยายในแต่ละหัวข้ อ

ในประเทศไทยมีโอกาสเปิ ดกว้ างเนื่องจาก สินค้ าที่จะขาย สินค้ าที่จะขายไม่จ�ำกัด
ค่ า เฉลี่ ย ของผู้ ใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ สูง กว่ า อยูเ่ พียงแค่สนิ ค้ าที่เป็ นชิ ้น แต่ยงั หมายถึง
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ประชากรโลก
สิ น ค้ าดิ จิ ทั ล หรื อข้ อมู ล เช่ น เพลง
ซอฟต์แวร์ E-book ดังนัน้ สินค้ าที่จะขาย
จากผลส� ำ รวจของส� ำ นั ก งานพั ฒ นา ควรเป็ นสินค้ าที่ผ้ ขู ายสามารถเข้ าถึงแหล่ง
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ ETDA พบ สินค้ าได้ ง่าย ไม่ต้องผ่านพ่อค้ าคนกลาง
ว่ามูลค่าของตลาด E-Commerce เพิ่มขึ ้น สิ น ค้ าที่ ข ายคนเฉพาะกลุ่ ม สิ น ค้ าที่ มี
จาก 7 แสนล้ านในปี 2556 เป็ น 2 ล้ านล้ าน ความเฉพาะตัว เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ต้ องค�ำนึงถึง
บาทในปั จจุบนั โดยมูลค่าการซื ้อขายต่อปี ความต้ องการของตลาดด้ วย
ระหว่าง Business to Business (B2B) มี
มูลค่าเกือบ 1.2 ล้ านบาท Business to ช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า การท�ำเว็บไซต์
“ท�ำตลาดออนไลน์อย่างไร โดนใจคนซือ้ ” Customer (B2C) ประมาณ 4 แสนล้ าน หรื อเปิ ดเว็บไซต์ตาม Market Place ใน
โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการ บาท และ Business to Government (B2G) ปั จจุบนั มีระบบรู ปแบบส�ำเร็ จรู ปที่ผ้ ูขาย
3-4 แสนล้ านบาท ตามล�ำดับ
สามารถสร้ างเว็บไซต์เองได้ อย่างง่ายดาย
ผู้จัดการบริษัท ตลาดดอทคอม
ปั จจุ บั น ค่ า เฉลี่ ย ของประชากรที่ ใ ช้
อิ น เตอร์ เ น็ ต คิ ด เป็ น 46 เปอร์ เ ซ็ น ต์ 8 ขัน้ ตอนในการเริม่ ต้นท�ำธุรกิจออนไลน์ อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อ โซเชี ย ล
ของประชากรทัง้ โลก ส่ว นค่า เฉลี่ ย ของ ความรู้ ความเข้ าใจใน E-Commerce มี เ ดี ย ปั จจุ บั น ในประเทศไทยมี ผ้ ู ใช้
ประชากรในประเทศไทยอยู่ที่ ม ากกว่ า จุดแข็งและข้ อได้ เปรียบของตลาดออนไลน์ โซเชียลมีเดียกว่า 41 ล้ านคน เกินครึ่งหนึง่
50 เปอร์ เซ็นต์ ยิ่งไปกว่านัน้ ค่าเฉลี่ยของ คือความสะดวกในการท�ำร้ านค้ าออนไลน์ ของประชากรทัง้ ประเทศ ข้ อ ดี ข องการ
ประชากรที่ ใช้ อินเตอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์ ไม่มีข้อจ� ำกัดในเรื่ องพื น้ ที่ สามารถขาย ใช้ โซเชียลมีเดียในการจ�ำหน่ายสินค้ าคือ
มือถือ คิดเป็ น 39 เปอร์ เซ็นต์ และประชากร ได้ ถูกกว่าเนื่องจากไม่มีค่าบริ หารจัดการ ไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย สามารถเริ่ มเปิ ดร้ าน
ในประเทศไทยอยู่ที่ 45 เปอร์ เซ็นต์ จะ เท่ า กั บ หน้ าร้ านค้ าจริ ง ไม่ มี ข้ อจ� ำ กั ด ได้ ทนั ที ใช้ งานง่าย และมีผ้ ใู ช้ จ�ำนวนมาก
เห็ น ได้ ว่ า การตลาดผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ต ด้ านเวลา และไม่มีข้อจ�ำกัดในกลุม่ ลูกค้ า สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ งา่ ย
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ทีซ่ ื ้อสินค้ าจากมือถือ แม้ วา่ มือถือจะท�ำให้
สะดวกสบายขึ น้ แต่ เ รายัง คิ ด ว่ า มื อ ถื อ
มีความปลอดภัยไม่เพียงพอ

การน�ำเสนอข้ อมูลและภาพสินค้า ปั จจัย
ส�ำคัญทีผ่ ้ ขู ายอาจมองข้ าม คือ การน�ำเสนอ
ข้ อมูลและภาพสินค้า ภาพ เป็ นสือ่ อย่างหนึง่
ทีจ่ ะดึงดูดลูกค้ า ข้ อมูลทีน่ า่ สนใจจะดึงดูด
ให้ ลกู ค้ าอยากซื ้อของมากขึ ้น

การลงมื อ ท� ำ สามารถท� ำ เองจ้ าง
outsource หรื อท�ำเป็ นธุรกิ จครอบครั ว
ก็ได้

เงินทังแบบออนไลน์
้
และออฟไลน์ ปั จจุบนั
ทางตลาดดอทคอมยังมีบริ การช�ำระเงิน
ผ่านระบบที่เรี ยกว่า Pay social ซึง่ เหมาะ
กับการขายของออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย
เนื่องจากสามารถเลือกช�ำระเงินได้ หลาย
ช่องทาง ทังบั
้ ตรเครดิต เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
Paypal หรื อที่ไปรษณีย์ไทยทัว่ ประเทศ

ในปั จจุบนั การค้ าขายบนออนไลน์ มีเพิ่ม
มากขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ในปี พ.ศ. 2557 ได้
มีการส�ำรวจตัวเลขมูลค่าการค้ าออนไลน์
กว่าสองล้ านล้ านบาท ซึง่ ในความเป็ นจริ ง
แล้ วตัวเลขอาจมีมากกว่านี ้ เพราะยังไม่
รวมถึงการขายของผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ
เช่ น ไลน์ และเฟซบุ๊ก สิ่ ง ส� ำ คัญ คื อ จะ
เห็นว่า การค้ าแบบ Business to Business
หรื อ B2B เริ่ มมีสดั ส่วนน้ อยลง ขณะที่การ
ค้ าแบบ Business to Consumer หรื อ
B2C มีสดั ส่วนเพิ่มมากขึ ้น และในอนาคต
การค้ าแบบ Consumer to Consumer หรือ
C2C ก�ำลังจะมาแทนที่ในไม่ช้า เชื่อว่าใน
อนาคตคนไทยจะถือเงินสดกันน้ อยลง ใช้
บัตรเครดิตและพร้ อมเพย์กนั มากขึ ้น

“Future of e-Commerce”
คุณณัฐวิทย์ ผลวัฒนสุข
การช�ำระเงินและการขนส่ง ระบบการช�ำระ กรรมการผู้จัดการบริษัท LnwShop

ด้ านการขนส่ง ปั จจุบนั มีระบบที่ชว่ ยเหลือ
ด้ านการขนส่ ง มากมาย อาทิ การใช้
บริการแมสเซนเจอร์ ผา่ นแอพพลิเคชัน่ หรือ
แมสเซนเจอร์ อ อนไลน์ รวมถึ ง การใช้
ไปรษณีย์ไทย EMS ที่สามารถตรวจสอบ
การเดินทางของสินค้ าได้
การตลาดออนไลน์ ปั จจุบนั มีหลากหลาย
ช่องทางที่ สามารถดึงผู้ชมเข้ าสู่เว็บไซต์
เช่น การซื ้อโฆษณาในโซเชียลมีเดียและ
เสิ ร์ ช เอ็ น จิ น ซึ่ง เราสามารถเลื อ กกลุ่ม
เป้าหมายของคนทีจ่ ะเห็นโฆษณาของเราได้
การวัดผล ข้ อดีของการตลาดออนไลน์
คื อ ทุกอย่างมี การวัดผลได้ จากจ� ำนวน
ผู้เข้ าชม และจ�ำนวนออเดอร์ สามารถน�ำ
มาวิเคราะห์และเจาะตลาดในเชิงลึกได้

10

12 เทรนด์ ในอนาคต
ที่จะมาเปลี่ยนวิถีการชอป

ประการแรกคือ มือถือ ในอนาคตอีก
5 ปี เราจะเริ่ มไม่ใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์
ที่ บ้าน ทุกอย่างจะสามารถเคลื่อนที่ ได้
แท็ บ เล็ ต จะใช้ แ ทนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ปั จ จุบัน มี ค นค้ น หาสิ น ค้ า จากมื อ ถื อ ถึ ง
53% อย่างไรก็ตาม มีเพียง 25% เท่านัน้

ประการที่ 2 การแข่ งขันของเว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่น แม้ วา่ ปั จจุบนั การใช้
แอพพลิเคชัน่ ยังไม่แพร่หลาย เนือ่ งจากคน
จะนิยมซื ้อสินค้ าผ่านทางเว็บไซต์มากกว่า
อย่างไรก็ตาม จากผลการส�ำรวจพบว่า
แอพพลิเคชัน่ ช่วยดึงดูดคนได้ เกือบ 3 เท่า
แต่ลกู ค้ าก็ไม่ได้ โหลดแอพมาใช้ เสมอไป
ดังนัน้ เราควรอาศัยเว็บเบราเซอร์ ต่างๆ
เช่น ซาฟารี โครม ที่ใช้ ในการเข้ าเว็บไซต์
ด้ วยเช่นกัน
ประการที่ 3 การจ่ ายเงิน ในอนาคต
การจ่ายเงินจะไม่จ�ำกัดอยู่ที่การโอนเงิน
และการกรอกบัต รเครดิ ต บนหน้ าเว็ บ
อีกต่อไป ต่อไปเพียงเรากรอกข้ อมูลบัญชี
บัตรเครดิตบนมื อถื อก็ สามารถจ่ายเงิ น
ผ่านทางมือถือได้ เลย ซึ่งมีความสะดวก
และรวดเร็วกว่าการถือบัตรเครดิต และถือ
เป็ นระบบที่ปลอดภัยที่สดุ ณ ตอนนี ้
ประการที่ 4 ระบบ Fulfillment คือ ระบบ
outsource ที่ท�ำให้ ขายของออนไลน์ ได้
ง่ายขึ ้น แต่ต้องจ่ายค่าบริ การให้ สว่ นหนึง่
อนาคตหน้ าทีข่ องผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์
จะมีเฉพาะการให้ บริ การลูกค้ าเท่านัน้ ใน
ส่ว นของการจัด การบริ ห ารหลัง บ้ า นจะ
กลายเป็ นหน้ าที่ของ Fulfillment ซึง่ เป็ น
เว็บไซต์ร้านค้ าส�ำเร็ จรูป
ประการที่ 5 ความไร้ พรมแดนของ
ภาษา ในอนาคตภาษาจะไม่ใช่อปุ สรรค
อีกต่อไป เนื่องจากเราจะสามารถใช้ การ
แปลภาษาผ่านอินเตอร์ เน็ตได้ สามารถ
ท�ำการค้ าระหว่างประเทศได้ สะดวกขึ ้น
ประการที่ 6 โซเชียลมีเดียจะกลายเป็ น
e-Commerce ปั จ จุบัน แม้ ว่ า เว็ บ ไซต์
ยัง เป็ นช่ อ งทางหลัก ของการท� ำ ตลาด
ออนไลน์ อยู่ แต่ในอนาคตโซเชียลมีเดีย
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

จะกลายเป็ น e-Commerce ที่สำ� คัญ ซึง่ ประการที่ 12 Pop up store จะมาแทน
ปั จจุบนั เริ่มมีให้ เห็นได้ ในเฟซบุ๊ก ซึง่ ขณะนี ้ หน้ าร้ าน ซึง่ สามารถช่วยลดการสต็อกของ
ก็เริ่มมีสว่ นส�ำหรับการขายของแล้ว
หน้ าร้ านได้ ในอนาคตลูกค้ าจะสามารถ
ซื ้อของโดยไม่ต้องแบกของกลับบ้ าน ใน
ประการที่ 7 Conversional Marketing Pop up store จะมี แต่สินค้ าโชว์ และ
เป็ นการซื อ้ ขายผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น ที่ ตัวสินค้ าจะส่งถึงบ้ านในภายหลัง
สามารถโต้ ตอบกันได้ แบบทันที เช่น LINE
Messenger Wechat เป็ นต้ น ซึง่ ในอนาคต สิง่ เหล่านี ้เป็ นแนวโน้ มในอนาคตทีก่ �ำลังจะ
ผู้พฒ
ั นาแอพพลิเคชัน่ จะมีการพัฒนาโรบอท เกิดขึ ้น ซึง่ มีทงสิ
ั ้ ่งที่เกิดขึ ้นแล้ วและก�ำลัง
(หุน่ ยนต์) ขึ ้นมา เพือ่ โต้ตอบกับคนทัว่ ไปโดย จะเกิดขึ ้นในอนาคต เพราะฉะนันเราควร
้
ไม่ต้องใช้ คนจริงๆ
ตัดสินใจให้ รวดเร็ วว่าในอนาคตเราควร
จะท�ำอะไรและไปทางไหน เพราะว่าทุกสิง่
ประการที่ 8 Internet of thingsคือ การท�ำให้ ทุกอย่างมี การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ของทุก อย่ า งที่ อ ยู่ร อบตัว เรากลายเป็ น อยูต่ ลอดเวลา
ดิจิทัล เช่น โทรทัศน์ ที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเตอร์ เน็ตได้ ข้ อมูลทุกอย่างของเราจะ “แตกต่างด้วยกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์”
โดย คุณมยุรี ภาคล�ำเจียก กลุ่ม
ไปอยูบ่ นอินเตอร์ เน็ตแบบอัตโนมัติ
ประการที่ 9 Curation and Personalization
เนื่องจากการเริ่ มหันมาใช้ ตลาดออนไลน์
กัน มากขึน้ ท� ำให้ ก ารแข่ง ขัน เพิ่ ม สูง ขึน้
ผู้ที่ ไ ด้ เ ปรี ย บที่ สุด คื อ ผู้ที่ ร วบรวมข้ อ มูล
ได้ เ ก่ ง ที่ สุด และตอบโจทย์ ลูก ค้ า แต่ ล ะ
ประเภทได้ ตรงทีส่ ดุ สิง่ เหล่านี ้จะกลายเป็ น
ตัวตัดสินว่าธุรกิจไหนสามารถอยูต่ อ่ ได้
ประการที่ 10 AR หรื อ Augment
Reality คือ การเชื่อมดิจิทลั เข้ ากับสภาพ
แวดล้ อมของเรา เช่น การออกแบบภายใน
บ้ าน สามารถเลือกวางเฟอร์ นิเจอร์ หรื อ
ตกแต่งตามสถานที่จริ งได้ VR หรื อ Virtual
Reality คือ การใส่แว่นดิจิทลั ท�ำให้ เรา
มองเห็นทุกอย่างเป็ นดิจทิ ลั เช่น แว่นตา 3D
ประการที่ 11 Consumer to Consumer
หรื อ C2C ขณะนี ้ทุกคนสามารถขายของ
ออนไลน์ ไ ด้ ท� ำ ให้ พ่ อ ค้ า คนกลางหรื อ
เอเจนซีล่ ดลง เพราะตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค
จะซื อ้ ขายกั น โดยตรง อย่ า งไรก็ ต าม
ได้ มี ก ารพัฒ นารู ป แบบใหม่ ข องพ่ อ ค้ า
คนกลางขึ ้น คือ White labeling โดยพ่อค้ า
คนกลางจะซื ้อของมาและแปะป้ายสินค้ า
ของตัวเอง

อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ในการผลิ ต สิ น ค้ า สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส� ำ คัญ คื อ
การเลื อ กบรรจุภัณ ฑ์ บรรจุภัณ ฑ์ ไ ม่ ไ ด้
หมายถึ ง แค่ หี บ ห่ อ ที่ ใ ส่ สิ น ค้ าเท่ า นั น้
แต่ ห มายถึ ง ระบบในการเตรี ย มสิ น ค้ า
ตังแต่
้ ผลิตจนถึงลูกค้ า บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นทัง้
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ง
ต้ องมี ทัง้ ความสวยงามและค่าใช้ จ่ายที่
เหมาะสม
เทคนิคแตกต่ างด้วยกลยุทธ์ บรรจุภณ
ั ฑ์
โดดเด่ นบนชัน้ วางขาย ยกระดับสินค้ า
ผู้ บริ โ ภคจะเจอสิ น ค้ ามากมายหลาย
รายการ ดัง นัน้ บรรจุภัณ ฑ์ ข องเราต้ อ ง
มองเห็นท่ามกลางคูแ่ ข่ง เนือ่ งจากผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ จะมี ความอดทนแค่ 10 นาที
และมีกว่า 60 – 70% ที่ซื ้อสินค้ าที่ไม่ได้
วางแผนล่วงหน้ า ดังนันควรท�
้
ำให้ สินค้ า
เราสามารถมองเห็นได้ แม้ จะอยูท่ า่ มกลาง
สินค้ ามากมาย

มาตรฐานฮาลาล คุณสมบัตพิ เิ ศษของสินค้ า
ฉลากแสดงข้ อมูลปริ มาณพลังงาน ควรวาง
ไว้ ด้านหน้ าบรรจุภัณฑ์ และควรเขี ยนสื่อ
ความหมายให้ ชดั เจน
ให้ หน้ าที่ เสริ มที่ ผู้ บริ โภคชื่ นชอบ
เนื่องจากแนวโน้ มการใช้ ชีวิตในเมืองที่เพิ่ม
มากขึน้ ครอบครั ว และที่ อ ยู่อ าศัย เล็ก ลง
การใช้ ชีวิตที่เร่งรี บขึ ้น ในขณะเดียวกันการ
ใช้ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย และอิ น เตอร์ เ น็ ต มากขึน้
ดัง นัน้ บรรจุภัณ ฑ์ ค วรมี ข นาดเล็ ก ที่ ใ ช้ ไ ด้
หมดในครัง้ เดียว สะดวกต่อการใช้ เปิ ดปิ ด
ได้ สะดวก มีอายุการเก็บรักษานานขึ ้น และ
สามารถน�ำไปใช้ ประโยชน์อย่างอื่นได้
มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริมวัฒนธรรมหรือ
สังคมของชาติ เป็ นการแสดงเอกลักษณ์
ของชาติลงในตัวผลิตภัณฑ์ เช่น ข้ าวจาก
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ซึ่ ง ใส่ ป ระวั ติ ข อง
ผลิตภัณฑ์ลงไปในบรรจุภณ
ั ฑ์ด้วย ช่วยเพิ่ม
ความน่าสนใจให้ แก่ตวั สินค้ า เอกลักษณ์
บ้ านโบราณของภู เ ก็ ต เอามาใช้ ท� ำ เป็ น
บรรจุภณ
ั ฑ์ชว่ ยสร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั สินค้ า
บรรจุ ภั ณ ฑ์ สามารถปรั บ เปลี่ ยนได้
ตลอดเวลา เพื่อให้ สอดคล้ องกับยุคสมัย
เป้าหมายผู้บริ โภคที่เปลี่ยนไป การขนส่ง
ที่พฒ
ั นาขึ ้น เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้ า
และท�ำให้ สนิ ค้ าดูทนั สมัยและถูกใจผู้บริโภค
ทางสถาบั น รหั ส สากลขอขอบคุ ณ เป็ น
อย่างยิ่งส�ำหรับท่านสมาชิกที่มีความสนใจ
และให้ เกียรติมาร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2559 กับสถาบันฯ ในครัง้ นี ้ และ
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่างานประชุมใหญ่ในปี หน้ า
ทางสถาบันฯ จะได้ ทำ� การต้ อนรับท่านสมาชิก
อย่างอบอุน่ เช่นนี ้อีกครัง้

ให้ ข้ อมู ล จุ ด เด่ นของสิ น ค้ าชั ด เจน
เข้ าใจง่ าย เนื่องจากคนมีการศึกษาสูงขึ ้น
ท� ำให้ มี ความละเอี ยดในการอ่านฉลาก
มากขึ น้ รวมถึ ง การพิ ม พ์ เ ครื่ อ งหมาย
มาตรฐานต่า งๆ เช่ น ตราเครื่ อ งหมาย

GS1 Thailand October– December 2016

09-11_Scoop Hilight update.indd 11

11

11/28/2559 BE 5:42 PM

Thailand Newsletter

GS1 Healthcare
Article by / บทความโดย : GS1 AISBL
Translated by /แปลโดย : Metinee Wanlayangkoon / เมธิณี วรรลยางกูร
Edited by /เรียบเรียงโดย : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

ประโยชน์ของข้อมูลสินค้า

ที่น่าเชื่อถือมุมมองจาก
โรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ
Part 2/2
การประหยัดเวลาและพื้นที่

Ms. Michel กล่าวว่า “การใช้ กระบวนการใหม่ หลังจากการทดลองใช้
กับ ซัพ พลายเออร์ ห ลายรายพบว่า จะเป็ นการลดขัน้ ตอนต่า งๆ
ทีไ่ ม่จำ� เป็ นทีเ่ คยมีได้ อย่างมาก ท�ำให้ ลดทังแรงงานและเวลาที
้
จ่ ำ� เป็ น
ต้ องใช้ ในกระบวนการเดิม”
ในการทดลองใช้ ครั ง้ หนึ่ ง พบว่ า กระบวนการใหม่ ส ามารถลด
ค่าใช้ จา่ ยได้ ถงึ 52,000 เหรี ยญ ทังนี
้ ้เกิดจากการที่ไม่จ�ำเป็ นต้ องใช้
พนักงานในการตรวจเอกสารในขันต่
้ อไป FMOLHS (Franciscan
Missionaries of Our Lady Health System) จะท�ำการทดลอง
ใช้ ระบบ GDSN (Global Data Synchronization Network)
ในการท�ำให้ กระบวนการท�ำงานสะดวกขึ ้น โดย FMOLHS จะท�ำการ
ประสานงานกับผู้ผลิตในการใช้ ระบบ GDSN เพื่อท�ำให้ สามารถ
ได้ รับข้ อมูลได้ ถกู ต้ องมากยิง่ ขึ ้น และประหยัดเวลาในการด�ำเนินการ

12

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

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

Ms. Michel ยังกล่าวอีกว่า การได้ รับข้ อมูลของสินค้ าที่ถกู ต้ องและ
รวดเร็ ว ทังในเรื
้ ่ องของน� ้ำหนัก มิติ และลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์ จะช่วย
ให้ การบริ หารจัดการคลังสินค้ าในระบบ FMOLHS มีประสิทธิภาพ
และประหยัดพื ้นที่มากยิ่งขึ ้น
ระบบมาตรฐานการจัดการข้ อมูล และการท�ำงานประสานร่ วมกัน
ภายใต้ การน�ำของ Ms. Michel เป็ นการใช้ ระบบ GLNs เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดตามผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทงระบบและ
ั้
ขีดความสามารถในการจัดส่ง การใช้ GLNs จะช่วยให้ FMOLHS
ลดเวลาในการติดตามผลิตภัณฑ์ ซึง่ จะช่วยให้ สามารถติดตามและ
เรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น อีกทังยั
้ งสามารถ
ช่ ว ยบริ ห ารจัด การสิ น ค้ า คงคลัง และติ ด ตามสิ น ทรั พ ย์ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ

การท�ำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้

การใช้ ระบบอัตโนมัตใิ นการด�ำเนินการตังแต่
้ สงั่ ซื ้อสินค้ า ไปจนถึงการ
จ่ายเงินในระบบสุขภาพ ได้ มีการน�ำมาใช้ ทงในประเทศออสเตรเลี
ั้
ย
และสหราชอาณาจักร ข้ อดีหลักของระบบ GDSN คือ การช่วยให้
การจัดซือ้ สินค้ าผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ ซึ่งมักจะมีแหล่งผลิตใน
ต่างประเทศท�ำได้ อย่างรวดเร็ ว ซึง่ ไม่เพียงแต่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ให้
บริ การทางด้ านสุขภาพ แต่ยงั ช่วยในการท�ำธุรกิจระดับโลกอีกด้ วย
Mr. Broadbridge สังกัด National E-Health Transition Authority
(NEHTA) กล่าวว่า การมีรายการสินค้าในระบบ GDSN จะช่วยให้ ผ้ จู ดั ส่ง
สินค้ าประหยัดเวลาอย่างมาก อีกทังเป็
้ นการช่วยเพิ่มความถูกต้ อง
ในการด�ำเนินการ เมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบรายการสินค้ าแบบเดิม
Mr. Broadbridge ยัง กล่า วอี ก ว่ า ความร่ ว มมื อ กัน กับ ผู้จัด ส่ง
สิ น ค้ า ในการใช้ ระบบอัต โนมัติ ดัง กล่ า วจะเป็ นส่ ว นส� ำ คัญ ของ

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

Collaborating for trusted data

Additional efforts to automate the order-to-cash process are
taking place throughout entire healthcare systems in Australia
and the UK. For many healthcare systems, the global nature
of the GDSN is a major benefit since many purchases of
healthcare products are off shore and from global healthcare
manufacturers. “Using the GDSN is not only a benefit for
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ความส�ำเร็ จของโรงพยาบาลในการใช้ ระบบดังกล่าวท�ำงาน โดย
Mr. Broadbridge กล่าวว่า เป็ นเรื่ องที่ส�ำคัญที่ทางโรงพยาบาล
จะสื่อสารถึงข้ อดีของการใช้ ระบบให้ ผ้ ูจดั ส่งสินค้ าได้ ทราบ ทังนี
้ ้
การใช้ ใบสัง่ ซื ้อ (PO) แบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ การไหลของข้ อมูล
ไปถึงผู้จดั ส่งสินค้ าได้ โดยตรงโดยไม่จ�ำเป็ นต้ องมีผ้ อู า่ นข้ อมูล และ
ยังท�ำให้ สามารถจ่ายค่าสินค้ าได้ อย่างรวดเร็ วเมื่อได้ รับใบรายการ
มูลค่าสินค้ า
ทัง้ นี เ้ พื่ อ เป็ นการสนับ สนุน โรงพยาบาลในประเทศออสเตรเลี ย
NEHTA ได้ จดั ให้ มีการอบรมผู้จดั ส่งสินค้ าเพื่อท�ำให้ โรงพยาบาล
ในประเทศมีการใช้ NPC ในการจัดซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั ส่งสินค้ าที่ชื่อว่า
Ramsey ได้ จดั ท�ำรายการสินค้ าทังหมดในระบบ
้
โดยคาดการณ์
ว่าภายในเดื อนมกราคม ปี 2016 จะมี รายการสินค้ ามากกว่า
370,000 รายการใน NPC
โรงพยาบาล St. James ในประเทศไอร์ แลนด์ ได้ เล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญของการท�ำงานอย่างใกล้ ชิดกับผู้จัดส่งสินค้ า โดยหวังว่า
โรงพยาบาลจะมีการใช้ ระบบอัตโนมัติในการสัง่ ซือ้ และจ่ายเงิน
ในระยะเวลาไม่กี่ปีข้ างหน้ า โดยเน้ นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงและ
สินค้ าที่จ�ำเป็ นก่อน ด้ วยความร่วมมือระหว่าง Cruinn Diagnostics
Fannin/DCC Vital และ Johnson & Johnson โรงพยาบาล
ได้ เริ่ มใช้ eProcurement โดยเชื่อมโยงกับระบบ GTIN ที่มีอยู่
ข้ อมูลของผู้จัดส่งสินค้ าจะถูกจัดท�ำตามแนวทางที่ ก�ำหนดแล้ ว
น� ำ เข้ าสู่ร ะบบ NPC เพื่ อ ท� ำ การตรวจสอบโดยโรงพยาบาล
St. James จะใช้ ข้อมูลที่ถูกต้ องในการจัดซื ้อจัดจ้ างในเบื ้องต้ น
ก่อนที่จะใช้ ระบบดังกล่าวในการรักษาผู้ป่วย
Vincent Callan Director of Facilities Management กล่าวว่า
การใช้ ระบบมาตรฐาน GS1 และการพัฒนาการใช้ รายการสินค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยท�ำให้ การติดตามการเคลือ่ นย้ ายสินค้ าเป็ นไป
โดยอัตโนมัติ โดยระบบดังกล่าวจะช่วยประสานการท�ำงานทางการ
แพทย์กบั ระบบธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปตามแนวคิดที่วา่ เงินจะเดินตามผู้รับ
บริ การทางการแพทย์
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healthcare providers, but also for suppliers as global
businesses,” explains Mr. Broadbridge with NEHTA. “By publishing
their product catalogues only once in the GDSN, suppliers can save
significant time and improve accuracy when compared to providing
their product data in multiple formats for multiple providers.”
Mr. Broadbridge continues that collaborating with suppliers
should be part of any hospital’s successful implementation of the
automated procurement process. “It’s important that hospitals
communicate the shared benefits of using accurate product data
to their suppliers. Electronic POs can flow directly into suppliers’
systems; so they don’t need a team of people reading orders.
And a supplier’s cash flow improves when accurate invoices are
electronically delivered and paid faster.”
To support Australia’s hospitals, NEHTA has undertaken a
comprehensive education campaign for suppliers. An increasing
number of Australian hospitals have mandated or provided
preferential weightings to the use of the NPC in their supplier
contracts. According to Mr. Potter, many of Ramsay’s suppliers
have posted their entire product catalogues in the NPC, with
Ramsay also now requiring NPC data as part of its processes. As
of January 2016, more than 370,000 products now reside in the
NPC. St. James’s Hospital in Ireland also recognises the value
of working closely with suppliers. The hospital is fully automating
its order-to-cash process with the goal to include all suppliers
over the next couple of years, prioritising high-value, critical
product categories. Initially partnering with Cruinn Diagnostics,
Fannin/DCC Vital and Johnson & Johnson, the hospital started
the eProcurement project by linking its existing codes to GTINs.
The suppliers’ data was mapped to an agreed upon dataset,
which was then uploaded to the NPC for review and import by
St. James’s. The hospital is also using the accurate product
data to electronically exchange procurement messages based
on EDI for even more benefits. The next step for the hospital is
to use the product data to capture information at the point of
care. “The adoption of GS1 standards and the development of a
shared product catalogue enables end-to-end traceability and
full automation for healthcare supply chains,” explains Vincent
Callan, Director of Facilities Management. “It provides the means
to converge clinical and business systems, which supports the
‘money follows the patient’ model.”
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“Data pools และ GDSN
ชี้ให้เราเห็นได้ชัดเจน ถึงความส�ำคัญ
ของการเข้าถึงข้อมูลที่มีความถูกต้อง
และทันสมัยของผลิตภัณฑ์
รวมถึงราคาจากซัพพลายเออร์
ที่จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาล
ตามโครงการ NHS”
การพิสูจน์ผลประโยชน์

ในสหราชอาณาจักร Steve Graham หัวหน้ าทีมและลูกทีมของ
เขาจากสถาบันสุขภาพได้ ใช้ ระบบปฏิบตั ิการอัตโนมัติส�ำหรับการ
ดูแลผู้ป่วยโดยด�ำเนินการระหว่างประเทศบนระบบของการบริ การ
สุขภาพแห่งชาติ โดยได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ใช้ บริ การด้ านการ
ดูแ ลสุข ภาพ การใช้ ร ะบบดัง กล่า วจะช่ ว ยลดค่า ใช้ จ่ า ยลงกว่า
462 ล้ านยูโร และลดระยะเวลาในการดูแลรั กษาผู้ป่วยด้ วยซึ่ง
ทุกโรงพยาบาลสามารถมีระบบและก�ำหนดการใช้ งานของตัวเองได้
โดยสามารถเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลมีความสนใจจาก
แคตตาล็อก GDSN ได้ เอง
MR.Graham กล่าวว่า “Data pools และ GDSN ชี ้ให้ เราเห็นได้
ชัดเจน ถึงความส�ำคัญของการเข้ าถึงข้ อมูลที่มีความถูกต้ องและ
ทันสมัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงราคาจากซัพพลายเออร์ ที่จัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ ให้ โรงพยาบาลตามโครงการ NHS” คณะท� ำงานได้
ด�ำเนินงานร่ วมกับ 6 โรงพยาบาลสาธิตในการน�ำระบบการสัง่ ซื ้อ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ควบคู่กบั การเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์และการ
จัดการสินค้ าคงคลังที่เป็ นไปตามมาตรฐานของ GS1 Mr.Graham
กล่าวว่า “6 โรงพยาบาลและซัพพลายเออร์ จะสามารถวัดผล
ที่เกิดขึ ้นจริ งและจับต้ องได้ โดยจะท�ำให้ เกิดความเชื่อถือและส่งผล
ท� ำ ให้ ระบบขั บ เคลื่ อ นไปข้ างหน้ า ซึ่ ง เป็ นการพิ สู จ น์ แ ล้ วว่ า
ในผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ เริ่ ม ต้ นนั น้ สามารถสร้ างคุ ณ ประโยชน์ ไ ด้ ใน
ระยะเวลาห้ าปี นี ้”

Proving the benefits

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

มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริงๆ
หรือเป็นแค่เครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ

ปั จ จุ บั น ผู ้ บ ริ โ ภคมี ค วามระมั ด ระวั ง
และให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัย
ในอาหารกันมากขึน้ เพราะอดีตทีผ่ า่ นมา
โลกได้ ผ ่ า นวิ ก ฤตการณ์ ด ้ า นอาหาร
มากมายซึ่ ง คร่ า ชี วิ ต มนุ ษ ย์ ไ ปเป็ น
จ�ำนวนมาก เช่น ไข้หวัดนกที่ระบาด
ในเอเชียช่วงปี พ.ศ. 2511 ภาวะฉุกเฉิน
โรควัวบ้าในยุโรปในปี พ.ศ. 2529 นมผง
ปนเปื ้ อ นสารเมลามี น ในประเทศจี น
ปี พ.ศ. 2551 หรือการปนเปือ้ นของเชือ้
Salmonella ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นยถั่ ว
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อต้นปีพ.ศ.
2552 เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านีล้ ว้ นเกิด
จากการปนเปื้อนของสารเคมี จุลินทรีย์
หรื อ แบคที เ รี ย ที่ ไ ม่ ค วรเจื อ ปนอยู ่ ใ น
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อาหาร ซึง่ เป็นผลให้ผบู้ ริโภคหวาดระแวง
และมองหาวิธีการหรือเครื่องหมายที่จะ
ช่วยรับรองได้วา่ อาหารทีซ่ อื้ มาบริโภคนัน้
มีความปลอดภัย น่าเชือ่ ถือและสามารถ
ตรวจสอบแหล่งทีม่ าได้จริง

สืบย้อนกลับหรือติดตามสินค้าได้ตั้งแต่
แหล่งก�ำเนิด กระบวนการผลิต การขนส่ง
ไปถึงกระบวนการขายจนถึงมือผูบ้ ริโภค
ได้ ด้วยการท�ำระบบสืบย้อนกลับดังกล่าว
อย่างเต็มรูปแบบ ถ้าสินค้าหรืออาหาร
เกิดปัญหาและมีผลต่อความปลอดภัย
ของผูบ้ ริโภค เราจะรูเ้ ส้นทางการเคลือ่ นที่
ของสินค้าที่มีปัญหานั้นได้ทั้งหมด รู้ไป
ถึงว่าวัตถุดิบชนิดไหน batch/lot ใดที่
ท�ำให้เกิดปัญหา และวัตถุดิบนั้นถูกน�ำ
ไปใช้ในการผลิตสินค้าประเภทใด หรือ
batch/lot ใดบ้าง และถูกส่งไปขายทาง
ไหนหรือที่ใดบ้าง ซึ่งข้อมูลที่ละเอียด
แม่นย�ำและเข้าถึงได้รวดเร็วเหล่านี้จะ
ท�ำให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องสามารถระงับการขาย
หรือเรียกคืนสินค้าที่เกิดความผิดปกติ
นัน้ ออกจากชัน้ วางสินค้าหรือห้างร้านได้
ทันท่วงทีหรืออาจรวมถึงการเรียกคืนจาก
ผูบ้ ริโภคปลายทางทีซ่ อื้ สินค้านัน้ ๆ กลับ
ไปแล้วได้ด้วย จึงเป็นวิธีท่ีช่วยลดความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคให้จำ� กัด
อยูใ่ นวงแคบได้งา่ ยและมีประสิทธิภาพสูง

ทีผ่ า่ นมา การท�ำระบบสืบย้อนกลับสินค้า
ระบบสืบย้อนกลับ หรือ Traceability เป็น ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมยังมี
อีกวิธกี ารหนึง่ ทีถ่ กู น�ำมาสร้างความมัน่ ใจ
ให้แก่ผบู้ ริโภคในเรือ่ งความปลอดภัยและ
คุณภาพของสินค้าตั้งแต่แหล่งก�ำเนิด
ระบบสืบย้อนกลับที่แท้จริงจะสามารถ
บันทึกและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าและข้อมูลการเคลื่อนที่ของสินค้า
ในทุกขั้นตอนของซัพพลายเชน ซึ่งผู้ที่
เกีย่ วข้องในซัพพลายเชนนัน้ ๆ จะสามารถ
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ให้เห็นค่อนข้างน้อยไม่เป็นที่แพร่หลาย
บริษทั เอกชนหลายแห่งทีส่ นใจท�ำระบบ
สืบย้อนกลับก็อาจท�ำได้เพียงเฉพาะบางจุด
ในซั พ พลายเชนที่ ตั ว เองรั บ ผิ ด ชอบ
เนือ่ งจากซัพพลายเชนในปัจจุบนั มีความ
ซับซ้อน ตลอดการเดินทางของสินค้า
จากแหล่งผลิตจนถึงมือผูบ้ ริโภคมีความ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลากหลายบริ ษั ท หรื อ
องค์กร ในขณะทีก่ ระบวนการสืบย้อนกลับ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จะต้ อ งอาศั ย
ความรู้ความเข้าใจ ความซื่อสัตย์และ
ความรับผิดชอบร่วมกันของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในซั พ พลายเชนของสิ น ค้ า ทั้ ง ระบบ
การท� ำระบบสืบย้อ นกลับ สินค้าชนิด
หนึง่ ๆ ให้ได้ผลจึงท�ำได้ยาก
ผลั ก ดั น เรื่ อ งความส� ำ คั ญ ของระบบ
สืบย้อนกลับในเชิงทฤษฎีก็ยังมีให้เห็น
จากหลายๆ หน่วยงาน ดังจะเห็นได้จาก
รายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว
ทีม่ มี ากมาย และมีตน้ แบบการท�ำระบบ
สื บ ย้ อ นกลั บ ในสิ น ค้ า อี ก หลายชนิ ด
ตั ว อย่ า งเช่ น งานวิ จั ย เรื่ อ ง “The
Influencesof Marketplace
Knowledge, General Product Class
Knowledge, and Knowledge in Meat
Product with Traceability on Trust
in Meat Traceability” (Kawpong
Polyorat, 2016) ที่ได้ศึกษาเชิงทฤษฎี
ด้านความไว้วางใจของผูบ้ ริโภคต่อระบบ
สืบย้อนกลับเนื้อ ที่พบว่าเมื่อผู้บริโภค
ระยะหลังจึงเห็นบริษทั เอกชนเริม่ หันมา ไว้วางใจในการสืบย้อนกลับเนือ้ แล้วก็จะ
สนใจน�ำเรื่องการระบุแหล่งก�ำเนิดของ ท�ำให้การตัดสินใจซือ้ เนือ้ เพิม่ ขึน้ ไปด้วย
สินค้ามาเป็นจุดขายในการโฆษณาเพือ่
ให้ผบู้ ริโภคมัน่ ใจว่าสินค้าของตนเองนัน้ หรื อ งานวิ จั ย เรื่ อ ง “นวั ต กรรมการ
มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ใช้วัตถุดิบที่ ประยุกต์ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ท�ำให้ ตามมาตรฐานสากล GS1 เพือ่ เพิม่ มูลค่า
สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้านั้นๆ ได้ สินค้าเนือ้ โคขุนโพนยางค�ำ” (พันเอกหญิง
สูงกว่าสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด มัทนา โอสถหงส์, 2553) ทีไ่ ด้นำ� หลักการ
การกระท�ำดังกล่าวจึงเป็นเสมือนดาบ ท� ำ ระบบสื บ ย้ อ นกลั บ ตามมาตรฐาน
สองคมต่อคนในประเทศทีย่ งั ขาดความรู้ สากล GS1 ไปใช้ในการสืบย้อนกลับเนือ้ โค
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว อาจท�ำให้ ภายในโรงงานของตนเองจนได้ต้นแบบ
เกิดความเข้าใจทีผ่ ดิ เพีย้ นต่อนิยามของ ระบบสืบย้อนกลับทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของสินค้าหรืออาหารจาก
และงานวิจัยเรื่อง “โครงการการพัฒนา
การท�ำระบบสืบย้อนกลับ
ระบบสอบย้ อ นกลั บ การผลิ ต การ
อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการ แปรสภาพและการค้าข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์

ขณะทีผ่ บู้ ริโภคยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในระบบสื บ ย้ อ น
กลั บ อย่ า งแท้ จ ริ ง
จึงมักถูกสือ่ โฆษณา
จูงใจให้เข้าใจระบบ
ดังกล่าวผิดไปจากสิ่งที่
ควรจะเป็น อาจมองการสืบย้อนกลับ
เป็นแค่การซือ้ สินค้าทีส่ ามารถบอกแหล่ง
ก�ำเนิดของสินค้าเพียงอย่างเดียว โดยไม่
ได้มองถึงการเดินทางของสินค้าตลอด
ซัพพลายเชนเลย ซึง่ ก็เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่มีผลต่อคุณภาพของสินค้าดังกล่าว
เช่นกัน

โดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์และ
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานผ่ า นการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ” (ผศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์
และคณะ, 2552) ทีไ่ ด้ศกึ ษาขัน้ ตอนการ
ผลิต การแปรรูปและกลไกการตลาด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย ์
อย่ า งละเอี ย ด ก่ อ นที่ จ ะท� ำ ต้ น แบบ
ระบบสื บ ย้ อ นกลั บ โดยน� ำ เทคโนโลยี
มาตรฐานสากล GS1 มาใช้ในการบ่งชี้
ตลอดซัพพลายเชน รวมถึงการพัฒนา
สถาปัตยกรรมของระบบสอบย้อนกลับ
ทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วย
งานวิจยั ทีย่ กตัวอย่างเหล่านีร้ วมถึงงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ล้วนมีข้อมูลที่ทรง
คุณค่าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องหรือผูส้ นใจจะท�ำระบบ
สืบย้อนกลับหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สนิ ค้าด้วยการสืบย้อนกลับควรได้นำ�
มาศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อเรียนรู้ข้อดี
ข้อเสียและข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนทีจ่ ะเริม่
ท�ำระบบสืบย้อนกลับของตนเองหรือก่อน
ทีจ่ ะน�ำข้อมูลเพียงบางส่วนไปเผยแพร่ตอ่
สาธารณชน ซึง่ แม้วา่ ระบบสืบย้อนกลับ
ในสังคมไทยน่าจะต้องถูกน�ำไปเชือ่ มโยง
กับการเป็นเครือ่ งมือทางการตลาดอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่หากผูท้ เี่ กีย่ วข้องเหล่านัน้
ได้เรียนรูแ้ ละสามารถท�ำระบบสืบย้อนกลับ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง แล้ ว
การสืบย้อนกลับนั้นก็จะมีประโยชน์ต่อ
ผูบ้ ริโภคจริงๆ ไม่ใช่เป็นแค่เครือ่ งมือในการ
โฆษณาชวนเชือ่ อีกต่อไป
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EFFICIENT CONSUMER RESPONSE (ECR):

ADDING CUSTOMER VALUE TO THE SUPPLY CHAIN USING COLLABORATION

ECR: การเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าในระบบซัพพลายเชนด้วยการร่วมมือกัน

Efficient Consumer Response has advantages for all
members in the supply chain. Some are general
advantages resulting from overall improvement in
efficiency of the supply chain. Others stem directly
from the specific strategies used to implement ECR.
General advantages of Efficient Consumer Response
include improving the efficiency of the supply chain and
reducing costs.
Additionally, Efficient Consumer Response decreases
time and eliminates costs in the core, value-adding
processes of the grocery chain through four specific
strategies: efficient store assortment, efficient
replenishment, efficient promotion, and efficient product
introduction. Efficient assortment ensures that the range
of products carried by a retail store satisfies the consumer
and that store space is utilized efficiently to increase
retailer and supplier profitability. Where space is at a
premium, efficient assortment has the potential to
significantly help supply chain members reduce costs.
Efficient replenishment aims to provide the right product,
to the right place, at the right time, in the right quantity,
and in the most efficient manner possible. This Efficient
Consumer Response component is supported by a free flow
of accurate and timely information, integrated with the flow
of product, throughout the grocery supply chain. Efficient
20

[PART 2/2]

Efficient Consumer Response (ECR) ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อสมาชิกทุกส่วนในระบบซัพพลายเชน โดยบางสิง่ บางอย่าง
อาจเป็นผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั อยูแ่ ล้วจากการพัฒนาการท�ำงาน
ให้มีประสิทธิภาพในระบบซัพพลายเชน แต่การวางแผน
ส่วนใหญ่นนั้ มักน�ำมาใช้ใน ECR เพราะประโยชน์หลักๆ ทีไ่ ด้
จากการพัฒนา ECR คือ การท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระบบ
ซัพพลายเชนรวมถึงค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลง
ยิ่งไปกว่านั้น ECR สามารถลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่าย
หลักๆ อย่างร้านขายของช�ำได้โดย 4 กลยุทธ์ คือ
1. การแบ่งประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การสัง่ สินค้าเพิม่ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การท�ำโปรโมชัน่ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การแนะน�ำสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การแบ่งประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ

จะช่วยท�ำให้ร้านค้าปลีกมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ตนเองมีอยู่นั้น
เป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการ และจะช่วยประหยัดพื้นที่คลัง
สินค้า ท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งร้านค้าปลีกและตัวผู้ผลิต
เอง โดยเฉพาะในร้านที่มีพื้นที่น้อย การแบ่งประเภทอย่างมี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในระบบซัพพลายเชน
ไปได้อกี มาก
การสั่งสินค้าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

มีเป้าหมายเพือ่ ให้การสัง่ สินค้าทีเ่ ราต้องการได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา
ถูกจ�ำนวน และอยู่ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
องค์ประกอบของ ECR คือ ช่วยให้เกิดความลืน่ ไหลและแม่นย�ำ
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

replenishment can be most beneficial to the grocery
industry where channels of distribution are rather long.
Efficient promotion, another specific strategy of Efficient
Consumer Response, ensures that trade promotions and
consumer promotions used by members of the supply
chain are more cost efficient. However, due to the complex,
unique nature of promotions.
Efficient product introduction ensures that manufacturers,
wholesalers, retailers, and consumers collaborate together
closely to develop better products quicker and less
expensive. The marketplace is exposed to an extremely
large number of new products; since products could
be returned, wholesalers and retailers made little effort
to stock only those products that met consumer needs.
Involving and collaborating with the consumer early in
the process and continuously monitoring (Point of Sales)
POS activity to detect trends in sales can help develop
better products.
Perceived Barriers in
Efficient Consumer Response

The barriers to ECR implementation can be grouped into
two categories: (1) the lack of capabilities (both skill and
technology related) and (2) the attitudes of wholesalers,
retailers, and manufacturers toward collaboration and
the attitudes of company personnel.
Adopting a new technology, and crossing the paradigm
shift to Efficient Consumer Response collaboration,
usually demands new skills and implementing Efficient
Consumer Response may require substantial training
and education of company personnel, who need to be
comfortable using sophisticated computer hardware and
software. In the grocery industry, where computerization
is not widespread, the lack of computer technology and
skilled people may be a barrier for ECR adoption.
Efficient Consumer Response also requires management
information system (MIS) resources and the integration of
systems across companies in the supply chain. Partners
need to have compatible hardware and software,
communication protocols, and support and maintenance
of their systems and also need to work together to
implement ECR.

ในด้านของเวลาและข้อมูล ผสมผสานไปกับการเข้า - ออกของ
สินค้าในร้านขายของช�ำ การสัง่ สินค้าเพิม่ อย่างมีประสิทธิภาพ
จะเป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ ส�ำหรับร้านขายของช�ำทีม่ ชี อ่ งทางการ
จัดจ�ำหน่ายทีค่ อ่ นข้างใช้เวลานานในการระบายของออก
การท�ำโปรโมชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งของ ECR ที่จะช่วยให้การท�ำโปรโมชั่น
การขายกับลูกค้านั้นมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความ
ซับซ้อนก็นบั เป็นลักษณะเฉพาะของการท�ำโปรโมชัน่ เช่นกัน
การแนะน�ำตัวผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้มนั่ ใจได้วา่ ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ส่ง ผูค้ า้ ปลีก และตัวลูกค้า
มีความร่วมมือกันเพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาให้สนิ ค้าสามารถตอบสนอง
ได้อย่างรวดเร็วมากขึน้ และมีราคาทีถ่ กู ลง ทางการตลาดได้
เปิดรับสินค้าใหม่เป็นจ�ำนวนมาก นับตั้งแต่สินค้าสามารถ
ส่งคืนได้ ผูค้ า้ ส่งและผูค้ า้ ปลีกจึงลดการสต็อกของให้เหลือแค่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
การมีส่วนเกี่ยวข้ องและการร่ วมมือกับผู้บริ โภคตัง้ แต่
เริ่ มต้ น ในกระบวนการและจั บ ตาดู ค วามเป็ นไปใน
จุดขายเพื่อดูแนวโน้ มและความเป็ นไปในอนาคตที่จะ
ช่ วยพัฒนาสินค้ าให้ ดขี นึ ้ ได้
อุปสรรคที่เกิดขึ้นใน ECR

อุปสรรคในการด�ำเนินงาน ECR สามารถแบ่ งออกเป็ น
สองประเภท คือ
1.ความสามารถไม่เพียงพอ (ทั้งทักษะและเทคโนโลยีที่
เกีย่ วข้อง)
2. ทัศนคติของผูค้ า้ ส่ง ค้าปลีก และผูผ้ ลิตในการท�ำงานร่วมกัน
และทัศนคติของบุคลากรในบริษทั
การน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา และการก้าวข้ามกรอบความคิด
ไปสูก่ ารร่วมมือกันใน ECR ต้องการทักษะและการประยุกต์ใช้
แนวทางทักษะใหม่ๆ บางครัง้ จึงอาจจะต้องมีการฝึกอบรมให้
ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานในองค์กร ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการ
ทีจ่ ะเข้าใจความซับซ้อนของคอมพิวเตอร์ทงั้ ในด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ในส่วนของร้านขายของช�ำที่อาจไม่ค่อยใช้
คอมพิวเตอร์มากนัก ท�ำให้ไม่มบี คุ ลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะ
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อ
การน�ำ ECR เข้าไปประยุกต์ใช้
ECR ต้องการระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (Management
Information System หรือ MIS) และการรวมระบบระหว่าง
องค์กรในซัพพลายเชน คู่ค้าจึงจ�ำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ควบคู่ไปกับวิธีการในการสื่อสาร การสนับสนุน
และการบ�ำรุงรักษาระบบของพวกเขาในการท�ำงานร่วมกัน
เพือ่ ด�ำเนินการ ECR อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลตอบแทนในการลงทุนจากการใช้ RFID
ในระบบซัพพลายเชน

[Part 2/2]

The ROI of RFID in
the Supply Chain

[Part 2/2)

How Are The Benefits Realized?

RFID can deliver tangible benefits for many types of enterprise
businesses:

Warehouse and Distribution Productivity
เราจะตระหนักถึงประโยชน์เหล่านี้ ได้อย่างไร?

RFID สร้ างประโยชน์ที่เห็นได้ ชดั ในหลากหลายภาคส่วนขององค์กร ดังต่อไปนี ้

คลังสินค้าและแหล่งกระจายสินค้า

บริ ษัทสามารถเปลี่ยนจากการอ่านข้ อมูลด้ วยแรงงานคน ในการติดตามพาเลท
เคส กล่องกระดาษ หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ ง่ายๆ โดยการใช้ ระบบ RFID โดยเซ็นเซอร์
ของ RFID จะช่วยติดตามสินค้ าเหล่านีใ้ นทุกๆ การขนย้ ายสินค้ าจากทุกๆ ที่
เพราะกระบวนการของ RFID เป็ นกระบวนการอัตโนมัติที่ช่วยลดค่าใช้ จ่ายด้ าน
แรงงานลง เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถเคลื่อนย้ ายสินค้ าได้ อย่าง
เหมาะสม การเพิ่มความสามารถในการผลิตนันเป็
้ นสิ่งที่จ�ำเป็ นเพราะช่วยในการ
ลดค่าใช้ จ่ายด้ านแรงงานได้ ถึง 7.5 เปอร์ เซ็นต์หรื อมากกว่าในด้ านการคลัง และ
5 ถึง 40 เปอร์ เซ็นต์ในศูนย์กระจายสินค้ าในภูมิภาค
บทความจากแมกกาซีน World Trade (“RFID: Taking Stock of the Wal-Mart Pilot,”
โดย N. Shister) วอล์มาร์ ทได้ ลดระยะเวลาในการสร้ างพาเลทจาก 90 วินาทีเหลือ
เพียง 11 วินาที เท่ากับว่าสามารถลดระยะเวลาไปได้ ถงึ 90 เปอร์ เซ็นต์

ด้านการค้าปลีกและจุดขายสินค้า

การน�ำ RFID มาใช้ กบั ระดับของผลิตภัณฑ์สามารถช่วยให้ เจ้ าของร้ านค้ าปลีก
สามารถลดค่าแรงงานและค่าธรรมเนียมจากการจัดการสินค้ าในสต๊ อกและสินค้ า
บนชันวางสิ
้
นค้ าอีกด้ วย ยกตัวอย่างเช่น การสัง่ ซื ้อสินค้ าที่ต้องการเพิ่มเติมหรื อ
สินค้ าที่หมดสต๊ อกลดน้ อยลงถึง 15-20 เปอร์ เซ็นต์จากการใช้ RFID

ลดความสูญเสียจากสินค้าหมดสต๊อก

เมื่อสินค้ าหมดสต๊ อกแล้ ว 20 เปอร์ เซ็นต์ของลูกค้ ามักจะไม่ซื ้อสินค้ าหรื อเลือกที่
จะซื ้อสินค้ าของคู่แข่งแทน (อ้ างอิงจาก Jon C. Stine, Intel Retail Consumer
Package Goods: Industry Field Primer, Oct. 28, 2005) ในร้ านค้ าปลีกมัก
จะสูญเสีย 8.3 เปอร์ เซ็นต์ของรายได้ เพราะสินค้ าไม่เพียงพอ
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Companies can replace the point-and-read, labor-intensive
process of tracking pallets, cases, cartons and individual
products with an RFID process. RFID sensors can track these
items as they move from various key locations. Because the
process is automated, labor costs can be reduced, improving
productivity, and enabling the reallocation of resources for
more strategic tasks and better scale operations. Productivity
improvements can be significant, delivering realized labor costs
reductions of 7.5 percent or more in warehouse applications,
and 5 to 40 percent in regional distribution centers.
For example, as cited in an article appearing in World Trade
Magazine (“RFID: Taking Stock of the Wal-Mart Pilot,” by
N. Shister), Wal-Mart experienced a dramatic reduction of
pallet-build from an existing 90 seconds to an even faster 11
seconds-a reduction of almost 90 percent.

Retail and Point-of-Sale Productivity

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

Out-Of-Stocks

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

Inventory Management

ป้องกันสินค้าสูญหายในคลังสินค้า

Shrinkage

ความเป็ นระเบี ย บของสิ น ค้ า คงคลัง นับ เป็ นเรื่ อ งที่ ส� ำ คัญ ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ความสามารถในการค้ นหา และรั บรู้ ได้ ว่าสินค้ าได้ เข้ ามาถึงแล้ ว อีกทัง้
ยังเป็ นตัวช่วยให้ มนั่ ใจว่าสินค้ านัน้ มีอยู่ในคลังสินค้ าและจัดการได้ อย่าง
เป็ นระบบ รวมถึง การสื บ หากระบวนการการท�ำ งานและความรวดเร็ ว
ในการจัด การผ่า นระบบซัพ พลายเชน การน� ำ RFID เข้ า มาใช้ จ ะช่ ว ย
พัฒนาระบบเหล่านี ้ให้ ดีขึ ้น อ้ างอิงจากรายงานของ Accenture, “Auto-ID
on Demand: The Value of Auto-ID Technology in Consumer
Packaged Goods Demand Planning.” การประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ย
ถูกตระหนักถึงเนื่องจากการลดความปลอดภัยในการสต๊ อกของที่น้อยลง
ส่งผลให้ ช่วยประหยัดไปได้ ถึง 10 – 30 เปอร์ เซ็นต์ การจัดการคงคลังที่
ดียังช่วยลดการเกิดสินค้ าหมดสต๊ อก ลดค่าใช้ จ่ายการด�ำเนินการ และ
ลดการจัดการแบบเก่าๆ เช่น นับสต๊ อกแบบจดมือ
การสูญหายของสินค้ าที่เกิดจากขโมย ถูกประมาณค่าไว้ ถึง 30 พันล้ าน
เหรี ยญสหรั ฐฯ ต่อปี และนับเป็ น 1.7 เปอร์ เซ็นต์ ของยอดขายทัง้ หมด
อ้ างอิงจาก Ernst & Young แต่ด้วย RFID ที่จะช่วยติดตามพาเลท กล่อง
และสินค้ าผ่านทางซัพพลายเชนไปยังต�ำแหน่งที่ถกู ส่งไป จะช่วยลดความ
ผิดพลาดหรื อการสูญหายของสินค้ าที่เกิดขึ ้นจากการขนส่ง ยิ่งไปกว่านัน้
RFID จะช่วยหาได้ ว่าสินค้ าที่สูญหายไปนัน้ ตกหล่นที่ไหน จากการวิจัย
AMR ของ Langdoc และ Romanow ได้ ประมาณไว้ ว่า RFID ช่วยลดการ
สูญหายของสินค้ าในคลังสินค้ าได้ ถึง 18 เปอร์ เซ็นต์

ข้อผิดพลาดในระบบซัพพลายเชน

การแทนที่ระบบการสแกนบาร์ โค้ ดด้ วยมือด้ วยระบบอัตโนมัติอย่าง RFID
จะช่วยให้ การใส่ข้อมูลที่ผิดพลาดลดลง ไม่แม้ แต่จะช่วยลดความผิดพลาด
ในการจัดการคลังและสืบย้ อนกลับ แต่ยงั ช่วยลดแรงงานที่ต้องแก้ ปัญหา
ที่เกิดขึน้ นอกจากนี ้ RFID ที่จะเข้ าถึงข้ อมูลโดยอัตโนมัติ ยังเก็บข้ อมูล
และสืบย้ อนกลับทุกขัน้ ตอนที่ เกิ ดขึน้ ระหว่างกระบวนการ ท�ำให้ สินค้ า
ไปถึงที่ หมายและท� ำ ให้ มี การท� ำ งานที่ ลื่ น ไหลมากยิ่ ง ขึน้ ไม่ใ ช่แ ค่เ พี ย ง
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ วยแรงงานเท่ า นั น้ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ เมื่ อ เกิ ด ความผิ ด พลาดแต่
ร้ านค้ าปลีกและผู้ผลิตสูญเสีย 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ในทุกๆ 1 พันล้ าน
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เนื่องจากข้ อมูลที่ผิดพลาด และการน�ำ RFID ที่จะช่วย
ลดข้ อมูลที่ผิดพลาดสามารถช่วยประหยัดเงินได้ ถึง 10 พันล้ านล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ต่อปี อ้ างอิงจากรายงานปี 2003 โดย A.T. Kearney (“RFID/EPC:
Managing the Transition”)

การติดตามและการจัดการสินทรัพย์

ในหลายๆ ธุรกิจ สินทรัพย์ที่ส�ำคัญ เช่น อุปกรณ์ในร้ านค้ าและคอนเทนเนอร์
เป็ นสิ่ ง ที่ ย ากที่ จ ะติ ด ตาม รั ก ษา ท� ำ ให้ ป ลอดภัย แต่ RFID สามารถ
ระบุสิน ทรั พ ย์ ที่ เ คลื่ อ นย้ า ยได้ ดี ขึน้ ความสะดวกในการจัด ตารางเวลา
มีประสิทธิ ภาพในการท�ำงานได้ ดีเทียบเท่ากับที่จะช่วยให้ สินค้ าสูญหาย
น้ อยลง ในด้ านของผู้ผลิตหรื อคลังสินค้ าที่ซงึ่ ตู้คอนเทนเนอร์ และเรื อ จ�ำเป็ น
ที่ต้องมีการติดตาม ท�ำตารางเวลา และมีขนตอนการท�
ั้
ำงาน RFID จะช่วย
ลดการสูญหายของสินค้ าได้ มากกว่า 20 เปอร์ เซ็นต์ อ้ างอิงจากการศึกษา
ของ Alinean

Inventory accuracy is important to help improve visibility and
insight into what specific raw materials have arrived, helping to
assure the right materials are available and to better manage
just-in-time production models, track work-in-process and speed
finished goods through the supply chain. Savings are realized by
reducing required inventory via lower safety stock requirements,
a net 10 to 30 percent savings, according to a 2003 Accenture
report, “Auto-ID on Demand: The Value of Auto-ID Technology in
Consumer Packaged Goods Demand Planning.” Better inventory
management also leads to proportional reductions in out-of-stock,
lower inventory carry costs and reduced write-downs on
obsolete inventory.
Losses due to theft are estimated to cost retailers over $30 billion
per year, and are estimated conservatively at 1.7 percent of
overall sales, according to Ernst & Young. With RFID, pallets,
cartons and individual products can be tracked through the
supply chain to pinpoint product location and eliminate inventory
errors that can cause shipments to go missing. Better yet, it
enables one to find where in the process the product was lost.
AMR Research’s Langdoc and Romanow estimate an 18 percent
average reduction in shrinkage using RFID.

Supply Chain Errors

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

Capital Asset-Tracking and Management

In many businesses, important assets such as shop equipment
and containers are often difficult to track, maintain and secure.
RFID can be used effectively to locate movable assets better,
ease maintenance scheduling and assure maintenance
performance, as well as help prevent loss. In applications such
as warehousing and distribution, where containers and tugs
need to be tracked, scheduled and maintained, workflow can
be optimized by 20 percent or more and losses prevented,
according to studies by Alinean.
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การปลอมแปลงและการพัฒนาด้านความปลอดภัย

ในหลายๆ อุต สาหกรรม การปลอมแปลงหรื อ สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย
เป็ นสาเหตุหลักที่ท�ำให้ ระบบซัพพลายเชนสูญเสียรายได้ RFID จะช่วย
ป้ องกัน แบรนด์ สิ น ค้ า และลดความเสี่ ย งในด้ า นของความปลอดภัย
ความน่าเชื่อถือ อีกทังการน�
้
ำระบบติดตามของ RFID เข้ ามาใช้ จะช่วย
แก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ บาร์ โค้ ด เพราะระบบ
อัตโนมัติและการตรวจสอบจ�ำนวนสินค้ าที่บ่อยครัง้ มากขึ ้น

การจัดการบัญชีลูกหนี้

ความแม่นย�ำในการติดตามสินค้ าแบบเรี ยลไทม์ท�ำให้ ร้ ู ว่าสินค้ าใดได้
ถูก ส่ ง ถึ ง มื อ คู่ค้ า แล้ ว นัน้ จะท� ำ ให้ ก ารติ ด ตามลูก หนี ม้ ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ ้น ด้ วยการลดช่องว่างในการเรี ยกเก็บเงิน ยกตัวอย่างเช่น RFID
อนุญาตให้ ผ้ ูขายออกใบแจ้ ง หนี ไ้ ด้ ทัน ที ห ลัง จากที่ สินค้ า ถูก จัดส่ง ถึง
และยังสามารถช�ำระเงินได้ ทนั ที ตรงนี ้เองจะช่วยลดระยะเวลาในการ
เก็ บ เงิ น ในขณะเดี ย วกัน ยัง เพิ่ ม ความแม่ น ย� ำ และตัด ขัน้ ตอนการ
ใส่ ข้ อมูล หรื อ การติ ด ตามที่ ผิ ด พลาดและลดขัน้ ตอนการช� ำ ระเงิ น
จากผลส� ำ รวจพบว่า RFID ช่ ว ยลดระยะเวลาได้ จ าก 30 - 45 วัน
เหลือเพียงไม่กี่นาทีเท่านัน้

เอกสารทางการตลาดและโอกาสในการสร้างรายได้

ผู้น�ำอุตสาหกรรมหลายๆ ท่านได้ ศึกษาการน� ำ RFID เข้ ามาใช้ เพื่ อ
ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อธุรกิ จและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม RFID จะช่วย
ให้ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ผ้ ู ได้ รั บ มอบอ� ำ นาจต้ องการ หรื อเกิ ด
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ที่ ท� ำ การตลาดเชิ ง รุ ก ด้ ว ยเทคโนโลยี เ พื่ อ ที่ จ ะเข้ า ถึ ง
ความต้ องการของตลาดยุคใหม่ หากมองในระยะยาว RFID ยังช่วย
เพิ่ ม โอกาสสร้ างรายได้ และโอกาสเพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาด
ในหลายๆ เคส RFID ไม่ใช่แค่ในด้ านผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่ยงั เป็ น
คุณสมบัติหนึ่งในการท�ำธุรกิจอีกด้ วย

ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ

RFID จะช่วยพัฒนาในทุกๆ ด้ านของประสบการณ์ ที่ลูกค้ าจะได้ รับ
อย่างแรกเลยก็คือ RFID จะท�ำให้ การจัดการคลังสินค้ าดีขึ ้น สามารถ
มั่น ใจได้ ว่ า การจัด ส่ ง ของเป็ นไปอย่ า งราบรื่ น การคาดการณ์ ก าร
สั่ง ซื อ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปรโมชั่น และการแนะน� ำ สิ น ค้ า ใหม่ ๆ ที่ ดี
และสิ น ค้ า หมดสต๊ อ กจะไม่เ กิ ด ขึน้ อี ก ทัง้ ยัง ช่ ว ยลดปั ญ หาในระบบ
ซัพ พลายเชน ลูก ค้ า จะได้ รั บ สิน ค้ า ที่ ตัว เองต้ อ งการ ทัน ที ที่ พ วกเขา
ต้ องการ ซึง่ ช่วยเพิ่มยอดขายได้ ถึง 20 -60 เปอร์ เซ็นต์
ถึงแม้ ว่าการน�ำ RFID เข้ ามาใช้ จะต้ องมีการลงทุนและมีความเสี่ยง
แต่ โ ดยทั่ ว ไปแล้ วการน� ำ RFID ไปใช้ ในโรงงานผลิ ต คลัง สิ น ค้ า
ศูนย์กระจายสินค้ า หรื อร้ านค้ าปลีกก็มกั จะได้ รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนถึง 200 เปอร์ เซ็นต์ (ก�ำไรสุทธิลบด้ วยค่าใช้ จ่าย) และมากกว่า
นัน้ จากโปรเจ็ ก ต์ เ หล่ า นี น้ ั่น หมายความว่ า ในทุก ๆ ดอลลาร์ ใ นการ
ลงทุน RFID บริ ษัทจะได้ รับสองเหรี ยญสหรัฐฯ ตอบแทนเป็ นผลก�ำไร
(หนึ่งเหรี ยญจากการลงทุนและสองเหรี ยญเป็ นก�ำไร) ด้ วยผลตอบแทน
การลงทุน สูง และระยะเวลาคื น ทุน ที่ ค่ อ นข้ า งสัน้ เป็ นตัว กระตุ้น ให้
RFID เป็ นโครงการที่อยู่ภายใต้ การพิจารณาและมีผลบังคับใช้ จริ ง
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Counterfeiting and Improve Security

In many industries, counterfeit or non-secure goods introduced
into the supply chain cause large direct losses of revenue.RFID
increases brand protection and helps mitigate safety, security,
regulatory and liability risks. Improved tracking using RFID can
identify and isolate issues more efficiently and effectively than
manual bar-code scanning by introducing automated and more
frequent checks and balances.

Accounts Receivable

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

Market Mandates and Revenue Opportunities

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

Customer Experience

RFID can help to improve the overall customer experience. First, RFID
enables better management of inventory; ensures proper deliveries
and shipments; improves demand forecasts, promotions management
and new product introductions; and reduces out-of-stock conditions.
Elimination of supply-chain issues and product availability results in
customers getting what they want, when they want it. In one case, a
documented 29 percent increase in promotional execution resulted
in a projected 20 to 60 percent increase in sales.
Although RFID implementations are not without costs and risks, typical
companies in manufacturing, warehousing and distribution and retail
have been known to achieve 200 percent ROI (net benefits divided by
costs) or more from these projects. What this means is that for every
dollar invested in RFID, companies are getting back $2 in incremental
benefits (the original dollar invested, plus two more). The high ROI
and relatively short payback periods provide the fuel to move from
having RFID as a project under consideration, to one where a pilot
program is mandatory.
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PRIVACY AWARENESS

on Social Network

การตระหนักรู้ถึงข้อมูลส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์

ในปั จ จุบัน เทคโนโลยี มี ค วามก้ า วไกลกว่ า
แต่ก่ อ นมากนัน้ อุป กรณ์ เ ทคโนโลยี เช่ น
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค สมาร์ ทโฟน อยูก่ บั เรา
ในทุกๆ ช่วงเวลา แต่ละวัน เราซึง่ เป็ นผู้ใช้ งาน
ได้ ใช้ อปุ กรณ์เหล่านี ้เพือ่ จุดประสงค์ตา่ งๆ ไม่วา่
จะเป็ นเพื่อท�ำงานหรื อเพื่อสร้ างความบันเทิง
ซึง่ แทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในทุกวันนี ้ผู้ใช้ งาน

28

อย่างเราๆ ขาดอุปกรณ์เหล่านี ้ไม่ได้ เสียแล้ ว
หนึ่ง ในการใช้ ง านอุป กรณ์ เ หล่า นี ก้ ็ คื อ การ
เข้ า ถึงเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ต่างๆ เช่น
Facebook Twitter Instagram เป็ นต้ น

มากขึ น้ อาทิ เ ช่ น อั พ เดตชี วิ ต ประจ� ำ วั น
เรื่ องราวข่าวสารข้ อมูลต่างๆ รูปภาพ สถานที่
ความชอบส่วนบุคคล หรื อแม้ กระทัง่ การแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น

ทุ ก วั น นี ส้ ั ง คมออนไลน์ เ หล่ า นี ก้ ็ ไ ด้ มี ก าร
ปรั บ ตัว ให้ เข้ ากั บ การใช้ ชี วิ ต ของผู้ ใช้ งาน

ซึ่ ง การเริ่ มต้ นการใช้ งานนั น้ มั ก จ� ำ เป็ น
ต้ องใส่ ข้ อมู ล ส่ ว นตั ว ของผู้ ใช้ งาน เช่ น
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ชือ่ -นามสกุล วันเกิด ฯลฯ หลังจากนันผู
้ ้ ใช้ งาน
ก็ จ ะเป็ นคนใส่ข้ อ มูล อื่ น ๆ ลงไปเพื่ อ สร้ าง
บัญ ชี ผ้ ูใ ช้ ง านหรื อ ที่ เ ราเรี ย กว่ า “โปรไฟล์ ”
ของตนขึ ้นมา บ้ างก็เป็ นเบอร์ โทรศัพท์ สถาน
ศึกษา ที่ท�ำงาน ช่องทางการติดต่อ ซึง่ ล้ วน
แล้ วแต่เป็ นข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ งาน จากนัน้
ข้ อมูลก็จะแสดงบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ให้ ผ้ ใู ช้ งานอื่นสามารถเข้ าถึงได้ ด้ วยเหตุผล
นี เ้ องท� ำ ให้ ผ้ ูไ ม่ ห วัง ดี หรื อ อาชญากรทาง
ไซเบอร์ เห็นช่องทางที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ส่ ว นตัว ของผู้ใ ช้ ง าน และน� ำ ไปใช้ เ พื่ อ จุด
ประสงค์ตา่ งๆ
อย่างที่ทราบกันดีว่าในปั จจุบนั นัน้ ธุรกรรม
การเงิน หรื อกิจกรรมต่างๆ ได้ มีการใช้ ข้อมูล
ส่วนตัวของเรามากขึน้ ด้ วยเหตุนีเ้ องท�ำให้
เกิดช่องทางในการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี เช่น
ปลอมแปลงตัวตนเป็ นผู้ใช้ งานเพือ่ ท�ำธุรกรรม
ต่างๆ หรื อเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ติดตาม

พฤติกรรมของผู้ใช้ งานเพื่อคุกคามความเป็ น
ส่ ว นตั ว ติ ด ตามก่ อ กวน หรื อ ท� ำ ให้ ผู้ ใช้
ถูกโจมตีทางไซเบอร์ (เช่น คอมพิวเตอร์ ไวรัส
ต่างๆ)
ดังนันเพื
้ ่อลดความเสี่ยงจากการที่ผ้ ไู ม่หวังดี
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ผู้ใช้ งาน
จึ ง ควรจ� ำ กัด การเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล ส่ ว นตัว ของ
บุคคลอื่น ดังนี ้
• ไม่ควรใส่ข้อมูลส่วนตัวบนสือ่ สังคมออนไลน์
อาทิ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล
• จ�ำกัดสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวบนสื่อ
ออนไลน์ตา่ งๆ
• คัดกรองบุคคลที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลบัญชี
ผู้ใช้
• ไม่ควรอัพเดตข้ อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรม
สถานที่ ความชอบส่วนบุคคล มากเกิ นไป
ทังนี
้ ้เราจะเห็นได้ ว่าจุดเริ่ มต้ นเกิดจากการที่
ผู้ใช้ ไม่ตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดจากการ

ใ น ป ั จ จุ บั น นั้ น
ธุรกรรมการเงิน หรือ
กิจกรรมต่างๆ ได้มี
การใช้ข้อมูลส่วนตัว
ของเรามากขึ้น ด้วย
เหตุ นี้ เ องท� ำ ให้ เ กิ ด
ช่องทางในการโจมตี
จากผู้ไม่หวังดี
เผยแพร่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ งาน การแก้
ปั ญหาทีด่ สี ดุ คือ การทีผ่ ้ ใู ช้ มคี วามรู้และความ
เข้ าใจเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัวและภัยที่เกิดจาก
เผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึง่ ท�ำให้
ความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ลดลง
ได้ ในที่สดุ
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ข้อมูลโดย : กฤษดา เบ้าทอง

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคลังสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดใน WM3

ถ้ าถามว่ามีใครบ้ างที่ไม่ ร้ ู จักบาร์ โค้ ด
คงตอบได้ว่ า แทบจะไม่ มี ส่ ว นใหญ่
รู้ จักบาร์ โค้ ดภายใต้ สินค้ าที่ถูกซือ้ ขาย
ตามร้ านสะดวกซื ้อหรื อห้ างสรรพสินค้ า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ วและถูกต้ องใน
การระบุสิน ค้ า ชิ น้ นัน้ โดยมี ห น่ ว ยงาน
GS1 เป็ นผู้ค วบคุม ดูแ ล จากจุด เด่น
ดัง กล่ า วของบาร์ โ ค้ ดจึ ง ถู ก น� ำ มาใช้
(Integrated) กับหลาย ๆ ระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพจนไปถึงลดขัน้ ตอนของ
ระบบให้ ดงู ่ายและลดความซับซ้ อนลง
ได้ อย่างไม่นา่ เชื่อ

30

บาร์ โ ค้ ด ถูก น� ำ มาใช้ กับ ระบบบริ ห าร
จัดการคลังสินค้ า ทุกกระบวนการตังแต่
้
การรั บสินค้ า การน� ำสินค้ าจัดเก็ บใน
สถานที่ เ ก็ บ การเคลื่ อ นไหวสิน ค้ า ใน
คลัง เช่น การย้ ายสินค้ าระหว่างคลัง
หรือสถานทีเ่ ก็บ การตรวจนับเช็คจ�ำนวน
สินค้ าตามรอบหรื อการตรวจนับทังคลั
้ ง
กระบวนการจ่ายสินค้ า เช่น การหยิบ
สิ น ค้ า ตามใบรายการขาย การบรรจุ
สินค้ าและส่งสินค้ าจนกระทัง่ สินค้ านัน้
จัดส่งถึงมือลูกค้ าซึง่ ล้ วนแต่ใช้ บาร์ โค้ ด
ทุก กระบวนการของระบบคลัง สิ น ค้ า
รวมทัง้ ระบบบริ หารจัดการคลังสินค้ า
WM3 ยังรองรับการท�ำงานในส่วนอื่นๆ
อีกมากมาย เช่น การปรับยอดสินค้ า,
การค�ำนวณ Shelf Life ของสินค้ า, การ

จ่ายสินค้ าโดยการจองสินค้ าตาม FIFO/
FEFO, การเปลี่ยนสถานะสินค้ า, การ
เปลี่ยน Lot/Batch/Serial Number ของ
สินค้ า เป็ นต้ น
ในปั จจุ บั น ระบบบริ ห ารจั ด การคลัง
สิ น ค้ า WM3 เป็ นระบบซอฟต์ แ วร์
ทางด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ พั ฒ นามาจาก
ประสบการณ์ จริ งจากผู้เชี่ยวชาญด้ าน
ระบบบริ หารจัดการคลังสินค้ า โดยได้
รับการยอมรับในการใช้ งานระบบและ
ให้ ดูแ ลบริ ก ารหลัง การขายกับ ลูก ค้ า
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ใช้ งานง่าย เหมาะกับผู้บริ หารงานคลัง
สินค้ าและเป็ นผู้ช่วยในการสนับสนุน
การตัดสินใจได้ เป็ นอย่างดี เจ้ าหน้ าที่
IT สามารถดูแลระบบได้ งา่ ยเพราะเป็ น
ระบบที่ใช้ งานบนเว็บไซต์ (Web Base)
สามารถน�ำไปใช้ งานได้ ทงภายในและ
ั้
นอกองค์กรได้ อย่างปลอดภัยโดยรองรับ
เครื่ องปลายทางที่ใช้ งานไม่ว่าจะเป็ น
รูปแบบใดก็ตาม (Cross Platform)
หลายแห่งในเมืองไทย และเป็ นที่ร้ ู จกั
ยาวนานมากกว่า 15 ปี ท� ำให้ ระบบ
บริหารจัดการคลังสินค้ า WM3 มีฟังก์ชนั่
การท� ำงานที่ เป็ นมาตรฐาน สามารถ
รองรับกระบวนการจัดการและบริ หาร
คลั ง สิ น ค้ าในเมื อ งไทยได้ เกื อ บจะ
ครอบคลุมทุกรูปแบบและแทบไม่จำ� เป็ น
ที่จะต้ องปรับเปลี่ยนหรื อแก้ ไข

Needs) ของระบบให้ เหมาะสมกับธุรกิจ Business Solutions
ของคุณเพือ่ รองรับอัตราการแข่งขันและ
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ
คุณได้ เช่น รองรับการท�ำงานได้ หลาย
คลังสินค้ า (Multiple Warehouses)
รองรั บ หลายระบบภาษา (Multiple
Languages) พร้ อมกับสามารถท�ำงาน
ผสมผสานร่ วมกับระบบ ERP ของคุณ
ได้ อย่างง่ายดายและถูกต้ อง มีรายงาน
อย่างไรก็ตาม ฟั งก์ชนั่ มาตรฐานต่าง ๆ ในรู ป แบบกราฟฟิ ค (Performance
นั น้ ก็ มี ค วามยื ด หยุ่ น และสามารถ Dashboards) และสินค้ าคงคลังเสมือน
ปรับเปลีย่ นฟั งก์ชน่ั (On Your Individual จริ ง (2D Warehouse Visualization) ที่ OGA International Co.,Ltd.
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บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน

สถาบันรหัสสากล (GS1Thailand)

ร่วมออกคูหานิทรรศการในงาน “TILOG – LOGISTIX 2016”
สถาบัน รหัส สากล(GS1Thailand) สภา
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ได้ มี
โอกาสร่ วมออกบูทนิทรรศการภายในงาน
TILOG – LOGISTIX 2016 เมื่อวันที่ 21-23
กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา
งาน TILOG – LOGISTIX 2016 แสดงภายใต้
แนวคิด “Unifying the Power of ASEAN+6
Logistics” รวมพลังวงการโลจิสติกส์จาก
ทั่ว ภูมิ ภ าคอาเซี ย น+6 น� ำ ผู้แ สดงสิ น ค้ า
จ�ำนวนกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ
ครบครั น ด้ ว ยเทคโนโลยี นวัต กรรม และ
โซลู ชั่ น และผู้ ให้ บริ ก ารด้ านโลจิ ส ติ ก ส์
ครอบคลุม ทัง้ กลุ่ม ผู้ ผลิ ต ผู้ จั ด จ� ำ หน่ า ย
้
ผู้สง่ ออกและน�ำเข้ า จากทังในประเทศและ
ต่างประเทศ พร้ อมจัด สัม มนานานาชาติ
Trade Logistics Symposium ก้ าวสู่ยุค
โลจิสติกส์ 4.0

MOI Open House:

พลิกธุรกิจ สู่ยุคอุตสาหกรรมและ SME 4.0

32

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมออก
บูธประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานสากล GS1
และแนะน� ำ หลัก สูต รฝึ กอบรมในโครงการ
ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีบง่ ชี ้อัตโนมัติในภาค
อุตสาหกรรมสูเ่ ศรษฐกิจดิจิทลั ซึง่ จัดร่ วมกับ
ส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ในงาน “MOI Open House:
พลิกธุรกิจ สูย่ คุ อุตสาหกรรมและ SME 4.0”
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โดยภายในงาน
มีการแสดงปาฐกถาพิเศษจาก ดร.อรรชกา
สีบญ
ุ เรื่อง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
พร้ อมหัวข้ อสัมมนาทีน่ า่ สนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติ เ อ็ ม เพลส โรงแรมดิ เ อ็ ม เพลส
จ.เชียงใหม่
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GS1 Asia-Pacific

Regional Forum 2016,Bangkok
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้ รับ
เกี ยรติเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมสัมมนา
GS1 Asia Pacific Regional Forum
2016 ภายใต้ หวั ข้ อ “Digital Trend, Smart
Business” ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน
2559 ณ โรงแรม Siam Kempinski Hotel
Bangkok ส�ำหรับในปี นี ้ งานประชุม GS1
Asia Pacific Regional Forum 2016 มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปิ ดโอกาสให้ มี ก าร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และร่ ว มพัฒ นาระบบ
มาตรฐานสากล GS1 ให้ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ศักยภาพด้ านเทคโนโลยี นวัตกรรม และเกิด
แนวคิดใหม่ๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ตอ่ ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม เพื่ อให้ สามารถแข่งขัน
และตอบสนองความต้ อ งการของกระแส
ตลาดโลกในยุค Digital Economy ได้
โดยได้ รับเกียรติจาก คุณมาลี วงศาโรจน์
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร เป็ นประธานในพิ ธีเปิ ด
งานอย่างเป็ นทางการ พร้ อมด้ วย คุณเจน
น� ำ ชัย ศิ ริ ประธานสภาอุต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย คุณมิเกล โลเปร่ า ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร GS1 และ คุณประวิทย์
โชติ ป รายนกุล ผู้อ� ำ นวยการสถาบัน รหัส

สากล(GS1 Thailand) กล่ า วเปิ ดงาน
สัม มนา ภายในงานมี ผ้ ู เข้ าร่ ว มประชุ ม
ประกอบด้ วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้ าหน้ าที่
จากองค์ ก ร GS1 ส� ำ นัก งานใหญ่ ป ระจ� ำ
ประเทศเบลเยี่ยม และองค์กร GS1 ประจ�ำ

ประเทศต่างๆ ทัว่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า
30 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
เกาหลี จีน ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน
เวียดนาม เป็ นต้ น

หลักสูตรการอบรม ตุลาคม – ธันวาคม 2559

เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการที่ขึ ้นทะเบียนบาร์ โค้ ด สามารถน�ำหลักเกณฑ์ข้อก�ำหนดต่างๆ ของการสร้ างและการน�ำบาร์ โค้ ดไปใช้ อย่างถูกต้ อง เป็ น
ไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงก�ำหนดให้ สมาชิกรายใหม่ทกุ ราย ต้ องผ่านการอบรม ความรู้เบือ้ งต้ นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ส�ำหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้ าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมตั เิ ป็ นสมาชิก
ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559 ดังนี้
หลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่จัด

อัตราค่าอบรม

ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

• บาร์ โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
• โครงสร้างเลขหมายบาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1 System
• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�ำหนดเลขหมายประจ�ำตัวสินค้า
• สิทธิประโยชน์ส�ำหรับสมาชิกสถาบันฯ

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

สมาชิก GS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

การประยุกต์ ใช้มาตรฐาน
สากล GS1-128
ในระบบซัพพลายเชน

• บาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• GS1- 128 Application Identifiers (AI’s)
• การใช้งานบาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น

27 ธันวาคม

สมาชิก GS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ำรองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org
GS1 Thailand July – September 2016
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Biz BreakThrough
Article by / บทความโดย : Content Team

เมียนมา
โอกาสทองนักธุรกิจไทย

เมียนมา โอกาสทองของเอสเอ็มอีในการขยายธุรกิจตลาด
เมียนมายังมีสนิ ค้าปัจจัย 4 และการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมควรให้ความส�ำคัญกับตลาด
เมียนมาเป็นอันดับต้นๆ ในอาเซียน

แฟชัน่ แบรนด์เนม และสินค้าทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ จึงเป็น
โอกาสทีด่ ขี องเอสเอ็มอีไทยในการบุกเบิกตลาดสินค้าอุปโภค
บริโภคทีเ่ ข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่ ซึง่ แน่นอนว่าไลฟ์สไตล์
ของคนเมียนมาก็ยงั มีสว่ นทีค่ ล้ายคลึงกับไทยค่อนข้างมาก

การเปิดประเทศของเมียนมาในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา ก่อให้เกิด
ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมาก เม็ดเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศไหลเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมียนมาอย่างรวดเร็ว เม็ดเงินทีล่ งทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน
ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมพลังงาน ทั้งไฟฟ้าและน�้ำมัน
ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมอืน่ เช่น Manufacturing, Logistic , Mining ,
Real Estate ฯลฯ ก็มกี ารพัฒนาตามๆ กันมา

การพัฒนาอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม
น�ำร่องเป็นสัญญาณทีบ่ ง่ บอกถึงโอกาสในการลงทุนทีน่ า่ สนใจ
โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่มีความพร้อมในการรุกตลาดในกลุ่ม
ประเทศ AEC ช่วง 1-2 ปีข้างหน้าเป็นโอกาสส�ำคัญในการ
เข้าสูต่ ลาดเมียนมา เพือ่ เป็น First Mover ซึง่ แน่นอนว่าการเป็น
First Mover จะมาพร้อมกับความยากล�ำบากในการบุกเบิก
ตลาด แต่นนั่ ก็ให้ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าถ้าประสบความส�ำเร็จ

ปัจจุบนั ชาวเมียนมาในเมืองใหญ่ เช่น ย่างกุง้ ก�ำลังปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสู่สังคมเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
สนใจวัฒนธรรมตะวันตก พร้อมจะใช้เงินเพื่อจับจ่ายสินค้า

ผู้ประกอบการต้องพิจารณาอุปสรรคที่อาจต้องเผชิญในการ
ประกอบธุรกิจ เช่น ค่าเช่าอาคารส�ำนักงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการฝึกฝนและพัฒนาแรงงาน และการ
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

อุปสรรคการลงทุนธุรกิจในเมียนมา
1. ค่าเช่าอาคารทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
2. ค่าใช้จา่ ยในการฝึกฝนและพัฒนาแรงงาน
3. การขาดแคลนแรงงานระดับปริญญา

ขาดแคลนแรงงานทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาขึน้ ไป เป็นต้น
แต่การเข้าไปสร้างสัมพันธ์กับธุรกิจแต่เนิ่นๆ และการเตรียม
ความพร้อมในการท�ำธุรกิจข้ามประเทศ เช่น การฝึกทักษะด้าน
ภาษา และการศึกษากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้
การเริม่ ต้นจากการติดต่อกับพ่อค้าชายแดน ซึง่ คุน้ เคยกับการ
ติดต่อกับคนไทยอยูแ่ ล้ว อาจจะเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ใี นการก้าวสู่
เมียนมามากกว่าการขยับเข้าไปลงทุนธุรกิจด้วยตัวเอง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ให้ข้อมูลถึงโอกาสธุรกิจในเมียนมาว่า
สินค้าแบรนด์ไทยยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
จากความเชือ่ ถือด้านคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต ท�ำให้
สินค้าไทยได้รบั ความนิยมสูง ใน 4 ประเภทหลัก ได้แก่ สินค้า
อุปโภคบริโภค อะไหล่รถยนต์ เครือ่ งจักรกลการเกษตร และ
เครื่องส�ำอาง โดยสินค้าไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้า
เกรดเอ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากกว่าสินค้าจากจีน
ขณะเดียวกันการเจริญของสังคมเมืองกับการเติบโตของ
อสังหาริมทรัพย์ ยังเป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับเอสเอ็มอี ในกลุม่ วัสดุ
ก่อสร้าง ทัง้ วัสดุกอ่ สร้างพืน้ ฐาน เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก
ตลอดจนถึงผูป้ ระกอบการในกลุม่ ตกแต่ง เช่น วัสดุตกแต่ง สี
เฟอร์นเิ จอร์ ฯลฯ
ส�ำหรับช่องทางในการสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคนัน้ โทรทัศน์ยงั เป็น
สื่อแมสที่เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
และความตื่นตัวในการใช้สมาร์ทโฟน และออนไลน์ก�ำลัง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเมืองอย่างรวดเร็ว
การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย และสมาร์ทโฟน จึงเป็นอีก
ช่องทางหนึง่ ทีไ่ ม่ควรมองข้าม
โดยสรุปแล้ว การเปิดประเทศของเมียนมาเป็นโอกาสที่ดี
ส�ำหรับธุรกิจไทย ทั้งจากวัฒนธรรมและค่านิยมที่คล้ายคลึง
กัน ท�ำให้ธรุ กิจไทยสามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคเมียนมาได้ไม่ยาก
ขณะทีส่ นิ ค้าส่วนใหญ่ของไทยได้รบั ความนิยมมากอยูแ่ ล้ว จึง
ง่ายในการทีจ่ ะใช้แบรนด์ไทยสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคเมียนมา โดย
ธุรกิจทีน่ า่ สนใจนัน้ ปัจจัย 4 ยังเป็นสินค้าหลักทีใ่ ช้ในการเปิด
ตลาดได้เป็นอย่างดี ขณะทีส่ นิ ค้าแฟชัน่ ก็มโี อกาสในการเข้าถึง
และเติบโตอย่างรวดเร็ว
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Health me
บทความโดย : อ.พญ.กุสุมา ไชยสูตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เรียบเรียงโดย : ภาคย์ โพธิสุนทร/ นิตดา กาญจนาธนเกียรติ
: http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=1205
ที่มา

อย่างไรถึงเรียกว่า คลีน

Clean Food

จากกระแสการรั ก สุ ข ภาพที่ ก� ำ ลั ง มาแรงในปั จ จุ บั น อาหารคลี น ได้
ถูกจัดให้เป็นแฟชั่นยอดฮิตอันดับต้นๆ ส�ำหรับกลุ่มคนที่รักสุขภาพ
ถือเป็นอาหารทางเลือกใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการหันมา
ดู แ ลใส่ ใ จตั ว เองได้ เ ป็ น อย่ า งดี ค� ำ ว่ า คลี น ถื อ เป็ น ศั พ ท์ ใ หม่ ที่ ถู ก
บั ญ ญั ติ ขึ้ น มา โดยจั ด เป็ น รู ป แบบของการกิ น ลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ มุ ่ ง เน้ น
การพึ่งพิงและซึมซับธรรมชาติของรสชาติตัววัตถุดิบ เหมือนเป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้กลับสู่สามัญ หลีกเลี่ยงการปรุงแต่ง
รสชาติ

ไม่ใช่การเน้ นรับประทานผักเยอะ ๆ แต่เพียงอย่างเดียว อาหารคลีนจึง
เป็ นอาหารที่ถกู หลักโภชนาการประเภทหนึ่ง ซึ่งมีสรรพคุณที่ดีส�ำหรับ
คนที่อ้วนเนื่องจากไม่ผา่ นการปรุงแต่งเติมไขมัน ความหวาน ความเค็ม

อาหารคลีน : กระแสทางเลือกใหม่ของคนใส่ใจสุขภาพ

กิน คลีน อย่างถูกวิธี

อาหารคลีน (Clean Food) หมายถึง อาหารที่ไม่ผา่ นการปรุงแต่งด้ วย
สารเคมีตา่ ง ๆ หรื อเป็ นอาหารที่ผา่ นการแปรรูปน้ อยที่สดุ อาหารเหล่านี ้
จะเป็ นอาหารที่สดสะอาด ผ่านขันตอนการปรุ
้
งแต่งมาน้ อย หรื อไม่ผา่ น
การปรุ งแต่งเลย เน้ นธรรมชาติของรสชาติอาหารนันเป็
้ นหลัก ไม่ผ่าน
กระบวนการหมักดองหรื อปรุงรสใด ๆ มากจนเกินไป
การรับประทานอาหารแบบคลีนเป็ นการรับประทานอาหารให้ ครบทัง้
5 หมู่ ในปริ มาณและสัดส่วนที่เหมาะสม คือ มีทงคาร์
ั ้ โบไฮเดรต โปรตีน
ผัก ผลไม้ และไขมัน ในปริ มาณที่เพียงพอต่อความต้ องการของร่างกาย
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เพราะอาหารคลีนส่วนใหญ่จะใช้ วตั ถุดิบที่คงเดิมจากธรรมชาติ ไม่ผ่าน
การปรุ งแต่งสังเคราะห์ หรื อหากจะมีการปรุ งแต่งก็มีการปรุ งแต่งที่น้อย
ถึงน้ อยที่สดุ ซึง่ จะมีผลดีต่อคนที่ต้องการลดน� ้ำหนัก ลดความอ้ วน ลด
ไขมัน และคนที่ใส่ใจกับสุขภาพของตนเอง
การรับประทานอาหารคลีนให้ ถกู วิธีนนั ้ ถือเป็ นสิง่ ส�ำคัญอย่างมาก หาก
ท่านรับประทานอาหารอย่างผิดวิธีแล้ ว ผลที่ออกมาก็จะส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ มากกว่าผลดีที่จะเกิดขึ ้น ซึง่ ในการเลือกรับประทานอาหารคลีน
นัน้ เราสามารถท�ำได้ โดยการใส่ใจเลือกก่อนบริ โภค คือ การใส่ใจใน
คุณ ประโยชน์ ข องอาหาร เลื อ กบริ โ ภควัต ถุดิ บ ที่ มี คุณ ภาพดี และ
รับประทานโปรตีนในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากโปรตีนเป็ นพลังงานที่
ไม่เก็บสะสมในร่างกายเหมือนอาหารประเภทแป้งและไขมัน โปรตีนที่ดี
และเหมาะแก่การบริโภคแบบคลีน ได้ แก่ เนื ้อไม่ตดิ มัน อกไก่บ้าน สันในไก่
ปลา ไข่ไก่ รวมถึงโปรตีนจากธัญพืชและพืชตระกูลถัว่ ฯลฯ
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ส่วนของการรับประทานอาหารประเภทแป้งก็จะ
ต้ องเลือกแป้งที่ไม่มีการขัดสี และลดการบริ โภค
อาหารประเภทไขมันลง และหากต้ องบริโภคไขมัน
ให้ เลือกบริโภคเฉพาะไขมันทีด่ ี เช่น น� ้ำมันมะกอก
น� ้ำมันเมล็ดชา และน� ้ำมันร�ำข้ าว เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ยังต้ องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้ สารปรุ งแต่งรส
วัตถุดบิ แปรรูป ของหมักดองต่างๆ นอกจากนี ้ท่าน
ควรเลือกใช้ ผกั ผลไม้ หลากสีนำ� มาปรุงอาหาร เพือ่
เสริ มสร้ างวิตามิน

คุณประโยชน์ที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย
ในแต่ละวัน

การรับประทานอาหารในแต่ละวัน ควรที่จะแบ่ง
มื ้อการรับประทานอาหาร ออกเป็ นมื ้อย่อยๆ 4-6
มื ้อต่อวัน เพื่อช่วยให้ ระบบย่อยอาหารสามารถ
ท� ำ งานได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ น้ โดยเฉพาะ
มื ้อเช้ าควรรับประทานภายใน 1 ชัว่ โมงหลังจาก
ตื่ น นอน การจ� ำ กั ด การกิ น และปรุ ง อาหาร
รสธรรมชาติ จ� ำ กัด ปริ ม าณเกลื อ และน� ำ้ ตาล
ให้ เหมาะสมไม่มากเกินไป และควบคุมปริ มาณ
สารอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน สิ่งเหล่านี ้
ล้ วนเป็ นวิ ธี ที่ จ ะท� ำ ให้ ท่ า นเริ่ ม ที่ จ ะสามารถ
เข้ าใกล้ ค�ำว่า กินคลีน อย่างถูกวิธีได้ มากยิ่งขึ ้น

วิถี คลีน เริ่มต้นได้ไม่ยาก

การเริ่ มต้ นหันมารั บประทานอาหารคลีน ท่าน
สามารถเริ่มต้ นได้ งา่ ยๆ โดยการเปลีย่ นพฤติกรรม
การกินของท่านแบบค่อยเป็ นค่อยไป ไม่ถึงกับ
ตัด ขาดอาหารบางประเภทที่ ท่ า นโปรดปราน
เพียงแต่จะต้ องลดปริ มาณให้ น้อยลงไปเรื่ อย ๆ
จนท่านเริ่ มคุ้นชินกับอาหารประเภทคลีน เพราะ
การลดอาหารปกติอย่างฉับพลันเพื่อจะเปลี่ยน
ไปทานอาหารเพื่อสุขภาพแบบทันที มันอาจจะ
มี ผ ลเสี ย ย้ อ นกลับ มาอย่ า งเช่ น รู้ สึ ก ไม่ มี แ รง
หิวง่าย และมีอาการหงุดหงิดตลอดเวลานัน้ ท�ำให้

การใช้ ชีวติ ท่านแย่ลง ซึง่ ไม่ใช่การรับประทานเพื่อ
สุขภาพอย่างแน่นอน
พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของท่านก็จะ
ต้ องค่อย ๆ ลดปริ มาณอาหารประเภท หมัก ดอง
กึ่งส�ำเร็ จรู ป และเปลี่ยนมารั บประทานอาหาร
ที่สดใหม่แทน การหันมาดื่มน� ้ำสะอาด แทนการ
ดื่มเครื่ องดื่มประเภท ชา กาแฟ น�ำ้ อัดลม หรื อ
เครื่ องดื่ ม ที่ มี ป ริ ม าณน� ำ้ ตาลสู ง และไม่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่อร่ างกายก็ ถือเป็ นสิ่งส�ำคัญในการ
ดูแลสุขภาพ
การปรั บ เปลี่ ย นรสชาติ ข องอาหาร ส� ำ หรั บ ผู้ที่
รั บ ประทานอาหารรสจัด ให้ ค่อ ยๆ ลดปริ ม าณ
เครื่องปรุง เน้ นการบริโภคผักและผลไม้ มากขึ ้น แต่
ก็ไม่มากจนเกินไปเพราะอะไรทีท่ า่ นได้ รับมากเกิน
ไปมักจะมีผลเสียมากกว่าผลดีตอ่ ร่างกาย จึงควร
รั บประทานในปริ มาณที่พอเหมาะตามปริ มาณ
ความต้ องการ และกิจกรรมที่ต้องท�ำในแต่ละวัน
ส�ำหรับในการเลือกอาหารส�ำเร็ จรู ปนัน้ ท่านจะ
ต้ องใส่ใจอ่านฉลากทุกครัง้ เพื่อใช้ เปรี ยบเทียบ
ก่อนการเลือกซื ้ออาหาร โดยท่านจะต้ องค�ำนึงถึง
ส่วนผสมของอาหารชนิดนันๆ
้ เลือกที่มีสว่ นผสม
น้ อยที่สดุ ผ่านกรรมวิธีน้อยที่สดุ และหลีกเลี่ยง
กลิน่ สี รส ปรุงแต่ง หรื อพวกที่มีปริ มาณโซเดียม
มาก อัน จะส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพของท่ า นใน
ระยะยาวได้

คุณประโยชน์ แบบ คลีน

อาหารคลี น ถื อ เป็ นอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพที่ มี
ประโยชน์ และได้ คณ
ุ ค่าจากสารอาหารครบถ้ วน
ทัง้ 5 หมู่ ในปริ มาณที่เหมาะสมกับความต้ องการ
ของร่ า งกาย การทานอาหารคลี น จึ ง แตกต่ า ง
จากอาหารทั่ ว ไป เพราะต้ องเลื อ กอาหารที่
หลากหลาย แต่เน้ นความเป็ นธรรมชาติ ไม่ผา่ นการ

ปรุงแต่งมากนัก ดังนันผู
้ ้ ทที่ านอาหารคลีนจึงได้ รับ
สารอาหาร และคุ ณ ค่ า ทางอาหารครบถ้ วน
มากกว่าอาหารทัว่ ไปที่ผา่ นการปรุงแต่ง อีกทังยั
้ ง
ช่วยให้ ร่างกายไม่ได้ รับสารปนเปื อ้ นจากอาหาร
อี ก ด้ วย จึ ง ท� ำ ให้ ร่ า งกายของท่ า นสามารถ
รับประโยชน์จากอาหารได้ อย่างเต็มที่ เมื่อท่าน
รั บประทานอาหารคลีนเป็ นประจ�ำ สม�่ ำเสมอ
มีวินยั ในการดูแลพฤติกรรมการรับประทาน ก็จะ
ส่งผลดีตอ่ สุขภาพของท่านในระยะยาว
โดยอาหารเหล่านี ้จะเข้ าไปช่วยเสริ มสร้ างระบบ
ภู มิ ค้ ุม กัน ภายในร่ า งกายของท่ า นให้ ดี ยิ่ ง ขึ น้
จากการรั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์ ซึ่ ง
ช่ว ยสร้ างระบบภูมิ ค้ ุม กัน ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ต่อ สู้กับ
ความเจ็บป่ วยและฟื น้ ตัวได้ ดีขึ ้นเนื่องจากระบบ
กล้ ามเนื อ้ มี ก ารดู ด ซึ ม สารอาหารได้ อย่ า งมี
ประสิท ธิ ภ าพและระดับ พลัง งานเพิ่ ม ขึน้ ด้ ว ย
เหตุ นี ้ สุ ข ภาพที่ ดี แ ละร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรงจึ ง
เริ่ ม ต้ น มาจากการเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่
ถูกหลักโภชนาการและอุดมไปด้ วยคุณประโยชน์
การละเลยตัว เองและเพิ ก เฉยต่ อ การบริ โ ภค
อาหารจึงจะน� ำ มาซึ่งการเสื่ อ มลงของสุข ภาพ
ตนในที่สดุ
นอกจากการดูแลสุขภาพโดยการออกก�ำลังกาย
อย่ า งถู ก วิ ธี และการเลื อ กรั บ ประทานอาหาร
อย่างชาญฉลาดแล้ว การใส่ใจดูแลสุขภาพจิต
ก็ถือเป็นส่วนส�ำคัญอย่างมากที่จะท�ำให้ร่างกาย
ของท่านแข็งแรง ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ใจเป็นนาย
กายเป็นบ่าว” ซึ่งก็หมายถึง เมื่อท่านมีสุขภาพ
จิตที่ดี สุขภาพกายของท่านก็จะดีตามไปด้วย
โปรดติดตามต่อในฉบับหน้า ถึงเกร็ดความรู้ใน
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและสร้างสุขภาพจิตให้ดี
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัย และเสริมสร้างร่างกาย
ที่แข็งแรง

GS1 Thailand October– December 2016

36-37 Health Me.indd 37

37

11/28/2559 BE 4:54 PM

Thailand Newsletter

Kitchen Of The World
บทความโดย : Content Team
ข้อมูลจาก : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

อาหารไทย
โอกาสและความท้าทายในตลาดโลก
สินค้ าและบริ การที่เกี่ ยวเนื่องกับอาหารเป็ นกลุ่ม
ธุรกิจที่ผ้ ปู ระกอบการไทยมีศกั ยภาพในการพัฒนา
ต่อยอดที่จะก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้
อีกมาก ซึง่ ในปี 2559 นี ้ภาครัฐมีแผนที่จะผลักดัน
สินค้ าและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับอาหารอย่างต่อเนือ่ ง
โดยก� ำ หนดให้ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ
อาหาร เป็ นหนึง่ ในอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ที่จะก่อ
ให้ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจส�ำหรับประเทศไทย
ปั จจุบนั ร้ านอาหารไทยในต่างประเทศ ประกอบด้ วย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ อย่างเช่นร้ านอาหาร รวมถึง
ผู้ประกอบการรายย่อย ทังชาวต่
้
างชาติที่ประกอบ
ธุรกิ จร้ านอาหารไทย และชาวไทยที่ อาศัยอยู่ใน
ต่ า งประเทศ โดยมี ตัง้ แต่ ร้ านอาหารระดับ บน
ร้ านอาหารระดับกลาง ไปจนถึงร้ านอาหารแบบ
เร่งด่วน รวมกันแล้ วมีจ�ำนวน 14,908 ร้ านค้ า
ร้ านอาหารไทยที่กระจายอยู่ทวั่ โลกนัน้ ก่อให้ เกิด

การเติบโตของกลุม่ วัตถุดบิ เช่น เครื่ องปรุงรส ซอส
กะทิ สมุนไพร และเครื่ องเทศ รวมถึงกลุ่มอาหาร
พร้ อมปรุง คิดเป็ นมูลค่ารวมกว่า 50,000 ล้ านบาท
ในปี 2558และยังมีแนวโน้ มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ปี ละประมาณ 6%
ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในซัพพลายเชนอาหารไทยในต่างประเทศ
ทัง้ รายได้ ธุ ร กิ จ ร้ านอาหารไทยในต่ า งประเทศ
รวมถึ ง มูล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
อาหารไทย น่าจะมีอตั ราการขยายตัวเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า
ร้ อยละ 10 ต่อปี หรื อขยายตัวจากมูลค่า 91,000
ล้ านบาทในปี 2558 ไปสูม่ ลู ค่าไม่ต�่ำกว่า 130,000
ล้ านบาทในปี 2561
โดยเชนร้ านอาหารมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่
ผู้ให้ บริการด้ านอาหารอย่างครบวงจรในต่างประเทศ
โดยนอกจากการให้ บ ริ ก ารร้ านอาหารไทยแล้ ว

ซัพพลายเชนอุตสาหกรรมอาหารไทยในต่างประเทศ
ผู้ผลิต

ผู้จัดจ�ำหน่าย
สินค้า

ผู้ ให้บริการ

- พ่อครัว
- แฟรนไชส์ร้านอาหาร

ร้านอาหารไทย

ผู้บริโภค

ร้านค้าปลีก

- โรงเรียนสอนท�ำอาหาร
- Food Stylist

จ�ำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศ 14,908 ร้าน
สหรัฐอเมริกา
มาเลเซีย
สหราชอาณาจักร
ออสเตรเลีย
อื่นๆ

ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
ชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย
เชนร้านอาหาร
*ชาวไทยที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยมีส่วนผลักดันให้
จ�ำนวนร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาสูงกว่าประเทศอื่นๆ

มูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี
สหรัฐอเมริกา**
ฟิลิปปินส์***
ออสเตรเลีย**
อื่นๆ

ญี่ปุ่น
เมียนมา***
สหราชอาณาจักร**

** มีร้านอาหารไทยจ�ำนวนมาก
*** อาหารท้องถิ่นมีความใกล้เคียงอาหารไทย ซึ่งใช้สินค้าส่งออกจากไทยได้
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16% ซอสและน�้ำปลา
67% สิ่งปรุงรส
10% เครื่องเทศและสมุนไพร
8% อื่นๆ

เชนร้ านอาหารยั ง สามารถใช้ ข้ อได้ เปรี ยบที่ มี
แบรนด์ ร้ านอาหารเป็ นที่ ร้ ู จั ก ระดั บ นานาชาติ
ต่อยอดไปสูบ่ ริ การอื่นๆ เพื่อสร้ างประสบการณ์ด้าน
อาหารไทยส�ำหรั บลูกค้ าเพิ่มเติม เช่น การพัฒนา
จากร้ านอาหารไทยไปสู่ Thai Lifestyle Shop ที่มีการ
ขายสินค้ าน�ำเข้ าที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารไทยภายใน
ร้ านอาหารส�ำ หรั บ นัก ท่อ งเที่ ย ว และครั ว เรื อ นใน
ต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งนอกจากจะเป็ นการสร้ าง
รายได้ จากบริ การด้ านอื่นๆ เพิ่มเติมแล้ ว ยังเป็ นการ
เสริ ม สร้ างภาพลัก ษณ์ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารอาหารไทยให้
แข็งแกร่งขึ ้นอีกด้ วย
อย่างไรก็ตาม การขยายร้ านอาหารไทยในต่างประเทศ
ของเชนร้ านอาหาร ก็ ยัง เผชิ ญ ความท้ า ทายจาก
จ� ำนวนคู่แข่งในตลาดร้ านอาหารไทยที่ มีแนวโน้ ม
เพิ่ ม สูง ขึ น้ ทัง้ ชาวต่ า งชาติ ใ นท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระกอบ
ธุรกิจร้ านอาหารไทย รวมถึงผู้ประกอบการต่างชาติ
เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ที่รุกขยายธุรกิจร้ านอาหาร
ไปยัง ประเทศต่า งๆ โดยประยุก ต์ ห รื อ ผสมผสาน
อาหารไทยให้ มี ค วามแปลกใหม่แ ละหลากหลาย
นับเป็ นความท้ าทายของเชนร้ านอาหารไทยที่ต้อง
ปรับกลยุทธ์รับมือการแข่งขันในตลาดร้ านอาหารไทย
ในต่างประเทศที่รุนแรงขึ ้น
ส่วนผู้ผลิตและผู้สง่ ออกสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับอาหารไทย
ต้ อ งเผชิ ญ การแข่งขันจากผู้ป ระกอบการประเทศ
เพื่อนบ้ านโดยเฉพาะประเทศจีน ที่ผลิตสินค้ าอย่าง
เครื่ องปรุงรส ซอส และน� ้ำจิ ้ม มีความคล้ ายคลึงกับ
สินค้ าไทยและสามารถใช้ ปรุ งอาหารทดแทนกันได้
จึงเป็ นความท้ าทายของผู้ผลิตและส่งออกสินค้ าที่
ต้ องสร้ างแบรนด์ให้ แข็งแกร่ง
ทางเลื อ กหนึ่ ง นั ้น ผู้ ผลิ ต และส่ งออกสิ น ค้ า ที่
เกี่ยวเนื่ องกับอาหารไทยอาจจะขยายช่ องทาง
การขายสิ น ค้ า เพิ่ม เติม จากร้ านค้ า ปลี ก ไปสู่
การขายสินค้ าในร้ านอาหารไทย เพื่อเข้ าถึงกลุ่ม
เป้าหมายที่สนใจอาหารไทยโดยตรง นอกจากนี ้
อาจขยายการขายสินค้ าผ่ านช่ องทางอีคอมเมิร์ซ
สอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้ซือ้ สินค้ าควบคู่
กันไป
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เรียบเรียงโดย : อวิกา พอกเพิ่มดี และ วิลาวัณย์ กิจนิเทศ
ที่มา : https://scbsme.scb.co.th/sme-inspiration-detail/SCB_Jackma

แจ็ค หม่า กับข้อคิด 12 ประการ
ในโอกาสที่มาประเทศไทยตาม
ค� ำ เชิ ญ ของนายกรั ฐ มนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
แจ็ค หม่า CEO อาลีบาบา ได้
ฝากคมความคิด 12 ประการ
เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการ
เอสเอ็มอีสู่ความส�ำเร็จ

พูดถึงอาลีบาบา (ALIBABA) วันนีค้ งไม่มี
ใครไม่รู้จักกับ e-Commerce เจ้าใหญ่
ของโลกรายนี้ แจ็ค หม่า CEO ของ
อาลีบาบา ได้มโี อกาสมาเยือนประเทศไทย
เมื่อเดือน ตุลาคม 2559 ตามค�ำเชิญ
ของนายกรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา เพือ่ หารือถึงแนวทางในการ
สนับสนุน และผลักดันผูป้ ระกอบการไทย
สู่ e-Commerce

แง่คิดของ CEO จากบริษัทยักษ์ใหญ่
ของโลกแห่งนี้ โดย แจ็ค หม่า CEO
อาลีบาบา ได้ให้มมุ มองในการสร้างธุรกิจ
ที่น่าสนใจ SCB SME จึงใช้โอกาสนี้
ถอดรหัสความคิดของแจ็ค หม่า เพือ่ เป็น
แรงผลักดันให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอี

แจ็ค หม่า ให้มุมมองว่า โอกาสที่มา
เยื อ นไทยครั้ ง นี้ เนื่ อ งจากเห็ น ความ
มุง่ มัน่ ของรัฐบาลไทย ในความต้องการ
และในโอกาสนีร้ ฐั บาลและผูป้ ระกอบการ ผลักดันประเทศไปสู่ Digital Economy
เอกชน ต่างได้มโี อกาสรับฟังมุมมอง และ และประทับใจในความสนใจของธุรกิจ
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ไทยทีห่ ลงใหลในการใช้ e-Commerce
ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจในการค้าขาย
กับธุรกิจทัว่ โลก
แจ็ค หม่า เล่าว่า กว่าจะมาถึงจุดนีท้ เี่ ป็น
อาลีบาบา ได้ผา่ นความผิดพลาดมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 5,000 ครัง้ จึงอยากจะฝาก
ประสบการณ์ และข้อคิดหลายประการ
ให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอี

1

ค ว า ม ส� ำ เร็ จ ม า จ า ก ก า ร คิ ด ต ่ า ง
ผู้ประกอบการต้องมีมุมมองที่แตกต่าง
เมื่อพบเห็นเรื่องราวต่างๆ จะต้องไม่
Yes ไปเสียทั้งหมด แต่ต้องใช้สมอง
คิดใคร่ครวญก่อนว่า ท�ำไมถึงต้อง Yes
จะเป็น No ได้ไหม ผูป้ ระกอบการต้องใช้ จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอีกา้ วผ่าน ผูบ้ กุ เบิกเส้นทางทีค่ นรุน่ เก่าไม่เคยไปถึง
อุปสรรคไปได้
ดังนัน้ คนรุน่ ใหม่ทจี่ ะเป็นเจ้าของกิจการ
ความคิดใคร่ครวญกับเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้
จะต้องเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง คิดแก้ไขปัญหา
ปัญหามักน�ำมาซึง่ โอกาส ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ความมุง่ มัน่ จะเปลีย่ นเป็นเงิน การหาเงินทุน เอง ใช้ความคิดให้มาก และใช้ความ
ที่ พ บเห็ น บ่ อ ยๆ นั่ น อาจจะหมายถึ ง ปัญหาส�ำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ เป็นบทเรียน
โอกาสที่เกิดขึ้น บ่อยครั้งที่โอกาสดีๆ ทีจ่ ริงแล้วเงินทุนเป็นปัญหาของทุกบริษทั
มักเกิดขึ้นจากปัญหาที่พบเห็นในชีวิต ไม่วา่ บริษทั เล็ก กลาง หรือใหญ่ ทุกธุรกิจ หาหุน้ ส่วนและพันธมิตรทีต่ อ้ งการส�ำเร็จ
ต้ อ งเริ่ ม จากการขายความเชื่ อ ให้ ค น ไปด้วยกัน การผลักดันให้กจิ การประสบ
ประจ�ำวัน
รอบข้าง ซึง่ อาลีบาบาเกิดขึน้ จากรวมหุน้ ความส�ำเร็จได้นั้นจะต้องหาพันธมิตร
ศึกษาตัวอย่างความส�ำเร็จจากร้านค้า กัน 18 คนกับเงินทุนอีก 50,000 ดอลลาร์ ทีด่ ี โดยพันธมิตรทีด่ นี นั้ จะอยูใ่ นกลุม่ คน
เล็ ก ๆ อย่ า มองความส� ำ เร็ จ ของ ซึ่ ง เราต้ อ งท� ำ ให้ ค นรอบข้ า งเชื่ อ มั่ น ทีอ่ ยากประสบความส�ำเร็จ คนกลุม่ นีจ้ ะ
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ แต่ให้ดตู วั อย่าง ในความคิด ผลลัพธ์ก็คือ เงินทุนจาก ยิ น ดี ช ่ ว ยเหลื อ อย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ร่ ว ม
ผลักดันและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
จากผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่มีความ นักลงทุนทัง้ หลายก็ตามมาด้วย
ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้
มุ่งมั่น นั่นคือสิ่งที่มีประโยชน์ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากกว่าการ ท�ำให้ผู้ถือหุ้น และพนักงานมีความสุข
ศึกษาจากมุมมองของธุรกิจขนาดใหญ่ การท�ำงานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี Mobile จะเป็นเครื่องมือส�ำคัญ วันนี้
ต้องไม่ค�ำนึงถึงว่าจะได้รับผลตอบแทน โมบายล์เปลี่ยนพฤติกรรมของคน และ
ต้องไม่ยอมแพ้ ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี มากหรือน้อย แต่ตอ้ งมีเป้าหมายทีค่ วาม ก�ำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของ
จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากใน สุข และความสนุกจากการท�ำงาน การ โลก โมบายล์เป็นทั้งช่องทางในการซื้อ
การฟันฝ่าอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็น ท�ำงานอย่างมีความสุขจะมีส่วนช่วยให้ และช่องทางในการขาย เมือ่ โลกโมบายล์
เข้ามา เกษตรกรในชนบทต้องปรับตัว
ปัญหาธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ หรือปัญหาในเรือ่ ง ธุรกิจประสบความส�ำเร็จได้
ขายของออนไลน์ ใ ห้ กั บ คนทั้ ง โลกได้
ของเงินลงทุน
คูค่ า้ ส�ำเร็จธุรกิจของเราจึงประสบความ ดังนั้นคนที่อยากประสบความส� ำ เร็ จ
ให้เวลากับทุกปัญหาที่เกิดขึ้น บางครั้ง ส�ำเร็จ การช่วยเหลือผูอ้ นื่ ให้ประสบความ จึงต้องเรียนรู้
มีปญ
ั หาทีแ่ ก้ไขยาก แต่ในทุกๆ ปัญหา ส�ำเร็จมีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจเรา
ที่เกิดขึ้นย่อมมีทางออก และสามารถ เมื่อคนอื่นประสบความส�ำเร็จเราก็จะ ทั้ง 12 ประการเป็นข้อคิดบางส่วน
ประสบความส�ำเร็จไปด้วย
ที่ แจ็ ค หม่ า ได้ ถ ่ า ยทอดให้ กั บ
แก้ไขได้
ผู ้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี ไ ทย ซึ่ ง
พันธมิตรที่ดีช่วยคุณได้ บ่อยครั้งที่เกิด คนรุ่นใหม่ต้องใช้ความคิดให้มาก หาก หลายประการสามารถน�ำไปปรับใช้
ปัญหาขึ้น เรามักไม่สามารถแก้ไขได้ คุณเป็นคนรุน่ ใหม่ อย่าถามหาสูตรส�ำเร็จ เพื่ อ พั ฒ นากิ จ การให้ ไ ปสู ่ ค วาม
เพียงล�ำพัง การมีพนั ธมิตรทีด่ ี ทีว่ างใจได้ จากคนรุ่นเก่า เพราะคุณจะต้องเป็น ส�ำเร็จได้
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บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
เรียบเรียงโดย : ชนัฏนันท์ รัตนเอกวาที และ ชลธิชา พันธุระ

เชิญแชะ ชวนแชร์ !!
เชิญชวนสมาชิกทุกท่านน�ำสินค้ามาถ่ายรูปพร้อมกรอก
ข้อมูลสินค้าเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาด E-commerce
ผ่านระบบ National Product Catalogue
GS1 Source หรื อในชื่อเดิม GS1 Trusted Source of Data
(TSD) เป็ นโครงการสร้ างฐานข้ อมูลสินค้ าออนไลน์จากแหล่งข้ อมูล
ที่เชื่อถือได้ (ข้ อมูลสินค้ าจากเจ้ าของสินค้ า) ที่สถาบันรหัสสากล
(GS1 Thailand) พัฒนาขึ ้นเพื่อรวบรวมข้ อมูลสินค้ าของสมาชิก
เพื่อน�ำไปใช้ ประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างคูค่ ้ าทังภายในประเทศ
้
และระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งปั จจุบนั ทางสถาบันรหัส
สากลได้ พฒ
ั นาเป็ น โครงการจัดท�ำข้ อมูลสินค้ าลงฐานข้ อมูลสินค้ า
แห่งชาติ (National Product Catalogue)
โดยฐานข้ อมูลของสินค้ าอุปโภคบริโภคจะสามารถน�ำไปเชือ่ มโยงกับ
ระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Market Place) การขายของผ่าน
ระบบ e-Commerce และการขายสินค้ าหน้ าร้ านผ่านระบบ Point of
Sale ซึง่ ผู้ขาย หรือ ห้ างร้ าน สามารถน�ำข้ อมูลจากฐานข้ อมูลไปใช้ ได้
อย่างรวดเร็ว ลดขันตอน
้
และความซับซ้ อน ในการรับ - ส่ง ข้ อมูลได้
อีกทังยั
้ งสามารถขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้ าได้ มากขึ ้น ส่วน
ในด้ านของผู้บริ โภค ท�ำให้ ได้ รับข้ อมูลสินค้ าและบริ การที่มีความ
ถูกต้ องและแม่นย�ำ น�ำข้ อมูลสินค้ าและบริการมาค้ นหา เปรียบเทียบ
หรือคัดเลือกสินค้ าและบริการได้ งา่ ย และการปรับปรุงข้ อมูลสินค้ าที่
เพิ่มเติม สามารถท�ำได้ ณ จุดเดียว ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ ้น

ประโยชน์จากการจัดท�ำข้อมูลสินค้าลงฐานข้อมูลสินค้า
แห่งชาติ (National Product Catalogue)

1. ได้ รับทราบถึงความส�ำคัญและประโยชน์ในการจัดเก็บข้ อมูล
		 สินค้ าตามมาตรฐานสากล
2. มีฐานข้ อมูลสินค้ าออนไลน์ ที่สามารถเก็บข้ อมูลสินค้ าของ
		 ตนเอง

แสดงการน�ำฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย

3. ได้ รับความรู้ เกี่ ยวกับการสร้ างโอกาสทางการตลาดอันเนื่ องจาก
		 การมีข้อมูลสินค้ าตามมาตรฐาน
4. ช่วยสร้ างความน่าเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าให้ กับสินค้ าเมื่อเทียบกับ
		 คูแ่ ข่งทางการตลาดที่ไม่มีข้อมูลสินค้ าในระบบดังกล่าว
5. สร้ างเครื อข่ายระหว่างกันในหมูผ่ ้ ปู ระกอบการ ได้ แลกเปลี่ยนความรู้
		 และเทคโนโลยีระหว่างกัน
6. สามารถใช้ งานระบบฐานข้ อมูลได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย แทนการ
		 พัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้ อมูลภายในบริ ษัท ซึง่ อาจมีคา่ ใช้ จ่าย
		 ในการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบสูง ท�ำให้ ชว่ ยลดค่าใช้ จา่ ยของ
		 องค์กรได้
7. ระบบฐานข้ อมูลดังกล่าว สามารถเข้ าถึงได้ จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน
		 ระบบอินเทอร์ เน็ต ท�ำให้ การแก้ ไขหรื ออัพเดตข้ อมูล รวมทังการเพิ
้
่ม
		 รายละเอียดข้ อมูลสินค้ าเกิดความสะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น
8. ป้องกันการปลอมแปลงสินค้ า และการลักลอบใช้ บาร์ โค้ ดทีไ่ ม่ถกู ต้ อง
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บริการถ่ายภาพสินค้าGS1 Thailand Studio Service

จะเห็นได้ วา่ ฐานข้ อมูลสินค้ าแห่งชาติ (National Product Catalogue)
เป็ นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตามนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ประเทศในการก้ าวเข้ าสู่ Digital Economy

ขั้นตอนการจัดท�ำบันทึกข้อมูลสินค้าแห่งชาติ

1. เจ้ าของสินค้ าลงทะเบียน*ขอรับ Username และ Password
		 เพื่อใช้ ลอ็ กอินเข้ าสูร่ ะบบฐานข้ อมูล GS1 Source
2. เจ้ าของสิ น ค้ าเริ่ มกรอกข้ อมู ล บริ ษั ท และข้ อมู ล สิ น ค้ า
		 ลงในระบบ เพื่อเก็บข้ อมูลการใช้ เลขหมายประจ�ำตัวสินค้ า
		 สากล (GTIN) ซึ่งสามารถใส่ข้อมูลสินค้ าได้ ครอบคลุม ทัง้
		 ข้ อมูลเลขหมายประจ�ำตัวสินค้ า รู ปภาพ ปริ มาณ วิธีใช้ งาน
		 ข้ อควรระวัง และ การรั บรองคุณภาพของสินค้ าต่างๆ เช่น
		 อย., สคบ., ฮาลาล, มอก. เป็ นต้ น
* การลงทะเบี ย น จะใช้ เ ลขสมาชิ ก หรื อ เลขหมายบ่ ง ชี ท้ ่ี ตัง้
		 สากล (GLN) และอีเมล์ที่ใช้ ในการสมัครสมาชิกสถาบันฯ
3. น�ำผลิตภัณฑ์เข้ ามารับบริ การถ่ายภาพสินค้ า GS1 Thailand
		 Studio Service โดยสถาบัน ฯ ให้ บ ริ ก ารถ่ า ยภาพสิ น ค้ า
		 360 องศา ให้ ได้ ภาพที่มีความละเอียดสูง มีมมุ ภาพที่นา่ สนใจ
		 สวยงาม สะดุดตา พร้ อมทังบริ
้ การวัดขนาดของสินค้ าแต่ละชิ ้น

GS1 Thailand Studio Service

บริ การใหม่ลา่ สุดของสถาบันรหัสสากล ที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้
กับสมาชิกได้ น�ำสินค้ ามาถ่ายภาพ ด้ วยอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเพื่อให้ ได้
ภาพของสินค้ าที่โดดเด่น สวยงาม สะดุดตา และน่าสนใจ เพราะ
รู ปภาพสินค้ าที่สวยงามเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือการขายที่ต่อยอด
ธุรกิจออนไลน์ของท่านให้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น เพราะในปั จจุบนั
ตลาด E-commerce นับเป็ นช่องทางการขายที่ประสบความส�ำเร็ จ
อย่างมากช่องทางหนึ่งและเป็ นตลาดที่ก�ำลังเติบโตขึน้ อย่างก้ าว
กระโดด

ส�ำหรับบริ การถ่ายภาพสินค้ านัน้ สถาบันฯ ได้ จดั เตรี ยมสตูดโิ อพร้ อม
อุปกรณ์ทที่ นั สมัย สามารถรองรับสินค้ าขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่
โดยจะสามารถถ่ายภาพได้ 360 องศา ซึง่ มีขนตอนการขอรั
ั้
บบริ การ
ดังนี ้
1. กรอกรายละเอียดในใบขอรับบริ การการลงข้ อมูลสินค้ าและ
		 การถ่ายรูปสินค้ า
2. ตรวจสอบสถานภาพการเป็ นสมาชิก
3. ลงทะเบียนรับหมายเลขล�ำดับการรับเรื่ อง เพื่อจัดคิวให้ ลกู ค้ า
4. ลงทะเบียนขอรับ Username และ Password เพื่อเข้ า
		 สูร่ ะบบ GS1 Source ในการลงข้ อมูลสินค้ า
5. น�ำสินค้ ามาถ่ายภาพ ให้ ได้ มมุ ภาพที่นา่ สนใจ
		 และวัดขนาดของสินค้ า
6. กรอกข้ อมูลในโปรแกรม การจัดเก็บข้ อมูลสินค้ า
		 ตามที่ลกู ค้ าน�ำส่ง
7. อัพโหลดภาพเข้ าสูโ่ ปรแกรม
8. สมาชิกตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
9. สมาชิกดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ SmartBar จากนันสแกน
้
		 บาร์ โค้ ดที่ตวั สินค้ าเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
10. สมาชิกลงนามรับทราบข้ อตกลงและระเบียบการให้
		 ข้ อมูลสินค้ า เอกสารสัญญาอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
11. สมาชิกรับสินค้ ากลับคืน

สิทธิพิเศษนี้ส�ำหรับสมาชิกสถาบันรหัสสากล
ที่กรอกข้อมูลสินค้าครบถ้วนและ
น�ำสินค้าเข้ามาถ่ายภาพ 360 องศา (26 ภาพ)*
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2559 นี้เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณชลธิชา หรือ คุณชนัฏนันท์
โทร.02-345-1214
Email : tsdgs1@gs1thailand.org

* ตามเงื่อนไขของสถาบันฯ ที่ก�ำหนดไว้
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IT & Barcode Solutions Center
Barcode Scanner

Healthcare

Retail

Desktop Printer
Software

Manufacturing

ID Card Solutions

Ribbon & Supplies

Industrial Printer

Card Printer
Warehouse

Wireless

Services & Spare Part

Tel : 02-793-5888
Fax : 02-793-5898, 02-793-5899
Website : www.abss.co.th
E-mail : sales@abss.co.th
E-mail : services@abss.co.th

ราคาพิ เศษ

You Tube

OGA International Co.,Ltd.

Tel. 0 2578 8000

