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Safer, more efficient care starts with a simple scan.

Opportunities await :
- Connect with industry decision makers
   and your target audience more than 
   250 people
- Showcase your organization’s expertise
- Drive interoperability across the industry
- Create today’s solutions, 
  shape tomorrow’s standards
- Lead, collaborate and grow

Become a Sponsor Now !

 •  A unique platform for healthcare professionals around the world to meet, exchange experiences 
    and advance in the implementation of global standards to increase supply chain efficiency and patient safety
 •  Listen and interact with leading speakers from the healthcare community around the world, 
    including suppliers, wholesalers, hospitals, regulatory bodies, government jurisdiction and solution providers
 •  Expected attendees: 250 – 300 from over 30 countries
Please explore more information about the past conferences at: www.gs1.org/healthcare/events

Highlight

Don’t let your 
opportunity 
SLIP AWAY!

More information, please contact:
Ms. Jiraporn          Tel. +662-345-1196   Email: jirapornc@gs1thailand.org

Ms.Kornkamon      Tel. +662-345-1195   Email: kornkamonp@gs1thailand.org

The Conference is held twice per annum and aims to provide thought leaders a global platform for networking 

as well as sharing best practices and emerging trends among stakeholders of the healthcare industry. 

Healthcare leaders from private industry and government agencies will present the progress of worldwide 

efforts to implement GS1 standards that improve patient safety, supply chain security and efficiency.

<Sponsorship Program>
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สวสัดีครับท่านผู้อ่าน GS1 Thailand Newsletter 
ทกุทา่น ในฉบบันีเ้ราจะพดูกนัถงึเทคโนโลยี 2D Barcode 
หรือบาร์โค้ดสองมิต ิเช่ือวา่ในเวลานีห้ลายๆ ทา่นคงเคยได้ยิน
ช่ือหรือเคยเหน็เทคโนโลยีนีก้นัมาแล้ว ไมว่า่จะเป็นการเพ่ิม
เพ่ือนในแอพพลเิคชัน่แชทช่ือดงั ท่ีสแกนครัง้เดียวก็สามารถ
เพ่ิมเพ่ือนได้แบบอตัโนมตัิ หรือบางท่านอาจเคยเห็น QR 
Code ของเวบ็ไซต์ เพียงแคส่แกนก็เข้าไปยงัเวบ็ไซต์นัน้ได้
ทนัที แตท่า่นรู้หรือไมว่า่ 2D Barcode ไมไ่ด้มีเพียง QR Code 
เทา่นัน้ ยงัมี 2D Barcode ชนิดอ่ืนด้วย อาทิ DataMatrix 
ซึง่ 2D Barcode เหลา่นี ้ สามารถน�าไปประยกุต์ใช้งานได้ 
หลากหลายมากกวา่ท่ีคดิ

EDITOR’S TALK

ในวารสารฉบบันี ้ เร่ิมต้นเราจะพาทา่นไปรู้จกักบั 2D 
Barcode ให้มากย่ิงขึน้ และแนะน�าการประยุกต์ใช้ 2D 
Barcode ท่ีเหนือชัน้ขึน้ไป ไมว่า่จะเป็นการใช้ 2D Barcode 
ในการแลกคปูองสว่นลดผา่นโทรศพัท์มือถือ การเข้าสูส่งัคม
ไร้เงินสดโดยใช้ QR Code แทนการช�าระเงิน หรือแม้กระทัง่
การน�าเอาเทคโนโลยี 2D Barcode นีไ้ปประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจดัการกบัเคร่ืองมือผา่ตดัในโรงพยาบาล 

นอกจากนี ้ ในคอลมัน์ Scoop Hilight มาดูกันว่า 
การประยกุต์ใช้ 2D Barcode สามารถเก็บข้อมลูของสว่น
ประกอบแตล่ะชิน้ได้อยา่งไร ทัง้หมดนีต้ดิตามอา่นได้ในเลม่
เลยครับ 

พัฒนาอุตสาหกรรมด้วย 2D Barcode
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   ท วา โ ย  Dan O’Shea

   ปลโ ย  ร หลัก ร

   รย รย โ ย  กรก ล รั ย ล

าปลก ตรย ตว า ร ระล ก   
	 •	ปลายปีที่แล้ว	 ได้มีประมาณการว่ามีการแลกคูปอง	QR	Code	 
	 	 ราว	1.3	 พันล้านชิ้น	และตัวเลขน้ีมีความคาดหวังว่าจะเพ่ิมขึ้นถึง	 
	 	 5.3	 พันล้านชิ้นภายในปี	 2022	 โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาของ	 
	 	 Juniper
	 •	และมกีารคาดหวงัว่าคปูอง	QR	Code	กว่า	5	พันล้านชิน้จะถูกแลก 
	 	 ผ่านโทรศัพท์มือถือกว่า	1	พันล้านเครื่องโดยประมาณการ	หลังได้ 
	 	 มกีารเพ่ิมตวัเลขความคาดหวังขึน้	ซึง่ส่วนใหญ่องิจากการที	่Apple	 
	 	 มีการเพิ่มฟังก์ชั่นสแกนบาร์โค้ดลงในมือถือ
	 •	รายงานการวิจัยยังพบอีกว่า	 บัตรสมาชิกที่สามารถใช้งานได้บน 
	 	 มือถือเกือบ	 4	 พันล้านใบ	 จะสามารถใช้งานได้ภายในปี	 2022	 
	 	 ซึ่งเป็นตัวเลขสองเท่าของบัตรสมาชิกที่ใช้งานได้ในปี	2017

        
	 •	About	 1.3	billion	mobile	QR	code	coupons	 are	 estimated	 
	 	 to	 have	 been	 redeemed	 last	 year,	 and	 that	 number	 is	 
	 	 expected	to	rise	to	5.3	billion	by	2022,	according	to	a	new	 
	 	 study	from	Juniper	Research.
	 •	Those	more	than	5	billion	QR	code	coupons	are	expected	 
	 	 to	 be	 redeemed	 by	more	 than	 1	 billion	mobile	 devices,	 
	 	 the	latter	estimate	being	an	increase	to	previous	expectations,	 
	 	 largely	 due	 to	 the	 fact	 that	 Apple	 has	 added	 a	 built-in	 
	 	 QR	code	scanner	to	its	mobile	devices,	Juniper	said.
	 •	The	 research	 report	 also	 found	 that	 almost	 4	 billion	 
	 	 mobile-enabled	 loyalty	cards	will	be	active	by	2022,	 twice	 
	 	 the	number	of	such	loyalty	cards	that	were	available	in	2017.

้ า้ ก ตรยมตวั
สาหรั ร อกสอ อ   ode

Retailers prepare for
‘the second coming of QR codes’
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Juniper	ได้อธบิายถงึความคาดหวงัในการเพิม่ขึน้ของ	“QR	Code	ระลอก
ที่	 2”	 ซึ่งเป็นค�ากล่าวที่มาในครึ่งปีภายหลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องราว
การใช้	QR	Code	ที่คล้ายๆ	กัน	แม้ว่าจะไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าการโปรโมท	QR	
Code	รุ่นเก่าแย่แค่ไหน

ปัญหาจากการใช้	QR	Code	 ในยุคก่อนหน้ามีความแตกต่างกันไป	QR	
Code	 ได้ถูกเหล่านักการตลาดใช้งานมากเกินไป	 และไม่ได้ถูกโปรโมท
อย่างเหมาะสม	 แต่	 QR	 Code	 เองก็มีปัญหาด้านเทคโนโลยีเช่นกัน	
เน่ืองจากผู้บริโภคถูกบังคับให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพ่ิมเพ่ือใช้ใน
การสแกน	QR	Code	 ประสิทธิภาพของแต่ละแอพพลิเคชั่นก็มีความ 
แตกต่าง	แอพพลิเคชั่นที่สามารถสแกน	QR	Code	ได้	มักจะหายไปในหมู่
แอพพลิเคชั่นมากมาย	และไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ
 
ความพยายามด้านการตลาดอาจดีขึ้น	 เทคโนโลยีเองก็เป็นเช่นนั้น	 เช่น 
ตามที่	Juniper	ได้ชี้เอาไว้	เมื่อ	Apple	เริ่มมีฟังก์ชั่นส�าหรับอ่าน	QR	Code	
ให้เป็นส่วนหนึ่งในแอพพลิเคชั่นกล้องบน	 iPhone	ท�าให้การค้นหาและ
การใช้งานง่ายขึ้น	 การขับเคลื่อนนี้ท�าให้ประมาณการในการใช้คูปอง 
ผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นกว่าก่อนหน้า
 
นักวิจัย	 Lauren	 Foye	กล่าวใน	 Juniper’s	 Press	Release	 ได้อธิบาย
เก่ียวกับงานวิจัยเอาไว้ว่า	 “การเพ่ิมฟังก์ชั่นท่ีอ�านวยความสะดวกในการ
อา่น	QR	Code	ของ	Apple	ซึง่ถอืเปน็อุปสรรคส�าคญัต่อตลาดฝั่งตะวันตก	 
การขาดแคลนเครื่องอ่านบาร์โค้ดท่ีมีภายในมือถือนับเป็นอุปสรรค 
อย่างมากต่อผู้ผลิตที่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้อ่าน	QR	Code	
แยกออกมา”
 
ตามงานวิจัยของ	 Juniper	 ผู้ค้าปลีกจะอยู่ในสถานที่ท่ีถูกต้องในเวลา
ที่เหมาะสมเพ่ือใช้ประโยชน์จากการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของตลาด	 
QR	Code	และฐานผูใ้ช้งานทีเ่ปิดกว้างมากขึน้	เช่น	วอลมาร์ทและห้างอืน่ๆ
เป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น	recent	in-store	โดยเปิดให้ล่าสมบัติกันจริงๆ
โดยเชื่อมโยงกับภาพยนตร์	 “The	Last	 Jedi”	ผ่านการสแกน	QR	Code 
ใน	 Starbuck	 เองก็ประสบความส�าเร็จด้วยโปรโมชั่นท่ีใช้	 QR	Code 
เช่นกัน	และผูค้้าปลกีรวมถึงเป้าหมายบางรายยังมรีะบบการช�าระเงินโดยใช้	 
QR	Code	ที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการช�าระเงิน
 
ส�าหรับผู้ค้าปลีกที่เลิกใช้	QR	Code	 ไปแล้วครั้งหนึ่ง	 อาจถึงเวลาแล้วที่
ต้องทบทวนอีกครั้ง		

Juniper	described	the	expected	increase	as	“the	second	coming	of	
QR	codes,”	a	statement	that	comes	half	a	year	after	a	story	in	Wired	
declared	pretty	much	the	same	thing,	although	not	before	pointing	
out	how	badly	an	earlier	generation	of	QR	code	promotions	fizzled.

The	problems	with	early	QR	codes	varied	-	they	may	have	been	
overused	by	marketers,	and	not	promoted	the	right	way	in	some	
cases,	but	 there	were	 technology	shortcomings,	 too,	as	consumers	
were	 forced	 to	 download	 special	 scanner	 apps	 to	 use	 them.	 
Performance	of	those	apps	varied,	and	ultimately	a	QR	code	scanner	
app	was	capable	of	getting	lost	among	dozens	of	other	apps	on	a	
user’s	smartphone,	never	readily	available	right	when	it	was	needed.

Marketing	efforts	might	be	getting	better,	but	so	is	the	technology.	
For	example,	as	Juniper	pointed	out,	Apple	began	to	include	QR	
code	 reader	 functionality	 as	part	 of	 the	 camera	 application	 on	 
iPhones,	making	 it	easier	 to	 find	and	use.	That	move	alone	drove	 
Juniper	 to	 increase	 its	mobile	 coupon	 forecasts	 from	previous	
estimates.

Research	author	 Lauren	Foye	 stated	 in	 Juniper’s	press	 release	
announcing	 the	research,	“Apple’s	addition	of	QR	code	reading	
facilities	 directly	 addresses	 a	major	 barrier	 for	 use	 in	Western	
markets.	The	lack	of	an	in-built	reader	had	been	a	hindrance,	with	
consumers	needing	to	download	a	separate	QR	code	scanner	app.”

According	to	Juniper,	retailers	are	in	the	right	place	at	the	right	time	
to	take	advantage	of	the	surging	QR	code	market	and	increasingly	
receptive	 user	 base.	 For	 example,	 Target,	Walmart	 and	 others	
were	part	of	a	recent	in-store,	QR	code-driven	augmented	reality	
treasure	hunt	promotion	tied	into	“The	Last	Jedi.”	Starbucks	has	had	 
success	with	QR	 code-based	 promotions	 as	well,	 and	 some	 
retailers,	 including	Target,	 also	have	QR	code-based	payments	
systems	that	accelerate	payment	at	checkout.

For	 retailers	who	gave	up	on	QR	codes	once,	 it	may	be	 time	 to	
revisit	them.			
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จากการซือ้ของท่ีร้านขายของช�าไปยงัการติดตามการจดัส่งของ UPS 
บาร์โค้ดช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึน้ในทุกรูปแบบของการด�าเนินชีวิต 
การใช้งานบาร์โค้ดมีมานานหลายทศวรรษแล้ว โดยได้รับการจดสทิธิบตัร
ในปี พ.ศ. 1940 ถกูน�ามาทดสอบเชิงพาณิชย์ในทศวรรษท่ี 1960 และ
คอ่ยๆ กลายมาเป็นท่ีแพร่หลายในทศวรรษท่ี 1980 

หลกัการพืน้ฐานทัว่ไปแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทกุช่วงเวลา 
ท่ีผ่านมานัน้ เช่นเดียวกับในช่วงทศวรรษท่ี 1960 บาร์โค้ดยงัคงเป็น
รูปแบบลายม้าลาย ท่ีมีตวัเลขเขียนก�ากบัอยู่ด้านล่างซึง่จ�าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์สแกนแบบพิเศษเพ่ือถอดรหสั แต่ทัง้หมดนัน้สามารถเปลี่ยน 
ได้ในทันทีให้เป็นบาร์โค้ด 2 มิติซึ่งเป็นเทคโนโลยีบาร์โค้ดรุ่นท่ีสอง 

บาร์โค้ด 2 มิติคืออะไร?
คณุอาจเคยสงัเกตเห็นสี่เหลี่ยมสีขาว - ด�าแปลกๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นพสัด ุ
จดหมาย ใบแจ้งคา่บริการสาธารณปูโภค เสือ้ยืด บรรจภุณัฑ์ และตาม
สถานท่ีตา่งๆ  ซึง่ลกัษณะคล้ายกบัตวัตอ่ขนาดเลก็และไมมี่ตวัอกัษรใด 
ซึง่เรียกวา่บาร์โค้ด 2 มิตเิชน่เดียวกบับาร์โค้ดธรรมดาทัว่ไปบาร์โค้ด 2 มิติ
สามารถอา่นได้ด้วยเคร่ืองอา่นซึง่สามารถสง่ตอ่ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์
ได้อยา่งรวดเร็วภายในพริบตาด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่บาร์โค้ด 1 มิติ
จะปรากฏข้อมลูเป็นแถวเรียงตอ่กนัเป็นเส้น 1 มิตขิองแทง่สขีาวและสดี�า 
สว่นบาร์โค้ด 2 มิติจะบรรจขุ้อมลูจ�านวนมากเข้าไปในตารางและจดุรูป
สี่เหลี่ยมจตัรัุสสีขาวและสีด�า

   ท วา โ ย   Chris Woodford  

     ปล ละ รย รย โ ย   วรรลยำ กูร

From buying groceries to tracking a UPS delivery, barcodes make 
our lives easier in all kinds of ways-but they’ve been doing so now 
for decades. Originally patented in the 1940s, barcodes were as 
soon as commercially tested in the 1960s and gradually became 
ubiquitous in the 1980s. 

The basic idea has barely changed in all that time: just like in 
the 1960s, a barcode is still a zebra as soon as pattern of stripes 
with numbers written underneath that needs a special scanning 
device to decode it. But all that could change soon as the 2D 
barcode - a kind of second-generation barcode technology.   

What are 2D barcodes?
You might have already noticed odd black-and-white squares 
appearing on your parcels, letters, utility bills, T-shirts, product 
packaging, and in all kinds of other places-a bit like mini crossword 
puzzles without any letters. They’re called two-dimensional (2D)  
barcodes and, just like ordinary barcodes, they’re machine-readable 
so they can quickly pass on information about a product in the 
blink of an electronic eye. Where a barcode presents a string of 
information as a one-dimensional line of black and white bars, a 
2D barcode packs a lot more information into a grid of black and 
white, square-shaped dots.

QR codes and 2D barcodes
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What are the advantages of 2D barcodes?
2D barcodes are a step further, with lots of advantages:

   A barcode is just a short line of black and 
white bars so it can’t contain much information: You can’t add 
extra information to a barcode without making it longer and more 
unwieldy. By contrast, a 2D barcode is a square of information 
running in two directions so it can efficiently pack more information 
into the same space. A typical 2D barcode can represent up to 
about 2000 characters of information.

   Barcodes hold so little information that there is 
very little redundancy. Apart from the length of the bars, there 
is no duplication of information to guard against a code being  
misprinted or damaged (such as when a grocery box becomes  
torn in the store or a parcel label smudges in the rain). But the 
higher capacity of 2D barcodes means they can hold the same 
information in different ways with sophisticated, built-in error  
checking systems. If a code is damaged, that’s easy to detect - and 
it may still be possible to read some or all of the code.

    2D barcodes can be read by smartphones and 
tablet computers using their built-in digital cameras. No special 
reading equipment is needed. Even though they contain more 
information, they can be read accurately at high speeds.

   2D barcodes can be sent as SMS text  
messages between cellphones.

  It’s possible to encrypt the information in 2D  
barcodes to protect it.

What is 2D barcode technology used for?

7GS1 Thailand April – June  2018

ข้อดีของบาร์โค้ด 2 มิติคืออะไร?
บาร์โค้ด 2 มิต ิเป็นบาร์โค้ดอีกขัน้ ท่ีมีประโยชน์มากมาย ได้แก่

ล าก น  บาร์โค้ด 1 มิติเป็นเพียงเส้นสัน้ๆ ของแถบสีด�า 
และสีขาว ดังนัน้มันจึงไม่สามารถบรรจุข้อมูลได้มากนัก หากคุณ 
เพ่ิมเติมข้อมลูลงในบาร์โค้ดก็จะท�าให้มนัย่ิงยาวและเทอะทะมากขึน้ 
ในทางตรงกนัข้ามบาร์โค้ด 2 มิต ิคือตารางสีเ่หลีย่มของข้อมลูท่ีท�างานสอง
ทิศทาง ดงันัน้มนัจงึสามารถบรรจขุ้อมลูได้มากกวา่บาร์โค้ด 1 มิตภิายใน 
พืน้ท่ีเดียวกัน ซึ่งบาร์โค้ด 2 มิติทั่วไปสามารถแสดงข้อมูลได้ถึง  
2,000 ตวัอกัษร

ิ ลา น ยล   บาร์โค้ด 1 มิติ เก็บข้อมลูได้เพียงเลก็น้อยและ 
มีความซ�า้ซ้อนน้อยมาก นอกเหนือจากความยาวของแทง่บาร์โค้ด ไมมี่การ 
ท�าส�าเนาข้อมลูเพ่ือป้องกนัการพิมพ์ผิดพลาดหรือเกิดการเสียหาย (เชน่
เม่ือกลอ่งของร้านขายของช�าฉีกขาดในร้าน หรือฉลากพสัดเุกิดรอยเปือ้น
เม่ือโดนฝน) แตค่วามสามารถท่ีสงูกวา่ของบาร์โค้ด 2 มิต ิคือสามารถเก็บ 
ข้อมลูเดียวกนัในรูปแบบตา่งๆ  ได้ด้วยระบบการตรวจสอบข้อผิดพลาดในตวั 
หากรหสัเสยีหาย รหสันีจ้ะตรวจจบัได้งา่ยและยงัคงสามารถอา่นบาร์โค้ด
บางสว่นหรือทัง้หมดได้

าน าย น  บาร์โค้ด 2 มิติ สามารถอา่นได้จากสมาร์ทโฟนและ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยใช้กล้องดิจิทลัในตวั ไม่จ�าเป็นต้องมีอปุกรณ์
การอา่นพิเศษใดๆ แม้วา่จะมีข้อมลูจ�านวนมาก แตก็่สามารถอา่นได้อยา่ง
ถกูต้องด้วยความเร็วสงู

ายต การ   บาร์โค้ด 2 มิต ิสามารถสง่เป็นข้อความ SMS ระหวา่ง
โทรศพัท์มือถือได้

ปล ย าก น  สามารถสร้างรหสัข้อมลูในบาร์โค้ด 2 มิติเพ่ือ
ป้องกนัข้อมลูได้

เทคโนโลยบีาร์โค้ด 2 มิติสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัอะไร?

า ท    ร บบ ร ย บบบรกำร น อ น ® 

นอั ก ล น ยอร น ห้ สำ ำรถ

ลำก อ ล บน ัส อ ้ ย ้อ ย ยำก �ำ ร ย 

ยบำร ้ ถูก ล บน ลำก ร ย อ ้ นกำร รว สอบ

วำ ถูก ้อ ล อ กันกำร ร ยรหัส ้รับกำรอำน ล รว สอบ 

อ ห ำยหรอ ัส ผำน ้ำ น รอ ั ยกอั น ั น ัวอยำ  

อ กำร ้บำร ้

   

®
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Previously, you would have just shown your ticket to the driver, 
who simply glanced, nodded, and waved you through; it was  
quite easy for people to use old or fake tickets. With an embedded 
QR code, the ticket is validated by an optical reader, so the risk 
of fraud is greatly reduced.

Thailand Newsletter GS1 Standard

า ท  หนวย ำนอวกำ ห

สหรั อ รกำ หรอ นหน

นอ กร รว ส นกำร ้บำร ้  

อยำ รหลำย น ว  

กลำ วรร ยสลัก ว้

บน นสวน รว อวกำ น กร สวย

อวกำ นอ ำกบำร ้ สำ ำรถ

หล ออก ำ ้ ห อนกบั ำยกร ำ  

ล สำ ำรถ ั กบ ้อ ูล ้ ำก น

า ท  ัวรถบัสกร ำ ก�ำลั ร ้ อล กำร ร น

ัวอยำ อ ัววัน ยว ห้กำร น ำ ้ �ำกั

   

You can put a 2D barcode anywhere you can put a barcode 
(software for generating codes is easy to find online) and 
use it in very similar ways for tracking and tracing all kinds of  
objects. Cellphones with built-in 2D barcode readers are leading 
to other, more exciting applications. Advertisers who want you 
to find out more about their products online simply print a 2D 
barcode in the corner of their ads. Just point your cellphone at 
the code, scan it in, and your phone browser will automatically 
read the code, decode the Web address of the advertiser’s 
site, and take you there instantly-no need to type in a tedious  
URL (website address) or anything like that. It’s especially  
convenient for billboards, posters, and other ads you catch site 
of while you’re on the move.

ก่อนหน้านีคุ้ณเพียงแค่แสดงตั๋วของคุณไปยังคนขับรถ ซึ่งเพียงแค ่
เหลือบมอง พยกัหน้า และโบกมือให้คุณผ่านไป ซึ่งมนัค่อนข้างง่าย
ส�าหรับคนท่ีจะใช้ตัว๋เก่าหรือตัว๋ปลอม การติด QR codes ท่ีตัว๋ ระบบ
จะตรวจสอบตั๋วโดยเคร่ืองอ่าน ดังนัน้ความเสี่ยงจากการทุจริตจะ 
ลดลงอยา่งมาก
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Transportation is another increasingly popular application.  
Numerous airline, railroad and bus companies let you buy travel 
tickets online in advance and store them on your cellphone. 
Your phone displays the details on its screen as a 2D barcode 
code, which becomes your electronic ticket (and, in the case 
of airlines, your boarding pass. German airline Lufthansa’s  
Mobile Boarding Pass is an example.) Expect to see lots more 
2D barcode applications appearing very soon!  

วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 Standard

า ท   น นว นกำร ลยน อยู วบ อ ล น 

® ล วำ ว้บน นอหำหรอสอ ้ส�ำหรับกำรส สร กำร ำย  

อยู ั ห ำก ำ ผน ับ นถ สอย ลอ นรถ ู้ ้ นกำร 

ั ส หลำน อกำรน�ำ ำ ้ อ ห้ ก ผล บน บ ลวส สร  

กำร ำย อ บร ั รถ หำก อ้ กำรหำ อ้ ลู ส อ้ �ำ 

อ ล ร ั อถอ บ ลว ล ลก ้อ วรร วั อกำร บำร ้  

้วำ ้อยอ รับ ้ส�ำหรับกำร ก วำ �ำ น ้อ  

ออก ำ ห้ ั น ล ถูก ้อ อส วร นนัน ันก สำ ำรถ ้ ำน ้ 

กำร ้วย ล อร ั น รอ กำร ้วยอ  

ลอ รอ อนอำ �ำ ห้ สำ ำรถส กน ้ ั นัน วร กำร สอบ 

ันส ้ำยกอน ส อ ยกำร บำร ้ ล ลอ ้ รอ อำน

ส กน ้อ ูล อ ห้ น วำ อส กน ล้ว บ ้อ ูล ถูก ้อ

   

คณุสามารถใสบ่าร์โค้ดแบบ 2 มิติ ได้ทกุท่ีท่ีคณุสามารถใสบ่าร์โค้ดได้ 
(ซอฟต์แวร์ส�าหรับสร้างบาร์โค้ด 2 มิติเป็นเร่ืองง่ายในการค้นหาบน
เวบ็ไซต์ออนไลน์) และใช้งานได้เสมือนบาร์โค้ด 1 มิต ิส�าหรับการตดิตาม
และสืบย้อนกลบัวัตถุทุกชนิด โทรศพัท์มือถือท่ีมีเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด  
2 มิติในตวัจะน�าไปสูแ่อพพลิเคชัน่ตา่งๆ ผู้ลงโฆษณาท่ีต้องการให้คณุ
หาข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของตนทางออนไลน์เพียงแค่พิมพ์
บาร์โค้ด 2 มิติ ตรงท่ีมมุของโฆษณา และเล็งโทรศพัท์มือถือของคณุ
ไปท่ีบาร์โค้ด สแกนบนบาร์โค้ด จากนัน้เบราว์เซอร์โทรศพัท์จะอา่นโค้ด
โดยอตัโนมตั ิและถอดรหสัท่ีอยูเ่วบ็ไซต์ของผู้ลงโฆษณา และน�าคณุไป
ท่ีเวบ็ไซต์นัน้ทนัทีโดยไมจ่�าเป็นต้องพิมพ์ URL (ท่ีอยูเ่วบ็ไซต์) ท่ีนา่เบ่ือ 
ตอ่ไป ซึง่มนัสะดวกมากโดยเฉพาะป้ายโฆษณา โปสเตอร์ และโฆษณา
อ่ืนๆ ท่ีคณุพบได้ในขณะท่ีคณุก�าลงัเดนิทาง

า ท  กำร ้ นบั รผำน น รอ อ สำยกำรบน ลอน ย

อ ล นั รยกวำ วย ห้ สำ ำรถ ั กบ ล ส บั ร

ผำน น รอ ำกสำยกำรบน ำ

การขนสง่เป็นอีกหนึง่แอพพลเิคชัน่ท่ีนิยมมากขึน้ บริษัทผู้ให้บริการทาง 
ด้านสายการบิน รถไฟ และรถบัสหลายแห่งอนุญาตให้คุณซือ้ตั๋ว 
เดนิทางออนไลน์ลว่งหน้าและเก็บไว้ในโทรศพัท์มือถือ โทรศพัท์ของคณุ
จะแสดงรายละเอียดบนหน้าจอเป็นรหสับาร์โค้ด 2 มิต ิซึง่จะกลายเป็น
ตัว๋อิเลก็ทรอนิกส์ของคณุ (และในกรณีของสายการบนิ สามารถใช้เป็น 
บตัรผ่านขึน้เคร่ืองได้ ดงัตวัอย่างเช่น บตัรผ่านขึน้เคร่ืองบนมือถือของ
สายการบนิเยอรมนั Lufthansa เป็นต้น) ซึง่คาดวา่จะเหน็การประยกุต์
ใช้บาร์โค้ด 2 มิตมิากขึน้ในเร็วๆ นี!้  
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   ท วา โ ย  GS1  Germany
     ปล ละ รย รย โ ย  Pimporn Lakpech / พิมพ์พร หลักเพ็ชร์

Right system to the right customer
As a leading specialist in rubber and plastics technology, ContiTech 
products are used by a wide range of industries-agriculture,  
automotive, machine and plant engineering, mining, power, printing, 
rail and ship building. In 2014, ContiTech’s sales exceeded € 3.9 
billion with more than 32,700 employees worldwide. 

For the rail and automotive industries, the company produced air 
suspension systems that are manufactured for each customer’s 
specific requirements. Since each system is tailor-made for each 
customer, ContiTech’s manufacturing process was complex and 
inefficient.

The company needed to effectively and efficiently manage the 
many unique suspension systems it manufactured and delivered, 

ระบบทีถกต้องกับลกค้าทีเ มาะสม
ในฐานะทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญชัน้น�าในด้านเทคโนโลยียางและพลาสตกิ สนิค้า
ของ ContiTech ได้ถูกน�าไปใช้อย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม  
ทัง้อตุสาหกรรมเกษตร ยานยนต์ เครือ่งจกัรและวศิวกรรมโรงงาน เหมอืงแร่ 
พลังงาน การพิมพ์ การรถไฟ และการต่อเรือ ในปี 2014 ยอดขายของ 
ContiTech ทะลุ 3.9 พันล้านยูโร และมีพนักงานกว่า 32,700 คนทั่วโลก

ส�าหรับอุตสาหกรรมการรถไฟและยานยนต์ บริษัทได้ผลิตระบบช่วงล่าง
ถุงลม (Air Suspension System) ซึ่งผลิตตามความต้องการเฉพาะของ
ลูกค้าแต่ละราย เนื่องจากระบบมีการปรับแต่งให้กับลูกค้าแต่ละราย 
กระบวนการการผลิตของ ContiTech จึงทั้งซับซ้อนและไร้ประสิทธิภาพ

บริษัทจ�าเป็นต้องมีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดูแลระบบอันมีเอกลักษณ์หลากหลายแบบที่ถูกผลิตและจัดส่ง รวมถึง
ส่วนประกอบภายในของแต่ละระบบด้วยเช่นกัน เป้าหมายเพื่อตรวจสอบ 

CONTITECH turns complexity into 
simplified traceability with GS1 
standards
CONTITECH เปลี่ยนระบบสืบย้อนกลับที่ซับซ้อนให้
กลายเป็นเรือ่งง่าย ด้วยมาตรฐาน GS1
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ติดตาม และรับรองว่าระบบที่ถูกต้องได้ผลิตและส่งมอบตามก�าหนดของ
ลูกค้าที่เหมาะสม 

ใ ้ประโยชน์ กลกค้าอยางชัดเ น
หลังจากได้มีการปรึกษากับ GS1 บริษัทได้ตัดสินใจที่จะแปลงรหัส GTIN 
ที่มีการบรรจุเลขบ่งชี้รายตัวสินค้า หรือ SGTIN ให้เป็นบาร์โค้ด GS1  
DataMatrix ส�าหรบัใช้งานเฉพาะในแต่ละระบบและส่วนประกอบ โซลชูัน่น้ี 
รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน :
 • การแบ่งแยกระบบช่วงล่างถุงลมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละ 
  บริษัท และชิ้นส่วนเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายพร้อมกับ SGTIN
 • การใช้หรอืการสลกับาร์โค้ด DataMatrix ท่ีสามารถอ่านได้ด้วยเครือ่ง 
  แบบคงทนถาวรบนระบบท่ีมีการบรรจุ SGTIN และ SGTINs  
  เหล่านั้นจะเชื่อมโยงกับส่วนประกอบแต่ละตัวที่บรรจุในระบบ
 • การติดตามและการจัดการ SGTINs ตลอดจนกระบวนการจัดการ 
  การผลิตและการจัดส่ง

ค ามท้าทาย
 ลิต ละ ระ ชว ลา ุ ล ท การปร ต ตา วา

ต การ ลก า ตละราย ริ ท า ปนต ประ ิท ิ า นการ ลิต
ระ ท ปน กลก ์ ลาน น ะ ยวกนกต น วาระ ตละ
ตว ก รา ละ ก ลก าท าะ

CHALLENGE
ContiTech manufactures and delivers customised suspension 
systems based on a customer’s specific requirements. The 
company needed to efficiently produce these individualised 
systems while ensuring each system was built and delivered to 
the right customer.

โ ลชัน
ริ ท กา น ละ ช  าตร าน ากล  ลก ปน   

 นระ ตละ น ะ รร ุ  วนประก
ระ SOLUTION

          
         

          
         

comprise the system.

รา า วา รประ ิท ิ า นกระ วนการ รา รว
ประโยชน์ า ร ลก า รา นการ ปลยน ปล วิ การทา าน โ ลชน
าก าตร าน  ปนประโยชน์ กท รา ละลก า

 
ผู้ ั กำร ำย ล ส กส

ประโยชน์
  ล นต นการ ลิตก ะชวยล า ช าย
  ิ ประ ิท ิ า การทา าน ป ิ ติ าน วย วา ิ ลา  
  ทน ยล า ร ระ ท ุ า น
  ล วา ิ ลา  ล การ ก  ละล า ช าย
  า าร ติ ตา ท ระ  ละ วนประก น ลาย ชนต ต 
  ริ ตน ิน า ป น ุ ทายการ
  น วาลก า ะ ร ระ ท าะ

as well as the individual components within each system. The goal 
was to ensure, track and validate that the right system had been 
manufactured based on the right customer’s specifications, and 
that it had been delivered to the right customer.

Clear benefits for customers
After consulting with GS1, the company decided to implement the 
SGTIN encoded in a GS1 DataMatrix barcode for each of its systems 
and components. The solution included the following objectives:
 • Uniquely identify each manufactured suspension system and  
  each major, customer-specific component with a serialised  
  GTIN.
 • Apply or engrave durable machine-readable DataMatrix bar 
  codes on the system that contain the serialised GTIN for  
  the system and the serialised GTINs associated with each  
  of the components that comprise the system.
 • Track and manage the serialised GTINs throughout the  
  manufacturing and delivery management processes.

“We fully understood the inefficiencies in our processes 
as well as the clear benefits for our customers of changing 

          
      

 

BENEFITS
        
          
  quality systems 
          
 • Ability to track systems and components throughout  
  supply chain, from initial order to final delivery 
 •  Ensure the right customers receive the right systems
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Serialised systems and streamlined process
Today, ContiTech has standardised its manufacturing processes 
to uniquely identify and mark each suspension system and its 
components with GS1 GTINs encoded in DataMatrix barcodes for 
each of its customers.

“Each system’s DataMatrix barcode contains both the serialised 
GTIN for the whole system as well as the serialised GTINs for the 
components in the system since markings or labels don’t always 
adhere to some components such as rubber bellows,” explains 
Neumann. “All serialised GTINs can now be easily captured with a 
single scan anywhere in our supply chain processes-manufacturing, 
maintenance and repair and overhaul cycles.” 

ContiTech can now easily link all customer-specific manufacturing 
data to the individual systems manufactured for customers based 
on their specifications.

The manufacturing order to build the customer-specific system 
includes the system’s assigned GS1 SGTIN and contains the  
customer specifications for each of the components.

During the manufacturing process, ContiTech assigns an SGTIN 
to each individual component manufactured. Since no other  
component will have the same SGTIN, the customer’s specifications 
related to the manufacturing order can be unambiguously linked to 
the individual component manufactured.

With GS1 standards, ContiTech can use the same manufacturing 
process for any and all of its customers, significantly simplifying the 
process for lower costs. And because the process is standardised, 
operators are more productive and make fewer errors, resulting in 
higher quality systems and reduced costs associated with re-works 
to resolve errors.

ระบบตอเนืองกับกระบ นการทีคลองตั
ปัจจุบัน ContiTech ได้วางมาตรฐานในกระบวนการการผลิตเพ่ือระบุ
เอกลักษณ์และท�าเครื่องหมายของแต่ละระบบและส่วนประกอบพร้อม
ทั้ง GS1 GTINs ที่สลักในบาร์โค้ด DataMatrix ส�าหรับลูกค้าแต่ละราย

“บาร์โค้ด DataMatrix แต่ละระบบจะบรรจุทั้ง SGTINs ส�าหรับทั้งระบบ 
รวมทั้ง SGTINs ที่ใช้กับส่วนประกอบในระบบเนื่องจากเครื่องหมายหรือ
ป้ายฉลากอาจติดบนส่วนประกอบบางชิ้นได้ไม่แน่นหนา เช่น จุกยาง” 
Neumann ได้อธิบายต่อว่า “ตอนน้ี SGTINs สามารถบันทึกข้อมูลได้
ง่ายๆ ด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียวท่ีใดก็ได้ในกระบวนการซัพพลายเชน 
ทั้งในด้านการผลิต การซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา และปรับปรุงทั้งวงจร”

ในปัจจุบัน ContiTech สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตเฉพาะของลูกค้า
ทั้งหมดเข้ากับระบบต่างๆ ที่ผลิตขึ้นตามข้อก�าหนดของลูกค้า

การสั่งผลิตระบบที่เฉพาะตามแต่ความต้องการของลูกค้า รวมท้ัง GS1 
SGTIN ที่ถูกก�าหนดข้ึนโดยระบบและมีข้อก�าหนดของลูกค้าส�าหรับ 
ส่วนประกอบต่างๆ

ในระหว่างกระบวนการการผลิต ContiTech ได้ก�าหนด SGTIN ให้กับ
ส่วนประกอบแต่ละอันที่ถูกผลิตขึ้น เนื่องจากส่วนประกอบแต่ละอันจะมี 
SGTIN ไม่เหมือนกัน ข้อก�าหนดเฉพาะของลูกค้าเก่ียวกับการสั่งผลิตจะ
สามารถเชื่อมโยงกับการผลิตได้อย่างเหลือเชื่อ

า ร ระ ตละตว ลก า าร์โ   ะ รร ุ 
 ระ  รว   วนประก ตา  ท ะ

กนา ป น าน าน น ระ

For each customer’s suspension system, a DataMatrix  
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During manufacturing, ContiTech applies a durable label with the 
DataMatrix barcode containing the serialised GTINs. ContiTech can 
now track and manage the flow of each system and its individual 
components by scanning the DataMatrix barcode. With each scan, 
the new solution advises the operator exactly what to do with the 
system such as despatch it to the right customer. 

Upon receipt of the system, a customer can validate that they  
received the correct system by simply scanning the barcode 
containing the serialised GTINs for the system and components 
specifically produced for that customer. Due to the durability of  
DataMatrix barcodes, customers and ContiTech can track and 
manage the individual systems long after the original dates of 
manufacture.

Taking durable barcodes to the next level
ContiTech has developed a process whereby the DataMatrix  
barcode can be vulcanised into rubber parts, thus providing 
a durable marking even when exposed to the most difficult of  
environments. The company intends to overhaul a complete  
German high-speed train, using parts with vulcanised DataMatrix 
barcodes to test and ensure these marked parts meet the highest 
standards.

Neumann summarises the value of GS1 standards for ContiTech: 
“The serialised identification of our products based on the GS1 
standards is a success story for our company. 

We are experiencing huge benefits in our processes resulting  
from the application of the GS1 serialised GTIN and DataMatrix 
barcode. With these standards, we are well equipped to deal with 
our customers’ requirements—now and in the future.”  

ด้วยมาตรฐาน GS1 ContiTech ใช้กระบวนการการผลิตแบบเดียวกัน
ส�าหรับลูกค้าทุกราย การท�าขั้นตอนให้ง่ายขึ้นเพ่ือลดค่าใช้จ่าย และ
เน่ืองจากกระบวนการนี้เป็นมาตรฐานการท�างานของผู ้ประกอบการ 
จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ผลลัพธ์คือ
ระบบมีคุณภาพที่สูงขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการท�าซ�้า 
และการแก้ไขความผิดพลาด

ระหว่างการผลติ ContiTech ได้ใช้ฉลากทีท่นทานกับบาร์โค้ด DataMatrix 
ท่ีบรรจุ SGTINs เอาไว้ ContiTech สามารถติดตามและจัดการข้ันตอน
ของระบบแต่ละตัวและส่วนประกอบแต่ละอันได้เพียงสแกนท่ีบาร์โค้ด 
DataMatrix ในการสแกนแต่ละครั้ง จะมีโซลูชั่นให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องแก่
ผู้ด�าเนินการว่าต้องท�าอะไรกับระบบ เช่น ส่งระบบไปให้ลูกค้าที่เหมาะสม
เมือ่ได้รบัระบบแล้ว ลกูค้าสามารถตรวจสอบได้ว่าระบบท่ีได้รบัถูกต้องหรอื 
ไม่เพียงแค่สแกนบาร์โค้ดท่ีบรรจุ SGTINs เอาไว้ส�าหรับระบบและ 
ส่วนประกอบท่ีผลิตข้ึนเพ่ือลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ เน่ืองจากความ
ทนทานของบาร์โค้ด DataMatrix ลูกค้าและ ContiTech สามารถติดตาม
และจัดการกับระบบแต่ละตัวได้อย่างยาวนานหลังจากวันที่ผลิต

ั นาบาร์โค้ดใ ้ทนทานสระดับตอไป
ContiTech ได้พัฒนากระบวนการที่บาร์โค้ด DataMatrix สามารถ
หลอมละลายรวมกับชิน้ส่วนของยาง ดงันัน้จงึต้องหาสญัลกัษณ์ท่ีทนทาน
แม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่าง บรษิทัต้องการท่ีจะปรบัปรงุรถไฟ
ความเร็วสูงของเยอรมันท้ังหมด และใช้ชิ้นส่วนท่ีมีบาร์โค้ด DataMatrix 
ท่ีหลอมละลายได้มาทดสอบและให้แน่ใจได้ว่าชิ้นส่วนสัญลักษณ์เหล่าน้ี
มีมาตรฐานที่สูงที่สุด

Neumann ได้สรุปถึงคุณค่าของมาตรฐาน GS1 ต่อ ContiTech ว่า  
“การระบุบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยใช้มาตรฐาน GS1 ถือเป็นความส�าเร็จ
ของบริษัทเรา

เราได้รบัประโยชน์ต่อกระบวนการของเราเป็นอย่างมาก จากผลลพัธ์ในการ
ใช้ SGTIN และบาร์โค้ด DataMatrix ด้วยมาตรฐานเหล่านี้ เราพร้อมที่จะ
รับมือกับลูกค้าของเราแล้วทั้งในปัจจุบันและอนาคต”  

ป ุ น  า าร นทก ล าย  โ ยการ กน 
ย ร ยวท ก นกระ วนการ ลาย ชน ท น าน 

การ ลิต การ ละ ารุ รก า ละปร ปรุ ท ว ร

 
ผู้ ั กำร ำย ล ส กส

           
single scan anywhere in our supply chain processes 
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 C

จากท่ีเคยได้น�าเสนอเ ร่ืองความส�าคัญของ 
อาร์เอฟไอดีและบาร์โค้ด 2 มิติ (2D Barcode)  
ในการจัดการเคร่ืองมือแพทย์ในห้องจัดเตรียม
เคร่ืองมือผ่าตัด (Central Sterile Supply  
Department - CSSD) หรือหน่วยจ่ายกลาง 
เวชภณัฑ์ปลอดเชือ้ในโรงพยาบาล anto Medical 
Centre NTT EC ประเทศญ่ีปุ่ นไปแล้วนัน้ (วารสาร 
สถาบนั  ol.22 No.2- ) ในฉบบันีท้างสถาบนั  
ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปเย่ียมชมการบริหาร
จัดการเคร่ืองมือแพทย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นอีกครัง้
ร่วมกบัศนูย์การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน
สุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ซึ่งในครัง้นีเ้ราได้ไปเย่ียมชมโรงพยาบาล 
Shimane University ospital (SU ) ซึง่มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในกระบวนการ 
CSSD แทนระบบบาร์โค้ด 2 มิต ิซึง่มีรายละเอียด
ท่ีนา่สนใจดงันี ้

ลทว ป โร ยา าล
Shimane University ospital (SU ) ตัง้อยูใ่น
จงัหวดั Shimane เมือง Izumo เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 600 เตียง มีห้องผา่ตดั (OR) ทัง้หมด 12 ห้อง 
จดัเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีการผา่ตดัเกิดขึน้
วนัละ 20 ครัง้โดยประมาณ (ข้อมลูปี ค.ศ.201   
มีการผ่าตดั 6,900 ครัง้ ปี) มีเคร่ืองมือผ่าตดัท่ี 
ต้องบริหารจดัการเป็นจ�านวนมากถงึ 190,000 ชิน้ 
ซึง่ประกอบไปด้วย Scalpels, Pins and Clamps 
(ขนาดต่างๆ) และเคร่ืองมือเฉพาะต่างๆ ท่ีใช้
ในการผ่าตดั ภายในห้อง Central Supply ของ 
SU  มีเคร่ืองล้าง 4 เคร่ือง เคร่ืองปราศจากเชือ้ 

แหง่แรกท่ีใช้ระบบนี ้ 2) Japanese Red Cross 
Wakayama Medical Center ในปี ค.ศ. 201  
และ ) โรงพยาบาล ochi Medical School 

ospital ในปี ค.ศ. 2014

กระ วนการท กิ นท  ละ  
นการ ช ท โนโลย  

ในแต่ละวันโรงพยาบาลมีการจัดเตรียมข้อมูล
เพ่ือวางแผนการผา่ตดัอยูใ่นระบบ IS (Patient 
Management System) และระบบดงักล่าวนี ้
จะเช่ือมโยงกับระบบ SIMSAFE เม่ือมีก�าหนด 
การผา่ตดั ข้อมลูจะไหลเข้าสู ่SIMSAFE โดยแสดง  
Patient ID และรายการเคร่ืองมือผ่าตัดท่ี 
จ�าเป็นต้องใช้กบัผู้ ป่วยรายนี ้ เพ่ือให้พนกังานจดั
เตรียมชดุเคร่ืองมือได้ตรงกบัการผา่ตดั พนกังาน
ต้อง Log in เข้าสู่ระบบ SIMSAFE เพ่ือเร่ิมจดั
เตรียมเคร่ืองมือผ่าตัดตามรายการท่ีแสดงใน
ระบบ จากนัน้เข็นผ่านเคร่ืองอ่าน RFID และสง่
ไปยงัห้องผา่ตดั

ท าต   
เม่ือห้องผ่าตัดได้รับชุดเคร่ืองมือ แพทย์จะใช้
รักษาผู้ ป่วย เม่ือใช้งานเสร็จ พนกังานต้องล้าง
ท�าความสะอาดเบือ้งต้น และน�าเคร่ืองมือมา 
สแกน โดยสแกนเคร่ืองมือท่ีถกูใช้ก่อน หลงัจาก 
นัน้จึงสแกนเคร่ืองมือท่ีไม่ได้ใช้  และน�ามา 
รวมกนัใน Container เพ่ือน�าสง่ CSSD ตอ่ไป

 เคร่ือง เคร่ืองมือตา่งๆ จะถกูบรรจอุยูใ่นภาชนะ
โลหะ (Metal Container)

การประยุกต์ ช ท โนโลย 
 ก  

ในปี ค.ศ. 2011 โรงพยาบาล SU  ได้เร่ิมใช้
เทคโนโลยี RFID เข้ามาชว่ยในการบริหารจดัการ
เคร่ืองมือผา่ตดัในโรงพยาบาล ด้วยวตัถปุระสงค์
หลกั 2 ประการ คือ ต้องการเพ่ิมความปลอดภยั
ให้กบัผู้ ป่วยในการรักษาและลดค่าใช้จ่ายให้กบั 
โรงพยาบาล ดังนัน้โรงพยาบาลจึงมีแนวคิด
ในการน�าเทคโนโลยี RFID มาใช้ร่วมกับระบบ  
SIMSAFE ซึ่งเป็นระบบท่ีพั นามาจากบริษัท 

RD Corp. of Japan เป็นระบบท่ีใช้บริหาร
จดัการเคร่ืองมือผา่ตดั โดยระบบจะใช้งานร่วมกบั 
RFID tag ระบบนีถ้กูน�ามาใช้กบัสถานพยาบาล 

 แหง่ในญ่ีปุ่ น ดงันี ้ 1) โรงพยาบาล SU  เป็น

 ตว ยา    ทติ    ละ 

 ตว ยา   ละ 
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การ ช าน  
โรงพยาบาลมีการใช้ RFID tag (Ceramic RFID 
tag) ติดกบัเคร่ืองมือผา่ตดั จ�านวน 20,000 ชิน้ 
และติดกบัท่ี Container และ Basket จ�านวน 
8 9 ชุด ซึ่ง RFID tag ท่ีใช้จะเข้ามาช่วยใน 
ขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
 • Instrument count before and after an  
  operation : ใช้ในกระบวนการนบัก่อนและ 
  หลงัการใช้เคร่ืองมือผา่ตดั โดยชว่ยลดเวลา 
  ในการนบัจาก  นาที เหลือ  นาที ส�าหรับ  
  1 set (1 0 items)
 • In an assembly : ใช้ในการจดัเตรียมชดุ 
  เคร่ืองมือผา่ตดั ระบบจะชว่ยตรวจสอบวา่จดั set  
  ถกูต้องครบถ้วนหรือไม ่หากไมถ่กูต้อง ระบบ 

ท  
เม่ือชดุเคร่ืองมือมาถงึ CSSD จะมีการสแกนท่ี Container ก่อน จากนัน้จงึน�าเคร่ืองมือเข้าเคร่ืองล้าง
ท�าความสะอาด และเข้าสูก่ระบวนการจดัเตรียม (Assembly) แสดงในรูปภาพด้านลา่ง

เม่ือเสร็จจากกระบวนการจดัเตรียม ล�าดบัถดัไป
คือการน�าเข้าเคร่ืองปราศจากเชือ้ และจัดเก็บ 
ตามล�าดบั ทัง้ 2 กระบวนการนีจ้ะสแกน RFID 
tags เฉพาะท่ีหน้ากล่องเคร่ืองมือเท่านัน้ โดย 
เข็นผา่น Gate Reader

นก าน กน
ตร นก าน ช

ตวตนวา
ปน น ชุ ุปกร ์

นก าน กน  
ทกล ร

นา ะ รายการ ร
ทต นชุ น ร รยกวา

  

นก าน ยิ ร ทติ   
น าวา ท ทน าน 

ประ า   ชิน  า ร ร ท
ติ   ะ ชวิ ย์ร

ร นน  า ป ทน

  จะแสดงหน้าจอเตือน ซึ่งจะช่วยลดเวลา 
  ในการท�างานจาก 20 นาที เหลอื 10 นาที และ 
  สามารถลดจ�านวนคนได้คร่ึงหนึง่
 • Identify Usage Rate : ระบแุละนบัจ�านวน 
  การใช้งานของเคร่ืองมือแตล่ะชิน้
 • Inventory Management : ใช้ในการบริหาร 
  จดัการระดบัสนิค้าคงคลงั ชว่ยลด Stock ใน 
  การจดัเตรียมชดุเคร่ืองมือ
 •  Location Tracking : ใช้ตรวจตดิตามสถานะ 
  ของเคร่ืองมือผา่ตดั
 • Traceability : ใช้ในการทวนสอบเคร่ืองมือ 
  ผา่ตดั

ก นการ ช านระ   น 
ทา โร ยา าล ป า
การตรวจติดตามสถานะเคร่ืองมือแบบระบบ 
Manual ท่ีใช้เวลานานมาก ยกตวัอยา่งในบางกรณี 
เคร่ืองมือสญูหาย พนกังานต้องค้นหาเคร่ืองมือ 
ภายในห้องผ่าตัดและห้อง Sterilization แต่
หลงัจากการใช้งานระบบดงักล่าว พบว่าช่วยให้

กระบวนการนบัเคร่ืองมือผ่าตดัท�าได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถตรวจติดตามและ
สอบย้อนกลบัเคร่ืองมือแบบรายชิน้ได้ อีกทัง้ยงั
ช่วยในการบริหารจัดการระดบัสินค้าคงคลงัได้
ดีอีกด้วย

โดยข้อแตกตา่งท่ีเหน็ได้ชดัจากการใช้ RFID tag 
ติดท่ีเคร่ืองมือผ่าตัดแบบรายชิน้ แทนการบ่งชี ้
ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ ตามท่ีเคยน�าเสนอไปนัน้ 
คือระบบ RFID จะช่วยให้สามารถบันทึกและ
ติดตามเคร่ืองมือผ่าตัดท่ีบรรจุอยู่ในภาชนะได้
แบบ real time มากขึน้ และบ่งชีไ้ด้ชัดเจนว่า 
มีเคร่ืองมือผ่าตัดนัน้ๆ อยู่ในภาชนะดังกล่าว
จริง แต่ทัง้นี ้ ต้นทนุของระบบ RFID ดงักล่าวก็ 
จะสูงกว่าระบบบาร์โค้ด 2 มิติมากพอสมควร  
ดังนัน้จึงเป็นสิ่งท่ีผู้ ใช้ต้องพิจารณาถึงความ 
คุ้ มทุนต่างๆ ว่าระบบใดท่ีตอบโจทย์กับความ
ต้องการได้มากท่ีสดุนัน่เอง  

นา ะ ยว
ทช รายการ ร ท

กน

ผ่าน :
นา ะ
น นา  ละ า าร

ก ร ป า ย  
ร

ไม่ผ่าน :
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   ท วา โ ย    GS1 Traceability  
     ปล ละ รย รย โ ย   รำ ร ล ร รั น

GS1 Traceabil ity

เมือ่ต้นปีท่ีผ่านมา	องค์กร	 S1	ได้ประกาศมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบ
ย้อนกลบัเวอร์ชัน่ใหม่ออกมา	ชือ่ว่า	 TS2	เพ่ือช่วยขบัเคลือ่นความน่าเชือ่ถือ	
ในซพัพลายเชน	ซึง่มาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบย้อนกลบัเวอร์ชัน่ใหม่นี้	
จะช่วยท�าให้คู่ค้าทางธุรกิจ

	 •	ได้เหน็ขอบข่ายงานทีจ่�าเป็น	เพ่ือเพ่ิมความชดัเจนในสายซพัพลายเชน	
	 	 ที่ซับซ้อนอย่างในทุกวันนี้
	 •	 เกิดการท�างานร่วมกัน	เหมอืนกับสายซพัพลายเชนทีเ่ชือ่มโยงกันแบบ	
	 	 ดิจิทัลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

TS2	ท�าให้ข้อมลูการตรวจสอบย้อนกลบัเป็นหัวใจส�าคัญของซพัพลายเชน	
ระบบน้ีช่วยท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันได้อย่างมั่นใจ	 และเป็นการใช้
ประโยชน์จากระบบ	 PC S	หน่ึงในมาตรฐานของ	 S1	อย่างเต็มรูปแบบ	
ในการแชร์ข้อมูลระหว่างคู่ค้าด้านการเคลื่อนที่และสถานะของสินค้าใน
ซัพพลายเชน

การตรว ย นกล วย าตร าน ากล 
	 •	 ท�าให้เกิดกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติ	
	 •	 ท�าให้ความสามารถในการจัดการเรื่องการไหลของสินค้าดีขึ้น	
	 •	 ท�าให้การจัดการซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 •	 ช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าใจถึงระดับการป ิบัติตาม
	 	 ก ระเบียบ

At	 the	beginning	of	 the	year,	 S1	 launched	a	new	version	of	 the		
lobal	 Traceability	Standard	 to	 help	drive	 trust	 in	 supply	 chains,	

called	 TS2.	The	new	 lobal	Traceability	Standard	provides	trading	
partners	with

	 •	The	needed	framework	to	increase	transparency	across	today’s		
	 	 complex	supply	chains
	 •	 nteroperability,	allowing	them	to	act	as	one	digitally	connected		
	 	 supply	chain	

TS2	 puts	 traceability	 data	 at	 the	 centre	 of	 supply	 chains,		
allowing	them	to	proactively	work	together.	 t	fully	leverages	 PC S,		
a	 S1	 standard,	 for	 sharing	 traceability	 data	 between	 trading		
partners	 about	 the	physical	movement	 and	 status	 of	 products	 in		
the	supply	chain.

   
	 •	Automate	processes	
	 •	Ability	to	better	manage	product	 ow	
	 •	More	effective	supply	chain	management
	 •	 ncreased	ability	to	understand	level	of	regulatory	
	 	 compliance

Trust starts with traceability
Connect the dots with GS1 standards.

การตรวจสอบย้อนกลบัคอืจดุเริม่ต้น
ของความน่าเช่ือถอื
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ตว ยา ล ากกร ก า ร การตรว ย นกล วย าตร าน ากล 

สนิค้าอปุโภคบริโภค (CPG)

คาร์ฟร์ู สมาชิกของ Brazillian Supermakets Association 

(ABRAS) เป็นหนึง่ในไฮเปอร์มาร์เกต็เครือข่ายท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 

ด�าเนนิการในกว่า 30 ประเทศท่ัวโลก ถ้าดใูนประเทศบราซิลอย่าง

เดยีวมีสาขาอยูม่ากถงึ 160 สาขา ครอบคลุม 14 รัฐ

วา ทาทาย
เพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอาหาร ให้

เพยีงพอกบัจ�านวนประชากรชาวบราซิลเลียน ผ่านการด�าเนิน

โครงการเฝ้าระวงัและการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร (RAMA)

วิ การ รรลุ ปา าย
คาร์ฟูร์ รวมเอากระบวนการออกใบเสร็จและการขนส่งท่ีเป็น

อตัโนมัตเิข้าด้วยกนั โดยการใช้ประโยชน์จากบาร์โค้ด GS1-128 

ตามมาตรฐานสากล GS1 บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลสนิค้าท่ี

เกดิวกิฤต รวมถึงรหสัซเีรยีล วนัหมดอายุ ขนาด และ Batch/

Lot ของสนิค้าได้ ช่วยท�าให้พวกเขาสามารถจดัการสต็อกได้ดี

ข้ึนและม่ันใจในเร่ืองคุณภาพของสนิค้าท่ีขายไปได้

ประ ย วลา ป   นาท 
ต การตรว นิ า 

ลาย ร์ ก ละ ล
กวา  ราย ก ปลยน
าระ น วลา  น 

ลกระท ทา านล น
กระ วนการตรว ย นกล  

ละการ ชกล ละ า ลท

ชวยประ ย า ช าย าก  

 

การปร ปรุ ประ ทิ ิ า
กระ วนการ านระ ตโน ติ 

ล วา ิ ลา าก นุ ย์
น ะ ิ ์ ลาก

ม

ผ ไ

าร ร

ลลาร์ ร ต ป

วารสารสถาบันรหัสสากล
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ตว ยา ล ากกร ก า ร การตรว ย นกล วย าตร าน ากล 

สขุภาพ

ITS เป็นแอพพลิเคช่ันแรกในโลกทีป่ระสบความส�าเรจ็ในเร่ือง 

“ระบบการตดิตามและตรวจสอบยา” มนัถกูออกแบบให้ติดตาม

ต�าแหน่งของยาทกุตวั จนม่ันใจได้ว่าการจดัส่งยาไปถงึผูป่้วยนัน้

มีความน่าเช่ือถอื

วา ทาทาย
เพื่อรับประกันได้ว่าการจัดส่งยาท่ีถูกกฎหมายไปถึงผู้ป่วย

ในตุรกีมีความน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่  

กระบวนการจัดส่งยานี้ มีความเสี่ยงจากกิจกรรมท่ีผิด 

กฏหมาย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการสาธารณสุข 

และความปลอดภัย

วิ การ รรลุ ปา าย
ประเทศตุรก ี ได้พฒันาระบบตดิตามและตรวจสอบยา พร้อม

สร้างพืน้ทีเ่กบ็ข้อมูลแบบรวมศนูย์เพือ่ตรวจสอบการเคล่ือนท่ี

ของยาตลอดซัพพลายเชน ด้วยระบบการจดัการส่วนกลางนี ้

ITS สามารถติดตามและตรวจสอบยา จากจุดผลิตไปจนถึง

จดุจ่ายยาได้ โดยการใช้ประโยชน์จากรหสับ่งช้ีและบาร์โค้ดตาม

มาตรฐานสากล GS1

การ ยา ป ปวย วา
นา ช ละปล ย

ล านระ
 าก   

ระยะ วลา นการต น
ย   วนิาท
ต รายการ 

ชวย การ รยก น นิ า
ประ ทิ ิ า าช

ิ วา า าร นการ
ต ก การ ายยา

ิ ก าย 
าร์โ ปล

ละการโ รกรร
ประ ย า ช าย ากกวา 

 
ลาน ลลาร์ ร ต ป

ผ ไ
ร ตดตาม ตรว สอ
ยา อ าวตรุก 

45 
ลานรายการต วน
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QR Code คืออะไร 
QR Code เป็นบาร์โค้ดแบบสองมิติ ซึ่งตอนนีก้�าลังได้รับความนิยม 
และมีช่ือเสียงในสหรั อเมริกา ใช้งานงา่ยและหลากหลาย จดัเก็บข้อมลู
ได้จ�านวนมาก ซึ่งสามารถสแกนและจัดเก็บไว้ในอุปกร ์เคลื่อนท่ีได้ 
อยา่งงา่ยดาย รุกิจจ�านวนมากใช้ QR Code เป็นตวัชว่ยทางการตลาด
และเป็นอีกวิ ีหนึ่งในการดึงดูดลูกค้าเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเพ่ือหาข้อมูล 
เพ่ิมเตมิ 

QR Code มีทัง้ข้อดีและข้อเสีย จงึควรท�าความเข้าใจก่อนท่ีจะใช้งาน

   ท วา โ ย  ยรน ร ร ั
   ท า  www.estateqrcodes.com/advantages-disadvantages   

Advantages and Disadvantages

้อ ล ้อ สย อ

Thailand Newsletter ECR Corner

OF QR code
What is a QR code
QR codes are two-dimensional quick response codes that are  
now gaining notability and popularity in the United States. They are 
easy to use and versatile. The code itself stores huge amounts of 
information that is easily scanned and stored onto a mobile device. 

Many businesses are now adopting this code as a means of  
marketing and as another way to attract customers to the  
internet for more information. QR codes have both advantages  
and disadvantages and both benefits and drawbacks of the  
code should be understood before using the QR code as a  
marketing technique.

20-21 ECR Corner Edit 4.indd   20 4/2/2561 BE   4:43 PM



วารสารสถาบันรหัสสากล

21GS1 Thailand April – June  2018

Advantages
The main advantage of a QR code is its versatility. QR codes can be 
used for anything and everything. They are also beneficial for both 
customers and businesses. For example, a business saves money 
and advertising costs by distributing a QR code to their website 
or URL. A customer can scan this QR code and this allows them 
to store the information for future reference. What’s also greater 
about QR codes is that they bridge different forms of marketing 
streams together. For example, ecommerce and mobile commerce 
are both used for QR codes. QR codes acts as the link and it also 
exposes customers to other forms of advertising the business or 
service of the QR code has done. This maximizes exposure and 
can potentially generate revenue. 

Disadvantage
One disadvantage of QR codes and perhaps the biggest problem 
is the lack of familiarity of the QR code among people. Although QR 
codes are popping up everywhere from on plant specimen labels 
to library catalogues, there is a large demographic in society that 
still don’t know what QR codes represent. These proses a problem 
as companies and business are using the QR code to advertise 
information that a potential customer might be interested in, but if 
the customer doesn’t know how to find the information, then they 
might not buy the product or service and this can lose business 
thousands of dollars.  

วารสารสถาบันรหัสสากล

ขอดีของ QR Code
ประโยชน์หลักของ QR Code คือความคล่องตัว ซึ่งเป็นประโยชน์
ส�าหรับทัง้ลูกค้าและ ุรกิจ ตัวอย่างเช่น ุรกิจจะประหยัดค่าใช้จ่าย 
ด้านการเงินและการโ าด้วยการประยกุต์ใช้ QR Code เข้ากบัเวบ็ไซต์ 
หรือ R  ของตน ลกูค้าสามารถสแกน QR Code และพาพวกเขาเข้าไป 
ยงัข้อมลูต่างๆ เพ่ือใช้อ้างอิงได้ สิ่งท่ีย่ิงให ่เก่ียวกับ QR Code ก็คือ  
การเช่ือมโยงรูปแบบต่างๆ ของการตลาดเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น 
อีคอมเมิร์ซและการค้าบนมือถือ มีการใช้ QR Code ส�าหรับท�าหน้าท่ี
เป็นลิงก์และเช่ือมโยงให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการโ าทาง ุรกิจ 
หรือบริการของตนได้ ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิท ิ าพและโอกาสสูงสุด  
และอาจสร้างรายได้อีกด้วย 

ขอเสียของ QR Code
ปั หาท่ีให ่ ท่ีสุดประการหนึ่งของ QR Code คือ คนส่วนให ่
อาจไม่คุ้ นเคยกับ QR Code มากนัก แม้ว่า QR Code จะปราก
ขึน้ทุกหนแห่งจากป้ายช่ือโรงงานไปจนถึงแคตตาล็อกของห้องสมุด  
แตก็่มีกลุม่ประชากรขนาดให ่ในสงัคมท่ียงัไมท่ราบวา่ QR Code แสดง
อะไรบ้าง ปั หาเหลา่นีเ้ป็นปั หาท่ีบริ ัทและ รุกิจท่ีก�าลงัใช้ QR Code  
เพ่ือโ าข้อมูลท่ีลูกค้าอาจสนใจ แต่ถ้าลูกค้าไม่ทราบวิ ีหาข้อมูล  
พวกเขาอาจจะไม่ซือ้ผลิต ั ์หรือบริการและสามารถสู เสีย ุรกิจ 
หลายพนัดอลลาร์ได้    
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The way forward
Moods of Norway has the following focus areas for the further 
use of RFID:

1. New replenishment solution for the stores
By dividing the stores into back-of-store stocks and shop 
floors, which are counted separately, RFID will give the shop 
staff system support for restocking from storage area to 
sales floor.

2. Stock data in real time 
In summer 2015, fixed antennas were tested in one of Moods 
of Norway’s stores. The aim of such a system is to provide 
stock data in real time, with no extra effort from the shop staff. 
The system also provides an overview of where the products 
are located in the store.

3. Counters in the stores’ fitting rooms
Moods of Norway is to test counters in the fitting rooms.  
The purpose is to record how many times a product is taken 
in there. This will then be measured against sales of the product. 
Such an infrastructure can also be used to communicate with 
the customer, thus increasing service and enhancing the 
shopping experience.

น ทางการ ลักดัน
Moods of Norway มีจุดท่ีสนใจในการน�าระบบ RFID ไปใช้งาน 
ดงัต่อไปนี ้:

 โ ลชันการเติมเตมสินค้าใ มใ ้กับร้านค้า
โดยการแบ่งร้านค้าออกเป็นสต็อกคลังสินค้าหลังร้านและพืน้ท่ี 
ร้านค้าซึ่งจะถกูนบัแยกต่างหาก ระบบ RFID จะช่วยเหลือพนกังาน
ด้านระบบของร้านค้าในการเติมสต็อกจากพืน้ท่ีเก็บสินค้าไปยังชัน้
วางขาย

2  ข้อมลสตอกใน บบเรียลไทม์
ในช่วง ดูร้อนปี 201  เสารับสัญญาณแบบอยู่กับท่ีได้รับการ 
ทดสอบในร้านค้า Moods of Norway แห่งหนึ่ง จดุประสงค์ของระบบ
ดงักล่าวคือการให้ข้อมลูสต็อกแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องอาศยัความ
ช่วยเหลือเพ่ิมจากพนกังาน ระบบยงัแสดงให้เห็นภาพรวมของสินค้า
ท่ีวางอยู่ในแต่ละจดุภายในร้านค้าได้อีกด้วย

 เคาน์เตอร์บริเ ้องลองเสือ ้าในร้าน
Moods of Norway ต้องการทดสอบเคาน์เตอร์บริเวณห้องลองเสือ้ผ้า
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือบันทึกจ�านวนครัง้ท่ีสินค้าถูกน�าเข้าไปในห้อง  
สิ่งนีจ้ะถูกเปรียบเทียบกับยอดขายของสินค้า โครงสร้างพืน้ฐาน 
ดงักล่าวยงัสามารถใช้เพ่ือสื่อสารกับลกูค้าซึ่งจะเป็นการเพ่ิมบริการ
และเสริมสร้างประสบการณ์การช้อปปิง้ด้วย

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

   รย รย โ ย  Pimporn Lakpech / พิมพ์พร หลักเพ็ชร์

Implementation of RFID  
การติดต้ังระบบ RFID ท�าให้การไหลของ
ข้อมูลและสินค้าของ Moods of Norway  
น�าไปสูก่ารพฒันาทางการตลาด [Part 2/2]

has led to Market improvement in Moods of Norway’s 
ro uct an  nformat on o  art 

ากครา ที ล้ ใน ารสาร  hailand e sletter 
ol 2  o  ได้อ ิบายเกีย กับเรืองของโครงการน�ารอง

ในการติดตังระบบ D เ ือ ั นาทางการตลาดใ ้มี
ประสิท ิ า มากขน งใน บับนี ะเปนการตอเนืองเรอืงของ
ประโยชน์ในการติดตังระบบ D ะเปนอยางไรนันติดตาม
อานได้เลยคะ  
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 D control bet een oods of or ay s 
main warehouse and the stores
Testing of RFID is now well under way at the main warehouse 
in Stryn. This is expected to be in full operation during the 
course of 2016.

 D and lectronic rticle urveillance 
The RFID system includes alarm functionality that can be 
used in addition to, or instead of, the traditional alarm hard 
tags. Moods of Norway is in the process of evaluating  
different marking systems beside the present marking, such 
as sewn-in RFID tags.

 การค บคุมระบบ D ระ างคลังสินค้า ลัก
ของ ood of or ay ละร้านค้า
การทดสอบระบบ RFID อยู่ในระหว่างการด�าเนินการท่ีคลงัสินค้า
หลกัในเมือง Stryn ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการอย่างเต็มรูปแบบในช่วง
ปี ค.ศ. 2016

 D ละระบบการตร สอบสิงของทาง
อิเลกทรอนิกส์ 
ระบบ RFID จะประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการเตือนภัยซึ่งสามารถใช้
เป็นส่วนเสริมหรือใช้แทนแท็กแบบแข็งท่ีใช้ในการเตือนภยัแบบเดิม
ได้ Moods of Norway ก�าลงัอยู่ในระหว่างการประเมิน ระบบติดตัง้
เคร่ืองหมายท่ีแตกต่างจากเคร่ืองหมายปัจจุบนั เช่น ป้าย RFID ท่ี
เย็บติดไว้

า ากลก า า าร า าตา นา ท กต  นก าน น
ราน า ปนต า ป า ิน า น ก กต ป ต นน วก

า า าร ตรว ยา รว รว าน นา วา า นา
ตา ทต การ ร

Hans Petter Hubert
ผู้อ�ำนวยกำร ำย ้ำ ลก

Moods of Norway

“Staff in the stores no longer need to go into the storeroom 
to look if a customer cannot find a garment in the right size. 
Now they can quickly check on the screen whether the right 

      

Hans Petter Hubert
Retail Director

Moods of Norway

การเรียนร้ ากบทเรียนที านมา
ช่วง ดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 201  เป็น ดูแรกท่ีคอลเล็คชัน่ Moods of 
Norway เกือบทัง้หมดถูกติดแท็ก RFID มีผู้ ผลิตของพวกเขาเพียง 
ไมก่ี่เจ้าเทา่นัน้ท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองนีม้าก่อน ดงันัน้ทางฝ่ายบริหาร
และจัดการของ Moods of Norway จึงกังวลว่าอาจส่งผลต่อการ 
จดัสง่ท่ีไมถ่กูต้องรวมทัง้ปัญหาอ่ืนๆ แม้กระบวนการทัง้หมดจะเกิดขึน้ 
อย่างไม่คาดคิด อย่างไรก็ตามมีบางกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อย
และระบชิุน้ส่วนผิด แต่ไม่มากกว่าก่อนหน้านี ้

ความล้มเหลวท่ีร้ายแรงท่ีสดุคือซพัพลายเออร์ได้สญูเสียแท็ก RFID 
200 รายการ เน่ืองจากผู้ จัดจ�าหน่ายไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของ 
การใช้งาน พวกเขาจงึพิมพ์ฉลากกระดาษธรรมดาและท�าเคร่ืองหมาย
ผลิตภณัฑ์ไว้แทนซึง่พวกเขาหวงัว่าจะไม่มีใครสงัเกตเห็น

Lessons learned
The spring 2015 season was the first season when almost the 
entire Moods of Norway collection was equipped with RFID 
tags. Only a few of their manufacturers had any experience 
at all of this in advance, so the management of Moods of 
Norway was anxious that this might lead to incorrect deliveries 
and other problems. The whole process was unexpectedly  
pain-free however: There were a few cases of small errors and 
incorrect marking, but not more than previously.

The most serious failure was a supplier that had lost 200 
RFID tags. Since the supplier did not understand the purpose 
of them, they printed normal paper labels and marked the  
products with these instead. They probably hoped that nobody 
would notice...

Experience shows that RFID tagging means that Moods of 
Norway can detect faults and inconsistencies more easily and 
quickly. This has an educational effect on suppliers, who soon 
realise that Moods of Norway now has even better control over 
deliveries from them.
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ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าการติดแท็ก RFID หมายความว่า  
Moods of Norway สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดและความ 
ไม่สอดคล้องกันได้ง่ายและรวดเร็วย่ิงขึน้ สิ่งนีมี้ผลต่อการศึกษา 
เก่ียวกบัซพัพลายเออร์ผู้ซึง่รู้ทนัทีว่า Moods of Norway มีการควบคมุ 
การจดัส่งสินค้าได้ดีย่ิงขึน้

หากไม่มี RFID ความถกูต้องของสินค้าคงคลงัในร้านแฟชัน่ค้าปลีก
คงมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 0  ร้านค้าสญูเสียการควบคมุเร่ืองของเวลา
มากท่ีสดุอย่างน้อยร้อยละ 0 ของสต็อกของพวกเขา หลงัจากการ 
เปิดตวั RFID นัน้ พนกังานของ Moods of Norway สามารถวางใจ 
ได้ว่าตวัเลขสต็อกของพวกเขามีความถกูต้องเกือบ 100

การน�าเสนอระบบ RFID ได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยของ 
สต็อกด้วยเช่นกนั ขณะนี ้ Moods of Norway ได้รับข้อมลูเก่ียวกบั 
สิ่งท่ีหายไปและหายไปอยู่ท่ีใดทุกสปัดาห์ ด้วยเหตุนีจ้ึงสามารถใช้
มาตรการท่ีเหมาะสมกบัพวกโจรขโมยของตามร้านได้

ปัญหาการหดตัวภายในนัน้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ส�าหรับบริษัท ถึง
อย่างไรก็ตามก็ยากท่ีจะเพิกเฉยได้ แต่ด้วยคณุภาพสต็อกท่ีใกล้เคียง 
เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์นัน้ มีโอกาสน้อยมากส�าหรับพนักงานท่ี 
ไม่ซ่ือสตัย์

Without RFID, the average inventory accuracy in fashion retail 
is less than 0 percent. In other words, the stores lose control 
over at least 0 per cent of their stock most of the time. After 
the introduction of RFID, Moods of Norway’s shop staff can 
rely on their stock figures being almost 100 per cent correct.

The introduction of RFID has also improved stock security. 
Now Moods of Norway receives information every week on 
what has gone missing and where, and is thus able to take 
suitable measures against shoplifting.

Internal shrinkage is not a great problem for the company. 
Even so, it would be naive to ignore it. But with close to 
100 percent quality in the stock figures, there is very little 
opportunity for disloyal employees.

Moods of Norway has its own online shop for its collection 
Up until May 2015, all online orders were despatched from 
the warehouse in Stryn. The disadvantage of this was that the 
further into the season they got, the emptier the warehouse. 
This meant that many products were shown an out-of-stock 

ลาย ร์ ละ ลิต าช วร นประโยชน์ การ ช
ระ   นประ ลา ท ริ ท นา ทน นน ร์ วย์ ละ
น ิ า ยุโรป า น โ ยทว ปย ตระ นก ประโยชน์
ละ  

  ทา น วา รา ิน ป นทิ ทา ท กต ละรว รว

Hans Petter Hubert
ผู้อ�ำนวยกำร ำย ้ำ ลก

Moods of Norway

“Professional suppliers and manufacturers should see 
          

that more large companies here in Norway and in the 
Nordic region generally have not realised the benefits 

    

          
 
Hans Petter Hubert
Retail Director

Moods of Norway
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Barcode Verifier

เครืองตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานรหัสแทงบารโคด
• Barcode Verifier จาก UK ซึงไดมาตรฐาน GS1

• ชวยใหผูใชสามารถตรวจสอบคุณภาพบารโคดใน Supply Chain ไดตังแตตนจนจบ

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

• สามารถใชไดกับหลากหลายอุตสาหกรรม ทังอุตสาหกรรมสิงพิมพ Packaging 

  สินคาสงออกไปจนถึงการใช 2D กับเวชภัณฑและเภสัชกรรม

• ใชคาการตรวจสอบชวยในการ แกไข/ตังคา การพิมพเพือใหไดมาตรฐาน

• สามารถออกเอกสารรายละเอียด Verification Report ไดจากซอฟตแวร

• บริษัท MM&NN จำกัด เปนตัวแทนจัดจำหนายโดยตรงในประเทศไทยจาก Axicon

บริษัท เอ็มเอ็มแอนดเอ็นเอ็น จำกัด

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

Website: www.mm-nn.com
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on the internet, while there were still product available  
in the stores.

With the introduction of RFID, Moods of Norway has 
achieved good control over inventory in the stores, and 
has therefore been able to open this inventory up for sale 
to their online customers, with great success: In autumn  
2015 as much as 25 per cent of internet orders were 
despatched from Moods of Norway’s brand stores. This 
would not have been possible without RFID. At present, 
all delivery is by post, but it is also planned to make it 
possible for customers to collect the ordered products 
themselves – so-called click-and-collect. This is an  
important step in Moods of Norway’s orientation towards 
an omnichannel landscape.  
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Moods of Norway มีร้านค้าออนไลน์ของตวัเองส�าหรับคอลเล็คชัน่ 
ท่ีมีจนถึงเดือนพ ษภาคมปี ค.ศ. 201  ค�าสัง่ซือ้ออนไลน์ทัง้หมดถกู
จดัส่งจากคลงัสินค้าในเมือง Stryn ข้อเสียของเร่ืองนีก็้คือย่ิงเข้าใกล้

ดกูาลเท่าไหร่ คลงัสินค้าก็จะว่างเปล่ามากเท่านัน้ ซึ่งหมายความ
ว่าสินค้าจ�านวนมากจะแสดงผลบนอินเทอร์เน็ตว่าสินค้าขาดสตอก
ในขณะท่ีสินค้ายงัคงมีอยู่ในร้านค้า

ด้วยการเปิดตวัระบบ RFID ของ Moods of Norway ได้รับการควบคมุ
สินค้าคงคลังท่ีดีในร้านค้า ดังนัน้จึงสามารถเปิดพืน้ท่ีเพ่ือขายให้
กบัลกูค้าออนไลน์ของพวกเขาได้ด้วยความส�าเร็จอย่างมาก: ใน ดู
ใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 201  ถึง 2  มีการสัง่ซือ้ทางอินเทอร์เน็ตมากถึง 
2  จากร้านค้าแบรนด์ Moods of Norway สิ่งนีจ้ะไม่สามารถเกิด
ขึน้ได้ถ้าไม่มี RFID ปัจจุบนัการจดัส่งทัง้หมดจะผ่านทางไปรษณีย์ 
แต่จะมีการวางแผนเพ่ือให้ลูกค้าสามารถรับสินค้าท่ีสั่งซือ้ได้ด้วย 
ตวัเองด้วยเช่นกนั ซึง่เรียกวา่ click-and-collect น่ีเป็นขัน้ตอนส�าคญั
ในการก�าหนดเป้าหมายของ Moods of Norway ต่อภูมิทศัน์ของ 
omnichannel  

Barcode Verifier

เครืองตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานรหัสแทงบารโคด
• Barcode Verifier จาก UK ซึงไดมาตรฐาน GS1

• ชวยใหผูใชสามารถตรวจสอบคุณภาพบารโคดใน Supply Chain ไดตังแตตนจนจบ

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

• สามารถใชไดกับหลากหลายอุตสาหกรรม ทังอุตสาหกรรมสิงพิมพ Packaging 

  สินคาสงออกไปจนถึงการใช 2D กับเวชภัณฑและเภสัชกรรม

• ใชคาการตรวจสอบชวยในการ แกไข/ตังคา การพิมพเพือใหไดมาตรฐาน

• สามารถออกเอกสารรายละเอียด Verification Report ไดจากซอฟตแวร

• บริษัท MM&NN จำกัด เปนตัวแทนจัดจำหนายโดยตรงในประเทศไทยจาก Axicon

บริษัท เอ็มเอ็มแอนดเอ็นเอ็น จำกัด

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

Website: www.mm-nn.com

24-27 RFID Conner Edit 3.indd   27 4/3/2561 BE   4:10 PM



GS1 Thailand April – June  201828

Thailand Newsletter GS1 Society

ท วา โ ย  ำยส ำ ก
ท า  www.marketingoops.com

   ท วา โ ย  
   ปลโ ย  วรรลยำ กูร

ในช่วงสปัดาห์ท่ีผ่านมา ประเด็นท่ีถกูพดูถึงมาก
ท่ีสดุคือ การช�าระเงินด้วย QR Code  ซึง่หลาย
นาคารก็พร้อมใจกนัขานรับนโยบาย QR a ent  

เปิดให้ช�าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น จากการ
เก็บข้อมลูของ นาคารแห่งประเทศไทย พบว่า 
ตอนนีค้นต่างจังหวัดสนใจและอยากใช้ระบบ  
QR a ent แต่ยงัติดในเร่ืองความไม่สะดวก  
รวมถงึร้านค้าหลายร้านยงัไมร่องรับการช�าระเงิน 
แบบนี ้แตกตา่งจากในกรุงเทพ  ท่ีร้านค้าหลายแหง่ 
เ ร่ิมเปิดให้จ่ายเงินผ่าน QR Code ได้แล้ว 
เพ่ือลดการใช้เงินสด กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย  
ท่ีส�าคั ยงัชว่ยลดเวลาและต้นทนุตา่งๆ จากเดมิ
ท่ีผู้บริโ คต้องกดเงินสดจากตู้  TM เพ่ือซือ้สนิค้า 
ร้านค้าก็ต้องน�าเงินไป าก นาคารอีกต่อ และ
นาคารจะน�าเงินมาท่ีตู้  TM อีกครัง้ เพ่ือรอการ

เบิกถอนต่อไป ซึง่ นาคารต้องน�าเงินสดมาใสตู่้  
TM เดือนละ 1  ครัง้ ครัง้ละไมเ่กิน  ล้านบาท 

โดยขัน้ตอนเหลา่นีต้้องเสยีทัง้เวลาและคา่ใช้จา่ย

เม่ือวันท่ี  สิงหาคม 2  นาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้ประกาศความร่วมมือการใช้
มาตร าน QR Code ในการช�าระเงินอยา่งเป็น
ทางการ เพ่ือเสริมศกัย าพการแขง่ขนัของระบบ
การเงินไทย ายใต้  กลยทุ ์หลกั คือ
  QR a ent จะเป็นเคร่ืองมือส�าคั ใน
การช�าระเงินของร้านค้า ทัง้ร้านค้า h sical และ 

nline ในอนาคต ซึง่จะเพ่ิมความสะดวกในการ

QR CODE

ให้บริการของร้านค้า ลดการใช้เงินสด และไมต้่อง
ตดิตัง้เคร่ืองรูดบตัร
  มีมาตร าน QR Code ท่ีเป็นมาตร าน
เดียวกนั ท่ีสามารถใช้ร่วมกนัได้ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ
  QR a ent เจาะกลุ่มตลาดกลางและ
ตลาดล่าง เพ่ือเพ่ิมความเข้าถึงบริการทางการ
เงินและก่อให้เกิดการใช้งานอยา่งแพร่หลาย

ทัง้นี ้ QR Code ถูกพั นาขึน้มาเพ่ือใช้ในการ
ช�าระเงินค่าสินค้าหรือบริการจากร้านค้า โดย
ได้รับความนิยมในหลายประเทศ อาทิ จีนและ
อินเดีย ส�าหรับในประเทศไทยได้มีการพั นา
ให้เช่ือมต่อกับบัตรเครดิตและเดบิต รวมทัง้
บั ชีเงิน าก นาคาร หรือ e allet ซึ่งจะ

ช่วยเพ่ิมความสะดวกให้ผู้ บริโ คอย่างมาก 
ทว่า QR Code หรือ QR a ent ยังเป็น
ระบบใหม่ ทาง นาคารจึงต้องให้ความรู้แก่ 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะพนกังาน Call Center 
หรือสาขา เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลท่ีถูกต้องไปยัง 
ผู้บริโ ค

โจทย์ส�าคั ในเวลานีคื้อ ท�ำอย่ำงไรไม่ให้ 
ผู้บริโภคสับสน แล้วต้องมี QR Code เดยีว 
รองรับกำรใช้งำนได้ทุกธนำคำร  รวมถึง 
การใช้บัตรเดบิต บัตรเครดิต บั ชีเงิน าก
นาคาร บั ชี e allet และรองรับการช�าระเงิน

จากตา่งประเทศ
เบือ้งต้นรูปแบบกำรใช้ QR Code ในไทยมี
ด้วยกัน 2 รูปแบบคือ
1. แบบ Static : QR Code จะไมเ่ปลี่ยนแปลง 
ร้านค้าสามารถพิมพ์และติดไว้ท่ีร้านได้ตลอด 
จนกวา่ข้อมลูการช�าระเงินจะเปลีย่นไป โดยลกูค้า
เป็นผู้ใสจ่�านวนเงินท่ีต้องการจะช�าระเอง

2. แบบ Dynamic : QR Code จะเปลี่ยนใน 
ทุกรายการ เช่น ในร้านมีสินค้าท่ีหลากหลาย 
และราคาแตกต่างกนัไป กร ีนีล้กูค้าไม่จ�าเป็น
ต้องใส่จ�านวนเงิน แต่ร้านค้าสามารถสร้าง 
QR Code จากแอพ  ได้หลายอนั โดยก�าหนด
ราคาของสนิค้าแตล่ะรายการ

ในสว่นของความปลอด ยั ทาง นาคารแหง่
ประเทศไทย ย�า้วา่ การช�าระเงินด้วย QR Code 
มีความปลอด ยัตามมาตร านสากล และมี 
การตรวจสอบเป็นประจ�า นอกจากนี ้ ผู้ ใช้ 
ยงัไมต้่องพกเงินสด หรือมอบบตัร  ข้อมลูของ
บตัรให้ร้านค้าโดยตรง และในการใช้ Mo ile 

pps ผู้ ใช้ต้องล็อคอิน เพ่ือใส่ serna e 
และ assword ก่อนเพ่ือใช้งาน จึงเช่ือมัน่ 
ได้วา่ปลอด ยัแนน่อน

นประ ท ทย ิ นท รา ยาก น

มตใหม่ องการ าระเงน
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ร ย์ ก การ ช  
หนึง่ในความเข้าใจผิดของการสมคัรบั ชีพร้อมเพย์ในเวลานีคื้อ เม่ือสมคัรแล้วข้อมลู
ทางการเงินทกุอย่างจะถกู าครั ตรวจสอบ จริงๆ แล้วการท�า ุรกรรมทาง นาคาร

าครั ไมส่ามารถตรวจสอบได้ แตใ่นกร ีท่ีต้องการตรวจสอบ ก็สามารถท�าได้ตลอด
เวลา ไมว่า่คุ จะมีบั ชีพร้อมเพย์หรือไม ่โดยการเข้ามาของ QR Code จะเป็นการ
สง่ข้อมลูการช�าระเงินผา่นระบบพร้อมเพย์ ซึง่ออกแบบให้รองรับการโอนเงินระหวา่ง
นาคารด้วยคา่ รรมเนียมท่ีต�่า ผา่น D ประเ ทตา่งๆ คือ เลขประจ�าตวัประชาชน 

เลขทะเบียนนิติบุคคล หมายเลขโทรศพัท์มือถือ และหมายเลข e allet ท�าให้ 
ในท้ายท่ีสดุ ผู้บริโ คและร้านค้าต้องมีบั ชีพร้อมเพย์

ะ ริ ตน ช   าย นิต ทา ยา ร
 สอบถามข้อมลูจาก นาคาร หรือผู้ ให้บริการช�าระเงินว่ามี Mo ile  

 pplication หรือไม ่หากมีก็สามารถดาวน์โหลดได้ทนัที
  เม่ือจา่ยเงินซือ้ของ ให้เปิดแอพ  เพ่ือสแกน QR Code ของร้านค้า  

 และเลือกวิ ีการจา่ยเงิน ใสจ่�านวนเงิน และยืนยนั
  ระบบจะสง่การแจ้งเตือน หรือ SMS วา่ตดัเงินจากบั ชีแล้ว ใน ั่ง 

 ของร้านค้าก็เชน่เดียวกนั ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัระบบของแตล่ะ นาคาร
  การคดิคา่ รรมเนียมขึน้อยูก่บัผู้ ให้บริการแตล่ะราย แตส่ว่นให ่มกั 

 จะไมมี่คา่ รรมเนียม หรือคา่ รรมเนียมต�่ามากตามอตัราของบริการ 
 พร้อมเพย์

ะ ริ ช าน ริ ร
ตอนนีร้ะบบการช�าระเงินด้วย QR Code เร่ิมมีการทดสอบแบบจ�ากดั
พืน้ท่ีแล้ว อาทิ ตลาดนดัสวนจตจุกัร และแพลตตินมั คาดวา่จะเปิดใช้
ในวงกว้างชว่งไตรมาสท่ี  ของปีนี ้

ระ านท ชโ น นิ ตกตา าก ิ ร

ตว ยา การ รา    นโทร ท์ ราน า

ตว ยา การ ช ริการ ลก า

นะนา วรระว  นการ ช านท กต

รกิาร ร ย์ กยว ยา ร

ตว ยา การ      ทราน า ตว ยา การ รา      ราน า
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   ท วา โ ย  Dan O’Shea
     ปล ละ รย รย โ ย  ornkamon Pok apmon ko  / กรกมล รัพ ์ม ล

a on ได้ริเร่ิมติด QR Code ท่ีมีโลโก้รูปยิม้ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายทาง 
การค้าบนนิตยสารเพ่ือการโ า ซึง่ท�าให้ผู้ ใช้แอพพลิเคชัน่บนมือถือ
ของ a on สามารถสแกนท่ี S ileCode  เพ่ือเปิดดหูน้าสินค้าของ 

a on หรือเนือ้หาอ่ืนๆ บนมือถือได้ กลา่วโดยโ ก a on ซึง่บอก 
Retail Di e ผา่นทางอีเมล

โฆษกหญิงกลา่ววา่ สญัลกัษณ์ SmileCode และฟีเจอร์ SmileCode 
Scanner ในแอพพลิเคชั่นมือถือได้เร่ิมเปิดตัวแล้วในสหราช
อาณาจกัรและประเทศเยอรมนีและได้ท�าการเปิดตวัรอบปฐมทศัน์
ท่ีสหรัฐอเมริกาบนนิตยสาร Cosmopolitan และ Seventeen ฉบบั
เดือนมีนาคมซึ่งถูกส่งไปยังสมาชิกเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้วและในแผง 
ขายหนงัสือพิมพ์ในสปัดาห์หน้า

Amazon has started placing QR code boxes that include its  
trademark smile logo into magazine advertisements, enabling 
Amazon mobile app users to scan the SmileCode  to open  
Amazon product pages or other content on their phones, an Amazon 
spokeswoman told Retail Dive in an email.

The SmileCode boxes and the SmileCode Scanner featured 
in the mobile app have already debuted in the U. . and  
Germany and are premiering in the U.S. with the March issues 
of Cosmopolitan and Seventeen magazines, which were sent 
to subscribers last week and on newsstands next week, 
a spokeswoman said.

C  ของ  า  ้  C  ตกต่างขน

Amazon SmileCodes 
put a new face on QR codes
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The SmileCodes, first reported by TechCrunch, were previously  
used during the holiday season in London at an Amazon  
pop-up store where shoppers accessed a sales page by 
scanning a SmileCode next to an item. The codes also were 
used on Amazon lockers in the U. . to advertise a Bluetooth 
speaker, the spokeswoman said.

As Amazon increasingly blends the physical and digital worlds, 
it’s latest move is an attempt to make magazines shoppable.  
It will be an interesting test of the concept, and its success 
could mean as much or more to the publishers of major print 
magazines as it does to Amazon. While the content unlocked 
by the SmileCode could be a product page, it could also be 
a gateway to more messaging.

The content is code-specific and could be anything from a 
product detail page to an exclusive movie trailer, a recipe and 
more,  The Amazon spokeswoman noted. She added that 
SmileCodes in many cases will have short labels describing 
what they are for, such as scan to shop  or scan to watch 
an exclusive trailer,  unless they are positioned in such a way 
that makes it obvious where they lead.

The introduction of SmileCodes comes at an interesting time, 
as QR code redemptions are rising at a healthy rate and are 
expected to continue to do so in the coming years, according 
to Juniper Research. This hasn’t always been the case for 
the square stamps that look a little bit like something from a 
Rorschach test.

Amazon has come upon a way to make these code boxes 
not only more appealing, but also integrate them with its own  
brand identity. The e-commerce giant did not detail the  
technology behind the new codes, but it makes one wonder 
why other retailers haven’t tried something similar.

If QR codes are indeed experiencing a second coming that 
makes them more valuable to retailers and brands, it looks 
like this will be yet another area of innovation in which Amazon  
could lead the way. Although Amazon may still be in the  
experimental phase itself, putting the SmilesCodes in a couple 
of magazines may be a low-key way of measuring performance. 
It will be interesting to see where Amazon goes with them next, 
and on how big of a scale it rolls them out.  

โฆษกหญิงกลา่ววา่ SmileCodes ซึง่รายงานครัง้แรกโดย TechCrunch 
ถูกน�ามาใช้ก่อนหน้านีใ้นช่วงเทศกาลวันหยุดในกรุงลอนดอนท่ี 
ร้านค้า Amazon แบบปอปอพัสโตร์ซึ่งผู้ ซือ้เข้าถึงหน้าขายสินค้า
โดยการสแกน SmileCode ท่ีอยูต่ดิกบัรายการสนิค้า ตวัโค้ดเหลา่นี ้
ถกูน�ามาใช้กบัตู้ เก็บของ Amazon ในสหราชอาณาจกัรเพ่ือโฆษณา
ล�าโพงบลทูธู

ในขณะท่ี Amazon ผสมผสานโลกทางกายภาพกับโลกดิจิทัล 
เพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ความเคลือ่นไหวลา่สดุคือการพยายามท�าให้นิตยสาร
สามารถช้อปปิ้งได้ น่ีจะเป็นการทดสอบท่ีน่าสนใจของแนวคิดนี ้
และความส�าเร็จของสิ่งนีอ้าจมีความหมายต่อผู้ จดัพิมพ์นิตยสาร 
สิง่พิมพ์รายใหญ่มากขึน้ เชน่เดียวกนักบั  Amazon ในขณะท่ีเนือ้หา
นัน้ปลดลอ็คได้ด้วย SmileCode ซึง่อาจจะเป็นหน้าสนิค้า และอาจ
จะเป็นหนทางท่ีจะสื่อสารข้อมลูได้มากขึน้

โฆษกหญิงกล่าวว่า เนือ้หาเป็นโค้ดเฉพาะและอาจเป็นอะไรก็ได้ 
จากหน้ารายละเอียดผลติภณัฑ์ไปจนถงึตวัอยา่งพิเศษของภาพยนตร์ 
สูตรอาหารและอ่ืนๆ  เธอกล่าวเพ่ิมว่า SmileCodes ในหลายๆ 
กรณีจะมีฉลากสัน้ๆ ท่ีอธิบายถงึสิง่นี ้ อาทิเชน่ สแกนเพ่ือช้อปปิง้  
หรือ สแกนเพ่ือดตูวัอยา่งพิเศษของภาพยนตร์  จนกวา่มนัจะอยูใ่น
ต�าแหนง่ลกัษณะท่ีชดัเจนวา่จะน�าไปสูข้่อมลูใด

การแนะน�า SmileCodes เกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีน่าสนใจเน่ืองจาก 
การกู้  QR Code กลบัคืนมาจะเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีดีและคาดว่าจะ
ด�าเนินการตอ่ในปีตอ่ๆ ไปตามท่ี Juniper Research กลา่ว น่ีไมไ่ด้
เป็นเช่นนีเ้สมอไปส�าหรับกรณีแสตมป์สี่เหลี่ยมซึ่งมีลกัษณะคล้าย 
กบัการทดสอบจาก Rorschach

Amazon ได้ค้นพบวิธีท่ีจะท�าให้กล่องรหัสเหล่านีไ้ม่เพียงแต ่
นา่สนใจมากขึน้ แตย่งัสามารถรวมเอกลกัษณ์ของแบรนด์เอาไว้ด้วย 
อีคอมเมิร์ซยกัษ์ใหญ่ไมไ่ด้ระบรุายละเอียดเทคโนโลยีท่ีอยูเ่บือ้งหลงั
รหสัใหมแ่ตอ่ยา่งน้อยก็ท�าให้สงสยัวา่ท�าไมผู้ ค้าปลีกอ่ืนๆ ไมล่องท�า
อะไรท่ีคล้ายคลงึกนั

หาก QR Code ก�าลงัประสบกบัการกลบัมาครัง้ท่ีสองซึง่ท�าให้ตวั 
QR Code นัน้มีคณุคา่มากขึน้กบัผู้ ค้าปลีกและแบรนด์นัน้ ดเูหมือน
วา่น่ีจะเป็นอีกหนึง่นวตักรรมท่ี Amazon สามารถน�าทางไปได้ แม้วา่ 
Amazon จะยงัอยู่ในช่วงทดลองในการน�า SmileCodes ติดบน
นิตยสารไม่ก่ีเล่มอาจเป็นวิธีการวดัผลท่ีต�่าท่ีสดุ  แต่มนัน่าสนใจท่ี
จะได้เห็นว่า Amazon จะก้าวไปทางไหนต่อกบัเทคโนโลยีนี ้ และ 
จะผลกัดนัออกไปให้ย่ิงใหญ่ขนาดไหน  
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สถาบันรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ได้มีการจัดงานกิจกรรมทางการตลาดและสมัมนาให้
ความรู้เพ่ือยกระดับผู้ ประกอบการชุมชนและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ  
ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทลัชุมชน กิจกรรม illage E-Commerce 
(ศกึษาและพั นา illage E-Commerce) 

โดยภายในงานมีหวัข้อเร่ืองท่ีนา่สนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ 
ชมุชน อาทิ ส่งเสริมธุรกิจให้ก้าวไกล ด้วยการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด 
และ e-Catalogue Service  โดยเจ้าหน้าท่ีวิชาการ สถาบนัรหสัสากล 
แนะน�าแนวทางจดัจ�าหนา่ยสนิค้าในห้าง  โดยผู้แทนจากห้างค้าปลกี 

และ ห้างท้องถ่ินของจงัหวดั พั นาตราสนิค้าและรูปแบบบรรจภุณัฑ์  
โดยผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ เป็นต้น 

นอกจากนัน้ ยงัมีการจดักิจกรรมเจรจาธรุกิจ กบั ห้างค้าปลกี ห้างท้องถ่ิน 
ซึง่มีผู้ประกอบการชมุชน วิสาหกิจชมุชน SMEs ผู้ประกอบการ OTOP 
ผู้ผลิตสินค้า รวมถึงผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นีด้้วย ซึ่ง 
ผู้ประกอบการชมุชนแตล่ะร้านค้าได้น�าสนิค้ามาแสดง ซึง่สนิค้าสว่นใหญ่ 
เป็นสินค้าภมิูปัญญาชมุชนท้องถ่ินท่ีสามารถพั นาต่อยอดธุรกิจเพ่ือ
การแขง่ขนัในตลาดได้ และได้รับความสนใจจากทางห้างค้าปลีก ห้าง
ท้องถ่ิน เป็นอยา่งดี โดยมีการจดักิจกรรม ดงันี ้

1.1 วนัท่ี 11-12 มกราคม 2 61 จดังาน ณ โรงแรมอโมร่า ทา่แพ  
 จงัหวดัเชียงใหม่

1.2 วนัท่ี 24-2  มกราคม 2 61 จดังาน ณ โรงแรมเซน็ทารา 
 โ เทลแอนด์คอนเวชัน่เซน็เตอร์ จงัหวดัอดุรธานี  

แ้ทนจากสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ได้ร่วมบรรยายเร่ือง Traceability ในโครงการตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้าอาหารระหวา่ง
ประเทศ (Cross-Boarder Traceability Collaboration) ส�าหรับประเทศอนภุมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง (Greater Mekong Sub-region หรือ GMS) 
โดยความร่วมมือระหวา่ง GS1 GO และธนาคารพั นาเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) ณ กรุงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีกิจกรรมดงันี ้

1. In-Country Stakeholder Consultations ระหว่างวนัท่ี 11 - 12 มกราคม 2 61
2. Capacity Building Training ระหว่างวนัท่ี 16 - 19 มกราคม 2 61  

ครงการ นู ดิ ทัิล ม นกิ กรรม
Village E-Commerce

ครงการตร สอบ อ้นกลับสินค้าอาหารระห า่งประ ท

ท วา โ ย  ำ ร น
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หลักสูตรการอบรม เมษายน – มถินุายน 2561     
เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดตา่งๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อยา่งถกูต้อง เป็น

ไปตามมาตรฐาน ทางสถาบนั  จงึก�าหนดให้สมาชิกรายใหมท่กุราย ต้องผา่นการอบรม ความรู้เบือ้งต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและ

อตุสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม ่ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัรับอนมุตัเิป็นสมาชิก

ม ชิกเก มั รเกิ   ห ก ก รเ ร ม รมเ ช ล   
  ม ร ์ หล ร ล เ ล ร ั  hai an or  

ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมตางๆ ในชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 ดังนี้
      หลักสูตร

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

การประยุกต์ ช 
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 ิท ิประโยชน์ า ร าชิก า น  

• าร์โ าตร าน 

      

 การ ช าน าร์โ าตร าน 

 ลกการ การ ลาย ชน ตน

สถาบันรหสัสากล (GS1 Thailand) ได้ร่วมออกบูธ
ประชาสมัพนัธ์สถาบนั  ภายในงาน Asia Digital Expo 2018: 
Digital Transformation จดัขึน้ภายใต้หวัข้อ ผู้ประกอบการยคุ 
4.0 ปรับตวัเพ่ือเติบโตสูย่คุดิจิทลั งานด้านดิจิทลัท่ีย่ิงใหญ่แหง่
เอเชีย ท่ีได้รวบรวมทกุความต้องการด้านดิจิทลัครบวงจร เพ่ือ
พลกิโฉมแพลตฟอร์มธรุกิจ ก้าวสูย่คุดจิิทลั 4.0 อยา่งเตม็รูปแบบ 
จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 2  - 2  มกราคม 2 61 ณ ศนูย์การประชมุ 
แห่งชาติสิริกิติ จัดโดย ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(DEPA) กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม  

แ้ทนจากสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ได้ร่วมบรรยาย
แนะน�าบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้กับผู้ ประกอบการ 
ในงานสมัมนา โอกาสในการขายสนิค้าบน Amazon  เม่ือวนัท่ี 
20 กมุภาพนัธ์ 2 61 ณ Glowfish Event Space  Sathorn 
มีผู้ประกอบการให้ความสนใจและร่วมรับฟังกวา่ 90 ทา่น  

Asia Digital Expo 2018 านสมัมนา 
อกาส นการ ายสน า้ น a o

วารสารสถาบันรหัสสากล
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ท วา โ ย  รันย ั น ั ำนน

ท า  ูนยว ัย นำ ำรกสกร ย

โดย C จะให้สิท ิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ า ีแก่ 
นกัลงทนุตา่งประเทศ รวมถงึการออกใบอนุ าต
ตา่งๆ ท่ีรวดเร็วมากขึน้ นอกเหนือจากการสง่เสริม
การลงทุนใน C ผ่านโครงสร้างพืน้ านและ 
สทิ ิประโยชน์ทาง า ี
 
การลงทุนในพืน้ท่ี C นัน้ กลุ่มนักลงทุน
ต่างชาติยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการ
ลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไ ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีจัดอยู่ใน irst S C r e  
หรืออตุสาหกรรมใหมข่องประเทศ

ศนูย์วิจยักสิกรไทยให้มมุมองว่า การผ่านความ
เห็นชอบของ C นัน้ จะท�าให้ความเช่ือมั่น 
ของนกัลงทนุตา่งชาติในระยะสัน้และระยะกลาง
เพ่ิมขึน้ และจะมีผลให้เมด็เงินลงทนุเพ่ิมขึน้อยา่ง
ชัดเจน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดัง้เดิมท่ีมี
ศกัย าพในการต่อยอด irst S C r e  ไม่ว่า
จะเป็นยานยนต์สมยัใหม ่อิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ 
และการทอ่งเท่ียวเชิงคุ าพและสขุ าพ 
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อนา ตเ ร ฐก ทย
EEC

ศูนย์วิจัย นาคารกสิกรไทย เช่ือว่า การลงทุน 
ดงักลา่วจะมีผลดีตอ่มลูคา่การขอรับการสง่เสริม
การลงทุนจากต่างประเทศโดยรวมให้ขยายตวั 
ขึน้จากราว 2  ล้านบาทต่อปีในปี 2  
ไปเป็น  ล้านบาท ายในปี 2  ทัง้นี ้ 
นกัลงทนุหลกัในพืน้ท่ี C คาดว่าจะยงัคงเป็น 
นักลงทุน ี่ปุ่ น แต่อาจจะเห็นโครงการลงทุน
มลูคา่สงูเพ่ิมขึน้จากจีน สหรั  และ 
 
อย่างไรก็ดี การเพ่ิมขึน้ของความต้องการทาง 
ด้านสา าร ูปโ คพืน้ านท่ีมาจากการลงทุน 
ใน C โดยเฉพาะน�า้ประปาและไ ้ า อาจ
ท�าให้อุปทานท่ีมีอยู่ ในปัจจุบันไม่ เ พียงพอ  
โดยเฉพาะน�า้ประปาท่ีอุปทานอาจรองรับได้ถึง
เพียงราวปี 2 2
 
แต่ในระยะยาวแล้ว การพั นาอุตสาหกรรม 
New S C r e บางประเ ทท่ีใช้นวตักรรมเข้มข้น 
อาจเผชิ ความท้าทายจากความพร้อมทาง 
ด้านนวตักรรมของไทยท่ีแข่งขนัได้ยากขึน้ ซึง่คง
ต้องอาศยัการบรู าการความร่วมมือของหลาย
่ ายอย่างจริงจงั ควบคู่ไปกับแนวคิดการจดัตัง้ 

Ci และ Cd ในพืน้ท่ี C เพ่ือความยัง่ยืน
ของการพั นาอตุสาหกรรมแหง่อนาคต   

เขต ั นา ิเ าคตะ ันออก  ได้ านค ามเ นชอบ
ล้ อยางเปนทางการ ละเปนส นเติมเตมทีส�าคั ในการ

สร้างค ามเชือมันใ ้กับนักลงทุน าคเอกชนในการลงทุน
ขนาดใ ในระยะยา  เนือง ากเปน ืนทีอุตสา กรรมทีเปน
ค าม ังใ มของประเท  
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วารสารสถาบันรหัสสากล

ฉบับนั่งท�ำงำนในออฟฟิศนำนๆ
มนุษย์เงินเดือนโดยทั่วไปท�ำงำน 8-9 ชั่วโมง 
ต่อวัน ในแต่ละวันหากต้องนั่งท�างานในออฟฟศ 
การลุกไปไหนมาไหนน้ันเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยาก 
ต้องน่ังอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างยาวนานจะ
ได้ออกห่างก็ต่อเมือ่พักกลางวันหรอืตอนเลกิงาน
เท่าน้ัน ท�าให้เกิดอาการเมื่อยได้อย่างง่ายดาย
และส่งผลต่อกระดกูโครงสร้างของร่างกายคนเรา
พอสมควร มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ท่ีท�างานใน
ออฟฟศจงึมกัจะพบเจอกับปัญหาโรคท่ีเก่ียวข้อง
กับกระดูกกันเป็นส่วนใหญ่

ดังนั้น ก่อนที่โรคเกี่ยวกับกระดูกจะถามหาจึง 
ควรหมั่นหาวิธีแก้เมื่อย มาไว้ใช้ในเวลาท�างาน
ในออฟฟศ ท่ีมพ้ืีนท่ีแบบจ�ากัดกันเอาไว้ซกัหน่อย 
อย่างเช่น

 • หากต้องนั่งท�างานเป็นเวลาหลายชั่วโมง
ตดิต่อกนั สามารถแก้อาการเมือ่ยล้าของร่างกาย
ได้ โดยท่ีไม่ต้องลกุออกจากเก้าอีด้้วยกำรเปลีย่น
ท่ำน่ังท�ำงำนทุกๆ 20 นำท ีแม้วิธีนีอ้าจจะท�าให้
เหมือนกับว่าเรานั่งท�างานแบบไม่นิ่ง แต่มันช่วย
ลดอาการเมื่อยล้าได้พอสมควร เพราะร่างกาย
คนเราจ�าเป็นต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอ หาก
ไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกส่วนต่างๆ

 • น่ังหลังให้ตรง เวลาน่ังท�างานพยายาม
พิงหลังไปยังท่ีพิงหลังของเก้าอี้อยู่เสมอ ไม่น่ัง
ให้หลังห่างจากที่พิงออกมาเพราะส่วนใหญ่แล้ว
เก้าอี้ท�างานจะถูกออกแบบมาให้มีที่พิงหลัง เพื่อ
ช่วยให้ผูท้ีน่ัง่สามารถนัง่ได้แบบหลงัตรงช่วยเสริม
บคุลกิภาพเวลาน่ังท�างานได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยัง
ช่วยในเรื่องของอาการปวดหลังเมื่อต้องน่ังเป็น
เวลายาวนานหลายชั่วโมงได้อีกด้วย
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 • ยืดกล้ำมเนื้อมือ แขน นิ้ว ทุก 1 ชั่วโมง 
เพราะงานของบางคนจะต้องพิมพ์อยู่เสมอจึง
ต้องใช้ทั้งแขน มือ นิ้ว ในการท�างานอยู่หลาย
ชั่วโมงต่อกัน การยืดเส้นยืดสายให้แก่ส่วนต่างๆ 
ของมือน้ัน จึงเป็นสิ่งท่ีช่วยลดอาการเมื่อยล้า 
ได้พอสมควร จะใช้เป็นการสลัดมืออย่างเบาๆ 
ก็สามารถช่วยได้ หรือจะใช้วิธีการยกแขนขึ้นลง
สลับกันไปมาซักพักหนึ่งก็ช่วยได้เช่นเดียวกัน

 • พักสำยตำออกจำกหน้ำจอคอมทุก 10 
นำที เพราะว่าสายตาก็เกิดความเมื่อยล้าได้
เช่นกัน หากต้องจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์
เป็นเวลายาวนาน หากไม่พักสายตาเลย ไม่นาน
สายตาอาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้ การพักสายตา
ควรใช้การหลับตาเพื่อพักสายตาซัก 3-  นาที ใน
แต่ละครัง้ ช่วยท�าให้ตาไม่แห้งและไม่รูส้กึปวดตา
ในเวลาท�างาน

 • แก้ปวดบ่าเวลาที่น่ังท�างานต่อเนื่องหลาย
ชั่วโมง โดยท่ีไม่ต้องลุกออกจากเก้าอี้แบบง่ายๆ 
ด้วยการน่ังหลงัตรง มือท้ัง 2 ข้ำง จบัขอบเก้ำอี้

นั่งเอำไว้ แล้วค่อยๆ เอียงคอไปด้ำนใดด้ำน
หนึ่งก่อน จนเริ่มรู้สึกตึงค้ำงเอำไว้ 20 วินำที 
แล้วค่อยๆ เอียงคอกลับมำท่ำตรงเหมือน
เดิม แล้วจึงเอียงคอไปอีกข้ำงหนึ่งสลับไปมำ
อย่ำงช้ำๆ ซักพักเพ่ือเป็นการแก้ปวดเมื่อยบ่า
และต้นคอในเวลานั่งท�างาน

 • แก้ปวดคอแบบง่ายๆ ที่เหมาะส�าหรับคน
นัง่ท�างานหลายชัว่โมง เพยีงแค่น่ังหลงัตรงและ
น�ำมือท้ัง 2 ข้ำง วำงเอำไว้ท่ีขอบเก้ำอี ้จำกน้ัน
หมุนคอไปทำงด้ำนใดด้ำนหนึ่งก่อนซัก 10 
วนิำที เม่ือครบแล้วให้หมุนคอไปอีกด้ำนหน่ึง 
เพ่ือช่วยให้ลดอาการปวดคอเวลาท�างาน แต่หาก
รู้สึกมึนเวียนศีรษะควรพักก่อนอย่างน้อย  นาที 
แล้วค่อยเริ่มท�าใหม่ แต่หากพอเริ่มท�าใหม่แล้ว
ยังมอีาการปวดศรีษะอยู่ จ�าเป็นต้องไปพบแพทย์
เพื่อตรวจรักษาเพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนอยู่

 • ผ่อนคลำยกล้ำมเน้ือด้วยกำรยักไหล่ เร่ิม
ด้วยการยักไหล่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนซัก  วินาที 
แล้วสลับไปอีกข้างหนึ่ง ท�าสลับกันไปมาข้างละ 

 วินาที จนเริ่มรู้สึกกล้ามเนื้อคลายตัวแล้วจึง
ค่อยหยุด วิธีน้ีเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ของไหล่แบบง่าย ๆ โดยท่ีไม่จ�าเป็นต้องลุกออก
จากเก้าอี้ท�างานอีกหนึ่งวิธี

 • วิธีการคลายกล้ามเนื้อและคลายอาการ
เมื่อยล้าของมือและแขนด้วยการผสานน้ิวมือ 
ทั้ง 2 ข้างเข้าหากัน และเหยียดแขนให้ตรงไป
ข้างหน้า จากนั้นพลิกด้านหลังมือเข้าหาตัวและ 
พยายามเหยียดแขนให้สุดเท่าท่ีจะท�าได้ จนเริ่ม 
รูส้กึตึงแขน ค้างเอาไว้ซัก 10 วินาที แล้วจึงค่อย
คลายมือออกแล้วจึงเริ่มต้นท�าใหม่ ช่วยลด
ควำมเมื่อยล้ำของท้ังมือและกล้ำมเน้ือแขน
ได้พอสมควรและใช้พ้ืนท่ีในการบริหารไม่มาก
เท่าไหร่นัก

 • วิธีแก้อาการปวดหลังและแก้เมื่อยล้าของ
หลัง หลังจากท่ีน่ังท�างานต่อเนื่องกันมาหลาย
ชัว่โมงแล้ว ใช้พืน้ท่ีในส่วนของมมุห้องท�ำงำน
ในกำรบรหิำร เริม่ต้นด้วยการยนืหนัหน้าเข้ามมุ
ของห้องท�างานและใช้มือท้ัง 2 ข้าง ดัน าผนัง
เอาไว้ในระดบัอก จากนัน้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 
เริ่มโน้มตัวเข้าหาผนังจนศอกชนกับผนังห้อง 
จะเริ่มรู ้สึกตึงที่หน ้าอกและหลังค ้างเอาไว  ้
10 วินาที แล้วกลบัมาท่าเริม่ต้นและท�าสลบัไปมา 
10-20 ครั้ง เพียงเท่านี้ก็สามารถบริหารร่างกาย
แบบไม่กินพ้ืนท่ีและไม่กินเวลาอีกด้วยในการน่ัง
ท�างานออฟฟศ

ท่าและวิธีการบริหารและคลายความเมื่อยล้า 
จากการนั่งท�างานนานๆ ในออฟฟศยังคงมีอีก
หลากหลายท่าเพ่ือช่วยบริหารส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ตัง้แต่หัวไปจรดปลายเท้า ความเมือ่ยล้า 
จากการท�างานน้ันเป็นเหมือนของแถมท่ีได้ 
มาพร้อมกับความตัง้ใจท�างาน หากมนัสะสมเป็น 
ความเมื่อยล้าท่ีมากเกินไปก็จะท�าให้เกิดโรค 
ร้ายแรงต่างๆ ตามเข้ามา ดังนั้น บางออฟฟศหรือ
บางที่ท�างานจึงมีการออกก ให้พนักงานร่วมกัน
ขยับเส้นสายก่อนที่จะเริ่มงานในแต่ละช่วงวัน
เป็นจ�านวนมาก แต่หากบริษัทหรืออฟฟศใดไม่มี
มาตรการน้ี พนักงานก็จ�าเป็นต้องหาท่าบริหาร
ของตนเองเอาไว้ เพ่ือสุขภาพร่างกายที่ดีและ
พร้อมต่อการท�างานอยู่เสมอ อีกทั้งการบริหาร
ร่างกายแบบต่างๆ ในช่วงเวลาท�างานยังจะช่วย
ท�าให้หายง่วงและมีแรงท่ีจะท�างานอยู่ตลอดทั้ง
วันอีกด้วย  
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เฉลี่ยถงึ 4  ตอ่ปี ซึง่เป็นผลจากผลผลติท่ีตกต�่า 
และต้นทุนท่ีเพ่ิมสงูขึน้ การเกษตรแบบแม่นย�า 
โดยใช้ IoT จึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะบรรเทา
ปัญหาของเกษตรกรไทย

Io  น ตักรรม น ู าค ก ตร

ท วา โ ย    รั ์ ั ์ ั ์ 
ท า    SCB EIC 

IoT คือ สภาพแวดล้อมท่ีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  
สมาร์ทโฟน เคร่ืองยนต์ในเคร่ืองบิน เคร่ืองจกัร 
ในโรงงาน สามารถสือ่สารและเช่ือมตอ่กนัได้ผา่น
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบตุวัตน
ของอปุกรณ์ การท�างานร่วมกนัและความสามารถ
โต้ตอบกัน ปัจจุบันมีการใช้งาน IoT ในหลาย
ธุรกิจ แต่ท่ีเหมาะสมและจ�าเป็นอย่างย่ิงส�าหรับ
ประเทศไทย คือการผลกัดนั IoT ในภาคเกษตร

ภาคเกษตรเป็นภาคธุรกิจท่ีมีสัดส่วนต่อ GDP  
ราว 10  ซึง่สงูเป็นอนัดบั  รองจากอตุสาหกรรม
การผลิตและอุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีก อีกทัง้
ประชากรไทยยังท�างานอยู่ในภาคเกษตรมาก
เป็นอนัดบั 1 หรือสงูถงึ 4  จากแรงงานทัง้หมด 
อย่างไรก็ตาม ในช่วง  ปีท่ีผ่านมานัน้ พบว่า 
ภาคเกษตรกลับต้องเผชิญกับการหดตัวโดย 

o  เปนเทคโนโลยีคลืนลกที  ถัด าก nternet ละ obile nternet ทีมี
กัย า ในการ ลิกโ มโลกใบนี ง ะสง ลกระทบตอ าคการ ลิต ละบรกิาร

ไป นถง ้บริโ คอยาง ลีกเลียงไมได้

การเกษตรแบบแม่นย�า เป็นรูปแบบการเกษตร
ท่ีต้องควบคุมปัจจัยการผลิตให้ถูกท่ีถูกเวลา 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะปลกูและเลีย้ง
สตัว์ โดยใช้เทคโนโลยี IoT ควบคมุการใช้ปัจจยั
การผลิตให้เหมาะสม ซึ่งระบบจะท�าการเก็บ 
ข้อมลูด้านการเกษตรแบบ real time เชน่ ความชืน้
ในดนิ อณุหภมิูในอากาศ และปริมาณแสงอาทิตย์
พร้อมน�าข้อมลูต่างๆ มาวิเคราะห์ และแสดงผล 
ขึ น้ ไปยังแอพพลิ เคชั่นบนอุปกรณ์อัจฉริยะ  
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถท�าการเกษตรได้อย่าง
แม่นย�า เช่น เม่ือพบว่าความชืน้ต�่าเกินไป ต้อง
รดน�า้เพ่ิมหรือเปิดสปริงเกอร์ เป็นต้น 

จากข้อมูลของ Atilze นัน้พบว่าการน�า IoT  
มาใช้ในภาคการเกษตรสามารถเพ่ิมผลผลิต 
ต่อไร่ได้ถึง 0- 0  ดังนัน้ เกษตรกรควรน�า  
IoT มาใช้ในการเพาะปลกูพืชเศรษฐกิจท่ีก�าลงั
ประสบปัญหาด้านผลผลิต ตวัอย่างเช่น การน�า 
IoT มาใช้ในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งประเมินว่า 
จะชว่ยให้ผลผลติตอ่ไร่เพ่ิมขึน้จาก 1  กิโลกรัม
ตอ่ไร่มาอยูท่ี่ราว 4  กิโลกรัมตอ่ไร่ ซึง่ใกล้เคียง 
กับค่าเฉลี่ยโลกท่ีผลผลิตต่อไร่ของข้าวอยู่ ท่ี  
4 8 กิโลกรัมตอ่ไร่ ทัง้นี ้เกษตรกรควรใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวในการเพาะปลูกข้าวมากกว่า 4 ไร่ 
เ พ่ือให้เกิดความคุ้ มทุนในการลงทุนซือ้และ 
ใช้อปุกรณ์    
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การเปลียน าน ากยุคเกาสยุคใ ม

ส ัสดีครับ ้อ าน ันนีกลับมา บกับบทค ามเกีย กับ
เทคโนโลยีอีกเชนเคย โดยบทค ามนีขอเสนอด้านเทคโนโลยี
ละ ิถีชี ิตของมนุ ย์ในยุคป ุบัน

Human Touch to Human Less
แทบจะพูดเตม็ปากได้เลยว่าในทกุวันนีน้ั้นเราหนัไปพ่ึงพาเทคโนโลยีต่างๆ 
แทนการป ิสัมพันธ์กับมนุษย์เฉกเช่นแต่ก่อน เน่ืองจากเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันก้าวไกลไปกว่าเดิมมากขึ้น เห็นได้จากการท�างานอันชาญฉลาด
และหลากหลาย อาทิ หุ่นยนต์ แอพพลิเคชั่น หรือ แม้กระทั่ง โดรน โดยที่
ผูบ้รโิภคสามารถใช้บรกิารได้ด้วยตนเอง โดยสิง่เหล่านีส้ามารถเริม่เหน็ได้
แล้ว เช่น เคาน์เตอร์จ่ายเงินด้วยตนเองในซูเปอร์มาร์เก็ตโดยสามารถลด
พนักงานที่ให้บริการในส่วนนี้ลง เริ่มตั้งแต่ สแกนสินค้า จ่ายเงิน ใส่ลงถุง 
หรือแม้แต่ในสนามบินต่างๆ ที่เริ่มให้บริการ เช็คอิน โหลดกระเปา โดย
ระบบอัตโนมัติเหล่าน้ีเรียกว่า “Self Service” โดยเน้นหลัก “Conveni-
ence Service” กันมากขึ้น

Trendy Tech

Human Less Era

วารสารสถาบันรหัสสากล
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Word of Mouth to Word 
of Mouse
พูดได้เลยว่าในยุคปัจจุบันนั้น Word of Mouse 
เป็นอะไรท่ีเห็นได้ในทุกๆ วัน โลกออนไลน ์
ถูกส่งต่อ ชี้น�า ให้ความเห็น รีวิว ผ่านการแชร์ 
ส่งต่อผ่านความคิดในโลกสังคมออนไลน์ จาก
แต่เดิม ท่ีเคยใช้กลุ่มผู้น�าความคิด มาสื่อผ่าน
เทคโนโลยีมากข้ึน อีกทั้งยังสามารถชี้วัดผล 
ได้แบบ real-time เพ่ือการวิเคราะห์ถึงความ 
เป็นไปได้ต่างๆ เพ่ือพัฒนาบริการให้ดีย่ิงข้ึน  
โดยสิ่งน้ีได้กลายเป็นปัจจัยในการด�าเนินการ
พัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้บริโภคที่ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นด้วยเช่นกัน

Plain to Play Content
วิถีใหม่ของการสือ่สารระหว่างผูบ้รโิภค แนวทาง
การท�าสื่อประชาสัมพันธ์จากเนื้อหาที่น่าเบื่อ
ถูกเติมสีสันผ่านเกมส์ต่างๆ หรือการท่ีผู้บริโภค
มีส ่วนร ่วมมากขึ้น โดยขอยกตัวอย่างของ 
แอพพลิเคช่ันการว่ิงท่ีผู ้ใช้สามารถทราบสถิติ
การว่ิงของตัวเองและยังสามารถเชิญเพ่ือน 
มาร่วมแข่งขันกันได้

Store to Stream
การซื้อขายได้เปลี่ยนไปจากแต่เดิมมากจริงๆ 
ครบั (องิจากผูเ้ขยีนซึง่ซือ้ของผ่านระบบออนไลน์
แทบท้ังสิ้น ่า ่า ) เน่ืองจากตัวกลางในการ 
สื่อขายเปลี่ยนไปเป็นเว็บไซต์ออนไลน์มากข้ึน 
ขอยกตัวอย่างท่ีเห็นได้ประจ�าวันใน acebook  
ที่พ่อค้าแม่ค้าหันมา ive ขายของกันมากข้ึน 
ภายใต้แนวคิดท่ีว่า “See Now  uy Now” 
นอกจากจะเปลี่ยนวิธีการขายแล้ว ยังต้อง
เปลี่ยนแนวทางการน�าเสนอเพ่ือสร้างความ 
ดึงดูดกับลูกค้ามากย่ิงขึ้น โดยเรื่องของราคาได้
กลายเป็นปัจจัยรอง หากสินค้านั้นๆ ตอบโจทย์
แก่ลูกค้า

Actually to Virtual
ดังข้อหนึ่ง “Self Service” ที่ได้เปลี่ยนจากการ
สื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันเปล่ียนเป็นการสื่อสาร
ผ่านหน้าจอมากข้ึน เห็นได้จากระบบตอบ
ลูกค้าอัตโนมัติ หรือ Chat bot  ที่มาช่วยสื่อสาร 
กับลูกค้า หรือหุ่นยนต์บริการต่างๆ ท่ีสามารถ 
เริ่มเห็นได้ผ่านสื่อมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ท้ั ง น้ีการ เปลี่ ยนแปลงต ่ างๆ  น้ัน  ท� า ให  ้
นักการตลาดต้องเปลี่ยนวิธีที่จะเข้าถึงผู้บริโภค 
มากย่ิงขึ้น เมื่อเทคโนโลยีเข ้ามามีบทบาท  
ในชีวิตของเรามากขึ้นในทุกๆ วัน ลองคิดเล่น
ว่า อีกห้าปี เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีย่ิงทวีรวดเร็วย่ิงกว่าปัจจุบันอีกหลาย
เท่าตัวก็เป็นได้   
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ค�าถาม ากสมาชิก

ล าย าร์โ า าร กา น
ร

 าต 	 	 สามารถก�าหนดเองเพ่ือใช้ภายใน 
ร้านค้า	องค์กร	หรือหน่วยงานของตนเองได้	โดย
ไม่จ�าเป็นต้องลงทะเบยีนกับหน่วยงานใด	หากใช้
ภายนอกองค์กร	ควรใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากลที่
จ�าเป็นต้องมาลงทะเบยีนกับหน่วยงาน	 S1	ของ
แต่ละประเทศ	ซึง่ในประเทศไทยคอื	สถาบนัรหัส
สากล	 S1	Thailand 	ภายใต้สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

เกบมาเลา

ในช งที านมา ได้รับค�าถาม ลาก ลาย ากทานสมาชิก งขอใช้โอกาสนี
มาเลาสกัน ง เ ือเปน น ทางในการป ิบัติ ละการใช้งานบาร์โค้ด 

อยางถกต้อง ละเตมประสิท ิ า  โดยค�าถามทีนาสนใ มีดังนี

ทา ก น นาน    ช 
าร์โ   ตน  ต น

ป ุ น ริ    ร ลก า 
ลายราย ประก การ ร 
าร์โ าตร าน ากล ปน ตน   
 าต 	 	Modern	Trade	ได้มีการสมัครเป็น
สมาชิกสถาบันรหัสสากล	และได้สิทธิในการใช้
เลขหมายบารโ์ค้ดมาตรฐานสากลในรูปแบบ	13	
หลัก	 ท่ีขึ้นต้นด้วย	 5	 เพ่ือน�าไปติดบนสินค้า 
ท่ียังไม่มีบาร์โค้ด	 โดยจะต้องมีการควบคุม 
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เพ่ือไม่ให้ใช้บาร์โค้ดซ�า้กัน		ซึง่อาจจะต้องท�าการ
บนัทึกข้อมลูอย่างชดัเจนว่าสนิค้าเหล่าน้ันบริษทั
ใดเป็นผู้ผลิต	หรือใครเป็นเจ้าของสินค้า	 เพ่ือให้
ง่ายต่อการตรวจสอบย้อนกลับ	อีกประการหน่ึง
เลขหมายบาร์โค้ดน้ันไม่สามารถตรวจสอบได้
ทันทีว่าเป็นสินค้าเหล่านั้นได้รับมาจากบริษัทใด	
ปัจจุบัน	Modern	Trade	ต่างๆ	จึงได้ขอให้ทาง 
ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าลงทะเบียนเพ่ือขอเลขหมาย
บาร์โค้ดมาตรฐานสากล	 13	หลักอย่างถูกต้อง
กับสถาบันรหัสสากล	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การสื่อสารและการตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย	และ
ประหยัดเวลาโดยไม่ต้องติดสติกเกอร์บาร์โค้ด 
ที่ตัวสินค้าอีก	 เพราะเจ้าของสินค้าจะต้องติด 
บาร์โค้ดมากับตวัสนิค้าหรอืพิมพ์ลงบนบรรจภัุณ ์ 
เรียบร้อยแล้ว

าก ร ปน าชิก า น
ร ากล   า าร าร์โ
าก ริ ท น ร  ราะ ิน า

ย ะ
าต 	 ไม่สามารถซื้อบาร์โค้ดจากท่ีอื่นได้	

เน่ืองจากบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล	ตวัผูผ้ลติ	
หรือเจ้าของสินค้าจะต้องมาลงทะเบียนเป็น
สมาชิก	 สถาบันรหัสสากลเพ่ือให้ได้เลขหมาย 
บาร์โค้ดท่ีถูกต้องและไม่ซ�้ากัน	 เลขหมายนี้

สามารถใช้สื่อสารได้ทั่วโลก	 โดยสมาชิกจะมี
สิทธิก�าหนดรหัสสินค้าและควบคุมไม่ให้เกิด
การซ�้าซ้อนกัน	ปัจจุบันทางสถาบัน 	 ได้พั นา	
“ระบบฐานข้อมูลกลาง	หรือ	e-Catalogue”	เพื่อ
ให้สมาชิกสามารถลงทะเบียนการใช้เลขหมาย
บาร์โค้ดกับสนิค้าเพ่ือป้องกันข้อมลูสญูหาย	หรอื
การใช้เลขหมายเกินจากท่ีสถาบัน 	ก�าหนดให้	
และยงัเป็นอกีหน่ึงช่องทางเพ่ือประชาสมัพันธ์ให้
ลกูค้าได้ตรวจสอบข้อมลูความถูกต้องของสนิค้า	
หรือคุณสมบัติต่างๆ	ของสินค้าได้

การรก า าน า าชิก ยา
ต น ล ยา ร

าต 	มีประโยชน์ดังนี้
	 1.	 ใช้เลขหมายบาร์โค้ดอย่างถูกต้อง	 โดย
สามารถขอให้สถาบัน 	 ออกหนังสือรับรองการ
เป็นสมาชกิ	เพือ่ยืนยันการเป็นเจ้าของหมายเลข
ที่ถูกต้องได้
	 2.	 สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้จดทะเบียนท่ี
ถูกต้องผ่านแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า		“i epir”	ผ่าน
ระบบโทรศัพท์มอืถือ	หรอื		Smart	 evice	ซีง่ท่าน 
สามารถดาวน์โหลดได้ท้ังระบบป ิบัติการ	 i S	
หรอื	Android	ซึง่ในปัจจบุนั	ห้างสรรพสนิค้า	หรอื	
Modern	Trade	สามารถตรวจสอบความถกูต้อง
จากระบบน้ีได้ก่อน	เพ่ือป้องกันปัญหาการใช้งาน

บาร์โค้ดไม่ถูกต้องและปัญหาเลขหมายบาร์โค้ด
ซ�้าซ้อนในอนาคต	
	 3.		ได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้งานระบบ	
e-Catalogue	 เพ่ือบันทึกข้อมูลสินค้า	 ซึ่งระบบ	
e-Catalogue	 เป็นระบบฐานข้อมูลกลางของ
สนิค้าท่ีบคุคลท่ัวไป	ห้างสรรพสนิค้า	หรอื	เว็บไซต์
ท่ีต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าสามารถเข้ามาดู
ข้อมูลได้
	 4.		เมื่อพบว่าถูกปลอมแปลงสินค้า	สามารถ
ยืนยันความเป็นเจ้าของสินค้าได้จากเลขหมาย
บาร์โค้ดมาตรฐานสากล

หากมีปัญหาการใช้บาร์โค้ดระบบมาตรฐาน
สากล	 หรือเมื่อตรวจสอบจากการสแกนแท่ง 
บาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น	 	 i epir	พบประโยค
ที่ว่า	 “สมาชิกท่านนี้ไม่ได้ท�าการช�าระค่าบ�ารุง
สมาชิกกรุณาติดต่อสถาบันรหัสสากล”

กรุ าติ ต า
ละ ล ิ ติ ท 
สถำบันรหัสสำกล ำย ำนส ำ ก

ร
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*คาบำรุงสมาชิกในปแรก ขึ้นอยูกับเดือนที่สมัคร
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»ÃÐËÂÑ´¶Ö§11,600 ºÒ·

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-345-1216 โทรสาร : 02-345-1217-8 E-mail : service@gs1th.org

*คาบำรุงสมาชิกในปแรก ขึ้นอยูกับเดือนที่สมัคร
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