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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

พัฒนาอุตสาหกรรมด้วย 2D Barcode

ประวิทย์ โชติปรายนกุล

ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันรหัสสำกล

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน GS1 Thailand Newsletter
ทุกท่าน ในฉบับนี ้เราจะพูดกันถึงเทคโนโลยี 2D Barcode
หรือบาร์โค้ ดสองมิติ เชือ่ ว่าในเวลานี ้หลายๆ ท่านคงเคยได้ ยนิ
ชื่อหรือเคยเห็นเทคโนโลยีนี ้กันมาแล้ ว ไม่วา่ จะเป็ นการเพิม่
เพือ่ นในแอพพลิเคชัน่ แชทชือ่ ดัง ทีส่ แกนครัง้ เดียวก็สามารถ
เพิ่มเพื่อนได้ แบบอัตโนมัติ หรื อบางท่านอาจเคยเห็น QR
Code ของเว็บไซต์ เพียงแค่สแกนก็เข้ าไปยังเว็บไซต์นนได้
ั้
ทันที แต่ทา่ นรู้หรือไม่วา่ 2D Barcode ไม่ได้ มเี พียง QR Code
เท่านัน้ ยังมี 2D Barcode ชนิดอืน่ ด้ วย อาทิ DataMatrix
ซึง่ 2D Barcode เหล่านี ้ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ งานได้
หลากหลายมากกว่าทีค่ ดิ
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้ ้นไป ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ 2D Barcode
ในการแลกคูปองส่วนลดผ่านโทรศัพท์มอื ถือ การเข้ าสูส่ งั คม
ไร้ เงินสดโดยใช้ QR Code แทนการช�าระเงิน หรือแม้ กระทัง่
การน�าเอาเทคโนโลยี 2D Barcode นี ้ไปประยุกต์ใช้ ในการ
บริหารจัดการกับเครื่องมือผ่าตัดในโรงพยาบาล
นอกจากนี ้ ในคอลัมน์ Scoop Hilight มาดูกันว่า
การประยุกต์ใช้ 2D Barcode สามารถเก็บข้ อมูลของส่วน
ประกอบแต่ละชิ ้นได้ อย่างไร ทังหมดนี
้
้ติดตามอ่านได้ ในเล่ม
เลยครับ
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Retailers prepare for
‘the second coming of QR codes’
้ า้
ก ตรยมตัว
สาหรั ร อกสอ อ
ode

าปลก ตรย ตว า ร ระล ก

• ปลายปีที่แล้ว ได้มีประมาณการว่ามีการแลกคูปอง QR Code
ราว 1.3 พันล้านชิ้น และตัวเลขนี้มีความคาดหวังว่าจะเพิ่มขึ้นถึง
5.3 พันล้านชิ้นภายในปี 2022 โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาของ
Juniper
• และมีการคาดหวังว่าคูปอง QR Code กว่า 5 พันล้านชิน้ จะถูกแลก
ผ่านโทรศัพท์มือถือกว่า 1 พันล้านเครื่องโดยประมาณการ หลังได้
มีการเพิม่ ตัวเลขความคาดหวังขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่องิ จากการที่ Apple
มีการเพิ่มฟังก์ชั่นสแกนบาร์โค้ดลงในมือถือ
• รายงานการวิจัยยังพบอีกว่า บัตรสมาชิกที่สามารถใช้งานได้บน
มือถือเกือบ 4 พันล้านใบ จะสามารถใช้งานได้ภายในปี 2022
ซึ่งเป็นตัวเลขสองเท่าของบัตรสมาชิกที่ใช้งานได้ในปี 2017

4

• 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.
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Juniper ได้อธิบายถึงความคาดหวังในการเพิม่ ขึน้ ของ “QR Code ระลอก
ที่ 2” ซึ่งเป็นค�ากล่าวที่มาในครึ่งปีภายหลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องราว
การใช้ QR Code ที่คล้ายๆ กัน แม้ว่าจะไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าการโปรโมท QR
Code รุ่นเก่าแย่แค่ไหน

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.

ปัญหาจากการใช้ QR Code ในยุคก่อนหน้ามีความแตกต่างกันไป QR
Code ได้ถูกเหล่านักการตลาดใช้งานมากเกินไป และไม่ได้ถูกโปรโมท
อย่างเหมาะสม แต่ QR Code เองก็มีปัญหาด้านเทคโนโลยีเช่นกัน
เนื่องจากผู้บริโภคถูกบังคับให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพิ่มเพื่อใช้ใน
การสแกน QR Code ประสิทธิภาพของแต่ละแอพพลิเคชั่นก็มีความ
แตกต่าง แอพพลิเคชั่นที่สามารถสแกน QR Code ได้ มักจะหายไปในหมู่
แอพพลิเคชั่นมากมาย และไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ

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.

ความพยายามด้านการตลาดอาจดีขึ้น เทคโนโลยีเองก็เป็นเช่นนั้น เช่น
ตามที่ Juniper ได้ชี้เอาไว้ เมื่อ Apple เริ่มมีฟังก์ชั่นส�าหรับอ่าน QR Code
ให้เป็นส่วนหนึ่งในแอพพลิเคชั่นกล้องบน iPhone ท�าให้การค้นหาและ
การใช้งานง่ายขึ้น การขับเคลื่อนนี้ท�าให้ประมาณการในการใช้คูปอง
ผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นกว่าก่อนหน้า

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.

นักวิจัย Lauren Foye กล่าวใน Juniper’s Press Release ได้อธิบาย
เกี่ยวกับงานวิจัยเอาไว้ว่า “การเพิ่มฟังก์ชั่นที่อ�านวยความสะดวกในการ
อ่าน QR Code ของ Apple ซึง่ ถือเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อตลาดฝั่งตะวันตก
การขาดแคลนเครื่ อ งอ่ า นบาร์ โ ค้ ด ที่ มี ภ ายในมื อ ถื อ นั บ เป็ น อุ ป สรรค
อย่างมากต่อผู้ผลิตที่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้อ่าน QR Code
แยกออกมา”

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.”

ตามงานวิจัยของ Juniper ผู้ค้าปลีกจะอยู่ในสถานที่ที่ถูกต้องในเวลา
ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากการเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ของตลาด
QR Code และฐานผูใ้ ช้งานทีเ่ ปิดกว้างมากขึน้ เช่น วอลมาร์ทและห้างอืน่ ๆ
เป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น recent in-store โดยเปิดให้ล่าสมบัติกันจริงๆ
โดยเชื่อมโยงกับภาพยนตร์ “The Last Jedi” ผ่านการสแกน QR Code
ใน Starbuck เองก็ประสบความส�าเร็จด้วยโปรโมชั่นที่ใช้ QR Code
เช่นกัน และผูค้ า้ ปลีกรวมถึงเป้าหมายบางรายยังมีระบบการช�าระเงินโดยใช้
QR Code ที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการช�าระเงิน

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.

ส�าหรับผู้ค้าปลีกที่เลิกใช้ QR Code ไปแล้วครั้งหนึ่ง อาจถึงเวลาแล้วที่
ต้องทบทวนอีกครั้ง

For retailers who gave up on QR codes once, it may be time to
revisit them.
GS1 Thailand April – June 2018
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ท วา โ ย Chris Woodford
ปล ละ รย รย โ ย

วรรลยำ กูร

QR codes and 2D barcodes
จากการซื ้อของที่ร้านขายของช�าไปยังการติดตามการจัดส่งของ UPS
บาร์ โค้ ดช่วยให้ ชีวิตของเราง่ายขึน้ ในทุกรู ปแบบของการด�าเนินชี วิต
การใช้ งานบาร์ โค้ ดมีมานานหลายทศวรรษแล้ ว โดยได้ รับการจดสิทธิบตั ร
ในปี พ.ศ. 1940 ถูกน�ามาทดสอบเชิงพาณิชย์ในทศวรรษที่ 1960 และ
ค่อยๆ กลายมาเป็ นที่แพร่หลายในทศวรรษที่ 1980

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.

หลักการพื ้นฐานทัว่ ไปแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทุกช่วงเวลา
ที่ผ่านมานัน้ เช่นเดียวกับในช่วงทศวรรษที่ 1960 บาร์ โค้ ดยังคงเป็ น
รู ปแบบลายม้ าลาย ที่มีตวั เลขเขียนก�ากับอยู่ด้านล่างซึง่ จ�าเป็ นต้ องใช้
อุปกรณ์ สแกนแบบพิเศษเพื่อถอดรหัส แต่ทงหมดนั
ั้
น้ สามารถเปลี่ยน
ได้ ใ นทัน ที ใ ห้ เ ป็ นบาร์ โ ค้ ด 2 มิ ติ ซึ่ง เป็ นเทคโนโลยี บ าร์ โ ค้ ด รุ่ น ที่ ส อง

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.

บาร์โค้ด 2 มิติคืออะไร?

What are 2D barcodes?

คุณอาจเคยสังเกตเห็นสี่เหลี่ยมสีขาว - ด�าแปลกๆ ที่ปรากฏอยูใ่ นพัสดุ
จดหมาย ใบแจ้ งค่าบริ การสาธารณูปโภค เสื ้อยืด บรรจุภณ
ั ฑ์ และตาม
สถานที่ตา่ งๆ ซึง่ ลักษณะคล้ ายกับตัวต่อขนาดเล็กและไม่มีตวั อักษรใด
ซึง่ เรี ยกว่าบาร์ โค้ ด 2 มิตเิ ช่นเดียวกับบาร์ โค้ ดธรรมดาทัว่ ไปบาร์ โค้ ด 2 มิติ
สามารถอ่านได้ ด้วยเครื่องอ่านซึง่ สามารถส่งต่อข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ได้ อย่างรวดเร็วภายในพริ บตาด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ บาร์ โค้ ด 1 มิติ
จะปรากฏข้ อมูลเป็ นแถวเรี ยงต่อกันเป็ นเส้ น 1 มิตขิ องแท่งสีขาวและสีด�า
ส่วนบาร์ โค้ ด 2 มิติจะบรรจุข้อมูลจ�านวนมากเข้ าไปในตารางและจุดรูป
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัสสีขาวและสีด�า

6

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.
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ข้อดีของบาร์โค้ด 2 มิติคืออะไร?

What are the advantages of 2D barcodes?

บาร์ โค้ ด 2 มิติ เป็ นบาร์ โค้ ดอีกขัน้ ที่มีประโยชน์มากมาย ได้ แก่

2D barcodes are a step further, with lots of advantages:

ล าก น

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.

ิ ลา น ยล

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.

บาร์ โค้ ด 1 มิติเป็ นเพียงเส้ นสันๆ
้ ของแถบสีด�า
และสี ข าว ดัง นัน้ มัน จึ ง ไม่ ส ามารถบรรจุข้ อ มูล ได้ ม ากนัก หากคุณ
เพิ่มเติมข้ อมูลลงในบาร์ โค้ ดก็จะท�าให้ มนั ยิ่งยาวและเทอะทะมากขึน้
ในทางตรงกันข้ ามบาร์โค้ ด 2 มิติ คือตารางสีเ่ หลีย่ มของข้ อมูลทีท่ า� งานสอง
ทิศทาง ดังนันมั
้ นจึงสามารถบรรจุข้อมูลได้ มากกว่าบาร์ โค้ ด 1 มิตภิ ายใน
พื น้ ที่ เ ดี ย วกั น ซึ่ ง บาร์ โ ค้ ด 2 มิ ติ ทั่ว ไปสามารถแสดงข้ อมูล ได้ ถึ ง
2,000 ตัวอักษร
บาร์ โค้ ด 1 มิติ เก็บข้ อมูลได้ เพียงเล็กน้ อยและ
มีความซ� ้าซ้ อนน้ อยมาก นอกเหนือจากความยาวของแท่งบาร์โค้ ด ไม่มกี าร
ท�าส�าเนาข้ อมูลเพื่อป้องกันการพิมพ์ผิดพลาดหรื อเกิดการเสียหาย (เช่น
เมือ่ กล่องของร้ านขายของช�าฉีกขาดในร้ าน หรื อฉลากพัสดุเกิดรอยเปื อ้ น
เมือ่ โดนฝน) แต่ความสามารถทีส่ งู กว่าของบาร์ โค้ ด 2 มิติ คือสามารถเก็บ
ข้ อมูลเดียวกันในรูปแบบต่างๆ ได้ ด้วยระบบการตรวจสอบข้ อผิดพลาดในตัว
หากรหัสเสียหาย รหัสนี ้จะตรวจจับได้ งา่ ยและยังคงสามารถอ่านบาร์ โค้ ด
บางส่วนหรื อทังหมดได้
้

าน าย น บาร์ โค้ ด 2 มิติ สามารถอ่านได้ จากสมาร์ ทโฟนและ
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตโดยใช้ กล้ องดิจิทลั ในตัว ไม่จ�าเป็ นต้ องมีอปุ กรณ์
การอ่านพิเศษใดๆ แม้ วา่ จะมีข้อมูลจ�านวนมาก แต่กส็ ามารถอ่านได้ อย่าง
ถูกต้ องด้ วยความเร็ วสูง
ายต การ

โทรศัพท์มือถือได้

ปล

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บาร์ โค้ ด 2 มิติ สามารถส่งเป็ นข้ อความ SMS ระหว่าง

ย าก น

ป้องกันข้ อมูลได้

สามารถสร้ างรหัสข้ อมูลในบาร์ โค้ ด 2 มิติเพื่อ

เทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิตสิ ามารถน�าไปประยุกต์ใช้กบั อะไร?

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?
®

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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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 อนกับ ำยกร ำ
ล สำ ำรถ ั กบ ้อ ูล ้ ำก น

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.

า ท ัวรถบัสกร ำ ก�ำลั ร ้
ัวอยำ อ ววั
ั น ยว ห้กำร น ำ ้ �ำกั

อล กำร ร

น

ก่ อ นหน้ านี ค้ ุณเพี ยงแค่แ สดงตั๋ว ของคุณ ไปยัง คนขับ รถ ซึ่ง เพี ย งแค่
เหลือบมอง พยักหน้ า และโบกมือให้ คุณผ่านไป ซึ่งมันค่อนข้ างง่าย
ส�าหรับคนที่จะใช้ ตวั๋ เก่าหรื อตัว๋ ปลอม การติด QR codes ที่ตวั๋ ระบบ
จะตรวจสอบตั๋ว โดยเครื่ อ งอ่า น ดัง นัน้ ความเสี่ ย งจากการทุจ ริ ต จะ
ลดลงอย่างมาก

8

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.
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า ท

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

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
®

คุณสามารถใส่บาร์ โค้ ดแบบ 2 มิติ ได้ ทกุ ที่ที่คณ
ุ สามารถใส่บาร์ โค้ ดได้
(ซอฟต์แวร์ ส�าหรั บสร้ างบาร์ โค้ ด 2 มิติเป็ นเรื่ องง่ายในการค้ นหาบน
เว็บไซต์ออนไลน์) และใช้ งานได้ เสมือนบาร์ โค้ ด 1 มิติ ส�าหรับการติดตาม
และสืบย้ อนกลับวัตถุทุกชนิด โทรศัพท์ มือถื อที่มีเครื่ องอ่านบาร์ โค้ ด
2 มิติในตัวจะน�าไปสูแ่ อพพลิเคชัน่ ต่างๆ ผู้ลงโฆษณาที่ต้องการให้ คณ
ุ
หาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนทางออนไลน์เพียงแค่พิมพ์
บาร์ โค้ ด 2 มิติ ตรงที่มมุ ของโฆษณา และเล็งโทรศัพท์มือถือของคุณ
ไปที่บาร์ โค้ ด สแกนบนบาร์ โค้ ด จากนันเบราว์
้
เซอร์ โทรศัพท์จะอ่านโค้ ด
โดยอัตโนมัติ และถอดรหัสที่อยูเ่ ว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณา และน�าคุณไป
ที่เว็บไซต์นนทั
ั ้ นทีโดยไม่จ�าเป็ นต้ องพิมพ์ URL (ที่อยูเ่ ว็บไซต์) ที่นา่ เบื่อ
ต่อไป ซึง่ มันสะดวกมากโดยเฉพาะป้ายโฆษณา โปสเตอร์ และโฆษณา
อื่นๆ ที่คณ
ุ พบได้ ในขณะที่คณ
ุ ก�าลังเดินทาง

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
การขนส่งเป็ นอีกหนึง่ แอพพลิเคชัน่ ที่นิยมมากขึ ้น บริ ษัทผู้ให้ บริ การทาง
ด้ า นสายการบิ น รถไฟ และรถบัส หลายแห่ ง อนุญ าตให้ คุณ ซื อ้ ตั๋ว
เดินทางออนไลน์ลว่ งหน้ าและเก็บไว้ ในโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ของคุณ
จะแสดงรายละเอียดบนหน้ าจอเป็ นรหัสบาร์ โค้ ด 2 มิติ ซึง่ จะกลายเป็ น
ตัว๋ อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ (และในกรณีของสายการบิน สามารถใช้ เป็ น
บัตรผ่านขึ ้นเครื่ องได้ ดังตัวอย่างเช่น บัตรผ่านขึ ้นเครื่ องบนมือถือของ
สายการบินเยอรมัน Lufthansa เป็ นต้ น) ซึง่ คาดว่าจะเห็นการประยุกต์
ใช้ บาร์ โค้ ด 2 มิตมิ ากขึ ้นในเร็ วๆ นี ้!

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!
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Scoop Hilight
ท วา โ ย GS1 Germany
ปล ละ รย รย โ ย Pimporn Lakpech / พิมพ์พร หลักเพ็ชร์

CONTITECH turns complexity into
simplified traceability with GS1
standards
CONTITECH เปลี่ยนระบบสืบย้อนกลับที่ซับซ้อนให้
กลายเป็นเรือ
่ งง่าย ด้วยมาตรฐาน GS1

ระบบทีถกต้องกับลกค้าทีเ มาะสม

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.

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

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.

ในฐานะทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญชัน้ น�าในด้านเทคโนโลยียางและพลาสติก สินค้า
ของ ContiTech ได้ถูกน�าไปใช้อย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม
ทัง้ อุตสาหกรรมเกษตร ยานยนต์ เครือ่ งจักรและวิศวกรรมโรงงาน เหมืองแร่
พลังงาน การพิมพ์ การรถไฟ และการต่อเรือ ในปี 2014 ยอดขายของ
ContiTech ทะลุ 3.9 พันล้านยูโร และมีพนักงานกว่า 32,700 คนทั่วโลก

บริษัทจ�าเป็นต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดูแลระบบอันมีเอกลักษณ์หลากหลายแบบที่ถูกผลิตและจัดส่ง รวมถึง
ส่วนประกอบภายในของแต่ละระบบด้วยเช่นกัน เป้าหมายเพื่อตรวจสอบ

10

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

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.

ค ามท้าทาย

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.

ติดตาม และรับรองว่าระบบที่ถูกต้องได้ผลิตและส่งมอบตามก�าหนดของ
ลูกค้าที่เหมาะสม
หลังจากได้มีการปรึกษากับ GS1 บริษัทได้ตัดสินใจที่จะแปลงรหัส GTIN
ที่มีการบรรจุเลขบ่งชี้รายตัวสินค้า หรือ SGTIN ให้เป็นบาร์โค้ด GS1
DataMatrix ส�าหรับใช้งานเฉพาะในแต่ละระบบและส่วนประกอบ โซลูชนั่ นี้
รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน :
• การแบ่งแยกระบบช่วงล่างถุงลมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละ
บริษัท และชิ้นส่วนเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายพร้อมกับ SGTIN
• การใช้หรือการสลักบาร์โค้ด DataMatrix ทีส่ ามารถอ่านได้ดว้ ยเครือ่ ง
แบบคงทนถาวรบนระบบที่ มี การบรรจุ SGTIN และ SGTINs
เหล่านั้นจะเชื่อมโยงกับส่วนประกอบแต่ละตัวที่บรรจุในระบบ
• การติดตามและการจัดการ SGTINs ตลอดจนกระบวนการจัดการ
การผลิตและการจัดส่ง

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

โ ลชัน

ริ ท กา น ละ ช
นระ ตละ น
ระ

าตร าน ากล
ะ รร ุ

ลก ปน
วนประก

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.

SOLUTION

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

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

comprise the system.

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

ระบบตอเนืองกับกระบ นการทีคลองตั

ปัจจุบัน ContiTech ได้วางมาตรฐานในกระบวนการการผลิตเพื่อระบุ
เอกลักษณ์และท�าเครื่องหมายของแต่ละระบบและส่วนประกอบพร้อม
ทั้ง GS1 GTINs ที่สลักในบาร์โค้ด DataMatrix ส�าหรับลูกค้าแต่ละราย
“บาร์โค้ด DataMatrix แต่ละระบบจะบรรจุทั้ง SGTINs ส�าหรับทั้งระบบ
รวมทั้ง SGTINs ที่ใช้กับส่วนประกอบในระบบเนื่องจากเครื่องหมายหรือ
ป้ายฉลากอาจติดบนส่วนประกอบบางชิ้นได้ไม่แน่นหนา เช่น จุกยาง”
Neumann ได้อธิบายต่อว่า “ตอนนี้ SGTINs สามารถบันทึกข้อมูลได้
ง่ายๆ ด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียวที่ใดก็ได้ในกระบวนการซัพพลายเชน
ทั้งในด้านการผลิต การซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา และปรับปรุงทั้งวงจร”
ในปัจจุบัน ContiTech สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตเฉพาะของลูกค้า
ทั้งหมดเข้ากับระบบต่างๆ ที่ผลิตขึ้นตามข้อก�าหนดของลูกค้า
การสั่งผลิตระบบที่เฉพาะตามแต่ความต้องการของลูกค้า รวมทั้ง GS1
SGTIN ที่ถูกก�าหนดขึ้นโดยระบบและมีข้อก�าหนดของลูกค้าส�าหรับ
ส่วนประกอบต่างๆ

“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.

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

For each customer’s suspension system, a DataMatrix

า ร ระ

ตละตว ลก า าร์ โ
ระ รว
กนา ป น าน าน น ระ

12

ะ รร ุ
วนประก ตา ท ะ

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.
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ด้วยมาตรฐาน GS1 ContiTech ใช้กระบวนการการผลิตแบบเดียวกัน
ส�าหรับลูกค้าทุกราย การท�าขั้นตอนให้ง่ายขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย และ
เนื่องจากกระบวนการนี้ เป็ น มาตรฐานการท� า งานของผู ้ ป ระกอบการ
จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ผลลัพธ์คือ
ระบบมีคุณภาพที่สูงขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการท�าซ�้า
และการแก้ไขความผิดพลาด

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.

ระหว่างการผลิต ContiTech ได้ใช้ฉลากทีท่ นทานกับบาร์โค้ด DataMatrix
ที่บรรจุ SGTINs เอาไว้ ContiTech สามารถติดตามและจัดการขั้นตอน
ของระบบแต่ละตัวและส่วนประกอบแต่ละอันได้เพียงสแกนที่บาร์โค้ด
DataMatrix ในการสแกนแต่ละครั้ง จะมีโซลูชั่นให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องแก่
ผู้ด�าเนินการว่าต้องท�าอะไรกับระบบ เช่น ส่งระบบไปให้ลูกค้าที่เหมาะสม
เมือ่ ได้รบั ระบบแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้วา่ ระบบทีไ่ ด้รบั ถูกต้องหรือ
ไม่ เ พี ย งแค่ ส แกนบาร์ โ ค้ ด ที่ บ รรจุ SGTINs เอาไว้ ส� า หรั บ ระบบและ
ส่วนประกอบที่ผลิตขึ้นเพื่อลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ เนื่องจากความ
ทนทานของบาร์โค้ด DataMatrix ลูกค้าและ ContiTech สามารถติดตาม
และจัดการกับระบบแต่ละตัวได้อย่างยาวนานหลังจากวันที่ผลิต

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.

single scan anywhere in our supply chain processes
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

Taking durable barcodes to the next level
ั นาบาร์โค้ดใ ้ทนทานสระดับตอไป

ContiTech ได้ พัฒ นากระบวนการที่ บาร์ โ ค้ ด DataMatrix สามารถ
หลอมละลายรวมกับชิน้ ส่วนของยาง ดังนัน้ จึงต้องหาสัญลักษณ์ทที่ นทาน
แม้วา่ จะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่าง บริษทั ต้องการทีจ่ ะปรับปรุงรถไฟ
ความเร็วสูงของเยอรมันทั้งหมด และใช้ชิ้นส่วนที่มีบาร์โค้ด DataMatrix
ที่หลอมละลายได้มาทดสอบและให้แน่ใจได้ว่าชิ้นส่วนสัญลักษณ์เหล่านี้
มีมาตรฐานที่สูงที่สุด
Neumann ได้สรุปถึงคุณค่าของมาตรฐาน GS1 ต่อ ContiTech ว่า
“การระบุบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยใช้มาตรฐาน GS1 ถือเป็นความส�าเร็จ
ของบริษัทเรา
เราได้รบั ประโยชน์ตอ่ กระบวนการของเราเป็นอย่างมาก จากผลลัพธ์ในการ
ใช้ SGTIN และบาร์โค้ด DataMatrix ด้วยมาตรฐานเหล่านี้ เราพร้อมที่จะ
รับมือกับลูกค้าของเราแล้วทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

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.”
GS1 Thailand April – June 2018
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ท วา โ ย ูนยกำร ั กำร ล ส กส ล อ ำนส ำ
ว วกรร ำส ร หำว ยำลัย ห ล
รย รย โ ย
รำ ร ล ร รั น

C
จากที่ เ คยได้ น� า เสนอเรื่ อ งความส� า คั ญ ของ
อาร์ เอฟไอดีและบาร์ โค้ ด 2 มิติ (2D Barcode)
ในการจัดการเครื่ องมือแพทย์ ในห้ องจัดเตรี ยม
เครื่ อ งมื อ ผ่ า ตัด (Central Sterile Supply
Department - CSSD) หรื อ หน่ ว ยจ่ า ยกลาง
เวชภัณฑ์ปลอดเชื ้อในโรงพยาบาล anto Medical
Centre NTT EC ประเทศญี่ปนไปแล้
ุ่
วนัน้ (วารสาร
สถาบัน ol.22 No.2- ) ในฉบับนี ้ทางสถาบัน
ได้ มีโอกาสร่ วมเดินทางไปเยี่ ยมชมการบริ หาร
จัด การเครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ นอี ก ครั ง้
ร่ วมกับศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
สุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
มหิดล ซึ่งในครั ง้ นีเ้ ราได้ ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาล
Shimane University ospital (SU ) ซึง่ มีการ
ประยุก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี RFID ในกระบวนการ
CSSD แทนระบบบาร์ โค้ ด 2 มิติ ซึง่ มีรายละเอียด
ที่นา่ สนใจดังนี ้

ลทว ป

โร ยา าล

Shimane University ospital (SU ) ตังอยู
้ ใ่ น
จังหวัด Shimane เมือง Izumo เป็ นโรงพยาบาล
ขนาด 600 เตียง มีห้องผ่าตัด (OR) ทังหมด
้
12 ห้ อง
จัดเป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีการผ่าตัดเกิดขึ ้น
วันละ 20 ครัง้ โดยประมาณ (ข้ อมูลปี ค.ศ.201
มีการผ่าตัด 6,900 ครัง้ ปี ) มีเครื่ องมือผ่าตัดที่
ต้ องบริหารจัดการเป็ นจ�านวนมากถึง 190,000 ชิ ้น
ซึง่ ประกอบไปด้ วย Scalpels, Pins and Clamps
(ขนาดต่างๆ) และเครื่ องมื อเฉพาะต่างๆ ที่ ใช้
ในการผ่าตัด ภายในห้ อง Central Supply ของ
SU มีเครื่ องล้ าง 4 เครื่ อง เครื่ องปราศจากเชื ้อ

ตว ยา
เครื่ อง เครื่ องมือต่างๆ จะถูกบรรจุอยูใ่ นภาชนะ
โลหะ (Metal Container)

การประยุกต์ ช ท โนโลย
ก

ในปี ค.ศ. 2011 โรงพยาบาล SU ได้ เริ่ มใช้
เทคโนโลยี RFID เข้ ามาช่วยในการบริ หารจัดการ
เครื่ องมือผ่าตัดในโรงพยาบาล ด้ วยวัตถุประสงค์
หลัก 2 ประการ คือ ต้ องการเพิ่มความปลอดภัย
ให้ กบั ผู้ป่วยในการรักษาและลดค่าใช้ จ่ายให้ กบั
โรงพยาบาล ดัง นัน้ โรงพยาบาลจึ ง มี แ นวคิ ด
ในการน�าเทคโนโลยี RFID มาใช้ ร่วมกับระบบ
SIMSAFE ซึ่งเป็ นระบบที่ พั นามาจากบริ ษัท
RD Corp. of Japan เป็ นระบบที่ใช้ บริ หาร
จัดการเครื่องมือผ่าตัด โดยระบบจะใช้ งานร่วมกับ
RFID tag ระบบนี ้ถูกน�ามาใช้ กบั สถานพยาบาล
แห่งในญี่ปนุ่ ดังนี ้ 1) โรงพยาบาล SU เป็ น

ทติ

ละ

แห่งแรกที่ใช้ ระบบนี ้ 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
นการ ช ท โนโลย

ละ

ในแต่ละวันโรงพยาบาลมี การจัดเตรี ยมข้ อมูล
เพื่อวางแผนการผ่าตัดอยูใ่ นระบบ IS (Patient
Management System) และระบบดังกล่าวนี ้
จะเชื่อมโยงกับระบบ SIMSAFE เมื่อมีก�าหนด
การผ่าตัด ข้ อมูลจะไหลเข้ าสู่ SIMSAFE โดยแสดง
Patient ID และรายการเครื่ อ งมื อ ผ่ า ตั ด ที่
จ�าเป็ นต้ องใช้ กบั ผู้ป่วยรายนี ้ เพื่อให้ พนักงานจัด
เตรี ยมชุดเครื่ องมือได้ ตรงกับการผ่าตัด พนักงาน
ต้ อง Log in เข้ าสู่ระบบ SIMSAFE เพื่อเริ่ มจัด
เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ผ่ า ตัด ตามรายการที่ แ สดงใน
ระบบ จากนันเข็
้ นผ่านเครื่ องอ่าน RFID และส่ง
ไปยังห้ องผ่าตัด

ท

าต

เมื่ อ ห้ อ งผ่ า ตัด ได้ รั บ ชุด เครื่ อ งมื อ แพทย์ จ ะใช้
รักษาผู้ป่วย เมื่อใช้ งานเสร็ จ พนักงานต้ องล้ าง
ท� า ความสะอาดเบื อ้ งต้ น และน� า เครื่ อ งมื อ มา
สแกน โดยสแกนเครื่ องมือที่ถกู ใช้ ก่อน หลังจาก
นั น้ จึ ง สแกนเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใช้ และน� า มา
รวมกันใน Container เพื่อน�าส่ง CSSD ต่อไป

ตว ยา
14

ละ
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ท

เมื่อชุดเครื่ องมือมาถึง CSSD จะมีการสแกนที่ Container ก่อน จากนันจึ
้ งน�าเครื่ องมือเข้ าเครื่ องล้ าง
ท�าความสะอาด และเข้ าสูก่ ระบวนการจัดเตรี ยม (Assembly) แสดงในรูปภาพด้ านล่าง

นก าน กน
ทกล ร
นา ะ รายการ ร
ทต
นชุ น ร รยกวา

นก าน กน
ตร นก าน
ช
ตวตนวา
ปน น ชุ ุปกร ์

ผ่าน :

นา ะ
ทช รายการ ร
กน

เมื่อเสร็ จจากกระบวนการจัดเตรี ยม ล�าดับถัดไป
คือการน�าเข้ าเครื่ องปราศจากเชือ้ และจัดเก็บ
ตามล�าดับ ทัง้ 2 กระบวนการนี ้จะสแกน RFID
tags เฉพาะที่หน้ ากล่องเครื่ องมือเท่านัน้ โดย
เข็นผ่าน Gate Reader

การ ช าน

โรงพยาบาลมีการใช้ RFID tag (Ceramic RFID
tag) ติดกับเครื่ องมือผ่าตัด จ�านวน 20,000 ชิ ้น
และติดกับที่ Container และ Basket จ�านวน
8 9 ชุด ซึ่ง RFID tag ที่ ใ ช้ จ ะเข้ า มาช่ว ยใน
ขันตอนต่
้
างๆ ดังนี ้
• Instrument count before and after an
operation : ใช้ ในกระบวนการนับก่อนและ
หลังการใช้ เครื่ องมือผ่าตัด โดยช่วยลดเวลา
ในการนับจาก นาที เหลือ นาที ส�าหรับ
1 set (1 0 items)
• In an assembly : ใช้ ในการจัดเตรี ยมชุด
เครื่องมือผ่าตัด ระบบจะช่วยตรวจสอบว่าจัด set
ถูกต้ องครบถ้ วนหรือไม่ หากไม่ถกู ต้ อง ระบบ

ยว
ท

จะแสดงหน้ า จอเตื อ น ซึ่ง จะช่ ว ยลดเวลา
ในการท�างานจาก 20 นาที เหลือ 10 นาที และ
สามารถลดจ�านวนคนได้ ครึ่งหนึง่
• Identify Usage Rate : ระบุและนับจ�านวน
การใช้ งานของเครื่ องมือแต่ละชิ ้น
• Inventory Management : ใช้ ในการบริ หาร
จัดการระดับสินค้ าคงคลัง ช่วยลด Stock ใน
การจัดเตรี ยมชุดเครื่ องมือ
• Location Tracking : ใช้ ตรวจติดตามสถานะ
ของเครื่ องมือผ่าตัด
• Traceability : ใช้ ในการทวนสอบเครื่ องมือ
ผ่าตัด

ก นการ ช านระ
น
ทา โร ยา าล ป า

การตรวจติ ด ตามสถานะเครื่ อ งมื อ แบบระบบ
Manual ทีใ่ ช้ เวลานานมาก ยกตัวอย่างในบางกรณี
เครื่ องมือสูญหาย พนักงานต้ องค้ นหาเครื่ องมือ
ภายในห้ อ งผ่ า ตัด และห้ อ ง Sterilization แต่
หลังจากการใช้ งานระบบดังกล่าว พบว่าช่วยให้

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

ไม่ผ่าน :
ก

นา ะ
น นา
ร

ละ า าร
รป าย

กระบวนการนับเครื่ องมือผ่าตัดท�าได้ ง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น สามารถตรวจติดตามและ
สอบย้ อนกลับเครื่ องมือแบบรายชิ ้นได้ อีกทังยั
้ ง
ช่วยในการบริ หารจัดการระดับสินค้ าคงคลังได้
ดีอีกด้ วย
โดยข้ อแตกต่างที่เห็นได้ ชดั จากการใช้ RFID tag
ติดที่เครื่ องมือผ่าตัดแบบรายชิน้ แทนการบ่งชี ้
ด้ ว ยบาร์ โ ค้ ด 2 มิ ติ ตามที่ เ คยน� า เสนอไปนัน้
คือระบบ RFID จะช่วยให้ สามารถบันทึกและ
ติดตามเครื่ องมือผ่าตัดที่บรรจุอยู่ในภาชนะได้
แบบ real time มากขึน้ และบ่งชีไ้ ด้ ชัดเจนว่า
มี เ ครื่ อ งมื อ ผ่ า ตัด นัน้ ๆ อยู่ใ นภาชนะดัง กล่ า ว
จริ ง แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ นทุนของระบบ RFID ดังกล่าวก็
จะสูงกว่าระบบบาร์ โค้ ด 2 มิติมากพอสมควร
ดัง นั น้ จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ผ้ ู ใช้ ต้ องพิ จ ารณาถึ ง ความ
คุ้ม ทุน ต่า งๆ ว่า ระบบใดที่ ต อบโจทย์ กับ ความ
ต้ องการได้ มากที่สดุ นัน่ เอง
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GS1 Traceability
ท วา โ ย GS1 Traceability
ปล ละ รย รย โ ย

รำ ร

ล ร รั น

Trust starts with traceability
Connect the dots with GS1 standards.
การตรวจสอบย้อนกลับคือจุดเริม
่ ต้น
ของความน่าเชือ
่ ถือ

เมือ่ ต้นปีทผี่ า่ นมา องค์กร S1 ได้ประกาศมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบ
ย้อนกลับเวอร์ชนั่ ใหม่ออกมา ชือ่ ว่า TS2 เพือ่ ช่วยขับเคลือ่ นความน่าเชือ่ ถือ
ในซัพพลายเชน ซึง่ มาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบย้อนกลับเวอร์ชนั่ ใหม่น้ี
จะช่วยท�าให้คู่ค้าทางธุรกิจ

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

• ได้เห็นขอบข่ายงานทีจ่ า� เป็น เพือ่ เพิม่ ความชัดเจนในสายซัพพลายเชน
ที่ซับซ้อนอย่างในทุกวันนี้
• เกิดการท�างานร่วมกัน เหมือนกับสายซัพพลายเชนทีเ่ ชือ่ มโยงกันแบบ
ดิจิทัลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

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

TS2 ท�าให้ขอ้ มูลการตรวจสอบย้อนกลับเป็นหัวใจส�าคัญของซัพพลายเชน
ระบบนี้ช่วยท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันได้อย่างมั่นใจ และเป็นการใช้
ประโยชน์จากระบบ PC S หนึ่งในมาตรฐานของ S1 อย่างเต็มรูปแบบ
ในการแชร์ข้อมูลระหว่างคู่ค้าด้านการเคลื่อนที่และสถานะของสินค้าใน
ซัพพลายเชน

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.

การตรว
•
•
•
•

16

ย นกล วย าตร าน ากล

ท�าให้เกิดกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติ
ท�าให้ความสามารถในการจัดการเรื่องการไหลของสินค้าดีขึ้น
ท�าให้การจัดการซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าใจถึงระดับการป ิบัติตาม
ก ระเบียบ

• Automate processes
• Ability to better manage product ow
• More effective supply chain management
• ncreased ability to understand level of regulatory
compliance
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ตว ยา ล ากกร ก า ร การตรว
สินค้าอุปโภคบริโภค (CPG)

าร ร

คาร์ฟรู ์ สมาชิกของ Brazillian Supermakets Association
(ABRAS) เป็นหนึง่ ในไฮเปอร์มาร์เก็ตเครือข่ายทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก
ด�าเนินการในกว่า 30 ประเทศทัว่ โลก ถ้าดูในประเทศบราซิลอย่าง
เดียวมีสาขาอยูม่ ากถึง 160 สาขา ครอบคลุม 14 รัฐ

วา ทาทาย

ย นกล วย าตร าน ากล

ผ ไ

ประ ย วลา ป
ต การตรว

นาท
นิ า

ม

การปร ปรุ ประ ทิ ิ า
กระ วนการ านระ ตโน ติ

ล วา ิ ลา าก นุ ย์
น ะ ิ ์ ลาก

เพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอาหาร ให้
เพียงพอกับจ�านวนประชากรชาวบราซิลเลียน ผ่านการด�าเนิน
โครงการเฝ้าระวังและการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร (RAMA)

วิ การ รรลุ ปา าย

คาร์ฟูร์ รวมเอากระบวนการออกใบเสร็จและการขนส่งที่เป็น
อัตโนมัตเิ ข้าด้วยกัน โดยการใช้ประโยชน์จากบาร์โค้ด GS1-128
ตามมาตรฐานสากล GS1 บริษทั สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าที่
เกิดวิกฤต รวมถึงรหัสซีเรียล วันหมดอายุ ขนาด และ Batch/
Lot ของสินค้าได้ ช่วยท�าให้พวกเขาสามารถจัดการสต็อกได้ดี
ขึน้ และมัน่ ใจในเรือ่ งคุณภาพของสินค้าทีข่ ายไปได้

ลาย ร์ ก ละ ล
ลกระท ทา านล น
กวา ราย ก ปลยน กระ วนการตรว ย นกล
าระ น วลา
น
ละการ ชกล ละ า ลท

ชวยประ ย า ช าย าก
ลลาร์ ร ต ป
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ตว ยา ล ากกร ก า ร การตรว
สุขภาพ

ร
ตดตาม ตรว สอ
ยา อ าวตุรก

ITS เป็นแอพพลิเคชัน่ แรกในโลกทีป่ ระสบความส�าเร็จในเรือ่ ง
“ระบบการติดตามและตรวจสอบยา” มันถูกออกแบบให้ตดิ ตาม
ต�าแหน่งของยาทุกตัว จนมัน่ ใจได้วา่ การจัดส่งยาไปถึงผูป้ ว่ ยนัน้
มีความน่าเชือ่ ถือ

วา ทาทาย

เพื่อรับประกันได้ว่าการจัดส่งยาที่ถูกกฎหมายไปถึงผู้ป่วย
ในตุ ร กี มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เช่ น เดี ย วกั บ ประเทศส่ ว นใหญ่
กระบวนการจั ด ส่ ง ยานี้ มี ค วามเสี่ ย งจากกิ จ กรรมที่ ผิ ด
กฏหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการสาธารณสุข
และความปลอดภัย

วิ การ รรลุ ปา าย

ประเทศตุรกี ได้พฒ
ั นาระบบติดตามและตรวจสอบยา พร้อม
สร้างพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์เพือ่ ตรวจสอบการเคลือ่ นที่
ของยาตลอดซัพพลายเชน ด้วยระบบการจัดการส่วนกลางนี้
ITS สามารถติดตามและตรวจสอบยา จากจุดผลิตไปจนถึง
จุดจ่ายยาได้ โดยการใช้ประโยชน์จากรหัสบ่งชีแ้ ละบาร์โค้ดตาม
มาตรฐานสากล GS1

18

ย นกล วย าตร าน ากล

ผ ไ

การ

ยา ป ปวย วา
นา ช ละปล ย

ิ 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

ล านระ
าก

45

ลานรายการต วน

ระยะ วลา นการต น
ย
วินาท
ต รายการ

ชวย การ รยก น นิ า
ประ ทิ ิ า
าช
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ECR Corner
ท วา โ ย
ยรน ร ร ั
ท า www.estateqrcodes.com/advantages-disadvantages

Advantages and Disadvantages

OF QR code
้อ ล ้อ สย อ

QR Code คืออะไร

QR Code เป็ นบาร์ โค้ ดแบบสองมิติ ซึ่งตอนนี ก้ � าลังได้ รับความนิ ยม
และมีชื่อเสียงในสหรั อเมริ กา ใช้ งานง่ายและหลากหลาย จัดเก็บข้ อมูล
ได้ จ�านวนมาก ซึ่งสามารถสแกนและจัดเก็บไว้ ในอุปกร ์ เคลื่อนที่ได้
อย่างง่ายดาย รุ กิจจ�านวนมากใช้ QR Code เป็ นตัวช่วยทางการตลาด
และเป็ นอี ก วิ ี ห นึ่ง ในการดึง ดูด ลูก ค้ า เข้ า สู่อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ หาข้ อ มูล
เพิ่มเติม
QR Code มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย จึงควรท�าความเข้ าใจก่อนที่จะใช้ งาน

20

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.
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ขอดีของ QR Code

ประโยชน์ ห ลัก ของ QR Code คื อ ความคล่อ งตัว ซึ่ง เป็ นประโยชน์
ส� า หรั บ ทัง้ ลูก ค้ า และ ุ ร กิ จ ตัว อย่า งเช่ น ุ ร กิ จ จะประหยัด ค่า ใช้ จ่ า ย
ด้ านการเงินและการโ
าด้ วยการประยุกต์ใช้ QR Code เข้ ากับเว็บไซต์
หรื อ R ของตน ลูกค้ าสามารถสแกน QR Code และพาพวกเขาเข้ าไป
ยังข้ อมูลต่างๆ เพื่อใช้ อ้างอิงได้ สิ่งที่ยิ่งให ่เกี่ยวกับ QR Code ก็คือ
การเชื่ อ มโยงรู ป แบบต่ า งๆ ของการตลาดเข้ า ด้ ว ยกัน ตัว อย่ า งเช่ น
อีคอมเมิร์ซและการค้ าบนมือถือ มีการใช้ QR Code ส�าหรับท�าหน้ าที่
เป็ นลิ ง ก์ แ ละเชื่ อ มโยงให้ ลูก ค้ า สามารถเข้ า ถึ ง การโ
าทาง ุ ร กิ จ
หรื อ บริ ก ารของตนได้ ซึ่ง เป็ นการเพิ่ ม ประสิท ิ าพและโอกาสสูง สุด
และอาจสร้ างรายได้ อีกด้ วย

ขอเสียของ QR Code

ปั หาที่ ใ ห ่ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง ของ QR Code คื อ คนส่ ว นให ่
อาจไม่ค้ ุน เคยกับ QR Code มากนัก แม้ ว่า QR Code จะปราก
ขึน้ ทุก หนแห่ ง จากป้ ายชื่ อ โรงงานไปจนถึ ง แคตตาล็ อ กของห้ อ งสมุด
แต่ก็มีกลุม่ ประชากรขนาดให ่ในสังคมที่ยงั ไม่ทราบว่า QR Code แสดง
อะไรบ้ าง ปั หาเหล่านี ้เป็ นปั หาที่บริ ัทและ รุ กิจที่ก�าลังใช้ QR Code
เพื่อโ
าข้ อมูลที่ลูกค้ าอาจสนใจ แต่ถ้าลูกค้ าไม่ทราบวิ ี หาข้ อมูล
พวกเขาอาจจะไม่ซือ้ ผลิต ั ์ หรื อบริ การและสามารถสู เสีย ุรกิ จ
หลายพันดอลลาร์ ได้

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.
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ท วา โ ย GS1 Norway
ปลโ ย ornkamon Pok apmon ko / กรกมล
รย รย โ ย Pimporn Lakpech / พิมพ์พร หลักเพ็ชร์

รัพ ์ม ล

Implementation of RFID
has led to Market improvement in Moods of Norway’s
ro uct an nformat on o
art
การติดตั้งระบบ RFID ท�าให้การไหลของ
ข้อมูลและสินค้าของ Moods of Norway
น�าไปสูก
่ ารพัฒนาทางการตลาด [Part 2/2]
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 ะเปนการตอเนืองเรืองของ
ประโยชน์ในการติดตังระบบ D ะเปนอยางไรนันติดตาม
อานได้เลยคะ

น ทางการ ลักดัน

Moods of Norway มีจุดที่สนใจในการน� าระบบ RFID ไปใช้ งาน
ดังต่อไปนี ้ :

โ ลชันการเติมเตมสินค้าใ มใ ้กับร้านค้า

โดยการแบ่ ง ร้ านค้ า ออกเป็ นสต็ อ กคลัง สิ น ค้ า หลัง ร้ านและพื น้ ที่
ร้ านค้ าซึ่งจะถูกนับแยกต่างหาก ระบบ RFID จะช่วยเหลือพนักงาน
ด้ านระบบของร้ านค้ าในการเติมสต็อกจากพืน้ ที่เก็บสินค้ าไปยังชัน้
วางขาย

2 ข้อมลสตอกใน บบเรียลไทม์

ในช่ ว ง ดู ร้ อนปี 201 เสารั บ สัญ ญาณแบบอยู่ กั บ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ทดสอบในร้ านค้ า Moods of Norway แห่งหนึ่ง จุดประสงค์ของระบบ
ดังกล่าวคือการให้ ข้อมูลสต็อกแบบเรี ยลไทม์โดยไม่ต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือเพิ่มจากพนักงาน ระบบยังแสดงให้ เห็นภาพรวมของสินค้ า
ที่วางอยู่ในแต่ละจุดภายในร้ านค้ าได้ อีกด้ วย

เคาน์เตอร์บริเ

้องลองเสือ ้าในร้าน

Moods of Norway ต้ องการทดสอบเคาน์เตอร์ บริ เวณห้ องลองเสื ้อผ้ า
โดยมีจุดประสงค์ เพื่อบันทึกจ� านวนครั ง้ ที่สินค้ าถูกน� าเข้ าไปในห้ อง
สิ่ ง นี จ้ ะถูก เปรี ย บเที ย บกับ ยอดขายของสิ น ค้ า โครงสร้ างพื น้ ฐาน
ดังกล่าวยังสามารถใช้ เพื่อสื่อสารกับลูกค้ าซึ่งจะเป็ นการเพิ่มบริ การ
และเสริ มสร้ างประสบการณ์การช้ อปปิ ง้ ด้ วย
24

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.
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การค บคุมระบบ D ระ างคลังสินค้า ลัก
ของ ood of or ay ละร้านค้า

การทดสอบระบบ RFID อยู่ในระหว่างการด�าเนินการที่คลังสินค้ า
หลักในเมือง Stryn ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการอย่างเต็มรู ปแบบในช่วง
ปี ค.ศ. 2016

D ละระบบการตร สอบสิงของทาง
อิเลกทรอนิกส์

ระบบ RFID จะประกอบไปด้ วยฟั งก์ ชั่นการเตือนภัยซึ่งสามารถใช้
เป็ นส่วนเสริ มหรื อใช้ แทนแท็กแบบแข็งที่ใช้ ในการเตือนภัยแบบเดิม
ได้ Moods of Norway ก�าลังอยู่ในระหว่างการประเมิน ระบบติดตัง้
เครื่ องหมายที่แตกต่างจากเครื่ องหมายปั จจุบนั เช่น ป้าย RFID ที่
เย็บติดไว้

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.

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

“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

Hans Petter Hubert

ผู้อ�ำนวยกำร ำย ้ำ ลก
Moods of Norway

การเรียนร้ ากบทเรียนที านมา

ช่วง ดูใบไม้ ผลิปี ค.ศ. 201 เป็ น ดูแรกที่คอลเล็คชัน่ Moods of
Norway เกื อบทัง้ หมดถูกติดแท็ก RFID มีผ้ ูผลิตของพวกเขาเพียง
ไม่กี่เจ้ าเท่านันที
้ ่มีประสบการณ์ในเรื่ องนี ้มาก่อน ดังนันทางฝ่
้
ายบริ หาร
และจัดการของ Moods of Norway จึงกังวลว่าอาจส่งผลต่อการ
จัดส่งที่ไม่ถกู ต้ องรวมทังปั
้ ญหาอื่นๆ แม้ กระบวนการทังหมดจะเกิ
้
ดขึ ้น
อย่างไม่คาดคิด อย่างไรก็ตามมีบางกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดเล็กน้ อย
และระบุชิ ้นส่วนผิด แต่ไม่มากกว่าก่อนหน้ านี ้
ความล้ มเหลวที่ร้ายแรงที่สดุ คือซัพพลายเออร์ ได้ สญ
ู เสียแท็ก RFID
200 รายการ เนื่ อ งจากผู้จัด จ� า หน่ า ยไม่ เ ข้ า ใจวัต ถุป ระสงค์ ข อง
การใช้ งาน พวกเขาจึงพิมพ์ฉลากกระดาษธรรมดาและท�าเครื่ องหมาย
ผลิตภัณฑ์ไว้ แทนซึง่ พวกเขาหวังว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็น

Retail Director
Moods of Norway

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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ระยะ วลา นการ า นินโ ร การ
2013

2014

ผยกำร รับ ร
รส ำ
ย น ลส
้อ กำร รับ ร
วำ ผน ร กำร
น�ำรอ

�ำ นน ร กำรน�ำรอ
ร บบ
ร้ำน ้ำ
อ บรน
�ำนวน
ห
ั สน

ั ร บบ
ห้กับร้ำน ้ำ
อ บรน ก ห
ั ร บบ
ห้กับร้ำน ้ำ อ
บรน ก ห
ั �ำ ลู ัน ำ
น ย
(Netherlands)
รว กับ ำร นอร
น ร นอร วย
อ

Phases of the project
2015
สอผ้ำ น อล ล ัน
อ
ำกกวำ
ถูก ก

2016

2013

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

• Revealed
streamlining

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

น�ำ สนอร บบ
อ ้ ำน นห้อ
ลอ สอผ้ำ

กำร สอบร บบ
อ ้ ำน
กับร บบ

น น�ำส ำ ว ล้อ
บบ
นร้ำน ้ำ

2014
in two of Moods
of Norway’s brand
stores

needs

2015
• Over 90% of Moods
of Norway’s
clothing collection

• Decided to
all brand stores

2016
counting of
the stores

for internet
in the fitting rooms

in all brand stores
• Technical solution
(Netherlands) and
its Norwegian

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

main warehouse

in the stores

and distribution)

ประสบการณ์ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การติ ด แท็ ก RFID หมายความว่ า
Moods of Norway สามารถตรวจพบข้ อผิ ด พลาดและความ
ไม่ ส อดคล้ อ งกัน ได้ ง่ า ยและรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ น้ สิ่ ง นี ม้ ี ผ ลต่ อ การศึก ษา
เกี่ยวกับซัพพลายเออร์ ผ้ ซู งึ่ รู้ ทนั ทีว่า Moods of Norway มีการควบคุม
การจัดส่งสินค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น

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.

หากไม่มี RFID ความถูกต้ องของสินค้ าคงคลังในร้ านแฟชัน่ ค้ าปลีก
คงมีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่า 0 ร้ านค้ าสูญเสียการควบคุมเรื่ องของเวลา
มากที่สดุ อย่างน้ อยร้ อยละ 0 ของสต็อกของพวกเขา หลังจากการ
เปิ ดตัว RFID นัน้ พนักงานของ Moods of Norway สามารถวางใจ
ได้ ว่าตัวเลขสต็อกของพวกเขามีความถูกต้ องเกือบ 100

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.

การน� า เสนอระบบ RFID ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ความปลอดภัย ของ
สต็อกด้ วยเช่นกัน ขณะนี ้ Moods of Norway ได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่หายไปและหายไปอยู่ที่ใดทุกสัปดาห์ ด้ วยเหตุนีจ้ ึงสามารถใช้
มาตรการที่เหมาะสมกับพวกโจรขโมยของตามร้ านได้
ปั ญหาการหดตั ว ภายในนั น้ ไม่ ใ ช่ ปั ญหาใหญ่ ส� า หรั บ บริ ษั ท ถึ ง
อย่างไรก็ตามก็ยากที่จะเพิกเฉยได้ แต่ด้วยคุณภาพสต็อกที่ใกล้ เคียง
เกื อ บ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ นั น้ มี โ อกาสน้ อยมากส� า หรั บ พนั ก งานที่
ไม่ซื่อสัตย์

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

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

“Professional suppliers and manufacturers should see
that more large companies here in Norway and in the
Nordic region generally have not realised the benefits

ทา น วา รา ิน ป นทิ ทา ท กต ละรว รว

Hans Petter Hubert
ผู้อ�ำนวยกำร ำย ้ำ ลก
Moods of Norway
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Hans Petter Hubert
Retail Director
Moods of Norway
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Moods of Norway มีร้านค้ าออนไลน์ของตัวเองส�าหรับคอลเล็คชัน่
ที่มีจนถึงเดือนพ ษภาคมปี ค.ศ. 201 ค�าสัง่ ซื ้อออนไลน์ทงหมดถู
ั้
ก
จัดส่งจากคลังสินค้ าในเมือง Stryn ข้ อเสียของเรื่ องนี ้ก็คือยิ่งเข้ าใกล้
ดูกาลเท่าไหร่ คลังสินค้ าก็จะว่างเปล่ามากเท่านัน้ ซึ่งหมายความ
ว่าสินค้ าจ�านวนมากจะแสดงผลบนอินเทอร์ เน็ตว่าสินค้ าขาดสตอก
ในขณะที่สินค้ ายังคงมีอยู่ในร้ านค้ า
ด้ วยการเปิ ดตัวระบบ RFID ของ Moods of Norway ได้ รับการควบคุม
สินค้ าคงคลังที่ ดีในร้ านค้ า ดังนัน้ จึงสามารถเปิ ดพื น้ ที่ เพื่ อขายให้
กับลูกค้ าออนไลน์ของพวกเขาได้ ด้วยความส�าเร็ จอย่างมาก: ใน ดู
ใบไม้ ร่วงปี ค.ศ. 201 ถึง 2 มีการสัง่ ซื ้อทางอินเทอร์ เน็ตมากถึง
2 จากร้ านค้ าแบรนด์ Moods of Norway สิ่งนี ้จะไม่สามารถเกิด
ขึ ้นได้ ถ้าไม่มี RFID ปั จจุบนั การจัดส่งทังหมดจะผ่
้
านทางไปรษณีย์
แต่จะมี การวางแผนเพื่ อให้ ลูกค้ าสามารถรั บสินค้ าที่ สั่งซือ้ ได้ ด้วย
ตัวเองด้ วยเช่นกัน ซึง่ เรี ยกว่า click-and-collect นี่เป็ นขันตอนส�
้
าคัญ
ในการก�าหนดเป้าหมายของ Moods of Norway ต่อภูมิทศั น์ ของ
omnichannel

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.

Barcode Verifier

เครืองตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานรหัสแทงบารโคด

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

มตใหม่ องการ าระเงน

ช่ ว ยเพิ่ ม ความสะดวกให้ ผู้ บริ โ คอย่ า งมาก
ทว่า QR Code หรื อ QR a ent ยัง เป็ น
ระบบใหม่ ทาง นาคารจึ ง ต้ อ งให้ ค วามรู้ แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะพนักงาน Call Center
หรื อ สาขา เพื่ อ ถ่ า ยทอดข้ อ มูล ที่ ถูก ต้ อ งไปยัง
ผู้บริ โ ค
โจทย์ ส� า คั ในเวลานี ค้ ื อ ท� ำ อย่ ำงไรไม่ ให้
ผู้บริโภคสับสน แล้ วต้ องมี QR Code เดียว
รองรั บ กำรใช้ งำนได้ ทุ ก ธนำคำร รวมถึ ง
การใช้ บัต รเดบิ ต บัต รเครดิ ต บั ชี เ งิ น าก
นาคาร บั ชี e allet และรองรับการช�าระเงิน
จากต่างประเทศ
เบือ้ งต้ นรู ปแบบกำรใช้ QR Code ในไทยมี
ด้ วยกัน 2 รู ปแบบคือ
1. แบบ Static : QR Code จะไม่เปลี่ยนแปลง
ร้ านค้ า สามารถพิ ม พ์ แ ละติ ด ไว้ ท่ี ร้ านได้ ต ลอด
จนกว่าข้ อมูลการช�าระเงินจะเปลีย่ นไป โดยลูกค้ า
เป็ นผู้ใส่จ�านวนเงินที่ต้องการจะช�าระเอง

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเด็นที่ถกู พูดถึงมาก
ที่สดุ คือ การช�าระเงินด้ วย QR Code ซึง่ หลาย
นาคารก็พร้ อมใจกันขานรับนโยบาย QR a ent
เปิ ดให้ ช� า ระเงิ น ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น จากการ
เก็บข้ อมูลของ นาคารแห่งประเทศไทย พบว่า
ตอนนี ค้ นต่างจังหวัดสนใจและอยากใช้ ระบบ
QR a ent แต่ยงั ติดในเรื่ องความไม่สะดวก
รวมถึงร้ านค้ าหลายร้ านยังไม่รองรับการช�าระเงิน
แบบนี แตกต่
้ างจากในกรุงเทพ ทีร่ ้ านค้ าหลายแห่ง
เริ่ ม เปิ ดให้ จ่ า ยเงิ น ผ่ า น QR Code ได้ แล้ ว
เพื่อลดการใช้ เงินสด กระตุ้นให้ เกิดการใช้ จ่าย
ที่สา� คั ยังช่วยลดเวลาและต้ นทุนต่างๆ จากเดิม
ทีผ่ ้ บู ริโ คต้ องกดเงินสดจากตู้ TM เพือ่ ซื ้อสินค้ า
ร้ านค้ าก็ต้องน�าเงินไป าก นาคารอีกต่อ และ
นาคารจะน�าเงินมาที่ต้ ู TM อีกครัง้ เพื่อรอการ
เบิกถอนต่อไป ซึง่ นาคารต้ องน�าเงินสดมาใส่ต้ ู
TM เดือนละ 1 ครัง้ ครัง้ ละไม่เกิน ล้ านบาท
โดยขันตอนเหล่
้
านี ้ต้ องเสียทังเวลาและค่
้
าใช้ จา่ ย

2. แบบ Dynamic : QR Code จะเปลี่ยนใน
ให้ บริการของร้ านค้ า ลดการใช้ เงินสด และไม่ต้อง ทุกรายการ เช่น ในร้ านมี สินค้ าที่ หลากหลาย
ติดตังเครื
้ ่ องรูดบัตร
และราคาแตกต่างกันไป กร ีนี ้ลูกค้ าไม่จ�าเป็ น
มีมาตร าน QR Code ที่เป็ นมาตร าน ต้ องใส่ จ� า นวนเงิ น แต่ ร้ านค้ าสามารถสร้ าง
เดียวกัน ทีส่ ามารถใช้ ร่วมกันได้ ทงในประเทศและ
ั้
QR Code จากแอพ ได้ หลายอัน โดยก�าหนด
ต่างประเทศ
ราคาของสินค้ าแต่ละรายการ
QR a ent เจาะกลุ่มตลาดกลางและ
ตลาดล่าง เพื่อเพิ่มความเข้ าถึงบริ การทางการ ในส่วนของความปลอด ยั ทาง นาคารแห่ง
เงินและก่อให้ เกิดการใช้ งานอย่างแพร่หลาย
ประเทศไทย ย� ้าว่า การช�าระเงินด้ วย QR Code
ทังนี
้ ้ QR Code ถูกพั นาขึ ้นมาเพื่อใช้ ในการ
ช� าระเงินค่าสินค้ าหรื อบริ การจากร้ านค้ า โดย
ได้ รับความนิยมในหลายประเทศ อาทิ จีนและ
อินเดีย ส�าหรั บในประเทศไทยได้ มีการพั นา
ให้ เ ชื่ อ มต่ อ กับ บัต รเครดิ ต และเดบิ ต รวมทัง้
บั ชี เ งิ น าก นาคาร หรื อ e allet ซึ่ง จะ

มีความปลอด ยั ตามมาตร านสากล และมี
การตรวจสอบเป็ นประจ� า นอกจากนี ้ ผู้ใช้
ยังไม่ต้องพกเงินสด หรือมอบบัตร ข้ อมูลของ
บัตรให้ ร้านค้ าโดยตรง และในการใช้ Mo ile
pps ผู้ใช้ ต้องล็อคอิน เพื่อใส่ serna e
และ assword ก่อนเพื่อใช้ งาน จึงเชื่อมัน่
ได้ วา่ ปลอด ยั แน่นอน

นประ ท ทย ิ นท รา ยาก น

เมื่ อ วัน ที่
สิ ง หาคม 2
นาคารแห่ ง
ประเทศไทย ได้ ป ระกาศความร่ ว มมื อ การใช้
มาตร าน QR Code ในการช�าระเงินอย่างเป็ น
ทางการ เพื่อเสริ มศักย าพการแข่งขันของระบบ
การเงินไทย ายใต้ กลยุท ์หลัก คือ
QR a ent จะเป็ นเครื่ องมือส�าคั ใน
การช�าระเงินของร้ านค้ า ทังร้้ านค้ า h sical และ
nline ในอนาคต ซึง่ จะเพิ่มความสะดวกในการ
28
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ตว ยา การ รา

ราน า

ตว ยา การ รา

ระ

นโทร ท์

านท ชโ น นิ ตกตา าก ิ ร

ะ ริ ตน ช

ร

ราน า

ย์ ก การ ช

หนึง่ ในความเข้ าใจผิดของการสมัครบั ชีพร้ อมเพย์ในเวลานี ้คือ เมื่อสมัครแล้ วข้ อมูล
ทางการเงินทุกอย่างจะถูก าครั ตรวจสอบ จริ งๆ แล้ วการท�า ุรกรรมทาง นาคาร
าครั ไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่ในกร ีที่ต้องการตรวจสอบ ก็สามารถท�าได้ ตลอด
เวลา ไม่วา่ คุ จะมีบั ชีพร้ อมเพย์หรื อไม่ โดยการเข้ ามาของ QR Code จะเป็ นการ
ส่งข้ อมูลการช�าระเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ ซึง่ ออกแบบให้ รองรับการโอนเงินระหว่าง
นาคารด้ วยค่า รรมเนียมที่ต�่า ผ่าน D ประเ ทต่างๆ คือ เลขประจ�าตัวประชาชน
เลขทะเบียนนิติบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ และหมายเลข e allet ท�าให้
ในท้ ายที่สดุ ผู้บริ โ คและร้ านค้ าต้ องมีบั ชีพร้ อมเพย์

ริการ ร

ย์ กยว

าย นิ ต ทา ยา ร

สอบถามข้ อมูลจาก นาคาร หรื อผู้ให้ บริ การช�าระเงินว่ามี Mo ile
pplication หรื อไม่ หากมีก็สามารถดาวน์โหลดได้ ทนั ที
เมื่อจ่ายเงินซื ้อของ ให้ เปิ ดแอพ เพื่อสแกน QR Code ของร้ านค้ า
และเลือกวิ ีการจ่ายเงิน ใส่จ�านวนเงิน และยืนยัน
ระบบจะส่งการแจ้ งเตือน หรื อ SMS ว่าตัดเงินจากบั ชีแล้ ว ใน ั่ ง
ของร้ านค้ าก็เช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ระบบของแต่ละ นาคาร
การคิดค่า รรมเนียมขึ ้นอยูก่ บั ผู้ให้ บริ การแต่ละราย แต่สว่ นให ่มกั
จะไม่มีคา่ รรมเนียม หรื อค่า รรมเนียมต�่ามากตามอัตราของบริ การ
พร้ อมเพย์

ตว ยา การ ช ริการ ลก า

ยา ร

ะ ริ ช าน ริ

ร

ตอนนี ้ระบบการช�าระเงินด้ วย QR Code เริ่ มมีการทดสอบแบบจ�ากัด
พื ้นที่แล้ ว อาทิ ตลาดนัดสวนจตุจกั ร และแพลตตินมั คาดว่าจะเปิ ดใช้
ในวงกว้ างช่วงไตรมาสที่ ของปี นี ้

นะนา

วรระว นการ ช านท กต
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Techno Sharing
ท วา โ ย Dan O’Shea
ปล ละ รย รย โ ย ornkamon Pok apmon ko / กรกมล

รัพ ์ม ล

Amazon SmileCodes
put a new face on QR codes
C

30

ของ

า ้

C

ตกต่างขน

a on ได้ ริเริ่ มติด QR Code ที่มีโลโก้ รูปยิ ้มซึ่งเป็ นเครื่ องหมายทาง
การค้ าบนนิตยสารเพื่อการโ
า ซึง่ ท�าให้ ผ้ ใู ช้ แอพพลิเคชัน่ บนมือถือ
ของ a on สามารถสแกนที่ S ileCode เพื่อเปิ ดดูหน้ าสินค้ าของ
a on หรื อเนื ้อหาอื่นๆ บนมือถือได้ กล่าวโดยโ ก a on ซึง่ บอก
Retail Di e ผ่านทางอีเมล

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.

โฆษกหญิงกล่าวว่า สัญลักษณ์ SmileCode และฟี เจอร์ SmileCode
Scanner ในแอพพลิ เ คชั่น มื อ ถื อ ได้ เ ริ่ ม เปิ ดตัว แล้ ว ในสหราช
อาณาจักรและประเทศเยอรมนีและได้ ท�าการเปิ ดตัวรอบปฐมทัศน์
ที่สหรัฐอเมริ กาบนนิตยสาร Cosmopolitan และ Seventeen ฉบับ
เดือนมีนาคมซึ่งถูกส่งไปยังสมาชิกเมื่อสัปดาห์ ที่แล้ วและในแผง
ขายหนังสือพิมพ์ในสัปดาห์หน้ า

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.
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โฆษกหญิงกล่าวว่า SmileCodes ซึง่ รายงานครังแรกโดย
้
TechCrunch
ถูกน� า มาใช้ ก่อนหน้ า นี ใ้ นช่ว งเทศกาลวัน หยุดในกรุ งลอนดอนที่
ร้ านค้ า Amazon แบบปอปอัพสโตร์ ซึ่งผู้ซื ้อเข้ าถึงหน้ าขายสินค้ า
โดยการสแกน SmileCode ที่อยูต่ ดิ กับรายการสินค้ า ตัวโค้ ดเหล่านี ้
ถูกน�ามาใช้ กบั ตู้เก็บของ Amazon ในสหราชอาณาจักรเพื่อโฆษณา
ล�าโพงบลูทธู

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.

ในขณะที่ Amazon ผสมผสานโลกทางกายภาพกับ โลกดิ จิ ทัล
เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ความเคลือ่ นไหวล่าสุดคือการพยายามท�าให้ นิตยสาร
สามารถช้ อปปิ ้งได้ นี่จะเป็ นการทดสอบที่น่าสนใจของแนวคิดนี ้
และความส�าเร็ จของสิ่งนีอ้ าจมีความหมายต่อผู้จดั พิมพ์นิตยสาร
สิง่ พิมพ์รายใหญ่มากขึ ้น เช่นเดียวกันกับ Amazon ในขณะที่เนื ้อหา
นันปลดล็
้
อคได้ ด้วย SmileCode ซึง่ อาจจะเป็ นหน้ าสินค้ า และอาจ
จะเป็ นหนทางที่จะสื่อสารข้ อมูลได้ มากขึ ้น

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.

โฆษกหญิงกล่าวว่า เนื ้อหาเป็ นโค้ ดเฉพาะและอาจเป็ นอะไรก็ได้
จากหน้ ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไปจนถึงตัวอย่างพิเศษของภาพยนตร์
สูตรอาหารและอื่นๆ เธอกล่าวเพิ่มว่า SmileCodes ในหลายๆ
กรณีจะมีฉลากสันๆ
้ ที่อธิบายถึงสิง่ นี ้ อาทิเช่น สแกนเพื่อช้ อปปิ ง้
หรื อ สแกนเพื่อดูตวั อย่างพิเศษของภาพยนตร์ จนกว่ามันจะอยูใ่ น
ต�าแหน่งลักษณะที่ชดั เจนว่าจะน�าไปสูข่ ้ อมูลใด

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.

การแนะน�า SmileCodes เกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่น่าสนใจเนื่องจาก
การกู้ QR Code กลับคืนมาจะเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ดีและคาดว่าจะ
ด�าเนินการต่อในปี ต่อๆ ไปตามที่ Juniper Research กล่าว นี่ไม่ได้
เป็ นเช่นนี ้เสมอไปส�าหรับกรณีแสตมป์สี่เหลี่ยมซึ่งมีลกั ษณะคล้ าย
กับการทดสอบจาก Rorschach
Amazon ได้ ค้ น พบวิ ธี ที่ จ ะท� า ให้ ก ล่ อ งรหัส เหล่ า นี ไ้ ม่ เ พี ย งแต่
น่าสนใจมากขึ ้น แต่ยงั สามารถรวมเอกลักษณ์ของแบรนด์เอาไว้ ด้วย
อีคอมเมิร์ซยักษ์ ใหญ่ไม่ได้ ระบุรายละเอียดเทคโนโลยีที่อยูเ่ บื ้องหลัง
รหัสใหม่แต่อย่างน้ อยก็ท�าให้ สงสัยว่าท�าไมผู้ค้าปลีกอื่นๆ ไม่ลองท�า
อะไรที่คล้ ายคลึงกัน
หาก QR Code ก�าลังประสบกับการกลับมาครัง้ ที่สองซึง่ ท�าให้ ตวั
QR Code นันมี
้ คณ
ุ ค่ามากขึ ้นกับผู้ค้าปลีกและแบรนด์นนั ้ ดูเหมือน
ว่านี่จะเป็ นอีกหนึง่ นวัตกรรมที่ Amazon สามารถน�าทางไปได้ แม้ วา่
Amazon จะยังอยู่ในช่วงทดลองในการน�า SmileCodes ติดบน
นิตยสารไม่กี่เล่มอาจเป็ นวิธีการวัดผลที่ต�่าที่สดุ แต่มนั น่าสนใจที่
จะได้ เห็นว่า Amazon จะก้ าวไปทางไหนต่อกับเทคโนโลยีนี ้ และ
จะผลักดันออกไปให้ ยิ่งใหญ่ขนาดไหน

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.

GS1 Thailand April – June 2018

30-31 Techno Sharing Edit 2.indd 31

31

4/2/2561 BE 5:23 PM

Thailand Newsletter

Training Buzz
ท วา โ ย

ำ
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ครงการ น
ู ดิ ท
ิ ล
ั ม นกิ กรรม
Village E-Commerce

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ได้ มีการจัดงานกิ จกรรมทางการตลาดและสัมมนาให้
ความรู้ เพื่ อ ยกระดับ ผู้ป ระกอบการชุม ชนและกิ จ กรรมจับ คู่ธุ ร กิ จ
ภายใต้ โครงการศูนย์ ดิจิทลั ชุมชน กิจกรรม illage E-Commerce
(ศึกษาและพั นา illage E-Commerce)

โดยภายในงานมีหวั ข้ อเรื่องทีน่ า่ สนใจและเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ปู ระกอบการ
ชุมชน อาทิ ส่งเสริ มธุรกิจให้ ก้าวไกล ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีบาร์ โค้ ด
และ e-Catalogue Service โดยเจ้ าหน้ าที่วิชาการ สถาบันรหัสสากล
แนะน�าแนวทางจัดจ�าหน่ายสินค้ าในห้ าง โดยผู้แทนจากห้ างค้ าปลีก
และ ห้ างท้ องถิ่นของจังหวัด พั นาตราสินค้ าและรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ ยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ กับ ห้ างค้ าปลีก ห้ างท้ องถิน่
ซึง่ มีผ้ ปู ระกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน SMEs ผู้ประกอบการ OTOP
ผู้ผลิตสินค้ า รวมถึงผู้ที่สนใจทัว่ ไป เข้ าร่ วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ด้ วย ซึ่ง
ผู้ประกอบการชุมชนแต่ละร้ านค้ าได้ น�าสินค้ ามาแสดง ซึง่ สินค้ าส่วนใหญ่
เป็ นสินค้ าภูมิปัญญาชุมชนท้ องถิ่นที่สามารถพั นาต่อยอดธุรกิจเพื่อ
การแข่งขันในตลาดได้ และได้ รับความสนใจจากทางห้ างค้ าปลีก ห้ าง
ท้ องถิ่น เป็ นอย่างดี โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี ้
1.1 วันที่ 11-12 มกราคม 2 61 จัดงาน ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ
จังหวัดเชียงใหม่
1.2 วันที่ 24-2 มกราคม 2 61 จัดงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา
โ เทลแอนด์คอนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

ครงการตร

สอบ อ
้ นกลับสินค้าอาหารระห า่ งประ ท

้

แทนจากสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้ ร่วมบรรยายเรื่ อง Traceability ในโครงการตรวจสอบย้ อนกลับสินค้ าอาหารระหว่าง
ประเทศ (Cross-Boarder Traceability Collaboration) ส�าหรับประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น� ้าโขง (Greater Mekong Sub-region หรือ GMS)
โดยความร่วมมือระหว่าง GS1 GO และธนาคารพั นาเอเชีย (Asian Development Bank หรื อ ADB) ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีกิจกรรมดังนี ้
1. In-Country Stakeholder Consultations ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2 61
2. Capacity Building Training ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2 61

32

GS1 Thailand April – June 2018

32-33 Training Buzz Edit 3.indd 32

4/2/2561 BE 5:26 PM

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

านสัมมนา
อกาส นการ ายสน า้ น

Asia Digital Expo 2018

a o

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้ ร่วมออกบูธ

ประชาสัมพันธ์สถาบัน ภายในงาน Asia Digital Expo 2018:
Digital Transformation จัดขึ ้นภายใต้ หวั ข้ อ ผู้ประกอบการยุค
4.0 ปรับตัวเพื่อเติบโตสูย่ คุ ดิจิทลั งานด้ านดิจิทลั ที่ยิ่งใหญ่แห่ง
เอเชีย ที่ได้ รวบรวมทุกความต้ องการด้ านดิจิทลั ครบวงจร เพื่อ
พลิกโฉมแพลตฟอร์ มธุรกิจ ก้ าวสูย่ คุ ดิจทิ ลั 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ
จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 2 - 2 มกราคม 2 61 ณ ศูนย์การประชุม
แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ จัด โดย ส� า นัก งานส่ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทัล
(DEPA) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

้

แทนจากสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้ ร่วมบรรยาย
แนะน� าบาร์ โค้ ดมาตรฐานสากล GS1 ให้ กับผู้ประกอบการ
ในงานสัมมนา โอกาสในการขายสินค้ าบน Amazon เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2 61 ณ Glowfish Event Space Sathorn
มีผ้ ปู ระกอบการให้ ความสนใจและร่วมรับฟั งกว่า 90 ท่าน

หลักสูตรการอบรม เมษายน – มิถนุ ายน 2561

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

ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมตางๆ ในชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 ดังนี้
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BIZ BREAKTHROUGH
ท วา โ ย รันย ั น ั ำนน
ท า ูนยว ัย นำ ำรกสกร ย

EEC

อนา ตเ ร ฐก ทย
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
โดย C จะให้ สิท ิ ประโยชน์ ที่ ไม่ใช่ า ี แ ก่
นักลงทุนต่างประเทศ รวมถึงการออกใบอนุ าต
ต่างๆ ที่รวดเร็วมากขึ ้น นอกเหนือจากการส่งเสริม
การลงทุนใน C ผ่านโครงสร้ างพืน้ านและ
สิท ิประโยชน์ทาง า ี
การลงทุ น ในพื น้ ที่ C นั น้ กลุ่ ม นั ก ลงทุ น
ต่ า งชาติ ยั ง เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายหลั ก ของการ
ลงทุ น โดยเฉพาะในอุ ต สาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไ ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่จัดอยู่ใน irst S C r e
หรื ออุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ

ศูนย์วิจยั กสิกรไทยให้ มมุ มองว่า การผ่านความ
เห็นชอบของ C นัน้ จะท� าให้ ความเชื่ อมั่น
ของนักลงทุนต่างชาติในระยะสันและระยะกลาง
้
เพิ่มขึ ้น และจะมีผลให้ เม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ ้นอย่าง
ชัด เจน โดยเฉพาะในอุต สาหกรรมดัง้ เดิ ม ที่ มี
ศักย าพในการต่อยอด irst S C r e ไม่ว่า
จะเป็ นยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
และการท่องเที่ยวเชิงคุ าพและสุข าพ

ศูนย์ วิจัย นาคารกสิกรไทย เชื่ อว่า การลงทุน
ดังกล่าวจะมีผลดีตอ่ มูลค่าการขอรับการส่งเสริ ม
การลงทุนจากต่างประเทศโดยรวมให้ ขยายตัว
ขึ ้นจากราว 2
ล้ านบาทต่อปี ในปี 2
ไปเป็ น
ล้ านบาท ายในปี 2 ทังนี
้ ้
นักลงทุนหลักในพื ้นที่ C คาดว่าจะยังคงเป็ น
นัก ลงทุน ี่ ปุ่ น แต่อ าจจะเห็ น โครงการลงทุน
มูลค่าสูงเพิ่มขึ ้นจากจีน สหรั และ
อย่างไรก็ ดี การเพิ่มขึน้ ของความต้ องการทาง
ด้ านสา าร ูปโ คพืน้ านที่มาจากการลงทุน
ใน C โดยเฉพาะน�า้ ประปาและไ ้ า อาจ
ท� า ให้ อุ ป ทานที่ มี อ ยู่ ใ นปั จจุ บั น ไม่ เ พี ย งพอ
โดยเฉพาะน�า้ ประปาที่อุปทานอาจรองรับได้ ถึง
เพียงราวปี 2 2
แต่ ใ นระยะยาวแล้ ว การพั นาอุต สาหกรรม
New S C r e บางประเ ททีใ่ ช้ นวัตกรรมเข้ มข้ น
อาจเผชิ ความท้ า ทายจากความพร้ อมทาง
ด้ านนวัตกรรมของไทยที่แข่งขันได้ ยากขึ ้น ซึง่ คง
ต้ องอาศัยการบูร าการความร่ วมมือของหลาย
่ ายอย่างจริ งจัง ควบคู่ไปกับแนวคิดการจัดตัง้
Ci และ Cd ในพื ้นที่ C เพื่อความยัง่ ยืน
ของการพั นาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

34

GS1 Thailand April – June 2018

34 Biz BreakThrough Edit 2.indd 34

4/5/2561 BE 5:04 PM

Health me
ท วา โ ย
ทา

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

รำ ำ ร
อ
https://moneyhub.in.th/article/office-exercise/

วิ ก้เมือ
่ ย ง่าย

ฉบับนั่งท�ำงำนในออฟฟิศนำนๆ
มนุษย์เงินเดือนโดยทั่วไปท�ำงำน 8-9 ชั่วโมง
ต่อวัน ในแต่ละวันหากต้องนั่งท�างานในออฟฟศ
การลุกไปไหนมาไหนนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างยาวนานจะ
ได้ออกห่างก็ตอ่ เมือ่ พักกลางวันหรือตอนเลิกงาน
เท่านั้น ท�าให้เกิดอาการเมื่อยได้อย่างง่ายดาย
และส่งผลต่อกระดูกโครงสร้างของร่างกายคนเรา
พอสมควร มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ที่ท�างานใน
ออฟฟศจึงมักจะพบเจอกับปัญหาโรคทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกระดูกกันเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้น ก่อนที่โรคเกี่ยวกับกระดูกจะถามหาจึง
ควรหมั่นหาวิธีแก้เมื่อย มาไว้ใช้ในเวลาท�างาน
ในออฟฟศ ทีม่ พี นื้ ทีแ่ บบจ�ากัดกันเอาไว้ซกั หน่อย
อย่างเช่น

• หากต้องนั่งท�างานเป็นเวลาหลายชั่วโมง
ติดต่อกัน สามารถแก้อาการเมือ่ ยล้าของร่างกาย
ได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งลุกออกจากเก้าอีด้ ว้ ยกำรเปลีย่ น
ท่ำนัง่ ท�ำงำนทุกๆ 20 นำที แม้วธิ นี อี้ าจจะท�าให้
เหมือนกับว่าเรานั่งท�างานแบบไม่นิ่ง แต่มันช่วย
ลดอาการเมื่อยล้าได้พอสมควร เพราะร่างกาย
คนเราจ�าเป็นต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอ หาก
ไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกส่วนต่างๆ
• นั่งหลังให้ตรง เวลานั่งท�างานพยายาม
พิงหลังไปยังที่พิงหลังของเก้าอี้อยู่เสมอ ไม่นั่ง
ให้หลังห่างจากที่พิงออกมาเพราะส่วนใหญ่แล้ว
เก้าอี้ท�างานจะถูกออกแบบมาให้มีที่พิงหลัง เพื่อ
ช่วยให้ผทู้ นี่ งั่ สามารถนัง่ ได้แบบหลังตรงช่วยเสริม
บุคลิกภาพเวลานัง่ ท�างานได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ ยัง
ช่วยในเรื่องของอาการปวดหลังเมื่อต้องนั่งเป็น
เวลายาวนานหลายชั่วโมงได้อีกด้วย
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วินาที จนเริ่มรู้สึกกล้ามเนื้อคลายตัวแล้วจึง
ค่อยหยุด วิธีนี้เป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ของไหล่แบบง่าย ๆ โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องลุกออก
จากเก้าอี้ท�างานอีกหนึ่งวิธี
• วิธีการคลายกล้ามเนื้อและคลายอาการ
เมื่อยล้าของมือและแขนด้วยการผสานนิ้วมือ
ทั้ง 2 ข้างเข้าหากัน และเหยียดแขนให้ตรงไป
ข้างหน้า จากนั้นพลิกด้านหลังมือเข้าหาตัวและ
พยายามเหยียดแขนให้สุดเท่าที่จะท�าได้ จนเริ่ม
รูส้ กึ ตึงแขน ค้างเอาไว้ซัก 10 วินาที แล้วจึงค่อย
คลายมื อ ออกแล้ ว จึ ง เริ่ ม ต้ น ท� า ใหม่ ช่ ว ยลด
ควำมเมื่อยล้ำของทั้งมือและกล้ำมเนื้อแขน
ได้พอสมควรและใช้พ้ืนที่ในการบริหารไม่มาก
เท่าไหร่นัก
• ยืดกล้ำมเนื้อมือ แขน นิ้ว ทุก 1 ชั่วโมง
เพราะงานของบางคนจะต้องพิมพ์อยู่เสมอจึง
ต้องใช้ท้ังแขน มือ นิ้ว ในการท�างานอยู่หลาย
ชั่วโมงต่อกัน การยืดเส้นยืดสายให้แก่ส่วนต่างๆ
ของมือนั้น จึงเป็นสิ่งที่ช่วยลดอาการเมื่อยล้า
ได้พอสมควร จะใช้เป็นการสลัดมืออย่างเบาๆ
ก็สามารถช่วยได้ หรือจะใช้วิธีการยกแขนขึ้นลง
สลับกันไปมาซักพักหนึ่งก็ช่วยได้เช่นเดียวกัน

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

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

• แก้ปวดคอแบบง่ายๆ ที่เหมาะส�าหรับคน
นัง่ ท�างานหลายชัว่ โมง เพียงแค่นงั่ หลังตรงและ
น�ำมือทัง้ 2 ข้ำง วำงเอำไว้ทขี่ อบเก้ำอี้ จำกนัน้
หมุนคอไปทำงด้ำนใดด้ำนหนึ่งก่อนซัก 10
วินำที เมือ่ ครบแล้วให้หมุนคอไปอีกด้ำนหนึง่
เพือ่ ช่วยให้ลดอาการปวดคอเวลาท�างาน แต่หาก
รู้สึกมึนเวียนศีรษะควรพักก่อนอย่างน้อย นาที
แล้วค่อยเริ่มท�าใหม่ แต่หากพอเริ่มท�าใหม่แล้ว
ยังมีอาการปวดศีรษะอยู่ จ�าเป็นต้องไปพบแพทย์
เพื่อตรวจรักษาเพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนอยู่

• แก้ปวดบ่าเวลาที่นั่งท�างานต่อเนื่องหลาย
ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องลุกออกจากเก้าอี้แบบง่ายๆ
ด้วยการนัง่ หลังตรง มือทัง้ 2 ข้ำง จับขอบเก้ำอี้

• ผ่อนคลำยกล้ำมเนือ้ ด้วยกำรยักไหล่ เริม่
ด้วยการยักไหล่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนซัก วินาที
แล้วสลับไปอีกข้างหนึ่ง ท�าสลับกันไปมาข้างละ
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• วิธีแก้อาการปวดหลังและแก้เมื่อยล้าของ
หลัง หลังจากที่นั่งท�างานต่อเนื่องกันมาหลาย
ชัว่ โมงแล้ว ใช้พนื้ ทีใ่ นส่วนของมุมห้องท�ำงำน
ในกำรบริหำร เริม่ ต้นด้วยการยืนหันหน้าเข้ามุม
ของห้องท�างานและใช้มือทั้ง 2 ข้าง ดัน าผนัง
เอาไว้ในระดับอก จากนัน้ ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า
เริ่ ม โน้ ม ตั ว เข้ า หาผนั ง จนศอกชนกั บ ผนั ง ห้ อ ง
จะเริ่ ม รู ้ สึ ก ตึ ง ที่ ห น้ า อกและหลั ง ค้ า งเอาไว้
10 วินาที แล้วกลับมาท่าเริม่ ต้นและท�าสลับไปมา
10-20 ครั้ง เพียงเท่านี้ก็สามารถบริหารร่างกาย
แบบไม่กินพื้นที่และไม่กินเวลาอีกด้วยในการนั่ง
ท�างานออฟฟศ
ท่าและวิธีการบริหารและคลายความเมื่อยล้า
จากการนั่งท�างานนานๆ ในออฟฟศยังคงมีอีก
หลากหลายท่าเพื่อช่วยบริหารส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ตัง้ แต่หวั ไปจรดปลายเท้า ความเมือ่ ยล้า
จากการท� า งานนั้ น เป็ น เหมื อ นของแถมที่ ไ ด้
มาพร้อมกับความตัง้ ใจท�างาน หากมันสะสมเป็น
ความเมื่ อ ยล้ า ที่ ม ากเกิ น ไปก็ จ ะท� า ให้ เ กิ ด โรค
ร้ายแรงต่างๆ ตามเข้ามา ดังนั้น บางออฟฟศหรือ
บางที่ท�างานจึงมีการออกก ให้พนักงานร่วมกัน
ขยับเส้นสายก่อนที่จะเริ่มงานในแต่ละช่วงวัน
เป็นจ�านวนมาก แต่หากบริษัทหรืออฟฟศใดไม่มี
มาตรการนี้ พนักงานก็จ�าเป็นต้องหาท่าบริหาร
ของตนเองเอาไว้ เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีและ
พร้อมต่อการท�างานอยู่เสมอ อีกทั้งการบริหาร
ร่างกายแบบต่างๆ ในช่วงเวลาท�างานยังจะช่วย
ท�าให้หายง่วงและมีแรงที่จะท�างานอยู่ตลอดทั้ง
วันอีกด้วย

GS1 Thailand April – June 2018

35-36 Health Me.indd 36

4/2/2561 BE 5:37 PM

37_AD SATO.indd 1

12/15/2560 BE 4:40 PM

Thailand Newsletter

Kitchen Of The World
ท วา โ ย รั ์ ั ์ ั
ท า SCB EIC
์

Io น ต
ั กรรม น ู าค ก ตร

o เปนเทคโนโลยีคลืนลกที ถัด าก nternet ละ obile nternet ทีมี
กั ย า ในการ ลิกโ มโลกใบนี ง ะสง ลกระทบตอ าคการ ลิต ละบริการ
ไป นถง ้บริโ คอยาง ลีกเลียงไมได้
IoT คื อ สภาพแวดล้ อ มที่ อุป กรณ์ ต่ า งๆ เช่ น
สมาร์ ทโฟน เครื่ องยนต์ในเครื่ องบิน เครื่ องจักร
ในโรงงาน สามารถสือ่ สารและเชื่อมต่อกันได้ ผา่ น
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยมีการระบุตวั ตน
ของอุปกรณ์ การท�างานร่วมกันและความสามารถ
โต้ ตอบกัน ปั จจุบันมีการใช้ งาน IoT ในหลาย
ธุรกิจ แต่ที่เหมาะสมและจ�าเป็ นอย่างยิ่งส�าหรับ
ประเทศไทย คือการผลักดัน IoT ในภาคเกษตร
ภาคเกษตรเป็ นภาคธุรกิ จที่ มีสัดส่วนต่อ GDP
ราว 10 ซึง่ สูงเป็ นอันดับ รองจากอุตสาหกรรม
การผลิตและอุตสาหกรรมค้ าส่งค้ าปลีก อีกทัง้
ประชากรไทยยัง ท� า งานอยู่ใ นภาคเกษตรมาก
เป็ นอันดับ 1 หรื อสูงถึง 4 จากแรงงานทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม ในช่วง ปี ที่ผ่านมานัน้ พบว่า
ภาคเกษตรกลับ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การหดตัว โดย

เฉลี่ยถึง 4 ต่อปี ซึง่ เป็ นผลจากผลผลิตที่ตกต�่า
และต้ นทุนที่เพิ่มสูงขึน้ การเกษตรแบบแม่นย�า
โดยใช้ IoT จึง เป็ นทางเลื อ กหนึ่ง ที่ จ ะบรรเทา
ปั ญหาของเกษตรกรไทย

การเกษตรแบบแม่นย�า เป็ นรู ปแบบการเกษตร
ที่ ต้ อ งควบคุม ปั จ จัย การผลิ ต ให้ ถู ก ที่ ถู ก เวลา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและเลี ้ยง
สัตว์ โดยใช้ เทคโนโลยี IoT ควบคุมการใช้ ปัจจัย
การผลิ ต ให้ เ หมาะสม ซึ่ง ระบบจะท� า การเก็ บ
ข้ อมูลด้ านการเกษตรแบบ real time เช่น ความชื ้น
ในดิน อุณหภูมใิ นอากาศ และปริมาณแสงอาทิตย์
พร้ อมน�าข้ อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ และแสดงผล
ขึ น้ ไปยั ง แอพพลิ เ คชั่ น บนอุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ยะ
เพื่อให้ เกษตรกรสามารถท�าการเกษตรได้ อย่าง
แม่นย�า เช่น เมื่อพบว่าความชื ้นต�่าเกินไป ต้ อง
รดน� ้าเพิ่มหรื อเปิ ดสปริ งเกอร์ เป็ นต้ น
จากข้ อ มูล ของ Atilze นัน้ พบว่ า การน� า IoT
มาใช้ ใ นภาคการเกษตรสามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต
ต่อ ไร่ ไ ด้ ถึ ง 0- 0 ดัง นัน้ เกษตรกรควรน� า
IoT มาใช้ ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ก�าลัง
ประสบปั ญหาด้ านผลผลิต ตัวอย่างเช่น การน�า
IoT มาใช้ ในการเพาะปลูกข้ าว ซึ่งประเมิ นว่า
จะช่วยให้ ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ ้นจาก 1 กิโลกรัม
ต่อไร่มาอยูท่ ี่ราว 4 กิโลกรัมต่อไร่ ซึง่ ใกล้ เคียง
กั บ ค่ า เฉลี่ ย โลกที่ ผ ลผลิ ต ต่ อ ไร่ ข องข้ าวอยู่ ที่
4 8 กิโลกรัมต่อไร่ ทังนี
้ เกษตรกรควรใช้
้
เทคโนโลยี
ดัง กล่ า วในการเพาะปลูก ข้ า วมากกว่ า 4 ไร่
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความคุ้ มทุ น ในการลงทุ น ซื อ้ และ
ใช้ อปุ กรณ์
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ท วา โ ย รเม พ ิ
ท า www.brandbuffet.in.th

การเปลียน าน ากยุคเกาสยุคใ ม

Human Less Era
ส ั ส ดี ค รั บ ้ อ าน ั น นี กลั บ มา บกั บ บทค ามเกี ย กั บ
เทคโนโลยีอีกเชนเคย โดยบทค ามนีขอเสนอด้านเทคโนโลยี
ละ ิถีชี ิตของมนุ ย์ในยุคป ุบัน
Human Touch to Human Less

แทบจะพูดเต็มปากได้เลยว่าในทุกวันนีน้ นั้ เราหันไปพึง่ พาเทคโนโลยีตา่ งๆ
แทนการป ิสัมพันธ์กับมนุษย์เฉกเช่นแต่ก่อน เนื่องจากเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันก้าวไกลไปกว่าเดิมมากขึ้น เห็นได้จากการท�างานอันชาญฉลาด
และหลากหลาย อาทิ หุ่นยนต์ แอพพลิเคชั่น หรือ แม้กระทั่ง โดรน โดยที่
ผูบ้ ริโภคสามารถใช้บริการได้ดว้ ยตนเอง โดยสิง่ เหล่านีส้ ามารถเริม่ เห็นได้
แล้ว เช่น เคาน์เตอร์จ่ายเงินด้วยตนเองในซูเปอร์มาร์เก็ตโดยสามารถลด
พนักงานที่ให้บริการในส่วนนี้ลง เริ่มตั้งแต่ สแกนสินค้า จ่ายเงิน ใส่ลงถุง
หรือแม้แต่ในสนามบินต่างๆ ที่เริ่มให้บริการ เช็คอิน โหลดกระเปา โดย
ระบบอัตโนมัติเหล่านี้เรียกว่า “Self Service” โดยเน้นหลัก “Convenience Service” กันมากขึ้น
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Word of Mouth to Word
of Mouse

พูดได้เลยว่าในยุคปัจจุบันนั้น Word of Mouse
เป็ น อะไรที่ เ ห็ น ได้ ใ นทุ ก ๆ วั น โลกออนไลน์
ถูกส่งต่อ ชี้น�า ให้ความเห็น รีวิว ผ่านการแชร์
ส่งต่อผ่านความคิดในโลกสังคมออนไลน์ จาก
แต่เดิม ที่เคยใช้กลุ่มผู้น�าความคิด มาสื่อผ่าน
เทคโนโลยี ม ากขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถชี้ วั ด ผล
ได้แบบ real-time เพื่อการวิเคราะห์ถึงความ
เป็นไปได้ต่างๆ เพื่ อพั ฒ นาบริ การให้ ดี ยิ่ง ขึ้ น
โดยสิ่งนี้ได้กลายเป็นปัจจัยในการด�าเนินการ
พัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้บริโภคที่ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นด้วยเช่นกัน

Plain to Play Content

วิถใี หม่ของการสือ่ สารระหว่างผูบ้ ริโภค แนวทาง
การท�าสื่อประชาสัมพันธ์จากเนื้อหาที่น่าเบื่อ
ถูกเติมสีสันผ่านเกมส์ต่างๆ หรือการที่ผู้บริโภค
มี ส ่ ว นร่ ว มมากขึ้ น โดยขอยกตั ว อย่ า งของ
แอพพลิเคชั่นการวิ่งที่ผู้ใช้สามารถทราบสถิติ
การวิ่ ง ของตั ว เองและยั ง สามารถเชิ ญ เพื่ อ น
มาร่วมแข่งขันกันได้

Store to Stream

การซื้อขายได้เปลี่ยนไปจากแต่เดิมมากจริงๆ
ครับ (อิงจากผูเ้ ขียนซึง่ ซือ้ ของผ่านระบบออนไลน์
แทบทั้งสิ้น ่า ่า ) เนื่องจากตัวกลางในการ
สื่อขายเปลี่ยนไปเป็นเว็บไซต์ออนไลน์มากขึ้น
ขอยกตัวอย่างที่เห็นได้ประจ�าวันใน acebook
ที่พ่อค้าแม่ค้าหันมา ive ขายของกันมากขึ้น
ภายใต้แนวคิดที่ว่า “See Now uy Now”
นอกจากจะเปลี่ ย นวิ ธี ก ารขายแล้ ว ยั ง ต้ อ ง
เปลี่ ย นแนวทางการน� า เสนอเพื่ อ สร้ า งความ
ดึงดูดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยเรื่องของราคาได้
กลายเป็นปัจจัยรอง หากสินค้านั้นๆ ตอบโจทย์
แก่ลูกค้า
40

Actually to Virtual

ดังข้อหนึ่ง “Self Service” ที่ได้เปลี่ยนจากการ
สื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันเปลี่ยนเป็นการสื่อสาร
ผ่ า นหน้ า จอมากขึ้ น เห็ น ได้ จ ากระบบตอบ
ลูกค้าอัตโนมัติ หรือ Chat bot ที่มาช่วยสื่อสาร
กับลูกค้า หรือหุ่นยนต์บริการต่างๆ ที่สามารถ
เริ่มเห็นได้ผ่านสื่อมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ทั้ ง นี้ ก ารเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ นั้ น ท� า ให้
นักการตลาดต้องเปลี่ยนวิธีที่จะเข้าถึงผู้บริโภค
มากยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ เทคโนโลยี เ ข้ า มามี บ ทบาท
ในชีวิตของเรามากขึ้นในทุกๆ วัน ลองคิดเล่น
ว่า อีกห้าปี เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยียิ่งทวีรวดเร็วยิ่งกว่าปัจจุบันอีกหลาย
เท่าตัวก็เป็นได้
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Member Zone
ท วา โ ย

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ม ชิก

เกบมาเลา

ค�าถาม ากสมาชิก
ในช งที านมา ได้รับค�าถาม ลาก ลาย ากทานสมาชิก งขอใช้โอกาสนี
มาเลาสกัน ง เ ือเปน น ทางในการป ิบัติ ละการใช้งานบาร์โค้ด
อยางถกต้อง ละเตมประสิท ิ า โดยค�าถามทีนาสนใ มีดังนี

ล

ร

าย าร์ โ

า าร กา น

าต สามารถก�าหนดเองเพื่อใช้ภายใน
ร้านค้า องค์กร หรือหน่วยงานของตนเองได้ โดย
ไม่จา� เป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานใด หากใช้
ภายนอกองค์กร ควรใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากลที่
จ�าเป็นต้องมาลงทะเบียนกับหน่วยงาน S1 ของ
แต่ละประเทศ ซึง่ ในประเทศไทยคือ สถาบันรหัส
สากล S1 Thailand ภายใต้สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

ทา ก น นาน
ช
าร์ โ
ตน ต น
ป ุ น ริ
ร ลก า
ลายราย
ประก การ ร
าร์ โ าตร าน ากล ปน ตน
าต

Modern Trade ได้มีการสมัครเป็น
สมาชิกสถาบันรหัสสากล และได้สิทธิในการใช้
เลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากลในรูปแบบ 13
หลัก ที่ขึ้นต้นด้วย 5 เพื่อน�าไปติดบนสินค้า
ที่ ยั ง ไม่ มี บ าร์ โ ค้ ด โดยจะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม
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เพือ่ ไม่ให้ใช้บาร์โค้ดซ�า้ กัน ซึง่ อาจจะต้องท�าการ
บันทึกข้อมูลอย่างชัดเจนว่าสินค้าเหล่านัน้ บริษทั
ใดเป็นผู้ผลิต หรือใครเป็นเจ้าของสินค้า เพื่อให้
ง่ายต่อการตรวจสอบย้อนกลับ อีกประการหนึ่ง
เลขหมายบาร์โค้ดนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้
ทันทีว่าเป็นสินค้าเหล่านั้นได้รับมาจากบริษัทใด
ปัจจุบัน Modern Trade ต่างๆ จึงได้ขอให้ทาง
ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าลงทะเบียนเพื่อขอเลขหมาย
บาร์โค้ดมาตรฐานสากล 13 หลักอย่างถูกต้อง
กับสถาบันรหัสสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสื่อสารและการตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย และ
ประหยัดเวลาโดยไม่ต้องติดสติกเกอร์บาร์โค้ด
ที่ตัวสินค้าอีก เพราะเจ้าของสินค้าจะต้องติด
บาร์โค้ดมากับตัวสินค้าหรือพิมพ์ลงบนบรรจุภณ
ั ์
เรียบร้อยแล้ว

าก

ร ปน าชิก า น
ร ากล
า าร
าร์ โ
าก ริ ท น ร
ราะ ิน า
ยะ
าต

ไม่ ส ามารถซื้ อ บาร์ โ ค้ ด จากที่ อื่ น ได้
เนือ่ งจากบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล ตัวผูผ้ ลิต
หรื อ เจ้ า ของสิ น ค้ า จะต้ อ งมาลงทะเบี ย นเป็ น
สมาชิก สถาบันรหัสสากลเพื่อให้ได้เลขหมาย
บาร์ โ ค้ ด ที่ ถู ก ต้ อ งและไม่ ซ�้ า กั น เลขหมายนี้

42

สามารถใช้สื่อสารได้ทั่วโลก โดยสมาชิกจะมี
สิ ทธิก� า หนดรหั ส สิ นค้ า และควบคุ มไม่ ให้ เ กิ ด
การซ�้าซ้อนกัน ปัจจุบันทางสถาบัน ได้พั นา
“ระบบฐานข้อมูลกลาง หรือ e-Catalogue” เพื่อ
ให้สมาชิกสามารถลงทะเบียนการใช้เลขหมาย
บาร์โค้ดกับสินค้าเพือ่ ป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือ
การใช้เลขหมายเกินจากที่สถาบัน ก�าหนดให้
และยังเป็นอีกหนึง่ ช่องทางเพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้
ลูกค้าได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของสินค้า
หรือคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้าได้

การรก า าน า าชิก ยา
ต น ล ยา ร
าต มีประโยชน์ดังนี้

1. ใช้เลขหมายบาร์โค้ดอย่างถูกต้อง โดย
สามารถขอให้สถาบัน ออกหนังสือรับรองการ
เป็นสมาชิก เพือ่ ยืนยันการเป็นเจ้าของหมายเลข
ที่ถูกต้องได้
2. สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้จดทะเบียนที่
ถูกต้องผ่านแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า “i epir” ผ่าน
ระบบโทรศัพท์มอื ถือ หรือ Smart evice ซีง่ ท่าน
สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบป ิบัติการ i S
หรือ Android ซึง่ ในปัจจุบนั ห้างสรรพสินค้า หรือ
Modern Trade สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
จากระบบนีไ้ ด้กอ่ น เพือ่ ป้องกันปัญหาการใช้งาน

บาร์โค้ดไม่ถูกต้องและปัญหาเลขหมายบาร์โค้ด
ซ�้าซ้อนในอนาคต
3. ได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้งานระบบ
e-Catalogue เพื่อบันทึกข้อมูลสินค้า ซึ่งระบบ
e-Catalogue เป็นระบบฐานข้อมูลกลางของ
สินค้าทีบ่ คุ คลทัว่ ไป ห้างสรรพสินค้า หรือ เว็บไซต์
ที่ต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าสามารถเข้ามาดู
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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¶èÒÂÀÒ¾ÊÔ¹¤éÒàªÔ§¾Ò³ÔªÂì 1
ÃÒÂ¡ÒÃ

¶èÒÂÀÒ¾ÊÔ¹¤éÒàªÔ§¾Ò³ÔªÂì 3
ÃÒÂ¡ÒÃ

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
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