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34th Global GS1 
Healthcare Conference
Centara Grand at CentralWorld Bangkok 
30 October - 1 November 2018

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   E-mail: jirapornc@gs1thailand.org

Ms.Kornkamon      Tel. +662-345-1195   E-mail: 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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เพ่ิงจบกนัไปไม่นานส�าหรับงานประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 
2561 ของสถาบนัรหสัสากล GS1 Thailand ซึ่งในปีนีถื้อเป็นปี 
ท่ีพิเศษมาก เน่ืองจากเป็นปีครบรอบ 3 ทศวรรษของสถาบันฯ  
ภายใต้แนวคิด “30 ปีบาร์โค้ดก้าวไกล… Advancing to the 
digital era” เราได้คดัสรรเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการใน 
ยคุดิจิทลั จากเหลา่วิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ ท่ีมาแนะน�าและแบง่ปัน
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ทา่นสมาชิกและผู้ ร่วมงานทกุทา่น 

นอกจากนีส้ถาบันฯ ยังได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
กบั Trade Van Information Services บริษัทผู้ ให้บริการคลาวด์  
เครือข่ายศุลกากร และอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวัน และ CAT  
Telecom ผู้ให้บริการดจิิทลัและโทรคมนาคมชัน้น�าของประเทศไทย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบ Blockchain เ ช่ือมโยงสินค้าไทย 
เข้าสู่ระบบ e-Commerce ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถ 
ค้าขายสินค้าได้ทัว่โลก ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวส�าคญัในการยกระดบั
สนิค้าไทยให้ก้าวไกลสูส่ากล

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 30 ปีของสถาบนัฯ นัน้ ผมขอเป็น
ตัวแทนกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีให้เราเป็นส่วนหนึ่งใน 
การพฒันาธรุกิจของทา่นสมาชิก เราจะเดนิหน้าปรับปรุง และพฒันา
มาตรฐานสากล เพ่ือช่วยให้ธุรกิจของท่านได้ด�าเนินไปอย่างมัน่คง 
ปลอดภยั และยัง่ยืน โดยในฉบบันีย้งัคงอดัแนน่เนือ้หาสาระพร้อม
ทัง้คดัสรรข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ธรุกิจของทา่นตอ่ไป  

GS1 Thailand had successfully to held the Annual  
Meeting 2018 for celebrating 30th anniversary with the  
theme “30 Years Advancing to the Digital Era”. Attendants 
were enjoying in this theme from the excellent speeches of  
expert speakers to introduce and share knowledge and 
experiences.

Not only the exciting contents, but also the Memorandum 
of Understanding (MoU) was signed with Trade Van 
Information Services, Asia Pacific leading cloud services 
company including customs clearance networks and  
electronics from Taiwan and CAT Telecom, Thailand’s leading 
digital and telecommunications services provider to implement 
the blockchain system to help Thailand’s entrepreneurs to 
trade their products to the overseas markets. 

On the occasion of the 30th anniversary of GS1 Thailand, 
I, as a representative of its organization, would like to 
thank all members that support us. We will keep improving 
and developing GS1 standards industries safety and 
sustainability.  
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3 Editor Edit 4.indd   3 10/9/2561 BE   3:49 PM



Thailand Newsletter GS1 Global News

GS1 Thailand  October – December  20184

   ท วา โ ย  Food Magazine (Australia)
   ปลโ ย  ร หลัก ร

   รย รย โ ย  Kornkamon Poksapmongkol / กรก ล รั ย ล

นับถอยหลังสู ่กฎหมายการใช้ฉลากแสดงที่มา
ของถิ่นก�าเนิดสินค้าอาหารแบบใหม่ (Country 
of Origin Labelling: CoOL) ซึ่งทางผู้ผลิตสินค้า
อาหารได้แสดงความร่วมมือต่อการใช้กฎหมายนี้
เป็นอย่างดี และ GS1 ออสเตรเลียได้ท�างานกับ 
ผูค้้าปลกีอย่างใกล้ชดิเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าผูป้ระกอบการ 
มีการเตรียมพร้อม

ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป ทกุบรษิทั
ในออสเตรเลียที่ขายสินค้าอาหารเป็นหลักทั้งใน
ร้านค้าปลีกและทางออนไลน์ต้องเปลี่ยนฉลาก
สินค้าให้เป็นไปตามข้อก�าหนด CoOL

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ฉลากของสินค้า
อาหารท่ีปลูก ผลิต และกระท�าในออสเตรเลีย 
จะต ้องใส ่ เครื่องหมายสัญลักษณ์จิงโจ ้ของ
ออสเตรเลียที่เราคุ้นเคย พร้อมทั้งแท่งบาร์และ 
ข ้อความประกอบ ซึ่ งจะแสดงสัดส ่วนของ 
ส่วนประกอบจากออสเตรเลียที่มีในผลิตภัณฑ์ 
ส่วนสินค้าที่ไม่ได้มีอาหารเป็นส่วนประกอบหลัก
จะใช้เพยีงแค่ข้อความแสดงถงึแหล่งก�าเนดิสนิค้า
บนฉลากเท่านั้น

ฉลากชนิดใหม ่ น้ีจะเอื้ ออ�านวยข ้อมูลด ้าน 
แหล่งก�าเนดิสนิค้าให้ชดัเจนและมคีวามหมายมากขึน้ 
ให้แก่ผูบ้รโิภค ดงันัน้ผูบ้รโิภคจะสามารถเลอืกสนิค้า 
อาหารจากข้อมูลได้มากขึ้น

Thailand Newsletter GS1 Global News

The countdown is on for food producers to 
show they are compliant with the Country 
of Origin Labelling (CoOL) legislation. GS1  
Australia is working closely with retailers to 
make sure their food suppliers are ready.

All companies who sell food priority products 
in Australian retail stores and online sites have 
until 1 July 2018 to change their labels to 
comply with the CoOL requirements.

Under the changes, labels for priority food 
products grown, produced or made in  
Australia will have to carry the familiar Australian 
Made kangaroo symbol and bar chart with  
accompanying text, that shows the proportion 
of Australian ingredients in the product.  
Non-priority foods only require a text statement 
of origin on their labels.
The new labels will provide Australian  
consumers with clearer and more meaningful 
country of origin information, so they can 
make more informed choices about the food 
they buy.

GS1 ออสเตรเลยีร่วมมอืกบัผูค้้าปลกี
เตรยีมพร้อมใช้ฉลาก CoOL 

GS1 Australia
retailers collaborate 
to get suppliers ready for CoOL
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John Hearn หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและบริการเนื้อหา
ดิจิทัลของ GS1 ออสเตรเลีย กล่าวว่า “ความ 
ร่วมมอืกบัผูค้้าปลกีโดยการส่งเสรมิให้มกีารแบ่งปัน 
ข้อมูลกับผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลด้านแหล่งก�าเนิด
สินค้าอาหารท่ีมีความชัดเจนมากขึ้น และยัง
สนับสนุนผู้ประกอบการอาหารด้วยโซลูชั่นต่างๆ 
เพื่ออัพโหลดและแชร์ข้อมูล CoOLกับผู้ค้าปลีก 
ที่ใช้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content 
Services) ของเรา”

บรกิารดจิทิลัคอนเทนต์ของ GS1 ออสเตรเลยีได้ให้
บรกิารโซลชูัน่ง่ายๆ กับซพัพลายเออร์ เพือ่ให้ข้อมลู 
CoOL แก่ซัพพลายเออร์ของพวกเขา

ทีมงานบริการเนื้อหาและดิจิทัลคอนเทนต์ของ 
GS1 ออสเตรเลียได้เพิ่มช่องข้อมูล CoOL ลงใน
ฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ (National Product 
Catalogue: NPC) ซึ่งเป็นบริการด้านโซลูชั่นการ
เชื่อมข้อมูลที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลมาตรฐานที่ใช้ในซัพพลายเชนกับคู่ค้าของ 
ตนได้ ซึง่หมายความว่าซพัพลายเออร์ทีป่ระกอบการ 
ด้านอาหารสามารถป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ CoOL 
ในฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติและส่งต่อข้อมูลนี้ไป
ยังร้านค้าปลีกได้จากที่เดียว

“Our collaboration with the retailers supports 
the shared vision of providing consumers 
with clearer information about the origins 
of their food. It also provides food suppliers  
with solutions to upload and share their CoOL 
attribute data with retailers who use our digital 
services,” said John Hearn, GS1 Australia’s 
head of data and digital content services.

GS1 Australia’s suite of digital content services 
provides an easy solution for suppliers to 
provide their CoOL information to retailers.

The Data and Digital Content Services team 
at GS1 Australia have added the CoOL data 
fields to the National Product Catalogue (NPC) 
– GS1 Australia’s synchronisation solution that 
helps businesses exchange standardised 
supply chain information with their trading 
partners. This means that food suppliers can 
enter CoOL attribute product data in the NPC 
and forward this information to retailers from 
a single location.

วารสารสถาบันรหัสสากล

4-6 Global News Edit 2.indd   5 10/1/2561 BE   3:49 PM



Thailand Newsletter GS1 Global News

GS1 Thailand  October – December  20186

Thailand Newsletter GS1 Global News

“Smart Media, our complete digital marketing solution 
for sharing digital content and photography with 
retailers and online marketplaces, also supports 
the Country of Origin Labelling data requirements 
of all major retailers,” added Hearn.

To further assist suppliers and their trading partners, 
the GS1 Barcode Check Verification Report has also 
been updated to include CoOL legislation images 
as they appear on the finished product.

GS1 Australia’s support so far has assisted the 
enablement of many food suppliers to be ready 
for 1 July 2018. An increasing number of suppliers 
are now populating CoOL attributes in the National 
Product Catalogue with many more suppliers in the 
pipeline to complete the legislative requirements.

“It is great to see that many food suppliers are 
populating the CoOL fields in the National Product 
Catalogue and we encourage all of them to start 
uploading content, so they are ready and compliant 
with the CoOL legislation,” Mr Hearn commented.

This col laborat ive success story further  
demonstrates GS1 Australia’s commitment to 
the continued exchange of quality data between  
trading partners  

Hearn ได้กล่าวอีกว่า “Smart Media เป็นโซลูชั่นด้าน 
การตลาดดิจิทัลฉบับสมบูรณ์ของเรา ส�าหรับแบ่งปัน 
เนื้อหาดิจิทัลและรูปภาพกับผู ้ค ้าปลีกและตลาด
ออนไลน์ อีกทั้งยังสนับสนุนข้อก�าหนดของฉลากแสดง
ทีม่าของถ่ินก�าเนดิสนิค้าของผูค้้าปลกีรายใหญ่ทัง้หมด”

เพื่อช่วยเหลือซัพพลายเออร์และคู ่ค้า รายงานการ 
ตรวจสอบคณุภาพบาร์โค้ด GS1 ได้มกีารอพัเดทโดยเพิม่ 
รูปภาพฉลาก CoOL ที่กฎหมายก�าหนด ตามที่ปรากฏ
บนผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป

การสนับสนุนของ GS1 ออสเตรเลียในตอนนี้ได้ช่วยให้
ผูจ้ดัจ�าหน่ายอาหารหลายรายพร้อมส�าหรบักฎข้อบงัคบั
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ขณะนี้ซัพพลายเออร์ที่
มีจ�านวนเพิ่มขึ้นก�าลังเพิ่มข้อมูล CoOL ในฐานข้อมูล 
สินค้าแห่งชาติร ่วมกับซัพพลายเออร์อีกหลายราย 
เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายก�าหนด

“นับเป็นเรื่องดีที่เห็นว่าซัพพลายเออร์ที่ประกอบการ
ด้านอาหารจ�านวนมากก�าลังเติมข้อมูลช่อง CoOL ใน 
ฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติและเราสนับสนุนให้ทุกคน 
เริ่มต้นอัพโหลดเนื้อหา ดังนั้นพวกเขาจึงมีความพร้อม
และปฏบิตัติามกฎหมาย CoOL” Hearn ได้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม

เรือ่งราวความส�าเรจ็จากความร่วมมือน้ีแสดงให้เห็นถงึ
ความมุ่งมั่นของ GS1 ออสเตรเลียต่อการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่มีคุณภาพระหว่างคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง  
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2D Barcode Verif ication
GS1 DataMatrix
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There are two different 2D symbologies in GS1 standards, GS1 
DataMatrix and GS1 QR Code. 2D verification requires verifying 
the entire symbol preciously, rather than just take a sample, not 
like linear barcode. 2D barcode verification, requires meeting ISO/
IEC 15415:2011standards or ISO/IEC TR 29158:2011. To adopt 
suitable standards for the verification service, it was depended 
by printing materials. 

GS1 Thailand is launching GS1 DataMatrix verification service for 
checking the barcode symbol printing methods that complies with 
specifications to keep the best chance of scanning every time.

2D barcode verification and its standards
Some GS1 Member Organizations (MOs) provide 2D barcode 
verification services. The service of GS1 Thailand is following 
by “ISO/IEC 15415:2011 Information technology - Automatic  
identification and data capture techniques - Bar code symbol  
print quality test specification - Two-dimensional symbols”, and 
“GS1 General Specification”. 

The first phrase of providing 2D barcode verification service will 
be verifying GS1 DataMatrix. The spec of its symbol is on “ISO/
IEC 16022:2006 Information technology - Automatic identification 
and data capture techniques - Data Matrix bar code symbology 
specification”.

บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 แบบ 2 มิติ มีสองแบบคือ GS1 DataMatrix 
และ GS1 QR Code  การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดแบบ 2 มิติ 
จะต้องท�าการตรวจสอบสญัลกัษณ์ทัง้หมดอยา่งละเอียดถ่ีถ้วน มากกวา่
เพียงแคท่�าการเก็บตวัอย่าง ไม่เหมือนกบัการตรวจบาร์โค้ดแบบ 1 มิต ิ
การตรวจสอบคณุภาพบาร์โค้ดแบบ 2 มิต ิใช้มาตรฐาน ISO / IEC 15415 : 
ปี 2011 หรือมาตรฐาน ISO / IEC 29158 TR : 2011 ซึง่เป็นมาตรฐาน 
ท่ีเหมาะส�าหรับการบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดโดยจะตรวจ
ประเมินในเร่ืองของวสัดกุารพิมพ์ 

สถาบนัรหสัสากล หรือ GS1 Thailand ได้ให้บริการตรวจสอบคณุภาพ
บาร์โค้ด GS1 DataMatrix เพ่ือตรวจสอบวิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ 
บาร์โค้ดซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดเพ่ือให้ได้ผลท่ีดีท่ีสดุในทกุครัง้ท่ีท�าการ
สแกนบาร์โค้ด

มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 2 มิติ
องค์กรสมาชิก GS1 ในบางประเทศมีการให้บริการตรวจสอบคณุภาพ
บาร์โค้ดแบบ 2 มิต ิซึง่การให้บริการของ GS1 Thailand จะด�าเนินการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 15415: เทคโนโลยีสารสนเทศ - วิธีการระบ ุ
บ่งชีแ้ละการจดัเก็บข้อมลูอตัโนมตัิ - ข้อก�าหนดการทดสอบคณุภาพ 
การพิมพ์สญัลกัษณ์บาร์โค้ด – สญัลกัษณ์สองมิติ และข้อก�าหนดของ 
GS1 (GS1 General Specification)

ในระยะเร่ิมแรกของการให้บริการตรวจสอบคณุภาพบาร์โค้ดแบบ 2 มิต ิ
จะให้บริการตรวจสอบ GS1 DataMatrix  ซึง่จะเป็นไปตามมาตรฐาน  
“ISO/IEC 16022:2006: เทคโนโลยีสารสนเทศ – วธีิการระบบุง่ชีแ้ละการ
จดัเก็บข้อมลูอตัโนมตั ิ– ข้อก�าหนดสญัลกัษณ์บาร์โค้ด Data Matrix ”
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Not only GS1 DataMatrix, ISO/IEC 16022:2006 defines the  
requirements for the symbology of general Data Matrix. It specifies  
the Data Matrix symbology characteristics, data character  
encodation, symbol formats, dimensions and print quality  
requirements, error correction rules, decoding algorithm, and 
user-selectable application parameters. 

GS1 2D barcode verification report
The parameters of GS1 2D barcode verification report are  
following by ISO/IEC 15415:2011, but it has GS1 parameters,  
including symbol structure, matrix size, x-dimension / cell size, data 
structure, validity of GS1 company prefix and human readable. 
GS1 parameters are focusing the uses in supply chain. Especially 
GS1 company prefix and human readable, these parameters will 
be checking if the symbol contains not only correct data when it 
is encoded, but also check if the data inside of the symbol has 
the legit GS1 company prefix.

ไม่เพียงเฉพาะ GS1 DataMatrix ISO / IEC 16022 : 2006 ยงัระบ ุ
ข้อก�าหนดส�าหรับสัญลักษณ์ทั่วไปของ Data Matrix โดยจะระบุ
คุณลักษณะของสัญลักษณ์ การเข้ารหัสข้อมูล รูปแบบสัญลักษณ์ 
ขนาดและคณุภาพการพิมพ์ การแก้ไขข้อผิดพลาด การถอดรหสั และ
พารามิเตอร์หรือตวัแปรการประยกุต์ใช้ของผู้ใช้งานท่ีสามารถเลือกได้

ใบรายงานผลการตรวจสอบคณุภาพบาร์โค้ดแบบ 2 มิติ
ของ GS1 
พารามิเตอร์ของใบรายงานผลการตรวจสอบคณุภาพบาร์โค้ดแบบ 2 มิติ
ของ GS1 ยดึตามมาตรฐาน  ISO/IEC 15415:2011 ร่วมกบัพารามิเตอร์
ของ GS1 ซึ่งท�าการตรวจประเมินในเร่ืองโครงสร้างสญัลกัษณ์ ขนาด 
บาร์โค้ด ขนาดของเซลล์ และ X-dimension โครงสร้างข้อมลู หมายเลข
น�าหน้าบริษัท GS1 (GS1 Company Prefix) และตวัเลขหรือตวัอกัษร 
ใต้แทง่บาร์ (Human Readable) GS1 พารามิเตอร์ให้ความส�าคญักบั 
การใช้งานในซพัพลายเชน โดยเฉพาะอยา่งย่ิง หมายเลขน�าหน้าบริษัท 
GS1 และ ตวัเลขหรือตวัอกัษรใต้แท่งบาร์ พารามิเตอร์เหล่านีจ้ะถูก 
ตรวจสอบไม่เพียงแค่สัญลักษณ์ท่ีบรรจุข้อมูลถูกต้องเ ม่ือมีการ 
เข้ารหัสเท่านัน้แต่ยังตรวจสอบข้อมูลภายในสญัลกัษณ์ท่ีมีหมายเลข 
น�าหน้าบริษัท GS1 ท่ีถกูต้องตามสทิธ์ิด้วย

Thailand Newsletter GS1 Standard
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For ISO/IEC 15415:2011, it has several parameters, but the majors 
are symbol contrast, axial non-uniformity, grid non-uniformity, 
modulation, fixed pattern damage, unused error correction and 
print growth. The differences between GS1 and ISO/IEC are ISO/
IEC is focusing on symbol printing quality. 
                                 
Symbol contrast is the difference in reflectance between the 
light and dark criteria of a symbol. The ink, the print head or the  
substrate will effect this parameter. 

Axial non-uniformity and grid non-uniformity are the deviation of 
the symbol. It will be effected by the printer and printing process 
such as printing speed or the variations in distance between the 
print head and substrate.

Modulation and symbol contrast are similar. Modulation is the  
difference in reflectance of the light and dark elements/cells of 
a symbol. 

Fixed pattern damage is checking the quality of the finder pattern, 
also known as L sides, or clock pattern. The causes are various. 

Unused error correction is showing the percentage of the damage  
of the symbol. 2D barcodes have the various tolerance for  
accepting the damage. If the damage is under the criteria, the 
symbol still can be decoded. Print growth or loss is indicating the 
symbol contains the weight of the ink.

Conclusion
2D barcode is using widely today. Hence, GS1 Thailand provides 
2D barcode verification service to assist the industries to make 
sure the symbol remains the great quality to let each character 
in supply chain to encode and decode the data inside of 2D 
barcodes correctly.  

ส�าหรับ มาตรฐาน ISO/IEC 15415:2011 มีพารามิเตอร์ท่ีหลากหลาย 
โดยมีพารามิเตอร์หลกั คือ symbol contrast, axial non-uniformity,  
grid non-uniformity, modulation, fixed pattern damage, unused 
error correction และ print growth ความแตกตา่งระหวา่ง GS1 และ 
ISO/IEC คือ ISO/IEC ให้ความสนใจในเร่ืองคุณภาพการพิมพ์ของ
สญัลกัษณ์บาร์โค้ด

Symbol contrast เป็นความแตกตา่งของเกณฑ์การสะท้อนแสงระหวา่ง
สีอ่อนและเข้มของสญัลกัษณ์ หมึก หัวพิมพ์ หรือพืน้ผิวจะส่งผลถึง
พารามิเตอร์นี ้

Axial non-uniformity และ Grid non-uniformity เป็นความคลาดเคลือ่น 
ของสญัลกัษณ์ ซึง่อาจเป็นผลกระทบมาจากเคร่ืองพิมพ์ และกระบวน 
การพิมพ์ เชน่ ความเร็วในการพิมพ์ หรือ ความแปรปรวนในระยะระหวา่ง
หวัพิมพ์และพืน้ผิว

Modulation และ Symbol contrast มีความคล้ายคลงึกนั Modulation 
เป็นความแตกต่างของการสะท้อนแสงของสีอ่อนและสีเข้มของ 
สว่นประกอบหรือเซลล์ในสญัลกัษณ์

Fixed pattern damage เป็นการตรวจสอบคณุภาพของ finder pattern  
ซึง่เป็นสว่นด้านตวัแอล (L Side) หรือ Clock pattern โดยสาเหตมีุความ
หลากหลาย

Unused error correction จะแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 
ของสญัลกัษณ์ บาร์โค้ด 2 มิติจะมีความทนทานในการยอมรับความ 
เสียหายท่ีเกิดขึน้ได้ ถ้าความเสียหายไม่เกินเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
สญัลกัษณ์ยงัคงสามารถถอดรหสัได้ Print growth หรือ loss ชีใ้ห้เหน็ถงึ 
น�า้หนกัของหมกึบนสญัลกัษณ์

สรปุ
บาร์โค้ด 2 มิตกิ�าลงัมีการใช้งานกนัอยา่งแพร่หลาย ดงันัน้ GS1 Thailand 
จงึได้มีบริการการตรวจสอบคณุภาพบาร์โค้ดแบบ 2 มิตขิึน้เพ่ือชว่ยเหลอื
อตุสาหกรรม เพ่ือท�าให้มัน่ใจได้ว่าสญัลกัษณ์บาร์โค้ดยงัคงมีคณุภาพ 
ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให้สัญลักษณ์แต่ละตัวในซัพพลายเชนสามารถเข้ารหัส 
และถอดรหสัข้อมลูภายในบาร์โค้ด 2 มิตไิด้อยา่งถกูต้อง  
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   ท วา โ ย  Pimporn Lakpech and Jiraporn Chalermjirarat
                                      พิมพ์พร หลักเพ็ชร์ และ จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

เมื่อวันที่ 2  สิงหาคมที่ผ่านมา สถาบันรหัสสากล 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเท ไทย หรือ GS1 
Thailand ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าป  
2 1 ภายใต้หัวข้อ “ 0 ป บาร์โค้ดก้าวไกล  
Advancing to the Digital ra” โดยในปนี้ 
สถาบัน  ถือโอกาสฉลองครบรอบ 0 ป ตอกย�้า
การเป ็นสถาบันหนึ่งเดียวในประเท ไทยที ่
ให้บริการออกรหัสสากล หรือ บาร์โค้ด ที่ช่วย
ผลกัดนัและพั นาผูป้ระกอบการไทยให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ณ  
ห้องภิรัช อลล์ 1 ชั้น 2 ภิรัชคอนเวนชั่นเซนเตอร์ 

ูนย์นิทรร การและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพ

ส าบั ร สัสากล
ฉลอ   ป ั า ปร ชมใ ่
“  ป บาร์โค้ดก้าวไกล  o   
พร้อมจบัมอื C  o   และ ไต้หวนั ดนัสนิค้าไทย
เข้าระบบ Co  ส่งขายทัว่โลก

โดยในช่วงแรกเป็นการรายงานผลการด�าเนนิการ
ประจ�าป 2 0 และแผนการด�าเนินงานประจ�าป 
2 2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี  
ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเท ไทย (ส.อ.ท.) 
เป็นประธานกล่าวเปดงาน นอกจากนี้ยังมีการ 
ลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันรหัสสากล 
กบั Trade-Van Information Services และ CAT 
Telecom เพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู ่ระบบ 
e-Commerce และในชว่งบา่ยเรายังไดร้ับเกยีรติ 
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุ ิหลายท่านมาให้ข้อมูล 
ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการน�าเทคโนโลยี 
เข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อตอบรับกับ
กระแสสังคมที่เปลี่ยนไปในยุคเ รษฐกิจดิจิทัล
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ความรวมมอร วางส าบนร สสากล กบ   
S  แล   
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห ่งประเท ไทย หรือ  GS1 Thai land ได ้ลงนามความ 
ร ่วมมือกับ Trade-Van Informat ion Serv ices ผู ้ ให ้บริการด ้านพิธี ุลกากรของไต ้หวันและ 
CAT Telecom ผู ้ให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคมชั้นน�าของประเท ไทย เพื่อร ่วมกัน ึกษา พั นา
และต่อยอดระบบ eDocument ที่ใช้ในการค้าระหว่างประเท ไทย และไต้หวัน ผ่านระบบ Blockchain  
เชื่อมโยง สินค้าไทยเข้าสู ่ระบบ e-Commerce ช ่วยให้ผู ้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้ทั่วโลก  
ถือเป็นมิติใหม่ทางการค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก GS1 Thailand และสนับสนุนนโยบาย Industry  
Transformation ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเท ไทย โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเท ไทย และ นายถงเจิ้นหยวน (Mr. Tung Chen- uan) ผู้แทนของส�านักงานเ รษฐกิจและวั นธรรม
ไทเปประจ�าประเท ไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

ต่อมา Ms.Alicia Say ที่ปรึกษาบริษัท Trade-Van Information Services ได้บรรยายเรื่อง “Cross-border  
collaboration between Thailand and Taiwan” เพื่อแนะน�าบริการด้าน e-Service และ Blockchain ในไต้หวัน 
โดยเฉพาะโครงการ Customs Big Data Analytics ที่เชื่อมโยงมายังความร่วมมือกับทางสถาบัน  ในครั้งนี้ด้วย 
จากนั้น เจ้าหน้าที่สถาบันรหัสสากล ฝ่าย IT ฝ่าย Marketing  Training และฝ่ายสมาชิก ก็ได้มาเล่าถึง 
สิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ ที่น่าสนใจส�าหรับสมาชิก 
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ส�าหรบังานในช่วงบ่าย สถาบนั  ได้รบัเกยีรตจิาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุ ิมากมาย มาร่วมแบ่งปัน
ความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจให้แก่ท่านสมาชิก

GS1 บาร์โค้ดกบ รองราวแ ง
ความสา รจ  จออจ ริย  
ยก ุก ้างมา ว้ ้อง
คุณผรินทร์ สง ์ประชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
นาสเกต รีเทล จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้พั นาช่องทาง 
การซื้อสินค้าแนวใหม่สัญชาติไทย ที่น�าเสนอการ
ซื้อสินค้าและบริการผ่านจออัจฉริยะที่ติดตั้งไว้
บริเวณท่ีพัก โดยผู้ใช้งานสามารถสแกนบาร์โค้ด
ของสนิค้าท่ีต้องการซือ้ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์บาร์โค้ด
แบบ AN-1  ตามระบบมาตรฐานสากล GS1 
ที่บรรจุเลขหมายประจ�าตัวสินค้าสากล (Global 
Trade Item Number: GTIN) 1  หลักเอาไว้ เพื่อ
สัง่ซือ้สนิค้าน้ันๆ ผ่านจออจัฉรยิะดงักล่าว จากนัน้ 
Nasket จะเป็นผู้จัดหาสินค้ามาส่งถึงบ้าน โดย 
Nasket ยังคิดรูปแบบการบริการที่ตอบโจทย์
ไล สไตล์ของคนเมืองที่ไม่ค่อยมีคนอยู่บ้าน 
รอรับสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ในคอนโดมิเนียม 
ด้วยบริการล็อคเกอร์รับสินค้าที่อยู่ใต้ตึกที่ผู ้ส่ง
และผู้รับสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 
นอกจากนี้ จออัจฉริยะดังกล่าวยังมี ังก์ชั่นอื่นๆ 
อีก เช่น ตามช่าง เรียกแม่บ้าน สั่งอาหาร ขอรับ 
ค�าปรึกษาจากหมอพยาบาล หรือแม้แต่จองคิว
หมอนวดแผนไทยได้อีกด้วย ซึ่งบริการรูปแบบ
ใหม่ของ Nasket นี้ ถือเป็นธุรกิจยุคใหม่ที่ประสบ
ความส�าเร็จจากการเชื่อมโยงการใช้บาร์โค้ดตาม
ระบบมาตรฐานสากล GS1 อย่างแท้จริง

    
ในช่วงทีส่อง เป็นการบรรยายพเิ ษ ภายใต้หวัข้อ 
“Advancing to The Digital ra” สถาบัน  
ได้รับเกียรติจาก คุณกิตตินนท์ อุ้ยวง ์ไพ าล  
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดออนไลน์ บรษิทั ทเวนตีโ้ ร์ 

ช ้อปป ง จ�ากัด ที่ได ้รวบรวมเอาเทคโนโลย ี
ยุคดิจิทัลท่ีน ่าสนใจมากมายมาเล่าสู ่กัน ัง 
ภายใต้หัวข้อ “Global e-Commerce 2018  
2 Shopping” ซึ่งได้กล่าวถึง 8 เทคโนโลยีส�าคัญ
ที่จะถูกน�ามาผสมผสานกันและมีอิทธิพลต่อยุค 
2020 ได้แก่ Robots, Internet of Things (IoT), 
Augmenter reality (AR), Virtual reality (VR), 
Blockchain, Artificial intelligence (AI), D 
printing, และ Drones ซึ่งตัวอย่างเทคโนโลยี AI 
ตัวหน่ึงคือ Google’s AI Assistant หรือผู้ช่วย 
ส่วนตัวในสมาร์ทโ น ที่สามารถตอบรับ หรือ
โต้ตอบโทร พัท์และมกีารเจรจาต่อรองได้เสมอืน
คนจริงๆ ซึ่งเริ่มมีใช้กันบ้างแล้วในบางประเท  
โดยคาดการณ์ว่าเทคโนโลยดีงักล่าวจะมบีทบาท
อย่างสูงต่อธุรกิจ Call Center ในอนาคตอันใกล้

จากนั้น คุณวรท รัฐประเสริฐ ผู้อ�านวยการ SM  
Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ให้เกียรติมาเล่าเรื่องการบริการ
ทางการเงินรูปแบบต่างๆ  ผ่านหัวข้อ “นวัตกรรม
บริการทางการเงิน ในยุคสังคมไร ้ เงินสด”  
ซึ่งได้เปรียบเทียบไล สไตล์ในอดีตกับปัจจุบัน 
ให้ผู ้ ังได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่มุ ่ง 
ไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างไม่ทันตั้งตัว รวมไปถึงการ
ช�าระค่าสนิค้าและบรกิารผ่านระบบดจิทิลัท่ีสงูขึน้
มากในปัจจุบัน ทั้งนี้ SCB จึงริเริ่มบริการที่ชื่อว่า  

“แม่มณี” เพื่อใช้ช�าระสินค้าและบรกิารผ่านทาง
สมาร์ทโ น ด้วยการสแกน R Code ซึง่มีท้ังแบบ  
Dynamic R ท่ีให้ผู้จ่ายก�าหนดจ�านวนเงินเอง 
กับแบบ Static R ที่ผู้รับก�าหนดจ�านวนเงินไว้
อยู่แล้ว ซึ่งบริการดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดี
มากทั้งจากผู้บริโภคในประเท และนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ นับเป็นการบริการที่เข้าถึงคนทุกกลุ่ม
และตรงกับความต้องการของคนในยุคสังคม 
ไร้เงินสดได้เป็นอย่างดี ซึ่งอนาคตก็มีแผนจะ 
เชื่อมโยงระบบ R Code นี้กับประเท ต่างๆ  
ในแถบภูมิภาคเอเชียอาคเนย์อีกด้วย
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นอกจากน้ี ทางสถาบัน  ยังได้รับเกียรติจาก 
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร ์  ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมเ รษฐกิจดิจิทัล (D PA) ที่
ได้มาเล่าถึงยุทธ าสตร์ของ D PA ที่จะช่วย
เตรียมพร้อมให้ประชาชนชาวไทยก้าวสู่การเป็น
พลเมืองดิจิทัล และผลักดันให้ประเท ไทยเป็น
สงัคมดจิทิลัอย่างเตม็ตวั ในหวัข้อ “The Power of 
Innovation for better cosystem” ยุทธ าสตร์
ประกอบด้วย การสร้าง ักยภาพก�าลังคนด้าน
ดิจิทัลเดิมและใหม่ การปฏิรูประบบเ รษฐกิจ
สู ่ดิจิทัลประเท ไทย การเสริมสร้าง ักยภาพ
ชุมชนดิจิทัลแห่งอนาคต และการสร้างระบบ
นเิว นวตักรรมดจิทิลั ซึง่ D PA ยังมแีหล่งเงนิทนุ 

ในโครงการ D PA unds ที่ช ่วยสนับสนุน 
ทุกรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิทัล ไม่ว่าทั้งการ
จัดตั้งธุรกิจใหม่ การพั นาทักษะ หรือการวิจัย
พั นานวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดู
รายละเอียดทุนประเภทต่างๆ ได้ที่ www.depa.
or.th th funds 
     
ในช่วงสุดท้ายของการประชุมใหญ่  เป็นการ 
จับฉลากรางวัลพิเ ษ ฉลองครบรอบ 0 ป  
สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand โดยมีท่าน 
สมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัล Gift 
Voucher มูลค่า 2,000 บาท จ�านวน  รางวัล 
ได้แก่ คณุพชัรนิทร์ รูเ้กณฑ์ (บรษิทั ไทย โนง เม่า 

ูด้ จ�ากดั) คุณสุริยา ชุม่คมุสนิ (บรษิทั ดอยค�า 
ผลิตภัณฑ ์อาหาร จ� ากัด )  คุณพรวรินทร ์  
ชยัภวูเวโรจน์ (บรษัิท พลบิพลาย จ�ากดั) คุณสทิธิ 
ทาทอง (บริษัท เต็ม ูด เซอร์วิส จ�ากัด) และคุณ
นพรัตน์ เสียงเกษม (บริษัท บูรพาโอสถ จ�ากัด) 
รางวัลค่าบ�ารุงสมาชิกสถาบันรหัสสากล 1 ป 
จ�านวน  รางวัล ได้แก่ บริษัท ไดมอนด์ เ รช 
โกลบอล (ประเท ไทย) จ�ากัด บริษัท วรา ู้ด
แอนด์ดริง จ�ากัด บริษัท ท็อปเปอร์อินดัสเตรียล 
จ�ากัด บริษัท พลัส แวลู เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด 
และบริษัท ไทย นิวทริชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด และ
ส�าหรับรางวัลใหญ่ประจ�าปนี้ คือรางวัลค่าบ�ารุง
สมาชกิสถาบนัรหัสสากล ร ี  ป จ�านวน 2 รางวลั  
รวมมลูค่ากว่า 120,000 บาท ได้แก่ สหกรณ์ โคนม
วารชิภมู ิจ�ากดั และ บรษิทั ซ ีแวล ูจ�ากดั (มหาชน) 
ซึ่งทางสถาบัน  ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ 
ผู ้ โ ชคดีที่ ได ้ รั บรางวัลในป นี้ ทุ กท ่ านและ 
ทุกบริษัทมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ทั้งหมดนี้ เป ็นเนื้อหาและประเด็นส�าคัญใน
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าป  2 1 ของ
สถาบันรหัสสากล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน ์ต ่อสมาชิกในการเตรียมพร ้อมสู ่ 
ยุคดิจิทัล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
เจ้าหน้าที่สถาบัน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้
รบัการสนบัสนนุจากสมาชกิทกุท่านในการเข้าร่วม
กจิกรรมต่างๆ ของทางสถาบนั  ในโอกาสต่อไป  
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     ปล ละ รย รย โ ย  รำ ร ล ร รั น

   ท วา โ ย  Jeferson Tavares, Bionnovation (GS1 Healthcare Reference Book 2017-2018)

บริษัท Bionnovation Biomedical มีส�านกังานใหญ่อยูท่ี่เมือง Bauru 
ประเทศบราซิล เป็นบริษัทสญัชาติบราซิลท่ีเช่ียวชาญด้านทนัตกรรม
รากเทียมและวสัดทุางการแพทย์ส�าหรับตลาดทนัตกรรมและทางการ
แพทย์ บริษัทส่งผลิตภัณ ์ท่ีเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด 
ท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ของตลาดตนเอง 
ไปยงัผู้จดัจ�าหนา่ยทัว่โลก ในการขยายธรุกิจไปยงัประเทศสหรัฐฯ และ
ตลาดตา่งประเทศท่ีส�าคญัอ่ืน  

Bionnovation ต้องการปรับปรุงการกระจายสินค้าและต้องป ิบตัิ
ตามก หมายท่ีว่าด้วยรหัสบ่งชีอ้ัตลักษณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ 
หรือ Uni ue Device Identification (UDI) ขององค์การอาหารและยา 
( DA) แหง่สหรัฐอเมริกา ปัจจบุนับริษัทใช้มาตรฐานสากล GS1 เพ่ือ
บง่ชีร้าก ันเทียมและผลติภณั ์อ่ืน  สง่ผลให้บริษัทประสบความส�าเร็จ
ในการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้าอย่างครบวงจรในสายซพัพลายเชน 
ทั่วโลก ลดความผิดพลาดในการเติมเต็มค�าสั่งซือ้ให้เป็นศูนย์  
การปรับปรุงผลผลติและการจดัการสนิค้าคงคลงั และแสดงให้เห็นถงึ
ความมุง่มัน่ในการสร้างสรรค์นวตักรรมส�าหรับลกูค้า

Bionnovation 
transforms its operations and achieves 
global growth with GS1 standards

Headquartered in Bauru, Brazil, Bionnovation Biomedical is 
a Brazilian company that specialises in dental implants and 
biomaterials for the medical and dental markets. The company 
supplies distributors worldwide with innovative products and 
the latest technologies designed to meet the growing demands 
of their markets. Expanding into the U.S. and other important 
international markets. 

Bionnovation wanted to improve the distribution of its products as 
well as comply with the U.S. Food and Drug Administration’s (FDA) 
Unique Device Identification (UDI) regulation. The company 
now uses GS1 standards to uniquely identify each of its dental 
implants and other products. As a result, Bionnovation has  
achieved end-to-end product traceability throughout its  
global supply chain, reduced order fulfilment errors to zero, 
improved productivity and inventory management, and further 
demonstrated its commitment to innovation for customers.

บริ  Bionnovation ป ิรปการดา นินงานแล บรรลุ ปา มาย
ในการ ติบโต วโลกด้วยมาตรฐานสากล GS1
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Bionnovation was formed with the vision of bringing smiles  
back to people’s faces. As a provider of dental implants and 
biomaterials, Bionnovation works daily to ensure that highquality  
dental health is accessible to everyone. The company’s product 
line is comprised of implants, prosthetic, surgical and  
instrumental components as well as biomaterials, which are 
products that aid with bone regeneration. From the receipt of raw 
materials to the distribution of products to customers, all steps 
in Bionnovation’s production process are executed, verified and 
recorded according to certified procedures based on Good 
Manufacturing Practices. High performance and accelerated 
growth has spurred its predominant market share and impressive  
sales in Brazil and in international markets-with its resellers 
and customers. “To successfully conduct business in global  
markets, we needed greater control over the distribution of 
our products as well as the ability to address the U.S. FDA’s 
UDI regulation,” says Jeferson Tavares, Systems Analyst. “We  
decided to implement GS1 global standards as a necessity of doing 

  
Working with GS1 Brazil, Bionnovation is now identifying each of 
its individual products with a GS1 Global Trade Item Number 

(GTIN® ), batch/lot and expiry date information-all encoded 
in a GS1 DataMatrix barcode. To identify and track cartons 
of products, the company uses GS1 standards. “We can now 
track cartons and even the individual products as they travel 
to distribution sites and, ultimately, to resellers and customers’ 
locations,” say Tavares. “This has allowed us to gain visibility 
into and improvements in logistics operations.” Tavares and 
his team developed a new logistics process that relies on 
GS1 standards and the company’s ERP system to confirm the  
accuracy of orders and subsequent shipments. “Prior to shipping 
an order, our logistics employee pulls up the customer’s purchase 
order in our system,” explains Tavares. “To validate the shipment,  
he scans the GS1 DataMatrix barcode on each product’s  
package. The system then compares the products scanned to 
the products listed on the order. If a product is missing or if a 
product is part of the shipment and should not be, the system 
alerts the manager so that he can take immediate action to  
correct the order before it’s shipped. If the products in the 
shipment match the products listed in the purchase order, the 
system confirms its accuracy.”

สงตอสุขภาพ น ด ป วโลก
Bionnovation ถกูสร้างขึน้ด้วยวสิยัทศัน์ในการน�ารอยยิม้กลบัสูใ่บหน้า
ของผู้คน ในฐานะผู้ให้บริการด้านทนัตกรรมรากเทียมและวสัดชีุวภาพ 
Bionnovation จะท�างานทกุวนัเพ่ือให้แนใ่จวา่สขุภาพ ันท่ีมีคณุภาพ
สูงสามารถเข้าถึงได้ทุกคน สายการผลิตของบริษัทประกอบด้วย
ราก ันเทียม สิง่ใสเ่ทียม เคร่ืองมือผา่ตดั และชิน้สว่นเคร่ืองมือตา่ง  
รวมถึงวสัดทุางชีวภาพซึง่เป็นผลิตภณั ์ท่ีช่วย ื น้ กูระดกู ตัง้แต่จดุ
รับวตัถดุิบไปจนถึงจุดกระจายสินค้าไปยงัลกูค้า ขัน้ตอนทัง้หมดใน
กระบวนการผลติของ Bionnovation จะถกูตรวจสอบและบนัทกึตาม
ขัน้ตอนการรับรองตามมาตรฐาน GMP การเติบโตท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นส่วนแบ่งการตลาดท่ีโดดเด่นและยอดขาย
ท่ีน่าประทบัใจในบราซิลและในตลาดต่างประเทศต่อผู้ ค้าปลีกและ 
ผู้บริโภค “เพ่ือให้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจในตลาดโลก 
เราจ�าเป็นต้องมีการควบคุมการกระจายผลิตภัณ ์ของเราให้ดีขึน้ 
รวมทัง้ความสามารถในการป ิบตัิตามก หมาย UDI ขององค์การ
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา” eferson Tavares นกัวิเคราะห์
ระบบกลา่ว “เราตดัสินใจท่ีจะใช้มาตรฐานสากล GS1 ในฐานะเป็น
สิง่จ�าเป็นในการท�าธรุกิจ”

การจดสงสินค้า แมนยาตรวจสอบ ด้
การท�างานร่วมกบั GS1 ประเทศบราซิล Bionnovation ก�าลงับ่งชี ้
ผลิตภัณ ์แต่ละรายการของตนเองด้วยหมายเลขประจ�าตัวสินค้า
สากล GS1 (GTIN ) ข้อมลู Batch ot และวนัท่ีหมดอาย ุซึง่ข้อมลู
ทัง้หมดนีถ้กูบนัทึกอยู่ในสญัลกัษณ์บาร์โค้ดชนิด GS1 DataMatrix 
บริษัทใช้มาตรฐาน GS1 เพ่ือจดุประสงค์ในการระบแุละติดตามกลอ่ง
บรรจสุินค้า “ขณะนีเ้ราสามารถติดตามกลอ่งสินค้าและแม้แต่สินค้า
แต่ละชิน้ ในขณะท่ีมันเดินทางไปยังศูนย์กระจายสินค้า ผู้ ค้าปลีก 
และผู้บริโภคในท่ีสดุ ซึง่วิธีนีท้�าให้เราสามารถมองเห็นสนิค้าได้ตลอด
ซพัพลายเชนและปรับปรุงการด�าเนินการด้านโลจิสติกส์ได้” Tavares 
กลา่ว ซึง่ตวัเขาและทีมงานได้พฒันากระบวนการโลจิสติกส์แบบใหม่
ท่ีอาศยัมาตรฐานสากล GS1 และระบบ E P ของบริษัท เพ่ือยืนยนั
ความถูกต้องของค�าสัง่ซือ้และการจัดส่งท่ีตามมา “ก่อนท่ีจะมีการ 
จัดส่งค�าสัง่ซือ้ พนักงานโลจิสติกส์ของเราจะดึงใบสัง่ซือ้ของลกูค้า 
ออกมา เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของการจดัสง่ เขาจะสแกนบาร์โค้ด 
GS1 DataMatrix ท่ีอยูบ่นบรรจภุณั ์แตล่ะชิน้ ระบบจะเปรียบเทียบ
สินค้าท่ีถูกสแกนกับรายการท่ีระบุไว้ในใบสัง่ซือ้ หากสินค้าหายไป  
หรือมีอะไรท่ีผิดปกติ ระบบจะแจ้งเตือนผู้จดัการเพ่ือให้สามารถแก้ไข 
ค�าสัง่ซือ้ได้ทนัทีก่อนท่ีจะจดัสง่ หากสนิค้าท่ีจดัสง่ตรงกบัรายการสนิค้า
ในใบสัง่ซือ้ ระบบก็จะยืนยนัความถกูต้อง” Tavares อธิบาย
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สร้างรอยยิมบนใบ น้าของลกค้า
แม้แต่ตอนเร่ิมต้น กระบวนการใหม่ตามมาตรฐานสากล GS1 ก็
ช่วยให้ Bionnovation ก�าจดัข้อผิดพลาดในการจดัสง่และหลีกเลี่ยง 
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องได้ “เราพบว่าข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า
ได้ลดลงเป็นศูนย์” Tavares กล่าว “ข้อผิดพลาดในการเติมเต็ม
สินค้าหมายถึงบริษัทของเราต้องเสียค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบั 
การสัง่ซือ้สนิค้าใหม ่ตลอดจนคา่ขนสง่ให้กบัลกูค้าอีกด้วย” ด้วยการ 
สแกนบาร์โค้ด GS1 DataMatrix บนสนิค้า พนกังาน ่ ายโลจิสติกส์ 
สามารถตรวจสอบค�าสัง่ซือ้ได้งา่ยและรวดเร็วย่ิงขึน้ จงึชว่ยเพ่ิมผลผลติ
ของพวกเขาได้

มาตรฐานสากล GS1 ช่วยให้ Bionnovation สามารถป ิบตัิตาม 
ข้อก�าหนด UDI ท่ีจ�าเป็นของ DA ท่ีให้มีการบ่งชีเ้คร่ืองมือทาง 
การแพทย์ทัง้หมดท่ีวางจ�าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ ด้วยรหสัท่ีไม่ซ�า้กนั
ทัว่โลก “การใช้รหสั GTIN ในสญัลกัษณ์บาร์โค้ด GS1 DataMatrix 
ท�าให้บริษัทของเราสามารถป ิบตัติามข้อก�าหนดของ DA ได้อยา่ง
สมบรูณ์แบบและเข้าถงึตลาดอเมริกาได้อยา่งรวดเร็ว” Tavares กลา่ว  
“สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือลูกค้าของเราพอใจมาก เม่ือพวกเขาได้รับ 
ค�าสั่งซือ้ เพราะสามารถเช่ือถือได้ว่าค�าสั่งซือ้เหล่านีถู้กต้องและ 
สมบูรณ์ และเม่ือติดตามสถานะค�าสัง่ซือ้ เรามีความคล่องตวัและ
สามารถตอบสนองได้เร็วกว่าเม่ือก่อน เราสร้าง รอยยิม้บนใบหน้า 
ของลกูค้า’ ด้วยการยกระดบัการให้บริการ” ในฐานะผู้บกุเบิกการใช้ 
มาตรฐานสากล GS1 Bionnovation ยงัคงได้รับความไว้วางใจจาก
ลกูค้าและคูค้่าเหมือนเดมิ “มาตรฐานสากล GS1 ชว่ยให้เราได้ ประโยชน์
จากโอกาสทางธรุกิจใหม่  และได้รับความนา่เช่ือถือใหม่  ในตลาดโลก 
ท่ีนา่ต่ืนเต้น ซึง่นัน่คือสิง่ท่ีท�าให้ยิม้ได้ ” Tavares สรุป  

GS1 HealthcareThailand Newsletter

โ ยรว ลว รา ล ิ ลา ท กิ าก นุ ย์ น
กระ วนการตรว  ชวย ราปร ปรุ การ ริ าร

การ ต ละทา นิ า ล วา นยา าก น

    
Even in its initial stage, the new process enabled by GS1 standards 
is helping Bionnovation eliminate shipment errors and avoid  
the associated costs. “We have found that errors in order shipments 
have been reduced to zero,” shares Tavares. “Mistakes made in 
filling orders meant our company had to pay all costs associated 
with re-working the order as well as transport costs back to the 
customer.” By scanning products’ GS1 DataMatrix barcodes, 
logistics workers can now more easily and quickly check orders, 
thus boosting their productivity.

GS1 standards have also helped Bionnovation address critical 
FDA UDI requirements for applying globally unique product  
identifiers to all medical devices placed on the U.S. market. 
“By using the GTIN in the GS1 DataMatrix, our company  
complies perfectly with the FDA’s mandate, allowing us  
access to the large American market,” says Tavares. “What’s 
most important is that our customers are very satisfied. When 
they receive our orders, they can trust that these orders 
are accurate and complete,” says Tavares. “When tracking  
the status of orders, we are much more agile and can  
respond even quicker than before. We’re putting ‘smiles on our  
customers’ faces’ with our improved level of service.”  
As a pioneer in using GS1 standards, Bionnovation continues  
to win the respect of customers and trading partners alike. 
“GS1 standards are helping us take advantage of new business  
opportunities and gain new credibility in an exciting global  
market-now, that’s something to smile about!” concludes Tavares.  

“Overall, we have eliminated human error in the 
checking process that, in turn, has helped us improve 
stock management and achieve precision in stock 

ริ ั ิ ัติตาม กาหน   า ม รณ์ การ ชรหั
ระจาตั ิน า ากล หร   น าร์     

           
     

14-16 Health Care Edit 3.indd   16 10/9/2561 BE   4:13 PM



17GS1 Thailand  October – December  2018 17GS1 Thailand  October – December  2018

   ท วา โ ย    GS1 Germany and GS1 Ireland  
     ปลโ ย   ร หลัก ร

   รย รย โ ย  รำ ร ล ร รั น

GS1 Traceabil ity

fTRACE: 
an event-based traceability platform

fT ACE เป็นแพลต อร์มส�าหรับการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้า
ตามมาตรฐานสากล GS1 ท่ีช่วยบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ 
ย้อนกลบัสินค้า ท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องหลาย  ่ ายจะได้รับสิทธิในการ 

เข้าถงึข้อมลูได้ โซลชูัน่นีถ้กูพฒันาโดยองค์กร GS1 ประเทศเยอรมนี 
เป็นแพลต อร์มท่ีผู้ประกอบการและผู้ ค้าปลีกสามารถให้ข้อมลู
แก่ลกูค้าได้ ตัง้แตข้่อมลูแหลง่ก�าเนิด กระบวนการ และคณุภาพ
ของสนิค้า

fT ACE ยงัสามารถตอบสนองความต้องการของการท�าธุรกิจ
แบบ B2B (Business-to-Business) ด้วย บริษัทสามารถให้ข้อมลู
กบัธรุกิจอ่ืน  มากหรือน้อยโดยพิจารณาจากหว่งโซค่ณุคา่เม่ือมี
การร้องขอ โดยการจดัการสทิธิในการเข้าถงึข้อมลูท�าให้สามารถ
ระบไุด้วา่บริษัทใดท่ีสามารถเข้าถงึข้อมลูใดได้บ้าง

 กบการใ ้มาตรฐานสากล
โซลูชั่นการตรวจสอบย้อนกลับของ fT ACE อ้างอิงจาก
มาตรฐานสากล GS1 ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ IT 
อ่ืน  ได้งา่ย โดย fT ACE จะใช้เลขหมายบง่ชีท่ี้ตัง้สากล (Global  

ocation Numbers  G Ns) เลขหมายประจ�าตวัสินค้าสากล 
(Global Trade Identification Numbers  GTINs) เพ่ือบ่งชี ้
คูค้่าและสนิค้าในซพัพลายเชน รวมถงึใช้รหสัสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์  
(Electronic Product Code Information Services  EPCIS) 
ในการสง่ผ่านข้อมลูหมายเลขกลุม่ท่ีท�าการผลิตท่ีเป็นมาตรฐาน 
ด้วยวธีินี ้fT ACE ท�าให้สนิค้าท่ีมีอยูท่กุชนิดสามารถสบืย้อนกลบัได้ 
ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สินค้าอปุโภคบริโภค หรือ MCG ชิน้ส่วน
เคร่ืองจกัร ยา หรือสิง่ทอ เป็นต้น

fT ACE is a GS1 standards-encoded traceabilty platform 
enabling event based traceability recording and multi-party,  
rights allowed access. This solution developed by  
GS1 Germany. It is a platform where manufacturers and  
retailers can provide information to consumers on the  
origins, processing and uality of their products. 

fT ACE can also meet business-to-business (B2B) needs. 
Companies can make information available to other  
businesses up or down the value chain on re uest. By 
managing access rights, it can also be determined which 
companies may have access to which information.

fTRACE uses global standards
The traceability solution fT ACE is based on the global 
standards of GS1 and can be integrated into other  
IT-systems without major efforts  fT ACE uses G Ns  
(Global ocation Numbers) and GTINs (Global Trade  
Identification Numbers) for the uni ue identification of  
supply chain partners and products, as well as EPCIS 
(Electronic Product Code Information Services) for the 
standardized transmission of batch-based origin information. 
This way, fT ACE can make all existing products traceable, 
irrespective of whether it is a product from the food, MCG, 
technical, pharmaceutical or textiles sector.

fTRACE: 
แพลตฟอร์มการตรวจสอบ
ย้อนกลบัสนิค้า
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น้า ลกของ  คออ ร
 ล า ร ริโ   

รวบรวมข้อมลูแหลง่ก�าเนิดสนิค้าตามหมายเลขกลุม่ท่ีท�าการผลติ
ตลอดซพัพลายเชน และแสดงให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะมีทัง้ข้อมลู
รูปภาพ วิดีโอ ข้อความโ ษณา สตูรหรือต�ารับ ฯลฯ 

 การวิ ราะ ์ ลาย ชน  การราย าน ล  การวิ ราะ ์
ทา ุรกิ
ความเป็นไปได้ในการวเิคราะห์ข้อมลูจากแหลง่ก�าเนิดสนิค้าตาม
หมายเลขกลุม่ท่ีท�าการผลติ

 การ น ลตล ลาย ชน
ให้ข้อมลูแบบคงท่ีและแบบไดนามิกเก่ียวกบั “สายพานล�าเลียง” 
ของซพัพลายเชนตามหมายเลขกลุม่ท่ีท�าการผลติ เชน่ ใบรับรอง 
คุณภาพการปิดผนึก ผลการตรวจจากห้องป ิบตัิการ สารก่อ
ภมิูแพ้ ฯลฯ

 าตร าน นการ ช โย ล า ร ลการตรว
ย นกล
fT ACE มีรูปแบบข้อมูลและอินเทอร์เ ซเป็นแบบมาตรฐาน 
ทั่วทัง้ภาคอุตสาหกรรม ในการส่งข้อมูลต้นทางไปยังระบบ 
fT ACE ซัพพลายเออร์จะต้องใช้อินเทอร์เ ซเพียงตัวเดียว 
ซึง่จะท�าให้คา่ใช้จา่ยในการท�าธรุกรรมลดลงเหลือน้อยท่ีสดุ 

ผ้บริโภคสามาร สแกนร ส  พอตรวจสอบ
แ ลงกา นดแล ปร วติของสินค้า ง ปนข้อมล อ อ
ด้จากผ้ผลิต

โดยใช้โทรศพัท์มือถือสแกนบาร์โค้ด fT ACE หรือค้นหารหสับน
เว็บไซต์ fT ACE ระบบจะให้ข้อมลูแก่ผู้บริโภคทัง้แหลง่ก�าเนิด
สนิค้า เวลา และกระบวนการในการผลติสนิค้า รวมถงึเคลด็ลบั
ท่ีเป็นประโยชน์และค�าแนะน�าด้านสตูรหรือต�ารับในการใช้งาน
สนิค้าด้วย

สินค้าท่ีมีรหัส fT ACE สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วย
หมายเลขกลุ่มท่ีท�าการผลิต (Batch) ของแต่ละสินค้า โดยใช้
บริการของ fT ACE หมายเลขกลุม่ท่ีท�าการผลติคือ จ�านวนของ
สนิค้าท่ีมีการผลติในสถานท่ีเดียวกนัและเวลาเดียวกนั

ตอนนี ้ fT ACE ได้ให้ข้อมูลแหล่งก�าเนิดและกระบวนการ 
ของสินค้าประเภทอาหารสด เช่น เนือ้สตัว์ สตัว์ปีก ปลา ผลไม้ 
และผกั ทา่นสามารถดขู้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ีเวบ็ไซต์ GS1 Germany  
www.gs1-germany.de และ www.ftrace.com  

What are the main functionailites of fTRACE?
     

Collection of batch-based origin information along the 
supply chain and displayed to consumers, enriched with 
pictures, videos, marketing texts, recipes, etc.

          
analysis
Possibility for data analysis of the batch-based origin information 
beyond the direct preliminary stages and customers.

      
Provides static and dynamic data about the “conveyor belt” 
of the batch-based supply chain, such as certificates, seals 
of uality, lab results, allergens, etc.

    
Data formats and interfaces are standardised sector-wide 
with fT ACE. In order to submit origin data to the fT ACE 
system, suppliers have to implement only one interface, 
resulting in transaction costs being reduced to a minimum.

Consumers can scan the fTRACE code to reveal 
the origin and traceability history of a product 
trusted data provided directly by the manufacturer
Scanning the fT ACE barcode using a mobile phone, 
or looking up the code on the fT ACE website, provides  
information to the consumer on 
where the product comes from, 
when and how it was processed, 
as well as useful tips and recipe 
suggestions.

Products with an fT ACE code can be traced back to the 
individual production batch using the fT ACE service.  
A batch is the amount of a product that was processed in 
the same place at the same time.

fT ACE today provides information on the origins and 
processing of fresh food i.e. meat, poultry, fish, fruit and 
vegetable products. You can find further information on GS1 
Germany at www.gs1-germany.de and www.ftrace.com   

GS1 Thailand  October – December  201818

17-18 Traceability Edit 1.indd   18 10/9/2561 BE   4:18 PM



AD_Vol25 No4.indd   19 10/11/2561 BE   2:08 PM



GS1 Thailand  October – December  201820

Thailand Newsletter ECR Corner

ความต้องการด้านนวัตกรรม

า รบร้า ค้าปลก

   ท วา โ ย    ยรน ร ร ั
   รย รย โ ย    ร หลัก ร

กรก ล รั ย ล
   ท า    http://osadc.io/en/

 กบ A  ล้ว

RETAIL NEEDS INNOVATIONS
AND ECR WITH OSA DC ARE 

HERE TO PROVIDE IT!

จากผู้ผลิตถึงผู้ค้าปลีก ห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมค้าปลีกอยู่ใน

ช่วงที่ต้องปรบัตวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บรโิภคยงัคงมปีฏสิมัพนัธ์กบั

ระบบไฮบรดิแบบออนไลน์/ออฟไลน์ ภายใต้รปูแบบปัจจบุนั อตุสาหกรรม

การค้าปลีกจะเต็มไปด้วยของเสียและการสต็อคของมากเกินไป ผู้ผลิต

และผู้ให้บริการขาดเครื่องมือโลจิสติกส์เพื่อติดตามผลิตภัณฑ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพในซัพพลายเชน และผู้ค้าปลีกไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่

เพยีงพอเพื่อวดัความสนใจของผู้บรโิภคในผลติภณัฑ์ของตน

 แล   ในค้าปลก
OSA DC – ครั้งแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้

โซลูชั่นแบบเรยีลไทม์แก่ผู้ค้าปลกี ผู้ผลติและผู้บรโิภค 

From manufacturer to retailer, the supply 
chain and retail industry is in need of an 
overhaul, especially as consumers continue 
to interact with a hybrid online/offline retail 
economy. Under current models, the retail 
industry is plagued with overstocking and 
waste. Producers and providers lack the 
logistic tools to efficiently keep track of products 
in the supply chain, and retailers don’t have 
access to sufficient information to gauge 
consumer interest in the products they offer.

    
OSA DC – the world’s first decentralized, 
AI – driven marketplace providing real-time 
solutions to retailers, manufacturers and 
consumers.

OSA DC provides consumers with transparent 
product information and online assistant 
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OSA DC มอบข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการช่วย

เหลอืแบบออนไลน์แก่ผูบ้รโิภค ในขณะที่ปัญญา

ประดษิฐ์ (AI) ภายใต้การขบัเคลื่อนของ OSA DC 

จะช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกมีโอกาสร่วมมือ 

กนัเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพกลยทุธ์ทางธรุกจิของตน 

แพลตฟอร์มดังกล่าวเชื่อมต่อทุกภาคของวงจร

ชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อลดการสูญเสียและ

ปรบัปรงุห่วงโซ่อปุทาน ปัญญาประดษิฐ์ (AI) ของ 

OSA DC และโปรโตคอลการเรยีนรู้ของเครื่องจะ

แก้ปัญหาที่ร้านค้าต้องเผชิญจากการใช้ระบบ 

โลจสิตกิส์ในปัจจบุนั

AI และ Blockchain จะช่วยให้ระบบไม่มีแรง

เสยีดทาน OSA DC มองว่าอนาคตที่นวตักรรม

ทางเทคโนโลยีในปัจจุบันกลายเป็นโซลูชั่น

ส�าหรับองค ์กรในวันพรุ ่ งนี้ โดยนวัตกรรม 

ดังกล่าวจะถูกน�าไปใช้กับห่วงโซ่อุปทานและ

อุตสาหกรรมค้าปลีก ดังเช่นแพลตฟอร์มที่

เป็นการน�าอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

ด้านเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยโซลูชั่น AI และ 

Blockchain  

services, while OSA DC’s AI – powered 
ecosystem will also give manufacturers and 
retailers the chance to effectively cooperate 
and optimize their business strategies. The 
platform connects every sector of a product’s 
lifecycle to cut back on waste and revamp 
supply chain. OSA DC’s artificial intelligence 
and machine learning protocols will solve 
many of the problems faced by outlets that 
use current logistics systems. 

Together, AI and blockchain will foster a  
frictionless system. OSA DC imagines a future  
where the technological innovations of today 
become the enterprise solutions of tomorrow. 
They hope to bring these innovations to the 
supply chain and retail industries, and they 
envision their platform as ushering these 
industries into a technological renaissance 
driven by AI and blockchain solutions.  
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RFID solutions startup RFRain has a goal of making UHF RFID 
technology ubiquitous, with tags applied to most products bought 
and sold around the world, and with reading and data-management 
systems easy enough to deploy that most retailers and suppliers can 
do it themselves, no matter their size. To accomplish this goal, says 
Danny Akaoui, the company’s founder and CEO, RFRain is offering 
a turnkey, cloud-based solution that will be uniquely easy to install.

Akaoui’s pursuit of a low-cost, accessible solution started when he 
visited Lebanon and began looking into RFID technology. He had 
previously worked at Harris Corp., where he invented-and won an 
Emmy Award for-broadcast router technology. “The experience 
allowed me to become a very well-rounded engineer,” he says, “who 
is proficient in both hardware and software designs.

Akaoui later joined Washington, D.C., satellite company iDirect to 
lead a team of engineers that brought the next generation of maritime 
and aeronautical satellite routers to the market. Following that work, 
with some free time in Lebanon, he ordered an RFID developers kit 
from Jadak and began investigating RFID solutions.

“That was when I saw the complexity of building an RFID system,” 
Akaoui says. He found that solutions were typically pieced together 
to include elements from a variety of vendors, and that users such 
as retailers, brands and logistics providers often did not make it past 

ain   ID   
 

 
 Danny Akaoui C O  

ain 

 Akaoui   
 ID 

 arris Corp. 
 mmy Award  

   ท วา โ ย    Clare Swedberg, RFID Journal
    ปลโ ย       กรกมล ภ รัพ ์ม ล

   รย รย โ ย       จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

STARTUP
O�ers Low-Cost RFID System 
That Can Be Self-Installed

STARTUP ร บบ 
้ า า าร ด ได้

The boxed solution, from RFRain, comes with low-cost 
readers and antennas, networked to a gateway  
running filtering and management firmware that can 
then forward data to a cloud-based server, all within 
a few hours after the box is opened.

โ ล น  จาก  นนปร กอบด้วย ครองอานแล
สาส าณแบบต้น ุนตา งสามาร อมตอกบ กต วย์
ใ ้ ร์มแวร์ในการกรองแล การจดการ สามาร สงตอข้อมล
ปยง ิร์ วอร์ร บบคลาวด์ ด้ ง มดภายใน มก วโมง ลง

จาก ปดกลอง
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the pilot stage. Akaoui says he felt, at the time, that he needed to 
offer a system that was easier to deploy. “I was never deterred from 
complex challenges,” he states.

The resulting company, RFRain, is an original equipment manufacturer 
for hardware, as well as a software supplier, that makes UHF RFID 
products for solutions providers. The firm is based in Sarasota, la., 
and makes its readers and gateways with remotely upgradable 
software stacks that are built into the hardware.

The ain team began by developing a fi ed reader that, according 
to the company, was low in cost and easy to install. It comes with 

ain’s firmware and middleware, as well as a connection to the 
company’s cloud-based server. The readers have built-in integrated 
circuits from Impinj, with external antennas cabled to the reader.  
The company uses tags from a variety of vendors, including HID 
Global and GAO RFID.

RFRain also built a gateway to receive data from the readers  
up to  readers can connect to a single gateway , and then identify 

any exceptions and forward data-including alert requests-to the  
server so that a text or email message can be issued to an authorized 
party. For example, if a product with a pending expiration data were 
to arrive at a warehouse, an alert could be forwarded to prompt 
warehouse personnel to move that item to the retailer faster.

By using the network of readers and gateways, linked to a  
cloud-based server, users can set up a low-cost RFID reading 
solution that provides zone-level or more granular location data at  
a lower cost than traditional real time location systems or fi ed  
reader solutions, the company reports.
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ain offers its Inventory anagement System  I S  in a bo , 
which includes a reader, a gateway and built in firmware, enabling 
users to begin testing prior to launching an RFID deployment. For  
the logistics market, the company offers its inventory- and  
warehouse-management solution to manage the network of readers, 
as well as the data collected by those readers, in a warehouse from 
a remote location. In addition to logistics, Akaoui says, the initial  
targeted customers include retailers, warehouses, health-care  
facilities and manufacturers.

“We are in the process of changing the way containers are being 
tracked inside a warehouse using our passive RFID solution,” Akaoui 
states. “All you need is a gateway, a reader and an antenna to start 
locating and streaming the data in the cloud for access to the data 
in real time, from anywhere with Internet access.”

RFRain is also selling solutions for hospitals. The company provides 
an overhead reader and antennas for installation in corridors and 
rooms, enabling health-care facilities to identify assets and the rooms 
in which they are located, or to recognize staff members or patients 
based on badge or wristband reads. At least one hospital is currently 
piloting the technology to detect the real-time locations of its assets 
from any room within the building. Like other companies piloting the 
technology, Akaoui says, the hospital has asked to remain unnamed.

Whether for retail, logistics or health-care applications, Akaoui says, 
simplicity is at the center of the solution. Since most of the intelligence 
is built into the gateway, the filtered and processed data can be 
transmitted to a server and then be accessed by users via an open  
application programming interface A I . Anybody who has a  
Web application can interface with our system,” he explains, adding, 
“The customer can have their own server on the premise” where the 
technology is being used, “or they can use the cloud.” In either case, 
he says, the firm offers data encryption to secure the collected data.

Barcode Verifier

เครื่องตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานรหัสแท่งบาร์โค้ด
• Barcode Verif ier จาก U  ซึ่งได้มาตรฐาน GS1

 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดใน Supply Chain ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

 สามารถใช้ได้ทั้ง 1D เช่น AN1 ,IT 1 ,อื่นๆ และ 2D เช่น Rcode,DataMatrix,อื่นๆ

 สามารถใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ Packaging 

   สินค้าส่งออกไปจนถึงการใช้ 2D กับเวชภัณฑ์และเภสัชกรรม

 ใช้ค่าการตรวจสอบช่วยในการ แก้ไข ตั้งค่า การพิมพ์เพื่อให้ได้มาตรฐาน

 สามารถออกเอกสารรายละเอียด Verif ication Report ได้จากซอ ต์แวร์

 บริษัท MM NN จ กัด เป็นตัวแทนจัดจ หน่ายโดยตรงในประเท ไทยจาก Axicon

บริษัท เอ็มเอ็มแอนด์เอ็นเอ็น จ กัด

Tel: 02-8 8 21  mail: sales mm-nn.com 

ebsite: www.mm-nn.com
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The readers do not need to be fi ed, Akaoui notes. In some cases, 
the system is being piloted in warehouses, with readers mounted 
on forklifts. In that way, tags can be interrogated as a forklift travels  
around a warehouse, eliminating the need to install readers 
and antennas throughout the facility. In this kind of deployment,  
he adds, the gateway would be installed on the forklift, along with 
the reader.

RFRain prices a typical deployment, which consists of a reader,  
a gateway and a full software stack with cloud support, at $3,499. 
“The solution allows a customer to install our system and run a  
pre-installed zone in half an hour or less,” Akaoui reports, “and to 
store the data in the cloud for easy access using our one anager.

The company aims to allow customers to test the system prior to 
deployment, he says, at little cost. “When a customer receives the 

I S,  Akaoui states, the system is already pre installed with a 
complete zone to start detecting items immediately and stream their 
assets in the cloud. The solution could take a half an hour to install.” 
According to Akaoui, the pilot programs began around February 

 and are still under way.  
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Barcode Verifier

เครื่องตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานรหัสแท่งบาร์โค้ด
• Barcode Verif ier จาก U  ซึ่งได้มาตรฐาน GS1

 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดใน Supply Chain ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

 สามารถใช้ได้ทั้ง 1D เช่น AN1 ,IT 1 ,อื่นๆ และ 2D เช่น Rcode,DataMatrix,อื่นๆ

 สามารถใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ Packaging 

   สินค้าส่งออกไปจนถึงการใช้ 2D กับเวชภัณฑ์และเภสัชกรรม

 ใช้ค่าการตรวจสอบช่วยในการ แก้ไข ตั้งค่า การพิมพ์เพื่อให้ได้มาตรฐาน

 สามารถออกเอกสารรายละเอียด Verif ication Report ได้จากซอ ต์แวร์

 บริษัท MM NN จ กัด เป็นตัวแทนจัดจ หน่ายโดยตรงในประเท ไทยจาก Axicon

บริษัท เอ็มเอ็มแอนด์เอ็นเอ็น จ กัด

Tel: 02-8 8 21  mail: sales mm-nn.com 

ebsite: www.mm-nn.com
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ท วา โ ย  ำยส ำ ก
ท า  http://healthland.time.com

ลงองค์การอนามยโลก  ปร กา
มาตรการ  ปนแนว างใ ้
ปร ตาง  นา ปป ิบติโดยตง ปาป 2 2  

รออก  ปข้าง น้าอุตสา กรรมอา าร 
วโลกจ ปลอดจากกรด ขมน รานส์

งต้องร้

ก า น องต้อง า้ม
น รก อา าร

ตวัอยา่งของอาหารบางชนิดท่ีจะไมเ่หมือนเดมิเม่ือกรด
ไขมนัทรานส์กลายเป็นของต้องห้าม เชน่   
  
  โดนทั หากไม่ใช้ไขมนัทรานส์ โดนทัท่ีได้อาจอม

น�า้มนั และหืนเร็ว     

  คกุกี ้ เค้กและขนมอบอ่ืน  การใช้ไขมนัทรานส์มี
ผลตอ่เนือ้สมัผสั (texture) และอายขุองผลติภณั ์       

  แครกเกอร์ ในการผลติขนมขบเคีย้วประเภทนีอ้าจ
ต้องเปลี่ยนไปใช้น�า้มนัอ่ืน เช่น น�า้มนัถัว่เหลืองหรือ
น�า้มนัคาโนลา่   

เน่ืองจากมีหลกัฐานชีช้ดัวา่น�า้มนัท่ีผ่านกระบวนการเติม
ไ โดรเจนบางสว่น (Partially ydrogenated Oils) หรือ
ท่ีเรียกกรดไขมนัทรานส์นัน้ เพ่ิมความเสีย่งของการเกิดโรค
หวัใจและหลอดเลอืด ผลคือมีประเทศตา่ง  ราว 5 ชาตท่ีิ
ขานรับ ซึง่ไทยก็เป็นหนึง่ในนัน้ การประกาศของกระทรวง
สาธารณสขุเร่ืองห้ามผลติ จ�าหนา่ย และน�าเข้ากรดไขมนั
ทรานส์ ซึง่มีผลบงัคบัใช้เม่ือพ้นก�าหนด 180 วนันบัแตว่นั
ท่ีประกาศในราชกิจจานเุบกษาได้สร้างแรงกระเพ่ือมอยา่ง
มาก โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมอาหาร         

ความจริงการต่อต้านการใช้กรดไขมนัทรานส์นัน้เกิดขึน้
มานานแล้ว และสวีเดนเป็นประเทศแรกในโลกท่ีออก
ก หมายควบคุมปริมาณกรดไขมันทรานส์ในอาหาร  
จากนัน้หลายประเทศในยุโรปได้ด�าเนินรอยตาม ขณะ
ท่ีสหรัฐฯ เองเร่ิมพิจารณาเร่ืองนีอ้ย่างจริงจงัในปี 2015  
และให้เวลาบริษัทผู้ผลิตอาหารในการปรับตวั 3 ปีซึ่งปี 
2018 นีเ้ป็นปีท่ีสหรัฐฯ ตัง้เป้าจะให้กรดไขมนัทรานส์หมด
ไปจากวงจรการผลติอาหาร 

ในประเทศไทยการประกาศของกระทรวงสาธารณสขุยอ่ม
กระทบตอ่ผู้ผลติในวงการอาหารทกุระดบั แตท่ี่ผา่นมาพบ
ว่าหลายบริษัทเร่ิมปรับตวัไปลว่งหน้าแล้ว เช่น การปรับ
สตูรขนมอบ หรือการเปลีย่นแปลงวธีิการผลติเนยขาว เพ่ือ
ให้กลายเป็นกรดไขมนัทรานส์น้อยท่ีสดุ เป็นต้น              

ไ รา ์
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อยา่งไรก็ดี ส�าหรับผู้บริโภค แม้จะมีการห้าม
ใช้กรดไขมนัทรานส์ แตส่ิง่ท่ีควรทราบก็คือ

1. ไม่ว่าอย่างไร กรดไขมันทรานส์จะไม่
หายไปจากอาหารแปรรูป ยากท่ีจะเรียก
ได้ว่าปลอดไขมันทรานส์อย่างหมดจด 
เพราะกรดไขมันทรานส์นี ไ้ม่ เ พียงมา 
จากการสัง เคราะห์  หากยังสามารถ 
เกิดขึน้ได้ธรรมชาติ โดยพบในเนือ้สัตว์
และผลติภณั ์นม แม้จะมีปริมาณน้อยนิด 
ก็ตาม

2. การท่ีฉลากระบุ “กรดไขมันทรานส์ 
0 ” ไม่ได้หมายความวา่อาหารนัน้  ไม่มี
กรดไขมันทรานส์เลยสกันิด เพราะหลาย
ประเทศมกัออกก  เช่น หากอาหารนัน้มี
ไขมนัทรานส์ไม่เกิน 2  หรือไม่เกินก่ีกรัม
ของปริมาณท่ีก�าหนดก็ถือว่าปลอดไขมัน
ทรานส์ ดงันัน้ การระบบุนฉลากว่า “ไม่มี
ไขมันทรานส์” จึงอาจเป็นกับดักท่ีท�าให้ 
ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้

3. น� ้า มั น ท า ง เ ลื อ ก ท่ี น� า ม า ใ ช้ แ ท น 
กรดไขมนัทรานส์ แม้จะมาจากธรรมชาต ิ
แตก็่ก่อปัญหาได้เช่นกนั เช่น น�า้มนัปาล์ม 
น�า้มนัมะพร้าวท่ีเป็นกรดไขมนัอ่ิมตวั หรือ
น�า้มันอ่ืน  อาทิ น�า้มันถั่วเหลือง น�า้มัน 
คาโนลา่ก็ท�าให้อาหารหืนเร็ว ท่ีส�าคญัก็คือ
น�า้มนัหากบริโภคไมบ่นัยะบนัยงัก็สง่ผลเสยี
ตอ่สขุภาพได้เชน่กนั

.  การขจัดไขมันทรานส์จากอาหารไม่
อาจการันตีถึงการมีสุขภาพดีตราบใดท่ี 
ผู้บริโภคยงัใช้ชีวติบนพืน้ฐานของพ ติกรรม
เสี่ยง เป็นต้นวา่ กินแบบไมส่มดลุ กินมาก
เกินไป ไมอ่อกก�าลงักาย ด่ืมหนกั สบูหนกั 
เป็นต้น กรดไขมันทรานส์อาจเป็นปัจจัย
หนึง่เท่านัน้ การสง่เสริมสขุภาพให้แข็งแรง
จงึควรค�านงึถงึปัจจยัอ่ืน  ควบคูไ่ปด้วย   

  ปอปคอร์น รวมถึงปอปคอร์นกึ่งส�าเร็จท่ีใช้
ไมโครเว  ผู้ผลิตอาจต้องเปลี่ยนจากเนยเทียม
มาการีนมาเป็นเนยสดแท้     

  พิซซา่แช่แข็งและอาหารแช่แข็งอ่ืน  โดยมาก
มีส่วนผสมของไขมนัทรานส์ เพ่ือให้ shelf life 
หรืออายกุารเก็บรักษายาวนานขึน้ การใช้อย่าง
อ่ืนทดแทน อาจท�าให้ผู้ผลิตต้องเพ่ิมสารกนับูด 
เพ่ือให้อาหารเก็บได้นานขึน้

  ครีมเทียม สามารถแทนด้วยน�า้มนัถัว่เหลือง 
หรือท�าให้เคร่ืองด่ืมเข้มข้นขึน้ด้วยผงอัลมอนด์  
ผงเมด็มะมว่งหิมพานต์ป่นละเอียด   
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   ท วา โ ย   Tim Harford
   ปลโ ย      กรกมล ภ รัพ ์ม ล

   รย รย โ ย      พิมพ์พร หลักเพ็ชร์

How the barcode 
changed retailing and manufacturing

ในป ค. . 2 1 คุณ N Joseph oodland 
นัก กึษาระดบับณัฑติ กึษาจาก Drexel Institute 
ใน ลาเดลเ ยก�าลงัขบคดิเรือ่งความท้าทายจาก
ผู้ค้าปลีกรายย่อยจะท�าให้ระบบช�าระเงินอันน่า
จ�าเจในร้านค้าให้เรว็ขึน้ด้วยการท�าธรุกรรมระบบ
อัตโนมัติได้อย่างไร

พ่อหนุ่มเฉลียวฉลาด oodland หรือที่รู้จักกัน
ในนาม Joseph ได้ท�างานในโครงการแมน ตัตนั 
ช่วงสงครามและได้ออกแบบระบบส�าหรบัการเล่น 
เพลงในลิ ต์ที่ดีกว่า แต่เขาก็ยังรู้สึกสับสนอยู่

จากน้ันในขณะที่นั่ งอยู ่ ริมชายหาดไมอามี
ระหว่างไปเยี่ยมคุณตาคุณยาย เขาใช้ปลายนิ้ว
ของเขาเขีย่ผ่านพืน้ทรายเล่นเป็นแนวขวางท�าให้
เค้าฉกุคดิขึน้มาได้ว่า เขาสามารถใช้เส้นบางและ 
เส้นหนาเพื่อเข้ารหัสข้อมูลได้เช่นเดียวกับรหัส
มอร ์สท่ีใช ้จุดและขีดกลางในการถ่ายทอด
ข้อความภาพลายทางม้าลายแบบนี้สามารถ
อธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์และราคาใน 
รูปแบบรหัสที่เครื่องสามารถอ่านได้

ความคิดน้ีเป็นไปได้แต่ติดที่ว่าเทคโนโลยีใน 
ตอนนัน้มรีาคาแพง แต่เมือ่คอมพวิเตอร์ก้าวหน้า
และเลเซอร์ถูกคิดค้นขึ้น ท�าให้ระบบนี้เป็นไปได้ 
จริงมากขึ้นระบบสแกนลายได้ถูกค้นพบและ
กลั่นกรองด้วยตนเองหลายครั้งในช่วงหลายปที่
ผ่านมา จนในยุคป 1 0 วิ วกร David Collins 
ใส่เส้นบางและหนาบนรถรางเพื่อให้พวกเขา 

บาร์ ค้ ้ ลยนแ ล การค้า ลกแล อตสา กรรมการ ลติอยา ร

สามารถอ ่านได ้อย ่างอัตโนมัติด ้วยเครื่อง 
สแกนเนอร์แทร็คไซด์

ในช่วงต้นท วรรษ 1 0 วิ วกรของบริษัท IBM 
ชื่อว่า George Laurer ได้คิดค้นว่ารูปสี่เหลี่ยม 
ผืนผ้าน้ันมีขนาดกะทัดรัดกว่าภาพลายทาง 
ม้าลายของ oodland เขาพั นาระบบท่ีใช้
เลเซอร์และคอมพวิเตอร์ทีร่วดเรว็เพือ่ให้สามารถ
ด�าเนินการแปะฉลากบนถุงผ้าแล้วโยนข้ามผ่าน
สแกนเนอร์ไป

ผ้ค้าปลก  ผ้ผลิต
การขีดเส้นขยุกขยิกริมทะเลของ Joseph 

oodland กลายเป็นความจริงทาง
เทคโนโลยีขณะที่ ร ้านขายของช�าใน
อเมริกาก�าลังพิจารณาถึงประโยชน์ของ
รหัสผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบบ PAN  
(Primary Account Number)ในเดือน
กนัยายนป 1  สมาชกิของคณะกรรมการ 
ระบบการบริหารร ้านขายของช�าแห่ง
อเมริกา (GMA) ได ้ค ้นพบตัวเลขท่ี 
ตรงข้ามกันกับองค์กรห่วงโซ่อาหารระดับ
ชาติ (NA C) แล้วผู้ค้าปลีกและผู้ผลิต
เห็นด้วยหรือไม่

GMA ต้องการรหสั 11 หลกั ซึง่จะรวมถงึแผนการ
ติดฉลากต่างๆ ที่พวกเขาได้ใช้แล้ว แต่ NA C 
อยากได้รหัสท่ีสั้นกว่าน้ี เป็นรหัส  หลักซึ่ง
สามารถอ่านได้โดยง่ายพร้อมระบบเช็คเอาท ์
ที่ถูกกว่า การประชุมจบลงด้วยความหงุดหงิด  
ปของการเจรจาต่อรองอย่างรอบคอบ – กลุ่ม
คณะกรรมการนับไม่ถ้วน กลุ่มคณะกรรมการ
ย่อย และคณะกรรมการเฉพาะกิจได้ถูกร้องขอ
มาก่อนแล้ว ซ่ึงในท่ีสุดอุตสาหกรรมการผลิต 
ของสหรัฐ  ก็ได้ตกลงกันเกี่ยวกับมาตรฐาน
ส�าหรับ Universal Product Code หรือ UPC 
ทกุอย่างลลุ่วงไปถงึเม่ือเดอืนมถินุายน ค. . 1  
ที่เคาน์เตอร์เช็คเอาท์ของซูเปอร์มาร์เก็ต Marsh 
ในเมืองทรอย รัฐโอไ โอ เมื่อผู ้ช่วยเช็คเอาท์ 
ชื่อ Sharon Buchanan อายุ 1 ปได้สแกน 
หมากฝรั่ง rigley กลิ่น Juicy ruit แบบแพ็ค 
10 กล่อง จ�านวน 0 ชิ้น ด้วยเครื่องสแกนแบบ
เลเซอร์ ระบบได้ท�าการลงทะเบียนราคาสินค้า 
0.  เหรียญ (0.  ปอนด์)โดยอัตโนมัติ

าก ร  
ปน ลิต ์ รกท าย

าน าร์โ นป   
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มากขึน้ พวกเขาสร้างมลูค่าเพิม่ด้วยจดุเชค็เอาท์  
ที่สั้นลงและพวกเขายังต้องการติดตามสินค้า
คงคลังด้วยส�าหรับการเช็คเอาท์ด้วยตนเอง  
ผู้ช่วยร้านค้าอาจเรียกเก็บเงินจากลูกค้าส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์แล้วจึงน�าเงินสดเข้ากระเปาโดย 
ไม่ต้องลงทะเบยีนการขาย แต่ด้วยระบบบาร์โค้ด
และสแกนเนอร์ พ ติกรรมดังกล่าวจะกลายเป็น
เรื่องที่เห็นได้ชัดเจน

และในท วรรษที่ 1 0 เป็นช่วงเวลาที่อัตรา 
เงินเ ้อสูงในอเมริกา บาร ์ โค ้ดปล ่อยให ้
ซูเปอร์มาร์เก็ตเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์
โดยการติดป้ายราคาใหม่ลงบนชั้นวางมากกว่า
การติดเป็นรายชิ้น

อตราสวนของปร โย น์ ลาก ลาย
ไม่น่าแปลกใจเลยที่การแพร่กระจายบาร์โค้ด 
ในท วรรษ 1 0 และ 1 80 นั้น ร้านค้าปลีก 
ขนาดใหญ ่ก็ขยายตัวด ้วย ซึ่ งข ้อมูลของ
เครื่องสแกนเนอร์สนับสนุนฐานข้อมูลลูกค้า
แ ล ะ บั ต ร ส ะ ส ม ค ะ แ น น ด ้ ว ย ก า ร ติ ด ต า ม 
สินค้าคงคลังและการติดตามสินค้าอัตโนมัต ิ
ได ้ท�าให้การส่งของแบบทันท่วงทีน ่าสนใจ 
ม า ก ขึ้ น ล ด ต ้ น ทุ น ข อ ง ก า ร มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ์
หลากหลายประเภท ร้านค้า ทัว่ไป – และโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มพูดเป็นนัยถึงการขาย 
ดอกไม้ เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

Techno Sharing

พลงขบ คลอน
เมื่อหมากฝรั่งถูกขาย บาร์โค้ดก็ได้เกิดขึ้นเรามัก 
จะคิดว่าบาร์โค้ดเป็นเทคโนโลยีตัดต้นทุนแบบ
ง่ายๆ ซึ่งช่วยให้ซูเปอร์มาร์เก็ตด�าเนินธุรกิจ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นจึงช่วยให้
เราเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าในราคาที่ต�่าลง 
แต่บาร์โค้ดท�ามากกว่านั้น เพราะมันได้เปลี่ยน 
ความสมดุลของอ�านาจในอุตสาหกรรมร้านขาย  
ของช�า น่ันคอืเหตผุลทีก่ารประชมุคณะกรรมการ 
เหล่านี้มีความจ�าเป็นและนั่นเป็นอีกเหตุผลที่
อุตสาหกรรมการค้าปลีกด้านอาหารสามารถ
บรรลขุ้อตกลงได้กต่็อเมือ่ผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคนคิ
ในคณะกรรมการได้รับการแทนที่ด้วยหัวหน้า 
ผู้บริหารหรือเจ้านายของพวกเขา

ส่วนหน่ึงของความยากล�าบากคือการช่วยให้ทุก
คนก้าวไปข้างหน้ากับระบบที่ไม่ได้ผลจริงๆ หาก
ปรา จากกลุม่ผูใ้ช้ทีส่�าคญัการตดิตัง้เครือ่งสแกน
เนอร์มีราคาแพง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่
พร้อมติดบาร์โค้ดด้วยก็มีราคาแพง - โปรดจ�า
ไว้ว่า บริษัท Miller Brewing ยังคงพิมพ์ฉลาก
ส�าหรับขวดของตนด้วยกระดาษพิมพ์สมัยป 
ค. . 1 08 ผู้ค้าปลีกไม่ได้ต้องการติดตั้งเครื่อง
สแกนเนอร์จนกว่าผู ้ผลิตจะติดรหัสบาร์โค้ด 
ลงในผลิตภัณฑ์ของตน และผู้ผลิตไม่ต้องการใส่
รหัสบาร์โค้ดลงในผลิตภัณฑ์จนกว่าผู้ค้าปลีกจะ
ติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์อย่างเพียงพอ

เมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นที่ชัดเจนขึ้นว่า 
บาร ์ โค ้ดก�าลังเปลี่ยนการแข ่งขันในความ
โปรดปรานของผู้ค้าปลีกบางประเภท ส�าหรับ 
ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กที่ด�าเนินกิจการโดย
ครอบครัวนั้น เครื่องสแกนบาร ์โค ้ดเป ็นวิธี 
แก้ปัญหาทีม่รีาคาแพงส�าหรบัปัญหาทีไ่ม่ได้เกิด
ขึ้นจริงๆกับพวกเขา

แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่สามารถกระจาย
ค่าใช้จ่ายของเครื่องสแกนเนอร์ผ่านยอดขายได ้

ก ต  
 ุ    

า าร ชประโยชน์ าก
ร าร์โ ท ปน ป

า ช าย นการประยุกต์ ช าร์โ ริ ตนกา ลิต า ราย 
ชน 

ท โนโลย าร์โ า ปนต การล ทุน
า า ร าปลก นา ลก

การด�าเนินงานที่มีขนาดใหญ่ 
และมีความหลากหลายทาง 
ด้านโลจิสติกส์นั้น โลกของ
บาร์โค้ดท�าให้ทุกอย่างง่ายขึ้น 
บางทีการเปดเผยข้อเท็จจริงที่
ดีที่สุดเกิดขึ้นในป ค. . 1 88 
เมื่อห้างสรรพสินค้าราคาถูก 

almart ตดัสนิใจทีจ่ะเริม่ขาย
อาหารปัจจุบันเป็นร้านขาย
ของช�าที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา
และเป็นผู้ค้าปลีกทั่วไปที่ใหญ่
ที่สุดในโลกซึ่งมีขนาดใหญ ่

พอ ๆ  กบัคูแ่ข่งห้ารายทีอ่ยูใ่กล้ทีส่ดุ almart เป็น
ผูร้เิริม่ใช้บาร์โค้ดแห่งแรกและยงัคงลงทนุในการ
จัดการโลจิสติกส์และการจัดการสินค้าคงคลังท่ี
ขับเคลื่อนด้วยคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันบริษัทนั้นเป็นประตูท่ีส�าคัญระหว่าง 
ผูผ้ลติชาวจนีและผูบ้รโิภคชาวอเมรกินั การยอมรบั 
เทคโนโลยีนี้ช่วยให้บาร์โค้ดเติบโตขึ้นได้อย่าง
มาก ซึ่งหมายความว่าสามารถส่งผู ้ซื้อไปยัง
ประเท จีนและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราคาถูกจ�านวน
มากได้จากมุมมองของผู้ผลิตจีน คุณสามารถ
ปรับการตั้งค ่าสายการผลิตทั้งหมดส�าหรับ
ลูกค้าเพียงรายเดียวตราบใดท่ีลูกค้ารายนั้นเป็น 

almart

กลุม่ Geeks เฉลมิฉลองช่วงเวลาแห่งแรงบนัดาลใจ 
อย่างถูกต้อง ขณะที่  Joseph oodland  
ดึงนิ้วมือของเขาอย่างอ่อนแรงบนหาดทราย
ของหาดไมอามี หรือหยาดเหง่ือของ George 
Laurer ในขณะที่เขาพั นาบาร์โค้ดให้สมบูรณ์
แบบอย่างท่ีเราทราบกันแต่ไม่ใช่เพียงแค่วิธีการ
ท�าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี
การเปลีย่นแปลงประเภทธรุกจิให้มีประสทิธภิาพ
ได้ด้วย

ตอนนี้บาร์โค้ดเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่ง
ทุนนิยมโลกที่ ไร ้ตัวตน ซึ่ ง เกิด ข้ึนจากการ 
ประท้วงที่น่าขันของตัวมันเอง นับตั้งแต่ยุค 80 
เป็นต้นมา ผู ้คนได้ลงทะเบียนความขัดแย้ง
ของพวกเขากับ “ชายคนนี้” ด ้วยการสร้าง 
รอยสักลายบาร์โค้ด

แถลงการณ์เกี่ยวกับวั นธรรมแบบผสมผสาน
นั้นระบุถึงสิ่งที่ส�าคัญอย่างหนึ่งใช่แล้ว ลายเส้น
ขาวด�าท่ีโดดเด่นเป็นช้ินเล็กชิ้นน้อยของทาง
วิ วกรรม แต่ชิ้นส่วนรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ 
ทางวิ วกรรมได้เปลี่ยนแปลงวิธีการท่ีจะท�าให้
เ รษฐกิจโลกเข้ากันอย่างลงตัว  
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เมื่อวันที่    กรก าคม  สถาบันรหัสสากลร่วมออกบูธ

ประชาสมัพนัธ์พร้อมให้ค�าปรกึษาด้านการใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล S  

ในงานมหกรรมทรพัย์สนิทางปัญญา I  AI   ที่จดัโดยกรมทรพัย์สนิ

ทางปัญญา กระทรวงพาณชิย์ ภายใต้แนวคดิ I  ai    I  o in  

Chan   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ภายในงาน 

ได้แสดงสดุยอดนวตักรรม มอืคนไทยกว่า  รายการ พร้อมจดักจิกรรม 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื่อร่วม 

ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยให้เตบิโตอย่างยั่งยนืตามนโยบาย hailan    

งานม กรรม รั น าง า 
IP FAIR 2018

เมื่อวันที่  กรก าคม  ที่ผ ่านมาทาง

สถาบนัรหสัสากล ( S  hailan ) ได้ร่วมลงนามบนัทกึ 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัย

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

ในด้านการพั นาบุคลากรด้านโลจิสติกส์พันธุ ์ใหม่ 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค o i ic   และ 

อุตสาหกรรม  S C  พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง  

อีกกว่าสิบแห่ง ได้แก่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริม 

อตุสาหกรรม ส�านกัการขนส่งสนิค้า กรมการขนส่งทางบก 

งนาม นั ก อ้ตก ง
ความรวมมอ างว าการ
เพือ่พฒันาบุคลากรด้านโลจิสตกิส์พนัธุใ์หม่

ท วา โ ย  ำ ร น

สภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย สหพนัธ์การขนส่งทางถนนแห่งอาเซยีน สหพนัธ์

การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้รับจัดการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน 

แห่งประเทศไทย ซึ่งการลงนามความร่วมมอืดงักล่าว ถอืเป็นจดุเริ่มต้นของการบรูณาการ 

งานร่วมกันในการพั นาบุคลากรไทยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

เทยีบเท่าในระดบัสากล  
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กั ตรการอ รม ดอนต าคม นัวาคม      
เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบยีนบาร์โค้ด สามารถน�าหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดต่าง  ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อย่างถูกต้อง 

เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบนั  จงึก�าหนดให้สมาชกิรายใหม่ทกุราย ต้องผ่านการอบรม ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล S  ในภาคธรุกจิ

และอตุสาหกรรม ส�าหรบัสมาชกิรายใหม่ ลงทะเบยีนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา  ป นบัจากวนัรบัอนมุตัเิป็นสมาชกิ

มาชิกเกา มั รเกิน  หากต การเ าร ม รมเ า ชจา านละ  า
  น จ ามาร า น์ หล รา ละเ และ าร นั   

ทางส าบัน  จัดโ รแกรมการอบรมต่าง  น ่วงเดือนตลาคม  ันวาคม  ดังน
      หลักสูตร

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

การประยุกต์ ช 
าตร าน ากล 

 
นระ ลาย ชน 

    วันที่จัด

 ตุลา

 ิกายน

 นวา

 ตุลา

 ิกายน

 นวา

   อัตราคาอบรม

าชิก    ร  

ุ ลทว ป   าท

าชิก    ร  

ุ ลทว ป   าท 

                   เนื้อหาหลักสูตร

 าร์โ าตร านระ  

 โ ร รา ล าย าร์โ าตร าน  

    การกา น ล ายประ าตว นิ า

 ิท ิประโยชน์ า ร าชิก า น  

• าร์โ าตร าน 

      

 การ ช าน าร์โ าตร าน 

 ลกการ การ ลาย ชน ตน

เมื่อวันที่  พ ษภาคม  สถาบันรหัสสากลได้มีการจัดกิจกรรมอบรม

หลกัสูตร เพิ่มประสทิธภิาพการบรหิาร จดัการคลงัสนิค้า และสนิค้าคงคลงั เพื่อลด

ต้นทนุทางธรุกจิ  ( a ho   In n o  ana n  O i i a ion o c  

B in  Co ) ณ ห้อง Boa oo   ศูนย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติ ิโซนซ ีชั้น   

โดยได้รบัเกยีรตจิาก คณุกนก จฑุามณ ีกรรมการผูจ้ดัการ บจก เค เอน็ เค คอนซลัติ้ง 

เซ็นเตอร์ ผู ้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งในและต่างประเทศ 

ด้วยประสบการณ์กว่า  ป เป็นวทิยากรหลกัในการ กอบรมครั้งนี้

งานดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รบัความรู้ และหลกัการใน

การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

พิจารณาถึงองค์ประกอบและข้อจ�ากัดต่าง  เช่น ประเภทและการออกแบบ 

คลงัสนิค้า การจดัการสนิค้าคงคลงัตามเงื่อนไขและข้อจ�ากดัของตวัสนิค้า ซอฟต์แวร์

ในการจัดการคลังสินค้า กิจกรรมในคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุ ตลอดจน

มาตรฐานสากล S  ส�าหรบัการประยกุต์ใช้ในการจดัการคลงัสนิค้าและสนิค้าคงคลงั

อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีด้วย  

ก กรรมอ รม กั ตร
“เพิม่ประสิทธิภาพการบรหิาร จัดการคลงัสนิค้า 
และสินค้าคงคลัง เพือ่ลดต้นทนุทางธรุกจิ”
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ท วา โ ย  รันย ั น ั ำนน

ท า  ูนยว ัยกสกร ย
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ร ย ต า
อต า กรรม ม
กา งั ต ต

ล ารว ประ ทร ยนต์ท ริโ น

า ริการ ุ ทร กร ชาร์ า
ท านชาร์ า

รถยนต์ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟา (   l c ic 

hicl ) ก�าลังมีบทบาทมากขึ้นในตลาดรถยนต์

ไทย เห็นได้จากการลงทุนประกอบรถยนต์และ

ชิ้นส่วนของค่ายผู้ผลิตที่มีความชัดเจนมากขึ้น 

และการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟา ควบคู่

ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ใช้พลังงาน

ไฟฟาที่เพิ่มขึ้นมาก ท�าให้ภาพของตลาดรถยนต์

ใช้พลังงานไฟฟาเริ่มมีความชัดเจนขึ้นในสายตา

ของผู ้บริโภคมากกว่าในอดีต โดยในช่วง  

เดือนแรกของป  ยอดจดทะเบียนรถยนต์ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟาอยู่ที่  คัน 

ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปก่อน  

และมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง 

หลังคาดว่าจะมีรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน

ไฟฟารุ่นใหม่ เปดตวัออกมา

เมื่อทิศทางความต้องการรถยนต์ในตลาดโลก

ก�าลงัหนัไปหารถยนต์ประเภทดงักล่าว ท�าให้ไทย

ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่  

 ของโลก มีการส่งออกรถยนต์ที่ผลิตได้ไป 

ต่างประเทศสูงถึง  และเมื่อผนวกกับความ 

ได้เปรยีบต่าง  ในการลงทนุในไทยที่สงูกว่าประเทศ 

เพื่อนบ้าน ท�าให้ไทยได้รบัอานสิงส์โดยการลงทนุ

จากค่ายรถที่เริ่มไหลเข้ามาอย่างชดัเจนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้จากผลส�ารวจของศนูย์วจิยักสกิรไทย พบว่า  

ผู ้บริ โภคส ่วนใหญ่สนใจพิจารณารถยนต ์ 

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟาเป็นตัวเลือกหนึ่ง

ในอนาคต ซึ่งรถยนต์ปลกัอนิไฮบรดิเป็นตวัเลอืก

อนัดบัหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาเมื่อเทยีบ

กับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในรุ่นใกล้เคียง

สูงกว่าไม่เกิน  บาท โดยเหตุผลส�าคัญ

ที่สุดที่เลือกรถยนต์ปลักอินไฮบริดเพราะไม่ต้อง

กังวลเรื่องการเติมเชื้อเพลิงเพราะสามารถเติม

ได้ทั้งน�้ามันและไฟฟา รองลงมาคือเรื่องความ

ประหยดัค่าเชื้อเพลงิ 

อกีความกงัวลหนึ่งของรถยนต์ไฟฟา คอื จ�านวน

สถานีชาร์จไฟฟาที่เพียงพอ ซึ่งเป็นประเด็นที่

ผู้บริโภคมีความกังวลมากที่สุด อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากจ�านวนรถขับเคลื่อนด้วยพลังงาน 

ไฟฟาแบบที่ต้องเสียบชาร์จไฟนั้นยังมีจ�านวน

น้อยมาก ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าจะม ี

เพียงราว  คัน ภายในป  ขณะที่มี

สถานีชาร์จไฟฟาที่คาดว่าจะผุดตัวขึ้นตามเปา 

ในปนี้กว่า  จุด ท�าให้จ�านวนสถานีชาร์จ

ไฟฟามมีากเกนิความต้องการในระยะ  ถงึ  ปนี้ 

โอกาสที่สถานีชาร์จไฟฟาจะสร้างรายได้เพื่อคืน

ทุนเองใน  ป ในระยะแรกนี้นั้น จึงเป็นเรื่อง

ยาก ดังนั้นภาครัฐอาจจะต้องสนับสนุนด้าน 

การเงินในระยะแรกของการก่อตั้งเพื่อผลักดัน 

ให้อตุสาหกรรมเกดิและเตบิโตขึ้น   

 าท  กิโล ตร
 าท  กิโล ตร
 าท  กิโล ตร

 าท  กิโล ตร

ร ยนต์ ริ
ร ยนต์ปลก ิน ริ
ร ยนต์ า ต ต ร

ำ ูนยว ัยกสกร ย

ำ ูนยว ัยกสกร ย
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ท วา โ ย   รำ ำ ร อ

ท า    https://med.mahidol.ac.th/

Health me วารสารสถาบันรหัสสากล

า ลา
ลดเท่า รก ม่ อม จริงหรือ ม่

ระบบเผาผลาญเสื่อมเป็นปัญหาท่ีเกิดจากภายใน
ร่างกาย และเป็นปัจจยัหนึ่งท�าให้การลดน�า้หนกั
ล้มเหลว โดยระบบเผาผลาญเสื่อมก็มีสาเหตุ
หลายอยา่งด้วยกนั ทัง้แบบท่ีสามารถรักษาได้และ
รักษาไมไ่ด้

าความ ข้าใจ กยวกบร บบ ผาผลา ของ
รางกาย   
โดยปกตร่ิางกายคนเรามีการเผาผลาญตลอดเวลา 
แม้ในระหวา่งนอนน่ิง  อยูก่บัท่ี ร่างกายก็ยงัมีการ
เผาผลาญไปด้วย เรียกว่า “อตัราการเผาผลาญ
พืน้ฐาน” โดยแตล่ะบคุคลจะมีอตัราการเผาผลาญ
พืน้ฐานแตกตา่งกนัออกไป และเม่ือร่างกายมีการ
ท�ากิจกรรมต่าง  หรือมีการใช้แรง เช่น เดิน พดู
คุย ร่างกายก็จะมีอัตราการเผาผลาญท่ีเพ่ิมขึน้ 
นอกจากนีข้ณะท่ีร่างกายท�าการย่อยอาหารและ
ดดูซมึก็มีการเผาผลาญเกิดขึน้เชน่กนั

อตราการ ผาผลา ของรางกาย สามาร
วด ด้ รอ ม
อตัราการเผาผลาญของร่างกาย สามารถวดัได้ แต่
จะท�าในผู้ ท่ีมีแนวโน้มว่าอาจมีปัญหาในเร่ืองของ
ระบบเผาผลาญท่ีผิดปกติเท่านัน้ หรือใช้ในคนไข้

ในบางราย ลดนา นกอาจ คย จอป านา นก 
มลดน้อยลง ลย มวาจ ปนการออกกาลงกาย รอ 

การควบคุมอา าร นบ ปนอุปสรรคในการลด 
นา นก สาค  ปน นนนอาจ กิดจาก ร บบ
ผาผลา สอม  ลายคน ม คยร้ 

ร บบ
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ท่ีมีโรคบางโรคท่ีท�าให้ค�านวณอตัราการ
เผาผลาญได้ไม่แม่นย�า หรือใช้ในงาน
วจิยั ซึง่ต้องผา่นการพิจารณาจากแพทย์
เฉพาะทาง เชน่ คนท่ีพยายามลดน�า้หนกั
แต่ไม่เป็นผลส�าเร็จ หรือในผู้ ป่วยวิก ต ิ
มีอาการบาดเจ็บสาหสั เชน่ แผลไ ไหม้ 
แผลน�า้ร้อนลวกขัน้รุนแรง เป็นต้น โดย
ก่อนการวดั คนไข้จะต้องเตรียมตวัมา 
ก่อนเหมือนกบัการเตรียมตวัก่อนเจาะเลอืด 
อาทิ การงดน�า้ งดอาหาร เป็นต้น

วิธีการวัดคือให้คนไข้นอนน่ิง  เป็น
เวลา 30 นาทีเ พ่ือวัดอัตราการใช้
ออกซิเจนของคนไข้ และอตัราการสร้าง
คาร์บอนไดออกไซด์ว่าสามารถสร้างได้
เทา่ไร ซึง่จะบอกได้วา่ร่างกายมีอตัราการ
เผาผลาญพืน้ฐานท่ีเทา่ไร หรือเผาผลาญ
พลงังานได้ก่ีแคลอร่ี

วิ สง กตภาว ร บบ
ผาผลา สอม

รับประทานอาหารน้อยหรือเทา่กบัคนอ่ืน 
แต่น� า้หนัก เ พ่ิมขึ น้มากกว่ าคน อ่ืน 
(อ้วนง่ายผิดปกติ) พยายามลดน�า้หนกั 
แตน่�า้หนกัไมย่อมลดน้อยลง

สา ตุของร บบ ผาผลา สอม
ป่วยด้วยโรคบางอย่าง เช่น ไทรอยด์
ท�างานผิดปกติ อายท่ีุเพ่ิมขึน้ อตัราการ
เผาผลาญพืน้ฐานมกัต�่าลง คนท่ีตวัเลก็
กว่ามกัมีอตัราการเผาผลาญต�่ากว่าคน
ท่ีตัวใหญ่กว่าคนท่ีมีน�า้หนักขึน้  ลง  
ซ�า้ซาก จากการลดน�า้หนกัผิดวิธี สง่ผล
ให้อตัราการเผาผลาญพืน้ฐานต�่าลงได้

อา าร สมพน ์กบร บบ
ผาผลา ของรางกาย

อาหารท่ีกระตุ้นการเผาผลาญ คืออาหาร
หมูโ่ปรตีน อาหารประเภทไขมนั ไมค่อ่ย
กระตุ้นการเผาผลาญมากนัก แต่ทัง้นี ้
ทัง้นัน้การกระตุ้นระบบเผาผลาญของ
อาหารนัน้มีผลเพียงร้อยละ 10 ซึ่ง 
น้อยมาก หลกั  เลย สิง่ท่ีมีผลตอ่ระบบ
เผาผลาญของร่างกายอย่างมากก็คือ
การเผาผลาญพืน้ฐานในบคุคลนัน้และ
กิจกรรมทางกาย

ผลกร บจากภาว ร บบ
ผาผลา สอม

โรคอ้วนโรคอ่ืนท่ีเกิดจากความอ้วน อาทิ  
โรคทางน�า้ตาล โรคทางไขมนั โรคความดนั 
โรคหวัใจ เขา่เสื่อม เป็นต้น

การรก าภาว ร บบ
ผาผลา สอม

รักษาท่ีสาเหตท่ีุท�าให้เกิดภาวะดงักลา่ว 
เช่น หากพบว่ามีสาเหตุมาจากตวัโรค 
ก็ท�าการรักษาโรคนัน้ หรือถ้าหากเกิด
จากการลดน�า้หนกัท่ีผิดวิธี ก็ต้องรักษา
ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการลดน�า้หนัก
ให้ถกูต้อง

การลดนา นก มผลตอร บบ
ผาผลา

การลดน�า้หนักท่ีไม่ถูกต้องเป็นอีกหนึ่ง
สาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้ระบบเผาผลาญ
เสือ่ม ได้แก่ การอดอาหารการรับประทาน 
เฉพาะผกั ผลไม้ หลกีเลีย่งการรับประทาน 
แป้งและเนือ้สตัว์การปล่อยให้น�า้หนัก 
ขึน้  ลง  ซ�า้ซาก

การรับประทานเฉพาะผักและผลไม้  
จะท�าให้น� า้หนักลดลงจริง แต่สิ่ ง ท่ี 
ลดลงมกัจะเป็นมวลกล้ามเนือ้ซึง่จะท�าให้ 
อัตราการเผาผลาญพืน้ฐานลดลง 
จะส่งผลให้ระบบเผาผลาญเสื่อมลง 
ท�าให้กลับมาอ้วนอีกและน� า้หนักท่ี 
เพ่ิมขึน้มกัจะมากกวา่น�า้หนกัตัง้ต้น

วิ ลดนา นก กต้อง
การลดน�า้หนักท่ีถูกต้อง จะต้องปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิต และเลือกรับประทาน
อาหารในปริมาณท่ีเหมาะสม มีปริมาณ
โปรตีนเพียงพอ พร้อมกบัสารอาหารท่ี
ครบถ้วน สามารถรับประทานไปได้ตลอด
ในระยะยาว เพ่ือให้ระบบเผาผลาญมี
การปรับตวัท่ีสมดลุ ควบคู่กับการปรับ
เปลี่ยนกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึน้ ร่วมกบั
การออกก�าลงักาย  

า ารทกระตุน
การ า ลา  

าหารหม
รตน าหาร
ระเภ มัน 

ม กระตน 
การเ า ลา

มากนัก
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ท วา โ ย    รัน ์ ั น์ ตั ณานน ์ 
ท า    EIC Analysis 

จานวนนก อง ยว วโลกขยายตวสงใน วง ผานมาจากต้น ุนการ ดิน าง 
ตาลง ข้อมลการ อง ยว ข้า ง ด้งายขน รวม งการผอนคลายก ร บยบ

ด้านการ ดิน างร วางปร  ข้อมลจาก     
  แสดงใ ้ นวาจานวนนก อง ยว วโลกขยายตว

ลย 1  ตอป รอจาก 1  ล้านคนในป 2  ปน 1 22 ล้านคนในป 2 1   
ขณ จานวนนก อง ยวตาง าติของ ยขยายตวสงมากกวา อตรา ลย 
1  ตอป รอจาก 1  ล้านคน ปน  ล้านคนใน วง วลา ดยวกน

OVERTOURISM
รั มออ าง ร

การเติบโตนีมี้ปัจจัยสนับสนุนท่ีส�าคัญคือการ
เกิดขึน้ของสายการบินต้นทุนต�่าหลังการเปิด
เสรีอุตสาหกรรมการบินของไทย ท�าให้ต้นทุน
การสญัจรทางอากาศลดลงอย่างมาก อีกปัจจยั
หนึ่งคือการเกิดขึน้ของสื่อโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ 
การจองท่ีพกั รีวิวและจดัอนัดบัแหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีช่วยปลดล็อกข้อจ�ากัดด้านข้อมูลในการ 
ทอ่งเท่ียวและท่ีพกั

การขยายตัวของจ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ
ในระดับสูงอย่างต่อเน่ืองของไทยก่อให้เกิด
ปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเท่ียวต่างชาต ิ
ใน 8 จงัหวดัเทา่นัน้ ท�าให้รายได้จากการทอ่งเท่ียว 
และการลงทนุในธุรกิจด้านการทอ่งเท่ียวเกิดการ 
กระจุกตัวและไม่กระจายไปยัง พื น้ ท่ี อ่ืน   
ของประเทศอยา่งทัว่ถงึ 

งานศกึษาวิจยัโดยการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 
(ททท.) พบวา่ในปี 2008 ท่ีมีจ�านวนนกัทอ่งเท่ียว
ตา่งชาต ิ1 .8 ล้านคน ปะการังของไทยท่ีได้รับความ
เสยีหายมีสดัสว่นเพียง 30  ของปะการังทัง้หมด 
ต่อมาในปี 201  นกัท่องเท่ียวต่างชาติของไทย 
เพ่ิมขึน้เป็น 35.  ล้านคน สง่ผลให้สดัสว่นปะการัง 
ท่ีได้รับความเสียหายเพ่ิมขึน้เป็น 

 ของปะการังทัง้หมด 

อีกปัญหาหนึง่คือขยะมลู อยตกค้าง
ในแหล่งทอ่งเท่ียว เน่ืองจากระบบ
การก�าจดัขยะไมเ่พียงพอ โดยหาก
เปรียบเทียบปริมาณขยะในจงัหวดั
ท่ีมีประชากรใกล้เคียงกนัแต่ได้รับ
ความนิยมจากนกัทอ่งเท่ียวตา่งกนั
อยา่งมาก

ไทยสามารถประยุกต์ใช้วิ ธีควบคุมจ�านวน 
นกัท่องเท่ียวจากกรณีของต่างประเทศได้หลาย 
รูปแบบ ทัง้การจัดการด้านอุปสงค์และอุปทาน 
การท่องเท่ียว เมืองท่องเท่ียวหลายแห่งใน 
ตา่งประเทศมีมาตรการจดัการจ�านวนนกัทอ่งเท่ียว 
หลายรูปแบบ ซึง่สามารถแบง่ได้เป็น 2 หมวดหมู ่
หลัก ได้แก่ มาตรการจัดการด้านอุปสงค์หรือ
ความต้องการทอ่งเท่ียว และมาตรการจดัการด้าน
อปุทานการทอ่งเท่ียว
 
นอกจากนี  ้ ไทยควรสร้างระบบการจัดการ 
การทอ่งเท่ียวเพ่ือให้รายได้จากการทอ่งเท่ียวเติบโต
อย่างยัง่ยืน โดยเร่ิมต้นจากการจดัเก็บ รวบรวม 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเท่ียวจาก 
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง เช่น โรงแรม สายการบิน 
แพลต อร์มการจองท่ีพัก เว็บไซต์รีวิวและ 
จดัอนัดบั บริษัทน�าเท่ียวหรือองค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 
และอาจร่วมมือกบัผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์
เคลือ่นท่ีเพ่ือเก็บข้อมลู Big Data จากสญัญาณ 
โทรศัพท์มือถือเ พ่ือใช้ศึกษาพ ติกรรมของ 
นกัทอ่งเท่ียวภายใต้ขอบเขตท่ีก หมายก�าหนด 

จากนัน้จึงตัง้เป้าหมายด้านการท่องเท่ียวใน
แต่ละพืน้ท่ีโดยให้คนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและตดัสนิใจ เชน่ การวางเป้าหมายด้าน 
จ�านวน สญัชาติ และประเภทของนกัท่องเท่ียว 
การพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาด
เพ่ือประชาสมัพนัธ์และดึงดูดนักท่องเท่ียวตาม
ท่ีตัง้เป้าไว้ ทัง้นี ้ ระบบการจดัการการท่องเท่ียว 
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพืน้ท่ีจะช่วย
ป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้จากการขยายตัว 
ของภาคการท่องเท่ียวในอนาคตและช่วยให้ 
รายได้จากการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีเติบโตได้อย่าง
ยัง่ยืนในระยะยาว  

917

2008 2017

1,322
ตนทุนการ รทา ากา  
ล ล ยา ต น

โ ชยล ย ว ต์ ท กรวิว
ละ น ล ท ทยว

การ น ลายก ก ์ ร ว า
น ลายประ ท ทวโลก

การ ป ร านการท ทยว
ตา ประ ท น
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4 ร ด์ คโ โล
แม้แต่การจองตัวหนังก็ท�าได้ก่อนไปถึงหน้า 
โรงหนงั แคก่ดผ่านสมาร์ทโ นก็จองท่ีนัง่ได้แล้ว  
สิง่เหลา่นีแ้สดงให้เหน็วา่ เทคโนโลยีเปลีย่นแปลง
การด�าเนินชีวิตของเราไปสู่ยุคท่ีท�าสิ่งต่าง  
ได้สะดวกย่ิงขึน้ โดยมีสี่เทรนด์ท่ีก�าลังเป็นท่ี 
นา่จบัตามอง ดงันี ้

1  แปลงโ ม ปน 
ในปีก่อน  เราอาจจะเหน็แคเ่ทคโนโลยี Internet 
of Thing ท่ีเข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกับเรา 
ยกตวัอยา่งเชน่ การสัง่ซือ้ของด้วยโทรศพัท์มือถือ 
เพียงแคไ่มก่ี่คลกิก็สามารถด�าเนินการได้เรียบร้อย 
ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงหน้าร้าน หรือสัง่ Google 

ลอง ยิบสมาร ์ โ นขนมาด 
อกสกรอบ จ พบวาข้อมลขาวสาร 
ในโ ร พ ์ของ ราอพ ดต ป
รวด รวกวาสมยกอนอยาง น
ด้ ด

ท วา โ ย  Adam Robinson and Jay Samit
รย รย โ ย     พรรณ พร จิตจาร ช ชั

Trendy Tech

รป วโ ้

ท่จะเปล่ นโ มโลก องเราในป  และต่อจากน
Assistance AI(Artificial Intelligence) ใน 
สมาร์ทโ นด้วยเสยีงของเราเพ่ือให้ AI ชว่ยค้นหา
ข้อมลูตา่ง  โดยท่ีเราไมต้่องพิมพ์อะไรเลย

เม่ือน�าเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นรากฐาน
ของบิตคอยน์เข้ามาท�างานร่วมกนักบั IoT หรือ
เรียกวา่ BIoT ผลลพัธ์ท่ีได้คือการยกระดบัความ
สามารถของอปุกรณ์ IoT ได้มากขึน้ น�าไปสูก่าร
ใช้งานในงานบริการและภาคธรุกิจ อาทิเชน่ BIoT 
สามารถใช้ตดิตามการขนสง่ยารักษาโรค สามารถ
สร้างสมาร์ทซิตีซ้ึ่งมีการจัดการเก่ียวกับการใช้
พลงังานและจดัการสญัญาณไ จราจรในชัว่โมง
เร่งดว่นได้ดีย่ิงขึน้
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ในชว่งปี 2018 นี ้บริษัทมากมายจะเร่ิม
ใช้โปรแกรมเพ่ือติดต่อกับฐานข้อมูล 
ท่ีแตกต่างกัน เม่ือควบรวมกับ BIoT  
จะอ�านวยความสะดวกมากขึน้ในการ 
ดงึข้อมลูจากเซนเซอร์ในคลงัสนิค้า เหมือน 
กบัท่ีเข้าใช้งานผา่นเวบ็ไซต์ในสมาร์ทโ น 
เม่ือผู้ผลติ ผู้ขายปลกี รัฐบาล และ บริษัท
ขนสง่ มีข้อมลูท่ีอพัเดทจากเซนเซอร์บน
ผลิตภณั ์ รถขนส่ง และเรือขนส่ง ผู้ ท่ี
อยูใ่นซพัพลายเชนทัง้หมดจะได้รับข้อมลู
เชิงลกึอนัมีคา่ซึง่ไมเ่คยเข้าถงึได้มาก่อน 
และเทคโนโลยี BIoT นี ้ ไม่สามารถ 
ถกูเจาะข้อมลูจากบคุคลภายนอกได้อีกด้วย
 
2 ยุค องของ 
201  เป็นปีท่ีกล่าวถึงบิตคอยน์และ
บล็อกเชนกนัอย่างกว้างขวาง และการ
จ่ายเงิน ผ่านโทรศัพท์มือถือก็เปลี่ยน 
วธีิการในตลาดกระแสเงินไปอยา่งสิน้เชิง 
พอมาถึงปี 2018 การยืนยนัอตัลกัษณ์
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ย่ิงท�าให้การซือ้
สินค้าออนไลน์รวดเร็วไปไกล ลืมการ
รูดบตัรไปได้เลยเม่ือเราสามารถแทนท่ี
ด้วยการจ่ายเงินแบบใช้โทรศพัท์มือถือ
สแกนม่านตาเพ่ือยืนยนับคุคล (retinal 
payment)

เร่ืองของ ิ นเทคจะกลายเป็นเร่ืองปกติ
ในปี 2018 นี ้ ส่วนทางเทคโนโลยีของ
บติคอยน์เองก็ท�างานควบคูก่นัไป โดยท่ี
อีกเทคโนโลยีหนึ่งท่ีจะเข้ามามีบทบาท
คือคอมพิวเตอร์ควอนตัมซึ่งสามารถ
ประมวลผลค�าสัง่นบัล้านได้ในครัง้เดียว 

ถูกสร้างขึน้มาให้ลดภาระการท�างาน
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท�างานกับ
เทคโนโลยีบติคอยน์ และภายในอนาคต
อันใกล้นี ้ เราอาจจะได้เห็นเงินสกุล 
บิตคอยน์เป็นทรัพย์สินทางการเงิน
ประเภทหนึ่งท่ีท�าธุรกรรมการเงินได้
เหมือนทรัพย์สนิประเภทอ่ืน  

   
กลายมา ปนกร แส ลก
เม่ือคุณมีสมาร์ทโ นหนึ่งเคร่ือง การ
มองโลกก็แตกต่างไปจากเดิม หนึ่งใน
ความส�าเร็จของเทคโนโลยีนีคื้อ เกมส์
โปเกมอนโก ในด้านอ่ืน  นัน้ อีกไมน่าน
เม่ือคุณเอาโทรศพัท์มือถือส่องไปตาม
ถนนหนทาง จะมีห้างร้าน ป้ายโ ษณา
สนิค้าและผลติภณั ์ ท่ีแสดงข้อมลูและ
รายละเอียดออกมาเองโดยไมต้่องมีร้าน
หรือท่ีตัง้จริง   น่ีเป็นโอกาสส�าหรับผู้ขาย 
ท่ีจะสนบัสนนุประสบการณ์ซือ้ของท่ีใด
ก็ได้ตามท่ีต้องการให้กบัผู้ ซือ้ 

เทคโนโลยีท่ีจะเข้ามาสนับสนุน A  
ในเร่ืองการส่งข้อมูลนัน้ มีช่ือว่า i- i 
(light-based wireless) ซึง่สามารถสง่
ข้อมลูได้เร็วกวา่ Wi- i 100 เท่า ท�าให้
เห็นสนิค้าท่ีแสดงผลจาก A  ได้ชดัเจน
และสมจริง ทัง้นีใ้นธุรกิจอ่ืน อาจมีการ
ประยกุต์ใช้ได้อีกหลากหลาย เช่น ห้อง
ลองเสือ้ ร้านเคร่ืองส�าอาง หรือแม้แต่
การน�าทางด้วยแผนท่ีแบบ A

คโนโลย บอ  
เม่ือ AI ถูกสอนให้มีทักษะมากขึน้ใน
ด้านภาษาธรรมชาติ  (ภาษาพูดใน
ประเทศตา่ง ) บอทจะถกูใช้ในงานท่ีต้อง
ตอบค�าถามท่ีไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

การถาม ใครจะรู้ว่าการท่ีเราโทรติดต่อ
จองเ ท่ียวบินหรือจองโรงแรมท่ีพัก  
เราอาจจะก�าลงัคยุกบัโปรแกรมโต้ตอบ
อัตโนมัติ ท่ีพูดไ ด้ เหมือนมนุษย์จน 
แยกไม่ออก ในอนาคต ผู้ ด�าเนินการ
ธรุกิจจะผลติบอทให้มีหน้าท่ีหลากหลาย
มากกวา่เดมิ เพ่ือตอบโจทย์วิธีการใช้งาน
ให้ครอบคลมุฐานลกูค้ามากขึน้

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแวดล้อมอาจ
ท�าให้เทรนด์การเปลี่ยนแปลงทัง้สี่นีมี้
โอกาสชะลอลง เชน่ ความปลอดภยัทาง
ไซเบอร์ การวางแผนหรือเปลีย่นแผนจาก
ผู้น�าทางเทคโนโลยี การสนบัสนุนจาก
ก หมายทางภาครัฐ และท่ีส�าคญัท่ีสดุ
คือการปรับตวัและการเรียนรู้เทคโนโลยี
ของผู้บริโภค แต่ก็ยังแน่ใจได้ว่าในยุค
ท่ีนวัตกรรมไม่มีวันสิน้สุดในอนาคต 
ต่อจากนีจ้ะต้องแตกต่างจากปัจจุบัน
อยา่งแนน่อน  

การ ล
ช วา  

 

ามาร
มล เร็ ก า 

  เ า
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39-40 Trendy Tech Edit 4.indd   40 10/10/2561 BE   3:52 PM



41GS1 Thailand  October – December  2018

ท วา โ ย  า มาชิก
ท า  

Member Zone วารสารสถาบันรหัสสากล

 นต นการ ก า ร ประก การท
ต การ ก ิน า ก ายน กประ ท   
ตย ทรา วาต ทา ยา ร

ขนตอน  1 าข้อมล
ผู้ประกอบการท่ีต้องการส่งออก ต้องทราบว่า
สินค้าของตนนัน้ตรงกบัพิกดัศลุกากรระบบ HS 
พิกดัใดในระดบั 8-10 หลกั และรายการสินค้า
นีเ้ป็นสินค้าควบคมุหรือไม่ ทัง้นีต้้องศกึษาด้วย
ว่าหน่วยงานใดของไทยเป็นผู้ รับผิดชอบ และ
มีก หมายหรือระเบียบใดท่ีควบคมุสินค้านีอ้ยู ่
ส�าหรับหน่วยงานท่ีสามารถให้ค�าปรึกษาได้ คือ 
“กระทรวงพาณิชย์” นอกจากนีผู้้ประกอบการ
ยงัต้องศกึษาข้อมลูรายละเอียดการน�าเข้าสนิค้า
ของประเทศท่ีต้องการสง่ออกด้วยวา่มีก หมาย
ควบคมุอยา่งไรบ้าง

ขนตอน  2 ริมต้น า ุรกิจสงออก
ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ซึง่
แบง่เป็นยอ่ย  ดงันี ้

1.  ผู้ประกอบการต้องท�าการจดทะเบียนพาณิชย์ 
 เป็นนิติบุคคล ท่ีกรมพั นาธุรกิจการค้า  
 กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือให้องค์กรมีความ 
 นา่เช่ือถือในสายตาผู้น�าเข้าจากตา่งประเทศ

2.  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีกรมสรรพากร  
 กระทรวงการคลงั

.  จดทะเบียนตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า  
 ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชนิดของสินค้าท่ีจ�าหน่าย เช่น  
 หากผู้ประกอบการต้องการส่งออกผลไม้สด 
 หรือแช่แข็ง ต้องไปจดทะเบียนสวนผลไม้ 

การสงออกสามาร สร้างราย ด้ม า าลใ ก้บผ้ปร กอบการ 
พรา ปนการขยาย อง างการขาย ด้มากขน งสงผลตอ 
การขบ คลอน ร ฐกิจของปร ด้ด้วย นกน พรา  
ยงิผ้ปร กอบการสามาร สงออก ด้มาก า ร กจ ยงิสร้าง 
มด งิน ข้าปร ด้มาก านน

 เพ่ือการสง่ออกท่ีกรมวชิาการเกษตร กระทรวง 
 เกษตรและสหกรณ์ หรือหากต้องการสง่ออก  
 ดอกไม้ ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกท่ีกรม 
 วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 เป็นต้น

ขนตอน   พิ การ ุลกากร
พิธีการศลุกากร คือ ขัน้ตอนในการน�าสนิค้าเข้า
หรือออกนอกประเทศตามท่ีก หมายก�าหนด
ไว้ โดยผู้ส่งออกบางรายอาจต้องการใช้บริการ
ของ “ตวัแทนออกของศลุกากร” หรือ Customs 

roker หรือ Shipping Agent เพ่ือท�าหน้าท่ี 
ส่งสินค้าไปต่างประเทศแทน ทัง้นีพิ้ธีศุลกากร 
มี 2 ระบบคือ ระบบ Manual และระบบ EDI 
ส�าหรับขัน้ตอนการป ิบัติ พิ ธีการศุลกากร 
มีดงันี ้

41-42 Member Zone Edit5.indd   41 10/12/2561 BE   5:24 PM



Thailand Newsletter Member Zone

GS1 Thailand  October – December  201842

Thailand Newsletter Member Zone

1. ขอใบรับรองทางด้านความปลอดภยัและมาตรฐานสนิค้า

2. ขอใบรับรองแหลง่ก�าเนิดสนิค้าจากกรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
 เพ่ือให้ผู้น�าเข้าได้รับการลดหยอ่นภาษีศลุกากรในตอนน�าเข้า

. ติดต่อจองเรือบรรทุกหรือเคร่ืองบินในกรณีท่ีต้องขนส่ง พร้อมท�าเร่ืองการ
ประกนัภยัสนิค้า

4. วางแผนจัดการส่งออกตามเง่ือนไขท่ีผู้ ซือ้ระบุไว้ในหนังสือสั่งซือ้สินค้าท่ี 
 เรียกวา่ L/C หรือ Letter of Credit ให้ถกูต้อง

5.  จดัท�าเอกสารเพ่ือผา่นพิธีการศลุกากร ซึง่จะต้องมีเอกสารตอ่ไปนี ้
 - ใบขนสนิค้าขาออก
 - บญัชีราคาสนิค้า
 - บญัชีรายละเอียดการบรรจหีุบหอ่ (Packing List)
 - ค�าร้องขอให้ในการตรวจสนิค้าและบรรจเุข้าตู้คอนเทนเนอร์  

42

นต นการ ก

แนะนาการใ ้งานบาร์โค้ดมาตร านสากล

ผู้ส ออก ้รับ �ำยนยันกำรสั อสน ้ำ

อ บรับรอ วำ ลอ ัยหรอ ำ ร ำน ล้ว กร

อ บรับรอ หล ก�ำ น สน ้ำ

อ ำหน บรร ก ล ร กัน ัย

ั �ำ อกสำร อ กำร ลกำรกร

บบบบ

ส ออก

เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2561  สถาบันรหัสสากล ร่วมกับ กรมมาตรฐานและวัดแทก 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเงินช่วยเหลือจ�านวน 50,000 บาท ให้กับผู้ประสบภยั 
จากเหตุการณ์เข่ือนเซเปียน-เซน� า้น้อยแตกในแขวงอัตตะปือ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว โดย ท่านเวียงทอง วงทะวิไล หวัหน้ากรมมาตรฐานและวดัแทก น�าไปมอบให้กับ 
แผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงอัตตะปือ โดยท่านบุญเทียน แก้วสีพา หัวหน้าแผนก 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงอตัตะปือ เป็นผู้ รับมอบเงินเพ่ือน�าไปชว่ยเหลือผู้ประสบภยัตอ่ไป

่วย า ก ร ัสบาร ค้ ล อารเอ อ ี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 หนว่ยงานกดรหสั 
บาร์โค้ดและอาร์เอ ไอดี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้บรรยายให้ความรู้เผยแพร่ 
ด้านบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้กบับริษัท 
อุไลพานิด (ประเทศลาว) จ�ากัด ณ บริษัท  
อุไลพานิด (ประเทศลาว) จ�ากัด นครหลวง
เวียงจนัทน์ 

ส าบนร สสากล รวมกบกรมาตรฐานแล วดแ ก มอบ งิน
วย ลอผ้ปร สบภย ขอนแตก สปป ลาว
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