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ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันรหัสสำกล

ก้ าวเข้ าสู่ปีใหม่กนั อีกครัง้ แล้ วนะครับ สถาบันรหัสสากล
GS1 Thailand ขออวยพรให้ ท่านสมาชิกมีความสุข สุขภาพ
แข็งแรง ในปี ใหม่ 2562 นี ้ เราเตรี ยมบริ การใหม่ๆ เพื่อสมาชิก
ทุกท่านในปี ใหม่นี ้ครับ
ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา อุตสาหกรรมได้ มกี ารน�าเอาเทคโนโลยี
สมองกลอัจฉริ ยะ หรื อ AI มาใช้ กนั อย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรม
4.0 และเทคโนโลยี Blockchain ได้ ผ ลัก ดัน กระบวนการ
ท�างานให้ เหนือไปอีกขัน้ GS1 Thailand ได้ น�าเอาเทคโนโลยี
Blockchain ซึ่ ง ถื อ เป็ นปรากฏการณ์ ใ หม่ ข องวงการไอที
มาใช้ ในการส่งเอกสารผ่าน e-document ระหว่างศุลกากรไทย
และไต้ ห วัน ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ สมาชิ ก เท่ า นัน้
ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็ วในการส่งเอกสารศุลกากร และลดการ
ใช้ ทรัพยากรกระดาษได้ อีกด้ วย ซึ่งทาง GS1 Thailand ได้ มี
การลงนามข้ อตกลงความร่ วมมือกับ Trade-Van Information
Services และ CAT Telecom เพื่ อ พัฒ นาระบบดัง กล่า ว
และจะเปิ ดให้ ใช้ งานในอีกไม่ช้า
ปั จ จุบัน เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ได้ ถูก พัฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ ว
เราจึงจ�าเป็ นต้ องเรี ยนรู้ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
พัฒนากระบวนการท�างานให้ มีความทันสมัย เพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อธุรกิจในยุคสมัยใหม่นี ้
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At the end of 2018, GS1 Thailand wishes everyone
will be happy and healthy in 2019. We will provide several
new services to our members next year.
In 2018, the industry continuously to implement the
technologies of Artificial Intelligence (AI), Industry 4.0
and Blockchain to lead the work process to the advanced
stage.
GS1 Thailand is introducing Blockchain Technology,
the phenomenon in today’s IT world, to members and
each industry sector for delivering e-documents among
the customs of Thailand and Taiwan. It is not only benefit
members to speed up to send the documents to customs,
but also achieve the goal of paperless. GS1 Thailand,
Trade-Van Information Services and CAT Telecom has
signed the MOU already, it will be deployed the process
soon.
Today the digital technology is growing up rapidly,
we have to gather the new information every day to avoid
becoming obsolete and to benefit or environment.
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• SYMPOSIUM 2018
• สถาบันรหัสสากล(GS1 Thailand) จับมือ Trade-Van Information
Services และ CA
CAT Telecom เชื่อมสินค้าไทยสู่สากล
• โครงการจัดท�ารหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล GS1 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
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The 34

th

Global GS1 Healthcare
Conference 2018

งานประชุม Global GS1 Healthcare Conference 2018 ครัง
้ ที่ 34
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผา่ นมา สถาบันรหัส
สากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ รับ
เกียรติเป็ นเจ้ าภาพในการจัดการประชุมสัมมนา The 34th Global
GS1 Healthcare Conference 2018 ร่วมกับ GS1 Global Healthcare
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ภายในงานมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมกว่า 300 คน จาก 33 ประเทศทัว่ โลก
ซึ่งงานประชุมดังกล่าวอัดแน่นไปด้ วยเนื ้อหาความรู้ จากวิ ท ยากร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายๆ หน่วยงาน ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
จากหลากหลายประเทศ
โดยในช่ ว งพิ ธี เ ปิ ดงานประชุม ทางสถาบัน ฯ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
นพ. ศุ ภ กิ จ ศิ ริ ลั ก ษณ์ รองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
คุณสุพนั ธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Miguel A. Lopera ประธานและผู้อา� นวยการ องค์ กร GS1 Global
Office และ Ulrike Kreysa รองประธานอาวุโสด้ าน Healthcare
องค์ กร GS1 Global Office ร่วมกล่าวเปิ ดงานและกล่าวต้ อนรับ
4
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GS1 Thailand และ GS1 Global Healthcare
ร่ ว มเป็ นเจ้ าภาพจั ด งานประชุ ม ครั ง้ นี ข้ ึ น้ ที่
ประเทศไทย เพื่ อหวังกระตุ้นให้ ผ้ ูที่เกี่ ยวข้ อง
ด้ านซัพพลายเชนสุขภาพในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้ านในแถบภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
เกิ ดความตระหนักในเรื่ องกฎหมายข้ อบังคับ
ด้ านการตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability)
และการเรี ยกคืนสินค้ า (Recall) ในสินค้ ากลุม่
สุขภาพ และเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมได้ มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ พัฒนาความรู้ ทางวิชาการ
และรับทราบข้ อมูลระบบมาตรฐานสากล GS1
ด้ านการบ่งชี ้สินค้ า เทคโนโลยีการบันทึกข้ อมูล
อัตโนมัตแิ ละการแบ่งปั นข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
กับผู้เชี่ยวชาญทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวถูกน�ามาใช้ เป็ นข้ อตกลง
ทางการค้ า และสอดคล้ อ งกับ ข้ อ บัง คับ และ
กฎหมายด้ านการบ่งชี ส้ ินค้ าในซัพพลายเชน
สุข ภาพของหลายๆ ประเทศทั่ว โลก อี ก ทัง้
ยัง หวัง ว่ า จะเกิ ด เป็ นเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
เกิ ดการด�าเนินงานร่ วมกัน และการจับคู่ทาง
ธุรกิจ ระหว่างผู้ผลิต ผู้จดั จ�าหน่าย ผู้ให้ บริ การ
ระบบเทคโนโลยี รวมถึ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน โรงพยาบาล และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้ องต่อไป

เนื ้อหาหลักของงานในครัง้ นี ้ ยังคงมุ่งเน้ นไปที่
การหารือและอัพเดตระบบมาตรฐานสากล GS1
และกฎหมายด้ าน Coding & Serialization
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการตรวจสอบย้ อนกลับ การติดตาม
และการเรี ยกคืนสินค้ าประเภทยาและเครื่ องมือ
แพทย์ เหมื อนกับงานประชุมในหลายๆ ครั ง้
ที่ผ่านมา เนื่ องจากประเด็นดังกล่าวยังเป็ นที่
จั บ ตามองของทั่ว โลก ซึ่ ง ทางสถาบัน ฯ ได้
รั บ เกี ย รติ จ ากผู้ แทนจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลในประเทศไทย
ร่ วมเป็ นวิทยากรภายในงาน โดยมีหัวข้ อการ
บรรยายสรุปได้ ดงั นี ้
GS1 Thailand January – March 2019
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1.Thai FDA - Ensuring Patient Safety
โดย คุณกฤษดา ลิมปนานนท์ หัวหน้ างาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ า นยา ส� า นั ก ยา
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ได้ กล่าวถึงระบบการขึ ้นทะเบียนสินค้ าประเภทยา
ในประเทศไทยซึ่งจะรวมทัง้ ยาคนและยาสัตว์
ว่า จากพระราชบัญญัติยา ปี พ.ศ. 2510 มาตรา
12 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดผลิต ขาย หรื อน�า หรื อสัง่ เข้ ามา
ในราชอาณาจักร ซึง่ ยาแผนปั จจุบนั เว้ นแต่จะได้
รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตหรื อ อย.
และกล่ า วถึ ง ระเบี ย บข้ อ บัง คับ ที่ ว่ า ด้ ว ยการ
ติดฉลากในสินค้ าประเภทยาจากมาตราที่ 25 (3)
และ 27 (3) ที่ระบุให้ ผ้ รู ับอนุญาตผลิตยาแผน
ปั จจุบัน ต้ องจัดให้ มีฉลากตามที่ ขึน้ ทะเบียน
ต�ารับยาผนึกไว้ ที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุยาที่
ผลิตขึ ้น และในฉลากต้ องแสดง ชื่อยา เลขที่หรื อ
รหัสใบส�าคัญการขึ ้นทะเบียนต�ารับยา ปริ มาณ
ของยาที่บรรจุ ประเภทของยา รวมถึง เลขที่หรื อ
อักษรแสดงครัง้ ที่ผลิตหรื อวิเคราะห์ยา (Batch/
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Lot No.) และ ให้ มีค�าว่า “ยาสิ ้นอายุ” และแสดง
วัน เดือน ปี ที่ยาสิ ้นอายุด้วย เป็ นต้ น ซึง่ แสดงให้
เห็นว่าทาง อย. ก็ให้ ความส�าคัญต่อการให้ ข้อมูล
สินค้ าแก่ผ้ บู ริ โภคด้ วย
จากนั น้ คุ ณ กฤษดา ได้ กล่ า วถึ ง ประเด็ น
การน�าระบบมาตรฐานสากล GS1 โดยเฉพาะ
เลขหมายบ่งชี ้การใช้ งาน หรื อ AIs (Application
Identifiers) ไม่วา่ จะเป็ น AI(01) GTIN of Trade
Item, AI(10) Batch/Lot Number, AI(17) Expiry
Date และ AI(21) Serial Number มาประยุกต์
ใช้ ในเชิงกฎหมายของประเทศไทยว่า ยังมีความ
ท้ าทายในอีกหลายๆ เรื่อง เพราะโดยปกติ ทาง อย.
จะใช้ เลขทะเบียนยาเป็นรหัสหลักในการสื่อสาร
และบันทึกข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลต่างๆ และ
สินค้ าประเภทยาในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ยงั
ไม่มีเลขหมายประจ� าตัวสินค้ าสากล (GTIN)
ตามมาตรฐานสากล GS1 อีกทังการบ่
้
งชี ้สินค้ า
ยาในระดับรายชิ ้น (Serial Number) ก็ยงั ไม่เป็ น
ที่ต้องการของตลาด นอกจากนี ้ ประเด็นเรื่ อง
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ระบบฐานข้ อมู ล ที่ จ ะเชื่ อ มโยงข้ อมู ล สิ น ค้ า
ระหว่างคูค่ ้ าที่เกี่ยวข้ องกับภาครัฐ และแนวทาง
การด� า เนิ น การกั บ กลุ่ ม สิ น ค้ าที่ ยั ง ไม่ มี ร หั ส
GTIN ก็ยงั เป็ นสิง่ ทีต่ ้ องพิจารณาเพือ่ หาทางออก
ร่วมกัน
และส�าหรับการด�าเนินงานในอนาคต ส�านักยา
อย. ได้ วางแผนจัดท�าโครงการเพิ่มรหัส GTIN
ลงในระบบฐานข้ อ มูล อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ใช้
ส� า หรั บ การแชร์ ข้อ มูล สิน ค้ าประเภทยาไปยัง
โรงพยาบาลและร้ านขายยา นอกจากนี จ้ ะมี
การหารื อ ภายในเพื่ อ พิ จ ารณาการจัด ท� า เลข
ทะเบี ย นยาที่ บ่ ง ชี แ้ ต่ ล ะระดั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์
(Pack Size) ให้ เทียบเท่ารหัส GTIN รวมถึง
พิจารณาการใช้ รหัสบ่งชี แ้ บบรายชิน้ (Serial
Number) กับบางกลุม่ สินค้า เช่น วัคซีน ซึง่ ทาง อย.
ก็จะร่ วมงานอย่างใกล้ ชิดกับสถาบันรหัสสากล
(GS1 Thailand) และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อหารื อในเรื่ องของการใช้ รหัสบ่งชี ้บนฉลาก
สินค้ าประเภทยาต่อไป

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

2. GS1 Standards for Patient Safety โดย
รองศาสตราจารย์ ชลธิป พงศ์ สกุล รองคณบดี
ฝ่ ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ได้ บ รรยายถึ ง โครงการต่ า งๆ ที่ โ รงพยาบาล
ก�าลังด�าเนินการอยู่เพื่อส่งเสริ มความปลอดภัย
ให้ แ ก่ ผ้ ูป่ วย เช่ น โครงการ Computerized
Physician Order Entry (CPOE) ซึ่ ง เป็ น
ระบบโปรแกรมที่ ช่วยให้ หมอสามารถจ่ายยา
ที่ถกู ต้ อง ในปริ มาณที่เหมาะสม ให้ แก่คนไข้ ได้
ซึ่ ง หลั ง การใช้ งานพบว่ า ระบบนี ช้ ่ ว ยลด
ความคลาดเคลือ่ นในการสัง่ ใช้ ยา (Prescribing
Error) จาก 0.65% เหลือ 0.02% ในการจ่ายยา
ผู้ป่วยนอก และ จาก 0.33% เหลื อ 0.03%
ในการจ่ายยาผู้ป่วยใน
ในอนาคต ทางโรงพยาบาลมีแผนที่จะพัฒนา
แอพพลิ เ คชั่น ที่ แ สดงข้ อ มูล เอกสารก� า กับ ยา
เพื่ อ เผยแพร่ ให้ แก่ ผ้ ู ป่ วย โดยอ่ า นจาก
QR Code ที่หน้ าซองยา และมีความประสงค์
ที่จะใช้ ระบบบาร์ โค้ ดจากมาตรฐานสากล GS1
ในการบริ หารจัดการยาภายในโรงพยาบาลด้ วย
แต่ทงนี
ั ้ ้ประเด็นส�าคัญคือโรงพยาบาลต้ องการ
ให้ ยาทุกตัวในระบบมีรหัส GTIN ที่ถกู ต้ อง และ
มี รู ป แบบบาร์ โ ค้ ด โลจิ ส ติ ก ส์ ที่ เ ป็ นมาตรฐาน
นอกจากนี ้ ยังมองถึงการน�าเทคโนโลยี RFID
มาใช้ ใ นการรั บ สิ น ค้ า ที่ ส ามารถบัน ทึก ข้ อ มูล
ได้ อย่ า งอั ต โนมั ติ และประเด็ น ฐานข้ อมู ล
สิ น ค้ าแห่ ง ชาติ ที่ น่ า จะถู ก พั ฒ นาโดย อย.
ซึ่ง ควรมี ข้ อ มูล ยา รหัส GTIN และรหัส อื่ น ๆ
ที่ เกี่ ยวข้ อง ให้ โรงพยาบาลสามารถดึงข้ อมูล
ไปใช้ ประโยชน์ได้

3.Developing Thailand’s Healthcare
Supply chain : The Big data project โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย
ผู้ อ�า นวยการศู น ย์ ค วามเป็ นเลิ ศ ด้ า นการ
จัดการ โซ่ อุ ป ทานสุ ข ภาพ (LogHealth)
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ เล่าถึงโครงการวิจยั ที่
ได้ ด�าเนิ นการมาหลายปี ซึ่งมี จุดมุ่งหมายเพื่ อ
ช่วยปรับปรุ งระบบซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
ในประเทศไทยให้ มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
และลดค่าใช้ จา่ ยของประเทศจากความสูญเสีย
ที่เกิดจากการบริ หารจัดการด้ านซัพพลายเชน
สุขภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพ
โดยโครงหลักของงานวิจยั ตลอดหลายปี ที่ผา่ นมา
มุ่ ง เน้ นไปที่ ก ารบ่ ง ชี ส้ ิ น ค้ าในกลุ่ ม สุ ข ภาพ
ทังยาและเครื
้
่ องมือแพทย์ด้วยรหัสที่เป็ นสากล

(GS1 GTIN) เพือ่ ให้ เกิดการสือ่ สารในซัพพลายเชน
เดี ย วกั น ทั่ ว โลกได้ อย่ า งราบรื่ น และการ
พั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล กลางของสิ น ค้ าที่
ผู้ทเี่ กี่ยวข้ องในซัพพลายเชนสุขภาพทุกภาคส่วน
สามารถเข้ าถึงและน�าไปใช้ ประโยชน์ได้
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ปั จ จุบัน ศูน ย์ LogHealth ก� า ลัง ด� า เนิ น การ
พัฒ นาฐานข้ อ มูล ดัง กล่ า วร่ ว มกับ กระทรวง
สาธารณสุข ในชื่อ National Medicinal Product
Catalogue Database (NMPCD) ซึง่ ในขณะนี ้
มีข้อมูลยาอยู่กว่า 25,000 รายการ และก�าลัง
เชื่อมโยงรหัสที่เกี่ยวข้ องทัง้ หมดของยา ไม่ว่า
จะเป็ น รหัส GTIN ของ GS1 รหัสเลขทะเบียนยา
ของ อย. รหัส TMT และรหัส 24 หลัก ที่ใช้ สา� หรับ
การเบิ ก จ่ า ย โดยหวัง ให้ ฐ านข้ อ มูล ดัง กล่า ว
เป็ นฐานข้ อมูลยาตังต้
้ นของประเทศที่ถกู น�าไป
ต่อยอดใช้ งานในเรื่ องต่างๆ เช่น ระบบ EDI
ระบบตรวจสอบย้ อนกลับ โครงการ Big Data
หรื อ Digital Healthcare Logistics ได้ ตอ่ ไป
8

ในงานประชุมยังมีการอัพเดทระเบียบข้ อบังคับ
กรณี ศึกษาด้ านการปรั บปรุ งระบบโลจิ สติกส์
ด้ วยมาตรฐานสากลจากโรงพยาบาล หน่วยงาน
อิสระ และภาคเอกชนจากทัว่ โลกอีกหลายแห่ง
รวมถึ ง มี โ ซน Marketplace ที่ เ ปิ ดให้ บ ริ ษั ท
ผู้ ให้ บริ ก ารที่ ร่ ว มเป็ นสปอนเซอร์ ของงาน
มาจัดแสดงเทคโนโลยีบาร์ โค้ ด RFID เทคโนโลยี
การพิ ม พ์ และระบบการตรวจสอบย้ อ นกลับ
ที่ เ กี่ ย วข้ อง ให้ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม ได้ ศึ ก ษา
ข้ อมูลและซักถามด้ วย
และในช่วงเย็นวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สถาบันฯ
ยั ง เป็ นเจ้ าภาพจั ด เลี ย้ งอาหารเย็ น ให้ แก่
ผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน ในกิจกรรม Networking
Dinner ณ ห้ องอาหาร Riverside Terrace
โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุงเทพฯ พร้ อมจัด
การแสดงไทยๆ ท่ามกลางบรรยากาศริ มแม่น� ้า
เจ้ าพระยา เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจากนานา
ประเทศได้ ผอ่ นคลายด้ วยบรรยากาศแบบไทยๆ
โดยมี คุ ณ ธนารั ก ษ์ พงษ์ เภตรา ประธาน
สถาบันรหัสสากล และ Marianne Timmons
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ประธานฝ่ าย Industry Engagement องค์ กร
GS1 Global Office ให้ เ กี ย รติ ก ล่ า วต้ อ นรั บ
แขกผู้มีเกียรติภายในงาน

GOVERNMENT FUNDING

โดยในการจัด งานประชุม ครั ง้ นี ้ ทางสถาบัน ฯ
ยัง ได้ รั บ ทุน สนับ สนุน การจัด งานบางส่ว นจาก
ส�านนักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.) และทาง GS1 จะมอบเงินสนับสนุนจ�านวน
5 ดอลลาร์ สหรั ฐ ต่อการตอบแบบประเมิ นผล
หนึง่ ใบจากผู้เข้ าร่วมประชุม ให้ แก่สถานคุ้มครอง
และพัฒ นาคนพิ ก ารบ้ า นเฟื่ องฟ้ า จ.นนทบุ รี
อีกด้ วย
ท่ า นสามารถสอบถามข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม ของงาน
ประชุมได้ ที่ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี สถาบัน
รหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน Thank you very much for your support
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GS1 welcomes

the ratification of a new
standard : GS1 Digital Link
GS1 อนุมต
ั ม
ิ าตรฐานใหม่ : GS1 Digital Link
ซึ่งคล้ ายกับ URL ที่จะช่ วยให้ สามารถเชื่อมต่ อเว็บกับข้ อมูล
B2B และ B2C ทุกประเภท

Similar to a URL, it will enable web connections to all types
of B2B and B2C information

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ GS1 องค์กร
มาตรฐานสากลทางด้ านซัพพลายเชนได้ ประกาศอนุมตั มิ าตรฐาน
สากลใหม่: GS1 Digital Link ซึ่งเป็ นมาตรฐานขันพื
้ ้นฐานใน
การช่วยยกระดับประสบการณ์ การซือ้ สินค้ าส�าหรั บผู้บริ โภค
ทัว่ โลกให้ ดียิ่งขึ ้นและน�าไปสูก่ ารสแกนข้ อมูลด้ วยโทรศัพท์มือถือ
ในยุคศตวรรษที่ 21

Brussels, 13 August 2018: GS1, the global supply chain
standards organization, today announced the ratification
of a new global standard: GS1 Digital Link. This is a
foundational step towards enhancing the shopping
experience for consumers around the globe and bringing
mobile-phone scanning into the 21st century.

ปั จ จุบัน ผู้บ ริ โ ภคต้ อ งการการเรี ย นรู้ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ สิ น ค้ า
ที่ ซื อ้ มาผ่ า นทางสมาร์ ต โฟน และต้ อ งการรั บ ข้ อ มูล ทัง้ หมด
ที่ มี อ ยู่ การสแกนสิ น ค้ า บางครั ง้ อาจแสดงลิ ง ก์ ห รื อ เว็ บ ไซต์
ที่ไม่สมบูรณ์ หรื อได้ รับข้ อมูลที่ไม่เกี่ยวข้ อง ผู้ผลิตจึงตอบสนอง
ต่อความต้ องการเหล่านี ้ทังทางด้
้
านข้ อมูล ความโปร่ งใส และ
การตรวจสอบย้ อนกลับได้ โดยการสร้ างบาร์ โค้ ดเสริ มเพิ่มเติม
เช่น QR Code เพื่อสามารถให้ ข้อมูลของสินค้ าได้ มากยิ่งขึน้
อย่างไรก็ตามการมีบาร์ โค้ ดหลายชนิดอาจน�าไปสูค่ วามสับสนทัง้
การสแกนโดยโทรศัพท์มือถือของผู้ซื ้อสินค้ า และที่เคาน์ เตอร์
ช�าระเงินได้

Nowadays, consumers want to learn more about the
products they buy through their smartphones-and they
want to receive all information available. Scanning
products sometimes leads to broken links or websites with
incomplete or non-relevant information. Manufacturers
are responding to this need for data, transparency and
traceability by adding secondary barcodes-such as QR
codes-in order to provide more product information.
However, multiple barcodes can lead to confusion, both
on shopper’s phones and at the checkout counter.

ซึง่ คล้ ายกันกับ Uniform Resource Locator (URL) หรื อที่อยู่
เว็บ GS1 Digital Link สามารถเชื่อมต่อข้ อมูลของธุรกิจกับ
ธุ ร กิ จ (B2B) และธุ ร กิ จ กับ ผู้บ ริ โ ภค (B2C) ได้ ทุก รู ป แบบ
ขณะที่ธุรกิจเริ่ มต้ นในการพัฒนาโซลูชั่นโดยใช้ มาตรฐานใหม่
ผู้บริ โภคจะสามารถเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆ เกี่ ยวกับสินค้ าได้ โดย
การสแกน QR Code ด้ วยสมาร์ ตโฟน ตังแต่
้ ขนาดและรูปภาพ
สินค้ า ไปจนถึงวันหมดอายุ ข้ อมูลด้ านโภชนาการ การลงทะเบียน
การรับประกัน ค�าแนะน�าในการแก้ ไขปั ญหา หรื อแม้ แต่ลงิ ก์ของ
สือ่ ออนไลน์ ผู้บริโภคยังสามารถซื ้อหรือสัง่ ซื ้อสินค้ า สะสมคะแนน
และแบ่งปั นข้ อมูลสินค้ ากับเพื่อนได้

Resembling a Uniform Resource Locator (URL) or web
address, GS1 Digital Link can enable connections to all
types of business-to-business (B2B) and business-to-consumer
(B2C) information. As businesses begin to develop solutions
using the new standard, consumers will be able to access
a variety of information about a product by simply scanning a
QR code with their smartphone: from dimensions and
images to expiration dates, nutritional data, warranty
registration, troubleshooting instructions-even social media
links. They’ll even be able to buy or order products, collect
loyalty points and “share” products with their friends.
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ผู้ค้าปลีกและแบรนด์ที่ใช้ โซลูชนั่ ของ GS1 Digital Link จะได้
รั บประโยชน์ จากบรรจุภัณฑ์ ของสินค้ าที่สามารถเชื่ อมต่อกับ
ผู้บริ โภคได้ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยการเชื่อมโยงโลกการค้ า
ทางกายภาพกับ คู่ค้ า ทางดิ จิ ทัล ผู้บ ริ โ ภคสามารถได้ รั บ การ
แจ้ งเตือนถึงข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนลด และการจับคูร่ าคาของสินค้ า
ขณะที่พวกเขายังคงอยูภ่ ายในร้ านค้ าปลีก นอกจากนี ้มาตรฐาน
GS1 Digital Link ยังช่วยเพิ่มโซลูชนั่ การตรวจสอบย้ อนกลับด้ วย
การเปิ ดใช้ งานการเข้ ารหัสและการระบุบง่ ชี ้ชุด (Batch) ของสินค้ า
ในกรณีที่มีการเรี ยกคืนสินค้ า (Recall) ได้
มาตรฐาน GS1 Digital Link พัฒนาโดยกลุม่ ผู้ค้าปลีก เจ้ าของ
แบรนด์ ผู้ให้ บริ การโซลูชนั่ และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยี
ร่ วมกับ GS1 มาตรฐาน GS1 Digital Link จะช่วยเติมเต็ม
ประสิ ท ธิ ภ าพบาร์ โ ค้ ด GS1 ที่ มี ก ารใช้ ง านอย่ า งแพร่ ห ลาย
ซึง่ คาดว่าจะยังคงเป็ นมาตรฐานสากลส�าหรับการระบุบง่ ชี ้สินค้ า
ในอีกหลายปี ต่อๆ ไป
ขณะนี โ้ ครงการน� า รร่ อ งก� าลัลลัง ด� าเนิ น การอยู่ใ นหลายประเทศ
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารโซลูชั่น และแบรนด์ ต่า งๆ ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ใน
การอัพเกรดแพลตฟอร์ มของตนเพื่อสนับสนุนมาตรฐานใหม่นี ้
ส่ ว นมาตรฐาน GS1 อื่ น ๆ จะช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความปลอดภัยและการมองเห็นได้ ของซัพพลายเชนตลอดทัง้
ช่องทางกายภาพและดิจิทลั
Robert Beideman รองประธานอาวุโสฝ่ ายโซลูชนั่ และนวัตกรรม
GS1 กล่าวว่า “มาตรฐาน GS1 Digital Link เป็ นสะพานเชื่อม
ระหว่างสินค้ าทางกายภาพกับ Digital Twins หรื อ การส�าเนา
ในรู ป แบบดิ จิ ทัล เพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่า ข้ อ มูล ของสิ น ค้ า ข้ อ มูล
เกี่ ย วกับ สิ น ค้ า คงคลัง และสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทัล ส� า หรั บ สิ น ค้ า ใด
สินค้ าหนึ่งได้ ถูกเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ ทางกายภาพที่แท้ จริ ง
ซึ่งเป็ นสิ่งจ�าเป็ นในการตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
ในปั จจุบนั ”

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.gs1.org/standards/Digital-Link/1-0
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Retailers and brands who deploy solutions that leverage
GS1 Digital Link can benefit from the simplification of
product packaging and the ability to connect with their
customers like never before. By linking the physical world
of commerce with its digital counterpart, customers can, for
example, be alerted to information on discounts and price
matching while they are still inside the physical store. In
addition, the standard enhances traceability solutions by
enabling the coding and identification of specific product
batches in case of a product recall.
Developed by a group of retailers, brand owners, solution
providers and technology experts, together with GS1, the
GS1 Digital Link standard will complement the traditional,
ubiquitous GS1 barcode, which is expected to remain
the universal standard for product identification for many
years to come.
Pilot projects are now underway in several countries and
some solution providers and brands are already cooperating
to upgrade their platforms in order to support this new
standard. Other GS1 standards will also continue to improve
the efficiency, safety and visibility of supply chains across
physical and digital channels.
Robert Beideman, Senior Vice President Solutions &
Innovation, GS1 said: “The GS1 Digital Link standard is
the foundational bridge between physical products and
their digital twins. Ensuring that product data, information
about inventory and digital assets for a particular product
are linked to each other through a common identity that also
links to the actual physical product is essential to serving
the needs of consumers today.”

For more information please visit :

https://www.gs1.org/standards/Digital-Link/1-0
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Article by / บทความโดย : Shawn Chen / ชอน เฉิน
Translated and Edited by / แปลและเรียบเรียงโดย : Pimporn Lakpech / พิมพ์พร หลักเพ็ชร์

GS1 Thailand ร่วมกับ Trade-Van
ให้บริการ Blockchain ด้วยระบบ Paperless
เพิ่มความรวดเร็วในการรับ-ส่งเอกสาร

GS1 Thailand Collaborates with
Trade-Van Providing
Blockchain Service Featuring Paperless
and Faster Document Transaction

GS1 Thailand ร่ วมกับ Trade-Van Information Services
บริ ษัทผู้ให้ บริ การคลาวด์ เครื อข่ายศุลกากร และอิเล็กทรอนิกส์
จากไต้ ห วัน และ CAT Telecom ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารดิ จิ ทัล และ
โทรคมนาคมชัน้ น� า ของประเทศไทย เพื่ อ ร่ ว มกัน ให้ บ ริ ก าร
“แพลตฟอร์ ม บล็ อ กเชนระหว่ า งประเทศ” ผ่ า นเทคโนโลยี
บล็อกเชนเพื่อช่วยให้ บริ ษัทส่งออกทังไทยและไต้
้
หวันสามารถ
ส่งเอกสารด้ านศุลกากรระหว่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้ ประโยชน์จากระบบ paperless ได้ ดียิ่งขึ ้น

มาตรฐาน GS1 และเทคโนโลยี Blockchain

โครงสร้ างของ บล็อกเชน โดยทัว่ ไปจะจัดการโดยเครื อข่าย
แบบ peer-to-peer (การเชื่อมต่อและจัดการเครื อข่ายโดย
ผู้ใ ช้ แ ต่ล ะคน ไม่มี เ ครื่ อ งส่ว นกลาง) โดยยึด ตามล� า ดับ ขัน้
ของการสือ่ สารระหว่างอุปกรณ์และการตรวจสอบความถูกต้ อง
ของบล็อคใหม่ๆ ข้ อมูลจะถูกแบ่งเพื่อบันทึกในแต่ละอุปกรณ์
ด้ วยอัลกอริ ทึ่ม หรื อที่ร้ ู จกั กันโดยทัว่ ไปว่าเป็ นระบบเครื อข่าย
แบบกระจาย

GS1 Thailand collaborates with Trade-Van Information
Services, CAT Telecom Public Company Limited to
provide “Cross Border Blockchain Platform” via the
blockchain technology to assist both Thailand and Taiwan’s
exporting companies to deliver the documents to both
countries’ custom efficiently and to achieve paperless
advantage.

GS1 Standards and the Blockchain Technology

The blockchain structure is typically managed by a
peer-to-peer network collectively adhering to a protocol
for inter-node communication and validating new blocks.
The data will be distributed to save to each node by the
algorithm. It is also as known as a distribution network
system.
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การออกแบบของบล็อกเชนจะป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
คนที่ ท� าหน้ าที่ กระจายข้ อมูลซึ่งก็ คือเจ้ าของข้ อมูลสามารถ
บันทึกการท�าธุรกรรมระหว่างบุคคลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดเวลา บล็อกแต่ละตัวจะบรรจุรหัส
ที่ ยุ่ ง เหยิ ง มากมายเอาไว้ รวมทั ง้ ข้ อมู ล บล็ อ กก่ อ นหน้ า
การประทับเวลา และข้ อมูลธุรกรรม

By design, a blockchain is resistant to modification of
the data. The distributors whether data owners can
record transactions between two parties efficiently and in
a verifiable and permanent way. Each block contains a
cryptographic hash of the previous block, a timestamp,
and transaction data.

ในมาตรฐาน GS1 มี ส องมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ
เครื อข่ายแบบกระจาย คือ ระบบ Electronic Product Code
Information Services (EPCIS) และ Core Business
Vocabulary (CBV) ในฐานะทีเ่ ป็ นข้ อมูลของภาษาสากลทัว่ โลก
ในซัพพลายเชนและภาคส่วนอื่น ระบบ EPCIS มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ใช้ ร่ ว มกั บ มาตรฐาน CBV ซึ่ ง ให้ ค� า นิ ย ามของข้ อมูล
ที่ อ าจใช้ เ พื่ อ เติ ม โครงสร้ างข้ อ มูล ที่ ก� า หนดไว้ ใ นมาตรฐาน
EPCIS การวางมาตรฐานค� า ศัพ ท์ โ ดยใช้ ม าตรฐาน CBV
มีความส�าคัญต่อการท�างานร่ วมกันและมีความส�าคัญต่อการ
ให้ ข้อมูลโดยการลดความหลากหลายในธุรกิจที่แตกต่างกัน
ให้ มีแนวทางเดียวกัน

Among GS1 standards, Electronic Product Code
Information Services (EPCIS) and Core Business
Vocabulary (CBV) are two standards relate to distribution
network. As providing event data of global common
language in supply chain and other sectors, EPCIS is
intended to be used in conjunction with CBV standard.
The CBV provides definitions of data values that may
be used to populate the data structures defined in the
EPCIS standard. The use of the standardized vocabulary
provided by the CBV standard is critical to interoperability
and critical to provide for querying of data by reducing
the variation in how different businesses express
common intent.

ดังนันจึ
้ งสามารถระบุข้อมูลได้ ในเครือข่าย EPCIS แม้ วา่ EPCIS
จะมีแนวทางเดียวกับ บล็อกเชน แต่ก็ยงั ขาดการเข้ ารหัสข้ อมูล
และความสามารถในการแยกและไม่แยกข้ อ มูล เพื่ อ บันทึก
เก็บไว้ แต่ละอุปกรณ์

แพลตฟอร์ม บล็อกเชน โดย Trade-Van

ด้ วยมาตรฐาน GS1 สามารถใช้ เทคโนโลยีเพื่อเป็ นประโยชน์
แก่ซพั พลายเชนได้ หลายทาง GS1 Thailand ได้ มีการลงนาม
บันทึกข้ อตกลงกับ Trade-Van และ CAT Telecom ในการ
ใช้ แพลตฟอร์ ม บล็อกเชน ระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้ สมาชิก
ของ GS1 Thailand สามารถรั บส่งเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
(e-documents) ผ่านศุลกากรของทังประเทศไทยและไต้
้
หวัน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และยังช่วยเพิม่ ความรวดเร็ว
ในการขนส่งสินค้ าได้ อีกด้ วย

Thus, the data can be identified in EPCIS network.
Although EPCIS has the similar concept with blockchain,
it is still lack of data encryption and the ability of
disassemble / assemble data to be blocks to save to
the nodes.

Trade-Van Blockchain Platform

Beyond GS1 standards, it has many ways to utilize blockchain
technology to benefit the supply chain. GS1 Thailand
has signed the Memorandum of understanding (MoU)
with Trade-Van and CAT Telecom of using Cross Border
Blockchain Platform to help GS1 Thailand’s member
to send the e-documents
to both customs efficiently
quickly, and confidentially
to speeding up the goods
movement.

โครงสร้างเครือข่ายของแพลตฟอร์ม บล็อกเชน ระหว่างประเทศ
The network structure of Cross Border Blockchain Platform
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แพลตฟอร์ มบล็อกเชนระหว่างประเทศได้ ถกู พัฒนาเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาการรับส่งเอกสารระหว่างประเทศ โดยแพลตฟอร์ มนี ้
ใช้ เทคโนโลยีบล็อกเชนทังระบบการแยกแฟ
้
้ มเอกสาร เทคโนโลยี
โครงสร้ างพื ้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) และกลไกการอนุมตั ิ
เพื่ออนุญาตให้ ผ้ ูใช้ สามารถเซ็นเอกสารได้ อย่างสะดวกและ
รวดเร็ ว มัน่ ใจได้ ว่าเอกสารไม่ได้ ถูกแก้ ไขและผ่านการอนุมตั ิ
โดยผู้มีอ�านาจท� าการเท่านัน้ แพลตฟอร์ มจะท� าให้ เอกสาร
ถูกเซ็นและอยูใ่ นกระบวนการส่งอย่างปลอดภัยและเป็ นส่วนตัว

Cross Border Blockchain Platform is developed to resolve
cross-border document exchange problem. This platform
utilizes blockchain technology, distributed file system, PKI
and authorization mechanisms to allow Users to quickly
and easily sign documents, and authorize documents
sharing with others, as well as receive documents from
others. It ensures the documents is not tampered and only
authorized User has the authorization to view the documents.
The platform also ensures the security and privacy of the
documents in signing and delivering process.

ภาพหน้าจอและกระบวนการท�างานของแพลตฟอร์ม บล็อกเชน ระหว่างประเทศ
The interface and the process of Cross Border Blockchain Platform

ประโยชน์ของการใช้ กระบวนการ paperless เพื่อลดขันตอน
้
การตรวจเช็คสินค้ าบางประเภท (C2 Process) ด้ านการเคลียร์
ตู้สนิ ค้ ากับการอนุมตั ิเอกสาร จาก 2 - 3 วัน สามารถด�าเนินการ
ได้ ใน 2 - 3 นาที และน�ามาตรฐาน GS1 เช่น GLN และ GDTI
มาใช้ ในเอกสารด้ วย

The benefits are to implement the paperless process,
to reduce C2 process (cargo clearance with document
approval) from 2-3 days to 2-3 minutes, and potentially
to adopt GS1 standards such as GLN and GDTI into the
documentation.
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GS1, IBM and Microsoft

Announce Collaboration to
Leverage GS1 Standards in
Enterprise Blockchain Applications

GS1 ร่วมกับ IBM และ Microsoft

ประกาศความร่วมมือ ดันมาตรฐาน
GS1 เพือ
่ ช่วยยกระดับแอพพลิเคชัน
่
Blockchain ขององค์กร

16

GS1 เปิดตัวมาตรฐานที่ช่วยสนับสนุนการท�างานร่วมกัน
ของแอพพลิเคชั่น Blockchain ผ่านเครือข่ายซัพพลายเชน

GS1 Open Standards Promote Interoperability of Blockchain
Applications Across Supply Chain Networks

GS1 ประกาศความร่วมมือกับ IBM และ Microsoft ดันมาตรฐาน
GS1 เพื่อยกระดับแอพพลิเคชัน่ Blockchain ขององค์กร ส�าหรับ
ลูกค้ าในซัพพลายเชน

GS1 announced a collaboration with IBM and Microsoft
to leverage GS1 Standards in their enterprise blockchain
applications for supply chain clients.

มาตรฐานสากล GS1 ส�าหรับการบ่งชี ้และข้ อมูลโครงสร้ างช่วยให้
ผู้ใช้ เครือข่าย Blockchain สามารถประเมินการยอมรับขององค์กร
และคงไว้ ซงึ่ รูปแบบการแบ่งปั นข้ อมูลแบบทางเดียวของเหตุการณ์
ต่างๆ ในสายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ และช่วยเพิ่มความ
สมบูรณ์ของข้ อมูลและความไว้ วางใจระหว่างคูค่ ้ า อีกทังยั
้ งช่วย
ลดการท�าส�าเนาและการตรวจสอบข้ อมูลอีกด้ วย

GS1’s global standards for identification and structured
data enable blockchain network users to scale enterprise
adoption and maintain a single, shared version of the truth
about supply chain and logistics events - increasing data
integrity and trust between parties, and reducing data
duplication and reconciliation.

การเก็บข้ อมูลหรื อการอ้ างอิงโดยเครื อข่าย Blockchain สามารถ
สร้ างโครงสร้ างส�าหรับการสื่อสารและการท�างานร่ วมกันได้ ผ่าน
การใช้ มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน GS1 และ ISO ได้ มีมาตรฐาน
ส�าหรับข้ อมูลเลขรหัสสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Product
Code Information Services : EPCIS) และค�าศัพท์ธรุ กิจหลัก
(Core Business Vocabulary : CBV) ที่ชว่ ยท�าให้ การแลกเปลีย่ น
ข้ อมูลและการติดตามสินค้ าในระดับรายชิ ้นมีความเป็ นมาตรฐาน

Data stored or referenced by blockchain networks can be
structured for shared communications and interoperability
through the use of standards. For example, the GS1 and
ISO open standards of Electronic Product Code Information
Services (EPCIS) and Core Business Vocabulary (CBV)
enable standardised exchange of data and item-level
tracking.
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Robert Beideman รองประธานฝ่ ายค้ าปลีกของ GS1 กล่าวว่า
“สิง่ ที่ดงึ ดูดให้ องค์กรมากมายหันมาสนใจเทคโนโลยี Blockchain
คื อ ความเป็ นไปได้ ของการแบ่ ง ปั นข้ อมู ล ข้ ามพรมแดน
ทัว่ ทุกองค์กร ในขณะที่ยงั คงความถูกต้ องและความปลอดภัย
ของข้ อมูลในระดับสูงไว้ ได้ ” และกล่าวต่ออีกว่า “เราหวังที่จะ
สร้ างความเป็ นไปได้ นี ้ให้ เกิดขึ ้นจริ งในธุรกิจ ด้ วยการท�างานร่วม
กับเทคโนโลยีและพันธมิตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ และร่ วมกัน
สนับสนุนการใช้ ภาษากลางของธุรกิจ”

มาตรฐานในซัพพลายเชน

มาตรฐานสากล GS1 ช่วยให้ ธุรกิจระดับโลกอย่าง Walmart
สามารถขยายเครื อข่าย Blockchain ไปสู่ซพั พลายเออร์ ผู้จดั
จ�าหน่าย และคู่ค้าในระบบอื่นๆ ได้ ช่วยปลดล็อกคุณค่าทาง
ธุรกิจของการแบ่งปั นข้ อมูล ความโปร่ งใส ความสามารถในการ
มองเห็น และความไว้ วางใจ โดย IBM และ Walmart ประสบความ
ส�าเร็จในการใช้ เทคโนโลยี Blockchain ในการทดสอบน�าร่องเพื่อ
ปรับปรุงระบบตรวจสอบย้ อนกลับในสินค้ าอาหารสองรายการใน
สองประเทศ คือ มะม่วงในสหรัฐอเมริกา และเนื ้อหมูในประเทศจีน
Frank Yiannas รองประธานด้ านความปลอดภัยทางอาหารของ
Walmart กล่าวว่า “โครงการน�าร่องของเราในสหรัฐอเมริ กาและ
จีน แสดงให้ เห็นว่า Blockchain สามารถเพิ่มความเข้ มแข็งของ

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

“What attracts many organisations to blockchain technology
is the possibility of sharing data across corporate boundaries while maintaining a high degree of rigor and accuracy,”
said Robert Beideman, Vice President – Retail, GS1.
“We hope to make this possibility a reality for businesses by
working with dedicated technology and industry partners
and together promoting a common business language.”

Standards in the Supply Chain

GS1 Standards offer global businesses like Walmart
the ability to expand blockchain networks to suppliers,
distributors and other ecosystem partners, unlocking the
business value of data sharing, transparency, visibility and
trust. IBM and Walmart have successfully used blockchain
technology in a pilot test to enhance the traceability of two
food commodities in two different countries: mangoes in
the U.S. and pork in China.
“Our pilot projects in the U.S. and China demonstrated that
blockchain can strengthen existing food system safeguards
by improving traceability. Using blockchain, we were able to
track a product from retail shelf back through every stage of
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ระบบรักษาความปลอดภัยของอาหาร โดยการปรับปรุ งระบบ
ตรวจสอบย้ อนกลับ เมื่อใช้ Blockchain เราสามารถสืบประวัติ
ของสินค้ าจากบนชัน้ วางสินค้ าในร้ านค้ าปลีก ย้ อนกลับไปยัง
จุดต่างๆ ในซัพพลายเชนจนถึงทางเข้ าฟาร์ มได้ ในเวลาเพียง
ไม่กี่วินาที แทนที่จะเป็ นวันหรื อสัปดาห์” และกล่าวเสริ มด้ วยว่า
“การสร้ างโซลูชั่น การตรวจสอบย้ อ นกลับ แบบ Blockchain
บนชุดมาตรฐานที่ใช้ ร่วมกัน จะช่วยให้ เราก้ าวผ่านความซับซ้ อน
ของซัพพลายเชนโลก และสร้ างเครื อข่ายที่อยู่บนพืน้ ฐานของ
ความโปร่งใสและความเชื่อใจ”
Brigid McDermott รองประธานด้ านการพัฒนาธุรกิจ Blockchain
ของ IBM กล่าวว่า “หนึง่ ในประโยชน์หลักของ Blockchain ที่มี
ต่อธุรกิจคือความไว้ วางใจที่มีให้ ซึ่งช่วยให้ การแบ่งปั นข้ อมูลที่
ส�าคัญต่อการขับเคลือ่ นการท�าธุรกรรมขององค์กร มีประสิทธิภาพ
และสมบูรณ์ยงิ่ ขึ ้น การก�าจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ ้นจากระบบการ
ป้อนข้ อมูลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ ความเชื่อมัน่ มีมากขึ ้นเรื่ อยๆ
นัน่ จึงเป็ นเหตุผลที่ท�าให้ เราท�างานร่ วมกับคู่ค้าอย่าง Walmart
และร่ ว มมื อ กับ ผู้น� า ในอุต สาหกรรมอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การน� า
มาตรฐานสากล GS1 ไปใช้ ในงานที่เราท�า”
David E. Rutter CEO ของ R3 กล่าวว่า ความท้ าทายที่เกิดขึ ้นกับ
การค้ าการเงินและซัพพลายเชนในปั จจุบนั คือ ผู้เข้ าร่วมถูกบังคับ
ให้ ใช้ ระบบดิจิทลั ที่แตกต่างกันที่เชื่อมโยงกันโดยกระบวนการ
ที่ใช้ กระดาษ และมีการใช้ มาตรฐานร่ วมกันเพียงน้ อยนิดหรื อ
แทบไม่มีเลย “เกาะ” แบบดิจิทลั เหล่านีท้ �างานได้ ดีเมื่อทุกคน
อยู่ในเครื อข่ายเดียวกัน แต่เมื่ อขาดการเชื่ อมต่อกับผู้เข้ าร่ วม
บางรายทีใ่ ช้ โซลูชนั่ แตกต่างกัน ทุกอย่างจะกลับไปสูก่ ารประมวลผล
แบบใช้ กระดาษและใช้ ก�าลังคน เรากระจายบัญชีซงึ่ เป็ นวิธีการ
เชื่อมต่อระหว่างผู้เข้ าร่วมเครื อข่ายทางธุรกิจ
Yorke Rhodes III นักวางแผนกลยุทธ์ธรุ กิจสากลด้ าน Blockchain
ของ Microsoft กล่าวว่า “การใช้ ประโยชน์จากมาตรฐานสากล
GS1 ที่ มี อ ยู่เ พื่ อ จัด โครงสร้ างข้ อ มูล เหตุก ารณ์ จ ะช่ว ยให้ ก าร
ใช้ งานซัพพลายเชนแบบ Blockchain สามารถท�างานร่ วมกัน
ได้ ดขี ึ ้น และช่วยให้ การจับภาพและการแสดงค�าอธิบายเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เขียนผ่าน smart contracts ง่ายขึ ้น ซึง่ การร่ วมมือกับ
พันธมิตรเพื่อใช้ โซลูชนั่ Blockchain โดยใช้ มาตรฐานที่มีอยูแ่ ล้ ว
ในการติดตามสินค้ าระดับรายชิ ้น ถือเป็ นเส้ นทางที่รวดเร็ วที่สดุ
ในการผลิต”
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the supply chain, right to the farm gate, in seconds instead of
days or weeks,” said Frank Yiannas, Vice President of Food
Safety, Walmart. “Building blockchain traceability solutions
on a common set of standards can help us scale across our
complex, global supply chain and build networks based on
transparency and trust.”
“One of the key benefits to blockchain in the enterprise
is the trust it delivers, which enables more efficient and
complete sharing of the critical data that drives enterprise
transactions. By removing the barriers that can be caused
from disparate entry systems, that trust is solidified even
further, said Brigid McDermott, vice president, blockchain
business development, IBM. That’s why we are working
with clients like Walmart and collaborating with other
industry leaders to implement GS1 open standards into the
work that we do.”
“The challenge with trade finance and supply chain today is
that participants are forced to use disparate digital systems
bridged by paper-based processes, with little or no common
standards. These digital ‘islands’ work well when everyone
is on the same network, but as soon as there is a lack
of connectivity with certain participants using different
solutions, things quickly revert to paper and manual
processing,” said David E. Rutter, CEO of R3. “We see
distributed ledgers as the means to provide that connectivity
between participants across business networks.”
“Leveraging existing GS1 Standards to structure event
information will enable blockchain-based supply chain
implementations to be more interoperable and will
simplify the capture and description of events that are
written against smart contracts,” said Yorke Rhodes
III, Global Business Strategist, Blockchain, Microsoft.
“Collaborating with partners to implement solutions on
blockchain using standards already in place for item-level
tracking is the quickest path to production.”
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โซเชี ลมีเดี มีประโ ชน์ อโล ิ

ิก ์

และห่วงโซ่อป
ุ ทานอย่างไร ?
HOW CAN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN
BENEFIT FROM SOCIAL MEDIA?

There are approximately 2.5 billion social media
users around the world. Social media reformed the way
businesses interact with customers. It closed the gap
between not only customers, but also businesses. And
now as the transportation and logistics sector grows,
social media frenzy has started to find its way into
logistics and supply chain management. It is essential
to work strategically to leverage technology and media
to drive efficiencies and connect with core audiences,
partners, and clients.

ปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ โซเชียลมีเดียราว 2.5 พันล้ านคนทัว่ โลก โซเชียล
มี เ ดี ย ได้ ป ฏิ รู ป วิ ธี ที่ โ ต้ ต อบธุ ร กิ จ กั บ ลูก ค้ า ไม่ เ พี ย งแค่ ปิ ด
ช่องว่างระหว่างลูกค้ า แต่ยงั ปิ ดช่องว่างทางธุรกิจอีกด้ วย และ
ในขณะนี ้ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์เติบโตขึ ้น ความบ้ าคลัง่
ในการใช้ โซเชียลมีเดียเริ่ มเข้ ามาสู่โลจิสติกส์และการจัดการ
ซัพพลายเชน ซึ่งเป็ นสิ่งส�าคัญในการท�างานอย่างมีกลยุทธ์
เพื่ อ ยกระดั บ เทคโนโลยี แ ละสื่ อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
และเชื่อมต่อกับกลุม่ คูค่ ้ าและลูกค้ า
ในอุ ต สาหกรรมการขนส่ ง และผู้ ให้ บริ ก ารด้ านการขนส่ ง
โซเชียลมีเดียถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือส�าหรับธุรกิจเท่านัน้ จะไม่มี
การโต้ ต อบใดๆ กับ ลูก ค้ า สถานประกอบการต่า งๆ ไม่ ไ ด้
ตระหนัก ถึ ง ความส� า คัญ ของความคิ ด เห็ น ในโซเชี ย ลมี เ ดี ย
เกี่ ย วกับ บริ ก ารหรื อ แม้ ก ระทั่ง ระบบ เครื่ อ งมื อ เหล่า นี อ้ าจ
ก่อให้ เกิดข้ อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์สา� หรับผู้สง่ สินค้ าและการจัดการ
ความท้ าทายอยูท่ ี่วิธีการที่สถานประกอบการจัดการความเห็น
และรวบรวมข้ อมูลร่ วมกันเพื่อให้ ข้อมูลมีประโยชน์ ข้ อดีที่โซเชียล
มีเดียอาจเพิ่มให้ กบั บริ ษัทโลจิสติกส์ อาทิ
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In the logistics and freight-forwarding industry, social
media is used as a tool for business only. There aren’t
any interactions with customer. Companies are unaware
of the parameter of social media comments about
services or even the system. These tools might pose
helpful information for the freight forwarder and its
management. The challenge lies how companies handle
the reviews and collect the information together to
provide valuable data. Below are some of the advantages
that social media may add to logistics companies:
1. Shipment schedules can be updates faster;
there is an increase in the tracking and visibility of your
supply chain.
2. Getting important information about accidents,
road closures from social media about freight
transportation to re-route the deliveries.
3. Be informed about weather conditions and other
natural aspects that might affect your shipment or deliveries.
4. Learn more about the latest trends and other
valuable insights from customers and leaders of industry.
5. Share or obtain data for risk identification, and
reveal the dangers in your supply chain.
6. Search and collect innovative ideas from different
points of view to further improve your business offers.

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

1. สามารถอัพเดทตารางการจัดส่งได้ เร็วขึ ้น มีการติดตาม
และความชัดเจนของห่วงโซ่อปุ ทานเพิ่มขึ ้น
2. การได้ รับข้ อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับอุบตั เิ หตุ เช่น การปิ ด
ถนน จากโซเชียลมีเดียเพื่อก�าหนดเส้ นทางการส่งมอบใหม่
3. รับรู้ เกี่ยวกับสภาพอากาศและลักษณะทางธรรมชาติ
อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการจัดส่งหรื อการส่งมอบ
4. เรี ยนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวความคิดล่าสุดและข้ อมูล
เชิงลึกที่มีคณ
ุ ค่าอื่นๆ จากลูกค้ าและผู้น�าอุตสาหกรรม
5. แบ่งปั นหรื อรั บข้ อมูลเพื่ อระบุความเสี่ยงและแสดง
อันตรายในซัพพลายเชน
6. ค้ น หาและรวบรวมแนวคิ ด ใหม่ จ ากจุด ต่ า งๆ เพื่ อ
ปรับปรุงข้ อเสนอทางธุรกิจ
7. เข้ าถึงพนักงาน ลูกค้ า หุ้นส่วนธุรกิจและโอกาสต่างๆ
8. เพิ่มความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ าทางธุรกิจและลูกค้ า เพื่อให้
สามารถปรับปรุงบริ การได้
เป้าหมายของธุรกิจแต่ละแห่งคือการท�าก� าไร จากภาพรวม
ของห่วงโซ่อุปทานจะสามารถบรรลุเป้ าหมายนี ไ้ ด้ ด้ ว ยการ
เพิ่ มความพึง พอใจของลูกค้ า และลดต้ น ทุน การด� า เนิ นงาน
ซึง่ โซเชียลมีเดียสามารถมีสว่ นร่วมได้
อันดับแรกและส�าคัญที่สดุ คือ แพลตฟอร์ มออนไลน์ที่สามารถ
ปรับปรุ งการสื่อสารระหว่างซัพพลายเออร์ กบั ลูกค้ า ซัพพลาย
เออร์ สามารถรับข้ อเสนอแนะโดยตรงเกี่ยวกับบริ การและความ
ต้ องการของลูกค้ า ส่งผลให้ เกิดการบริการลูกค้ าทีด่ ี และโซเชียล
มีเดียยังช่วยให้ สามารถสื่อสารได้ ดีขึน้ ภายในห่วงโซ่อุปทาน
สามารถน�าไปสู่ระบบการจัดการที่สมบูรณ์ การเพิ่มผลผลิต
ประหยัดเวลาและเงิน

เ ี ลมีเดี มี ร

ริ ท ล สิ ติ ส อี ไม า้

ปั จ จุบัน บริ ษั ท โลจิ ส ติ ก ส์ มี ก ารใช้ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย เพิ่ ม ขึน้ เพื่ อ
เสริมสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า เพิม่ การบริการ และลดต้ นทุน
แต่ด้วยความต้ องการของลูกค้ าที่เพิ่มขึน้ และการใช้ โซเชียล
มีเดียอย่างต่อเนื่องส�าหรับการสร้ างเครื อข่ายและการท�างาน
ร่ ว มกั น บริ ษั ท อาจต้ องเพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ ลู ก ค้ า
ลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและโอกาส
ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ ้น

7. Reach out to new employees, customers, business
partners and opportunities.
8. Increase your relationship with your business
partners and your customers. Social media provides your
company reviews and feedback from customers and so
you can improve your service.
Each business’s goal is to make a profit. From the supply
chain perspective this goal can be achieved through
increased efficiency, improved customer satisfaction
and minimize operational costs. Social media can
contribute to this.
First and most importantly, online platforms can definitely
improve the communication between the supplier and
the customer. The supplier can get direct feedback
regarding its services and the customers’ demands. This
will result with an improved customer service. Next, social
media enables better communication within the whole
supply chain. This can greatly contribute to the complete
management system, increase productivity, and save
time and money. Lastly, social media networks are a great
way to become more visible on digital media, helping
promote your business worldwide. It also helps reach
potential suppliers in same or different markets.

SOCIAL MEDIA WILL BE MORE USEFUL
TO LOGISTICS COMPANIES SOON.

Not many logistics companies use social media to build
relationships among their logistics partners, but now with
the increasing usage of social media, logistics companies
are making efforts to leverage this medium to reinforce
customer engagement, increase customer service and
to reduce costs.
The truth is, for now, current logistics companies’ social
media focus has been localized only making a presence
in the platform but with increasing customer demands
and active use of social media for networking and
collaboration, companies might increase customer
loyalty, lower risks, improve efficiency and productivity,
and deliver potential business opportunities.
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Project Zipper Finds Supply Chain
Accuracy Jumps to About 90 Percent with RFID

โครงการ Zipper ค้นพบความ

แม่นย�าของ Supply Chain ทีเ่ พิม
่ ขึน
้
ประมาณร้อยละ 90 ด้วยระบบ RFID
GS1 US and the Auburn University RFID Lab have
released a white paper describing a 12-month pilot
involving eight brands and five retailers, which found
RFID technology, when used in the supply chain from
the point of source through two

GS1 US และ ห้องทดลองระบบ RFID ของมหาวิทยาลัย
Auburn ได้เผยแพร่รายงานปกขาวเกี่ยวกับโครงการน�าร่อง
ระยะเวลา12 เดือนที่เกี่ยวข้องกับ 8 แบรนด์และผู้ค้าปลีก
5 รายซึ่งพบการใช้เทคโนโลยี RFID ในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของทั้งสองกลุ่ม
ผู้ค้าปลีกได้ รับความคุ้มค่าจากเทคโนโลยี RFID เป็ นเวลาหลายปี โดย
การสร้ างความมั่น ใจว่า ผลิต ภัณ ฑ์ จ ะมี อ ยู่ใ นพื น้ ที่ นัน้ และวางจ� า หน่ า ย
บนชันวาง
้
โดยส่วนใหญ่แล้ วแม้ วา่ แท็ก RFID จะไม่ถกู น�าไปใช้ โดยแบรนด์
หรื อถูกติดตามที่ ศูนย์ กระจายสินค้ า และแท็กชิ น้ แรกถูกอ่านครั ง้ แรกที่
ร้ านค้ า นัน่ ท�าให้ ผลิตภัณฑ์เกือบหายไปจากห่วงโซ่อปุ ทาน อย่างไรก็ตาม
รายงานปกขาวเกี่ยวกับโครงการน�าร่ องระยะยาวหนึ่งปี พบว่า เมื่อแบรนด์
และผู้ค้าปลีกใช้ ระบบ RFID และแบ่งปั นข้ อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
แต่ละรายการในห่วงโซ่อปุ ทาน ความแม่นย�าจะเพิม่ ขึ ้นเกือบ 100 เปอร์ เซ็นต์
ซึง่ จะช่วยลดค่าใช้ จา่ ยของค่าเสียหายได้
ห้ องทดลองระบบ RFID ของมหาวิทยาลัย Auburn และ GS1 US ได้
เผยแพร่รายงานปกขาวซึง่ อธิบายเกีย่ วกับการศึกษาทีร่ ้ ูจกั กันในนาม โครงการ
Zipper - การศึกษาการแลกเปลี่ยนข้ อมูลใน Supply Chain ของธุรกิจ
ค้ าปลีกด้ วย EPC / RFID โครงการนี ้ประกอบด้ วยการติดตามการเคลือ่ นไหว
ของรายการที่ติดแท็กระหว่างเจ้ าของแบรนด์ 8 รายและผู้ค้าปลีก 5 แห่ง
ในขณะทีพ่ วกเขาส�ารวจจากจุดการผลิตไปยังศูนย์กระจายสินค้ าของแบรนด์
ซึง่ เป็ นอีกศูนย์กระจายสินค้ าที่ด�าเนินการโดยห้ างค้ าปลีกและร้ านค้ าต่างๆ
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Retailers have been gaining value from radio frequency identification
technology for years, by ensuring products are onsite and available
on shelves. Most commonly, though, RFID tags are not being put to
use by brands, or being tracked at distribution centers, and the first
tag reads occur at stores. That renders products nearly invisible in
the supply chain. However, a white paper based on a year-long pilot
finds that when brands and retailers both employ RFID and share data
about each item’s movements throughout the supply chain, accuracy
can rise to nearly 100 percent, thereby reducing the cost of claims.
Auburn University’s RFID Lab and GS1 US
released the white paper this month, describing the
study, which is known as the Project Zipper - EPC/
RFID Retail Supply Chain Data Exchange Study.
The project consisted of tracking the movements
of tagged items between eight brand owners and
five retailers as they traverse from the point of
manufacture to a brand’s distribution center, another DC operated
by the retailer and on stores.
The study, which concluded this past summer, identified more
supply chain errors than participants had anticipated, with 69 percent
of inbound orders from brands to retailers misaligned between
what the brand says they shipped and what the retailer believes
they received. Much of this inaccuracy results from holes in the
current systems for capturing and sharing data, as well as some
shipping errors. Such errors typically took place during the picking,
shipping and receiving processes at DCs, often related to inaccurate

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Michelle Covey, รองประธานฝ่ ายเครื่ องแต่งกายค้ าปลีกและสินค้ าทัว่ ไป
ของ GS1 US กล่าวว่า การศึกษาซึง่ ได้ ข้อสรุ ปในช่วงซัมเมอร์ ที่ผ่านมานี ้
ระบุถึงข้ อผิดพลาดของซัพพลายเชนซึ่งมากกว่าที่ผ้ ูเข้ าร่ วมคาดการณ์ ไว้
โดย 69 เปอร์ เซ็นต์ของค�าสสัง่ ซื ้อขาเข้ าจากแบรนด์ไปยังร้ านค้ าปลีกไม่ตรง
ตามที่แบรนด์ระบุการจัดส่งและสิ่งที่ผ้ คู ้ าปลีกเชื่อว่าพวกเขาได้ รับ ผลการ
ค้ นหาที่ไม่ถกู ต้ องนี ้เกิดจากข้ อบกพร่ องส�าหรับระบบการรวบรวมและแชร์
ข้ อมูลรวมถึงข้ อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้ าในปั จจุบนั ข้ อผิดพลาดดังกล่าว
มักเกิดขึ ้นระหว่างกระบวนการหยิบจับสินค้ า การจัดส่งและรับสินค้ าที่ศนู ย์
กระจายสินค้ าซึ่งมักเกี่ ยวข้ องกับข้ อมูลและการแก้ ไขปั ญหาที่ไม่ถูกต้ อง
ในระหว่างการทดลองทีมงานห้ องทดลอง RFID ได้ ตรวจสอบข้ อมูลที่ได้
จากการสแกนบาร์ โค้ ดที่ศูนย์ กระจายสินค้ าของเจ้ าของแบรนด์รวมทัง้ ที่
ศูนย์กระจายสินค้ าของผู้ค้าปลีกแล้ วเปรี ยบเทียบข้ อมูลกับข้ อมูลที่ตรวจ
จับได้ ผา่ นแท็ก RFID

data and workarounds, explains Michelle Covey, GS1 US’s VP of
retail apparel and general merchandise. During the pilot, the RFID
Lab team examined data obtained from bar-code scans at the
brand owners’ distribution centers, as well as at the retailers’ DCs,
then compared that information with data captured via RFID tags.

ในแง่ของอัตราความถูกต้ องของสินค้ าคงคลังโดยรวม นักวิจยั พบว่าจาก
การศึกษาก่อนหน้ านี ร้ ะบุว่าการไม่ใช้ ระบบ RFID ช่วยนับสต็อกสินค้ า
คงคลังไว้ ในร้ านจะมี อัต ราความถูกต้ องประมาณร้ อยละ 63 กล่า วคื อ
ค่าร้ อยละของสินค้ าเกิดขึ ้นจริ งในร้ านค้ าตามที่ร้านค้ าปลีกคาดไว้ ในทาง
ตรงกันข้ ามอัตราส่วนของการใช้ งาน RFID อยู่ที่ประมาณ 95 เปอร์ เซ็นต์
ผลสรุปส�าหรับร้ านค้ ามีความน่าสนใจ: เมื่อใช้ RFID พบการลดลงของอัตรา
สินค้ าขาดสต๊ อกประมาณ 50%

The RFID Lab was founded in 2005 to learn how RFID can provide
value to the retail market, and initially worked with Wal-Mart,
JCPenney, Nordstrom and Dillard’s. The technology has evolved
from use on pallets and cases to the item level, according to
Justin Patton, the lab’s director. Throughout the past decade, most
research undertaken by the lab has centered around benefits for
retailers in tracking goods via RFID.

ห้ องทดลอง RFID ถูกก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี ค.ศ. 2005 เพื่อศึกษาว่า RFID ช่วย
เพิ่มมูลค่าทางตลาดค้ าปลีกได้ อย่างไร โดยท�างานร่ วมกับ Wal-Mart,
JCPenney, Nordstrom และ Dillard’s ตามที่ Justin Patton ผู้อ�านวยการ
ห้ องทดลองกล่าวว่าเทคโนโลยีนี ้มีวิวฒ
ั นาการมาจากการใช้ งานบนพาเลท
กล่อง ไปจนถึงระดับรายการสินค้ า ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาการวิจยั ส่วน
ใหญ่ด�าเนินการโดยห้ องปฏิบตั ิการโดยได้ ให้ ความส�าคคัญกับผลประโยชน์
ของผู้ค้าปลีกในการติดตามสินค้ าด้ วยระบบ RFID

Until recently, Patton says, there have been few full implementations
of RFID for supply chain management, simply because there
haven’t been enough tags already in the supply chain to make
it worthwhile - a fact that changed in 2017, as RFID tagged items
began reaching higher volumes. Although brands are tagging
products based on demands from retailers, he notes, few are
using the data in the supply chain at all. “We’ve been wanting to do
this study for a decade, going back to the early days of item-level
tagging,” Patton says, “but everything was focused on the store.”
In fact, he adds, the team was waiting “for a steady stream of RFID
tags going through the supply chain” to make a study worthwhile.

จนกระทั่งเมื่อเร็ วๆ นี ้ Patton กล่าวว่ามีการใช้ งาน RFID เต็มรู ปแบบ
ไม่ ม ากนั ก ส� า หรั บ การจั ด การซั พ พลายเชนเพราะไม่ มี แ ท็ ก เพี ย งพอ
ในห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ ข้ อเท็จจริงนี ้ได้ เปลีย่ นไปเมือ่ ปี ค.ศ. 2017 เนือ่ งจากสินค้ า
ที่ตดิ ป้าย RFID ได้ เพิม่ ปริมาณมากขึ ้น แม้ วา่ แบรนด์ก�าลลังติดแท็กผลิตภัณฑ์
ตามความต้ อ งการจากผู้ค้ า ปลี ก แต่ก็ มี จ� า นวนน้ อ ยที่ ยัง คงใช้ ข้ อ มูล ใน
ห่วงโซ่อปุ ทาน Patton กล่าวว่า “เราต้ องการที่จะท�าผลงานวิจยั นี ้มาเป็ น
เวลา 10 ปี โดยจะย้ อนกลับไปถึงวันแรกของการติดแท็กระดับรายการ
แต่ทกุ อย่างก็ม่งุ เน้ นไปที่การจัดเก็บ” เขากล่าวเพิ่มว่าในความเป็ นจริ งนัน้
ทีมก�าลลังรอคอย “ส�าหรั
หรับแท็ก RFID ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน” เพื่อให้
หร
การศึกษาที่เป็ นประโยชน์
ในปั จ จุบัน มี ผ ลิต ภัณ ฑ์ ป ระมาณ 9 พัน ล้ า นรายการที่ ติ ด แท็ ก ในแต่ล ะ
ระดับ GS1 US และมหาวิทยาลัย Auburn ระบุว่าได้ ถึงเวลาที่เหมาะสม
ในการยืนยันมูลค่าทางธุรกิจของ RFID เพื่อใช้ ในการจัดการซัพพลายเชน
GS1 US ท�าหน้ าทีเ่ ป็ นผู้จดั การโครงการเพือ่ ประสานงานระหว่างบริษทั ต่างๆ
กับห้ องปฏิบตั กิ าร RFID เพื่อเข้ าร่วมและให้ ค�าปรึกษาในโครงการ
ทีมวิจยั รู้วา่ มีข้อบกพร่องในการมองเห็นและการจัดการข้ อมูลซัพพลายเชน
โดยปกติแล้ วห่วงโซ่อุปทานไม่ได้ ติดตามผลิตภัณฑ์ แบบรายชิน้ ในทาง
ตรงกันข้าม บริษทั ได้ใช้ปริมาณของหน่วยเก็บสต็อกสินค้าทีเ่ ฉพาะเจาะจง (SKU)

In terms of the overall rate of inventory accuracy, the researchers
found from previous studies that without RFID inventory stock
counts in stores is about 63 percent accurate-in other words, that
percentage of goods are actually in the store as the retailer expects.
The percentage with RFID, on the other hand, is about 95 percent.
The result for stores was compelling: with RFID use, they experienced
a reduction in the rate of out-of-stocks by about 50 percent.

With approximately 9 billion products currently tagged on an
individual level, GS1 US and Auburn University determined that the
time was right to confirm the business value of RFID for use in supply
chain management. GS1 US served as the study’s project manager,
connecting companies with the RFID Lab so they could participate,
and consulting on project research.
The research team knew there were shortcomings in supply chain
visibility and data management. Traditionally, the supply chain has
not tracked serialized products; rather, companies have used the
quantity of a specific stock-keeping unit (SKU) to identify received
goods. Typically, a retailer issues a purchase order, then a brand
picks and packs the specific goods for that order, sends an advance
shipping notice and ships the items. Upon receiving the order, the
retailer reconciles what it received against the order. If there is a
perceived error, it sends a claim against the brand.
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เพื่ อ ระบุสิ น ค้ า ที่ รั บ ผู้ค้ า ปลี ก จะออกใบสั่ง ซื อ้ จากนัน้ แบรนด์ จ ะเลื อ ก
สิ น ค้ า และจัด ส่ง สิ น ค้ า เฉพาะส� า หรั บ ค� า สั่ง ซื อ้ ดัง กล่า ว ส่ง หนัง สื อ แจ้ ง
การจัดส่งล่วงหน้ าและท�าการจัดส่งสินค้ า เมื่อได้ รับสินค้ าแล้ ว ผู้ค้าปลีก
จะเปรี ยบเทียบสิ่งที่ได้ รับกับค�าสัง่ ซื ้อ หากรับรู้ ได้ ถึงข้ อผิดพลาดจะท�าการ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายกับแบรนด์นนั ้
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นคือการสื่อสารที่ผิดพลาดและวิธีแก้ ปัญหาหลากหลายกรณี
ตัวอย่างเช่น ยอดสัง่ ซื ้อเสื ้อ 30 ชิ ้นอาจมีการจัดส่งในสองครัง้ โดยครัง้ แรก
จัดส่งเสื ้อ 20 ชิ ้นและอีก 10 ชิ ้นจะมาถึงในภายหลัง เมื่อผู้ค้าปลีกได้ รับพัสดุ
เสื ้อ 20 ชิ ้นชุดแรกอาจมีการเรียกร้ องเกิดขึ ้น เมือ่ ยอดสัง่ ซื ้อทีเ่ หลือจ�านวน 10 ชิ ้น
มาถึง ก็จะระบุข้อผิดพลาดแบบอืน่ นัน่ คือสินค้ าทีม่ าถึงนันเป็
้ นสินค้ าทีไ่ ม่เคย
สัง่ ซื ้อเลย ซึง่ อาจส่งผลให้ เกิดการเรี ยกร้ องความเสียหายได้ อีก
Patton กล่าวว่า ด้ วยระบบ RFID นัน้ การสือ่ สารทีผ่ ดิ พลาดอาจจะไม่เกิดขึ ้น
เนื่องจากข้ อมูลในแต่ละแท็กที่ไม่ซ� ้้ากกันในผลิตภัณฑ์จะเชื่อมโยงรายการ
นันกั
้ บค�าสัง่ ที่ก�าหนดไว้ เขากล่าวเพิ่มว่า การเรี ยกร้ องความเสียหายเป็ น
ข้ อเท็จจริ งที่มีราคาแพงส�าหรับอุตสาหกรรม และเป็ นความท้ าทายครัง้ แรก
ที่ได้ รับการกล่าวถึงจากโครงการ Zipper อย่างไรก็ตามปริ มาณข้ อผิดพลาด
ในการจัดส่งเป็ นเรื่ องที่คาดไม่ถึง Patton กล่าวว่า “สิ่งหนึง่ ที่น่าสนใจก็คือ
เนื่องจากระบบเดิมได้ รับการยอมรับมานานแล้ ว นักวิจยั จึงไม่ได้ คาดหวังว่า
จะพบปั ญหาที่พวกเขาได้ พบ”
แบรนด์ 8 รายที่เข้ าร่ วมโครงการน�าร่ องนี ้ ได้ แก่ Herman Kay, Swim
USA, Levi Strauss & Co. และร้ านค้ าปลีกอีก 5 รายที่ไม่ขอเปิ ดเผยชื่อ
เมื่ อ โครงการได้ เ ริ่ ม ขึ น้ ทัง้ แปดรายก็ ไ ด้ เ ริ่ ม ติ ด แท็ ก ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องตน
ด้ วยแท็ก EPC UHF RFID การติดตังเครื
้ ่ องอ่าน RFID แบบใช้ มือถือและ
แบบอุโมงค์และเครื่ องอ่านพอร์ ทลั แบบถาวรได้ รับการติดตังที
้ ่ศนู ย์กระจาย
สินค้ าและร้ านค้ าปลีก
Patton กล่าวว่าในบางกรณี พื ้นที่กระจายสินค้ าที่ใช้ แท็ก RFID จะอ่าน
แท็ ก ในขณะบรรจุเ พื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ค� า สั่ง ซื อ้ แต่ล ะรายการถูก ต้ อ งก่ อ นที่
จะจัดส่ง เขากล่าวว่าในสถานการณ์อื่นๆ พวกเขาเลือกที่จะไม่แก้ ไขปั ญหา
ที่ระบุโดยระบบ RFID เพียงเพราะปริ มาณสินค้ าที่จัดส่ง ผลการศึกษา
พบว่าผู้ที่ระบุถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างขันตอนการบรรจุ
้
นนมี
ั ้ อตั ราความ
ถูกต้ องในการจัดส่งเกือบ 100%
Covey กล่าวว่า เฟสทีส่ องของโครงการทีก่ �าลลังเปิ ดตัวในขณะนี ้จะรวมแบรนด์
และร้ านค้ าปลีก ตลอดจนผู้เข้ าร่วมอีกหลายราย นักวิจยั จะตรวจสอบว่าจะ
สามารถแชร์ ข้อมูลทีใ่ ช้ ร่วมกันระหว่างผู้เข้ าร่วมห่วงโซ่อปุ ทานรวมถึงการแจ้ ง
เตือนการจัดส่งล่วงหน้ าได้ อย่างไร พวกเขายังจะมองไปถึงผลประโยชน์อนื่ ๆ
ทีอ่ าจได้ รับจากระบบ RFID เช่น หลักฐานการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทัง้
ความถูกต้ อง (เพือ่ รับประกันว่าจะไม่มสี นิ ค้ าปลอมอยูใ่ นห่วงโซ่อปุ ทาน) และ
ต้ นก�าเนิดเดิม (เพือ่ บอกประวัตขิ องผลิตภัณฑ์ซงึ่ รวมถึงสถานที่ กระบวนการ
และเวลาที่ท�า)
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The problem is that there are many cases of miscommunications
and workarounds. For instance, an order of 30 shirts might be
shipped in two orders, with the first containing 20 shirts and the
remaining 10 arriving at a later date. When the retailer receives the
first 20-shirt package, it may issue a claim. Once the second
order of 10 arrives, it would then identify another perceived error:
goods arriving that it thinks were never ordered. This could result
in a second claim being made.
With RFID, Patton says, that kind of miscommunication
might not occur, since the data for each uniquely
identified tag on a product would link that
item to the specific order. Claims are an
expensive and commonplace reality for the industry,
he adds, and were thus the first challenge to be
addressed with Project Zipper. The sheer volume of
shipping errors found, however, was unexpected. “One interesting
thing,” Patton says, “is that because legacy systems have been in
place for so long, the researchers didn’t anticipate finding the kinds
of issues they found.”
Eight brands participated in the pilot, including Herman Kay,
Swim USA, Levi Strauss & Co. and five retailers that have asked to
remain unnamed. All eight were already tagging their products
with EPC UHF RFID tags when the pilot began. A combination of
handheld RFID readers and tunnel and fixed portal readers were
installed at distribution centers and retail sites.
In some cases, Patton says, distribution sites used RFID tag reads
at the time of packing to ensure that each order was correct before
it was shipped. In other scenarios, he notes, they chose not
to address the problems identified by the RFID system, simply
due to the volume of goods being shipped. The study found
that those who addressed identified problems during the packing
stage achieved a shipment accuracy rate of nearly 100 percent.
The second phase of the project, being launched now, will include
all the same brands and retailers, as well as several more
participants, Covey reports. Researchers will examine how data
can be shared between supply chain participants, including
advance shipping notices. They will also look into other benefits
that could be gained from RFID, such as electronic proof of
delivery, as well as authenticity (ensuring a counterfeit product
has not been introduced into the supply chain) and pedigree
(providing a history of a given product, including where, how and
when it was made).

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ตามรายงานของนักวิจัยบ่งบอกถึงคุณค่าที่ ชัดเจนส�าหรั บการใช้ RFID
ติดตามในห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตามกลุ่มซัพพลายเชนที่ไม่ใช่แนวตัง้
อาจรวมถึง ศูน ย์ ก ระจายสิน ค้ า หลายแห่ง จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตัง้ โครงสร้ าง
พื ้นฐาน RFID ในหลายๆ พืน้ ที่ รวมถึงแพลตฟอร์ มทัว่ ไปที่สามารถแชร์
ข้ อมูลได้

According to the researchers, the white paper indicates a clear
value for RFID tracking in the supply chain. However, non-vertical
supply chains can include multiple distribution centers, which
would require the installation of RFID infrastructure at numerous
sites, as well as a common platform on which data could be shared.

ในท้ ายที่สดุ นักวิจยั ระบุวา่ เกิดประโยชน์ส�าหรับทังแบรนด์
้
และร้ านค้ าปลีก
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายนี ้ แบรนด์ที่ใช้ RFID ในห่วงโซ่อปุ ทานจะได้ รับการ
เรี ยกร้ องน้ อยลงซึง่ สามารถปรับปรุงการบรรจุและการจัดส่งได้ ง่ายขึ ้น และ
สามารถมองเห็นสถานที่ ของสินค้ าได้ มากขึน้ ในทางกลับกันผู้ค้าปลีก
สามารถลดอุบัติการณ์ ของการขาดสต๊ อกและความล่าช้ าที่เกิดจากการ
จัดส่งที่ไม่ถกู ต้ องจากแบรนด์หรื อความผิดพลาดจากการรับรู้อื่นๆ ได้

Ultimately, the researchers determined, there are benefits for both
brands and retailers to accomplish this goal. Brands that use RFID
in the supply chain receive fewer claims, can streamline packing
and shipping process, and have greater visibility into the locations
of their goods. Retailers, on the other hand, can reduce the incidence
of out-of-stocks and delays caused by incorrect shipments from
brands, or other perceived mistakes.

Covey ระบุวา่ “นานแล้ วที่การให้ ความส�าคัญกับคุณค่าของ RFID อยูแ่ ต่
กับผู้ค้าปลีก ดังนัน้ จึงควรเผยแพร่ ข้อความเกี่ยวกับประโยชน์ของ RFID
ซึ่งเป็ นตัวขับเคลื่อนส�าคัญตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน” เธอยังกล่าวอีกว่าต่อไป
“เราจะสามารถพิจารณาการแบ่งปั นข้ อมูล EPC ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ในรู ปแบบมาตรฐานและการท�างานร่ วมกันเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคได้ ดียิ่งขึ ้น” โดยนักวิจยั ของโครงการ Zipper คาดว่า
เฟสที่สองจะแล้ วเสร็จในช่วงกลางปี ค.ศ. 2019

“For so long,” Covey states, “the focus on RFID value has been on
the retailer’s side, so I think getting the message out about RFID
benefits throughout the supply chain has been a key driver for
us.” Next, she says, “We can look at how we can more effectively
share the EPC data in a standardized format, and ultimately
work together to better serve the needs of the consumer.”
Project Zipper’s researchers anticipate phase two being completed
in mid-2019.

Barcode Verifier

เครืองตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานรหัสแทงบารโคด

• Barcode Verifier จาก UK ซึงไดมาตรฐาน GS1
• ชวยใหผูใชสามารถตรวจสอบคุณภาพบารโคดใน Supply Chain ไดตงั แตตนจนจบ
• สามารถใชไดทงั 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 3215GS1Email:
sales@mm-nn.com
GS1
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อุ าหกรรมที่
6
“Blockchain”
บทความโดย : า มา ิ
ทมา : https://www.peerpower.co.th/

ะเ ามาเปลี่ นแปลง

รที่ติดตาม าร
ไมรู้ า า ลอ เ
ลอ เ มา ้

มาส ร
ไมมี ร
ลา
้ เ
าร า
ตเท ล ี ลอ เ
ไมได้เข้ามามีอิท ิพล
ตอ ร ิ ารเ ิ าร า ารเทา ต มี ล
อตสา รรมอ่ อี ด้
วันนี ้เราจะมาพูดถึง 6 อุตสาหกรรมทีเ่ ทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ ามามีบทบาท
มาดูกนั ว่ามีอตุ สาหกรรมอะไรบ้ าง และจะเป็ นในรูปแบบใด

ารเ ิ ล าร า าร

อุต สาหกรรมแรกที่ ไ ม่ พูด ถึ ง ไม่ ไ ด้ คื อ อุต สาหกรรมการเงิ น โดย
เทคโนโลยีบล็อกเชน จะช่วยลดขัน้ ตอนในการด�าเนินการธุรกรรม
ทางการเงิน ท�าให้ ธรุ กรรมการเงินสามารถส�าเร็จได้ อย่างรวดเร็ว
รายงานของ Accenture ระบุ ว่ า
กระบวนการในการพิจารณาการให้
สินเชื่อปกติแล้ วใช้ ระยะเวลานานราว
20 วัน จะมีโอกาสลดลงเหลือเพียง
1 วันเท่านัน้ หรื ออย่างในกรณี การ
โอนเงิ น ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง ปกติ
แล้ วการโอนเงินข้ ามประเทศใช้ เวลา
ประมาณ 1 4 วัน และมีคา่ ธรรมเนียม
สูง แต่ปัจจุบนั มีสกุลเงินดิจิทลั เช่น
Ripple ช่วยก�าจัดตัวกลางที่เกี่ยวข้ อง
กั บ การโอนเงิ น ข้ ามประเทศท� า ให้
ระยะเวลาในการโอนเงินลดลงเหลือ
เพี ย ง 5 10 นาที นอกจากจะเร็ ว
แล้ ว ค่าธรรมเนียมในการโอนก็ถกู ลง
อีกด้ วย
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นอกจากนี ้ เทคโนโลยี บล็อกเชนยังช่วยใน
เรื่ อ งของความแม่นย� า และความปลอดภัย
ของข้ อมูล เช่น การน�าบล็อกเชนมาใช้ ในการท�า
KYC (Know Your Customer) จะช่วยป้องกัน
การปลอมแปลง แอบอ้ างการใช้ ข้อมูล รวมถึง
การฉ้ อโกงออนไลน์

2.อุตสาหกรรมยานยนต์

บริ ษัทรถยนต์ ชัน้ น� า เช่น โตโยต้ า เล็งเห็น
ความส�าคัญของรถยนต์ไร้ คนขับ โดยสถาบัน
วิจยั Toyota ได้ ร่วมมือกับ MIT Media LAB ใน
การน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาพัฒนาปรับใช้
กับอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยบล็อกเชนจะเก็ บ
ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากผู้ผ ลิ ต รถยนต์ แ ละผู้ใ ช้ ง าน
รถยนต์ ก ว่ า พั น ล้ านข้ อมู ล มาวิ เ คราะห์
และปรับปรุ งความปลอดภัยของเทคโนโลยี
ไร้ คนขับ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ น้ ซึ่ ง
นอกจาก ช่วยเรื่องประสิทธิภาพแล้ ว เทคโนโลยี
บล็อกเชน ยังช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนา
เทคโนโลยีไร้ คนขับอีกด้ วย
นอกจากนี ้ สถาบันวิจยั Toyota ยังร่ วมมือ
กับ บริ ษั ท สตาร์ ท อัพ เล็ ก ๆ หลายราย เช่ น
BigchainDB ในการน�าเทคโนโลยีบล็อกเชน
มาพัฒนาความสามารถของรถยนต์ไร้ คนขับ
(driverless car)

3. การบริจาคและระดมทุน

สิ่งที่มักเกิดขึน้ เมื่อเราท�าการบริ จาคเงิน
คือ เราไม่ทราบว่าเงินที่เราบริ จาคไปนัน้
ถึงมือผู้รับจริงหรื อไม่ เทคโนโลยี บล็อกเชน
จะเข้ ามาช่วยแก้ ปัญหานี ้ โดยข้ อมูลการ
บริ จาคเงินตังแต่
้ ต้นทางถึงปลายทางจะ
ได้ รับการเปิ ดเผยอย่างโปร่ งใส ผู้บริ จาค
สามารถติดตามและตรวจสอบได้ ว่าเงิน
ที่ตนบริ จาคไปนัน้ ถึงมือผู้รับจริ งหรื อไม่
ช่ ว ยลดการฉ้ อโกงจากมิ จ ฉาชี พ ได้
นอกจากนี ้เทคโนโลยีบล็อกเชนยังช่วยให้
ขันตอนการเก็
้
บเงินบริจาคสะดวกง่ายดาย
ยิ่งขึ ้น และช่วยมูลนิธิในการลดค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หารจัดการ
กรณีของ Helperbit สตาร์ ทอัพสัญชาติ
อิตาเลียน ได้ น�าบล็อกเชนมาช่วยในเชิง
การกุศลผ่านการโอนเงินสกุลเงินดิจิทัล
และสามารถตรวจสอบได้ ว่าเงินนันถู
้ กส่ง
หาคนที่ต้องการช่วยเหลือจริ งหรื อไม่

4. วงการสื่อ

สามารถลดการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ด้ วย
บล็ อ กเชน อย่ า งในกรณี ข อง Muse
บล็อกเชนได้ สร้ าง streaming platform

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ชื่ อ ว่ า PeerTracks ที่ ผ้ ูฟั ง สามารถจ่ า ย
เงิ น โดยตรงไปยัง ศิ ล ปิ นได้ เ ลย นอกจาก
จะช่วยเรื่ องลิขสิทธิ์แล
แล้ ว ยังช่วยตัดคนกลาง
แล้
ออกไป ท� า ให้ ศิ ล ปิ นได้ รั บ ผลตอบแทนที่
มากขึ ้น

5. วงการแพทย์

การประยุ ก ต์ ใ ช้ ของ บล็ อ กเชน ในวงการ
สาธารณสุขมีหลากหลาย โดยเราจะเห็น
ว่ามีสตาร์ ทอัพหลายรายน�าบล็อกเชนมาใช้
เพื่ อ เพิ่ ม ความโปร่ ง ใสของอุต สาหกรรม
ยาและการแพทย์ ท� า ให้ ผ้ ูที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานสามารถเข้ าถึ ง ข้ อมู ล ได้
ง่ายขึ ้น

6. อุตสาหกรรมประกันภัย

บล็ อ กเชน จะเข้ ามาช่วยเพิ่มความโปร่ งใส

และป้ องกั น ปั ญหาการทุ จ ริ ต ในวงการ
ประกั น ภั ย ซึ่ ง ข้ อมู ล จะถู ก เก็ บ อยู่ ใ น
“Decentralized Cloud Platform” ท�าให้
ผู้เ กี่ ย วข้ อ งในฝ่ ายต่ า งๆ สามารถเข้ า ถึ ง
ข้ อมูลอย่างเปิ ดเผย
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บทความโดย : บริษัท มิวแทรค จ�ำกัด

ประโยชน์ดี ๆ ทีร่ ะบบ

ามาร แกป หา ด นโรงพ า าล

สา ร า ด้า สา าร สข ร เท ไท เรา เ าได้เริม่ มี าร าเอาเท ล ตี า
ร มถ ร สารส เท เข้ามา เ้ พ่อ เ้ ดิ ร
เู้ ข้า ้ ริ าร ล ด้ เท ล ี
าร พท ที่ ้า ้า ิ่ ข ทา ้ท ร า รไท ล ร า ร ล มีอา ที่ า ข
มี ก ารคาดการณ์ กั น ว่ า เมื่ อ เข้ าสู่ ปี 2 26
ประเทศไทย จะกลายเป็ นสัง คมผู้สูง อายุเ ต็ ม
รูปแบบ ท�าให้ ยิ่งมีการเตรี ยมพร้ อมในการจัดการ
งานด้ านสาธารณสุขดีเท่าไหร่ ก็จะสามารถพร้ อม
รับกับปริ มาณคนไข้ และผู้เข้ าใช้ บริ การที่เพิ่มขึ ้น
ในทุกๆ ปี ได้ ดียิ่งขึ ้น
เช่ น เดี ย วกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอื่ น ๆ ที่ น� า
เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี
มาปรับใช้ กบั ระบบ
โรงพยาบาล เพื่ อช่วยปฏิ รูประบบดูแลสุขภาพ
ในประเทศไทยให้ ดีขึ ้นได้ เมื่อโรงพยาบาลมีคนไข้
หรื อ ผู้สูง อายุใ ห้ ต้ อ งดูแ ลมากขึน้ การจัด การก็
ต้ องดีขึน้ เป็ นล�าดับ ปั ญหาใหญ่ ที่มักเกิ ดขึน้ ใน
โรงพยาบาลก็คือความผิดพลาดทางการแพทย์
โดยในสหรั อเมริ กา ผู้คนมากกว่า 25
คน
เสียชีวิตลงเนื่องจากความผิดพลาดนี ้
ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ น้ ก็ มี ทัง้ ความผิ ด พลาด
ในการออกใบสั่ง ยา การแพ็ ค ยา การจัด การ
และตรวจสอบข้ อมู ล ยา รวมไปถึ ง เรื่ อ งการ
สื่อสารและกระบวนการท�างานที่ไม่รัดกุม ชื่อยา
หรือผลิตภัณ ์แต่ละตัวคล้ ายหรือคล้ องกัน วิธีการ
ใช้ ที่เขียนไม่ชดั เจน และ
จึงดีกว่า
ถ้ าหากเราสามารถน�าเอาเทคโนโลยีระบบ
มาป้องกันการสูญเสียอันใหญ่หลวงเหล่านี ้ได้
งันไปดู
้ กนั เลยว่า การน�าเอาระบบ
มาใช้ ใน
งานสาธารณสุข จะสามารถสร้ างประโยชน์อะไร
ให้ ได้ บ้าง

ารเ ส รรม ล าร า า
ารตร สอ ล ติดตาม า ล า

การใช้ เ ทคโนโลยี อ าร์ เ อฟไอดี
ในการ
จัดการระบบคลังสินค้ า ถือเป็ นเรื่ องที่พบได้ ทวั่ ไป
และสามารถท�าได้ กบั สินค้ าเกือบทุกชนิด แต่ว่า
จะมีความยากขึ ้นถ้ าหากน�าเอาระบบ
มา
ตรวจสอบสินค้ าที่มีลกั ษณะเป็ นของเหลว โดยใน

โรงพยาบาลมีการใช้ ยาในลักษณะของเหลวหรื อ
สารเหลวค่อนข้ างมาก ดังนัน้ การติดแท็ก
ที่ มี ค วามสามารถตรวจสอบปริ ม าณสารเหลว
เหล่านี ้ได้ จึงมีบทบาทส�าคัญในวงการเภสัชกรรม
อย่างมาก
ความท้ าทายหลักในโรงพยาบาลที่ต้องเจอก็คือ
การติดตามสถานะของยาที่จะต้ องใช้ เพื่อจะได้ มี
ยาอยูใ่ นคลังยาเพียงพอและสามารถแจกจ่ายออก
ไปใช้ ยามต้ องการได้ ทนั ท่วงที โดยระบบจัดการ
ปกติมกั จะใช้ คนนับหรื อใช้ ระบบบาร์ โค้ ด ซึง่ ท�าให้
ผู้ปฏิบัติงานต้ องเสียเวลาไปอย่างมาก แต่หาก
น�าเอาระบบ
เข้ ามาใช้ ก็จะลดเวลาในการ
จัดการเหล่านี ้ลงได้ ยาจะได้ รับการตรวจสอบและ
จัดการได้ ดียิ่งขึน้ ด้ วยข้ อมูลที่ เที่ ยงตรงขึน้ และ
สามารถแยกประเภทได้ อย่างถูกต้ อง
การติ ด แท็ ก
บนขวด ข้ างในขวด หรื อ
บนกล่อง ท�าให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านสามารถใช้ เครื่องอ่านเพือ่
อ่านแท็กได้ อย่างง่ายดาย ทังในระหว่
้
างการจัดการ
คลังยา ในการใช้ เครื่ องอ่านแบบติดอยูก่ บั ที่
หรื อชันวางที
้
่มีเครื่ องรับสัญญาณ
นอกจากนี ้ ระบบ
ยังสามารถน�ามาใช้ ใน
การตรวจสอบยาว่าเป็ นของจริ งหรื อไม่ เนื่องจาก
ในบางครัง้ มีข่าวยาปลอมระบาด ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อ การเงิ น ของโรงพยาบาล และที่ ส� า คัญ ที่ สุด
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อาจส่งผลกระทบต่อชีวติ คนไข้ ได้ สิง่ ที่ระบบ
ช่วยได้ ก็คือการน�าเอาแท็ก
ติดไว้ หรื อใส่
ไว้ ข้างในขวดหรื อกล่องยา แล้ วท�าการ
ข้ อ มูล เ พาะบางอย่า งเข้ า ไปเพื่ อ ใช้ ต รวจสอบ
ความถูก ต้ อ งเมื่ อ ยาถูก ส่ง ถึ ง โรงพยาบาลหรื อ
ร้ านยา

ารติดตาม าร ิ ติ า
ล ารเข้า า ขอ ลา ร

ในปัจจุบนั มีโรงพยาบาลหลายแห่งเริม่ น�าระบบ
ทังแบบ
้
และ
มาใช้ ติดตามการ
ปฏิ บัติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละติ ด ตามคนไข้ ใ น
โรงพยาบาล โดยการติดแท็ก
ลงไปที่ตวั
คนไข้ และเจ้ าหน้ าทีน่ นเพื
ั ้ อ่ ตรวจสอบความถูกต้ อง
ของข้ อ มูล คนไข้ และสามารถระบุไ ด้ ว่ า คนไข้
หรื อ พนั ก งานแต่ ล ะคนอยู่ ที่ ต� า แหน่ ง ใดของ
โรงพยาบาล แถมยัง ช่ ว ยลดเวลาในการรอคิ ว
ของคนไข้ ลงได้
โดยแท็ ก
แบบ
มัก ถูก ติ ด ไว้ ที่
สายรั ด ข้ อ มื อ คนไข้ ซึ่ง จะระบุข้ อ มูล ของคนไข้
พิมพ์แปะลงไป และมีบนั ทึกอาการซึง่ เป็ นข้ อมูล
ทีถ่ กู บันทึกอยูใ่ นแท็กหรือเชือ่ มต่อกับแท็กไอดีผา่ น
านข้ อ มูล ได้ สิ่ ง นี จ้ ะท� า ให้ แ น่ ใ จได้ ว่ า ถ้ าเกิ ด
เหตุการณ์ กุ เ ิน คนไข้ จะได้ รับยาที่ถกู ต้ องและ
ถูกส่งไปยังห้ องปฏิบตั ิการถูกห้ อง เพราะในอดีต
ก็มีหลายกรณี ที่เกิดขึน้ เนื่องจากการสลับข้ อมูล
ของคนไข้ โดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
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การระบุต� า แหน่ ง เพื่ อ ติ ด ตามผู้ป ฏิ บัติ ง านและ
คนไข้ โดยใช้ ระบบ
เพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ ้นในกระบวนการ
ท�างาน จะได้ ท�าให้ กระบวนการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย
เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
และด้ วยเทคโนโลยีนี ้จะท�าให้ ระบบสามารถระบุ
ต�าแหน่งและระยะเวลาทีท่ งคนไข้
ั้
และผู้ปฏิบตั งิ าน
อยู่ในพื ้นที่นนๆ
ั ้ ได้ อย่างแม่นย�า เพื่อใช้ วิเคราะห์
ข้ อมูลประสิทธิภาพการท�างานต่อไป
นอกจากนี ้ ระบบ
แบบ
ยังสามารถ
น�ามาใช้ ตดิ ตามทารกแรกเกิดเพือ่ ป้องกันการขโมย
เด็กทารกหรื อการสลับเด็กทารกได้ โดยการสวม
สายรัดข้ อเท้ าที่ติดแท็กไว้ ที่ตวั เด็กแรกเกิด ถ้ าพบ
ว่าเด็กแรกเกิ ดย้ ายต�าแหน่งไปอยู่ใกล้ กับประตู
ทางออกมากเกินไป สัญญาณเตือนจะดังขึ ้นและ
ประตูจะถูกล็อค หรื อถ้ าตัวแท็กถูกถอดออกท�าให้
สัญญาณเตือนก็จะดังขึ ้นเช่นกัน ผู้ตรวจสอบจะ
สามารถรู้ต�าแหน่งของเด็กได้ ทนั ที

ารติดตามสถา ขอ เ ร่อ มอ าตด

เครื่ อ งมื อ ผ่ า ตัด เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ที่
แพทย์ผ่าตัดจ�าเป็ นต้ องใช้ ในทุกวัน ทังมี
้ ดผ่าตัด
กรรไกร คีมคีบ และทีด่ ดู ของเหลว ดังนันเครื
้ ่องมือ
ผ่าตัดเหล่านีจ้ ึงจ�าเป็ นต้ องมีความพร้ อมใช้ งาน
เสมอ โดยจะต้ องสะอาด ปลอดเชือ้ และพร้ อม
ใช้ งาน แต่อย่างไรก็ดี เรื่ องปั ญหาการขาดอุปกรณ์
หรืออุปกรณ์ไม่พร้ อมใช้ งานก็ยงั อันตรายไม่เท่ากับ
การที่ อุป กรณ์ ไ ม่ มี ค วามสะอาดสามารถท� า ให้
คนไข้ ติดเชือ้ ซึ่งอันตรายรุ นแรงถึงขัน้ เสียชีวิตได้
ดังนัน้ การน�าเอาระบบ
เข้ ามาตรวจสอบ
สถานะของเครื่ องมือผ่าตัดว่าผ่านการ า่ เชื ้อและ
ท�าความสะอาดแล้ วหรื อยัง จะท�าให้ แพทย์ผา่ ตัด
มั่นใจได้ ยิ่งขึน้ ว่าอุปกรณ์ ผ่าตัดนัน้ พร้ อมใช้ งาน
และสะอาดอยูเ่ สมอ
โดยโรงพยาบาลสามารถติ ด แท็ ก
บน
วั ส ดุ โ ลหะหรื อติ ด เข้ าไปบนเครื่ อ งมื อ ผ่ า ตั ด
เพื่อติดตามว่าเครื่ องมือแต่ละชิ ้นได้ ถกู น�าใส่หม้ อ
นึ่งเพื่อ ่าเชือ้ แล้ วหรื อยัง แต่ก็ต้องระวังในการ
เลือกแท็ก
ให้ ดีด้วย เพราะถ้ าหากตัวแท็ก
แข็ ง แรงไม่ พ อ อาจเกิ ด ความเสี ย หายเมื่ อ
น�าอุปกรณ์ลงไปในหม้ อนึง่ า่ เชื ้อได้

ารติดตาม ร อ ร

้ ล้ ทิ

มีอปุ กรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างที่เป็ นแบบใช้
แล้ วทิ ้ง ทังผ้้ ากอซ กระดาษทดสอบสารเคมี ถุงมือยาง
และท่อพลาสติก ซึง่ โรงพยาบาลจะต้ องมีไว้ พร้ อม
ใช้ งานเสมอ ในการจัดการคลังอุปกรณ์เหล่านี ้การ

ใช้ เพียงระบบ
ทีใ่ ช้ แท็กราคาไม่แพงและใช้ ได้
ครัง้ เดียวก็ถือว่าเพียงพอ ดังนัน้ การใช้ แท็ก
รูปแบบสติกเกอร์ หรื อที่เรี ยกว่า
จึงเหมาะสมส�าหรับการติดตามสถานะอุปกรณ์
เหล่านี ้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต้ นทุน
จุดมุ่งหมายของโรงพยาบาลที่ ต้องการติดตาม
สถานะอุป กรณ์ เ หล่ า นี ค้ ื อ การป้ องกัน การใช้
อุ ป กรณ์ อ ย่ า งฟุ่ มเฟื อยหรื อ ป้ องกั น การขโมย
จากผู้ ปฏิ บั ติ ง าน ดั ง นั น้ ถ้ าหากสามารถน� า
เอาข้ อมูลจากแท็ก
บนตัวผู้ปฏิบตั ิงานมา
เชื่อมต่อเข้ ากับข้ อมูลการใช้ งานอุปกรณ์ ใช้ แล้ ว
ทิ ้งในแต่ละอย่างได้ ก็สามารถจัดการคลังอุปกรณ์
เหล่านี ้ได้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น สิ่งที่โรงพยาบาล
สามารถท�าได้ คือ การวางระบบเบิกจ่ายอุปกรณ์
เหล่านี ้ในรู ปแบบของเครื่ องจ่ายสินค้ าที่จะต้ องมี
การระบุตวั ตนผ่านแท็ก
ก่อนจึงจะสามารถ
เข้ าถึงอุปกรณ์ได้ และระบบก็สามารถส่งรายงาน
ประจ�าวันหรื อประจ�าเดือนในการใช้ งานอุปกรณ์
ของผู้ปฏิบตั งิ านแต่ละคนได้ อีกด้ วย

ารติดตามสถา ทรพ สิ
ล เ ร่อ มอ าร พท ข าด

นอกจากเรื่ องยา บุคลากรทางการแพทย์ และ
เครื่ อ งมื อ ผ่า ตัด แล้ ว โรงพยาบาลยัง มี อุป กรณ์
อื่ น ๆ อี กมากที่ มีมูล ค่า สูง และจ� า เป็ นต้ อ งใช้ ใ น
ทุกวัน เช่น เตียงโรงพยาบาลและเครื่ องมือในการ
ตรวจคนไข้ แบบพกพาต่างๆ ถ้ าหากอุปกรณ์และ
เครื่ อ งมื อ เหล่ า นี ห้ ายไปหรื อ น� า ไปวางไว้ ผิ ด ที่
อาจสร้ างความสูญเสียมูลค่าสูงแก่โรงพยาบาลได้
การน�าเอาระบบ
มาใช้ ตดิ ตามสิง่ เหล่านี ้เป็ น
เรื่ องส�าคัญที่จะเข้ ามาช่วยให้ โรงพยาบาลสูญเสีย
น้ อยที่ สุ ด รวมถึ ง ถ้ าหากอุ ป กรณ์ เ หล่ า นี พ้ ั ง
เสียหายหรื อสูญหาย ก็อาจจะใช้ เวลานานกว่า
ที่จะสั่งมาใหม่ แต่กลับเป็ นเรื่ องจ� าเป็ นที่ต้องมี
อุปกรณ์เหล่านี ้ติดโรงพยาบาลไว้ ตลอด จึงเป็ นวิธี
ป้องกันที่ดีถ้าหากโรงพยาบาลจะใช้ ระบบ
เข้ ามาช่วยไม่ให้ สงิ่ เหล่านี ้เกิดขึ ้น
เช่นเดียวกับการติดตามตัวบุคลากรโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสามารถน� า เอาระบบ
แบบ
ติดตามสถานะต�าแหน่งได้ แบบ
หรื อ
ที่เรี ยกว่า
เพื่อระบุได้ ว่าเครื่ องมือและอุปกรณ์ชิ ้นไหนถูกน�า
ไปใช้ ที่ใดบ้ าง โดยบางโรงพยาบาลสามารถใช้
ระบบนี เ้ พื่ อ อ่ า นข้ อมู ล แค่ เ พี ย งพื น้ ที่ ส� า คั ญ ๆ
หรื อจะใช้ ระบบให้ ครอบคลุมไปถึงทางเดินและ
พื ้นที่ในชันต่
้ างๆ ก็ได้

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ร

ด้า

ร

ด้า า

าม ลอด

ความปลอดภัยเป็ นเรื่ องส�าคัญที่โรงพยาบาลจะ
ต้ องมีมาตรการในการจัดการที่เข้ มงวด เช่นใน
ห้ องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีไว้ ส�าหรั บผู้ปฏิบัติงาน
หรื อห้ องเก็บอุปกรณ์ ส�าคัญ ควรใช้ ระบบ
เข้ ามาติดตามและคัดกรองผู้คนว่าใครสามารถ
ผ่านเข้ าห้ องใดได้ บ้าง และด้ วยระบบนี หากผู
้ ้ ปฏิบตั ิ
งานของโรงพยาบาลต้ องการเข้ าห้ องใดห้ องหนึ่ง
เพี ย งแค่ โ บกบัต รพนัก งานที่ เ ชื่ อ มต่ อ กับ ระบบ
ใกล้ ๆ เครื่ องอ่านที่ประตูก็สามารถเข้ าห้ อง
นัน้ ๆ โดยการออกแบบระบบความปลอดภัยที่ดี
จะสามารถป้องกันการสูญหายหรื อความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ ้นกับเครื่ องมือ อุปกรณ์และยาส�าคัญ
ต่างๆ ของโรงพยาบาลได้

รีดขอ ร พ า าล

งานซัก รี ด ของโรงพยาบาลถื อ เป็ นหนึ่ ง ในงาน
ใหญ่ที่โรงพยาบาลต้ องจัดการให้ ดี เนื่องจากใน
แต่ละวันต้ องมีการเปลี่ยนผ้ าปูที่นอน ผ้ าเช็ดตัว
ปลอกหมอน รวมถึงชุดคนไข้ ตา่ งๆ ส�าหรับคนไข้
นับร้ อยคน เพื่อเป็ นการรักษาสุขลักษณะและงาน
อนามัยที่ดี ผ้ าแต่ละชิ ้นจะต้ องถูกซักและท�าความ
สะอาด ่าเชือ้ ก่อนใช้ กับคนไข้ รายถัดไปทุกครัง้
เมื่อมีจ�านวนผ้ าหลายพันชิน้ ต่อวันที่ต้องจัดการ
วิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเข้ า มาติ ด ตามและ
ตรวจสถานะของการซักรี ดก็คือการน� าเอาระบบ
เข้ ามาใช้
การใช้ ระบบ
เข้ า มาติ ด ตามงานซัก รี ด
นันคล้
้ ายๆ กับการติดตามเครื่ องมือผ่าตัดว่าได้ รับ
การ ่าเชือ้ หรื อยัง โดยการใช้ แท็ก
ที่ทน
ความร้ อนจากการ ่าเชื อ้ ได้ และสามารถระบุ
ได้ ว่าผ้ าชิน้ ไหนผ่านการซักและ ่าเชือ้ แล้ วบ้ าง
จะได้ ไ ม่หยิ บ ผ้ า ที่ ใ ช้ แ ล้ ว และปนเปื ้อ นไปใช้ กับ
คนไข้ ร ายถัด ไป ซึ่ง อาจเกิ ด ความเสี่ ย งต่อ การ
ติดเชื ้อและสุขอนามัยที่ไม่ดีได้
ดังนันเราจึ
้
งเห็นได้ ว่าระบบ
ยังคงมีที่ทาง
และโอกาสในการพั นาระบบงานสาธารณสุข
ให้ ดียิ่งขึน้ ได้ อีกมากในประเทศไทย อันจะช่วย
ลดเวลาการปฏิ บัติงานของเจ้ าหน้ าที่ ลดเวลา
การตอบสนองต่อคนไข้ รวมถึงช่วยจัดการระบบ
งานต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพและลดข้ อผิดพลาด
ที่อาจส่งผลถึงชีวิตให้ เหลือน้ อยที่สุด ท�าให้ การ
ลงทุนในระบบ
มีความคุ้มค่าและจะช่วย
ให้ โรงพยาบาลประหยัดต้ นทุนในค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ได้ หลายล้ านบาทต่อปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี www.mutrack.co
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Training Buzz
บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน

SYMPOSIUM 2018

กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ (สค.) เชิญผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์
ระดับโลก เปิ ดเวที Symposium 2018 เสวนาเจาะลึกสถานการณ์ และ
ทิศทางโลจิสติกส์ของโลกโดยเฉพาะเอเชีย พร้ อมเผยกลยุทธ์บริ หารห่วงโซ่
อุปทานสินค้ าเกษตรและสินค้ าเน่าเสียง่าย ภายใต้ แนวคิด The Future of
Agriculture and Perishable Goods Value Chain หนุนทัง้ ผู้ให้ และ
ผู้ใช้ บริ การโลจิสติกส์ปรับตัวรับการขยายตัวตลาดสินค้ าเกษตรและอาหาร
ในอนาคต
ทัง้ นี ้ นายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อ�านวยการสถาบันรหัสสากล
ได้ รับเชิญร่ วมเป็ นวิทยากรในช่วงเสวนา หัวข้ อเรื่ อง “Opportunities and
Challenges in Supply Chain Management of Perishable Goods”
(โอกาสและความท้ าทายในการบริ หารจัดการโซ่อปุ ทานอาหารและสินค้ า
เน่าเสียง่าย) ร่ วมกับ นายเรมอน กฤษณัน (Mr.Raymon Krishnan)
ผู้เชีย่ วชาญระดับนานาชาติด้านการบริหารจัดการโซ่อปุ ทานระหว่างประเทศ

พร้ อมด้ วย ดร.ทอม เดน แฮร์ ทอค (Drs.Tom Den Hertog) อดีตประธาน
บริ หาร Ahold Asia Pacific (ท็อปส์ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต) ผู้บุกเบิกและ
มีวิสยั ทัศน์ในการจัดการค้ าปลีกและซัพพลายเชนอาหารผักผลไม้ สด
ระดับโลก และ นายเทจ มัยยูร์ คอนแทร็คเตอร์ (Mr.Tej Mayur Contractor)
ผู้ มี ป ระสบการณ์ ย าวนานในวงการโลจิ ส ติ ก ส์ จั ด ขึ น้ เมื่ อ วั น ที่
30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) จับมือ Trade-Van Information
Services และ CAT Telecom เชือ
่ มสินค้าไทยสูส
่ ากล

นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายถงเจิ ้นหยวน (Mr. Tung Chen-Yuan) ผู้แทนของส�านักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจ�าประเทศไทย ร่วมเป็ นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สวี่เจี ้ยนหลง (許建隆) ประธาน
Trade-Van Information Services บริ ษัทให้ บริ การด้ านพิธีศลุ กากรของไต้ หวัน ร่ วมมือกับสถาบันรหัสสากล หรื อ GS1 Thailand
และ CAT Telecom เพื่อร่ วมกันพัฒนาระบบ Blockchain เชื่อมโยงสินค้ าไทยเข้ าสู่ระบบ e-Commerce ช่วยให้ ผ้ ูประกอบการ
สามารถขายสินค้ าได้ ทวั่ โลก ถือเป็ นมิตใิ หม่ทางการค้ า ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ สมาชิก GS1 Thailand และสนับสนุนนโยบาย Industry
Transformation ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 สถาบัน
รหัสสากล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

โครงการจัดท�ารหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล GS1
เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพผลิตภัณฑ์ของศูนย์สง
่ เสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดท�า
รหัสสินค้ าตามมาตรฐานสากล GS1 ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมของศูนย์สง่ เสริ ม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรื อ ศ.ศ.ป. เพื่อส่งเสริ มศักยภาพและเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของผู้ป ระกอบการไทย รวมทัง้ ขยายโอกาสและ
ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ศลิ ปหัตถกรรมไทยไปสูต่ ลาดโลกได้
นับ ตัง้ แต่เ ริ่ ม ด� าเนิ นโครงการจัดท� า รหัส สิน ค้ า ตามมาตรฐานสากล เมื่ อ เดื อ น
มิถนุ ายนจนถึงสิงหาคมที่ผา่ นมา ได้ จดั ท�ารหัสบาร์ โค้ ดตามมาตรฐานสากล GS1 และ
ถ่ายภาพสินค้ าของศูนย์สง่ เสริ มศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จ�านวนกว่า
4,000 รายการสินค้ า โดยผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่เป็ นงานศิลปหัตถกรรมของชาติไทย อาทิ
ผลิตภัณฑ์งานฝี มือ ของที่ระลึก เป็ นงานฝี มือระดับครูชา่ งของประเทศ ซึง่ แต่ละชิ ้นงาน
มีความละเอียดประณีต แสดงถึงวัฒนธรรมไทยที่มีประวัตมิ ายาวนาน จึงเป็ นผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทยที่ทรงคุณค่า นอกจากนี ้ทางสถาบันรหัสสากลยังจัดอบรมให้ ความรู้
ด้ านบาร์ โค้ ดมาตรฐานสากล GS1 ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ศ.ศ.ป. เพื่อให้ สามารถน�าไปประยุกต์
ใช้ งานได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพต่อไป

หลักสูตรการอบรมเดือนมกราคม – มีนาคม 2562

เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการที่ขึ ้นทะเบียนบาร์ โค้ ด สามารถน�าหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดต่างๆ ของการสร้ างและการน�าบาร์ โค้ ดไปใช้ อย่างถูกต้ อง
เป็ นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงก�าหนดให้ สมาชิกรายใหม่ทกุ ราย ต้ องผ่านการอบรม ความรู้เบื ้องต้ นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (CERTIFICATE PROGRAM) ส�าหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้ าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมตั ิ
เป็ นสมาชิก
ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่างๆ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ดังนี้
หลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่จัด

อัตราค่าอบรม

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น
มาตรฐานสากล GS1
ในภาคธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม
(CERTIFICATE PROGRAM)

• องค์กร GS1 และสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
• ระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)
• โครงสร้างและการก�าหนดเลขหมายประจ�าตัวสินค้า
• ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีบาร์ โค้ดและ RFID
• โครงการระบบฐานข้อมูลของสินค้า & แอพพลิเคชั่น SmartBar
• สิทธิประโยชน์ของสมาชิก GS1 Thailand

8,22 มกราคม
5,20 กุมภาพันธ์
5,19 มีนาคม

สมาชิก GS1 TH: สามารถใช้สิทธิ์
เข้าอบรมได้ฟรี 1 ครั้ง / 2 ท่าน /
บริษัท ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ ได้รับ
การอนุมัติเป็นสมาชิกสถาบันฯ
โดยผู้เข้าอบรมจะไม่ ได้รับ
ประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ

การประยุกต์ ใช้
มาตรฐานสากล
GS1-128
ในระบบซัพพลายเชน

• ระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)
• Capture: GS1-128
• Application Identifiers (AI)
• GS1 Solutions
• การประยุกต์ ใช้ ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

26 กุมภาพันธ์

สมาชิก GS1 TH: สมาชิกใหม่
สามารถใช้สิทธิ์เข้าอบรมฟรี 1 ครั้ง /
2 ท่าน / บริษัท ภายใน 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการอนุมัติ
เป็นสมาชิกสถาบันฯ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส�ารองที่นั่งได้ที่ www.gs1th.org
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BIZ BREAKTHROUGH
บทความโดย : ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์
ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

รถยนต์ไฟฟ้า

จะโต 83% ในปี 2562

ปัจจุบันตลาดรถยนต์โลกก�าลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคแห่งรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิม่ มากขึน้ ไทยในฐานะประเทศทีเ่ ป็นฐานการผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่แห่งหนึง่ ของโลก จึงได้
มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว
ล่าสุดไทยได้ กลายมาเป็ นหนึ่งในประเทศผู้น� า
ตลาดรถยนต์เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมของภูมิภาค
และได้ ก้าวเข้ าสูย่ คุ แห่งการพัฒนาตลาดรถยนต์
ใช้ พลังงานไฟฟ้า โดยในปี 2561 ตลาดรถยนต์
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมของไทยก็มีการเติบโต
ที่โดดเด่น และคาดว่าจะทวีความส�าคคัญยิ่งขึน้
ในปี 2562
โดยในปี 2561 ศูนย์วิจยั กสิกรไทยคาดว่า ตลาด
รถยนต์ ใ นประเทศจะขยายตั ว สู ง ถึ ง 18%
คิ ด เป็ นยอดขายรถยนต์ ถึ ง 1,030,000 คั น
โดยในจ� า นวนนี พ้ บว่ า รถยนต์ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อมอย่ า งรถยนต์ อี โ คคาร์ มี แ นวโน้ ม
ขยายตัวสูงถึง 37% ขณะที่รถยนต์ใช้ พลังงาน
ไฟฟ้าคาดว่าจะมียอดขายรวมทุกประเภทเติบโต
กว่า 75% จากปี 2560
ส่ ว นในปี 2562 ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทยมองว่ า
ตลาดรถยนต์ ในประเทศน่าจะกลับเข้ าสู่ระดับ

ปกติมากยิ่งขึ ้น ท่ามกลางภาวะหนี ้ครัวเรื อนที่ยงั
อยู่ในระดับสูง รวมถึงการเพิ่มความระมัดระวัง
ดูแลคุณภาพสินเชื่อของบริ ษัทลีสซิ่งต่างๆ ส่งผล
ให้ โดยรวมแล้ วทัง้ ปี 2562 ยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศน่าจะหดตัว 2 - 5% จากปี 2561 หรื อคิด
เป็ นยอดขายที่ 980,000 - 1,010,000 คัน

1.การเดิ น หน้ าลงทุ น ของค่ า ยรถ โดยหาก
นับ จนถึ ง ปั จ จุบัน มี ค่ า ยรถที่ ไ ด้ รั บ การส่ง เสริ ม
การลงทุนส�าหรั บรถยนต์ ใช้ พลังงานไฟฟ้าจาก
บี โ อไอ และก� า ลัง อยู่ร ะหว่ า งรอการพิ จ ารณา
และศึก ษาเพื่ อ เตรี ย มยื่ น ขอส่ง เสริ ม การลงทุน
ถึง 8 ค่าย

อย่างไรก็ ตาม รถยนต์ ใช้ พลังงานไฟฟ้ากลับมี
แนวโน้ ม ขยายตัว ได้ ดี ต่ อ เนื่ อ งท� า ให้ ย อดขาย
รถยนต์ใช้ พลังงานไฟฟ้าโดยรวมมีโอกาสเติบโต
76 - 83% จากปี 2560 โดยน่าจะอยู่ระหว่าง
37,000 ถึ ง 38,500 คัน แบ่ ง เป็ นยอดขาย
รถยนต์ไฮบริ ดประมาณ 25,100 - 26,050 คัน
หรื อ ขยายตัว 106 - 114% รถยนต์ ป ลั๊ก อิ น
ไฮบริดประมาณ 11,500 - 12,000 คัน หรือขยายตัว
32 - 37% และรถยนต์ ไ ฟฟ้ าแบบแบตเตอรี่
400 - 450 คัน ขยายตัว 627 - 718% ภายใต้ ปัจจัย
สนับสนุน 2 ประการ

2.นโยบายรั ฐ ที่ ส นั บ สนุ น รถยนต์ พ ลัง งาน
ไฟฟ้ าให้ เ กิ ด เป็ นรู ป ธรรมในประเทศเร็ ว ยิ่ ง ขึน้
โดยการผลัก ดั น โครงการรถยนต์ อี โ คคาร์ ใ ห้
มี ก ารน� า พลัง งานไฟฟ้ ามาใช้ หรื อ “อี โ คอี วี ”
ทัง้ ในรู ป แบบรถยนต์ ไ ฮบริ ด รถยนต์ ป ลั๊ก อิ น
ไฮบริ ด ไปจนถึ ง รถยนต์ ไ ฟฟ้ าแบบแบตเตอรี่
ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวนี ้ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย
คาดว่ า น่ า จะช่ ว ยกระตุ้น ให้ ร ถยนต์ ขับ เคลื่ อ น
ด้ วยพลังงานไฟฟ้าเติบโตในไทยเร็ วยิ่งขึ ้น
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บทความโดย : ราภา รม ิ
ม โดย
: นั
ิ ิต ม รา ร ัน าล จ เ ล น ล ติ นมา ล จาน นมา
น ม ิล ร นาม ร า รรม าร ม น
ทมา
: ิ านัล ั
thaihealth or th

่

บบนี

ห โห ไปร ปล่า?
เทร ด ารออ าล า ที่
าล มา ร ล ได้ร าม ิ มอ า มา
อ าร ิ่ ิ รรมทีท่ า ้ ลา
เลอ ที่ ล ข มาเ ลี่
ล พ ติ รรม
ต เอ
อย่างไรก็ตาม จริ งอยูท่ ี่การออกก�าลังกายนันดี
้ กบั
สุขภาพ แต่ในอีกมุมหนึ่งการออกก�าลังกายก็มี
ข้ อเสียหากหักโหมร่างกายมากเกินไป ซึง่ ผลทีต่ าม
มาจากการออกก�าลังกายหนักจนเกิ นไปนัน้ ก็มี
ตังแต่
้ อาการบาดเจ็บ ไปจนถึงปั ญหาด้ านสุขภาพ
จิต ซึง่ อาจเพิ่ม ความเสี่ยงต่อโรคร้ ายแรงได้

ิีอ

ไม เ้ ดิ าร

ม า าร ิ่

1. อย่า ื นความรู้ สึกของตัวเอง ร่ างกายจะเป็ น
โค้ ช และหมอที่ ดี ที่ สุด ที่ จ ะบอกเราว่ า ควรหรื อ
ไม่ค วรท� า อะไร ดัง นัน้ หากมี ค วามผิ ด ปกติ ข อง
ร่ างกายเกิดขึ ้นขณะวิ่งควรหยุด เช่น เวียนศีรษะ
คลืน่ ไส้ หรือหน้ ามืดเป็ นลม รู้สกึ คล้ ายหายใจไม่ทนั
หรื อหายใจไม่ออก ใจสัน่ แน่นหน้ าอก หรื อลม
ออกหู อาจเกิดจากร่างกายอ่อนแอ อดนอน หรื อ
เจ็ บ ไข้ รวมไปถึง อาจเกิ ด จากมี อ ากาศร้ อนจัด
ไม่ได้ ดื่มน� า้ และเกลือแร่ เพี ยงพอ หากมี อาการ
เกิดขึ ้นควรชะลอความเร็ ว เปลี่ยนเป็ นเดิน แล้ วจึง
ค่อยๆ หยุดนัง่ พัก หากยังไม่ดีขึ ้นควรรี บปรึ กษา
แพทย์
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2. เล่นกี าเสริ มสลับกับการวิ่ง ไม่ควรซ้ อมหนัก
เกินสัปดาห์ละ 3 ครัง้ และเมื่อร่ างกายเกิดการ
เจ็บปวด ควรพักผ่อนให้ หายดีเสียก่อนแล้ วค่อย
ึ กซ้ อมให้ เข้ าสภาพเดิมอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
3. การยื ด เหยี ย ดกล้ า มเนื อ้ ก่ อ นและหลัง วิ่ ง
หลายๆ คนมัก ละเลยการท� า ท่ า ยื ด กล้ า มเนื อ้
เพื่ อ ยื ด ซึ่ ง ขั น้ ตอนนี ถ้ ื อ เป็ นส่ ว นส� า คั ญ และ
จ�าเป็ นไม่แพ้ การอุ่นเครื่ องร่ างกายก่อนลงสนาม
ไม่ว่าจะออกก�าลังกายแบบหนักหรื อเบาก็ตาม
เพราะการยืดกล้ ามเนื ้อจะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่
และลดความเสี่ ย งต่ อ การได้ รั บ บาดเจ็ บ ของ
กล้ ามเนื ้อได้
4. ระวั ง สภาพแวดล้ อมที่ จ ะท� า ให้ เกิ ด การ
บาดเจ็บได้ เช่น พื ้นผิวถนน สิ่งกีดขวางระหว่าง
ทาง เป็ นต้ น
5. ระวั ง ปั จจั ย ที่ ท� า ให้ เกิ ด การเจ็ บ ป่ วยของ
ตนเอง เช่น อดนอน ภาวะเครี ยดจากการท�างาน
หรื อทางอารมณ์ และการกินอาหารที่ได้ คณ
ุ ค่า
ไม่ครบถ้ วน เป็ นต้ น
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6. ึ กการวิ่งอย่างถูกวิธี เนื่ องจากโครงสร้ าง
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การจัดท่าทางการวิ่ง
ควรจัดเพื่อให้ วิ่งได้ อย่างสบาย ไม่กระแทกและ
ลื่นไหลก็ย่อมแตกต่างกัน ลักษณะการวิ่งอาจ
ลงส้ น หน้ าเท้ า หรื อเต็มเท้ า ก็แล้ วแต่ความถนัด
ของแต่ละคน ท่าทางการวิ่งขึ ้นอยู่กบั โครงสร้ าง
จังหวะการวิ่งของแต่ละคน ซึ่งต้ อง ึ ก นและ
เรี ยนรู้
ส� า หรั บ ท่า ทางการวิ่ งเบื อ้ งต้ นคื อ จังหวะของ
การก้ าวขาให้ งอเข่าลงเล็กน้ อยเสมอ เพือ่ ป้องกัน
แรงกระแทก ล�าตัวตัง้ ตรงและเอนไปข้ างหน้ า
เล็กน้ อย ไม่สา่ ยไปมาหรือโยกขึ ้นโยกลง แกว่งแขน
ขึ ้นลงเบาๆ ให้ ขนานแล้ วตัดเข้ าล�าตัวเล็กน้ อย
โดยให้ สั ม พั น ธ์ กั บ การก้ าวเท้ า ให้ หายใจ
ตามธรรมชาติ เ พื่ อ น� า ออกซิ เ จนเข้ า สู่ร่ า งกาย
ให้ เ พี ย งพอ หมั่น ึ กวิ่ ง เร็ ว สลับ กัน กับ การวิ่ ง
ปกติ เ พิ่ ม ความทนทานและความแข็ ง แรง
ของหั ว ใจได้ ดี ขึ น้ อี ก ทั ง้ ยั ง ยกระดั บ ความ
สามารถของกล้ ามเนื ้อ และส่งผลให้ วิ่งได้ นาน
ขึ ้นด้ วย
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Kitchen Of The World
บทความโดย : ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์
ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

วัสดุเหลือใช้ของอ้อย
สร้างรายได้ 1,000 ล้านบาท
ในอุตสาหกรรมน�า้ ตาลนั้น เกษตรกร
ผู้ปลูกอ้อยสามารถเปลี่ยนส่วนต่างๆ
ของอ้อยให้เป็นรายได้ ไม่เฉพาะการ
ขายอ้อยให้กับโรงงานเพื่อท�าน�้าตาล
เท่านั้น แต่เศษวัสดุในไร่อ้อย อันได้แก่
ใบและยอดอ้อยที่มีมากถึงประมาณ
17% ของปริมาณอ้อย ก็สามารถ
เปลี่ยนเป็นรายได้เช่นกัน

ที่ ผ่ า นมาใบและยอดอ้ อ ยส่ว นมากถูก ตัด และ
ถู ก เผาทิ ง้ ไปนั บ ตั ง้ แต่ เ ริ่ ม ตั ด อ้ อยไฟไหม้ ส่ ง
โรงงาน (สัดส่วนประมาณ 65% ของปริ มาณ
อ้ อยเข้ าโรงงานทังหมด)
้
ขณะที่ใบและยอดอ้ อย
ที่เกิดจากการตัดอ้ อยสดเอง ก็ยงั มีสว่ นน้ อยที่ถกู
รวบรวมและน�าไปสร้ างมูลค่าเพิม่ ซึง่ หากสามารถ
ส่งเสริ มและสนับสนุนรู ปแบบการจัดการใบและ
ยอดอ้ อยในไร่ อ้อยอย่างเหมาะสม จะช่วยเพิ่ม
รายได้ ให้ กบั ชาวไร่อ้อยนอกเหนือจากรายได้ จาก
การจ�าหน่ายอ้ อยโดยตรง

ใบและยอดอ้ อยที่ เ กิ ด ขึ น้ ในพื น้ ที่ ป ลู ก อ้ อย
สามารถน� า ไปพัฒ นาเพิ่ ม มูล ค่ า เชิ ง เศรษฐกิ จ
ซึ่ง จะท� า ให้ ช าวไร่ อ้ อ ยมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ น้ ข้ อ มูล
จากการตัด อ้ อ ยในปี การผลิ ต 2560 - 2561
ที่มีปริ มาณใบและยอดอ้ อยรวมกันถึงประมาณ
22.94 ล้ านตัน
ศูนย์วิจยั กสิกรไทยประเมินว่า จากความพร้ อม
ด้านเครื่องจักรของชาวไร่อ้อยในปัจจุบนั จะสามารถ
เก็บรวบรวมใบและยอดอ้ อยได้ ประมาณ 3 - 4
ล้ านตัน คิดเป็ นรายได้ สทุ ธิหลังหักต้ นทุนประมาณ
1,000 ล้ านบาท เทียบกับศักยภาพของใบและ
ยอดอ้ อ ยที่ น่ า จะน� า มาสร้ างรายได้ สุท ธิ ใ ห้ กับ
ชาวไร่อ้อยได้ สงู ถึง 6,800 ล้ านบาท
ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยระบุว่า หนึ่งในวิธีการสร้ าง
มูลค่าเพิม่ ให้ กบั ใบและยอดอ้ อยคือ การสนับสนุน
เครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์ ที่ จ� า เป็ นต่อ การตัด อ้ อ ย
สดจากผู้เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะรถตัด อ้ อ ยที่ ใ ช้
แทนแรงงานคน ซึ่งปั จจุบนั ยังมีไม่เพียงพอและ
สามารถรองรับอ้ อยได้ ประมาณ 30 - 50% ของ
ปริ มาณอ้ อยทังหมดเท่
้
านัน้

38 GS1 Thailand January – March 2019

นอกจากนี ก้ ารสนั บ สนุ น รถที่ ใ ช้ เก็ บ รวบรวม
เศษใบและยอดอ้ อย ซึง่ แม้ วา่ จะมีต้นทุนประมาณ
6 - 9 แสนบาทต่อชุด แต่จะช่วยสร้ างผลตอบแทน
ให้ กบั ชาวไร่อ้อยในระยะยาว
มองไปข้ างหน้ า ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทยเห็ น ว่ า
การบริหารจัดการเศษวัสดุในไร่อ้อยอย่างเหมาะสม
เป็ นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความมัน่ คงด้ าน
รายได้ ใ ห้ กั บ ชาวไร่ อ้ อ ย ที่ ก� า ลัง เผชิ ญ ความ
ท้ าทายจากราคาอ้ อยที่ ไ ด้ รั บ แรงกดดั น จาก
ราคาน� า้ ตาลตลาดโลกตกต�่ า อย่ า งไรก็ ต าม
ยั ง คงต้ องติ ด ตามประเด็ น การส่ ง เสริ ม ให้ มี
การตัดอ้ อยสดแทนการตัดอ้ อยไฟไหม้ ซงึ่ มีสดั ส่วน
ถึ ง 65% ของปริ ม าณอ้ อ ยทัง้ หมด เพราะจะ
ท�าให้ ใบและยอดอ้ อยไม่ถกู เผาทิ ้งไป ซึ่งจะเป็ น
เครื่ องชี ้ถึงความส�าเร็ จของมาตรการเพิ่มรายได้
ให้ กบั ชาวไร่อ้อย

Trendy Tech
บทความโดย :

รา วรปร

วารสารสถาบั น รหั ส สากล
รร

ร จิ จ�ำร

คั

วอย่างไร?

Digital
Transformation
นยุ

ลา

า ได้ ิ า ี อ
เอาล ถ รไมเ
ได้ ิ
มาเลา ้ รา เริ่มต้ ด้
าม มา อ เล
ถ้ า ลตร ต
อ ารเ ลี่
ล ทา ดิ ิตอล ริ
ล้ ม อ าร าเอาเท ล ี ม า
ารทา ร ิ ่ ล

ภาพกราฟิ ก
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Trendy Tech

เทคโนโลยีทำ� ให้เรำติดต่อสือ
่ สำรกันได้สะดวกขึน
้
ไกลแค่ไหนก็ใกล้ขึ้นทันตำ ด้วยเทคโนโลยี VR
และ AR อีกหน่อยนัดประชุมกันที อยู่คนละที่
ก็เหมือนมำนั่งอยู่ใกล้ๆ

เมื่อเทคโนโลยีแทรกซึมอยู่ทุกที่
ท�าอย่างไร ให้ปรับตัวอย่างมีสติ?

รู้จักกับ Digital Transformation

ให้ ลองนึกถึงตัว e- แล้ วก็ตามด้ วยค�าต่อท้ าย
ต่างๆ ไว้ เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็ น e-document,
e-commerce, e-logistic, e-bill อะไรก็ตาม
ที่ เ อาเทคโนโลยี เ ข้ ามาประกอบแล้ ว ช่ ว ย
ทุน่ แรงเวลาท�าธุรกิจ บางเรื่องก็ท�าให้ ประหยัด
เวลาและสะดวกขึ น้ เช่ น e-commerce
ใครๆ ก็สงั่ ซื ้อของออนไลน์กนั จนชิน โอนเงิน
ผ่าน e-banking นั่งรอรั บของมาส่งไม่ต้อง
ออกไปซือ้ เองให้ เมื่ อย บางเรื่ องก็ ท� าให้ เรา
ติดต่อสื่อสารกันได้ สะดวกขึ ้น ไกลแค่ไหนก็
ใกล้ ขึ ้นทันตา ด้ วยเทคโนโลยี VR และ AR
อีกหน่อยนัดประชุมกันที อยูค่ นละที่ก็เหมือน
มานั่งอยู่ใกล้ ๆ แล้ วค่ะ (เอ๊ ะ จะดีหรื อไม่ดี
กันแน่เนี่ย?)
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ด้ วยความที่กระแส IoT มาแรง แถมด้ วย Big
Data และ AI อุปกรณ์ แสนฉลาดมากมาย
จึงเผยโฉมอัพเดตรุ่ นกันเยอะจนตามไม่ทัน
ยกตัวอย่างง่ายๆ เลยก็สมาร์ ตโฟนของเรานี่
แหละ เป็ นให้ เราทุกอย่างจริ งๆ ตังแต่
้ เลขา
นัดประชุม กล้ องถ่ายรู ปเวลาเก็บภาพงาน
จนถึ ง การสั่ง การด้ วยเสี ย ง (แถมเดี๋ ย วนี ้
สัง่ ได้ หลายภาษาด้ วย) หรื อจะเป็ นเทคโนโลยี
Blockchain ก็ เ ริ่ ม มี ใ ห้ เห็ น กั น เยอะแล้ ว
พอขึ ้นชื่อว่าแทบจะไม่สามารถถูกเจาะระบบ
ได้ เลยถูกเอาไปใช้ กบั การท�าธุรกรรมทางธนาคาร
เพื่อความถูกต้ องของข้ อมูลนัน่ เอง

การติดตามกระแสหรื อข่าวของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เป็ นเรื่ องที่ดีค่ะ แต่ต้องตามอย่างมี
สติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆ ถึง
ความเป็ นไปได้ และดูวฒ
ั นธรรมองค์กรก่อน
ปรับเปลี่ยน จะได้ ไม่สบั สน อย่าลืมไปลอง
ร่ วมกิ จกรรมจ�าพวกเวิร์คช็อป หรื อการจัด
อบรมเทคโนโลยี ต่างๆ เพื่ อเป็ นทางลัดใน
การเรี ยนรู้ เรื่ องบางเรื่ องเราคนเดียวอาจไม่
สามารถท� า ได้ ดี แต่พ อมี ค นสอนจะท� า ได้
ไวขึ ้นค่ะ ที่ส�าคัญคือการไปอบรมนันเราจะ
้
เจอคนหลากหลาย ทังสายงานเดี
้
ยวกับเรา
หรื อต่างสายงานกัน การแชร์ ประสบการณ์
ท� าให้ เราเรี ยนรู้ ได้ มากขึน้ ด้ วยนะ หรื อต่อ
ให้ เรายังเข้ าใจไม่มาก อย่างน้ อยก็ได้ สงั คม
นัน่ เอง (เอาไว้ โทรไปถามทีหลัง หรื อนัดคุย
นัดสอนกันนอกรอบ)
ในยุคที่ทุกเรื่ องดูเร็ วจนเราตามแทบไม่ทัน
เขาว่ากันว่า เทคโนโลยีก็เหมือนดาบสองคม
ปรับตัวทังที
้ ต้องเลือกให้ ดี จะได้ ไม่โดนดาบ
บาดมือนะคะ

Member Zone

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บทความโดย : ฝ่ายสมาชิก

การเรียกเก็บ
ค่าบ�ารุงสมาชิก
ประจ�าปี 2562
กราบเรียนสมาชิกทุกท่าน

กลับมาพบกันอีกครัง้ เป็ นไตรมาสแรก ประจ�าปี 2562 ทางสถาบันรหัสสากล ขอแจ้ งให้ สมาชิกทราบว่า ทางสถาบันรหัสสากลได้ เริ่ มมี
การด�าเนินการเรี ยกเก็บค่าบ�ารุงสมาชิกประจ�าปี 2562 แล้ ว
เมือ่ ท่านสมาชิกได้ รับใบแจ้ งอัตราค่าบ�ารุงสมาชิกแล้ ว ขอให้ ทา่ นด�าเนินการช�าระค่าสมาชิกภายในระยะเวลาทีก่ �าหนดเพือ่ รักษาสถานภาพ
การเป็ นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของท่าน โดยสามารถน�าเอกสารไปช�าระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
• ช�าระเงินโดยตรงที่ ฝ่ ายการเงิน สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• น�าใบแจ้ งอัตราค่าบ�ารุงไปช�าระที่ธนาคาร ดังนี ้

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

โดยใช้ ใบช�าระเงินผ่านธนาคาร (Pay-in Slip) ซึง่ อยูใ่ นส่วนด้ านล่างของเอกสารในใบแจ้ งอัตราค่าบ�ารุงสมาชิก (ทางสถาบันฯ เป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยในการโอนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ใช้ แบบฟอร์ ม Pay-in Slip เท่านัน)
้
• ส่งเช็คทางไปรษณีย์ โดยสัง่ จ่ายขีดคร่อมในนาม “สถาบันรหัสสากล – ส.อ.ท.”

หมายเหตุ :

1. สมาชิกท่านใดได้ ท�าการช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกประจ�าปี เรี ยบร้ อยแล้ ว กรุณาส่งหลักฐานการช�าระมาทาง
E-mail : chanisarab@off.fti.or.th หรื อ info@gs1thailand.org

2. หากสมาชิกท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสมาชิก กรุณาแจ้ งกลับมายังฝ่ ายบริ การสมาชิก ที่ E-mail : member@gs1thailand.org
หรื อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสมาชิกได้ ที่ https://www.gs1th.org/2018/01/12/documents/ และสามารถ
สอบถามเกี่ยวกับค่าบ�ารุงสมาชิกประจ�าปี ได้ ที่ E-mail : chanisarab@off.fti.or.th
3. หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ ไม่ใช้ งานเลขหมายบาร์ โค้ ดดังกล่าว ให้ ท�าหนังสือแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์ มหนังสือยกเลิกได้ ที่ https://www.gs1th.org/2018/01/12/documents/ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มให้ ครบถ้ วน
และส่งกลับมายังสถาบันฯ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
****สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้ าข่ายไม่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จา่ ย ***
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สิท ิ ร

Member Zone

ารร าสถา าพ ารเ สมา ิ

1. ได้ รับสิทธิการใช้ เลขหมายประจ�าตัวบริ ษัท และเลขหมายประจ�าตัวสินค้ าให้ กบั สินค้ าแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่อง
2. ใช้ บริ การตรวจสอบคุณภาพบาร์ โค้ ดมาตรฐานสากล
3. ใช้ บริ การขอหนังสือรับรองการเป็ นสมาชิกสถาบันรหัสสากล ปั จจุบนั สามารถขอหนังสือรับรองเลขหมายบาร์ โค้ ดเป็ นรายการ
สินค้ าได้ ตามเงื่อนไขของสถาบันฯ
4. ใช้ บริ การระบบแลกเปลี่ยนรายการข้ อมูลสินค้ า/บริ การ โดยใช้ ระบบมาตรฐานสากล (e Catalogue Service)
5. สามารถตรวจสอบการเป็ นเจ้ าของเลขหมายได้ ทวั่ โลกผ่านแอพพลิเคชัน่ iGepir บนสมาร์ ตโฟน
6. เข้ าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้ อต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ ้น ในอัตราสมาชิก
7. เข้ าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ของสถาบันฯ
8. สมาชิกโครงสร้ าง
หมายเลขได้ รับวารสาร GS1 Thailand Newsletter
(สมาชิกโครงสร้ างอื่นๆ สามารถอ่านออนไลน์ได้ ที่ https //www.gs1th.org/newsletter/)
. ขอรับค�าปรึกษาเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน GS1 จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ
10. รับบริ การถ่ายภาพสินค้ าคุณภาพสูง เพื่อการประชาสัมพันธ์สนิ ค้ า ในอัตราสมาชิก
11. รับบริ การพิมพ์สติกเกอร์ บาร์ โค้ ดมาตรฐานสากล GS1 ในอัตราสมาชิก

42 GS1 Thailand January – March 2019

“GS1 Thailand Newsletter
26 Years of Sharing
The Global Standard”

Specification

- 10,000+ Quarterly
- Updates GS1 Thailand Member
- Introduce GS1 Standard
- Oversea Implement Case-study from GS1 Global
- Bilingual content
- 4 Color printed

Readership

- Retailer
- SMEs / OTOP
- Manufacturer
- Health Care
- Food Agriculture

พ ที่

าส

Thailand

- Transporter and Logistics
- Technology
- Traceability & Recall
- Other Related Third Parties

ติดตอ ฝายการตลาด Email : training@gs1th.org
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