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าเอาเทคโนโลยี
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4.0 และเทคโนโลยี Blockchain ได้ผลักดันกระบวนการ
ท�างานให้เหนือไปอีกขัน้ GS1 Thailand ได้น�าเอาเทคโนโลยี 
Blockchain ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการไอที 
มาใช้ในการสง่เอกสารผา่น e-document ระหวา่งศลุกากรไทย
และไต้หวัน ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเท่านัน้ 
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ยงัช่วยเพ่ิมความรวดเร็วในการสง่เอกสารศลุกากร และลดการ
ใช้ทรัพยากรกระดาษได้อีกด้วย ซึ่งทาง GS1 Thailand ได้มี
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การลงนามข้อตกลงความร่วมมือกบั Trade-Van Information 
Services และ CAT Telecom เพ่ือพัฒนาระบบดังกล่าว 
และจะเปิดให้ใช้งานในอีกไมช้่า

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
เราจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้ข้อมลูและข่าวสารต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 
พฒันากระบวนการท�างานให้มีความทนัสมยั เพ่ือเป็นประโยชน์

เป็นต้องเรียนรู้ข้อมลูและข่าวสารต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 
งานให้มีความทนัสมยั เพ่ือเป็นประโยชน์

เป็นต้องเรียนรู้ข้อมลูและข่าวสารต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 

ตอ่ธรุกิจในยคุสมยัใหมนี่ ้ 

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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ประวิทย์  โชติปรายนกุล
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันรหัสสำกล
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Article by / บทความโดย : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม ถงึ 1 พฤศจิกายน 2561 ท่ีผา่นมา สถาบนัรหสั
สากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับ
เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจดัการประชมุสมัมนา The 34th Global 
GS1 Healthcare Conference 2018 ร่วมกบั GS1 Global Healthcare 
ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัลเวลิด์ กรุงเทพมหานคร 

ภายในงานมีผู้ เข้าร่วมประชมุกวา่ 300 คน จาก 33 ประเทศทัว่โลก 
ซึ่งงานประชุมดงักล่าวอดัแน่นไปด้วยเนือ้หาความรู้จากวิทยากร 
และผู้ทรงคณุวฒิุจากหลายๆ หนว่ยงาน ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน
จากหลากหลายประเทศ 

โดยในช่วงพิธีเปิดงานประชุม ทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก  
นพ. ศุภกิจ ศิ ริ ลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
คุณสุพนัธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
Miguel A. Lopera ประธานและผู้อ�านวยการ องค์กร GS1 Global 
Office และ Ulrike Kreysa รองประธานอาวุโสด้าน Healthcare 
องค์กร GS1 Global Office ร่วมกลา่วเปิดงานและกลา่วต้อนรับ

งานประชมุ Global GS1 Healthcare Conference 2018 ครัง้ที ่34 
ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรลัเวลิด์ กรงุเทพมหานคร

Thailand Newsletter

The 34th

Global GS1 Healthcare
Conference 2018
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GS1 Thailand และ GS1 Global Healthcare  
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมครัง้นีข้ึ น้ ท่ี
ประเทศไทย เพ่ือหวังกระตุ้ นให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ด้านซพัพลายเชนสุขภาพในประเทศไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้านในแถบภมิูภาคเอเชียแปซฟิิก 
เกิดความตระหนักในเร่ืองกฎหมายข้อบังคับ
ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
และการเรียกคืนสินค้า (Recall) ในสินค้ากลุม่
สขุภาพ และเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชมุได้มีโอกาส 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พฒันาความรู้ทางวิชาการ 
และรับทราบข้อมลูระบบมาตรฐานสากล GS1 
ด้านการบง่ชีส้นิค้า เทคโนโลยีการบนัทกึข้อมลู
อตัโนมตัแิละการแบง่ปันข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
กบัผู้ เช่ียวชาญทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ซึ่งมาตรฐานดงักล่าวถูกน�ามาใช้เป็นข้อตกลง
ทางการค้า และสอดคล้องกับข้อบังคับและ
กฎหมายด้านการบ่งชีส้ินค้าในซัพพลายเชน
สุขภาพของหลายๆ ประเทศทั่วโลก อีกทัง้
ยังหวังว่าจะเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ  
เกิดการด�าเนินงานร่วมกัน และการจับคู่ทาง
ธรุกิจ ระหวา่งผู้ผลติ ผู้จดัจ�าหนา่ย ผู้ให้บริการ
ระบบเทคโนโลยี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน โรงพยาบาล และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตอ่ไป

เนือ้หาหลกัของงานในครัง้นี ้ ยงัคงมุ่งเน้นไปท่ี
การหารือและอพัเดตระบบมาตรฐานสากล GS1  
และกฎหมายด้าน Coding & Serialization  
ท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบย้อนกลบั การตดิตาม 
และการเรียกคืนสนิค้าประเภทยาและเคร่ืองมือ
แพทย์ เหมือนกับงานประชุมในหลายๆ ครัง้
ท่ีผ่านมา เน่ืองจากประเด็นดังกล่าวยังเป็นท่ี 
จับตามองของทั่วโลก ซึ่งทางสถาบันฯ ได้
รับเกียรติจากผู้ แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลยั และโรงพยาบาลในประเทศไทย
ร่วมเป็นวิทยากรภายในงาน โดยมีหัวข้อการ
บรรยายสรุปได้ดงันี ้
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1.Thai FDA - Ensuring Patient Safety 
โดย คุณกฤษดา ลิมปนานนท์ หวัหน้างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านยา ส�านักยา 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ได้กลา่วถงึระบบการขึน้ทะเบียนสนิค้าประเภทยา 
ในประเทศไทยซึ่งจะรวมทัง้ยาคนและยาสตัว์ 
วา่ จากพระราชบญัญตัิยา ปี พ.ศ. 2510 มาตรา 
12 ห้ามมิให้ผู้ใดผลติ ขาย หรือน�า หรือสัง่เข้ามา
ในราชอาณาจกัร ซึง่ยาแผนปัจจบุนั เว้นแตจ่ะได้
รับใบอนญุาตจากผู้อนญุาตหรือ อย. 

และกล่าวถึงระเบียบข้อบังคับท่ีว่าด้วยการ 
ตดิฉลากในสนิค้าประเภทยาจากมาตราท่ี 25 (3) 
และ 27 (3) ท่ีระบใุห้ผู้ รับอนญุาตผลิตยาแผน
ปัจจุบัน ต้องจัดให้มีฉลากตามท่ีขึน้ทะเบียน
ต�ารับยาผนึกไว้ท่ีภาชนะและหีบห่อบรรจุยาท่ี
ผลติขึน้ และในฉลากต้องแสดง ช่ือยา เลขท่ีหรือ
รหสัใบส�าคญัการขึน้ทะเบียนต�ารับยา ปริมาณ
ของยาท่ีบรรจ ุประเภทของยา รวมถงึ เลขท่ีหรือ
อกัษรแสดงครัง้ท่ีผลติหรือวิเคราะห์ยา (Batch/

Lot No.) และ ให้มีค�าวา่ “ยาสิน้อาย”ุ และแสดง
วนั เดือน ปีท่ียาสิน้อายดุ้วย เป็นต้น ซึง่แสดงให้
เหน็วา่ทาง อย. ก็ให้ความส�าคญัตอ่การให้ข้อมลู
สนิค้าแก่ผู้บริโภคด้วย

จากนัน้  คุณกฤษดา ได้กล่าวถึงประเด็น
การน�าระบบมาตรฐานสากล GS1 โดยเฉพาะ 
เลขหมายบง่ชีก้ารใช้งาน หรือ AIs (Application 
Identifiers) ไมว่า่จะเป็น AI(01) GTIN of Trade 
Item, AI(10) Batch/Lot Number, AI(17) Expiry 
Date และ AI(21) Serial Number มาประยกุต์
ใช้ในเชิงกฎหมายของประเทศไทยวา่ ยงัมีความ
ท้าทายในอีกหลายๆ เร่ือง เพราะโดยปกต ิทาง อย. 
จะใช้เลขทะเบียนยาเป็นรหสัหลกัในการสื่อสาร
และบนัทกึข้อมลูในระบบฐานข้อมลูตา่งๆ และ
สินค้าประเภทยาในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ยงั
ไม่มีเลขหมายประจ�าตัวสินค้าสากล (GTIN) 
ตามมาตรฐานสากล GS1 อีกทัง้การบง่ชีส้นิค้า
ยาในระดบัรายชิน้ (Serial Number) ก็ยงัไมเ่ป็น 
ท่ีต้องการของตลาด นอกจากนี ้ ประเด็นเร่ือง

ระบบฐานข้อมูลท่ีจะเช่ือมโยงข้อมูลสินค้า
ระหวา่งคูค้่าท่ีเก่ียวข้องกบัภาครัฐ และแนวทาง
การด�าเนินการกับกลุ่มสินค้าท่ียังไม่มีรหัส  
GTIN ก็ยงัเป็นสิง่ท่ีต้องพิจารณาเพ่ือหาทางออก
ร่วมกนั

และส�าหรับการด�าเนินงานในอนาคต ส�านกัยา 
อย. ได้วางแผนจดัท�าโครงการเพ่ิมรหสั GTIN 
ลงในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้
ส�าหรับการแชร์ข้อมูลสินค้าประเภทยาไปยัง
โรงพยาบาลและร้านขายยา นอกจากนีจ้ะมี 
การหารือภายในเพ่ือพิจารณาการจัดท�าเลข
ทะเบียนยาท่ีบ่ง ชี แ้ต่ละระดับบรรจุภัณฑ์  
(Pack Size) ให้เทียบเท่ารหสั GTIN รวมถึง
พิจารณาการใช้รหัสบ่งชีแ้บบรายชิน้ (Serial 
Number) กบับางกลุม่สนิค้า เชน่ วคัซีน ซึง่ทาง อย. 
ก็จะร่วมงานอย่างใกล้ชิดกบัสถาบนัรหสัสากล 
(GS1 Thailand) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือหารือในเร่ืองของการใช้รหสับ่งชีบ้นฉลาก
สนิค้าประเภทยาตอ่ไป
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2. GS1 Standards for Patient Safety โดย  
รองศาสตราจารย์ชลธิป พงศ์สกุล รองคณบดี
ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้บรรยายถึงโครงการต่างๆ ท่ีโรงพยาบาล
ก�าลงัด�าเนินการอยู่เพ่ือสง่เสริมความปลอดภยั 
ให้แก่ผู้ ป่วย เช่น โครงการ Computerized 
Physician Order Entry (CPOE) ซึ่งเป็น
ระบบโปรแกรมท่ีช่วยให้หมอสามารถจ่ายยา 
ท่ีถกูต้อง ในปริมาณท่ีเหมาะสม ให้แก่คนไข้ได้  
ซึ่ งหลังการใ ช้ งานพบว่ า ระบบนี ช้่ วยลด
ความคลาดเคลือ่นในการสัง่ใช้ยา (Prescribing 
Error) จาก 0.65% เหลอื 0.02% ในการจา่ยยา 
ผู้ ป่วยนอก และ จาก 0.33% เหลือ 0.03%  
ในการจา่ยยาผู้ ป่วยใน

ในอนาคต ทางโรงพยาบาลมีแผนท่ีจะพฒันา
แอพพลิเคชั่นท่ีแสดงข้อมูลเอกสารก�ากับยา  
เ พ่ื อ เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ย  โ ด ย อ่ า น จ า ก  
QR Code ท่ีหน้าซองยา และมีความประสงค์
ท่ีจะใช้ระบบบาร์โค้ดจากมาตรฐานสากล GS1 
ในการบริหารจดัการยาภายในโรงพยาบาลด้วย  
แต่ทัง้นีป้ระเด็นส�าคญัคือโรงพยาบาลต้องการ
ให้ยาทกุตวัในระบบมีรหสั GTIN ท่ีถกูต้อง และ
มีรูปแบบบาร์โค้ดโลจิสติกส์ท่ีเป็นมาตรฐาน 
นอกจากนี ้ ยงัมองถึงการน�าเทคโนโลยี RFID 
มาใช้ในการรับสินค้าท่ีสามารถบันทึกข้อมูล 
ได้อย่างอัตโนมัติ  และประเด็นฐานข้อมูล 
สินค้าแห่งชาติ ท่ีน่าจะถูกพัฒนาโดย อย.  
ซึ่งควรมีข้อมูลยา รหัส GTIN และรหัสอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง ให้โรงพยาบาลสามารถดึงข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน์ได้

3.Developing Thailand’s Healthcare  
Supply chain : The Big data project โดย  
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย  
ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการ โซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล่าถึงโครงการวิจยัท่ี
ได้ด�าเนินการมาหลายปีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ช่วยปรับปรุงระบบซพัพลายเชนและโลจิสติกส์
ในประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
และลดคา่ใช้จา่ยของประเทศจากความสญูเสีย
ท่ีเกิดจากการบริหารจดัการด้านซพัพลายเชน
สขุภาพท่ีไมมี่ประสทิธิภาพ 

โดยโครงหลกัของงานวจิยัตลอดหลายปีท่ีผา่นมา 
มุ่ ง เ น้นไปท่ีการบ่งชี ส้ินค้าในกลุ่มสุขภาพ 
ทัง้ยาและเคร่ืองมือแพทย์ด้วยรหสัท่ีเป็นสากล 

(GS1 GTIN) เพ่ือให้เกิดการสือ่สารในซพัพลายเชน 
เ ดียวกันทั่ว โลกได้อย่างราบร่ืน และการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสินค้าท่ี 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในซพัพลายเชนสขุภาพทกุภาคสว่น
สามารถเข้าถงึและน�าไปใช้ประโยชน์ได้



GS1 Thailand January – March 20198

Thailand Newsletter GS1 Global News + GS1 Healthcare 

ปัจจุบัน ศูนย์ LogHealth ก�าลังด�าเนินการ
พัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวร่วมกับกระทรวง
สาธารณสขุ ในช่ือ National Medicinal Product 
Catalogue Database (NMPCD) ซึง่ในขณะนี ้
มีข้อมลูยาอยู่กว่า 25,000 รายการ และก�าลงั
เช่ือมโยงรหสัท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดของยา ไม่ว่า 
จะเป็น รหสั GTIN ของ GS1 รหสัเลขทะเบียนยา
ของ อย. รหสั TMT และรหสั 24 หลกั ท่ีใช้ส�าหรับ
การเบิกจ่าย โดยหวังให้ฐานข้อมูลดังกล่าว
เป็นฐานข้อมลูยาตัง้ต้นของประเทศท่ีถกูน�าไป 
ต่อยอดใช้งานในเร่ืองต่างๆ เช่น ระบบ EDI  
ระบบตรวจสอบย้อนกลบั โครงการ Big Data 
หรือ Digital Healthcare Logistics ได้ตอ่ไป

ในงานประชมุยงัมีการอพัเดทระเบียบข้อบงัคบั 
กรณีศึกษาด้านการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์
ด้วยมาตรฐานสากลจากโรงพยาบาล หนว่ยงาน 
อิสระ และภาคเอกชนจากทัว่โลกอีกหลายแห่ง 
รวมถึงมีโซน Marketplace ท่ีเปิดให้บริษัท 
ผู้ ใ ห้บริการท่ี ร่วมเป็นสปอนเซอร์ของงาน 
มาจดัแสดงเทคโนโลยีบาร์โค้ด RFID เทคโนโลยี
การพิมพ์ และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
ท่ี เ ก่ียวข้อง ให้ผู้ เ ข้า ร่วมประชุมได้ศึกษา 
ข้อมลูและซกัถามด้วย

และในชว่งเยน็วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 สถาบนัฯ 
ยัง เ ป็นเ จ้าภาพจัดเลี ย้งอาหารเย็นให้แก่ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น ในกิจกรรม Networking  
Dinner ณ ห้องอาหาร Riverside Terrace 
โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พร้อมจดั 
การแสดงไทยๆ ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น�า้
เจ้าพระยา เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชุมจากนานา 
ประเทศได้ผอ่นคลายด้วยบรรยากาศแบบไทยๆ 
โดยมีคุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา ประธาน 
สถาบนัรหสัสากล และ Marianne Timmons 
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ประธานฝ่าย Industry Engagement องค์กร 
GS1 Global Office ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
แขกผู้ มีเกียรตภิายในงาน

โดยในการจัดงานประชุมครัง้นี ้ ทางสถาบันฯ 
ยังได้รับทุนสนับสนุนการจัดงานบางส่วนจาก
ส�านกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ นกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ น
(สสปน.) และทาง GS1 จะมอบเงินสนบัสนนุจ�านวน 
5 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการตอบแบบประเมินผล
หนึง่ใบจากผู้ เข้าร่วมประชมุ ให้แก่สถานคุ้มครอง
และพัฒนาคนพิการบ้านเฟ่ืองฟ้า จ.นนทบุรี 
อีกด้วย

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมของงาน
ประชุมได้ท่ีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี สถาบนั
รหสัสากล สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย   

ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  Thank you very much for your support

GOVERNMENT FUNDING



Thailand Newsletter GS1 Standard

GS1 Thailand January – March 201910

Article by / บทความโดย : GS1 Global Office  

Translated and Edited by / แปลและเรียบเรียงโดย : Metinee Wanlayangkoon / เมธิณี วรรลยางกูรMetinee Wanlayangkoon / เมธิณี วรรลยางกูร



GS1 Standard

GS1 Thailand  January – March  2019

GS1 Standard

GS1 Thailand  January – March  2019

วารสารสถาบันรหัสสากลวารสารสถาบันรหัสสากลวารสารสถาบันรหัสสากลGS1 Standard

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

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. 

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. 

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. 

ซึ่งคล้ายกับ URL ที่จะช่วยให้สามารถเช่ือมต่อเวบ็กับข้อมูล 
B2B และ B2C ทกุประเภท

เม่ือวนัท่ี 13 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ GS1 องค์กร
มาตรฐานสากลทางด้านซพัพลายเชนได้ประกาศอนมุตัมิาตรฐาน
สากลใหม่: GS1 Digital Link ซึ่งเป็นมาตรฐานขัน้พืน้ฐานใน
การช่วยยกระดับประสบการณ์การซือ้สินค้าส�าหรับผู้ บริโภค
ทัว่โลกให้ดีย่ิงขึน้และน�าไปสูก่ารสแกนข้อมลูด้วยโทรศพัท์มือถือ
ในยคุศตวรรษท่ี 21

ปัจจุบันผู้ บริโภคต้องการการเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับสินค้า
ท่ีซือ้มาผ่านทางสมาร์ตโฟน และต้องการรับข้อมูลทัง้หมด
ท่ีมีอยู่ การสแกนสินค้าบางครัง้อาจแสดงลิงก์หรือเว็บไซต์
ท่ีไมส่มบรูณ์ หรือได้รับข้อมลูท่ีไมเ่ก่ียวข้อง ผู้ผลิตจงึตอบสนอง
ต่อความต้องการเหล่านีท้ัง้ทางด้านข้อมลู ความโปร่งใส และ
การตรวจสอบย้อนกลบัได้ โดยการสร้างบาร์โค้ดเสริมเพ่ิมเติม 
เช่น QR Code เพ่ือสามารถให้ข้อมลูของสินค้าได้มากย่ิงขึน้ 
อยา่งไรก็ตามการมีบาร์โค้ดหลายชนิดอาจน�าไปสูค่วามสบัสนทัง้
การสแกนโดยโทรศพัท์มือถือของผู้ ซือ้สินค้า และท่ีเคาน์เตอร์
ช�าระเงินได้

ซึง่คล้ายกนักบั Uniform Resource Locator (URL) หรือท่ีอยู่
เว็บ GS1 Digital Link สามารถเช่ือมต่อข้อมูลของธุรกิจกับ
ธุรกิจ (B2B) และธุรกิจกับผู้ บริโภค (B2C) ได้ทุกรูปแบบ 
ขณะท่ีธุรกิจเร่ิมต้นในการพัฒนาโซลูชั่นโดยใช้มาตรฐานใหม ่
ผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับสินค้าได้โดย
การสแกน QR Code ด้วยสมาร์ตโฟน ตัง้แตข่นาดและรูปภาพ
สนิค้า ไปจนถงึวนัหมดอาย ุข้อมลูด้านโภชนาการ การลงทะเบียน
การรับประกนั ค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหา หรือแม้แตล่งิก์ของ
สือ่ออนไลน์ ผู้บริโภคยงัสามารถซือ้หรือสัง่ซือ้สนิค้า สะสมคะแนน 
และแบง่ปันข้อมลูสนิค้ากบัเพ่ือนได้

GS1 อนมุตัมิาตรฐานใหม่ : GS1 Digital Link

GS1 welcomes 
the ratification of a new 
standard : GS1 Digital Link
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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

ผู้ ค้าปลีกและแบรนด์ท่ีใช้โซลชูัน่ของ GS1 Digital Link จะได้
รับประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าท่ีสามารถเช่ือมต่อกับ
ผู้บริโภคได้อย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน โดยการเช่ือมโยงโลกการค้า
ทางกายภาพกับคู่ค้าทางดิจิทัล ผู้ บริโภคสามารถได้รับการ
แจ้งเตือนถงึข้อมลูเก่ียวกบัสว่นลด และการจบัคูร่าคาของสนิค้า
ขณะท่ีพวกเขายงัคงอยูภ่ายในร้านค้าปลีก นอกจากนีม้าตรฐาน 
GS1 Digital Link ยงัชว่ยเพ่ิมโซลชูัน่การตรวจสอบย้อนกลบัด้วย
การเปิดใช้งานการเข้ารหสัและการระบบุง่ชีช้ดุ (Batch) ของสนิค้า
ในกรณีท่ีมีการเรียกคืนสนิค้า (Recall) ได้

มาตรฐาน GS1 Digital Link พฒันาโดยกลุม่ผู้ ค้าปลีก เจ้าของ
แบรนด์ ผู้ ให้บริการโซลชูัน่ และ ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี
ร่วมกับ GS1 มาตรฐาน GS1 Digital Link จะช่วยเติมเต็ม
ประสิทธิภาพบาร์โค้ด GS1 ท่ีมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย
ซึง่คาดวา่จะยงัคงเป็นมาตรฐานสากลส�าหรับการระบบุง่ชีส้นิค้า
ในอีกหลายปีตอ่ๆ ไป 

ขณะนีโ้ครงการน�าร่องก�ร่องก�ร าลังด�ลังด�ล าเนินการอยู่ในหลายประเทศ 
ผู้ ให้บริการโซลูชั่น และแบรนด์ต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือใน
การอพัเกรดแพลตฟอร์มของตนเพ่ือสนบัสนนุมาตรฐานใหม่นี ้
ส่วนมาตรฐาน GS1 อ่ืนๆ จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัยและการมองเห็นได้ของซพัพลายเชนตลอดทัง้
ชอ่งทางกายภาพและดิจิทลั

Robert Beideman รองประธานอาวโุสฝ่ายโซลชูัน่และนวตักรรม 
GS1 กลา่ววา่ “มาตรฐาน GS1 Digital Link เป็นสะพานเช่ือม
ระหว่างสินค้าทางกายภาพกบั Digital Twins หรือ การส�าเนา 
ในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของสินค้า ข้อมูล
เก่ียวกับสินค้าคงคลัง และสินทรัพย์ดิจิทัลส�าหรับสินค้าใด
สินค้าหนึ่งได้ถูกเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ทางกายภาพท่ีแท้จริง 
ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจบุนั”  

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.gs1.org/standards/Digital-Link/1-0
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Scoop Hil ight

ให้บริการ Blockchain ด้วยระบบ Paperless
เพิ่มความรวดเร็วในการรับ-ส่งเอกสาร

GS1 Thailand ร่วมกับ Trade-Van

GS1 Thailand ร่วมกบั Trade-Van Information Services 
บริษัทผู้ให้บริการคลาวด์ เครือขา่ยศลุกากร และอิเลก็ทรอนิกส์
จากไต้หวัน และ CAT Telecom ผู้ ให้บริการดิจิทัลและ
โทรคมนาคมชัน้น�าของประเทศไทย เพ่ือร่วมกันให้บริการ 
“แพลตฟอร์มบล็อกเชนระหว่างประเทศ” ผ่านเทคโนโลยี 
บล็อกเชนเพ่ือชว่ยให้บริษัทสง่ออกทัง้ไทยและไต้หวนัสามารถ
สง่เอกสารด้านศลุกากรระหวา่งประเทศได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
และใช้ประโยชน์จากระบบ paperless ได้ดีย่ิงขึน้

มาตรฐาน GS1 และเทคโนโลยี Blockchain
โครงสร้างของ บล็อกเชน โดยทัว่ไปจะจัดการโดยเครือข่าย
แบบ peer-to-peer (การเช่ือมต่อและจัดการเครือข่ายโดย
ผู้ ใช้แต่ละคน ไม่มีเคร่ืองส่วนกลาง) โดยยึดตามล�าดับขัน้
ของการสือ่สารระหวา่งอปุกรณ์และการตรวจสอบความถกูต้อง
ของบล็อคใหม่ๆ ข้อมลูจะถกูแบ่งเพ่ือบนัทึกในแต่ละอปุกรณ์
ด้วยอลักอริทึ่ม หรือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปว่าเป็นระบบเครือข่าย
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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การออกแบบของบล็อกเชนจะป้องกนัการเปลี่ยนแปลงข้อมลู 
คนท่ีท�าหน้าท่ีกระจายข้อมูลซึ่งก็คือเจ้าของข้อมูลสามารถ
บนัทกึการท�าธรุกรรมระหวา่งบคุคลได้อยา่งมีประสทิธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา บล็อกแต่ละตวัจะบรรจรุหสั
ท่ียุ่งเหยิงมากมายเอาไว้ รวมทัง้ ข้อมูลบล็อกก่อนหน้า
การประทบัเวลา และข้อมลูธรุกรรม 

ในมาตรฐาน GS1 มีสองมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับระบบ
เครือขา่ยแบบกระจาย คือ ระบบ Electronic Product Code 
Information Services (EPCIS) และ Core Business 
Vocabulary (CBV) ในฐานะท่ีเป็นข้อมลูของภาษาสากลทัว่โลก
ในซพัพลายเชนและภาคสว่นอ่ืน ระบบ EPCIS มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือใช้ร่วมกับมาตรฐาน CBV ซึ่งให้ค�านิยามของข้อมูล
ท่ีอาจใช้เพ่ือเติมโครงสร้างข้อมูลท่ีก�าหนดไว้ในมาตรฐาน 
EPCIS การวางมาตรฐานค�าศัพท์โดยใช้มาตรฐาน CBV
มีความส�าคญัต่อการท�างานร่วมกนัและมีความส�าคญัต่อการ
ให้ข้อมลูโดยการลดความหลากหลายในธุรกิจท่ีแตกต่างกัน 
ให้มีแนวทางเดียวกนั

ดงันัน้จงึสามารถระบขุ้อมลูได้ในเครือขา่ย EPCIS แม้วา่ EPCIS 
จะมีแนวทางเดียวกบั บลอ็กเชน แตก็่ยงัขาดการเข้ารหสัข้อมลู
และความสามารถในการแยกและไม่แยกข้อมูลเพ่ือบันทึก
เก็บไว้แตล่ะอปุกรณ์

แพลตฟอร์ม บล็อกเชน โดย Trade-Van
ด้วยมาตรฐาน GS1 สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นประโยชน์
แก่ซพัพลายเชนได้หลายทาง GS1 Thailand ได้มีการลงนาม
บนัทึกข้อตกลงกบั Trade-Van และ CAT Telecom ในการ
ใช้แพลตฟอร์ม บลอ็กเชน ระหวา่งประเทศ เพ่ือชว่ยให้สมาชิก
ของ GS1 Thailand สามารถรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-documents) ผ่านศลุกากรของทัง้ประเทศไทยและไต้หวนั
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและรวดเร็ว และยงัชว่ยเพ่ิมความรวดเร็ว
ในการขนสง่สนิค้าได้อีกด้วย

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.

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. 

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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แพลตฟอร์มบล็อกเชนระหว่างประเทศได้ถกูพฒันาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการรับส่งเอกสารระหว่างประเทศ โดยแพลตฟอร์มนี ้
ใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนทัง้ระบบการแยกแฟ้มเอกสาร เทคโนโลยี
โครงสร้างพืน้ฐานกญุแจสาธารณะ (PKI) และกลไกการอนมุตั ิ
เพ่ืออนุญาตให้ผู้ ใช้สามารถเซ็นเอกสารได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว มัน่ใจได้ว่าเอกสารไม่ได้ถูกแก้ไขและผ่านการอนุมตัิ
โดยผู้ มีอ�านาจท�าการเท่านัน้ แพลตฟอร์มจะท�าให้เอกสาร
ถกูเซน็และอยูใ่นกระบวนการสง่อยา่งปลอดภยัและเป็นสว่นตวั

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

ประโยชน์ของการใช้กระบวนการ paperless เพ่ือลดขัน้ตอน
การตรวจเช็คสนิค้าบางประเภท (C2 Process) ด้านการเคลียร์
ตู้สนิค้ากบัการอนมุตัิเอกสาร จาก 2 - 3 วนั สามารถด�าเนินการ
ได้ใน 2 - 3 นาที และน�ามาตรฐาน GS1 เชน่ GLN และ GDTI 
มาใช้ในเอกสารด้วย  

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 เปิดตัวมาตรฐานที่ช่วยสนับสนุนการท�างานร่วมกัน

ของแอพพลิเคชั่น Blockchain ผ่านเครือข่ายซัพพลายเชน

GS1 ประกาศความร่วมมือกบั IBM และ Microsoft ดนัมาตรฐาน 
GS1 เพ่ือยกระดบัแอพพลเิคชัน่ Blockchain ขององค์กร ส�าหรับ
ลกูค้าในซพัพลายเชน

มาตรฐานสากล GS1 ส�าหรับการบง่ชีแ้ละข้อมลูโครงสร้างชว่ยให้
ผู้ใช้เครือขา่ย Blockchain สามารถประเมินการยอมรับขององค์กร
และคงไว้ซึง่รูปแบบการแบง่ปันข้อมลูแบบทางเดียวของเหตกุารณ์
ต่างๆ ในสายซพัพลายเชนและโลจิสติกส์ และช่วยเพ่ิมความ
สมบรูณ์ของข้อมลูและความไว้วางใจระหวา่งคูค้่า อีกทัง้ยงัช่วย
ลดการท�าส�าเนาและการตรวจสอบข้อมลูอีกด้วย

การเก็บข้อมลูหรือการอ้างอิงโดยเครือขา่ย Blockchain สามารถ
สร้างโครงสร้างส�าหรับการสื่อสารและการท�างานร่วมกนัได้ผ่าน
การใช้มาตรฐาน เชน่ มาตรฐาน GS1 และ ISO ได้มีมาตรฐาน
ส�าหรับข้อมลูเลขรหสัสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Product 
Code Information Services : EPCIS) และค�าศพัท์ธรุกิจหลกั 
(Core Business Vocabulary : CBV) ท่ีชว่ยท�าให้การแลกเปลีย่น
ข้อมลูและการตดิตามสนิค้าในระดบัรายชิน้มีความเป็นมาตรฐาน

GS1 Open Standards Promote Interoperability of Blockchain 

Applications Across Supply Chain Networks

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

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.

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.

GS1 ร่วมกบั IBM และ Microsoft 
ประกาศความร่วมมอื ดนัมาตรฐาน 
GS1 เพือ่ช่วยยกระดบัแอพพลเิคชัน่ 
Blockchain ขององค์กร

GS1, IBM and Microsoft 
Announce Collaboration to 
Leverage GS1 Standards in 
Enterprise Blockchain Applications
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Robert Beideman รองประธานฝ่ายค้าปลีกของ GS1 กลา่ววา่ 
“สิง่ท่ีดงึดดูให้องค์กรมากมายหนัมาสนใจเทคโนโลยี Blockchain  
คือความเป็นไปได้ของการแบ่ง ปันข้อมูล ข้ามพรมแดน 
ทัว่ทุกองค์กร ในขณะท่ียงัคงความถูกต้องและความปลอดภยั
ของข้อมูลในระดบัสูงไว้ได้” และกล่าวต่ออีกว่า “เราหวงัท่ีจะ
สร้างความเป็นไปได้นีใ้ห้เกิดขึน้จริงในธรุกิจ ด้วยการท�างานร่วม
กบัเทคโนโลยีและพนัธมิตรอตุสาหกรรมโดยเฉพาะ และร่วมกนั
สนบัสนนุการใช้ภาษากลางของธรุกิจ”

มาตรฐานในซัพพลายเชน
มาตรฐานสากล GS1 ช่วยให้ธุรกิจระดบัโลกอย่าง Walmart 
สามารถขยายเครือข่าย Blockchain ไปสู่ซพัพลายเออร์ ผู้จดั
จ�าหน่าย และคู่ค้าในระบบอ่ืนๆ ได้ ช่วยปลดล็อกคุณค่าทาง
ธุรกิจของการแบง่ปันข้อมลู ความโปร่งใส ความสามารถในการ 
มองเหน็ และความไว้วางใจ โดย IBM และ Walmart ประสบความ
ส�าเร็จในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการทดสอบน�าร่องเพ่ือ
ปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลบัในสนิค้าอาหารสองรายการใน
สองประเทศ คือ มะมว่งในสหรัฐอเมริกา และเนือ้หมใูนประเทศจีน

Frank Yiannas รองประธานด้านความปลอดภยัทางอาหารของ 
Walmart กลา่ววา่ “โครงการน�าร่องของเราในสหรัฐอเมริกาและ
จีน แสดงให้เห็นวา่ Blockchain สามารถเพ่ิมความเข้มแข็งของ

“What attracts many organisations to blockchain technology 
is the possibility of sharing data across corporate bounda-
ries 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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ระบบรักษาความปลอดภยัของอาหาร โดยการปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบย้อนกลบั เม่ือใช้ Blockchain เราสามารถสืบประวตัิ
ของสินค้าจากบนชัน้วางสินค้าในร้านค้าปลีก ย้อนกลบัไปยัง
จุดต่างๆ ในซพัพลายเชนจนถึงทางเข้าฟาร์มได้ ในเวลาเพียง
ไม่ก่ีวินาที แทนท่ีจะเป็นวนัหรือสปัดาห์” และกลา่วเสริมด้วยว่า  
“การสร้างโซลูชั่นการตรวจสอบย้อนกลับแบบ Blockchain  
บนชดุมาตรฐานท่ีใช้ร่วมกนั จะชว่ยให้เราก้าวผา่นความซบัซ้อน
ของซพัพลายเชนโลก และสร้างเครือข่ายท่ีอยู่บนพืน้ฐานของ
ความโปร่งใสและความเช่ือใจ”

Brigid McDermott รองประธานด้านการพฒันาธรุกิจ Blockchain 
ของ IBM กลา่ววา่ “หนึง่ในประโยชน์หลกัของ Blockchain ท่ีมี
ต่อธุรกิจคือความไว้วางใจท่ีมีให้ ซึ่งช่วยให้การแบ่งปันข้อมลูท่ี 
ส�าคญัตอ่การขบัเคลือ่นการท�าธรุกรรมขององค์กร มีประสทิธิภาพ
และสมบรูณ์ย่ิงขึน้  การก�าจดัอปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้จากระบบการ
ป้อนข้อมลูท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความเช่ือมัน่มีมากขึน้เร่ือยๆ  
นัน่จึงเป็นเหตผุลท่ีท�าให้เราท�างานร่วมกบัคู่ค้าอย่าง Walmart 
และร่วมมือกับผู้ น�าในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการน�า
มาตรฐานสากล GS1 ไปใช้ในงานท่ีเราท�า”

David E. Rutter  CEO ของ R3 กลา่ววา่ ความท้าทายท่ีเกิดขึน้กบั
การค้าการเงินและซพัพลายเชนในปัจจบุนัคือ ผู้ เข้าร่วมถกูบงัคบั
ให้ใช้ระบบดิจิทลัท่ีแตกต่างกันท่ีเช่ือมโยงกันโดยกระบวนการ
ท่ีใช้กระดาษ และมีการใช้มาตรฐานร่วมกันเพียงน้อยนิดหรือ 
แทบไม่มีเลย “เกาะ” แบบดิจิทลัเหล่านีท้�างานได้ดีเม่ือทุกคน 
อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน แต่เม่ือขาดการเช่ือมต่อกับผู้ เข้าร่วม 
บางรายท่ีใช้โซลชูัน่แตกตา่งกนั ทกุอยา่งจะกลบัไปสูก่ารประมวลผล 
แบบใช้กระดาษและใช้ก�าลงัคน เรากระจายบญัชีซึง่เป็นวิธีการ
เช่ือมตอ่ระหวา่งผู้ เข้าร่วมเครือขา่ยทางธรุกิจ 

Yorke Rhodes III นกัวางแผนกลยทุธ์ธรุกิจสากลด้าน Blockchain 
ของ Microsoft กลา่วว่า “การใช้ประโยชน์จากมาตรฐานสากล 
GS1 ท่ีมีอยู่เพ่ือจัดโครงสร้างข้อมูลเหตุการณ์จะช่วยให้การ
ใช้งานซพัพลายเชนแบบ Blockchain สามารถท�างานร่วมกนั 
ได้ดีขึน้ และชว่ยให้การจบัภาพและการแสดงค�าอธิบายเหตกุารณ์
ต่างๆ ท่ีเขียนผ่าน smart contracts ง่ายขึน้ ซึง่การร่วมมือกบั
พนัธมิตรเพ่ือใช้โซลชูัน่ Blockchain โดยใช้มาตรฐานท่ีมีอยูแ่ล้ว
ในการติดตามสินค้าระดบัรายชิน้ ถือเป็นเส้นทางท่ีรวดเร็วท่ีสดุ
ในการผลติ”  

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 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 ์

และห่วงโซ่อปุทานอย่างไร ?
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HOW CAN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 
BENEFIT FROM SOCIAL MEDIA?

ปัจจบุนัมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียราว 2.5 พนัล้านคนทัว่โลก โซเชียล 
มีเดียได้ปฏิรูปวิธีท่ีโต้ตอบธุรกิจกับลูกค้า ไม่เพียงแค่ปิด 
ชอ่งวา่งระหวา่งลกูค้า แตย่งัปิดชอ่งวา่งทางธรุกิจอีกด้วย และ
ในขณะนีภ้าคการขนสง่และโลจิสติกส์เติบโตขึน้ ความบ้าคลัง่ 
ในการใช้โซเชียลมีเดียเร่ิมเข้ามาสู่โลจิสติกส์และการจัดการ
ซัพพลายเชน ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการท�างานอย่างมีกลยุทธ์ 
เ พ่ือยกระดับเทคโนโลยีและสื่อ เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพ 
และเช่ือมตอ่กบักลุม่คูค้่าและลกูค้า

ในอุตสาหกรรมการขนส่งและผู้ ให้บริการด้านการขนส่ง  
โซเชียลมีเดียถูกใช้เป็นเคร่ืองมือส�าหรับธุรกิจเท่านัน้ จะไม่มี 
การโต้ตอบใดๆ กับลูกค้า สถานประกอบการต่างๆ ไม่ได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย 
เก่ียวกับบริการหรือแม้กระทั่งระบบ เคร่ืองมือเหล่านีอ้าจ 
ก่อให้เกิดข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้สง่สนิค้าและการจดัการ 
ความท้าทายอยูท่ี่วิธีการท่ีสถานประกอบการจดัการความเห็น
และรวบรวมข้อมลูร่วมกนัเพ่ือให้ข้อมลูมีประโยชน์ ข้อดีท่ีโซเชียล 
มีเดียอาจเพ่ิมให้กบับริษัทโลจิสตกิส์ อาทิ

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.

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.

GS1 Thailand January – March 201920



วารสารสถาบันรหัสสากล

21GS1 Thailand  January – March  2019

 1.  สามารถอพัเดทตารางการจดัสง่ได้เร็วขึน้ มีการตดิตาม
และความชดัเจนของหว่งโซอ่ปุทานเพ่ิมขึน้
 2.  การได้รับข้อมลูท่ีส�าคญัเก่ียวกบัอบุตัเิหต ุเชน่ การปิด
ถนน จากโซเชียลมีเดียเพ่ือก�าหนดเส้นทางการสง่มอบใหม ่
 3.  รับรู้เก่ียวกบัสภาพอากาศและลกัษณะทางธรรมชาติ
อ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผลตอ่การจดัสง่หรือการสง่มอบ
 4.  เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวความคิดล่าสดุและข้อมลู
เชิงลกึท่ีมีคณุคา่อ่ืนๆ จากลกูค้าและผู้น�าอตุสาหกรรม
 5.  แบ่งปันหรือรับข้อมูลเพ่ือระบุความเสี่ยงและแสดง
อนัตรายในซพัพลายเชน
 6.  ค้นหาและรวบรวมแนวคิดใหม่จากจุดต่างๆ เพ่ือ
ปรับปรุงข้อเสนอทางธรุกิจ
 7.  เข้าถงึพนกังาน ลกูค้า หุ้นสว่นธรุกิจและโอกาสตา่งๆ
 8.  เพ่ิมความสมัพนัธ์กบัคูค้่าทางธุรกิจและลกูค้า เพ่ือให้
สามารถปรับปรุงบริการได้

เป้าหมายของธุรกิจแต่ละแห่งคือการท�าก�าไร จากภาพรวม 
ของห่วงโซ่อุปทานจะสามารถบรรลุเป้าหมายนีไ้ด้ด้วยการ 
เพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าและลดต้นทุนการด�าเนินงาน  
ซึง่โซเชียลมีเดียสามารถมีสว่นร่วมได้

อนัดบัแรกและส�าคญัท่ีสดุ คือ แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีสามารถ
ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างซพัพลายเออร์กบัลกูค้า ซพัพลาย
เออร์ สามารถรับข้อเสนอแนะโดยตรงเก่ียวกบับริการและความ
ต้องการของลกูค้า สง่ผลให้เกิดการบริการลกูค้าท่ีดี และโซเชียล 
มีเดียยงัช่วยให้สามารถสื่อสารได้ดีขึน้ภายในห่วงโซ่อุปทาน 
สามารถน�าไปสู่ระบบการจัดการท่ีสมบูรณ์ การเพ่ิมผลผลิต 
ประหยดัเวลาและเงิน

เ ี ลมเีดี มี ร ริ ท ล สิติ ส อี ไม า้
ปัจจุบันบริษัทโลจิสติกส์มีการใช้โซเชียลมีเดียเพ่ิมขึน้เพ่ือ 
เสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เพ่ิมการบริการ และลดต้นทนุ  
แต่ด้วยความต้องการของลูกค้าท่ีเพ่ิมขึน้และการใช้โซเชียล 
มีเดียอย่างต่อเน่ืองส�าหรับการสร้างเครือข่ายและการท�างาน
ร่วมกัน บริษัทอาจต้องเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้กับลูกค้า  
ลดความเสี่ยง เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลและโอกาส 
ทางธรุกิจท่ีอาจเกิดขึน้  

 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.  

21GS1 Thailand  January – March  2019

วารสารสถาบันรหัสสากล



ติดต่อสั่งพิมพ์สติกเกอร์ได้ที่ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทร. 02-345-1214 หรือ 02-345-1216 / service@gs1th.org



22-23.indd   22 4/5/2561 BE   5:02 PM AD_Vol25 No4.indd   23 10/11/2561 BE   2:08 PM



Thailand RFID CORNER

GS1 Thailand January – March 201924

Thailand Newsletter Newsletter Newsletter RFID CORNER

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 

ผู้ ค้าปลีกได้รับความคุ้มค่าจากเทคโนโลยี RFID เป็นเวลาหลายปีโดย
การสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะมีอยู่ในพืน้ท่ีนัน้และวางจ�าหน่าย
บนชัน้วาง โดยสว่นใหญ่แล้วแม้วา่แทก็ RFID จะไมถ่กูน�าไปใช้โดยแบรนด์
หรือถูกติดตามท่ีศูนย์กระจายสินค้า และแท็กชิน้แรกถูกอ่านครัง้แรกท่ี
ร้านค้า นัน่ท�าให้ผลิตภณัฑ์เกือบหายไปจากห่วงโซ่อปุทาน อย่างไรก็ตาม
รายงานปกขาวเก่ียวกบัโครงการน�าร่องระยะยาวหนึ่งปีพบว่า เม่ือแบรนด์
และผู้ ค้าปลีกใช้ระบบ RFID และแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัการเคลื่อนไหวของ
แตล่ะรายการในหว่งโซอ่ปุทาน ความแมน่ย�าจะเพ่ิมขึน้เกือบ 100 เปอร์เซน็ต์
ซึง่จะชว่ยลดคา่ใช้จา่ยของคา่เสียหายได้

ห้องทดลองระบบ RFID ของมหาวิทยาลยั Auburn และ GS1 US ได้
เผยแพร่รายงานปกขาวซึง่อธิบายเก่ียวกบัการศกึษาท่ีรู้จกักนัในนาม โครงการ
Zipper - การศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมลูใน Supply Chain ของธุรกิจ
ค้าปลกีด้วย EPC / RFID โครงการนีป้ระกอบด้วยการตดิตามการเคลือ่นไหว
ของรายการท่ีติดแท็กระหว่างเจ้าของแบรนด์ 8 รายและผู้ ค้าปลีก 5 แห่ง
ในขณะท่ีพวกเขาส�ารวจจากจดุการผลติไปยงัศนูย์กระจายสนิค้าของแบรนด์
ซึง่เป็นอีกศนูย์กระจายสนิค้าท่ีด�าเนินการโดยห้างค้าปลีกและร้านค้าตา่งๆ

Article by / บทความโดย : Clare Swedberg
Translated by  / แปลโดย : Kornkamon Poksapmongkol / กรกมล โภคทรัพย์มงคล
Edited By / เรียบเรียงโดย : Mayurintr Petchad / มยุรินทร์ เพชรชัด

Project Zipper Finds Supply Chain
Accuracy Jumps to About 90 Percent with RFID

โครงการ Zipper ค้นพบความ
แม่นย�าของ Supply Chain ทีเ่พิม่ขึน้ 
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
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Michelle Covey, รองประธานฝ่ายเคร่ืองแตง่กายค้าปลีกและสินค้าทัว่ไป
ของ GS1 US กล่าวว่า การศึกษาซึง่ได้ข้อสรุปในช่วงซมัเมอร์ท่ีผ่านมานี ้
ระบุถึงข้อผิดพลาดของซพัพลายเชนซึ่งมากกว่าท่ีผู้ เข้าร่วมคาดการณ์ไว้ 
โดย 69 เปอร์เซ็นต์ของค�าสัง่ซือ้ขาเข้าจากแบรนด์ไปยงัร้านค้าปลีกไม่ตรงสัง่ซือ้ขาเข้าจากแบรนด์ไปยงัร้านค้าปลีกไม่ตรงส
ตามท่ีแบรนด์ระบกุารจดัส่งและสิ่งท่ีผู้ ค้าปลีกเช่ือว่าพวกเขาได้รับ ผลการ
ค้นหาท่ีไม่ถกูต้องนีเ้กิดจากข้อบกพร่องส�าหรับระบบการรวบรวมและแชร์
ข้อมลูรวมถงึข้อผิดพลาดในการจดัสง่สนิค้าในปัจจบุนั ข้อผิดพลาดดงักลา่ว
มกัเกิดขึน้ระหวา่งกระบวนการหยิบจบัสนิค้า การจดัสง่และรับสนิค้าท่ีศนูย์
กระจายสินค้าซึ่งมักเก่ียวข้องกับข้อมูลและการแก้ไขปัญหาท่ีไม่ถูกต้อง 
ในระหว่างการทดลองทีมงานห้องทดลอง RFID ได้ตรวจสอบข้อมลูท่ีได้
จากการสแกนบาร์โค้ดท่ีศูนย์กระจายสินค้าของเจ้าของแบรนด์รวมทัง้ท่ี
ศูนย์กระจายสินค้าของผู้ ค้าปลีกแล้วเปรียบเทียบข้อมลูกับข้อมลูท่ีตรวจ
จบัได้ผา่นแทก็ RFID

ในแง่ของอตัราความถกูต้องของสินค้าคงคลงัโดยรวม นกัวิจยัพบว่าจาก
การศึกษาก่อนหน้านีร้ะบุว่าการไม่ใช้ระบบ RFID ช่วยนับสต็อกสินค้า
คงคลังไว้ในร้านจะมีอัตราความถูกต้องประมาณร้อยละ 63 กล่าวคือ
ค่าร้อยละของสินค้าเกิดขึน้จริงในร้านค้าตามท่ีร้านค้าปลีกคาดไว้ ในทาง
ตรงกนัข้ามอตัราส่วนของการใช้งาน RFID อยู่ท่ีประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ 
ผลสรุปส�าหรับร้านค้ามีความนา่สนใจ: เม่ือใช้ RFID พบการลดลงของอตัรา
สนิค้าขาดสต๊อกประมาณ 50% 

ห้องทดลอง RFID ถกูก่อตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 2005 เพ่ือศกึษาวา่ RFID ชว่ย
เพ่ิมมูลค่าทางตลาดค้าปลีกได้อย่างไร โดยท�างานร่วมกับ Wal-Mart, 
JCPenney,  Nordstrom  และ Dillard’s ตามท่ี Justin Patton ผู้อ�านวยการ
ห้องทดลองกลา่วว่าเทคโนโลยีนีมี้วิวฒันาการมาจากการใช้งานบนพาเลท 
กล่อง ไปจนถึงระดบัรายการสินค้า ตลอดทศวรรษท่ีผ่านมาการวิจยัส่วน
ใหญ่ด�าเนินการโดยห้องปฏิบตัิการโดยได้ให้ความส�าคญักบัผลประโยชน์คญักบัผลประโยชน์ค
ของผู้ ค้าปลีกในการตดิตามสนิค้าด้วยระบบ RFID

จนกระทั่งเม่ือเร็วๆ นี ้ Patton กล่าวว่ามีการใช้งาน RFID เต็มรูปแบบ
ไม่มากนักส�าหรับการจัดการซัพพลายเชนเพราะไม่มีแท็กเพียงพอ
ในหว่งโซอ่ปุทาน ซึง่ข้อเทจ็จริงนีไ้ด้เปลีย่นไปเม่ือปีค.ศ. 2017 เน่ืองจากสนิค้า
ท่ีตดิป้าย RFID ได้เพ่ิมปริมาณมากขึน้ แม้วา่แบรนด์ก�าลงัตดิแทก็ผลติภณัฑ์ลงัตดิแทก็ผลติภณัฑ์ล
ตามความต้องการจากผู้ ค้าปลีกแต่ก็มีจ�านวนน้อยท่ียังคงใช้ข้อมูลใน
ห่วงโซ่อปุทาน Patton กล่าวว่า “เราต้องการท่ีจะท�าผลงานวิจยันีม้าเป็น
เวลา 10 ปีโดยจะย้อนกลับไปถึงวันแรกของการติดแท็กระดับรายการ
แต่ทกุอย่างก็มุ่งเน้นไปท่ีการจดัเก็บ” เขากล่าวเพ่ิมว่าในความเป็นจริงนัน้ 
ทีมก�าลงัรอคอย “ส�ลงัรอคอย “ส�ล าหรับแท็ก RFID ท่ีคงอยู่ตลอดห่วงโซอ่ปุทาน” เพ่ือให้หรับแท็ก RFID ท่ีคงอยู่ตลอดห่วงโซอ่ปุทาน” เพ่ือให้หร
การศกึษาท่ีเป็นประโยชน์

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประมาณ 9 พันล้านรายการท่ีติดแท็กในแต่ละ
ระดบั GS1 US และมหาวิทยาลยั Auburn ระบวุ่าได้ถึงเวลาท่ีเหมาะสม
ในการยืนยนัมลูค่าทางธุรกิจของ RFID เพ่ือใช้ในการจดัการซพัพลายเชน 
GS1 US ท�าหน้าท่ีเป็นผู้จดัการโครงการเพ่ือประสานงานระหวา่งบริษัทตา่งๆ 
กบัห้องปฏิบตักิาร RFID เพ่ือเข้าร่วมและให้ค�าปรึกษาในโครงการ

ทีมวิจยัรู้วา่มีข้อบกพร่องในการมองเห็นและการจดัการข้อมลูซพัพลายเชน 
โดยปกติแล้วห่วงโซ่อุปทานไม่ได้ติดตามผลิตภัณฑ์แบบรายชิน้ ในทาง
ตรงกนัข้าม บริษัทได้ใช้ปริมาณของหนว่ยเก็บสตอ็กสนิค้าท่ีเฉพาะเจาะจง (SKU) 

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.

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. 

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.

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.

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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เพ่ือระบุสินค้าท่ีรับ ผู้ ค้าปลีกจะออกใบสั่งซือ้ จากนัน้แบรนด์จะเลือก
สินค้าและจัดส่งสินค้าเฉพาะส�าหรับค�าสั่งซือ้ดังกล่าว ส่งหนังสือแจ้ง
การจดัส่งล่วงหน้าและท�าการจดัส่งสินค้า เม่ือได้รับสินค้าแล้ว ผู้ ค้าปลีก
จะเปรียบเทียบสิ่งท่ีได้รับกบัค�าสัง่ซือ้ หากรับรู้ได้ถึงข้อผิดพลาดจะท�าการ
เรียกร้องคา่เสียหายกบัแบรนด์นัน้

ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือการสื่อสารท่ีผิดพลาดและวิธีแก้ปัญหาหลากหลายกรณี 
ตวัอยา่งเชน่ ยอดสัง่ซือ้เสือ้ 30 ชิน้อาจมีการจดัสง่ในสองครัง้ โดยครัง้แรก
จดัสง่เสือ้ 20 ชิน้และอีก 10 ชิน้จะมาถงึในภายหลงั เม่ือผู้ ค้าปลีกได้รับพสัดุ
เสือ้ 20 ชิน้ชดุแรกอาจมีการเรียกร้องเกิดขึน้ เม่ือยอดสัง่ซือ้ท่ีเหลอืจ�านวน 10 ชิน้
มาถงึ ก็จะระบขุ้อผิดพลาดแบบอ่ืน นัน่คือสนิค้าท่ีมาถงึนัน้เป็นสนิค้าท่ีไมเ่คย
สัง่ซือ้เลย ซึง่อาจสง่ผลให้เกิดการเรียกร้องความเสียหายได้อีก

Patton กลา่ววา่ ด้วยระบบ RFID นัน้ การสือ่สารท่ีผิดพลาดอาจจะไมเ่กิดขึน้
เน่ืองจากข้อมลูในแต่ละแท็กท่ีไม่ซ�า้เน่ืองจากข้อมลูในแต่ละแท็กท่ีไม่ซ�า้เน่ืองจากข้อมลูในแต่ละแท็กท่ีไม่ซ� ้ กันในผลิตภณัฑ์จะเช่ือมโยงรายการกันในผลิตภณัฑ์จะเช่ือมโยงรายการก
นัน้กบัค�าสัง่ท่ีก�าหนดไว้ เขากล่าวเพ่ิมว่า การเรียกร้องความเสียหายเป็น
ข้อเท็จจริงท่ีมีราคาแพงส�าหรับอตุสาหกรรม และเป็นความท้าทายครัง้แรก
ท่ีได้รับการกลา่วถงึจากโครงการ Zipper อยา่งไรก็ตามปริมาณข้อผิดพลาด
ในการจดัสง่เป็นเร่ืองท่ีคาดไม่ถึง Patton กลา่ววา่ “สิ่งหนึง่ท่ีน่าสนใจก็คือ
เน่ืองจากระบบเดมิได้รับการยอมรับมานานแล้ว นกัวิจยัจงึไมไ่ด้คาดหวงัวา่
จะพบปัญหาท่ีพวกเขาได้พบ”

แบรนด์ 8 รายท่ีเข้าร่วมโครงการน�าร่องนี ้ ได้แก่ Herman Kay, Swim 
USA, Levi Strauss & Co. และร้านค้าปลีกอีก 5 รายท่ีไม่ขอเปิดเผยช่ือ 
เม่ือโครงการได้เร่ิมขึน้ ทัง้แปดรายก็ได้เร่ิมติดแท็กผลิตภัณฑ์ของตน
ด้วยแท็ก EPC UHF RFID การติดตัง้เคร่ืองอา่น RFID แบบใช้มือถือและ
แบบอโุมงค์และเคร่ืองอา่นพอร์ทลัแบบถาวรได้รับการติดตัง้ท่ีศนูย์กระจาย
สนิค้าและร้านค้าปลีก

Patton กล่าวว่าในบางกรณี พืน้ท่ีกระจายสินค้าท่ีใช้แท็ก RFID จะอ่าน
แท็กในขณะบรรจุเพ่ือให้แน่ใจว่าค�าสั่งซือ้แต่ละรายการถูกต้องก่อนท่ี
จะจดัสง่ เขากลา่ววา่ในสถานการณ์อ่ืนๆ พวกเขาเลือกท่ีจะไมแ่ก้ไขปัญหา
ท่ีระบุโดยระบบ RFID เพียงเพราะปริมาณสินค้าท่ีจัดส่ง ผลการศึกษา
พบว่าผู้ ท่ีระบถุึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างขัน้ตอนการบรรจนุัน้มีอตัราความ
ถกูต้องในการจดัสง่เกือบ 100%

Covey กลา่ววา่ เฟสท่ีสองของโครงการท่ีก�าลงัเปิดตวัในขณะนีจ้ะรวมแบรนด์ลงัเปิดตวัในขณะนีจ้ะรวมแบรนด์ล
และร้านค้าปลีก ตลอดจนผู้ เข้าร่วมอีกหลายราย นกัวิจยัจะตรวจสอบวา่จะ
สามารถแชร์ข้อมลูท่ีใช้ร่วมกนัระหวา่งผู้ เข้าร่วมหว่งโซอ่ปุทานรวมถงึการแจ้ง
เตือนการจดัสง่ลว่งหน้าได้อยา่งไร พวกเขายงัจะมองไปถงึผลประโยชน์อ่ืน ๆ  
ท่ีอาจได้รับจากระบบ RFID เชน่ หลกัฐานการจดัสง่ทางอิเลก็ทรอนิกส์รวมทัง้
ความถกูต้อง (เพ่ือรับประกนัวา่จะไมมี่สนิค้าปลอมอยูใ่นหว่งโซอ่ปุทาน) และ
ต้นก�าเนิดเดมิ (เพ่ือบอกประวตัขิองผลติภณัฑ์ซึง่รวมถงึสถานท่ี กระบวนการ
และเวลาท่ีท�า)

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).
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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.

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.

“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.  
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Barcode Verifier

เครืองตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานรหัสแทงบารโคด
• Barcode Verifier จาก UK ซึงไดมาตรฐาน GS1

• ชวยใหผูใชสามารถตรวจสอบคุณภาพบารโคดใน Supply Chain ไดตังแตตนจนจบ

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

• สามารถใชไดกับหลากหลายอุตสาหกรรม ทังอุตสาหกรรมสิงพิมพ Packaging 

   สินคาสงออกไปจนถึงการใช 2D กับเวชภัณฑและเภสัชกรรม

• ใชคาการตรวจสอบชวยในการ แกไข/ตังคา การพิมพเพือใหไดมาตรฐาน

• สามารถออกเอกสารรายละเอียด Verification Report ไดจากซอฟตแวร

• บริษัท MM&NN จำกัด เปนตัวแทนจัดจำหนายโดยตรงในประเทศไทยจาก Axicon

บริษัท เอ็มเอ็มแอนดเอ็นเอ็น จำกัด

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

Website: www.mm-nn.com

ตามรายงานของนักวิจัยบ่งบอกถึงคุณค่าท่ีชัดเจนส�าหรับการใช้ RFID 
ติดตามในห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตามกลุ่มซัพพลายเชนท่ีไม่ใช่แนวตัง้
อาจรวมถึงศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่งจะต้องมีการติดตัง้โครงสร้าง
พืน้ฐาน RFID ในหลายๆ พืน้ท่ี รวมถึงแพลตฟอร์มทัว่ไปท่ีสามารถแชร์
ข้อมลูได้

ในท้ายท่ีสดุ นกัวิจยัระบวุา่เกิดประโยชน์ส�าหรับทัง้แบรนด์และร้านค้าปลีก
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายนี ้ แบรนด์ท่ีใช้ RFID ในห่วงโซ่อปุทานจะได้รับการ
เรียกร้องน้อยลงซึง่สามารถปรับปรุงการบรรจแุละการจดัสง่ได้ง่ายขึน้ และ
สามารถมองเห็นสถานท่ีของสินค้าได้มากขึน้ ในทางกลับกันผู้ ค้าปลีก
สามารถลดอุบัติการณ์ของการขาดสต๊อกและความล่าช้าท่ีเกิดจากการ
จดัสง่ท่ีไมถ่กูต้องจากแบรนด์หรือความผิดพลาดจากการรับรู้อ่ืนๆ ได้

Covey ระบวุา่ “นานแล้วท่ีการให้ความส�าคญักบัคณุคา่ของ RFID อยูแ่ต่
กับผู้ ค้าปลีก ดงันัน้จึงควรเผยแพร่ข้อความเก่ียวกับประโยชน์ของ RFID 
ซึ่งเป็นตวัขบัเคลื่อนส�าคญัตลอดห่วงโซ่อปุทาน” เธอยงักล่าวอีกว่าต่อไป
“เราจะสามารถพิจารณาการแบ่งปันข้อมลู EPC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ในรูปแบบมาตรฐานและการท�างานร่วมกันเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึน้” โดยนกัวิจยัของโครงการ Zipper คาดว่า
เฟสท่ีสองจะแล้วเสร็จในชว่งกลางปีค.ศ. 2019  
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บทความโดย : า มา ิ   
ทมา : https://www.peerpower.co.th/

รที่ติดตาม าร  มาส ร ไมมี ร 
ไมรู้ า า ลอ เ  ลา ้ เ าร า

ลอ เ มา ้   ตเท ล ี ลอ เ  
  ไมได้เข้ามามีอิท ิพล 

ตอ ร ิ  ารเ ิ  าร า ารเทา  ต มี ล
อตสา รรมอ่  อี ด้

“Blockchain”
ะเ ามาเปลี่ นแปลง

รายงานของ Accenture ระบุว่า
กระบวนการในการพิจารณาการให้
สนิเช่ือปกติแล้วใช้ระยะเวลานานราว 
20 วนั จะมีโอกาสลดลงเหลือเพียง  
1 วันเท่านัน้ หรืออย่างในกรณีการ 
โอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งปกติ
แล้วการโอนเงินข้ามประเทศใช้เวลา
ประมาณ 1 4 วนั และมีคา่ธรรมเนียม
สงู แต่ปัจจุบนัมีสกุลเงินดิจิทลั เช่น 
Ripple ชว่ยก�าจดัตวักลางท่ีเก่ียวข้อง
กับการโอนเงินข้ามประเทศท�าให้
ระยะเวลาในการโอนเงินลดลงเหลือ
เพียง 5 10 นาที นอกจากจะเร็ว 
แล้ว คา่ธรรมเนียมในการโอนก็ถกูลง
อีกด้วย

วนันีเ้ราจะมาพดูถงึ 6 อตุสาหกรรมท่ีเทคโนโลยีบลอ็กเชนจะเข้ามามีบทบาท
มาดกูนัวา่มีอตุสาหกรรมอะไรบ้าง และจะเป็นในรูปแบบใด

 ารเ ิ ล าร า าร
อุตสาหกรรมแรกท่ีไม่พูดถึงไม่ได้คือ อุตสาหกรรมการเงิน โดย
เทคโนโลยีบล็อกเชน จะช่วยลดขัน้ตอนในการด�าเนินการธุรกรรม
ทางการเงิน ท�าให้ธรุกรรมการเงินสามารถส�าเร็จได้อยา่งรวดเร็ว

6อุ าหกรรมท่ี
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3. การบริจาคและระดมทุน
สิ่งท่ีมักเกิดขึน้เม่ือเราท�
3. การบริจาคและระดมทุน
สิ่งท่ีมักเกิดขึน้เม่ือเราท�
3. การบริจาคและระดมทุน

าการบริจาคเงิน
คือ เราไม่ทราบว่าเงินท่ีเราบริจาคไปนัน้
ถงึมือผู้ รับจริงหรือไม ่เทคโนโลยี บลอ็กเชน

จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี ้ โดยข้อมลูการ
บริจาคเงินตัง้แต่ต้นทางถึงปลายทางจะ
ได้รับการเปิดเผยอย่างโปร่งใส ผู้บริจาค
สามารถติดตามและตรวจสอบได้ว่าเงิน
ท่ีตนบริจาคไปนัน้ถึงมือผู้ รับจริงหรือไม ่
ช่ วยลดการ ฉ้อโกงจากมิจฉา ชีพไ ด้ 
นอกจากนีเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนยงัช่วยให้
ขัน้ตอนการเก็บเงินบริจาคสะดวกงา่ยดาย
ย่ิงขึน้ และช่วยมลูนิธิในการลดคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารจดัการ

กรณีของ Helperbit สตาร์ทอพัสญัชาติ
อิตาเลียน ได้น�าบล็อกเชนมาช่วยในเชิง
การกุศลผ่านการโอนเงินสกุลเงินดิจิทัล 
และสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินนัน้ถกูสง่
หาคนท่ีต้องการชว่ยเหลือจริงหรือไม่

4. วงการสื่อ
สามารถลดการละเมิดลิขสิท ธ์ิ  ด้วย 
บล็อก เชนอย่ าง ในกรณีของ  Muse 
บล็อกเชนได้สร้าง streaming platform 

นอกจากนี ้ เทคโนโลยีบล็อกเชนยังช่วยใน
เร่ืองของความแม่นย�าและความปลอดภัย
ของข้อมลู เชน่ การน�าบลอ็กเชนมาใช้ในการท�า
KYC (Know Your Customer) จะชว่ยป้องกนั
การปลอมแปลง แอบอ้างการใช้ข้อมลู รวมถงึ
การฉ้อโกงออนไลน์

2.อุตสาหกรรมยานยนต์
บริษัทรถยนต์ชัน้น�
2.อุตสาหกรรมยานยนต์
บริษัทรถยนต์ชัน้น�
2.อุตสาหกรรมยานยนต์

า เช่น โตโยต้า เล็งเห็น
ความส�าคญัของรถยนต์ไร้คนขบั โดยสถาบนั 
วิจยั Toyota ได้ร่วมมือกบั MIT Media LAB ใน
การน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาพฒันาปรับใช้
กบัอตุสาหกรรมรถยนต์ โดยบลอ็กเชนจะเก็บ
ข้อมูลท่ีได้จากผู้ ผลิตรถยนต์และผู้ ใช้งาน
รถยนต์กว่าพัน ล้านข้อมูลมาวิ เคราะห์
และปรับปรุงความปลอดภัยของเทคโนโลยี
ไร้คนขับให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ซึ่ง
นอกจาก ชว่ยเร่ืองประสทิธิภาพแล้ว เทคโนโลยี
บลอ็กเชน ยงัชว่ยลดระยะเวลาในการพฒันา
เทคโนโลยีไร้คนขบัอีกด้วย

นอกจากนี ้ สถาบนัวิจยั Toyota ยงัร่วมมือ
กับบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆ หลายราย เช่น 
BigchainDB ในการน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชน
มาพฒันาความสามารถของรถยนต์ไร้คนขบั 
(driverless car)

ช่ือว่า PeerTracks ท่ีผู้ ฟังสามารถจ่าย
เงินโดยตรงไปยังศิลปินได้เลย นอกจาก
จะชว่ยเร่ืองลขิสทิธ์ิจะชว่ยเร่ืองลขิสทิธ์ิจะชว่ยเร่ืองลขิสทิธิแล้ว ยงัชว่ยตดัคนกลางแล้ว ยงัชว่ยตดัคนกลางแล
ออกไป ท�าให้ศิลปินได้รับผลตอบแทนท่ี
มากขึน้

5. วงการแพทย์
การประยุกต์ใช้ของบล็อกเชนในวงการ
สาธารณสุขมีหลากหลาย โดยเราจะเห็น
ว่ามีสตาร์ทอพัหลายรายน�าบล็อกเชนมาใช้ 
เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสของอุตสาหกรรม
ยาและการแพทย์ ท�าให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน
ห่วงโซ่อุปทานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
งา่ยขึน้

6. อุตสาหกรรมประกันภัย
บล็อกเชนจะเข้ามาช่วยเพ่ิมความโปร่งใส 
และป้องกันปัญหาการทุจริตในวงการ
ประกันภัย  ซึ่ ง ข้อมูลจะถูก เ ก็บอยู่ ใน 
“Decentralized Cloud Platform” ท�าให้
ผู้ เก่ียวข้องในฝ่ายต่างๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมลูอยา่งเปิดเผย  
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บทความโดย  : บริษัท มิวแทรค จ�ำกัด

ประโยชน์ดี ๆ ทีร่ะบบ 
 ามาร แกป หา ด นโรงพ า าล

มี ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ กัน ว่ า เ ม่ื อ เ ข้ า สู่ ปี  2 2 6 
ประเทศไทย จะกลายเป็นสังคมผู้ สูงอายุเต็ม 
รูปแบบ ท�าให้ย่ิงมีการเตรียมพร้อมในการจดัการ
งานด้านสาธารณสขุดีเทา่ไหร่ ก็จะสามารถพร้อม
รับกับปริมาณคนไข้และผู้ เข้าใช้บริการท่ีเพ่ิมขึน้ 
ในทกุๆ ปีได้ดีย่ิงขึน้
 
เช่นเดียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีน�า
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี  มาปรับใช้กบัระบบ
โรงพยาบาล เพ่ือช่วยปฏิรูประบบดูแลสุขภาพ 
ในประเทศไทยให้ดีขึน้ได้ เม่ือโรงพยาบาลมีคนไข้
หรือผู้ สูงอายุให้ต้องดูแลมากขึน้ การจัดการก็
ต้องดีขึน้เป็นล�าดับ ปัญหาใหญ่ท่ีมักเกิดขึน้ใน 
โรงพยาบาลก็คือความผิดพลาดทางการแพทย์ 
โดยในสหรั อเมริกา ผู้คนมากกวา่ 25  คน
เสียชีวิตลงเน่ืองจากความผิดพลาดนี ้

ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ก็มีทัง้ความผิดพลาด
ในการออกใบสั่งยา การแพ็คยา การจัดการ
และตรวจสอบข้อมูลยา รวมไปถึงเ ร่ืองการ
สื่อสารและกระบวนการท�างานท่ีไม่รัดกมุ ช่ือยา 
หรือผลติภณั ์แตล่ะตวัคล้ายหรือคล้องกนั วธีิการ
ใช้ท่ีเขียนไม่ชดัเจน และ   จงึดีกวา่ 
ถ้าหากเราสามารถน�าเอาเทคโนโลยีระบบ  
มาป้องกนัการสญูเสียอนัใหญ่หลวงเหลา่นีไ้ด้
 
งัน้ไปดกูนัเลยวา่ การน�าเอาระบบ  มาใช้ใน
งานสาธารณสขุ จะสามารถสร้างประโยชน์อะไร
ให้ได้บ้าง
 

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

การใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี  ในการ
จดัการระบบคลงัสนิค้า ถือเป็นเร่ืองท่ีพบได้ทัว่ไป
และสามารถท�าได้กบัสินค้าเกือบทกุชนิด แต่ว่า
จะมีความยากขึน้ถ้าหากน�าเอาระบบ  มา
ตรวจสอบสนิค้าท่ีมีลกัษณะเป็นของเหลว โดยใน

สา ร า ด้า สา าร สข ร เท ไท  เรา เ าได้เริม่มี าร าเอาเท ล ตีา  
ร มถ  ร สารส เท เข้ามา เ้พอ่ เ้ ดิ ร ูเ้ข้า ้ 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

โรงพยาบาลมีการใช้ยาในลกัษณะของเหลวหรือ
สารเหลวค่อนข้างมาก ดงันัน้การติดแท็ก  
ท่ีมีความสามารถตรวจสอบปริมาณสารเหลว 
เหล่านีไ้ด้จึงมีบทบาทส�าคญัในวงการเภสชักรรม
อยา่งมาก
 
ความท้าทายหลกัในโรงพยาบาลท่ีต้องเจอก็คือ 
การติดตามสถานะของยาท่ีจะต้องใช้เพ่ือจะได้มี
ยาอยูใ่นคลงัยาเพียงพอและสามารถแจกจา่ยออก
ไปใช้ยามต้องการได้ทนัท่วงที โดยระบบจดัการ
ปกตมิกัจะใช้คนนบัหรือใช้ระบบบาร์โค้ด ซึง่ท�าให้ 
ผู้ ปฏิบัติงานต้องเสียเวลาไปอย่างมาก แต่หาก
น�าเอาระบบ  เข้ามาใช้ ก็จะลดเวลาในการ
จดัการเหลา่นีล้งได้ ยาจะได้รับการตรวจสอบและ
จัดการได้ดีย่ิงขึน้ ด้วยข้อมูลท่ีเท่ียงตรงขึน้และ
สามารถแยกประเภทได้อยา่งถกูต้อง 

การติดแท็ก  บนขวด ข้างในขวด หรือ 
บนกลอ่ง ท�าให้ผู้ปฏิบตังิานสามารถใช้เคร่ืองอา่นเพ่ือ
อา่นแทก็ได้อยา่งงา่ยดาย ทัง้ในระหวา่งการจดัการ
คลงัยา ในการใช้เคร่ืองอา่นแบบตดิอยูก่บัท่ี  

 หรือชัน้วางท่ีมีเคร่ืองรับสญัญาณ  

 
นอกจากนี ้ ระบบ  ยงัสามารถน�ามาใช้ใน 
การตรวจสอบยาว่าเป็นของจริงหรือไม่ เน่ืองจาก
ในบางครัง้มีข่าวยาปลอมระบาด ซึง่จะสง่ผลกระทบ
ต่อการเงินของโรงพยาบาล และท่ีส�าคัญท่ีสุด 

อาจสง่ผลกระทบตอ่ชีวติคนไข้ได้ สิง่ท่ีระบบ  
ช่วยได้ก็คือการน�าเอาแท็ก  ติดไว้หรือใส่
ไว้ข้างในขวดหรือกล่องยา แล้วท�าการ  
ข้อมูลเ พาะบางอย่างเข้าไปเพ่ือใช้ตรวจสอบ
ความถูกต้องเม่ือยาถูกส่งถึงโรงพยาบาลหรือ
ร้านยา

  ารติดตาม าร ิ ติ า  
ล ารเข้า า ขอ ลา ร

ในปัจจบุนัมีโรงพยาบาลหลายแหง่เร่ิมน�าระบบ  
ทัง้แบบ  และ  มาใช้ติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและติดตามคนไข้ใน
โรงพยาบาล โดยการติดแท็ก  ลงไปท่ีตวั
คนไข้และเจ้าหน้าท่ีนัน้เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง 
ของข้อมูลคนไข้ และสามารถระบุได้ว่าคนไข้ 
หรือพนักงานแต่ละคนอยู่ ท่ีต�าแหน่งใดของ 
โรงพยาบาล แถมยังช่วยลดเวลาในการรอคิว 
ของคนไข้ลงได้
 
โดยแท็ก  แบบ  มักถูกติดไว้ท่ี 
สายรัดข้อมือคนไข้ ซึ่งจะระบุข้อมูลของคนไข้
พิมพ์แปะลงไป และมีบนัทึกอาการซึง่เป็นข้อมลู
ท่ีถกูบนัทกึอยูใ่นแทก็หรือเช่ือมตอ่กบัแทก็ไอดีผา่น 

านข้อมูลได้ สิ่งนีจ้ะท�าให้แน่ใจได้ว่าถ้าเกิด
เหตกุารณ์ กุเ ิน คนไข้จะได้รับยาท่ีถกูต้องและ
ถกูส่งไปยงัห้องปฏิบตัิการถกูห้อง เพราะในอดีต 
ก็มีหลายกรณีท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการสลบัข้อมูล
ของคนไข้โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ
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ใช้เพียงระบบ  ท่ีใช้แทก็ราคาไมแ่พงและใช้ได้
ครัง้เดียวก็ถือวา่เพียงพอ ดงันัน้ การใช้แทก็  
รูปแบบสติกเกอร์หรือท่ีเรียกวา่    
จึงเหมาะสมส�าหรับการติดตามสถานะอุปกรณ์
เหลา่นีอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประหยดัต้นทนุ
 
จุดมุ่งหมายของโรงพยาบาลท่ีต้องการติดตาม
สถานะอุปกรณ์เหล่านีคื้อ การป้องกันการใช้
อุปกรณ์อย่างฟุ่ มเฟือยหรือป้องกันการขโมย
จากผู้ ปฏิบัติงาน ดังนัน้ ถ้าหากสามารถน�า 
เอาข้อมลูจากแท็ก  บนตวัผู้ปฏิบตัิงานมา
เช่ือมต่อเข้ากับข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ใช้แล้ว
ทิง้ในแตล่ะอยา่งได้ ก็สามารถจดัการคลงัอปุกรณ์
เหล่านีไ้ด้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ สิ่งท่ีโรงพยาบาล
สามารถท�าได้คือ การวางระบบเบิกจ่ายอปุกรณ์
เหล่านีใ้นรูปแบบของเคร่ืองจ่ายสินค้าท่ีจะต้องมี
การระบตุวัตนผา่นแทก็  ก่อนจงึจะสามารถ
เข้าถงึอปุกรณ์ได้ และระบบก็สามารถสง่รายงาน
ประจ�าวนัหรือประจ�าเดือนในการใช้งานอปุกรณ์
ของผู้ปฏิบตังิานแตล่ะคนได้อีกด้วย
 

 ารติดตามสถา ทรพ สิ
ล เ ร่อ มอ าร พท ข าด

นอกจากเร่ืองยา บุคลากรทางการแพทย์ และ
เคร่ืองมือผ่าตัดแล้ว โรงพยาบาลยังมีอุปกรณ์
อ่ืนๆ อีกมากท่ีมีมูลค่าสูงและจ�าเป็นต้องใช้ใน 
ทกุวนั เชน่ เตียงโรงพยาบาลและเคร่ืองมือในการ
ตรวจคนไข้แบบพกพาต่างๆ ถ้าหากอปุกรณ์และ 
เคร่ืองมือเหล่านีห้ายไปหรือน�าไปวางไว้ผิดท่ี  
อาจสร้างความสญูเสยีมลูคา่สงูแก่โรงพยาบาลได้ 
การน�าเอาระบบ  มาใช้ตดิตามสิง่เหลา่นีเ้ป็น
เร่ืองส�าคญัท่ีจะเข้ามาชว่ยให้โรงพยาบาลสญูเสีย 
น้อยท่ีสุด รวมถึงถ้าหากอุปกรณ์เหล่านีพ้ัง 
เสียหายหรือสูญหาย ก็อาจจะใช้เวลานานกว่า 
ท่ีจะสั่งมาใหม่ แต่กลับเป็นเร่ืองจ�าเป็นท่ีต้องมี
อปุกรณ์เหลา่นีต้ดิโรงพยาบาลไว้ตลอด จงึเป็นวิธี
ป้องกนัท่ีดีถ้าหากโรงพยาบาลจะใช้ระบบ  
เข้ามาชว่ยไมใ่ห้สิง่เหลา่นีเ้กิดขึน้
 
เช่นเดียวกบัการติดตามตวับคุลากรโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสามารถน�าเอาระบบ  แบบ
ติดตามสถานะต�าแหน่งได้แบบ   หรือ 
ท่ีเรียกวา่       
เพ่ือระบไุด้ว่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ชิน้ไหนถกูน�า
ไปใช้ท่ีใดบ้าง โดยบางโรงพยาบาลสามารถใช้ 
ระบบนีเ้ พ่ืออ่านข้อมูลแค่เพียงพืน้ท่ีส�าคัญๆ  
หรือจะใช้ระบบให้ครอบคลุมไปถึงทางเดินและ
พืน้ท่ีในชัน้ตา่งๆ ก็ได้
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การระบุต�าแหน่งเพ่ือติดตามผู้ ปฏิบัติงานและ
คนไข้โดยใช้ระบบ      

 เพ่ือระบุปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการ
ท�างาน จะได้ท�าให้กระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
และด้วยเทคโนโลยีนีจ้ะท�าให้ระบบสามารถระบุ
ต�าแหนง่และระยะเวลาท่ีทัง้คนไข้และผู้ปฏิบตังิาน
อยู่ในพืน้ท่ีนัน้ๆ ได้อย่างแม่นย�า เพ่ือใช้วิเคราะห์
ข้อมลูประสทิธิภาพการท�างานตอ่ไป
 
นอกจากนี ้ ระบบ  แบบ  ยงัสามารถ 
น�ามาใช้ตดิตามทารกแรกเกิดเพ่ือป้องกนัการขโมย
เด็กทารกหรือการสลบัเด็กทารกได้โดยการสวม
สายรัดข้อเท้าท่ีติดแท็กไว้ท่ีตวัเดก็แรกเกิด ถ้าพบ
ว่าเด็กแรกเกิดย้ายต�าแหน่งไปอยู่ใกล้กับประตู
ทางออกมากเกินไป สญัญาณเตือนจะดงัขึน้และ
ประตจูะถกูลอ็ค หรือถ้าตวัแทก็ถกูถอดออกท�าให้ 
สญัญาณเตือนก็จะดงัขึน้เช่นกนั ผู้ตรวจสอบจะ
สามารถรู้ต�าแหนง่ของเดก็ได้ทนัที
 

 ารติดตามสถา ขอ เ ร่อ มอ าตด 
เคร่ืองมือผ่าตัดเป็นเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ี
แพทย์ผ่าตดัจ�าเป็นต้องใช้ในทกุวนั ทัง้มีดผ่าตดั 
กรรไกร คีมคีบ และท่ีดดูของเหลว ดงันัน้เคร่ืองมือ
ผ่าตดัเหล่านีจ้ึงจ�าเป็นต้องมีความพร้อมใช้งาน
เสมอ โดยจะต้องสะอาด ปลอดเชือ้ และพร้อม 
ใช้งาน แตอ่ยา่งไรก็ดี เร่ืองปัญหาการขาดอปุกรณ์ 
หรืออปุกรณ์ไมพ่ร้อมใช้งานก็ยงัอนัตรายไมเ่ทา่กบั
การท่ีอุปกรณ์ไม่มีความสะอาดสามารถท�าให้
คนไข้ติดเชือ้ซึ่งอนัตรายรุนแรงถึงขัน้เสียชีวิตได้ 
ดงันัน้การน�าเอาระบบ  เข้ามาตรวจสอบ
สถานะของเคร่ืองมือผา่ตดัวา่ผา่นการ า่เชือ้และ
ท�าความสะอาดแล้วหรือยงั จะท�าให้แพทย์ผา่ตดั
มั่นใจได้ย่ิงขึน้ว่าอุปกรณ์ผ่าตดันัน้พร้อมใช้งาน
และสะอาดอยูเ่สมอ
 
โดยโรงพยาบาลสามารถติดแท็ก  บน
วัสดุโลหะหรือติดเข้าไปบนเคร่ืองมือผ่าตัด  
เพ่ือติดตามว่าเคร่ืองมือแต่ละชิน้ได้ถกูน�าใสห่ม้อ
นึ่งเพ่ือ ่าเชือ้แล้วหรือยัง แต่ก็ต้องระวังในการ
เลือกแท็ก  ให้ดีด้วย เพราะถ้าหากตวัแท็ก 
แข็ งแรงไม่พอ อาจเ กิดความเสียหายเ ม่ือ 
น�าอปุกรณ์ลงไปในหม้อนึง่ า่เชือ้ได้
 

 ารติดตาม ร อ ร ้ ล้ ทิ
มีอปุกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างท่ีเป็นแบบใช้
แล้วทิง้ ทัง้ผ้ากอซ กระดาษทดสอบสารเคมี ถงุมือยาง 
และทอ่พลาสติก ซึง่โรงพยาบาลจะต้องมีไว้พร้อม
ใช้งานเสมอ ในการจดัการคลงัอปุกรณ์เหลา่นี ้การ

 ร ด้า าม ลอด
ความปลอดภยัเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีโรงพยาบาลจะ
ต้องมีมาตรการในการจัดการท่ีเข้มงวด เช่นใน
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ท่ีมีไว้ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน
หรือห้องเก็บอปุกรณ์ส�าคญั ควรใช้ระบบ   
เข้ามาติดตามและคดักรองผู้คนว่าใครสามารถ
ผา่นเข้าห้องใดได้บ้าง และด้วยระบบนี ้หากผู้ปฏิบติั
งานของโรงพยาบาลต้องการเข้าห้องใดห้องหนึ่ง  
เพียงแค่โบกบัตรพนักงานท่ีเช่ือมต่อกับระบบ 

 ใกล้ๆ เคร่ืองอา่นท่ีประตก็ูสามารถเข้าห้อง
นัน้ๆ โดยการออกแบบระบบความปลอดภยัท่ีดี
จะสามารถป้องกนัการสญูหายหรือความเสยีหาย
ท่ีอาจเกิดขึน้กบัเคร่ืองมือ อปุกรณ์และยาส�าคญั
ตา่งๆ ของโรงพยาบาลได้
 

  ร ด้า า รดีขอ ร พ า าล
งานซักรีดของโรงพยาบาลถือเป็นหนึ่งในงาน
ใหญ่ท่ีโรงพยาบาลต้องจดัการให้ดี เน่ืองจากใน
แต่ละวนัต้องมีการเปลี่ยนผ้าปท่ีูนอน ผ้าเช็ดตวั 
ปลอกหมอน รวมถึงชดุคนไข้ตา่งๆ ส�าหรับคนไข้
นบัร้อยคน เพ่ือเป็นการรักษาสขุลกัษณะและงาน
อนามยัท่ีดี ผ้าแตล่ะชิน้จะต้องถกูซกัและท�าความ
สะอาด ่าเชือ้ก่อนใช้กับคนไข้รายถัดไปทุกครัง้ 
เม่ือมีจ�านวนผ้าหลายพนัชิน้ต่อวนัท่ีต้องจัดการ 
วิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการเข้ามาติดตามและ
ตรวจสถานะของการซกัรีดก็คือการน�าเอาระบบ 

 เข้ามาใช้

การใช้ระบบ  เข้ามาติดตามงานซักรีด  
นัน้คล้ายๆ กบัการตดิตามเคร่ืองมือผา่ตดัวา่ได้รับ 
การ ่าเชือ้หรือยัง โดยการใช้แท็ก  ท่ีทน
ความร้อนจากการ ่าเชือ้ได้ และสามารถระบุ
ได้ว่าผ้าชิน้ไหนผ่านการซักและ ่าเชือ้แล้วบ้าง  
จะได้ไม่หยิบผ้าท่ีใช้แล้วและปนเปื้อนไปใช้กับ
คนไข้รายถัดไป ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการ 
ตดิเชือ้และสขุอนามยัท่ีไมดี่ได้
 
ดงันัน้เราจึงเห็นได้ว่าระบบ  ยงัคงมีท่ีทาง
และโอกาสในการพั นาระบบงานสาธารณสุข 
ให้ดีย่ิงขึน้ได้อีกมากในประเทศไทย อันจะช่วย
ลดเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ลดเวลา
การตอบสนองต่อคนไข้ รวมถึงช่วยจดัการระบบ
งานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาด 
ท่ีอาจส่งผลถึงชีวิตให้เหลือน้อยท่ีสุด ท�าให้การ
ลงทุนในระบบ  มีความคุ้มค่าและจะช่วย
ให้โรงพยาบาลประหยดัต้นทนุในค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ได้หลายล้านบาทตอ่ปี  

ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ www.mutrack.co
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นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และ นายถงเจิน้หยวน (Mr. Tung Chen-Yuan) ผู้แทนของส�านกังาน
เศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเปประจ�าประเทศไทย ร่วมเป็นสกัขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหวา่ง สว่ีเจีย้นหลง (許建隆) ประธาน 
Trade-Van Information Services บริษัทให้บริการด้านพิธีศลุกากรของไต้หวนั ร่วมมือกบัสถาบนัรหสัสากล หรือ GS1 Thailand  
และ CAT Telecom เพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบ Blockchain เช่ือมโยงสินค้าไทยเข้าสู่ระบบ e-Commerce ช่วยให้ผู้ประกอบการ 
สามารถขายสนิค้าได้ทัว่โลก ถือเป็นมิตใิหมท่างการค้า ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิก GS1 Thailand และสนบัสนนุนโยบาย Industry 
Transformation ของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 29 สงิหาคม 2561 ในงานประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2561 สถาบนั
รหสัสากล ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค  

สถาบันรหสัสากล (GS1 Thailand) จบัมอื Trade-Van Information 
Services และ CAT Telecom เชือ่มสนิค้าไทยสูส่ากล

กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ (สค.) เชิญผู้ เช่ียวชาญโลจิสติกส์
ระดบัโลก เปิดเวที Symposium 2018 เสวนาเจาะลึกสถานการณ์และ 
ทิศทางโลจิสติกส์ของโลกโดยเฉพาะเอเชีย พร้อมเผยกลยทุธ์บริหารห่วงโซ่
อปุทานสนิค้าเกษตรและสนิค้าเน่าเสียงา่ย ภายใต้แนวคิด The Future of  
Agriculture and Perishable Goods Value Chain หนุนทัง้ผู้ ให้และ 
ผู้ ใช้บริการโลจิสติกส์ปรับตวัรับการขยายตวัตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 
ในอนาคต

ทัง้นี ้ นายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้ อ�านวยการสถาบนัรหัสสากล  
ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรในช่วงเสวนา หวัข้อเร่ือง “Opportunities and 
Challenges in Supply Chain Management of Perishable Goods” 
(โอกาสและความท้าทายในการบริหารจดัการโซ่อปุทานอาหารและสินค้า
เน่าเสียง่าย) ร่วมกับ นายเรมอน กฤษณัน (Mr.Raymon Krishnan)  
ผู้ เช่ียวชาญระดบันานาชาตด้ิานการบริหารจดัการโซอ่ปุทานระหวา่งประเทศ 

SYMPOSIUM 2018

บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน 

พร้อมด้วย ดร.ทอม เดน แฮร์ทอค (Drs.Tom Den Hertog) อดีตประธาน
บริหาร Ahold Asia Pacific (ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต) ผู้บุกเบิกและ 
มีวิสยัทศัน์ในการจดัการค้าปลีกและซพัพลายเชนอาหารผกัผลไม้สด
ระดบัโลก และ นายเทจ มยัยร์ู คอนแทร็คเตอร์ (Mr.Tej Mayur  Contractor)  
ผู้ มีประสบการณ์ยาวนานในวงการโลจิสติกส์ จัดขึน้ เ ม่ือวันท่ี  
30 สงิหาคม 2561 ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค  
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หลกัสตูรการอบรมเดอืนมกราคม – มนีาคม 2562     
เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�

หลกัสตูรการอบรมเดอืนมกราคม – มนีาคม 2562
เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�

หลกัสตูรการอบรมเดอืนมกราคม – มนีาคม 2562
าหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดต่างๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อย่างถกูต้อง 

เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบนัฯ จงึก�าหนดให้สมาชิกรายใหมท่กุราย ต้องผา่นการอบรม ความรู้เบือ้งต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธรุกิจ

และอตุสาหกรรม (CERTIFICATE PROGRAM) ส�าหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัรับอนมุตัิ

เป็นสมาชิก

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส�ารองที่นั่งได้ที่ www.gs1th.org

ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่างๆ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ดังนี้
        หลักสูตร

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น
มาตรฐานสากล GS1 
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
(CERTIFICATE PROGRAM)

การประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานสากล 
GS1-128 
ในระบบซัพพลายเชน 

    วันที่จัด

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

26 กุมภาพันธ์ 

         อัตราค่าอบรม

สมาชิก GS1 TH: สามารถใช้สิทธิ์ 
เข้าอบรมได้ฟรี 1 ครั้ง / 2 ท่าน / 
บริษัท ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การอนุมัติเป็นสมาชิกสถาบันฯ 
โดยผู้เข้าอบรมจะไม่ได้รับ
ประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ

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

                  เนื้อหาหลักสูตร

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

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

โครงการจดัท�ารหสัสินค้าตามมาตรฐานสากล GS1 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพผลติภณัฑ์ของศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพี
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จดัท�า 
รหสัสินค้าตามมาตรฐานสากล GS1 ให้กบัผลิตภณัฑ์ศิลปหตัถกรรมของศนูย์สง่เสริม
ศลิปาชีพระหวา่งประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เพ่ือสง่เสริมศกัยภาพและเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ ประกอบการไทย รวมทัง้ขยายโอกาสและ 
ชอ่งทางการตลาดของผลติภณัฑ์ศลิปหตัถกรรมไทยไปสูต่ลาดโลกได้

นับตัง้แต่เร่ิมด�าเนินโครงการจัดท�ารหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล เม่ือเดือน
มิถนุายนจนถงึสงิหาคมท่ีผา่นมา ได้จดัท�ารหสับาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 และ
ถ่ายภาพสนิค้าของศนูย์สง่เสริมศลิปาชีพระหวา่งประเทศ (องค์การมหาชน) จ�านวนกวา่ 
4,000 รายการสนิค้า โดยผลติภณัฑ์สว่นใหญ่เป็นงานศิลปหตัถกรรมของชาตไิทย อาทิ 
ผลติภณัฑ์งานฝีมือ ของท่ีระลกึ เป็นงานฝีมือระดบัครูชา่งของประเทศ ซึง่แตล่ะชิน้งาน 
มีความละเอียดประณีต แสดงถงึวฒันธรรมไทยท่ีมีประวตัมิายาวนาน จงึเป็นผลติภณัฑ์
ศิลปหตัถกรรมไทยท่ีทรงคณุคา่ นอกจากนีท้างสถาบนัรหสัสากลยงัจดัอบรมให้ความรู้
ด้านบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่เจ้าหน้าท่ี ศ.ศ.ป. เพ่ือให้สามารถน�าไปประยกุต์
ใช้งานได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพตอ่ไป  
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รถยนต์ไฟฟ้า
จะโต 83% ในปี 2562

ล่าสุดไทยได้กลายมาเป็นหนึ่งในประเทศผู้ น�า
ตลาดรถยนต์เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมของภมิูภาค 
และได้ก้าวเข้าสูย่คุแห่งการพฒันาตลาดรถยนต์
ใช้พลงังานไฟฟ้า โดยในปี 2561 ตลาดรถยนต์
ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมของไทยก็มีการเติบโต
ท่ีโดดเด่น และคาดว่าจะทวีความส�าคญัย่ิงขึน้คญัย่ิงขึน้ค
ในปี 2562

โดยในปี 2561 ศนูย์วิจยักสกิรไทยคาดวา่ ตลาด
รถยนต์ในประเทศจะขยายตัวสูงถึง  18%  
คิดเป็นยอดขายรถยนต์ถึง 1,030,000 คัน 
โดยในจ� านวนนีพ้บว่ารถยนต์ เ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างรถยนต์อีโคคาร์มีแนวโน้ม
ขยายตวัสูงถึง 37% ขณะท่ีรถยนต์ใช้พลงังาน
ไฟฟ้าคาดวา่จะมียอดขายรวมทกุประเภทเติบโต
กวา่ 75% จากปี 2560

ส่วนในปี 2562 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า 
ตลาดรถยนต์ในประเทศน่าจะกลับเข้าสู่ระดับ

ปกติมากย่ิงขึน้ ทา่มกลางภาวะหนีค้รัวเรือนท่ียงั
อยู่ในระดบัสงู รวมถึงการเพ่ิมความระมดัระวงั
ดแูลคณุภาพสนิเช่ือของบริษัทลีสซิ่งตา่งๆ สง่ผล
ให้โดยรวมแล้วทัง้ปี 2562 ยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศนา่จะหดตวั 2 - 5% จากปี 2561 หรือคดิ
เป็นยอดขายท่ี 980,000 - 1,010,000 คนั

อย่างไรก็ตาม รถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้ากลับมี
แนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเน่ืองท�าให้ยอดขาย
รถยนต์ใช้พลงังานไฟฟ้าโดยรวมมีโอกาสเติบโต 
76 - 83% จากปี 2560 โดยน่าจะอยู่ระหว่าง 
37,000 ถึง 38,500 คัน แบ่งเป็นยอดขาย
รถยนต์ไฮบริดประมาณ 25,100 - 26,050 คนั 
หรือขยายตัว 106 - 114% รถยนต์ปลั๊กอิน
ไฮบริดประมาณ 11,500 - 12,000 คนั หรือขยายตวั 
32 - 37% และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี 
400 - 450 คนั ขยายตวั 627 - 718% ภายใต้ปัจจยั
สนบัสนนุ 2 ประการ

1.การเดินหน้าลงทุนของค่ายรถ โดยหาก
นับจนถึงปัจจุบันมีค่ายรถท่ีได้รับการส่งเสริม
การลงทุนส�าหรับรถยนต์ใช้พลงังานไฟฟ้าจาก
บีโอไอ และก�าลังอยู่ระหว่างรอการพิจารณา
และศึกษาเพ่ือเตรียมย่ืนขอส่งเสริมการลงทุน
ถงึ 8 คา่ย

2.นโยบายรัฐ ท่ีสนับสนุนรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าให้เกิดเป็นรูปธรรมในประเทศเร็วย่ิงขึน้ 
โดยการผลักดันโครงการรถยนต์อีโคคาร์ให้
มีการน�าพลังงานไฟฟ้ามาใช้หรือ “อีโคอีวี” 
ทัง้ในรูปแบบรถยนต์ไฮบริด รถยนต์ปลั๊กอิน
ไฮบริด ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี 
ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวนี ้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
คาดว่าน่าจะช่วยกระตุ้ นให้รถยนต์ขับเคลื่อน
ด้วยพลงังานไฟฟ้าเตบิโตในไทยเร็วย่ิงขึน้  

ปัจจุบันตลาดรถยนต์โลกก�าลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคแห่งรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิม่มากขึน้  ไทยในฐานะประเทศทีเ่ป็นฐานการผลติรถยนต์ขนาดใหญ่แห่งหนึง่ของโลก จงึได้
มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว 
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อยา่งไรก็ตาม จริงอยูท่ี่การออกก�าลงักายนัน้ดีกบั
สุขภาพ แต่ในอีกมุมหนึ่งการออกก�าลงักายก็มี 
ข้อเสยีหากหกัโหมร่างกายมากเกินไป ซึง่ผลท่ีตาม
มาจากการออกก�าลงักายหนักจนเกินไปนัน้ก็มี
ตัง้แตอ่าการบาดเจ็บ ไปจนถงึปัญหาด้านสขุภาพ
จิต ซึง่อาจเพ่ิม ความเสี่ยงตอ่โรคร้ายแรงได้

 ิ ี อ ไม เ้ ดิ าร ม า าร ิ่
1. อย่า ื นความรู้สึกของตวัเอง ร่างกายจะเป็น
โค้ชและหมอท่ีดีท่ีสุดท่ีจะบอกเราว่าควรหรือ 
ไม่ควรท�าอะไร ดังนัน้หากมีความผิดปกติของ
ร่างกายเกิดขึน้ขณะว่ิงควรหยดุ เช่น เวียนศีรษะ 
คลืน่ไส้หรือหน้ามืดเป็นลม รู้สกึคล้ายหายใจไมท่นั
หรือหายใจไม่ออก ใจสัน่ แน่นหน้าอก หรือลม 
ออกห ูอาจเกิดจากร่างกายออ่นแอ อดนอน หรือ
เจ็บไข้ รวมไปถึงอาจเกิดจากมีอากาศร้อนจัด  
ไม่ได้ด่ืมน�า้และเกลือแร่เพียงพอ หากมีอาการ
เกิดขึน้ควรชะลอความเร็ว เปลี่ยนเป็นเดิน แล้วจงึ 
ค่อยๆ หยดุนัง่พกั หากยงัไม่ดีขึน้ควรรีบปรึกษา
แพทย์

 เทร ด ารออ าล า ที่
าล มา ร ล ได้ร าม ิ มอ า มา

อ าร ิ่  ิ รรมทีท่า ้ ลา   
เลอ ที่ ล ข มาเ ลี่ ล พ ติ รรม
ต เอ  

่ บบนี
ห โห ไปร ปล่า?
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2. เลน่กี าเสริมสลบักบัการวิ่ง ไมค่วรซ้อมหนกั
เกินสปัดาห์ละ 3 ครัง้ และเม่ือร่างกายเกิดการ
เจ็บปวด ควรพกัผ่อนให้หายดีเสียก่อนแล้วค่อย
ึ กซ้อมให้เข้าสภาพเดิมอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป

3. การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ก่อนและหลังวิ่ง  
หลายๆ คนมักละเลยการท�าท่ายืดกล้ามเนือ้ 
เ พ่ือยืด ซึ่งขัน้ตอนนีถื้อเป็นส่วนส�าคัญและ 
จ�าเป็นไม่แพ้การอุ่นเคร่ืองร่างกายก่อนลงสนาม 
ไม่ว่าจะออกก�าลงักายแบบหนักหรือเบาก็ตาม 
เพราะการยืดกล้ามเนือ้จะชว่ยเพ่ิมความยืดหยุน่
และลดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บของ 
กล้ามเนือ้ได้

4. ระวังสภาพแวดล้อมท่ีจะท�าให้ เ กิดการ 
บาดเจ็บได้ เช่น พืน้ผิวถนน สิ่งกีดขวางระหว่าง
ทาง เป็นต้น

5. ระวังปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการเจ็บป่วยของ
ตนเอง เชน่ อดนอน ภาวะเครียดจากการท�างาน
หรือทางอารมณ์ และการกินอาหารท่ีได้คณุค่า
ไมค่รบถ้วน เป็นต้น

6. ึ กการวิ่งอย่างถูกวิธี เน่ืองจากโครงสร้าง
ของแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั การจดัทา่ทางการว่ิง
ควรจดัเพ่ือให้วิ่งได้อย่างสบาย ไม่กระแทกและ
ลื่นไหลก็ย่อมแตกต่างกัน ลกัษณะการวิ่งอาจ
ลงส้น หน้าเท้า หรือเตม็เท้า ก็แล้วแตค่วามถนดั
ของแตล่ะคน ท่าทางการวิ่งขึน้อยู่กบัโครงสร้าง 
จังหวะการว่ิงของแต่ละคน ซึ่งต้อง ึ ก นและ
เรียนรู้

ส�าหรับท่าทางการวิ่งเบือ้งต้นคือ จังหวะของ 
การก้าวขาให้งอเขา่ลงเลก็น้อยเสมอ เพ่ือป้องกนั
แรงกระแทก ล�าตวัตัง้ตรงและเอนไปข้างหน้า
เลก็น้อย ไมส่า่ยไปมาหรือโยกขึน้โยกลง แกวง่แขน  
ขึน้ลงเบาๆ ให้ขนานแล้วตดัเข้าล�าตวัเล็กน้อย 
โดยให้สัมพันธ์กับการก้าวเท้า ให้หายใจ
ตามธรรมชาติเพ่ือน�าออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย 
ให้เพียงพอ หมั่น ึ กวิ่งเร็วสลับกันกับการวิ่ง 
ปกติ เ พ่ิมความทนทานและความแข็งแรง 
ของหัวใจได้ดีขึน้  อีกทัง้ยังยกระดับความ 
สามารถของกล้ามเนือ้ และส่งผลให้วิ่งได้นาน
ขึน้ด้วย  
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บทความโดย  :  ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์ 
ที่มา  :  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

ในอุตสาหกรรมน�า้ในอุตสาหกรรมน�า้ในอุตสาหกรรมน�้ ตาลนั้น เกษตรกรตาลนั้น เกษตรกร
ผู้ปลูกอ้อยสามารถเปลี่ยนส่วนต่างๆ ผู้ปลูกอ้อยสามารถเปลี่ยนส่วนต่างๆ 
ของอ้อยให้เป็นรายได้ ไม่เฉพาะการของอ้อยให้เป็นรายได้ ไม่เฉพาะการ
ขายอ้อยให้กับโรงงานเพื่อท�าน�้น�้าน�้าน�้น�้าน�้ ตาล
เท่านั้น แต่เศษวัสดุในไร่อ้อย อันได้แก่เท่านั้น แต่เศษวัสดุในไร่อ้อย อันได้แก่
ใบและยอดอ้อยที่มีมากถึงประมาณ ใบและยอดอ้อยที่มีมากถึงประมาณ 
17% ของปริมาณอ้อย ก็สามารถ17% ของปริมาณอ้อย ก็สามารถ
เปลี่ยนเป็นรายได้เช่นกัน 

วสัดเุหลอืใช้ของอ้อย
สร้างรายได้ 1,000 ล้านบาท

ท่ีผ่านมาใบและยอดอ้อยส่วนมากถูกตัดและท่ีผ่านมาใบและยอดอ้อยส่วนมากถูกตัดและ
ถูกเผาทิง้ไปนับตัง้แต่เ ร่ิมตัดอ้อยไฟไหม้ส่งถูกเผาทิง้ไปนับตัง้แต่เ ร่ิมตัดอ้อยไฟไหม้ส่ง
โรงงาน (สัดส่วนประมาณ 65% ของปริมาณโรงงาน (สัดส่วนประมาณ 65% ของปริมาณ
อ้อยเข้าโรงงานทัง้หมด) ขณะท่ีใบและยอดอ้อยอ้อยเข้าโรงงานทัง้หมด) ขณะท่ีใบและยอดอ้อย
ท่ีเกิดจากการตดัอ้อยสดเอง ก็ยงัมีสว่นน้อยท่ีถกู
รวบรวมและน�าไปสร้างมลูคา่เพ่ิม ซึง่หากสามารถ
ส่งเสริมและสนบัสนนุรูปแบบการจดัการใบและ
ยอดอ้อยในไร่อ้อยอย่างเหมาะสม จะช่วยเพ่ิม
รายได้ให้กบัชาวไร่อ้อยนอกเหนือจากรายได้จาก
การจ�าหนา่ยอ้อยโดยตรง

ใบและยอดอ้อยท่ีเ กิดขึ น้ในพืน้ ท่ีปลูกอ้อย ใบและยอดอ้อยท่ีเ กิดขึ น้ในพืน้ ท่ีปลูกอ้อย 
สามารถน�าไปพัฒนาเพ่ิมมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ 
ซึ่งจะท�าให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพ่ิมขึน้ ข้อมูล
จากการตัดอ้อยในปีการผลิต 2560 - 2561 
ท่ีมีปริมาณใบและยอดอ้อยรวมกันถึงประมาณ 
22.94 ล้านตนั

ศนูย์วิจยักสิกรไทยประเมินว่า จากความพร้อม
ด้านเคร่ืองจกัรของชาวไร่อ้อยในปัจจบุนั จะสามารถ 
เก็บรวบรวมใบและยอดอ้อยได้ประมาณ 3 - 4 
ล้านตนั คดิเป็นรายได้สทุธิหลงัหกัต้นทนุประมาณ 
1,000 ล้านบาท เทียบกับศกัยภาพของใบและ
ยอดอ้อยท่ีน่าจะน�ามาสร้างรายได้สุทธิให้กับ
ชาวไร่อ้อยได้สงูถงึ 6,800 ล้านบาท 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า หนึ่งในวิธีการสร้าง
มลูคา่เพ่ิมให้กบัใบและยอดอ้อยคือ การสนบัสนนุ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นต่อการตัดอ้อย
สดจากผู้ เก่ียวข้อง โดยเฉพาะรถตัดอ้อยท่ีใช้
แทนแรงงานคน ซึ่งปัจจุบนัยงัมีไม่เพียงพอและ
สามารถรองรับอ้อยได้ประมาณ 30 - 50% ของ
ปริมาณอ้อยทัง้หมดเทา่นัน้ 

นอกจากนีก้ารสนับสนุนรถท่ีใช้เก็บรวบรวมนอกจากนีก้ารสนับสนุนรถท่ีใช้เก็บรวบรวม
เศษใบและยอดอ้อย ซึง่แม้วา่จะมีต้นทนุประมาณ 
6 - 9 แสนบาทตอ่ชดุ แตจ่ะชว่ยสร้างผลตอบแทน
ให้กบัชาวไร่อ้อยในระยะยาว

มองไปข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเห็นว่า
การบริหารจดัการเศษวสัดใุนไร่อ้อยอยา่งเหมาะสม 
เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยเพ่ิมความมัน่คงด้าน
รายได้ให้กับชาวไร่อ้อย ท่ีก�าลังเผชิญความ
ท้าทายจากราคาอ้อยท่ีได้รับแรงกดดันจาก
ราคาน�า้ราคาน�า้ราคาน� ้ ตาลตลาดโลกตกต�่า อย่างไรก็ตาม 
ยังคงต้องติดตามประเด็นการส่งเสริมให้มี
การตดัอ้อยสดแทนการตดัอ้อยไฟไหม้ซึง่มีสดัสว่น
ถึง 65% ของปริมาณอ้อยทัง้หมด เพราะจะ
ท�าให้ใบและยอดอ้อยไม่ถกูเผาทิง้ไป ซึ่งจะเป็น
เคร่ืองชีถ้ึงความส�าเร็จของมาตรการเพ่ิมรายได้
ให้กบัชาวไร่อ้อย  
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นยุ  Digital
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รู้จักกับ Digital Transformation
ให้ลองนกึถงึตวั e- แล้วก็ตามด้วยค�าตอ่ท้าย
ต่างๆ ไว้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น e-document, 
e-commerce, e-logistic, e-bill อะไรก็ตาม
ท่ีเอาเทคโนโลยีเข้ามาประกอบแล้วช่วย
ทุน่แรงเวลาท�าธรุกิจ บางเร่ืองก็ท�าให้ประหยดั
เวลาและสะดวกขึน้ เช่น e-commerce 
ใครๆ ก็สัง่ซือ้ของออนไลน์กนัจนชิน โอนเงิน
ผ่าน e-banking นั่งรอรับของมาส่งไม่ต้อง
ออกไปซือ้เองให้เม่ือย บางเร่ืองก็ท�ออกไปซือ้เองให้เม่ือย บางเร่ืองก็ท�าให้เราให้เรา
ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกขึน้ ไกลแค่ไหนก็
ใกล้ขึน้ทนัตา ด้วยเทคโนโลยี VR และ AR 
อีกหนอ่ยนดัประชมุกนัที อยูค่นละท่ีก็เหมือน
มานั่งอยู่ใกล้ๆ แล้วค่ะ (เอ๊ะ จะดีหรือไม่ดี
กนัแนเ่น่ีย?)

เมื่อเทคโนโลยีแทรกซึมอยู่ทุกที่ 
ท�าอย่างไร ให้ปรับตัวอย่างมีสติ?
การติดตามกระแสหรือข่าวของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เป็นเร่ืองท่ีดีค่ะ แต่ต้องตามอย่างมี
สติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคนอ่ืนๆ ถึง
ความเป็นไปได้และดวูฒันธรรมองค์กรก่อน
ปรับเปลี่ยน จะได้ไม่สบัสน อย่าลืมไปลอง
ร่วมกิจกรรมจ�าพวกเวิร์คช็อป หรือการจัด
อบรมเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือเป็นทางลัดใน
การเรียนรู้ เร่ืองบางเร่ืองเราคนเดียวอาจไม่
สามารถท�าได้ดี แต่พอมีคนสอนจะท�าได้
ไวขึน้ค่ะ ท่ีส�าคญัคือการไปอบรมนัน้เราจะ
เจอคนหลากหลาย ทัง้สายงานเดียวกบัเรา 
หรือต่างสายงานกนั การแชร์ประสบการณ์
ท�าให้เราเรียนรู้ได้มากขึน้ด้วยนะ หรือต่อ
ให้เรายงัเข้าใจไม่มาก อย่างน้อยก็ได้สงัคม
นัน่เอง (เอาไว้โทรไปถามทีหลงั หรือนดัคยุ
นดัสอนกนันอกรอบ)

ในยุคท่ีทุกเร่ืองดูเร็วจนเราตามแทบไม่ทัน 
เขาวา่กนัวา่ เทคโนโลยีก็เหมือนดาบสองคม 
ปรับตวัทัง้ทีต้องเลือกให้ดี จะได้ไม่โดนดาบ
บาดมือนะคะ  

ด้วยความท่ีกระแส IoT มาแรง แถมด้วย Big 
Data และ AI อุปกรณ์แสนฉลาดมากมาย
จึงเผยโฉมอัพเดตรุ่นกันเยอะจนตามไม่ทัน 
ยกตวัอย่างง่ายๆ เลยก็สมาร์ตโฟนของเราน่ี
แหละ เป็นให้เราทุกอย่างจริงๆ ตัง้แต่เลขา
นัดประชุม กล้องถ่ายรูปเวลาเก็บภาพงาน 
จนถึงการสั่งการด้วยเสียง (แถมเด๋ียวนี ้
สัง่ได้หลายภาษาด้วย) หรือจะเป็นเทคโนโลยี 
Blockchain ก็เ ร่ิมมีให้เห็นกันเยอะแล้ว 
พอขึน้ช่ือวา่แทบจะไม่สามารถถกูเจาะระบบพอขึน้ช่ือวา่แทบจะไม่สามารถถกูเจาะระบบ
ได้เลยถกูเอาไปใช้กบัการท�าธรุกรรมทางธนาคาร
เพ่ือความถกูต้องของข้อมลูนัน่เอง

เทคโนโลยที�ำให้เรำตดิต่อสือ่สำรกนัได้สะดวกขึน้ 
ไกลแค่ไหนก็ใกล้ขึ้นทันตำ ด้วยเทคโนโลยี VR 
และ AR อีกหน่อยนัดประชุมกันที อยู่คนละที่
ก็เหมือนมำนั่งอยู่ใกล้ๆ
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บทความโดย : ฝ่ายสมาชิก

Member Zone วารสารสถาบันรหัสสากล

กราบเรียนสมาชิกทุกท่าน
กลบัมาพบกนัอีกครัง้ เป็นไตรมาสแรก ประจ�าปี 2562 ทางสถาบนัรหสัสากล ขอแจ้งให้สมาชิกทราบวา่ ทางสถาบนัรหสัสากลได้เร่ิมมี
การด�าเนินการเรียกเก็บคา่บ�ารุงสมาชิกประจ�าปี 2562 แล้ว 

เม่ือทา่นสมาชิกได้รับใบแจ้งอตัราคา่บ�ารุงสมาชิกแล้ว ขอให้ทา่นด�าเนินการช�าระคา่สมาชิกภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดเพ่ือรักษาสถานภาพ
การเป็นสมาชิกและสทิธิประโยชน์ของทา่น โดยสามารถน�าเอกสารไปช�าระเงินผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดงันี ้
 • ช�าระเงินโดยตรงท่ี ฝ่ายการเงิน สถาบนัรหสัสากล สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
 • น�าใบแจ้งอตัราคา่บ�ารุงไปช�าระท่ีธนาคาร ดงันี ้

โดยใช้ใบช�าระเงินผา่นธนาคาร (Pay-in Slip) ซึง่อยูใ่นสว่นด้านลา่งของเอกสารในใบแจ้งอตัราคา่บ�ารุงสมาชิก (ทางสถาบนัฯ เป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยในการโอนเงิน เฉพาะสมาชิกท่ีใช้แบบฟอร์ม Pay-in Slip เทา่นัน้)

 • สง่เช็คทางไปรษณีย์ โดยสัง่จา่ยขีดคร่อมในนาม “สถาบนัรหสัสากล – ส.อ.ท.”

หมายเหตุ : 
 1.  สมาชิกทา่นใดได้ท�าการช�าระคา่บ�ารุงสมาชิกประจ�าปีเรียบร้อยแล้ว กรุณาสง่หลกัฐานการช�าระมาทาง 
  E-mail : chanisarab@off.fti.or.th หรือ info@gs1thailand.org 

     2.  หากสมาชิกทา่นใดมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูสมาชิก กรุณาแจ้งกลบัมายงัฝ่ายบริการสมาชิก ท่ี E-mail : member@gs1thailand.org  
  หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลีย่นแปลงข้อมลูสมาชิกได้ท่ี https://www.gs1th.org/2018/01/12/documents/ และสามารถ
  สอบถามเก่ียวกบัคา่บ�ารุงสมาชิกประจ�าปี ได้ท่ี E-mail :  chanisarab@off.fti.or.th
    
 3.  หากสมาชิกทา่นใดมีความประสงค์ ไมใ่ช้งานเลขหมายบาร์โค้ดดงักลา่ว ให้ท�าหนงัสอืแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยสามารถดาวน์โหลด 
  แบบฟอร์มหนังสือยกเลิกได้ท่ี https://www.gs1th.org/2018/01/12/documents/ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน  
  และสง่กลบัมายงัสถาบนัฯ ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้

 ****สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เข้าขา่ยไมต้่องเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคล จงึไมต้่องหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ***

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การเรยีกเกบ็
ค่าบ�ารงุสมาชกิ
ประจ�าปี  2562
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สิท ิ ร ารร าสถา าพ ารเ สมา ิ
 1. ได้รับสทิธิการใช้เลขหมายประจ�าตวับริษัท และเลขหมายประจ�าตวัสนิค้าให้กบัสนิค้าแตล่ะชนิดอยา่งตอ่เน่ือง
 2.  ใช้บริการตรวจสอบคณุภาพบาร์โค้ดมาตรฐานสากล
 3.  ใช้บริการขอหนงัสือรับรองการเป็นสมาชิกสถาบนัรหสัสากล ปัจจบุนัสามารถขอหนงัสือรับรองเลขหมายบาร์โค้ดเป็นรายการ
  สนิค้าได้ ตามเง่ือนไขของสถาบนัฯ
 4.  ใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนรายการข้อมลูสนิค้า/บริการ โดยใช้ระบบมาตรฐานสากล (e Catalogue Service)
 5.  สามารถตรวจสอบการเป็นเจ้าของเลขหมายได้ทัว่โลกผา่นแอพพลเิคชัน่ iGepir บนสมาร์ตโฟน
 6.  เข้าร่วมอบรมสมัมนาในหวัข้อตา่งๆ ท่ีสถาบนัฯ จดัขึน้ ในอตัราสมาชิก
 7.  เข้าร่วมงานประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีของสถาบนัฯ
 8.  สมาชิกโครงสร้าง  หมายเลขได้รับวารสาร GS1 Thailand Newsletter  
  (สมาชิกโครงสร้างอ่ืนๆ สามารถอา่นออนไลน์ได้ท่ี https //www.gs1th.org/newsletter/)
 .  ขอรับค�าปรึกษาเก่ียวกบัระบบมาตรฐาน GS1 จากผู้ เช่ียวชาญของสถาบนัฯ
 10.  รับบริการถ่ายภาพสนิค้าคณุภาพสงู เพ่ือการประชาสมัพนัธ์สนิค้า ในอตัราสมาชิก
 11.  รับบริการพิมพ์สตกิเกอร์บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ในอตัราสมาชิก
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