
1.pdf   1   23/4/2563 BE   09:22



เขาสูระบบผานเว็บไซต https://gs1th.org/portal

GS1 TH  MEMBER PORTAL
   Member Portal คือ ระบบฐานขอมูล GS1 Thailand สำหรับใหสมาชิกใชบริหารจัดการขอมูลสินคา

ของตนเอง และ เรียนรูการใชมาตรฐาน GS1 ผานทาง Web Application โดยมีหนาที่การทำงานหลักดังนี้

— Members Profile: แสดงรายละเอียดขอมูลสมาชิกที่ลงทะเบียนกับทาง GS1 Thailand

— Product Management: บริหารจัดการ ขอมูลเลขหมายประจำตัวสินคา GTIN

— Customer Feedback: แจงขอติชมเกี่ยวกับสินคาจากผูบริโภคไปยังเจาของสินคา

— E-Learning: การเรียนรูมาตรฐาน GS1 และการกำหนดเลขหมายประจำตัวสินคา
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38 Global News : Online grocery forecast increases to $143B by 2025
 ภายในป 2025 คาดวาการซ้ือของชำออนไลนจะเพ่ิมข้ึนถึง 143 พันลานเหรียญ

41 Member Zone : 5 เทรนดธุรกิจคาปลีก ท่ีจะเปล่ียนโลกการคาไปจากเดิม

สวัสดคีรับท่านผู้อ่านและผู้ประกอบการทเีป็นสมาชิก
ของสถาบนัรหสัสากล GS1

เพิ�งผา่นไปกบักิจกรรม Open House ของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

(ส.อ.ท.) หนึ�งในกิจกรรมที�ทางสถาบนัรหสัสากลได้เข้าไปร่วมนําเสนอผลงาน

การนําบาร์โค้ดไปใช้ในสนิค้าหลายๆ ประเภท โดยเฉพาะสนิค้าที�ต้องการความ

ใสใ่จในเรื�องการตรวจสอบข้อมลูย้อนกลบั ทั �งเรื�องของวตัถดุบิ การผลติ การขนสง่ 

การวางจําหนา่ยและรายละเอียดตา่งๆ ของสนิค้า

เมื�อพดูถงึความใสใ่จและการให้ความสาํคญักบัสนิค้าและบริการ ผมเชื�อวา่ 

คําวา่ Smart ก็มกัจะโผลข่ึ �นมาในความคิดของหลายๆ คน ในโอกาสที� ส.อ.ท. 

ย้ายสาํนกังานมาแหง่ใหม ่สถาบนัรหสัสากล หนึ�งในสถาบนัภายใต้ ส.อ.ท. ก็ได้

ย้ายมาด้วยและได้ตกแตง่สาํนกังานใหมข่องเราด้วยแนวคดิ Smart Office Smart 

Service เราได้ผนวกการทํางานและการบริการของสถาบนั เราให้สอดคล้องกบั

แนวคดิ Smart เพื�อให้สมาชิกสถาบนัรหสัสากลที�จะเข้ามารับบริการได้รับความ

พงึพอใจ สามารถเพิ�มยอดขายสนิค้าที�มีเลขกํากบัของ GS1 ได้มากขึ �น 

สถาบนัฯ ได้วางนโยบายหลักๆ ไว้สองข้อคือ

1. Service การให้บริการสมาชิกทั �งการรับสมคัรและการให้คําปรึกษาอยา่ง

มืออาชีพ รวดเร็ว ถกูต้อง และครบถ้วน

2. Solutions Provider การหาพาร์ทเนอร์เข้ามาชว่ยพฒันาระบบสนิค้าให้

สมาชิกตั �งแตก่ารผลติ สนิค้าคงคลงั ขนสง่ การขาย และการตลาด ตลอดซพัพลายเชน

ด้วยแนวคดิ Smart office Smart service เราได้นําเทคโนโลยีออนไลน์เข้ามา

ใช้ในงานบริการมากขึ �นตั �งแตก่ารรับสมคัรสมาชิกผา่นระบบออนไลน์ การเตรียม

แพลตฟอร์มให้ลกูค้าสามารถขายสนิค้าในระบบออนไลน์มากขึ �น การตรวจสอบ

คณุภาพของบาร์โค้ดให้ถกูต้องและการรับรองบาร์โค้ดให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐาน

สากล การให้คําปรึกษาผ่านระบบอตัโนมตัิในคําถามที�มกัเจอบ่อยๆ เพื�อเพิ�ม

ความรวดเร็วและถกูต้อง การจดัอบรมและให้ความรู้ผา่นระบบสื�อออนไลน์ ทั �งสด

และรับชมย้อนหลงั การชําระเงินผา่นธนาคารออนไลน์ และอีกหลากหลายความ 

Smart ที�กําลงัจะพฒันาและนําเสนอให้กบัสมาชิกของเรา ถ้าทา่นต้องการให้เรา

ปรับปรุงในเรื�องใด แจ้งมาที�สถาบนัฯ ได้เลยนะครับ

หวงัวา่ทา่นสมาชิกจะพงึพอใจกบับริการของสถาบนัฯ นะครับ  

Dear readers and GS1 Thailand’s members
The Federation of Thai Industries had the Open House Event and 

we, GS1 Thailand,  joined the activities by introducing barcode utilization on 

various types of products, especially in products that need to be traceable, 

such as their ingredient, production, transportation,  and product information.  

When mention about the attention for products and services, I believe 

that the word “Smart” will light up on our mind. Since The Federation of 

Thai Industries has been relocated the office, GS1 Thailand, one of the 

institutes under The Federation of Thai Industries also been moved with the 

concept of “Smart Office Smart Service”. Not only the interior design was 

changed but also, we merged the working process and services to follow 

the concept of “Smart” aiming to leverage our member satisfaction and 

facilitate them to increase their product sales by using GS1 Standard. 

Therefore, GS1 Thailand has come up with these policies as follows

1. “Service”: To provide efficient and professional services to our 

members including registration and consultation.

2. “Solution Provider”: To collaborate with our partners in order to find 

out the best solution to improve product system for our members starting from 

production, warehousing, logistics, sales and marketing across the supply chain.

With the concept of “Smart office Smart service”, we bring digital 

technology into our services from online registration system, e-commerce 

platform, barcode verification to test barcode quality and membership 

certificate, online consultation and chatbot on frequently asked questions 

to speed up the process and get more accurate results. Additionally, online 

training courses through live stream and video, online payment and more of the 

smart services that will be served  our members in the future. Finally, we would 

like to deliver the best services and to do so, please do not hesitate to reach 

out any comments or feedbacks. We are looking forward to hearing from you.

 I hope you all will be satisfied with  our services   
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Today’s consumers are scanning product 
barcodes with smartphones to learn more 
about what they are buying- or considering 
buying.

ผู้้�บริิโภคในปััจจุบันกำำ�ลัังสแกำนบ�ริ์โค�ดสินค��ด�วย 
สม�ริ์ทโฟนเพื่่�อเริียนริ้�เพื่่�มเติิมเกำ่�ยวกำับสิ�งท่�พื่วกำเข�
กำำ�ลัังจะซื้้�อหริือพื่่จ�ริณ�ท่�จะซื้้�อ

GS1 Digital Link

เช่ื่�อมต่่อผู้้�บริิโภคของคุณกัับข�อม้ลสิินค�าท่ี่�ผู้้�บริิโภค
จำำาเป็็นและต่�องกัาริ

Connect your customers to the product 
information they want and need

Today there is no seamless way for brands, retailers and 
healthcare suppliers to communicate with consumers via 
a barcode scan. Moreover, having multiple barcodes on a 
product which increasingly common to see. This is because 
each one is placed there for a single purpose such as  
supply chain operations, point of sale, extended consumer  
information and promotional interaction. This takes up a 
lot of space on the pack, confuses consumers and staff, 
causes scanning issues at the point-of-sale (POS) and/or 
point-of-dispense (POD). For consumers, patients and care 
providers, these experiences lead to lost time, frustration and 
possible risk. For brands and retailers, they translate to missed  
opportunities, lost sales and the potential erosion of brand 
loyalty.

ทุกุวันัน้ �เจ้้าของแบรนด์์ ร้านค้้าปล้ีก แลีะซัพัพลีายเออร์ทุางด้์านเฮลีท์ุแค้ร์  
ยงัไม่่ม้่วิัธ้ีการสื่่�อสื่ารแบบไร้รอยต่อ่กบัผู้้้บริโภค้ผู้่านช่่องทุางการสื่แกน 
บาร์โค้้ด์ นอกจ้ากน้ �การม้่บาร์โค้้ด์หลีายช่นิด์บนสื่นิค้้า ซั่�งสื่าม่ารถพบเหน็ 
ได้์โด์ยทุั�วัไป เน่�องจ้ากบาร์โค้้ด์แต่่ลีะช่นิด์ได้์ถ้กจ้ัด์วัางไว้ัต่าม่แต่่ลีะ 
วัตั่ถปุระสื่งค์้การใช้่งานต่า่งๆ เช่น่ การด์ำาเนินงานทุางด้์านซัพัพลีายเช่น  
การใช้่งานทุ้�จุ้ด์ขาย (POS) การแสื่ด์งข้อม่ล้ีผู้้้บริโภค้ทุ้�อย้่นอกเหน่อ 
บรรจ้ภุณัฑ์์แลีะการเข้าร่วัม่โปรโม่ช่ั�น เป็นต้่น ซั่�งการม้่บาร์โค้้ด์หลีาย 
ช่นิด์บนสื่นิค้้าเหลีา่น้ � นอกจ้ากจ้ะทุำาให้ม้่การใช้่งานพ่ �นทุ้�บนบรรจ้ภุณัฑ์์
ม่ากข่ �นแล้ีวั ยงัสื่ร้างค้วัาม่สื่บัสื่นให้แก่ผู้้้บริโภค้แลีะพนกังาน ซั่�งก่อให้ 
เกิด์ปัญหาการสื่แกนทุ้�จ้ดุ์ขาย (POS) แลีะ / หร่อจ้ดุ์จ้า่ยยา (POD) ใน 
สื่ว่ันของผู้้้บริโภค้ ผู้้้ ป่วัย แลีะผู้้้ให้บริการรักษาปัญหาต่า่งๆ เหลีา่น้ �อาจ้ 
ทุำาให้เกิด์ค้วัาม่ยุง่ยาก เสื่้ยเวัลีา แลีะก่อให้เกิด์อนัต่ราย ขณะทุ้�ในสื่ว่ัน 
ของเจ้้าของแบรนด์์ แลีะผู้้้ ค้้าปลี้กอาจ้พลีาด์โอกาสื่ สื่ญ้เสื่้ยยอด์ขาย 
แลีะทุำาลีายค้วัาม่ภกัด้์ของลีก้ค้้าทุ้�ม้่ต่อ่แบรนด์์ได้์
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GS1 Digital Link เสนอทางออก
สําหรับปญหาน้ี

เวิัลีด์์ไวัด์์เวั็บ (World Wide Web) เป็นสื่ภาพแวัด์ล้ีอม่ทุ้�บุค้ค้ลี 
แลีะบริษัทุ สื่าม่ารถเข้าถง่หร่อแบง่ปันข้อม่ล้ีสื่นิค้้าแลีะบริการต่า่งๆ
ได้์ GS1 Digital Link จ้่งจ้ดั์หาสื่ะพานทุ้�จ้ำาเป็นในการเช่่�อม่ต่่อ
ร้ปแบบการระบุบ่งช้่ �ของ GS1 ด้์วัยร้ปแบบของภาษาทุ้�ใช้่บน
เวัิลีด์์ไวัด์์เวับ็ กลีา่วังา่ยๆ วัา่ GS1 Digital Link เป็นวัิธ้ีม่าต่รฐานใน
การแสื่ด์งการระบบุง่ช้่ �ของ GS1 แลีะข้อม่ล้ีแอต่ทุริบวิัต์่ในร้ปแบบ
ทุ้�สื่าม่ารถใช้่งานบนเวับ็นั�นเอง

ต่วััอยา่งงา่ยๆ : แนน่อนวัา่ GTIN 9506000134369 สื่าม่ารถเข้า
รหสัื่ในบาร์โค้้ด์ �D ได้์ ด์งันั �น เม่่�อใช้่ซัอฟต์่แวัร์เราสื่าม่ารถเปลี้�ยน 
GTIN ให้เป็นทุ้�อย้เ่วับ็ ( Web address) ได้์ ด์งัน้ �:

บาร์โค้้ด์ GS1 Digital Link สื่าม่ารถใช้่งานบนเวับ็ได้์โด์ยการจ้ดั์ทุำา
โค้รงสื่ร้างพ่ �นฐานทุ้�เป็นม่าต่รฐานอย่างง่ายๆ สื่ำาหรับข้อม่ล้ีทุ้�เข้า
รหสัื่ในบาร์โค้้ด์ การเช่่�อม่ต่อ่ผู้้้บริโภค้แลีะผู้้้ ป่วัยกบัข้อม่ล้ีออนไลีน์
ทุ้�เก้�ยวักับสื่ินค้้า เช่่น ข้อม่้ลีวัันหม่ด์อายุ ข้อม่้ลีผู้ลีิต่ภัณฑ์์ทุาง
การแพทุย์แลีะโภช่นาการ การลีงทุะเบ้ยนการรับประกันสื่ินค้้า
ค้ำาแนะนำาในการแก้ไขปัญหา หร่อแม้่กระทุั�งลีิงก์โซัเช้่ยลีม้่เด้์ย 
ม่าต่รฐาน GS1 Digital Link ทุำาให้ทุุกอย่างเป็นไปได้์ไม่่วั่าจ้ะ
ใช้่เทุค้โนโลีย้การจ้ดั์เก็บข้อม่ล้ี (Data Carriers) ร้ปแบบใด์ หร่อ
แม้่กระทุั�งไม่่ได้์ใสื่่ URL ก็ต่าม่ ก็สื่าม่ารถเช่่�อม่ต่่อไปยังแหลี่ง
ข้อม่ล้ีอ่�นๆ ได้์โด์ยผู้า่นเค้ร่�องม่่อในการค้้นหา 

ลีองน่กภาพสื่ม่ดุ์โทุรศัพัท์ุหร่อรายช่่�อผู้้้ต่ิด์ต่่อในโทุรศัพัท์ุของค้ณุ 
เม่่�อค้ณุค้้นหาช่่�อ บริษัทุ (หร่อบคุ้ค้ลี) ช่่�อนั �นจ้ะถก้เช่่�อม่ต่่อไปยงั
หม่ายเลีขโทุรศัพัท์ุแลีะข้อม่ล้ีอ่�นๆ ทุ้�เก้�ยวัข้อง เช่น่ ทุ้�อย้ ่ อ้เม่ลี ช่่�อ
ต่ำาแหนง่งาน ฯลีฯ ในบริบทุธีรุกิจ้กบัผู้้้บริโภค้ (B2C) อตุ่สื่าหกรรม่
จ้ะสื่าม่ารถใช้่ GS1 Digital Link เพ่�อทุำาให้เกิด์การม้่สื่ว่ันร่วัม่ของ
ผู้้้ บริโภค้ แลีะผู้้้ ป่วัยผู้่านแอพพลีิเค้ช่ั�น แลีะเวั็บไซัต์่โด์ยการ
สื่แกนบาร์โค้้ด์แบบง่ายๆ การทุำาเช่่นน้ �จ้ะช่่วัยให้อุต่สื่าหกรรม่

GS1 Digital Link offers a solution 

The World Wide Web is an environment where people 
as well as companies can access or share information 
on anything includes interacting with products and services 
GS1 Digital Link provides the bridge needed to connect 
GS1-based identification schemes with the syntax used on 
the World Wide Web. In simple terms, GS1 Digital Link 
provides a standard way of expressing GS1 keys and 
attribute data in a format that can be used on the Web. 

To take a simple example: the GTIN 9506000134369 can, of 
course, be encoded in a 1D barcode thus: Using software, 
we can turn that GTIN into a Web address thus:

GS1 Digital Link “web-enables” barcodes by providing a 
simple, standardsbased structure for the data that is encoded 
in them, connecting consumers and patients to online 
information about a product. Information such as expiration 
dates, nutritional and medical product data, warranty 
registration, troubleshooting instructions-even social media 
links. The GS1 Digital Link standard makes all of this possible 
no matter what data carrier is used-even those that don’t 
include a URL. Connections to other sources of information 
are enabled through a lookup tool. 

Imagine a physical phone book or a list of contacts on your 
phone. When you look up a company (or person’s) name, 
it is connected to a phone number and to other relevant 
information, such as a physical address, email address, job 
title, etc. In a business-to-consumer context, industry will 
be able to use GS1 Digital Link to engage consumers and 

WWW GS1

GS1 Digital Link

WWW GS1

GS1 Digital Link
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patients via apps and websites by simply scanning a barcode.  
Doing this will allow industry to engage more dynamically with 
consumers and patients and to share relevant information 
with them from across their entire enterprise. 

In a business-to-business context, GS1 Digital Link lays  
the foundation for connecting to wherever human-and 
machine-readable- information may be. It is envisioned 
that the same barcode used by consumers will be scannable 
at the checkout counter. GS1 DL enables a single code to 
perform multiple functions, both online and offline, reducing 
the need for multiple codes on a pack and has the future 
potential to realise a single data carrier for all functions thus 
setting the foundation for the future of codes on packaging.

      • Here’s how GS1 Digital Link works 

Consumer experience 
A consumer wants more detailed nutritional information 
and additional recipes for a cake mix. They can use their  
smartphone (no specific app required) to scan a QR code 
on the package that contains a GS1 Digital Link Uniform 
Resource Identifier (URI). The phone points them to a 
brand-owned web page that provides nutrition and recipe  
information-as well as other product information and/or 
brand experiences. If the same consumer uses a retailer  
app to scan the exact same barcode, they can be  
connected to different experiences such as ordering  
products, collecting loyalty points and “sharing” products 
with friends on social media. 

Healthcare experience 
By using an app that can read the pharmaceutical product’s  
GTIN encoded in the GS1 DataMatrix barcode on the  
package, the consumer is redirected to an electronic  
patient information leaflet, which, through a simple setting in 
their smartphone, is delivered in their preferred language. 
The app “knows” the rules of the GS1 Digital Link standard, 
so it uses the data in the barcode to connect to an industry 
agreed “resolver” service to find the source of the leaflet. 

Thailand Newsletter GS1 StandardThailand Newsletter GS1 Standard

สื่าม่ารถม้่สื่ว่ันร่วัม่กบัผู้้้บริโภค้แลีะผู้้้ ป่วัยได้์ม่ากข่ �น แลีะสื่าม่ารถ
แบง่ปันข้อม่ล้ีทุ้�เก้�ยวัข้องได้์ทุกุภาค้สื่ว่ัน 

ในบริบทุธีรุกิจ้กบัธีรุกิจ้ (B2B) GS1 Digital Link ได้์วัางรากฐาน
สื่ำาหรับการเช่่�อม่ต่่อข้อม่ล้ีทุ้�ม่นษุย์แลีะเค้ร่�องสื่าม่ารถอ่านได้์ทุกุทุ้�
ไม่่วั่าทุ้�ไหนก็ต่าม่ โด์ยค้าด์หวังับาร์โค้้ด์แบบเด้์ยวักนักบัทุ้�ใช้่โด์ย 
ผู้้้บริโภค้จ้ะสื่าม่ารถสื่แกนได้์ทุ้�เค้าน์เต่อร์ช่ำาระเงิน ซั่�ง GS1 Digital 
Link จ้ะทุำาให้บาร์โค้้ด์เด้์ยวัสื่าม่ารถทุำาได้์หลีากหลีายการใช้่งาน 
ทุั �งแบบออนไลีน์แลีะออฟไลีน์ ลีด์ค้วัาม่จ้ำาเป็นในการใช้่บาร์โค้้ด์ 
หลีายรหสัื่บนบรรจุ้ภณัฑ์์ แลีะต่ระหนักถ่งการใช้่เทุค้โนโลีย้การ 
จ้ดั์เก็บข้อม่ล้ี (Data Carriers) เด้์ยวัสื่ำาหรับการใช้่งานทุกุฟังก์ช่ั�น 
ซั่�งถ่อเป็นการวัางรากฐานสื่ำาหรับรหสัื่บนบรรจ้ภุณัฑ์์ในอนาค้ต่

      • น่ี่�คืือการทำำางานี่ของ GS1 Digital Link

ประสบการณ์์ของผู้้�บริโภค
ผู้้้บริโภค้ต้่องการข้อม่ล้ีทุางด้์านโภช่นาการทุ้�ลีะเอ้ยด์ แลีะสื่ต้่รอาหาร  
เพิ�ม่เต่ิม่สื่ำาหรับการผู้สื่ม่เค้้ก ผู้้้ บริโภค้สื่าม่ารถใช้่สื่ม่าร์ทุโฟน  
(แอพพลีิเค้ช่ั�นอะไรก็ได้์) เพ่�อสื่แกน QR code บนบรรจุ้ภัณฑ์์ 
ทุ้�ม้่ URI ของ GS1 Digital Link โทุรศัพัท์ุจ้ะช้่ �ไปยงัหน้าเวั็บของ 
เจ้้าของแบรนด์์ทุ้�ให้ข้อม่ล้ีด้์านโภช่นาการแลีะสื่ต้่รอาหาร รวัม่ถ่ง 
ข้อม่ล้ีสื่นิค้้าอ่�นๆ แลีะ / หร่อประสื่บการณ์ทุ้�ม้่ต่อ่แบรนด์์ ผู้้้บริโภค้ 
ใช้่แอพพลีิเค้ช่ั�นของผู้้้ ค้้าปลี้กเพ่�อสื่แกนบาร์โค้้ด์เด้์ยวักัน แต่ ่
สื่าม่ารถเช่่�อม่ต่อ่กบัประสื่บการณ์ทุ้�แต่กต่า่งกนัได้์ เช่่น การสื่ั�งซ่ั �อ 
สื่ินค้้า การสื่ะสื่ม่ค้ะแนน แลีะการแบ่งปันข้อม่ล้ีสื่ินค้้ากับเพ่�อน 
บนโซัเช้่ยลีม้่เด้์ย

ประสบการณ์์ทางด้�านเฮลท์แคร์
โด์ยการใช้่แอพพลีิเค้ช่ั�นทุ้�สื่าม่ารถอ่าน GTIN ของผู้ลีิต่ภณัฑ์์ยา 
ทุ้�เข้ารหสัื่ในบาร์โค้้ด์ GS1 DataMatrix บนบรรจ้ภุณัฑ์์ ผู้้้บริโภค้ 
จ้ะถ้กนำาไปยังแผู้่นพับข้อม่้ลีผู้้้ ป่วัยอิเลี็กทุรอนิกส์ื่ ด้์วัยภาษาทุ้� 
ต้่องการ โด์ยผู้่านการต่ั �งค้่าอย่างง่ายในสื่ม่าร์ทุโฟนของผู้้้บริโภค้ 
ซั่�งแอพพลีเิค้ช่ั�นทุราบกฎของม่าต่รฐาน GS1 Digital Link ด์งันั �น 
จ้่งใช้่ข้อม่ล้ีในบาร์โค้้ด์เช่่�อม่ต่่อกบั Resolver ทุ้�ได้์รับการยอม่รับ 
จ้ากอตุ่สื่าหกรรม่เพ่�อค้้นหาแหลีง่ทุ้�ม่าของแผู้น่พบั
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Supply chain 
GS1 Digital Link enables a future product-listing process that 
uses foundational GS1 identity to streamline and connect 
trading partners to relevant, brand-authorised sources of 
data. In addition to the types of data mentioned above, links 
to essential trading partner information about product safety, 
safe-handling directions, transportation, disposal, packaging 
hierarchies and planograms can also be shared. 

Traceability 
Traceability solutions may also be greatly enhanced by 
the use of GS1 Digital Link as it enables the identification 
of specific product batches (or even serialised products).  
This additional data in the barcode can support linking to  
information about provenance, recall and/or expiry. Retailers 
can save a significant amount of time-and avoid losing 
revenue and brand trust-by quickly locating and removing 
products from shelves more precisely.

Take steps today 
1. Lay the foundation :  Assign GS1 identifiers to each of  
your products (GS1 Global Trade Item Number) and/or 
your location (GS1 Global Location Number). Encode your  
products’ unique identifiers into data carriers like an EAN/UPC 
or GS1 DataMatrix barcode and apply to product packages.  
If your organisation is using QR codes on your products, 
ensure that they are encoded with a GS1 Digital Link-
formatted URI.
 
2. Utilise apps :  GS1 Digital Link turns your products’  
identifiers and barcodes into powerful communication  
channels that your customers can scan and be directed to in 
order to receive a wealth of digital information. As a retailer, 
begin to leverage your apps (both those used inside your 
enterprise and those used by your consumers) to read and 
use GS1 Digital Link-structured barcodes. 

3. Connect your products to your data :  Using the GS1 Digital 
Link standard structure means that you no longer need to 
ensure that all of your data, assets and content are available 
in one place. Work with GS1 to enable your own resolver 
capabilities to connect product identifiers to wherever you 
choose to store your data. 

Use one barcode-online and offline 
The introduction of GS1 Digital Link does not mean that the 
use of the EAN/UPC barcode is changing. Quite the contrary: 
brand owners and retailers will still use the ubiquitous barcode 
for years to come-only now they have the future opportunity 
of migrating to a single, webenabled barcode.

ซััพพลายเชน
GS1 Digital Link ช่ว่ัยให้ขั �นต่อนการแสื่ด์งรายการสื่นิค้้าในอนาค้ต่
ใช้่ม่าต่รฐาน GS1 เป็นพ่ �นฐานเพ่�อเพิ�ม่ประสื่ทิุธิีภาพแลีะเช่่�อม่โยง
ค้้ค้่้ากบัแหลีง่ข้อม่ล้ีทุ้�ได้์รับอนญุาต่แลีะเก้�ยวัข้องกบัเจ้้าของแบรนด์์  
นอกเหน่อจ้ากประเภทุของข้อม่้ลีทุ้�กลี่าวัถ่งข้างต้่น ยังสื่าม่ารถ
ลีิงก์ไปยังข้อม่้ลีค้้่ค้้าทุ้�จ้ำาเป็นเก้�ยวักับค้วัาม่ปลีอด์ภัยของสื่ินค้้า  
ค้ำาแนะนำาในการด์ำาเนินการ การขนสื่่ง การจ้ำาหน่าย ลีำาด์บัช่ั �น 
ของบรรจ้ภุณัฑ์์ แลีะพลีาโนแกรม่ เป็นต้่น

การตรวจสอบย�อนกลับ
ทุำาให้โซัลี้ช่ั�นการต่รวัจ้สื่อบย้อนกลีับด้์ข่ �นอย่างม่ากด้์วัยการใช้่  
GS1 Digital Link เน่�องจ้ากช่่วัยให้สื่าม่ารถระบุบ่งช้่ � Batch  
ของสื่นิค้้า  (หร่อแม้่แต่ห่ม่ายเลีขซ้ัเร้ยลีของสื่นิค้้า) ข้อม่ล้ีเพิ�ม่เต่มิ่ใน
บาร์โค้้ด์เหลีา่น้ �สื่าม่ารถรองรับการเช่่�อม่โยงไปยงัข้อม่ล้ีทุ้�เก้�ยวัข้อง
กบัแหลีง่ทุ้�ม่า การเร้ยกค่้นแลีะ / หร่อการหม่ด์อาย ุผู้้้ค้้าปล้ีกสื่าม่ารถ
ประหยดั์เวัลีาได้์ม่าก แลีะหลี้กเลี้�ยงการสื่ญ้เสื่้ยรายได้์แลีะค้วัาม่ 
นา่เช่่�อถ่อของแบรนด์์ ด้์วัยการค้้นหาแลีะนำาสื่นิค้้าออกจ้ากช่ั �นวัาง
ได้์อยา่งถก้ต้่องแลีะรวัด์เร็วั

ทำาตามขั�นตอนด้ังน้�
1.	วางรากฐาน : กำาหนด์รหสัื่บง่ช้่ � GS1 ให้กบัสื่นิค้้าแต่ล่ีะรายการ
(หม่ายเลีขประจ้ำาต่วััสื่ินค้้าสื่ากลี GS1) แลีะ / หร่อทุ้�ต่ั �งของค้ณุ 
(หม่ายเลีขบ่งช้่ �ทุ้�ต่ั �งสื่ากลี GS1) เข้ารหสัื่บ่งช้่ �สื่ินค้้าของค้ณุลีงใน
เทุค้โนโลีย้การจ้ดั์เก็บข้อม่ล้ี (Data Carriers)  เช่น่ บาร์โค้้ด์ EAN / 
UPC หร่อ GS1 DataMatrix แลีะนำาไปใช้่กบับรรจ้ภุณัฑ์์ของสื่นิค้้า  
หากองค์้กรของค้ณุใช้่ QR codes บนสื่นิค้้า ต่รวัจ้สื่อบให้แนใ่จ้วัา่
ได้์รับการเข้ารหสัื่ด้์วัย URI ทุ้�เป็นร้ปแบบของ GS1 Digital Link

2.	ใช้้ประโยช้น์แอพพลิเิคชั้�น	:	GS1 Digital Link เปลี้�ยนบาร์โค้้ด์ 
แลีะรหัสื่บ่งช้่ �สื่ินค้้าเป็นช่่องทุางในการสื่่�อสื่ารทุ้�ม้่ประสื่ิทุธิีภาพ  
ซั่�งลีก้ค้้าสื่าม่ารถสื่แกนแลีะได้์รับข้อม่ล้ีทุางด์จิิ้ทุลัี ในฐานะผู้้้ค้้าปลีก้  
ให้เริ�ม่ต้่นใช้่ประโยช่น์แอพพลีิเค้ช่ั�น (ทุั �งทุ้�ใช้่ภายในองค์้กรแลีะ 
ใช้่โด์ยผู้้้บริโภค้) เพ่�ออา่นบาร์โค้้ด์ทุ้�ม้่โค้รงสื่ร้าง GS1 Digital Link

3.	เช่้�อมต่่อสิินค้ากับข้้อมูลิสิินค้าข้องคุณ	 :	 การใช้่โค้รงสื่ร้าง 
ม่าต่รฐาน GS1 Digital Link หม่ายค้วัาม่วั่าค้ณุไม่่จ้ำาเป็นต้่อง 
ต่รวัจ้สื่อบให้แน่ใจ้วั่าข้อม่ล้ีสื่ินทุรัพย์ แลีะเน่ �อหาทุั �งหม่ด์ม้่อย้่ใน 
ทุ้�เด้์ยวั ทุำางานร่วัม่กบั GS1 เพ่�อทุำาให้ Resolver ของค้ณุสื่าม่ารถ
เช่่�อม่ต่อ่ต่วัับง่ช้่ �สื่นิค้้าไปยงัทุ้�ไหนก็ต่าม่ทุ้�ค้ณุเลี่อกทุ้�จ้ะเก็บข้อม่ล้ี

ใช�บาร์โค�ด้เด้้ยวสำาหรับออนไลน์และออฟไลน์
การแนะนำา GS1 Digital Link ไม่่ได้์หม่ายค้วัาม่วั่าการใช้่ 
บาร์โค้้ด์ EAN / UPC กำาลีงัเปลี้�ยนแปลีง ซั่�งต่รงกนัข้าม่ : เจ้้าของ 
แบรนด์์ แลีะผู้้้ ค้้าปลี้กจ้ะยงัค้งใช้่บาร์โค้้ด์ทุ้�ม้่การใช้่งานแพร่หลีาย 
เหลี่าน้ �ไปอ้กหลีายป้ข้างหน้า เพ้ยงแต่่ต่อนน้ �เจ้้าของแบรนด์์  
แลีะผู้้้ ค้้าปลีก้ม้่โอกาสื่ในการย้ายไปใช้่งานบาร์โค้้ด์เด้์ยวัทุ้�สื่าม่ารถ
ใช้่งานบนเวับ็ได้์

วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 StandardGS1 Standard
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Algeciras Port 
Partners with GS1
ท่่าเรืือ Algeciras รื่วมเป็็น
พารื์ท่เนอรื์กัับ GS1

APBA recently partnered with AECOC - GS1 Spain, the 

national representative of the global GS1 organisation that 

is leading the development and promotion of the main  

technological standards worldwide.

In a sector with an increasing volume of data, GS1 standards 

allow for a common language to identify, capture and  

share data on products, assets, services and locations 

throughout the supply chain. Therefore, interoperability  

between the different information systems and digital  

platforms throughout the value chain is guaranteed.  

APBA ร่่วมเป็็นพาร์่ทเนอร์่กับั AECOC – GS1 Spain ตัวัแทนของ 

GS1 Global ท่�เป็็นผู้้�นำาในกัาร่พฒันาและสนบัสนนุมาตัร่ฐานทาง

เทคโนโลย่ีร่ะดับัโลกั

ในภาคส่วนท่�ม่กัาร่เพ่�มข้ �นของจำำานวนข�อมล้อยี้่ตัลอดั มาตัร่ฐาน 

สากัล GS1 สามาร่ถช่ว่ยีบง่ช่่ � บนัทก้ั และแบง่ปั็นข�อมล้แก่ักันัไดั�ใน 

ภาษาเด่ัยีวกันัและช่่วยีแบง่ปั็นข�อมล้ของส่นค�า ส่นทรั่พย์ี บร่่กัาร่ 

และท่�ตัั �งอยี้่ในซััพพลายีเช่นตัั �งแตั่ตั�นจำนจำบ ดัังนั �นกัาร่ทำางาน 

ร่่วมกันัร่ะหว่างร่ะบบข�อมล้ท่�ตั่างกันัและดั่จ่ำตัอลแพลตัฟอร์่มภายีใน

ห่วงโซั่จำะถ้กัทำาให�มั�นใจำไดั�  ซั้�งทั �งหมดัน่ � องค์กัร่สามาร่ถมั�นใจำ 

ไดั�ว่าทกุัข�อมล้สำาคญัจำะถก้ัทำาให� เข�าถ้งไดั�  เท่�ยีงตัร่ง เข�าใจำไดั�ง่ายี  

บทความโดย : Jaco Voorspuij

แปลโดย : Napat Sangsasitorn ณภััทร แสงศศิธร

Full steam ahead for GS1 standards in 
Maritime.

The Port Authority of the Bay of Algeciras 
(APBA) is a public body that manages  
the Bahia de Algeciras and Tarifa Ports.  
In 2018 it achieved an activity of 107 million  
tons and 4.8 million TEUs, reinforcing  
itself as one of the references in the  
International maritime transport.

เดิ ินหน้าเต็ ็มกำ ำาลั ังกำ ับมาต็รฐานสากำลั GS1 ใน
อุุต็สาหกำรรมกำารเดิินเรือุ

กำารท่่าเรือุอุ่าว Algeciras (APBA) ในประเท่ศสเปนเป็น
หน่วยงานเอุกำชนท่่�ท่ำาหน้าท่่�บริหารท่่าเรือุ Bahia de 
Algeciras แลัะท่่าเรือุ Tarifa ในปี คศ. 2018 ท่่าเรือุ 
ท่ั�งสอุงแห่งไดิ้บรรลัุเป้าหมายขอุงกำิจกำรรมกำารขนส่ง  
107 ลั้านต็ัน นับเป็น 4.8 ลั้านต็้้คอุนเท่นเนอุร์ ท่่าเรือุ 
ทั่�งสอุงแห่งน่�ถูก้ำนับว่าเป็นหน่�งในตั็วอุย่างขอุงกำารขนส่ง
ท่างเรือุระดิับนานาชาต็ิ
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เพ่�มความโป็ร่่งใสจำากัตั�นกัำาเน่ดัจำนถ้งป็ลายีทางในซัพัพลายีเช่น 

ท่�ม่ป็ร่ะส่ทธ่ิภาพและม่ศักััยีภาพในกัาร่แข่งขนัมากัข้ �น

โดัยีเฉพาะอยี่างย่ี�ง APBA ไดั�นำามาตัร่ฐานสากัล GS1 ไป็ใช่� เพ่�อ

จำดุัป็ร่ะสงค์ตัอ่ไป็น่ �

บ่งช่่ �ท่�ตัั �งท่�สำาคญัภายีในท่าเร่่อ Algeciras, Tarifa และทกุัฝ่่ายีท่�

เก่ั�ยีวข�องในขั �นตัอนโลจ่ำสตั่กัส์ท่าเร่่อดั�วยีเลขหมายี GLN (Global 

Location Number) ซั้�งม่ความเป็็นสากัล เป็็นหน้�งเด่ัยีวและช่ดััเจำน  

นอกัจำากันั �น เลขหมายี GLN สามาร่ถสร่� างผู้ลป็ร่ะโยีช่น์ไดั�มากัมายี  

เช่่น ช่่วยีให� สามาร่ถใช่� งานร่ะบบกัาร่แบ่งปั็นข� อม้ลอัตัโนมัตั ่ 

EDI และหล่กัเล่�ยีงกัาร่ใช่�งานเคร่่�องม่อท่�ซับัซั�อนและม่ร่าคาแพง

เน่�องจำากัไมไ่ดั�ม่เพ่ยีงกัาร่บง่ช่่ �สน่ค�าท่�ม่ความเป็็นหน้�งเด่ัยีวเทา่นั �น  

แตัเ่ป็็นกัาร่บง่ช่่ �บร่่ษัทดั�วยีเช่่นกันั

อ่กัทั �งยีังช่่วยีสอดัส่องและควบคุมกัาร่ป็ฏ่ิบัตั่กัาร่ภายีในท่าเร่่อ

ทั �งในดั� านเอกัสาร่และภาคสนามดั� วยีกัาร่ใช่� งาน CBV (Core 

Business Vocabulary) ท่�จำำากัดััความกัาร่เก็ับข�อมล้เหตักุัาร่ณ์์ 

ในร่ะบบฐานข� อม้ล EPCIS เพ่�อเพ่�มกัาร่มองเห็นท่�ด่ัข้ �นและ 

ตัร่วจำสอบยี�อนกัลบัส่นค�าไดั�

In this way, organisations ensure that important information is  

accessible, accurate and easy to understand, allowing  

visibility from source to destination in a much more efficient 

and competitive supply chain.

In particular, APBA has adopted the use of GS1 standards for 

the following specific objectives:

Identify the main locations within the ports of Algeciras and 

Tarifa and each of the actors involved in the logistics-port  

processes in a unique, universal and unambiguous way through 

the use of the GLN (Global Location Numbers) standard.

In addition, GLNs can provide other benefits such as  

achieving fully automated EDI communication and avoiding  

using more complex and expensive tools as there is  

homogeneity not only in the identification of products, but also 

of the companies themselves.

Monitor and control the logistics-port operations, both  

physically and documentary, as a preamble to better visibility 

and traceability of merchandise, with the use of the CBV  
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(Core Business Vocabulary) that defines the EPCIS  

(Electronic Product Code) event log Information System).

Share the physical traceability and status of the merchandise, 

among the actors that participate in the supply chain to the 

final consumer, in a business-to-business scheme through the 

use of an EPCIS repository, as a guarantor of interoperability.

The EPCIS standard helps answer the “what, how, when, 

where and why”, enabling a transparent value chain for 

consumers and companies.

These GS1 standards were implemented for the first time 

during the development of the pilot that took place within the 

framework of the innovation project CVCH –Optimising the 

value chain of the container through the port of Algeciras, 

the aim of which was to improve visibility and predictability 

of the container value chain and accelerate the passage of 

merchandise through the Port of Algeciras. In this pilot test, 

a series of data and events were exchanged between the 

CVCH platform and other information systems such as the 

TOS (Terminal Operating System) of a container terminal and 

the PCS (Port Community System) of the Port of Algeciras.

In this way, the Port of Algeciras becomes the first port  

in Spain to adopt GS1 standards, joining other ports such 

as Rotterdam (Netherlands) and Klang (Malaysia) and  

supporting the best practices of international initiatives  

such as Port Call Optimization Task Force.  

และยีังแบ่งปั็นกัาร่ตัร่วจำสอบยี� อนกัลับและสถานะของส่นค� า

ร่ะหว่างฝ่่ายีตั่างๆ ท่�ม่ส่วนเก่ั�ยีวข� องในซััพพลายีเช่นจำนถ้งม่อ 

ผู้้�บร่่โภค กัาร่ใช่�งานใน business-to-business ฐานข�อมล้ EPCIS 

ถ้กัใช่� งานเพ่�อเป็็นเคร่่�องรั่บป็ร่ะกัันความร่่วมม่อในกัาร่ทำางาน 

ร่่วมกันัร่ะหว่างค้ค่�า 

ร่วมถ้งกัาร่ใช่�มาตัร่ฐาน EPCIS ช่่วยีในกัาร่ตัอบคำาถาม “what, 

how, when, where and why” (อะไร่ อยี่างไร่ เม่�อไร่ ท่�ไหนและ 

ทำาไม) เพ่�อช่่วยีเพ่�มความโป็ร่่งใสในห่วงโซั่สำาหรั่บผู้้�บร่่โภคและ

บร่่ษัท

มาตัร่ฐานสากัล GS1 เหล่าน่ � ถ้กัใช่�งานเป็็นครั่ �งแร่กัในร่ะหว่าง

กัาร่พัฒนาโคร่งกัาร่นำาร่่องท่�เก่ัดัข้ �นภายีใตั� กัร่อบกัาร่ทำางาน

ของโป็ร่เจำค CVCH ท่�ตั� องกัาร่สร่� างป็ร่ะส่ทธ่ิภาพห่วงโซั่ของ

คอนเทนเนอร์่ผู้่านท่าเร่่อ Algeciras ม่จำุดัมุ่งหมายีเพ่�อเพ่�ม 

ความโป็ร่่งใส กัาร่คาดัคะเนและเร่่งขั �นตัอนกัาร่ผู้่านเข� าออกั 

ของส่นค�าท่�ผู้่านท่าเร่่อ Algeciras ในโคร่งกัาร่นำาร่่องน่ � ช่ดุัข�อมล้ 

และเหตัุกัาร่ณ์์จำะถ้กัแลกัเป็ล่�ยีนร่ะหว่างแพลตัฟอร์่ม CVCH 

และร่ะบบข�อมล้อ่�นๆ เช่่น TOS (Terminal Operating System) 

ของทา่บร่่กัาร่ตั้�สน่ค�า PCS (Port Community System) ของทา่เร่่อ 

Algeciras 

ดั�วยีทั �งหมดัน่ � ท่าเร่่อ Algeciras จำะกัลายีเป็็นท่าเร่่อแห่งแร่กั

ในสเป็นท่�นำามาตัร่ฐานสากัล GS1 ไป็ป็ร่ะยีกุัต์ัใช่� ร่่วมกับัท่าเร่่อ

ตัา่งๆ อาท่ Rotterdam (Netherlands) และ Klang (Malaysia) 

และสนับสนุนแนวทางของความค่ดัร่่เร่่�มสากัล เช่่น Port Call 

Optimization Task Force
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SMART OFFICE & SMART SERVICE

สำภ�อุต้สำ�หกรรมูแห่งประเทศไทย (สำ.อ.ท.) 
จัดพิธีเปดสํานักงานใหมอยางเปนทางการภายใตแนวคิด

นอกัจำ�กันี � สภู�อตุส�หกัริริมฯ ยงัได้ั๊ปรัิบกัลยทุธ์ุองค์กัริเพ่�อมุ่งสูก่ั�ริเป็น

“Service Organization” หร่ิอองค์กัริที�ให้คว�มสำ�คญัในกั�ริบริิกั�ริสม�ชิกั

ให้ม�กัยิ�งข่ึ �น โดั๊ยแบง่เป็น 5 ด้ั๊�น ค่อ 

	 �)	 โครืงการื	 F.T.I.	 Academy จำดัั๊กั�ริอบริมหลกััสตูริใหม่ๆ  ร่ิวมกับั

ภู�คกั�ริศึกัษั�และผูู้้นำ�เทคโนโลยีริะดั๊บัโลกัเพ่�อช่วยยกัริะดั๊บัศกััยภู�พ

บคุล�กัริ (Up Skill & Re Skill) ต�มคว�มต้องกั�ริข่องแตล่ะอตุส�หกัริริม 

โดั๊ยได้ั๊รัิบเกีัยริตจิำ�กั พลิเอก	ปัรืะยุทุธ์	จันัทุร์ืโอชัา	นายกรัืฐมนตร่ื

แลิะรัืฐมนตร่ืว่าการืกรืะทุรืวงกลิาโหม เป็นปริะธุ�นในพิธีุเปิดั๊ 

พร้ิอมด้ั๊วย พลิเอก	อนุพงษ์	 เผู่้าจันิดูา	 รัืฐมนตร่ืว่าการืกรืะทุรืวง

มหาดูไทุย	นายสุริืยะ	 จัึงรุ่ืงเรืืองกิจั	 รัืฐมนตร่ืว่าการืกรืะทุรืวง

อุตสาหกรืรืม และยังได้ั๊รัิบเกีัยริติจำ�กัเอกัอัคริริ�ชทูตจำ�กัหล�ย

ปริะเทศและผูู้้บริิห�ริจำ�กัหนว่ยง�นภู�ครัิฐ ในกั�รินี �น�ยกัรัิฐมนตรีิได้ั๊

กัล่�วป�ฐกัถึ�พิเศษัแก่ัผูู้้บริิห�ริสภู�อตุส�หกัริริมฯ และ

แข่กัผูู้้ มีเกีัยริตจิำ�กัหล�กัหล�ยภู�คสว่น อีกัทั �งยงัได้ั๊กัล�่ว

แสดั๊งคว�มยินดีั๊และให้กัำ�ลงัใจำแก่ัผูู้้บริิห�ริและเจ้ำ�หน้�ที�

ข่องสภู�อุตส�หกัริริมฯ ที�เป็นกัำ�ลังสำ�คัญในกั�ริช่วย

ข่บัเคล่�อนภู�คอตุส�หกัริริมข่องปริะเทศ ทั �งนี � สภู�อตุส�หกัริริมฯ

ยงัเปิดั๊โอกั�สให้แข่กัผูู้้ มีเกีัยริตไิด้ั๊ร่ิวมแสดั๊งคว�มยินดีั๊และบริิจำ�คเงิน

เข้่�มลูนิธิุพฒัน�อตุส�หกัริริม เพ่�อนำ�ไปช่วยเหล่อด้ั๊�นกั�ริกัศุลและ

ส�ธุ�ริณปริะโยชน์ตอ่ไป

นายสุพนัธ์ุ	มงคลิสุธ่	ปัรืะธานสภาอุตสาหกรืรืม

แห่งปัรืะเทุศึไทุย	กัล�่วว�่ ตลอดั๊ริะยะเวล� 53 ปี

สภู�อตุส�หกัริริมฯ ทำ�หน้�ที�เป็นแกันกัล�งในกั�ริ

ส่งเสริิม สนับสนุน และเสริิมสร้ิ�งคว�มเข้่มแข่็ง

ให้แก่ัภู�คอตุส�หกัริริมและเศริษัฐกิัจำข่องปริะเทศ

ปริะกัอบด้ั๊วย 45 กัลุม่อตุส�หกัริริม, สภู�อตุส�หกัริริม

จำงัหวดัั๊ 74 จำงัหวดัั๊, 11 คลสัเตอร์ิอตุส�หกัริริม และมี

สม�ชิกัม�กักัว�่ 11,000 ริ�ย

ปัจำจำบุนัได้ั๊ย้�ยจำ�กัสำ�นกััง�นเดั๊ิมม�ทำ�กั�ริที�ชั �น 7, 8, 10 และ 11

ณ อ�ค�ริปฏิิบตักิั�ริเทคโนโลยีเชิงสร้ิ�งสริริค์ มห�วิทย�ลยัเทคโนโลยี

ริ�ชมงคลกัรุิงเทพ บนพ่ �นที�สำ�นักัง�นริวม 5,000 ต�ริ�งเมตริ 

โดั๊ยกั�ริออกัแบบสำ�นกััง�นใหม่ภู�ยใต้แนวคิดั๊ “Smart Office & 

Smart Service” ด้ั๊วยกั�รินำ�นวัตกัริริมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

เข้่�ม�ช่วยยกัริะดั๊บักั�ริทำ�ง�น ได้ั๊แก่ั ริะบบ Face Recognition 

กั�ริจำดั๊จำำ�ใบหน้�บคุคลเพ่�อคว�มปลอดั๊ภูยัในกั�ริเข้่�ออกัสำ�นกััง�น

ริะบบ Digital & Robotic Process Automation ที�ชว่ยเพิ�มปริะสทิธิุภู�พ

กั�ริทำ�ง�น และชว่ยลดั๊เวล�และค�่ใช้จำ�่ย และริะบบ Smart Meeting 

Room ที�ช่วยอำ�นวยคว�มสะดั๊วกัในกั�ริใช้ห้องปริะชุม ริวมทั �ง

ปรัิบสภู�พแวดั๊ล้อมต�มแนวท�งสำ�นกััง�นสีเขี่ยว (Green Office) 

ปริะกัอบด้ั๊วย 3 ด้ั๊�น ค่อ กั�ริคดัั๊แยกัข่ยะและบริริจำภุูณัฑ์์ที�ใช้แล้ว

กั�ริจำดัั๊กั�ริทรัิพย�กัริและพลงัง�น และกั�ริจำดัั๊กั�ริสภู�พแวดั๊ล้อม

และคว�มปลอดั๊ภูยั โดั๊ยได้ั๊รัิบกั�ริรัิบริอง Green Meetings (แนวท�ง

กั�ริปริะชมุสีเขี่ยวในองค์กัริ) จำ�กัองค์กัริธุุริกิัจำเพ่�อกั�ริพฒัน�อย่�ง

ยั�งย่น (TBCSD) เม่�อปี 2562 ที�ผู้�่นม�
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บริิษััท ดั๊ั�บเบิ �ล เอ (1991) จำำ�กัดัั๊ (มห�ชน) บริิษััท สต�ร์ิ (ปริะเทศไทย) จำำ�กัดัั๊ 

คลสัเตอร์ิย�นยนต์และชิ �นสว่น ส.อ.ท. บริิษััท ทีอ�ร์ิซีี คอนสตรัิคชั�น จำำ�กัดัั๊ 

(มห�ชน) บริิษััท เกัษัตริไทย อินเตอร์ิเนชั�นแนล ชกูั�ร์ิ คอร์ิปอเริชั�น จำำ�กัดัั๊  

(มห�ชน) บริิษััท ซีนัร้ิอยแปดั๊ จำำ�กัดัั๊ บริิษััท อมตะ วอเตอร์ิ จำำ�กัดัั๊

บริิษััท เอฟเอน็ แฟคตอรีิ� เอ๊�ท์เลท จำำ�กัดัั๊ (มห�ชน) น�ยช�ติช�ย พ�นิชชีวะ 

บริิษััท โริงง�นสรุิ�พิเศษัสวุริริณภูมิู จำำ�กัดัั๊ บริิษััท ส�ยไฟฟ�้บ�งกัอกัเคเบิ �ล จำำ�กัดัั๊  

กัลุม่อตุส�หกัริริมเฟอร์ินิเจำอร์ิ ส.อ.ท. และผูู้้สนบัสนนุจำ�กัภู�คอตุส�หกัริริม 

อีกัจำำ�นวนม�กัที�ชว่ยสนบัสนนุงบปริะม�ณในกั�ริสร้ิ�งสำ�นกััง�นใหมแ่หง่นี � 

ให้เป็น “Smart Office & Smart Service” เพ่�อมุ่งสู่กั�ริเป็น “Service  

Organization” ในกั�ริให้บริิกั�ริสม�ชิกัอย�่งเตม็เปี�ยม

	 2)	Marketing กั�ริบริิกั�ริเช่�อมโยงเคร่ิอข่่�ยธุุริกิัจำ สร้ิ�งโอกั�ส

ท�งกั�ริตล�ดั๊ใหม่ๆ  และเป็นศนูย์ริวมข้่อมลูด้ั๊�นอตุส�หกัริริม 

 3)	 Innovation สง่เสริิมและสนบัสนนุกั�ริให้บริิกั�ริด้ั๊�นนวตักัริริม

แก่ัสม�ชิกั เชน่ กั�ริเข้่�ถึงึกั�ริใช้หุน่ยนต์และริะบบอตัโนมตั ิริวมถึงึกั�ริ

พฒัน�ริะบบแพลตฟอร์ิมที�จำำ�เป็นในภู�คอตุส�หกัริริม 

 4)	Operation	Efficiency กั�ริเพิ�มปริะสทิธิุภู�พในกั�ริบริิห�ริจำดัั๊กั�ริ

ธุุริกิัจำสำ�หรัิบสม�ชิกั เช่น คลินิกัให้คำ�ปรึิกัษั�ด้ั๊�นบญัชี กั�ริเงินและ

กัฎหม�ย กั�ริวิเคริ�ะห์ข้่อมลูเชิงลกึั SMEs ภู�คอตุส�หกัริริม และ 

 5)	Environment กั�ริให้คำ�ปรึิกัษั�ด้ั๊�นสิ�งแวดั๊ล้อม กั�ริสง่เสริิมให้

ได้ั๊รัิบกั�ริรัิบริองม�ตริฐ�น Eco Factory, Water Footprint และม�ตริฐ�น  

หว่งโซีก่ั�ริควบคมุผู้ลติภูณัฑ์์จำ�กัป่�ไม้ เป็นต้น

ในโอกั�สเปิดั๊สำ�นักัง�นใหม่ ส.อ.ท. มีกัำ�หนดั๊จำัดั๊เป็นเวล� 2 วัน 

ริะหว่�งวนัที� 27-28 มกัริ�คม 2563 แข่กัผูู้้ มีเกีัยริติที�ม�ในง�นนี � จำะ 

ได้ั๊ชมนิทริริศกั�ริแสดั๊งผู้ลง�นกัว่� 20 นิทริริศกั�ริ อ�ทิ ยุทธุศ�สตร์ิ 

กั�ริพฒัน�เชิงพ่ �นที�, SmartBar Mobile Application โหลดั๊–สแกัน– 

เช็กัข้่อมลูสินค้� บ�ร์ิโค้ดั๊ส�ยพนัธุุ์ใหม่เพิ�มคว�มปลอดั๊ภูยัให้ผูู้้บริิโภูค, 

F.T.I. Academy, โคริงกั�ริ Energy Point, Digital Transformation ด้ั๊วย 

AR และโริงง�นอตุส�หกัริริมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

          

ทั �งนี � สำ�นักัง�นใหม่ข่อง ส.อ.ท. ส�ม�ริถึบริริลุวัตถึุปริะสงค์ต�ม 

เจำตจำำ�นงได้ั๊นั �น ม�จำ�กัคว�มช่วยเหล่อจำ�กัหล�ยภู�คส่วน ได้ั๊แก่ั 

เอสซีีจีำ บริิษััท ไทยเบฟเวอเริจำ จำำ�กัดัั๊ (มห�ชน) กัลุม่ ปตท. บริิษััท ซีนิเน็ค 

(ปริะเทศไทย) จำำ�กัดัั๊ (มห�ชน) บริิษััท แปซีิฟิคแปริรูิปสตัว์นำ �� จำำ�กัดัั๊ 

บริิษััท บ�งจำ�กั คอร์ิปอเริชั�น จำำ�กัดัั๊ (มห�ชน) บริิษััท เคร่ิอเจำริิญโภูคภูณัฑ์์ จำำ�กัดัั๊ 

บริิษััท พลงัง�นบริิสทุธิุ� จำำ�กัดัั๊ (มห�ชน) บริิษััท ดั๊บับลวิเอชเอ คอร์ิปอเริชั�น 

จำำ�กัดัั๊ (มห�ชน) กัลุม่สทิธิุผู้ล บริิษััท บี.กัริิม เพ�เวอร์ิ จำำ�กัดัั๊ (มห�ชน) 

บริิษััท สหพฒันพิบลู จำำ�กัดัั๊ (มห�ชน) สม�คมอตุส�หกัริริมปนูซีีเมนต์ไทย 

บริิษััท โตโยต้� มอเตอร์ิ ปริะเทศไทย จำำ�กัดัั๊
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TIPMSE หร่ิอ สถึ�บนักั�ริจำดัั๊กั�ริบริริจำภุูณัฑ์์และรีิไซีเคิลเพ่�อสิ�งแวดั๊ล้อม
ดั๊ำ�เนินกั�ริภู�ยใต้กั�ริกัำ�กัับข่องสภู�อุตส�หกัริริมแห่งปริะเทศไทย  
ก่ัอตั �งข่ึ �นตั �งแตว่นัที� 20 ธุนัว�คม 2548 โดั๊ยภู�คเอกัชนที�มุง่มั�นในกั�ริสร้ิ�ง
สงัคมแหง่กั�ริบริิโภูคอย�่งยั�งย่น

TIPMSE ว�งเป�้หม�ยในกั�ริสร้ิ�งสงัคมกั�ริบริิโภูคอย�่งยั�งย่น ด้ั๊วยแนวท�ง 
Closed	Loop	Packaging	หรืือ	CLP ซีึ�งเป็นแนวท�งกั�ริจำดัั๊กั�ริบริริจำภุูณัฑ์์ 
ตั �งแต่ต้นท�งถึึงปล�ยท�งอย่�งยั�งย่น ด้ั๊วยกั�ริเช่�อมโยงทุกัภู�คส่วน 
ที�เกีั�ยวข้่องให้มีส่วนร่ิวมในกั�ริจำัดั๊กั�ริบริริจำุภูัณฑ์์ใช้แล้วให้ไม่เป็นภู�ริะ 
ตอ่สงัคม ทั �งในสว่นข่องผูู้้ผู้ลติ ผูู้้จำำ�หน�่ยสนิค้� ผูู้้บริิโภูค ผูู้้ รัิบซ่ี �อวสัดั๊รีุิไซีเคลิ 
และโริงง�นรีิไซีเคิล ริวบริวมและส่งต่อบริริจำุภูณัฑ์์กัลบัเข้่�สู่กัริะบวนกั�ริ
แปริรูิป ภู�ยใต้แนวคิดั๊ “บริริจำภุูณัฑ์์เป็นวตัถึดุั๊ิบ” ซีึ�งสอดั๊รัิบกับั SD Goals 
เป�้หม�ยที� 12 กั�ริผู้ลติและกั�ริบริิโภูคอย�่งยั�งย่นข่ององค์กั�ริสหปริะช�ช�ต ิ 
ที�ว�งไว้   
 
TIPMSE ดำำ�เนิินิง�นิ 3 แนิวท�ง คืือ
	 •		Education สร้ิ�งคว�มรู้ิ คว�มเข้่�ใจำ และทำ�ให้ทกุัภู�คสว่นเข้่�ใจำถึึง 
  กั�ริจำดัั๊กั�ริบริริจำภุูณัฑ์์อย�่งถึกูัต้อง ด้ั๊วยเคร่ิ�องม่อที�เหม�ะสม  
  อ�ทิ ส่�อคว�มรู้ิและกิัจำกัริริมให้คว�มรู้ิ 
	 •	Promotion สง่เสริิมและสร้ิ�งกัลไกัให้เกิัดั๊กั�ริคดัั๊แยกั 
  จำัดั๊กั�ริ และนำ�บริริจำุภูัณฑ์์ใช้แล้วเข้่�สู่วงจำริรีิไซีเคิล  
  ด้ั๊วยกิัจำกัริริมกั�ริคดัั๊แยกัและจำดัั๊ทำ�โคริงกั�ริ 
	 •	Connection เป็นหนว่ยง�นกัล�งในฐ�นะตวัแทนภู�ค 
  อตุส�หกัริริมในกั�ริปริะส�นคว�มร่ิวมม่อกับัหน่วยง�น 
  ที�เกีั�ยวข้่องให้กั�ริจำดัั๊กั�ริบริริจำภุูณัฑ์์เกิัดั๊คว�มยั�งย่น

ก�รจััดำก�รขยะมููลฝอยในิสำำ�นัิกง�นิ สำ.อ.ท.
นอกัจำ�กัภู�ริกิัจำที�  TIPMSE ได้ั๊ดั๊ำ�เนินกั�ริกัับหน่วยง�นภู�ยนอกัทั �ง 
ภู�ครัิฐและเอกัชน TIPMSE ได้ั๊สร้ิ�งกั�ริมีส่วนร่ิวมกัับพนักัง�น 
ภู�ยในองค์กัริให้เกิัดั๊กั�ริจำัดั๊กั�ริข่ยะและบริริจำุภูัณฑ์์ใช้แล้วตั �งแต่ต้นท�ง 
โดั๊ยสำ�นกััง�นมีกั�ริจำดัั๊กั�ริข่ยะทั �ง 4 ปริะเภูท ได้ั๊แก่ั
 • ข่ยะอินทรีิย์ โดั๊ยแยกัเฉพ�ะเศษัอ�ห�ริไปเป็นส�ริบำ�รุิงดั๊นิ 
  (เคร่ิ�องกัำ�จำดัั๊เศษัอ�ห�ริเป็นปุ� ย)
 • วสัดั๊รีุิไซีเคลิ ริวบริวมและจำำ�หน�่ยเป็นริ�ยได้ั๊สว่นกัล�ง
 • ข่ยะทั�วไปและข่ยะอนัตริ�ย ริวบริวมสง่ให้สำ�นกััง�นเข่ตกัำ�จำดัั๊
  อย�่งถึกูัต้องตอ่ไป

ทั �งนี � ได้ั๊มีกั�ริจำดัั๊ทำ�ส่�อริณริงค์ปริะช�สมัพนัธ์ุและกั�ริสง่เสริิมกั�ริดั๊ำ�เนินง�น  
ด้ั๊วยหลกัักั�ริ 3R (Reduce Reuse และ Recycle) อ�ทิจำดุั๊บริิกั�ริย่ม-ค่นถึงุผู้้� 
กั�ริใช้แก้ัวนำ ��และกัล่องข้่�วส่วนตวัโดั๊ยกั�ริเผู้ยแพร่ิผู้่�นช่องท�งออนไลน์ 
ริวมถึงึมีบริิกั�ริสนิค้� TIPMSE Connect ให้บริิกั�ริสนิค้�สนบัสนนุกั�ริปริะยกุัต์ 
ใช้ 3R ในชีวติปริะจำำ�วนั อ�ทิ ถึงุผู้้�หลอดั๊สเตนเลส กัลอ่งข้่�ว และช้อนสว่นตวั 
เป็นต้น

Contact : 

• ตััวอย่่างส่ื่�อรณรงค์์ประชาสัื่มพัันธ์์

• ถัังรองรับขย่ะแย่กประเภท

• ตััวอย่่างสิื่นค้์า TIPMSE Connect

• จุุดบริการย่่ม-ค่์นถุังผ้้า

โทร =  023451289
อีเมล = tipmse.channel@gmail.com
Facebook = สื่ถัาบันการจัุดการบรรจุุภัณฑ์์และรีไซเคิ์ลเพ่ั�อสิื่�งแวดล้อม

สถาบัันการจััดการบัรรจุัภััณฑ์์
และรีไซเคิิลเพ่ื่�อสิ�งแวดล้อม

แนิะนิำ�สำถ�บัันิภ�ยใต้้สำภ�อุต้สำ�หกรรมูแห่งประเทศไทย
ท่�ร่วมูจััดำแสำดำงภ�ยในิง�นิฯ

TIPMSE
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สถึ�บนัเทคโนโลยีส�ริสนเทศและกั�ริส่�อส�ริเพ่�ออตุส�หกัริริม Institute 

of Information and Communication Technology for Industries 

(ICTI) เป็นสถึ�บนัที�มุ่งส่งเสริิมและสนบัสนนุให้ผูู้้ปริะกัอบกั�ริภู�ค 

อุตส�หกัริริมส�ม�ริถึพฒัน�และยกัริะดั๊บัธุุริกิัจำด้ั๊วยเทคโนโลยีและ 

นวตักัริริม “ ICT ” 

 • ส่งเสริิมกั�ริพัฒน�เทคโนโลยีส�ริสนเทศและกั�ริส่�อส�ริที� 

  เกีั�ยวข้่องกับัภู�คอตุส�หกัริริม

 • ส่งเสริิมม�ตริฐ�นและแนวท�งด้ั๊�นยุทธุศ�สตร์ิกั�ริพัฒน� 

  เทคโนโลยีและกั�ริส่�อส�ริภู�คอตุส�หกัริริม

 • ส่งเสริิมกั�ริพฒัน�องค์คว�มรู้ิด้ั๊�นเทคโนโลยีส�ริสนเทศและ 

  กั�ริส่�อส�ริไปสูภู่�คอตุส�หกัริริม

 • สนบัสนนุกั�ริวิจำยัและพฒัน�ขี่ดั๊คว�มส�ม�ริถึในด้ั๊�นเทคโนโลยี 

  ส�ริสนเทศและกั�ริส่�อส�ริสูท่กุัภู�คสว่น

ในปีที�ผู้่�นม�ท�งสถึ�บัน ICTI ได้ั๊ดั๊ำ�เนินกิัจำกัริริมในด้ั๊�นต่�งๆ  

เพ่�อส่งเสริิมและสนับสนุนให้ผูู้้ ปริะกัอบกั�ริภู�คอุตส�หกัริริม 

ยกัริะดั๊บักั�ริพฒัน�ธุุริกิัจำด้ั๊วยนวตักัริริมและเทคโนโลยีสู่ยคุ Digital 

Transformation อ�ทิเช่น กั�รินำ�เอ�เทคโนโลยีและนวตักัริริมม� 

ใช้ในกั�ริบริิห�ริจำัดั๊กั�ริเพ่�อเพิ�มปริะสิทธิุภู�พ และพฒัน�ปรัิบปรุิง 

เพ่�ออุตส�หกัริริม พร้ิอมสุดั๊ยอดั๊ Solution ที�จำะช่วยบริิห�ริจำัดั๊กั�ริ 

อตุส�หกัริริมอย�่งมีปริะสทิธิุภู�พ, กั�ริวิเคริ�ะห์ข่องดีั๊และข่องเสียใน

ภู�คอตุส�หกัริริมด้ั๊วยนวตักัริริม Camera Detection, กั�ริทำ� Digital 

Transformation ด้ั๊วยนวตักัริริม AR (Augmented Reality) และ  

กั�ริเช่�อมโยงปริะสิทธิุภู�พท�งกั�ริผู้ลิตด้ั๊วย Automation & Robot  

ในภู�คอตุส�หกัริริม 

หัวข้อไฮไลท์ ในิง�นิเปิดำตั้ว OPH คืือ 
 • กั�ริเช่�อมโยงปริะสิทธิุภู�พ Automation & Robot ในภู�ค 

  อตุส�หกัริริม

 • Digital Transformation ด้ั๊วย AR (นวตักัริริม AR TILE with  

  Custom Tile via ERP Cloud)

 • กั�ริวิเคริ�ะห์ข่องดีั๊และข่องเสยีในภู�คอตุส�หกัริริมด้ั๊วย Camera  

  Detection 

สำถ�บัันิเทคืโนิโลย่สำ�รสำนิเทศและก�รสืำ�อสำ�รเพืื่�อ
อุต้สำ�หกรรมู Institute of Information and 
Communication Technology for Industries 
(ICTI) 

Contact : 
โทร = 023451072, 023451065, 023451071
อีเมล = icti.connect@gmail.com
Website = http://icti.fti.or.th/th
Facebook = ICTI สื่ถัาบันเทค์โนโลย่ีและการสื่่�อสื่ารเพั่�ออุตัสื่าหกรรม
Official Line = @ICTIclub
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สถึ�บันนำ ��และสิ�งแวดั๊ล้อมเพ่�อคว�มยั�งย่น (Water and  

Environment Institute for Sustainability : WEIS) ก่ัอตั �งข่ึ �น

ในปี พ.ศ. 2561 โดั๊ยเกิัดั๊จำ�กักั�ริริวมตวัข่องสถึ�บนันำ ��เพ่�อ

คว�มยั�งย่น และสถึ�บนัสิ�งแวดั๊ล้อมอตุส�หกัริริม ภู�ยใต้กั�ริ

กัำ�กับัดั๊แูลข่องสภู�อตุส�หกัริริมแหง่ปริะเทศไทย  

เม่�อวันที�  27-28 มกัริ�คม 2563 สภู�อุตส�หกัริริม 

แห่งปริะเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ั๊จำดัั๊พิธีุเปิดั๊สำ�นกััง�นใหม่ข่อง

สภู�อตุส�หกัริริมแหง่ปริะเทศไทยอย�่งเป็นท�งกั�ริ ภู�ยใต้ 

แนวคิดั๊ “Smart Office & Smart Service”  โดั๊ยสถึ�บนั 

นำ ��และสิ�งแวดั๊ล้อมเพ่�อคว�มยั�งย่น ได้ั๊ร่ิวมจำัดั๊นิทริริศกั�ริ

ภู�ยในง�นและนำ�เสนอผู้ลกั�ริดั๊ำ�เนินง�นด้ั๊�นนำ ��และ 

สิ�งแวดั๊ล้อม ได้ั๊แก่ั กั�ริเป็นหนว่ยง�นรัิบริอง Eco Factory และ 

Water Footprint, กั�ริสง่เสริิม Eco Products, Green Industry, 

CSR, Eco Industrial Estate และ Eco Industrial Town 

สำถ�บัันินิำ��และสิำ�งแวดำล้อมูเพืื่�อคืว�มูยั�งยืนิ 
(Water and Environment Institute for 
Sustainability : WEIS)

อีกัทั �งเป็นหน่วยง�นจำัดั๊หลกััสูตริอบริมด้ั๊�นกั�ริจำัดั๊กั�รินำ �� 

และสิ�งแวดั๊ล้อมข่องภู�คอตุส�หกัริริม และกิัจำกัริริมศึกัษั�

ดัู๊ง�นทั �งในปริะเทศและต่�งปริะเทศ โดั๊ยภู�ยในง�นมี 

คณะกัริริมกั�ริ ส.อ.ท. คณะกัริริมกั�ริสถึ�บนัฯ สม�ชิกั ส.อ.ท. 

ผูู้้ปริะกัอบกั�ริ อ�จำ�ริย์และนกััศกึัษั�มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยี

ริ�ชมงคลกัรุิงเทพทั �งช�วไทยและช�วต่�งช�ติ เข้่�เยี�ยมชม

นิทริริศกั�ริข่องท�งสถึ�บนัฯ  

Contact : 
โทร = 023451261-4
Website = https://weis.fti.or.th/
Facebook = Water and Environment Institute for Sustainability
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สถึ�บันพลังง�นเพ่�ออุตส�หกัริริม เป็นสถึ�บันที�มีหน้�ที�ในกั�ริ 

ส่งเสริิม สนบัสนนุ และให้บริิกั�ริแก่ัภู�คอตุส�หกัริริม ในด้ั๊�นกั�ริ

บริิห�ริจำดัั๊กั�ริพลงัง�น และกั�ริอนรัุิกัษ์ัพลงัง�นอย�่งมีปริะสทิธิุภู�พ 

ด้ั๊วยกั�ริสง่เสริิมและสนบัสนนุกั�ริถ่ึ�ยทอดั๊เทคโนโลยีด้ั๊�นพลงัง�น

ให้แก่ัผูู้้ปริะกัอบกั�ริ ริวมถึึงเป็นแหลง่ข้่อมลูคว�มรู้ิด้ั๊�นกั�ริอนรัุิกัษ์ั

พลงัง�นเผู้ยแพร่ิให้กับัผูู้้ปริะกัอบกั�รินำ�ไปปริะยกุัต์ใช้ เพ่�อลดั๊ต้นทนุ 

และเพิ�มคว�มส�ม�ริถึกั�ริแข่่งข่นัท�งธุุริกิัจำข่องภู�คอตุส�หกัริริม

ให้ก้ั�วหน้�อย�่งยั�งย่น โดั๊ยสถึ�บนัพลงัง�นฯ มีกิัจำกัริริมและบริิกั�ริ

ต�่ง ๆ  ดั๊งันี � หลกััสตูริพลงัง�นสำ�หรัิบผูู้้บริิห�ริ (EXECUTIVE ENERGY 

PROGRAM, EEP) โคริงกั�ริส่งเสริิมกั�ริอนุรัิกัษ์ัพลงัง�นสำ�หรัิบ

ผูู้้ ปริะกัอบกั�ริ (ENERGY PROJECT) จำัดั๊กิัจำกัริริมอบริมและ

เยี�ยมชม (Training and site visit)

ปัจำจำุบันเทคโนโลยีเข้่�ม�มีบทบ�ทช่วยส่งเสริิมปริะสิทธิุภู�พ

กั�ริดั๊ำ�เนินง�นม�กัข่ึ �นในทุกัๆ ด้ั๊�น ริวมถึึงด้ั๊�นพลงัง�น สถึ�บนั

พลงัง�นฯ จำงึเริิ�มนำ�เทคโนโลยีเข้่�ม�ปริะยกุัต์ใช้กับับริิกั�ริต�่ง ๆ  เพ่�อ

ให้บริิกั�ริแก่ัสม�ชิกัสภู�อตุส�หกัริริมแหง่ปริะเทศไทย

ก�รฝกอบัรมูให้คืว�มูรู้ด้ำ�นิก�รอนุิรักษ์
พื่ลังง�นิด้ำวย Immersive Technology
กั�รินำ�เทคโนโลยี Immersive ม�ใช้ในกั�ริฝึีกัอบริมกั�ริอนุรัิกัษ์ั

พลังง�นในภู�คอุตส�หกัริริมผู้่�นส่�อกั�ริเรีิยนรู้ิ Augmented 

Reality (AR) ที�เป็นคูม่่ออนรัุิกัษ์ัพลงัง�นที�ส�ม�ริถึแสดั๊งภู�พ 3 มิต ิ

สำถ�บัันิพื่ลังง�นิเพืื่�ออุต้สำ�หกรรมู
THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENERGY
สำถ�บัันิพื่ลังง�นิเพืื่�ออุต้สำ�หกรรมู

เพ่�อให้ง่�ยต่อกั�ริเรีิยนรู้ิและทำ�คว�มเข้่�ใจำพร้ิอมพัฒน�คว�ม

ส�ม�ริถึด้ั๊�นกั�ริอนุรัิกัษ์ัพลังง�น ด้ั๊วยกั�ริอบริมเชิงปฏิิบัติกั�ริ 

ด้ั๊วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ที�เป็นกั�ริสำ�ริวจำโริงง�น

เสม่อนจำริิงที�สร้ิ�งข่ึ �น เพ่�อทดั๊สอบและเรีิยนรู้ิปริะกัอบกับักั�ริสงัเกัต

สิ�งผิู้ดั๊ปกัติต่�งๆ ด้ั๊�นพลังง�นที�เกิัดั๊ข่ึ �นในโริงง�น พร้ิอมได้ั๊รัิบ

คำ�แนะนำ�แนวท�งกั�ริแก้ัไข่จำ�กัผูู้้ เชี�ยวช�ญ

ก�รติ้ดำต้�มู วินิิจัฉัย และให้คืำ�แนิะนิำ�เพืื่�อ
ปรับัปรุงประสิำทธิภ�พื่ก�รใช้ิพื่ลังง�นิ
ด้ำวยเทคืโนิโลย่ดิำจิัทัล (IoT)
กั � ริ นำ � เ ท ค โ น โ ล ยี ดั๊ิ จิำ ทัล  ห ร่ิ อ 

Internet of Things (IoT) ม�ใช้เพ่�อ

เ ก็ั บ ริ ว บ ริ ว ม ข้่ อ มูล ข่ อ ง ตัว แ ป ริ

สำ�คัญที�มีผู้ลต่อปริะสิทธิุภู�พกั�ริ

ใช้พลังง�นในแต่ละริะบบ เพ่�อนำ�

ไปวิเคริ�ะห์เปรีิยบเทียบกัับเกัณฑ์์

ม�ตริฐ�นและแสดั๊งผู้ลให้ผูู้้ปริะกัอบ

กั�ริรัิบทริ�บถึึงแนวโน้มข่องข้่อมูล

พ ร้ิ อ ม แ จ้ำ ง เ ต่ อ น ค ว � ม ผิู้ ดั๊ ป กั ติ

และแนวท�งกั�ริแก้ัไข่เบ่ �องต้นให้

ผูู้้ ปริะกัอบกั�ริได้ั๊รัิบทริ�บ หร่ิอสอบถึ�มข้่อมูลเพิ�มเติมจำ�กั

ผูู้้ เชี�ยวช�ญได้ั๊ (โดั๊ยบริิกั�รินี �ยงัอยู่ริะหว่�งกั�ริพฒัน� และค�ดั๊ว่�

จำะเปิดั๊ให้บริิกั�ริได้ั๊ภู�ยในปี 2564)  

Contact : 
โทร = 023451245-56
อีเมล = adminiie@fti.or.th
Website = www.iie.fti.or.th
Facebook = สื่ถัาบันพัลังงานเพั่�ออุตัสื่าหกรรม สื่พั.
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สถึ�บันริหัสส�กัล หร่ิอ GS1 Thailand เป็นหน่วยง�นในสังกััดั๊ 

สภู�อุตส�หกัริริมแห่งปริะเทศไทย ทำ�หน้�ที�เป็นน�ยทะเบียน 

ออกัเลข่หม�ยบ�ร์ิโค้ดั๊ต�มริะบบม�ตริฐ�นส�กัล GS1 อย่�งเป็น

ท�งกั�ริเพียงแห่งเดีั๊ยวในปริะเทศไทย และได้ั๊เปิดั๊ให้บริิกั�ริแก่ั 

ผูู้้ปริะกัอบกั�ริไทยม�ย�วน�นกัว�่ 32 ปี โดั๊ยริะบบบ�ร์ิโค้ดั๊ม�ตริฐ�น

ส�กัลนี � ผูู้้ปริะกัอบกั�ริส�ม�ริถึใช้ติดั๊สินค้�และส่งข่�ยได้ั๊ทั�วโลกั

ม�กักัว�่ 150 ปริะเทศ ซีึ�งปัจำจำบุนัมีผูู้้ปริะกัอบกั�ริไทยที�เป็นสม�ชิกั

บ�ร์ิโค้ดั๊แล้วกัว�่ 18,000 ริ�ย

นอกัจำ�กักั�ริให้บริิกั�ริออกัเลข่หม�ยบ�ร์ิโค้ดั๊แล้ว ท�งสถึ�บันฯ  

ยงัมีบริิกั�ริต�่งๆ ที�เป็นปริะโยชน์ให้แก่ัผูู้้ปริะกัอบกั�ริในปริะเทศไทย

ที�เป็นสม�ชิกับ�ร์ิโค้ดั๊และผูู้้บริิโภูคด้ั๊วย บริิกั�ริแริกั ได้ั๊แก่ั ฐ�นข้่อมลู  

GS1 Thailand Member Portal ซีึ�งเปิดั๊ให้สม�ชิกับ�ร์ิโค้ดั๊ใช้บริิกั�ริฟรีิ 

ส�ม�ริถึบริิห�ริจำดัั๊กั�ริข้่อมลูสนิค้�และเลข่หม�ยบ�ร์ิโค้ดั๊ได้ั๊

นอกัจำ�กันี �ยงัมีบริิกั�ริแอพพลิเิคชัั�น	GS1	SmartBar ที�ใช้ตริวจำสอบ 

ข้่อมูลทั�วไปข่องสินค้�ไทยผู้่�นกั�ริสแกันบ�ร์ิโค้ดั๊ทั �งแบบ 1 มิต ิ 

และ 2 มิติ ที�อยู่บนตวัสินค้� เพ่�อเพิ�มคว�มเช่�อมั�นตอ่สินค้�ไทยให้ 

ผูู้้บริิโภูคทั�วโลกั

สำ�หรัิบโคริงกั�ริตริวจำสอบย้อนกัลบัผู้ลิตภูณัฑ์์กัญัช�ท�งกั�ริแพทย์ 

ได้ั๊ร่ิวมม่อกับั อย. สง่เสริิมให้ผูู้้ ป่วยและเจ้ำ�หน้�ที�ใช้แอพฯ SmartBar 

สแกันบ�ร์ิโค้ดั๊ GS1 DataMatrix บนบริริจำภุูณัฑ์์กัญัช�ฯ เพ่�อตริวจำสอบ 

ข้่อมูลทั�วไปริวมถึึงข้่อมูลกั�ริแจ้ำง อย. และยังส�ม�ริถึแจ้ำงเต่อน 

ริหสัซีีเรีิยลที�ไมถ่ึกูักัฎหม�ยได้ั๊เบ่ �องต้น โดั๊ยจำะข่ึ �นข้่อคว�มแจ้ำงเต่อน 

เป็นตวัอกััษัริสีแดั๊ง  

สำถ�บัันิรหัสำสำ�กล GS1 Thailand

Contact : 
โทร = 023451200
อีเมล = info@gs1thailand.org
Website = www.gs1th.org
Facebook = GS1 Thailand
Official Line = @gs1thailand
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วิสัำยทัศน์ิ :
ผู้ลกััดั๊นักั�ริพฒัน�อตุส�หกัริริมแหง่อน�คต ด้ั๊วยกั�ริใช้ วทน. ม�ข่บัเคล่�อน
โดั๊ยมี SMEs เป็นศนูย์กัล�ง 

พัื่นิธกิจั : 
 1. ผู้ลกััดั๊นัทิศท�งกั�ริพฒัน�อตุส�หกัริริมแหง่อน�คต พร้ิอมเสนอแนะ  
  แนวท�งในกั�ริกัำ�หนดั๊นโยบ�ยด้ั๊�น วทน. ข่องภู�ครัิฐ
 2. สร้ิ�ง Technology & Innovation Platform และ Ecosystem เพ่�อ 
  ผู้ลกััดั๊นันวตักัริริมสูเ่ชิงพ�ณิชย์
 3. พฒัน�ศกััยภู�พบคุล�กัริ เพิ�มกั�ริเข้่�ถึึงแหล่งเทคโนโลยีนวตักัริริม  
  และเงินทนุข่อง SMEs และ Start up

IRDI Core Services :
Matching	Service
 •	ผู้้�เช่ั�ยวชัาญ	(System	Integrator)	:	บริิกั�ริจำบัคูผูู่้้เชี�ยวช�ญเฉพ�ะด้ั๊�นเพ่�อ
ให้คำ�ปรึิกัษั� ออกัแบบ แก้ัไข่ ต�มโจำทย์คว�มต้องกั�ริข่องภู�คอตุส�หกัริริม
 •	นักวจิัยั	 (Researcher)	 : บริิกั�ริจำบัคูน่กััวิจำยัที�มีคว�มเชี�ยวช�ญด้ั๊�น
ต�่งๆ เพ่�อพฒัน�ด้ั๊�นวทิย�ศ�สตร์ิ เทคโนโลยีและนวตักัริริม ริวมถึงึสง่เสริิม 
ปรัิบปรุิง วิจำยั พฒัน�และตอ่ยอดั๊ผู้ลติภูณัฑ์์ข่องภู�คอตุส�หกัริริม
 •	ทุุนสนับสนุน	 : บริิกั�ริให้คำ�ปรึิกัษั�และแนะนำ�ทนุสนบัสนนุทั �งจำ�กั
ภู�ครัิฐและภู�คเอกัชนที�มีคว�มเหม�ะสมกัับลกััษัณะคว�มต้องกั�ริข่อง 
ผูู้้ปริะกัอบกั�ริ 

Training	&	Site	visit	
 •	หลัิกส้ตรือบรืม	 สัมมนา	 : บริิกั�ริพฒัน�หลกััสตูริอบริมเชิงปฏิิบตัิ  
กั�ริต�มคว�มต้องกั�ริข่องภู�คอตุส�หกัริริม  เพ่�อเพิ�มองค์คว�มรู้ิและพฒัน�
ศกััยภู�พบคุล�กัริในภู�คอตุส�หกัริริม ให้มีคว�มเข้่มแข่็งและเพิ�มขี่ดั๊คว�ม
ส�ม�ริถึท�งกั�ริแข่่งข่นัได้ั๊ ตลอดั๊จำนมีกั�ริแลกัเปลี�ยนปริะสบกั�ริณ์และ
สร้ิ�งเคร่ิอข่�่ยริะหว�่งองค์กัริ ทั �งในรูิปแบบ online, offline, in house

สำถ�บัันิวิจััยพัื่ฒนิ�และนิวัต้กรรมูเพืื่�ออุต้สำ�หกรรมู 
(สำวนิ.) สำภ�อุต้สำ�หกรรมูแห่งประเทศไทย

	 •	ศึึกษาดู้งาน	 : สนบัสนนุผูู้้ปริะกัอบกั�ริให้มีกั�ริเรีิยนรู้ิจำ�กัองค์กัริที�
ปริะสบคว�มสำ�เร็ิจำ เป็นผูู้้นำ�ท�งด้ั๊�นกั�ริวจิำยัพฒัน� กั�รินำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ
ม�ปริะยกุัต์ใช้ กั�ริบริิห�ริจำดัั๊กั�ริที�สอดั๊คล้องกับักั�ริเปลี�ยนแปลงข่องโลกั
ผู้�่นกิัจำกัริริมศกึัษั�ดั๊งู�นทั �งในปริะเทศและต�่งปริะเทศ เพ่�อเพิ�มองค์คว�มรู้ิ
ไอเดีั๊ย ให้บคุล�กัริตลอดั๊จำนมีกั�ริแลกัเปลี�ยนปริะสบกั�ริณ์และสร้ิ�งเคร่ิอข่�่ย 
ริะหว�่งองค์กัริ นำ�ไปสูก่ั�ริพฒัน�ตอ่ยอดั๊ปริะยกุัต์ใช้ภู�ยในองค์กัริได้ั๊

บริืการืดู�านทุรัืพย์สินทุางปััญญาภายใต�แบรืนด์ู	“LEAP” บนคว�ม 
ร่ิวมม่อ ริะหว่�งสถึ�บันวิจำัยฯ สภู�อุตส�หกัริริมแห่งปริะเทศไทย และ  
บริิษััท อินเทลเลค็ชวล ดีั๊ไซีน์ กัรุ๊ิป จำำ�กัดัั๊ 
 •	IP	 Matching	 : บริิกั�ริจำบัคู่ริะหว่�งผูู้้ผู้ลิตเทคโนโลยีที�พร้ิอมในกั�ริ 
ถ่ึ�ยทอดั๊สูเ่ชิงพ�ณิชย์ กับัผูู้้ที�กัำ�ลงัค้นห�เทคโนโลยีเพ่�อนำ�ไปตอ่ยอดั๊ท�งธุรุิกิัจำ
 •	IP	 Coaching	 : บริิกั�ริให้คำ�ปรึิกัษั�ด้ั๊�นทรัิพย์สินท�งปัญญ�แบบ  
Exclusive
 •	IP	Tech.	Search	: บริิกั�ริสบ่ค้นและวเิคริ�ะห์เทคโนโลยีทั �งในปริะเทศ
และต�่งปริะเทศจำ�กัฐ�นข้่อมลู Big Data ที�บริิษััทชั �นนำ�ทั�วโลกัเล่อกัใช้
 •	IP	Training	: หลกััสตูริอบริมต�่งๆ  ด้ั๊�นทรัิพย์สนิท�งปัญญ� เพ่�อสร้ิ�ง
คว�มเข้่�ใจำและถึ�่ยทอดั๊องค์คว�มรู้ิให้ส�ม�ริถึนำ�คว�มรู้ิด้ั๊�นทรัิพย์สนิท�ง
ปัญญ�ไปสร้ิ�งมลูค�่เพิ�มให้กับัองค์กัริได้ั๊

โครืงการืความร่ืวมมือภาครัืฐ	 : ท�งสถึ�บนัวิจำยัฯ เป็นตวักัล�งใน 
กั�ริสะท้อนคว�มต้องกั�ริข่องภู�คอุตส�หกัริริม ไปยังภู�ครัิฐเพ่�อเป็น 
ส่วนหนึ�งในกั�ริกัำ�หนดั๊นโยบ�ยด้ั๊�นกั�ริยกัริะดั๊ับภู�คอุตส�หกัริริมให้ 
เข้่มแข็่ง โดั๊ยกั�ริจำัดั๊กิัจำกัริริมที�สอดั๊คล้องกัับคว�มต้องกั�ริข่องภู�ค 
อุตส�หกัริริมบนคว�มร่ิวมม่อข่องสถึ�บันวิจำัยฯ และหน่วยง�นภู�ครัิฐ  
พร้ิอมผู้ลกััดั๊นัให้ผูู้้ปริะกัอบกั�ริเข้่�ร่ิวมหร่ิอใช้ปริะโยชน์จำ�กัโคริงกั�ริรัิฐ 
ที�สง่เสริิมกั�ริเตบิโตท�งธุรุิกิัจำ  
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วิสัำยทัศน์ิ : 
เป็นศนูย์กัล�งในกั�ริพฒัน� ปริะส�นง�น ส่งเสริิม สนบัสนนุ และ

เช่�อมโยงเคร่ิอข่่�ยผูู้้ปริะกัอบกั�ริวิส�หกิัจำข่น�ดั๊กัล�งและข่น�ดั๊ย่อม 

ภู�คกั�ริผู้ลติ เพ่�อเพิ�มศกััยภู�พและขี่ดั๊คว�มส�ม�ริถึท�งกั�ริแข่ง่ข่นั

อย�่งยั�งย่น

ยุทธศ�สำต้ร์สำถ�บัันิ SMI ปี 2561 – 2563  
ในิ 4 เรื�องสำำ�คัืญ คืือ
 •	 IDE	:	Innovation	Driven	Entrepreneur สร้ิ�งผูู้้ปริะกัอบกั�ริที� 

  ใช้นวตักัริริมเป็นตวัข่บัเคล่�อนธุรุิกิัจำ

 •	 New	Marketing	Platform นำ� SMEs สูต่ล�ดั๊โลกัด้ั๊วย Platform  

  กั�ริตล�ดั๊รูิปแบบใหม่

 •	 Efficiency	เพิ�มปริะสทิธิุภู�พในกั�ริดั๊ำ�เนินธุรุิกิัจำด้ั๊วย Technology  

  Transformation & New Business Model

 •	 Technology	Financing	Model	กั�ริสง่เสริิม SMEs สูก่ั�ริริะดั๊มทนุ 

  รูิปแบบใหม ่(New Financial Platform)

บัริก�รสำำ�หรับัสำมู�ชิิกและผูู้้ประกอบัก�ร SMEs
 1.	IDE	:	Innovation	Driven	Entrepreneur

  1.1 บริิกั�ริปริะเมินนวตักัริริมในองค์กัริสำ�หรัิบผูู้้ปริะกัอบกั�ริ  

   SMEs (Innovation Organization Program) ใน 8 มิติค่อ  

   1. มิตด้ิั๊�นยทุธุศ�สตร์ินวตักัริริม 2. มิตด้ิั๊�นกั�ริมุง่เน้นธุรุิกิัจำ  

   3. มิติด้ั๊�นกัริะบวนกั�ริ 4. มิติด้ั๊�นผู้ลิตผู้ล 5. มิติด้ั๊�น 

   บุคล�กัริ 6. มิติด้ั๊�นองค์คว�มรู้ิ 7. มิติด้ั๊�นวัฒนธุริริม  

   8. มิติด้ั๊�นทรัิพย�กัริ

  1.2 กั�ริส่งเสริิมด้ั๊�นนวัตกัริริมเทคโนโลยีสะอ�ดั๊ (Clean  

   Technology) ในกั�ริจำัดั๊กิัจำกัริริมต่�งๆ เพ่�อส่งเสริิมให้ 

   กัลุม่ Start up / SME พฒัน�นวตักัริริมเทคโนโลยีสะอ�ดั๊ 

    และสง่เสริิมผูู้้ปริะกัอบกั�ริทั�วไปให้นำ�นวตักัริริมเทคโนโลยี 

   สะอ�ดั๊ม�ปรัิบใช้ในองค์กัริเพ่�อปรัิบไปสู ่Green Business

 2.	New	Marketing	Platform

  2.1  กั�ริสง่เสริิมกั�ริตล�ดั๊ในปริะเทศ ผู้�่นกิัจำกัริริม Big Brother,  

   กิัจำกัริริม Business Matching

สำถ�บัันิวิสำ�หกิจัขนิ�ดำกล�งและขนิ�ดำย่อมูอตุ้สำ�หกรรมู
ก�รผู้ลิต้ (SMI) SMALL AND MEDIUM INDUSTRIAL 
INSTITUTE : SMI)

Contact : 
โทร = 023451188
อีเมล = smi@fti.or.th
Website = www.smi.or.th
Facebook = SMI : Small & Medium Industrial Institute

  2.2  สง่เสริิมองค์คว�มรู้ิต�่งๆ เพ่�อตอบโจำทย์ Digital Marketing  

   อ�ทิ กั�ริสร้ิ�งส่�อออนไลน์ต่�งๆ กั�ริสร้ิ�งคลิปวิดีั๊โอด้ั๊วย 

   ตนเอง กั�ริสร้ิ�ง Centent Marketing เทคนิคกั�ริ PR  

   กั�ริตั �งริ�ค�ข่�ย

  2.3  กั�ริส่งเสริิมกั�ริตล�ดั๊ต่�งปริะเทศ ผู้่�นโคริงกั�ริ SME  

   Proactive เพ่�อสนบัสนนุค�่ใช้จำ่�ยผูู้้ปริะกัอบกั�ริร่ิวมง�น 

   แสดั๊งสนิค้�ในต�่งปริะเทศ

  2.4  กั�ริพฒัน�คว�มรู้ิเบ่ �องต้นเกีั�ยวกับักั�ริสง่ออกัสำ�หรัิบ SME  

   ผู้�่นหลกััสตูริ SME Shift up to Global

  2.5  กั�ริจำดัั๊ง�น Thailand Sport Expo 2020

 3.	เพิ�ม	Efficiency	ให�กับ	SMEs

  3.1  พฒัน�เคร่ิอข่�่ยธุรุิกิัจำด้ั๊�น SPORT ECONOMY ให้เข้่มแข็่ง 

   และเพิ�มช่องท�งกั�ริตล�ดั๊ พฒัน�นวตักัริริมบริริจำภุูณัฑ์์  

   พฒัน�ดีั๊ไซีน์ พฒัน�ม�ตริฐ�น และกั�ริเช่�อมโยงเคร่ิอข่�่ย

  3.2  สง่เสริิม SMEs ปรัิบธุุริกิัจำเข้่�สู ่ BCG Economy Model  

   โดั๊ยกั�ริให้คำ�ปรึิกัษั�ในด้ั๊�นกั�ริใช้ข่องเสยีให้เป็นปริะโยชน์ 

   Green Product กั�ริใช้พลังง�นอย่�งมีปริะสิทธิุภู�พ  

   กั�ริใช้นำ ��อย�่งมีปริะสทิธิุภู�พ และอ�ค�ริสีเขี่ยว (Green  

   Building)

	 4.	Technology	Financing	Model

  4.1  บริิกั�ริ Fasttrack ด้ั๊�นกั�ริเงินร่ิวมกับั SME D Bank ให้กับั 

   สม�ชิกั ส.อ.ท.

  4.2  บริิกั�ริตริวจำเคริดั๊ติ SME Credit Score ร่ิวมกับัเคริดั๊ิตบโูริ 

   และ บ.ส.ย. สำ�หรัิบสม�ชิกั ส.อ.ท.
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วิสัำยทัศน์ิ  : 
เป็นผูู้้นำ�ในกั�ริพฒัน�ทรัิพย�กัริมนษุัย์ภู�คอตุส�หกัริริมทกุัด้ั๊�นอย�่งยั�งย่น

พัื่นิธกิจั :
 1.  สง่เสริิมนโยบ�ยกั�ริศกึัษั�ข่องอดุั๊มศกึัษั�และอ�ชีวศกึัษั� เพ่�อเตรีิยม 
  คว�มพร้ิอมกัำ�ลงัคนในด้ั๊�นปริิม�ณและคณุภู�พ ตอบสนองคว�ม 
  ต้องกั�ริข่องภู�คอตุส�หกัริริม
 2. มีส่วนร่ิวมในกั�ริกัำ�หนดั๊ม�ตริฐ�นอ�ชีพร่ิวมกัับหน่วยง�นภู�ครัิฐ  
  เพ่�อพัฒน�และยกัริะดั๊ับทรัิพย�กัริมนุษัย์ภู�คอุตส�หกัริริมอย่�ง 
  เป็นริะบบ
 3. พฒัน�ศกััยภู�พบคุล�กัริภู�คอตุส�หกัริริมด้ั๊�นทกััษัะฝีีม่อ เทคโนโลยี  
  และกั�ริจำัดั๊กั�ริ ให้มีขี่ดั๊คว�มส�ม�ริถึสูงข่ึ �น ส�ม�ริถึแข่่งข่ันได้ั๊ 
  อย�่งยั�งย่น
 4.  สนบัสนนุกั�ริเรีิยนรู้ิท�งเทคโนโลยีให้ทนักับัโลกัสมยัใหม่

ยุทธศ�สำต้ร์ : 
 • สง่เสริิมนโยบ�ยด้ั๊�นกั�ริศกึัษั� โดั๊ยร่ิวมกับัสถึ�บนักั�ริศกึัษั�กัำ�หนดั๊ 
  รูิปแบบกั�ริจำัดั๊กั�ริเรีิยนกั�ริสอน และจำัดั๊ทำ�หลกััสูตริให้สอดั๊คล้อง 
  กับัคว�มต้องกั�ริข่องภู�คอตุส�หกัริริม
 • ร่ิวมกัับองค์กัริต่�งปริะเทศในกั�ริพัฒน�กั�ริศึกัษั�และยกัริะดั๊ับ 
  คณุภู�พข่องบคุล�กัริภู�คอตุส�หกัริริม
 • ร่ิวมกัับองค์กัริต่�งๆ ทั �งภู�ครัิฐและเอกัชนในปริะเทศเพ่�อแสวงห� 
  กั�ริพฒัน�บคุล�กัริ
 • เป็นองค์กัริรัิบริองม�ตริฐ�นอ�ชีพในส�ข่�ต่�งๆ ที�เกีั�ยวข้่องกัับ 
  สภู�อตุส�หกัริริมแหง่ปริะเทศไทย
 • จำัดั๊ทำ�หลักัสูตริเฉพ�ะท�งและฝึีกัอบริมเพ่�อพัฒน�บุคล�กัริภู�ค 
  อตุส�หกัริริม
 • ทำ�กั�ริทดั๊สอบและวัดั๊ผู้ลกั�ริยกัริะดั๊ับคว�มส�ม�ริถึข่องบุคล�กัริ 
  ภู�คอตุส�หกัริริม 

แนิวท�งก�รดำำ�เนิินิง�นิ :
สถึ�บนัฯ มีแนวท�งกั�ริดั๊ำ�เนินกั�ริหลกััๆ  3 ด้ั๊�น ได้ั๊แก่ั 1) ด้ั๊�นกั�ริพฒัน�
อตุส�หกัริริมและเทคโนโลยี โดั๊ยจำดัั๊ทำ�ม�ตริฐ�นอ�ชีพและคณุวฒิุวิช�ชีพ  
ในส�ข่�ที�เกีั�ยวข้่องกัับกั�ริพัฒน�อุตส�หกัริริมเข้่�สู่ริะบบอตัโนมัติ และ

สำถ�บัันิเสำริมูสำร้�งข่ดำคืว�มูสำ�มู�รถมูนุิษย์ 
The Human Capacity Building Institute

เทคโนโลยีสมยัใหม ่และเป็นองค์กัริรัิบริองสมริริถึนะข่องบคุคลต�มม�ตริฐ�น
อ�ชีพ เพ่�อยกัริะดั๊บั พฒัน�บคุล�กัริภู�คอตุส�หกัริริมให้มีขี่ดั๊คว�มส�ม�ริถึ
สงูและได้ั๊ม�ตริฐ�นส�กัล 2)  ด้ั๊�นกั�ริพฒัน�กั�ริศกึัษั� ร่ิวมกัำ�หนดั๊นโยบ�ย
ด้ั๊�นกั�ริศึกัษั� เพ่�อให้ภู�คกั�ริศึกัษั�นำ�ไปว�งแผู้นกั�ริผู้ลิตและพัฒน�
บุคล�กัริให้สอดั๊คล้องกับัคว�มต้องกั�ริข่องภู�คอตุส�หกัริริม ริวมถึึงกั�ริ 
มีส่วนร่ิวมกัับภู�คกั�ริศึกัษั� ในกั�ริจำัดั๊ริะบบ และกัำ�หนดั๊นโยบ�ยด้ั๊�น 
กั�ริศึกัษั�ริะบบทวิภู�คี สหกิัจำศึกัษั�ข่องไทย และกั�ริเรีิยนกั�ริสอนใน 
รูิปแบบ Work Integrated Learning (WIL)  3) ด้ั๊�นกั�ริพฒัน�คว�มร่ิวมม่อ 
กัับองค์กัริต่�งๆ โดั๊ยกั�ริสร้ิ�งเคร่ิอข่่�ยและพัฒน�คว�มร่ิวมม่อกัับ 
องค์กัริต่�งๆ ทั �งในและต่�งปริะเทศ เพ่�อพฒัน�ด้ั๊�นกั�ริศึกัษั�และบุคคล 
ภู�คอุตส�หกัริริมให้มีศักัยภู�พและขี่ดั๊คว�มส�ม�ริถึทัดั๊เทียมน�น�
อ�ริยปริะเทศ 

ปัจำจำบุนั สถึ�บนัฯ เป็นหนว่ยง�นกัล�งข่องสภู�อตุส�หกัริริมฯ ในกั�ริจำดัั๊ตั �ง  
F.T.I. Academy เพ่�อดั๊ำ�เนินกั�ริพัฒน�และยกัริะดั๊ับบุคล�กัริทั �งใน 
ภู�คอตุส�หกัริริมและภู�คกั�ริศึกัษั� โดั๊ยกั�ริจำดัั๊ทำ�หลกััสตูริทั �ง Degree 
และ Non Degree  

โทร = 023451219-30
อีเมล = hcbi.fti2@gmail.com
Website = www.hcbi.org/2016/index.asp
Facebook = สื่ถัาบันเสื่ริมสื่ร้างขีดค์วามสื่ามารถัมนุษย์่ ( HCBI )

Contact : 
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วารสารสถาบันรหัสสากลScoop Hil ight

วิสัำยทัศน์ิ : 
ยกัริะดั๊ับกั�ริพัฒน�กัริะบวนกั�ริผู้ลิต และคุณภู�พสินค้�ท�ง 

กั�ริเกัษัตริ อ�ห�ริ อ�ห�ริแปริรูิป สมนุไพริ ไม้เศริษัฐกิัจำ และพลงัง�น

ทดั๊แทนให้เข้่�ถึึงอุตส�หกัริริมกั�ริเกัษัตริสมัยใหม่ได้ั๊สะดั๊วกัยิ�งข่ึ �น  

ริวมถึึงส่งเสริิม และสร้ิ�งม�ตริฐ�นกั�ริตริวจำสอบ กั�ริรัิบปริะกััน  

และกั�ริรัิบริองในริะดั๊บัส�กัล 

บัทบั�ทและหน้ิ�ท่� :
ส่งเสริิมม�ตริฐ�นกั�ริตริวจำสอบย้อนกัลับ กั�ริรัิบริองสวนป่�  

และผู้ลิตภูณัฑ์์ไม้ด้ั๊วยม�ตริฐ�นปริะเทศซีึ�งเทียบเท่�ม�ตริฐ�นส�กัล  

จำ�กัต้นนำ ��สูป่ล�ยนำ ��เพ่�อสนองภู�คกั�ริผู้ลิต ภู�คกั�ริค้� และกั�ริตล�ดั๊

สร้ิ�งมลูค่�เพิ�มและยกัริะดั๊บัให้กับัเกัษัตริกัริและอตุส�หกัริริมเกัษัตริ  

ด้ั๊วยกั�ริวิจำยัเทคโนโลยีและนวตักัริริมในกั�ริพฒัน�ผู้ลิตภูณัฑ์์เกัษัตริ

เพ่�อตอบสนองคว�มต้องกั�ริข่องตล�ดั๊ ให้คำ�แนะนำ�และเป็นตวัแทน

ข่องผูู้้ปริะกัอบกั�ริในภู�คอตุส�หกัริริมเพ่�อกั�ริเกัษัตริในกั�ริปริะส�น

นโยบ�ยและกั�ริดั๊ำ�เนินง�นริะหว�่งภู�ครัิฐและภู�คเอกัชน

กิจักรรมูและก�รให้บัริก�ร :
 •  กั�ริรัิบริองม�ตริฐ�นสวนป่� ไม้ และผู้ลติภูณัฑ์์จำ�กัไม้ 

  ด้ั๊วยม�ตริฐ�นส�กัล PEFC

 •  ให้คำ�ปรึิกัษั�แนะนำ�กั�ริเกัษัตริสมยัใหม ่ปริะยกุัต์ใช้ 

  Agri -technology และนวตักัริริม

 •  เช่�อมโยงผู้ลผู้ลติภู�คเกัษัตริ สูก่ัลุม่อตุส�หกัริริมกั�ริผู้ลติ

  ในปริะเทศและต�่งปริะเทศ  

สำถ�บัันิอุต้สำ�หกรรมูเพืื่�อก�รเกษต้ร 
The Institute of Agro-Based Industries (IAI) 
และสำำ�นัิกง�นิก�รรับัรองไมู้เศรษฐกิจัไทย

Contact : 
โทร = 023451286
Facebook = IAI : สื่ถัาบันอุตัสื่าหกรรมเพ่ั�อการเกษตัร
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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Thailand Newsletter BIZ BREAKTHROUGH

สามารถสแกนสินค้าทั่วโลกที่มีการใช้งาน
บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

สามารถสแกนหาเจ้าของสินค้าและข้อมูล
ติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล และ
ต�าแหน่งที่ตั้งของบริษัทด้วยระบบ GPS

พร้อมให้บริการใน 
App Store และ Google Play

ครบถ้วนทุกข้อมูลบริษัทที่คุณต้องการรู้

23-iGepir.indd   44 5/12/2562 BE   17:5123-iGepir.indd   23 10/3/2563 BE   09:24



Thailand Newsletter GS1 Healthcare

GS1 Thailand april – june 202024

Article by / บทความโดย  :  Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

วัันที่่� 17 กุุมภาพันัธ์์ 2563 สภาอุตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
โดยสถาบันัรหสัสากล (GS1 Thailand) ร่วมเป็นวิทยากร 
และฟัังสมัมนาในงาน Thailand Healthcare & Health Tech 
Transformation 2020 “Healthcare Logistics & Big Data 
by Mahidol Engineering” จััดโดยกระทรวงสาธารณสขุ 
สำานกังานการวิจัยัแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัมหิดล และสมาคม 
การค้าเพ่ื่�อุสง่เสริมผู้้้ประกอุบัการเทคโนโลยีรายใหม ่ณ อุาคาร 
ศ้นย์การเรียนร้้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มี 
ผู้้้เข้าร่วมงานกวา่ 80 คน และได้รับัเกียรตจิัาก นายแพื่ทย์ณรงค์ 
สายวงศ์ รอุงปลดักระทรวงสาธารณสขุ มาร่วมเป็นสกัขีพื่ยาน 
ในพิื่ธีลงนามบันัทึกข้อุตกลงความร่วมม่อุทางวิชาการด้าน  
Digital Healthcare ระหวา่งกระทรวงสาธารณสขุ มหาวทิยาลยั 
มหิดล และสมาคมการค้าเพ่ื่�อุสง่เสริมผู้้้ประกอุบัการเทคโนโลยี
รายใหม ่ที�ได้จัดัขึ �นภายในงานดงักลา่วด้วย

เน่ �อุหาหลกัภายในงาน กลา่วถงึโครงการวิจัยัเพ่ื่�อุอุอุกแบับั 
และพื่ัฒนาระบับัโลจิัสติกส์โครงสร้างพ่ื่ �นฐานและระบับั 
บัร้ณาการข้อุมล้สารสนเทศและแนวทางการริเริ�ม Big Data
ด้านสาธารณสขุสำาหรับัเศรษฐกิจัดิจิัทลัประเทศไทย เป็น 
โครงการภายใต้การสนบััสนนุขอุงสำานกังานคณะกรรมการ 
วิจัยัแห่งชาติ (วช.) และทีมมหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกับั 

สถาบัันรหััสสากล (GS1 Thailand) ร่วมเป็็นวิทยากรในงาน 
Healthcare & Health Tech Transformation 2020 

“Healthcare Logistics & Big Data by 
Mahidol Engineering”

กระทรวงสาธารณสขุ ซึ่ึ�งความท้าทายในการบัริหารจัดัการ 
ร่วมกนัค่อุ การบั้รณาการข้อุมล้และสารสนเทศให้อุย้่บัน 
โครงสร้างพ่ื่ �นฐาน (Platform) เดียวกนัและเช่�อุมโยงกนัได้ 
ทั �งประเทศ โดยทีมวิจัยัได้เริ�มจัากโครงการวิจัยัเพ่ื่�อุพื่ฒันา 
ระบับับัริหารจัดัการคลงัยาและเวชภณัฑ์์ทั �งซึ่พัื่พื่ลายเชน 
และยังแบั่งเป็นโครงการย่อุยอีุกหลายโครงการเพ่ื่�อุให้ 
ตอุบัโจัทย์การพื่ฒันาระบับัโครงสร้างพ่ื่ �นฐานสารสนเทศ
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สขุภาพื่ทั �งระบับั ซึ่ึ�งงานวิจัยันี �ได้นำาระบับัมาตรฐานสากล  
GS1 มาใช้เป็นพ่ื่ �นฐานในการศึกษาวิจััยและพื่ัฒนา
ระบับัต่างๆ ด้วย เช่น การใช้รหสั GTIN เป็นส่วนหนึ�งใน 
การพื่ัฒนาระบับัฐานข้อุม้ลยาและเวชภัณฑ์์ (National 
Medical Product Catalogue Database หร่อุ NMPCD) 
หร่อุการตรวจัสอุบัย้อุนกลับัตามมาตรฐานสากล GS1  
ในโครงการพื่ัฒนาระบับัการติดตามและสอุบัย้อุนกลับั 
ยาและเวชภณัฑ์์ (Traceability) เป็นต้น

โดยในงานดังกล่าว เจ้ัาหน้าที�สถาบัันฯ ยังได้ร่วมเป็น 
วิทยากรบัรรยายนำาเสนอุแนวคิด Global Trends ในเร่�อุง 
การตรวจัสอุบัย้อุนกลับัยาและเคร่�อุงม่อุแพื่ทย์ โดยได้ 
ยกตัวอุย่างระเบีัยบัข้อุบัังคับัและกฎหมายที�เกี�ยวข้อุง 
จัากทั�วโลกเพ่ื่�อุเสริมความจัำาเป็นขอุงโครงการวจิัยัดงักลา่ว 
โดยกฎระเบัียบัที�เกิดขึ �นทั�วโลกเหล่านี �จัะส่งผู้ลให้เกิด 
ระบับัฐานข้อุม้ลที�น่าเช่�อุถ่อุขอุงซึ่ัพื่พื่ลายเชนสุขภาพื่  
เกิดเป็น Big Data ที�จัะใช้ในการวิเคราะห์ข้อุม้ลเพ่ื่�อุ
ประกอุบัการวางแผู้นและการตดัสินใจัในระดบัันโยบัาย 
ด้านสาธารณสขุขอุงประเทศได้ตอุ่ไป 

โครงการวิิจััยเพื่่ �อออกแบบและ
พื่ัฒนาระบบโลจัิสติิกส์โครงสร้าง
พื่่�นฐานและระบบบูรณาการข้้อมููล
สารสนเทศและแนวิทางการริเริ �มู 
Big Data ด้้านสาธารณสุข้สำาหรับ
เศรษฐกิจัด้ิจัิทัลประเทศไทย
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RFID CORNER

ประโยชน์์อ่ื่�น์ๆ จากการท่ี่�บริษััที่ใช้ RFID น์ั �น์ค่ือื่ การมอื่งเห็็น์สิิน์ค้ืา 
คืงคืลังัท่ี่�เพิิ่�มขึ้้ �น์ การบง่ช่ �ชดุการผลัติท่ี่�ด่ขึ้้ �น์ เน่์�อื่งจากรห็สัิประจำาตวั 
สินิ์ค้ืาท่ี่�ไมซ่้ำำ �ากนั์ซ้ำ้�งระบโุดยแที่ก็ RFID การค้ืน์ห็าสินิ์ค้ืาใน์สิตอ็ื่กรวดเร็ว 
มากขึ้้ �น์ การห็ยิบสินิ์ค้ืาได้ถูกูต้อื่ง 100 เปอื่ร์เซ้ำน็์ต์ เพ่ิ่�อื่กระบวน์การขึ้น์สิง่ 
ด้วยรถูบรรที่กุ การลัดข้ึ้อื่ผิดพิ่ลัาดใน์การจดัสิง่ถูง้ 95 เปอื่ร์เซ้ำน็์ต์ ซ้ำ้�งชว่ย 
ประห็ยดัเงิน์ได้จริงกวา่ 85,000 เรอื่ลัับราซ้ำลิั (ห็ร่อื่ 20,750 เห็ร่ยญ 
สิห็รัฐ) ตอ่ื่ป่ แลัะการอื่ปัเดตคืลังัสินิ์ค้ืาแบบ real-time

Article by / บทความโดย  :  Edson Perin
Translated by  / แปลโดย  :  Kornkamon Poksapmongkol / กรกมล โภคทรัพย์์มงคล
Edited By / เรีียบเรีียงโดย  :  Premruedee Kunna / เปรมฤดีี คุณณา

RFID Saves Auto Parts Factory Money 
on Raw Materials

RFID ช่่วยลดค่่าใช้่จ่่ายของวัตถุุดิบในโรงงาน
ผลิตชิ่�นส่่วนรถุยนต์ได้

Thanks to improved production and inventory-management processes,
Brazil’s R2A has optimized its entire end-to-end supply chain.

ต้้องขอบคุุณการพััฒนากระบวนการผลิิต้แลิะการจััดการสิินคุ้าคุงคุลัิงจัาก R2A
ของประเทศบราซิิลิท่�ได้ปรับปรุงซัิพัพัลิายเชนตั้�งแต่้ต้้นจันจับ

By deploying a radio frequency identification  
system provided by iTag, Brazilian automotive  
parts manufacturer R2A reports that it has 
achieved high gains in its operations. Acting as 
a supplier of bumpers for various models and 
colors of cars manufactured in that country, the 
company says it achieved a 6 percent savings in 
raw materials due to better production planning.

ด้้วยการปรับใช้้ระบบบ่งช้้�คลื่่�นความถี่้�วิทยุโด้ยบริษััท 
iTag นั�น ผู้้้ผู้ลิื่ตชิ้�นส่่วนยานยนต์ช้าวบราซิิลื่อย่าง R2A 
รายงานว่าทางบริษััทนั�นได้้รับผู้ลื่กำาไรในการด้ำาเนินงาน
ส้่งข้ึ้�น จากการเป็นผู้้้จัด้จำาหน่ายกันช้น แลื่ะส้่ขึ้องรถี่ยนต์
ส่ำาหรับรถี่รุ่นต่างๆ ท้�ผู้ลื่ิตภายในประเทศ ซิ่�งทางบริษััท
ประส่บความส่ำาเร็จในการประหยัด้วัตถีุ่ด้ิบได้้ร้อยลื่ะ  
6 เน่�องจากการวางแผู้นการผู้ลื่ิตท้�ด้้ขึ้้�น

Other benefits of the company’s use of RFID include increased 
inventory visibility; better identification of production batches 
due to unique ID codes provided by RFID tags; greater speed in 
locating products in stock; 100 percent accuracy in order picking 
and truck shipping processes; a 95 percent reduction in delivery 
errors, providing a savings of 85,000 Brazilian real ($20,750)  
per year; and real-time inventory updates.

โรงงาน R2A ในประเทศบราซิิล
R2A’s factory in Brazil 
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โคืรงการน่์ �เกิดจากคืวามต้อื่งการขึ้อื่งที่างบริษััที่สิามประการสิำาห็รับ 
สิายการผลัิต สิิ�งแรกค่ือื่เพ่ิ่�อื่ย่น์ยัน์ว่าชิ �น์สิ่วน์ท่ี่�ผลัิตแล้ัวได้ผ่าน์ 
กระบวน์การผลัิตจริงที่ั �งห็มด ประการท่ี่�สิอื่งค่ือื่เพ่ิ่�อื่ให้็แน์่ใจว่า 
ผลัติภัณัฑ์์ที่ั �งห็มดท่ี่�อื่อื่กใบแจ้งห็น่์ �ไปยงัลักูค้ืาปลัายที่างได้ถูกูสิง่ไปยงั 
รถูบรรที่กุเร่ยบร้อื่ย แลัะประการท่ี่�สิามค่ือื่การเน้์น์เลัขึ้ห็มายประจำา 
ตวัสินิ์ค้ืา 13 ห็ลักั (EAN13) ใน์ใบแจ้งห็น่์ �สิำาห็รับบริษััที่ขึ้น์าดให็ญ่ท่ี่� 
ซ่้ำ �อื่ผลัิตภััณฑ์์ไป ที่างบริษััที่เร่ยกร้อื่งให้็ผู้ ให้็บริการเที่คืโน์โลัย่ 
ห็ลัายรายคิืดค้ืน์ห็าวิธ่ีแก้ไขึ้ปัญห็าเห็ลั่าน่์ � ซ้ำ้�งห็ลังัจากตรวจสิอื่บ 
ข้ึ้อื่เสิน์อื่ที่ั �งห็มดท่ี่�ได้รับ บริษััที่ R2A ได้ข้ึ้อื่สิรุปวา่แที่ก็ RFID สิามารถู
ปรับปรุงกระบวน์การดงักลัา่วได้แลัะยงัประห็ยดัคืา่ใช้จา่ยท่ี่�เกิดขึ้้ �น์ใน์
ซ้ำพัิ่พิ่ลัายเชน์ด้วยการกำาจดัขึ้ั �น์ตอื่น์แบบแมน์น์วลัอื่อื่ก แลัะรับรอื่งการ
มอื่งเห็น็์ที่กุจดุใน์สินิ์ค้ืาคืงคืลังั

กระบวน์การตดิตั �งระบบถูกูแบง่อื่อื่กเป็น์สิอื่งสิว่น์ ใน์เด่อื่น์ธีนั์วาคืม 
คื.ศ. 2018 สิิน์ค้ืาที่ั �งห็มดใน์สิต็อื่กจะถูกูติดแที่็ก RFID ขึ้อื่ง iTag  
รุ่น์ 7 X 2 ซ้ำ้�งประกอื่บไปด้วยชิป Impinj Monza R6 การบรูณาการกนั์ 
เกิดขึ้้ �น์โดยการน์ำาข้ึ้อื่มลูัสิิน์ค้ืาคืงคืลังัจาก ERP ที่ั �งห็มดสิ่งไปยงั 
ซ้ำอื่ฟต์แวร์ iTag iPrint ซ้ำ้�งสิามารถูแปลังข้ึ้อื่มลูัสินิ์ค้ืาให้็เป็น์มาตรฐาน์ 
EPC Gen2 ตามมาตรฐาน์ GS1 ได้ด้วยการลังที่ะเบ่ยน์ข้ึ้อื่มูลั 
เลัขึ้ห็มายประจำาตวัสินิ์ค้ืา ห็ร่อื่ GTIN ท่ี่�เพิิ่�งได้มา

โดยรวมแล้ัวม่ 200,000 รายการท่ี่�ถูกูตดิแที่ก็ผา่น์กระบวน์การน่์ � ที่ำาให้็
สิิน์ค้ืาใน์คืลังัสิำาห็รับบริษััที่ขึ้น์าดให็ญ่พิ่ร้อื่มท่ี่�จะให้็ตรวจสิอื่บแลัะ 
อื่อื่กใบแจ้งห็น่์ �ใน์ระห็วา่งขึ้ั �น์ตอื่น์ท่ี่�สิอื่งขึ้อื่งการตดิตั �งระบบ ตามท่ี่�คืณุ 
Bruno Izídio ผู้จดัการฝ่่ายคืณุภัาพิ่ขึ้อื่ง R2A กลัา่ววา่ “มนั์เป็น์งาน์
ห็น์กัท่ี่�จะต้อื่งเคืลั่�อื่น์ย้ายชิ �น์สิว่น์ไปยงัพ่ิ่ �น์ท่ี่�ติดแที่็กแล้ัวน์ำามาเก็บไว้
อ่ื่กคืรั �ง เราจง้คืดิวธ่ิีท่ี่�จะใช้ประโยชน์์จากงาน์น่์ �ด้วยการจดัการสินิ์ค้ืา
คืงคืลังัขึ้อื่งเรา ดงัน์ั �น์ผลักระที่บขึ้อื่งการดำาเนิ์น์งาน์ใน์ระยะแรกน่์ � 
จง้ยกผลัประโยชน์์ให้็กบัอื่งค์ืกร”

กระบวน์การติดตั �งระบบขึ้ั �น์ท่ี่�สิอื่งเริ�มขึ้้ �น์ท่ี่�กระบวน์การพิิ่มพ์ิ่ฉลัาก 
RFID สิำาห็รับภัาคืการผลัติกนั์ชน์แลัะการคืวบคืมุขึ้ั �น์ตอื่น์สิดุท้ี่ายขึ้อื่ง
การสิั�งผลัติผา่น์การน์บัด้วย RFID Izídio กลัา่ววา่ “เรากำาลังัคืวบคืมุ
ววิฒัน์าการท่ี่�ยิ�งให็ญ่มาก เพิ่ราะเราสิามารถูระบสุินิ์ค้ืาท่ี่�ที่ำาเสิร็จแล้ัว
แลัะสินิ์ค้ืาท่ี่�อื่ยูร่ะห็วา่งการผลัติได้ สิง่ผลัที่ำาให้็เราสิามารถูประห็ยดัได้
ถูง้ 6 เปอื่ร์เซ้ำน็์ต์ [ด้าน์วตัถูดุบิ] เน่์�อื่งจากเราไมจ่ำาเป็น์ต้อื่งผลัติสินิ์ค้ืา 
ท่ี่�เราม่อื่ยูแ่ล้ัวใน์พ่ิ่ �น์ท่ี่�การผลัติแลัะสินิ์ค้ืาคืงคืลังั”

ต้อื่งขึ้อื่บคืุณกระบวน์การน่์ �ท่ี่�ที่ำาให้็บริษััที่สิามารถูห็ักกลับลับห็น่์ � 
ใน์การลังทีุ่น์บน์ฉลัากแลัะฮาร์ดแวร์ได้ Izídio กลั่าวว่า “เราเริ�ม 
กระบวน์การด้วยการกำาห็น์ดเจ้าห็น้์าท่ี่�สิอื่งคืน์ตอ่ื่ห็น์้�งเคืร่�อื่งรวมแล้ัว
เป็น์แปดคืน์ใน์สิว่น์งาน์การผลัติขึ้อื่งเรา ห็ลังัจากกระบวน์การตดิตั �ง 
RFID ท่ี่�เสิถู่ยรแล้ัวเป็น์เวลัา 2 เด่อื่น์ เราได้อื่บรมเจ้าห็น้์าท่ี่�สิอื่งคืน์จาก 
จดุน่์ �แล้ัวสิง่ตอ่ื่ไปยงัพ่ิ่ �น์ท่ี่�อ่ื่�น์ๆ ภัายใน์กลัุม่”

ใน์ขึ้ั �น์ตอื่น์เด่ยวกนั์น่์ �  R2A ได้ปรับปรุงพิ่ฒัน์าโคืรงการ 
ขึ้้ �น์ วางกรอื่บแบง่พ่ิ่ �น์ท่ี่�ขึ้อื่งบริษััที่ขึ้้ �น์ จง้ไมเ่กิดการ
เคืลั่�อื่น์ย้ายสิิน์ค้ืาขึ้้ �น์แลัะไม่ต้อื่งน์ำาสิิน์ค้ืาเห็ลั่าน์ั �น์ 

The project was born out of three needs that the company had 
in its production line. The first was to confirm that what was  
being manufactured actually underwent its entire manufacturing  
process. The second was to ensure that all products invoiced to 
an end customer had actually been shipped on the truck. And 
the third was to highlight the EAN13 numbers on invoices for 
large companies that buy its products. The company called on 
several technology providers to come up with ideas to address 
these challenges. After reviewing all of the proposals it received, 
R2A concluded that RFID tags could improve its processes and 
also generate supply chain savings by eliminating manual steps 
and ensuring a realistic view of its inventory.

The implementation was performed in two parts. In December 
2018, all products in stock were tagged with iTag model 7×2 
RFID tags, containing Impinj Monza R6 chips. The integration 
was done by file, bringing all ERP inventory data to iTag iPrint 
software, which completed the product conversion to GS1’s EPC 
Gen2 standardization, with newly acquired GTIN registration.

In total, 200,000 items were tagged via this process, making the 
inventory for large companies ready to be checked and invoiced 
during the second stage of deployment. According to Bruno 
Izídio, R2A’s quality manager, “While it is a huge job moving 
items to a tagging area and then storing again, we would rather 
think of a way to leverage this work by organizing our inventory. 
Thus, the impact of the operation in this first stage was absorbed 
by the organization’s benefits.”

The second stage of implementation began when the RFID 
label-printing process for the bumper production sector and the 
control of production order finalization via RFID counting were 
launched. “We had a very big evolution in control because we 
were able to pinpoint exactly what we had finished and what was 
pending production,” Izídio explains. “As a result, we were able 
to generate savings of 6 percent [on raw materials], since we 
did not have to produce products that we already had in excess 
in the production and inventory areas.”

Thanks to this process, the company has been able to amortize 
investments in labels and hardware. “We started the process with 
two people per machine, totaling eight in our production area,” 
Izídio says. “After two months of the RFID-stabilized process, we 
have relocated and trained two people from this sector to other 
areas within the group.”

At this same stage, R2A evolved the project to divide the  
company’s areas, placing grids so that no movement of goods 
occurs without those items passing through the RFID portal. 
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ผา่น์พิ่อื่ร์ที่ลัั RFID Izídio กลัา่ววา่ “ด้วยกระบวน์การน่์ � เราสิามารถู 
แยกสิว่น์การผลัติอื่อื่กจากสินิ์ค้ืาคืงคืลังั ห็ร่อื่การจดัสิง่จากสินิ์ค้ืาคืงคืลังั 
แลัะการจดัสิง่จากสิถูาน์ท่ี่�ห็น์้�งไปยงัท่ี่�ห็น์้�ง โดยเราวางพิ่อื่ร์ที่ลัั RFID  
กบัพิ่าเลัที่ใน์แตล่ัะพ่ิ่ �น์ท่ี่�ขึ้้ �น์ เพ่ิ่�อื่ให้็ระบบสิามารถูสิง่รายงาน์เก่�ยวกบั 
การเคืลั่�อื่น์ไห็วขึ้อื่งสินิ์ค้ืาได้”

ห็ลัังจากติดตั �งพิ่อื่ร์ที่ัลัแล้ัว บริษััที่ได้อื่ธิีบายถู้งเวลัาท่ี่�ต้อื่งติดตั �ง 
แอื่พิ่พิ่ลัเิคืชั�น์ iTag Alert 2.0 พิ่ร้อื่มการปรับแตง่แลัะการผน์วกรวมกบั
ซ้ำอื่ฟต์แวร์ ERP เพ่ิ่�อื่ให้็บริษััที่ม่ข้ึ้อื่มลูัเก่�ยวกบัผลัตอื่บแที่น์เพ่ิ่�อื่ประกอื่บ
การตดัสินิ์ใจ Izídio เลัา่วา่ “เราเห็น็์โอื่กาสิใน์การปรับปรุงรายงาน์ยอื่ด
คืงเห็ลัอ่ื่ใน์แตล่ัะอื่ตุสิาห็กรรมแบบเร่ยลัไที่ม์ รู้วา่สิิ�งท่ี่�เราม่อื่ยูใ่น์สิตอ็ื่ก 
(ซ้ำ้�งเป็น์กำาไรก้อื่น์ให็ญ่) ห็ร่อื่สิิ�งท่ี่�เราม่ใน์อื่ตุสิาห็กรรมการขึ้น์สิง่ตามท่ี่�
ตรวจสิอื่บ (ซ้ำ้�งที่ำาให้็มั�น์ใจได้วา่เราไมไ่ด้ผลัติอื่ะไรท่ี่�ไมไ่ด้วางแผน์ไว้) 
แลัะสิิ�งท่ี่�ถูกูสิง่ขึ้้ �น์บน์รถูบรรที่กุ (ด้วยการลัดการจดัสิง่ย้อื่น์กลับัได้ถูง้
เก่อื่บ 95 เปอื่ร์เซ้ำน็์ต์)”

น์อื่กจากน่์ �ยงัม่การปรับปรุงขึ้ั �น์ตอื่น์การห็ยิบสิิน์ค้ืาท่ี่�ไม่คืาดคืิดด้วย 
Izídio กลัา่ววา่ “เม่�อื่เราตดิแที่ก็บน์สินิ์ค้ืาแลัะเปิดเคืร่�อื่งอื่า่น์ RFID เพ่ิ่�อื่ 
เก็บข้ึ้อื่มลูั แถูบบาร์โค้ืด ‘ที่ั �งสิโ่ที่น์ร้อื่น์แลัะโที่น์เยน็์’ น์ั �น์ยิ�งม่ขึ้น์าดให็ญ่ 
มากขึ้้ �น์เที่า่ไร เรายิ�งเข้ึ้าถูง้ตวัสินิ์ค้ืาท่ี่�เราต้อื่งการมากขึ้้ �น์เที่า่น์ั �น์ ซ้ำ้�งเพิิ่�ม 
คืวามรวดเร็วใน์การค้ืน์ห็าแลัะการห็ยิบสินิ์ค้ืาด้วย” เที่คืโน์โลัย่ RFID ยงั 
สิามารถูน์บัสินิ์ค้ืาคืงคืลังัรายปักษ์ัได้ซ้ำ้�งเป็น์กระบวน์การท่ี่�ให้็ผลัลัพัิ่ธ์ี 
ท่ี่�ด่เพิ่ราะข้ึ้อื่มลูัสินิ์ค้ืาคืงคืลังัจะอื่ปัเดตเป็น์ปัจจบุนั์อื่ยูเ่สิมอื่ 

CEO ของ iTag คุุณ Sérgio Gambim กลัา่ววา่ จากการที่ดสิอื่บ
น์วตักรรมให็ม่ การติดตั �งโซ้ำลัชูั�น์ RFID ไว้ท่ี่� R2A น์ั �น์ได้ยกระดบั 
ข้ึ้อื่กำาห็น์ดการปฏิิบตัิงาน์ขึ้อื่งท่ี่มรวมถู้งปรับปรุงการคืวบคืมุธีุรกิจ 
ด้วย Gambim กลัา่วเพิิ่�มวา่ “RFID ช่วยปรับปรุงการติดตาม แลัะ 
ที่ำาให้็กระบวน์การโลัจิสิติกส์ิที่ั �งห็มดน์ั �น์ง่ายขึ้้ �น์ตั �งแต่การผลัิตจาก
โรงงาน์ไปจน์ถู้งการตรวจสิอื่บปริมาณบน์รถูบรรที่กุ สิิน์ค้ืาคืงเห็ลั่อื่  
การโอื่น์ถู่ายสินิ์ค้ืา การแลักเปล่ั�ยน์สินิ์ค้ืาแลัะการขึ้าย” ท่ี่�โรงงาน์น์ั �น์ 
แที่ก็ RFID ท่ี่�ระบ ุSGTIN (Serialized Global Trade Item Number)  
จะถูกูพิิ่มพ์ิ่ตามใบสิั�งผลัิต จากน์ั �น์ใบสิั�งผลัิตจะได้รับการสิรุปผ่าน์
พิ่อื่ร์ที่ลัั RFID ท่ี่�ศนู์ย์กระจายสิิน์ค้ืา โดยคืำาสิั�งซ่้ำ �อื่จะถูกูสิแกน์ผ่าน์
พิ่อื่ร์ที่ลัั RFID เพ่ิ่�อื่รายได้ท่ี่�ด่ขึ้้ �น์ แลัะเพ่ิ่�อื่การตรวจสิอื่บรถูบรรที่กุ

R2A ใช้มาตรฐาน์สิากลัขึ้อื่งเลัขึ้ห็มายประจำาตวัสิิน์ค้ืา ห็ร่อื่ GTIN 
ตามคืำาแน์ะน์ำาขึ้อื่ง iTag เพ่ิ่�อื่ให้็เลัขึ้ห็มายประจำาตวัสินิ์ค้ืา 13 ห็ลักั 
(EAN13) เห็น็์เดน่์ชดับน์ใบแจ้งห็น่์ � Izídio กลัา่ววา่ “เราใช้ประโยชน์์ 
จากคืวามต้อื่งการน่์ �แลัะเราได้พิ่ัฒน์าโคืรงการใน์การใช้ RFID” 
มาตรฐาน์ EPC Gen 2 น์ั �น์ถูกูน์ำาไปใช้งาน์โดยมิดเดลิัแวร์ iTag iPrint 
ซ้ำ้�งใช้ตรวจสิอื่บปริมาณขึ้อื่งรายการสิั�งผลัติแลัะกระตุ้น์ให้็เคืร่�อื่งพิิ่มพ์ิ่ 
Zebra ผลัติฉลัากท่ี่�สิอื่ดคืล้ัอื่งกบัมาตรฐาน์ GS1 เน่์�อื่งจากตวัระบบน์ั �น์ 
เข้ึ้ากนั์ได้กบัระบบ ERP สิว่น์ให็ญ่จง้ที่ำาให้็การปรับใช้ซ้ำบัซ้้ำอื่น์น้์อื่ยลัง

“With this process,” Izidio states, “we separate production from 
inventory, inventory from dispatch, and shipping from shipping, 
and we place an RFID portal in each area so that, with the  
pallet placed on each portal, the system will generate  
appropriate reports regarding product movements.”

After the portals were installed, the company explains, it was 
time to deploy the iTag Alert 2.0 application, with customizations 
and integrations to the ERP software to enable the firm to have 
information about returns for the purpose of decision making. 
“We saw the opportunity to improve stock balance reporting 
in each industry in real time,” Izídio recalls, “knowing what we 
had in stock (that was a big gain), what we had in the shipping 
industry being checked (which ensured that we didn’t produce 
anything unplanned) and what was being shipped on the trucks 
(with a reduction of reverse shipments by almost 95 percent).”

There was also an unexpected improvement in the picking  
process, Izídio reports. “When we tag the product and turn on 
the RFID data collector,” he says, “a ‘hot and cold’ bar gets bigger 
the closer we get to the products we want, which speeds up  
searching and increases picking speed.” The RFID technology  
also allowed fortnightly inventory counting - a process that brought 
positive results because inventory is now always up to date.

Sérgio Gambim, iTag’s CEO, says that through innovative 
practices, the RFID solution deployed at R2A has raised teams’ 
operational requirements and improved business control. “RFID 
has made it possible to streamline, track and simplify the entire 
logistics process,” Gambim says, “from factory production to the 
checking of truckloads, inventories, transfers, exchanges and 
sales.” At the factory, SGTIN RFID tags are printed according to 
production order, and then the production order is finalized via 
the RFID portal. At the distribution center, orders are scanned 
via the RFID portal, providing improved revenue and truck 
boarding verification.

R2A adopted the standardization of GTIN per iTag’s  
recommendation, so that the EAN13 numbers would stand 
out on invoices. “We took advantage of this need,” Izídio says,  
“and we have already evolved the project to use RFID.” 
The EPC Gen 2 standard is employed by the iTag iPrint  
middleware, which checks the quantity of production order items 
and triggers the Zebra printer to produce labels that comply 
with the GS1 standard. Because the system is compatible with 
most ERP systems, Gambim notes, deployment has become 
less complex.

RFID CORNER
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iTag’s RFID tags 
“Our next step,” Izídio states, “is to tailor the project to use the 
SSCC label for logistics control of the pallets we move between 
our branches. We will make the most of this opportunity to 
standardize and evolve with the information we can give our 
customers.” Among the learning points, R2A says that during  
a forthcoming bulk-tagging effort, it plans to better divide  
sectors and individuals for tagging purposes. “We are already 
working toward correction and continuous improvement,”  
he adds.

The next steps include updating the label layout by adding a 
Datamatrix with a GTIN number and an RFID serial number, in 
order to offer customers the ability to use labels in their logistics 
processes. “We are validating an integration between APIs,” 
Izídio says, “enabling customers to order the products that were 
shipped on the truck by invoice number, and thus validate the 
products and the RFID codes being forwarded.” R2A is also 
engaged in the commercialization of bumpers for automakers 
and other customers whose vehicles are foreign or equipped 
with imported parts. 

แท็็ก RFID ของ iTag
Izídio กลั่าวว่า “ขั้้�นตอนต่อไปขั้องเราคืือปร้บแก้้ไขั้โคืรงก้ารเพืื่�อ 
ก้ารใช้ฉ้ลาก้ SSCC (Serial Shipping Container Code) สำำาหรบ้ 
ก้ารคืวบคืมุระบบโลจิิสำติก้ส์ำขั้องพื่าเลทท่�เราส่ำงไปมาระหว่างสำาขั้า 
ขั้องเรา เราจิะใช้้โอก้าสำน่�เพืื่�อสำร้างมาตรฐานและพื่ฒ้นาใหเ้กิ้ดข้ั้�น 
ไดด้ว้ยขั้้อมูลท่�เราสำามารถส่ำงใหลู้ก้คืา้ได”้ ในบรรดาคืวามรู้ท่�ไดร้้บ  
R2A ก้ล่าวว่าในช่้วงท่�ม่คืวามพื่ยายามในก้ารติดแท็ก้จิำานวนมาก้น้�น 
เราม่แผนจิะแบ่งภาคืส่ำวนและบคุืคืลเพืื่�อก้ารติดแท็ก้ท่�ด่ข้ั้�น เขั้าก้ล่าว
เสำริมว่า “เราก้ำาลง้ทำางานเพืื่�อแก้ไ้ขั้และปรบ้ปรุงอย่างต่อเนื�อง” 

ขึ้ั �น์ตอื่น์ต่อื่ไปประกอื่บไปด้วย การอื่ปัเดตการอื่อื่กแบบฉลัากโดย 
การเพิิ่�มสิญัลักัษัณ์ Datamatrix ท่ี่�ระบหุ็มายเลัขึ้ GTIN แลัะ Serial 
Number ขึ้อื่ง RFID เพ่ิ่�อื่ให้็ลักูค้ืาสิามารถูใช้ฉลัากใน์กระบวน์การ 
โลัจิสิติกส์ิได้ Izídio กลั่าวว่า “เรากำาลังัตรวจสิอื่บการบูรณาการ 
ระห็ว่าง APIs เพ่ิ่�อื่ให้็ลักูค้ืาสิามารถูสิั�งซ่้ำ �อื่ผลัิตภัณัฑ์์ท่ี่�จดัสิง่บน์รถู 
บรรที่กุด้วยห็มายเลัขึ้ใบแจ้งห็น่์ � แลัะสิามารถูตรวจสิอื่บคืวามถูกูต้อื่ง 
ขึ้อื่งผลัติภัณัฑ์์แลัะรห็สัิ RFID ท่ี่�ถูกูสิง่ตอ่ื่มาได้” R2A ยงัม่สิว่น์ร่วมใน์ 
การน์ำากนั์ชน์เข้ึ้าสิู่ตลัาดสิำาห็รับผู้ผลัิตรถูยน์ต์แลัะลักูค้ืาอ่ื่�น์ๆ ท่ี่�ใช้ 
ยาน์พิ่าห็น์ะตา่งประเที่ศห็ร่อื่ตดิตั �งชิ �น์สิว่น์อื่ะไห็ลัน่์ำาเข้ึ้า  
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ปรับลุคออฟฟศสูยุคดิ้จิทัล
กับบริการโซลูช่ันไอซีที
ครบวงจรของ UIH

Smart Office
Solution

Source by / ที่่�มา : United Information Highway Co., Ltd.

	 ในยีคุดิจิิทลั	องค์กรืรัืฐ	และเอกช้น	ตา่งก็รีืบัเร่ืงปัรัืบัตวั่เพืื่�อรืองรัืบั
การืเปัลี�ยีนแปัลงที�รืว่ดิเร็ืว่ในยีคุ	Digital	Disruption	ทำาให้การืใช้้ชี้ว่ิต
ของคนทำางานต้องการืคว่ามืรืว่ดิเร็ืว่และง่ายีดิายีขึ �น	 หนึ�งเทรืนด์ิที�
ได้ิรัืบัคว่ามืสำาคญัมืาก	นั�นคือการืปัรัืบัเปัลี�ยีนองค์กรืให้ก้าว่สู่คว่ามื
เป็ันออฟฟิศอัจฉริืยีะ	 (Smart	 Office)	 องค์กรืธุรืกิจจำานว่นมืาก
จงึเริื�มืนำาเทคโนโลยีีหลากหลายีปัรืะเภทเข้ามืาปัรัืบัใช้้ในการืขบััเคลื�อน
การืทำางานของตนเองสูก่ารืเป็ันองค์กรืที�มีืนว่ตักรืรืมืดิจิิทลัใหมื่ๆ

	 บัริืการื	UIH	Smart	Office	Solution	ช้ว่่ยีปัรัืบัเปัลี�ยีนให้ออฟฟิศ
ของคณุ์เป็ันออฟฟิศที�มีืคว่ามืช้าญฉลาดิและทนัสมืยัี	ทำาให้พื่นกังาน
ในองค์กรืคณุ์สามืารืถทำางานแบับั	Work	Smart	ได้ิงา่ยีๆ	ด้ิว่ยีบัริืการื
ที�ผู้สานเทคโนโลยีีสื�อสารืคว่ามืเร็ืว่สูง	 และคว่ามืปัลอดิภัยี	 ทำาให้
การืส่งข้อมืูล	 ภาพื่	 เสียีง	 รืะหว่่างสาขา	 และสำานักงานใหญ่เป็ัน
เรืื�องง่ายีช้่ว่ยีปัรืะหยีดัิทั �งเว่ลา	 และงบัปัรืะมืาณ์	สะดิว่ก	ปัลอดิภยัี
เพื่รืาะมีืรืะบับัเก็บัฐานข้อมืูลบัน	Cloud	 และสามืารืถทำางานผู้่าน
รืะบับัเครืือข่ายีอินเทอร์ืเน็ตคว่ามืเร็ืว่สงูที�มีืคว่ามืเสถียีรื	 ไมืว่่า่คณุ์จะ
อยีูอ่อฟฟิศ	อยีูบ้่ัาน	หรืือขณ์ะเคลื�อนที�ก็สามืารืถทำางานและมือนิเตอร์ื
ธรุืกิจได้ิอยีา่งไมืมี่ืข้อจำากดัิ	

โครงสัรางพ้ืนฐานของโซลูช่ัน
• Collaboration	 สนบััสนุนการืดิำาเนินธุรืกิจในรูืปัแบับัดิิจิทลั

และสร้ืางแรืงบันัดิาลใจในการืทำางานรูืปัแบับัใหมื่ๆ 	ให้กบััองค์กรื	ด้ิว่ยี
รืะบับัปัรืะช้มุืทางไกลผู้า่นเครืือขา่ยีอินเทอร์ืเน็ตคว่ามืเร็ืว่สงูของ	UIH	
สามืารืถเหน็ภาพื่	ฟังเสียีง	และสง่ไฟล์ข้อมืลู	หรืือเอกสารืการืปัรืะช้มุื
ให้ผูู้้ เข้าร่ืว่มืปัรืะช้มุืบัางคนหรืือทกุคนได้ิทนัที	 ง่ายี	 สะดิว่ก	 รืว่ดิเร็ืว่
กว่า่การืปัรืะช้มุืแบับัเดิมิื	

• Wi-Fi as a Service บัริืการืเครืือขา่ยีไร้ืสายีคว่ามืเร็ืว่สงู	รืองรัืบั
รืะบับัคว่ามืปัลอดิภัยีสำาหรัืบัองค์กรื	 และสามืารืถแยีกส่ว่นการืให้
บัริืการื	 Free	Wi-Fi	 แก่ลูกค้าขององค์กรื	 เสริืมืคว่ามืแมื่นยีำาใน
การืวิ่เครืาะห์ด้ิว่ยี	Wi-Fi	Analytics

• CCTV	 รืะบับัรัืกษาคว่ามืปัลอดิภยัีผู้่านรืะบับักล้องว่งจรืปิัดิ
CCTV	สำาหรัืบัองค์กรืสามืารืถบัริืหารืจดัิการืได้ิจากสำานกังานใหญ่
ผู้า่นอินเทอร์ืเน็ต

• Firewall as a Service	 อปุักรืณ์์คว่บัคมุืคว่ามืปัลอดิภยัีได้ิ
ลกึถงึรืะดิบัั	Applications	ของผูู้้ใช้้งาน	บันรืะบับัเครืือขา่ยีสาขา	จดัิการื
ภัยีคุกคามืได้ิก่อนจะเข้าถึงองค์กรืต่างสาขา	 หรืือสำานักงานใหญ่	
ดิแูลบัริืหารืจดัิการืโดิยีผูู้้ เชี้�ยีว่ช้าญของ	UIH	

• Cloud Services	 นำาเทคโนโลยีี	Cloud	มืาช้่ว่ยีอำานว่ยีคว่ามื
สะดิว่กสำาหรัืบัการืทำางานภายีในองค์กรืให้งา่ยี	สะดิว่ก	ปัลอดิภยัียิี�งขึ �น
พื่ร้ือมืทั �งช้่ว่ยีสร้ืางคว่ามืได้ิเปัรีืยีบั	 และขยีายีโอกาสทางธุรืกิจสู่การื
เป็ันผูู้้นำาธรุืกิจในยีคุดิจิิทลั	อาทิ	Cloud Internet, Cloud Computing, 
Cloud Backup	และ	Cloud Authentication	เป็ันต้น		
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	 ปััจจบุันัเทคโนโลยีี	Virtual	Reality	(VR)	หรืือเทคโนโลยีีเสมืือนจริืง	 
ที�สร้ืางปัรืะสบัการืณ์์รืะหว่า่งโลกเสมืือนจริืงและโลกจำาลองแบับัดิจิิทลั
ให้สามืารืถตอบัสนองกบััสิ�งจำาลองโดิยีใช้้การืเคลื�อนไหว่ของร่ืางกายี
การืออกคำาสั�งด้ิว่ยีเสียีง	 หรืือตั �งค่าคว่บัคุมืการืใช้้งานได้ินี �	 ไมื่ได้ิถูก
นำาไปัใช้้เป็ันแค่อุปักรืณ์์เพืื่�อคว่ามืบันัเทิงเท่านั �น	 แต่ยีงักลายีมืาเป็ัน
อปุักรืณ์์ที�ช้ว่่ยีพื่ฒันางานด้ิานการืจดัิการืทรัืพื่ยีากรืบัคุคลได้ิเป็ันอยีา่ง
มืาก	ตั �งแต่การืคดัิเลือกบัคุลากรืไปัจนถึงการือบัรืมืและฝึึกฝึนทกัษะ
ของพื่นกังาน	โดิยีการืคดัิเลือกบัคุลากรืด้ิว่ยีเทคโนโลยีี	VR	นี �	ไมืเ่พีื่ยีง
ทำาให้ทีมืทรัืพื่ยีากรืบัคุคลสรืรืหาบัคุคลที�ตรืงตามืคว่ามืต้องการืได้ิแล้ว่ 
ยีังช้่ว่ยีสร้ืางคว่ามืมืั�นใจให้กับัตัว่ผูู้้ สมืัครืเองในการืตัดิสินใจที�จะ 
เข้าทำางานในองค์กรืนั �น	 โดิยีไมื่เสียีเว่ลามืองหาองค์กรืที�เหมืาะสมืกบัั
ทกัษะที�ตนเองมีือีกด้ิว่ยี

	 โดิยีปักติกรืะบัว่นการืสรืรืหาบัุคลากรื	 เจ้าหน้าที�หรืือทีมื
ทรัืพื่ยีากรืบัุคคลจะสัมืภาษณ์์ผูู้้ สมืัครืเพืื่�อสอบัถามืถึงทัศนคติ	 
แนว่คิดิ	 รืว่มืถึงเหตุผู้ลในการืเลือกองค์กรืนั �นๆ	 ให้เหมืาะสมืและ 
มีืคุณ์สมืบััติตรืงตามืตำาแหน่งให้มืากที�สุดิ	 แต่การืสัมืภาษณ์์ใน 
ช้่ว่งรืะยีะเว่ลาสั �นๆ	 หรืือการืตอบัคำาถามืไมื่ กี� คำาถามือาจไมื ่
เพีื่ยีงพื่อให้ตดัิสินใจรัืบับัุคคลที�จะเข้ามืาเป็ันส่ว่นหนึ�งขององค์กรืได้ิ	 
อีกทั �งตัว่ผูู้้ สมืัครืเองก็อาจจะได้ิรัืบัการืตัดิสินอยี่างไมื่เป็ันธรืรืมื 
เช้่นกนั	 ปััญหาเหล่านี �ทำาให้เกิดิช้่องว่่างเล็กๆ	 ที�ทำาให้เทคโนโลยีี	 VR 
ได้ิเข้ามืาเป็ันส่ว่นหนึ�งในการืพื่ัฒนาองค์กรืในหลายีอุตสาหกรืรืมื	 
โดิยีบัทบัาทสำาคัญคือการืช้่ว่ยีให้ผูู้้ สมืัครืได้ิทดิลองทำางานผู้่านโลก
เสมืือนจริืงในสถานการืณ์์จำาลองหลายีรูืปัแบับัที�จะเกิดิขึ �นจริืงในโลก
ของการืทำางาน	 เพืื่�อใช้้ปัรืะกอบัการืตดัิสนิใจในการืตอบัรัืบัเข้าทำางาน
ของผูู้้สมืคัรืเอง	 รืว่มืถึงทีมืทรัืพื่ยีากรืบัุคคลก็สามืารืถปัรืะเมิืนคว่ามื
สามืารืถของผูู้้สมืคัรืได้ิว่า่มีืคณุ์สมืบัตัเิหมืาะสมืกบััตำาแหนง่หรืือไมื่

	 มืากไปักว่่านั �นเทคโนโลยีีดิงักลา่ว่ยีงัถกูนำามืาใช้้ในกรืะบัว่นการื 
อบัรืมืและฝึึกทกัษะพื่นกังานในหลายีองค์กรืทั�ว่โลก	อยีา่งเช้น่		กองทพัื่บัก 
ขององักฤษหรืือ	British	Army	ที�นำาอปุักรืณ์์	VR	มืาใช้้ร่ืว่มืกบััการืทดิสอบั
และฝึึกทกัษะด้ิานการืทหารื	หรืือบัริืษัทฟาสต์ฟูด้ิ	KFC	ที�นำาเทคโนโลยีีนี �
มืาใช้้ฝึึกสอนพื่นกังานให้ทอดิไก่ได้ิตามืสตูรืของบัริืษัท	นอกจากนี �บัริืษัท 
Talespin	ผูู้้พื่ฒันาโปัรืแกรืมื	Virtual	Human	Training	Technology	
ได้ินำาซอฟต์แว่ร์ืมืาติดิตั �งบันอปุักรืณ์์แว่่นตาที�สร้ืางภาพื่เสมืือนจริืงใน 
การืจำาลองสถานการืณ์์ที�ยีากตอ่การืรัืบัมืือ	อยีา่งกรืณี์การืปัลดิพื่นกังาน
ออก	 ซึ�งเป็ันบัทสนทนาที�ยีากต่อการืสื�อสารืและส่งผู้ลต่อจิตใจมืาใช้้ 
ฝึึกทักษะการืสื�อสารืกับัผูู้้บัริืหารืหรืือทีมืทรัืพื่ยีากรืบัุคคล	 โดิยีผูู้้ ฝึึก 
จะต้องสว่มืแว่น่ตาเสมืือนจริืงเพืื่�อเริื�มืเข้าสูโ่ปัรืแกรืมืการืฝึึก	เมืื�อเข้าไปั
แล้ว่จะพื่บักบััพื่นกังานเสมืือนจริืงที�จะต้องถกูไล่ออก	 ซึ�งผูู้้ ฝึึกจะต้อง
ตอบัโต้บัทสนทนาให้สถานการืณ์์ออกมืาดีิที�สดุิ	และยีงัเปิัดิให้ติดิตามื
ผู้ลที�จะเกิดิขึ �นกบััพื่นกังานเสมืือนจริืงได้ิด้ิว่ยี

	 แม้ืจะมีืการืนำาดิจิิทลัเทคโนโลยีีเข้ามืาปัรัืบัใช้้ในการืพื่ฒันาองค์กรื 
เพืื่�อเพิื่�มืปัรืะสิทธิภาพื่การืทำางานในยีุคที�เทคโนโลยีีพื่ัฒนาไปัอยี่าง 
รืว่ดิเร็ืว่		แตอ่ยีา่งไรืก็ตามื	หวั่ใจหลกัของการืพื่ฒันาองค์กรืก็คือ	“บัคุลากรื”	 
ผูู้้ เป็ันแรืงขบััเคลื�อนสำาคญัในการืผู้ลกัดินัองค์กรืสู่คว่ามืสำาเร็ืจ	 ทำาให้
หน่ว่ยีงานด้ิานการืจดัิการืทรัืพื่ยีากรืบัุคคลต่างมืุ่งหาแนว่ทางในการื
คดัิเลอืกบัคุลากรืที�เหมืาะสมืและสร้ืางคณุ์คา่ให้กบััองค์กรืได้ิมืากที�สดุิ
ในขณ์ะเดีิยีว่กันผูู้้ สมืัครืเองก็คว่รืจะมีืสิทธิ�รัืบัรู้ืถึงคว่ามืคาดิหว่ังใน 

การืทำางาน	ว่ฒันธรืรืมืองค์กรื	 รืว่มืถงึปัรืะสบัการืณ์์ที�จะได้ิจากองค์กรื
อยีา่งแท้จริืงเช้น่กนั		

Source by / ที่่�มา : sme one

ได้้งานตรงใจด้้วยเทคโนโลยี VR
สััมภาษณ์์งานยุุคใหม่...
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วันัท่ี่� 6 ม่ีนาคมี 2563 สถาบันัรหัสัสากล (GS1 Thailand) ได้้ร่วัมีกบััผู้้้จัดั้งาน MHE & PACK MAC 
2020  จัดั้งานสมัีมีนาพิิเศษในหัวััข้้อ “Intelligent Technology for SMART Packaging & Printing” โด้ยม่ี 
วัตัถปุระสงค์เพ่ิ�อให้ัควัามีร้้เร่�องเที่คโนโลย่บัาร์โค้ด้มีาตรฐานสากล GS1 รวัมีถงึเที่คโนโลย่ด้้านบัรรจัภุัณัฑ์์
และการพิิมีพ์ิท่ี่�สามีารถนำาไปประยกุต์ใช้้ในการบัริหัารจัดั้การอตุสาหักรรมีตา่งๆ ได้้อย่างม่ีประสิที่ธิิภัาพิ  
ซึ่ึ�งงานสมัีมีนาครั �งน่ � เจ้ัาหัน้าท่ี่�สถาบันัฯ ได้้ร่วัมีบัรรยายในหัวััข้้อ “Intelligent Packaging with Smart 
Identity” อ่กที่ั �งยงัเชิ้ญพิาร์ที่เนอร์ข้องสถาบันัฯ มีาร่วัมีบัรรยายในหัวััข้้อ “New Tools to Discover New 
Marketing & Selling Opportunities” บัรรยายโด้ย บัริษัที่ สยามีที่บัพินัแพิคเกจัจิั �ง จัำากดั้ และหัวััข้้อ  
“Make your label 100% readable with Honeywell Verifier Solution” บัรรยายโด้ย บัริษัที่ ฮันัน่�เวัลส์ 
ซึ่ิสเต็มีส์ (ไที่ยแลนด์้) จัำากดั้ 

นอกจัากน่ � สถาบัันฯ ยังได้้ร่วัมีจััด้กิจักรรมีจัับัค้่ธิุรกิจั (Business Matching) โด้ยเชิ้ญสมีาชิ้ก 
ข้องสถาบัันฯ มีาร่วัมีเจัรจัาแลกเปล่�ยนที่างธิุรกิจักับัผู้้้ ผู้ลิต ผู้้้ แที่นจัำาหัน่ายเคร่�องจัักรและเที่คโนโลย่ 
ด้้านบัรรจัุภัณัฑ์์และการข้นส่ง อ่กที่ั �งสถาบันัฯ ยงัได้้ร่วัมีออกบั้ธิประช้าสมัีพินัธ์ิมีาตรฐานสากล GS1  
แก่ผู้้้ เข้้าช้มีงานอ่กด้้วัย ซึ่ึ�งกิจักรรมีด้งักลา่วัจัดั้ข้ึ �นภัายในงาน MHE & PACK MAC 2020 - งานแสด้ง
เคร่�องจักัรระบับัข้นสง่ ลำาเลย่งจัดั้เก็บั และเคร่�องจักัรบัรรจัภุัณัฑ์์ ครั �งท่ี่� 5 จัดั้ข้ึ �นระหัวัา่งวันัท่ี่� 4-7 ม่ีนาคมี 2563  
ณ ศน้ย์แสด้งสินค้าและการประช้มุี อิมีแพิ็ค เม่ีองที่องธิาน่

  

กองพิฒันาอตุสาหักรรมีสร้างสรรค์ กรมีสง่เสริมีอตุสาหักรรมี ร่วัมีกบััสมีาคมี สถาบันั องค์กร 

สถาบัันการศึกษา ที่ั �งภัาครัฐและเอกช้น จััด้งานพิิธ่ิแถลงข้่าวัและสัมีมีนาช่้ �แจังการประกวัด้ 

บัรรจัภุัณัฑ์์ไที่ย ประจัำาป่ 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) ณ ศน้ย์ออกแบับัและ 

พิฒันาผู้ลิตภัณัฑ์์อตุสาหักรรมี (Thai-idc) โด้ยม่ี นายเจัตนิพิิฐ รอด้ภัยั รองอธิิบัด่้กรมีส่งเสริมี

อตุสาหักรรมี ประธิานในพิิธ่ิกลา่วัเปิด้งาน

พิร้อมีกันน่ �สถาบัันรหััสสากล โด้ยนายสินช้ัย เท่ี่ยนศิริ ผู้้้ อำานวัยการสถาบัันรหััสสากล 

(GS1 Thailand) ได้้เข้้าร่วัมีแถลงข้่าวั การเป็นหัน่วัยงานสนับัสนุนรางวััลพิิเศษการประกวัด้  

ออกแบับับัาร์โค้ด้บันบัรรจัุภัณัฑ์์ โด้ยได้้สนบััสนุนมีาอย่างต่อเน่�อง และในป่น่ �ให้ัการสนบััสนุน  

ที่ั �งสิ �น 4 รางวััล ที่ั �งน่ �เพ่ิ�อส่งเสริมีสนับัสนุนให้ัผู้้้ ประกอบัการ หัร่อนักเร่ยน นักศึกษาม่ีควัามี 

เข้้าใจัด้้านบัาร์โค้ด้มีาตรฐานสากล GS1 และสามีารถออกแบับัสญัลกัษณ์บัาร์โค้ด้ด้้วัยควัามีคิด้ 

สร้างสรรค์ และสามีารถช้่วัยเพิิ�มีมีล้คา่ให้ักบััสินค้าได้้อ่กด้้วัย

บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน 

GS1 Thailand จััดงานสััมมนาพิิเศษและกิิจักิรรม
จัับคู่่�ธุุรกิิจั ภายในงาน MHE & PACK MAC 2020

งานพิิธีุแถลงข่�าวกิารประกิวด
บรรจุัภัณฑ์์ไทย ประจัำาปี 2563
(ThaiStar Packaging Awards 2020)
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หลักิส่ัตรกิารอบรมเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
เพ่ิ�อส่งเสริมีให้ัผู้้้ประกอบัการท่ี่�ข้ึ �นที่ะเบ่ัยนบัาร์โค้ด้ สามีารถนำาหัลกัเกณฑ์์ข้้อกำาหันด้ต่างๆ ข้องการสร้างและการนำาบัาร์โค้ด้ไปใช้้อย่าง 
ถก้ต้อง เป็นไปตามีมีาตรฐาน ที่างสถาบันัฯ จังึกำาหันด้ให้ัสมีาชิ้กรายใหัมีท่ี่กุราย ต้องผู้า่นการอบัรมี มากกว่่าสััญลัักษณ์์บาร์์โค้้ด คื้อการ์ 
บริ์หาร์จัดัการ์ข้้อมูลัสัินค้้าที่่�ดย่ิ่ิ�งข้้ �น (CERTIFICATE PROGRAM) สำาหัรับัสมีาชิ้กรายใหัมี ่ลงที่ะเบ่ัยนและเข้้าอบัรมีภายิ่ในร์ะยิ่ะเว่ลัา 
1 ป่ี นบััจัากวันัรับัอนมุีตัเิป็นสมีาชิ้ก

ผู้้�สนใจสามารถด้รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมและสำารอีงที�น่�งได�ที� www.gs1th.org

ทางสถาบัันฯ จััดโปรแกรมการอบัรมต่่างๆ ในช่่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ดังน้�

        หลักสูตร

หล่กส้ติรมากกว่าส่ญล่กษณ์์
บาร์โค�ด คือีการบริหารจ่ดการ
ข้�อีม้ลสินค�าที�ดียิ�งข้้�น  
(CERTIFICATE PROGRAM)  

SUPPLY CHAIN ที�มี
ประสิทธิิภาพิ่ดียิ�งข้้�นด�วย
มาติรฐานสากล GS1 

    วันที่จัด

7,21,29 เมษายน 
5,12,19 พิ่ฤษภาคม
2,9,16 มิถุนายน

25 เมษายน
23 มิถุนายน

             อัตราค่าอบรม

สมาชิก GS1 TH : สามารถใช�สิทธิิ์เข้�าอีบรม
ได�ฟรี 1 คร่�ง / 2 ท่าน / บริษ่ท ภายใน 1 ปี
น่บติ่�งแติ่ว่นที�ได�ร่บการอีนุม่ติิเป็นสมาชิก 
สถาบ่นฯ โดยผู้้�เข้�าอีบรมจะไม่ได�ร่บ
ประกาศนียบ่ติรจากทางสถาบ่นฯ

ท่�งนี�หากผู้้�เข้�าอีบรมประสงค์จะร่บ
ใบประกาศนียบ่ติรจะมีค่าใช�จ่ายเพิ่่�มเติิม
ท่านละ 500 บาท

                  เนื้อหาหลักสูตร

• อีงค์กร GS1 และสถาบ่นรห่สสากล (GS1 Thailand)
• ระบบมาติรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)
• โครงสร�างและการกำาหนดเลข้หมายประจำาติ่วสินค�า
• ติ่วอีย่างการประยุกติ์ใช�เทคโนโลยีบาร์โค�ด และ RFID
• โครงการระบบฐานข้�อีม้ลข้อีงสินค�า & แอีพิ่พิ่ลิเคช่�น SmartBar
• สิทธิิประโยชน์ข้อีงสมาชิก GS1 Thailand

• ระบบมาติรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)
• Capture : GS1-128
• Application Identifiers (AI)
• GS1 Solutions
• การประยุกติ์ใช�ในงานโลจิสติิกส์ และซ่พิ่พิ่ลายเชน

สถาบันัรหัสัสากล (GS1 Thailand) ได้้ร่วัมีออกบัธ้ิประช้าสมัีพินัธ์ิสถาบันัฯ 

และแนะนำาบัาร์โค้ด้มีาตรฐานสากล GS1  ภัายในงาน “Printing and Packaging 

Expo 2020” งานแสด้งสินค้าเที่คโนโลย่การพิิมีพ์ิและบัรรจัภุัณัฑ์์การพิิมีพ์ิ ครั �งท่ี่�  

3 เม่ี�อวันัท่ี่� 27-28 กมุีภัาพินัธ์ิ 2563 ณ ศน้ย์แสด้งสินค้าและการประช้มุีอิมีแพิ็ค 

เม่ีองที่องธิาน่

ซึ่ึ�งการจััด้งานแสด้งสินค้าในครั �งน่ �ไ ด้้รวับัรวัมีผู้้้ ประกอบัการในกลุ่มี 

อุตสาหักรรมีการพิิมีพ์ิและบัรรจัุภัณัฑ์์ในประเที่ศไที่ย มีากกวั่า 200 ราย มีาร่วัมี 

แสด้งนวัตักรรมีด้้านการพิิมีพ์ิ นอกจัากน่ �สถาบันัฯ ยงัได้้ร่วัมีกิจักรรมี Business 

Matching ให้ัคำาปรึกษาการนำาบัารโค้ด้ไปประยกุต์ใช้้ เพิิ�มีประสิที่ธิิภัาพิในธิุรกิจั

กบััผู้้้ประกอบัการในอตุสาหักรรมีการพิิมีพ์ิอ่กด้้วัย

สมาชิก GS1 TH : สมาชิกใหม่ 
สามารถใช�สิทธิิ์เข้�าอีบรมฟรี 1 คร่�ง / 2 ท่าน / 
บริษ่ท ภายใน 1 ปี น่บติ่�งแติ่ว่นที�ได�ร่บ
การอีนุม่ติิเป็นสมาชิกสถาบ่นฯ

Printing and Packaging Expo 2020
GS1 Thailand ร�วมออกิบ่ธุในงาน
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สายคลีีนมีีเฮ 
เทรนด์์อาหารด์าวเด่์น 2020 

ต้้องอร่อย สุุขภาพดี์ ไม่่ทำาร้ายโลก

ที่่�มา  :  ไทยรััฐ ออนไลน์

Health MeThailand Newsletter

เว็็บไซต์์ทรงอิิทธิิพลด้้านอิาหารขอิงโลกอิย่่าง “FoodBev Media” 
จัดั้อินัด้บัเทรนด์้อิาหารมาแรง ปีี 2020 โด้ย่ย่กให้ “ขนมขบเคีี้ �ย่ว็ที�
ดี้ต์่อิสุขุภาพ” เป็ีนเทรนด์้ฮอิต์มาแรง ท่ามกลางชีีว็ิต์ที�เร่งรีบอิย่่าง
ที�เห็น

ผู้้้บริโภคี้ย่คุี้ใหมม่อิงหาขอิงทานเลน่ที�อิิ�มอิร่อิย่ทนัใจั ขณะเดี้ย่ว็กนั 
ก็ต้์อิงมีปีระโย่ชีน์ต์อ่ิร่างกาย่ และไมท่ำาร้าย่สุขุภาพด้้ว็ย่ หลาย่ปีีมานี �
ต์ลาด้ขนมขบเคี้ี �ย่ว็เต์บิโต์รว็ด้เร็ว็มาก จัากผู้ลการสุำารว็จัขอิงมนิเทล 
คี้อินซ้เมอิร์ สุแนคี้กิ �ง ย่เ้คี้ ปีี 2019 บง่ชีี �ว็า่ 66% ขอิงผู้้้ ใหญ่่ต้์อิงกิน 
ขนมขบเคีี้ �ย่ว็อิย่า่งน้อิย่ว็นัละคี้รั �ง กระนั �น เทรนด์้ขนมขบเคีี้ �ย่ว็กำาลงั 
เปีลี�ย่นโฉมหน้าไปี จัากขนมขบเคีี้ �ย่ว็ที�อิดุ้มไปีด้้ว็ย่คี้าร์โบไฮเด้รต์ 
โซเดี้ย่ม นำ �าต์าล และไขมนั ผู้้้บริโภคี้ย่คุี้ใหมห่นัมานิย่มขนมขบเคีี้ �ย่ว็ 
ที�มีคี้ณุคี้า่ด้้านโภชีนาการแทน โด้ย่เฉพาะ “โปรตีนีบาร์” กลาย่เป็ีน
อิาหารว็า่งย่อิด้ฮิต์สุำาหรับคี้นรักสุขุภาพ เพราะทั �งอิร่อิย่ มีปีระโย่ชีน์ 
และแคี้ลอิรี�ต์ำ�า

เทรนด์์รักสุุขภาพและใสุ่ใจในคุุณภาพชีีวิิตที�ดี์ฮิิตฮิอตมาตั�งแต่ปีี 2019 และจะยิิ่�งมีดี์กรีเข้มข้นข้�น เม่�อเปิีด์
ศัักราชีใหม่เข้าสุ่่ปีี 2020 เพราะผู้่้บริโภคุยิุ่คุด์ิจิทัลไม่เพียิ่งแต่จะคุำานึงถึึงสุุขภาพของตัวิเอง แต่ยิ่ังใสุ่ใจ 
ในสุุขภาพของโลกด์้วิยิ่

อีิกหน่�งเทรนด์้เด้น่ก็ต้์อิง “Flexitarian” การปีรุงอิาหารด้้ว็ย่เน้ �อิสุตั์ว์็ 
เทีย่มจัากพ้ชี เพ้�อิเอิาใจัผู้้้บริโภคี้กลุม่ใหมที่�พย่าย่ามลด้การบริโภคี้ 
เน้ �อิสุตั์ว์็ แต์ก็่ไมใ่ชีช่ีาว็มงัสุวิ็รัต์เิต์ม็ต์วั็ เริ�มฮิต์ฮอิต์มาจัากฝัั่�งอิเมริกา 
และมีแนว็โน้มโต์เร็ว็ เพราะผู้ลิต์ภัณฑ์์เน้ �อิสุัต์ว์็เทีย่มจัากพ้ชี 
ไม่เพีย่งแต์จ่ัะมีคี้ณุคี้า่ทางโภชีนาการ แต์ย่่งัถูก้พฒันาให้มีรสุชีาติ์ 
อิร่อิย่ไม่แพ้เน้ �อิสุตั์ว์็จัริงๆ ฟาสุต์์ฟ้้ด้ชีั �นนำาหลาย่แห่งขอิงอิเมริกา 
ก็มีแฮมเบอิร์เกอิร์เน้ �อิเทีย่มไว้็บริการ แถูมย่งัขาย่ด้ิบขาย่ดี้ซะด้้ว็ย่

ก็เพราะผู้้้บริโภคี้ยุ่คี้ใหม่รักต์วั็เอิงพอิๆ กบัที�ใสุ่ใจัสุิ�งแว็ด้ล้อิม จั่ง 
เกิด้เทรนด์้ “ลดขยะเหลือทิ้้ �งจากอาหาร” โด้ย่มีการกำาหนด้เป็ีน 
ว็าระแห่งชีาต์ิในหลาย่ปีระเทศ ไม่ว็่าจัะเป็ีนอิอิสุเต์รเลีย่ ต์ั �งเปีา้ลด้ 
ขย่ะจัากอิาหารลง 50% ภาย่ในปีี 2030 ขณะที�สุกอิต์แลนด์้มีแผู้น 
ลด้ขย่ะเหล้อิทิ �งจัากอิาหารลง 1 ใน 3 ภาย่ในปีี 2025 ผู้ลจัากการ
สุำารว็จัพบว็่าในแต์ล่ะปีีทั�ว็ทั �งโลกมีขย่ะจัากอิาหารเหล้อิทิ �งมากถู่ง  
1,300 ล้านต์นั และมีแนว็โน้มจัะเพิ�มข่ �นเป็ีน 2,200 ล้านต์นั ภาย่ในปีี  
2025 โด้ย่ 44% ขอิงขย่ะเหล้อิทิ �งมาจัากผู้กัและผู้ลไม้เน่าเสุีย่

36 GS1 Thailand April – june 2020
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หลาย่ปีีมานี � “นำ �าตีาล” กลาย่เป็ีนจัอิมว็าย่ร้าย่ทำาลาย่สุุขภาพ 
ว็งการอิาหารโลกจั่งมุ่งคี้ิด้ค้ี้น “นวััตีกรรมทิ้ดแทิ้นควัามหวัาน
ทิ้ี�ไม่ทิ้ำาร้ายสุุขภาพ”

อิงักฤษเก็บภาษีนำ �าต์าลในเคี้ร้�อิงด้้�มนำ �าอิดั้ลมต์ั �งแต์ปี่ี 2018 ขณะที�
หลาย่บริษัทพย่าย่ามปีรับปีรุงสุต้์รอิาหารที�ลด้ปีริมาณคี้ว็ามหว็าน
ลง เชี่น ผู้้้ผู้ลิต์ช็ีอิกโกแลต์เจ้ัาใหญ่่ “Cadbury” ปีระกาศคี้ว็าม
สุำาเร็จัคี้ิด้ค้ี้นสุ้ต์รช็ีอิกโกแลต์ที�มีนำ �าต์าลลด้ลง 30% นอิกจัากนี � 
ในว็งการอิาหารโลกย่งัมอิงหาทางเล้อิกใหม่ที�สุามารถูให้คี้ว็าม 
หว็านแทนนำ �าต์าล แต์่ไม่ทำาร้าย่สุขุภาพไม่ว็่าจัะเป็ีนสุารสุกดั้จัาก
หญ้่าหว็าน มนัหว็าน ทบัทิม และอิินทผู้ลมั 

ผู้่้บริโภคุยิุ่คุใหม่รักตัวิเองพอๆ กับที�ใสุ่ใจ 
สุิ�งแวิด์ล้อม จึงเกิด์เทรนด์์ “ลด์ขยิ่ะเหล่อ 
ทิ�งจากอาหาร” โด์ยิ่มีการกำาหนด์เป็ีนวิาระ 
แห่งชีาติในหลายิ่ปีระเทศั 
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Dive Brief :
FMI and Nielsen have updated their predictions on online 

food and beverage sales to $143 billion by 2025, which 

will represent 30% of all omnichannel food and beverage  

spending, according to a report sent to Grocery Dive based 

on a presentation from FMI Midwinter. This figure was first 

predicted in 2017 as $100 billion by 2025 and updated last 

year to $100 billion reached between 2022 and 2024.

บทสรุุป :
จากการคาดการณ์์ของ FMI และ Nielsen ภายในปีี 2025 ยอดขาย 
ออนไลน์ของผลิตภัณ์ฑ์์อาหารและเคร่� องด่�มจะเพิิ่�มข้ �นถึ้ง  
143 พิ่นัล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่้�งเป็ีน 30% ของการใช้้จา่ยสนิค้าอาหาร 
และเคร่�องด่�มในรูปีแบบของ omnichannel ทั้ั �งหมด เม่�ออ้างอิง 
จากรายงานของ FMI Midwinter ทีั้�ส่งให้ทั้าง Grocery Dive 
สถิึตินี �ถึูกคาดการณ์์ครั �งแรกเม่�อปีี 2017 มลูค่ายอดขายจะอยู่ทีั้� 
100 พิ่นัล้านเหรียญสหรัฐภายในปีี 2025 และจากการอพัิ่เดทั้เม่�อ 
ปีีทีั้�แล้วได้มีการเปีลี�ยนแปีลงการคาดการณ์์วา่ยอดขาย 100 พิ่นัล้าน
เหรียญสหรัฐนั �นจะอยูร่ะหวา่งปีี 2022 และ 2024

ภายในปีี 2025 คาดว่่าการซ้ื้�อของชำำาออนไลน์
จะเพ่ิ่�มข้�นถ้ึง 143 พัิ่นล้านเหรียญ

Online grocery forecast
increases to $143B by 2025

GS1 Global News  
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ผู้ ซ่ึ่ �อทีั้�มีอายรุะหว่าง 45 ปีี ถึ้ง 64 ปีีนั �นมีผลกระทั้บอย่างมากต่อ
สนิค้าครัวเร่อนทั้าง omnichannel ซึ่้�งการใช้้จา่ยทั้าง omnichannel 
ของผู้ มีอายรุะหวา่ง 44 ปีี ถึง้ 64 ปีีนั �นได้เตบิโตราวๆ  20 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ภายใน 2 ปีีทีั้�ผา่นมา ซึ่้�งรวดเร็วกวา่คนรุ่นใหม่

ผู้ ซ่ึ่ �อ Gen Z ใช้้จ่ายปีระมาณ์ 550 เหรียญสหรัฐต่อเด่อนสำาหรับ 
ของช้ำา และราวๆ 15% (85 เหรียญสหรัฐ) ของจำานวนนั �นได้ใช้้จา่ย 
ในรูปีแบบของออนไลน์ คนรุ่น millennials ใช้้จ่ายค่อนข้างมาก 
สำาหรับของช้ำา (615 เหรียญสหรัฐ) และราวๆ 26% หร่อ 157 เหรียญ
สหรัฐตอ่เด่อนทีั้�ใช้้จา่ยในรูปีแบบของออนไลน์ มลูคา่ค่อสิ�งทีั้�สำาคญั 
ทีั้�สดุสำาหรับคนรุ่น Gen Z และ millennial เม่�อถึามถึง้การเล่อกร้าน 
ขายของช้ำา และตามมาด้วยความสะอาดและสินค้าทีั้�มีให้เล่อก 
หลากหลาย สถึานทีั้�ก็เป็ีนหน้�งปัีจจยัในการเลอ่ก ด้วย 72% ของผู้ ซ่ึ่ �อ 
ไมอ่ยากใช้้เวลามากกวา่ 20นาทีั้ในการเดนิทั้างเพ่ิ่�อไปีซ่ึ่ �อของช้ำา

ข้้อคิิด :
สำาหรับ 2 ปีีตดิตอ่กนัทีั้� FMI และ Nielsen ได้อพัิ่เดตการคาดการณ์์
ของยอดขายออนไลน์สำาหรับการเปีลี�ยนแปีลงของพิ่ฤติกรรม 
ผู้บริโภคกับสิ�งทีั้�ห้างร้านขายได้นำาเสนอ รายงานแสดงตวัเลขทีั้�
สงูข้ �นรวมถึ้งเหตผุล ได้แก่ การเพิิ่�มข้ �นอย่างเล็กน้อยของสมาชิ้ก 
Amazon Prime การเพิิ่�มข้ �นของบริการส่งสินค้าถึ้งบ้านภายใน  
2 ช้ั�วโมง การเพิิ่�มข้ �นของการใช้้งาน click-and-collect จากห้าง 
ร้านค้า การจดัหาของวตัถึดุบิรวมถึง้บริการสง่ถึง้บ้าน บริการอาหาร
ของร้านค้าและผู้ ซ่ึ่ �อได้เปีลี�ยนพิ่ฤติกรรมการซ่ึ่ �อสินค้าจากร้านค้า 
มาเป็ีนออนไลน์มากข้ �น

ทั้ั �งนี �ห้างร้านค้าส่วนใหญ่เจาะจงกลุ่มลกูค้าเปี้าหมายทีั้�เป็ีนผู้ ซ่ึ่ �อ
รุ่น Gen Z อยา่งไรก็ตามรายงานพิ่บวา่ผู้ ซ่ึ่ �อของออนไลน์สว่นใหญ่
นั �นมีอายุมากกว่ากลุ่มเปี้าหมาย พิ่ฤติกรรมการซ่ึ่ �อของออนไลน์
ของ Gen X และ Baby boomer นั �นเกิดข้ �นจากการเดินทั้างทีั้� 

Shoppers ages 45 to 64 represent the largest number of  

omnichannel households. Omnichannel spending for the 

group ages 44 to 64 specifically grew about $20 billion over 

the past two years - faster than younger generations.

Gen Z shoppers spend about $550 per month on groceries 

and about 15% ($85) of that is spent online. Millennials spend 

more on groceries ($615) and about 26%, or $157 per month 

goes to online shopping. Value is most important for Gen Z  

and millennial shoppers when choosing a grocery store,  

followed by cleanliness, product selection and variety.  

Location is also a factor with 72% not willing to spend more 

than 20 minutes in travel.

Dive Insight:
For the second consecutive year, FMI and Nielsen are  

updating their predictions of online sales as consumer  

habits shift with new retailer offerings. The report attributes 

the higher numbers to a number of reasons, including an 

uptick in Amazon Prime members and auto replenishments, 

the increase of two hour delivery to homes, greater adoption 

of click-and-collect by retailers, meal kit deliveries, retail 

foodservice and shoppers switching how they buy certain 

items from in-store to online.

Despite the fact that many retailers typically target Gen Z 

shoppers, the report found the majority of online shoppers 

are older. Gen X and baby boomer’s online shopping habits 

may be due to lack of mobility, transportation or feeling like 

they can take their time shopping digitally than in-store. 

วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 Global News  

กรณีีศึึกษาพบว่่ามีีแค่่ 4% ของตััว่แทน 
ห้้างร้านค้่านั�นเรียกตััว่เองว่่าค่่อนข้างมีีค่ว่ามี  
ซัับซ้ัอนในตัลาดออนไลน์ ห้มีายค่ว่ามีว่่ามัีน
จะมีีช่่องว่่างสำำาห้รับการเติับโตัค่่อนข้างเยอะ
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With delivery and service fees decreasing recently, these  

demographics appear to be embracing online shopping 

more. This supports FMI’s 2019 findings that reach from 

online retailers was strong among Gen X shoppers, growing 

from 29% in 2018 to 40% a year later. A 2018 survey from the 

International Food and Information Council and AARP reported 

similar findings.

Gen Z shoppers, on the other hand, still prefer and enjoy 

in-store shopping, the research found. They want to be able 

to pick their own produce and discover new products. They 

like the in-store experience overall, which is why retailers 

continue to enhance the in-store experience by features like 

kombucha bars, beer gardens, food courts, games, classes 

and digital capabilities.

Even though projections for e-commerce are rising, the study 

also found that only 4% of retailer respondents consider 

themselves very sophisticated in the online market, meaning 

there’s a lot of room for progress and growth. 

To win with omnichannel shoppers, FMI recommends  

retailers understand which shoppers are buying online vs  

in-store and how to personalize the pricing and assortment to 

the demographic based on location and store-type.

Other recommendations include optimizing technologies 

like AI, changing the physical store by putting an emphasis 

on fresh produce and foodservice, and bringing health and 

wellness initiatives to online shoppers. To increase frequency 

rather than just penetration, the report suggests retailers have 

low or no minimum purchase amounts and free shipping. 

ไมส่ะดวกหร่อความรู้สก้วา่พิ่วกเขาสามารถึใช้้เวลาซ่ึ่ �อของบนดจิิทั้ลั
ได้มากกว่าทีั้�ร้านค้า ด้วยการขนส่งและค่าบริการทีั้�ลดลงทั้ำาให้ 
พิ่วกเขาสามารถึเข้าถึง้การซ่ึ่ �อของออนไลน์ได้มากข้ �น ซึ่้�งสนบัสนนุ 
สถิึติของ FMI 2019 ทีั้�วา่ Gen X มีผลกระทั้บตอ่ร้านค้าออนไลน์ 
อยา่งมากซึ่้�งได้เตบิโตข้ �นจาก 29% ในปีี 2018 ถึง้ 40% ในปีีตอ่มา และ 
ผลการสำารวจปีี 2018 จาก International Food and Information 
Council และ AARP รายงานสถิึติทีั้�ใกล้เคียงกนั

ในอีกด้านนง้ ผู้ ซ่ึ่ �อ Gen Z ยงัคงเล่อกทีั้�จะสนกุสนานกบัการซ่ึ่ �อของ
ทีั้�ร้านค้า งานวิจยัพิ่บวา่ พิ่วกเขาต้องการทีั้�จะเล่อกของๆ พิ่วกเขา
เองและพิ่บเจอสินค้าใหม่ๆ พิ่วกเขาช้อบปีระสบการณ์์ในร้านค้า 
โดยรวม นั�นเป็ีนเหตผุลวา่ทั้ำาไมห้างร้านค้าถึง้ยงัคงเพิิ่�มปีระสบการณ์์ 
ในร้านค้าอย่างต่อเน่�องโดยการเพิ่ิ�มลกูเล่น เช้่น บาร์ Komucha  
ลานเบียร์ ศูนูย์อาหาร เกมส์ คลาสการเรียนการสอน และความ 
สามารถึทั้างดิจิทั้ลั

ถึง้แม้วา่การคาดการณ์์สำาหรับ e-commerce นั �นสงูข้ �น กรณี์ศูก้ษา
พิ่บว่ามีแค่ 4% ของตวัแทั้นห้างร้านค้านั �นเรียกตวัเองว่าค่อนข้าง
มีความซึ่บัซ้ึ่อนในตลาดออนไลน์ หมายความว่ามนัจะมีช้่องว่าง
สำาหรับการเตบิโตคอ่นข้างเยอะ

เพ่ิ่�อเข้าถึง้ผู้ ซ่ึ่ �อกลุม่ omnichannel ทั้าง FMI แนะนำาห้างร้านค้าให้
เข้าใจผู้ ซ่ึ่ �อว่าคนไหนทีั้�กำาลงัซ่ึ่ �อของออนไลน์หร่อภายในร้าน และ
หาวิธีีทั้ำาราคาให้เหมาะกับปีระช้ากรจากตำาแหน่งทีั้�ตั �งร้าน และ
ปีระเภทั้ของร้านค้า

ข้อเสนอแนะอ่�นๆ ได้แก่ การใช้้งานเทั้คโนโลยีเช้่น AI การเปีลี�ยน
ร้านค้าโดยเน้นผลิตผลสดและบริการด้านอาหาร และนำาเอา 
ความคิดริเริ�มเพ่ิ่�อสุขภาพิ่ทีั้�ดีให้กับผู้ ซ่ึ่ �อออนไลน์ โดยมีรายงาน 
เสนอวา่ห้างร้านค้าควรลดจำานวนการสั�งซ่ึ่ �อขั �นตำ�าและเสนอบริการ
สง่ฟรี 

38-40 Global News Edit 2.indd   4038-40 Global News Edit 2.indd   40 23/4/2563 BE   16:4123/4/2563 BE   16:41



ที่่�มา  :  Thai Dot Com Payment

Member Zone วารสารสถาบันรหัสสากล

แนวโน้มทีก่�ำลงัจะเกดิข้ึนกบัธรุกจิค้ำปลกี
อย่่างท่ี่�ได้้บอกไปว่่าเร่ื่�องของเที่รื่นด์้และการื่ปรัื่บตัวั่เข้าหาโอกาส 
ใหม่่ๆ ค่ือส่�งท่ี่�เจ้้าของธุุรื่ก่จ้ร้ื่านค้ืาปล่กคืว่รื่ให้คืว่าม่สำาคืญั เรื่าจ้งึ 
ไม่พ่ลาด้ท่ี่�จ้ะนำาขา่ว่สารื่ด่้ๆ เก่�ย่ว่กบัเที่รื่นด์้การื่ค้ืาท่ี่�กำาลงัจ้ะเก่ด้ขึ �น 
ม่าฝากคืณุอย่า่งแนน่อน

ร้ื่านค้ืาที่กุร้ื่านจ้ะม่่รื่ะบบ Data Analytics เป็นของตัวั่เอง  

เน่�องจ้ากผู้้้บร่ื่โภคืยุ่คื 4.0 ต้ัองการื่ส่นค้ืาและบร่ื่การื่ท่ี่�ม่่ 

คืว่าม่เฉพาะเจ้าะจ้งม่ากย่่�งขึ �น ธุุรื่ก่จ้ร้ื่านค้ืาปล่กจ้งึต้ัองให้ 

คืว่าม่สำาคืญักบัลก้ค้ืาแบบรื่าย่บคุืคืล แที่นการื่จ้ำาแนกลก้ค้ืา 

เป็นกลุม่่ใหญ่ๆ อย่า่งท่ี่�เคืย่ที่ำา การื่ใช้้เที่คืโนโลย่่ด้้าน Data 

Analytics เข้าม่าว่่เคืรื่าะห์ข้อม่ล้ของลก้ค้ืาอย่่างละเอ่ย่ด้  

เพ่�อพัฒนาส่นค้ืาและบร่ื่การื่ท่ี่�ตัอบโจ้ที่ย์่ล้กค้ืาม่ากท่ี่�สุด้  

จ้งึไม่่ได้้ม่่เพ่ย่งแคืธุุ่รื่ก่จ้ร้ื่านค้ืาขนาด้ใหญ่อ่กตัอ่ไป แตัเ่ป็น

ส่�งท่ี่�ร้ื่านค้ืาที่กุรื่ะด้บัจ้ำาเป็นต้ัองใช้้ในอ่กไม่ช้่้า

เทรนด์ธุรกจิค้ำปลกี 
ท่ี่�จะเปล่ี่�ยนโลี่กการค้้าไปจากเดิิม

ร้ำนค้ำปลีกทุกร้ำน มีระบบ
ฐำนข้อมูลลูกค้ำเป็นของตััวเอง

สำำ�หรัับผู้้�ปรัะกอบก�รัหรืัอผู้้�ท่ี่�สำนใจใน ธุุรักิจค้��ปล่ีก เรืั�องของ “เที่รันด์์ก�รัค้�� 
(Retail Trends)” ค้งเป็นสิำ�งท่ี่�ไม่่อ�จม่องข��ม่ไปได์�อย่่�งแน่นอน เพรั�ะอย่่�ง 
ท่ี่�รั้�กันด่์ว่่�โลีกของก�รัค้��แลีะก�รัที่ำ�ธุุรักิจในปัจจุบัน ได์�ม่่ก�รัเปล่ี�ย่นแปลีง 
อย่่�งรัว่ด์เรั็ว่ไปต�ม่ปัจจยั่ต่�งๆ ถ้��ห�กเรั�ร้ั�ถ้ึงแนว่โน�ม่ก�รัเปลี่�ย่นแปลีง 
เหลี่�น่�ได์� ก�รัปรัับตัว่แลีะเข��ถ้ึงโอก�สำที่�งธุุรักิจใหม่่ๆ ก็จะไม่่ใช่่เรัื�องย่�ก 
อ่กต่อไป

เที่คืโนโลย่่อย่า่ง VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) 

และ MR (Mixed Reality) กำาลงัจ้ะเข้าม่าสร้ื่างปรื่ะสบการื่ณ์ใหม่่ๆ   

ให้ธุุรื่ก่จ้ร้ื่านค้ืาและการื่ช้้อปป่ �งม่่ส่สนัม่ากย่่�งขึ �น โด้ย่เฉพาะธุุรื่ก่จ้ 

E-commerce ท่ี่�จ้ะได้้ใช้้ปรื่ะโย่ช้น์ในการื่เข้าถึงึลก้ค้ืา ด้้ว่ย่บร่ื่การื่ท่ี่�

ช้ว่่ย่ให้ลก้ค้ืาได้้สมั่ผู้สัสน่ค้ืาท่ี่�ใกล้เค่ืย่งกบัของจ้ร่ื่งม่ากท่ี่�สดุ้นั�นเอง

เทคโนโลยีีสร้ำง
ประสบกำรณ์์ซ้้ื้อขำยีใหม่ๆ
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 อย่่างท่ี่�ร้้ื่กันด่้ว่่า “ม่นุษย์่” ม่่ข้อจ้ำากัด้บางอย่่างท่ี่�อาจ้เป็นอุปสรื่รื่คื

สำาหรัื่บงานบร่ื่การื่ ไม่่ว่่าจ้ะเป็นเร่ื่�องของการื่แสด้งออกที่างอารื่ม่ณ์ 

คืว่าม่ลา่ช้้า หร่ื่อคืว่าม่สาม่ารื่ถึในการื่คืด่้ว่่เคืรื่าะห์เร่ื่�องตัา่งๆ “เที่คืโนโลย่่

ปัญญาปรื่ะด้่ษฐ์” หร่ื่อ (AI) จ้ึงกำาลงัจ้ะเข้าม่าแที่นท่ี่�พนักงานร้ื่านค้ืา

ตัา่งๆ เพ่�อลด้ข้อผู่้ด้พลาด้ในการื่ที่ำางานและเตัม่่เตัม็่ส่�งท่ี่�ม่นษุย์่ไม่ส่าม่ารื่ถึ

ที่ำาได้้

 ตัวั่อย่่างร้ื่านค้ืาท่ี่�นำาร่ื่องใช้้รื่ะบบ AI กบั Machine-Learning ก็ค่ือ

ร้ื่านค้ืาอจั้ฉร่ื่ย่ะของ “Amazon Go” ภาย่ใต้ัคือนเซป็ต์ั “Just Walk Out” 

ท่ี่�ล้กค้ืาสาม่ารื่ถึหย่่บส่นค้ืาท่ี่�ต้ัองการื่แล้ว่เด้่นออกจ้ากร้ื่านได้้ที่ันท่ี่ 

โด้ย่ไม่่ต้ัองตัอ่คื่ว่ช้ำารื่ะส่นค้ืาหร่ื่อพบเจ้อปัญหาการื่คื่ด้รื่าคืาผู่้ด้พลาด้อ่ก

ตัอ่ไป เพรื่าะร้ื่านค้ืาได้้ใช้้รื่ะบบ AI และ Machine-Learning ช้ว่่ย่รื่ะบวุ่า่

ลก้ค้ืาคืนไหนหย่่บส่นค้ืาอะไรื่ออกจ้ากช้ั �นว่าง พร้ื่อม่ที่ำาการื่หกัเง่นจ้าก 

Wallet บนแอปฯ โด้ย่อตััโนม่ตัั่

เน่�องจ้ากเที่คืโนโลย่่ด้้านการื่เง่น (Fintech) ม่่การื่เตับ่โตัขึ �นอย่า่ง

รื่ว่ด้เร็ื่ว่ ที่ำาให้เก่ด้นว่ตัักรื่รื่ม่และรื่ะบบการื่ช้ำารื่ะเง่นร้ื่ปแบบใหม่่ๆ

ท่ี่�สะด้ว่กและปลอด้ภยั่กว่า่การื่ใช้้เง่นสด้อย่า่งท่ี่�เป็นอย่้ ่ คืงไม่ใ่ช้่

เร่ื่�องแปลกอะไรื่ถ้ึาในอ่กไม่่ช้้าเรื่าจ้ะเข้าส้่ย่คุื “สงัคืม่ไร้ื่เง่นสด้” 

(Cashless Society) โด้ย่สม่บร้ื่ณ์ เม่่�อถึงึตัอนนั �น ธุรุื่ก่จ้ร้ื่านค้ืา

จ้ะต้ัองม่่รื่ะบบ Payment ร้ื่ปแบบตัา่งๆ เพ่�อรื่องรัื่บการื่ช้ำารื่ะเง่น

ได้้อย่า่งสะด้ว่กและปลอด้ภยั่ม่ากท่ี่�สดุ้

จ้ากผู้ลสำารื่ว่จ้ท่ี่�ว่า่ ปรื่ะเที่ศไที่ย่ของเรื่ากำาลงัจ้ะเข้าส้ส่งัคืม่ผู้้้สง้อายุ่

อย่า่งสม่บร้ื่ณ์ในป่ พ.ศ. ���� โด้ย่คืด่้เป็นปรื่ะช้ากรื่ถึงึ �4 ล้านคืน

ของปรื่ะเที่ศ ที่ำาให้คืว่าม่ต้ัองการื่สน่ค้ืาและบร่ื่การื่สำาหรัื่บผู้้้สง้อายุ่

สง้ขึ �นตัาม่ไปด้้ว่ย่ ถ่ึอเป็นโอกาสท่ี่�ด่้ของธุุรื่ก่จ้ในการื่พฒันาส่นค้ืา

หร่ื่อบร่ื่การื่ เพ่�อเข้าถึงึกลุม่่ลก้ค้ืาท่ี่�ม่่กำาลงัซ่ �อสง้ พร้ื่อม่ท่ี่�จ้ะใช้้จ้า่ย่

เพ่�อคืว่าม่พงึพอใจ้และคืณุภาพช่้ว่่ตัท่ี่�ด่้ขึ �น

ได้รู้ถงึแนวโน้มที�จะเกดิขึ �นกับธุรกจิค้าปลีกแบบนี �แล้ว คงปฏเิสธ

ไม่ได้จริงๆ ว่าเทคโนโลยีสาํหรับร้านค้าปลีก ทั �งระบบวเิคราะห์

ข้อมูลลูกค้า หรือระบบ Payment รูปแบบต่าง  ๆเป็นสิ�งที�จะช่วยให้

ธุรกจิร้านค้าอยู่รอดและเข้าถงึโอกาสต่างๆ ในอนาคต  

หุ่นยีนต์ัจะแทนท่ีพนักงำนร้ำนค้ำ

เป็นกำรค้ำไร้เงินสด
โดยีสมบูรณ์์

สำาหรัื่บงานบร่ื่การื่ ไม่่ว่่าจ้ะเป็นเร่ื่�องของการื่แสด้งออกที่างอารื่ม่ณ์ 

ร้ื่านค้ืาอจั้ฉร่ื่ย่ะของ “Amazon Go” ภาย่ใต้ัคือนเซป็ต์ั “Just Walk Out” 

ท่ี่�ล้กค้ืาสาม่ารื่ถึหย่่บส่นค้ืาท่ี่�ต้ัองการื่แล้ว่เด้่นออกจ้ากร้ื่านได้้ที่ันท่ี่ 

ลก้ค้ืาคืนไหนหย่่บส่นค้ืาอะไรื่ออกจ้ากช้ั �นว่าง พร้ื่อม่ที่ำาการื่หกัเง่นจ้าก 

หุ่นยีนต์ัจะแทนท่ีพนักงำนร้ำนค้ำ

กำรเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุีของประเทศไทยี
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