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สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่าน
กลัับมาเจอกันอีกครัั้�งในช่่วงทีี่�ทุี่กคนบนโลักใบนี�ต่่างให้้ความสำำาคัญกับ

เร่ั้�องสุำขภาพ ตั่�งแต่่ต้่นปีีช่่�อของ “โควิด-19” อาจที่ำาให้้ห้ลัายคนสำะพรึั้งกลััวแลัะ

หั้นกลัับมาใส่ำใจทีี่�จะห้าวิธีีดูแลัแลัะปีกป้ีองสุำขภาพ 

การั้ทีี่�ผูู้้คนทัี่�วโลักหั้นมาใส่ำใจดูแลัสุำขภาพของต่นเองแลัะคนในครั้อบครัั้ว

รั้วมทัี่�งเพ่�อนมนุษย์ทัี่�วโลัก ที่ำาให้้เรั้าต้่องรัั้กษารั้ะยะห่้างรั้ะห้ว่างกัน เพรั้าะเรั้าก็ต่่าง

ไม่รู้ั้ว่าเรั้าจะไปีเป็ีนพาห้ะให้้เขาห้ร่ั้อเขาจะนำาเช่่�อมาติ่ดเรั้า

โดยเฉพาะเม่�อรัั้ฐออกมาต่รั้การั้ “อยู่บ้าน ห้ยุดเช่่�อ เพ่�อช่าติ่” เพ่�อลัดการั้ติ่ดเช่่�อ

ของคนในสัำงคมถ้้ายังต้่องออกไปีพบปีะสัำงสำรั้รั้ค์กัน

ช่่วงแรั้กมีห้ลัายสิำนค้าทีี่�ขาดแคลันในต่ลัาดทัี่�วโลัก เช่่น ห้น้ากากอนามัย ทีี่�ใช้่

สำำาห้รัั้บป้ีองกันการั้ติ่ดเช่่�อผู่้านรั้ะบบที่างเดินห้ายใจ แล้ัวก็ต่ามมาด้วยแอลักอฮอล์ั 

เจลัล้ัางม่อ เคร่ั้�องวัดอุณห้ภูมิ ซึึ่�งเกิดจากข้อจำากัดในการั้ต่รั้วจสำอบรั้ายลัะเอียดของ

สิำนค้า เช่่น จำานวนทีี่�มีในต่ลัาด สำถ้านทีี่�จำาห้น่าย กำาลัังการั้ผู้ลิัต่แลัะอ่�นๆ

การั้เว้นรั้ะยะห่้างที่างสัำงคมที่ำาให้้รูั้ปีแบบการั้ดำารั้งชี่วิต่เปีลีั�ยนไปี โดยเฉพาะ

รูั้ปีแบบการั้ซ่ึ่�อขายสิำนค้าได้เปีลีั�ยนจากการั้ออกไปีซ่ึ่�อขายต่ามห้้างสำรั้รั้พสิำนค้า 

ต่ลัาด ห้้างร้ั้าน เป็ีนการั้ซ่ึ่�อขายผู่้านรั้ะบบออนไลัน์ เพ่�อไม่ให้้ผูู้้คนออกจากบ้านไปีอยู่

ร่ั้วมกัน สำนองนโยบายของรัั้ฐบาลัห้ลัายปีรั้ะเที่ศทัี่�วโลัก

การั้หั้นกลัับมาอยู่กับตั่วเอง มีสำติ่ในการั้ป้ีองกันตั่วเองแลัะป้ีองกันผูู้้อ่�น

ถ่้อเป็ีนวิถี้ชี่วิต่ให้ม่ของคนในสัำงคม 

สิำนค้าแลัะนวัต่กรั้รั้มให้ม่ๆ เพ่�อการั้ดูแลัป้ีองกันสุำขภาพได้ถู้กผู้ลิัต่ออกมา

จำานวนมากในช่่วงของการั้เกิดโรั้ครั้ะบาด

การั้ทีี่�ผูู้้ผู้ลิัต่สิำนค้าให้ม่ๆ เห้ล่ัานั�นให้้ความสำำาคัญกับการั้มาสำมัครั้ขอเลัขห้มาย

บาร์ั้โค้ด ก็เพ่�อที่ำาให้้ผูู้้บริั้โภคสำามารั้ถ้เข้าถึ้งสิำนค้านั�นๆ ได้ในทุี่กแพลัต่ฟอร์ั้ม

ทีี่�รั้องรัั้บรั้ะบบทีี่�สำามารั้ถ้ต่รั้วจสำอบย้อนกลัับตั่�งแต่่ต้่นนำ�า กลัางนำ�า แลัะปีลัายนำ�า

ได้อย่างมั�นใจแลัะทัี่นเวลัาเม่�อต้่องการั้

การั้ใส่ำใจ ห่้วงใยต่นเอง ครั้อบครัั้ว สัำงคม ปีรั้ะเที่ศช่าติ่ แลัะโลักจึงเป็ีน

สิำ�งสำำาคัญมากครัั้บ

Dear our newsletter readers
It’s my pleasure to get back to you all in this time that everybody has 

considered health issue as a main priority. Since the beginning of this year, 

“COVID-19” has frighten the world population and aroused them to take 

a well care of their health. With all of these, we have to distancing from each 

other because we don’t know who is carrier or infector. Especially when 

the government enforcing their “Stay Home, Stop the Virus, for the Nation” 

campaign with the purpose of reducing infected population

In the beginning, many of essential products are in short supply 

such as mask, alcohol gel and thermometer for preventing the Virus. 

The reason why they run of stock is because of the lacking of capability 

to check the item status for example selling channels, available amount, 

production capability and etc.. 

Social distancing is changing our way of life, especially with the form 

of purchasing items, which has been turning into online shopping in order 

to prevent people to go out and also to align themselves with government 

policy all around the world.

To quarantine yourself and be conscious of preventing yourself and 

the others have become the new normal life for the society.

Product and service are innovated to taking care of one’s health 

during this pandemic. 

Those innovators are aware of the importance of having GS1 Standard 

Barcode, which is to enable customers to access their product in every 

platform that aligned with GS1 Standard and also to trace the product back 

to the upstream with confident and simultaneous.   

Caring of yourself, family, society, nation and the world is very 

important.  

EDITOR’S TALK

CONTENTS GS1 Thailand Newsletter Vol. 27 No. 3

วารสารสถาบันรหัสสากล

BOARD OF CONSULTANTS
รายช่ื่�อคณะท่ี่�ปรึกษา • ศ.ด์ร.ปกรณ์ อดุ์ลพัื่นธ์ุ์ ราช่บัณฑิิต • นายไพื่โรจน์ เกษแม่นกิจ
EDITOR
บรรณาธิิการ • สินชั่ย เทีี่ยนศิริ
EDITORIAL TEAM
กองบรรณาธิิการ • วันรัตน์ ยอด์นิล • จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ • มยุรินที่ร์ เพื่ช่รชั่ด์ • พื่ราภา ร่มโพื่ธิ์�ที่อง • เมธิ์ณี วรรลยางก้ร • ปทิี่ตตา คิ้มประโค้น• กรกมล โภค้ที่รัพื่ย์มงค้ล • วิลาวัณย์ กิจนิเที่ศ • ณภัที่ร แสงศศิธ์ร

ออกแบบรูปเล่่มแล่ะจััดพิิมพ์ิโดย บริษัที่ ท่ี่.เค.เอส. สยามเพิรส แมเนจัเม้นท์ี่ จัำกัด
* วารสารฉบับนี� จัด์ที่ำขึ้�นเพ่ื่�อเผู้ยแพื่ร่ค้วามร้้ จึงข้อสงวนสิที่ธิ์�ในบที่ค้วาม ข้้อเขี้ยน และข้้อคิ้ด์เห็นต่างๆ ทีี่�ปรากฏในวารสารฉบับนี� เป็นทัี่ศนะส่วนบุค้ค้ล และลิข้สิที่ธิ์�ข้องผู้้้เขี้ยน มิใช่่ค้วามเห็นข้อง GS1 Thailand ในกรณีมีบที่ค้วามใด์ทีี่�ผู้้้อ่านเห็นว่าได้์มีการลอกเลียน 
   หร่อแอบอ้างโด์ยปราศจากการอ้างอิง กรุณาแจ้งกลับมายังสถาบันฯ และหากประสงค์้จะนำบที่ค้วามใด์ๆ ในวารสารไปตีพิื่มพ์ื่ ที่ำซำ�า หร่อดั์ด์แปลง เพ่ื่�อเผู้ยแพื่ร่ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกองบรรณาธิ์การ จักข้อบคุ้ณยิ�ง

Sinchai Thiensiri
GS1 Thailand CEO

สิินชััย เทีียนศิิริิ
ผู้้�อำำ�นวยก�รสถ�บัันรหััสส�กล

3 Editor Edit 3.indd   3 23/6/2563 BE   09:19



Thailand Newsletter GS1 Standard

GS1 Thailand july – september 20204

Article by / บทความโดย  :  GS1 US  

Translated and Edited by / แปลและเรีียบเรีียงโดย  :  Metinee Wanlayangkoon / เมธิิณีี วรรลยางกููร

to Help Brands and Retailers Share and Retrieve Product Data

Solution to Help CPG Industry Build Consumer Trust Through 
the Verification of Product Identity

A new global solution named Verified by GS1 will provide  
consumer packaged goods (CPG) retailers and marketplaces 
with brand-verified product data, cloud-based GS1 Registry 
Platform of unique product identifiers and attributes. Created in 
response to growing consumer demand for accurate product 
information, Verified by GS1 will support the unique identity of 
CPG products - leading to better quality product information 
for consumers and fewer counterfeit item listings.

For these recipients to access trusted data through this registry 
platform, brands must first provide seven core attributes for an 
“identification card” for products, similar to the identification 
card you carry around in your wallet. Much like eye color, hair 
color and height, products have attributes used by retailers to 
confirm the product is what a brand says it is to help increase 
efficiency and accuracy in the supply chain.

โซลููชั่่�นที่่�ชั่่วยให้้อุุตสาห้กรรม CPG สร้างความเชั่่�อุม่�นให้้ก่บ 
ผูู้้บริโภคด้้วยการย่นย่นต่วตนขอุงสินค้า

โซลููชั่่�นสากลูใหม่่ที่่�ชั่่�อว่่า Verified by GS1 จะชั่่ว่ยบริิการิข้้อมู่ลูสินค้้า 
ท่ี่�ผ่่านการิริ่บริอง ให้แก่กลู่่ม่ผู่้ค้้าปลู่กปริะเภที่สินค้้าอ่ปโภค้บริิโภค้ 
(CPG) แลูะ ค้ลูง่สนิค้้าบนโลูกออนไลูน ์(Marketplace) ด้ว้่ยแพลูตฟอริม์่
ค้ลูาว่ด้์ริะบบ GS1 Registry โด้ยใชั่้ต่ว่ริะบ่บ่งชั่่�สินค้้าแลูะแอตที่ริิบิว่ต์
ที่่�ไม่่ซำ�าก่น ซ่�งถููกสร้ิางข้่�นเพ่�อตอบสนองค้ว่าม่ต้องการิที่างด้้านข้้อมู่ลู
สินค้้าที่่�ถููกต้องข้องผู่้บริิโภค้ Verified by GS1 สน่บสน่นการิริะบ่ต่ว่ตน
ข้องสินค้้า CPG ซ่�งจะที่ำาให้ข้้อมู่ลูสินค้้าสำาหริ่บผู่้บริิโภค้ม่่ค้่ณภาพด้่ 
ยิ�งข้่�นแลูะที่ำาให้ริายการิสินค้้าปลูอม่ม่่จำานว่นลูด้น้อยลูง  

สำาหริ่บการิเข้้าถู่งข้้อมู่ลูที่่�เชั่่�อถู่อได้้ผ่่านแพลูตฟอริ์ม่น่� แบรินด้์จะต้อง
ริะบ่แอตที่ริิบิว่ต์หลู่กเจ็ด้อย่างสำาหริ่บ “บ่ตริปริะจำาต่ว่” ข้องสินค้้า  
ซ่�งค้ลู้ายก่บบ่ตริปริะจำาต่ว่ปริะชั่าชั่นที่่�ค้่ณพกติด้ต่ว่ในกริะเป๋าเงิน  
เชั่่นเด้่ยว่ก่บส่ตา ส่ผ่ม่ แลูะส่ว่นสูง สินค้้าเองก็ม่่ค้่ณลู่กษณะที่่� 
ผู่้ค้้าปลู่กใชั่้ในการิย่นย่นสินค้้า เพ่�อชั่่ว่ยเพิ�ม่ปริะสิที่ธิิภาพแลูะค้ว่าม่ 
ถููกต้องแม่่นยำาในซ่พพลูายเชั่น

“Verified by GS1”
มาตรฐานใหม่เพ่ื่�อช่่วยให้แบรนด์์และผู้้้ค้้าปลีกสามารถแบ่งปัน

และรับข้้อม้ลสินค้้าได้์
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GS1 Standard

Verified by GS1 ที่ำาให้เจ้าข้องแบรินด้์ CPG สาม่าริถูแบ่งปัน
ชั่่ด้ข้้อมู่ลูข้องแอตที่ริิบิว่ต์หลู่กได้้อย่างต่อเน่�อง ซ่�งปริะกอบด้้ว่ย
หม่ายเลูข้ปริะจำาต่ว่สินค้้าสากลู (GTIN) ซ่�งเป็นหม่ายเลูข้ที่่�ริะบ่
บง่ชั่่�สนิค้า้แลูะเชั่่�อม่โยงไปยง่เจา้ข้องแบรินด้ ์ชั่่�อแบรินด้ ์ค้ำาบริริยาย
สินค้้า URL ริูปภาพสินค้้า หม่ว่ด้หมู่่ข้องสินค้้าสากลู ปริิม่าณ
ส่ที่ธิิแลูะหน่ว่ยว่่ด้ แลูะปริะเที่ศที่่�จำาหน่าย หริ่อ ตลูาด้เป้าหม่าย
โด้ยองค้์ปริะกอบข้้อมู่ลูที่่�งเจ็ด้น่�ได้้ริ่บการิริะบ่โด้ย GS1 แลูะ
กลู่ม่่อต่สาหกริริม่ CPG ซ่�งเป็นพ่�นฐานในการิย่นยน่ว่่าค้ณ่ลูก่ษณะ
ที่างกายภาพข้องสินค้้าม่่ค้ว่าม่สอด้ค้ลู้องก่นก่บริายการิสินค้้า
ที่่�อยู่ในริูปแบบด้ิจิตอลู

หมายเลขประจำำาตััวสิินค้้าสิากล (GTIN) 
ใชั่้ในการิริะบ่บ่งชั่่�สินค้้าในซ่พพลูายเชั่นท่ี่�ว่โลูก หม่ายเลูข้เหลู่าน่�
จะถููกเข้้าริห่สในบาร์ิโค้้ด้ EAN หริ่อ UPC ที่่�ใช้ั่ ณ จ่ด้ข้ายหริ่อ
ในริายการิสินค้้าออนไลูน์

GTIN ม่่บที่บาที่สำาค้่ญในการิริะบ่ต่ว่ตนข้องสินค้้า โด้ยเจ้าข้อง
แบรินด์้ที่่�ข้ายสินค้้าน่�นจะถููกริะบ่อยู่ในหม่ายเลูข้บาร์ิโค้้ด้ข้อง
ตนเองในรูิปแบบข้องหม่ายเลูข้ปริะจำาตว่่บริษิท่ี่ (Company Prefix) 
แต่ในช่ั่ว่งหลูายปีท่ี่�ผ่่านม่าม่่การิกำาหนด้หม่ายเลูข้บาร์ิโค้้ด้ท่ี่�ไม่่ถููกต้อง
ซ่�งสง่ผ่ลูกริะที่บตอ่อต่สาหกริริม่ CPG อยา่งม่าก นอกจากน่�เจา้ข้อง
แบรินด้์บางริายพบว่่าม่่การิใชั่้ GTIN ที่่�ถููก “ย่ม่” ม่าจากสินค้้าอ่�นๆ 
จ่งส่งผ่ลูให้ม่่ GTIN ที่่�ซำ�าซ้อนก่นในซ่พพลูายเชั่น 

ชื่่�อแบรนด์์ 
เป็นอ่กส่ว่นหน่�งข้องการิริะบ่ต่ว่ตนสินค้้าท่ี่�สำาค้่ญ ซ่�งส่ม่พ่นธิ์ก่บ
GTIN Verified by GS1 จ่งได้้จ่ด้เตริ่ยม่ว่ิธิ่การิสำาหริ่บแบรินด้์แลูะ
ผู่ค้้า้ปลูก่เพ่�อที่ำาใหม้่่�นใจว่า่ชั่่�อแบรินด้ท่์ี่�ใชั่ใ้นการิเชั่่�อม่ตอ่กบ่ GTIN 
น่�นม่่ค้ว่าม่ถููกต้องตริงก่น GS1 ที่ำางานริ่ว่ม่ก่บ บริิษ่ที่สม่าชิั่ก
เพ่�อกำาหนด้ค้ำาจำาก่ด้ค้ว่าม่ท่ี่�ว่ไปสำาหริ่บชั่่�อแบรินด้์เพ่�อที่ำาให้เกิด้
ค้ว่าม่สอด้ค้ลู้องก่นตลูอด้ซ่พพลูายเชั่น โด้ยช่ั่�อแบรินด้์จะเป็นชั่่�อ
ที่่�จ่ด้ที่ำาโด้ยเจ้าข้องแบรินด์้ที่่�ต่�งใจให้เป็นที่่�ริู้จ่กข้องผู่้บริิโภค้ตาม่ที่่�
ปริากฏอยู่บนสินค้้า

Verified by GS1 makes it possible for CPG brand owners to 
consistently share a core set of attributes, including: the 
product’s Global Trade Item Number® (GTIN®) a number that 
uniquely identifies a product and links it to the brand owner, 
brand name, product description, product image URL, global 
product category, net content and unit of measure, and country 
of sale. These seven data elements have been identified by 
GS1® and the CPG industry as foundational to confirming that a 
product’s physical features align with their digital product listings. 

Global Trade Item Number (GTIN) 
is used to uniquely identify a trade item in the global supply chain. 
This number is encoded into the EAN / U.P.C. barcode used at 
the point of sale or can be included in online product listings.The 
GTIN plays a critical role in a product’s identity. 

The brand owner selling the product is identified in the 
number itself in the form of a company prefix. But over the years, 
erroneous numbers have plagued the CPG industry. Also, some 
brand owners have found that GTINs were “borrowed” from other 
products during the setup process, resulting in duplicate GTINs 
in the supply chain.

Brand name 
is another important part of a product’s identity, especially 
in relation to its GTIN. Verified by GS1 will provide a way for 
brands and retailers to make sure the right brand name is used 
in connection with the right GTIN. GS1 worked with member 
companies to set forth a common definition for brand name to 
increase consistency in the supply chain. It is a name provided 
by the brand owner that is intended to be recognized by the 
consumer as represented on the product.

“Verified by GS1”
มาตรฐานใหม่เพ่ื่�อช่่วยให้แบรนด์์และผู้้้ค้้าปลีกสามารถแบ่งปัน

และรับข้้อม้ลสินค้้าได้์
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Let’s say your company makes jam. The brand name would 
be Sticky, because that is what’s recognizable by the 
consumer. Some contributors to Verified by GS1 were 
surprised to find extreme inconsistencies with brand names 
in their backend systems, which caused confusion for 
consumers who searched online for familiar keywords and 
came up with nothing.

Product description 
is defined as a description of a product using a 
combination of key elements familiar to consumers, such 
as flavor or scent. The description should be unique so that 
consumers can properly distinguish it from other products. In 
our jam example, the product description is just what it sounds 
like it would be: Sticky Raspberry Jam, Low Sugar, 18 oz.

Much like your driver’s license describes what you look 
like through eye color, hair color, or whether or not you 
wear glasses, the product description is what the consumer 
can visually confirm when they look at the package. 
Another key attribute in the Verified by GS1 identification 
card, Product image URL, serves the same purpose. A 
standardized product image clearly depicts the product being 
sold.

The three remaining parts of the product’s ID card are 
the components of identification most important for 
machines to read and understand and are less sought-after by 
consumers. Global product category, for example, is 
a classification code developed in accordance with GS1 
Standards that provides buyers and sellers a common 
language for grouping products in the same way. It could be 
used as classifying option for consumers shopping online. In 
our jam example, the global product category is “10000581 
– Food Glazes (Shelf Stable).”

Thailand Newsletter GS1 StandardThailand Newsletter GS1 Standard

สม่ม่ติว่่า บริิษ่ที่ข้องค้่ณที่ำาแยม่ ชั่่�อแบรินด้์ Sticky เพริาะน่�นค้่อ
สิ�งที่่�ผู่้บริิโภค้จำาได้้ ผู่้ให้ข้้อมู่ลู Verified by GS1 บางริายริู้ส่ก
ปริะหลูาด้ใจท่ี่�พบค้ว่าม่ไม่่สอด้ค้ลู้องก่นอย่างม่ากข้องชั่่�อแบรินด้์
ในริะบบหลู่งบ้านข้องพว่กเข้า ซ่�งที่ำาให้เกิด้ค้ว่าม่ส่บสนสำาหริ่บ
ผู่้บริิโภค้ที่่�ค้้นหาค้ำาหลู่กที่่�ค้่้นเค้ยที่างออนไลูน์แลูะไม่่พบข้้อมู่ลู
ที่่�ต้องการิ

ค้ำาบรรยายสิินค้้า
ถููกกำาหนด้ให้เป็นการิอธิิบายริายลูะเอ่ยด้ข้องสินค้้าโด้ยใชั่้
องค้ป์ริะกอบหลูก่ที่่�ผู่บ้ริโิภค้ค้่น้เค้ยไว้่ด้ว้่ยกน่ เช่ั่น ริสชั่าติ หริอ่กลูิ�น 
ค้ำาบริริยายค้ว่ริไม่ซ่ำ�ากน่เพ่�อใหผู้่บ้ริโิภค้สาม่าริถูแยกค้ว่าม่แตกตา่ง
จากสนิค้า้อ่�นๆ ได้อ้ยา่งชั่ด่้เจน ตว่่อยา่งเชั่น่ แยม่ข้องเริา ค้ำาบริริยาย
สินค้้าใชั่้เพ่ยงแค้่ : แยม่ริาสเบอริ์ริ่� Sticky นำ�าตาลูตำ�า 18 ออนซ์

เชั่่นเด้่ยว่ก่บใบข้่บข้่�ข้องค้่ณซ่�งอธิิบายสิ�งที่่�ค้่ณม่องเห็นผ่่าน ส่ข้อง
ด้ว่งตา ส่ผ่ม่ หริอ่ค้ณ่จะสว่ม่แว่่นตาหริอ่ไม่ก่ต็าม่ ค้ำาบริริยายสนิค้้า
เป็นสิ�งที่่�ผู่้บริิโภค้สาม่าริถูย่นย่นได้้ด้้ว่ยสายตา เม่่�อผู่้บริิโภค้ม่อง
ไปท่ี่�บริริจ่ภ่ณฑ์์ แอตที่ริิบิว่ต์หลู่กที่่�สำาค้่ญอ่กปริะการิหน่�งในบ่ตริ
ปริะจำาต่ว่ Verified by GS1 ค้่อ URL รูปภาพสิินค้้า ซ่�งม่่
ว่่ตถู่ปริะสงค้์เด้่ยว่ก่น โด้ยริูปภาพสินค้้าท่ี่�ได้้ม่าตริฐานสาม่าริถู
แสด้งให้เห็นถู่งสินค้้าที่่�กำาลู่งข้ายได้้อย่างชั่่ด้เจน 

อ่กสาม่ส่ว่นท่ี่�เหลู่อข้องบ่ตริปริะจำาต่ว่สินค้้าเป็นส่ว่นปริะกอบ
ข้องการิริะบ่ต่ว่ตนที่่�สำาค้่ญที่่�ส่ด้สำาหริ่บการิอ่านแลูะที่ำาค้ว่าม่
เข้้าใจด้้ว่ยเค้ริ่�องม่่อหริ่ออ่ปกริณ์  ซ่� ง เป็นข้้อมู่ลูที่่�ผู่้บริิ โภค้
ต้องการิน้อยได้้แก่ หมวด์หมู�ของสิินค้้าสิากล เป็นริห่ส
การิจำาแนกปริะเภที่สินค้้าที่่�พ่ฒนาข้่�นตาม่ม่าตริฐาน GS1 
ซ่�งที่ำาให้เกิด้ภาษากลูางสำาหริ่บผู่้ซ่�อแลูะผู่้ข้ายในการิจ่ด้กลู่่ม่
สินค้้าในลู่กษณะเด้่ยว่ก่น หม่ว่ด้หมู่่ข้องสินค้้าสากลู สาม่าริถูใช้ั่
เป็นต่ว่เลู่อกในการิจำาแนกสำาหริ่บผู่้บริิโภค้ที่่�ซ่�อสินค้้าออนไลูน์ 
ด้่งต่ว่อย่างแยม่ข้องเริา หม่ว่ด้หมู่่ข้องสินค้้าสากลู ค้่อ “10000581 
- Food Glazes (Shelf Stable)”

• ตััวอย่่าง URL ภาพสิินค้้าด้้านหน้าที่่�เป็็นไป็ตัามมาตัรฐาน ของ GS1 • An example of a standard, front facing product image URL. 
Image courtesy of GS1
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Net content and unit of measure 
are essential to commonly represent a product’s weights and 
dimensions. This attribute makes it clear that metrics and units 
of measure go hand-in-hand-our jar of jam cannot just say 
NET 18. It needs to say it weighs NET 18 OZ.

Country of sale or target market 
are used interchangeably and both indicate the location where 
the product is being sold. For multinational companies selling 
products in more than one country, this becomes important to 
ensure the right language is on the right product packaging to 
match the target market where it is being sold. For example, one 
product that has French on its packaging should signify France 
as its country of sale/target market, while an identical product 
with German on its packaging should be coded for Germany.

All seven attributes are pieces of information deemed  
important to consumer satisfaction and serve as a jumping 
off point for the transparency initiatives being demanded by 
consumers. While it is only just ramping up in the retail grocery 
industry now, Verified by GS1 is designed to help several  
different types of industries confirm product identity. It has the 
potential to significantly improve the foundational data that will 
only grow in importance as more consumers shop digitally.

GS1 developed Verified by GS1 in collaboration with multiple  
Consumer Goods Forum member companies, including  
Kellogg Company, Kroger, Procter & Gamble (P&G), Walmart, 
Wegmans and many more. While these stakeholders have 
already begun gathering and populating the global GS1 
Registry Platform with the required data, Verified by GS1 
is being rolled out in a phased approach beginning with 
CPG companies in the following countries: U.S., Belgium, 
Brazil, France, Germany, India, Mexico and the Netherlands.  
Additional GS1 organizations around the globe will work with 
their communities to load data to the GS1 Registry Platform 
throughout 2020.

ปริมาณสิุทธิิและหน�วยวัด์ 
จำาเป็นต่อการิแสด้งนำ�าหน่กแลูะข้นาด้ข้องสินค้้า ค้่ณลู่กษณะน่�
ที่ำาให้เห็นได้้ชั่่ด้ว่่าการิว่่ด้แลูะหน่ว่ยว่่ด้จะต้องไปด้้ว่ยก่น ต่ว่อย่าง
เชั่่น ข้ว่ด้แยม่ข้องเริา เริาไม่่สาม่าริถูพูด้ได้้เพ่ยงว่่า นำ�าหน่กส่ที่ธิิ 18 
แต่ต้องบอกว่่านำ�าหน่กส่ที่ธิิ 18 ออนซ์

ประเทศท่�จำำาหน�าย หร่อตัลาด์เป้าหมาย 
สาม่าริถูใชั่้สลู่บก่นได้้ ซ่�งที่่�งคู้่ริะบ่ถู่งตำาแหน่งที่่�ม่่การิข้ายสินค้้า 
สำาหริ่บบริิษ่ที่ข้้าม่ชั่าติที่่�ข้ายสินค้้าม่ากกว่่าหน่�งปริะเที่ศ สิ�งสำาค้่ญ
ค้่อต้องม่่�นใจว่่าภาษาที่่�อยู่บนบริริจ่ภ่ณฑ์์ข้องสินค้้าน่�นถููกต้อง 
เพ่�อให้เหม่าะสม่ก่บตลูาด้เป้าหม่ายที่่�กำาลู่งข้าย ต่ว่อย่างเชั่่น  
สินค้้าหน่�งม่่ภาษาฝร่ิ�งเศสบนบริริจ่ภ่ณฑ์์ก็ค้ว่ริริะบ่ว่่าฝร่ิ�งเศส 
เป็นปริะเที่ศที่่�จำาหน่าย/ ตลูาด้เป้าหม่าย ในข้ณะที่่�สินค้้าชั่นิด้
เด้่ยว่ก่นที่่�ม่่ภาษาเยอริม่่นบนบริริจ่ภ่ณฑ์์ก็ค้ว่ริริะบ่ริห่สสำาหริ่บ
ปริะเที่ศเยอริม่น่

ค้่ณลู่กษณะที่่�งเจ็ด้น่�เป็นข้้อมู่ลูที่่�ม่่ค้ว่าม่สำาค้่ญต่อค้ว่าม่พ่งพอใจ
ข้องผู่บ้ริโิภค้แลูะเปน็จด่้เริิ�ม่ตน้สำาหริบ่แนว่ปฏบ่ิตท่ิี่�โปริง่ใสอยา่งท่ี่� 
ผู่บ้ริโิภค้ตอ้งการิ แม้่ว่่าในข้ณะน่�จะเพิ�งม่ก่าริเริิ�ม่ต้นในอต่สาหกริริม่
ค้้าปลู่ก Verified by GS1 ได้้ริ่บการิออกแบบม่าเพ่�อชั่่ว่ยให้
อ่ตสาหกริริม่ปริะเภที่ต่างๆ สาม่าริถูย่นย่นต่ว่ตนข้องสินค้้า แลูะ 
ม่่ศ่กยภาพในการิปริ่บปริ่งข้้อมู่ลูพ่�นฐานซ่�งม่่ค้ว่าม่สำาค้่ญต่อ 
ผู่้บริิโภค้ริ้านค้้าแบบด้ิจิที่่ลูม่ากข้่�น

GS1 พ่ฒนา Verified by GS1 โด้ยร่ิว่ม่ม่่อก่บ บริิษ่ที่ที่่�เป็น  
สม่าชั่ิก Consumer Goods Forum ซ่�งเป็นกลู่่ม่ข้องผู่้ผ่ลูิต
อาหาริแลูะห้างค้้าปลู่กริายใหญ่หลูายแห่ง ได้้แก่ Kellogg,  
Kroger, Procter & Gamble (P&G), Walmart, Wegmans แลูะ
อ่กม่ากม่าย ในข้ณะที่่�ผู่้ม่่ส่ว่นได้้ส่ว่นเส่ยเหลู่าน่�ได้้เริิ�ม่ริว่บริว่ม่ 
แลูะว่างแพลูตฟอริ์ม่ GS1 Registry ที่่�ว่โลูกด้้ว่ยข้้อมู่ลูที่่�ต้องการิ 
Verified by GS1 กำาลูง่จะเปดิ้ต่ว่เปน็เฟส โด้ยเริิ�ม่ก่บ บริษิท่ี่ CPG ใน
ปริะเที่ศต่อไปน่� : สหริ่ฐอเม่ริิกา เบลูเย่ยม่ บริาซิลู ฝริ่�งเศส เยอริม่น่ 
อินเด้่ย เม่็กซิโก แลูะเนเธิอริ์แลูนด้์ ข้ณะที่่�องค้์กริ GS1 อ่�นๆ ที่่�ว่โลูก
จะที่ำางานริว่่ม่ก่บชั่ม่่ชั่นเพ่�อโหลูด้ข้้อม่ลููไปยง่แพลูตฟอริม์่ Registry 
GS1 ตลูอด้ปี 2020

วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 StandardGS1 Standard
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A GS1 US research study titled “Powering the Future of 

Retail” revealed that 82% of retailers and 92% of brand 

owners support transitioning from the universal product 

code (U.P.C.) to a data-rich two-dimensional (2D) barcode 

(e.g., QR Code, GS1 DataMatrix), digital watermark and/

or RFID in the next one to five years. The study recognizes 

that an advanced data carrier is needed to evolve retail 

and provide consumers with detailed product information 

จากการวิิจัยของ GS1 US ในชื่่�อ “Powering the Future of Retail 

(การเพิิ่�มควิามแข็งแกรง่สำำาหรบัอนาคตของอุตสำาหกรรมค้าปลีกี)” 

เปิดเผยวิ่า กวิ่า 82 เปอร์เซ็็นต์ของห้างค้าปลีีกแลีะ 92 เปอร์เซ็็นต์

ของเจ้าของแบรนด์สำินค้าสำนับสำนุนการเปลีี�ยนผ่านจากบาร์โค้ด

ระบบ UPC ทีี่�เปน็ระบบบาร์โคด้มาตรฐานในประเที่ศแคนาดาแลีะ

สำหรัฐอเมริกาบางรัฐไปเป็นบาร์โค้ดระบบ 2 มิติที่ี�สำามารถบันที่ึก

ชืุ่ดข้อมูลีได้มากกวิ่า อาที่ิ QR Code หร่อ GS1 DataMatrix  หร่อ

ลีายนำ�าดิจิที่ัลี (Digital Watermark) แลีะเที่คโนโลียี RFID ใน 1 ถึง 

ที่่�มา : Supply Chain Management Review

แปลโดย : ณภััทร แสงศศิธร Napat Sangsasitorn

Study highlights migration underway to meet 
changing consumer needs for more product 
information.

งานวิิจััยชี้้� การเปล้ี่�ยนแปลี่งกำาลัี่งจัะเกิดขึ้้�นเพื่่�อ
ตอบสนองควิามต้องการขึ้องผู้้้บริโภคที่้�เปลี่้�ยนไป
สำาหรับขึ้้อม้ลี่สินค้า

GS1 study : Retail industry supports
transition from

U.P.C. to data-rich barcode
อุุตสาหกรรมค้้าปลีีกสนัับสนุันัการเปลีี�ยนัผ่่านัจากบาร์โค้้ด 

UPC เป็นับาร์โค้้ดทีี่�สามารถบันัทึี่กข้้อุมูลีได้มากขึ้�นั
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5 ปถีดัจากนี� งานวิจิยัชื่ิ�นนี�รายงานอกีวิา่ ชื่ดุบนัที่กึขอ้มลูีรุน่ใหมน่ั�น 

เปน็สำิ�งจำาเปน็ที่ี�จะชื่ว่ิยในการพัิ่ฒนาอุตสำาหกรรมค้าปลีกี เน่�องจาก

ควิามสำามารถในการเผยแพิ่รช่ื่ดุขอ้มลูีที่ี�มคีวิามลีะเอยีดแลีะควิาม

โปร่งใสำ สำำาหรับคู่ค้าในอุตสำาหกรรมค้าปลีีกก็ได้รับประโยชื่น์

จากข้อมูลีซั็พิ่พิ่ลีายเชื่นทีี่�แข็งแกร่งนี�เชื่่นกัน บาร์โค้ดยุคใหม่นี�

จะสำามารถที่ำาให้บันที่ึกข้อมูลีบนฉลีากของผลีิตภััณฑ์์ได้มากขึ�น

แลีะใชื่้ประโยชื่น์จากเลีขหมายประจำาตัวิสิำนค้ามาตรฐานสำากลี

GS1 หร่อ GTIN ซ็ึ�งเป็นเลีขหมายที่ี�ใชื่้ในบาร์โค้ด UPC ซ็ึ�งชื่่วิยใน

การบ่งชื่ี�สำินค้าแต่ลีะรายการ ณ จุดขายได้อีกด้วิย

นอกเหน่อจากนั�น งานวิิจัยยังกลี่าวิวิ่า ประมาณ 68.5 เปอร์เซ็็นต์

ของผู้ค้าปลีีกใชื่้สำแกนเนอร์แบบเลีเซ็อร์ ซ็ึ�งไม่สำามารถอ่าน

บาร์โค้ดสำองมิติได้แลีะอีกกวิ่า 84 เปอร์เซ็็นต์ของผู้ค้าปลีีกยัง

กำาลีังตัดสำินใจหร่อวิางแผนที่ี�จะเปลีี�ยนไปใชื่้ระบบสำแกนบาร์โค้ด 

ณ จุดขายแบบใหม่ นอกจากนี�กวิ่า 60 เปอร์เซ็็นต์ของผู้ค้าปลีีก

ระดับ 1 (รายได้มากกว่ิา 1 พิ่นัล้ีานเหรียญสำหรัฐ) ยงัให้ควิามสำำาคญั

กับการปรับปรุงแลีะอัพิ่เกรดโครงสำร้างระบบ POS ในอีก 18 ถึง 24 

เด่อนข้างหน้า เน่�องจากการค้าแบบ omni-channel ที่ี�รวิมการ

ขายชื่่องที่างออนไลีน์แลีะหน้าร้านเข้าด้วิยกันแลีะควิามต้องการ

ของระบบ Mobile POS 

and transparency. Similarly, retail trading partners will benefit 

from robust supply chain data. The next-generation 

barcode(s) to be chosen by industry will embed more 

information on product packaging and continue to leverage 

the GS1 Global Trade Item Number (GTIN) standard – the 

number encoded in the U.P.C. that uniquely identifies a 

product at checkout.

Additionally, the research showed that while an estimated 

68.5% of retailers use laser scanners incapable of reading 

a 2D barcode, 84% are evaluating or plan to migrate to 

advanced optical point-of-sale (POS) scanning technology. 

Also, 60% of tier 1 retailers ($1B+ revenue) are prioritizing 

updating their entire POS infrastructure in the next 18-24 

months due to omni-channel commerce and mobile POS 

requirements.

“Consumer expectations for rich, quality information have risen 

since smartphones became essential shopping tools,” said Bob 

Carpenter, president and CEO, GS1 US. “Some retailers and 
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“ควิามคาดหวิังของลีูกค้าต่อข้อมูลีของสำินค้าที่ี�ลีึกลีงไปใน

รายลีะเอียดแลีะมีคุณภัาพิ่นั�น ได้เพิิ่�มขึ�นตั�งแต่สำมาร์ที่โฟนได้

กลีายมาเป็นอุปกรณ์หลีักสำำาหรับการชื่้อปปิ�ง” Bob Carpenter 

ประธานแลีะ CEO ของ GS1 US กลี่าวิ “ผู้ค้าปลีีกแลีะเจ้าของ

แบรนด์สำินค้าบางรายรับรู้ควิามต้องการนี� แลีะได้เลี่อกโซ็ลูีชื่ั�น

การใช้ื่งานชุื่ดบันทึี่กข้อมูลีทีี่�สำามารถบันทึี่กข้อมูลีได้มากควิบคู่ไป

กับบาร์โค้ด UPC สำำาหรับสำินค้าสำด สำินค้าปรุงสำำาเร็จแลีะสำินค้าที่ี�

บรรจแุลีว้ิ เพิ่่�อสำรา้งการมสีำว่ินรว่ิมของลีกูคา้ผา่นที่าง Smart Label 

แลีะเพิ่่�อสำร้างการบริหารจัดการซั็พิ่พิ่ลีายเชื่นทีี่�มีประสำิที่ธิภัาพิ่

มากขึ�น ตอนนี�ถึงเวิลีาแล้ีวิที่ี�ทีุ่กภัาคส่ำวินในอุตสำาหกรรมค้าปลีีก

จะต้องใชื่ม้าตรฐานเดียวิกันในเร่�องชุื่ดการบันทึี่กข้อมูลีทีี่�สำามารถให้

ข้อมูลีเกี�ยวิกับสิำนค้าทีี่�พิ่วิกเขาซ่็�อแลีะข้อมูลีเพิิ่�มเติมทีี่�ซั็พิ่พิ่ลีายเชื่น

สำามารถใชื่ป้ระโยชื่น์ได ้งานวิิจยันี�ไดเ้นน้ยำ�าถึงควิามปรารถนาทีี่�จะ

ใชื่้มาตรฐานเดียวิกันระหวิ่างผู้ถ่อข้อมูลีเพิ่่�อสำ่งเสำริมแลีะสำนับสำนุน

ที่างเลี่อกสำำาหรับอุตสำาหกรรม  แลีะเสำนอการใชื่้งานที่ี�หลีากหลีาย

มากขึ�นมากกวิ่าที่ี�จะเป็นข้อมูลีราคาสำินค้าเที่่านั�น ”

หลีายขั�นตอนของงานวิิจัยนี�ได้ดำาเนินงานร่วิมกับ VDC Research 

เป็นเวิลีากวิ่า 2 ปี (ค.ศ. 2018-2019) พิ่บวิ่า นอกเหน่อจาก

การพิ่ัฒนาประสำบการณ์ของผู้บริโภัคแลี้วิ สำิ�งที่ี�จูงใจให้เกิดการ

โยกย้ายข้อมูลีไปยังชืุ่ดบันที่ึกข้อมูลีที่ี�สำามารถบันที่ึกข้อมูลีได้

มากแลีะอัพิ่เกรดระบบ POS นั�น ได้แก่ การเพิิ่�มควิามแม่นยำาใน

การบริหารจัดการคลัีงสิำนค้า ควิามถูกต้องของสิำนค้า (เพ่ิ่�อลีดการ

กระจายของสิำนคา้ปลีอม) ควิามสำามารถในการตรวิจสำอบย้อนกลัีบ

แลีะเรยีกคน่สำนิคา้ ควิามสำดใหมข่องสิำนคา้แลีะการป้องกันการเกดิ

ขยะ (ผา่นที่างวินัหมดอายขุองสำนิคา้) แลีะการจดัการการคน่สำนิคา้

GS1 Thailand GS1 Thailand GS1 Thailand GS1 Thailand GS1 Thailand july – septemberjuly – septemberjuly – septemberjuly – septemberjuly – septemberjuly – september 2020 2020 20201010

brand owners have already begun addressing this need by 

implementing data-rich carrier solutions, often alongside the 

U.P.C., for fresh, prepared and packaged foods to provide 

consumer engagement via SmartLabel and to better 

manage supply chain efficiencies. Now is the time for all retail 

stakeholders to align on a limited number of data-rich 

carriers that give consumers information about the products 

they buy and additional data that can be leveraged by the 

supply chain. The research underscores the desire for 

standards across various data carriers that promote choice 

for industry and offer greater functionality beyond the basic 

price look-up function of the U.P.C.”

The multi-phased study was conducted in collaboration 

with VDC Research over the course of two years (2018-2019). 

It concluded that in addition to improving the consumer 

experience, other motivators for migrating to a data-rich 

barcode and upgrading POS systems include improved 

inventory accuracy; product authenticity (to minimize 

the spread of counterfeit goods); traceability and recall 

management; freshness and waste prevention (via expiration 

dates); and returns management.

“The U.P.C. has served the industry well for more than 

45 years. However, consumer and retailer demands for 

expanded product information require us to evolve our 

GS1 Thailand july – september 202010
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“บาร์โค้ด UPC ได้สำร้างประโยชื่น์ให้กับอุตสำาหกรรมมาเป็นเวิลีา

มากกวิ่า 45 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ควิามต้องการของลีูกค้าแลีะ

อุตสำาหกรรมค้าปลีีกสำำาหรับข้อมูลีของสำินค้าที่ี�มากขึ�นที่ำาให้

พิ่วิกเราต้องพิ่ัฒนาควิามสำามารถของเราเพ่ิ่�อสำนับสำนุนควิาม

ต้องการที่ี�เกิดขึ�นในการค้าสำมัยใหม่” John Philipp ประธาน

อาวิุโสำแผนกซ็ัพิ่พิ่ลีายเชื่นแลีะยุที่ธศาสำตร์ Go-To-Market บริษััที่

PepsiCo กล่ีาวิ “การใช้ื่ประโยชื่น์จากชืุ่ดบันที่ึกข้อมูลีที่ี�สำามารถ

บันทึี่กข้อมูลีได้มากจะสำามารถช่ื่วิยปลีดล็ีอคแลีะเปิดโอกาสำ

ให้อุตสำาหกรรมรวิมถึงลีูกค้าของเรามีสำ่วินร่วิมมากขึ�น” 

ในขณะทีี่�งานวิิจัยเน้นถึงประโยชื่น์มากมายจากการโยกย้าย

ไปใช้ื่ชืุ่ดบันทึี่กข้อมูลีทีี่�สำามารถบันทึี่กข้อมูลีได้มาก อุปสำรรค

ที่ี�สำกัดกั�นการโยกย้ายนี�ค่อค่าใชื่้จ่าย การเปลีี�ยนแปลีงแพิ่คเกจจิ�ง

ของสิำนค้า การขาดการสำนับสำนุนด้านเงินลีงทุี่นแลีะเจ้าหน้าทีี่� IT 

ทีี่�มีควิามเชื่ี�ยวิชื่าญด้านเที่คนิคของโครงสำร้างพิ่่�นฐานทีี่�เกิดจาก

การเปลีี�ยนแปลีงนี� (เช่ื่น การอัปเดตฐานข้อมูลีหลัีงบ้านทีี่�มีอยู่แล้ีวิ) 

อีกที่ั�งงานวิิจัยนี�ยังเปิดเผยวิ่า ควิามพิ่ร้อมในการโยกย้ายนี� 

จะมีควิามแตกต่างกันในแต่ลีะบริษััที่ขึ�นอยู่กับการจัดลีำาดับ

ควิามสำำาคัญในอุตสำาหกรรม ควิามสำามารถทีี่�จะใชื่้ประโยชื่น์

จากข้อมูลีแลีะแผนด้านการปรับปรุงเที่คโนโลียีของแต่ลีะบริษััที่

ในระหวิ่างการเปลีี�ยนผ่านนั�น แบรนด์สำินค้าแลีะผู้ค้าปลีีกจะ

ต้องการโครงสำร้างสำถาปัตยกรรมทีี่�มีควิามย่ดหยุ่นแลีะสำามารถ

รองรับการใชื่้งานบาร์โค้ดที่ั�งแบบ 1 มิติ แลีะ 2 มิติ  หลีังจากการ

เปลีี�ยนแปลีงเสำร็จสำิ�นแลี้วิ อุตสำาหกรรมจะเป็นตัวิกำาหนดวิ่าจะมี

การใช้ื่งานบาร์โค้ดระบบ UPC ต่อไปหร่อโยกย้ายที่ั�งหมดไปเป็น

บาร์โค้ด 2 มิติ โดยมาตรฐานสำากลี GS1 สำำาหรับโครงสำร้างข้อมูลี

ในบาร์โค้ด 2 มิติ ลีายนำ�าดิจิที่ัลี (Digital Watermark) RFID แลีะ

บาร์โค้ด UPC จะถูกใชื่้งานต่อไป ณ จุดขายในระหวิ่างระยะเวิลีา

การเปลีี�ยนผ่าน 

“ปัจจุบัน บาร์โค้ด UPC ไม่สำามารถบันที่ึกข้อมูลีเพิ่ิ�มเติมนอกเหน่อ

จากเลีขหมายประจำาตวัิสำนิคา้เพิ่่�อสำนบัสำนนุซ็พัิ่พิ่ลีายเชื่นแลีะควิาม

ต้องการของลีูกค้าในอนาคตได้แลี้วิ” Dave Bornmann ประธาน

อาวิุโสำแผนกของสำด บริษััที่ Publix Super Markets กลี่าวิ “ก่อนที่ี�

จะนำาชืุ่ดบันที่ึกข้อมูลีที่ี�สำามารถบันที่ึกข้อมูลีได้มากมาใชื่้ สำิ�งที่ี�ต้อง

พิ่จิารณาตอ่ไปคอ่การประเมนิดา้นการลีงที่นุวิา่จำานวินเงนิที่ี�ลีงที่นุ

ไปในการอัพิ่เกรดอุปกรณ์การสำแกน การพิ่ัฒนาระบบให้รองรับ

มาตรฐานใหมแ่ลีะคา่จา้งแรงงานเพิ่่�อเกบ็แลีะตรวิจสำอบขอ้มลูีนั�น

จะคุ้มค่ากับสิำ�งทีี่�ได้รับกลัีบมาหร่อไม่ เรามั�นใจว่ิาในการเป็นพิ่าร์ที่เนอร์

ร่วิมกับ GS1 US ห้างค้าปลีีกแลีะคู่ค้าของเราจะสำามารถเริ�มงานที่ี�

ที่า้ที่ายนี�ในการอัปเดตชุื่ดบันทึี่กข้อมลูีสิำนค้าแลีะโครงสำร้างพิ่่�นฐาน

ในขณะเดียวิกันก็ชื่่วิยลีดการหยุดชื่ะงักที่ี�จะเกิดขึ�น ณ จุดขาย

capabilities to support the emerging needs of modern 

commerce,” said John Phillips, senior vice president, 

customer supply chain and go-to-market, PepsiCo. “Leveraging 

data-rich carriers will unlock a host of significant benefits for the 

consumer products industry and ultimately our multichannel 

customers, including enabling better consumer engagement 

opportunities.”

host of significant benefits for the consumer products 

industry and ultimately our multichannel customers, including 

enabling better consumer engagement opportunities.”

While the research highlights the many benefits of migrating to 

a data-rich barcode, barriers to change were also cited such 

as cost, disruption to products and packaging, a lack of capital 

investment and IT staff required for technical infrastructure 

changes (e.g., updating legacy backend systems). It also 

revealed that readiness will vary based on industry priorities, 

ability to leverage the data and a company’s technology 

modernization plans. During the transition, brands and retailers 

will need a flexible architecture that supports dual barcoding, 

a practice already in use today for some products leveraging 

2D carriers. Following the change, industry will determine 

if the U.P.C. barcode remains or if full migration to a sole, 

data-rich carrier is adopted. Provided GS1 Standards are used 

for the data structure in the 2D barcode, digital watermark and/

or RFID and the U.P.C., products will continue to be accepted 

at POS during the transition period and beyond.

“Today’s U.P.C. does not carry the additional information 

required to support future supply chain and customer needs,” 

said Dave Bornmann, senior vice president grocery and fresh, 

Publix Super Markets. “Before adopting a new data carrier, 

further considerations will be necessary to evaluate the return 

on investment from upgrading scanning equipment, enhancing 

supporting systems and the additional labor needed to collect 

and verify data. We are confident that in partnering with GS1 

US, retailers and our trading partners can begin the challenging 

work of updating product data carriers and infrastructure, while 

also minimizing POS disruption for consumers.”

As a neutral member organization, GS1 US will continue 

to collaborate with industry by facilitating trading partner 
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ได้ด้วิย” GS1 US ในฐานะที่ี�เป็นองค์กรกลีาง  จะร่วิมม่อกับภัาค

อตุสำาหกรรมในการอำานวิยควิามสำะดวิกในการหารอ่รว่ิมกนัระหวิา่ง

คู่ค้า พิ่ัฒนาคู่ม่อการแนะแนวิทีี่�สำนับสำนุนควิามต้องการในการบ่ง

ชื่ี�สำินค้าในอุตสำาหกรรมค้าปลีีกแลีะสำนับสำนุนการเปลีี�ยนแปลีงใน

ด้านโครงสำร้างพิ่่�นฐานที่างด้านเที่คโนโลียี

“นี�เป็นงานที่ี�มีควิามซ็ับซ็้อนแลีะมีควิามสำำาคัญที่ี�อุตสำาหกรรมจะ

ต้องยอมรับ ควิามสำำาคัญในเร่�องนี�ไม่ได้อยู่แค่เพิ่ียงการพิ่ัฒนา

ระบบ แต่รวิมถึงการเปลีี�ยนควิามต้องการในการจัดการด้วิย” 

Mark Baum หัวิหน้า collaboration office สำมาคม The Food 

Industry Association (FMI) กลี่าวิ “อย่างไรก็ตาม ด้วิยพิ่่�นฐาน

ของการเปลีี�ยนแปลีงในพิ่ฤติกรรมแลีะทัี่ศนคติของผู้บริโภัค

เราต้องที่ำางานร่วิมกันเพิ่่�อสำร้างควิามสำามารถของอุตสำาหกรรม

ให้สำอดคลี้องกับสำิ�งที่ี�จำาเป็นเพิ่่�อให้ประสำบควิามสำำาเร็จในตลีาด

ที่ี�มีการเปลีี�ยนแปลีงอย่างรวิดเร็วิ”

แนวทางการวิจััย
GS1 US แลีะ VDC Research สำำารวิจผู้มีอำานาจตัดสำินใจใน

ฝ่่าย IT ของบริษััที่ค้าปลีีกกวิ่า 600 คน เพิ่่�อที่ำาควิามเข้าใจการจัด

ลีำาดับควิามสำำาคัญ การจัดซ็่�อแลีะแผนการปรับปรุง เน่�องจาก

เร่�องนี� เชื่่�อมโยงกับที่ั�งฮาร์ดแวิร์แลีะซ็อฟต์แวิร์หน้าจุดขาย 

GS1 US แลีะ VDC Research ยังจัดสำัมภัาษัณ์กวิ่า 50 ครั�งกับ

บริษััที่ค้าปลีีก เจ้าของแบรนด์สำินค้าผู้ให้บริการโซ็ลีูชื่ั�น ฝ่่ายที่ี�

เกี�ยวิกับอุตสำาหกรรมค้าปลีีกแลีะสำถาบันวิิชื่าการ เพิ่่�อสำร้างควิาม

มั�นใจวิ่ามีการสำำารวิจในทีุ่กขนาดของอุตสำาหกรรมนั�น ซ็ึ�งบริษััที่

ค้าปลีีกแลีะเจ้าของแบรนด์สำินค้าถูกจัดระดับตามรายได้ของ

บริษััที่ดังนี� : ระดับที่ี� 1 : มากกวิ่า 1 พิ่ันลี้านเหรียญสำหรัฐ, ระดับที่ี�

2 : 100 ลี้านเหรียญสำหรัฐ - พิ่ันลี้านเหรียญสำหรัฐ แลีะระดับทีี่� 

3 : 10 – 100 ลี้านเหรียญสำหรัฐ

discussions, developing guidance that supports the retail 

industry’s product identification needs and supporting a 

gradual change that considers the technology infrastructure 

upgrades required.

“This is complex, important work that the industry is 

undertaking. The magnitude of not only systems 

improvements but also change management requirements 

cannot be overstated,” said Mark Baum, chief collaboration 

officer, The Food Industry Association (FMI). “However, given 

the fundamental shifts in consumer behaviors and attitudes, 

we must work together to align the industry’s capabilities 

with what is needed to succeed in a rapidly changing 

marketplace.”

Research methodology
GS1 US and VDC Research surveyed nearly 600 IT 

decision makers at retailers to understand their priorities, 

purchases and plans to modernize as it relates to POS 

hardware and software. GS1 US and VDC Research also 

conducted 50 interviews with retailers, brand owners, 

solution providers, industry associations and academic 

institutions. To ensure businesses of all sizes were 

considered, retailers and brand owners were categorized 

into the following tiers by revenue (USD$): tier 1 : $1B+; tier 

2 : $100M-$1B; and tier 3 : $10M-$100M.
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The GS1 Global Forum 2020 Annual Meeting had  
been held by GS1 Global (Headquarter in Belgium) 
with the objective to assemble GS1 boards and 
staffs in each Member Organization (MOs) all around 
the world to train, share experiences, ideas and the 
goals of each year. 

GS1 Global Forum เป็็นงานป็ระชุุมใหญ่่ของ GS1 ท่ี่�ถููกจััด
ข้�นทีุ่กๆ ป็ี โดย GS1 สำำานักงานใหญ่่ป็ระเที่ศเบลเย่ยมเป็็น
เจั้าภาพในการจััดงาน จัุดป็ระสำงค์์หลักของการจััดงานก็เพ่�อ
เป็ิดโอกาสำให้ผูู้้บริหารและพนักงานของ GS1 แต่่ละป็ระเที่ศ
(MOs) เข้าร่วมอบรม พร้อมที่ั�งแบ่งป็ันป็ระสำบการณ์์ ไอเด่ย
ใหม่ๆ รวมที่ั�งเป็้าหมายของป็ีนั�นๆ อ่กด้วย

Article by / บทความโดย : Krongkan Sriyaem / กรองกาญจน์์ ศรีแย้้ม
Edited by / เรีียบเรีียงโดย : Mayurintrp Petchad / มยุ้ริน์ทร์ เพชรชัด 
Source by / รีูปภาพ : DAVID PLAS

วารสารสถาบันรหัสสากลScoop Hil ight

GS1 Thailand, The Federation of Thai 
Industries Attended The GS1 Global 

Forum 2020 Annual Meeting
At Brussels, Belgium on 17-21 February 2020

ณ กรุุงบรัุสเซลส์ ปรุะเทศเบลเยีียีม วัันที� 17-21 กุมภาพัันธ์์ 2563

สถาบัันรหััสสากล (GS1 Thailand) โดยสภาอุุตสาหักรรม
แห่ังประเทศไทย ได้เข้้าร่วมงานประชุุมใหัญ่่สามัญ่ประจำำาปี 

GS1 Global Forum 2020

This year, the GS1 Global Forum 2020 had  more than 883 

attendees from 89 countries, 120 speakers from GS1 MOs and 

other organizations.  Session divided into 6 interesting  topics 

which were: Digital Transformation, Retail, Healthcare, Emerging 

Sectors, Knowledge & Skills and Solution & Innovation. The GS1 

Global Forum also held the Market Place Expo session every 

ภายในงาน GS1 Global Forum 2020 มีีผู้้�เข้�าร่่วมีงานกว่า 883 คน จาก

89 ปร่ะเทศท่�วโลก และย่งได้�จ่ด้อบร่มีหั่วข้�อต่่างๆ โด้ยวิทยากร่กว่า 120 

ท่านจากองค์กร่ข้อง GS1 และหัน่วยงานภายนอก ซึ่่�งหั่วข้�อการ่บร่ร่ยาย

จะแบ่งต่ามีปร่ะเภท ได้�แก่ Digital Transformation, Retail, Healthcare, 

Emerging Sectors, Knowledge & Skills และ Solution & Innovation 

ร่วมีท่�งย่งมีีงานจ่ด้แสด้งบ้ธจาก MOs แต่่ละปร่ะเทศ มีากกว่า 45 บ้ธ 
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เพื่่�อจ่ด้แสด้งและแบ่งปันโซึ่ล้ช่ันและนว่ต่กร่ร่มีต่่างๆ ที�ชั่วย 

ส่งเสร่ิมีและสน่บสนุนอุต่สาหักร่ร่มีและผู้้�ปร่ะกอบการ่ใหั�สามีาร่ถ

ด้ำาเนินธุร่กิจได้�อย่างมีีปร่ะสิทธิภาพื่และเกิด้ปร่ะโยชัน์ส้งสุด้ 

ต่่อซึ่่พื่พื่ลายเชัน 

โดยหัวข้อหลักที่่�ที่าง GS1 ได้เน้นยำ�านั�น ได้แก่ 
1.  Activate บร่ิการ่ออกเลข้หัมีายบาร่์โค�ด้ใหั�ก่บสินค�า

2.  Verified by GS1 (VbG) การ่ต่ร่วจสอบและย่นย่นข้�อมี้ลสินค�า 

 จาก 6 คุณสมีบ่ต่ิ

 • ยี�หั�อสินค�า

 • ร่ายละเอียด้สินค�า

 • URL ข้องร่้ปถ่ายสินค�า

 • ปร่ะเภทข้องสินค�าแบ่งต่ามีมีาต่ร่ฐานข้อง GS1 Global

 • ปร่ิมีาณและปร่ิมีาต่ร่

 • กลุ่มีต่ลาด้เป้าหัมีาย

3.  Global Data Model (GDM) การ่แลกเปลี�ยนข้�อม้ีลสินค�าท่�วโลก

4.  GS1 Registry Platform ฐานข้�อมี้ลกลางซึ่่�งจะบ่นท่กข้�อมี้ล 

 ข้องสินค�าท่�วโลก

year, where MOs can set up exhibition booths to share their 

solutions and innovations that can support businesses to run 

more efficiently and maximize benefits for the supply chain.

Topics of interest by GS1 

1.  Activate – Barcode number issuance service

2.  Verified by GS1 (VbG) – Product information verification  

 by using 6 attributes 

 • Brand name

 • Product description

 • Product image URL

 • GS1 Global Product Classification

 • Net content and unit of measure

 • Target market

3.  Global Data Model (GDM) – Exchange of product data 

 around the world

4.  GS1 Registry Platform – Platform where products from 

 around the world are registered  

13-16 Scoop Edit 2.indd   14 23/6/2563 BE   11:47



15GS1 Thailand JANuary – march 2020

วารสารสถาบันรหัสสากลScoop Hil ight

Miguel Lopera ป็ระธาน & CEO ของ GS1 
ได้กล่าวถูึงการแบ่งกลุ่มอุต่สำาหกรรมใหม่
ของ GS1 ได้แก่ 
1.  Retail & Consumer Goods หั�างร่�านค�าและสินค�า

 อุปโภคบร่ิโภค

2.  Marketplace (e-Commerce) แพื่ลต่ฟอร์่มีข้ายสินค�าออนไลน์ 

3.  Healthcare เคร่่�องมี่อและอุปกร่ณ์ทางการ่แพื่ทย์

4.  Transport & Logistics การ่ข้นส่ง

5.  Technical Industries อุต่สาหักร่ร่มีทางเทคนิค เชั่น การ่บิน 

 ยานยนต่์ ก่อสร่�าง เป็นต่�น

Miguel Lopera, President & CEO of GS1
has categorized the GS1 industry sectors
as follows:
1. Retail & Consumer Goods 

2.  Marketplace (e-Commerce) 

3.  Healthcare 

4.  Transport & Logistics 

5.  Technical Industries 

15GS1 Thailand july – september 2020
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ท่�งนี�เป้าหัมีายหัล่กข้อง GS1 ในปี 2020 จะเน�นยำ�าเร่่�องการ่บร่ิหัาร่

จ่ด้การ่ข้�อมี้ลข้องสินค�าและการ่กร่ะจายข้�อมี้ลใหั�สามีาร่ถเข้�าถ่ง

ได้�ท่�วโลกเพ่ื่�อความีสะด้วกในการ่ทำาธุร่กิจและช่ัวยลด้ค่าใชั�จ่าย 

และร่ะยะเวลาใหั�ก่บผู้้�ปร่ะกอบการ่ นอกจากนี�ทาง GS1 ย่งได้� 

ข้ยายการ่แบ่งกลุ่มีอุต่สาหักร่ร่มีเพื่ิ�มีเต่ิมีโด้ยในปีนี� อุต่สาหักร่ร่มี 

Marketplace (e-Commerce) ได้�มีีบทบาทในภาคธุร่กิจอย่างมีาก 

โด้ยการ่ใชั�เลข้บาร่์โค�ด้เพื่่�อจ่ด้การ่แคต่ต่าล็อกข้องสินค�าและ

สามีาร่ถทำาใหั�ผู้้�ใชั�งานค�นหัาสินค�าได้�แมี่นยำามีากข้่�น

The goal of GS1 in 2020 is to emphasize the importance of 

product data mangement and data exchange around the 

world to support businesses and reduce cost by enhancing 

data exchange process. Furthermore, GS1 has emerged 

a new industry sector “Marketplace (e-Commerce)” which 

plays a significant role in the market nowadays, by adopting 

barcode numbers for products to improve product catalog 

mangement and increase the visibility on site. 

GS1 Thailand july – september 202016
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บทความโดย : น์ายธวัชพงศ์์ หาเรือน์โภค น์ักวิจิัยศ์ูน์ย์การจิัดการโลิจิิสติกส์แลิะโซ่่อุปทาน์สุขภาพ 
คณ์ะวิศ์วกรรมศ์าสตร์ มหาวิทยาลิัยมหิดลิ

คณะผู้้�วิจััย : รศ์.ดร.พงศ์ธร เศ์รษฐีีธร อาจิารย์ประจิำาภาควิชาวิศ์วกรรมไฟฟ้า 
คณ์ะวิศ์วกรรมศ์าสตร์ มหาวิทยาลิัยมหิดลิ
ผศ์.ดร. ธัชชะ จิุลิชาต อาจิารย์ประจิำาภาควิชาวิศ์วกรรมไฟฟ้า คณ์ะวิศ์วกรรมศ์าสตร์มหาวิทยาลิัยมหิดลิ

สำำ�หรัับบทคว�มในคอลััมน์ Healthcare แลัะ Tracebility ฉบับน้� ท�งสำถ�บันฯ ได้้รัับเกี้ยรัติิจ�กีศููนย์กี�รัจัด้กี�รั
โลัจิสำติิกีส์ำแลัะโซ่่อุปท�นสำุขภ�พ มห�วิทย�ลััยมหิด้ลั หรัือ LogHealth (Centre of Logistics Management 
and Healthcare Supply Chain) ม�นำ�เสำนอข้อมูลัง�นวิจัยในเรัื�องกี�รัพัฒน�รัะบบติิด้ติ�มแลัะติรัวจสำอบ
ย้อนกีลัับย�ท้�จะนำ�ไปสำู่กี�รัใช้้จรัิงในบรัิบทรัะด้ับปรัะเทศู

แนวคิด้กี�รัพัฒน�รัะบบติิด้ติ�มด้ังกีลั่�ว ได้้ม้กี�รันำ�รัะบบม�ติรัฐ�นสำ�กีลั GS1 ไปใช้้ในกี�รับ่งช้้�สำิ�งติ่�งๆ 
ท้�เกี้�ยวข้องในซ่ัพพลั�ยเช้นย�ด้้วย ไม่ว่�จะเป็นกี�รับ่งช้้�สำินค้�ด้้วยรัหัสำ GTIN (Global Trade Item Number) 
หรัือ SSCC (Serail Shipping Container Code) เป็นต้ิน โด้ยในบทคว�มน้�จะกีล่ั�วถึงท้�ม�ท้�ไป แนวคิด้หลัักี
กี�รัทำ�ง�นของรัะบบ แลัะผลัผลัติิท้�จะได้จ้�กีกี�รัด้ำ�เนนิโครังกี�รัด้งักีลั�่ว ซ่ึ�งน�่จะเปน็ปรัะโยช้นต์ิอ่ผูป้รัะกีอบกี�รั
แลัะปรัะช้�ช้นทั�วไป แลัะทำ�ให้ท่�นได้้ม้โอกี�สำเห็นภ�พแลัะเข้�ใจวิธี้กี�รัติรัวจสำอบย้อนกีลัับสำินค้�ย�ท้�กีำ�ลััง
จะเกีิด้ข้�นแลัะเข้�ใจปรัะโยช้น์ท้�จะได้้จ�กีรัะบบน้� ทั�งน้�โครังกี�รัดั้งกีล่ั�ว ยังอยู่ในรัะหว่�งกี�รัด้ำ�เนินง�น ห�กีม้
คว�มคืบหน้� ท�งสำถ�บันฯ จะเชิ้ญท้มผู้วิจัยม�ให้ข้อมูลัเพ่�มเติิมในโอกี�สำต่ิอไป ห�กีท่�นใด้สำนใจรั�ยลัะเอ้ยด้
สำ�ม�รัถติิด้ติ่อศููนย์ LogHealth ได้้จ�กีข้อมูลัติิด้ติ่อบนเว็บไซ่ติ์ http://www.loghealth.mahidol.ac.th/ หรัือ
สำอบถ�มผ่�นสำถ�บันฯ ได้้ติ�มอ้เมลัท้�อยู่ในเลั่ม

การพััฒนาระบบติิดติามและติรวจสอบย้้อนกลับย้า
Traceability Medicine

Track & Traceability

ระบบซ้ื้�อขาย้

Supplier ระบบบริหารคลังย้า

EDI Server
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ความสามารถในการติิดติามและสอบย้้อนกลับในโซ่่อุปทาน

บนกิจกรรมโลจิสติิกส์ย้ามีความสำาคัญและจำาเป็นอย้่างย้ิ�ง 

เพราะย้าเปน็ผลติิภัณัฑ์์ที�ผ้ป่้วย้บรโิภัคเข้า้ส้ร่า่งกาย้ มผีลกระทบ

ติ่อสุข้ภัาพและชีีวิติโดย้ติรง จึงติ้องมีการพัฒนาระบบติ้นแบบ

การติิดติามและติรวจสอบย้้อนกลับย้า เพ่�อแสดงถึงที�มาที�ไป

ข้องย้าแติ่ละชีนิดที�รับเข้้ามาและจ่าย้ออกไปติั�งแติ่ติ้นนำ�าถึง

ปลาย้นำ�า สามารถติิดติามและสอบย้้อนกลับได้ในระดับล็อติ

การผลติิจนถงึผ้ป้ว่ย้ทั�งในระดบัประเทศและจงัหวดั และมข้ี้อมล้

ในการเรีย้กค่นย้าได้อย้่างมีประสิทธิิภัาพและทันท่วงที 

ซ่ึ� งการพัฒนาระบบติ้นแบบการติิดติามและติรวจสอบ

ย้้อนกลับย้า เป็นส่วนหนึ�งข้องการพัฒนาระบบภัาย้ใติ้โครงการ 

“การศึึกษาวิิจััยเพ่ื่�อออกแบบและพื่ัฒนาระบบโลจิัสติิกส์

โครงสร้างพื่่�นฐานและระบบบูรณาการข้้อมููลสารสนเทศึและ

แนวิทางการริเริ�มู Big Data ด้้านสาธารณสุข้สําหรับเศึรษฐกิจั

ด้ิจัิทัลประเทศึไทย ระยะท่� 2” ซ่ึ�งมีทั�งหมด 4 ระบบ ด้วย้กัน 

ได้แก่ 1. ระบบฐานข้้อม้ลย้า (NMPCD)  2. ระบบบริหารจัดการ

คลังย้าและเวชีภััณฑ์์ (MMIS) 3. ระบบแลกเปลี�ย้นข้้อม้ลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (EDI) และ 4. ระบบติิดติามและติรวจสอบ 

ย้้อนกลบัย้า (Traceability) โดย้ไดร้บัทนุสนบัสนนุจากสำานกังาน

คณะกรรมการวิจัย้แห่งชีาติิ (วชี.) 

แนวคิดที�ใชี้ในการพัฒนาระบบต้ินแบบติิดติามและติรวจสอบ

ย้้อนกลับย้า ได้ใช้ีแนวคิดด้านโลจิสติิกส์ในการศึกษาถึงการไหล

ข้องย้าติลอดห่วงโซ่่อุปทาน โดย้อ้างอิงถึง เส้นทางการ

เคล่�อนไหวข้องย้าติลอดโซ่่อุปทานเพ่�อให้สามารถแสดงที�มา

ข้องสินค้าว่ามีแหล่งผลิติมาจากที�ใด กรณีที�ย้าและเวชีภััณฑ์์

มีปัญหาจำาเป็นติ้องเรีย้กค่นออกจากระบบ (Recall) จะสามารถ

ดำาเนินการได้ทันท่วงที  (เฉลิมชีนม์, 2553; ดวงพรรณ และ

โสภัณ, 2557)  และในส่วนข้องการพัฒนาระบบต้ินแบบ 

ได้ดำาเนินการออกแบบระบบให้มีการทำางานแบบรวมศ้นย์้ 

(Centralize) หร่อมีเคร่�องแม่ข้่าย้ (Server) กลางเพ่�อบันทึก

ข้้อม้ลไว้ที�ส่วนกลางเพ่�อสะดวกติ่อการบริหารจัดการระบบ

ซ่อฟติ์แวร์ฐานข้้อม้ลและการบริหารจัดการผ้้ใชี้งานในระบบ 

การทำางานข้องระบบ เม่�อระบบรับเข้้าข้้อม้ลจากระบบแลกเปลี�ย้น

ข้อ้มล้ทางอเิลก็ทรอนกิส ์(EDI) และระบบบริหารคลงัย้า โดย้การ

ใชี้ฐานข้้อม้ลรหัสย้า (NMPCD) และชีุดข้้อม้ล (Dataset) ในการ

เชี่�อมโย้งข้อ้มล้ดว้ย้เข้า้ดว้ย้กัน  ระบบจะสามารถแสดงแผนภัาพ

ให้เห็นถึงภัาพรวมการกระจาย้ตัิวข้องย้าในระดับประเทศได้ 

ในระดับจังหวัดที�มีปริมาณย้า ปริมาณการสั�งซ่่�อในโรงพย้าบาล

และปริมาณการเบิกข้้ามโรงพย้าบาลติามรหัสย้าที�ค้นหา 

แบ่งติามสี 5 ระดับ  สามารถสร้างติัวชีี�วัดได้หลากหลาย้ร้ปแบบ

17-20 HealthCare Edit 3.indd   18 23/6/2563 BE   11:50



วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 Healthcare & Traceabil ity

19GS1 Thailand july – september  2020

เชี่น แผนภั้มิแท่งแสดงกลุ่มย้าที�เคล่�อนไหวส้งสุด 20 อันดับ 

แผนภั้มิแท่งแสดงราย้การย้าที�เคล่�อนไหวส้งสุด 20 อันดับ 

และราย้งานติำาแหน่งย้าทั�งระบบเม่�อค้นหาด้วย้ ชี่�อทางการค้า  

เลข้ทะเบีย้นย้า ชี่�อสามัญ กลุ่มประเภัท เลข้ที�ล๊อติการผลิติ 

ชี่�อผ้้ผลิติ ซ่ัพพลาย้เออร์  ผ้้นำาเข้้า เลข้หมาย้บ่งชีี�หน่วย้การข้นส่ง 

(SSCC) และเลข้หมาย้ประจำาติัวสินค้าสากล (GTIN) 

โดย้ราย้งานแต่ิละกลุ่มจะถ้กกำาหนดการเข้้าถึงติามสิทธิิ�ข้อง 

ผ้้ใชี้งาน สามารถสร้างเอกสารและราย้งาน ในร้ปแบบข้อง 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF สามารถติรวจสอบ 

และติิดติามการเปลี�ย้นแปลงข้องข้้อม้ลได้ติามเวลาที�กำาหนด   

และสามารถแสดงผลผ่านอุปกรณ์เคล่�อนที� โดย้หน้าจอการ 

แสดงผลสามารถปรบัเปลี�ย้นไปติามอปุกรณท์ี�ใชีง้าน รองรบัการ

ทำางานทั�งระบบ iOS และ Android และรองรบัการเชี่�อมโย้งข้อ้มล้

ไปที�ระบบข้้อม้ลย้าภัาย้นอก ดัังภาพที่่� 1

ภาพท่� 1 การเชื่่�อมโยงข้�อม้ลและการแสดงผู้ลข้�อม้ลจัากระบบ Traceability ยา
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ในส่วนข้องการติ่อย้อดข้องระบบติิดติามและติรวจสอบ

ย้้อนกลับย้า ระบบจะสามารถใชี้การสแกน Barcode (GTIN) 

เพ่�อรับข้้อม้ลจากบรรจุภััณฑ์์ย้าได้อย้่างรวดเร็วและสามารถ

เก็บข้้อม้ล LOT.NO. ได้แม่นย้ำามากข้ึ�น สามารถนำาข้้อม้ล

การติิดติามและติรวจสอบย้้อนกลับไปประยุ้กต์ิเข้้ากับระบบ

อ่�นเพ่�อใชี้ในการวิเคราะห์ได้ เชี่น เป็นส่วนหนึ�งข้องข้้อม้ล

การวิเคราะห์สารสนเทศเชีิงลึก (Business Intelligence) ในการ

วางแผนการบริหารจัดการด้านโลจิสติิกส์ย้าได้ เป็นติ้น

ซ่ึ�งผลผลิติที�ได้จากการพัฒนาระบบต้ินแบบติิดติามติรวจสอบ

ย้้อนกลับย้า ค่อ ระบบสามารถแสดงแผนภัาพการกระจาย้

ติัวข้องย้า สร้างแบบจำาลองการเคล่�อนไหวข้องย้าในระดับ

ประเทศ ราย้งานติำาแหน่งย้าที�ค้นหาได้ สามารถสร้างติัวชีี�วัดได้

หลาย้ร้ปแบบ อย้่างไรก็ติาม การประยุ้กติ์ใชี้ระบบให้มี

ประสิทธิิภัาพและเกิดข้ึ�นได้จริง จำาเป็นติ้องมีการส่�อสารกับ

โรงพย้าบาลให้เข้้าใจถึงประโย้ชีน์ข้องการติิดติามและสอบ

กลับย้า ซ่ึ�งหากพัฒนาสำาเร็จ ระบบการติิดติามและสอบกลับย้า

จะสามารถติิดติามและติรวจสอบย้้อนกลับได้ในระดับ

ล็อติการผลิติจนถึงผ้้ป่วย้ในระดับประเทศและจังหวัด มีข้้อม้ล

ในการเรีย้กค่นย้าได้อย้่างมีประสิทธิิภัาพและทันท่วงที อีกทั�ง

ย้ังชี่วย้เพิ�มความปลอดภััย้ในการรักษาพย้าบาลผ้้ป่วย้ด้วย้

กี�รัศูึกีษ�วิจัยเพ่�อออกีแบบแลัะพัฒน�รัะบบโลัจิสำติิกีส์ำ
โครังสำร้ั�งพ่�นฐ�นแลัะรัะบบบูรัณ�กี�รัข้อมูลัสำ�รัสำนเทศู
แลัะแนวท�งกี�รัรัเิรัิ�ม Big Data ด้�้นสำ�ธี�รัณสำขุสำำ�หรับั
เศูรัษฐกีิจด้ิจิทัลัปรัะเทศูไทย รัะยะท้� 2

ย้อดข้องระบบติิดติามและติรวจสอบ
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ที่่�มา : BRAND BUFFET

BIZ BREAKTHROUGH

การเปล่ี่�ยนแปลี่งท่ี่�จะเกิดข้ึ้�นหลัี่งจากน่� เป็นสิิ่�งท่ี่�ภาคธุุรกิจต้้องปรับกลี่ยุที่ธ์ุ 

ให้ต้ามทัี่นเพ่ื่�อสิ่ร้างโอกาสิ่ไปต่้อ LINE ประเที่ศไที่ย จัดงาน Live Event LINE 

for Business หัวข้ึ้อ Thailand Now and Next After Covid-19 พื่ฤติ้กรรม 

ผู้้้บริโภคไที่ยจะเปล่ี่�ยนไปอย่างไรหลัี่งสิ่ถานการณ์์โควิด-19 คุณ์สิ่มวล่ี่ ลิี่มป์รัชต้ามร 

กรรมการผู้้้จัดการ บริษััที่ เดอะ น่ลี่เส็ิ่น คอมปะน่ (ประเที่ศไที่ย) จำากัด ได้ให้ 

มุมมองในประเด็น Next for Thais เที่รนด์ผู้้้บริโภคไที่ยก้าวต่้อไปหลัี่งสิ่ถานการณ์์ 

โควิด-19 ไว้ดังน่�

ก่อนสิ่ถานการณ์์โควิด-19 ประเที่ศไที่ยได้เผู้ชิญวิกฤติ้มาหลี่ายครั�ง แต่้โควิด-19 

ถ่อเป็นปรากฏการณ์์ท่ี่�ที่ำาให้เกิดการเปล่ี่�ยนแปลี่งมหาศาลี่ เพื่ราะเปน็การระบาด

ใหญ่ทัี่�วโลี่ก ส่ิ่งผู้ลี่ให้เกิดการปรับเปล่ี่�ยนพื่ฤติ้กรรมอย่างรุนแรงในระยะสัิ่�น แลี่ะ

หลี่ายพื่ฤติ้กรรมจะอย่้ถาวรกลี่ายเป็น New Normal ซ้ึ่�งเป็นสิิ่�งท่ี่�หลี่ายองค์กร

กำาลัี่งศ้กษัาอย่้

 

กรณ่์ศ้กษัาในประเที่ศจ่นแลี่ะเกาหล่ี่ใต้้ท่ี่�ลี่ำาดับขัึ้�นการเปล่ี่�ยนแปลี่งเกิด 

ล่ี่วงหน้าไที่ย บางสิิ่�งได้กลี่ายเป็น New Normal ไปแล้ี่ว  “น่ลี่เส็ิ่น” ได้แบ่งระยะ 

เวลี่าการเกิดสิ่ถานการณ์์โควิด-19 เป็น 6 ขัึ้�น แต่้ลี่ะประเที่ศจะอย่้ในลี่ำาดับ 

ขัึ้�นท่ี่�แต้กต่้างกัน เริ�มจาก 1. รับร้้ข่ึ้าวสิ่ารโควิด-19  2. เริ�มไปต้รวจสุิ่ขึ้ภาพื่  3. กักตุ้น

สิิ่นค้า 4. กักตั้วอย่้บ้าน 5. Lockdown เม่องหร่อประเที่ศ 6. Living a New Normal 

เกิดข้ึ้�นแล้ี่วท่ี่�จ่นแลี่ะเกาหล่ี่ใต้้

สิ่ถานการณ์์ท่ี่�เกิดข้ึ้�นในแต่้ลี่ะขัึ้�นขึ้องแต่้ลี่ะประเที่ศ จะส่ิ่งผู้ลี่ต่้อพื่ฤติ้กรรมการ

ซ่ึ่�อสิิ่นค้าแลี่ะการเสิ่พื่ส่ิ่�อในแต่้ลี่ะขัึ้�นแต้กต่้างกัน ดังนั�นหากประเที่ศไที่ยอย่้ใน

ขัึ้�นใดก็ต้้องมองไปข้ึ้างหน้าด้วยว่า สิ่ถานการณ์์ขัึ้�นต่้อไปผู้้้บริโภคจะม่พื่ฤติ้กรรม

เป็นอย่างไร ซ้ึ่�งจะเป็นโอกาสิ่ให้ผู้้้ประกอบการเข้ึ้าถ้งพื่ฤติ้กรรมผู้้้บริโภคแลี่ะ 

ต้อบสิ่นองสิิ่�งท่ี่�ต้้องการ ปัจจุบันประเที่ศไที่ยอย่้ในขัึ้�นท่ี่� 3 แลี่ะ 4 ค่อ กักตุ้นสิิ่นค้า

แลี่ะกักตั้วเองอย่้บ้าน

วิิกฤติิก็มีีโอกาส ดััชนีีค้้าปลีีกโติ 2-3%
สิ่ถานการณ์์โควิด-19 ที่ำาให้ “จ่ด่พ่ื่” ทัี่�วโลี่กติ้ดลี่บในปีน่� ตั้วเลี่ขึ้เศรษัฐกิจ

ประเที่ศไที่ยจากเดิมคาดการณ์์เติ้บโต้ 2.4% ก็เปล่ี่�ยนเป็น -5.3% ปัจจัยจ่ด่พ่ื่ 

ติ้ดลี่บในปีน่� โควิด-19 เป็นหน้�งในสิ่าเหตุ้หลัี่ก แต่้ก่อนหน้านั�นประเที่ศไที่ย 

ม่ปัจจัยลี่บอ่�นๆ อย่้ด้วย ทัี่�งภัยแล้ี่ง หน่�ครัวเร่อนส้ิ่ง สิิ่�งท่ี่�ผู้้้บริโภควิต้กกังวลี่ 

ในขึ้ณ์ะน่� จ้งม่ทัี่�งปัญหาเศรษัฐกิจ แลี่ะเริ�มกังวลี่เร่�องสุิ่ขึ้ภาพื่จากการแพื่ร่ระบาด

ไวรัสิ่โควิด-19 เพิื่�มเข้ึ้ามา

แต่้ภาคธุุรกิจก็ม่โอกาสิ่อย่้เช่นกัน จากพื่ฤติ้กรรมผู้้้บริโภคท่ี่�เปล่ี่�ยนไป พื่บว่า ดัชน่

ค้าปล่ี่กเด่อนกุมภาพัื่นธ์ุ 2563 เติ้บโต้ 2-3% ในพ่ื่�นท่ี่�ภาคกลี่างแลี่ะอ่สิ่านเติ้บโต้

มากกว่า 3% เน่�องจากกำาลัี่งซ่ึ่�อท้ี่องถิ�นยังด่ แลี่ะไม่ได้รับผู้ลี่กระที่บจากการ 

หยุดชะงักขึ้องอุต้สิ่าหกรรมท่ี่องเท่ี่�ยวมากเท่ี่าภ้มิภาคท่ี่�ม่เม่องท่ี่องเท่ี่�ยวหลัี่ก

กลุ่ี่มท่ี่�เป็นสิิ่นค้าจำาเป็นในการใช้ช่วิต้ประจำาวันยังม่อัต้ราการเติ้บโต้ส้ิ่ง เช่น อาหาร 

เคร่�องด่�ม ขึ้องใช้ภายในบ้าน แต่้หากเป็นสิิ่นค้า Impulse (สิิ่นค้าท่ี่�ซ่ึ่�อโดยมิได้ 

ม่การวางแผู้นมาก่อน) จะชะลี่อตั้วลี่งในช่วงท่ี่�ผู้้้บริโภคกักตุ้นสิิ่นค้า เพื่ราะต้้องใช้

เงินกับสิิ่นค้าท่ี่�จำาเป็น ค่อ ขึ้องกินขึ้องใช้ก่อน

4 พฤติิกรรมีเปลีี�ยนีส่� New Normal
สิ่ถานการณ์์โควิด-19 ท่ี่�จะกินเวลี่ายาวนานพื่อสิ่มควรกว่าจะไปถ้งจุดท่ี่�คล่ี่�คลี่าย 

การกักตั้วอย่้บ้านแลี่ะ Work Form Home (WFH) ที่ำาให้พื่ฤติ้กรรมผู้้้บริโภค 

เปล่ี่�ยนไป  ท่ี่�เห็นได้ชัดคงเป็น “ช้อปป้�ง” วันน่�การซ่ึ่�อสิิ่นค้าผู่้านออนไลี่น์ส้ิ่งข้ึ้�น

มากสิิ่นค้ากลุ่ี่มเวชภัณ์ฑ์์ม่ยอดขึ้ายเพิื่�มข้ึ้�น การออกกำาลัี่งกายท่ี่�บ้าน ผู้้้บริโภคลี่ด

การรับประที่านอาหารนอกบ้าน เปล่ี่�ยนมาซ่ึ่�อกลัี่บบ้าน แลี่ะสัิ่�ง Food Delivery  

มารับประที่านอาหารในบ้าน บางประเที่ศพื่ฤติ้กรรมเหล่ี่าน่�กลี่ายเป็น New Normal   

แต่้ประเที่ศไที่ย การรับประที่านอาหารในบ้านหลัี่งจบโควิด-19 น่าจะเป็นบางส่ิ่วน

เท่ี่านั�น เพื่ราะวัฒนธุรรมคนไที่ยยังนิยมที่านอาหารนอกบ้าน

การกักตั้วอย่้บ้านแลี่ะการ WFH ท่ี่�เพิื่�มข้ึ้�นในสิ่ถานการณ์์โควิด-19 จะที่ำาให้ 

ไลี่ฟ์์สิ่ไต้ล์ี่คนเปล่ี่�ยน ท่ี่�เห็นได้ชัดม่ 4 พื่ฤติ้กรรม แลี่ะเป็นสิิ่�งท่ี่�ผู้้้ประกอบการต้้อง

มองหาโอกาสิ่

1.การใช้้เทคโนโลยีีสร้างประสบการณ์์ให้้ผู้้้บริโภคจะมีีให้้เห็้นมีากข้ึ้�น

พื่ฤติ้กรรมการใช้ดิจิทัี่ลี่เที่คโนโลี่ย่เกิดข้ึ้�นอย่างรวดเร็วในผู้้้บริโภคทุี่กกลุ่ี่ม รวมทัี่�ง

กลุ่ี่มส้ิ่งวัย ท่ี่�ต้้องเร่ยนร้้การใช้งานในสิ่ถานการณ์์น่� กลี่ยุที่ธ์ุการต้ลี่าดเดิมท่ี่�ใช้ 

“พื่นักงานขึ้าย” เป็นผู้้้แนะนำาสิิ่นค้า แต่้โควิด-19 จะเป็นตั้วเร่งให้เกิดเที่คโนโลี่ย่ 

Virtual Reality แลี่ะผู้้้บริโภคคุ้นเคยกับการใช้งาน เพ่ื่�อสิ่ร้างประสิ่บการณ์์ 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากกระทบเศรษฐกิจฉุุดตััวเลข 
จดีพี ี“รว่ง” ทั�วโลกแลว้ ระยะเวลาอนัยาวนานของสถานการณ์ท์ี�ทำาให้้ผู้้ค้น
ตั้องกักตััวอย้่บ้านและ Work From Home ได้เปลี�ยนห้ลายพฤติักรรม 
ผู้้้บริโภคกลายเป็น New Normal การใช้้ช้ีวิตัห้ลังจบโควิด-19

หลัีง COVID-19 
เทรนีด์ัผู้่้บริโภค้ไทยเปลีี�ยนีพฤติิกรรมีถาวิร
เปิดั ‘4 แนีวิทาง’ ธุุรกิจพลิีกวิิกฤติิเป็นีโอกาส
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ส่ิ่วนบุคคลี่ โดยไม่ต้้องม่ Personal Touch  กับพื่นักงานขึ้ายเสิ่มอไป พื่บว่าชาวเอเช่ย

ยังสิ่มัครใจท่ี่�จะใช้เที่คโนโลี่ย่ AR หร่อ VR ที่ดลี่องสิิ่นค้า 55% ส่ิ่วนตั้วเลี่ขึ้ทัี่�วโลี่ก 

อย่้ท่ี่� 51% เช่น กลุ่ี่มสิิ่นค้าเคร่�องสิ่ำาอางใช้แอปพื่ลิี่เคชั�น AR  ให้ลี่องแต่้งหน้า  

หร่อสิิ่นค้าแฟ์ชั�น ให้ลี่องชุดจากนั�นสัิ่�งสิิ่นค้าออนไลี่น์  ถ่อเป็นสิิ่�งท่ี่�ผู้้้ประกอบการ

ต้้องเร่งปรับตั้วใช้เที่คโนโลี่ย่

2.	ผู้้้บริโภคให้้ความีสำาคัญกับคุณ์ภาพและความีปลอดภัยีขึ้องสินค้า

มีากข้ึ้�น  ที่ำาให้การแข่ึ้งขัึ้นเร่�องสิ่งครามราคาลี่ดลี่ง ดังนั�นหากแบรนด์ส่ิ่�อสิ่าร 

เร่�องคุณ์ภาพื่แลี่ะความปลี่อดภัย จะที่ำาให้ตั้�งราคาพื่ร่เม่ยมได้ เพื่ราะผู้้้บริโภค

ยอมจ่ายเงิน ซ้ึ่�งจะเป็นพื่ฤติ้กรรมติ้ดตั้วหลัี่งจบโควิด-19  ม่หลี่ายสิิ่นค้าท่ี่� 

พัื่ฒนานวัต้กรรมเร่�องด้แลี่ความสิ่ะอาด การฆ่่าเช่�อไวรัสิ่ ออกมาที่ำาต้ลี่าดใน 

จังหวะน่�ด้วย “ถ่อเป็นผู้้้ผู้ลิี่ต้ท่ี่�จับโอกาสิ่ในช่วงวิกฤติ้ได้ด่”

 

3.	โอกาสขึ้องผู้้้ประกอบการไทยี	 (Local	 Brand)	 เพื่ราะ 70% ขึ้องผู้้้บริโภค

เอเช่ยรวมทัี่�งไที่ยช่�นชอบแลี่ะม่ประสิ่บการณ์์ใช้ Local Brand การวิจัยในเด่อน

กุมภาพัื่นธ์ุ 2020 พื่บว่าผู้้้ผู้ลิี่ต้ท้ี่องถิ�น แลี่ะสิิ่นค้าเฮาส์ิ่แบรนด์ เติ้บโต้ได้ด่เม่�อ 

เท่ี่ยบกับปีก่อน เช่น กลุ่ี่มขึ้องใช้ภายในบ้าน เคร่�องด่�ม  เน่�องจากผู้้้ผู้ลิี่ต้ปรับสัิ่ดส่ิ่วน 

การขึ้ายเน้นต้ลี่าดท้ี่องถิ�นมากข้ึ้�น เน่�องจากผู้้้บริโภคกังวลี่กับการซ่ึ่�อสิิ่นค้า 

นำาเข้ึ้าจากต่้างประเที่ศท่ี่�ม่การแพื่ร่ระบาดไวรัสิ่โควิด-19  ถ่อเป็นโอกาสิ่ขึ้อง Local 

Brand ขึ้ณ์ะเด่ยวกันผู้้้ผู้ลิี่ต้ในประเที่ศปรับตั้วได้เร็วในการพัื่ฒนาสิิ่นค้านวัต้กรรม

ใหม่ท่ี่�เช่�อมโยงกับความต้้องการขึ้องคน จ้งเห็นการเติ้บโต้ท่ี่�ด่ขึ้อง Local Brand 

แลี่ะถ่อเป็นโอกาสิ่ขึ้องผู้้้ประกอบการท้ี่องถิ�นในการใช้กลี่ยุที่ธ์ุการต้ลี่าดกระตุ้้น

กำาลัี่งซ่ึ่�อช่วงน่�

4.	บิสเนส	 โมีเดลให้ม่ี ในประเที่ศไที่ยเริ�มเห็นร้ปแบบ Auto shopping  

subscription ทัี่�งกลุ่ี่มเคร่�องด่�ม แลี่ะขึ้องใช้ในช่วิต้ประจำาวันมากข้ึ้�น เป็นร้ปแบบ

การสิ่มัครสิ่มาชิกเพ่ื่�อซ่ึ่�อสิิ่นค้าท่ี่�ใช้ในช่วิต้ประจำาวัน เป็นรายสัิ่ปดาห์ หร่อรายเด่อน 

ในสิ่ถานการณ์์โควิด-19 พื่บว่าชาวเอเช่ยใช้ Auto shopping subscriptions 

สัิ่ดส่ิ่วน 52% ขึ้ณ์ะท่ี่�ทัี่�วโลี่กอย่้ท่ี่� 40% ร้ปแบบน่�ส่ิ่งผู้ลี่ให้ผู้้้ประกอบการม่รายได้

ประจำาท่ี่�ม่ความมั�นคงมากข้ึ้�น

โค้วิิดักับ 4 ปัจจัยเปลีี�ยนีพฤติิกรรมีการเสพส่�อ
นอกจากพื่ฤติ้กรรมผู้้้บริโภคเปล่ี่�ยนจากสิ่ถานการณ์์โควิด-19 แล้ี่ว การเสิ่พื่ส่ิ่�อ

แลี่ะ Media Landscape ก็เกิดการเปล่ี่�ยนแปลี่งเช่นกัน โดยม่ 4	ปัจจัยีสำาคัญ

1.	ผู้้้ช้มีทีวีเพิ�มีข้ึ้�น  จากสิ่ถานการณ์์โควิด-19 ที่ำาให้ผู้้้บริโภคติ้ดต้ามข่ึ้าวสิ่าร  

เสิ่พื่ส่ิ่�อท่ี่ว่แลี่ะส่ิ่�อดิจิทัี่ลี่เพิื่�มข้ึ้�นมหาศาลี่ ถ่อเป็นจังหวะท่ี่�แบรนด์ต่้างๆ โฆ่ษัณ์า 

เพ่ื่�อเข้ึ้าถ้งผู้้้บริโภคในช่วงน่�  เพื่ราะม่สิิ่นค้าบางประเภที่ยังม่โอกาสิ่ที่ำาต้ลี่าดได้  เช่น 

สิิ่นค้าพื่ร่เม่ยมบางประเภที่ท่ี่�ต้้องการสิ่ร้างแบรนด์ระยะยาว การท่ี่�หลี่ายธุุรกิจ 

หยุดโฆ่ษัณ์า แต่้ธุุรกิจท่ี่�ไปต่้อได้แลี่ะโฆ่ษัณ์าจะเส่ิ่ยงดังมากข้ึ้�น พื่บว่ารายการ 

ข่ึ้าวท่ี่ว่ ในสิ่ถานการณ์์โควิด-19 ได้รับความสิ่นใจจากผู้้้ชมมากข้ึ้�น  รวมทัี่�งคอนเที่นต์้ 

บันเทิี่งจากการใช้ช่วิต้อย่้บ้านแลี่ะ WFH จ้งม่เวลี่าเสิ่พื่ส่ิ่�อมากข้ึ้�น

2.	Social	Media	 	 ท่ี่�กลี่ายเป็นส่ิ่�อหลัี่ก (Main Steam) ตั้วอย่างในประเที่ศจ่น  

โซึ่เช่ยลี่ม่เด่ยเป็นส่ิ่�อหลัี่กในสิ่ถานการณ์์โควิด-19 แม้กระทัี่�งผู้้้ส้ิ่งอายุก็รับส่ิ่�อจาก

ช่องที่างโซึ่เช่ยลี่ม่เด่ยมากข้ึ้�น  ประเที่ศไที่ยเองก็เช่นกัน จะเห็นได้ว่าม่การเสิ่พื่ข่ึ้าว

แลี่ะอัปเดต้สิ่ถานการณ์์โควิด-19 จากโซึ่เช่ยลี่ม่เด่ยจำานวนมาก  จากวิจัยพื่บว่า

แต่้ลี่ะสัิ่ปดาห์ผู้้้บริโภคเช็กข่ึ้าวอย่างน้อย 12 ครั�ง นั�นเท่ี่ากับวันลี่ะมากกว่า 1 ครั�ง 

จ้งเป็นช่วงท่ี่�เหมาะกับการที่ำาการส่ิ่�อสิ่าร แต่้ต้้องม่ความคิดสิ่ร้างสิ่รรค์ด้วย  ดังนั�น

ส่ิ่�อท่ี่�ยังไปต่้อได้ก็ยังต้้องที่างการต้ลี่าดอย่างต่้อเน่�อง

3.	แอปพลิเคชั้�นเติิบโติ  จากการใช้ช่วิต้อย่้บ้าน WFH  ที่ำาให้คนโหลี่ดแอปใหม่

จำานวนมาก  โดยเฉพื่าะท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับสุิ่ขึ้ภาพื่ บันเทิี่ง อนาคต้ก็ยังเห็นพื่ฤติ้กรรม

น่�อย่้

4.	โอกาส	Advertisers	 หลี่ายรายม่ความกังวลี่ในการใช้งบโฆ่ษัณ์าช่วงน่� แต่้ยัง

ม่โอกาสิ่ขึ้องบางธุุรกิจ โดยต้้องเล่ี่อกว่าจะ “ล็ี่อกดาวน์ตั้วเองอย่้กับท่ี่� “หร่อ” ไปต่้อ 

หาโอกาสิ่ท่ี่�ยังม่อย่้” เพื่ราะประเที่ศไที่ยเป็นต้ลี่าดใหญ่ ท่ี่�ไม่ควรปล่ี่อยให้หยุดชะงัก

4 แนีวิทางการปรับตัิวิพลิีกวิิกฤติิเป็นีโอกาส
ในสิ่ถานการณ์์วิกฤติ้ท่ี่�เกิดข้ึ้�น หากภาคธุุรกิจปรับตั้ว ก็เช่�อว่ายังม่โอกาสิ่ไปต่้อได้ 

โดย 4 แนวที่างท่ี่�จะต้้องพัื่ฒนาให้ด่ข้ึ้�นหลัี่งจบโควิด-19

1.	การเร่งปรับตัิวช่้องทาง	Offline	to	Online	 ในธุุรกิจท่ี่�ม่ช่องที่างขึ้ายออฟ์ไลี่น์

ต้้องมองช่องที่างออนไลี่น์เข้ึ้ามาเพิื่�มเติ้ม เพื่ราะท้ี่ายท่ี่�สุิ่ดหลัี่งจบโควิด-19  การสัิ่�งซ่ึ่�อ 

สิิ่นค้าออนไลี่น์จะกลี่ายเป็นพื่ฤติ้กรรมติ้ดตั้วผู้้้บริโภค

2.	การขึ้ยีายีพ้�นที�เพ้�อเข้ึ้าถ้ึงผู้้้บริโภค โดยเฉพื่าะผู้้้ให้บริการ food aggregator  

เพื่ราะเป็นโอกาสิ่เพิื่�มจำานวนผู้้้ใช้บริการ จากพื่ฤติ้กรรมสัิ่�งฟ้์�ดเดลิี่เวอร่�ท่ี่�เป็น 

New Normal

3.	พัฒนาโลจิสติิกส์	 จากการเร่ยนร้้ในพื่ฤติ้กรรมผู้้้บริโภคในสิ่ถานการณ์์ 

โควิด-19  หากโลี่จิสิ่ติ้กส์ิ่ส่ิ่งช้า จะเป็นปัญหาต่้อการเติ้บโต้ขึ้องธุุรกิจเดลิี่เวอร่�

4.	ขึ้ยีายีแพลติฟอร์มี	Social	Media ขึ้องแต่้ลี่ะธุุรกิจให้เข้ึ้าถ้งผู้้้บริโภคให้มาก

ท่ี่�สุิ่ด เพื่ราะเที่คโนโลี่ย่ม่การพัื่ฒนาอย่างต่้อเน่�องให้ใช้งานได้สิ่ะดวก เป็นสิิ่�งท่ี่� 

ผู้้้ผู้ลิี่ต้แลี่ะค้าปล่ี่กต้้องใช้ประโยชน์จากแพื่ลี่ต้ฟ์อร์มโซึ่เช่ยลี่ม่เด่ยให้มากท่ี่�สุิ่ด

การเกิดข้ึ้�นขึ้องโควิด-19	 ครั�งนี�	 จะเป็นสถึานการณ์์ที�ยีาวนานพอสมีควร 

จนทำาให้้เกิดการเปลี�ยีนแปลงอย่ีางถึาวรในห้ลายีพฤติิกรรมีขึ้องผู้้้บริโภค

เป็นไปไม่ีได้ห้ากผู้้้ประกอบการจะไปรอปลายีทางแล้วจะเข้ึ้าใจพฤติิกรรมี 

ผู้้้บริโภคตัิ�งแต่ิต้ินทาง	การปรับตัิวขึ้องภาคธุุรกิจจ้งต้ิองเริ�มีตัิ�งแต่ิวันนี�
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สามารถสแกนสินค้าทั่วโลกที่มีการใช้งาน
บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

สามารถสแกนหาเจ้าของสินค้าและข้อมูล
ติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล และ
ต�าแหน่งที่ตั้งของบริษัทด้วยระบบ GPS

พร้อมให้บริการใน 
App Store และ Google Play

ครบถ้วนทุกข้อมูลบริษัทที่คุณต้องการรู้
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ห้้าเดืือนห้ลัังจาก Zocal Messenger เปิิดืตััวแอปิส่่งข้้อความระบุุ
ตัำาแห้น่งส่ำาห้รับุอุปิกรณ์์ที่่�ใช้้ Android แลัะ iOS นั�น บุริษััที่ไดื้เปิิดืตััว
ฟีีเจอร์การแช้ร์ตัำาแห้น่งให้ม่ โดืยม่รายงานว่า Zocal Messenger 
ม่ยอดืข้ายเพิ่ิ�มข้้�น 600 เปิอร์เซ็็นตั์ภายในส่องส่ัปิดืาห้์ที่่�ผ่่านมา

ผ่้้ก่อตัั�งบุริษััที่ Zocal Messenger คุณ์ Anish Godha กล่ัาวว่า
อาจเปิ็นเพิ่ราะการแช้ร์ตัำาแห้น่งที่ันที่่วงที่่นั�น ไดื้มอบุระดืับุความ
ปิลัอดืภัยในยามคับุข้ันซ็้�งช้่วยให้้ส่มาชิ้กในครอบุครัวแลัะเพิ่ื�อนๆ 

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

COVID-19 May Be Pushing Sales for 
GPS Locating Service

COVID-19 อาจช่่วยผลัักดัันยอดัขาย
สำำาหรัับงานบริัการัด้ัานการัรัะบุตำำาแหน่งด้ัวย GPS

Zocal Messenger’s Live Location Sharing feature 
allows individuals to set up temporary groups so 
that they can keep an eye on each other as they 
go about their daily routine or travel to other cities.

ฟีีเจอร์์การ์แบ่่งปัันตำำาแหน่งของ Zocal Messenger
ช่่ ว ย ใ ห้ ทุุ ก ค น ส า ม า ร์ ถ ตำ้� ง ก ลุุ่่ ม ช่้� ว ค ร์ า ว เ พื่่� อ ใ ห้
พื่วกเขาสามาร์ถเฝ้้าร์ะวง้กน้แลุ่ะกน้ในขณะทุ่�พื่วกเขาไปั
ทุำากิจว้ตำร์ปัร์ะจำาว้นหร์ือเดิินทุางไปัย้งเมืองอื�นๆ

Five months after Zocal Messenger released its location 
messaging app for Android- and iOS-based devices, the 
company has launched a new Live Location Sharing feature. 
Zocal Messenger reports that it has experienced a sales lift of 
600 percent within the past two weeks.

That, says company founder Anish Godha, may be because 
Live Location Sharing offers a level of security in uncertain 
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ตัิดืตัามตัำาแห้น่งข้องกันแลัะกันไดื้ ตััวแอปิน่�ยังที่ำาให้้ส่ามารถค้นห้า
บุุคคลัที่่�เก่�ยวข้้องในรายช้ื�อเพิ่ื�อนข้องคุณ์ไดื้โดืยไม่ซ็ำ�าใคร โดืยใช้้
ปิระโยช้น์จากข้้อม้ลั GPS ข้องโที่รศััพิ่ที่์แลัะผ่้้ใช้้ส่ามารถตัั�งค่าพิ่ื�นที่่�
ช้ั�วคราวข้องเพิ่ื�อนเพิ่ื�อดื้ตัำาแห้น่งข้องพิ่วกเข้าไดื้แบุบุเร่ยลัไที่ม์

ส่มาร์ที่โฟีนม่ระบุบุบุริการระบุุตัำาแห้น่งอย้่แล้ัว ตััวอย่างเช่้น 
Apple iPhone ม่ระบุบุ Find My Friends ซ็้�งผ่้้ใช้้ส่ามารถแช้ร์
ข้้อม้ลักับุส่มาช้ิกครอบุครัวห้รือคนอื�นๆ เพิ่ื�อดื้ตัำาแห้น่งข้อง
พิ่วกเข้าไดื้ อย่างไรก็ตัาม Zocal ไดื้รับุการออกแบุบุมาเพิ่ื�อใช้้งาน
ฟีังก์ช้ัน GPS ข้องโที่รศััพิ่ท์ี่ แต่ัเปิิดืใช้้งานการติัดืตัามบุนระบุบุ
Android ห้รือ iOS เที่่านั�นแลัะเพิ่ื�อให้้ส่ามารถปิรับุแตั่งโดืยผ่้้ใช้้เอง
ไดื้มากข้้�น ตััวอย่างเช้่นแอปิ Zocal ช้่วยให้้ผ่้้ใช้้ส่ามารถแบุ่งปิัน
ตัำาแห้น่งข้องพิ่วกเข้ากับุบุุคคลัใดืบุุคคลัห้น้�ง ซ็้�งข้้�นอย้่กับุตัำาแห้น่ง
ห้รือการเดืินที่างข้องพิ่วกเข้า

Godha กลั่าวว่า ไม่เพิ่่ยงแตั่ยอดืข้ายจะเพิ่ิ�มข้้�นอย่างมากในช้่วง
ส่องส่ัปิดืาห้์ท่ี่�ผ่่านมาเที่่านั�น แตั่ผ่ลัตัอบุรับุที่่�เข้าไดื้รับุจากผ่้้ใช้้ คือ
ตััวแอปิส่ามารถส่ร้างความปิลัอดืภัยในช่้วงการแพิ่ร่ระบุาดืข้อง
COVID-19 ได้ื เข้าเส่ริมว่า ในความเป็ินจริงนั�นตััวเข้าเองแลัะ
ภรรยากใ็ช้แ้อปิเพิ่ื�อแช้รต์ัำาแห้นง่ท่ี่�พิ่วกเข้าอย้ ่เผ่ื�อในกรณ์ท่ี่่�พิ่วกเข้า
ไม่ส่ามารถกลัับุมาได้ืห้ากพิ่ื�นที่่�บุริเวณ์นั�นเปิ็นจุดืห้ลัักข้องการ
กระจายไวรัส่ เมื�อผ่้้ใช้้ดืาวน์โห้ลัดืแอปิ จากนั�นระบุบุจะแส่ดืงแผ่นที่่�
โลักพิ่ร้อมจุดืท่ี่�ระบุุว่าเมืองใดืท่ี่�เพืิ่�อนข้องพิ่วกเข้าใช้้งานแอปิน่�อย่้ด้ืวย

ผ่้้ใช้้ส่ามารถเช้ื�อมต่ัอแอปิกับุผ้้่ตัิดืต่ัอข้องพิ่วกเข้าแลัะมันจะ
แส่ดืงผ่ลัให้้เพิ่ื�อนๆ ในพิ่ื�นที่่�ที่่�ใช้้ระบุบุนั�นได้ืที่ราบุ นอกจากน่�

times by helping family members and friends to track each 
other’s whereabouts. The app makes it possible to uniquely 
locate any participating individual on your friends list, Godha 
says, by leveraging the phone’s GPS data, and users can set 
up temporary circles of friends who can view their locations 
in real time.

Smartphones already come with location services. The Apple 
iPhone, for instance, has a Find My Friends system by which 
users can share data with family members or others in order 
to view their locations. Zocal is designed, however, to use 
the phone’s GPS functionality but enable tracking on either 
Android or iOS systems, and to make the process more 
user- customizable. For instance, the Zocal app enables 
individuals to share their whereabouts to specific parties, 
depending on their location or travels.

Not only have sales been heavy during the past two weeks, 
Godha says, but the feedback he has received from users is 
that the app can provide some security during the COVID-19 
pandemic. In fact, he adds, Godha and his wife use the app 
to share where they are located and when they are there, 
in case they fail to return when expected or end up in an 
area that is a hotspot for the virus. Users can download the 
app, after which the system will display a map of the world 
with dots indicating in which cities their friends also using the 
system can be found.

Users can link the app to their contacts, and it will display 
any friends in the area who also use the system. In addition, 
it will allow people to send a link to friends who are not using 
the system. Those friends can then opt in to view the user’s 
location and share their own. Individuals can set up specific 
groups consisting of those with whom they wish to share 
information. The Live Location Sharing feature offers a layer 
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ยังช้่วยให้้คนส่่งลัิงก์ไปิยังเพิ่ื�อนที่่�ไม่ไดื้ใช้้ระบุบุน่�ดื้วย โดืยกลัุ่มเพิ่ื�อน
เห้ลั่านั�นส่ามารถเลัือกท่ี่�จะดื้ตัำาแห้น่งข้องผ่้้ใช้้แลัะแช้ร์เองได้ื ผ่้้ใช้้
ส่ามารถตัั�งค่ากลัุ่มเฉพิ่าะซ็้�งปิระกอบุดื้วยกลัุ่มที่่�ตั้องการแช้ร์ข้้อม้ลั
ไดืด้ืว้ยฟีีเจอรก์ารแบุง่ปินัตัำาแห้น่งที่นัที่ว่งที่ม่อบุความปิลัอดืภัยแลัะ
ส่ร้างความอุ่นใจไดื้ดื่ Godha กลั่าวว่า “ทีุ่กคนอย้่ในโห้มดืข้องความ
ไม่แน่นอน” เข้ากลั่าว “ดืังนั�นการเพิ่ิ�มความปิลัอดืภัยนอกเห้นือจาก
การพิ่้ดืว่า ‘แม่ครับุพิ่่อครับุ ผ่มออกไปิข้้างนอกนะ’ แลัะการแบุ่งปิัน
ตัำาแห้น่งนั�นน่าส่นใจจริงๆ”

ระบุบุปิระกอบุดื้วยบุริการระดืับุพิ่ื�นท่ี่�เมือง ซ็้�งผ่้้ใช้้ส่ามารถระบุุไดื้
เฉพิ่าะกับุเพิ่ื�อนแลัะผ้้่ตัิดืต่ัอในพิ่ื�นที่่�เดื่ยวกันกับุที่่�พิ่วกเข้าอย้่เมืองใดื
เมอืงห้น้�งเท่ี่านั�น ซ็้�งส่ามารถปิรับุแต่ังแลัะเปิล่ั�ยนแปิลังได้ืตัลัอดืเวลัา
ระดืับุที่่�ส่องจะช้่วยให้้ผ่้้ใช้้ส่ามารถแบุ่งปิันตัำาแห้น่งข้องพิ่วกเข้า
ที่ันที่่วงที่่โดืยเฉพิ่าะกับุบุริเวณ์ที่่�ม่ความลัะเอ่ยดืมากข้้�นภายในพิ่ื�นที่่�
ใกลั้เค่ยงกับุที่่�พิ่วกเข้าอย้่

โซ็ลั้ช้ั�นน่�ส่ามารถแบุ่งปิันให้้กลัุ่มที่ั�งแบุบุระยะยาวห้รือระยะส่ั�นก็ไดื้ 
ตััวอย่างเช้่น ห้ากม่คนเดืินที่างไปิยังเมืองอื�น ตััวเข้าห้รือเธอส่ามารถ
ตัั�งค่าฟีีเจอร์ไว้ 12 ช้ั�วโมง ส่ำาห้รับุผ่้้ที่่�อย้่ในเมืองนั�นไดื้ดื้วย Godha 
กลั่าวว่า “ส่ิ�งเห้ลั่าน่�เปิ็นการแช้ร์ตัำาแห้น่งส่ถานการณ์์ที่่�เกิดืข้้�นห้รือ
บุริเวณ์ส่ภาพิ่แวดืลั้อมเห้ล่ัานั�น” เช้่น เมื�อม่คนกำาลัังเดืินที่างมายัง
เมอืงนั�น ห้ากมค่นร้จ้กัอย้ใ่นเมอืงเพิ่ื�อมาตัดิืตัอ่ธรุกจิห้รือกำาลังัพิ่กัผ่อ่น
กบัุเพิ่ื�อนๆ ผ่้ใ้ช้ง้านส่ามารถแช้รต์ัำาแห้นง่ข้องเข้าห้รอืเธอกบัุเพิ่ื�อนที่่�จะ
เดืินที่างมาไดื้แลัะพิ่วกเข้าจะไดื้พิ่บุกันไดื้ง่ายข้้�น

ระบุบุจะห้ยุดืการตัิดืตัามตัำาแห้น่งข้องบุุคคลัโดืยอัตัโนมัตัิตัามระยะ
เวลัาท่ี่�กำาห้นดืเมื�อม่ผ้้่ใช้้ตัั�งค่าการใช้้งานแบุบุชั้�วคราว ซ้็�งตััวแอปิน่�ไม่ได้ื 
รวมเครอืข้า่ยเพิ่ื�อนที่่�บุา้นซ็้�งพิ่วกเข้าส่ามารถแช้รต์ัำาแห้นง่ไดื ้Godha 
กลั่าวว่า “ส่าเห้ตุัห้ลัักมาจากข้้อม้ลัส่ถานที่่�นั�นม่ความลัะเอ่ยดือ่อน
แลัะเราตั้องการส่ร้างความมั�นใจว่าผ่้้ใช้้ส่ามารถแบุ่งปิันตัำาแห้น่งไดื้
อย่างแน่นอนโดืยเฉพิ่าะกับุกิจกรรมห้รือส่ถานการณ์์ตั่างๆ”

นั�นห้มายความว่าห้ากครอบุครัวแบุ่งปิันการตัั�งค่าตัำาแห้น่งนั�น
ส่มาช้ิกส่ามารถดื้ไดื้ว่าค้่ส่มรส่ พิ่่อแม่ ลั้กข้องเข้าห้รือเธออย้่ที่่�ใดื
ห้ากบุุคคลันั�นไม่กลัับุมาตัามท่ี่�คาดืห้วังไว้ระบุบุจะช้่วยให้้ผ่้้ใช้้
ส่ามารถดื้จุดืส่่นำ�าเงินบุนแผ่นที่่�เพิ่ื�อระบุุท่ี่�อย้่ข้องบุุคคลัเห้ลั่านั�น 
จากนั�นผ่้้ใช้้ส่ามารถใช้้แอปิพิ่ลัิเคช้ั�นส่่งข้้อความที่ักไปิส่อบุถามไดื้
ห้ากม่ปิัญห้าเกิดืข้้�น

Godha กลั่าวว่า การที่ราบุตัำาแห้น่งข้องผ่้้อื�นดื้เห้มือนจะเปิ็นเรื�อง
ที่่�น่ากังวลัส่ำาห้รับุผ่้้ที่่�กำาลัังที่ำาการกักกันตััวในช้่วงการระบุาดืข้อง
COVID-19  “ตัั�งแตั่เราเปิิดืตััวฟีีเจอร์การแช้ร์ตัำาแห้น่ง เราเห้็นฐาน
ผ้้่ใช้้ข้องเราเพิิ่�มข้้�นอย่างมาก” ซ้็�งช่้�ให้้เห็้นถ้งความต้ัองการการเชื้�อมต่ัอ 
ที่่�ดื่ข้้�นระห้ว่างคนที่่�คุณ์รักแลัะเพิ่ื�อนๆ ในช้่วงการระบุาดืให้ญ่

of security and peace of mind, Godha says. “People are in a 
mode of uncertainty,” he states, “so that extra security of being 
able to say ‘Hey, Mom and Dad, I’m going out’ and sharing 
that location is really attractive.”

The system includes a city-level service by which users can 
indicate only to friends and contacts in the same area that 
they are in a particular city. That can be customized and 
changed at any time. The second level allows users to share 
their live location specific to a much more granular area within 
a neighborhood.

The solution can provide both long- or short-term group sharing. 
For instance, if an individual travels to another city, he or she 
can set up a 12-hour feature for those in that city with them. 
“These are very situational or circumstantial location shares,” 
Godha says, such as when a person is traveling. If someone is 
in town on business, for example, or is vacationing with friends, 
that person can share his or her location with fellow travelers 
so they can easily meet up when they need to.

The system automatically stops tracking a person’s location 
after a specified amount of time, after which a user would then 
set up another temporary session. The app does not include a 
permanent network of friends at home, with whom they could 
share their location. “This is primarily because location data 
is sensitive,” Godha says, “and we want to make sure users 
share their exact location mindfully, specific to an activity or 
circumstance.”

This means that if a family shares their location settings, 
a member could view where his or her spouse, parent or child 
was located. If that person did not return when expected, 
the system would enable the user to view a blue dot on the 
map indicating the individual’s whereabouts. The user could 
then utilize the app to send a message—to ask, for instance, 
if there is a problem.

Knowing others’ location, Godha reports, seems to be of concern 
to those experiencing some level of quarantine during the 
COVID-19 epidemic. “Since we rolled out the Live Location 
Sharing feature,” he states, “we’ve seen a spike in our user 
base,” which points to the need for a better connection between 
loved ones and friends during the pandemic.
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For instance, Godha says, many users are in California’s San 
Mateo County, where the population is beinginstructed to 
shelter in place. If they do leave their homes, they must be 
traveling for essential purposes only, in order to prevent the 
virus’s transmission. Users can view when a loved one reaches 
a store, health-care facility or other location, as well as when 
he or she leaves that site. Some users are comparing that 
information against maps provided by local law-enforcement 
and health offices showing the locations of current COVID-19 
hotspots.

If someone on a person’s contact list ends up in a location 
known to be a virus hotspot, he or she can send a message 
to offer a warning. “These are not regular times,” Godha says, 
adding that he and his wife share their locations with each 
other to provide security that they are not at a location that 
could be hazardous. Although the timing of the new feature’s 
release was inadvertent, he notes, “We can see why they are 
so interested in this feature.”

Godha กล่ัาวว่า ยกตััวอย่างเช่้น ผ่้ใ้ช้ห้้ลัายคนอย้ใ่นเข้ตั San Mateo 
ข้องรัฐแคลิัฟีอร์เน่ยซ็้�งปิระช้ากรได้ืรับุคำาส่ั�งให้้ลั่�ภัย ห้ากพิ่วกเข้า
ออกจากบุา้น  พิ่วกเข้าจะตัอ้งเดืนิที่างดืว้ยจดุืปิระส่งค์ที่่�ส่ำาคัญเที่า่นั�น
เพิ่ื�อปิ้องกันการแพิ่ร่กระจายข้องไวรัส่ ผ่้้ใช้้ส่ามารถดื้ผ่่านแอปิได้ื
เมื�อคนท่ี่�คุณ์รักไปิถ้งร้านค้า ส่ถานบุริการด้ืานสุ่ข้ภาพิ่ ห้รือส่ถานท่ี่�
อื�นๆ รวมถง้เมื�อเข้าห้รือเธอออกจากพิ่ื�นที่่�บุริเวณ์นั�น ผ่้ใ้ช้บุ้างคนกำาลังั
เปิรย่บุเที่ย่บุข้อ้ม้ลัดืงักลั่าวกบัุแผ่นที่่�ที่่�จัดืที่ำาโดืยห้นว่ยงานบุังคับุใช้้
กฎห้มายในท้ี่องถิ�น แลัะส่ำานักงานส่าธารณ์สุ่ข้ที่่�แส่ดืงที่่�ตัั�งข้องจุดื
ห้ลัักข้องการแพิ่ร่กระจาย COVID-19 ในปิัจจุบุัน

ห้ากใครบุางคนในรายช้ื�อผ่้้ตัิดืตั่อข้องผ่้้ใช้้รายนั�นอย้่ในตัำาแห้น่ง
ที่่�ที่ราบุว่าเปิ็นจุดืห้ลัักข้องการแพิ่ร่ไวรัส่ เข้าห้รือเธอส่ามารถ
ส่่งข้้อความเพิ่ื�อแจ้งเตืัอนได้ื “ส่ิ�งเห้ล่ัาน่�ไม่ใช้่ส่ถานการณ์์ปิกติั” 
Godha กลั่าวพิ่ร้อมเส่ริมว่า เข้าแลัะภรรยาแบุ่งปิันที่่�ตัั�งข้องกัน
แลัะกนัเพิ่ื�อส่รา้งความปิลัอดืภยัวา่พิ่วกเข้าไมไ่ดือ้ย้ใ่นส่ถานที่่�ที่่�อาจ
เปิ็นอันตัราย ถ้งแม้ว่าเราไม่ไดื้ตัั�งใจที่่�จะเปิิดืตััวฟีีเจอร์ให้ม่ในช้่วง
เวลัาน่� แตั่เราก็ตัั�งข้้อส่ังเกตัว่า “เราส่ามารถเห้็นไดื้ว่าที่ำาไมพิ่วกเข้า
ถ้งส่นใจฟีีเจอร์น่�”
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QR Code
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ความจริิงแล้้ว QR Code ไม่ได้้เป็็นนวัตกริริมแป็ล้กใหม่อัันใด้  
มันถููกนำามาใช้้คริั�งแริกเม่�อั 21 ป็ีก่อันโด้ยบริิษััทในเคริ่อัโตโยต้า  
เพื่่�อั Track ช้ิ�นส่่วนริถูยนต์ QR Code จะมีลู้กเล้่นกว่าบาริ์โค้ด้ 
ตริงที�บริริจุข้้อัมูล้ได้้มากกว่า แส่ด้ง URL ข้อังเว็บไซต์ได้้ ส่ามาริถูด้าวน์โหล้ด้
ข้้อัมูล้ได้้แล้ะที�ส่ำาคัญเป็็นอัุป็กริณ์์ส่แกนข้้อัมูล้ความเริ็วสู่งจึงถูอัด้ริหัส่
แล้ะอั่านข้้อัมูล้ได้้เริ็ว ด้้วยคุณ์ส่มบัติที�เหน่อัช้ั�นกว่าบาริ์โค้ด้จึงทำาให้  
QR Code ถููกนำามาใช้้ในการิทำาการิตล้าด้ ยิ�งจำานวนผูู้้ใช้้ส่มาร์ิตโฟน 
เพื่ิ�มมากเท่าไริ QR Code ก็ยิ�งถููกใช้้เพ่ื่�อัเป็็นช้่อังทางการิส่่�อัส่าริ
ริะหว่างกับผูู้้บริิโภคมากเท่านั�น 

ไอัเดี้ยการิตล้าด้ผู่้าน QR Code มีการินำามาใช้้ในอังค์กริแล้ะ 
แวด้วงธุุริกิจอัย่างกว้างข้วาง อัย่างในอุัตส่าหกริริมการิบิน ส่ายการิบิน  
อัเมริิกันแอัริ์ไล้น์เป็็นส่ายการิบินริายแริกๆ ที�ใช้้ QR Code ในการิ
อัำานวยความส่ะด้วกแก่ผูู้้โด้ยส่าริ ด้้วยการิแส่ด้ง QR Code ใต้ป็้าย
เที�ยวบิน เม่�อัผูู้้โด้ยส่าริส่แกนไป็ที�โค้ด้ก็จะได้้ข้้อัมูล้เกี�ยวกับเที�ยวบิน
นั�น เช้น่ หมายเล้ข้ป็ริะตทูางอัอักข้ึ�นเคริ่�อัง แผู้นที�ทางไป็ขึ้�นเคริ่�อัง แล้ะ
ส่ถูานะข้อังเที�ยวบินว่าป็กติหริ่อัล้่าช้้า ทั�งนี� QR Code ยังเป็็นอัีกหนึ�ง
ช้่อังทางที�ผูู้้โด้ยส่าริส่ามาริถูจอังตั�วเคริ่�อังบินได้้ด้้วย

ส่่�อัส่ิ�งพื่ิมพื่์ก็เป็็นธุุริกิจหนึ�งที�ใช้้ป็ริะโยช้น์จาก QR Code ยกตัวอัย่าง
นิตยส่าริเอัส่ไควริ์ซึ�งเป็็นเล้่มแริกๆ ที�ให้ข้้อัมูล้ผู้่าน QR Code 
ไม่ว่าจะเป็็นการิอััป็เด้ตแฟช้ั�นต่างๆ ทั�งยังมีล้ิงก์ที�เช้่�อัมไป็ยังเว็บไซต์ 
ข้อังด้ีไซเนอัริ์เพื่่�อัให้คนอั่านส่ามาริถูส่ั�งส่ินค้าจากด้ีไซเนอัริ์โด้ยตริง  
หริ่อันิตยส่าริโอัแมกกาซีนข้อังโอัป็ริาห์ วินฟรีิย์ที�บริริจุข้้อัมูล้ส่ินค้า
เด้ด็้ๆใหผูู้้อ้ัา่นส่ามาริถูส่แกน QR Code เข้า้ไป็ช้มสิ่นคา้แล้ะตามลิ้งก์
ส่ินค้าเข้้าไป็ส่ั�งซ่�อัได้้ 

เราอาจคุ้้�นเคุ้ยกัับบาร์โคุ้�ดซ่ึ่�งเป็็นแท่่งขาวดำาวาง
เรียงกัันในแนวด่�งเพ่ื่�อใช้�แท่นรหััสส่นคุ้�ามานาน แต่่
ช่้วงไม่นานมานี�จะเหั็นว่ามีโคุ้�ดอีกัแบบหัน่�งที่�กัำาลััง
ได�รับคุ้วามน่ยมอย่างแพื่ร่หัลัาย โคุ้�ดดังกัลั่าวมี
ลัักัษณะเป็็นโมดูลัสีดำาเรียงในช้่องสี�เหัลีั�ยมพ่ื่�นขาว 
รู�จักัในช่้�อ Quick Response Code หัรอ่เรียกักัันย่อๆ 
QR Code เจ�าโคุ้�ดที่�ว่าป็รากัฏใหั�เห็ันบนส่นคุ้�า 
หัลัากัหัลัายช้น่ดรวมไป็ถ่ึงส่�อต่่างๆ ทั่�งส่�อส่�งพ่ื่มพ์ื่ 
 แลัะโซึ่เชี้ยลัมีเดียต่่างๆ 

การตลาดผ่่าน
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ตัวอัย่างอัันช้าญฉล้าด้ในการิใช้้งาน QR Code ค่อัที�ส่ถูาบัน 
ส่มธิุโซเนี�ยนข้อังส่หรัิฐฯ ในส่ว่นข้อังพิื่พื่ธิุภัณ์ฑ์ป์็ริะวัตศิาส่ตร์ิซึ�งมกีาริ 
จัด้นิทริริศการิเกี�ยวกับมนุษัย์ด้ึกด้ำาบริริพื่์ (มนุษัย์ถูำ�า) อัายุ 3-5 หม่�น
ป็ีก่อัน เม่�อัผูู้้เข้้าช้มใช้้ส่มาร์ิตโฟนส่แกนโค้ด้ที�เจ้าหน้าที�จัด้แส่ด้งไว้  
จะถููกเช้่�อัมต่อัไป็ยังเว็บไซต์ที�ทำาให้ผูู้้เข้้าช้มพื่ิพื่ิธุภัณ์ฑ์์ส่ามาริถู 
ถู่ายรูิป็ที�ทำาให้ตัวเอังดู้เหม่อันมนุษัย์ถูำ�า แล้ะส่ามาริถูอััป็โหล้ด้
ภาพื่ข้ำาๆ นั�นล้งบนเฟซบุ�กหริ่อัส่่งให้เพื่่�อันทางส่่�อัโซเช้ียล้อั่�นๆ  
หล้ายพิื่พื่ิธุภัณ์ฑ์์ริวมถึูงหอัศิล้ป็์บริริจุ Audio Tour Guide ใน QR 
Code ส่ำาหรัิบนำาช้มแล้ะให้ข้้อัมูล้เกี�ยวกับงานแต่ล้ะชิ้�น ด้้วยลู้กเล่้น 
แบบนี� เอังทำาให้ด้ึงดู้ด้ผูู้้คนให้เข้้าช้มพิื่พื่ิธุภัณ์ฑ์์มากข้ึ�น หริ่อั 
ฮาริ์นีซูช้ิ ริ้านอัาหาริญี�ป็ุ�นในเม่อังซานด้ิเอัโก ริัฐแคล้ิฟอัริ์เนีย ส่หริัฐฯ 
ที�จัด้ทำา Edible QR Code แป็ะบนอัาหาริที�เส่ิริ์ฟแก่ลู้กค้า โด้ย  
QR Code ด้งักล้า่วพื่มิพื่ด์้ว้ยหมึกริบัป็ริะทานได้ล้้งบนแผู้น่แป็ง้ส่ขี้าว 
เม่�อัเส่ิริ์ฟซูช้ิแต่ล้ะจาน เช้ฟจะวางแผู้่น QR Code แนบไป็ด้้วย  
หากลู้กค้าใช้้โทริศัพื่ท์ส่แกน จะพื่บข้้อัมูล้เกี�ยวกับอัาหาริจานนั�น เช้่น 
ช้นดิ้ข้อังป็ล้า แหล่้งที�จบัพื่ริอ้ัมริายล้ะเอีัยด้ต่างๆ กล้ยุทธุแ์บบนี�ทำาให้
ยอัด้ข้ายพืุ่่งกริะฉูด้เล้ยทีเด้ียว เช่้นเด้ียวกับที�บาริ์ Glass Dance 
ในโตเกียว นอักจากการิส่ั�งเคริ่�อังด้่�มกับพื่นักงานในริ้าน ลู้กค้า 
ยังส่ามาริถูส่ั�งเคริ่�อังด้่�มพื่ริ้อัมช้ำาริะเงินผู้่าน QR Code เพีื่ยง
ด้าวน์โหล้ด้แอัพื่พื่ล้ิเคช้ันส่ั�งเคริ่�อังด้่�มล้งบนส่มาริ์ตโฟนก็ส่ามาริถูใช้้
งานได้ท้กุคริั�งที�ไป็ใช้้บริิการิที�บาริ์ นบัวา่เป็็นการิอัำานวยความส่ะด้วก
เป็็นอัย่างด้ี
 
QR Code ยังริุกเข้้าธุุริกิจค้าป็ล้ีกจนเป็็นที�มาข้อังซูเป็อัร์ิมาริ์เก็ต 
เส่มอ่ันจริงิ อัยา่งที�กำาลั้งฮอ่ัฮาในเกาหล้ใีต ้โด้ยหา้งเทส่โกจ้ากอังักฤษั
ได้้เปิ็ด้ร้ิานค้าป็ลี้กตามส่ถูานีริถูไฟใต้ด้ิน ริ้านค้าที�ว่าอัยู่ในรูิป็ป็้าย
ข้นาด้ใหญ่ติด้ตามผู้นัง บนแผู้่นป็้ายแส่ด้งภาพื่ส่ินค้าที�จัด้เริียงตาม
หมวด้หมูเ่หมอ่ันในซเูป็อัริม์าริเ์กต็ ทกุภาพื่ม ีQR Code กำากบั ริะหวา่ง
ริอัริถูไฟ ลู้กค้าส่ามาริถูจับจ่ายซ่�อัหาข้อังกินข้อังใช้้เข้้าบ้านโด้ยใช้้ 
ส่มาริ์ตโฟนส่แกนโค้ด้ใต้ส่ินค้า ช้ำาริะเงินทางอัอันไล้น์ แล้้วส่ินค้า 
จะจัด้ส่่งถูึงป็ริะตูบ้านไม่ต้อังหอับหิ�วให้เหน่�อัยหนัก วิธุีนี�ริ้านค้า 
หล้ายแห่งในยุโริป็ก็เริิ�มนำามาใช้้แล้้วเช่้นกัน ทำาเล้ที�พื่บจะเป็็นส่ถูานีริถูไฟ 
ซึ�งเหมาะกับวิถูีช้ีวิตข้อังคนเม่อังที�เริ่งริีบแล้ะไม่มีเวล้าเด้ินทางไป็ 
ช้้อัป็ด้้วยตัวเอัง  

ในมุมมอังข้อังนักการิตล้าด้ QR Code เป็็นเคริ่�อังม่อัที�ด้ีในการิ 
เช้่�อัมโยงถูึงลู้กค้า โด้ยผู้ล้การิส่ำาริวจข้อังบริิษััทเทคโนโล้ยี ScanLife 
ในส่หริัฐฯ พื่บว่าแนวโน้มที�ผูู้้บริิโภคส่แกน QR Code เพ่ื่�อัเข้้าถึูง
ข้้อัมูล้แล้ะริ่วมกิจกริริมที�เจ้าข้อังส่ินค้าจัด้เพื่ิ�มข้ึ�นเริ่�อัยๆ โด้ยกิจกริริม 
3 อัันด้ับท็อัป็ฮิตได้้แก่ การิด้าวน์โหล้ด้แอัพื่พื่ลิ้เคช้ัน การิส่แกนเพ่ื่�อั 
ริับส่่วนล้ด้ แล้ะเพื่่�อัช้ิงโช้คช้ิงริางวัล้ เป็อัริ์เซ็นต์ข้อังผูู้้ส่แกนเป็็นหญิง 
37% แล้ะช้าย 63% (อัายุริะหว่าง 35-44 ป็ี) แล้ะเกินกว่าคริึ�งเป็็น 
การิส่แกนผู้่านส่มาริ์ตโฟนแอัป็เป็ิ�ล้ 

ก่อันหน้านั�น ในการิส่่�อัส่าริผู้่านอัีเมล้ มักมีการิแนบล้ิงก์เว็บไซต ์
ถูึงลู้กค้า แต่ส่ิ�งที�เริิ�มเป็ล้ี�ยนไป็ค่อัคนเริิ�มหันมาแนบ QR Code แทน 
Link อัันนี�อัาจเป็็นเริ่�อังข้อังจิตวิทยาเพื่ริาะโด้ยธุริริมช้าติข้อังมนุษัย ์
จะมคีวามอัยากริูอ้ัยากเหน็ เม่�อัเหน็อัะไริที�เป็น็ริหสั่ กอ็ัยากจะไข้เข้า้ไป็
ด้ ูการิแนบ QR Code จงึได้ผู้้ล้ในแง่ที�วา่ทำาให้คนอัยากส่แกนเข้้าไป็ดู้
มากกว่าการิกด้ล้ิงก์ นอักจากนั�น QR Code ยังตอับโจทย์ในเริ่�อังข้อัง

การินำาเส่นอัข้้อัมูล้ได้้เพื่ียงพื่อั เพื่ริาะใน QR Code ส่ามาริถูบริริจุไป็
ด้ว้ยข้อ้ัมลู้ เช้น่ URL เวบ็เพื่จ เบอัริโ์ทริศพัื่ทท์ี�ส่ามาริถูคล้กิโทริ.อัอักได้้
ทันที ข้้อัมูล้ที�ส่ามาริถูด้าวน์โหล้ด้ได้้ แผู้นที� แล้ะข้้อัมูล้ต่างๆ 

ในยคุที�ส่มาริต์โฟนกำาล้งัคริอังเมอ่ัง การินำา QR Code มาใช้เ้พ่ื่�อัทำาการิ
ตล้าด้จึงเป็น็อีักช้อ่ังทางที�นา่ส่นใจเพื่ริาะนอักจากอัำานวยความส่ะด้วก
แก่ลู้กค้าในการิเข้้าถูึงแหล้่งข้้อัมูล้อัย่างริวด้เริ็ว การิตล้าด้แบบนี�ยัง
เป็็นมิตริต่อัส่ิ�งแวด้ล้้อัมเน่�อังจากเป็็นการินำาเส่นอัข้้อัมูล้ทางอัอันไล้น์
 ไม่ต้อังใช้้กริะด้าษั ทั�งยังป็ริะหยัด้ต้นทุนล้งได้้ การิโป็ริโมตส่ินค้าหริ่อั
บริิการิก็ส่ามาริถูทำาได้้หล้ากหล้ายทาง เช้่น ผู้่านส่่�อัส่ิ�งพื่ิมพื่์ ป็้ายบิล้
บอัร์ิด้ โบริช้ัวริ์ นามบัตริ ใบเส่ริ็จ บริริจุภัณ์ฑ์์ส่ินค้า หริ่อัแม้กริะทั�งบน
เมนูอัาหาริ ที�ส่ำาคญัส่ามาริถูป็ริะเมินว่ามผีูู้ส้่นใจสิ่นค้าแล้ะบริกิาริมาก
น้อัยเพื่ียงใด้โด้ยวัด้จากยอัด้หริ่อัจำานวนคริั�งในการิส่แกน QR Code 

อัย่างที�ทริาบ การิที� QR Code จะแพื่ริ่หล้ายได้้ต้อังได้้ริับป็ัจจัยหนุน
จากป็ริิมาณ์ผูู้้ใช้้ส่มาริ์ตโฟนแล้ะแท็บเล้็ต แต่จากการิคาด้การิณ์์ข้อัง
นกัวเิคริาะห ์บริษิัทัฟริอัส่ตแ์อันด้ซ์ลั้ล้แิวน บริษิัทัวจิยัช้ั�นนำาริะด้บัโล้ก 
ในอักีไมเ่กนิ 3 ป็หีริอ่ัริาวป็ ี2560 จำานวนผูู้้ใช้ส้่มาริต์โฟนแล้ะแทบ็เล้ต็
ในไทยจะเพื่ิ�มมาอัยู่ที� 40 ล้้านคน แล้ะ 20 ล้้านคนตามล้ำาด้ับ ซึ�งเป็็น
ตวัเล้ข้ที�ไมน่อ้ัยเล้ย ส่ำาหริบัผูู้ป้็ริะกอับการิทั�งหล้ายหากตอ้ังการิส่ริา้ง
ความแตกตา่ง แล้ะอัยูใ่นกริะแส่โล้กไซเบอัร์ิ การิทำาการิตล้าด้ผู้า่น QR 
Code จึงเป็็นเริ่�อังน่าพื่ิจาริณ์ายิ�งนัก
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อัันดัับแนวโน้ม
ของการเปล่ี่�ยนแปลี่ง
ด้้านดิ้จิิทััลี่ในปี 2020
(Part 2/2) 10

จากการกล่่าวถึึง 5 อัันดัับแรกท่ี่�เป็็นแนวโน้มขอังการเป็ล่่�ยนแป็ล่งด้ัาน
ดิัจิทัี่ล่ในปี็ 2020 ในวารสารสถึาบันฯ ฉบับก่อันหน้า ท่ี่านผู้้้อ่ัานสามารถึ
ติิดัติามในอ่ัก 5 อัันดัับท่ี่�เหลื่อัเพ่ื่�อัให้เห็นภาพื่รวมขอังการเป็ล่่�ยนแป็ล่ง
ทัี่�งหมดัท่ี่�จะเกิดัข้�นภายในปี็ 2020 ได้ัดัังน่�ค่่ะ

Thailand Newsletter Techno Sharing

RPA กัับแรงฮึึดัครั�งท่ี่�สอัง 
เทคโนโลยีีกระบวนการทำางานอัตัโนมัติัโดยีหุ่่�นยีนต์นั�นไมั�ใช่�เร่�อังแปลกใหุ่มั� 
และได้รับการพิิจารณาอัยี�างกว้างขวางแล้วว�าเป็นเทคโนโลยีีที�ง�ายีดายี
ในการใช้่ AI และเป็นที�ร้อันแรงมัากในท่กการประช่่มัด้านเทคโนโลยีีและ 
การผลติ โดยี RPA เปน็ผ้น้ำาในเร่�อังนี� แต�ยีงัคงใหุ่ค้วามัสนใจและการลงทน่ 
ยีงัคงเตบิโตต�อัไป และ RPA พิิสจ้นต์วัเอังว�าสามัารถเปน็ที�เช่่�อัถ่อัได ้ซึ่่�งเช่่�อัว�า 
ในปี 2020 จะเป็นปีที�ยีิ�งใหุ่ญ่�สำาหุ่รับการลงท่นด้าน RPA เช่�นเดียีวกับ 
ในปี 2019 ที�การเงินไหุ่ลเข้าส้�บริษััทต�างๆ เช่�น Automation Anywhere, 
UiPath และ Blue Prism นอักจากนี� บริษััทและอังค์กรต�างๆ เช่�น Cisco 
กำาลังใช้่ RPA เพิ่�อัช่�วยีในการเพิิ�มัทักษัะ และเพิิ�มัค่ณค�าแรงงานที�มัีอัยี้�
ขอังพิวกเขา และโมัเดลดังกล�าวจะเติบโตอัยี�างรวดเร็วไปจนถ่ง winning 
formular
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กัารสนที่นาขอัง AI จะกัลายเป็็นอิันเที่อัร์เฟซท่ี่�ถููกักัฎหมาย  
Siri ยีังคงด่งด้ด (ส�วนใหุ่ญ่�) และยีังคงเป็นไปไมั�ได้ที�จะใช่้ข้อัความัเสียีงเป็นข้อัความัเพิ่�อัสร้างเป็นข้อัความัแช่ทที�เหุ่มัาะสมั อัยี�างไร 
ก็ตามัอัยี�างน้อัยีเราจะเหุ่็นร้ปแบบการสนทนาขอัง AI บางอัยี�างที�ใช่้ประโยีช่น์ได้ในปี 2020 ในด้านซึ่อัฟต์แวร์ เช่�น โปรเจ็ค Microsoft 
Conversational AI สามัารถทำางานอัยี�างหุ่นักได้อัยี�างไมั�น�าเช่่�อัในการสร้างแพิลตฟอัร์มัที�สามัารถได้ยีินได้อัยี�างถ้กต้อัง แต�ยีังสามัารถ
ทำาใหุ่้การสนทนาที�ซึ่ับซึ่้อัน และยีังสามัารถเข้าใจความัแตกต�างขอังอัารมัณ์ทั�งหุ่มัดได้ ในขณะที�มัีการปรับปร่งอัยี้�ตลอัดเวลา ในด้าน
ซึ่ิลิคอันช่ิปเซึ่็ต และ SOCs ที�ถ้กพิัฒนาข่�นมัาโดยีเฉพิาะสำาหุ่รับอั่ปกรณ์สมัาร์ตโฟนนั�นดีอัยี�างยีอัดเยีี�ยีมั ในการแยีกเสียีงมัน่ษัยี์อัอักจาก
สัญ่ญ่าณรบกวนที�มัีเสียีงดัง และมัีการประมัวลผลภาษัาธรรมัช่าติได้อัยี�างแมั�นยีำาในเวลาที�เกิดข่�นจริง ซึ่่�งอัาจคาดว�าจะมัีการปรับปร่ง
เป็นอัยี�างมัากสำาหุ่รับผ้้บริโภคเทคโนโลยีีในปี 2020 หุ่ร่อัไมั�? คำาตอับด้เหุ่มั่อันจะไมั�ใช่� – แต�มัีการคาดว�าพิ่�นฐานขอังการสนทนาขอัง AI 
ที�น�าเช่่�อัถ่อัในร่�นต�อัไปนั�น กำาลังจะมัาถ่งในปีถัดไป

ACPC เป็ล่�ยนตลาดัแล็ป็ท็ี่อัป็ไป็ตลอัดักัาล 
เรามัีการเช่่�อัมัต�อัอัย้ี�เสมัอั ดังนั�นเราจ่งต้อังการพิีซึ่ีที�มัีการเช่่�อัมัต�อัอัย้ี�เสมัอัเช่�นกัน  
เราจะเหุ่น็ว�าการขยีายีตัวขอัง ACPCs ในปนีี� ดว้ยีการเช่่�อัมัต�อัแบบฝังัขอังเทคโนโลยีี 
5G และ LTE จะเหุ่็นถ่งพัินธมัิตรทางธ่รกิจที�ช่าญ่ฉลาดตามัความัเหุ่มัาะสมั  
(โดยี Lenovo และ Qualcomm คาดว�าจะทำาคะแนน ARM ที�มัีพิ่�นฐานเทคโนโลยี ี
ที�สามัารถทำาใหุ่้เป็นจริงได้)

Bonus Insight กล�าวว�า ACPCs มัีแนวโน้มัว�าจะสน่กกับการใช่้งานแบตเตอัรี�แบบ
เก่อับเต็มัวัน และอัาจนำาอัายี่การใช่้งานแบตเตอัรี�แบบหุ่ลายีวัน ไปใช่้กับแล็ปท็อัป
ในปีหุ่น้า ซึ่่�งจะทำาใหุ้่คอัมัพิิวเตอัร์ขนาดพิกพิาสามัารถใช้่งานได้ในระยีะเวลา 
อัันยีาวนาน
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ยานพาหนะท่ี่�เช่ื่�อัมต่อัโดัรนอิัสระ 
และเม่อังอััจฉริยะจะกัลายเป็็นความจริง 
มัีการพิ้ดถ่งสิ�งเหุ่ล�านี�มัาแล้วหุ่ลายีปีที�ผ�านมัา ซ่ึ่�งคาดว�าการรวมักันขอัง edge 
computer และเทคโนโลยีี 5G จะทำาใหุ่ ้autonomous cars โดรน และเมัอ่ังอัจัฉรยิีะ
เข้าใกล้ความัเป็นจริงอัยี�างแท้จริง โดยีในปี 2020 Tesla เหุ่็นได้ช่ัดว�าเป็นช่่�อัแรก
ขอังการนำาสิ�งนี�อัอักส้�ตลาด แต�นี�ไมั�ใช่�สิ�งเดียีวที� Elon Musk ได้พิยีายีามัจัดการ 
แต�สิ�งนี�เกิดข่�นผ�านการจัดวางกลยี่ทธ์อัยี�างใกล้ช่ิดระหุ่ว�างผ้้ผลิตยีานยีนต์และ 
ผ้ผ้ลติเทคโนโลยีีบริษัทัต�างๆ อัยี�าง Intel / Nvidia / Qualcomm และ BMW / Volvo / 
Ford ที�ร�วมัมั่อักันในขณะที� Uber กำาลังสร้างกอังยีานยีนต์อัิสระและ Amazon 
ตอ้ังการส�งมัอับทก่ความัตอ้ังการใหุ้่ถง่มัอ่ัคณ่ผ�านทางโดรนอัสิระ เพิ่�อันำาเทคโนโลยีี
ที�มัีสัญ่ญ่าระยีะยีาวเหุ่ล�านี�อัอักส้�ตลาดในท้ายีที�ส่ด

XaaS, UX / CX, และความเป็็นส่วนตัว 
แนวโน้มัการเปลี�ยีนแปลงจ่ดร�วมัทางดิจิทัลทางด้านเทคโนโลยีีจะนำาไปส้�ปี 2020 
ได้อัยี�างไร มัาด้กันว�า การเปลี�ยีนแปลงทางดิจิทัลเป็นมัากกว�าการรวมัส�วนต�างๆ
ขอังเทคโนโลยีี ซึ่่�งการเปลี�ยีนแปลงตัวขับเคล่�อันหุ่ลักขอังการเปลี�ยีนแปลงแบบ
ดิจิทัล และการเปลี�ยีนแปลงเคร่�อังมั่อัที�มัีการเปิดใช่้งานตลอัดเวลา ด้วยีเหุ่ต่นี�
จ่งจำาเป็นต้อังเน้นถ่งแนวโน้มัจ่ดร�วมัทางเทคโนโลยีี ที�เช่่�อัว�าจะมัีอัิทธิพิลต�อัการ 
โตแ้ยีง้ดา้นการเปลี�ยีนแปลงดา้นดจิทิลัในป ี2020 ซึ่่�งรายีการอันัดับตน้ๆ คอ่ั XaaS  
(ท่กอัยี�างเป็นการใหุ่้บริการ), UX / CX (ประสบการณ์ขอังผ้้ใช่้ / ล้กค้า) และความั
เป็นส�วนตัวทางดิจิทัล

ส่ดท้ายี เช่่�อัว�าแนวโน้มัสิบประการที�กล�าวมัาเหุ่ล�านี�จะมีัอัิทธิพิลต�อัการโต้เถียีงด้านการเปลี�ยีนแปลงด้านดิจิทัล ซ่ึ่�งหุ่าก
ค่ณกำาลังมัอังหุ่าแนวโน้มัทางธ่รกิจที�สำาคัญ่ที�ส่ดสิบประการดังกล�าวเพิ่�อัเตรียีมัพิร้อัมั (หุ่ร่อัลงท่นใน) สำาหุ่รับในปี 2020 
สิ�งเหุ่ล�านี�ก็สามัารถทำาใหุ่้เป็นไปได้  

9
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โดยเฉพื้าะอย่างยิ�งในต้ลาดพ้ื้�นท่�ค้้าปัล่กและสิำาหรับแบรนด์ต้่างๆ	 
ซึ่บ่อ่ารอ์	่บรษิทัท่�ปัรกึษาดา้นอสิงัหารมิ่ทรพัื้ยช์่ั�นนำาระดบัโลกค้าดการณ์์
ว่าจะเกิดการเปัล่�ยนแปัลงท่�สิำาค้ัญใน	 3	 สิ่วนหลัก	 ค้้อ	 เจ้าของพ้ื้�นท่� 
ค้้าปัล่กหร้อผูู้้พัื้ฒนาโค้รงการค้้าปัล่ก	 ร้านค้้าปัล่กหร้อแบรนด์	 และ
สิุดท้ายค้้อพื้ฤต้ิกรรม่ของผูู้้บริโภค้

สิิ�งแรกท่�จะเปัล่�ยนแปัลงไปั	 ค้้อ	 ค้วาม่สัิม่พื้ันธ์์ระหว่างเจ้าของพ้ื้�นท่� 
ค้้าปัล่กกับร้านค้้าปัล่กซึ่ึ�งเปั็นผูู้้เช่่า “ความร่่วมมือร่ะหว่างเจ้้าของ 
พื้ื�นที่่�ค้าปล่ีกแลีะผู้้้เช่่าจ้ะม่ความชั่ดเจ้นมากข้�นกว่าเดิม เพื้ื�อให้กิจ้การ่
ดำาเนนิต่อ่ไปไดท้ี่ั�งสองฝ่า่ย โดยจ้ะเปน็การ่คดิร่าคาคา่เช่า่แบบพื้นัธมติ่ร่
(Partnership Rent) หรื่ออาจ้เป็นการ่คิดค่าเช่่าพื้ื�นที่่�ร่้านค้าจ้ากการ่ 
แบ่งร่ายได้ พื้ร่้อมกับการ่รั่บปร่ะกันยอดขายขั�นต่ำ�า มากกว่าการ่จ่้าย
ค่าเช่่าร่้ปแบบเดิมที่่�กำาหนดค่าเช่่าแบบคงที่่� ต่ลีอดจ้นการ่ยืดหย่่น 
ในเร่ื�องของเงื�อนไขการ่เช่่าต่่างๆ ข้�นอย้่กับปร่ะเภที่ของกิจ้การ่ ถึ้งแม้ 
จ้ะที่ำาให้การ่ปล่ีอยเช่่าพืื้�นที่่� ค้าปล่ีกม่ความซัับซ้ัอนมากข้�นแต่ ่
วิธ่การ่น่�จ้ะเป็นวิธ่ ท่ี่�สมเหต่่สมผู้ลีที่่�ส่ดที่่�จ้ะดำาเนินธ่ร่กิจ้ในย่ค 

ที่่�ต่ลีาดม่มาต่ร่ฐานใหม่ (New Normal)” นางสาวจริ็ยืา ถ้ำำ�าตร็งกิจก่ล 
หัวหน้าแผนกพืื้�นท่ี่�ค้้าปล่ก ซ่ีบ่ีอาร์็อ่ ปร็ะเที่ศไที่ยื	กล่าว

เม่้�อก่อนผูู้้เช่่าและเจ้าของพ้ื้�นท่�ค้้าปัล่กส่ิวนใหญ่ม่ักคุ้้นเค้ยกับ 
การเก็บค่้าเช่่าแบบค้งท่�	 ซึ่ึ�งเจ้าของพ้ื้�นท่�ค้้าปัล่กสิาม่ารถค้าดการณ์์
รายรับจากค้่าเช่่าได้	 ในขณ์ะท่�ผูู้้เช่่าก็ไม่่ได้เปัิดเผู้ยยอดซึ่้�อขายและ 
รายได้ต้่อเด้อนให้แก่เจ้าของพื้้�นท่�ได้ทราบ	แต้่การแพื้ร่ระบาดของไวรัสิ
ท่�เกิดขึ�นทั�วโลกอย่างรวดเร็วได้ต้อกยำ�าให้เห็นถึงข้อเสิ่ยของวิธ์่การค้ิด 
ค้่าเช่่าแบบดั�งเดิม่น่�ในวันท่�ผูู้้เช่่าต้้องแบกรับภาระค้่าเช่่าม่หาศาล 
เม่้�อลกูค้า้ของรา้นหายไปั	ทำาใหผูู้้้เช่่าต้อ้งเจรจาเพื้้�อขอต้อ่รองค้า่เช่า่และ
ม่าต้รการเย่ยวยาจากเจ้าของพื้้�นท่�ค้้าปัล่ก

สิำาหรับผูู้้พื้ัฒนาพ้ื้�นท่�ค้้าปัล่ก	 การเปัล่�ยนแปัลงการใช่้พื้้�นท่�ค้้าปัล่ก 
เปั็นสิิ�งหนึ�งท่�ต้้องทำาเพื้้�อสิร้างค้วาม่ม่ั�นใจในเร้�องค้วาม่ปัลอดภัยต้่อ
สิถานท่�	 การสิร้างบรรยากาศ	และเร่ยกค้วาม่สินใจของลูกค้้าให้กลับ 
ค้้นม่า	 เน้�องจากการรักษาระยะห่างทางสิังค้ม่จะเปั็นม่าต้รฐานใหม่่ 

แม้จ้ะมี้ความ้ท้้าท้ายม้ากม้ายหลายประการซึ่่�งเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่่หลายกจิการต่่างรอคอย
ท้ี�จะกลับม้าดำาเนิินิงานิด้วยแผนิธุุรกิจท้ี�ได้รับการปรับเปลี�ยนิใหม้่สำำาหรับไต่รม้าสำ 3 และไต่รม้าสำ 4 ปี 2563

หลัังโควิิด-19 
มาตรฐานใหม่ในตลาดพ้ื้�นท่ี่�ค้้าปล่กไที่ย
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ท่�เกิดขึ�นต่้อไปั	 ศูนย์การค้้ากึ�งในร่ม่และกลางแจ้งท่�ลูกค้้าสิาม่ารถ
เพื้ลิดเพื้ลินกับอากาศบริสิุทธ์ิ� 	 พื้้�นท่�ช่ั�วค้ราวท่�จัดขึ�นสิำาหรับร้าน 
แบบปั๊อปัอัพื้	 หร้อรูปัแบบโค้รงการค้้าปัล่กท่�แปัลกใหม่่	 และพ้ื้�นท่�
สิันทนาการเพื้ิ�ม่เต้ิม่	 เช่่น	 พื้้�นท่�สิ่เข่ยว	 ท่�นั�งกลางแจ้ง	 พื้้�นท่�สิำาหรับ 
สิัต้ว์เล่�ยง	พื้้�นท่�หอปัระชุ่ม่	พื้้�นท่�บนดาดฟ้้า	และลู่วิ�งจ๊อกกิ�ง	 สิถานท่� 
น่าสินใจใหม่่ๆ	 เช่่นท่�กล่าวม่าน่�และสิถานท่�รูปัแบบใหม่่ในห้าง 
สิรรพื้สิินค้้าจะเริ�ม่เกิดขึ�นเพื้้�อให้ลูกค้้ารู้สิึกถึงค้วาม่ปัลอดภัยและ 
ม่ส่่ิวนรว่ม่ม่ากขึ�นในการสิรา้งปัระสิบการณ์์การช่อ้ปัปัิ�งท่�เปัน็เอกลกัษณ์์
ไม่่ซึ่ำ�าใค้รในห้างสิรรพื้สิินค้้าเหล่านั�น	 นอกจากน่�	 ซึ่่บ่อาร์อ่ยังเช่้�อว่า 
สิุขอนาม่ัยและค้วาม่สิะอาดจะเป็ันหนึ�งในหลักการออกแบบโค้รงการ
ค้้าปัล่ก	 รวม่ทั�งเทค้โนโลย่ระบบไร้สิัม่ผู้ัสิท่�ช่่วยลดการสิัม่ผู้ัสิพื้้�นผู้ิว	 
เช่่น	 สุิขภัณ์ฑ์์แบบอัต้โนมั่ต้ิ	 เซึ่็นเซึ่อร์ปัระตู้ทางเข้า	 ท่�จอดรถอัต้โนมั่ต้ิ
จะถูกนำาม่าใช้่ม่ากขึ�นเพื้้�อสินับสินุนการเว้นระยะห่างทางสัิงค้ม่ 
อย่างต้่อเน้�อง

สิำาหรับร้านค้้าปัล่ก	 ในขณ์ะท่�บางร้านอาจม่่ค้วาม่จำาเปั็นต้้องปัิดสิาขา 
ท่�ไม่่ทำากำาไรอย่างถาวร	 แต้่อ่กหลายร้านก็กำาลังพื้ิถ่พื้ิถันในการเล้อก 
ทำาเลและพื้ิจารณ์าค้่าเช่่าพ้ื้�นท่�ท่�เหม่าะสิม่ม่ากขึ�น	 และเปั็นท่�ค้าดว่า
เง้�อนไขระยะการเช่่าพ้ื้�นท่�จะสิั�นลงและจ่ายเงินปัระกันน้อยลงเพื้้�อเพื้ิ�ม่
สิภาพื้ค้ลอ่ง	ท่�สิำาค้ญัไปักวา่นั�น	ธ์รุกจิต้า่งๆ	กำาลังปัรบัเปัล่�ยนกลยทุธ์์การ
ใช่้พื้้�นท่�เน้�องจากม่่ค้วาม่ต้้องการพื้้�นท่�บริการหน้าร้านน้อยลง

นางสิาวจริยากล่าวว่า	 “ร่้านค้าปลี่ก โดยเฉพื้าะอย่างยิ�งที่่�เป็นธ่ร่กิจ้
อาหาร่แลีะเคร่ื�องดื�ม แฟช่ั�น เคร่ื�องสำาอาง แลีะผู้ลีิต่ภัณฑ์์ด้แลี 
ส่ขอนามัยส่วนบ่คคลี ได้ปร่ับเปลี่�ยนกลีย่ที่ธ์โดยพื้่่งเป้าหมายไปท่ี่� 
อ่-คอมเมิร่ซ์ั ธร่่กจิ้ที่่�ปร่บัต่วัเร่ว็ที่่�ส่ดอยา่งเคร่อืฟาสต่ฟ์้ด้จ้ะลีดโซันพื้ื�นท่ี่�
นั�งให้น้อยลีงเพื้ื�อเพื้ิ�มขนาดห้องคร่ัวแลีะพืื้�นที่่�ร่ับส่งอาหาร่ หรื่ออย่าง 
ในต่อนน่�ร่้านอาหาร่บร่ร่ยากาศนั�งสบายท่ี่�ม่ขนาดใหญ่่ก็กำาลีังลีด 
ขนาดพื้ื�นท่ี่�เช่่าลีงเช่่นกัน ขนาดพืื้�นที่่�เช่่าท่ี่�ร่้านค้าปล่ีกต่้องการ่อาจ้จ้ะ
ลีดลีง 20%-40% ของขนาดพื้ื�นที่่�เดิมก่อนการ่ร่ะบาดโควิด-19”

ในช่่วงเว้นระยะห่างทางสิังค้ม่	 ค้วาม่กังวลเร้�องสิุขภาพื้ผู้ลักดัน 
ให้ผูู้้บริโภค้หันไปัหาค้วาม่บันเทิงและการบริการผู่้านทางออนไลน์ 
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กันม่ากขึ�น	 ร้านค้้าปัล่กจึงม่่แนวโน้ม่ท่�จะนำาค้่าใช่้จ่ายในการ 
ดำาเนินงานท่�ได้จากการลดขนาดพ้ื้�นท่�	 การลดค่้าเช่่าและการลด 
ค้่าก่อสิร้างแต้่ละสิาขา	 ไปัเสิริม่สิร้างค้วาม่พื้ร้อม่ให้กับธ์ุรกิจในการ 
ให้บริการต้ลอดเวลา	 (Always-On)	บนต้ลาดออนไลน์ท่�ม่่การแข่งขัน
สิูงม่าก	การสิร้างปัระสิบการณ์์ท่�ด่ให้กับลูกค้้าออนไลน์จึงจะกลายเปั็น
กลยุทธ์์หลักในการต้ลาดยุค้ดิจิทัล

“ผูู้้บริโภค้ค้วรเต้ร่ยม่รับม่้อกับธ์ุรกิจค้้าปัล่กรูปัแบบใหม่่ๆ	ท่�กำาลังเจริญ
รุง่เรอ้งอยา่งรวดเรว็จากพื้ฤต้กิรรม่ท่�ผูู้บ้รโิภค้ต้อ้งการค้วาม่สิะดวกสิบาย
และปัระหยัดเวลา	 (Lazy	 Economy)	 ท่�เกิดขึ�นในเม่้องใหญ่ทั�วโลก”	
นางสิาวจริยากล่าวเสิริม่

ด้วยการหาข้อมู่ลสิินค้้าผู้่านระบบออนไลน์	 ค้ลาสิออกกำาลังกาย 
ท่�บ้าน	 แอปัช่ม่ภาพื้ยนต้ร์ท่�บ้านอย่างเน็ต้ฟ้ลิกซึ่์	 ไปัจนถึงแอปัจัดสิ่ง
อาหารพื้ร้อม่ทาน	 เจ้าของพ้ื้�นท่�ค้้าปัล่กและร้านค้้าต้้องพื้ยายาม่สิร้าง	 
‘ปร็ะสบีการ็ณ์์การ็ช้้อปป้�งที่่�ด่’ ให้แก่ผูู้้บริโภค้ท่�ใสิ่ใจสิุขภาพื้และ 
ยึดค้วาม่สิะดวกสิบายเป็ันหลักให้ได้	 ขณ์ะเด่ยวกันสิินค้้าท่�ได้รับ 
ค้วาม่นิยม่ม่ากขึ�น	เกิดจากการท่�ผูู้้บริโภค้ใช่้เวลาในการอยู่บ้านม่ากขึ�น 
และหันม่าให้ค้วาม่สิำาค้ัญในการเต้ิม่เต้็ม่บ้านด้วยผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ท่�สิร้าง
ค้วาม่สิะดวกสิบายและยกระดับการม่่สิุขภาพื้ท่�ด่	 เช่่น	 เฟ้อร์นิเจอร์
เพื้้�อการพัื้กผู้่อน	 อุปักรณ์์ออกกำาลังกาย	และ	 เฟ้อร์นิเจอร์และอุปักรณ์์
อิเล็กทรอนิกสิ์สิำาหรับการทำางานจากท่�บ้านซึ่ึ�งเปั็นรูปัแบบการทำางาน 
ท่�แพื้ร่หลายม่ากท่�สิุดในยุค้ปััจจุบัน

ในร็ะยืะยืาวนั�น ซ่ีบ่ีอาร์็อ่เชื้�อว�าด้วยืมาตร็ฐานใหม�ท่ี่�จะเกิดข้ึ้�นใน
ตลาดพืื้�นท่ี่�ค้้าปล่กไที่ยื เร็าจะได้เห็นการ็ปรั็บีเปล่�ยืนค้รั็�งใหญ่�ขึ้อง
พืื้�นท่ี่�ค้้าปล่ก และเกิดการ็เปล่�ยืนแปลงด้านค้วามสัมพัื้นธ์์ขึ้อง 
ผ้้ท่ี่�ม่ส�วนเก่�ยืวข้ึ้องในธ่์ร็กิจอยื�างหล่กเล่�ยืงไม�ได้เพืื้�อตอบีโจที่ย์ื 
ค้วามต้องการ็เรื็�องส่ขึ้ภาพื้และส่ขึ้อนามัยื นับีจากช้�วงเวลาท่ี่�เร็าผ�าน
ย่ืค้เศร็ษฐกิจตกตำ�า ค้วามไม�สงบีที่างการ็เมือง จนถ้้ำงย่ืค้ดิจิทัี่ลเฟ่ื่�องฟ้ื่
และเกิดวิกฤตด้านสิ�งแวดล้อม การ็ก้าวทัี่นต�อแนวโน้มการ็เปล่�ยืนแปลง
ขึ้องพื้ฤติกร็ร็มผ้้บีริ็โภค้ม่ค้วามสำาคั้ญ่อยื�างยิื�งไม�เพ่ื้ยืงแต�เพืื้�อให้ธ่์ร็กิจ
เติบีโต แต�เพืื้�อค้วามอย้ื�ร็อดด้วยืเช้�นกัน
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ดููแลผูู้�สููงวััย
ที่่�มา  :  สำำ�นัักง�นักองทุุนัสำนัับสำนัุนัก�รสำร้�งเสำริมสำุขภ�พ

วารสารสถาบันรหัสสากลHealth Me

ในช่่วงท่ี่�ประเที่ศไที่ยม่ีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้้�สู้งอายุ
ถืือเป็นกลุุ่่มีเสู่�ยงท่ี่�จะได�รับเช่ื�อโควิด-19 มีากกว่าช่่วง
วัยอื�นๆ เนื�องด�วยสูภาพร่างกายที่่�ไมี่แข็งแรง ภ้มีิคุ�มีกัน
ลุ่ดลุ่งตามีวัย โดยเฉพาะผู้้�สู้งอายุที่่�มี่โรคประจำาตัว เช่่น 
โรคเบาหวาน โรคความีดันโลุ่หิตสู้ง โรคปอด โรคมีะเร็ง 
กลุุ่่มีน่�เป็นกลุุ่่มีเสู่�ยงท่ี่�จะรับโควิด-19 ได�ง่าย หากไมี่ได�มี่
การด้แลุ่แลุ่ะป้องกันอย่างด่

บุคคลุ่ในครอบครัวมี่บที่บาที่สูำาคัญในการด้แลุ่ผู้้�สู้งอายุ 
จะต�องเข�าใจปัญหาแลุ่ะเตร่ยมีพร�อมี เพื�อท่ี่�จะได�ด้แลุ่
สูภาพแวดลุ่�อมี สูุขภาพของผู้้�สู้งอายุอย่างถื้กต�องแลุ่ะ
เหมีาะสูมี ผศ.พญ.สิิริินทริ ฉัันศิริิกาญจน สิาขาวิิชา
อายุุริศาสิตริ์ผ้�สิ้งอายุุ คณะแพทยุศาสิตริ์ โริงพยุาบาล
ริามาธิิบดีี กลุ่่าวว่า เราที่ราบกันด่อย้่แลุ่�วว่าผู้้�สู้งอายุเป็น
กลุุ่่มีที่่�มี่ภ้มีิต�านที่านน�อยกว่าคนที่ั�วไป มี่ภาวะขาดอาหาร
หรือม่ีโรคเรื�อรัง กลุุ่่มีน่�ถืือว่าเปราะบางมีาก กลุุ่่มีผู้้�สู้งอายุ
มี่อัตราการเสู่ยช่่วิตมีากกว่ากลุุ่่มีผู้้�ป่วยช่่วงวัยอื�นๆ เป็นกลุุ่่มี
เสู่�ยงที่่�ได�รับผู้ลุ่กระที่บสู้ง

“เนื่่�องจากโควิิด-19 เป็็นื่โรคอุบััติิใหม่่ที่่�ยัังไม่่สาม่ารถหา
ติ้นื่ติอของไวิรัสนื่่�ได้ ในื่ภาพรวิม่แล้้วิผู้้้ส้งอายัุเป็็นื่กลุ้่ม่ที่่�
นื่่าเป็็นื่ห่วิง โดยัเฉพาะกลุ้่ม่ที่่�ม่่โรคป็ระจำาติัวิ เขาจะม่่ควิาม่
เป็ราะบัางกวิ่าคนื่ที่ั�วิไป็ ผู้้้ส้งอายัุจะแบั่งเป็็นื่ 2 กลุ้่ม่ ค่อ 
กลุ้่ม่ที่่� 1 กลุ้่ม่ที่่�อยั้่ในื่เม่่อง ม่่การระบัาดของไวิรัส แนื่ะนื่ำา
วิ่าผู้้้ส้งอายัุจะติ้องอยั้่ในื่พ่�นื่ที่่�ป็ล้อดภัยั ก็ค่อที่่�บั้านื่ สำาคัญ
ที่่�สุดคนื่ที่่�เข้าม่าในื่บ้ัานื่จะต้ิองไม่่เอาเช่ื้�อไป็แพร่ให้เขา 
กลุ้่ม่ที่่� 2 กลุ้่ม่ชุื้ม่ชื้นื่ป็ิด ยัังใช้ื้ชื้่วิิติได้ติาม่ป็กติิ กลุ้่ม่นื่่�จะม่่
ควิาม่เส่�ยังนื่อ้ยั แติต่ิอ้งยัำ�าวิา่หากเป็น็ื่ชื้มุ่ชื้นื่ป็ดิจรงิๆ จะติอ้ง
ไม่่ม่่ใครเข้าไป็ในื่หม่้่บั้านื่แล้้วินื่ำาเชื้่�อไป็แพร่ให้เขา”

ผู้้�สู้งอายุุเป็็นช่่วงวัยุที่่�ต้�องได้�รัับการัด้้แลเป็็นพิิเศษกว่าวัยุอ่�น แต้่ละคนจะมี่การัเป็ล่�ยุนแป็ลงของรั่างกายุ
ไมี่เที่่ากัน บางคนมีาก บางคนน�อยุ ข้�นอยุ้่สูุขภาพิและการัใช่�ช่่วิต้ที่่�ผู้่านมีา หััวใจหัลักของการัด้้แล
ผู้้�สู้งอายุุ ค่อ การัที่ำาใหั�ผู้้�สู้งอายุุสูามีารัถใช่�ช่่วิต้ในแต้่ละวันได้�อยุ่างมี่ความีสูุข

ช่่วังโควิัดู-19
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ผู้ศ.พญ.สูิรินที่ร กลุ่่าวต่อว่า หลัุ่กการสูำาคัญในการด้แลุ่ป้องกัน
ผู้้�สู้งอายุในช่่วงโควิด-19 คือ เราต�องมีั�นใจว่าจะไมี่มี่ใครนำาเช่ื�อ
ไปแพร่ให�เขา หากอย้่ในบ�านเขตเมีือง ผู้้�สู้งอายุต�องอย้่ในพื�นที่่�
ที่่�ปลุ่อดภัย ต�องระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนท่ี่�ไม่ีแสูดงอาการ
แลุ่�วนำาเช่ื�อไปให�เขา หรือหากในบ�านมี่ผู้้�สูงสูัยว่าจะป่วยหรือได�รับ
เช่ื�อจะต�องแยกตัวเองออกไป เพื�อไมี่ให�เช่ื�อแพร่มีาสู้่ผู้้�สู้งอายุใน
บ�านได� แลุ่ะอ่กกลุุ่่มีที่่�ต�องระวังคือ ผู้้�สู้งอายุที่่�มี่พ่�เลุ่่�ยงเป็นแรงงาน
ต่างช่าติเวลุ่าที่่�เขาลุ่ากลุ่ับบ�านแลุ่�วกลุ่ับมีาที่ำางาน เราไมี่ร้�ว่าเขา
นำาเช่ื�อมีาด�วยหรือเปลุ่่า สู่วนน่�ต�องระวังเป็นพิเศษ หากเป็นไปได�
ต�องตรวจสูุขภาพแลุ่ะด้แลุ่พ่�เลุ่่�ยงด�วย อาจให�อย้่ด�วยกันในบ�าน
ไมี่ให�ไปข�างนอก เพื�อป้องกันการแพร่เช่ื�อ

ในช่่วงที่่�ไวรัสูโควิด-19 ระบาด ผู้้�ท่ี่�มี่บที่บาที่สูำาคัญมีากที่่�สูุดใน
การด้แลุ่ผู้้�สู้งอายุคือ ลุ่้กหลุ่าน บุคคลุ่ในครอบครัว ต�องที่ำาความี
เข�าใจแลุ่ะเตร่ยมีพร�อมีในการด้แลุ่ เพื�อให�ผู้้�สู้งอายุมี่สูุขภาพกาย
แลุ่ะใจที่่�แข็งแรง

12 วิัธีี การดููแลผูู้�สููงอายุ ห่่างไกลโควิัดู-19
1. ควรด้แลุ่เรื�องอาหารการกิน ไมี่รับประที่านอาหารท่ี่�หวาน 

หรอืเคม็ีเกนิไป เน�นอาหารที่่�ม่ีโปรตน่สู้งเสูรมิีภ้มิีคุ�มีกัน แลุ่ะควร
ให�รับประที่านอาหารที่่�หลุ่ากหลุ่าย

2.  ช่วนผู้้�สู้งอายุออกกำาลุ่ังกาย เช่่น การเดิน หรือแกว่งแขน
3. ผู้้�สู้งอายุต�องพักผู้่อนให�เพ่ยงพอ การนอนสูำาคัญมีาก ควรให�

นอนประมีาณไม่ีเกิน 3 ทีุ่่มี เพื�อให�พักผู้่อนได�เต็มีที่่�ยาวนาน 
หากนอนเร็วกว่า 3 ทีุ่่มี ผู้้�สู้งอายุจะตื�นเร็วกว่าปกติ

4. หากม่ีความีจำาเป็นต�องออกจากบ�าน ต�องสูวมีหน�ากากอนามัีย
เพื�อปอ้งกนั แลุ่ะหากต�องไปในที่่�สูาธารณะ งดให�ผู้้�สูง้อายสุูมัีผู้สัู

 จดุจับรว่มี เพื�อลุ่ดความีเสู่�ยงการได�รับเช่ื�อ แลุ่ะหลัุ่งกลัุ่บมีาจาก
นอกบ�านต�องที่ำาความีสูะอาดร่างกายที่ันที่่
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ผู้ศ.พญ.สูิ ินสู ินสูิ ินิรินร ที่ร กลุ่่าวลุ่่าวลุ่ ต่อต่อต ว่า หว่า หว ลัุ่กการลัุ่กการลุ่ สูำาคัญในการาคัญในการาค ด้แลุ่ป้องลุ่ป้องลุ่ป กันกันก
ผู้้�สู้ผู้้�สู้ผู้้�สูงอายุในช่่วงโคยุในช่่วงโคย ิด-19 วิด-19 ว ือ เราคือ เราค ต�องมีั�นใจมีั�นใจมีั ว่าจะไว่าจะไว มี่มีมี่มีมี ่่มี่่มีใครนำาเช่ื�อช่ื�อช่ื
ไปแพร่ใร่ใร ห�เขา หากอย้่ในบ�านเขตเมีือง ผู้้�สูมีือง ผู้้�สูมี ้ือง ผู้้�สู้ือง ผู้้�สูงอายุต�องอย้่ในพื�นที่่�พื�นที่่�พื
ที่่�ปลุ่อดภัย ภัย ภ ต�องระวังเวังเว ป็นป็นป พิเศษโดยเฉพาะคนท่ี่�ไพิเศษโดยเฉพาะคนท่ี่�ไพ ม่ีแม่ีแมี สูดงอาการ
แลุ่�วนำาเช่ื�อไปใช่ื�อไปใช่ื ห�เขา ห ือหากในเขา ห ือหากในเขา หรือหากในร บ�านมี่ผู้้�สูงสูัยสูัยสู ว่าจะว่าจะว ป่วยหป่วยหป ือไ่วยห ือไ่วยหรือไร ด�รับด�รับด�ร
เช่ื�อจะช่ื�อจะช่ื ต�องแยกตัวเองออกไป เตัวเองออกไป เต พื�อไพื�อไพื มี่ใมี่ใมี ห�เช่ื�อแพช่ื�อแพช่ื ร่มีาสู้่ผู้้�สู้ผู้้�สู้ผู้้�สูงอายุในยุในย
บ�านได� แด� แด� ลุ่ะอ่กกลุุ่่มีกกลุุ่่มีกกลุ่ ที่่�ต�องระวังวังว ือ ผู้้�สูคือ ผู้้�สูค ้ือ ผู้้�สู้ือ ผู้้�สูงอายุที่่�มียุที่่�มีย ่พุที่่�มี่พุที่่�มี ่�เ่พ่�เ่พ ลุ่่�ยงเลุ่่�ยงเลุ่่ ป็นแรงงานป็นแรงงานป
ต่างต่างต ช่า ิเวติเวต ลุ่าที่่�เขาลุ่ากลุ่ับลุ่ับลุ่ บ�านแลุ่�วกลุ่ับลุ่ับลุ่ มีาที่ำางาน เราไมี่ร้�ร้�รว่าเขาว่าเขาว
นำาเช่ื�อช่ื�อช่ื มีาด�วยห ือเปวยห ือเปวยหรือเปร ลุ่่า ลุ่่า ลุ่ สู่วนสู่วนสู น่�ต�องระวังเวังเว ป็นป็นป พิเศษ หากเพิเศษ หากเพ ป็นไปไป็นไปไป ด�
ต�องตรวจสูุขภาพแสูุขภาพแสู ลุ่ะด้แลุ่พ่�เลุ่พ่�เลุ่พ ลุ่่�ยงลุ่่�ยงลุ่่ ด�วย อาจให�อย้่ด�วยกันในกันในก บ�าน
ไมี่ใมี่ใมี ห�ไปห�ไปห� ข�างนอก เพื�อพื�อพื ป้องป้องป กันการแพกันการแพก ร่เร่เร ช่ื�อช่ื�อช่ื

ในช่่วงที่่�ไวรัสูโค ิด-19 ระบาด ผู้้�ท่ี่�มีวิด-19 ระบาด ผู้้�ท่ี่�มีว ่ิด-19 ระบาด ผู้้�ท่ี่�มี่ิด-19 ระบาด ผู้้�ท่ี่�มีบที่บาที่สูำาคัญาคัญาค มีากที่่�สูุดในสูุดในสู
การด้แลุ่ผู้้�สู้ผู้้�สู้ผู้้�สูงอายุ ือ คือ ค ลุ่้กหลุ่าน บุคคบุคคบ ลุ่ในครอบครัว รัว ร ต�องที่ำาความี
เข�าใจแลุ่ะเตร่ะเตร่ะเต ยมีพร�อมีในการด้แลุ่ เพื�อใพื�อใพื ห�ผู้้�สู้ผู้้�สู้ผู้้�สูงอายุมียุมีย ่สูุมี่สูุมี ุขภาพกาย่สุูขภาพกาย่สู
แลุ่ะใจที่่�แข็งแรงข็งแรงข

12 ิธีี การดููแลผู้วิัธีี การดููแลผู้วิัธีี การดููแลผูู้ิธีี การดููแลผู้�สููงอาิธีี การดููแลผู้�สููงอาิธีี การดููแลผูู้�สููงอาูิธีี การดููแลผูู้ิธีี การดููแลผู้�สููงอาิธีี การดููแลผูู้ิธีี การดููแลผู้ ยุ ห่่างไกลโคยุ ห่่างไกลโคย วิัดู-19
1. ควรด้แลุ่เรืเรืเ �องอาหารการรื�องอาหารการรื ิน ไกิน ไก มี่รับประรับประร ที่านอาหารท่ี่�หวาน 

ห อืเห อืเหรอืเร คม็ีเ นิไป เกนิไป เก น�นอาหารที่่�มีน�นอาหารที่่�มีน�นอาหารที่่�ม่ีนอาหารที่่�มีโปรตน่สู้งเสูรมิีภ้มิีคุ�มีกัน แมีกัน แมีก ลุ่ะควร
ให�รับประห�รับประห�ร ที่านอาหารที่่�หลุ่ากหลุ่าย

2.  ช่วนผู้้�สู้วนผู้้�สู้วนผู้้�สูงอายุออกยุออกย กำาลุ่ังกาย เช่่น การเาลุ่ังกาย เช่่น การเาลุ่ ิน หดิน หด ือแกิน ห ือแกิน หรือแกร ว่งแขนว่งแขนว
3. ผู้้�สู้ผู้้�สู้ผู้้�สูงอายุต�องพักพักพ ผู้่อนใผู้่อนใผู้ ห�เพ่ยงพอ การนอนสูำาคัญาคัญาค มีาก ควรให�

นอนประมีาณไม่ีเม่ีเมี ิน 3 กิน 3 ก ทีุ่่มี เพื�อใพื�อใพื ห�พักห�พักห�พ ผู้่อนไผู้่อนไผู้ ด�เต็มีที่่�ยาวนาน 
หากนอนเ ็วกร็วกร ว่า 3 ว่า 3 ว ทีุ่่มี ผู้้�สู้ ผู้้�สู้ ผู้้�สูงอายุจะยุจะย ตื�นเตื�นเตื ็วกร็วกร ว่าปกว่าปกว ติ

4. หากม่ีความีจำาเป็นป็นป ต�องออกจากบ�าน ต�องสูวมีหน�ากากอนามัียมัียมี
เพื�อพื�อพื ปอ้งปอ้งป กนั แกนั แก ลุ่ะหากต�องไปในที่่�สูาธารณะ งดให�ผู้้�สู้ผู้้�สู้ผู้้�สูงอายสุูมัีผู้สัู

 จดุ จดุ จ จับจับจ รว่รว่ร มี เพื�อพื�อพื ลุ่ดความีเ ่�ยงการไสู่�ยงการไสู ด�รับเด�รับเด�ร ช่ืบัเช่ืบัเ �อ แช่ื�อ แช่ื ลุ่ะหลัุ่งกลัุ่งกลุ่ ลัุ่บลัุ่บลุ่ มีาจาก
นอกบ�านต�องที่ำาความีสูะอาดร่างกายร่างกายร ที่ันที่ันที่ ที่่
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5. ไมี่ใช่�ช่�อนกลุ่าง หรือรับประที่านอาหารร่วมีกับคนในบ�าน 
6. ไมี่ให�ผู้้�สู้งอายุใช่�ของร่วมีกับคนในบ�าน
7. เน�นให�ผู้้�สู้งอายุลุ่�างมีือบ่อยๆ ด�วยสูบ้่ หรือเจลุ่แอลุ่กอฮอลุ่์
8. หากไมี่จำาเป็นไมี่ควรออกจากบ�าน หรือออกไปพบปะผู้้�คน 

อาจใช่�วิธ่การวิด่โอคอลุ่คุยกันผู้่านที่างสูมีาร์ที่โฟนแที่น
9. หากมี่ลุ่้กหลุ่านที่่�ต�องที่ำางานข�างนอก ควรอาบนำ�าแลุ่ะช่ำาระ
 ร่างกายให�สูะอาดก่อนที่่�จะเข�าใกลุ่�ผู้้�สู้งอายุ
10. งดการแสูดงความีรัก เช่่น การกอด หรือหอมี
11.หากิจกรรมีสูร�างความีสูนุก คลุ่ายความีเคร่ยดให�กับผู้้�สู้งอายุ
12. ถืึงแมี�จะอย้่ในบ�านเด่ยวกัน ระยะห่างที่างสัูงคมี หรือ Social 

Distancing เปน็สูิ�งสูำาคญัท่ี่�ที่กุครอบครวัต�องปฏิิบตัเิพื�อควบคมุี
การแพร่ระบาด

ในช่่วงท่ี่�ทุี่กคนต�องอย้่ที่่�บ�าน ลุ่ดการเดินที่างแลุ่ะพบปะผู้้�คน 
เพื�อลุ่ดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจเกิดความีร้�สูึกเบื�อหน่าย
โดยเฉพาะผู้้�สู้งอายุลุ่้กหลุ่านหรือบุคคลุ่ที่่�ที่ำาหน�าที่่�ด้แลุ่ควรมี่
กิจกรรมีให�ผู้้�สู้งอายุได�ที่ำาร่วมีกัน อาทิี่ ช่วนที่ำาขนมี ที่ำาอาหาร 
อ่านหนังสืูอ เพื�อสูร�างความีสูนุกแลุ่ะสูร�างสัูมีพันธภาพท่ี่�ด่ให�กับ
ทีุ่กคนในครอบครัว หัวใจสูำาคัญที่่�สูุด คือ เราต�องร้�ก่อนว่าผู้้�สู้งอายุ
ในบ�านของเราช่อบอะไร แลุ่�วหากิจกรรมีที่่�สูอดคลุ่�องกับท่ี่�เขา
ช่ื�นช่อบ

3 วิัธีีคลายควัามเครียดู ลดูควัามกังวัล
ในผูู้�สููงอายุ มีอะไรบ้�าง
1. มีก่ารพด้คยุสูร�างความีสูมัีพนัธ ์สูร�างความีสูนกุ เพื�อให�ผู้้�สูง้อายุ

ไมี่ร้�สูึกโดดเด่�ยวหรือเหงา
2.  ช่วนที่ำาอาหาร ใช่�เวลุ่าว่างร่วมีกันมีากขึ�น
3.  ช่วนที่ำากิจกรรมีที่่�ที่ำาให�ผู้้�สู้งอายุร้�สูึกภาคภ้มีิใจในตัวเอง
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บทความโดย  :  ดร.ฉัตรชััย ตวงรัตนิพัันิธ์ | คอลิัมนิ์ สััพัเพัเหระค้าปลิีก
ท่�มา  :  BANGKOKBIZNEWS

Member Zone วารสารสถาบันรหัสสากล

ปััจจัยลบรุุมเรุ้า 
ค้้าปลีีกปรัับตััวอย่่างไรั?
ในห้้วง 1-2 ปีีข้้างห้น้า วงการธุุรกิจค้้าปีลีีกจะเกิดการเปีลีี�ยนแปีลีงห้ลีากห้ลีายมิิติิ 
ห้ากผู้้้ปีระกอบการไม่ิเติรียมิตัิวรับมืิอ แลีะปีรับตัิวให้้ทััน ค้งต้ิองพ่่ายให้้กับ 7 ปัีจจัยรุมิเร้านี�

สถานการณ์์ธุุรกิจค้้าปลีีกในช่่วงปี 2563-2565 มีีค้วามีเปลีี�ยนแปลีงใน
หลีายมิีติิ ทีี่�ผู้้้ประกอบการต้ิองเติรียมีค้วามีพร้อมี “รัับมืือ” แลีะ “ปรัับตััว” 
โดยสรุป 7 เร่�องหลีักด้วยกัน

1.	การัลงทุุนในโครังสรั้างพื้ื�นฐานด้้วยเมื็ด้เงินลงทุุนกว่า	 2.4	 ล้าน
ล้านบาทุ	ค้าดว่าจะมีีการดำาเนินการอย่างจริงจังในไติรมีาสแรก 2563 
กว่ารอบหมีุนของวัฏจักรจากการลีงทีุ่น การจ้างงานมีาถึงการบริโภค้  
อย้ใ่นช่ว่ง 8-18 เดอ่น นา่จะสง่ผู้ลีถึงอตุิสาหกรรมีค้า้ปลีกีราวค้รึ�งหลีงัของปี 
2564 เป็นสัญญาณ์การฟ้ื้�นตัิวของภาค้ค้า้ปลีกีอย่างชั่ดเจนในราวปี 2565

2.	โครังสรั้างอุตัสาหกรัรัมืค้าปลีกค้าส่งแบ่งเป็น	 3	 แถว “แถวหนึ�ง”  
โมีเดิร์นเช่นสโติร์ รวมีศู้นย์การบริหารจัดการอย้่ในกรุงเที่พฯ มีียอดขาย 
32% ของมี้ลีค้่าการบริโภค้ค้้าปลีีกค้้าส่ง “แถวสอง” ค้้าปลีีกค้้าส่งภ้ธุรที่ี� 
กำาลีังพัฒนาในติ่างจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นผู้้้นำาในจังหวัดติัวเอง มีีสัดส่วน 
20% อกี 53-55% เป็นค้า้ปลีกีค้า้ส่งขนาดกลีาง ขนาดเลีก็ แลีะขนาดย่อมี 
ราว 4.5 แสนราย

3.	ตัลาด้การับรัิโภคค้าปลีกในไทุยมืีมืูลค่ารัาว	 3.8	 ล้านล้านบาทุ 
การเติิบโติจากนี�จะมีาจากค้้าปลีีกภ้ธุรแถวสองเป็นหลีักที่ี�มีีการขยายติัว 
มีากกว่าจีดีพีของประเที่ศูเป็น 2 เท่ี่า แลีะขยายตัิวออกนอกพ่�นทีี่�นอก
จังหวัดมีากขึ�น

4.	New	Digital	Business	Model	กำาลังก่อรั่างสรั้างตััวในช่่วง	2-3	ปีนี� 
ภาค้ค้้าปลีีกขนาดใหญ่เริ�มีลีงทีุ่น Digital Technology เพ่�อสร้างโมีเดลี
ธุุรกิจใหมี่ ทีี่�เรียกว่า E-Business เป็นการเช่่�อมีห้างร้านในโลีกออฟื้ไลีน์
เข้ากับเที่ค้โนโลียีออนไลีน์ หร่อออมีนิแช่นแนลี

5.	ในอนาคตัอันใกล้	Retail	ต้ัองใช้่	“Data	&	Asset”	ในการัสร้ัางรัายได้้	แติ่
ผู้ลีวิจัยของ Forrester Consulting ผู้้้ค้้าปลีีกที่ี�มีีค้วามีพร้อมีใช่้ “ดาติ้า” มีี
แค้ ่5% ขณ์ะทีี่�ค้า้ปลีกีโลีกพร้อมีใช่ด้าติา้แลีะ Asset ทีี่�มีสีรา้งรายได้ 15% 
การปฏวิตัิกิารช่อ้ปป้�งสมียัใหมี ่จะที่ำาใหผู้้้ป้ระกอบการการค้า้แบบดั�งเดมิี 
ร้านค้้าปลีีกอิสระขนาดกลีาง-เลี็ก นับหมี่�นแสนรายอย้่ที่ั�วราช่อาณ์าจักร 
อาจได้ผู้ลีกระที่บถึงขั�นลี้มีเลีิกกิจการ ขณ์ะเดียวกันเป็นการแจ้งเกิด 
ผู้้้ประกอบการรุ่นใหม่ีที่ี�มีองภัยคุ้กค้ามีในร้ปแบบเที่ค้โนโลียีผู้สมีผู้สาน  
กับพฤติิกรรมีเป็นโอกาสสร้างธุุรกิจร้ปแบบใหมี่

6.	Big	 Data ถ้าไมี่เริ�มีวันนี�ก็สายไปแลี้ว แติ่อุติสาหกรรมีค้้าปลีีกไที่ย 
ยังขาด Knowledge แลีะ Know How ห้างค้้าปลีีกสินค้้าอุปโภค้บริโภค้
ไที่ย กว่า 91% ขาดค้วามีสามีารถ เที่ค้โนโลียี บุค้ลีากร แลีะกระบวนการ
ติ่างๆ ที่ี�จำาเป็นในการนำา “ข้อมี้ลีเช่ิงลีึก” ของลี้กค้้ามีาใช่้ เพ่�อสร้างรายได้
ใหมี่ๆ แลีะสร้างประสบการณ์์ที่ี�ดีให้แก่ลี้กค้้า

7.	Electronic	 Payments จะเติิบโติอย่างก้าวกระโดด ทีุ่กวันนี�อุปสรรค้
สำาค้ัญของการช่ำาระเงินผู้่านมี่อถ่อ ได้แก่ ร้านค้้าที่ี�รองรับมีีจำานวนจำากัด 
ติ้องเติิมีเงินเป็นประจำา แลีะใช้่เงินสดสะดวกกว่าในการใช้่จ่ายเงิน 
จำานวนน้อย แต่ิเม่ี�อเริ�มีมีีการใช้่เที่ค้โนโลียี 5G ธุุรกรรมีที่างการเงิน 
จะรวดเร็วแลีะแพร่หลีายมีากขึ�น เป้ดโอกาสให้ธุุรกิจขนาดย่อย Micro 
Business เติิบโติอย่างรวดเร็ว

•	 ผู้้้ปัรุะกอบการุต้้องปัรัุบตั้วอย่างไรุ
ในสถานการณ์์ที่ี�ปัจจัยรุมีเร้ามีากมีาย ภาวะเศูรษฐกิจช่ะลีอติัว ผู้้้บริโภค้
ระดับล่ีางไร้อำานาจในการใช้่จ่าย ผู้้้บริโภค้ระดับกลีางแลีะบนไร้อารมีณ์์
จับจ่าย ติ้องวางกลียุที่ธุ์บริหารจัดการให้สอดรับสถานการณ์์ โดยเฉพาะ 
“การัลด้ตั้นทุุน” แลีะ “ควบคุมืค่าใช่้จ่่าย” เป็นสิ�งสำาค้ัญในการดำารงอย้่ 
ของธุุรกิจ

ค้า่ใช่จ้า่ยหรอ่ติน้ที่นุสำาค้ญัของธุุรกจิค้า้ปลีกีกค็้อ่ ติน้ที่นุสติอ็ก หรอ่สนิค้้า
ค้งค้ลีัง ก็ค้่อ เงินสด นั�นเอง กลียุที่ธุ์ในการบริหารสติ็อกให้มีีประสิที่ธุิภาพ
เพ่�อให้เกิดสภาพค้ลี่องของเงินสดส้ง

“A	Retail	Business	Can	Survive	Without	Profits…	But	Not	Without	
Cash!”	 ธุุรักิจ่ค้าปลีกหน่�งๆ	อาจ่อยู่รัอด้ได้้	แม้ืจ่ะไม่ืมีืกำาไรั	แต่ัธุุรักิจ่
ยากทีุ�อยู่รัอด้ได้้ถ้าหากขาด้เงินสด้หมุืนเวียน”	 สินค้าคงเหลือหรืัอ 
สต็ัอกจ่่งเป็นต้ันทุุนทีุ�ธุุรักิจ่ต้ัองบริัหารัให้ได้้อย่างมีืปรัะสิทุธิุภาพื้
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เพ่ิ่�มยอด	รุ้านค้้าปัลีก!	
เค้รื�องอ่านบาร์โค้้ดไร้สาย
บริห้ารสินค้้าค้งค้ลัีง

ศิิวััจน์์ โรจน์เต็็มศัิกดิ์ิ� ผู้้�จัดิ์การประจำาประเทศิไทย เมียน์มา  
ลาวั กัมพููชา ซีีบรา เทคโน์โลยีส์์ กลี่าวว่า ในช่่วง 2-3 ปีที่ี�ผู้่านมีา 
เที่รนด์ธุุรกิจรีเที่ลีเปลีี�ยนแปลีงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในปีนี�ที่ี�เริ�มี
เข้าส้่ธุุรกิจอีค้อมีเมีิร์ซมีากขึ�น ร้ปแบบการจำาหน่ายสินค้้าใช่้ช่่องที่าง
แบบ Omni Channel ผู้่านช่่องที่างออนไลีน์มีากขึ�น

หัวใจหลีักของรีเที่ลี ค้่อ การเสริมีสร้างลี้กค้้าหลีักให้หันกลีับมีาใช่้จ่าย
เพ่�อสร้างรายได้เพิ�มีมีากขึ�น ที่ำาให้มีีการศึูกษาพฤติิกรรมีของลี้กค้้า 
ที่ำาโปรโมีช่ันเพ่�อกระติุ้นให้เกิดการใช้่จ่ายมีากขึ�น ขณ์ะเดียวกัน ก็จะ
ได้เปรียบในการแข่งขันจากการมีีข้อมี้ลีเช่ิงลีึกของลี้กค้้า ขณ์ะที่ี�ค้วามี
ค้าดหวังของธุุรกิจค้้าปลีีกที่ั�วๆ ไป ค้่อ ติ้องมีีอะไรทีี่�สามีารถดึงด้ด 
ลีก้ค้า้เขา้รา้นใหไ้ด ้กอ่นทีี่�จะขยบัไปใหล้ีก้ค้า้ซ่�อของ แลีะมีาเปน็ลีก้ค้า้
ประจำา ประกอบกับการลีดติ้นทีุ่นในการดำาเนินการ อย่างสินค้้าที่ี� 
ใกลี้หมีดอายุ มีาจัดวางให้เห็นได้ช่ัดเจนขึ�น การปรับปรุงสินค้้าค้งค้ลีัง
บางอย่าง แนวโน้มีธุุรกิจที่ี�เติิบโติในช่่องที่างออนไลีน์มีากขึ�น

ถ้าผู้้้ค้้าสามีารถบริหารจัดการสินค้้าค้งค้ลีังได้ดีขึ�น ร้้ว่าสินค้้าใดมีี 
ช่่วงเวลีาจำาหน่ายเท่ี่าไหร่ อย้่ในกลีุ่มีที่ี�ได้รับค้วามีนิยมีหร่อไมี่ ก็จะ
สามีารถประมีาณ์การณ์์ แลีะที่ำาโปรโมีช่ันกระติุ้นยอดขายได้ดีขึ�น  
ดังนั�น การที่ี�ซีบรา ซึ�งเป็นผู้้้จำาหน่ายอุปกรณ์์ที่ี�ใช่้ในการป้อนข้อมี้ลี 
สินค้้า ไมี่ว่าจะเป็นเค้ร่�องอ่านบาร์โค้้ด แลีะอุปกรณ์์พกพาสำาหรับจัด
เก็บข้อมี้ลี จึงมีองว่าเป็นโอกาสสำาค้ัญที่ี�ธุุรกิจรีเที่ลี แลีะระบบขนส่ง 
จะลีงทีุ่น เพ่�อให้บริษัที่มีีข้อมี้ลีของสินค้้า แลีะนำาไปใช่้ได้

“ติลีาดค้้าปลีีกในประเที่ศูไที่ยถ่อเป็นติลีาดที่ี�ใหญ่มีากเมี่�อเที่ียบกับ
ในภ้มีิภาค้เอเช่ียติะวันออกเฉียงใติ้ ด้ได้จากร้านสะดวกซ่�อที่ี�มีีใน
ประเที่ศูไที่ย เมี่�อเที่ียบสัดส่วนติ่อจำานวนประช่ากรแลี้วถ่อว่าส้งกว่า
หลีายๆ ประเที่ศู เพราะพฤติิกรรมีของค้นไที่ยช่อบจับจ่ายใช่้สอย” 

ขณ์ะทีี่�ปัจจุบัน รายได้หลัีกของซีบรา จะมีาจากการจำาหน่ายโซลี้ชั่น
บริหารจัดการค้งค้ลีัง ไมี่ว่าจะเป็นอุปกรณ์์อ่านบาร์โค้้ด เค้ร่�องอ่าน 
RFID อุปกรณ์์พกพาที่ี�ลีงแอปพลีิ เค้ช่ันในการจัดการสินค้้า 
เพิ�มีเติมิีได้ โดยมีฐีานลีก้ค้า้ในกลีุม่ีค้า้ปลีกีเป็นสดัสว่นราว 40% ถดัมีา  
ค้อ่ กลีุม่ีโรงงานผู้ลิีติ ขนสง่ เฮลีท์ี่แค้ร ์สาธุารณ์ป้โภค้ แลีะภาค้รัฐ ลีา่สดุ  
ซีบราได้เป้ดติัวอุปกรณ์์ 2 รุ่นใหมี่ ค้่อ เค้ร่�องอ่านบาร์โค้้ดไร้สาย  
T8100 ที่ี�ช่่วยอำานวยค้วามีสะดวกในการจัดเก็บข้อมี้ลีสินค้้า แลีะ
อุปกรณ์์พกพา T56/T51 ที่ี�ที่ำางานบนพ่�นฐานของระบบปฏิบัติิการ 
แอนดรอยด์ที่ี�เน้นค้วามีปลีอดภัยเป็นหลีัก เข้ามีาที่ำาติลีาดเพิ�มีเติิมี
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