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   Member Portal คือ ระบบฐานขอมูล GS1 Thailand สำหรับใหสมาชิกใชบริหารจัดการขอมูลสินคา

ของตนเอง และ เรียนรูการใชมาตรฐาน GS1 ผานทาง Web Application โดยมีหนาที่การทำงานหลักดังนี้

— Members Profile: แสดงรายละเอียดขอมูลสมาชิกที่ลงทะเบียนกับทาง GS1 Thailand

— Product Management: บริหารจัดการ ขอมูลเลขหมายประจำตัวสินคา GTIN

— Customer Feedback: แจงขอติชมเกี่ยวกับสินคาจากผูบริโภคไปยังเจาของสินคา

— E-Learning: การเรียนรูมาตรฐาน GS1 และการกำหนดเลขหมายประจำตัวสินคา
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หลัีงสถานการ์ณ์โค้วิด-19              

ร่่วมมือกัันเพืื่�อกัลัับมาเหมือนเดิิม
สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่าน ผู้้�ปรัะกอ่บการัที่�เป็นสมาชิิกสถาบันรัหััสสากล GS1 ทุ่กท่่าน 

สถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�เริ�มมาตั้้�งแต่ั้ปลายปีท่ี่�แล้วิในประเที่ศจ่ีนและเข้้มข้้น

ข้้�นเร่�อยๆ จีนข้ยายไปที่้�วิโลกอย่างรวิดเรว็ิ

แต่ั้ละประเที่ศต้ั้องร้บผลกระที่บที่้�งที่างด้านสุข้ภาพ ส้งคมและท่ี่�กระที่บ

มากที่่�สุดน่าจีะเป็นเร่�องเศรษฐกิจี แต่ั้ละประเที่ศต่ั้างม่นโยบายและแนวิที่างใน

การรบ้มอ่กบ้โรคระบาดที่่�แตั้กต่ั้างกน้

ถ้าหากห้นมามองสถานการณ์์โควิิด-19 เฉพาะข้องประเที่ศไที่ย ถ่อว่ิาเรา

โชคด่มากๆ ท่ี่�เรามุ่งเน้นปกป้องที่างด้านสุข้ภาพและส้งคมก่อนเร่�องเศรษฐกิจี

ผ้้ประกอบการหลายรายยอมเจี็บตั้้วิ ยอมลำาบาก ยอมหยุดธุุรกิจีเพ่�อช่วิยให้

ประเที่ศไที่ยสามารถควิบคมุจีำานวินคนตั้ดิเช่�อได้อย่างดเ่ม่�อเที่ย่บกบ้ประเที่ศอ่�นๆ 

แต่ั้สิ�งสำาคญ้...

เม่�อเราก้าวิผ่านวิิกฤตั้มิาได้แล้วิ เรายง้คงต้ั้องร่วิมมอ่กน้ที่่�จีะฟัันฝ่่าอปุสรรค

และร่วิมม่อก้นเพ่�อจีะก้าวิไปต่ั้อยอดธุุรกิจีให้กล้บมาเข้้มแข้็งเช่นเดิม สถาบ้น

รห้สสากลข้อเป็นตั้้วิกลางท่ี่�จีะเช่�อมโยงท่ี่านสมาชิกทีุ่กท่ี่านก้บพาร์ที่เนอร์ข้อง

สถาบน้ฯ ที่่�มโ่ซล้ช้�น ที่้�งงานพมิพ์ แอปพลเิคชน้ เคร่�องมอ่ อปุกรณ์์ การเงนิ การข้นส่ง

ช่องที่างการข้ายสินค้า และอ่กหลายหลายบริการท่ี่�จีะตั้อบโจีที่ย์ควิามต้ั้องการ

ข้องสมาชิกทีุ่กท่ี่าน เพ่�อให้ท่ี่านสามารถเพิ�มยอดข้ายและสร้างควิามม้�นคง

ในที่างธุุรกจิี

ผมอยากเชิญชวินท่ี่านผ้้อ่านและท่ี่านสมาชิกสถาบ้นรห้สสากลร่วิมแรง

ร่วิมใจี ช่วิยก้นกอบก้้สถานการณ์์ด้านเศรษฐกิจีข้องประเที่ศ ห้นมาใช้สินค้า

เมดอินไที่ยแลนด์ สินค้าที่่�จีดที่ะเบ่ยนรห้สสากลในประเที่ศไที่ยที่่�นำาหน้าด้วิย

“885” เพ่�อส่งเสริมให้เกิดการจีบ้จ่ีายใช้สอยสินค้าไที่ย ให้เกิดการหมุนเวิย่นข้อง

เงนิในประเที่ศ

เม่�อเราร่วิมม่อก้น ผมเช่�อว่ิาเศรษฐกิจีข้องประเที่ศจีะเตั้ิบโตั้ไปด้วิยก้น

อย่างย้�งยน่

Recovering Together for being as it used to.
Dear our newsletter readers and GS1 Thailand members 

COVID-19 Situation, which begins since the end of last year, is getting 

more intense as the virus spreading rapidly all around the world. 

Each country affects in terms of health, society and especially economic

aspect. And each country has a different policy and measure for preventing 

the epidemic.

If we look back at ourselves on the COVID-19 situation in Thailand, we 

can count ourselves to be the luckiest one as we choose to concern the 

preventative measure for health and society before the country’s economy. 

Many entrepreneurs sacrifice themselves by stopping their businesses 

in order to be a part of preventing the country from this crisis, leading to 

the reduction of the number of infected people in the country compared to 

other countries obviously. 

But the important thing is…

Once we get over the crisis, we still have to work together to overcome all 

obstacles in order to take our businesses back on track and go a step further.  

GS1 Thailand would like to be a bridge that connects our members 

and partners who offer solutions such as printing, mobile application, 

equipment, finance, transportation, sales channel and other services that 

can meet demands, which help to increase sales and stability within the 

businesses.

I also would like to invite readers and GS1 Thailand members to 

save the country’s economic situation together by choosing the Thai 

products registered with “885” barcode in order to promote the Thai 

brands and help to increase a circulation of money in the country.

 I do believe that our collaboration will help the country’s economy 

grow sustainably.  

EDITOR’S TALK
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Sinchai Thiensiri
GS1 Thailand CEO

สิินชััย เทีียนศิิริิ
ผู้้�อำำ�นวยก�รสถ�บัันรหััสส�กล
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2DBarcodes
THE FUTURE OF FRESH FOODS FOR RETAIL 

Account Director for Retail at GS1 Australia, Andrew Steele, 
said upon return from a recent overseas visit where he met  
with international retailers such as Carrefour, Tesco and 
Metro, “one of the major challenges to achieving increased 
food safety in retail is the sheer volume of data in the supply 
chain, from multiple sources and in disparate formats. To date 

Andrew Steele ผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยบริห�รง�นด้��นก�รค้��ปลีีก ขอำง 
GS1 อำอำสเตรเลีีย กล่่าวภายหล่ังกล่ับจากศึึกษาดููงานในต่่างประเทศึ 
ซึ่ึ�งเขาไดู้มีีโอกาสพบปะกับกล่่่มีผูู้้ค้้าปล่ีกข้ามีชาต่ิ เช่น Carrefour, 
Tesco แล่ะ Metro เมี่�อไม่ีนานมีานี�ว่า “หน่ึ่�งในึ่ความท้้าท้ายท้่�สำำาคัญ 
ท้่�ท้ำาให้ความปลอดภััยท้างด้านึ่อาหารในึ่การค้าปล่กบรรลุผลสำำาเร็จ 
เพ่ิ่�มข่ึ้�นึ่นึ่ั�นึ่ คือ ปร่มาณขึ้องขึ้้อมูลท่้�ม่อยู�จำานึ่วนึ่มากในึ่ซััพิ่พิ่ลายเชนึ่  

สำำ�หรัับภ�คก�รัค้�ปลีีก คว�มปลีอดภัยท�งด้�น
อ�ห�รัปรัะเภทอ�ห�รัสำดกำ�ลีังก้�วเข้้�ส่ำ�ยุคใหม� 
ซู่ เปอรั์ม�รั์ เก็ตรั�ยใหญ่�ทั�วโลีกต��งตรัะหนักถึึง
คว�มจำำ�เป็นในก�รัปฏิิรั่ปวิธีีก�รัจัำดก�รัอ�ห�รั 
ภ�ยในซัูพพลี�ยเชนเพ่�อรัับรัองคว�มปลีอดภัย 
ข้องผู้่้บรัิโภค

Food safety for fresh foods is entering a 
new era for the retail sector. Supermarket 
giants the world over have recognised the 
need to transform the way food is managed 
within the supply chain to ensure customer 
safety. 

บาร์์โค้้ด 2 มิิติิ อนาค้ติของอาหาร์สดเพ่ื่�อการ์ค้้าปลีีก 
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ซั่�งมาจากหลายแหล�งท้่�มาและม่รูปแบบท้่�แตกต�างกันึ่ออกไป  
ในึ่ขึ้ณะท้่�ปัจจุบันึ่ภัาคการค้าปล่กขึ้นึ่าดใหญ�ยังไม�ได้ม่เครื�องมือท้่�
จำาเปน็ึ่สำำาหรบัการจดัการกบัความท้า้ท้ายเหล�านึ่่�ท้ั�งในึ่แง�บรบ่ท้ขึ้อง
สำภัาวะตลาดในึ่ปัจจบุนัึ่ และสำภัาพิ่ความเป็นึ่จรง่ในึ่การดำาเน่ึ่นึ่งานึ่” 

บาร์โค้้ดู 2 มีิต่ิที�สามีารถใส่เน่�อหาไดู้หล่ากหล่าย จึงเริ�มีเข้ามีา 
มีบีทบาท โดูยเปน็สญัล่กัษณ์์บนแพค็้ที�กำาล่งัจะเขา้มีาปฏิิรปูอาหาร
สดูในสภาพแวดูล้่อมีของการค้้าปลี่ก แล่ะเป็นสัญล่ักษณ์์เดีูยว 
ที�ทำาให้ส่วนประกอบของข้อมีูล่ต่่าง ๆ หล่ายรายการพร้อมีใช้งาน  
ณ์ จ่ดูขาย ไดู้แก่ หมีายเล่ข Batch / Lot หมีายเล่ขซึ่ีเรียล่ วันที�ค้วร
บริโภค้ก่อน วันหมีดูอาย่ วันที�บรรจ่ นำ�าหนัก แล่ะราค้าของสินค้้า 

Maria Palazzolo ซีีอำีโอำขอำง GS1 Australia กล่่าวว่า “บาร์โค้ด 
2 ม่ต่สำามารถช�วยแก้ปัญหาธุุรก่จค้าปล่กในึ่ปัจจุบันึ่ได้ โดยการ 
นึ่ำาบาร์โค้ด 2 ม่ต่ไปใช้กับสำ่นึ่ค้าประเภัท้ เนึ่ื�อสัำตว์ อาหารท้ะเล 
อาหารสำำาเร็จรูป ผล่ตภััณฑ์์นึ่ม และเบเกอร่� รวมถ่งผักและผลไม้
ท้่�บรรจุแพิ่็คแล้ว เนึ่ื�องจากเป็นึ่บาร์โค้ดขึ้นึ่าดเล็กท้่�สำามารถแสำดง
ขึ้้อมูลได้มากมาย ในึ่ขึ้ณะท้่�บาร์โค้ด 1 ม่ต่ไม�สำามารถบ่บอัดขึ้้อมูล
เหล�านึ่่�ลงไปได้”

Woolworths ห้างค้้าปลี่กรายใหญ่ของออสเต่รเลี่ย ไดู้ใช้วิธีีเชิงร่ก
เพ่�อปรับปร่งค้วามีปล่อดูภัยทางดู้านอาหารของผูู้้บริโภค้โดูยการ
ทดูล่องใช้บาร์โค้้ดู 2 มีิต่ิกับร้านค้้าหล่ายแห่งในซึ่ิดูนีย์ Richard 
Plunkett ผู้้�จััด้ก�รทั่ั�วไปขอำง Woolworths กล่่าวว่า “การท้ดลอง
ใช้บาร์โค้ด 2 ม่ต่ นึ่ั�นึ่ประสำบความสำำาเร็จอย�างมากและแสำดง 
ให้เห็นึ่ว�าบาร์โค้ด 2 ม่ต่นึ่ั�นึ่ม่ศัักยภัาพิ่ท้่�ด่เย่�ยม เรารู้สำ่กตื�นึ่เต้นึ่ท้่�ได้
เห็นึ่ว�าบาร์โค้ด 2 ม่ต่ สำามารถปรับปรุงความปลอดภััยขึ้องอาหาร
ในึ่เครือ Woolworths ท้ั�งหมดได้” 
 

บาร์์โค้้ด 2 มิิติิเพื่่�อค้วามิปลอดภััย
ทางด้านอาหาร์หมิายถึึงอะไร์
ที�จรงิแล่ว้ ค้วามีปล่อดูภยัทางดูา้นอาหารสำาหรบัผูู้บ้รโิภค้ การขาย
สนิค้า้ที�หมีดูอาย ่หรอ่ถกูเรยีกค้น่ สามีารถยบัยั�งไดูท้ี�เค้ร่�องชำาระเงนิ
เมี่�อสินค้้าที�หมีดูอาย่ หร่อ ถูกเรียกค้่นสแกน ณ์ จ่ดูขาย ข้อมีูล่ที�อยู่
ในบาร์โค้้ดู 2 มีิต่ิ จะแจ้งเต่่อนลู่กค้้าแล่ะห้ามีไมี่ให้มีีการซึ่่�อสินค้้า 
เหล่่านั�น สำาหรับซึ่ัพพล่ายเออร์แล่ะผูู้้ค้้าปล่ีก ผู้ล่ิต่ภัณ์ฑ์์อาหาร
สามีารถทำาการเรียกค้่นไดู้ดู้วยหมีายเล่ข Batch / Lot โดูยสามีารถ
ระบ่ Batch / Lot ของสินค้้าที�ไดู้รับผู้ล่กระทบภายในซึ่ัพพล่ายเชน
ไดู้อย่างแมี่นยำามีากขึ�น ซึ่ึ�งหมีายค้วามีว่าสินค้้าที�ไดู้รับผู้ล่กระทบ
เท่านั�นที�จะถูกนำาออกจากค้ล่ังสินค้้าแล่ะชั�นวางในซึู่เปอร์มีาร์เก็ต่ 

the retail sector at large has not had the necessary tools to  
address this challenge in the context of today’s market  
conditions and operational realities.” 

Enter the 2DBarcode. A content rich, on-pack symbol that 
is about to transform fresh foods in the retail environment.  
The single symbol enables multiple data elements to be  
available at point-of-sale including product batch/lot number, 
serial number, best before date, use-by date, pack date, 
weight and price. Maria Palazzolo, CEO of GS1 Australia said, 
“2DBarcodes can help solve many of today’s retail business 
problems in the areas of meat, seafood, deli, dairy and bakery 
as well as packaged fruit and vegetables because one small 
barcode can reveal a wealth of information that just can’t be 
squeezed onto a traditional linear barcode.” 

Woolworths have already taken a proactive approach to 
improving consumer food safety by piloting 2DBarcodes in  
a trial across several stores in Sydney. Richard Plunkett, 
Woolworths’ General Manager of Business Enablement 
said, “The (2DBarcode) trial was a complete success and  
demonstrates that 2DBarcodes have immense potential. We’re 
excited to see how they can improve food safety across the 
entire Woolworths network.”

What do 2DBarcodes mean for food
safety? 
A lot, actually. For customers, the sale of expired or recalled 
products can be stopped at the register. If an out of date or 
recalled product is scanned at point-of-sale, the information 
contained in the 2DBarcode will alert the customer and prohibit  
the product from being purchased. For suppliers and  
retailers, food products can be recalled by batch lot number. 

บาร์์โค้้ด 2 มิิติิ อนาค้ติของอาหาร์สดเพ่ื่�อการ์ค้้าปลีีก 
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The affected batch lots can be identified more accurately  
within the supply chain. This means only the affected  
products need to be removed from warehouses and  
supermarket shelves. Currently, the product recall process 
requires all recalled products to be removed from the  
supply chain and disposed of. The information supplied by 
2DBarcodes will also allow retailers to pinpoint the specific 
batches affected by a recall or withdrawal and trace them 
back through the production line, making it easier to identify 
the source of contamination.

Many retailers around the world have transitioned to GS1 
DataMatrix to capture variable measure data on fresh 
foods, such as date codes, batch/lot number, price and 
weight. 2DBarcodes also help increase food freshness  
and sustainability. The extra data enables enhancing  
product rotation to increase food freshness and reduce 
food waste, improvements to date management, manage 
promotions and date-based discounts. the future, customers 
will access the information contained within 2DBarcodes 
 on their smartphones. 

Thailand Newsletter GS1 StandardThailand Newsletter GS1 Standard

ปัจจ่บันกระบวนการเรียกค้่นสินค้้าเรียกร้องให้มีีการนำาสินค้้า 
ที�ถูกเรียกค้่นทั�งหมีดูออกจากซึ่ัพพล่ายเชนแล่ะนำาไปกำาจัดูทิ�ง  
ซึ่ึ�งข้อมีูล่ในบาร์โค้้ดู 2 มีิต่ิ จะช่วยให้ผูู้้ค้้าปล่ีกสามีารถระบ่ 
ต่ำาแหน่งของ Batch ที�ไดู้รับผู้ล่กระทบจากการเรียกค้่นหร่อ 
ถูกเพิกถอน แล่ะสามีารถทำาการส่บย้อนกล่ับผู้่านสายการผู้ล่ิต่ไดู้  
ทำาให้ง่ายต่่อการระบ่แหล่่งที�มีาของการปนเป้�อน 

ปจัจบั่นผูู้้ค้า้ปล่กีหล่ายรายทั�วโล่กไดูเ้ปล่ี�ยนไปใช้ GS1 DataMatrix 
เพ่�อเก็บข้อมีูล่ผู้ันแปรในอาหารสดู เช่น วันที� หมีายเล่ข Batch / 
Lot ราค้า แล่ะนำ�าหนัก นอกจากนี� บาร์โค้้ดู 2 มีิต่ิยังช่วยเพิ�มีค้วามี 
สดูใหม่ีแล่ะค้วามียั�งย่นของอาหาร ซึึ่�งข้อมีูล่เพิ�มีเติ่มีในบาร์โค้้ดู 
2 มีิต่ิทำาให้เกิดูการหมี่นเวียนสินค้้า ช่วยเพิ�มีค้วามีสดูใหมี่ของ
อาหารแล่ะล่ดูอาหารเหล่่อทิ�ง ช่วยปรับปร่งในเร่�องของการจัดูการ
วันที� การจัดูการโปรโมีชั�นแล่ะส่วนล่ดูต่ามีวันที� ซึึ่�งในอนาค้ต่ 
ผูู้้บริโภค้จะสามีารถเข้าถึงข้อมูีล่ที�มีีอยู่ภายในบาร์โค้้ดู 2 มีิต่ิผู้่าน
ทางสมีาร์ทโฟนของผูู้้บริโภค้เองไดู้
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Smarter More data

Fresher More accurate expiration date management, 
automatic markdowns, improved stock control and less 
food waste.
 
Safer Enhanced end-to-end traceability, consumer  
confidence, faster and more targeted recalls.

Faster GS1 DataMatrix has a much better read rate at 
point-of-sale resulting in fewer delays at check out.

Smaller 2D symbols occupy a lot less space than other 
GS1 barcodes, providing suppliers more valuable space  
on product packaging for greater branding, consumer  
messaging and regulatory information.

ฉลาดกว่า บาร์โค้้ดู 2 มีิต่ิสามีารถใส่ข้อมีูล่ไดู้มีากกว่า

สดกว่า บาร์โค้้ดู 2 มีิต่ิสามีารถจัดูการวันหมีดูอาย่ไดู้แมี่นยำา 
มีากขึ�น สามีารถปรับล่ดูราค้าไดู้โดูยอัต่โนมัีต่ิ การจัดูการค้วบค้่มี
สต่็อกดูีขึ�น แล่ะทำาให้อาหารเหล่่อทิ�งล่ดูน้อยล่ง

ปลอดภััยกว่า บาร์โค้้ดู 2 มีิต่ิเพิ�มีค้วามีสามีารถในการต่รวจ
สอบย้อนกล่ับแบบ end-to-end เพิ�มีค้วามีเช่�อมีั�นของผูู้้บริโภค้ 
ทำาให้การเรียกค้่นสินค้้าทำาไดู้รวดูเร็วแล่ะต่รงเป้าหมีายมีากขึ�น  

เร์็วกว่า GS1 DataMatrix มีีอัต่ราการอ่าน ณ์ จ่ดูขายที�ดูีกว่า 
ทำาให้การชำาระสินค้้าล่่าช้าล่ดูน้อยล่ง

เล็กกว่า สัญล่ักษณ์์บาร์โค้้ดู 2 มีิต่ิใช้พ่�นที�บนบรรจ่ภัณ์ฑ์์น้อย
กว่าสัญล่ักษณ์์บาร์โค้้ดู GS1 อ่�น ๆ ทำาให้ซึ่ัพพล่ายเออร์มีีพ่�นที�บน
บรรจ่ภัณ์ฑ์์เพ่�อใช้สำาหรับการสร้างแบรนด์ู การส่�อสารถึงผูู้้บริโภค้ 
แล่ะแสดูงข้อมีูล่ที�เป็นไปต่ามีกฎข้อบังค้ับไดู้เพิ�มีมีากขึ�น

วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 StandardGS1 Standard

               ผู้้�บริิโภค

• ลีดอ�ห�รัเหลีือทิ�ง
• สำ�ม�รัถึตรัวจำสำอบย้อนกลีับ
 แหลี�งที�ม�ข้องสำินค้�ได้
• เพ่�มคว�มปลีอดภัยข้องอ�ห�รั
• ได้รัับข้้อม่ลีสำินค้�ม�กข้้�น
• เพ่�มคว�มเชื�อมั�นข้องผู้่้บรัิโภค

            ซััพพลายเออริ์

• เรัียกคืน / เพ่กถึอนสำินค้�ได้ตรัง
 เป้�หม�ยม�กยิ�งข้้�น
• อ�ห�รัเหลีือทิ�งลีดลีง 
• พ่�นที�บนบรัรัจำุภัณฑ์์ม�กข้้�น
• มีข้้อม่ลีในรัะบบ POS ภ�ยใน 
 แลีะข้้อม่ลีสำำ�หรัับก�รัตรัวจำสำอบ
 ย้อนกลีับม�กข้้�น

                ผู้้�ค�าปลีก

• ก�รัจำัดก�รัสำินค้�คงคลีังดีข้้�น
• สำ�ม�รัถึตรัวจำสำอบย้อนกลีับ
 คว�มปลีอดภัยข้องอ�ห�รั
• ข้ั�นตอนก�รัดำ�เนินง�นง��ย
 แลีะมีปรัะสำิทธีิภ�พม�กข้้�น
• สำ�ม�รัถึจำัดก�รัวันหมดอ�ยุได้
• อ�ห�รัเหลีือทิ�งลีดลีง

บาร์์โค้้ด 2 มิิติิกับการ์แก้ไขปัญหาทางธุุร์กิจ

            Customer

• Reduce food waste 
• Traceability and provenance 
•  Food safety 
•  More product information 
•  Customer confidence

                 Supplier

• More targeted product 
 recalls/ withdrawals
•  Reduced food waste 
•  More space on packaging 
•  More data - internal POS 
 and traceability

                Retailer

• Improved inventory 
 management 
•  Food safety traceability 
•  Simpler more efficient 
 processes 
•  Expiry date management 

•  Reduced food waste

2DBarcodes : Solving today’s business problems
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4 Ways to Help Your Business
Recover from COVID-19 

ไวรัสัโคโรัน่่าได้ส้ง่ผลกรัะทบกบัธุรุักจิและอุตุสาหกรัรัม
ทั�งหลายอุยา่งไมเ่คยเป็็น่มากอุ่น่ การัเตรัยีมพรัอุ้มเป็็น่
สิ�งสำาคัญใน่สถาน่การัณ์์เช่่น่น่้� คุณ์ควรัท้�จะป็้อุงกัน่
ธุุรักิจขอุงคุณ์จากภาวะถด้ถอุยและเตรัียมพรั้อุม 
เพ่�อุท้�จะฟ้ื้�น่ฟืู้ธุุรักิจจากผลกรัะทบขอุง COVID-19 
เคล็ด้ลับ 4 ขั�น่ตอุน่ต่อุไป็น่้�สามารัถช่่วยให้คุณ์เตรัียม
พรั้อุมธุุรักิจขอุงคุณ์ได้้ตั�งแต่วัน่น่้�    

The coronavirus is affecting all businesses 
and industries in unprecedented ways. 
Preparation is key in circumstances such 
as this one. You must recession-proof 
your business and prepare to recover your 
business from the effects of COVID-19. 
Use these 4 tips to prepare your business 
today.

4 หนทางท่�สามารถช่่วยธุุรกิิจของคุุณ
ให้ฟ้ื้�นฟูื้จากิ COVID-19
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วารสารสถาบันรหัสสากลPreparing for Recovery

4 Ways to Help Your Business
Recover from COVID-19

1. Prepare for Increased Demand
Many businesses are suffering from a lack of customers 
due to lockdowns and quarantines across the country. As a 
result, sales are declining and revenue is dropping fast. Many 
companies are choosing to decrease their production and 
supply levels in order to prevent further financial loss. While 
cutting back will help to alleviate some of the financial stress, 
be sure not to cut back too far. 

While the United States hasn’t begun to ‘flatten the curve’ just 
yet, other countries have, including China. Because these 
countries are in a sense ahead of us in sense of the progression 
of the virus, we can look to them as a guide for what will most 
likely happen here in the coming weeks or months. 

Businesses in China are showing that the economic recovery for 
businesses after the effects of the coronavirus begin to lessen 
is coming along at a rate much higher than most predictions. 
With this in mind, it is necessary to prepare now in order to 
best benefit in the future.

As we said, cutting back on production is beneficial from a cost 
standpoint, but don’t do such a high level of cutbacks that your 
company is unable to bounce back and meet the increased 
demand once we begin to flatten the curve here in the U.S. 
We can only predict how the American economy will recover 
from the coronavirus, but preparing is essential.

2. Create New Sales Channels
One thing that many businesses are learning due to the massive 
shutdowns caused by coronavirus is the ultimate need to have 
multiple sales channels. Non-essential businesses that have 
only one sales channel, such as customers coming in-store to 
a brick and mortar location are struggling. With quarantines 
and lockdowns in effect for weeks and now months in some 
places across the country, those businesses with few sales 
channels have very little if no revenue. 

This is why flexibility is important for any business. The easiest 
way to create a new sales channel is to market your business 
online or create an e-store. Your shoppers may be confined to 
their homes, but some of them are still are making purchases, 
just online. 

4 หนทางท่�สามารถช่่วยธุุรกิิจของคุุณ
ให้ฟ้ื้�นฟูื้จากิ COVID-19

1. เตร่ยมพร้อมสำาหรับอุปสงคุ์ท่�เพิ�มข้�น
หลากหลายธุุรกิจต่่างประสบปัญหาจากลูกค้้าที่่�หายไปเน่ื่�องด้้วย
สถานื่การณ์์ล็อค้ด้าวนื่์และการกักต่ัวที่ั�วที่ั�งประเที่ศ ผลลัพธุ์ที่่�เกิด้
ขึ้้�นื่ค้่อ ยอด้ขึ้ายต่กต่ำ�าและรายได้้ขึ้องบริษััที่ลด้ลงอย่างรวด้เร็ว 
หลายบรษิัทัี่เลอ่กที่่�จะลด้กำาลังการผลติ่ขึ้องสนิื่ค้า้และอปุที่านื่ขึ้อง
ต่นื่ลงเพ่�อป้องกันื่ค้วามเสย่หายที่างการเงนิื่ท่ี่�อาจจะเกดิ้ขึ้้�นื่ ในื่ขึ้ณ์ะ
ท่ี่�การตั่ด้การผลิต่สามารถลด้ค้วามต่้งเค้ร่ยด้ที่างการเงินื่ได้้ แต่่ไม่
ค้วรที่่�จะต่ัด้กำาลังการผลิต่มากจนื่เกินื่ไป

ในื่ขึ้ณ์ะที่่�ประเที่ศสหรัฐอเมริกายังค้งม่ผู้ป่วยเพิ�มขึ้้�นื่เร่�อยๆ นื่ั�นื่ ในื่
หลายๆ ประเที่ศกเ็ริ�มจะมจ่ำานื่วนื่ผูป่้วยค้งท่ี่�แลว้รวมถง้ประเที่ศจน่ื่
ซึ่้�งเราสามารถดู้ประเที่ศเหล่านื่ั�นื่เป็นื่ต่ัวอย่างขึ้องสิ�งท่ี่�อาจจะเกิด้
ขึ้้�นื่ในื่อนื่าค้ต่ เนื่่�องจากประเที่ศเหล่านื่ั�นื่นื่ำาหนื่้าไปแล้วในื่แง่ขึ้อง
การฟ้ื้�นื่ฟืู้จากไวรัส เราสามารถใช้้ต่ัวอย่างจากพวกเขึ้าเป็นื่ไกด้์
สำาหรับสิ�งที่่�อาจจะเกิด้ขึ้้�นื่ในื่อนื่าค้ต่ที่่�จะถ้งนื่่�ได้้

ธุุรกิจในื่ประเที่ศจน่ื่แสด้งให้เห็นื่ว่าการฟ้ื้�นื่ฟูื้เศรษัฐกิจหลงัจากไวรัส
โค้โรน่ื่าเริ�มลด้ค้วามรุนื่แรงลง มก่ารฟ้ื้�นื่ตั่วกลบัมาในื่อัต่ราที่่�สงูกวา่
การค้าด้การณ์์ไว้ ด้ังนื่ั�นื่ การเต่ร่ยมค้วามพร้อมเพ่�อผลประโยช้น์ื่
ที่่�อาจเกิด้ขึ้้�นื่ในื่อนื่าค้ต่จ้งเป็นื่สิ�งสำาค้ัญ

ต่ามท่ี่�ได้้กล่าวไว้ขึ้้างต่้นื่นื่่� การลด้การผลิต่สามารถช้่วยบริษััที่
ในื่แง่ขึ้องค้่าใช้้จ่ายได้้ แต่่ไม่ค้วรท่ี่�จะต่ัด้การผลิต่มากเกินื่ไปจนื่
บริษััที่ขึ้องคุ้ณ์ไม่สามารถจะกลับมาต่อบสนื่องอุปที่านื่ที่่�เพิ�มขึ้้�นื่
หลังจากที่่�เราสามารถลด้จำานื่วนื่ผู้ป่วยได้้ ในื่ต่อนื่นื่่� เราที่ำาได้้เพ่ยง
แต่่ค้าด้การณ์์การฟ้ื้�นื่ฟืู้ขึ้องเศรษัฐกิจเที่่านื่ั�นื่ แต่่การเต่ร่ยมค้วาม
พร้อมก็เป็นื่สิ�งที่่�จำาเป็นื่เช้่นื่กันื่

2. สร้างช่่องทางกิารขายใหม่
สิ�งหนื่้�งท่ี่�ธุุรกิจหลายธุุรกิจเร่ยนื่รู้จากการชั้ต่ด้าวน์ื่ค้รั�งใหญ่เน่ื่�อง
ด้้วยสถานื่การณ์์ไวรัสโค้โรน่ื่านื่่� ค้่อค้วามจำาเป็นื่ขึ้องช่้องที่างการ
ขึ้ายที่่�หลากหลาย ธุุรกิจท่ี่�ไม่จำาเป็นื่ (ไม่จำาเป็นื่ต่่อการด้ำารงช้่วิต่) 
ที่่�ม่เพ่ยงช้่องที่างการขึ้ายเด้่ยวเช้่นื่การขึ้ายหนื่้าร้านื่นื่ั�นื่ต่่างประสบ
ปัญหา ที่ั�งการกักตั่วและการล็อค้ด้าวน์ื่ล้วนื่ส่งผลกับธุุรกิจเหล่านื่่�
ที่ั�วประเที่ศ ที่ำาใหพ้วกเขึ้ามร่ายได้ล้ด้ลงหรอ่ไมม่ร่ายได้เ้ลยเปน็ื่เวลา
กว่าหลายอาที่ิต่ย์หร่อในื่บางแห่งก็หลายเด้่อนื่

นื่่�ค้อ่เหต่ผุลวา่ที่ำาไมค้วามย่ด้หยุน่ื่จง้เปน็ื่สิ�งสำาค้ญัสำาหรบัที่กุธุุรกจิ
ที่างที่่�ง่ายท่ี่�สุด้ที่่�จะสร้างช่้องที่างการขึ้ายใหม่ค้่อการสร้างช่้อง
ที่างการขึ้ายออนื่ไลน์ื่ ผู้ซึ่่�อสินื่ค้้าขึ้องคุ้ณ์อาจจะถูกจำากัด้ให้อยู่
เพย่งแต่ใ่นื่บ้านื่ แต่พ่วกเขึ้ายังสามารถซึ่่�อสนิื่ค้า้ได้อ้ยู ่เพย่งแต่ผ่่านื่
ช้่องที่างออนื่ไลนื่์เที่่านื่ั�นื่
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อตุ่สาหกรรมรา้นื่อาหารต่า่งรบัแนื่วค้ดิ้นื่่�ไปใช้เ้ช้น่ื่ Waitr DoorDash 
UberEats และ Postmates ร้านื่อาหารสามารถสร้างกำาไรแม้จะ 
ไมม่ลู่กค้า้ในื่ร้านื่ รา้นื่อาหารต่า่งๆ นื่ำาแพลต่ฟื้อรม์สั�งอาหารเหลา่นื่่�
ไปใช้ค้้วบคู้ก่บัการโที่รสั�งอาหาร ได้รฟ์ื้ที่รแูละนื่ำากลบับา้นื่เพ่�อช้ว่ย
ให้ลูกค้้ายังสามารถม่ช้่องที่างที่่�สะด้วกในื่การเล่อกซึ่่�อได้้

เม่�อคุ้ณ์สร้างช้่องที่างการขึ้ายใหม่แล้ว อย่าล่มท่ี่�จะประกาศช้่อง
ที่างดั้งกล่าวและขึ้ายสนิื่ค้า้บนื่นื่ั�นื่ ต่วัอย่างจากธุุรกิจร้านื่อาหารค้อ่  
ปา้ยท่ี่�เราเหน็ื่อยูบ่อ่ยค้รั�งหนื่า้รา้นื่ว่า “เปดิ้ใหบ้ริการ” หรอ่ “หอ่กลบั
บา้นื่และบริการส่งเท่ี่านื่ั�นื่” ต่ดิ้อยูห่น้ื่ารา้นื่อาหารท้ี่องถิ�นื่ในื่ละแวก
บ้านื่ขึ้องคุ้ณ์ ธุุรกิจเหล่านื่่�ได้้ปรับต่ัวเขึ้้ากับสถานื่การณ์์ปัจจุบันื่ 
และสร้างการรับรู้กับกลุ่มลูกค้้าขึ้องพวกเขึ้า

3. พิจารณากิลุุ่่มลุู่กิคุ้าของคุุณ
ผลกระที่บจากไวรัสโค้โรนื่่านื่ั�นื่ ส่งผลกับทีุ่กค้นื่รวมถ้งลูกค้้าขึ้อง 
คุ้ณ์ด้้วย ในื่ฐานื่ะเจ้าขึ้องธุุรกิจ คุ้ณ์ค้วรที่่�จะพิจารณ์าว่าค้วาม
ต่้องการขึ้องลูกค้้าคุ้ณ์ได้้เปล่�ยนื่แปลงจากสถานื่การณ์์นื่่�อย่างไร
และธุุรกิจขึ้องคุ้ณ์จะสามารถต่อบสนื่องค้วามต่้องการขึ้องพวก
เขึ้าได้้อย่างไร

ต่ัวอย่างเช้่นื่ Dexcomm ท่ี่�ให้บริการค้อลเซ็ึ่นื่เต่อร์ ปกติ่แล้ว 
Dexcomm จะให้บริการนื่อกเวลาในื่ช้่วงสุด้สัปด้าห์และซึ่ัพพอร์ต่
เพิ�มเต่ิมในื่เร่�องการรับสายโที่รศัพที่์สำาหรับบริษััที่ต่่างๆ ก่อนื่
หนื่้าสถานื่การณ์์ COVID-19 ลูกค้้าขึ้อง Dexcomm ต่้องการให้  
Dexcomm ไปอยู่ที่่�บริษััที่ขึ้องพวกเขึ้าเพ่�อช้่วยเหล่อและเต่ร่ยม
ค้วามพร้อมที่่�จะรับสายเม่�อพวกเขึ้าไม่สามารถต่อบได้้ ต่อนื่นื่่�  
Dexcomm ได้้เปล่�ยนื่แปลงและปรับต่ัวต่ามผลกระที่บขึ้อง 
COVID-19 เพราะบริษััที่เขึ้้าใจถ้งค้วามต้่องการขึ้องลูกค้้าท่ี่�
เปล่�ยนื่แปลงไป 

The restaurant industry has truly embraced this idea. With 
channels such as Waitr, DoorDash, UberEats, and Postmates, 
restaurants are earning a profit, even with empty dining rooms. 
Restaurants have combined these food delivery platforms 
with call-in orders, drive-thru, and takeout, making all types 
of customers able to continue making purchases.

Once you do create new sales channels, don’t forget to 
broadcast and market it. Using the restaurant example again, 
you’ve most likely seen a ton of “We’re Open” or “Take-Out 
and Delivery Only” in front of the local restaurants in your 
neighborhood. These businesses have adapted to the current 
situation and are letting their customers know.

3. Consider Your Clients
The effects of the coronavirus are affecting everyone,  
including your customers. As a business owner, you must 
consider how your customer’s needs have changed and how 
your business can provide for them. 

For example, Dexcomm is a premium answering service.  
Usually, we provide after-hours, weekends, or additional 
support in answering calls for businesses. Prior to the  
coronavirus, our clients needed us to be there as an extra 
set of hands, ready to answer calls when they couldn’t be 
there or were overwhelmed. Now, as we are all adjusting to 
the effects of COVID-19, we can understand that the needs 
of our customers have changed.
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Instead of just requiring after-hours or weekend call 
answering, our clients could need more. With social 
distancing orders and many businesses having to close, our 
clients need someone to answer their phones and provide 
their customers with accurate information throughout this 
difficult time. With this knowledge, we are able to reposition 
ourselves and our services in order to be helpful to these 
clients.

4. Continue Working on Leads
With so much uncertainty and caution due to the virus, it may 
seem reasonable to abandon and leads you were working 
on prior to the pandemic. This may be necessary for some 
industries, but not necessarily if you work in business to 
business sales.

While individuals are canceling vacations and airline 
companies are canceling flights, businesses are still 
maintaining their typical services for now. 

If you have large leads in the pipeline, continue to nurture 
them. Address the current situation, and put even more 
energy into capturing these leads. By letting them know how 
your company is handling the current situation,  you prove 
the adaptability and value of your business. 

Key Points
While we may not know how the economy will recover 
from the effects of the current epidemic, we do know how 
businesses can recover

• Prepare now for a probable increased demand
• Remain flexible as a business by creating multiple sales 

  channels
• Consider how the needs of your customers have 

  changes, and provide for them
• Continue working on leads, especially if you work in 

  B2B sales

ลูกค้้าขึ้องบริษััที่ต่้องการมากกว่าแค้่การช่้วยรับสายในื่ช่้วงนื่อก
เวลาหร่อสุด้สัปด้าห์ ด้้วยค้ำาสั�ง Social Distancing และหลายๆ
ธุุรกิจจำาเป็นื่ที่่�จะต้่องปิด้ต่ัวช้ั�วค้ราว ลูกค้้าขึ้องบริษััที่ต้่องการค้นื่
ที่่�จะช้่วยต่อบค้ำาถามและให้ขึ้้อมูลบนื่สายโที่รศัพที่์ขึ้องเขึ้าต่ลอด้
ช้่วงเวลานื่่� บริษััที่ Dexcomm จ้งจำาเป็นื่ต่้องเปล่�ยนื่ Position 
ขึ้องต่นื่และบริการขึ้องต่นื่เพ่�อที่่�จะช้่วยเหล่อลูกค้้าเหล่านื่ั�นื่

4. ให้บริกิารแกิ่ลุู่กิคุ้ากิลุุ่่มเป้าหมายต่อไป
ด้้วยค้วามไม่แนื่่นื่อนื่ที่่�ส่บเนื่่�องจาก COVID-19 การละที่ิ�งกลุ่ม
ลูกค้้าเป้าหมายที่่�คุ้ณ์เค้ยร่วมงานื่กันื่ก่อนื่วิกฤต่นื่่�อาจเป็นื่เร่�องที่่�
สมเหตุ่สมผล ที่ั�งนื่่�การละที่ิ�งลูกค้้าอาจเป็นื่เร่�องที่่�จำาเป็นื่ในื่บาง
อุต่สาหกรรม แต่่ไม่จำาเป็นื่หากคุ้ณ์อยู่ในื่อุต่สาหกรรม B2B

ในื่ขึ้ณ์ะที่่�ทุี่กค้นื่กำาลังยกเลิกที่ริปที่่องเที่่�ยวและสายการบินื่ต่่าง
ยกเลิกเที่่�ยวบินื่ ธุุรกิจอ่�นื่ๆ ยังค้งด้ำาเนื่ินื่ต่่อไปอย่างที่่�เค้ยเป็นื่

หากคุ้ณ์ยังม่กลุ่มลูกค้้าเป้าหมายอยู่ คุ้ณ์ค้วรที่่�จะรักษัาพวกเขึ้าไว้
ให้ด้่ แจ้งถ้งสถานื่การณ์์ปัจจุบันื่และพยายามดู้แลลูกค้้าเหล่านื่ั�นื่
โด้ยการแสด้งให้พวกเขึ้าเห็นื่ว่าคุ้ณ์จัด้การกับสถานื่การณ์์ปัจจุบันื่
อย่างไรและที่ำาให้เห็นื่ถ้งค้วามสามารถในื่การปรับตั่วและคุ้ณ์ค่้า
ขึ้องธุุรกิจคุ้ณ์

คุ่ย์สำาคุัญ
ในื่ขึ้ณ์ะท่ี่�เรายังไม่สามารถรู้ว่าเศรษัฐกิจจะฟ้ื้�นื่ต่ัวจากผลกระที่บ
ขึ้องโรค้ระบาด้นื่่�อย่างไร แต่่เราค้วรท่ี่�จะรู้ว่าจะที่ำาให้ธุุรกิจฟื้้�นื่ต่ัว
ได้้อย่างไร

• เต่ร่ยมพร้อมกับค้วามเป็นื่ไปได้้ขึ้องอุปสงค้์ที่่�เพิ�มขึ้้�นื่
•  ที่ำาต่ัวให้ย่ด้หยุ่นื่โด้ยการเพิ�มช้่องที่างการขึ้าย
•  พิจารณ์าถ้งค้วามต่้องการขึ้องลูกค้้าขึ้องคุ้ณ์และต่อบสนื่อง

  ค้วามต่้องการขึ้องพวกเขึ้า
• ให้บริการแก่ลูกค้้ากลุ่มเป้าหมายต่่อไป โด้ยเฉพาะหาก

  คุ้ณ์ขึ้ายสินื่ค้้าในื่ธุุรกิจ B2B
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Article by / บทความโดย  :  สภาอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อุ.ท.)

ส.อ.ท. รวมพลัังส้� COVID-19
(Recovering Together with

The Federation of Thai Industries)
ส.อ.ท. ตั้้�งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ 
COVID-19 ภาคอุตั้สาหกรรม เพื่่�อช่่วยเหลืือ
สมาช่ิกแลืะผู้้�ประกอบการท้�วประเทศ
สภาอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส .อุ .ท . )  จััดตั� ง 
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ COVID-19 ภาคอุตุสาหกรรม  
เพื่่�อุกำาหนดแนวทางและมาตรการป้อุงกันการแพื่ร่ระบาด 
ขอุงไวรัส COVID-19 ทั�งในด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจั 
ระยะสั�นและระยะยาว รวมทั�งกำาหนดมาตรการเยียวยาเพ่ื่�อุ
ช่่วยเหล่อุสมาชิ่กและผู้้้ประกอุบการที�ได้รับผู้ลกระทบจัาก 
COVID-19 ทั�วประเทศ

นายสุุพัันธุุ์� มงคลสุุธีุ์ ประธุ์านสุภาอุุตสุาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า จัากสถานการณ์การแพื่ร่ระบาดขอุง
เช่่�อุไวรัสสายพื่ันธุ์ใหม่ 2019 หร่อุ COVID-19 ที�มีแนวโน้มพื่บ 
ผู้้้ติดเช่่�อุลดลงแต่ผู้้้ประกอุบการทุกภาคส่วนยังคงได้รับผู้ลกระทบ
อุย่างหนัก ส.อุ.ท. จึังได้จััดตั�งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ 
COVID-19 ภาคอุุตสาหกรรมขึ�น เพ่ื่�อุช่่วยเหล่อุสมาช่ิกและ 
ผู้้ป้ระกอุบการที�ไดร้บัผู้ลกระทบจัากการแพื่ร่ระบาดขอุงเช่่�อุไวรัส
 COVID-19 โดยมีการกำาหนดแนวทางและมาตรการป้อุงกัน 
ด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจัระยะสั�นและระยะยาว รวมทั�ง 
กำาหนดแนวทางการเยียวยาเพ่ื่�อุเสนอุต่อุภาครัฐ โดยมี 
คณะอุนุกรรมการทั�งหมด 9 คณะ ดังนี�

1. คณะอนุกรรมการมาตั้รการภาษีีแลืะการเงิน 
ทำาหน้าที�รวบรวมมาตรการด้านภาษีและการเงินขอุงหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอุกช่น เพื่่�อุประช่าสัมพื่ันธ์ข้อุม้ลที�สำาคัญแจั้งให้
สมาช่ิกทราบ

2. คณะอนุกรรมการมาตั้รการแรงงาน 
ทำาหน้าที�รวบรวมมาตรการด้านแรงงาน อุาทิ สิทธิประโยช่น์ 
ด้านประกันสังคม รวมทั�งมาตรการเยียวยาต่างๆ จัากภาครัฐ 
เพื่่�อุประช่าสัมพื่ันธ์ข้อุม้ลที�สำาคัญแจั้งให้สมาช่ิกทราบ

3. คณะอนุกรรมการมาตั้รการโลืจิิสตั้ิกส ์
ทำาหนา้ที�รวบรวมมาตรการในดา้นโลจัสิตกิส ์การขนสง่ขา้มแดน 
จััดทำาฐานข้อุม้ลและแนวทางปฏิิบัติเพื่่�อุส่�อุสารไปยังสมาช่ิก

4. คณะอนุกรรมการป้องก้นการระบาด COVID-19 
ทำาหน้าที�รวบรวมมาตรการที� เกี�ยวข้อุงกับด้านสุขอุนามัย  
รวมทั�งจััดทำามาตรการการป้อุงกัน COVID-19 ในการทำางาน 
และรวบรวมรายช่่�อุผู้้้ผู้ลิตสินค้าที�เกี�ยวข้อุง

5. คณะอนุกรรมการสน้บสนุนสมาช่ิก 
จััดทำาโครงการช่่วยเหล่อุสังคมในนาม ส.อุ.ท. จััดทำาแผู้นการ
จัำาหน่ายสินค้าป้อุงกัน COVID-19 รวมทั�งจััดตั�งศ้นย์บริการให้
ข้อุม้ลรับฟัังปัญหาในการดำาเนินธุรกิจัขอุงสมาช่ิก
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6. คณะอนุกรรมการประช่าส้มพื่้นธ์ ์
ทำาหน้าที�รวบรวมข้อุม้ลข่าวสารที�เป็นประโยช่น์ อุาทิ มาตรการ
ต่าง ๆ ขอุง ส.อุ.ท. และภาครัฐ เผู้ยแพื่ร่ไปยังสมาชิ่ก สภา
อุุตสาหกรรมจัังหวัด กลุ่มอุุตสาหกรรม และส่�อุมวลช่น

7. คณะอนุกรรมการฟื้้�นฟืู้หลื้ง COVID-19 
ทำาหน้าที�จััดทำาแผู้นฟั้�นฟั้กิจัการขอุงสมาช่ิกที�ได้รับผู้ลกระทบ
จัาก COVID-19 พื่ร้อุมกำาหนดแนวทางเยียวยาและช่่วยเหล่อุ
สมาช่ิกในการดำาเนินธุรกิจั

8. คณะอนุกรรมการ F.T.I. Academy 
ทำาหนา้ที�กำาหนดกรอุบแนวทางและทศิทางการดำาเนนิงาน F.T.I. 
Academy ขอุงสภาอุุตสาหกรรมฯ

9. คณะอนุกรรมการ E-Commerce 
ทำาหน้าที�ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด Platform ค้าขาย  
E-Commerce รวมทั�งส่งเสริม Ecosystem ในการค้าขาย
ผู้่านทาง E-Commerce ให้กับ SMEs พื่ร้อุมจััดทำาแผู้นงาน
และดำาเนินการช่่วยเหล่อุสมาช่ิกในการจัำาหน่ายสินค้าผู้่าน 
E-Commerce

สภาอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั�นทำางานเพ่ื่�อุช่่วย
เหล่อุสมาช่ิกและผู้้้ประกอุบการให้ก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี�ไป 
ใหไ้ด ้รวมทั�งดแ้ลบคุลากรทางการแพื่ทยแ์ละสงัคมใหป้ลอุดภยั
จัากเช่่�อุไวรัส COVID-19 เพ่ื่�อุนำาพื่าภาคธุรกิจัและอุุตสาหกรรมไทย
ให้กลับมาเดินหน้าได้อุีกครั�ง

ส.อ.ท. ห่วงใย ใส่ใจิ ด้แลืบุคลืากรทางการแพื่ทย์
แลืะส้งคมท้�วประเทศ
นับตั�งแต่มีการแพื่ร่ระบาดขอุงเช่่�อุไวรัสโคโรนาสายพัื่นธุ์ใหม่ 
2019 หร่อุ COVID-19 ที�ส่งผู้ลกระทบให้ภาคธุรกิจัต้อุงหยุด
ช่ะงกั เศรษฐกจิัไดร้บัความเสยีหายเปน็วงกวา้งไปทั�วทั�งประเทศ 
จันผู้้้ประกอุบการบางรายต้อุงปิดกิจัการลงเพื่ราะดำาเนินธุรกิจั
ต่อุไปไม่ไหว 

สภาอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อุ.ท.) นำาโดย นายสุพัื่นธ์ุ 
มงคลสุธี ประธาน ส.อุ.ท. ได้จััดตั�งคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์ COVID-19 ภาคอุุตสาหกรรมขึ�น เพ่ื่�อุบริหาร
จััดการให้ธุรกิจัดำาเนินการได้อุย่างต่อุเน่�อุงภายใต้สถานการณ์
ฉุุกเฉุิน พื่ร้อุมทั�งเป็นศ้นย์รวบรวมข้อุม้ลและแนวทางปฏิิบัติให้
กับสมาช่ิก โดยที�ผู้่านมาได้นำาเสนอุประเด็นสำาคัญต่างๆ ไปยัง
ภาครฐัเพ่ื่�อุช่ว่ยเหลอุ่ผู้้ป้ระกอุบการทั�วประเทศมาอุยา่งตอุ่เน่�อุง 
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พื่รอุ้มทั�งดแ้ลใสใ่จับคุลากรทางการแพื่ทยแ์ละสงัคมทั�วประเทศ 
โดยมอุบอุุปกรณ์ป้อุงกันการแพื่ร่ระบาดขอุงเช่่�อุไวรัส อุาทิ 
หน้ากากผู้้า, ชุ่ด PPE, ผู้ลิตภัณฑ์์ฆ่่าเช่่�อุและผู้ลิตภัณฑ์์ 
ทำาความสะอุาด และ Aerosol Box เป็นต้น ขณะที�สภา
อุุตสาหกรรมทั�ง 5 ภาค ก็ได้ร่วมบริจัาคสิ�งขอุงและอุุปกรณ์
ป้อุงกัน COVID-19 เพ่ื่�อุเป็นประโยช่น์แก่สังคม รวมเป็น 
ม้ลค่าถึง 11,641,668 บาท

ส.อ.ท. เข้�าพื่บนายกฯ เสนอแผู้นฟื้้�นฟืู้ร้บ
New Norm
นายสุุพัันธุุ์� มงคลสุุธุ์ี ประธุ์านสุภาอุุตสุาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (สุ.อุ.ท.) นำาทีมคณะผู้้้บริหารสภาอุุตสาหกรรมฯ 
เข้าพื่บ พื่ลเอุกประยุทธ์ จัันทร์โอุช่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหม เพ่ื่�อุหาร่อุและย่�นหนังส่อุ “ข้อุเสนอุ 
การฟั้�นฟั้และเยียวยาผู้ลกระทบจัากภัย COVID-19”  
ณ ห้อุงสีม่วง ตึกไทยค้่ฟั้า ทำาเนียบรัฐบาล โดยมีข้อุเสนอุ 
ด้านมาตรการฟ้ั�นฟั้และมาตรการเยียวยาที�จัะช่่วยภาค
อุุตสาหกรรมให้กลับมาเดินหน้าได้อุีกครั�งหลังสถานการณ์ 
โควิด-19 เริ�มคลี�คลายลง

มาตั้รการฟื้้�นฟืู้
 1.  ปฏิิร้ปอุุตสาหกรรมการเกษตร เพื่่�อุยกระดับส้่สากล
 2. สนับสนุนสินค้า Made in Thailand เป็นวาระแห่งช่าติ
 3.  เสนอุให้จััดตั�งกอุงทุนนวัตกรรม (Innovation Fund)
 4.  การสนับสนุนประเทศไทยเป็นศ้นย์กลางการผู้ลิต
  เอุทานอุล (Ethanol Hub) เพื่่�อุอุุตสาหกรรม
 5.  การจััดประชุ่มคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอุกช่น 
  เพื่่�อุแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจั (กรอุ.)

มาตั้รการเยียวยา
 1.  ยกเว้นภาษีเงนิได้นติบิคุคลแก่ SMEs ปภีาษี 2562 – 2564
 2.  ปรับอุัตราภาษี หัก ณ ที�จั่าย ทุกประเภทเป็นอุัตราเดียว
   ค่อุ 1.5% เฉุพื่าะปี 63 ยกเว้นการหักภาษี ณ ที�จั่าย 
  ตามมาตรา 40 (4) (เช่่น ดอุกเบี�ย เงินปันผู้ล) 
  และการขายสินค้าให้ภาครัฐ
 3.  ยกเว้นค่าปรับร้อุยละ 20 ขอุงภาษีที�ขาดจัากการย่�นแบบ
  ภาษคีรึ�งปี (ภ.ง.ด. 51) ที�มปีระมาณการกำาไรสุทธิป ี2563  
     คลาดเคล่�อุนเกินร้อุยละ 25 เน่�อุงจัากผู้ลกระทบ 
  COVID-19
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 4. ลดการจั่ายเงินสมทบกอุงทุนประกันสังคมสำาหรับ
  นายจั้างเหล่อุร้อุยละ 1 จันถึงวันที� 31 ธันวาคม 2563
 5. ขยายระยะเวลาสิทธิประโยช่น์กรณีว่างงานจัาก
  เหตุสุดวิสัย ร้อุยละ 62 จันถึงวันที� 31 ธันวาคม 2563
 6.  การเปิดด่านช่ายแดนถาวรระหว่างไทยกับประเทศ
  เพื่่�อุนบา้น เพ่ื่�อุอุำานวยความสะดวกใหก้บัผู้้น้ำาเขา้-สง่อุอุก
  สินค้าข้ามแดน/ผู้่านแดน
 7. ขอุทบทวนนโยบายการบังคับใช่้มาตรฐานการระบาย
  มลพื่ิษทางอุากาศจัากรถยนต์ใหม่ เพื่่�อุลดภาระต้นทุน
  ให้กับผู้้้ประกอุบการจัาก Euro 5 และ Euro 6
 8.  สนับสนุนการซื้่�อุยานยนต์ใหม่ โดยสามารถนำามาหัก
  ลดหย่อุนภาษีบุคคลธรรมดา หร่อุหักค่าใช่้จั่ายภาษี
  นติบิคุคลได ้จัำานวน 100,000 บาท สิ�นสดุ ธนัวาคม 2563
 9.  สนับสนุนผู้้้บริโภคสามารถนำารถยนต์เก่า (อุายุรถยนต์ 
  20 ป ีขึ�นไป) มาซ่ื้�อุรถยนตใ์หมท่ี�เปน็ยานยนตไ์ฟัฟ้ัา (xEV) 
  ที�ผู้ลิตในประเทศ โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ 
  150,000 บาท/ คัน เพื่่�อุกระตุ้นยอุดขายยานยนต์ไฟัฟั้า 
  และ ลด PM 2.5 ตามนโยบายขอุงภาครัฐ
 10.  ลดค่าจัดจัำานอุงและค่าโอุนที�ดินเหล่อุ 0.01% 
  เฉุพื่าะปี 63 เพื่่�อุลดค่าใช่้จั่ายภาคธุรกิจัในการขอุเงินก้้ 
  โดยได้ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

 11.  ขอุให ้บสย. เขา้มาคำ�าประกนัสนิเช่่�อุที�ธนาคารพื่าณชิ่ย์ 
   ปลอุ่ยก้้ตามวงเงินก้ ้ธปท. 5 แสนล้านบาท ตอุ่หลงัจัาก
   หมด พื่รก.เงินก้้ฯ เพื่่�อุจั้งใจัให้ธนาคารพื่าณิช่ย์ปล่อุย 
   สินเช่่�อุให้ผู้้้ประกอุบการได้ง่ายขึ�น
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บทความโดย : ศููนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่่อุุปทานสุขภาพ คณะวิศูวกรรมศูาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิิดตััว
“นวััตกรรมระบบจััดการเวัชภััณฑ์์
ในวิัถีีใหม่ New Normal” หลัังโควิัด-19
ในปััจจุบัันมีีหลายองค์์กรทัั้�งภาค์รัฐและ
ภาค์เอกชนเป็ันตััวแทั้นในการให้ค์วามีช่วย
เหลือในเรื�องของการจัดหาของบัริจาค์ตั่าง ๆ 
รวมีถึึงนโยบัายภาค์รฐัทั้ี�มีกีารจดัสรรเวชภณัฑ์์
เหลา่นี�ไปัให้กบััโรงพยาบัาลต่ัาง ๆ  ทั้ั�วปัระเทั้ศ
แตั่ด้วยระบับัการบัริหารจัดการในปััจจุบััน
ทั้ั�งการจัดซืื้�อจากภาค์รัฐและการรับับัริจาค์
ตัวัสนิค์า้ยงัไมีร่วมีเปัน็ระบับัเดยีวกนัและแยก
การกระจายไปัยังโรงพยาบัาลหรือสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ก่อให้เกิดการไมี่รวมีศูนย์และยังไมี่มีีระบับัทั้ี�สามีารถึตัรวจสอบั
ข้อมีูลการกระจายเวชภัณฑ์์ทั้ี�เห็นระบับัทั้ั�งปัระเทั้ศได้ ส่งผลให้
เกิดการกระจายอย่างไมี่ทั้ั�วถึึง โรงพยาบัาลอาจได้รับัเวชภัณฑ์์
ทั้ี�ตัรงหรือไมี่ตัรงตัามีสถึานการณ์ของโรค์ระบัาดในพื�นทั้ี� อีกทั้ั�ง
ปัจัจยัตัา่งๆ ของโรงพยาบัาล เชน่ จำานวนบัคุ์ลากรทั้างการแพทั้ย์
ขนาดของโรงพยาบัาล จำานวนผู้ปั่วย ตั่างก็มีีผลตั่อการจัดสรร
เวชภัณฑ์์ทั้ั�งสิ�น 

ทั้างค์ณะวิศวกรรมีศาสตัร์ มีหาวิทั้ยาลัยมีหิดล ได้เล็งเห็น
ค์วามีสำาค์ัญในการจัดสรรและกระจายเวชภัณฑ์์สำาหรับั

สถึานการณ์ดังกล่าว จึงได้ร่วมีกับักระทั้รวงสาธารณสุข 
(สธ.), กระทั้รวงการอุดมีศึกษา วิทั้ยาศาสตัร์ วิจัยและนวัตักรรมี
(อว.), สำานักงานการวิจัยแห่งชาตัิ (วช.), มีหาวิทั้ยาลัยเชียงใหมี่
มีหาวิทั้ยาลัยเทั้ค์โนโลยีพระจอมีเกล้าธนบัุรี, บัริษัทั้ไปัรษณีย์
ไทั้ยดิสทั้ริบิัวชั�น จำากัด และสมีาค์มีขนส่งสินค้์าและโลจิสติักส์ไทั้ย
ในการจัดทั้ำาระบับั Platform กลางเพื�อใช้ในการจัดสรร
และกระจายเวชภณัฑ์์ โดยมีแีนวค์วามีค์ดิวา่การจดัสรรเวชภณัฑ์์
ในสถึานการณ์เช่นนี�  ค์วรพิจารณาค์วามีตั้องการจริงของ
โรงพยาบัาลทั้ั�ง ชนิด รุ่น สเปัค์ของเวชภัณฑ์์ทั้ี�มีิใช่ยา จำานวน
ผู้ปั่วย หรือสถึานการณ์ของโรงพยาบัาล รวมีถึึงค์วามีรุนแรง
ของโรค์ ซื้ึ�งค์วามีตั้องการเหล่านี�สถึานการณ์ของโรงพยาบัาลจะ
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เปั็นตััวกำาหนดว่าตั้องการเวชภัณฑ์์ชนิดไหน ปัริมีาณเทั้่าไหร่ฉะนั�นจึง
ทั้ำาให้เกิดการพัฒนา Platform ของการจัดการโลจิสตัิกส์การกระจาย
เวชภัณฑ์์สำาหรับัสถึานการณ์วิกฤตัินี�ขึ�น 

จากการวิเค์ราะห์ของทั้ีมีวิจัย พบัว่าในสถึานการณ์เช่นนี�การจัดสรร
หรือการจัดการของบัริจาค์ไมี่สามีารถึทั้ำาได้เพียงแค์่สร้าง Platform
ให้ผู้ให้พบัผู้รับั หากต้ัองค์ำานึงถึึงปัระเภทั้ของ Supply และชนิดของ
Demand ตัามีสถึานการณ์จริง ทั้างทั้ีมีวิจัยจึงพิจารณาทัั้�งระบับั
Supply Chain และ Logistics ตัั�งแต่ัการผลิตัจนถึึงการจัดส่ง เพื�อให้
เกิดการดำาเนินการค์รบัวงจร จึงได้พัฒนา Platform ซื้ึ�งปัระกอบัด้วย
6 ระบับั ได้แก่ 
1. ระบับัการปั้อนข้อมีูลของ Supply (Web Page) และระบับั

การรับัของเข้าสตั็อก
2. ระบับัฐานข้อมูีลรายการเวชภัณฑ์์มิีใช่ยา (Product Catalogue

Database) 
3. ระบับัสตั็อก (Virtual Stock) 
4. ระบับัวิเค์ราะห์จับัคู่์ระหว่างค์วามีต้ัองการและสต็ัอก 

(Matching System) 
5. ระบับัจัดการค์วามีตั้องการของฝั่ั�งโรงพยาบัาล 

(Order Management) และ 
6. ระบับัตัิดตัามีการจัดส่ง (Tracking) 

หลักการทั้ำางานของระบับัจะเริ�มีจากการรับัข้อมีูลรายการสินค์้า
(Supply) ทั้ี�ได้รับัการจัดสรรจากส่วนกลางหรือของบัริจาค์เข้า
มีาหน้าเว็บัไซื้ตั์ ตัามีรายการสินค์้าในระบับัฐานข้อมีูล (Product 
Catalogue Database) การจัดสรรมีีหลักการพิจารณาจากค์วามี
ตั้องการเร่งด่วนและปััจจัยตั่างๆ ของการระบัาด และสถึานการณ์
โรงพยาบัาลเอง ซื้ึ� งจะสร้างค์วามีมีั�นใจได้ว่าการจัดสรรจาก
งบัส่วนกลางหรือของบัริจาค์จะไปัสู่โรงพยาบัาลทั้ี�ขาดแค์ลนและ
ตัรงกับัค์วามีตั้องการตัามีสถึานการณ์จริง 

ข้อมูีลจะไหลเข้าระบับัสต็ัอก (Virtual Stock) ระบับัจะวิเค์ราะห์และ
จัดสรรสต็ัอก กับัค์วามีต้ัองการของฝัั่�งโรงพยาบัาล (Order Management) 
ค์วามีต้ัองการของโรงพยาบัาลในระบับันี� มีาจากข้อมูีลทีั้�โรงพยาบัาล
กรอกเข้าระบับักระทั้รวงสาธารณสุข จากนั�นนำามีาผ่าน Logarithm 
ในการ Match โดยพิจารณาถึึงจำานวนผู้ป่ัวย จำานวนบุัค์ลากรทั้าง
การแพทั้ย์ ปัริมีาณทีั้�มีีอยู่ และอัตัราการใช้ ระดับัค์วามีรุนแรง เป็ันต้ัน
จากนั�นเมืี�อปัระมีวลผลเสร็จสิ�น จะทั้ำาให้ได้ใบัรายการทีั้�ต้ัองจัดสรรทัั้�งหมีด 
ว่าต้ัองจัดสรรอะไร กระจายไปัทีั้�ใด จำานวนเท่ั้าไร

ข้อมูีลเหล่านี�จะถูึกส่งไปัยังระบับัติัดตัามีการจัดส่ง (Tracking) 
โดยเชื�อมีกับัระบับับัริหารจัดการของบัริษัทั้ไปัรษณีย์ไทั้ยดิสทั้ริบัิวชั�น
จำากัด โดยไปัรษณีย์จะเปั็นผู้ไปัรับัสินค์้าตัามีสถึานทั้ี�ทั้ี�ระบัุในใบังาน
และขนส่งไปัยังโรงพยาบัาล และเมีื�อเวชภัณฑ์์ได้กระจายไปัถึึง
โรงพยาบัาลเปัน็ทั้ี�เรยีบัรอ้ย ระบับัจะบันัทั้กึและสง่ขอ้มีลู Feedback ให้
กับัตั้นทั้างกระทั้รวงสาธารณสุขสามีารถึตัิดตัามีสถึานะของการขนส่ง
ผ่านระบับัได้อีกด้วย 
  
ด้วย Plat form ทั้ี�พัฒนาขึ�นนี�สามีารถึช่วยแก้ปััญหาในเรื�อง
โรงพยาบัาลได้รับัสินค้์าทั้ี�ไมี่ตัรงตัามีค์วามีต้ัองการ หรือแม้ีกระทั้ั�ง
การกระจุกตััวของสินค์้า และระบับัยังช่วยทั้ำาให้สินค์้าไมี่ตั้องขนส่ง
เข้ามีาทั้ี�ส่วนกลางเพื�อบัริหารจัดการการขนส่งและกระจายสินค์้า
อีกค์รั�ง ส่งผลให้สินค์้าสามีารถึไปัถึึงโรงพยาบัาลทั้ี�ตั้องการได้อย่าง
รวดเร็ว

นอกจากนี�ผู้บัริจาค์หรือหน่วยงานส่วนกลางและโรงพยาบัาลยัง
สามีารถึตัรวจสอบัได้ว่าในระบับัมีีสินค์้าอะไร กำาลังกระจายไปัทั้ี�ไหน
และค์งเหลืออีกเทั้่าไหร่ เพื�อให้สินค้์าสามีารถึไปัถึึงโรงพยาบัาล
ทั้ี�มีีค์วามีตั้องการตัามีค์ุณภาพและค์วามีตั้องการจริงอย่างโปัร่งใส
นอกจากนี� ขอ้มีลูจะมีกีารรวมีศนูย ์ทั้ำาการปัระมีวลผล แสดงสถึานการณ์
ของปัระเทั้ศได้ รวมีถึึงช่วยในการวางแผนการผลิตัและจัดซื้ื�อใน
อนาค์ตัได้

Platform ระบบบริหารจััดการเวชภััณฑ์์น้ี้� สามารถรองรับและ
ประยุุกต์์กับสถานี้การณ์วิกฤติ์ สถานี้การณ์โรคระบาด หรือ
สถานี้การณ์ฉุุกเฉิุนี้ต่์างๆ ได้ Platform น้ี้� ไม่เพ้ียุงแต่์ให้บริการ
ในี้สถานี้การณ์เช่นี้น้ี้�เท่่านัี้�นี้ ยัุงสามารถนี้ำามาประยุุกต์์ใช้กับ
สถานี้การณ์การซืื้�อขายุใดๆ ได้ หรือในี้อนี้าคต์หากรัฐม้นี้โยุบายุ
ร่วมซืื้�อของโรงพียุาบาล จัะเป็นี้การประหยัุดต้์นี้ทุ่นี้ การจััดเก็บ
การขนี้ส่ง การจััดการออร์เดอร์ เพืี�อให้ประเท่ศไท่ยุม้ต้์นี้ทุ่นี้ของ
ระบบสาธารณสุขทั่�งยุาและเวชภััณฑ์์ท้่�มิใช่ยุาลดลงได้ และม้
ประสิท่ธิภัาพีทั่�ง Supply Chain
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บทความโดย : จิิราภรณ์์ เฉลิิมจิิระรัตน์์

จากเหตุุการณ์์การระบาดของ COVID-19 ในคร้�งน้� จะเห็นว่่า “คน” เป็็นพาหะสำำาค้ญ
ที่้�ที่ำาให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้้�อไว่ร้สำชื้นิดใหม่่น้�อย่างหลี้กเลี้�ยงไม่่ได้ ด้ว่ยกิจกรรม่
ในการดำาเนินชื้้วิ่ตุ หรือกิจกรรม่ที่างธุุรกิจ ท้ี่�ตุ้องม่้การพบป็ะ ตุิดตุ่อสำ้�อสำาร ป็ระชุื้ม่ 
ส้ำม่ม่นา หรือการดำาเนินชื้้วิ่ตุป็ระจำาว่้นที่้�ว่ๆ ไป็ ท้ี่�ลี้ว่นแตุ่ม่้คว่าม่เสำ้�ยงตุ่อการสำ้ม่ผ้ัสำเชื้้�อ
ระหว่่างคนด้ว่ยก้นที่้�งสำิ�น

TTrraacceeaabbiilliittyy
กัับแอปพลิิเคชัันท่ี่�ช่ัวยป้องกััน
กัารระบาดของ COVID-19

ในช่่วงเริ่่�มต้้นของการิ่ริ่ะบาด ภาครัิ่ฐจึึงพยายามกำาจึัด
สาเหตุ้หลัักของการิ่แพริ่่ริ่ะบาดน้�โดยการิ่ส่งเสริ่่มให้ 
ทุุกหน่วยงานหยุดก่จึกริ่ริ่มทุุกอย่างทุ้�จึะทุำาให้คนมา 
เจึอกัน ไม่ว่าจึะเป็็นนโยบายการิ่ทุำางานจึากทุ้�บ้าน หริ่ือ 
Work From Home (WFH) การิ่เว้นริ่ะยะห่างในการิ่เข้า 
ใช่้บริ่่การิ่พื�นทุ้�สาธาริ่ณะ การิ่ใส่หน้ากากอนามัยต้ลัอด
เวลัาเพื�อลัดการิ่ฟุุ้�งกริ่ะจึายของเช่ื�อจึากบุคคลัหนึ�งไป็
ส่่บุคคลัอื�น เป็็นต้้น ในริ่ะยะต้่อมาการิ่หยุดก่จึกริ่ริ่ม 
ทุางธรุิ่ก่จึดงักลัา่วเริ่่�มสง่ผลักริ่ะทุบต้อ่เศริ่ษฐก่จึมากขึ�น 
การิ่พ่จึาริ่ณาคลัายลัอ็กเพื�อใหภ้าคธรุิ่ก่จึแลัะป็ริ่ะช่าช่น
ไดก้ลับัมาดำาเนน่ช่ว่้ต้ต้ามป็กต้อ่ก้คริ่ั�งจึงึเป็น็ส่�งทุ้�จึำาเป็น็
ต้อ้งดำาเนน่การิ่ แต้ทุ่ั�งน้�การิ่คลัายลัอ็กกต็้อ้งมาพริ่อ้มกบั
มาต้ริ่การิ่หริ่ือกต้่กาทุ้�ต้้องทุำาริ่่วมกัน เพื�อป็�องกันไม่ให้
เก่ดการิ่แพริ่่ริ่ะบาดซ้ำำ�าอ้กริ่ะลัอก

สำาหริ่ับคอลััมน์ Traceability ฉบับน้� ทุางสถาบันฯ จึึงขอนำาเสนอ
มาต้ริ่การิ่หนึ�งในการิ่ป็�องกันการิ่ริ่ะบาดทุ้�เก้�ยวข้องกับการิ่ต้่ดต้าม 
แลัะสอบย้อน ก็คือการิ่นำาเทุคโนโลัย้หริ่ือแอป็พลั่เคช่ันมาช่่วยบ่งช่้� 
แลัะต้ด่ต้ามตั้วบคุคลั บนัทึุกการิ่เข้าใช้่บริ่ก่าริ่สถานทุ้�สาธาริ่ณะ ริ่วมถึง
ห้างริ่้านต้่างๆ เพื�อใช่้ในกริ่ณ้ทุ้�ต้้องม้การิ่สอบสวนโริ่ค การิ่ต้่ดต้ามผ่้ม้
ความเส้�ยง แลัะริ่วบริ่วมข้อมล่ัความหนาแน่นของคนในพื�นทุ้�หนึ�งๆ ในช่ว่ง
เวลัาหนึ�งๆ ช่่วยป็�องกันการิ่ริ่ะบาดของ COVID-19 สำาหริ่ับป็ริ่ะเทุศไทุย 

19-20 Traceability REV 5.indd   1919-20 Traceability REV 5.indd   19 16/9/2563 BE   14:1216/9/2563 BE   14:12



Thailand Newsletter GS1 Traceabil ity

GS1 Thailand october – december 202020

ศููนย์์บริิหาริสถานการิณ์์การิแพร่ิริะบาดของโริคติิดเชื้้�อ
ไวรัิสโคโรินา 2019 (โควิด-19) หริ้อ ศูบค. ก็ม้การิ่เป็ิดต้ัว 
“แพลติฟอร์ิมไทย์ชื้นะ” ไป็เมื�อวนัทุ้� 17 พ.ค. 2563 ซ้ำึ�งป็จัึจึบุนัได้
พัฒนาริ่ะบบเป็็น “แอปพลิเคชื้ันไทย์ชื้นะ” ทุ้�ช่่วยอำานวยความ
สะดวกในการิ่ใช่้ช่้ว่ต้ป็ริ่ะจึำาวันมากขึ�น

การิ่ทุำางานของแอป็พลั่เคช่ันไทุยช่นะ จึะเริ่่�มจึากให้เจึ้าของริ่้าน
หริ่ือสถานบริ่่การิ่ลังทุะเบ้ยนเพื�อริ่ับ QR Code แลัะนำาไป็ต้่ดไว้
ทุ้�หนา้ริ่า้นของต้นเอง จึากนั�นป็ริ่ะช่าช่นทุ้�จึะเขา้ใช่ส้ถานทุ้�จึะต้อ้ง
ใช่แ้อป็พลัเ่คช่นัน้�สแกน QR Code เพื�อเช่ค็อน่เขา้ใช่บ้ริ่ก่าริ่ แลัะ
เช่็คเอาทุ์เพื�อส่�นสุดการิ่ริ่ับบริ่่การิ่หริ่ือเมื�อออกจึากสถานทุ้�นั�นๆ 
โดยป็ัจึจึุบันสามาริ่ถทุำาได้ 2 ริ่่ป็แบบ คือการิ่สแกนเพื�อเช่็คเอาทุ ์
อัต้โนมัต้่ หริ่ือสามาริ่ถเป็ิดด่ริ่ายลัะเอ้ยดแลัะทุำาการิ่เช่็คเอ้าทุ์ 
ภายหลัังได้ กริ่ณ้พบผ่้ต้่ดเช่ื�อ ริ่ะบบจึะสามาริ่ถต้ริ่วจึสอบย้อน
หลัังได้ว่า บุคคลัผ่้นั�นใช่้บริ่่การิ่ริ่้านค้าใดบ้าง หริ่ือเด่นทุางไป็ 
จึุดใดบ้าง ริ่วมถึงสามาริ่ถริ่ะบุเวลัาทุ้�เข้าใช่้บริ่่การิ่ได้ ซ้ำึ�งผ่้ทุ้�ใช่้
บริ่ก่าริ่สถานทุ้�แลัะช่ว่งเวลัาเดย้วกันกับผ่ต้้ด่เช่ื�อ จึะได้ริ่บัข้อความ 
SMS แจึ้งเต้ือนทุางมือถือว่าม้ความเส้�ยง แลัะสามาริ่ถไป็เข้าริ่ับ
การิ่ต้ริ่วจึหาเช่ื�อโดยไม่เส้ยค่าใช่้จึ่ายได้

จึากการิ่เก็บข้อม่ลัของแอป็พลั่เคช่ันไทุยช่นะเมื�อช่่วงเดือน
กริ่กฎาคม 2563 ม้กริ่ณ้ทุหาริ่อ้ย่ป็ต้์ทุ้�ต้่ดเช่ื�อ COVID-19 ใน

จึังหวัดริ่ะยอง แลัะได้ไป็ใช่้บริ่่การิ่ห้างสริ่ริ่พส่นค้า 2 สองแห่ง 
ในพื�นทุ้�ดังกลั่าว แอป็พลั่เคช่ันน้�ก็ได้ม้การิ่แจึ้งเต้ือนไป็ยัง
ป็ริ่ะช่าช่นผ่้ใช่้งานจึำานวนกว่า 2 พันคนทุ้�เข้าใช่้บริ่่การิ่ห้างทุั�ง 
2 แห่งในช่่วงเวลัาเด้ยวกับผ่้ต้่ดเช่ื�อพริ่้อมขอความริ่่วมมือ 
ผ่้ได้ริ่ับข้อความกักต้ัวเองทุ้�บ้านเป็็นเวลัา 14 วัน แลัะต้้องต้่ดต้่อ
ไป็ทุ้�สาธาริ่ณสุขจึังหวัดริ่ะยองด้วย ซ้ำึ�งถือเป็็นกริ่ณ้ต้ัวอย่างทุ้�
เทุคโนโลัย้ดังกลั่าวเข้ามาช่่วยบ่งช่้�ต้ัวบุคคลัทุ้�ม้ความเส้�ยงแลัะ
ช่่วยจึำากัดขอบเขต้ของการิ่ริ่ะบาดทุ้�จึะเก่ดขึ�นใหม่ให้ลัดลังได้

ทุั�งน้� ป็ริ่ะเทุศไทุยไม่ใช่่ป็ริ่ะเทุศเด้ยวทุ้�ใช่้เทุคโนโลัย้การิ่เก็บ
ข้อม่ลัป็ริ่ะช่าช่น ในสิงคโปริ์ก็มีแอปพลิเคชื้ัน “Trace  
Together” ด้วยการิ่ใช้่สัญญาณบลั่ทุ่ธต้ริ่วจึจัึบบุคคลัทุ้�อย่่ใกล้ั
ผ่้ต้่ดเช่ื�อในริ่ะยะ 2 เมต้ริ่ เก่น 30 นาทุ้ จึะถ่กต้่ดต้ามตั้ว โดย 
ผ่้ป็่วยต้้องย่นยอมเป็ิดเผยข้อม่ลั แลัะผ่้ใช่้สามาริ่ถแจึ้งให้ยกเลั่ก
การิ่เก็บข้อม่ลัได้ ส่วนปริะเทศูออสเติริเลีย์ก็มีแอปพลิเคชื้ัน 
“COVIDSafe”  ขณะทุ้�ฝั่ั� ง ยุโริ่ป็ก็ม้การิ่พัฒนาซ้ำอฟุ้ต์้แวริ่ ์
ขึ�นมา 2 ริ่ะบบ โดยริ่ะบบแริ่กสนับสนุนโดยปริะเทศูเย์อริมนี  
ในชื้้�อ PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving  
Proximity Tracing) แลัะอ้กริ่ะบบม้ปริะเทศูสวิติเซอริ์แลนด์
เป็นผูู้�นำาในชื้้�อ DP3T (Decentralized Privacy-Preserving  
Proximity Tracing) ซ้ำึ�งทุั�งสองริ่ะบบทุำางานคล้ัายกัน คือจึะ 
เต้ือนเมื�อเข้าใกลั้ผ่้ต้่ดเช่ื�อ

จะเห็นว่าเทคโนโลยี์ที�ช่ื้วย์ติิดติามและติริวจสอบย์�อน
กลับ (Traceability) เริิ�มเข�ามามีบทบาทมากข้�นในหลาย์ๆ 
เหตุิการิณ์์ ที�ผู่้านมาเริามีการินำาเสนอบทความในเชิื้งของการิ
ติิดติามและติริวจสอบย์�อนกลับสินค�าหร้ิอหน่วย์การิขนส่ง 
เพ้�อเพิ�มความโปร่ิงใสในซัพพลาย์เชื้นและช่ื้วย์สนับสนุน
ให�การิเรีิย์กค้นสินค�าที�มีปัญหาทำาได�สะดวกริวดเร็ิวมากข้�น 
เป็นการิเพิ�มความปลอดภััย์ให�แก่ผูู้�บริิโภัค แต่ิในครัิ�งนี�
เป็นการิติิดติามและติริวจสอบย์�อนกลับที�ตัิวบุคคล เพ้�อ
ป้องกันและช่ื้วย์จำากัดขอบเขติของการิริะบาดของ COVID-19 
ซ้�งหากสังเกติก็จะพบว่ายั์งเป็นเร้ิ�องที�เกี�ย์วข�องกับความ
ปลอดภััย์ของปริะชื้าชื้นเช่ื้นเดีย์วกัน แต่ิจะใกล�ตัิวเริามาก
ข้�นเร้ิ�อย์ๆ

รู้้�หรู้ือไม่่
โรค COVID-19 เกิิดจากิเช้ื้�อไวรัสโคโรนาสายพัันธุ์์�ท่�ไม่เคยพับในมน์ษย�มาก่ิอน ม่รายงานกิารพับไวรัสน่�เป็็นครั�งแรกิ 
ท่�เมอ้งอ่ฮ่ั่ั�น (Wuhan) เมอ้งหลวงของมณฑลหเ่ป็ย่ ตอนกิลางของป็ระเทศจน่ ในเดอ้นธุ์นัวาคม พั.ศ. 2562 ซึ่่�งเป็น็ท่�เกิิด
กิารระบาดใหญ่่ โดยม่รายงานบ่งชื้่�กิารเร่�มระบาดจากิตลาดอาหารทะเลและสัตว�หายากิ และต่อมาพับว่าม่ผู้่�ป็่วยด�วย 
ไวรัสน่�ในป็ระเทศอ้�นทั�วโลกิ โรค COVID-19 เป็็นไข�หวัดใหญ่่ชื้นิดหน่�งท่�แพัร่ระบาดผู้่านทางจม่กิ ป็ากิและตา โดยเชื้้�อ 
จะแพัร่ผู้่านทางอากิาศ ท่�พับบ่อยท่�ส์ดค้อ ผู่้�ติดเชื้้�อจะไอหรือจาม พัูด ร�องเพัลง หรือตะโกินเชื้่ยร� ทำาให�เกิิดฝอยละออง
ท่�ม่เชื้้�อแฝงอย่่แพัร่กิระจายออกิไป็ ทำาให�ผู้่�ท่�อย่่ใกิล� ไม่เกิิน 2 เมตร ส่ดหายใจเอาเชื้้�อเข�าไป็ในทางเดินหายใจของตนเอง 
และเกิิดกิารติดเชื้้�อท่�ป็ากิ จม่กิ ลำาคอ และป็อดได� โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง กิารเข�าไป็อย่่ในท่�ป็ิด ท่�แออัดไป็ด�วยผู้่�คน เชื้่น  
ห�องป็ระชื้์ม สนามมวย ผู้ับ ห�องอาหาร ห�องคาราโอเกิะ เชื้้�ออาจจะฟุ้้�งกิระจายอย่่ในอากิาศ ม่ความเส่�ยงเป็็นอย่างมากิ 
ท่�จะติดเชื้้�อได� (ข�อม่ลโดย คณะอน์กิรรมกิารป็�องกิันกิารระบาด COVID-19 สภาอ์ตสาหกิรรมแห่งป็ระเทศไทย)
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ประกาศผลผ้�ชนะการประกวด GS1 THAILAND MASCOT CONTEST 2020
ตามที่่� สถาบัันฯ ได้้ด้ำาเนินการจััด้การประกวด้มาสคอตเพื่่�อใช้้เป็นส่�อประช้าสัมพื่ันธ์์สถาบัันฯ และระบับัมาตรฐานสากล
GS1 ช้ิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บัาที่ เม่�อช่้วงวันท่ี่� 25 ม่นาคม – 8 พื่ฤษภาคม 2563 พื่ร้อมเปิด้ให้้โห้วต
ผลงานผ่านที่างเฟซบั๊�กเพื่จั GS1 Thailand ระห้ว่างวันที่่� 12 - 26 พื่ฤษภาคม 2563 และได้้ประกาศผลการประกวด้
เม่�อวันท่ี่� 28 พื่ฤษภาคม 2563 ท่ี่�ผ่านมา จัึงขอนำาผลงานของผู้ท่ี่�ได้้รางวัลที่ั�ง 4 ที่่าน มาเผยแพื่ร่ให้้ที่๊กที่่านได้้ร่วม
ช้่�นช้ม และขอแสด้งความยินด้่กับัผู้ที่่�ได้้รับัรางวัลที่๊กที่่านอ่กครั�ง มา ณ ที่่�น่�ด้้วย :)

รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 30,000 บาท

ผลงาน บาร์โค้�ด
โดย คุุณนพดล อนันต์์ถาวร

เลืือกใช้้เครืื่�องสแกนบาร์ื่โค้ดแต่่ทำำาการื่ดัดแปลืงให้้เป็นห้่่นยนต์่
เพื่ื�อสื�อถึึงความทำันสมัยแลืะเป็นย่คดิจิิทำัลื โดยมีลืวดลืายบน
ต่ัวทำี�เป็นบารื่์โค้ดแลืะความเป็นไอทำี เพืื่�อสื�อถึึง GS1 Thailand 
เป็นผู้้้ออกแบบเลืขห้มายบาร์ื่โค้ด ด้วยรื่ะบบทำี�ทำันสมัย ถึ้กต้่อง
แลืะแม่นยำา เพื่ื�อให้้กลื่่มเป้าห้มายแลืะคนทำั�วไปเห้็นแลืะรื่ับร้้ื่
ได้ง่ายในทำันทำีทำี�เห้็นต่ัวมาสคอต่ เนื�องด้วยสัญลืักษณ์์บารื่์โค้ด
ทำี�อย้่บรื่ิเวณ์ส่วนห้ัวทำี�มีขนาดให้ญ่ช้่วยสื�อสารื่ให้้เข้าใจิได้ง่าย
ทำันทำีทำี�พื่บเห็้นมาสคอต่ ทำำาให้้ช่้วยปรื่ะช้าสัมพื่ันธ์์ให้้กับ GS1 
Thailand ได้เป็นอย่างดี ใบห้น้ายิ�มแย้มแจิ่มใสเป็นมิต่รื่ น่ารื่ัก
เมื�อพื่บเห้น็ มีเอกลืกัษณ์์บารื่โ์คด้ทำี�เดน่ช้ดั จิดจิำางา่ย สำาห้รื่บักลื่ม่
เป้าห้มายแลืะปรื่ะช้าช้นทำั�วไปทำ่กเพื่ศทำ่กวัย
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รางวัล Popular Vote เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

ยอดไลค์้ 1.4K Likes                                                                               ยอดไลค์้ 953 Likes                                                                               

รางวัลรองชนะเลิศ 
เงินรางวัล 10,000 บาท

ผลงาน Barco-Bot  
โดย คุุณภาณุวัฒน์ เสง่ี่�ยม

ผลงาน น�องทเว็นต้ี้�   
โดย คุุณโมนา อาห์์เห์ม็ด

ผลงาน จ้ีบาตี้อน (ver.inverse ส้ี)  
โดย คุุณปรมัต์ถ์ ธนสิทธิ�สมบููรณ์

ThailandThailand
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Zebra Technologies ได้้เปิดิ้ตัวัโซลูชูั่ั�นตัวัใหม่ท่่ี่�ชั่่�อวา่ MotionWorks 
Proximity ซ่�งใชั่้ระบบบลููทีู่ธพลูังงานตัำ�า (BLE) การเช่ั่�อม่ตั่อ Wi-Fi 
แลูะแพลูตัฟอร์ม่ซอฟตั์แวร์ Savanna บนคลูาวด์้เพ่�อเปิิด้ใชั่้งาน
การตัรวจจับความ่ใกลู้ชั่ิด้ การแจ้งเตั่อนแลูะการตัิด้ตัาม่ผูู้้สััม่ผู้ัสัโรค
สัำาหรับไซต์ังาน สัำาหรับบริษััที่ที่่�ปิรับใช้ั่โซลููชัั่�น อาที่ิ อุตัสัาหกรรม่
การผู้ลูิตั คลูังสัินค้า การขนสั่งแลูะการดู้แลูสัุขภาพ แสัด้งให้เห็น
ว่าอุปิกรณ์์ Zebra ที่่�ม่่อยูู่่สัาม่ารถสัร้างความ่ม่ั�นใจได้้ถ่ง Social 
Distancing แลูะการตัิด้ตัาม่ผูู้้สััม่ผู้ัสัโรค  สัำาหรับผูู้้ที่่�ไม่่ม่่สัินค้าจาก
ที่าง Zebra สัาม่ารถใชั่้ม่่อถ่อของบริษััที่ หร่ออุปิกรณ์์คอม่พิวเตัอร์
เคลู่�อนที่่�เพ่�อปิฏิิบัตัิงานเหลู่านั�นให้สัำาเร็จได้้

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

Zebra’s BLE Proximity Solution Offers
Distancing for Enterprises

โซลููช่ั่�น BLE Proximity ของ Zebra ช่ั่วยลูดความย่่งยาก
สำำาหร่ับองค์กรั

The company’s MotionWorks Proximity solution 
leverages the BLE and Wi-Fi functionality in 
Zebra Mobile  computers, as well as cloud-based 
software, to alert workers when they are too 
close to each other, and to capture events and 
conduct contact tracing, without any infrastructure 
deployment.

โซลููชั่่�น MotionWorks Proximity ของบริิษ่ัทน่�น
ใชั่้ปริะโยชั่น์จากฟัังก์ชั่่นของ BLE แลูะริะบบ Wi-Fi 
คอมพิิวเตอริ์ใน Zebra Mobile เชั่่นเดีียวก่บซอฟัต์แวริ์
บนคลูาวดี์ เพิ่�อแจ้งเตือนพิน่กงานเมื�อพิวกเขาอยู่ใกลู้
ก่นมากเกินไป พิริ้อมจ่บภาพิเหตุการิณ์์แลูะติดีตาม
การิติดีต่อสื่ื�อสื่าริ โดียไม่มีการิปริ่บใชั่้โคริงสื่ริ้าง
พิ่�นฐานใดีๆ ใหม่

Zebra Technologies has released its new MotionWorks Proximity 

solution, which employs Bluetooth Low Energy (BLE), a Wi-Fi 

connection and its cloud-based Savanna software platform to 

enable proximity sensing, alerting and contact tracing for 

work sites. For companies that deploy the solution, including 

manufacturing, warehousing, transportation and healthcare 

businesses, that means their existing Zebra devices could help 

to ensure social distancing and contract tracing. Those without 

Zebra products could acquire one of the company’s mobile bridge 

or mobile computing products to accomplish those tasks.
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Zebra ได้้ให้บริการโซลููชัั่�นการจัด้การสัถานที่่�ม่านานหลูายู่ปีิ 
รวม่ถ่งเที่คโนโลูยู่่ MotionWorks ที่่�ใชั่้ปิระโยู่ชั่น์จากเซ็นเซอร์แลูะ
แองเคอร ์ultra-wideband (UWB) เพ่�อจดั้การตัำาแหนง่ของผูู้เ้ลูน่แลูะ
ลูกูบอลูในสันาม่ NFL (สัาม่ารถค้นหาเพิ�ม่เติัม่โด้ยู่การเสิัรช์ั่ Kinduct,  
Zebra Technologies Team Up for Football Performance Tool) 
Jeff Schmitz หััวหัน้้าฝ่่ายการตลาดของบริษััท กลู่าวว่า บริษััที่
ขายู่สัินค้าที่่�ใชั่้งานระบบ RFID ที่่�หลูากหลูายู่แลูะโซลููชั่ั�นที่่�เก่�ยู่วข้อง
ด้้วยู่เชั่่นกัน ซ่�งความ่ที่้าที่ายู่ลู่าสัุด้ที่่�บริษััที่ตั่างๆ ตั้องเริ�ม่อ่กครั�ง
หลัูงจากการกักตััวเน่�องจากโควิด้-19 Zebra เริ�ม่พิจารณ์าว่าเที่คโนโลูยู่่
ท่ี่�ม่่อยูู่่นั�นสัาม่ารถนำาม่าใช้ั่ในสัภาพแวด้ลู้อม่การที่ำางานได้้อยู่่างไร 
เขากลู่าวว่า “เมื่่�อเราเห็็นว่่ารัฐบาลได้้ประกาศพร้อมื่ข้้อกำาห็นด้
สำำาห็รับการตรว่จจับคว่ามื่ใกล้ชิิด้ รว่มื่ถึึงการทำำาคว่ามื่สำะอาด้และ
ฆ่า่เชิ่�ออปุกรณ์์ทำ่�ใชิร้ว่่มื่กันได้ ้มื่นัสำมื่เห็ตสุำมื่ผลสำำาห็รับบรษิัทัำข้องเรา
ทำ่�จะก้าว่เข้้าสำ่่สำถึานการณ์์น่�เพราะเรามื่่คว่ามื่เชิ่�ยว่ชิาญ”

บริษััที่ได้้เปิิด้ตััวเวอร์ชั่ั�นแรกเม่่�อเด้่อนที่่�แลู้วซ่�งเปิ็นโปิรแกรม่สัำาหรับ
ใชั่้ภายู่ในองค์กรที่่�เร่ยู่กว่า Zebra4Zebra เพ่�อเปิ็นปิระโยู่ชั่น์ตั่อการ
ที่ำางานในบริเวณ์สัำานักงาน เที่คโนโลูยู่่ด้ังกลู่าวได้้รับการว่าจ้างจาก
ศูนูยู่ก์ระจายู่สิันคา้ของ Heerenveen ปิระเที่ศูเนเธอร์แลูนด้เ์พ่�อช่ั่วยู่
ให้พนักงานรักษัาการเว้นระยู่ะ Social Distancing ในการรับสัินค้า
จัด้เก็บสัินค้าแลูะจัด้สั่งสัินค้า ที่างบริษััที่กลู่าวว่า โซลููชั่ั�นด้ังกลู่าวม่่
วางจำาหน่ายู่แลู้วซ่�งขณ์ะน่�ลููกค้าของ Zebra ในปิัจจุบันแลูะลููกค้า
ใหม่่สัาม่ารถใชั่้งานได้้ในเชั่ิงพาณ์ิชั่ยู่์ โด้ยู่ม่่ปิัจจัยู่สัำาคัญสั่�ปิระการ

ปััจจัยแรก ค่อการแจ้งเตั่อนบริเวณ์ใกลู้เค่ยู่งโด้ยู่แจ้งเตั่อนด้้วยู่
เสั่ยู่งหร่อภาพจากอุปิกรณ์์ BLE เชั่่น คอม่พิวเตัอร์พกพาเพ่�อเตั่อน
เจ้าหน้าที่่�หากพวกเขาอยูู่่ใกลู้เกินไปิ (ไม่่เกิน 6 ฟุตั หร่อ 1.8 เม่ตัร
ระหว่างกัน) คุณ์ Schmitz กลู่าวว่า “เม่่�อเวลูาผู้่านไปิ คุณ์จะได้้รับ
การแจ้งเต่ัอนครั�งต่ัอไปิ หากเจ้าหน้าท่ี่�นั�นยัู่งอยูู่่ใกลู้กัน”

ปััจจัยท่�สอง เปิ็นเหตัุการณ์์ใกลู้เค่ยู่งท่ี่�จะเกิด้ข่�นหากตัรวจพบ
เจ้าหน้าที่่�อยูู่่ใกลู้ผูู้้อ่�นเปิ็นเวลูาห้านาที่่ นั�นจะที่ำาให้เกิด้เหตัุการณ์์
ใกลู้เค่ยู่งซ่�งจะสั่งรายู่งานถ่งฝ่่ายู่บริหารแลูะจัด้เก็บไว้ในคลูาวด้์

ปััจจัยท่�สาม ค่อการติัด้ตัาม่ผูู้้สััม่ผัู้สัโรค จากรายู่งานหากได้้ผู้ลู
ที่ด้สัอบเปิ็นผู้ลูเชั่ิงบวกสัำาหรับโควิด้-19 ผูู้้บริหารสัาม่ารถใชั่้
ซอฟต์ัแวร์เพ่�อตัรวจสัอบว่า ใครเป็ินผูู้้ลูงที่ะเบ่ยู่นกิจกรรม่แลูะ
ใกลู้ชั่ิด้กับบุคคลูนั�นในชั่่วงสัองสััปิด้าห์ที่่�ผู้่านม่า 

ปััจจัยท่�ส่� เก่�ยู่วข้องกับการดู้แลูรักษัาอุปิกรณ์์ Zebra ที่ั�งหม่ด้ให้
สัะอาด้โด้ยู่เฉพาะอุปิกรณ์์ท่ี่�พนักงานใชั่้ร่วม่กัน เม่่�อคนงานที่ำางาน
ครบกะ อุปิกรณ์์จะถูกฆ่่าเชั่่�อเปิ็นพิเศูษัตัาม่ขั�นตัอนการที่ำาความ่
สัะอาด้แลูะสัแกนบาร์โค้ด้เพ่�อยู่น่ยัู่นว่าได้รั้บการที่ำาความ่สัะอาด้แลู้ว 
เม่่�อพนักงานคนใหม่่หยู่ิบข่�นม่าสัำาหรับกะถัด้ไปิ อุปิกรณ์์จะถูก
ที่ำาความ่สัะอาด้อก่ครั�งแลูะจากนั�นพวกเขาจะได้ร้บัอนญุาตัใหส้ัแกน
ปิ้ายู่ของพวกเขาเพ่�อเชั่่�อม่ตั่อม่ันกับอุปิกรณ์์นั�น ด้ังนั�นซอฟต์ัแวร์
จ่งได้้รับการอัพเด้ตัเพ่�อกำาหนด้ให้กับผูู้้ใชั่้โด้ยู่เฉพาะ ซ่�งข้อมู่ลูนั�น
สัาม่ารถจัด้เก็บโด้ยู่ไม่่ต้ัองระบุชั่่�อสัำาหรับพนักงานทุี่กคนยู่กเว้นผูู้้
จัด้การที่่�ได้้รับอนุญาตั

Zebra has provided location-management solutions for years, 

including its MotionWorks technology leveraging ultra-wideband 

(UWB) sensors and anchors, to manage the locations of players

and balls on NFL fields (see Kinduct, Zebra Technologies 

Team Up for Football Performance Tool). It sells a variety of 

RFID-enabled products and related solutions as well. With 

the recent challenges faced by companies reopening after 

COVID-19 quarantines, Zebra began considering how its existing 

technology could be used in work environments, according 

Jeff Schmitz, the firm’s chief marketing officer. “When we saw 

governments come out with requirements for proximity sensing, 

as well as cleaning and sanitizing shareable devices,” he says, 

“it made sense for our company to jump into this space because 

we have that expertise.”

The company launched its own preliminary version last month, 

as part of its internal program known as Zebra4Zebra, to benefit 

its company workspaces. The technology was employed at the 

company’s Heerenveen, Netherlands-based distribution center 

to help enable social distancing by workers as they went about 

receiving, storing and shipping products. The solution deployed 

there, which is now commercially available to Zebra’s existing 

and new customers, has four key elements, the company reports.

One element is proximity alerts that prompt audible or visual 

alerts from the BLE device, such as a mobile computer, to warn 

individuals if they are too close (within 6 feet [1.8 meters] of each 

other). “As the minutes go by,” Schmitz explains, “you will get 

subsequent alerts” if the individuals remain within close proximity 

to each other. 

The second, proximity events, would take place if a worker were 

detected within range of another individual for five minutes. 

That would prompt a proximity event that would be reported to 

management and stored in the cloud.

The third element is contact tracing. If an individual reports that 

he or she has tested positive for COVID-19, management can 

use the software to view who has registered a proximity event 

with that individual in the past two weeks. 

The fourth involves keeping all Zebra devices sanitized, especially 

those shared by employees. As a worker ends a shift, the device is 

disinfected based on specific cleaning procedures and a barcode is 

scanned to confirm it has been cleaned. When a new employee then 

picks it up for another shift, the device is cleaned again and only 

then would he or she be permitted to scan his or her badge, 

linking it to that device. The software is thus updated to assign it 

to the specific user. That data can be stored anonymously for all 

personnel except an authorized manager.
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ม่ส่ันิคา้ Zebra จำานวนม่ากที่่�สัาม่ารถใชั่ส้ัำาหรบัโซลูชูั่ั�นน่�ได้ ้เจา้หนา้ที่่�
สัาม่ารถนำาอุปิกรณ์์น่�ตัิด้ตััวได้้ตัลูอด้ที่ั�งวันหร่อเฉพาะวันที่ำางานโด้ยู่
ไม่่ตั้องใช้ั่แท็ี่กอ่�น ๆ อุปิกรณ์์จะส่ังแลูะรับสััญญาณ์ BLE เพ่�อระบุ
อุปิกรณ์์อ่�น ๆ ที่่�อยูู่่ในบริเวณ์ใกลู้เค่ยู่งรวม่ถ่งความ่ใกลู้ชั่ิด้ของ
สััญญาณ์โด้ยู่พิจารณ์าจากความ่แรงของสััญญาณ์ จากนั�นสั่งตั่อ
สัถานการณ์์ใกลู้ชั่ิด้ระยู่ะเวลูาห้านาที่่ไปิยัู่งเซิร์ฟเวอร์ผู้่าน Wi-Fi 
หากไม่่ม่่เคร่อข่ายู่ Wi-Fi อุปิกรณ์์จะจัด้เก็บข้อมู่ลูนั�นจนกว่าจะอยูู่่ใน
ชั่่วงของโหนด้ Wi-Fi

Zebra เลู่อกที่่�จะสัร้างโซลููชั่ั�นความ่ใกลู้ชั่ิด้รอบ ๆ เที่คโนโลูยู่่ BLE 
ม่ากกว่า UWB หร่อ RFID คุณ์ Schmitz กลู่าวว่า “มื่ันเป็นสำิ�งท่ำ�
เราร่้สำึกว่่าน่�ค่อเทำคโนโลย่ท่ำ�ด้่ท่ำ�สำุด้สำำาห็รับการแก้ปัญห็าด้ังกล่าว่
เพราะมื่ันไมื่่ต้องการโครงสำร้างพ่�นฐานใด้ ๆ ซึ่ึ�งต้นทำุนตำ�าและรว่ด้เร็ว่
ในการปรับใช้ิ” บริษััที่ที่่�เพิ�งเปิิด้โรงงานใหม่่ไม่่จำาเป็ินต้ัองกังวลู
เก่�ยู่วกับการตัิด้ตัั�งเกตัเวยู่์หร่อเคร่�องอ่านก่อนท่ี่�คนงานจะกลูับไปิ
ที่่�ไซตัไ์ด้ ้นอกจากน่�เขายู่งักลูา่วอก่วา่ระด้บัความ่แม่น่ยู่ำาของตัำาแหนง่
ด้้วยู่การส่ังสััญญาณ์ BLE นั�นสัูง “เราเช่ั่�อว่าเราได้้ที่ำาการปิรับแตั่ง
เปิน็อยู่่างด้เ่พ่�อลูด้การแจ้งเตัอ่นที่่�ผิู้ด้พลูาด้” การกำาหนด้ระยู่ะเวลูาที่่�
ใกลู้เค่ยู่งกันจะชั่่วยู่ลูด้จำานวนการแจ้งเตั่อนด้้วยู่

ที่่�ศููนยู่์อำานวยู่ความ่สัะด้วกของ Zebra พนักงานแตั่ลูะคนจะถ่อ
คอม่พิวเตัอร์พกพาของ Zebra เพ่�อตัรวจจับการปิรากฏิตััวของผูู้้อ่�น
เจ้าหน้าที่่�จะได้้รับการแจ้งเตั่อนด้้วยู่การตัรวจจับอุปิกรณ์์ BLE อ่�นๆ 
ที่่�อยูู่่ใกลู้กนัแลูะพวกเขาสัาม่ารถม่องไปิรอบ ๆ  แลูะเดิ้นออกห่างจาก
ผูู้้อ่�น เฉพาะในกรณ์่ที่่�ตัรวจพบระยู่ะใกลู้ชั่ิด้เกินห้านาที่่ อุปิกรณ์์จะ
สั่งตั่อข้อมู่ลูไปิยัู่งซอฟต์ัแวร์ผู้่าน Wi-Fi  Schmitz กลู่าวว่า “เราได้้
ผลลัพธ์์ทำ่�ด้่ในการทำด้สำอบ” ฝ่่ายู่บริหารสัาม่ารถใชั่้ข้อมู่ลูเหตัุการณ์์
ที่่�เก็บรวบรวม่เพ่�อสัร้างความ่เข้าใจให้กับพนักงานโด้ยู่การฝ่ึกอบรม่
ใหม่่หร่อการปิรับเปิลู่�ยู่นพ่�นที่่�ที่ำางาน

ในสั่วนของการติัด้ตัาม่ผูู้้สััม่ผู้ัสัโรค สัำานักงานฝ่่ายู่
ที่รัพยู่ากรบุคคลูของบริษััที่สัาม่ารถเข้าถ่งกิจกรรม่
ที่่�เก่�ยู่วขอ้งกบับคุคลูที่่�ตัดิ้เชั่่�อหรอ่สัมั่ผู้สััโด้ยู่ข่�นอยูู่ก่บั
อุปิกรณ์์ที่่�เขาหร่อเธอใชั่้ในชั่่วงสัองสััปิด้าห์ที่่�ผู้่านม่า 
บุคคลูใด้ ๆ ที่่�พบว่าม่่สั่วนร่วม่ในเหตัุการณ์์ที่่�ใกลู้ชั่ิด้
โรคสัาม่ารถตัดิ้ตัอ่ได้พ้รอ้ม่กบัคนอ่�น ๆ  ท่ี่�พวกเขาใกลู้

ชั่ดิ้ด้ว้ยู่ (อยู่า่งไรกต็ัาม่เที่คโนโลูยู่่ไม่ไ่ด้ร้ะบุตัำาแหนง่ที่างกายู่ภาพของ
พนักงาน) ข้อมู่ลูสัาม่ารถปิกปิิด้ช่ั่�อได้้เพ่�อให้ระบบไม่่ต้ัองระบุตััวตัน
ของพนักงานเม่่�อม่่การรายู่งานเหตัุการณ์์ หากตั้องการการตัิด้ตัาม่
ผูู้้สััม่ผู้ัสัโรค สัม่าชั่ิกที่่�ได้้รับอนุญาตัของฝ่่ายู่บริหารหร่อที่่ม่ HR 
สัาม่ารถตัิด้ตัาม่ปิระวัตัิการเปิิด้เผู้ยู่ของแตั่ลูะบุคคลูได้้

ข้อมู่ลูเหตัุการณ์์ความ่ใกลู้ชั่ิด้สัาม่ารถจัด้เก็บได้้เปิ็นเวลูา 60 วัน
ในซอฟตั์แวร์ MotionWorks แตั่สัาม่ารถจัด้เก็บไปิยัู่งฐานข้อมู่ลู
ของผูู้้ใชั่้ได้้เพ่�อการจัด้เก็บที่่�ยู่าวนานข่�น ระบบยู่ังจัด้ที่ำารายู่งานท่ี่�
เก่�ยู่วข้องกับเหตัุการณ์์ความ่ใกลู้ชั่ิด้ที่ั�งหม่ด้ในชั่่วงสัองสััปิด้าห์ด้้วยู่
คณุ์ Schmitz กลูา่ววา่ “เราสำรา้งโซึ่ลช่ิั�นสำำาห็รบัองคก์รและสำิ�งทำ่�ด้งึด้ด่้
ทำ่�สำุด้ข้องเราอาจอย่่ในพ่�นทำ่�ทำ่�ทำุกคนมื่่อุปกรณ์์ข้องเราอย่่แล้ว่” ผูู้้ใชั่้
สัาม่ารถซ่�อโซลููชั่ั�นที่่�เปิ็นระบบ SaaS แลูะผูู้้ที่่�ไม่่ได้้ใชั่้อุปิกรณ์์ Zebra 
สัาม่ารถเลู่อกอุปิกรณ์์ที่่�เหม่าะสัม่กับความ่ตั้องการม่ากที่่�สัุด้ได้้

There are multiple Zebra products that could be used for this 

solution. The device could be carried by an individual throughout 

her or his workday, with no other tags required. The device sends 

and receives BLE transmissions to identify any other devices 

within its proximity, as well as how close they are, based on their 

signal strength. It then forwards any five-minute proximity events 

to the server via Wi-Fi. If no Wi-Fi network is available, the device 

will store that data until it comes within range of a Wi-Fi node.

Zebra opted to build the proximity solution around BLE technology 

rather than UWB or RFID, Schmitz says. “It was what we felt 

was the best technology for the solution,” he states, “because 

it doesn’t require any infrastructure,” making it low in cost and 

fast to deploy. Companies reopening their facilities need not worry 

about installing gateways or readers before workers can return to 

the site. Additionally, he notes, the level of location precision with 

the BLE transmissions is high. “We believe we have this tuned very 

well to minimize any false alerts.” Timing how long the proximity 

breech takes place also helps to minimize the number of alerts.

At the Zebra facility, each employee carries a Zebra mobile com-

puter that detects the presence of others. Workers receive alerts 

with each detection of another BLE device in their proximity, and 

they can then look around and step away from others. Only if the 

five-minute close proximity is detected does the device forward 

data to the software via Wi-Fi. “We’ve had good results in the 

testing,” Schmitz says. Management can use the collected event 

data to understand when employees may need retraining, or if 

their workspaces need to be adjusted.

With regard to contact tracing, the company’s HR office can 

access any proximity events related to an infected or exposed 

individual, based on the devices he or she was carrying for the 

past two weeks. Any individuals found to have participated in a 

proximity event can then be contacted, along with any others with 

whom they have interacted. (The technology does not identify 

a worker’s physical location, however.) The data can also be 

anonymized so that the system will not indicate employees’ 

identities as their events are reported. If contact tracing is 

required, though, an authorized member of the management or 

HR team could trace the individual’s exposure history.

The proximity-event data can be stored for 60 days in the Motion-

Works software, but it can be exported to a user’s own database 

for longer storage. The system also provides reports related to all 

proximity events throughout a two-week span. “We build solutions 

for enterprises,” Schmitz says, “and our biggest appeal may be 

in areas where people already have our devices.” Users can 

purchase the solution on an SaaS basis, and those not using Zebra 

devices can select the device that would best suit their needs.

RFID CORNER
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The company has customers lined up to pilot the solution, 

Schmitz says, though these companies have asked not to be 

named. Since the technology was deployed internally, he reports, 

“People feel good about the solution. It gives them confidence 

and it gives management some comfort.”

According to Schmitz, safety is the technology’s paramount 

benefit. Because it requires no infrastructure and still offers 

contact tracing functionality, he says, it will be an affordable and 

effective solution. While Zebra’s solution is already being used in 

the manufacturing, logistics, warehousing and healthcare sectors, 

he adds, “We’ve had potential customers contact us from other 

industries as well.”

Those purchasing devices to accomplish the BLE-based proximity 

tracking could select from such products as the EC 30 Enterprise 

Companion or the MB6000 Mobile IoT Bridge device. “Location 

is our business,” Schmitz says, adding, “We’ve been experts 

in this for some time. We know how to build solutions that are 

enterprise-grade.” Cost varies if new devices are required and 

based on which device is chosen, he notes.

Schmitz กลู่าวว่า ที่างบริษััที่ม่่ลููกค้าที่่�ต่ัอคิวเพ่�อนำาร่องโซลููชัั่�นน่�
แม่้ว่าบริษััที่เหลู่าน่�จะขอไม่่ให้เปิิด้เผู้ยู่ช่ั่�อก็ตัาม่เน่�องจากเที่คโนโลูยู่่
ถูกนำาไปิใช้ั่ภายู่ในองค์กร เขากลู่าวว่า “ทุำกคนร่้สึำกด้่กับโซึ่ล่ชิั�นน่�ซึ่ึ�ง
สำร้างคว่ามื่มื่ั�นใจและให็้คว่ามื่สำะด้ว่กสำบายแก่ผ่้บริห็าร”

ตัาม่ที่่� Schmitz  กลู่าว ความ่ปิลูอด้ภัยู่ค่อผู้ลูปิระโยู่ชั่น์ที่่�สัำาคัญที่่�สัุด้
ของเที่คโนโลูยู่่น่� เพราะม่ันไม่่จำาเปิ็นตั้องม่่โครงสัร้างพ่�นฐานแลูะยู่ัง
ม่่ฟังก์ชัั่�นการตัิด้ตัาม่ผูู้้สััม่ผู้ัสัโรค เขากลู่าวว่าม่ันจะเปิ็นที่างออกท่ี่�
เหม่าะสัม่แลูะม่่ปิระสิัที่ธิภาพ ในขณ์ะที่่�โซลููชัั่�นของ Zebra ถูกใช้ั่
ในภาคการผู้ลิูตั โลูจิสัติักส์ั คลัูงสิันค้าแลูะการดู้แลูสุัขภาพ เขากลู่าว
เสัริม่ว่า “เรามื่่ล่กค้าทำ่�มื่่ศักยภาพติด้ต่อเราจากอุตสำาห็กรรมื่อ่�น ๆ
เชิ่นกัน”

ผูู้ท้ี่่�ซ่�ออปุิกรณ์์เพ่�อใหป้ิระโยู่ชั่นใ์นการตัดิ้ตัาม่ความ่ใกลูช้ั่ดิ้แบบ BLE 
สัาม่ารถเลู่อกได้้จากตััวสัินค้า เชั่่น EC 30 Enterprise Companion 
หร่อเคร่�อง MB6000 Mobile IoT Bridge คุณ์ Schmitz กลู่าวเสัริม่ว่า
“เร่�องระบบระบุสำถึานทำ่�ตั�งเป็นงานห็ลักข้องธ์ุรกิจข้องเรา เราเคย
เป็นผ่้เชิ่�ยว่ชิาญในเร่�องน่�มื่าระยะห็นึ�งแล้ว่และเราร่้ว่ิธ่์สำร้างโซึ่ล่ชิั�น
ระดั้บองค์กรได้”้  เขากลู่าวว่าค่าใช้ั่จา่ยู่จะแตักต่ัางกันไปิหากต้ัองการ
อุปิกรณ์์ใหม่่แลูะข่�นอยูู่่กับอุปิกรณ์์ที่่�เลู่อก
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ศููนย์์วิิจััย์กสิิกรไทย์ ชี้้�วิ่า การทย์อย์ปลดล็อกมาตรการ Lockdown 
จัะชี้่วิย์ให้้ธุุรกิจัค้้าปล้กกลับมาม้โอกาสิสิร้างราย์ได้ผ่่านชี้่องทาง 
ห้น้าร้าน แต่ก็ม้ปัจัจััย์ท้�ดึงรั�งการเติบโตของธุุรกิจัค้้าปล้กทั�งในด้าน
กำาลังซื้้�อของผู่้บริโภค้ท้�ม้เงินในกระเป๋าค้่อนข้างจัำากัด รวิมถึึงค้วิาม
ไม่ไวิ้ใจัวิ่า COVID-19 จัะห้มดสิิ�นลง ทำาให้้ผู่้บริโภค้ย์ังม้การวิางแผ่น
การใชี้้จั่าย์เท่าท้�จัำาเป็นอย์่างรัดกุม
 
ค้าดวิ่า ภาพรวิมธุุรกิจัค้้าปล้กในปี 2563 อาจัจัะห้ดตัวิราวิ 5%-8%  
เม้�อเท้ย์บกับปที้�ผ่า่นมา โดย์เฉพาะกลุม่ค้า้ปลก้ท้�ขาย์สินิค้า้ไม่จัำาเป็น
อย์่างห้้างสิรรพสิินค้้า ร้านวิัสิดุก่อสิร้าง ของตกแต่งบ้าน จัะได้รับ 
ผ่ลกระทบรุนแรงและกลับมาฟ้ื้�นตัวิได้ชี้า้กว่ิาร้านค้า้ปลก้ท้�ขาย์สินิค้า้
จัำาเป็นอย่์างซูื้เปอร์มาร์เก็ต นอกจัากน้�แพลตฟื้อร์มการขาย์สิินค้้า
ออนไลน์ทั�งของห้้างฯ และผู่้ผ่ลิตสิินค้้า รวิมถึึงการขาย์ผ่่าน Social 
Commerce ม้อัตราเติบโตเพิ�มขึ�น

เป็็นท่ี่�ที่ราบกัันว่่า วิ่กัฤติิ COVID-19 ก่ัอให้้เกิัด  
พฤติิกัรรมให้ม่ท่ี่�เรย่กักัันติิดป็ากัว่่า New Normal 
และพฤติิกัรรมเห้ล่านั�นจะกัลายเป็็นพฤติิกัรรม
ถาว่ร แติกัติ่างจากัพฤติิกัรรมเดิมก่ัอนเกัิด 
วิ่กัฤติิ COVID-19 ซ่ึ่�งพฤติิกัรรมเห้ล่าน่�ที่ำาให้้
ผู้้้ป็ระกัอบกัารต้ิองเติร่ยมตัิว่รับมือกัับคว่าม
เป็ล่�ยนแป็ลง เพื�อให้้สอดรับกัับพฤติิกัรรมให้ม่ 
ท่ี่�เกิัดข่ึ้�น

หลััง COVID-19 ค้้าปลีักต้้องปรัับตั้ว
เม่ื่�อผู้้�บริิโภคชิินกัับกัาริซ่ื้�อออนไลน์จนกัลายเป็็น  
New Normal
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รวิมถึึงค้วิามรวิดเร็วิในการจััดส่ิงสิินค้้า ซื้ึ�งทั�งห้มดเป็นปัจัจััย์สิำาค้ัญ 
ในการทำาการตลาดผ่่านชี้่องทางออนไลน์

ห้ากสิินค้้าท้�ผู่้ประกอบการนำามาจัำาห้น่าย์ไม่ได้ม้ค้วิามแตกต่าง  
(Differentiate) อย์่างชี้ัดเจัน ผู่้บริโภค้จัะตัดสิินใจัเล้อกซื้้�อสิินค้้า 
จัากร้านค้้าท้�ให้้ค้วิามสิำาค้ัญกับเร้�องของคุ้ณภาพในการให้้บริการ  
ทั�งเร้�องของค้วิามสิะดวิกและปลอดภัย์ในการซื้้�อ ค้วิามรวิดเร็วิในการ
จััดสิ่งสิินค้้า และการสิร้างค้วิามประทับใจัให้้กับผู่้บริโภค้ได้มากท้�สิุด 
เชี้่น การสิ้�อสิารท้�รวิดเร็วิ เป็นต้น

ศููนย์์วิิจััย์กสิิกรไทย์ ยั์งค้าดว่ิาห้ลังสิถึานการณ์ COVID-19 ค้ล้�ค้ลาย์ลง 
การขาย์สิินค้้าห้น้าร้านจัะถึูกลดบทบาทลง เน้�องจัากพฤติกรรม 
ผู่้บริโภค้ได้เปล้�ย์นแปลงไปสิู่ออนไลน์มากขึ�น โดย์ผู่้บริโภค้ท้�จัะกลับ
มาใช้ี้จั่าย์ผ่่านห้น้าร้านม้แนวิโน้มลดน้อย์ลง ค้วิามถึ้�ในการซื้้�อสิินค้้า 
ผ่่านห้น้าร้านอาจัจัะลดลง เพราะการซื้้�อสิินค้้าผ่่านออนไลน์เข้าถึึง
สิินค้้าได้ห้ลากห้ลาย์และม้ค้วิามสิะดวิกมากขึ�นจัากค้วิามคุ้้นชี้ิน

ดังนั�น พ้�นท้�ห้น้าร้านจัึงม้ไวิ้สิำาห้รับตอบโจัทย์์ลูกค้้าท้�เข้ามาใชี้้บริการ
ห้ลังการขาย์ รวิมไปถึึงกลุ่มธุุรกิจับริการ เชี้่น ร้านตัดผ่ม ร้านเสิริม
ค้วิามงาม ร้านอาห้าร ห้ร้ออาจันำาห้น้าร้านมาเป็นพ้�นท้�จััดแสิดง 
สิินค้้า (Display) สิำาห้รับสิินค้้าพิเศูษห้ร้อเป็นสิินค้้าแบบ Limited  
Edition ซื้ึ�งจัะชี้่วิย์เพิ�มประสิบการณ์ในสิินค้้านั�นๆ ห้ลังจัากลูกค้้า
ศูึกษาข้อมูลผ่่านชี้่องทางออนไลน์

ย์ิ�งไปกวิ่านั�นมาตรการ Lockdown ท้�ธุุรกิจัค้้าปล้กได้รับผ่ลมา 
ห้ลาย์เดอ้น ทำาให้ห้้ลาย์ราย์ต้องปดิกจิัการลงชี้ั�วิค้ราวิ ห้รอ้บางราย์ต้อง
ปิดกิจัการถึาวิร สิ่งผ่ลให้้ม้แรงงานตกงานราวิ 3-5 ล้านค้น เม้�อผ่นวิก
กบัปจััจัยั์ปญัห้าดา้นอ้�นๆ เชี้น่ ปญัห้าภยั์แลง้ ย์ิ�งทำาให้ก้ารใชี้จ้ัา่ย์ของ
ผู่้บริโภค้ลดน้อย์ลง กระทบต่อการเติบโตของธุุรกิจัค้้าปล้กในปี 2563

ทั�งน้� COVID-19 กลาย์เป็นจัุดเปล้�ย์นสิำาคั้ญท้�ทำาให้้ผู่้บริโภค้เกิด 
การเรย้์นรูพ้ฤติกรรมให้ม่ๆ ห้ลงัการทำางานท้�บา้น (Work from Home) 
จันทำาให้้บางพฤติกรรมเป็นค้วิามเค้ย์ชี้ินและกลาย์เป็นเร้�องปกต ิ
(New Normal) ซื้ึ�งศููนย์์วิิจััย์กสิิกรไทย์มองว่ิา COVID-19 ได้เร่งให้้
แพลตฟื้อรม์ออนไลนก์ลาย์มาเปน็ชี้อ่งทางการขาย์ท้�ตอบโจัทย์์ค้วิาม
ต้องการของผู่้บริโภค้ได้มากขึ�น ผู่้ประกอบการจึังต้องปรับตัวิและ 
ห้ันมารุกทำาตลาดออนไลน์อย์่างจัริงจััง

ศููนย์์วิิจััย์กสิิกรไทย์ค้าดวิ่า ตลาดออนไลน์จัะกลาย์เป็นชี้่องทางท้�ม้
ค้วิามสิำาคั้ญมากขึ�น โดย์กลุ่มลูกค้้าออนไลน์ให้ม่ๆ ม้การขย์าย์ตัวิ 
เพิ�มขึ�น ผู่บ้รโิภค้เริ�มเรย้์นรูแ้ละทดลองสิั�งซื้้�อสิินค้้าผ่่านออนไลนใ์นชี้ว่ิง
ท้�เกิดวิิกฤติ COVID-19 บางราย์ทดลองซื้้�อสิินค้้าอาห้าร ผ่ัก ผ่ลไม้ 
บนแพลตฟื้อร์มออนไลน์ค้รั�งแรก ซื้ึ�งเป็นโอกาสิท้�ผู่ป้ระกอบการค้า้ปลก้
ท้�ต้องเร่งปรับตัวิและห้ันมาทำาการตลาดออนไลน์มากขึ�น
 
แม้วิ่าชี้่องทางออนไลน์จัะม้บทบาทเพิ�มขึ�น แต่ไม่ใชี้่เร้�องง่าย์ท้� 
ผู่้ประกอบการค้้าปล้กจัะประสิบค้วิามสิำาเร็จั เพราะเป็นช่ี้องทาง
ท้�ม้ค้วิามท้าทาย์ เน้�องจัากผู่้ประกอบการห้ลาย์ราย์ต่างก็เน้นการ 
ขาย์ออนไลน์ทำาให้้การแข่งขันรุนแรงขึ�น ค้าดวิ่าม้ผู่้ขาย์ออนไลน์ 
ทั�งสิิ�นไม่น้อย์กว่ิา 600,000 ราย์ ห้ากสิินค้้าและการให้้บริการไม่ 
ตอบโจัทย์์ผู่บ้รโิภค้ท้�มค้้วิามตอ้งการเปล้�ย์นแปลงอย์ูต่ลอดเวิลาไดท้นั 
จัะทำาให้้การแข่งขันย์ากมากขึ�น

ดังนั�นผู่้ประกอบการค้้าปล้กต้องเล้อกแพลตฟื้อร์มท้�เห้มาะสิม 
กับสิินค้้าและตอบโจัทย์์กลุ่มลูกค้้าเป้าห้มาย์ได้ สิามารถึสิร้าง 
ประสิบการณ์ให้ม่ๆ (New Experience) ท้�ด้ให้้กับผู่้บริโภค้ รวิมถึึง
คุ้ณภาพของการให้้บริการต้องสิร้างค้วิามประทับใจั โดย์เฉพาะ 
อย์่างย์ิ�งในด้านค้วิามสิะดวิกและค้วิามปลอดภัย์ในการชี้ำาระเงิน  
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แอปพลิิเคชัันจััดการความเส่ี่�ยง

การป้้องกัน
แอป HRM มีีแบบสอบถามีให้้พนัักงานัตอบเกี�ยวกับสุขภาพ
และ/ห้รือืปรืะเมีนิัสขุภาพของตนัเองได้ก้อ่นัที่ี�จะเขา้ไปในัสถานั
ปรืะกอบการื โด้ยไมี่ละเมีิด้ความีเป็นัส่วนัตัวของพนัักงานั

Reactive
บรืษิัทัี่สามีารืถตดิ้ตามีการืตดิ้ตอ่กนััรืะห้วา่งพนัักงานัและแขก
ผู้้้มีาเยือนัภายในัพื�นัที่ี�ของบรืิษััที่ได้้ โด้ยไมี่ละเมีิด้ความีเป็นั
ส่วนัตัวของทีุ่กฝ่่าย ด้้วยการืใช้้เที่คโนัโลยีบล้ที่้ธ

ขอ้มีล้ที่ี�รืวบรืวมีมีาที่ั�งห้มีด้จะได้ร้ืบัการืแปลงให้เ้ปน็ัรืห้สัและมีี
ความีปลอด้ภัย ข้อมี้ลส่วนัตัวไมี่มีีการืรืั�วไห้ล

การป้้องกันโควิิด-19 แบบดิจิิทััล ทัำาให้้สถานป้ระกอบการป้ลอดภััยขึ้้�น
แอป HRM ช่ว่ยให้้ธุุรกิิจรกัิษาสถานประกิอบกิารของตนเองให้้ปลอดภัยัสำาห้รบัพนกัิงานได ้โดยท่ี่�
ยังสามารถปฏิิบัติงานตามปกิติได้ในช่่วงเวลาอันไม่แน่นอนน่� แอปสามารถให้้ความปลอดภััย
สูงสุดได้โดยไม่รบกิวนความเป็นส่วนตัวของพนักิงาน

ด้านสุี่ขภาพสี่ำาหรับธุุรกิจั (HRM)

ควิามมีส่วินร่วิมขึ้องพนักงาน
แช้ที่บอที่ของ OPTEL เป็นัเครืื�องมืีออนััที่รืงคุณค่าสำาห้รัืบการื
สื�อสารืกบัผู้้ค้นั ใช้เ้ปน็ัเครืื�องมีอืในัการืสื�อสารืรืะห้วา่งพนักังานั 
แขกผู้้้มีาเยือนั และหุ้้นัส่วนั

สามีารืถใช้้แช้ที่บอที่ในัการืสื�อสารืและแจ้งข้อมี้ลสำาคัญแก่
พนัักงานั ล้กค้า ห้รืือแขกผู้้้มีาเยือนันัับรื้อยได้้อย่างลื�นัไห้ล 

เมีื�อถามีคำาถามีอัตโนัมัีติแล้ว แช้ที่บอที่จะสามีารืถปรืะเมีินั
ความีเสี�ยงในัการืปนัเป้�อนัขั�นัต้นัได้้ เมีื�อจำาเป็นัยังสามีารืถ
ปรืะเมีินัความีเสี�ยงของพนัักงานัซ้ำำ�า โด้ยใช้้ชุ้ด้คำาถามีสุขภาพ
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ด้านสุี่ขภาพสี่ำาหรับธุุรกิจั (HRM)

ทีี่�เตรีืยมีไว้ล่วงห้น้ัาตามีแต่กิจกรืรืมีของบริืษััที่ (สถานัทีี่�ต่าง ๆ 
ที่ี�ไปมีาเรื็ว ๆ นัี�  ความีเป็นัไปได้้ที่ี�จะติด้ต่อกับบุคคลที่ี�ติด้เช้ื�อ 
อาการื ฯลฯ)

แช้ที่บอที่จะรืวมีรืวมีข้อมี้ลที่ั�งห้ลายแล้วส่งไปยังแพลตฟอรื์มี
ควบคุมีของบรืิษััที่

การใช้้งาน
แอป HRM สามีารืถจับข้อมี้ลที่ี�ห้ลากห้ลายมีาใช้้งานัตามี
ความีเป็นัจรืิงของธุรืกิจได้้ การือบรืมีสั�นั ๆ ที่ำาให้้พนัักงานั
เข้าใจวิธีใช้้ได้้
1. เมีื�อถึงสถานัปรืะกอบการื
  a. แอปจะที่ำางานัที่นััที่ทีี่ี�ได้ร้ืบัสญัญาณไวไฟของบรืษิัทัี่
  b. พนักังานัห้รือืแขกผู้้ม้ีาเยอืนัตอบคำาถามีก่อนัเขา้ไป 
   ในัสถานัปรืะกอบการื
  c. มีีออปช้ันัเพิ�มีได้้ เช้่นั พนัักงานัต้องมีีการืที่ด้สอบ 
   สขุภาพ เช้น่ั อณุห้ภ้มี ิอาการื ขอ้มีล้นัี�จะถก้เกบ็เปน็ั 
   ส่วนัตัวและไม่ีถ้กแปลงเป็นัดิ้จิที่ัล ถ้าพนัักงานัไมี่ 
   แสด้งอาการืป่วย จะได้้รัืบรืหั้สเขียวยืนัยันัว่า 
   สามีารืถผู้่านัการืที่ด้สอบห้นั้าสถานัปรืะกอบการื 
   ในัวันันัั�นั
2. แอปที่ำางานัตลอด้เวลาที่ี�พนัักงานัห้รืือแขกผู้้้มีาเยือนัอย้่ 
 ในัพื�นัที่ี�
  a. การืเปิด้แอปจะที่ำาให้้ติด้ตามีการืติด้ต่อกันัรืะห้ว่าง 
   บุคคลได้้ด้้วยบล้ที่้ธ ฟังก์ช้ันันัี�จะที่ำางานัในัสถานั 
   ปรืะกอบการืเฉพาะช้่วงเวลาที่ำางานัของบรืิษััที่
3. ในักรืณีที่ี�มีีการืปนัเป้�อนัในัสถานัปรืะกอบการื
  a. กรืณีที่ี�มีีการืยืนัยันัว่ามีีผู้้้ป่วย นัายจ้างสามีารืถ 
   ตรืวจสอบได้้ว่าผู้้้ป่วยนัั�นัได้้ติด้ต่อใครืบ้างในัช้่วง 
   กอ่นัห้น้ัานัั�นั มีเีพียงนัายจา้งที่ี�สามีารืถเขา้ถงึตวัตนั 
   ของผู้้้ป่วยได้้ ที่ำาให้้ด้ำาเนัินัการืป้องกันัทีี่�จำาเป็นัได้ ้
   อย่างรืวด้เรื็ว

ผลป้ระโยช้น์สำาห้รับลูกจิ้างและแขึ้กผู้มาเยือน
1. ปกป้องสุขภาพของล้กจ้าง โด้ยการืสามีารืถเข้าถึงได้้ว่า 
 เขาได้้ติด้ต่อใครืบ้างในัสถานัปรืะกอบการื ห้ากเกิด้การื 
 ปนัเป้�อนั ล้กจ้างจะได้้รืับแจ้งในัที่ันัที่ี
2. สรื้างความีมีั�นัใจแก่ล้กจ้าง โด้ยการืจัด้ 
 ให้้สถานัปรืะกอบการืปลอด้ภัยขึ�นั 
 และเพิ�มีความีรืับผู้ิด้ช้อบต่อเพื�อนั 
 รื่วมีงานั โด้ยอ้างอิงจากเกณฑ์์ 
 การืป้องกันัแบบด้ิจิที่ัล
3. มีั� นั ใ จ ไ ด้้ ว่ า มีี ก า รื ติ ด้ ต า มี ผู้ ล 
 พนัักงานัที่ี�แสด้งอาการืที่ี�สอด้คล้อง 
 กับโควิด้-19 ห้รืือได้้รืับเช้ื�อ
4. สามีารืถเข้าถึงสถานัที่ี�ที่ำางานัที่ี�ปลอด้ภัย 
 โด้ยยังคงมีีความีเป็นัส่วนัตัวอย้่ ไมี่จำาเป็นัต้อง 
 รืะบุพิกัด้ที่างภ้มีิศาสตรื์ มีีเพียงการืตรืวจห้าว่าได้้เข้าใกล ้
 ใครืบ้าง ทีี่�ด้ีที่ี�สุด้คือ ผู้้้ว่าจ้างสามีารืถเข้าถึงข้อมี้ลว่า 
 ล้กจ้างได้้เข้าใกล้ใครืบ้างเที่่านัั�นั โด้ยไมี่มีีข้อมี้ลจำาเพาะ 
 เกี�ยวกับสุขภาพห้รืือข้อมี้ลที่างไบโอเมีตรืิกซ้ำ์

ผลป้ระโยช้น์ต่่อธุุรกิจิ
1. มีั�นัใจได้ว่้ามีสีิ�งแวด้ล้อมีที่ี�ปลอด้ภัยและได้รั้ืบการืควบคุมี
 สำาห้รืับล้กจ้างที่ี�กลับเข้ามีาที่ำางานั
2. ผู้้้ ว่ า จ้ างจะได้้ รัืบห้น้ัาส รุืป ข้อมี้ล ทีี่� 
 รืวบรืวมีเอาข้อมี้ลที่ั�งห้มีด้ของล้กจ้าง 
 แบบเรืียลไที่มี์
3. ช้ว่ยในัการืบรืหิ้ารืจดั้การืความีเสี�ยง 
 ที่ี�จะกรืะจายเช้ื�อ ด้ว้ยความีสามีารืถ 
 ที่ี�จะเห็้นัข้อมี้ลวิกฤติของที่ั�งล้กจ้าง 
 และแขกผู้้้มีาเยือนัในัพื�นัที่ี�
4. คำาถามีแบบแช้ที่บอที่ที่ี�สามีารืถตั�งได้้ 
 ตามีความีต้องการืเฉพาะของธุรืกิจ
5. สามีารืถติด้ตามีได้ว่้าลก้จ้างและแขกผู้้ม้ีาเยือนัได้ติ้ด้ตอ่ 
 กับใครืบ้างทีี่�ได้้รืับการืตรืวจว่ามีีเช้ื�อ COVID-19 เพื�อ 
 ห้ลีกเลี�ยงการืต้องปิด้ที่ั�งสถานัปรืะกอบการืและจำากัด้ 
 การืแพรื่เช้ื�อ
6. สามีารืถแจ้งผู้ลทีี่�เกี�ยวข้องกับการือนุัญาตให้้ล้กจ้าง  
 แขกผู้้้มีาเยือนั ห้รืือล้กค้าได้้สิที่ธิ�ในัการืเข้าพื�นัที่ี�ที่ำาให้ ้
 สามีารืถแสด้งความีรัืบผู้ิด้ช้อบของบรืิษััที่ต่อห้นั่วยงานั 
 สาธารืณะ

การรักษาควิามลับและควิามป้ลอดภััย
ขึ้องขึ้้อมูล
การืปกป้องความีเป็นัส่วนัตัวคือห้ัวใจของรืะบบของ OPTEL
1. ผู้้้ ใช้้ เป็นัเจ้าของข้อมี้ล ข้อมี้ลนัี�จะถ้กใช้้เพียงเพื�อ 
 วัตถุปรืะสงค์ของแอปนัี� และไม่ีสามีารืถแบ่งปันัห้รืือ 
 ปรืะนัีปรืะนัอมีได้้
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OPTEL GROUP ก่อตั�งขึ�นัในัปี 1989 เป็นัผู้้้นัำารืะด้ับโลก
ด้้านัรืะบบการืตรืวจสอบย้อนักลับและเป็นัองค์กรืทีี่�ได้้รัืบ
การืรืับรืองว่าเป็นัธุรืกิจเพื�อสังคมี ที่ำาให้้บรืิษััที่ได้้เป็นัส่วนัห้นัึ�ง
ในัการืขับเคลื�อนัธุรืกิจที่ี�มีีเป้าห้มีายในัการืใช้้พลังที่างธุรืกิจ
ให้้เกิด้สิ�งที่ี�ด้ีขึ�นัในัโลก

เป้าห้มีายของ OPTEL คือการืใช้้เที่คโนัโลยีโฉมีให้มี่ที่ี�
สรื้างสรืรืค์ขึ�นัมีาเพื�อสร้ืางโลกทีี่�ยั�งยืนัยิ�งขึ�นั ผู้่านัรืะบบ
ซ้ำัพพลายเช้นัอัจฉรืิยะ Intelligent Supply Chain (ISC)  
ผู้้้เช้ี�ยวช้าญของ OPTEL พัฒนัาเที่คโนัโลยี ISC ออกมีาใช้้
เพื�อช้ว่ยให้ธุ้รืกจิมีคีวามีโปร่ืงใสยิ�งขึ�นั และมีปีรืะสิที่ธิภาพของ
ซ้ำัพพลายเช้นัที่ี�ด้ียิ�งขึ�นั พรื้อมีไปกับช่้วยให้้ผู้้้บริืโภคได้้มีีนิัสัย
การืจับจ่ายที่ี�ยั�งยืนัและรืับผู้ิด้ช้อบ

ในัฐานัะทีี่�เป็นับรืิษััที่ที่ี�สามีารืถนัำาเสนัอรืะบบการืตรืวจสอบ
ย้อนักลับแบบ end-to-end อย่างแท้ี่จริืงเพียงห้นัึ�งเดี้ยว 
OPTEL สร้ืางข้อมี้ลทีี่�มีีความีละเอียด้ส้งได้้ตามีบริืบที่ทีี่�
ต้องการืในัทุี่กขั�นัของซั้ำพพลายเช้นั ตั�งแต่วัตถุด้ิบไปจนัถึง
ผู้้้บรืิโภคและไกลกว่านัั�นั

ทัำาไมต่้อง OPTEL
OPTEL ได้พ้ฒันัาและใช้แ้พลตฟอรืม์ีการืตรืวจสอบยอ้นักลบั
ขนัาด้ให้ญ่สำาห้รืับรืะด้ับโลก เรืามีีพันัธะสัญญาอันัยาวนัานั
กับความีปลอด้ภัยของซั้ำพพลายเช้นัด้้านัยาและเวช้ภัณฑ์์ 
ซ้ำึ�งที่ำาให้้ที่ีมีของ OPTEL ได้้ปรืับเครืื�องมีือล่าสุด้ของเรืามีาใช้้
ส้้กับวิกฤติโควิด้-19

แอปพลิเคชั้นั HRM ที่ำาให้้สามีารืถมีองเห้็นัข้อมี้ลได้้แบบ
เรืียลไที่มี์ ซ้ำึ�งช้่วยให้ผู้้้้มีีอำานัาจสามีารืถตัด้สินัใจเพื�อช้่วยธรุืกจิ 
ลก้จา้ง และลก้คา้ได้ใ้นัรืะห้วา่งวกิฤตโิลกด้า้นัสขุภาพในัครืั�งนัี�

ป้ัจิจิัยทัี�สร้างควิามน่าเช้ื�อถือ
1. ภารืกิจเพื�อมีนัุษัยช้าติ เที่คโนัโลยีการืตรืวจสอบย้อนักลับ

เพื�อโลกที่ี�ด้ีกว่าเด้ิมี
2. ปรืะสบการืณ์ด้้านัวิที่ยาศาสตรื์ช้ีวิตกว่า 30ปี
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2. การืไห้ลของขอ้มีล้ในัเนัต็เวริืค์ของ OPTEL จะเกดิ้ขึ�นัเพยีง
 ช้ั�วครืาว OPTEL ไมี่มีีการืบันัที่ึกข้อมี้ลส่วนัตัวใด้ ๆ ข้อมี้ล

การืตรืวจสอบย้อนักลับไปยังผู้้้ติด้ต่อจะถ้กลบภายในั
30 วันั

3. HRM ของ OPTEL ถก้ใช้ง้านับนัเวบ็แอปพลเิคชั้นัทีี่�เขา้รืห้สั 
 จึงมีีความีปลอด้ภัยมีากกว่าแอปพลิเคช้ันัที่ี�เป็นัที่ี�นัิยมี
 อื�นั ๆ ซ้ำึ�งอาจมีีการืนัำาข้อมี้ลไปใช้้
4. OPTEL ใช้ม้ีาตรืฐานั SOC2 ที่ี�ด้ทีี่ี�สดุ้ ซ้ำึ�งพฒันัาโด้ยสถาบนัั

CPAs ของอเมีรืิกา (AICPA) SOC2 กำาห้นัด้เกณฑ์์
การืจัด้การืข้อมี้ลล้กค้าตามีห้ลักการืเช้ื�อใจ 5 ข้อ ได้้แก่ 
ความีปลอด้ภัย ความีพรื้อมีใช้้งานั ความีสมีบ้รืณ์ในัการื

 ด้ำาเนัินัการื การืรืักษัาความีลับ และความีเป็นัส่วนัตัว

เกี�ยวิกับ OPTEL
วิิสัยทััศน์
สร้ืางรืะบบการืตรืวจสอบย้อนักลับรืะดั้บโลกแบบ end-to-end 
อย่างแที่้จรืิง เพื�อสรื้างซ้ำัพพลายเช้นัอัจฉรืิยะ Intelligent 
Supply Chain (ISC) ที่ำาให้้ใช้้ที่รัืพยากรืได้้ด้ีขึ�นั และเกิด้
ปรืะโยช้นั์ต่อที่ั�งธุรืกิจและมีนัุษัยช้าติ
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สถาบัันรหััสสากล (GS1 Thailand) และ ผศ.ดร.ณััฐพล 

นิมมานพัชรินทร์ ผ้�อำำานวยการสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล  พร้้อมคณะ ร้่วมลงพ้�นที่่�จัังหวัดร้ะยอง เพ้�อติิดติามผล

การ้ดำาเนิน โครงการส่งเสริมและสนับัสนุนค้ปอำงดิจิทัลเพ่�อำ 

การประยุกต์์ใช�เทคโนโลยีและนวัต์กรรมดิจิทัล (Depa Mini 

Transformation Voucher) และรั้บฟัังข้้อเสนอแนะด้านการ้ใช้้

เที่คโนโลย่ดิจัิที่ัลจัากเกษติร้กร้สวนทีุ่เร้่ยนและสวนมังคุด ที่่�นำา

เที่คโนโลย่ไปปร้ะยุกติ์ใช้้เพ้�อช้่วยลดข้ั�นติอนการ้ดำาเนินงานโดย

สถาบนัฯ ไดแ้นะนำาร้ะบบมาติร้ฐานสากล GS1 เพ้�อยกร้ะดบัมาติร้ฐาน

สินค้าเกษติร้แปร้รู้ปและช้่วยข้ยายช้่องที่างการ้ติลาดให้กับสินค้า  

อาที่ิ นมสดทีุ่เร้่ยนบร้ร้จัุข้วดทีุ่เร้่ยนกวนบร้ร้จัุกร้ะป๋อง

บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน 

GS1 Thailand ร่ว่มกัับ Depa ลงพ้ื้�นท่ี่� จ.ร่ะยอง เพ้ื้�อติิดติามผลกัาร่ดำาเนินโคร่งกัาร่
ส่่งเส่ริ่มและส่นับส่นุนคูปองดิจิทัี่ลเพ้ื้�อกัาร่ปร่ะยุกัต์ิใช้้เที่คโนโลย่และนวัติกัร่ร่มดิจิทัี่ล
ส่ำาหร่ับธุุร่กิัจเกัษติร่

GS1 Thailand จับม้อ SME D Bank 
จัดสั่มมนาออนไลน์ โคร่งกัาร่ส่ร้่าง
มาติร่ฐานบาร่์โค้ดสู่่ส่ากัล

GS1 Thailand ร่่วมให้คำาปรึ่กัษาด้านบาร์่โค้ด
มาติร่ฐานส่ากัล ภายในงาน Green Business 

สถาบันัรหัสัสากล (GS1 Thailand) ร้ว่มกบั ธนาคารพฒันาวสิาหักจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อำมแหั่งประเทศไทย (SME Development Bank) 

จััดสัมมนาออนไลน์ผ่าน SME D Coach Group Live ในหัวข้้อเร้้�อง “รวยปัง 

ค�าขายรำ�ารวย เริ�มต์�นที�ก�าวแรก” บร้ร้ยายโดย คุณสินช้ัย  เที่่ยนศิิร้ิ ผู้อำานวย 

การ้สถาบันร้หัสสากล และ “การเข�าส่้แหัล่งทุนและสินเช่�อำอัำต์ราดอำกเบีั�ยต์ำ�า”  

บร้ร้ยายโดย คุณที่ัดที่ร้วง อักษร้มัติ ผู้จััดการ้ฝ่่ายส่งเสร้ิมกิจักร้ร้มพัฒนา 

ผู้ปร้ะกอบการ้ SME D Bank ซึ่่�งเป็นกิจักร้ร้มในโคร้งการ้สร้้างมาติร้ฐาน 

บาร้์โค้ดสู่สากล โดยมุ่งส่งเสร้ิมความรู้้ ปร้ับกลยุที่ธ์์การ้บร้ิหาร้อย่างม่ 

ร้ะบบถูกติ้องแม่นยำาและม่ปร้ะสิที่ธิ์ภาพ ที่ั�งยังช้่วยยกร้ะดับสินค้า เพิ�มความ

น่าเช้้�อถ้อให้ผลิติภัณฑ์์และยังเป็นช้่องที่างการ้ค้าสู่ติลาดสากล จััดข้่�นเม้�อ 

วันจัันที่ร้์ที่่� 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. - 15.30 น. ณ สภาอุติสาหกร้ร้ม

แห่งปร้ะเที่ศิไที่ย

สถาบัันรหััสสากล (GS1 Thailand) เข้้าร้่วม ให้คำาปร้่กษาการ้ปร้ะยุกติ์ใช้้

บาร้โ์คด้มาติร้ฐานสากล GS1 กบัผูป้ร้ะกอบการ้ผูผ้ลติิอาหาร้ สมุนไพร้ และเคร้้�อง

สำาอาง ที่่�เข้า้ร้ว่มงานสมัมนา “Green Business เทรนดธ์รุกจิเพ่�อำสขุภาพและ

สิ�งแวดล�อำม บันเส�นทาง Online และ Offline” ณ ห้อง Auditorium ช้ั�น 10  

C asean ร้ัช้ดาภิเษก อาคาร้ CW Tower ซึ่่�งม่ผู้เข้้าร้่วมงานกว่า 100 ที่่าน 

ภายในงานได้ม่การ้บร้ร้ยายในหัวข้้อติ่างๆ อาที่ิ เร้่ยนรู้้แนวคิดธ์ุร้กิจัเพ้�อสุข้ภาพ 

และสิ�งแวดล้อม เที่ร้นด์บร้ร้จัุภัณฑ์์และนวัติกร้ร้มการ้พิมพ์เพ้�อความยั�งย้น  

The New is now เร้่ยนรู้้เพ้�ออยู่ร้อดกับการ้ค้ายุคดิจัิติอล ที่ั�งน่�ผู้ปร้ะกอบการ้ยัง 

ให้ความสนใจัสมัคร้บาร้์โค้ดเพ้�อรั้บโปร้โมช้ั�นพิเศิษภายในงาน และร้่วมกิจักร้ร้ม 

กด Like และติดิติามในหนา้ Facebook Fanpage GS1 Thailand และเพิ�มเพ้�อน 

ใน Line@gs1Thailand เพ้�อร้บัข้้อมูลข่้าวสาร้ต่ิางๆ จัากที่างสถาบันฯ อก่ด้วย
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หลัักสููตรการอบรมเดืือนตุลัาคม – ธัันวาคม 2563
เพ้�อส่งเสร้ิมให้ผู้ปร้ะกอบการ้ที่่�ข้่�นที่ะเบ่ยนบาร้์โค้ด สามาร้ถนำาหลักเกณฑ์์ข้้อกำาหนดติ่าง ๆ ข้องการ้สร้้างและการ้นำาบาร้์โค้ดไปใช้้อย่าง 
ถูกติ้อง เป็นไปติามมาติร้ฐาน ที่างสถาบันฯ จั่งกำาหนดให้สมาช้ิกร้ายใหม่ทีุ่กร้าย ติ้องผ่านการ้อบร้ม มากกว่าสัญลักษณ์ับัาร์โค�ด ค่อำการ 
บัริหัารจัดการข�อำม้ลสินค�าที�ดียิ�งข้�น (CERTIFICATE PROGRAM) สำาหร้ับสมาช้ิกร้ายใหม่ ลงที่ะเบ่ยนและเข้้าอบร้มภายในระยะเวลา 
1 ปี นับจัากวันร้ับอนุมัติิเป็นสมาช้ิก

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

ทางสถาบัันฯ จััดโปรแกรมการอบัรมต่่าง ๆ ในช่่วงเดือนตุ่ลาคม – ธัันวาคม 2563 ดังน้�

        หลัักสููตร

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

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

    วัันท่ี่�จััด

6,14,20 ติุลาคม 
3,10,17 พิ่ฤศจิกายน
1,8,15 ธิ่นวาคม 

27 ติุลาคม
22 ธิ่นวาคม

             อััตราค่่าอับรม

สมาชิิก GS1 TH : สามารถใชิ�สิทธิิ�เข้�าอีบรม
ได�ฟรี 1 คร่�ง / 2 ท่าน / บริษ่ท ภายใน 1 ปี
น่บติ่�งแติ่ว่นที�ได�ร่บการอีนุม่ติิเป็นสมาชิิก 
สถาบ่นฯ โดยผู้้�เข้�าอีบรมจะไม่ได�ร่บ
ประกาศนียบ่ติรจากทางสถาบ่นฯ

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

                  เน้�อัหาหลัักสููตร

• อีงค์กร GS1 และสถาบ่นรห่สสากล (GS1 Thailand)
• ระบบมาติรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)
• โครงสร�างและการกำาหนดเลข้หมายประจำาติ่วสินค�า
• ติ่วอีย่างการประยุกติ์ใชิ�เทคโนโลยีบาร์โค�ด และ RFID
• โครงการระบบฐานข้�อีม้ลข้อีงสินค�า & แอีปพิ่ลิเคชิ่น SmartBar
• สิทธิิประโยชิน์ข้อีงสมาชิิก GS1 Thailand

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

สมาชิิก GS1 TH : สมาชิิกใหม่ 
สามารถใชิ�สิทธิิ�เข้�าอีบรมฟรี 1 คร่�ง / 2 ท่าน / 
บริษ่ท ภายใน 1 ปี น่บติ่�งแติ่ว่นที�ได�ร่บ
การอีนุม่ติิเป็นสมาชิิกสถาบ่นฯ

GS1 Thailand ให้คำาปร่ึกัษาด้านบาร่์โค้ด เช้้�อมโยงแพื้ลติฟอร่์ม Alibaba 
ต่ิอยอดพื้าธุุร่กิัจโกัอินเติอร่์ในยุคดิจิทัี่ล

เม้�อวนัที่่� 10 กร้กฎาคม 2563 สถาบัันรหััสสากล (GS1 Thailand) 

ได้ร้ับเช้ิญเข้้าร้่วมให้คำาปร้่กษาด้านการ้ใช้้บาร้์โค้ดให้กับผู้ปร้ะกอบ

การ้ SMEs ท่ี่�เข้้าร้่วมงาน SME D Coach Thailand Grow Inter  

พาธุรกิจโต์โกอำินเต์อำร์ด�วยอำาลีบัาบัาแพลต์ฟอำร์ม & Fastship  

ณ อาคาร้ SME Bank Tower (สำานักงานใหญ่) จััดโดย SME D Bank 

ซึ่่�งผู้ปร้ะกอบการ้ได้ติร้ะหนักรู้้เก่�ยวกับการ้ใช้้บาร้์โค้ดมาติร้ฐานสากล

กบัสินคา้เพ้�อใหม้ค่วามเปน็อัติลักษณเ์ฉพาะตัิว ไมซ่ึ่ำ�าซึ่อ้นกับสินคา้ใด

ในโลก และยงัสามาร้ถติร้วจัสอบยอ้นกลบัสนิคา้ (Traceability) ไดจ้ัาก

ร้ะบบบาร้์โค้ดมาติร้ฐานสากล GS1 นอกจัากน่�ยังม่การ้ให้คำาปร้่กษา

การ้สร้้างโอกาส สร้้างร้ายได้ผ่านแพลติฟัอร้์มอาล่บาบา ติัวอย่าง 

Success Case โดย AJ E-commerce และแพลติฟัอร้์มโลจัิสติิกส์ 

โดยบร้ิษัที่ Fastship ที่ำาให้ SMEs ไที่ยก้าวเข้้าสู่เศิร้ษฐกิจัยุคดิจัิที่ัล  

พาธ์ุร้กิจัเติิบโติสู่ติลาดโลกได้
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วารสารสถาบันรหัสสากล

กรมสุุขภาพจิิตเผย  

ที่่�มา  :  ประชาสััมพัันธ์์กรมสัุขภาพัจิิต

วารสารสถาบันรหัสสากลHealth Me

กรมสุุขภาพจิิต เปิิดเผยว่่า ภายใต้สุถานการณ์์วิ่กฤตท่ี่�สุ่งผล 
ต่อสุุขภาพจิิตว่ัยที่ำางานในขณ์ะน่� พบว่่าม่คนว่ัยที่ำางานท่ี่�
เปิ็นต้นแบบเกิดข้�นที่่�สุามารถพลิกว่ิกฤตให้้เปิ็นโอกาสุ โดย
การใช้ ้“พลังัใจท่ี่�เข้ม้แข็้ง” ท่ี่�ซ่อ่นอย่่ในตวั่ทุี่กคนเพ่�อเอาไว้่ใช้ ้
เม่�อต้องเผชิ้ญกับวิ่กฤตห้ร่อปัิญห้าต่าง ๆ มาแปิรเปิล่�ยนเปิ็น  
“พลัังใจท่ี่�สร้้างสร้ร้ค์์”  และออกแบบปิรับเปิล่�ยนวิ่ถ่การ
ดำาเนินช้่วิ่ตให้ม่เพ่�อแก้ปิัญห้าเศรษฐกิจิของครอบครัว่ จิน
ปิระสุบผลสุำาเร็จิในระดับที่่�ตนเองพ้งพอใจิ อ่กที่ั�งยังม่การ
ปิรับเปิล่�ยนพฤติกรรมลดคว่ามเสุ่�ยงต่อสุุขภาพ ที่ำาให้้อัตรา
การสุ่บบุห้ร่�และด่�มสุุราลดลงมาก สุ่งผลด่ที่างเศรษฐกิจิต่อ

พร้้อมชี้้�คนไทยม้ความตร้ะหนักในการ้ปร้ับ
พฤตกิร้ร้มเสี่้�ยงหา่งไกลบหุร้่�สี่รุ้าเพ่�อข้า้มผ่า่น
ความเสี่้�ยง เล้�ยงเชี้้�อโควิด-19

5 พลัังใจิท่ี่�สุร้างสุรรค์์ 
วิิธ่ีฟ้ื้�นฟูื้จิิตใจิในวัิยแรงงาน 

ตนเองและระดับช้าติ  คว่รค่าแก่การนำามาถ่ายที่อดให้้คนใน
สุังคมได้เร่ยนร่้กระบว่นการคิด และขั�นตอนวิ่ธี่การแก้ปิัญห้า
ที่่�เปิ็นแบบอย่างที่่�ด่

นายแพที่ย์จุมภฏ พร้มส่ดา ร้องอธิิบด่กร้มสุข้ภาพจิต 
กล่าว่ว่่า “ ค์นวััยแร้งงาน หร้ือ วััยที่ำางาน” เปิ็นที่รัพยากร
บุคคลอันม่ค่า เปิ็นพลังท่ี่�เข้มแข็งในการขับเคล่�อนเศรษฐกิจิ 
อันสุ่งผลต่อการพัฒนาปิระเที่ศ ตลอดระยะเว่ลามากกว่่า 
50 ปิีที่่�ผ่านมา ห้น่ว่ยงานที่ั�งภาครัฐและเอกช้นได้แสุดงออก 
ถ้งการยกย่องคุณ์ปิระโยช้น์ของคนวั่ยน่�ด้ว่ยการจัิดกิจิกรรม
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ต่าง ๆ ใน “วัันแร้งงานแห่งชาติิ” ตลอดมา แต่ปิีน่�ที่ั�ว่โลก
กำาลังเผช้ิญกับสุถานการณ์์ว่ิกฤตจิากการระบาดของไว่รัสุ
โคว่ิด-19 สุ่งผลกระที่บที่างลบในทีุ่กด้านของทีุ่กปิระเที่ศ 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจิ สุ่งผลให้้รายได้ลดลงห้ร่อขาด 
รายได้ บางรายต้องตกงาน เกิดคว่ามไม่มั�นคงในครอบครัว่ 
ปิญัห้าต่าง ๆ  เห้ล่าน่�ลว้่นสุ่งผลต่อสุขุภาพจิติคนวั่ยที่ำางาน ไม่ว่า่
จิะที่ำาให้้เกิดคว่ามเครย่ด คว่ามท้ี่อ คว่ามโดดเด่�ยว่ คว่ามทุี่กขใ์จิ

นายแพที่ย์จิุมภฏ กล่าว่ต่ออ่กว่่า กรมสุุขภาพจิิตได้ที่ำา 
การสุำารว่จิสุรุปิบที่เร่ยนจิากการก้าว่ผ่านว่ิกฤต โดยแนะนำาว่่า   
การก้าว่ผ่านสุถานการณ์์ในขณ์ะน่�พ่�น้องช้าว่ไที่ยต้องรับม่อ 
ด้ว่ย “5 พลัังใจที่่�สร้้างสร้ร้ค์์” ดังน่�

1.  ตั�งสุติ ด้ว่ยพลังใจิที่่�เข้มแข็ง เม่�อว่ิกฤตเข้ามาในช้่ว่ิตตั�งสุติ 
 ให้้ด่อย่าเพิ�งที่้อใจิห้ร่อห้มดห้ว่ัง
2.  ปิรับตวั่และปิรับใจิ กล้าเผช้ิญกบัปิัญห้าที่่�เขา้มา ด้ว่ยคว่าม 
 มุ่งมั�นตั�งใจิปิรับเปิล่�ยนตัว่เอง และปิรับใจิที่่�จิะยอมรับ 
 คว่ามเปิล่�ยนแปิลงเพ่�อห้าที่างแก้ไขปิัญห้าที่่�เข้ามาให้้ด่ข้�น 
3.  สุำารว่จิคว่ามสุามารถของตนเองเร่ยนร่้ห้ร่อฝึึกฝึนได้  
 รว่มที่ั�งห้าช้่องที่างสุร้างรายได้เพิ�มข้�น
4.  ห้มั�นกระตุ้นพลังใจิที่่�สุร้างสุรรค์ของตนเอง เพ่�อสุร้างคว่าม 
 มุ่งมั�นให้้กับตนเองที่่�จิะก้าว่ข้ามปิัญห้าไปิให้้ได้  
5.  สุ่งต่อพลังใจิที่่�สุร้างสุรรค์ให้้ผ่้อ่�น  ด้ว่ยการบอกเล่า 
 ปิระสุบการณ์์การแก้ปิญัห้าเศรษฐกิจิในครอบครัว่ที่่�ผา่นมา 
 ได้เพ่�อให้้ผ่้อ่�นเกิดพลังใจิ ห้ร่อแม้แต่การให้้ก็เปิ็นการ 
 สุร้างพลังใจิที่่�ด่เช้่นกัน  

ที่ั�งน่�กรมสุุขภาพจิิต เน้นยำ�าเจ้ิาห้น้าท่ี่�กรมสุุขภาพจิิตและ 
ระบบสุาธีารณ์สุุขต้องม่การติดตามด่แลจิิตใจิของปิระช้าช้น
ช้าว่ไที่ย เน่�องจิากในภาว่ะการระบาดของโควิ่ด-19 ปิระช้าช้น
จิะม่คว่ามว่ิตกกังว่ล เคร่ยด กลัว่ เศร้า จิะต้องได้รับคว่าม 
ช้่ว่ยเห้ล่อที่างด้านจิิตใจิอย่างใกล้ช้ิดจิะช้่ว่ยให้้สุามารถฟ้ื้�นฟื้่
สุภาพร่างกายและจิิตใจิได้ด่ และลดผลกระที่บด้านสุุขภาพจิิต 
ในระยะยาว่ ขณ์ะเด่ยว่กันห้ากร่้สุ้กห้มดพลัง เคร่ยดไปิต่อ 
ไม่ไห้ว่อย่าเก็บไว้่คนเด่ยว่ ขอให้้ห้าคนปิร้กษา ห้ร่อใช้้บริการ 
สุายด่ว่นสุุขภาพจิิต 1323

คนวัยทำางานท้�เป็นต้นแบบเกิดข้้�นท้�สี่ามาร้ถ
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสี่ โดยการ้ใช้ี้ “พลังใจ
ท้�เข้้มแข้็ง” ท้�ซ่่อนอย่่ในตัวทุกคนเพ่�อเอาไว้ใชี้้ 
เม้�อต้องเผ่ชี้ิญกับวิกฤตหร้ือปัญหาต่าง ๆ มา
แปร้เปล้�ยนเป็น “ พลังใจท้�สี่ร้้างสี่ร้ร้ค์” 
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Member Zone วารสารสถาบันรหัสสากล

เทรนด์์พฤติิกรรมผู้้�บริโภค
ผู้้�ประกอบการจะไปต่่อทิิศทิางไหน

หลัังสถานการณ์์โควิิด-19

การตลาดหลังโควิิด ชีีวิิต พฤติกรรมผู้้�บริโภค และผู้้�ประกอบการ
จะเปลี�ยนแปลงไปอย่างไร ? (วิิเคราะห์)จากที่ี�เคยออกไป
รับประที่านอาหารนอกบ�าน ก็สั่ั�งกลับมารับประที่านที่ี�บ�านจาก
ที่ี�เคยเดินที่างไปที่ำางานที่ี�ออฟฟิศ ตอนนี�ก็นั�งที่ำางานจากที่ี�บ�าน
หรือ Work From Home แล�วิพฤติกรรมเหล่านี�จะกลายเป็น 
New Normal หรือไม่ แล�วิแบรนด์จะต�องที่ำาอย่างไร...

สมวลี ีลีิมป์ร์ัชัตามรั กรัรัมการัผู้้�จัดัการั บรัษิัทั เดอะนีลีีเส็นี
คอมป์ะนีี (ป์รัะเทศไทย) จัำากัด ระบุวิ่า การแพร่ระบาด
ของไวิรัสั่โควิิด-19 ก่อให�เกิดการเปลี�ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู้้�บริโภคอย่างมหาศาล ซึ่่�งควิามเป็นจริงแล�วิที่ั�วิโลก และ
ประเที่ศไที่ยไม่ได�ผู้่านวิิกฤตครั�งนี�เป็นครั�งแรก แต่ครั�งนี�เป็นการ
ระบาดของโรคที่ี�เจอกันที่ั�วิโลก สั่ิ�งทีี่�พบคือ  การปรับเปลี�ยน
พฤติกรรมอย่างรุนแรงในระยะสั่ั�น และในหลายๆ พฤติกรรม
จะกลายเป็น New Normal  นีลเสั่็นแบ่งการเกิดโควิิด-19 ออก
เป็น 6 ระยะ

รัะยะ 1  รับร้�ข่าวิสั่ารวิ่ามีโรคระบาดเกิดข่�น 
   มีการซึ่ื�อผู้ลิตภัณฑ์์สัุ่ขภาพด้แลตัวิเอง

รัะยะ 2 เริ�มเข�าไปตรวิจร่างกายที่ี�โรงพยาบาลวิ่า
   เป็นโรคหรือไม่

รัะยะ 3 เริ�มมีการกักตุนสั่ินค�า
รัะยะ 4 เริ�มกักตัวิอย้่บ�าน ที่ำางานจากบ�านมากข่�น

 รัะยะ 5  การล็อกดาวิน์
รัะยะ 6 Living a new normal

โดยประเที่ศไที่ยอย้่ในระยะที่ี� 3 เข�าระยะที่ี� 4 ผู้้�บริโภคเริ�มกักตุน
สั่ินค�า และ WFH เพราะฉะนั�นพฤติกรรมการซึ่ื�อสั่ินค�า และการ
เสั่พสั่ื�อในแต่ละระยะจะแตกต่างกันออกไป สั่ิ�งหน่�งที่ี�ผู้้�ประกอบ
การควิรที่ำาคือ ต�องมองไปข�างหน�าด�วิยวิ่าในระยะต่อไปเป็น
สั่เตจของตัวิเองหรือไม่

สั่มวิลียังระบุอีกว่ิา ภาพรวิมของอุตสั่าหกรรมจีดีพีของที่ั�วิโลก
ติดลบกันเพิ�มข่�น รวิมที่ั�งไที่ยเองทีี่�ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย
ประเมินว่ิาจีดีพีของไที่ยจะ -5.3% ซึ่่�งในควิามเป็นจริงแล�วิ
โควิิด-19 เป็นสั่าเหตุหลัก แต่สั่ิ�งที่ี�ห�ามลืมเลยคือปัญหาภัยแล�ง
ที่ี�รุนแรง หนี�ภาคครัวิเรือน ชี่องวิ่างของรายได�คนรวิยรวิยจัด 
คนจนก็ไม่มีเลย ก็เป็นปัญหาที่ี�สั่่งผู้ลต่อเศรษฐกิจอย้่แล�วิก่อนที่ี�
โควิิด-19 จะเกิดตามมา ในวิิกฤตก็ยังมีโอกาสั่ เพราะในแง่
พฤติกรรมของผู้้�บริโภคนั�นยังมีสั่ินค�าทีี่�จำาเป็นต�องซึ่ื�อ และ
ยังมีอัตราการเจริญเติบโตยังดีอย้่ สั่ะที่�อนจากดัชีนีค�าปลีก
เดอืน ก.พ. ทีี่�เตบิโต 2-3% โดยพฤติกรรมทีี่�เปลี�ยนไปของผู้้�บริโภค
ชี่วิงนี�และจะกลายเป็นพฤติกรรมร้ปแบบใหม่ที่ี�จะกลายเป็น 
New Normal ได�คือ

“การัช�อป์ป์้�ง” ล้กค�าเข�าร�านขายยา และเลือกชี�อปปิ�งออนไลน์
เพิ�มข่�นเยอะมาก
“การัรัับป์รัะทานีอาหารั” คนหันไปใชี�บริการเดลิเวิอรี� ซึ่ื�อกลับ
บ�าน และที่ำาอาหารกินเองทีี่�บ�านมากข่�น ซึ่่�งพฤติกรรมการรับ
ประที่านอาหารที่ี�บ�านในบางประเที่ศได�กลายเปน็ New Normal 
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แตส่ั่ำาหรบัประเที่ศไที่ยนั�นคนไที่ยมวีิฒันธรรมการไปรบัประที่าน
อาหารนอกบ�าน พอหลังวิิกฤตจบผู้้�บริโภคก็จะน่าจะกลับไป
รับประที่านอาหารนอกบ�านตามเดิม

“การัทำางานีที�บ�านี”  และออกกำาลังกายในบ�านมากข่�นเพราะ
ฉะนั�นผู้้�ประกอบการต�องมองวิ่าสั่ิ�งเหล่านี�คือโอกาสั่อย่างไร 
เพราะไลฟ์สั่ไตล์คนเริ�มเปลี�ยน

สั่ิ�งที่ี�ตามมาจากพฤติกรรมที่ี�เปลี�ยนไปคือ เรื�องการใชี�ดิจิที่ัล
เที่คโนโลยี ผู้้�บริโภคให�ควิามใส่ั่ใจกับเรื�องของคุณภาพมากข่�น
สั่่งผู้ลให�การที่ำาแบรนด์ในอนาคตสั่ามารถที่ำาราคาไปพร�อมกับ
คุณภาพได�ด�วิย

สั่มวิลี กลา่วิอีกว่ิา ตอนนี�คอืโอกาสั่ของแบรนด์ไที่ย เพราะในช่ีวิงนี�
“โลีคอลีแบรันีด”์ เตบิโตได�ดี ผู้้�บรโิภคหันมาใชี�สิั่นค�าในประเที่ศ
มากข่�น ซึ่่�งอาจจะมสีั่ว่ินจากควิามกงัวิลของการซึ่ื�อสั่นิค�าทีี่�ต�องมี
การจัดสั่่งจากที่ี�อื�น

และสั่ิ�งที่ี�โลคอลแบรนดท์ี่ำาได�ดคีอื การปรบัตวัิ และออกผู้ลติภณัฑ์์
ที่ี�ตอบรับกับควิามต�องการของผู้้�คนได�ดี

นอกจากนี� เที่รนด์ที่ี�จะเห็นต่อไปคือเรื�องของ Auto shopping 
subscription เป็นบิสั่ซึ่ิเนสั่โมเดลที่ี�น่าสั่นใจคือ การ subscribe 
ไปเลยวิ่า ซึ่ื�อสั่ินค�าชีนิดใดก็ตามให�มาสั่่งสั่ินค�าทีี่�บ�านในทีุ่ก
อาที่ิตย์ หรือทีุ่กเดือนตามทีี่�เรากำาหนด สั่ิ�งนี�จะที่ำาให�ผู้้�ประกอบ
การเห็นรายได�ทีี่�ต่อเนื�องมากข่�น Untag relationship การใชี�
เที่คโนโลยีต่างๆ เชี่น Virtual reality สั่ร�างประสั่บการณ์ให�กับ
ผู้้�บริโภคโดยไม่ต�องสั่ัมผู้ัสั่

การัตลีาดหลีังโควิด ?
ในด�านของพฤติกรรมการเสั่พสั่ื�อนั�น สั่มวิลีระบุวิ่า ตอนนี�คือ
ชี่วิงเวิลาที่ี�ผู้้�คนเสั่พสั่ื�อเยอะมาก เพราะฉะนั�นสั่ิ�งที่ี�แบรนด์
ควิรใชี�โอกาสั่ที่ำาแบรนด ์ที่ำาการตลาดอย่างมคีวิามคิดสั่ร�างสั่รรค์
ที่ั�งในหน�าจอทีี่วิ ีโซึ่เชียีลมีเดยี แอปพลิเคชัีน ในจีน Social  มเีดีย
กลายเป็น mainstream 

จากเที่รนด์ต่างๆ ที่ี�กล่าวิมาแล�วิผู้้�ประกอบการต�องที่ำาอย่างไร 
สั่มวิลีที่ิ�งที่�ายไวิ�ให� 4 ข�อ

1.  จาก Offline ต�องไป Online
2. การขยายพื�นที่ี�บริการให�ครอบคลุม
3. โลจิสั่ติกสั่์ต�องดี
4. โซึ่เชีียลมีเดีย เป็นโอกาสั่ที่ี�ต�องหันมาใชี�โซึ่เชีียลมีเดีย

  ให�เกิด impact ที่ี�สัุ่ด

สั่าเหตุทีี่�ต�องเริ�มต�นตั�งแต่วิันนี� เพราะวัินนี�คือจุดตั�งต�นของ
ผู้้�บริโภคที่ี�จะเคลื�อนย�ายไปสั่้่ New Normal Behavior ที่ั�งการ
บริโภคสิั่นค�าและการเสั่พสืั่�อ มันเป็นสิั่�งทีี่�สั่ำาคัญมากทีี่�ผู้้�ประกอบการ
ต�องที่ำาควิามเข�าใจกับวิิธีคิดของคนที่ี�เคลื�อนไปเรื�อยๆ

เพราะถ�าเราไปจับผู้้�บริโภคในวิันที่ี�เขาเข�าสั่้่ New Normal แล�วิ
สั่ิ�งทีี่�เราจะขาดคือควิามเข�าใจถ่งรากเหง�าว่ิาที่ำาไมผู้้�บริโภคถ่งมี
พฤตกิรรมแบบนั�น และที่ำาให�ไม่สั่ามารถออกแบบประสั่บการณ์
ที่ี�เหมาะกับผู้้�บริโภคในวิันนั�นได�

เพราะต�องอย่าลืมวิ่าโควิิด-19 เกิดข่�นยาวินานพอสั่มควิร มันสั่่ง
ผู้ลให�พฤติกรรมบางอย่างเปลี�ยนแปลงและเกิดข่�นอย่างถาวิร 
เป็นไปไม่ได�เลยที่ี�จะไปรอปลายที่างแล�วิที่ำาควิามเข�าใจ
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สนใจพ้ืนท่ีโฆษณาติดตอ :
napats@gs1th.org 
หรือ mayurintrp@gs1th.org

Member in each Sector / สมาชิกสถาบันฯ ในอุตสาหกรรมตาง ๆ

Food and Beverage
68%

Cosmetics
20%

Herbs
5%

Chemical
4%

Plastics and Rubber
4%

Specification:      Readership:
• 10,000+ Quarterly    • Manufacturer / Retailer / 3PL
• Updates GS1 Thailand Member   • SMEs / OTOP
• Introduce GS1 Standard     • Healthcare
• Oversea Implement Case-study   • Food Agriculture 
  from GS1 Global      • Technology
• Bilingual Content      • Traceability & Recall  
• 4 Color printed

Electrical and Electronics
2%

Textile and Apparel
4%

Others
13%

Pharmaceutical
2%

ให “GS1 Thailand Newsletter : 27 Years of Sharing 
The 1st of Global Standard” เปนสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธบริษัทของทาน

หมายเหตุ : รายชื่อผูไดรับรางวัลจะถูกประกาศบนเว็บไซต และเฟซบุกของสถาบันฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

สำหรับคำถามในวารสารสถาบันฯ ฉบับที่แลวนั้น คำตอบที่ถูกตองคือ ฐานขอมูลของสถาบันรหัสสากล GS1 มีชื่อวา GS1 Thailand Member Portal
และแอปพลิเคชันของสถาบันรหัสสากล GS1 Thailand มีชื่อวา GS1 SmartBar สำหรับรายชื่อผูโชคดีสามารถติดตามไดในเว็บไซตและเฟซบุกของสถาบันฯ
ขอแสดงความยินดีกับผูโชคดีดวยนะครับ

เพียงสแกน QR Code และตอบคำถาม
พรอมกรอกเลขหมายสมาชิก 13 หลัก ช่ือและตอบคำถามวา

รวมสนุกลุนรับรางวัลพิเศษ
จากทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)! 

ปนโตอเนกประสงค
จำนวน 10 รางวัล 

“เลขหมายประจำตัวสินคามาตรฐานสากล GS1 สำหรับสินคาแบบคาปลีก
13 หลัก (GTIN-13) ตองใชคูกับสัญลักษณบารโคดประเภทใด” โดยมี
ตัวเลือกไดแก 1. ITF-14 2. EAN-13 3. GS1-128

ปนโตอเนกประสงค
จำนวน 10 รางวัล 
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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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