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การก้าวสู ่4.0 ทัง้ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 
กลายเป็นความท้าทายอย่างมากของประเทศ เพราะ 
ในปัจจุบันนัน้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ท่ีถูกพัฒนาขึน้
ในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีระดบั
เทคโนโลยีอยูท่ี่ระดบั 2.0 ขณะท่ีอตุสาหกรรมชัน้น�าของ
ประเทศท่ีมีความพร้อม อาจจะมีระดบัท่ี 2.5-3.0 

ในการผลักดันธุรกิจ จึงไม่ได้มุ่งหวังท่ี 4.0 เพียง 
อย่างเดียว หากแต่ทุกธุรกิจจะต้องพิจารณาถึงจุดยืน 
ของธุรกิจ ยทุธศาสตร์ และแนวทางการปรับตวัในระยะ
ตอ่ไป

4.0 อาจจะเป็นปลายทางของการพฒันา แตร่ะหวา่งทาง 
นัน้ การก้าวจาก 2.0 ไปสู ่ 2.5 หรือ 3 อาจจะเพียงพอ 
ท่ีจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สิ่งส�าคัญ 
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ประวิทย์  โชติปรายนกุล
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันรหัสสำกล

BOARD OF CONSULTANT
รายชื่อคณะที่ปรึกษา • ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ • ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิต • นายไพโรจน์ เกษแม่นกิจ • คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

TEAMWORK
บรรณาธิการ • ประวิทย์  โชติปรายนกุล
กองบรรณาธิการ • วันรัตน์ ยอดนิล • พัชรียา เย็นจิตต์ • เปรมฤดี คุณณา • อุบลรัตน์ ทองในธรรม • จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ • การัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย • มยุรินทร์ เพชรชัด • พราภา ร่มโพธิ์ทอง
เมธิณี วรรลยางกูร • นิตดา กาญจนาธนเกียรติ • พิมพ์พร หลักเพ็ชร์ • ชญานิน แก้วหาญ • ภัณฑิรา  ธีระสานต์ • วรเมธ โพธิ์ข�า • นวลพรรณ ลิ้มเจริญ • สุดาทิพย์  วรเนติโพธิ์ • ธนิจสกา สมรส • ปทิตตา คิมประโคน
กรกมล โภคทรัพย์มงคล • อวิกา พอกเพิ่มดี • ชนัฎนันท์ รัตนเอกวาที • สุธาสินี กองรส • วิลาวัณย์ กิจนิเทศ • ชลธิชา พันธุระ • วิทยา ทิงาเครือ • ปริภัทร์ กิตติสันติ์ • ณิชกานต์ อุชชิน • ชนิสรา บุญเผย

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์โดย บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

จึงไม่ใช่ 4.0 หรือ 3.0 แต่เป็นความพร้อมของธุรกิจ
และผู้ประกอบการท่ีจะกล้า Disruptive ธุรกิจตวัเอง 
ก่อนจะถกู disrupt โดยเทคโนโลยีและนวตักรรม ทัง้นี ้
เพ่ือสร้าง curve ใหมใ่ห้กบัธรุกิจ

อยา่งไรก็ตาม การก้าวสู ่Industry 4.0 นัน้ มีแงม่มุ 
ในการพัฒนาในหลากหลายด้าน หนึ่งในนัน้คือ 
การสร้างมาตรฐานให้กบัธรุกิจ เชน่ การน�าระบบบาร์โค้ด 
มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน ระบบจัดกลุ่ม
สินค้า และการตรวจสอบย้อนกลับเหล่านี เ้ป็น
นวัตกรรมท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ และ
น่าจะเป็นหนึ่งในแผนงานท่ีถูกบรรจุไว้ในทิศทาง 
การพฒันาอตุสาหกรรมของธรุกิจ  

ธุรกิจต้องก้าวข้ามข้อจ�ากัด
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การประชมุ GS1 Global Forum 2017
วันที่ 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

สถาบนัรหสัสากลเข้าร่วมการประชมุ GS1 
Global Forum 2017 ท่ีจดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 
18 - 26 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ประเทศเบลเย่ียม ซึง่เป็นส�านกังานใหญ่ของ 
GS1 โดยมี GS1 Global รับหน้าท่ีเป็นผู้จดังาน 
มีผู้ เ ข้าร่วมงานมาจากประเทศสมาชิก 
GS1 กวา่ 88 ประเทศ รวมถงึบคุลากรจาก 
บริษัทชัน้น�าจากทั่วโลก รวมเป็นจ�านวน 
789 คน 

ในปีนี ้ผู้ เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมประชมุ อบรม
ความรู้ด้านวชิาการและเทคโนโลยีใหม ่ รวม 
ไป ถงึการแลกเปลีย่น แสดงความคดิเหน็ เพ่ือ
น�าองค์ความรู้ท่ีได้มาต่อยอดความคิดและ
พัฒนาการด�าเนินงานในประเทศของตน 
อีกทัง้เป็นการสร้างความร่วมมือกนัระหวา่ง
ประเทศสมาชิกอีกด้วย โดยในปีนีมี้เนือ้หา 
ท่ีนา่สนใจหลากหลายเร่ือง 

กรณีศึกษาการน�า GS1 Smart
Search มาประยุกต์ใช้ใน
แต่ละประเทศสมาชิกของ GS1
1.GS1 ประเทศอังกฤษ : ได้ร่วมมือกบั
ห้างร้านตา่งๆ เชน่ ห้าง Tesco เพ่ือปรับปรุง
ความโปร่งใสของสนิค้าท่ีขายออนไลน์ และ
บริษัท Nestle ซึง่เป็นผู้ผลติรายใหญ่  ได้น�า 
GS1 SmartSearch มาใช้ในการปรับปรุง
ความชดัเจนของข้อมลูสนิค้าภายใต้แบรนด์ 
Dolce Gusto

2.GS1 ประเทศฝร่ังเศส : ได้ร่วมมือกบั 
Rue Du Commerce เวบ็ไซต์ e-Commerce 
เพ่ือน�าร่องการพฒันา GS1 SmartSearch 
โดยมีการวดัผลการด�าเนินการเปรียบเทียบ
ระหวา่งการใช้งานผา่น GS1 SmartSearch 
และไม่ได้ใช้งาน ผลคือผู้ ใช้งานสามารถ
เข้าถึงข้อมลูสินค้าได้มากกว่าเม่ือใช้ GS1 
SmartSearch 

3.GS1 ประเทศโปแลนด์ : จากการน�า 
GS1 SmartSearch  เข้ามาประยกุต์ใช้ ท�าให้ 
อตัราการเจริญเติบโตของ e-Commerce 
มีจ�านวนเพ่ิมขึน้ประมาณ 19.70% ต่อปี 
และหมายเลข GTIN ถูกใช้กับสินค้า 
กว่า 26.30 % บนระบบร้านค้าออนไลน์ 
เกิดการค้นหาข้อมูลผ่านโปรแกรมค้นหา 
(Search Engine) เพ่ิมขึน้ 37% จากเวบ็ไซต์  
e-Commerce ตา่ง ๆ เหลา่นี ้

จึงท�าให้ตลาดออนไลน์มีบทบาทมากกว่า
การซือ้ขายสินค้าผ่านช่องทางปกติ แตค่วร
ค�านึงถึงการหาคู่ค้าท่ีสามารถเช่ือถือได้ 
รวมถงึเทคนิคตา่งๆ ท่ีใช้ในการท�าการตลาด 
โดยเลือกตวัแทนด้าน SEO ท่ีดีท่ีจะชว่ยให้ 
การโปรโมทสนิค้าเข้าสูผู่้ ท่ีสนใจได้มากขึน้

Retail-Data Visibility 
Online GS1 SmartSearch
GS1 ได้มีนโยบายในการตอ่ต้านการผกูขาด
เพ่ือป้องกันปัญหาการเอาเปรียบหรือ 
การกีดกันผู้ประกอบการรายอ่ืนไม่ให้เข้า
มามีบทบาทในการค้าขายสินค้าชนิดนัน้ๆ 
อาทิ การลดราคาสนิค้าในราคาท่ีต�า่กวา่ทนุ 
ของผู้ ประกอบการรายใหญ่ จนท�าให้ 
ผู้ประกอบการรายยอ่ยไมส่ามารถขายสนิค้า
ได้ หรือการร่วมมือกันของผู้ประกอบการ
ในซพัพลายเชน เพ่ือกีดกันผู้ประกอบการ 
รายยอ่ยไมใ่ห้เข้ามามีบทบาทในการค้าขายได้ 
เป็นต้น

GS1 SmartSearch จึงมีบทบาทส�าคญัท่ี
จะชว่ยให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาสนิค้าและ
สามารถเปรียบเทียบราคาได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว
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4.GS1 ประเทศนิวซีแลนด์ : จ�านวน
การเติบโตของผู้ ประกอบการขายสินค้า
ออนไลน์มีมากถึง 3.6 พันล้านดอลล่าร์  
และมีแนวโ น้ม ท่ีจะ เติบโตมาก ย่ิงขึ น้  
โดยเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ ท่ีแสดงข้อมูล 
รายละเอียดตา่ง ๆ    ของสนิค้า พร้อมทัง้รูปภาพ 
สามารถช่วยให้ผู้บริโภคเลือกซือ้สินค้าได้
ง่ายขึน้ ประเทศนิวซีแลนด์มีสินค้าพร้อม
รูปภาพอยู่ในฐานข้อมูลมากถึง 42,000 
รายการ ท่ีผู้บริโภคสามารถเลอืกซือ้สนิค้าได้
ทนัที และมีผู้พฒันาระบบท่ีน�าข้อมลูสนิค้า 
จากในฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์มากถึง 
4 ราย ท่ีออกแบบเร่ืองการท�าการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset 
Management) GS1 ประเทศนิวซีแลนด์ 
ได้พฒันาระบบ Smart Search เพ่ือช่วย 
ให้ผู้ บริโภคเข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว  
อีกทัง้ยังได้คัดเลือกสินค้าท่ีดีท่ีสุดมาอยู่ 
ในหน้าแรกๆ ของเวบ็ไซต์ค้นหาข้อมลูอยา่ง 
Google ท�าให้สินค้านัน้ๆ ขึน้สู่อนัดบัต้นๆ 
ได้อยา่งรวดเร็ว 

Retail-Online Product 
Listing Automation 
GS1 MemberCheck
Wei Bo จาก GS1 ประเทศจีน ได้กลา่วถงึ
การพฒันาระบบข้อมลูสนิค้าในประเทศจีน 
จนกระทั่งถึงปี 2016 ท่ีสามารถจัดเก็บ 
ข้อมูลสินค้าได้กว่า 61 ล้านรายการแล้ว 
โดยเก็บข้อมูลสินค้าหลากหลายประเภท 
อาทิ สนิค้าประเภทอาหาร นอกจากนี ้ยงัมี
บริการถ่ายภาพสนิค้าทัง้แบบ 2D และ 3D 
หากมีผู้ประกอบการน�าสินค้ามาใช้บริการ 
ดงักล่าว ทาง GS1 ประเทศจีนจะบริการ
ตรวจสอบคณุภาพบาร์โค้ดเพ่ือให้มัน่ใจว่า
บาร์โค้ดสามารถสแกนได้ให้อีกด้วย

ในประเทศจีน แอปพลิเคชั่นท่ีได้รับความ
นิยมสูงสุด คือ Wechat และเว็บไซต์  
Alibaba ซึง่เป็นเวบ็ซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ท่ี
ได้รับความนิยมสงูสดุ 

Neil Tunbridge จาก Pivot International 
ประเทศองักฤษ ได้กลา่วถงึ Marketplaces 
ในอนาคตว่าจะเป็นสถานท่ีท่ีผู้ ซื อ้และ 
ผู้ขายสนิค้า/บริการมาเจอกนั และเป็นโอกาส 
ท่ีดีในการซือ้ขายสนิค้า/บริการระหวา่งกนั 

ในปัจจุบันมีผู้ ขายสินค้าจ�านวนมากท่ีมี
การขายสินค้าคล้ายกันให้กับผู้ บริโภค 
ท่ี มีความแตกต่างกัน ซึ่งจะท�าให้เ กิด 
ความสบัสนในตวัสินค้า ราคา คณุสมบตั ิ 
การรับประกนั และความเช่ือใจของผู้บริโภค 
โดย Amazon  eBay และ Alibaba มีการ 
บงัคบัให้ใช้หมายเลข GTIN กบัทกุประเภท
สินค้าท่ีจะน�ามาขายบนตลาดออนไลน์ 
มาตรฐานของสินค้าเป็นกญุแจส�าคญัท่ีจะ
ท�าให้การตลาดเติบโตขึน้ นอกจากนี ้ ยงัมี
ตลาดออนไลน์ขนาดเลก็อ่ืนๆ เชน่ 

• เวบ็ไซต์ท่ีรวบรวมทกุประเภทสนิค้า อาทิ  
 Trade Me ของประเทศนิวซีแลนด์ , Allegro  
 ของประเทศโปแลนด์, Tophatter ของ 
 ประเทศอเมริกาและประเทศองักฤษ 
• เวบ็ไซต์ท่ีรวบรวมสนิค้าแฟชัน่ อาทิ The 
 Iconic ของประเทศออสเตรเลีย
• เว็บไซต์ท่ีรวบรวมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
 และเกม อาทิ Cdiscount ของประเทศ 
 ฝร่ังเศส

Fresh Foods-Creating 
Value for the Sector 
Today and Tomorrow
กรณีศึกษาของบริษัท KONTOVEROS 
กล่าวถึงการใช้ GS1 DataBar ในอาหาร
ทะเลสด โดยบริษัทก่อตัง้มากวา่ 50 ปี และ
ในปี 1996 ได้เปิดร้านค้าปลีกของตัวเอง 

ในช่ือ COREALIS และใช้หมายเลข GTIN-13 
กบัทกุสินค้า จนกระทัง่ปัจจบุนัได้มีการใช้ 
GS1 DataBar กบัสินค้าแช่แข็งของบริษัท 
ซึ่งสินค้าของบริษัทมีหลากหลายรูปแบบ  
ทัง้อาหารทะเลสด และอาหารทะเลพร้อมทาน

ประเด็นส�าคัญที่บริษัทลงทุนใช้ 
GS1 DataBar ในธุรกิจ
• ให้สอดคล้องกบักฎหมายท้องถ่ิน 
• การปรับตวัให้เข้ากบัความต้องการ
 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของตลาดโลก 
• ใช้การตรวจสอบย้อนกลบัได้แมน่ย�าย่ิงขึน้ 
 ไปยงัผู้ใช้ปลายทาง 
• บริหารจดัการสินค้าคงเหลือได้ดีขึน้และ 
 ลดการสญูเสีย “อาหารท่ีหมดอาย”ุ 
• ลดต้นทนุโลจิสตกิส์ 
• ให้บริการดีขึน้และมีความปลอดภยัให้แก่ 
 ผู้บริโภคท่ีใสใ่จสขุภาพ 
• การควบคุมและการจัดการร้านค้าจาก 
 ส่วนกลางเป็นไปอย่างอัตโนมัติ  ลด 
 ข้อผิดพลาดของพนกังาน

การวางแผนและการประยุกต์ใช้
GS1 DataBar ในอาหารสด
และแช่เย็น 
เร่ิมขึน้หลงัจากการฝึกอบรมและได้รับค�า
ปรึกษาจาก GS1 ประเทศกรีซ เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล GS1 และ
ในเดือนมิถุนายน 2016 ได้มีการเปิดตัว 
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คณะท�างานกบัผู้ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ร้านค้าปลกี 
COREALIS (ผู้จดัการฝ่าย EDP, ทีม ERP, 
ผู้จดัการฝ่ายการตลาด, ผู้จดัการฝ่ายผลิต
และฝ่ายประกนัคณุภาพ) และผู้ ให้บริการ 
ด้านโซลชูัน่ (ผู้จดัหาเคร่ืองพิมพ์สแกนเนอร์ 
เคร่ืองพิมพ์และระบบข้อมลู)

เดือนกนัยายน 2016 มีการเปิดร้านค้าท่ีใช้ 
GS1 DataBar แหง่แรก จนกระทัง่ถงึกลาง
เดือนได้เร่ิมขยายไปยงัร้านค้าอ่ืนๆ ด้วย

เดือนตลุาคม 2016 ได้มีการใช้งาน GS1 
DataBar ในทุกร้านค้าของบริษัท โดยมี
สินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแช่เย็น 
อาทิ อาหารพร้อมทาน แซนวชิ ไส้กรอกซีฟู๊ ด 
แฮมเบอร์เกอร์ซีฟู๊ ด และเคบบัซีฟู๊ ด

สินค้าทุกชิน้ในร้าน COREALIS จะติด 
สติก๊เกอร์ GS1 Databar พร้อมระบขุ้อมลู 
เช่น เลขหมาย GTIN, วนัหมดอายุ, Lot 
Number เป็นต้น และมีการสแกน Databar 
ซึ่งเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไว้ อย่าง 
ถกูต้องและเป็นอตัโนมตัิ

มาตรฐาน GS1 สามารถน�ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาในการด�าเนินงานด้านต่างๆ ได้ 
อาทิ
• การขายผลติภณัฑ์ท่ีหมดอายถุกูบลอ็ก
• ใช้ระบสุว่นลด โปรโมชัน่ได้อยา่งอตัโนมตัิ
• สร้างความมัน่ใจและเพ่ิมความปลอดภยั 
 ของผู้บริโภค 

• สร้างประสบการณ์ท่ีดีในการซือ้สินค้า 
 ให้แก่ผู้บริโภค 

Healthcare Plenary
การพฒันาคณุภาพการรักษาพยาบาลเป็น 
สิง่ส�าคญัท่ีได้รับความสนใจมาอยา่งตอ่เน่ือง 
ซึง่ในช่วงท่ีผ่านมา การพฒันาคณุภาพจะ
เน้นท่ีการวางระบบงานและกระบวนงาน
ให้มีคณุภาพโดยมีการติดตามประเมินผล
เพ่ือการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบั
การจดัการก�าลงัคนให้มีจ�านวนท่ีเพียงพอ
และมีศกัยภาพท่ีได้มาตรฐาน และในยุค
ปัจจบุนั ความสนใจเร่ืองคณุภาพได้ขยาย 
ไปครอบคลุมปัจจัยน�าเข้าท่ีส�าคัญอีก 
ตวัหนึง่ คือ ยา เวชภณัฑ์และเคร่ืองมือทาง 
การแพทย์ท่ีน�าเข้าสู่กระบวนงานรักษา
พยาบาล เพราะถ้าเวชภณัฑ์และเคร่ืองมือ 
ทางการแพทย์ไม่ได้มาตรฐาน ถึงแม้จะ
มีบุคลากรและกระบวนงานท่ีดีเพียงไร  
อาจจะส่งผลต่อการรักษาพยาบาลท�าให้
ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงัได้ องค์ความรู้และ
เคร่ืองมือท่ีชว่ยสร้างคณุภาพในการจดัการ
เวชภัณฑ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีมี
การพฒันาขึน้เป็นอยา่งมากในชว่ง 5 -10 ปี
ท่ีผา่นมานี ้คือ การจดัการสายหว่งโซอ่ปุทาน 
(Supply Chain Management) และการใช้ 
เทคโนโลยีบาร์โค้ดเพ่ือการตดิตาม ตรวจสอบ 
เส้นทางการใช้งาน รวมถึงกระบวนการ
สืบย้อนกลบัยา เวชภัณฑ์ และเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ 

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการมี
ระบบบาร์โค้ดที่เป็นสากล และมี
กระบวนการตามรอยยาและ
เครื่องมือทางการแพทย์ มีดังนี้ 
1. ชว่ยให้สามารถสบืย้อนกลบัยา เวชภณัฑ์
และเคร่ืองมือทางการแพทย์ได้ตลอดสาย
ห่วงโซ่อุปทาน ท�าให้ลดโอกาสท่ีจะได้รับ 
ผลิตภัณฑ์ปลอม หรือผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้ 
มาตรฐาน และยังช่วยในการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ใน lot ท่ีมีปัญหากลบัคืนจาก
ตลาด ท�าให้เกิดความมัน่ใจในคณุภาพของ 
ยา เวชภณัฑ์ และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
ซึง่สง่ผลตอ่คณุภาพของการรักษาพยาบาล
และความปลอดภยัของผู้ ป่วย

2.ชว่ยในการตดิตามการขนสง่ได้ตลอดสาย
หว่งโซอ่ปุทาน จงึชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผลของการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน

3. เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ 
สินค้าในคลังพัสดุ ท�าให้ลดภาระและ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการคลังพัสดุ และ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการจดัการ
เคร่ืองมือทางการแพทย์ได้ด้วย

4. เป็นการพัฒนาการรักษาพยาบาลเพ่ือ
รองรับข้อก�าหนดทางกฎหมายท่ีก�าลัง
เปล่ียนแปลงไปทัว่โลก รวมทัง้ท่ีจะเกิดขึน้
ในประเทศไทยในอนาคต
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Transport & Logistics : 
Learn about a Dynamic 
and Fast Growing Sector
Transport & Logistics ครอบคลมุเร่ือง
กระบวนการดูแลและเคลื่อนย้ายสินค้า
ไปยังท่ีท่ีต้องการสินค้าทัง้รูปแบบ B2C  
และ B2B โดยมาตรฐานสากล GS1  
ในส่วนของ T&L นัน้มีความเก่ียวข้องกับ
หลายสว่นธรุกิจ อาทิ การจดัการทรัพยากร
มนุษย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจด้านสุขภาพ 
ธุรกิจการค้าปลีก และเทคนิคท่ีใช้ในภาค
อตุสาหกรรม

กรณีศึกษาด้าน Transport & 
Logistics ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ
1.Harmonization Parcel Delivery :  
การประยกุต์ใช้มาตรฐานสากล GS1 ใน
ด้านการจัดส่งพัสดุ ของประเทศสวีเดน
ตลอดห่วงโซ่อปุทาน โดยใช้เลขหมายระบุ
การขนสง่เพ่ือจดัการข้อมลูการขนสง่สนิค้า
 
2.MRO in Rail (Maintenance, Repair  
and Overhaul) : เป็นความร่วมมือของ 
ภาครัฐและเอกชนของยโุรปในการประยกุต์ใช้
มาตรฐานสากล GS1เพ่ือการซอ่มบ�ารุงรถไฟ 
โดยมีระยะโครงการ 5 ปี เร่ิมจากปี 2012  
สิน้สดุปี 2017 มาตรฐานสากล GS1 ถกู
น�ามาใช้ในขัน้ตอนการตรวจสอบสินทรัพย์  
รวมถงึการใช้ EPCIS (Electronic Product 
Code Information Services) ในการติดตาม
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ เชน่ ตารางการเดิน 

รถไฟ ตลอดจนการจดัท�าระบบการตรวจสอบ
อปุกรณ์และชิน้สว่นรถไฟ ซึง่ขณะนีโ้ครงการ
อยู่ในขัน้ตอนด�าเนินการแลกเปล่ียนข้อมลู 
เพ่ือใช้ในการสบืย้อนกลบัตา่งๆ

3. Maritime & Ports : การใช้หมายเลข 
บาร์โค้ดเพ่ือการระบุท่ีตัง้ (GLN: Global 
Location Number) ในระบบธุรกิจสาย
เรือ โดย GS1 มีโอกาสเข้าไปร่วมปรับปรุง 
ขัน้ตอนการด�าเนินการ

นอกจากนี ้GS1 Thailand ยงัเข้าร่วมประชมุ
กบักลุ่ม Alibaba ซึง่ขึน้ช่ือว่าเป็นเว็บไซต์  
e-Commerce รายใหญ่ของโลกจาก
ประเทศจีน เพ่ืออัพเดตความเคล่ือนไหว
ธรุกิจด้าน e-Commerce    ปัจจบุนัได้มีการ
ลงนามความร่วมมือระหวา่ง GS1 ประเทศ
จีนและ Alibaba ในการเช่ือมโยงข้อมูล
สนิค้าจากฐานข้อมลูของ GS1 เข้าสูร่ะบบ
ของทาง Alibaba เพ่ือน�าสนิค้าท่ีอยูใ่นฐาน
ข้อมลูออกขายในโลกออนไลน์

โดยทาง Alibaba จะมีระบบท่ีให้บริการ
ครบทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ
ช�าระเงิน การขนส่ง ส่ือมัลติมีเดียต่างๆ  
จึงท�าให้ Alibaba กลายมาเป็นเว็บไซต์  
e-Commerce ท่ีเพียบพร้อมไปด้วยเคร่ืองมือ 
ท่ีจะชว่ยอ�านวยความสะดวกให้กบัผู้บริโภค
ได้มากย่ิงขึน้

GS1 ประเทศจีน จะได้รับข้อมลูจากเจ้าของ
สินค้าโดยตรงผ่านเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
ท่ี GS1 ประเทศจีนได้พฒันาไว้ หลงัจากนัน้ 
ทาง Alibaba จะท�าการดึงข้อมลูท่ีอยู่ใน 
ฐานข้อมูลเพ่ือน�าไปติดต่อกับผู้ สนใจท่ี

ต้องการจะขายของผ่านระบบออนไลน์ 
ต่อไป ท�าให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า
สินค้าท่ีได้เลือกซือ้ มีความถกูต้องตรงกบั
ความต้องการจริง

นอกจากนีย้งัมีโซน MarketPlace Exhibition 
ของหลายๆ ประเทศมาร่วมออกบธู เพ่ือมา 
ประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
แก่ผู้ ร่วมงาน  

ท้ายสดุของงาน ยงัมีกิจกรรม Networking 
Dinner โดยการจดัมินิคอนเสิร์ตและร่วม
สนกุเพ่ือลุ้นรางวลัภายในงานอีกด้วย 

สมาชิกทุกท่านคงได้รับทราบข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์และอัพเดตความเคล่ือนไหว 
ของ GS1 ประเทศต่างๆ แล้วกลบัมาพบ
กบัความรู้และเร่ืองราวท่ีน่าสนใจของงาน
ประชมุ GS1 Global Forum 2018  ในปีหน้า 
นะคะ  
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Mitchells & Butlers implements
Global Data Synchronisation (GDS) to increase speed to market and improve 

supply chain efficiency [Part 1/2]
Mitchells & Butlers ได้น�ำระบบ GDS มำใช้ในกำรเพิม่ควำมรวดเรว็

และเพ่ิมประสทิธภิาพในซพัพลายเชน [Part 1/2]

Mitchells & Butlers เป็นผู้ด�ำเนินกิจกำรผบัและร้ำนอำหำรรำยใหญ่
ในสหรำชอำณำจกัรโดยประกอบกิจกำรท่ีเก่ียวกบัอำหำร เคร่ืองด่ืม 
สถำนบันเทิง และท่ีพักอำศัยกว่ำ 2,000 แห่งในท�ำเลท่ีดีท่ีสุด 
ทัว่ประเทศ บริษัทก่อตัง้ขึน้เม่ือ ค.ศ. 1898 เร่ิมจำกกำรรวมกิจกำรของ 
2 ครอบครัวเข้ำด้วยกันโดยทัง้คู่ได้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับโรงผลิต 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และผบั

ปัจจบุนั Mitchells & Butlers ประกอบธรุกิจค้าปลกีชัน้น�าหลากหลาย
ในสหราชอาณาจกัร อาทิ Browns, Vintage Inns, Ember Inns, Toby 
Carvery, All Bar One และ Scream จากการท่ีบริษัทมีอสงัหาริมทรัพย์

ในฉบบันี ้ เราจะกล่าวถงึทีม่าที่ไปของโครงการ ลกัษณะธรุกจิท่ีน�ามาใช้ และ 
ขัน้ตอนการเริม่น�าระบบ GDS เข้ามาประยกุต์ใช้ในธรุกจิจรงิๆ

Mitchells & Butlers is the leading operator of managed 
pubs and pub restaurants in the UK with around 2,000 
businesses offering food, drink, entertainment and  
accommodation in prime locations across the country. The 
Company was founded in 1898 from the merger of two Midlands’ 
family businesses, both owning breweries and pub estates.

Today, Mitchells & Butlers runs many of Britain’s leading 
licensed retail brands including Browns, Vintage Inns, 
Ember Inns, Toby Carvery, All Bar One and Scream.  

Mitchells & Butlers น�ำระบบ GDS ซึง่เป็นกำรเช่ือมต่อข้อมลู
กบัผู้ผลิตให้ขบัเคลือ่นธุรกจิให้เป็นรูปแบบทีอ่ตัโนมตัแิละเป็นมำตรฐำน
ขึน้ในเรือ่งกำรรบัข้อมลูสนิค้ำทีถ่กูต้องแม่นย�ำ โดย GS1 UK ได้
เข้ำมำช่วยในกระบวนกำรพฒันำระบบ GDS และประสำนงำนผูผ้ลติ
ในขัน้เริม่ต้นของโครงกำร หลงัจำกที ่ GS1 ได้เสนอแผนงำนออกไป 
ทำงบรษิทักป็ระสบควำมส�ำเรจ็ในกำรน�ำร่อง GDS และสำมำรถท�ำให้ 
ผูผ้ลติเครือ่งดืม่ทัง้หมดท�ำตำมระบบ GDS โดยกำรส่งผ่ำนข้อมลูของ
สนิค้ำผ่ำน Global Data Synchronisation Network (GDSN) 
ซึง่เป็นระบบมำตรฐำนท่ีให้คูค้่ำสำมำรถแบ่งปันข้อมูลสินค้ำระหว่ำงกนัได้ 
แบบอัตโนมัตแิละมปีระสทิธภิำพ ทำงบริษทัยงัคงพฒันำระบบร่วมกบั 
GS1 UK เพือ่ท�ำให้ผูผ้ลิตรำยอ่ืนๆ ของบริษทัส่งผ่ำนข้อมลูผ่ำนระบบ
ตำมมำตรฐำน GS1 

Mitchells & Butlers have implemented Global Data 
Synchronisation (GDS) with its suppliers to move 
the business to a more automated and standardised 
way of receiving accurate product information.  
GS1 UK helped the Company to develop a GDS  
implementation project plan and co-ordinated the  
supplier on-boarding process. Following the GS1  
proposed plan, the Company has successfully completed 
a GDS pilot and has achieved 100% GDS compliance 
from all of its drinks’ suppliers that send their product 
information through the Global Data Synchronisation 
Network (GDSN). It is now working with GS1 UK to 
get the rest of its suppliers GDS standards compliant 
as well.
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ขนาดใหญ่หลายแห่งท�าให้ฝ่ายจดัซือ้และโลจิสติกส์ขัน้พืน้ฐานของ
บริษัทมีความต้องการความมัน่ใจว่าสินค้าถกูจดัสง่ไปถกูท่ี ถกูเวลา 
ด้วยราคาท่ีถกูต้อง

Mitchells & Butlers จงึตดัสนิใจร่วมงานกบั GS1 UK ทีมผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการพฒันาโครงการได้วางแผนขบัเคลื่อนให้ผู้ผลิตตอบรับระบบ 
GDS ทีม GS1 ได้ท�างานร่วมกับบริษัทเพ่ือสร้างความมั่นใจว่า 
ผู้ผลติเคร่ืองด่ืมตา่งๆ ให้กบับริษัทนัน้สามารถสง่ข้อมลูสนิค้าท่ีถกูต้อง
แม่นย�าและส่งข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัให้กบับริษัทผ่านช่องทาง GDSN 
โดย Mitchells and Butlers นัน้ก�าลงัผลกัดนัให้ผู้ผลิตใช้ถงัข้อมลู
ของ GDSN ท่ีสามารถจดัการข้อมลูของสนิค้าในซพัพลายเชนระหวา่ง
ผู้ผลติและ Mitchells and Butlers ได้อยา่งมีความสอดคล้องกนั และ
เป็นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์

การด�าเนินการพัฒนาระบบ GDS
Mitchells and Butlers มีความเช่ือมัน่วา่ข้อมลูสนิค้าท่ีมีความถกูต้อง
แมน่ย�าในระบบของบริษัทและเป็นไปตามมาตรฐานสากล GS1 เป็น
สิง่ส�าคญัท่ีจะท�าให้ซพัพลายเชนมีประสทิธิภาพ

บริษัทได้ท�าการหาวิธีการจดัการข้อมลูพืน้ฐาน (Master Data) โดย
สามารถบันทึกข้อมูลพืน้ฐานของสินค้าโดยผู้ ผลิต ผ่านถังข้อมูล 
GDSN และสามารถกระจายไปยงัระบบตา่งๆ ท่ีหลากหลายได้ การ
ใช้งานระบบ GDS และการจดัการข้อมลูพืน้ฐานแบบใหม่ควบคู่กนั
ท�าให้บริษัทสามารถก�าจดัระบบท่ีใช้แรงงานคนและกระบวนการท่ีไมมี่
ประสิทธิภาพเม่ือมีการคีย์ข้อมลูหลายครัง้ลงไปในระบบ โดยระบบ
ใหม่นีจ้ะใช้วิธีการส่งข้อมลูของสินค้าจากถงัข้อมลูกลางไปยงัผู้ผลิต
โดยตรงแบบอตัโนมตัิ

Mitchells & Butlers ได้สร้างทีมด�าเนินงานส�าหรับโครงการนีเ้พ่ือ
ให้การน�าระบบ GDS มาประยกุต์ใช้ให้ประสบผลส�าเร็จ โดยบริษัท
ได้ท�างานร่วมกับทีมงานจาก GS1 UK ในการท�าให้ผู้ผลิตยอมรับ
มาตรฐานสากล GS1 และแนะน�าแนวทางท่ีจะท�าให้กระบวนการ
ด�าเนินงานมีความสอดคล้องกบัข้อก�าหนดของระบบ GDS โดยทีมงาน
ได้ท�างานกนัอยา่งหนกัเพ่ือให้มีความเช่ือมัน่วา่ทัง้ธรุกิจได้ด�าเนินงาน
ตามมาตรฐานสากล GS1 และสว่นประกอบตา่งๆ ของสนิค้าทัง้หมด
นัน้เป็นไปตามระบบ GDS

ความต้องการข้อมูลในอุตสาหกรรมการบริการด้านอาหารเพ่ือ 
ลงในระบบ GDS โดยการเข้าร่วมกลุ่มการเช่ือมโยงข้อมูลผ่าน  
GDSN ของ GS1 UK นัน้จะสง่ผลให้เกิดแนวทางกระบวนการพฒันา
มาตรฐานสากล

ในฉบบัหน้า เราจะมาตดิตามกนัว่า เมือ่น�าระบบ GDS มาพฒันาจรงิๆ จะให้
ประโยชน์อะไรกบับรษัิท Mitchells & Butlers บ้าง และคุม้ค่าแก่การลงทุน
หรอืไม่ อย่างไร  

With a large estate of sites, the Company’s purchasing and 
logistics’ primary function is to ensure the right products 
and services get to the right place at the right time and 
for the right price.

Mitchells & Butlers decided to work with GS1 UK’s Professional 
Services team to develop and implement a project plan to 
drive the adoption of GDS amongst its suppliers. GS1’s on 
boarding team worked with the Company to ensure that 
all of its drinks suppliers were able to send accurate and 
up-to-date product information through GDSN. Mitchells 
and Butlers is currently working towards getting all of its 
suppliers to use the GDSN certified data pool to enable 
product information within the supply chain to be managed, 
aligned and exchanged electronically between Mitchells 
and Butlers and its suppliers.

The journey to implementing GDS
Mitchells and Butlers strongly believe that accurate product 
information throughout its systems and full compliance with GS1 
standards are essential to achieve an efficient supply chain.

The Company is working on a new master data solution 
which will enable it to populate its disparate systems with one  
version of the product data received from its suppliers through 
a GDSN certified data pool. With the implementation of GDS 
and a new master data solution in place, the Company will 
be able to eliminate the manual and inefficient process of  
re-keying data into its disparate systems as its fully integrated 
solution will automatically send the supplier’s product  
information directly to the company’s master database.

Mitchells & Butlers has set up a project team to ensure that 
it reaches its objective of fully implementing GDS. The Company 
has been working closely with GS1 UK’s on-boarding team to 
ensure that its suppliers adopt GS1 standards and to provide 
the necessary guidance to ensure compliance with its GDS 
requirements. It is also working hard to ensure that the business 
as a whole implements the GS1 System of standards and 
that all its product attributes are GDS compliant.

It is also championing the product data needs of the 
food service industry into the GDS standards through its  
participation in GS1 UK’s data synchronisation group which 
influences the global standards development process.  
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โรงงานอจัฉริยะส่วนใหญ่เน้นไปท่ีการผลิต
แบบไมต่อ่เน่ือง (Discrete Manufacturing)  
แต่เทคโนโลยีในการตรวจจับอจัฉริยะสมยั
ใหม่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมได้ใน 
หลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน 
ความปลอดภยัของอาหาร การติดตามและ 
ตรวจสอบ (Track and Trace) การพฒันา 
บรรจภุณัฑ์ และการเพ่ิมโอกาสของผลติภณัฑ์ 
ใหม ่ๆ เป็นต้น

การผลิตอัจฉริยะ
ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
Smart manufacturing in the food and beverage industry

Article By / บทความโดย : Glenn Johnson
Translated By / แปลโดย  : Metinee Wanlayangkoon / เมธิณี วรรลยางกูร
Edited By / เรียบเรียงโดย  : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์  

แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0  Internet of  
Things (IoT) และการผลิตอจัฉริยะ (Smart 
Manufacturing) ได้รับการผลกัดนัอยา่งมาก 
ในชว่งเวลาท่ีผา่นมาโดยเฉพาะอยา่งย่ิงการผลติ 
แบบไมต่อ่เน่ือง (Discrete Manufacturing) 
ของผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม เชน่ อาหาร 
และเคร่ืองด่ืมซึง่ใช้กระบวนการผลติแบบแบทช์ 
อาจท�าให้ยากต่อการมองเห็นว่าเทคโนโลยี 
ดังกล่าวสามารถช่วยและพัฒนาธุรกิจได้
อย่างไร อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
เหล่านีส้ามารถช่วยผู้ ผลิตอาหารสมัยใหม่ 
ในการพฒันาสว่นแบง่การตลาด และปรับปรุง 
ประสทิธิภาพความปลอดภยัของอาหารได้

การเรียกคืน (Recall) และการตรวจสอบ
ย้อนกลับอาหาร (Traceability) 
ผลิตภัณฑ์อาหารหรือเคร่ืองด่ืมอาจเกิด
การเรียกคืน (Recall) ได้จากหลายสาเหต ุ
ได้แก่ การร้องเรียนจากผู้บริโภค หรือตาม
ค�าสัง่ของผู้ ค้าปลีกหรือรัฐบาล นอกจากนี ้
อาจมีการเรียกคืนจากผลการประเมินและ
ตรวจสอบจากธรุกิจอาหารหรือซพัพลายเชน 
ต้นน�า้ เช่น วตัถุดิบ เป็นต้น ซึ่งมาตรฐาน
อาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์ (Food  
Standards Australia New Zealand : 
FSANZ) ได้จัดแบ่งประเภทของปัญหา 
ท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ดงันี ้
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โดยการตรวจสอบย้อนกลับของอาหารท่ี 
สมบูรณ์จะต้องมีการติดตามประวัติของ 
สินค้า และแบง่ปันข้อมลูของสินค้าดงักลา่ว 
ไปตามเส้นทางของกระบวนการทัง้หมด 
ตัง้แต่ฟาร์มไปจนถึงผู้ บริโภคซึ่งเรียกว่า 
‘Farm to Fork’ หรือ ‘Paddock to Plate’ 
ทั ง้ นี เ้ ม่ื อ พู ด ถึ ง เ ร่ื อ ง อ า ห า ร ก า ร รู้ ถึ ง 
แหล่งท่ีมาท่ีแน่นอนของวตัถุดิบนัน้ถือเป็น
เร่ืองส�าคญัมาก จากการศึกษาพบว่าอตัรา
ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากเชือ้โรคในอาหาร 
เพ่ิมสงูขึน้ควบคูก่บัปริมาณการบริโภคอาหารสด 
ท่ีเพ่ิมมากขึน้ด้วย โดยปัญหาท่ีพบคือเม่ือ
เกิดความเจ็บป่วยขึน้ในชุมชนแล้วจะต้อง 
ใช้เวลานานและวิธีการท่ีซับซ้อนมากเพ่ือ

   ในช่วงเวลาที่ผ ่านมา 

ได้เกิดกระแสกดดันให้ผู้ผลิต 

อาหารและเครื่องดื่มริ เริ่ม 

ท� า ก า ร เ รี ย ก คื น สิ น ค ้ า 

(Recall)  ให้เป็นผลส�าเร็จ

โดยลดกรอบเวลาให ้น ้อย

ท่ีสุด และจะต้องท�าให้การ

ตดิตามและตรวจสอบ (Track 

and Trace) สินค ้านั้นมี

ประสิทธิภาพ

การปนเป้ือนของจุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ 
ท่ีท�าให้เกิดโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส หรือ
ปรสติ

ข้อผิดพลาดเก่ียวกับการตดิฉลาก : การติด
ฉลากท่ีไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด ส่วนผสม 
ของอาหารท่ีไม่ถูกต้องตรงตามรายการ 
สว่นผสมบนฉลาก เคร่ืองหมายวนัท่ีไมถ่กูต้อง 
หรือมีข้อผิดพลาดเก่ียวกับการติดฉลาก
อาหารอ่ืน ๆ

สิ่งแปลกปลอม : การปนเปือ้นด้วยวตัถ ุเชน่ 
วตัถแุก้ว โลหะ หรือพลาสตกิ

สารเคมีหรือสิ่งปนเป้ือนอ่ืนๆ : การปนเปือ้น 
ด้วยสาร เช่น ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 
ยาฆา่แมลง น�า้มนัเคร่ือง ฯลฯ

ไม่ระบุสารก่อภูมิแพ้: เน่ืองจากการติด
ฉลากไม่ถกูต้อง บรรจภุณัฑ์ไม่ถกูต้อง หรือ
ผลติภณัฑ์มีการปนเปือ้นสารก่อภมิูแพ้

สารชีวพษิ : การปนเปือ้นสารพิษทางชีวภาพ 
เชน่ ฮิสทามีน (Histamine) ในปลา และสารพิษ 
อมัพาตในหอยนางรม

ข้อผิดพลาดอ่ืนๆ : ความผิดพลาดท่ีไมไ่ด้ 
กล่าวถึงข้างต้น เช่น ความผิดพลาดใน 
บรรจภุณัฑ์ หรือเตมิแตง่สารท่ีไมป่ลอดภยั
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ค้นหาแหล่งท่ีมาของการปนเปื้อน การ
ตรวจสอบย้อนกลบัจึงเป็นสิ่งส�าคญัในการ 
ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาแหล่งท่ีมา 
ของอาหารเหลา่นัน้

เทคโนโลยีการตรวจจับอัจฉริยะท่ีทันสมัย
มีบทบาทในการท�าให้ซัพพลายเชนแบบ 
Farm to Fork ทัง้หมดมีประสิทธิภาพดีขึน้
ซึง่จะท�าให้การระบตุวัตนและการตรวจสอบ 
ย้อนกลับ เ ป็นไปอย่าง มีประสิท ธิภาพ 
และน่าเช่ือถือมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
ซึ่งเทคโนโลยีดงักล่าว เช่น RFID สามารถ
ช่วยในการติดตามวตัถดุิบจากแหลง่ท่ีมาได้ 
ดงัเช่น Kagome บริษัทมะเขือเทศแปรรูป 
สญัชาตญ่ีิปุ่ น ซึง่มีโรงงานตัง้อยูใ่น Echuca 
ประเทศออสเตรเลียได้เพาะปลกูและแปรรูป
มะเขือเทศให้กับบริษัทอาหารต่างๆ ทัง้ใน

ออสเตรเลียและต่างประเทศ โดยมีการ
เพาะปลูกและแปรรูปมะเขือเทศท่ีเป็น
ระบบอตัโนมตัิและมีระบบจดัการทางด้าน 
โลจิสติกส์ในการรับมะเขือเทศจากไร่ไปยงั
โรงงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

Kagome ด�าเนินการโดยเคร่ืองเก็บเก่ียว  
12 เคร่ืองในการโหลดมะเขือเทศลงถัง
มากกว่า 300 ถัง โดยแต่ละถังมีปริมาณ  
14 ตัน เม่ือมะเขือเทศสดเต็มถังก็จะถูก 
ขนขึน้รถบรรทกุและน�าไปท่ีเคร่ืองชัง่น�า้หนกั 
ใกล้กับโรงงาน ในส่วนของกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพของ Kagome ตัวอย่าง 
3 ตัวอย่างจากแต่ละถังจะต้องถูกน�าไป
ประมวลผลในห้องปฏิบตัิการเพ่ือตรวจสอบ
ให้มั่นใจในคุณภาพของผลผลิต โดยแท็ก 
RF ID  จะติด ไ ว้กับถัง เ ก็บมะ เ ขือ เทศ

ตัง้แต่เ ร่ิมกระบวนการเก็บเก่ียวเพ่ือระบุ
ต�าแหน่งของมะเขือเทศในแต่ละแบทช์ว่า
มาจากแหล่งไหน ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้แบบ 
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีการระบุข้อมูล
อัจฉริยะ Kagome จึงสามารถวางแผน 
การตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
และท�าให้ผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลบัไปยงัแหลง่ท่ีมาได้

พฤติกรรมผู้บริโภคก�าลังเปลี่ยนแปลงไป
พฤตกิรรมผู้บริโภคก�าลงัเปลีย่นแปลงไป โดย 
ผู้บริโภคจ�านวนมากก�าลงัหนัมาใช้สมาร์ทโฟน 
เพ่ือท�าการตรวจสอบสินค้า ณ จุดขาย 
รายงานการวิจยัในปี 2014 จาก Deloitte 
Consulting พบว่า 84% ของผู้ เย่ียมชม 
ร้านค้าปลกีในสหรัฐฯ ใช้สมาร์ทโฟนของตนก่อน 
หรือระหว่างการเย่ียมชมร้านค้าปลีกเพ่ือ
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ดูข้อมูลสินค้าและจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ ซือ้สินค้า 
ในอัตราท่ีสูงกว่า 40% ผู้ ค้าปลีกและผู้ ผลิต
จึงต้องหาแนวทางใหม่ในการดึงดูดผู้ บริโภค  
ณ จุดขายเพ่ือสร้างอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ 
นัน่หมายถงึการบรรจหีุบหอ่ ฉลาก และการจดัวาง 
ในจดุขายท่ีสามารถสื่อสารกบัผู้บริโภคผ่านทาง
สมาร์ทโฟนได้ โดยบริษัทบางแห่งได้หันมาใช้ 
เทคโนโลยีเหล่านี เ้ พ่ือป้องกันการขโมยและ 
ปลอมแปลงสนิค้า 

ตัวอย่างของ บริษัท ท่ีใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
คือ บริษัท NFC Authority ของแคนาดาซึ่งให้ 
บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสัน้ 
(Near Field Communication : NFC) การทดลอง
น�าร่องเร่ิมขึน้เม่ือเดือนมิถุนายน 2016 โดยมี 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ ผลิตไวน์  
ผู้ผลิตเบียร์ และโรงกลัน่สรุา โซลชูั่นของ NFC 
Authority ประกอบด้วยแท็กไร้สายและการ
ประยกุต์ใช้ซอฟต์แวร์กบัแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ 
ผู้บริโภคไม่จ�าเป็นต้องติดตัง้แอปพลิเคชัน่ เพียง
แค่มีอปุกรณ์ท่ีสามารถเปิดใช้งาน NFC ได้แล้ว
แตะท่ีขวดเพ่ือยืนยนัความถกูต้องของผลิตภณัฑ์  

การแตะดงักล่าวจะแสดงข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบั 
ผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วม 
แบบดจิิทลั  เชน่  การให้คะแนน การแสดงความ 
คดิเหน็ ฯลฯ จากการแตะแตล่ะครัง้เจ้าของแบรนด์
สามารถรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูตา่ง ๆ  ได้ เชน่  
ข้อมลูเก่ียวกบัสถิตขิองผู้ใช้ ต�าแหนง่ หรือสถานท่ี 
การกด Like การ Share และจ�านวนครัง้ของ 
การแตะผา่น NFC’s cloud-based เป็นต้น ซึง่การ
ติดฉลากและบรรจภุณัฑ์อจัฉริยะเหลา่นีจ้ะท�าได้
ดีในเร่ืองของการให้ข้อมลู โดยผู้ผลิตจะเป็นผู้ ให้
ข้อมลูท่ีอพัเดทแล้วแก่ลกูค้า ปัจจบุนัเทคโนโลยี 
เซน็เซอร์อจัฉริยะในโรงงานผลติอาหารและเคร่ืองด่ืม 
เป็นหวัใจส�าคญัของการอพัเดทข้อมลูสินค้าเพ่ือ
ส่ือสารแก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยข้อมูลสินค้าจะ
ประกอบไปด้วยข้อมูลแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ 
ข้อมลูในเร่ืองการเก็บรักษา และข้อควรระวงัหาก
เกิดอาการแพ้ เป็นต้น

‘batch size 1’ เป็นไปได้ส�าหรับอาหารและ
เครื่องดื่มหรือไม่?
อตุสาหกรรม 4.0 เป็นแนวคิดของ Single Unit 
Batch การใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อจัฉริยะควบคู่
กับระบบปรับตัวแบบอัตโนมัติจะเป็นกุญแจ
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ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายนี ้ ซึ่งโรงงาน
ผลิตควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอท่ีจะปรับ
ให้เข้ากบัความต้องการของลกูค้าแต่ละราย 
ซึ่งอาจเป็นไปได้ยากส�าหรับผู้ผลิตท่ีมุ่งเน้น
แบทช์ เชน่ อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
บริษัทอาหารบางแห่งพยายามท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายนีแ้ต่ก็ล้มเหลว ยกเว้นบริษัท 
ผู้ผลติธญัพืชเยอรมนัช่ือ Mymuesli GmbH  
ท่ีช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างสูตร Muesli 
ของตนเอง พร้อมทัง้บรรจดุ้วยฉลากท่ีลกูค้า
ก�าหนดขึน้เองได้ และมีบริการจัดส่งให้
กับลูกค้าถึงท่ีบ้าน จากการผสมส่วนผสม
แบบแห้งอย่างง่ายท�าให้แนวคิดผลิตภณัฑ์
อาหารท่ีสามารถปรับแต่งเองได้นัน้เกิดขึน้
ได้ ซึ่งอาหารหรือเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนอาจ
ไม่สามารถท�าได้ในการผลิตแบบ Single 
Unit Batch ทัง้นีบ้รรจภุณัฑ์ท่ีลกูค้าสามารถ 
ก�าหนดเองได้มีแนวโน้มท่ีจะได้รับความสนใจ
มากขึน้ เช่นเดียวกบั Muesli ซึง่ในอนาคต
ลกูค้าอาจจะต้องการสัง่ซือ้สินค้าในรูปแบบ
ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีสามารถก�าหนด 
รูปแบบการติดฉลากและบรรจภุณัฑ์ส�าหรับ

สนิค้าของตนเองได้ การเสนอความแตกตา่ง 
ของผลิตภัณฑ์นีผู้้ ผลิตบางรายสามารถ 
น�าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างจุดขายทาง 
การตลาด

ข้อมูล (Data) เป็นสิ่งส�าคัญ
ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บและใช้ภายใน หรือ 
จดัเก็บและประมวลผลโดยบริการคลาวด์ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัว่าจะน�าข้อมลูเหลา่นีไ้ปใช้อย่างไร 
ในกรณีของการใช้งานระบบคลาวด์ การ
รวมข้อมลูในท้องถ่ินเข้ากบัแหลง่ข้อมลูท่ีมา 
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของข้อมลูได้ 
ทัง้นีเ้ซ็นเซอร์อัจฉริยะสามารถลดปริมาณ
ความต้องการข้อมูลได้โดยการให้เฉพาะ
ข้อมูลท่ีจ�าเป็นและส�าคญัเท่านัน้ ตวัอย่าง
เชน่ ขวดบรรจภุณัฑ์ ระบบเซน็เซอร์อจัฉริยะ
ชว่ยในการก�าหนดคณุสมบตัอิตัโนมตัิ ท�าให้
การเก็บรักษาข้อมูลการผลิตภายในไลน์
บรรจภุณัฑ์มีประสทิธิภาพดีท่ีสดุ โดยเฉพาะ
ข้อมูลการผลิตในขัน้สุดท้ายท่ีจะต้องมี 
การสง่ตอ่เพ่ือตดิตามและตรวจสอบ (Track 
and Trace) 

การระบุตัวตนท่ีเช่ือถือได้และชัดเจนของ 
สินค้าในกระบวนการผลิตและซพัพลายเชน 
เป็นสิ่งจ�าเป็นเบือ้งต้นส�าหรับการตรวจสอบ 
ย้อนกลับท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เด่ียวบนสายพาน
ล�าเลียง หรือข้อมลูของเบียร์หลายพนัขวด
ท่ีมีการขนส่งทุกวัน สถานะของข้อมูลท่ี
บันทึกทัง้หมดจะต้องง่ายต่อการเรียกค้น
และวิเคราะห์ เหล่านีคื้อระบบคลาวน์ท่ี 
เข้ามามีบทบาทชว่ยในการรวบรวมข้อมลูท่ีได้ 
จากหลายสถานท่ี น�ามาวิเคราะห์ อา่น และ
แบง่ปันข้อมลูจากท่ีอ่ืน ๆ ได้

แม้วา่แนวคดิของ “การผลติอจัฉริยะ” มองด ู 
เหมือนกับว่าอาจจะไม่สามารถน� ามา
ประยกุต์เข้ากบัอตุสาหกรรมการผลติอาหาร
และเคร่ืองด่ืมได้ แตส่ามารถชว่ยเพ่ิมโอกาส
ในการปรับปรุงคณุภาพและความปลอดภยั
ของอาหารรวมทัง้การสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้บริโภค ทัง้นีเ้ทคโนโลยีการตรวจจับ
อัจฉริยะและเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ 
ควรจัดอยู่ในแผนวาระส�าคัญของผู้ ผลิต
อาหารและเคร่ืองด่ืมในอนาคต  

อ้างอิง
 1.  มาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์  
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standards.gov.au/industry/foodrecalls/
Pages/default.aspx >>. 
 2.  Deloitte 2014 การศกึษาของ Deloitte: 
ดิจิตอลมีอิทธิพลต่อยอดขายร้านค้าปลีก
มากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ << https://
www2.deloitte.com/us/en/pages/about-
deloitte/articles/press-releases/digital-
influences -in-retail-store-sales.html >>, 
ขา่วประชาสมัพนัธ์ 
 3.  NFC Authority Inc 2016, 
<< http://www.nfcauthority.com >>. 
 4. mymuesli GmbH 2016, 
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งานประชุม 31st Global GS1 
Healthcare Conference 2017 
ณ กรงุเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี

เม่ือวนัท่ี 4 – 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีผา่นมา ผู้แทนสถาบนัฯ 
ได้ไปร่วมงานประชุม 31st Global GS1 Healthcare  
Conference 2017 ซึ่งเป็นงานมาตรฐานสากลด้านการ
สาธารณสขุระดบัโลกประจ�าปี 2560 ท่ีจดัขึน้ ณ กรุงเบอร์ลนิ 
ประเทศเยอรมนี โดยครัง้นีมี้ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน
จ�านวนกวา่ 400 คน จาก 45 ประเทศทัว่โลกเข้าร่วมประชมุ

โดยการประชมุดงักล่าวมีจ�านวนผู้ เข้าร่วมประชมุสงูท่ีสดุ
เม่ือเทียบจากสถิติในปีท่ีผ่านๆ มา แสดงถึงความต่ืนตวั
จากทัว่โลกท่ีมีเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ โดยงานดงักลา่วจดัขึน้เพ่ือให้
ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในซพัพลายเชนด้านสาธารณสขุได้พบปะ
แลกเปลีย่นองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคืบหน้าใน
การประยกุต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล GS1 ด้านสาธารณสขุ 
โดยมีข้อมลูท่ีนา่สนใจดงันี ้

ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยโุรป Salvatore Scalzo, Policy 
and legal Officer, Medical Device จาก DG GROW, 
European Commission ได้แนะน�ากฎหมายวา่ด้วยการบง่ชี ้
เคร่ืองมือแพทย์ของคณะกรรมาธิการยโุรปท่ีเรียกว่า UDI 
System หรือ Unique Device Identification ซึง่มีขอบเขต
ครอบคลมุเคร่ืองมือแพทย์ทกุชนิดท่ีมีอยูใ่นตลาด EU ยกเว้น
เคร่ืองมือท่ีผลติตามค�าสัง่เฉพาะของลกูค้า (Custom-made) 
ซึง่รหสัดงักลา่วจะถกูใช้ส�าหรับการรายงานอบุตัิการณ์ท่ีมี
ความเสี่ยงสงูและการปฏิบตัิการแก้ไขเพ่ือความปลอดภยั
ในการใช้งาน (Field Safety Corrective Action) และมีกรอบ
ระยะเวลาการบงัคบัใช้ท่ีแบง่ตามการจดัประเภทเคร่ืองมือ
แพทย์ตามความเสีย่ง

ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสขุประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
JeongHwa Oh, Deputy Manager, Pharmaceutical 
information management department จาก Korea  

Pharmaceutical Information Service (KPIS) 
ได้น�าเสนอเร่ืองระบบการบง่ชีย้าในระดบัซีเรียล 
ซึง่จะท�าให้ตดิตามและสบืย้อนกลบัผลติภณัฑ์
ยาได้เป็นรายชิน้ ตัง้แต่ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้จดั
จ�าหนา่ย และผู้ ค้าปลกี โดยมีจดุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันยาปลอมหรือยาผิดกฎหมายได้ทัง้
ซพัพลายเชน (KPIS เป็นหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีตัง้ขึน้เพ่ือท�าหน้าท่ีบริหารจดัการข้อมลูยา 
โดยเฉพาะ)

นอกจากนี้ ยังมีกรณีศึกษาด้านการ 
ปรบัปรงุระบบโลจสิตกิส์ด้วยมาตรฐานสากล 
จากโรงพยาบาล หน่วยงานอิสระ และ
ภาคเอกชนอีกหลายแห่ง เช่น

• โครงการจดัท�าระบบ Health Records 
Tracking ของโรงพยาบาล Barking, Havering 
and Redbridge University Hospitals NHS 
Trust ประเทศองักฤษ เพ่ือตดิตามการเคลือ่นท่ี
ของสินค้ารอบๆ โรงพยาบาล ซึง่หลงัจากใช้
ระบบพบว่า ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
จดัเก็บเอกสารได้สงูขึน้ จากเดมิ 263 รายการ/
คน/วนั มาเป็น 637 รายการ/คน/วนั หรือเพ่ิมขึน้ถงึ 
240% และชว่ยลดก�าลงัคนไปได้ถงึ 19 คน

• โครงการ Leveraging GS1 standards at 
Cleveland Clinic Abu Dhabi ของโรงพยาบาล 
Cleveland Clinic Abu Dhabi สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแรกในภมิูภาค
ตะวนัออกกลางท่ีน�าเอาระบบมาตรฐานสากล 
GS1 มาใช้ติดตามสินค้ายาและเวชภัณฑ์
ตลอดสายซพัพลายเชน จ�านวนถึง 13,000 
รายการ (SKU)

• โครงการ eCat-Sante’ ท่ีเป็นการจดัท�า 
ฐานข้อมลูสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์และการเช่ือมโยง 
ข้อมลูสินค้าจากผู้ผลิตไปจนถึงโรงพยาบาล 
โดย Resah GPO ซึง่เป็นหน่วยงานกลางใน
การจดัซือ้ยาและเวชภณัฑ์ของโรงพยาบาล และ
เป็นศนูย์กลางท่ีให้ค�าปรึกษา ให้ความรู้และเป็น
แหลง่ของผู้เช่ียวชาญด้าน value chain ประเทศ
ฝร่ังเศส ซึ่งหลงัจากด�าเนินการพบว่า ระบบ 
ดงักล่าวช่วยประหยัดได้ถึง 130 ล้านบาท/ 
โรงพยาบาล/ปี และชว่ยลดต้นทนุในการบริหาร
จดัการข้อมลูสนิค้าจาก 2 พนักวา่บาท/รายการ 
ให้เหลอืเพียง 360 บาท/รายการ

• โครงการ 2D Barcode Pilot Program 
ของบริษัทไฟเซอร์ ผู้ ผลิตยารายใหญ่ ท่ีน�า
เอาเทคโนโลยีบาร์โค้ดแบบสองมิติ ชนิด GS1 
DataMatrix ตามมาตรฐานสากล GS1 เข้ามา
ชว่ยในการบง่ชีบ้รรจภุณัฑ์วคัซีน ในการบริหาร
จัดการคลงัวคัซีนประเทศนิการากัว เพ่ือให้
สามารถติดตามการเคลื่อนท่ีของผลิตภณัฑ์
ได้แบบ Real time โดยผลท่ีได้พบว่าระบบ 
ดังกล่าวท�าให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็ว 
ขึน้ถึง 68% และยงัสามารถมองเห็นจ�านวน 
สนิค้าในสตอ็กแบบ Real time ได้ 100%

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมของ 
งานประชุมได้ท่ีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี 
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  
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ในฉบับที่แล้วเราได้น�าเสนอการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล GS1 
กับกระบวนการจับปลาในทะเล ซ่ึงเริ่มต้ังแต่การจับปลาขึ้นจากทะเล 

และระบุรหัสสินค้าและรหัสแหล่งท่ีจับปลาได้ เช่น GTINs และ GLNs 
รวมถึงมีการแบ่งปันข้อมูลตามมาตรฐานสากล GS1 ด้วย ส�าหรับในฉบับนี้ 

เราจะน�าเสนอในส่วนของกระบวนการผลิตเบื้องต้น

GS1 Traceabil ity

กระบวนการผลิตเบื้องต้น
การระบตุวัตนสินค้าและการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้าเพ่ือเพ่ิมความ
เช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคเป็นการเช่ือมโยงระหว่างสินค้าส�าเร็จรูปกับ
วตัถดุิบ  ซึง่เป็นกญุแจส�าคญัในการตรวจสอบย้อนกลบัและการมอง
เห็นได้ตลอดทัง้ซพัพลายเชน ช่วยให้ความสามารถในการติดตามไป
ข้างหน้าและตรวจสอบย้อนกลบัผลติภณัฑ์ท่ีจดุใดๆ ก็ตามในซพัพลาย
เชน อาหาร โดยการใช้รหสับง่ชีเ้ฉพาะตามมาตรฐานสากล GS1 เป็น
สิง่จ�าเป็นท่ีท�าให้เกิดการสือ่สารระหวา่งเจ้าของแบรนด์ ผู้ประกอบการ
อาหาร และผู้บริโภค

PRIMARY PROCESSOR (Part 2/4)
Maintaining product identity and traceability to enhance  
consumer confidence Maintaining the link between raw materials 
(wet fish) and finished goods is key to delivering traceability and 
visibility across the supply chain. The ability to track and trace 
products at any point in the foodservice supply chain using the 
unique GS1 identity keys is critical to enabling communications 
between brand owner, foodservice operator and consumer.

IDENTIFY PRODUCTS AND CONTAINERS
การบ่งช้ีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

คุณรู ้หรือไม่ - โอ๊คแลนด์ฟาร์มซึ่งเป็นแหล่งผลิตไข่ที่ ใหญ่ที่สุดใน 
สหราชอาณาจักร ใช้ระบบรหัสบ่งชี้ตามมาตรฐานสากลที่รวมถึงการติดรหัส 
GTINs บนกล่องลูกฟูก ซึ่งหมายความว่าไข่แต่ละใบในจ�านวนหลายล้านฟอง 
ที่ผลิตได้แต่ละปี สามารถสืบย้อนกลับผ่านซัพพลายเชน จากไข่ในจานของ 
ผู้บริโภคกลับไปยังแม่ไก่ที่วางไข่ฟองนั้นได้

ประโยชน์ - มาตรฐานสากล GS1 ปรับกระบวนการทางธุรกิจและสร้าง
รากฐานส�าหรับซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการบ่งชี้
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ช่วยท�าให้ระบบธุรกิจสามารถมองเห็น
สินค้าและท�าให้การเรียกคืนสินค้าที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ยังช่วยในการจัดหมวดหมู่สินค้า และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
ข้อมูล เช่น รายละเอียดผู้ผลิต ข้อมูลด้านโภชนาการ สารก่อภูมิแพ้และสูตรได้

บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - การใช้เลขหมายประจ�าตัวสินค้าสากล 
(GTIN) ร่วมกับ Batch/Lot Number ช่วยบ่งชี้สินค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่ง
ข้อมูลน้ีสามารถพิมพ์ลงในบาร์โค้ด และยังสามารถเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
เพิม่เตมิได้ เช่น วนัหมดอาย ุหรอืน�า้หนกั และจะท�าให้สามารถบ่งชีแ้ละตดิตามสนิค้า 
และบรรจุภัณฑ์ได้ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนในซัพพลายเชน

IDENTIFY PRODUCTS AND CONTAINERS
Did you know? - Oakland Farm – the UK’s largest producer of  

eggs - has implemented a standard numbering system that includes the 
use of GTINs on its cartons. This means that each one of the hundreds of 
millions of eggs they produce each year can be tracked back through the 
supply chain – from the customer’s plate right back to the hen that laid it.

Benefits - GS1 standards optimise business processes and build the 
foundation for an efficient supply chain. The ability to uniquely identify 
products and cases enables businesses to see products and implement an 
effective product recall should it occur. Unique product identification also 
enables trading partners to improve their category sourcing practices and  
allows consumers to access information such as manufacturer details, 
nutrition and allergen data and recipes.

GS1 standards in action - A Global Trade Item Number (GTIN)  
combined with Batch/Lot Number uniquely identifies a product. This  
information can be embedded into a barcode, which can also hold extended 
product data, such as expiry date or weight enabling the identification and 
tracking of products and cases, wherever they are in the supply chain.
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ORDER TO CASH
การส่ังซื้อ

คุณรู้หรือไม่  ในสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติในการเคลื่อนย้ายสินค้า สามารถช่วยประหยัดแรงงานไปได้กว่า 10 ล้านชั่วโมงต่อปี (ข้อมูลจาก GS1 
US White Paper “Integrated Traceability in Fresh Foods: Ripe Opportunity for Real Results”)

ประโยชน์ - การเปลี่ยนจากระบบที่ใช้แรงงานคนและใช้กระดาษรวมถึงการใช้ระบบอิสระต่างๆ มาเป็นระบบมาตรฐานสากลและการแบ่งปันข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จะช่วยให้คู่ค้าประหยัดเงินและได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ระบบการสั่งซื้อและจ่ายเงินอัตโนมัติยังช่วยลดความล่าช้าและลดข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน 
ในขณะที่ยังช่วยในการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า และช่วยท�าให้ระบบตรวจสอบย้อนกลับประสบผลส�าเร็จด้วย

ORDER TO CASH
Did you know? - It is estimated that 10 million labour hours per year could be saved in the U.S. by moving inventory level measurement from 

a manual to an automated process, according the GS1 US White Paper “Integrated Traceability in Fresh Foods: Ripe Opportunity for Real Results.”
Benefits - Moving from manual, paper-based processes and other stand-alone systems to standards-based electronic data sharing helps 

trading partners save money - and promotes sharing of accurate data. Automated order to cash also greatly reduces billing errors and delays, 
while improving inventory management. The information in the Despatch Advices (or ASNs) allows product traceability to be achieved.

IDENTIFY LOCATIONS
การระบุต�าแหน่งที่ตั้ง  

คุณรู้หรือไม่ การใช้เลขหมายบ่งชี้ที่ตั้งสากล (GLNs) ระบุพื้นที่ในการด�าเนิน
ธุรกิจ หรือแม้แต่ภายในองค์กรเดียวกัน ช่วยท�าให้มั่นใจเรื่องความสามารถในการ
มองเห็นได้ตลอดซัพพลายเชน และช่วยปรับปรุงการด�าเนินงานได้

ประโยชน์  ความสามารถในการระบตุ�าแหน่งทีต่ัง้ทีเ่ฉพาะโดยใช้มาตรฐานสากล 
GS1 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ท�าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างคู่ค้าและการจัดการโลจิสติกส์ดีขึ้น และยังช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นย�าใน
การเรียกคืนสินค้าอีกด้วย

บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายบ่งชี้ที่ตั้งสากล (GLNs) 
ถูกก�าหนดโดยผู้ประกอบการ ใช้ในการระบุสถานที่ เช่น โรงงาน ท่าเรือ ห้องเย็น 
ส�านักงานใหญ่ หรือในบางประเทศยังใช้ในการระบุเรือประมงด้วย

IDENTIFY LOCATIONS
Did you know? - The adoption of Global Location Numbers 

(GLNs) in specific areas of business operations, even within the 
same organisation, can help ensure supply chain visibility and 
improves operations.

Benefits - The ability to uniquely identify locations using 
GS1 standards enhances product traceability and can optimise  
trading partner relationships and logistics operations, enabling  
more accurate and precise recalls, should they occur.

GS1 standards in action - Global Location Numbers (GLNs) are 
assigned by the processor and are used to identify locations, such as 
factories, loading bays, cold storage areas, corporate headquarters 
or in some countries even a fishing boat or vessel.

Identify LocationsOrder To Cash

Track Shipments

Primary Processor

Identify Products
And Containers

Synchronise And
Share Product Data
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SYNCHRONISE AND SHARE PRODUCT DATA
การเช่ือมต่อและการแบ่งปันข้อมูล

คุณรู้หรือไม่  Independent Purchasing Cooperative (IPC) หรือบริษัทผู้ซื้อสิทธิ (ผู้ถือสิทธิ) ในการประกอบธุรกิจร้าน SUBWAY® ในสหรัฐฯ ได้ประมาณการ
ว่า การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากระบบเครือข่าย GDSN ของสินค้าหลักๆ เพียง 83 รายการ จะท�าให้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าลดลงได้มากกว่า
หนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ

บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 – การใช้งานเลขหมายประจ�าตัวสินค้าสากล (GTINs) ร่วมกับรหัสบ่งชี้ที่ตั้งสากล (GLNs) และสินทรัพย์ (GRAIs), และข้อมูลอื่นๆ 
เช่น ขนาด น�้าหนกั ข้อมูลโภชนาการ แหล่งก�าเนิด และสารก่อภมิูแพ้ ฯลฯ ท�าให้ประเทศต่างๆ ท�าการค้าได้ง่ายและสะดวกรวดเรว็ผ่านทางการแลกเปลีย่นข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์
หรือเครือข่ายการซิงโครไนซ์ข้อมูลทั่วโลก

SYNCHRONISE AND SHARE PRODUCT DATA
Did you know? - Independent Purchasing Cooperative (IPC) -  aSUBWAY® franchisee-owned and operated purchasing cooperative in the 

US - has estimated just over a million-dollar saving in transportation and material handling costs alone will be avoided by achieving accurate 
product data for just 83 major products, using the GS1 Global Data Synchronisation Network (GDSN).

GS1 standards in action - Combined with unique item, location and asset numbers (GTINs, GLNs and GRAIs), data such as dimensions, 
weight, nutritional information, country of origin, allergens and more - are easily defined, managed, and shared with trading partners via Electronic 
Data Interchange or the Global Data Synchronisation Network.

TRACK SHIPMENTS
การติดตามการขนส่ง

คุณรู้หรือไม่ - ตามโครงการเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับอาหารทะเลของ GS1 US ข้อมูลทุกๆ อย่าง ในทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของสินค้า วัน เวลา สถานที่ที่
เกี่ยวข้อง รหัสสินค้า ปริมาณ หน่วยในการบรรจุ และที่ตั้งของคู่ค้า จ�าเป็นต้องมีข้อมูลหลักที่จะต้องถูกแชร์เพื่อให้การรับส่งสินค้าประสบความส�าเร็จ

ประโยชน ์- มาตรฐานสากล GS1 ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นการเคลื่อนที่ของสินค้า และช่วยตรวจสอบเส้นทางการไหลของสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก
บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายประจ�าตัวสินค้าสากล (GTINs) และหมายเลขเรียงล�าดับสินค้าเพื่อการขนส่ง (SSCCs) ถูกใช้ในการระบุหน่วยการ 

ขนส่งหรอืโลจสิตกิส์ ท�าให้สามารถตดิตามหน่วยขนส่งนัน้ได้ รหสั SSCCs นีจ้ะถกูแปลงเป็นสญัลกัษณ์บาร์โค้ดหรอืเกบ็ข้อมลูในแทก็ RFID แบบรหสั  EPC ส่วนเลขสนิทรพัย์ 
(GRAIs) จะถูกใช้ในการติดตามกล่องหรือลังที่ใช้บรรจุสินค้าในการขนส่ง

ซึ่งระบบ RFID และ EPCIS นั้นจะช่วยให้ทั้งนักธุรกิจและผู้บริโภคได้รับข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้านั้นได้

TRACK SHIPMENTS
Did you know? According to the GS1 US Seafood Traceability Proof of Concept project, every event type, owner, date, time, event location, 

item ID type, item ID, quantity, unit of measure and trading partner location requires Key Data Elements that need to be shared for successful 
shipping and receiving.

Benefits GS1 standards improve visibility in product movement and will help verify the flow of goods - both inbound and outbound.
GS1 standards in action - Global Trade Item Numbers (GTINs) and Serial Shipping Container Codes (SSCCs) are used to identify logistics 

units and enable tracking of shipments. SSCCs are encoded into barcodes or EPC/RFID tags and Global Returnable Asset Identifiers (GRAIs) are 
used to track fish boxes and crates dispatched.

Leveraging the latest RFID and cloud technology (EPCIS), solutions can be built to enable both business customers and consumers to retrieve 
traceability information about their fish products.

จะเหน็ได้วา่ การเช่ือมโยงข้อมลูระหวา่งสนิค้ากบัวตัถดุบิให้ได้นัน้ เป็นกญุแจส�าคญัในการตรวจสอบย้อนกลบัทัง้ซพัพลายเชน ซึง่มาตรฐานของ 
GS1 มีสว่นชว่ยในการสื่อสารระหวา่งเจ้าของสนิค้า ผู้ประกอบการอาหาร และผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี ในฉบบัตอ่ไปจะเป็นเร่ืองการประยกุต์ใช้
มาตรฐานสากล GS1 ในกระบวนการและขัน้ตอนการค้าสง่และการจดัจ�าหนา่ย ซึง่จะท�าให้ผู้อา่นเข้าใจและเหน็ภาพได้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ โปรด
ตดิตามตอ่ในฉบบัหน้าคะ่  
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Food Waste 
in Supply Chain
การสูญเสียในระบบซัพพลายเชนอาหาร

Thailand Newsletter ECR Corner

Defining supply chain food waste 
Supply chain food waste is that produced during the production, 
processing and distribution of food to the end consumer.  
This kind of waste is disposed of in the commercial (or industrial) 
waste stream, in contrast to food waste generated by households, 
which is dealt with in the household waste stream.

Reasons for supply chain food waste 
The vast scale of the food supply chain means there are many 
areas where food waste can be produced. The May 2007 Food 
Industry Sustainability Strategy (FISS) Champions’ Group on 
Waste identified a number of areas where avoidable food waste 
is produced or which may lead to avoidable food waste being 
produced, as follows:
 • Under or overweight products
 • Trimming, for example of crusts and tomato ends
 • Technical errors involving machinery
 • Inconsistency within processes used, such as cooking  
  times and temperatures
 • Market-imposed waste, such as ‘take-back’ systems and  
  last minute order cancellations

Unavoidable waste
The FISS Champions’ Group also recognised that some food 
waste is unavoidable, for example the inedible parts of raw 
food that cannot be processed as by-products or co-products. 
There are numerous areas within the food supply chain where 
waste is an inevitable side-effect.

The whole of the supply chain is affected by waste in one way 
or another. However, in some areas of the supply chain, waste 
can become a resource, helping to reducing overall waste 

การสูญเสียอาหารในระบบซัพพลายเชน
หมายถึงอะไร
การสญูเสียอาหารในระบบซพัพลายเชน เป็นการสญูเสียท่ีเกิดขึน้
ระหวา่งกระบวนการผลติ การแปรรูป และการจดัจ�าหนา่ยอาหารให้
กบัผู้บริโภค ถือวา่เป็นการสญูเสียในเชิงการค้าและอตุสาหกรรมซึง่ 
แตกตา่งจากของเสียจากอาหารท่ีสร้างขึน้โดยครัวเรือน

ท�าไมถึงต้องมีการสูญเสียอาหาร
ในระบบซัพพลายเชน
ขนาดของหว่งโซอ่าหารถือวา่มีขนาดใหญ่มาก นัน่หมายความวา่การ
สูญเสียอาหารสามารถเกิดขึน้ได้ในทุกพืน้ท่ี ในเดือนพฤษภาคม  
ปี 2007 ผู้ชนะใน Food Industry Sustainability Strategy (FISS) 
อธิบายวา่มีหลายพืน้ท่ีท่ีสามารถหลกีเลีย่งหรือลดการสญูเสยีอาหาร
ได้ ดงันี ้
 • ผลติภณัฑ์ท่ีมีน�า้หนกัต�่ากวา่หรือมากเกินไป
 • การตดัแตง่ ตวัอยา่งเชน่ เปลือกและปลายมะเขือเทศ
 • ข้อผิดพลาดทางเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองจกัร
 • ความไมส่อดคล้องกนัภายในกระบวนการท่ีใช้ เชน่ เวลาในการ 
  ปรุงอาหารและอณุหภมิู
 • ของเสียท่ีเรียกเก็บจากตลาด เชน่ ระบบ ‘take-back’ และ
  การยกเลกิใบสัง่ซือ้ในนาทีสดุท้าย

ของเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ผู้ชนะใน Food Industry Sustainability Strategy (FISS) ยงักลา่ว
อีกวา่อาหารบางชนิดก็ไมส่ามารถหลกีเลีย่งการสญูเสยีได้ เชน่ สว่นท่ี 
กินไมไ่ด้ในวตัถดุบิท่ีไมส่ามารถท่ีจะน�ามาผลติตอ่ยอดเป็นอะไรได้อีก 
ซึง่กลุม่นีน้บัเป็นกลุม่ใหญ่ของของเสียท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้

ซพัพลายเชนทัง้หมดล้วนได้รับผลกระทบจากของเสียไมว่า่ทางใดก็
ทางหนึง่เสมอ อยา่งไรก็ตามในบางพืน้ท่ีของซพัพลายเชน ของเสีย 
สามารถเปลีย่นเป็นทรัพยากร ท่ีนอกจากจะชว่ยลดของเสยีท่ีเกิดขึน้ 
แล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝังกลบของเสียอีกด้วย ตัวอย่าง 
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and landfill costs. A good illustration of this is in the meat and 
livestock sector, where animal skins and hides can used by 
the leather manufacturing industry.

The cost of the problem
Food waste represents a cost to industry. The current total 
financial cost of managing most food waste is  likely to fall in 
the range of £50 to £100 per tonne, depending on the level of 
waste treatment that is required. In extreme cases, treatment 
of waste can cost as much as £500 per tonne. (Source:  
Economic benefits of waste minimisation in the food sector)

Making better use of surplus food might be one way of achieving 
this. Presently the amount of surplus   food recovered and  
redistributed in the UK is in the region of 15,000 tonnes a year, 
according to Fareshare,  but this is minimal relative to the overall 
quantity of food waste produced. The low level of redistribution  
of surplus food can partly be put down to worries over food 
safety. But some companies also fear potential   damage to 
their brand if surplus food was to find its way back into the 
market somehow.

The benefits of food waste minimization
The financial benefits of food waste minimisation are potentially 
huge for the industry. In fact, it has been estimated by FareShare 
that the sector could save £800 million over the next 10 years 
by reducing levels of food waste (see FareShare link, below), 
although this figure is open to debate.

FareShare has also estimated that diverting and redistributing 
surplus or rejected food towards charities and front-line agencies 
that care for the disadvantaged can actually be a profitable  
activity, with a net present value of about £635 million over  
ten years. This would be realised by a reduction in disposal 
costs and subsequent increased spending by charitable  
organisations.  

ท่ีเห็นได้คือเนือ้สตัว์และผิวหนงัของพวกมนัท่ีสามารถน�ามาใช้ใน
อตุสาหกรรมการผลติเคร่ืองหนงัได้

ต้นทุนของปัญหา
ปริมาณของเศษอาหารแสดงให้เห็นถึงต้นทุนของอุตสาหกรรม 
ปัจจุบันค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการจัดการของเสียท่ี 
เกิดขึน้ประมาณ 50 - 100 ปอนด์ตอ่ตนั ขึน้อยูก่บัความยาก-งา่ยใน
การท�าลายของเสีย บางครัง้อาจพุง่สงูถงึ 500 ปอนด์ตอ่ตนั 
(ท่ีมา: Economic benefits of waste minimisation in the food 
sector)

การใช้ประโยชน์จากส่วนเกินของอาหารอาจเป็นอีกทางหนึ่งท่ีจะ 
ท�าให้บรรลุเป้าหมายนี ้ ปัจจุบันปริมาณอาหารส่วนเกินจะถูก 
แจกจา่ยในสหราชอาณาจกัรถงึ 15,000 ตนัตอ่ปี อ้างอิงจาก FareShare 
แต่เป็นเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปริมาณขยะทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ 
การแจกจ่ายอาหารส่วนเกินท่ีระดบัต�่าอาจท�าให้ความกังวลด้าน
ความปลอดภยัของอาหารลดลงได้ แตบ่างบริษัทก็กลวัความเสยีหาย 
ท่ีอาจเกิดขึน้กบัแบรนด์ของพวกเขาหากอาหารส่วนเกินกลบัเข้าสู่
ตลาด

ประโยชน์ของการลดปริมาณการสูญเสียอาหาร
ประโยชน์ทางการเงินจากการลดการสญูเสียอาหารเป็นสิ่งส�าคญั
ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม ในความเป็นจริงแล้ว FareShare  
ได้ประมาณการวา่ภาคธรุกิจจะประหยดัเงินได้กวา่ 800 ล้านปอนด์
ในช่วง 10 ปีข้างหน้า จากการลดปริมาณของการสญูเสียอาหาร  
ถงึแม้วา่ตวัเลขนีจ้ะยงัอยูใ่นชว่งของการอภิปรายก็ตาม

นอกจากนี ้FareShare ยงัคาดการณ์วา่การแบง่และแจกจา่ยอาหาร
ส่วนเกินไปยังองค์กรการกุศลและหน่วยงานท่ีดูแลผู้ ด้อยโอกาส 
สามารถท�าก�าไรได้ถงึ 635 ล้านปอนด์ในชว่งเวลา 10 ปี ซึง่จะชว่ย
ลดค่าใช้จ่ายในการจดัการเศษอาหารและลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ใน
ภายหลงัส�าหรับองค์กรการกศุลอีกด้วย  
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เชญิ แชะ ชวน แชร์

บริการถ่ายภาพสินค้า
พร้อมบันทึกลงฐานข้อมูล

สินค้าระดับประเทศ
INPUT

CAPTURE

SHARE

 สิทธิพิเศษ ส�าหรับสมาชิก
สถาบันรหัสสากล  เท่านั้น!!!

เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะเปิดโอกาส

ทางธุรกิจของท่านเพิ่มมากขึ้น

1

2

3

GS1 Thailand
Studio Service
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ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมทีฝ่่าย GS1 Thailand Studio Service
สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

โทรศพัท์ 0-2345-1214, 0-2345-1208 โทรสาร 0-2345-1217-8
Email : tsdgs1@gs1thailand.org

โครงการระบบฐานข้อมูลสินค้า
(NPC: National Product Catalogue)
จากโครงการศกึษาแนวทางเชือ่มโยงข้อมลูสนิค้าและกระบวนการตรวจสอบ 

ย้อนกลบัสนิค้า (Traceability) ได้มกีารเปิดตวั GS1 Thailand Studio Service 

ให้บริการถ่ายภาพสินค้ากับสมาชิกสถาบันรหัสสากล ให้ได้ภาพสินค้าที่มีความสวยงาม 

ชัดเจน มีมุมภาพที่น่าสนใจ สะดุดตา  เพื่อน�ารูปภาพและรายการสินค้าไปลงในระบบฐานข้อมูล

สินค้า (NPC : National Product Catalogue) บริการดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิก 

เป็นอย่างดีเยี่ยม โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการจากทางสถาบันฯ ดังนี้ 

1.  ติดต่อนัดหมายก�าหนดการที่จะน�าสินค้าเข้ามารับบริการถ่ายภาพ

2.  น�าสินค้ามาส่งที่สถาบันฯ เพื่อรอรับคิวบริการถ่ายภาพโดยกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ท่านสามารถ

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลได้ที่ Link >> http://bit.ly/2gXmy4q พร้อมลงนามและประทับ

 ตราบรษิทัข้อก�าหนดและเงือ่นไขการจดัท�าข้อมลูสนิค้าลงฐานข้อมลูสนิค้าแห่งชาต ิ(National Product 

 Catalogue) กรุณาน�าตราประทับบริษัทมาด้วย 

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลสินค้าทุกชิ้นให้ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลกลับมายังสถาบันฯ 

 (ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบภาพถ่ายสินค้า กรณีที่สมาชิกไม่มีการส่งข้อมูลสินค้ากลับมาให้สถาบันฯ)

4.  เมื่อครบก�าหนด ทางสถาบันฯ จะติดต่อให้มารับสินค้าคืนผ่านทางอีเมล์เท่านั้น 

หมายเหตุ : บริการนี้ส�าหรับสมาชิกสถาบันรหัสสากลที่มีสถานะปกติและช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกถึงปีปัจจุบันแล้วเท่านั้น

  เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ ก�าหนด 
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3 มีนาคม ค.ศ.2017 -  Eurocash ผู้ ค้าปลีกอาหารในยโุรป ก�าลงัใช้

เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี แบบ Active มาควบคุมอุณหภูมิของเคร่ือง

ท�าความเย็นในร้านค้าและคลงัสินค้าในโปแลนด์ เม่ือติดตัง้แล้วเสร็จ 

ระบบท่ีจัดเตรียมโดย Blulog นีจ้ะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ไร้สายท่ี

คลงัสินค้า 200 แห่งและจุดกระจายสินค้าอ่ืนๆ ทั่วประเทศโปแลนด์ 

เทคโนโลยีดงักลา่วจะควบคมุอณุหภมิูของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดของบริษัท 

อาทิ อาหารแห้ง อาหารสด และอาหารแช่แข็ง ในขณะท่ีมีการเคลื่อนท่ี 

ผา่นซพัพลายเชนไปยงัร้านค้าจนกระทัง่ถงึมือผู้บริโภค Eurocash กลา่ววา่ 

ระบบนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณภาพสูง และยังลด 

ความสญูเสียท่ีมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของอณุหภมิูด้วย

Blulog เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิสัญชาติ

ฝร่ังเศส-โปแลนด์ตัง้อยู่ในเมือง Poznan ผลิตเคร่ืองบนัทึกข้อมลูท่ีใช้

กบัเทคโนโลยีไร้สายรวมถึงคลื่นความถ่ีสงูย่ิง (UHF) แบบ Active เพ่ือ

Thailand Newsletter RFID CORNER

Eurocash ก�ำลังติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลด้วยคลื่นควำมถี่
สูงยิ่ง หรือ UHF แบบ Active จำก Blulog ที่คลังสินคำ้ 
200 แห่งและสถำนที่อื่นๆ อีก เพื่อรับประกันคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์และป้องกันของเสีย

Polish Retail Chain Keeps 
Food Cool With RFID
รำ้นค้ำปลีกเครือขำ่ยของชำวโปแลนด์รักษำ
ควำมเย็นของอำหำรด้วย RFID

Article by / บทความโดย : Claire Swedberg
Translated by  / แปลโดย : Kornkamon Poksapmongkol / กรกมล โภคทรัพย์มงคล
Edited By / เรียบเรียงโดย : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

Mar 30, 2017-European food retailer Eurocash Group is deploying 

an active RFID-based solution to manage the temperatures 

of its coolers at its Polish stores and warehouses. Once fully  

installed, the system - provided by Blulog - will include wireless 

sensors deployed at 200 warehouses and other distribution points  

throughout Poland. The technology will monitor the temperatures of 

all the company’s products - dry, fresh and frozen - as they move 

through the supply chain to stores and, ultimately, to consumers. 

The system is intended to ensure a high level of product quality, 

Eurocash reports, while minimizing losses resulting from perceived 

temperature changes.

Blulog, a French-Polish temperature-monitoring technology 

company based in Poznan, makes data loggers that employ 

Eurocash is deploying the active UHF-based 
data-logger system from Blulog at 200 
warehouses and other sites, to ensure the 
quality of products and prevent waste.
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wireless technology, including active ultrahigh-frequency (UHF), 

to transmit sensor data to a server. Eurocash was one of Blulog’s 

first customers when the firm was founded in 2014, says Jérémy 

Laurens, Blulog’s CEO.

The deployment has taken place in various phases. Initially,  

Eurocash tested several of Blulog’s data loggers at a single  

warehouse, after which it began rolling out the technology for other 

sites as well. The initial data loggers transmitted to hubs connected 

to a computer via a USB cable, the company notes. In 2015,  

Blulog transitioned to active UHF-enabled loggers transmitting to a  

wireless gateway powered over Ethernet.

Last year, the company began offering Wi-Fi-based gateways that 

could send data directly to the Blulog software residing in the cloud. 

As Laurens explains, “The idea was to simplify the installation”  

at the locations that, by this time, also included several  

delicatessens that sell Eurocash products.

late 2016, Eurocash signed a contract to roll out the technology 

at 200 sites. Each warehouse typically comes with two large, cold 

storage rooms - one for refrigeration and one for frozen goods - as 

well as another large area for storing dry goods.

The retailer hopes to better manage the conditions to which its 

products are exposed. This would help the company to ensure that 

problems are addressed immediately, and that it knows definitively 

whether a particular product needs to be discarded.

“The most important challenge we can overcome is to eliminate 

the human factor,” says Karol Mackowiak, Eurocash’s head of 

quality department. The use of human workers to collect and verify 

temperatures not only is time-consuming and labor-intensive, 

he notes, but also provides the potential for error. In addition, it  

simply can’t be done as often as an automated system can provide 

data. “The temperature of transport or storage of food is one of 

the parameters that I would like to provide at the highest possible 

level-100 percent,” Mackowiak states. He seeks certainty, he says, 

as well as proof that measurements were taken, and what the  

results were, especially with regard to when temperatures  

exceeded acceptable perimeters and for how long.

ส่งข้อมลูจากเซ็นเซอร์ถึงเซิร์ฟเวอร์ Jérémy Laurens ผู้อ�านวยการของ 

Blulog กล่าวว่า Eurocash เป็นหนึ่งในลกูค้ารายแรกๆ ของ Blulog 

ตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทในปีค.ศ. 2014

การติดตัง้ระบบมีหลายขัน้ตอน โดยขัน้แรก Eurocash ได้ทดสอบ 

เคร่ืองบนัทกึข้อมลูหลายๆ เคร่ือง ภายในคลงัสนิค้าเพียงแหง่เดียว ตอ่มา 

จึงเร่ิมขยายการใช้เทคโนโลยีนีก้ับสถานท่ีอ่ืนๆ บริษัทกล่าวว่าเคร่ือง

บนัทกึข้อมลูรุ่นแรกจะสง่ข้อมลูไปยงัอปุกรณ์เช่ือมโยงสญัญาณท่ีตอ่กบั 

คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB  ต่อมาในปีค.ศ. 2015 Blulog จึงเปลี่ยน

มาใช้เคร่ืองบนัทึกข้อมลูท่ีใช้คลื่น UHF แบบ Active ส่งสญัญาณไปท่ี

เกตเวย์ไร้สายผ่านระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ต

ปีท่ีผ่านมา ทางบริษัทริเร่ิมเสนอให้ใช้เกตเวย์แบบใช้ Wi-Fi ท่ีสามารถ

ส่งข้อมูลถึงซอฟท์แวร์ของ Blulog ท่ีฝังอยู่ในคลาวด์ได้โดยตรง ดงัท่ี 

Lauren ได้อธิบายไว้ว่า “แนวคิดคือท�าให้การติดตัง้ง่ายขึน้” ในบริเวณ

ท่ียังมีร้านขายอาหารน�าเข้าจากต่างประเทศหลายแห่งท่ีจ�าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ของ Eurocash

เม่ือปลายปีค.ศ. 2016 Eurocash ได้ลงนามในสญัญาเพ่ือเผยแพร่

เทคโนโลยีท่ีติดตัง้จ�านวน 200 แห่ง โดยคลงัสินค้าแต่ละแห่งมกัมีห้อง

เก็บความเย็นขนาดใหญ่ 2 ห้อง คือ ห้องหนึง่ส�าหรับสนิค้าแชเ่ย็นและอีก

หนึง่ห้องส�าหรับสินค้าแช่แข็ง และพืน้ท่ีขนาดใหญ่ส�าหรับเก็บสินค้าแห้ง

ทางผู้ ค้าปลีกหวังว่าจะสามารถจัดการกับเง่ือนไขของผลิตภัณฑ์ 

ในแต่ละบริษัทได้ดีขึน้ ซึ่งระบบนีจ้ะช่วยให้บริษัทแน่ใจว่าปัญหาจะ 

ถูกจัดการอย่างทันท่วงทีและรู้อย่างแน่ชัดว่าสินค้ารายการใดจะต้อง

ถกูก�าจดั
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Within each warehouse, Eurocash uses Blulog’s UHF and Near 

Field Communication (NFC) data loggers, with three or four  

installed in each room. Some warehouses require 26 loggers or 

more to cover the entire storage area. The loggers are the size of  

a credit card, and can capture data and forward it to a gateway  

at a distance of up to 700 meters (2,300 feet). The loggers operate  

with a coin cell battery that has a typical life span of about three years.

The gateway, in turn, is connected via either Wi-Fi or an Ethernet 

cable. Typically, only one or two gateways are necessary. Each 

gateway transmits to Blulog’s cloud-based software. At some  

locations, Ethernet cables are used, while others utilize the existing 

Wi-Fi network.

While loggers transmit data to the gateway via active UHF, they 

are also equipped with an NFC radio that, when necessary,  

can transmit data at 13.56 MHz. For instance, in the event of an 

Internet failure or power outage preventing data transmission by  

the gateway, individuals equipped with NFC-enabled mobile 

phones can simply go to each logger and capture the sensor data 

directly from it, without requiring an app.

Eurocash’s employees are installing the system at each site 

themselves, using a logger holder and screws or double-sided 

adhesives to mount them to walls. Since the system was installed, 

Mackowiak says, store profits are up due to labor savings, as well 

as better data enabling food not to be discarded either because 

it becomes too warm or cold, or because the temperature history 

cannot be verified.

In the long term, Mackowiak says, he wants to make the technology 

universal across the company so that he can see temperature and 

humidity changes at all locations, from the initial collection area 

to the store. This would also allow him to view air flow and gas 

concentration, such as ethylene gases that can build up around 

fruits or vegetables.

Karol Mackowiak หัวหน้าแผนกคุณภาพของ Eurocash กล่าวว่า 

“ความท้าทายท่ีส�าคญัท่ีสดุท่ีเราสามารถเอาชนะได้คือการก�าจดัปัจจยั

มนษุย์” เขายงับอกอีกว่าการใช้แรงงานมนษุย์ในการเก็บรวบรวมและ

ตรวจสอบอุณหภูมิ ไม่เพียงแต่กินเวลาและใช้แรงงานมากเท่านัน้ 

แตย่งัก่อให้เกิดข้อผิดพลาดอีกด้วย ย่ิงไปกวา่นัน้แรงงานคนก็ไมส่ามารถ 

ให้ข้อมูลได้บ่อยเท่ากับระบบอัตโนมัติ  Mackowiak ยังกล่าวว่า 

“อุณหภูมิในการขนส่งหรือการเก็บรักษาอาหารเป็นหนึ่งในหลายๆ 

ตวัแปรท่ีเขาต้องการจะวดัให้ได้แม่นย�ามากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้คือ  

100 เปอร์เซ็นต์” เขามองหาความแน่นอนเช่นเดียวกบัการพิสจูน์ได้ว่ามี 

การตรวจวดัและได้ผลเป็นเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงตอนท่ีอุณหภูมิ

สงูกว่าค่าท่ียอมรับได้และเกิดขึน้นานเท่าใด

ในแต่ละคลงัสินค้า Eurocash มีเคร่ืองบนัทกึข้อมลูของ Blulog ทัง้แบบ

คลื่น UHF และคลื่นความถ่ีระยะสัน้ (NFC) จ�านวน 3-4 เคร่ือง ติดตัง้

อยู่ในห้อง คลงัสินค้าบางแห่งต้องการเคร่ืองบนัทึกข้อมูลจ�านวน 26 

เคร่ือง หรือมากกว่านัน้เพ่ือให้ครอบคลมุทัง้หมด เคร่ืองบนัทึกข้อมลูมี

ขนาดเท่ากับบตัรเครดิต สามารถเก็บข้อมูลและส่งไปยังเกตเวย์ท่ีอยู่

ห่างไปถึง 700 เมตร (2,300 ฟุต) ได้ เคร่ืองบนัทึกข้อมลูนีท้�างานโดยใช้ 

ถ่านก้อนกระดมุท่ีมีอายกุารใช้งานประมาณ 3 ปี

ในทางกลับกัน เกตเวย์ได้เช่ือมต่อผ่านทัง้ระบบ Wi-Fi และเคเบิล้ 

อีเทอร์เน็ต ซึ่งโดยปกติ ต้องการแค่หนึ่งหรือสองเกตเวย์เท่านัน้ แต่ละ

เกตเวย์ส่งสญัญาณถึงซอฟต์แวร์บนคลาวด์ของ Blulog ในบางพืน้ท่ีก็

ใช้เคเบิล้อีเทอร์เน็ต ในขณะท่ีบางพืน้ท่ีใช้เครือข่าย Wi-Fi ท่ีมีอยู่

ในขณะท่ีเคร่ืองบนัทึกส่งข้อมลูไปยงัเกตเวย์ผ่านทางคล่ืน UHF แบบ 

Active เม่ือยามจ�าเป็น พวกเขายังมีวิทยุ NFC ซึ่งสามารถส่งข้อมูล

ท่ีคลื่นความถ่ี 13.56 MHz ตวัอย่างเช่น ในกรณีอินเตอร์เน็ตเสียหรือ 

ไฟดบัไม่สามารถรับส่งข้อมลูผ่านเกตเวย์ได้ โทรศพัท์มือถือส่วนบคุคล

ท่ีมีระบบ NFC สามารถติดต่อไปท่ีเคร่ืองบนัทึกข้อมลูแต่ละเคร่ืองและ

บนัทึกข้อมลูจากเซ็นเซอร์ได้โดยตรง โดยไม่จ�าเป็นต้องมีแอปพลิเคชัน่

พนักงานของ Eurocash ก�าลังติดตัง้ระบบตามจุดต่างๆ โดยใช้

อุปกรณ์ยึดเคร่ืองบนัทึกข้อมลู และเจาะรูหรือใช้กาวสองหน้าติดผนัง  

Mackowiak  กล่าวว่าเม่ือติดตัง้ระบบแล้วเสร็จ ผลก�าไรของร้านค้า

จะเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการประหยดัแรงงานเละได้ข้อมลูท่ีดีกว่าจนท�าให้ 

ไม่ต้องทิง้อาหารเพราะอุณหภูมิอุ่นหรือเย็นเกินไป หรือไม่สามารถ 

ตรวจสอบประวตัิของอณุหภมิูได้

Mackowiak กลา่ววา่ ในระยะยาวเขาต้องการท�าให้เทคโนโลยีเป็นสากล

ทัว่ทัง้บริษัท จนกระทัง่เขาสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

และความชืน้ในทกุพืน้ท่ีตัง้แตพื่น้ท่ีจดัเก็บเร่ิมต้นไปจนถงึร้านค้า ระบบนี ้

ยังจะช่วยให้เห็นการไหลของอากาศและความเข้มข้นของก๊าซ เช่น 

ก๊าซเอทิลีนท่ีเกิดขึน้รอบผลไม้หรือผกั
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As part of this effort, Laurens says, Eurocash and Blulog are now 

testing the technology on trucks. In this case, the data logger 

captures sensor data, which it transmits to the gateways when 

the trucks pull into a warehouse or store using such devices. In 

that way, the company not only has a record of the temperatures 

to which the food has been exposed, but also knows when it was 

delivered to or departed from a specific location.

During the coming year, Blulog also plans to release a QR code 

functionality that would enable companies like Eurocash to share 

temperature records with customers shopping for their products. 

The QR code would be attached to the front of a refrigerator or 

freezer. Customers could use their mobile phone to scan the QR 

code, which would take them to a server where BlueConsole  

software would link the QR code for that cooler to the products 

stored inside within, and then display historic sensor data for those 

goods on the customer’s phone. “Eurocash wants to be among the 

first to showcase this technology,” Laurens says.  

Laurens กล่าวว่าในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี ้ 

Eurocash และ Blulog ก�าลงัทดสอบเทคโนโลยีบนรถบรรทกุ ซึง่เคร่ือง

บนัทึกข้อมลูจะเก็บข้อมลูจากเซ็นเซอร์ท่ีส่งไปยงัเกตเวย์เม่ือรถบรรทกุ

มาถึงคลังสินค้าหรือร้านค้าโดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ด้วยวิธีนีบ้ริษัท 

ไม่เพียงแต่มีบันทึกอุณหภูมิท่ีอาหารได้รับ แต่ยังทราบเม่ือมันถูกส่ง 

หรือเคลื่อนท่ีออกจากจดุใดจดุหนึ่ง

ในช่วงปีท่ีก�าลังจะมาถึง Blulog ยังวางแผนจะเปิดตัวฟังก์ชั่นการ

ท�างานของ QR Code ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ เช่น Eurocash แชร์

บนัทึกอณุหภมิูให้กบัลกูค้าท่ีซือ้ผลิตภณัฑ์ของตนได้ โดย QR Code นี ้

จะถูกติดไว้หน้าตู้ เย็นหรือตู้แช่ ลกูค้าสามารถใช้โทรศพัท์มือถือสแกน  

QR Code ซึง่จะน�าพวกเขาไปยงัเซิร์ฟเวอร์ท่ีซึง่ซอฟต์แวร์ BlueConsole 

จะเช่ือมโยง QR Code ของเคร่ืองท�าความเย็นนัน้กับผลิตภัณฑ์ท่ี 

เก็บอยู่ในตู้  และแสดงประวตัิข้อมลูท่ีได้จากเซ็นเซอร์ของสินค้าเหลา่นัน้

บนโทรศพัท์ลกูค้า Laurens กล่าวว่า “Eurocash ต้องการเป็นเจ้าแรกท่ี

ได้น�าเสนอเทคโนโลยีนี”้  
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อัพเดต อัพเกรดความปลอดภัย 
Google  Chrome !!! 
กูเกิล้ ประกาศนโยบายการเตือนผู้ ใช้เม่ือเข้าเว็บโดย 
ไมไ่ด้เข้ารหสัความปลอดภยั โดยเพ่ิมเตมิจากตอนนีท่ี้จะ 
ขึน้เตือนวา่ “ Not Secure ”  ทกุครัง้ท่ีเวบ็มีแบบฟอร์ม
รหสัผา่นหรือหมายเลขบตัรเครดติ โดยได้เพ่ิมมาตรการ
ใหม่เตือนผู้ ใช้ทกุครัง้มีผู้ ใช้พิมพ์ข้อความใดๆ ลงเว็บ 
แถบ URL จะเด้งเตือนวา่เวบ็นีเ้ป็นเวบ็ไมป่ลอดภยั โดย
มีก�าหนดอพัเดตในชว่งเดือนตลุาคม 2017

บทความโดย : วรเมธ โพธิ์ข�ำ

Thailand Newsletter GS1 Society

TOTAL IT SECURITY
NEWS ข่าวสารสนเทศปลอดภัยใกล้ตัว
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WANA Decrypt0r 2.0 
WanaCrypt0r Ransomware ท่ีแพร่ระบาดจนกลายเป็นเหตกุารณ์ทางไซเบอร์ท่ีจะ
เป็นท่ีจดจ�าไปทัว่โลก โดยตวั Ransomware นัน้คือ มลัแวร์หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ 
ชนิดหนึง่ซึง่เม่ือคอมพิวเตอร์ได้รับไวรัสชนิดนีเ้ข้าไป มนัจะท�าการเข้ารหสัข้อมลูทัง้หมด
ในคอมพิวเตอร์เราเพ่ือท�าให้เราไม่สามารถใช้งานข้อมลูเหล่านัน้ได้ จากนัน้ผู้ โจมตี 
จะท�าการเรียกคา่ไถ่ เพ่ือปลดรหสัท�าให้ข้อมลูของเรากลบัมาใช้ได้เหมือนเดมิ ซึง่เจ้า
มลัแวร์ชนิดนีจ้ะเรียกคา่ไถ่สงูถงึ $300 (ประมาณ 10,500 บาท) ทัง้นี ้WanaCrypt0r 
ได้เร่ิมแพร่ระบาดไปทัว่โลกผา่นชอ่งโหวท่ี่ช่ือวา่ “EternalBlue” ซึง่เป็นเคร่ืองมือแฮ็ค
ของ NSA ท่ีกลุม่แฮ็คเกอร์ท่ีช่ือวา่ Shadow Brokers เป็นคนน�ามาเผยแพร่ อยา่งไร
ก็ตามขณะนีย้งัไมมี่เคร่ืองมือปลดลอ็คแตอ่ยา่งใด ดงันัน้วิธีท่ีดีท่ีสดุ คือ การอพัเดต
ระบบปฏิบตักิารและส�ารองข้อมลูส�าคญัไว้เพ่ือความอุน่ใจ

รวมขั้นตอนง่ายในการระงับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ยอดฮิต
จากแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการต่างๆ 
เน่ืองจากปัจจบุนัผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือ บริการออนไลน์ตา่งๆ ล้วนจะต้อง
มีบญัชีผู้ ใช้งาน บ้างก็ใช้อีเมล บ้างก็สมคัรบญัชีผู้ ใช้งานส�าหรับบริการนัน้ๆ  
ซึง่มีข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้งาน อาทิ ช่ือ ท่ีอยู ่ เพศ อาย ุอีเมล เบอร์โทรศพัท์ 
ฯลฯ ซึง่แตล่ะบริการเหลา่นัน้เอง เพ่ือความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน จงึอนญุาตให้
ผู้ใช้งานใช้บญัชีผู้ใช้งานอ่ืนสามารถเข้าถงึบริการของตน อาทิ แอปพลเิคชัน่
ตา่งๆ เป็นต้น ท�าให้แอปฯ และบริการเหลา่นัน้มีสทิธิเข้าถงึบญัชีผู้ใช้งานและ
สามารถเข้าถึงข้อมลูส่วนตวัของเราได้เช่นกนั จึงเป็นช่องโหว่ให้ผู้ ไม่หวงัดี 
หรือแอปพลเิคชัน่สามารถเข้าถงึข้อมลูสว่นตวัเกินความจ�าเป็นได้ ในวนันีเ้รา
ก็มีวิธีการงา่ยๆในการระงบัการเข้าถงึข้อมลูจากแอปหรือบริการตา่งๆ ดงันี ้

โดยรวมหากดแูล้วแอปมีการขอ
เข้าถงึข้อมลูมากเกินจ�าเป็น ดไูม่
นา่ไว้ใจ แนะน�าให้ท�าลบการเข้า 
ถึงเหล่านัน้ออก เพียงท�าตาม 
ขัน้ตอนงา่ยๆ เพียงเทา่นีก็้สามารถ 
ป้องกันแอปและบริการท่ีอาจ
แอบเข้าถึงข้อมลูสว่นตวัของเรา
ได้แล้วครับ

บัญชีผู้ใช้ Google บัญชีผู้ใช้ Facebook บัญชีผู้ใช้ Twitter บัญชีผู้ใช้ Microsoft
• บัญชีของฉัน (My Account) 

• กำรลงชื่อเข้ำใช้และควำมปลอดภัย

 (Sign in & Security)  

• เว็บไซต์และแอปที่เชื่อมต่อ

 (Connected apps & sites) 

• จัดกำรแอป (Manage Apps)

• คลิกที่ปุ่มลบ ( Remove ) 

 เพื่อลบออกไป 

• ไปที่ตั้งค่ำ(Setting) 

• แอป (Apps)

• ตั้งค่ำ (App Setting)

• แสดงทั้งหมด (Show All)

• เลื่อนเมำส์ไปที่ไอคอนแอป 

 จำกนั้นกด X เพื่อท�ำกำรลบ

 

• กดที่รูปโปรไฟล์ (Profile Picture)

• ตั้งค่ำ (Settings and Privacy)

• แอป (Apps)

• จำกนั้นกดลบออก

 (Revoke Access)

• บัญชีของฉัน (My Account)

• ควำมเป็นส่วนตัว (Privacy)

• แอปและบริกำร

 (Apps and Services)

• จำกนั้นคลิกที่แก้ไขและลบออก

 (Remove these) 

บัญชีผู้ใช้ Instagram 
(ท�าได้บนเว็บเท่านั้น)

• กดที่ไอคอนรูปเฟือง (Gear Icon)

• จัดกำรแอปพลิเคชั่น (Authorized 

 Applications page)

• จำกนั้นสำมำรถลบแอปพลิเคชั่น

 ที่เรำไม่ต้องกำรได้เลย

ขอบคุณข้อมูลจาก
•  https://www.blognone.com/node/91954
•  https://lifehacker.com/how-to-secure-your-online-
 accounts-by-revoking-access-f-1794631133?utm_
 campaign=socialflow_lifehacker_facebook&utm_ 
 source=lifehacker_facebook&utm_medium =social 
 flow
• https://www.techtalkthai.com/wana-decrypt0r- 
 2-0-technical-note/
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โครงการระบบฐานขอ้มูลสนิคา้

GDSN

บทความโดย : บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

อีกหนึ่งนวัตกรรมท่ีในวงการธุรกิจและ
อตุสาหกรรมต่างๆ นัน้รู้จกักนัดี คือ การน�า
ระบบ Automatic Identification (Auto-ID) 
มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบ 
บาร์โค้ด (Barcode) และระบบ Radio  
Frequency Identification (RFID) เพ่ือระบุ
ตัวตนของสินค้านัน้ๆ ซึ่งในปัจจุบัน ทาง 
GS1 ได้จัดท�าโครงการจัดเก็บฐานข้อมูล
กลางของสนิค้าและการเช่ือมโยงข้อมลูสนิค้า 
ของประเทศ (National Product Catalogue)  
โดยได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบาล
หลายหนว่ยงานในการจดัท�าโครงการนี ้

โครงการระบบฐานข้อมูลสินค้า

เมื่อไตรมาสแรกของปี 2560 อุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวกว่าร้อยละ 4.0  แต่ถึงแม้จะมีการขยายตัว 

อย่างต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมก็ต้องมีการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่เนื่องจากนโยบายรัฐบาลและกฎหมายต่างๆ 

ทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยคุอตุสาหกรรม4.0 การน�านวตักรรมต่างๆ มาปรบัใช้ต่อภาคธรุกจิ

นั้นเป็นเรื่องที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

อุตสาหกรรมอาหาร
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แอพพลเิคช ัน่ SmartBar

88

ระบบตรวจสอบขอ้มูลสนิคา้ส าหรบัผูบ้รโิภค

แอปพลิเคชั่น SmartBar

Techno Sharing

National Product Catalogue คือการเก็บ
ฐานข้อมูลสินค้าท่ีได้รับการลงทะเบียน 
รหัสบาร์โค้ดจากทาง GS1 ไว้ท่ีส่วนกลาง 
ผู้ บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลนีไ้ด้
เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “GS1 
SmartBar”  หลังจากนัน้ท�าการสแกน 
บาร์โค้ดท่ีผลติภณัฑ์ แอปพลเิคชัน่ก็จะแสดง
รายละเอียดสินค้าท่ีทางผู้ ผลิตลงทะเบียน 
ไว้ท่ีสว่นกลาง

ไม่เพียงแต่ในภาคธุรกิจเท่านัน้ท่ีสามารถ
ใช้งานโครงการนีไ้ด้ ผู้ บริโภคก็สามารถ 
ใช้งานได้  โดยท่ีสามารถสแกนบาร์โค้ดสนิค้า 
ได้โดยใช้สมาร์ทโฟนของท่าน ผลจากการ
สแกนจะปรากฏข้อมูลของสินค้า วิธีการ 

ใช้สนิค้า วนัผลติและวนัหมดอาย ุผู้ผลติและ
อ่ืนๆ โดยท่ีไม่ต้องรอการสอบถามหรือหา 
ข้อมลูเพ่ิมเตมิ สามารถป้องกนัการปลอมแปลง 
สินค้าและการลอกเลียนแบบ สามารถ
มัน่ใจได้ว่าสินค้าท่ีซือ้มานัน้มีมาตรฐานจาก 
ผู้ ผลิตโดยตรง  ซึ่งสะดวกมากๆ และยัง
สามารถใช้งานได้ทัว่โลกอีกด้วย

ในมุมของผู้ ประกอบการ การน�าระบบ 
Auto ID มาใช้นัน้ไม่เพียงแต่สแกนบาร์โค้ด  
เพ่ือให้ได้ทราบถึงข้อมูลของสินค้าแล้วนัน้  
ทางผู้ผลิตเองยงัสามารถจัดการคลงัสินค้า
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า จึงมี 
ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วิธีตรวจนับ
สินค้า แบบเดิมๆ ซึ่งนัน้ก็หมายความว่า 
ผู้ผลติสามารถลดคา่ใช้จา่ยท่ีไมพ่งึประสงค์ได้  
นอกจากนีย้งัชว่ยลดปัญหาการลอกเลยีนแบบ 
ของสินค้า ซึ่งในแต่ละปีผู้ ประกอบการ 
ได้รับความเสียหายจากการปลอมแปลง
สินค้าเป็นจ�านวนมหาศาล จะเห็นได้ว่า 
การน�าระบบ Auto ID มาใช้นัน้จะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ และยัง
สามารถสร้างความเช่ือถือให้กับผู้ บริโภค 
ทัง้ในและตา่งประเทศได้อีกด้วย

หากมองไปในระยะยาว ระบบ Auto ID 
นัน้ยังสามารถน�ามาใช้เป็นนวัตกรรมได้
อย่างหลากหลายและยงัมีระบบฐานข้อมลู 
ท่ีรองรับและเป็นมาตรฐานมากๆ เช่ือว่า
ระบบนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อทกุภาคสว่นและ
ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจโดยรวมของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของโลจิสติกส์  
ซึง่ถือเป็นการขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ 
ในการส่งออกสินค้าท่ีมีมาตรฐานสากล 
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (Traceability)  
ซึง่สามารถสร้างความนา่เช่ือถือและการยอมรับ 
จากต่างประเทศได้ ซึง่จะน�าไปสู่การเติบโต
ของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศอยา่งแนน่อน  
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สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น 
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการใช้งาน
ระบบมาตรฐานสากล GS1 และฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ

สถาบันรหัสสากล เข้าร่วม
เป็นกรรมการการตัดสิน
การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 
ประจ�าปี 2560

บทความโดย : ปทิตตา  คิมประโคน 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณุประวทิย์ 
โชติปรายนกุล ผู้ อ�านวยการสถาบันรหัส
สากล พร้อมเจ้าหน้าท่ีสถาบันรหัสสากล 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วม 
เป็นกรรมการการตดัสนิการประกวดบรรจภุณัฑ์ 
ไทย ประจ�าปี 2560 ณ อาคารส�านกัพฒันา 
อตุสาหกรรมสนบัสนนุ กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

งานดงักล่าวจดัขึน้ภายใต้วตัถปุระสงค์
ในการเพ่ือส่งเสริมให้นักออกแบบได้พัฒนา

มาตรฐานการออกแบบบรรจภุณัฑ์และสง่เสริม 
สินค้าไทยให้ได้ไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ 
ยกระดบัมาตรฐานบรรจภุณัฑ์ไทยสูส่ากล และ
เพ่ือให้ได้ตวัแทนผลงานบรรจภุณัฑ์ไปประกวด
ในนามตวัแทนประเทศไทย ทัง้ในระดบัภมิูภาค
เอเชียและระดบัโลก

ซึ่งในปี 2560 นับเป็นปีท่ี 3 ท่ีสถาบัน 
รหสัสากล ได้สนบัสนนุรางวลัพิเศษการประกวด 
บาร์โค้ดบนบรรจภุณัฑ์จ�านวน 2 รางวลั รวม 
20,000 บาท ในปีนีมี้ผู้สง่ชิน้งานเข้าประกวด
ทัง้สิน้จ�านวน 488 ชิน้ โดยมีบาร์โค้ดอยู่บน 
ชิน้งานมากถงึ 239 ชิน้   

คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อ�านวยการสถาบันรหัสสากล  
(GS1 Thailand)  และ ดร.ฐิตพิงศ์ นันทาภวัิฒน์ รักษาการ กรรมการ
ผู้จดัการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดสิทริบวิช่ัน จ�ากัด ได้ร่วมลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือการสง่เสริมการใช้งานระบบมาตรฐานสากล GS1 
และฐานข้อมลูสนิค้าแหง่ชาต ิเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชมุ 
ส.อ.ท. 1 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมการใช้ระบบ
โครงการฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ (National Product Catalogue: 
NPC) ทัง้ในสว่นมาตรฐาน ข้อมลูเชิงเทคนิค ตลอดจนการน�าไปใช้งาน
ในกิจการของทัง้สองหนว่ยงาน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

 ความร่วมมือครัง้นีเ้ป็นการร่วมกนัพฒันาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ข้อมลู และให้ความชว่ยเหลอืตา่งๆ  ระหวา่งกนั โดยเฉพาะใน
ด้านวชิาการและการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาองค์ความรู้ให้แก่คูค้่าของทัง้สอง
ฝ่าย รวมถงึการน�าระบบมาตรฐานสากล GS1 มาใช้งานและสง่เสริมการใช้  
ระบบโครงการฐานข้อมลูสนิค้าแหง่ชาต ิ (National Product Catalogue: 
NPC) ท่ีทางสถาบนัฯ ได้พฒันาขึน้ไปใช้ในการจดัการโลจิสติกส์และ
ซพัพลายเชนทัง้ในสว่นมาตรฐาน ข้อมลูเชิงเทคนิค ตลอดจนการน�าไป 
ใช้งานให้เกิดประโยชน์สงูสดุเพ่ือสนบัสนนุนโยบายด้านตา่งๆ ของประเทศ

 โดยทัง้นี ้บริษัท ไปรษณีย์ไทยดสิทริบวิชัน่ จ�ากดั มีเป้าหมายท่ีจะ
เพ่ิมศกัยภาพในด้านการบริการขนส่งและกระจายสินค้ารวมทัง้บริหาร
จดัการคลงัสินค้าครบวงจรตามมาตรฐานสากล เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการก้าวเป็นหนึ่งในทางเลือกท่ีส�าคญัของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ
กลุ่มอินโดจีนภายในปี 2562 เพ่ือสร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพย่ิงขึน้  
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สถาบนัรหสัสากล ได้รบัเกยีรตจิากสมาคมการบรรจภุณัฑ์ไทยเชญิเป็น
วิทยากรบรรยายในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559/2560

หลกัสตูรการอบรม เมษายน – มถินุายน 2560   
เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดตา่งๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อยา่งถกูต้อง เป็น

ไปตามมาตรฐาน ทางสถาบนัฯ จงึก�าหนดให้สมาชิกรายใหมท่กุรายต้องผา่นการอบรม ความรู้เบือ้งต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกจิและ

อุตสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม ่ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัรับอนมุตัิเป็นสมาชิก

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ารองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org 

ทางสถาบันฯ จงึจดัโปรแกรมการอบรมต่างๆ ในช่วงเดอืน เมษายน – มถินุายน 2560 ดงันี้
      หลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ มาตรฐาน
สากล GS1-128 ในระบบ
ซัพพลายเชน 

อบรมลดต้นทุน เพิ่มก�าไรด้วย
การบริหารจัดการคลังสินค้าที่
มีประสิทธิภาพ

    วันที่จัด
4,11,18 เมษายน
2,9,16 พฤษภาคม
6,13,20 มิถุนายน

27 มิถุนายน 

21 กรกฎาคม

   อัตราค่าอบรม
สมาชิก GS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

สมาชิก GS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท 

สมาชิก GS1 : 3,500 บาท 
บุคคลทั่วไป : 4,000 บาท

                   เนื้อหาหลักสูตร
• บาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
• โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System
• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�าหนดเลขหมายประจ�าตัวสินค้า
• สิทธิประโยชน์ส�าหรับสมาชิกสถาบันฯ 

• บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• GS1- 128  Application Identifiers (AI’s)
• การใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น

• เรยีนรูห้ลกัการและเทคนคิการวางแผนในพืน้ทีค่ลงัสนิค้าให้สอดคล้องกบั
การท�างานและเทคโนโลยีต่างๆ

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ท่ีผา่นมา คณุประวทิย์ โชตปิรายนกลุ ผู้อ�านวยการ 
สถาบนัรหัสสากล ได้รับเกียรติจากสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย เชิญเป็น
วิทยากรบรรยายในการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 2559/2560 ภายใต้
หวัข้อ “แนวทางการพฒันา NPC: National Product Catalogue” ณ โรงแรม 
ดเิอมเมอรัลด์ 

การบรรยายในครัง้นีไ้ด้กลา่วถึงความส�าคญัของข้อมลูสินค้าท่ีถกูต้อง
ท่ีสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค โดยการน�าข้อมลูจากฐานข้อมลูสินค้า
แหง่ชาตไิปใช้ และในอนาคตจะผลกัดนัให้มีข้อมลูด้านบรรจภุณัฑ์ของสนิค้า
เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้บริโภคให้หนัมาสนใจในเร่ืองการน�าบรรจภุณัฑ์กลบัมาใช้
ใหม ่และกระตุ้นผู้บริโภคให้เลอืกใช้ผลติภณัฑ์ท่ีใช้บรรจภุณัฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม 
ตลอดจนการท�าสญัลกัษณ์บาร์โค้ดให้ถกูต้องตามมาตรฐานสากล GS1 เพ่ือ
ลดความเสียหายจากสนิค้าถกูตีกลบัเม่ือบาร์โค้ดไมส่ามารถสแกนได้  
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บทความโดย : ปาณิสรา หาญลิ่วลมวิบูลย์

BitCoins 
มหัศจรรย์เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก 

BitCoins เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ก�าลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกับ

ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะคุณสมบัติที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนกับเงิน

สกลุหลกัได้ทัว่โลก โดยไม่จ�าเป็นต้องพึง่พาตวักลางอย่างสถาบนัการเงนิ 

และยงัมีค่าธรรมเนยีมทีต่�่า ปัจจบุนัมธีรุกจิจ�านวนมากทีร่บัสกลุเงนิดจิทิลั

อย่าง BitCoins จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีภ่าคธุรกจิจะต้องพจิารณาในการรบั

สกุลเงิน Bitcoins เป็นหนึ่งในสกุลเงินส�าคัญในการท�าธุรกิจ

ทุกวันนีธุ้รกิจท่ีสนใจเร่ืองราวของดิจิทัล  
มกัจะได้รับข้อมลูใหม ่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจ 
เช่น  Disruption, Digital Transformation, 
Smart City หรือ ปรากฏการณ์ใหม่ๆ  ทางด้าน
การเงิน ไมว่า่จะเป็น Fintech, BlockChain 
และ Bitcoin ซึ่งสิ่งเหล่านีล้้วนแล้วแต่มี 
ผลกระทบกบัธรุกิจอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งย่ิง 
เจ้า Bitcoin สกลุเงินดิจิทลัท่ีก�าลงัจะเข้ามา
มีบทบาทกบัตลาดเงิน และการแลกเปลี่ยน
ทัว่โลก

บิทคอยน์ สกุลเงินดิจิทัล
Bitcoin (บิทคอยน์) เป็นสกุลเงินดิจิทัลท่ี 
แตกตา่งจากสกลุเงินทัว่ไปในโลก เพราะเป็น 
สกุลเงินท่ีไม่ได้ถูกรับรองโดยรัฐบาล แต่มี
มูลค่าในโลกออนไลน์ และสามารถใช้เป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซือ้ขายสินค้าได้
จริง ซึ่งเจ้าบิทคอยน์นี ้ เป็นหนึ่งในสกุลเงิน
ดจิิทลัท่ีมีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ Crypto 

Currency และนอกเหนือจาก บทิคอยน์ แล้วยงั 
มีเงินชนิดนีอี้กหลายสกุล เช่น Ethereum  
(อีเทอเรียม) ไลท์คอยน์  (LiteCoin)  DarkCoin, 
DogeCoin และอ่ืนๆ อีก แตท่ี่ได้รับความนิยม
มากท่ีสดุคือ บทิคอยน์และอีเทอเรียม

ใช้บิทคอยน์ท�าอะไรได้บ้าง
ห น้ า ท่ี ห ลัก ข อ ง ส กุล เ งิ น ส่ ว น ใ ห ญ่ นั น้ 
คือ คณุสมบตัิในการรักษามลูค่าด้วยตวัเอง 
และการเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นสนิค้า
และบริการ สกุลเงินดิจิทลัอย่างบิทคอยน์ก็
เช่นเดียวกนั มีมลูค่าโดยตวัเอง และยงัเป็น
สื่อกลางในการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ
ได้เหมือนสกุลเงินทั่วไป แต่วันนีบ้ิทคอยน์  
ถูกน�าไปใช้ในรูปแบบอ่ืนอย่างกว้างขวาง 
ไร้ข้อจ�ากดั คอยน์บางอยา่งอาจเป็นสกลุเงิน  
คอยน์บางอยา่งอาจใช้แทนหุ้นในกิจการ คอยน์
บางอยา่งอาจใช้แทนสทิธิในการใช้บริการ คอยน์ 
บางอยา่งอาจแทนไอเทม็ของเกมส์ดจิิทลั

ส�าหรับการยอมรับนัน้  ปัจจุบันมีสินค้า 
และบริการไม่น้อยกว่า 100,000 ร้านค้า 
ทัว่โลก ท่ีรับช�าระผา่นบทิคอยน์  และในปี 2017 นี ้ 
บิทคอยน์ยังมีแนวโน้มว่าร้านค้าท่ีเปิดรับ 
จะมีจ�านวนเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ อีกด้วย
 
ท�าไมบิทคอยน์ถึงได้รับความนิยม
ธุรกิจคงสงสยัว่า ในเม่ือมีสกลุเงินหลกั เช่น 
บาท ดอลลาร์ หรือยโูร อยู่แล้ว ท�าไมต้องมี 
หรือต้องใช้เจ้าบิทคอยน์อีก ไหนจะเร่ือง 
ความน่าเช่ือถืออีก เพราะบิทคอยน์แม้จะ 
แลกเปลี่ยนได้ แต่ไม่มีตัวตนจริงๆ แบบ 
จับต้องได้แล้ววันหนึ่งมันจะหายไปหรือไม ่ 
นัน่เป็นหลายๆ  ข้อสงสยัท่ีเกิดขึน้ และท�าให้
ธุรกิจไม่กล้าลองใช้เจ้าบิทคอยน์ แต่แท้จริง
แล้วเจ้าบิทคอยน์ มีคณุสมบตัิส�าคญัหลาย
ประการท่ีเงินสกลุทัว่ไปไมมี่

 1. ความสะดวก สิ่งหนึ่งท่ีบิทคอยน์ 
แตกต่างจากเงินสกุลอ่ืนๆ คือ เร่ืองความ
สะดวก เพราะบิทคอยน์เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปล่ียนกับสินค้าและบริการได้ทั่วโลก 
โดยมีมลูคา่กลางในการแลกเปลีย่นเหมือนกบั 
สกลุเงินอ่ืนๆ เชน่เดียวกนั

 2. ความปลอดภัย บิทคอยน์มีความ
ปลอดภัยสูงมาก เน่ืองจากมีเทคโนโลยีใน
การซือ้ขายท่ีดีท่ีสดุท่ีรองรับ นัน่คือเทคโนโลยี 
BlockChain   
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 2.  ธุรกรรมการแลกเปล่ียนเงินที่ 
ไว้วางใจได้ ปกตใินการค้าขาย จ�าเป็นจะต้อง 
มีตัวกลางในการช�าระเงิน ซึ่งเกือบ 100%  
เป็นธนาคารพาณิชย์ แตบ่ทิคอยน์ใช้ Block-
Chain เป็นแพลตฟอร์ม จึงไม่จ�าเป็นต้อง
พึ่งพาคนกลางอย่างธนาคารพาณิชย์ และ
แนน่อนวา่ ไมมี่คา่ธรรมเนียมและคา่บริการ

 3. สร้างแบรนดิง้และความแปลกใหม่ 
วันนีมี้หลายธุรกิจท่ีเร่ิมสนใจ และรับช�าระ
ค่าสินค้าด้วยบิทคอยน์ ซึ่งส่วนหนึ่งนัน้เพ่ือ
เป็นการแบรนดิง้สินค้าและบริการนัน้ให้มี
ภาพลักษณ์ของความทันสมัย และก้าวสู่
ดิจิทลั ซึ่งมีกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจหลายราย 
เช่น ก๋วยเต๋ียวลูกชิน้ปลา “ลิม้เหล่าโหงว”  
ท่ีเปิดช�าระค่าก๋วยเต๋ียวด้วยบิทคอยน์ ซึ่ง 
แน่นอนว่า วนันีล้กูค้าท่ีช�าระด้วยบิทคอยน์ 
คงมีจ�านวนไมถ่งึ 10% เม่ือเทียบกบัลกูค้าท่ี
เข้าร้าน แต่ “ลิม้เหล่าโหงว” ได้แบรนดิง้บน
สื่อออนไลน์ไปเตม็ๆ

วันนีบ้ทิคอยน์ จงึเป็นหน่ึงในนวัตกรรมการ
ช�าระเงนิที่ธุรกจิต้องให้ความสนใจ และคดิ
วเิคราะห์อย่างถี่ถ้วนว่าจะน�ามาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์กับธุรกจิได้อย่างไรบ้าง  

อะไรกับธุรกิจในประเทศไทย จึงขอจ�าแนก
ออกเป็นหลายประการดงันี ้

 1. บิทคอยน์ช่วยเปิดตลาดการค้า 
ทั่วโลก ส�าหรับธุรกิจท่ีค้าขายกบัลกูค้าจาก 
ต่างประเทศนัน้  บิทคอยน์เป็นโอกาสท่ี 
น่าสนใจในการสร้างการรับรู้ไปยงักลุม่ลกูค้า 
ใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีนิยมใช้ 
บิทคอยน์กนัอย่างกว้างขวาง และระบบการ
แลกเปลี่ยนและโอนเงินอย่างปลอดภัยนี ้
ยังช่วยให้บิทคอยน์ เป็นสื่อกลางในการ 
แลกเปลี่ยนสนิค้าและบริการได้เป็นอยา่งดี

 3. การยอมรับ วันนีบ้ิทคอยน์ได้รับ 
ความนิยมเพ่ิมขึน้เ ร่ือยๆ โดยเฉพาะใน 
ตา่งประเทศนัน้ บทิคอยนท์สามารถใช้ซือ้ขาย 
ได้ตัง้แต่ พิซซ่าจนถึงรถยนต์เลยทีเดียว 
สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอ่ืนๆ เช่น
ดอลลาร์ หรือบาทได้ และยงัสามารถกดเงิน
ออกมาใช้ผา่นตู้ เอทีเอม็ได้ด้วย

บิทคอยน์เกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจ
แม้บิทคอยน์จะได้รับความนิยมสงูขึน้อย่าง
รวดเร็ว แตเ่ช่ือวา่ธรุกิจเองก็ยงัมองไมอ่อกวา่ 
เจ้าสกลุเงินดจิิทลัอยา่งบทิคอยน์ จะเก่ียวข้อง
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บทความโดย    :  กมลทิพย์ แก้วพรหม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

เรียบเรียงโดย   :  นิตดา กาญจนาธนเกียรติ

ที่มา  :  http://www.jvkk.go.th/jvkkfirst/story/health/14.html

Health meThailand Newsletter

ความทุกข์สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน
ความทกุข์ท่ีเกิดจากความน้อยเนือ้ต�่าใจ ไมว่า่จะเป็นลกูท่ีน้อยใจพอ่แม ่
ท่ีรักพ่ีหรือน้องมากกวา่ ลกูน้องท่ีน้อยใจหวัหน้าเน่ืองจากหวัหน้าไมเ่คย
เห็นความส�าคญัของลกูจ้าง เป็นต้น ควรระบายความทุกข์ด้วยค�าว่า 
“ช่างเขา” ใครจะเป็นอยา่งไรก็ชา่งเขา ปลอ่ยเขาไป เขาได้ดีกวา่มีคนรัก
มากกวา่ มีช่ือเสยีง มีเงินทองมากกวา่ก็ไมเ่ก่ียวกบัเรา เขาได้ดีก็เพราะวา่ 
เขาท�าบุญมามากกว่า ถ้าอยากได้ดีอย่างเขาก็จงเร่งท�าตัวเสียใหม ่ 
ให้เป็นท่ีพอใจของพอ่แม ่ปู่ ยา่ ตายาย และสามี 

ความทุกข์จากการถูกนินทา ถูกวิพากษ์วิจารณ์ลบัหลงั ซึ่งความจริง 
ก็แค่ลมปากแต่เม่ือได้สมัผสัด้วยการได้ยินแล้ว กลบัท�าร้ายจิตใจ วิธี 
ผอ่นคลายความทกุข์จากการถกูนินทา ก็คือให้บอกตนเองวา่ “ฉันไม่แคร์”  
ไมต้่องเก็บมาคิด ไมเ่อาใจใสเ่ก็บมาคดิจนนอนไมห่ลบั ซึง่ถ้าเราไมแ่คร์
แล้วลมปากเหลา่นัน้ก็จะพดัผา่นหายไปเอง

ความทกุข์จากการท�าผิด ควรคดิอยูเ่สมอวา่ “คนเราผิดกันได้” ในโลก
นีไ้มมี่ใครหรอกท่ีไมเ่คยท�าผิด อยูท่ี่วา่รู้ตวัวา่ผิดแล้วคดิแก้ตวั พยายาม

มนุษย์เกือบทุกคนล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น อาจเป็นทุกข์ที่เกิดจาก

ตนเองหรือทุกข์ที่เกิดจากผู้อื่น หรืออาจเกิดจากความไม่สบายกาย และความ

ไม่สบายใจ เพราะฉะนั้น health me ฉบับนี้ ขอน�าเสนอวิธีการคลายเครียดด้วย

ตนเอง จากการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการคิด ดังนี้

ท�าสิ่งท่ีถกูต้องใหม่หรือเปลา่ ความผิดทกุอย่างแก้ไขได้เสมอถ้ามีความ
พยายามและตัง้ใจจริง

ความทกุข์จากความขลาดกลวั ควรรู้จกัสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ค้นหา
ข้อดีของตนเองและยดึไว้เป็นความภมิูใจและกล้าเผชิญหน้ากบัเหตกุารณ์
ตา่งๆ จะชว่ยให้ก�าลงัใจมากขึน้

ความทกุข์ท่ีไม่สามารถบอกใครได้ เป็นความคบัอกคบัใจท่ีต้องทนทกุข์
อยูค่นเดียว ไมค่วรเก็บไว้คนเดียว ควรระบายออกมาให้ได้มากท่ีสดุด้วย
วิธีตา่ง ๆ จะท�าให้นอนหลบัสบายกายและสบายใจขึน้ 

จากวธีิทัง้หมดที่กล่าวมาคงจะพอช่วยชีแ้นะแนวทางในการคดิ ที่
ท�าให้สุขภาพจติดขีึน้ และหวังว่าเพื่อนๆชาว Health me จะน�าไป
ปรับใช้ในชีวติประจ�าวันได้ ส่วนในฉบบัต่อไปจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
อะไรนัน้ โปรดตดิตาม แต่รับรองว่าอ่านแล้วช่วยให้สบายทัง้กาย
และใจแน่นอนคะ  

การคลายเครียดด้วยตนเอง
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4.ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ 
บิสกิต และ 5.เวเฟอร์สอดไส้ 
นอกจากนี ้ ยงัจดัท�าสญัลกัษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสขุภาพ” 
(Healthier Choice) เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ บริโภคใน
การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
คณุคา่โภชนาการท่ีเหมาะสม 

ส�าหรับมาตรการในระยะต่อไป 
ได้แก่ การปรับสูตรอาหารโดย 
การขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการผลิตอาหาร
ปรับปริมาณเกลือท่ีใช้ในการปรุงอาหารลง ซึ่ง 
ในระยะแรกจะเร่ิมในกลุ่มท่ีมีโซเดียมสงูก่อน คือ 
อาหารส�าเร็จรูปและเคร่ืองปรุงรส ทัง้นี  ้ หาก 
ไม่สามารถตกลงร่วมกันระหว่างผู้ ประกอบการ 
ได้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะออกกฎหมายควบคมุ
ปริมาณเกลือท่ีเหมาะสมในอาหารแต่ละชนิด 
และมาตรการสดุท้าย คือ การเก็บภาษีการใช้เกลือ
เกินปริมาณท่ีเหมาะสม

ลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ
กระทบธุรกิจอย่างไร?

ศนูย์วิจยักสิกรไทยให้ข้อมลูว่า การปรับสตูรอาหาร
ด้วยการลดปริมาณการใช้เกลือลง 10% น่าจะมีผล
ท�าให้ต้นทุนของผู้ประกอบการผลิตอาหารท่ีมีการ
ใช้เกลือในปริมาณสูงของไทยเพ่ิมขึน้จากการใช้ 
สารทดแทนเกลอืประมาณร้อยละ 1.4 ตอ่ปี หรือคดิเป็น 
1,500 ล้านบาทต่อปีจากมลูค่าตลาดอตุสาหกรรม
อาหารท่ีมีเกลือสูง1 ท่ีมีมูลค่ามากกว่า 107,000 
ล้านบาทตอ่ปี

อยา่งไรก็ดี จากกระแสใสใ่จสขุภาพ ผนวกกบัความ
จ�าเป็นในการรับประทานอาหารท่ีมีเกลือน้อยของ
ผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง น่าจะเป็นโอกาสให้แก่ 
ผู้ประกอบการในการคิดค้นและน�าเสนอผลิตภณัฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีการลดปริมาณเกลือหรือใช้
เกลอืปริมาณน้อยออกสูต่ลาด ซึง่นอกจากจะเป็นการ
เพ่ิมมลูค่าให้กบัสินค้าแล้ว ยงัสอดรับกบัมาตรการ
ควบคมุการบริโภคเกลือของภาครัฐ  

จ�ำนวนผู้ป่วย (ล้ำนคน)

โรคควำมดันโลหิตสูง

11.5
13.0

7.1 8.0

3.5 5.0

25592552

โรคไตเรื้อรัง โรคเบำหวำน

บทควำมโดย  :  Content Team

นอกจากนีพ้ฤติกรรมการกินอาหารของคนไทยท่ี
มกัจะปรุงรสเพ่ิมในอาหารท่ีผ่านการปรุงแต่งด้วย
วตัถุดิบและเคร่ืองปรุงรสท่ีมีเกลือในปริมาณมาก
ไปแล้ว สง่ผลให้กลไกในร่างกายไมส่ามารถท�างาน
ได้ตามปกติจนท�าให้เกิดความเสี่ยงเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง และน�าไปสู่โรคไม่ติดต่อเรือ้รังอ่ืนๆ  
เช่น โรคไต โรคเบาหวาน รวมถึงโรคหัวใจและ 
หลอดเลอืด เป็นต้น ก่อให้เกิดภาระคา่รักษาพยาบาล 
จ�านวนมาก

ภาครัฐตระหนักถึงปัญหาดงักล่าว จึงได้ก�าหนด 
ยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียม  
(พ.ศ. 2559-2568) เพ่ือลดปริมาณการบริโภคเกลอื
ลงเฉลี่ย 30% ภายในปี 2568  และด�าเนินงาน
ไปแล้วบางส่วน เช่น การให้ความรู้แก่ประชาชน 
เพ่ือให้ตระหนักถึงโทษของการบริโภคเกลือมาก
เกินไป และการติดฉลากโภชนาการแบบ GDA 
(Guideline Daily Amount) ในสนิค้า 5 หมวด ได้แก่  
1.มนัฝร่ังทอดกรอบ/อบกรอบ 2. ข้าวโพดคัว่ ทอด 
หรืออบกรอบ 3.ข้าวเกรียบ/ขนมขบเคีย้วชนิดอบพอง 

ปัจจุบัน คนไทยบริโภคเกลือ1 ต่อวันมากกว่าปริมาณท่ีร่างกาย

ต้องการถึง 2 เท่า2 โดยแหล่งที่มาของเกลือที่เกินมาตรฐานมาจาก

อาหารส�าเร็จรูป (บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป อาหารแช่เย็นแช่แข็ง โจ๊กกึ่ง

ส�าเร็จรูป) ขนมขบเคี้ยว (ปลาเส้น มันฝรั่งทอด และสาหร่ายทอด) 

เครื่องปรุงรส

เกลือมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบส�าคัญ โดยเกลือ 1 กรัมจะมีโซเดียมอยู่ถึงร้อยละ 40
2องค์การอนามัยโลกแนะน�าปริมาณเกลือที่เหมาะสมต่อวันไม่ควรเกิน 5 กรัม ซึ่งคิดเป็นปริมาณโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน 

แต่คนไทยรับโซเดียมมากกว่า 4,351.7 มิลลิกรัมต่อวัน

ปริมำณเกลือที่ลดลงจำกสูตรเดิม หรือกำรใช้สำรทดแทนเกลือ โดยที่ผู้บริโภคยังคงยอมรับในรสชำติ1

ขนมปัง ร้อยละ 10
2  ร้อยละ 25

3

ชีส ร้อยละ 25

ผลิตภัณฑ์เพื่อแปรรูป ใช้ส่วนผสมของสารทดแทนเกลือ4 ได้ถึงร้อยละ 50

ซุปส�ำเร็จรูป ร้อยละ 50 หรือใช้สารทดแทนเกลือ เช่น ซอสถั่วเหลือง หรือผงปรุงรส ในอัตราร้อยละ 17-33

อำหำรส�ำเร็จรูป ร้อยละ 30-40

ขนมขบเคี้ยว ใช้เครื่องเทศ เช่น พริกไทย หอมหัวใหญ่ กระเทียม และพริก เป็นต้น หรือแป้งมัน

ที่มำ: รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
หมายเหตุ:
1. ส่วนใหญ่เป็นความสมัครใจของผู้ประกอบการในการลดปริมาณการใช้เกลือลง

2. กรณีสหรัฐอเมริกา

3. กรณีสหภาพยุโรป โดยค่อยๆ ลดปริมาณเกลือลงจากร้อยละ 5 ต่อสัปดาห์จนถึงร้อยละ 25 ใน 6 สัปดาห์

4. เช่น โพแทสเซียมคลอไรด์ แมกนีเซียมคลอไรด์ แมกนีเซียมซัลเฟต เป็นต้น
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เรียบเรียงโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
ที่มา : https://www.scbeic.com/th/detail/product/2911

อุตสาหกรรม 4.0

ส�ำหรับในอนำคตโมเดลธุรกิจแบบนีมี้แนวโน้ม
ท่ีจะสร้ำงพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรท่ีมีควำม
เฉพำะเจำะจงและหลำกหลำยมำกขึน้ ทัง้นี ้ กำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลให้ผู้ เล่นอ่ืนๆ ใน
อตุสำหกรรมอำหำรทัง้ห่วงโซ่อปุทำนจ�ำเป็นต้อง
ปรับตวั เพ่ือให้สำมำรถพฒันำศกัยภำพ และก้ำวข้ำม 
ขีดจ�ำกัดของธุรกิจสู่กำรเติบโตได้อย่ำงยัง่ยืนใน
ระยะยำว

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นหน่ึงในการเปล่ียนแปลง
ที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมอาหารไม่ควรมองข้าม 
ถึงแม้ว่ำปัจจุบนัอุตสำหกรรมกำรผลิตส่วนใหญ่ 
จะสำมำรถผลิตสินค้ำจ�ำนวนมำกได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพก็ตำม แต่เทคโนโลยีกำรผลิต
ในปัจจุบันก็ยังมีข้อจ�ำกัดหลำยประกำรท่ียัง 
ไมส่ำมำรถก้ำวข้ำมได้ เชน่ ปัญหำควำมผิดพลำดจำก 
กระบวนกำรผลติ หรือกำรป้อนข้อมลูควำมต้องกำร
จำกปลำยทำงท่ีไม่ real-time ท�ำให้ไม่สำมำรถ 
ปรับเปลีย่นกระบวนกำรผลติได้ทนั เป็นต้น

ข้อจ�ำกดัดงักลำ่วสง่ผลให้ภำคธรุกิจทัว่โลกตำ่งหนั
มำให้ควำมสนใจกบักำรปฏิวตัอิตุสำหกรรมครัง้ท่ี  4 
ท่ีก�ำลงัจะเกิดขึน้อย่ำงมำก เน่ืองจำกจุดเปลี่ยน
ส�ำคญัของกำรปฏิวตัอิตุสำหกรรมครัง้นี ้คือ กำรน�ำ
เอำเทคโนโลยีในยคุดจิิทลัมำปรับใช้ เพ่ือชว่ยให้กำร
สง่ผำ่นข้อมลูระหวำ่งผู้ เลน่ในหว่งโซอ่ปุทำนท�ำได้
รวดเร็วและสะดวกมำกขึน้ อย่ำงไรก็ดีกำรปรับใช้ 
ไมไ่ด้หยดุอยูเ่ฉพำะในอตุสำหกรรมกำรผลติเทำ่นัน้ 
แต่ยังครอบคลุมถึงขัน้ตอนกำรจัดหำวัตถุดิบ 
เ ร่ือยไปจนถึงกำรส่งสินค้ำให้ถึงมือผู้ บริโภค 
ขัน้สดุท้ำย ซึง่ข้อมลูดงักลำ่วสง่ผลให้เกิดประโยชน์
อย่ำงมำกมำย ยกตวัอย่ำงเช่น อปุกรณ์กำรผลิต 
ท่ีสำมำรถสื่อสำรและแยกแยะบรรจภุณัฑ์อำหำร 
ท่ีแตกต่ำงกันได้ ซึ่งจะช่วยให้กำรผลิตอำหำรมี 
ควำมผิดพลำดน้อยลงอยำ่งมำก หรือกำรเช่ือมตอ่ 
ควำมต้องกำรบริโภคอำหำรท่ีหลำกหลำยสู ่
กระบวนกำรผลติอำหำรท่ีจ�ำเพำะเจำะจง (mass  
customization) เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ 
ผู้บริโภคได้อยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้

ปัจจุบันการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศให้ความสนใจอย่างมาก โดยอาศัยการ
ใช้ประโยชน์จาก Big Data เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาธุรกิจ อีไอซีมองว่าธุรกิจอาหารในอุตสาหกรรมปลายน�้ามี
ศักยภาพในการปรับตัวเพื่อรองรับกับการก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 มากกว่าผู้เล่นในระดับต้นน�้าและกลางน�้า เนื่องจาก
มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากกว่า ท�าให้เข้าใจความต้องการและสามารถน�าเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบที่แตกต่างและ
ตอบโจทย์ได้มากขึ้น 

Trendy Tech

การใช้ประโยชน์จาก Big Data คือหน่ึงใน
เคร่ืองมือส�าคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันในยุค 4.0 ตวัอย่ำงท่ีน่ำสนใจคือ
กำรวิเครำะห์ข้อมลูกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคท่ีเก็บ
จำกบตัรเครดิต หรือบตัรสมำชิกของร้ำนค้ำปลีก
ตำ่งๆ ซึง่ภำคธรุกิจสำมำรถน�ำข้อมลูดงักลำ่วนีม้ำ
ประมวลผลเพ่ือวเิครำะห์หำรูปแบบและพฤตกิรรม
กำรบริโภคของลูกค้ำแต่ละกลุ่มหรือช่วงอำยุได้ 
ย่ิงไปกวำ่นัน้ ข้อมลูเหลำ่นีย้งัสำมำรถน�ำมำตอ่ยอด
เพ่ือสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมและควำมแตกต่ำงของสินค้ำ
และบริกำร เพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแขง่ขนั
ได้อีกด้วย เชน่ ข้อมลูกำรใช้จำ่ยในบตัรเครดิตของ
ลกูค้ำท�ำให้ธรุกิจอำหำรทรำบวำ่อำหำรกลอ่งรสชำติ
ใดขำยดี โดยผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรมกลำงน�ำ้
ท่ีท�ำหน้ำท่ีผลติอำหำรอำจตดัสนิใจลงทนุซือ้เคร่ือง
ผลิตอำหำรอตัโนมตัิในเมนูอำหำรกล่องท่ีขำยดี 
เพ่ือทดแทนแรงงำนซึง่ต้องเผชิญกบัต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้
อยำ่งตอ่เน่ือง อีกทัง้ยงัสำมำรถยน่ระยะเวลำและลด
ควำมผิดพลำดจำกกระบวนกำรผลติลงได้อีกด้วย 
ซึง่กำรลงทนุนีส้ำมำรถน�ำไปตอ่ยอดผสมผสำนกบั 
เทคโนโลยีตรวจจับสิ่งปนเปื้อนในอำหำร และ
แยกประเภทกำรผลติอำหำรท่ีเฉพำะเจำะจง เพ่ือ 
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรท่ีเปลีย่นไปในอนำคต

อุตสาหกรรมอาหารปลายน�า้เป็นจุดที่มีความ
ได้เปรียบสูงที่สุด เน่ืองจากมีความใกล้ชดิ และ
ได้รับข้อมูลจากผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งสามารถ
น�ามาวิเคราะห์ต่อยอดร่วมกับการพัฒนา
เทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อให้ได้สนิค้า และบริการ
ที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดได้ดี
ยิ่งขึน้ ร้ำนค้ำปลกีสมยัใหมคื่อหนึง่ในธรุกิจปลำยน�ำ้ 
ของอตุสำหกรรมอำหำร ซึง่ปัจจบุนัผู้ เลน่รำยใหญ่
ในตลำดโลกอยำ่ง Amazon, Tesco และ Wal-Mart 
หรือแม้แตใ่นไทยอยำ่ง Big-C, Central Online และ 
Tops ต่ำงให้ควำมส�ำคญักับกำรให้บริกำรหน้ำ
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ร้ำนออนไลน์มำกขึน้กว่ำในอดีต เน่ืองจำกกำร
ลงทนุนัน้ต�่ำกว่ำกำรขยำยสำขำค่อนข้ำงมำก 
อีกทัง้ยงัสำมำรถเก็บข้อมลูพืน้ฐำนตำ่งๆ ของ
ผู้บริโภค เช่น อำย ุ รำยได้ และประเภทสนิค้ำ
อำหำรท่ีสัง่บอ่ย เป็นต้น ทัง้นี ้ จงึเป็นท่ีมำของ
กำรเร่ิมพฒันำกำรให้บริกำรท่ีมีควำมแตกตำ่ง
หรือมีคณุภำพท่ีดีขึน้ เช่น Tesco ท่ีเกำหลีใต้
ได้สร้ำงร้ำนค้ำปลีกเสมือนจริง (virtual shop) 
ท่ีมีบริกำรสั่งซือ้สินค้ำและส่งถึงบ้ำนได้โดย 
ไมต้่องเดนิทำงไปซือ้ท่ีร้ำนค้ำปลกีจริงขึน้ ท่ีสถำนี
รถไฟฟ้ำใต้ดิน เพ่ือกระตุ้นยอดขำยสินค้ำใน 
กลุม่ลกูค้ำท่ีท�ำงำนออฟฟิศ เน่ืองจำกพบข้อมลู
วำ่ลกูค้ำกลุม่นีไ้มค่อ่ยเข้ำใช้บริกำรท่ีร้ำนค้ำปลกี
และร้ำนค้ำออนไลน์ ประกอบกบัลกูค้ำกลุม่นีใ้ช้
บริกำรรถไฟฟ้ำใต้ดนิในชีวติประจ�ำวนัเป็นหลกั

อีไอซีมองวำ่ในอนำคตอำจเหน็กำรตอ่ยอดของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือพฒันำกำรให้บริกำรท่ีดีขึน้ 
เชน่ hologram หรือ Augmented Reality (AR) 
ผ่ำนทำงหน้ำจออปุกรณ์ไม่ว่ำจะเป็นโทรศพัท์
มือถือ หรือ virtualized screen ท่ีสำมำรถแสดง
ให้เหน็ข้อมลูของสนิค้ำแบบ 3 มิต ิเร่ิมตัง้แตก่ำร
เพำะปลกูหรือกำรจดัหำวตัถดุิบสูก่ระบวนกำร
ผลติ ก่อนจะจดัสง่ถงึมือผู้บริโภค หรือแม้แตก่ำร
สร้ำงระบบข้อมลูอจัฉริยะท่ีสำมำรถแนะน�ำเมนู
อำหำร และโภชนำกำรผ่ำนควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคท่ีเฉพำะเจำะจงได้โดยผู้ เช่ียวชำญทำง
ออนไลน์ เป็นต้น

โมเดลธุรกจิอาหารใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม
ปลายน�า้ รวมถงึพฤตกิรรมของผู้บริโภคที่
เปล่ียนไป ส่งผลให้ธุรกจิต้นน�า้ และกลางน�า้ 
ต้องปรับตัว  ตัวอย่ำงเช่น กำรพลิกโฉม 
ธุรกิจอำหำรในอนำคตของปัญญำประดิษฐ์
ในครัวอย่ำง Moley Robotics ท่ีสำมำรถท�ำ
อำหำรได้ตำมท่ีผู้บริโภคต้องกำรผ่ำนทำงหน้ำ
จอประมวลผลท่ีแสดงให้เห็นถึงหน้ำตำอำหำร 
และโภชนำกำรท่ีจะได้รับผำ่นกำรอพัโหลดสตูร
อำหำร วธีิกำรท�ำ หรือแม้แตเ่รียนรู้กำรท�ำอำหำร
ท่ีจ�ำเพำะเจำะจงของผู้บริโภคแตล่ะคนผำ่นกำร 
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมกำรท�ำอำหำรของ 
ผู้บริโภค สง่ผลให้ผู้เลน่ระดบักลำงน�ำ้ เชน่ ผู้ผลติ
บรรจภุณัฑ์สว่นประกอบอำหำรหรือเคร่ืองปรุง 
รสต่ำงๆ จ�ำเป็นต้องปรับตวัโดยน�ำชิปข้อมูล 
ท่ีสำมำรถสือ่สำรกบัปัญญำประดษิฐ์นี ้หรือกบั
อปุกรณ์ครัวอจัฉริยะอ่ืนๆ ได้ มำวจิยัและพฒันำ
บรรจภุณัฑ์อำหำรให้มีควำมทนัสมยัมำกขึน้ 

ย่ิงไปกวำ่นี ้ ผู้บริโภคในปัจจบุนัยงัมีควำมใสใ่จ
ในกำรเลือกรับประทำนอำหำรและมีควำมรู้

เก่ียวกับอำหำรมำกขึน้ ส่งผลให้มีพฤติกรรม
กำรบริโภคท่ีเหมำะสมกับตนเองมำกขึน้ด้วย 
เชน่ ผู้บริโภคท่ีแพ้อำหำรบำงประเภท ผู้สงูอำยุ
ท่ีต้องกำรหลกีเลีย่งอำหำรไขมนัสงู หรือผู้บริโภค
ท่ีช่ืนชอบอำหำรออร์แกนิก เป็นต้น ซึง่พฤตกิรรม
ของผู้บริโภคท่ีเปลีย่นแปลงไปนี ้สง่ผลให้ผู้เลน่ใน
ธรุกิจอตุสำหกรรมต้นน�ำ้จ�ำเป็นต้องมีกำรลงทนุ
เพ่ือยกระดบัและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้
สอดคล้องตำมไปด้วย เชน่ ผู้ผลติผกัออร์แกนิก 
จ�ำเป็นต้องลงทนุเพ่ือเช่ือมต่อกำรท�ำงำนของ
ระบบก�ำจดัสำรเคมี อปุกรณ์ตรวจจบัควำมชืน้
ของพืน้ท่ีเพำะปลกู อปุกรณ์ตรวจวดัคณุภำพ
แร่ธำตใุนดนิ เคร่ืองหยอดเมลด็ผกัหลำกหลำย
ชนิด หรือแม้แตร่ะบบรดน�ำ้อตัโนมตัเิข้ำสูร่ะบบ
กำรประมวลผลส่วนกลำงท่ีสำมำรถค�ำนวณ
เวลำกำรปลกูผกัออร์แกนิกหลำกหลำยชนิดให้
ได้ผลผลิตสงูสดุ อีกทัง้ระบบนีย้งัต้องสำมำรถ
ติดตำมสต็อกสินค้ำ และคำดกำรณ์ควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคผ่ำนทำงข้อมลูจำกธุรกิจ
อำหำรปลำยน�ำ้ เพ่ือให้สำมำรถปลกูและจดัสง่
ผกัออร์แกนิกท่ีสดใหมถ่งึชัน้วำงสนิค้ำในร้ำนค้ำ

ปลกีสมยัใหมไ่ด้ตลอดเวลำ ซึง่นอกจำกจะชว่ย
ลดกำรเนำ่เสยีของผกัจำกกำรส�ำรองสนิค้ำท่ีมำก
เกินไปได้แล้ว ยงัสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคยคุใหมท่ี่รักสขุภำพอีกด้วย

อย่างไรกด็ ีการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของ
อุตสาหกรรมอาหารนัน้จ�าเป็นต้องค�านึงถงึ
ความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลย ีและการผสมผสานระหว่างศลิป
วัฒนธรรมกับอัตลักษณ์รสชาตอิาหารไทย
สู่สินค้าและบริการ  เน่ืองจำกอตุสำหกรรม
อำหำรนัน้มีควำมสลบัซบัซ้อนกวำ่อตุสำหกรรม
อ่ืนในหลำยๆ ด้ำน ทัง้รูปแบบสินค้ำ กำรน�ำ
เสนอ หรือแม้แต่กำรให้บริกำรท่ีแตกต่ำงกัน 
ดงันัน้ ควำมคดิสร้ำงสรรค์ หรือนวตักรรมยอ่ม 
ไมไ่ด้หมำยถึงแคต่วัสินค้ำเพียงอยำ่งเดียว แต่
ยังหมำยถึงรูปแบบกำรน�ำเสนอท่ีท�ำให้เกิด
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ  ในกำรบริโภค เชน่ กำรน�ำ
เคร่ืองพิมพ์อำหำร 3 มิตเิข้ำมำทดแทนแรงงำน
ฝีมือท่ีท�ำหน้ำท่ีแกะสลกัอำหำร ซึง่ต้องใช้เวลำ
และควำมประณีตบรรจงอย่ำงมำก เพ่ือให้
ใช้เวลำในกำรผลิตต่อชิน้งำนท่ีสัน้ลง มีควำม
สม�ำ่เสมอของคณุภำพมำกขึน้ ก่อนสง่ตอ่ให้เชฟ
ปรุงรสชำตอิำหำรและตกแตง่เพ่ิมเติมก่อนเสร์ิฟ
ให้กบัผู้บริโภค หรือแม้แตบ่รรจภุณัฑ์แบบนำโน
เทคโนโลยีท่ีสำมำรถบ่งบอกถึงคุณภำพของ
อำหำรตำมสีของบรรจภุณัฑ์ท่ีเปลี่ยนไปได้ ซึง่
นอกจำกจะชว่ยป้องกนัไมใ่ห้ผู้บริโภคทำนอำหำร
ท่ีเนำ่เสยีแล้ว ยงัชว่ยให้ผู้บริโภคสำมำรถบริหำร
จดักำรกบัวตัถดุบิหรืออำหำรท่ีใกล้หมดอำยไุด้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ ซึง่กำรลงทนุเพ่ือ
สร้ำงธรุกิจอจัฉริยะเหลำ่นีเ้ป็นเร่ืองท่ีจ�ำเป็น และ 
ไม่อำจมองข้ำมได้ในยุค 4.0 เพ่ือสร้ำงควำม 
ได้เปรียบทำงกำรแขง่ขนัในระยะยำว  

อุตสาหกรรมอาหารปลายน�้าเป็น
จุดทีม่คีวามได้เปรยีบสงูทีส่ดุ เนือ่งจาก
มีความใกล้ชิด และได้รับข้อมูลจาก
ผู ้บริโภคโดยตรง ซึ่งสามารถน�ามา
วิเคราะห์ต่อยอดร่วมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้า และ
บริการที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการ
ของตลาดได้ดียิ่งขึ้น
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บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
เรียบเรียงโดย  : ฝ่ายงานสมาชิก

Member Zone

ประโยชน์และความส�าคญั

(National Product Catalogue)

ฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ 
(NATIONAL PRODUCT CATALOGUE)
ฐานข้อมลูสนิค้าแหง่ชาต ิ(National Product Catalogue – NPC) 
หรือฐานข้อมลูกลางของสนิค้า เป็นแหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการจดัเก็บ
ข้อมลูสินค้าท่ีผู้ผลิตผู้ประกอบการ เจ้าของสินค้าบนัทึกข้อมลู 
เอาไว้ และสามารถน�าข้อมลูท่ีมีไปใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ อาทิ 
การแลกเปลี่ยนข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ความส�าคัญของการจัดท�าฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ 
เม่ือสนิค้าออกสูท้่องตลาด สนิค้าแตล่ะชนิดท่ีถกูสง่ไปยงัห้างร้าน
ต่างๆ นัน้ ผู้ประกอบการจะต้องก�าหนดรายละเอียดของสินค้า 
เพ่ือเป็นฐานข้อมลูให้กบัร้านค้าได้ทราบถึงข้อมลูของสินค้านัน้ๆ 
ก่อนท่ีจะจัดจ�าหน่ายให้กับผู้บริโภค ซึ่งการจัดส่งข้อมูลสินค้า 
จะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน และแมน่ย�า แตเ่ม่ือใดท่ีผู้ประกอบการ 
ต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดของสนิค้า ผู้ประกอบการ 
จะต้องส่งข้อมูลสินค้าไปยังทีละห้างร้านใหม่ทัง้หมด ซึ่งอาจ 
ท�าให้เกิดความยุ่งยาก และเกิดความลา่ช้าในการสง่ข้อมลูไปยงั
ห้างร้านตา่งๆ ได้

•  ไม่สามารถให้รายละเอียด/

 วิธีการใช้ / ข้อควรระวัง 

 และมาตรฐานสินค้าแก่

 ผู้ใช้งานได้

•  ผู้ผลิตสินค้า SME 

 เสียเปรียบรายใหญ่

 ในการประชาสัมพันธ์

 สินค้า

•  ไม่มีรายละเอียดสินค้า/ 

 ข้อควรระวังในการ

 ขนส่งสินค้า

•  ไม่มีรายละเอียดข้อมูล

 สินค้าที่จะน�ามาใช้ใน

 โปรแกรม ERP / POS

•  ไม่มีรายละเอียดสินค้า

 ท�าให้เกิดความผิดพลาด

 ในการสั่งซื้อสินค้า

•  ไม่มีรายละเอียดสินค้า

 เพื่อใช้ในการบริโภค

 ที่ถูกต้อง

• การตรวจสอบมาตรฐาน

 สินค้าที่ซื้อ

• การร้องเรียนหน่วยงาน

 ที่เกี่ยวข้อง

ผูผ้ลติสนิค้า ผูข้ายสนิค้า ผูบ้ริโภคผู้ให้บรกิารโลจสิตกิส์ ผู้ให้บรกิารซอฟต์แวร์

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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วารสารสถาบันรหัสสากล

ของการลงฐานข้อมลูสนิค้า
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ซึ่งระบบ National Product Catalogue 
เปรียบเสมือนฐานข้อมลูกลางระหวา่งผู้ ซือ้และ 
ผู้ ขายในธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนและปรับปรุงข้อมลู 
ได้อยา่งถกูต้อง โดยมีการเช่ือมโยงข้อมลูทัง้หมด 
ไว้ในสว่นกลาง จงึท�าให้สามารถเปลี่ยนแปลง 
และปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลา ช่วยเพ่ิม 
ความสะดวกในการเข้าถงึลกูค้าจากทกุชอ่งทาง  
ผู้ ประกอบการสามารถส่งข้อมูลของสินค้า 
ไปยงัร้านค้า และด้วยการใช้ฐานข้อมลู National 
Product Catalogue จะท�าให้ผู้ประกอบการ
สามารถแลกเปลี่ยนหรือปรับปรุงแก้ไขข้อมลู
ของสนิค้าท่ีมีอยูใ่นฐานข้อมลูเพียงแคค่รัง้เดียว 
ร้านค้าและห้างร้านตา่งๆ ก็สามารถจะดงึข้อมลู
จากฐานข้อมลูไปใช้ได้อยา่งถกูต้อง

ด้วยความส�าคัญต่างๆ ท่ีเกิดจากการระบบ 
ฐานข้อมลูกลางของสนิค้า ทางสถาบนัรหสัสากล 
จงึขอเชิญชวนสมาชิกทกุทา่น ลงรายละเอียด
ของสนิค้าในฐานข้อมลูกลางเพ่ือสามารถขยาย
ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าและสร้างโอกาส
การค้าขายได้มากขึน้ 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
1.ผู้ ผลิต ผู้ ประกอบการ และเจ้าของสินค้า  
มีฐานข้อมูลของสินค้าท่ีถูกต้องและมีความ
นา่เช่ือถือ

2.ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของ 
สินค้านีส้ามารถรองรับการเ ช่ือมโยงกับ 
หน่วยงานอ่ืนๆ ในการแลกเปล่ียนข้อมลูเพ่ือ
ไปใช้ประโยชน์ได้

3.ระบบการจดัเก็บฐานข้อมลูกลางของสินค้า
สามารถรองรับการเช่ือมโยงเข้าสูร่ะบบร้านค้า
ออนไลน์ทัว่ไปได้ ท�าให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถ
ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ระบบร้านค้าออนไลน์ 
ณ จดุเดียว

4.เพ่ือผลักดันให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับสินค้า
แสดงถึ งการตรวจสอบแหล่ ง ท่ีมาและ
กระบวนการผลิตต่างๆ ให้กับผู้ บริโภคได้

สามารถเข้าถึงข้อมลูสินค้าและสามารถแก้ไข
ปัญหาสนิค้าท่ีมีข้อบกพร่องได้อยา่งรวดเร็ว

5.เ พ่ือสร้างความเ ช่ือมั่นให้กับผู้ บ ริ โภค 
ในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย 
มากย่ิงขึน้  
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ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่าย GS1 Thailand Studio 
Service
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 0-2345-1214, 0-2345-1208 

โทรสาร 0-2345-1217-8

Email : tsdgs1@gs1thailand.org

สิทธิพิเศษส�าหรับสมาชิกสถาบันรหัสสากล ทางสถาบันฯได้ เป ิดให ้บริการ  

GS1 Thailand Studio Service บริการถ่ายภาพสินค้าฟรี ไม่จ�ากัดจ�านวนสินค้า 

(1 ชิ้นได้รับ 4-6 ภาพ ขึ้นอยู ่กับตัวสินค้า) เพียงแค่สมาชิกกรอกรายละเอียด 

สินค้าลงในฐานข้อมูลกลาง (GS1 Source) และน�าสินค้ามาให้ทางสถาบันฯ ถ่ายภาพ 

เพียงเท ่านี้สมาชิกก็จะได ้ รับโอกาสขยายช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าเพื่อสร ้าง 

การค้าขายที่เติบโต เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

โดยสมาชิกสามารถเข้าไปดูวิธีการกรอกรายละเอียดสินค้าในฐานข้อมูลกลางได้ตาม

ลิงค์นี้ http://164.115.22.112/main/service.php?id_view=20140904000137

GS1 Thailand Studio Service
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OGA International Co.,Ltd.

Tel. 0 2578 8000

You  Tube
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