


วิกฤต คือ โอกาส!
ย่างเข้าสู่การเริ่มต้นไตรมาสที่ 2 ของปี เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังส่งสัญญาณชะลอตัวลง ทั้งตัวเลขการส่งออก และ
การบริโภคในประเทศ ปี 2558 จึงน่าจะเป็นปีที่ยากล�าบากอีกปีหนึ่งส�าหรับผู้ประกอบการของไทย ที่ต้องวัดกันท่ี 
“More Than Expectation” ใครที่ท�าได้ มากกว่า ดีกว่า คงได้กินชิ้นปลามัน

GFSI ได้จัดการประชุมวิชาการ THE GLOBAL FOOD SAFETY CONFERENCE 2015 ในหัวข้อ FOOD SAFETY: 
A SHARED RESPONSIBILITY เก่ียวข้องกับด้านความปลอดภัยอาหารในระดับโลก ท้ังการน�าเสนอปัญหาการ 
สญูเสยีของอาหารจ�านวนมากและจ�านวนประชากรโลกก็มแีนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ท�าให้เกิดความต้องการบรโิภคอาหาร 
เพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง การแก้ปัญหาให้ตรงจดุเป็นหวัใจส�าคญัทีจ่ะช่วยรกัษาอาหารทีผ่ลติข้ึนมาให้มนุษย์สามารถ
ใช้ประโยชน์ในตัวอาหารนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

GS1 Thailand ฉบับน้ี ได้หยิบยกเรื่องราวต่างๆ ท่ีน่าสนใจ ท้ังโมเดลการประยุกต์ใช้ RFID ที่เป็นประโยชน์กับ 
ผู้ประกอบการ กรณีศึกษาถึงความส�าคัญของ RFID และบาร์โค้ดในการจัดการเครื่องมือแพทย์ในห้องจัดเตรียม 
เครื่องมือผ่าตัด การตรวจสอบย้อนกลับสินค้า รวมถึงแนวโน้มต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งท่ีเป็นกระแส และแนวโน้มท่ีเรา 
คาดไม่ถึง เร่ืองราวเหล่าน้ี จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการคิด เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจให้ดีขึ้น 
เพื่อรองรับกับโอกาสที่ก�าลังกลับมา
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GS1 GLOBAL FORUM 2015
At Crowne Plaza Hotel Brussels, Belgium
9 – 13 February, 2015

อีกครั้งกับงานประชุมใหญประจําปของ GS1 ท่ีประเทศ
สมาชิกทุกภูมิภาคท่ัวโลกไดมารวมประชุมกันเพ่ืออัพเดท
เทคโนโลยีมาตรฐานสากล GS1 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมคราวน 
พลาซา กรุงบรัซเซล ประเทศเบลเยี่ยม ในระหวางวันที่ 9 – 13 
กุมภาพันธ 2558 ที่ผานมา โดย Miguel Lopera, President 
& CEO of GS1 ไดกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม โดยครั้งน้ี
เปนการประชมุท่ีมจีาํนวนผูเขารวมประชมุมากทีส่ดุถึง 670 คน 
จากประเทศสมาชกิกวา 88 ประเทศ และมหีวัขอการประชมุเชงิ
ปฏิบัติการกวา 48 หัวขอ จากนั้น Mike McNamara, Tesco, 
Chief Information Officer and GS1 Chairman ไดกลาว
ขอบคุณผูเขารวมประชุมและพูดถึงผลการสํารวจผูบริหาร
ระดับสูงกวา 460 คน ที่ทํางานในบริษัทดานสินคาอุปโภค
บรโิภครายใหญของโลก วาสิง่ท่ีพวกเขาใหความสาํคญัสาํหรบั
ปหนา มีดังนี้:
•  ขอมลูและเทคโนโลยีนัน้เปนรากฐานท่ีสาํคญัทีจ่ะทาํใหเกิด
 การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ
•  การตระหนักถึงความปลอดภัยของขอมูลมากขึ้น
•  ประเมนิผลการขยายตวัเชงิยุทธศาสตรและตลาดเปาหมาย
•  การลงทุนวางแผนเพ่ือรบัมอืกับความทาทายของซพัพลายเชน
•  การทํางานรวมกันเพ่ือชวยจัดการปญหาของอุตสาหกรรม
 ทุกประเภท
GS1 เชื่อมั่นในพลังของมาตรฐานสากลท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิถี
การทํางานและชีวิตประจําวันของเรา โดยในป 2014 มีการนํา
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล GS1 
ไปใชในสินคาอุปโภคบริโภคมากเปนพิเศษ Tim Smucker 
บริษัท The JM Smucker, Chairman of the Board and GS1 
Vice-Chairman กลาววา “วัฒนธรรมคือโชคชะตาขององคกร 
และวัฒนธรรมองคกร GS1 คือการแสดงใหเห็นถึงการรวมกัน
ของสิ่งท่ีแตละคนชวยกันสรางขึ้นมา” และเราไดเปลี่ยนจาก
ยุคอุตสาหกรรมไปสูยุคของขอมูลสารสนเทศ และปจจุบันเรา
ก็กําลังกาวเขาสูยุคแหงการมีสวนรวม

GS1 จะชวยธุรกิจใหเปลี่ยนผานในแตละยุคได
อยางไร

• เราสรางรากฐานใหกับธุรกิจ โดยการระบุตัวตนท่ีจําเพาะ 
 การจับภาพอยางแมนยํา และการแบงปนขอมูลดานสินคา 
 สถานที่ และสินทรัพยอยางอัตโนมัติ
• เราทําใหเกิดความชัดเจนในการแลกเปลี่ยนขอมูลอยาง
 แทจริง
• เราชวยใหธุรกิจเติบโตและเพ่ิมประสิทธิภาพ ชวยรักษาความ
 ปลอดภัยและทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

ขอมูลโดย: จิราภรณ เฉลิมจิระรัตน
                  เปรมฤดี คุณณา
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วารสารสถาบันรหัสสากล

บทสรุปของมาตรฐาน GS1 ท่ีทำ ใหธุรกิจประสบผลสำ เร็จ:

• GS1 in Retail - มีมาตรฐานเรื่องตางๆ ดังนี้ eCommerce/
 Omni-channel, Next Generation Product Identifier (NGPI).
 รวมถึงเรือ่งความปลอดภยัของผูบรโิภค ระบบการตรวจสอบยอนกลบั 
 อาหารสดและความยั่งยืน
• GS1 in Healthcare - Unique Device Identification (UDI), GS1
 Healthcare และองคการอนามัยโลกแนะนําใหใชมาตรฐาน GS1 
 กับวัคซีน
• GS1 in Other Sectors - เรื่องการขนสงและโลจิสติกส เสื้อผา
 เครื่องนุงหมและการบริการดานอาหาร
• GS1 Data: Execution Quality - GS1 Data Strategy, GS1 Data 
 Quality, GDSN Major Release and GS1 Source 
• GS1 Foundational - GSMP, GEPIR และเรื่องการจัดอบรมและ
 ใหความรู
• GS1 Interdependence - Innovation, Trademark Agreement 
 and Clusters                                                                           
• GS1 Marketing - GS1 Branding System 
• GS1 Public Policy - APEC Presidents & PMs endorse GDS 
 pilots 

ในการประชุมดังกลาว มีเรื่องที่นาสนใจมากมาย ดังน้ี

• ดาน Healthcare เลาถึงกรณีศึกษาในการนํามาตรฐาน GS1 

ไปใชในการจัดการคลังยาและเวชภัณฑโดยบริษัท Abbott การจัดทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดย UK Department of Health, Lead of 
NHS eProcurement Strategy การกําหนดมาตรฐานบารโคดสําหรับ
บรรจุภัณฑวัคซีน เพ่ือชวยบริหารคลังสินคาและทําใหเห็นการเคลื่อนที่
ของสนิคาแบบ Real time โดยหนวยงาน Global Alliance for Vaccines 
and Immunizations หรือ GAVI และคําแนะนําจากองคการอนามัยโลก 
(WHO) ท่ีแนะนําใหประยุกตมาตรฐาน GS1 ในทุกระดับบรรจุภัณฑ
ของการคา
• ดาน Retail กลาวถึงความปลอดภัยของสินคาวาเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ทําใหลูกคาไววางใจ โดยกระบวนการตรวจสอบยอนกลับเปนพ้ืนฐาน
ของความปลอดภัยอาหาร ซึง่ทาง GS1 ก็ไดนาํเสนอระบบการตรวจสอบ
ยอนกลับและเทคโนโลยีมาตรฐานสากล GS1 ไปชวยเพิ่มศักยภาพดาน
ความปลอดภยัของสนิคา นอกจากน้ี ยังมปีระเด็นของยุคดจิติอลท่ีกําลงั
เกิดขึน้ ซึง่เปนการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค ทําใหเกิดเปนการตลาดแบบ Omni-channel หรือชองทาง
ที่ลูกคาเขาถึงรานคาไดหลากหลายชองทาง โดยเจาของผลิตภัณฑยี่หอ 
Smucker ไดเริ่มตนดวยการเปลี่ยนการสื่อสารภายใน ดวยการติดตั้ง
ระบบ PIM: Personal Information Manager และในรานคาปลีกอยาง 
Marks & Spencer ไดเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของพวกเขาจากรานคาปลีก
แบบดั้งเดิมของอังกฤษ มาเปนรานคาปลีกท่ีเขาถึงผูบริโภคไดในทุก
ชองทาง โดยนาํเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใช และอเีบยอธิบายวาการคา
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด แตสิ่งที่ GS1 จะมุงใหความสําคัญคือการ
ปรับปรุงมาตรฐานเพื่อใหแนใจวาเลขหมายประจําตัวสินคา หรือ GTIN 

ที่ใชในการบงชี้นั้นจะไมซํ้าซอนกันตลอดไป
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• ดาน Transport & Logistics Dave Ellis ผูจัดการ
ดาน end to end supply chain ของเทสโกโลตัส และ 
Andy Robson ผูจัดการ Supply Chain Solution ของ 
GS1 ประเทศองักฤษ ไดนําเสนอความชดัเจนในดานการ
จัดสงสินคาและการรับสินคา การสรางมูลคาเพ่ิมจาก
การประยุกตใชมาตรฐานดงักลาว GS1 ประเทศองักฤษ 
ประสบผลสาํเรจ็ในการนําระบบการแจงเตือนการจดัสง
สนิคาขัน้สงู (Advanced Shipping Notification : ASN) 
และ electronic proof of delivery (EPOD) มาใชงาน 
และ David McNeil ผูจัดการบริหารซัพพลายเชน ได
อธิบายถึงการนํา GS1 มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขนสงสินคาจากชายฝงตะวันออกของออสเตรเลียไปยัง
ออสเตรเลียตะวันตก
• ดาน Humanitarian Logistics นําโดย Vicente 
Escribano หัวหนาฝายบริหารการจัดการซัพพลายเชน
โลจิสติกส จากหนวยงาน UNHCR ซึ่งมีหนาที่ในการ
เปนผูนําและประสานการดําเนินการระหวางประเทศ
เพ่ือปกปองผูลี้ภัยและแกไขปญหาผูลี้ภัยทั่วโลก ได
เลาถึงการขนยายสินคาจํานวนมากสําหรับผูประสบภัย
โดยปญหาใหญที่สุดที่ UNHCR พบในระบบ supply 
chain คือภาวะฉุกเฉิน ท่ีจะตองจัดหาสิ่งของบรรเทา
ทุกขสําหรับผูประสบภัยกวา 600,000 คน ภายในเวลา 
72 ชั่วโมง ซึ่งตรงนี้เองที่ระบบมาตรฐานสากล GS1 ถูก
นําเขามาชวยในการแกปญหาดังกลาว โดยมีโครงการ
นํารองที่ UNHCR ทําตลอดซัพพลายเชนต้ังแตผูผลิต 
ไปยังคลังสินคาทั่วโลกหรือภายในประเทศ รวมถึง
ผูจัดจําหนาย ศูนยกระจายสินคา และไปจนถึงผูรับ
ผลประโยชน

ทางทีมงานจะนํารายละเอียดท่ีนาสนใจในแตละ
เรื่องมาเลาใหทุกทานฟงในโอกาสตอๆ ไป 
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Scanner 

•  ËÁÖ¡¾ÔÁ¾� Ribbon ÂÕ่ËŒÍ DNP ÊÓËÃÑº§Ò¹¾ÔÁ¾�ºÒÃ�â¤Œ´ 
•  Lable/ÊµÔ๊¡à¡ÍÃ�ºÒÃ�â¤Œ´áººµ‹Ò§æ / Special Tag 
•  à¤Ã×่Í§Í‹Ò¹ºÒÃ�â¤Œ´ã¹§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

Printer                          Software  

Mobile Computer 

Barcode Printer à¤Ã×่Í§áÃ¡¢Í§âÅ¡ 
·Õ่ãªŒªØ´¤ÓÊÑ่§à´ÕÂÇ¡Ñº Laser Printer 

¾ÃŒÍÁ¨Í Touch-Screen 

Full Range ¢Í§ Mobile Computer Windows® CE 
Windows® mobile áÅÐ Android 

Industrial Standard Printer 
ÁÕ install base 

ÁÒ¡·Õ่ÊØ´ã¹âÅ¡¨Ò¡ USA 
Barcode Printer 

ÂÍ´¹ÔÂÁ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹ 
Software Bartender 

ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾�ºÒÃ�â¤Œ´  

 
Mobile device ¨Ò¡ Denso Japan 

TOSHIBA 

1D–2D Scanner ¨Ò¡ Honeywell ¼ÙŒ¹Ó·Ò§ Œ́Ò¹ Imager Scanner 
 

¼ÙŒ¤Ô´¤Œ¹ QR Code ¨Ò¡ ÞÕ่»Ø†¹ 
F790WD : Scanner äÃŒÊÒÂº¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ 

Wireless LAN ¾ÃŒÍÁ¨ÍáÊ´§¼Å 

1900g : Í‹Ò¹ QR Code 
ÀÒÉÒä·Â ¼‹Ò¹ USB Keyboard 

à¨ŒÒà´ÕÂÇáÅÐà¨ŒÒáÃ¡ 
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ตัวชี้วัดคุณภาพสัญลักษณ

(Verify 2D parameters)
บารโคดแบบ 2 มิติ 

             สาเหตุแหงปญหา

เกิดจากความผิดพลาดของซอฟทแวร
ที่ใชสรางแทงบาร

เกิดจากพื้นที่วางรอบแทงบาร
(Quiet Zones) มีนอยเกินไป

เกิดจากการใสขอมูลตัวเลขผิดพลาด
ในการสรางแทงบาร

เกิดจากการคํานวณเลข
check digit ผิดพลาด

                 วิธีการแก ไข

เลือกใชซอฟทแวรที่ไดมาตรฐาน และรองรับมาตรฐาน GS1

• GS1 Data Matrix ตองการ Quiet Zones รอบสัญลักษณเปนระยะ 1X

• GS1 QR Code ตองการ Quiet Zones รอบสัญลักษณเปนระยะ 4X

• ปรับลดขนาด x-dimension ลงแตไมควรเล็กกวามาตรฐานที่ GS1 กําหนด

• เพิ่มระยะสัญลักษณบารโคดใหหางจากขอบฉลากสินคาหรือบรรจุภัณฑ

ตรวจสอบกระบวนการสรางแทงบาร โดยเลือกประเภทสัญลักษณบารโคดอยางถูกตอง กรอกขอมูล

ตัวเลขอยางถูกตอง กําหนดเลข  AI (Application Identifier) ใหถูกตอง

กลับไปตรวจสอบกระบวนการคํานวณเลข check digit 

เลข check digit สามารถคํานวณไดโดยงาย เพียงเขาไปที่ลิงกตามดานลางนี้ และกรอกชุดตัวเลขที่

ตองการหา Check digit ทั้งหมด จากนั้นกด calculate  

ลิงก: http://gs1thailand.org/main/gs1standardsystem.php?id_view=20130519000057 

ขอมูลโดย : นวลพรรณ ลิ้มเจริญ

ตัวชี้วัดคุณภาพสัญลักษณบารโคดที่ยึดหลักการเดียวกัน
ระหวาง Linear (1D) และ DataMatrix (2D) 
ประกอบไปด้วย 3 ตวัชี �วดัหลกัดงัตอ่ไปนี �

1. Decode เป็นตวัชี �วดัการสร้างสญัลกัษณ์บาร์โค้ด เช่น วิธีการแปลงข้อมลู
เป็นสญัลกัษณ์ วิธีการสร้าง Finder Pattern, Alignment Pattern หรือ Timing 
Pattern หรือแม้กระทั�งการเลอืกใช้ระดบัขอบเขตความปลอดภยัในการอา่นข้อมลูที�
เหมาะสม (Unused Error Correction) ตวัชี �วดัชนิดนี � จะให้เกรดอยูเ่พียง 2 เกรด 
คือ ผา่น (A) หรือตก (F) ซึ�งสญัลกัษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มิต ิที�ไมผ่า่นคา่ Decode 
หมายความวา่โครงสร้างของสญัลกัษณ์นั �นไมถ่กูต้องตามหลกัการ  และสาเหตทีุ�
สง่ผลกระทบตอ่เกรดของ Decode มีดงัตอ่ไปนี �

วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 Standard

สืบเนื�องจาก GS1 Thailand Newsletter ฉบบัที�
แล้ว เราได้เรียนรู้เกี�ยวกบัวิวฒันาการบาร์โค้ดแบบ 
2 มิต ิ(2D Barcode) ในรูปแบบตา่งๆ รวมถงึการ
ใช้บาร์โค้ดแบบ 2 มิต ิตามมาตรฐาน GS1 ในฉบบั
นี � เรามาตอ่กนัที�ความหมาย และความสําคญัของ
ตวัชี �วดัคณุภาพบาร์โค้ดแบบ 2D ตามมาตรฐาน 
GS1  ซึ�งเป็นบาร์โค้ดที�นํามาประยกุต์ใช้กบัสนิค้า
ตา่งๆอยา่งแพร่หลายในปัจจบุนั โดยเฉพาะสนิค้า
ที�เกี�ยวข้องในวงการแพทย์ เนื�องจากคณุสมบตัทิาง
ด้านขนาด และความสามารถในการเก็บข้อมลูได้
มาก เมื�อเทียบกบับาร์โค้ดประเภท Linear (1D)
ในการตรวจสอบคุณภาพสัญลักษณ์บาร์โค้ด
มาตรฐานสากล GS1 แบบ 2D นั �น นอกจาก
จะมีเกณฑ์การวัดคุณภาพตาม GS1 General 
Specification แล้ว ยงัต้องผา่นคณุภาพตามหลกั 
ISO/IEC 15415, ISO/IEC  15426-2, ISO/IEC  
16022, ISO/IEC  TR 24720 และ ISO/IEC  
TR 29158 อีกด้วย
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2. Symbol Contrast (SC) เป็นตวัชี �วดัความแตกตา่งระหวา่งคา่การ
สะท้อนแสงที�มากที�สดุ และที�น้อยที�สดุของสญัลกัษณ์บาร์โค้ด อีกนยั
หนึ�งคือ ความแตกตา่งระหวา่งสว่นที�สวา่งที�สดุของสญัลกัษณ์ (Rmax) 
และสว่นที�มืดที�สดุของสญัลกัษณ์ (Rmin) 

 สูตรการคํานวณคา Symbol Contrast  :  SC = Rmax-Rmin

ค่า Symbol Contrast จะมีคุณภาพหากความแตกต่างระหว่าง
ส่วนที�สว่างและส่วนที�มืดของสญัลกัษณ์มีมาก นั�นหมายความว่า
เครื�องสแกนสามารถอ่านสญัลกัษณ์บาร์โค้ดได้ง่าย คู่สีที�แนะนําใน
การสร้างสัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มิติคือจุดสีดําบนพื �นสีขาว 
หรือจดุสีขาวบนพื �นสีดํา

ตวัชี �วัด Symbol Contrast จะมีเกรดตั �งแต่ A-F โดยสาเหตุที�ส่ง
ผลกระทบต่อค่า SC นั �นมีดงัต่อไปนี �

ตัวอยางสัญลักษณบารโคด 2 มิติ
ที่คา SC ไมไดคุณภาพ

             สาเหตุแหงปญหา

พื้นหลังมีสีเขมมากเกินไป หรือ
สัญลักษณมีสีออนเกินไป

                 วิธีการแก ไข

เลือกคูสีสัญลักษณและพื้นหลังใหมีความเหมาะสม คูสีที่แนะนําในการสรางสัญลักษณ

บารโคดแบบ 2 มิติคือสีขาว-ดํา

วารสารสถาบันรหัสสากล
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ในฉบับนี �ก็เป็นการแนะนําถึงตัวชี �วัดคุณภาพสัญลักษณ์บาร์โค้ดที�ยึดหลักการ
เดยีวกันระหว่างบาร์โค้ด 2 มติ ิกับ บาร์โค้ด 1 มติ ิตามมาตรฐาน GS1 ซึ�งประกอบ
ไปด้วย Decode, Symbol Contrast และ Modulation ในฉบบัต่อไป เราจะมาดกัูน
ว่า ตวัชี �วัดคุณภาพสัญลักษณ์บาร์โค้ดที�มีความสาํคัญและมีเฉพาะในสัญลักษณ์
บาร์โค้ดแบบ 2 มิติ มีอะไรกันบ้าง และแต่ละตัวมีความสําคัญต่อคุณภาพ
บาร์โค้ดอย่างไร  แล้วพบกันใน Newsletter ฉบบัต่อไปค่ะ 

ตัวอยางสัญลักษณ DataMatrix 
ท่ีคา Modulation ไมไดคุณภาพ
เนื่องจากการลงหมึกที่ไมสมํ่าเสมอ

             สาเหตุแหงปญหา

เกิดจากความไมสมํ่าเสมอในการลง
หมึก ทําใหแทงบารมีสีไมสมํ่าเสมอ

วัสดุที่ใชเปนพื้นหลังมีความโปรงแสง 
สามารถมองเห็นสินคาภายในได

หมึกฟุง หรือ หมึกไมเต็มชอง

                      วิธีการแก ไข

ปรับรูปแบบการลงหมึกใหมีความสมํ่าเสมอ

ใชวัสดุพื้นหลังที่เปนสีขุน หรือเปนสีขาว

ปรับรูปแบบการลงหมึกใหเหมาะสมกับขนาดของสัญลักษณ

3. Modulation (Mod) เป็นตวัชี �วดัความสมํ�าเสมอของ
การสะท้อนแสงของสญัลกัษณ์บาร์โค้ด การที�สญัลกัษณ์มี
สว่นที�สะท้อนแสงที�ไมส่มํ�าเสมอ จะสง่ผลให้เครื�องสแกนไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าสว่นนั �นเป็นสญัลกัษณ์หรือพื �นหลงั 
และส่งผลให้กระบวนการแปลงสญัลกัษณ์เป็นข้อมลูนั �น
เป็นไปได้ยาก ตวัชี �วดั Modulation จะมีเกรดตั �งแต ่A-F โดย
สาเหตทีุ�สง่ผลกระทบตอ่คา่ Mod นั �นมีดงัตอ่ไปนี �
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บรษิทั บางกอกซฟีูด้ จ�ากดั
เป็นผู้ให้บริการธรุกิจด้านการรับฝากรวมถงึ
การผลติสนิค้าแชแ่ข็ง บนขนาดพืน้ท่ีการให้
บริการกวา่ 28,000 ตารางเมตร โดยสนิค้าท่ี
ผลติ ได้แก่ กุ้ง หมกึ และปลาเป็นต้น ตัง้อยูใ่น
เขตจงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่เป็นศนูย์กลางการ
จ�าหนา่ยและแปรรูปผลติภณัฑ์อาหารทะเลท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจและอุตสาห-
กรรมประมงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
กวา่ 40 ปี ท�าให้เรามีความพร้อมในการให้
บริการแก่ลกูค้า ทัง้ในด้านการรับฝากและ
ผลิตสินค้าแช่แข็ง ด้วยห้องเก็บสินค้าท่ีมี
ระบบการควบคมุอณุหภมิูอยา่งแมน่ย�า และ
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั โดยกระบวนการทัง้หมด 
ทางเรามีการควบคมุมาตรฐานการผลติและ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทัง้
บริษัทฯ ยงัมีการจ�าหนา่ยสนิค้าอาหารทะล 

เชน่ หอยแมลงภูจ่ากนิวซีแลนด์  หรือหมกึ
จากอาเจนตินา ทัง้ในประเทศและน�าเข้า
จากตา่งประเทศ

แรงบนัดาลใจท่ีน�าเทคโนโลยี RFID 
มาใช้ในกระบวนการผลิต 
เน่ืองจากการแขง่ขนัในธรุกิจท่ีสงูขึน้ ท�าให้
ทางบริษัทต้องปรับปรุงการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพทนัต่อเทคโนโลยีในปัจจุบนั 
การเลือกระบบ RFID มาใช้ในการควบคมุ
กระบวนการผลติสนิค้าอาหารทะเลแช่แข็ง 
ท�าให้ทางบริษัทสามารถวดัผลการด�าเนิน
งานของแผนกตา่งๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
ข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลเชิงลึก รายจุดและ
รายบุคคล สามารถน�าผลการประเมินนี ้
มาใช้ในการปรับปรุงการท�างานในจดุตา่งๆ
ให้ดีขึน้เช่น มีความรวดเร็ว ผลงานท่ีได้
มีปริมาณมากกว่าเดิม และสามารถลด 
จ�านวนพนักงานท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล

TECHNO
SHARING

ตา่งๆ รวมถงึข้อมลูท่ีได้มีความถกูต้องแมน่ย�า 
เป็นต้น

กระบวนการท�างานของระบบ RFID ท่ี
ใช้ในกระบวนการผลิต
เทคโนโลยี RFID ท่ีน�ามาใช้ เป็น Passive 
RFID โดยเลอืกใช้คลืน่ความถ่ี 13.56 MHz.  
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
มีความเปียกชืน้สงู  แตค่ลืน่ความถ่ีดงักลา่ว 
มีผลต่อความเปียกชืน้น้อยท่ีสดุ นอกจาก
นัน้ระยะการอ่านท่ีใช้งานในการท�างาน  
คอ่นข้างสัน้ประมาณ 3-4 ซม. เพ่ือให้มัน่ใจ
วา่ การอ่านบตัร RFID จะไม่ผิดใบ  คลื่น
ความถ่ี 13.56 MHz นัน้รองรับการอา่นใน
ระยะนีอ้ยูแ่ล้ว 

การน�าเทคโนโลยี RFID มาใช้ เร่ิมใช้ตัง้แต่ 
การเร่ิมต้นการผลิต จนสิน้สุดการผลิต 
โดยขัน้ตอนการผลติมี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ข้อมูลโดย : สุคนธ์ทิพย์ วังเอี่ยมเสริมสุข

ที่มา : คุณวิโรจน์ งามสุขเกษมศรี บริษัท อาร์เอฟไอดี จ�ากัด
           บริษัท บางกอกซีฟู้ด จ�ากัด
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  • ขัน้ตอนท่ี 1 การ Defrosted 
  • ขัน้ตอนท่ี 2 การ Fillet 
  • ขัน้ตอนท่ี 3 การ Cutting

ขัน้ตอนที่ 1 การ Defrosted คือ การน�าชิน้
ปลาแชแ่ขง็ท่ีเป็นวตัถดุบิเพ่ือเตรียมการผลติ  
โดยขัน้ต้นชิน้ปลาเหล่านัน้จะผ่านขัน้ตอน
การละลายน�า้แขง็   ก่อนเข้าสูก่ระบวนการ
แล ่  ชิน้ปลาทกุชิน้จะต้องท�าการชัง่น�า้หนกั
ก่อน เพ่ือให้ทราบถึงน�า้หนักวัตถุดิบ ใน
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในขัน้นี ้  มีการเช่ือม
ต่อเคร่ืองอ่านอาร์เอฟไอดีกับเคร่ืองชั่ง
น�า้หนกั เม่ือน�าชิน้ปลาชัง่บนเคร่ืองชัง่   และ
เลือกรายละเอียดของชิน้ปลา หลงัจากนัน้
น�าบตัร RFID (บตัรปลา) อา่นท่ีเคร่ืองอา่นบน
เคร่ืองชัง่   ระบบจะท�าการบนัทกึน�า้หนกัปลา
ท่ีใช้เป็นวตัถดุบิ พร้อมทัง้ข้อมลูรายละเอียด
ของชิน้ปลา  และเช่ือมข้อมลูดงักลา่วกบับตัร 
RFID (บตัรปลา)  เจ้าหน้าท่ีจะวางบตัร RFID 
ไปบนถาดปลา   และถาดปลาดงักลา่วพร้อม
บตัร RFID (บตัรปลา)  ก็จะสง่ไปสูก่ารผลติ
ในขัน้ตอ่ไป    

ขัน้ตอนที่ 2 การ Fillet เป็นการแลชิ่น้ปลา
ท่ีได้รับเป็นสองส่วน  และน�ากระดูกออก  
เม่ือได้รับปลาจากขัน้ตอนแรก เจ้าหน้าท่ีจะ
ท�าการแล่ปลา และน�าบัตร RFID (บัตร
เจ้าหน้าท่ี) วางบนชิน้งานท่ีแลไ่ด้  เนือ้ปลาท่ี
แลเ่สร็จจะถกูสง่ไปท่ีจดุชัง่น�า้หนกัเนือ้ปลา 
ในจุดชั่งน�า้หนักดงักล่าว จะมีเคร่ืองอ่าน
อาร์เอฟไอดีท่ีต่อเช่ือมกับเคร่ืองชัง่  ก่อน
ท�าการชัง่เนือ้ปลาท่ีแลไ่ด้  เจ้าหน้าท่ีประจ�า
จดุชัง่น�า้หนกัจะน�าบตัร RFID (บตัรปลา) 
ท่ีมากับปลาอ่านท่ีเคร่ืองอ่าน ทนัทีท่ีบตัร
ถูกอ่าน ข้อมูลทัง้หมดของชิน้ปลา เช่น
น�า้หนกัของเนือ้ปลา ชนิดของปลา เป็นต้น 
จะแสดงท่ีหน้าจอ ต่อจากนัน้เจ้าหน้าท่ี
ประจ�าจดุชัง่น�า้หนกัจะน�าบตัร RFID (บตัร
เจ้าหน้าท่ี) ของพนักงานท่ีท�าการแล่ปลา
ดงักล่าวอ่านท่ีเคร่ืองอ่าน ระบบจะท�าการ
บนัทกึวา่ พนกังานแลป่ลาแตล่ะคน  ท�าการ
แล่ปลาตวัไหน  และน�า้หนักปลาท่ีแล่ได้
น้อยกว่าปลาท่ีเป็นวตัถดุิบเท่าไร  และคิด
เป็นสดัสว่นก่ีเปอร์เซน็ต์  ข้อมลูเหลา่นีท้�าให้
สามารถประเมินฝีมือหรือความสามารถของ

พนักงานแต่ละคนได้สามารถทราบได้ว่า  

พนกังานคนไหนท�าให้เนือ้ปลาสญูเสียมาก

ท่ีสุด  และคนไหนท�าให้สูญเสียเนือ้ปลา

น้อยท่ีสุด   โดยดูจากสดัส่วนเปอร์เซ็นต์

เนือ้ปลาท่ีสญูเสยี  

ขัน้ตอนที่  3 การ Cutting เป็นการหัน่

เนือ้ปลาเป็นชิน้ตา่งๆ เพ่ือเตรียมพร้อมส�าหรับ

การ Packing เนือ้ปลาท่ีแล่แล้ว จะส่งให้

พนักงานแผนก Cutting  เพ่ือท�าการหั่น

เนือ้ปลาเป็นชิน้ ๆ   เม่ือพนกังานท�าการหัน่

เนือ้ปลาเสร็จสิน้  เนือ้ปลาจะถกูสง่ไปท่ีจดุ

ชัง่น�า้หนกั ณ จดุชัง่จะมีเคร่ืองอา่นอาร์เอฟ

ไอดีท่ีต่อเช่ือมกับเคร่ืองชั่ง เจ้าหน้าท่ีชั่ง

น�า้หนกัก็จะน�าบตัร RFID (บตัรพนกังาน)  

อ่านท่ีเคร่ืองอ่าน  ระบบจะท�าการบนัทึก

น�า้หนกัปลาท่ี Cutting ได้  และพนกังาน

ท่ีท�าการ Cutting ชิน้ปลาโดยอตัโนมตั ิ      

การท�างานทัง้หมดได้มีการน�าเทคโนโลยี

อาร์เอฟไอดีมาใช้ตัง้แตเ่ร่ิมต้นการผลติ จน

สินค้าผลิตเสร็จ โดยฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ในจุด

ต่าง ๆ จะเหมือนกัน คือ Passive RFID 

Tag Short Range RFID Reader เคร่ือง

ชัง่น�า้หนกั และระบบคอมพิวเตอร์ แต่ใน

การใช้งาน RFID Tag จะใช้แตกต่างกัน

โดยจดุแรกจะใช้ RFID Tag แทนวตัถดุิบ 

แต่ RFID Tag ในจดุอ่ืนๆ จะใช้แทนรหสั

พนกังาน จากการออกแบบระบบดงักลา่ว 

จะเหน็วา่ เทคโนโลยี RFID ไม่เพยีงท�าให้

ระบบงานทัง้หมดเป็นแบบไร้เอกสาร 

แต่ยังช่วยประเมินความสามารถของ

พนักงานแต่ละคนทัง้ในแง่ปริมาณงาน

และคุณภาพของงานที่ ได้รับ ระบบ

ดังกล่าวยังแสดงใ ห้ เห็นว่ า  วัตถุดิบ

(เนือ้ปลา) แตล่ะชิน้ได้ถกูน�าไปใช้มากน้อย

เพียงใด และมีความสูญเสียมากน้อย

เพียงใด แตล่ะขัน้ตอนของการผลติ

การคาดหวงัและผลตอบรับ
ท่ีได้กลับมา
การน�าระบบ RFID มาใช้ในการควบคุม
กระบวนการผลติสนิค้าอาหารทะเลแช่แข็ง  
ท�าให้ทางบริษัทสามารถเพ่ิมประสทิธิภาพใน
กระบวนการผลติได้หลายทาง ได้แก่

• ลดขัน้ตอนในการท�างาน ข้อมลูตา่งๆ ใน
แตล่ะขัน้ตอนการผลติถกูบนัทกึเข้าสูร่ะบบ
อยา่งอตัโนมตั ิ ท�าให้ลดการใช้เอกสาร  และ
ไมต้่องมาท�าการ Rekey ข้อมลูเข้าระบบ

• เพ่ิมความถกูต้องและความรวดเร็วในระบบ
ข้อมลู  จากเดมิท่ีข้อมลูต้องบนัทกึด้วยการคีย์
ของพนกังาน เม่ือเปลี่ยนมาเป็นการบนัทกึ
อตัโนมตัติัง้แตข่ัน้ตอนการผลติจนถงึสิน้สดุ
การผลติ ท�าให้มีความถกูต้อง และแมน่ย�า
สงูมากขึน้  

• ช่วยในการน�าข้อมลูมาประมวลผลเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก  ท�าให้ทราบได้ว่า   
พนกังานแต่ละคนมีความสามารถอย่างไร 
เปอร์เซ็นต์ Yield ของเนือ้ปลาท่ีแลไ่ด้ของ
พนกังานแตล่ะคนเป็นอยา่งไร   เนือ้ปลาท่ีได้
มีความสูญเสียมากน้อยแค่ไหน  ข้อมูล
เหลา่นีส้ามารถน�าผลการประเมินนีม้าใช้ในการ
ปรับปรุงการท�างานในจดุตา่ง  ๆให้ดีขึน้   

• ข้อมลูจากการวิเคราะห์สามารถประเมิน 
Incentive รายบคุคล  ท่ีจา่ยให้แก่พนกังาน 

อนาคตของเทคโนโลยี RFID กบัการ
ประยุกตใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร
เน่ืองจากกระบวนการท�างานในอตุสาหกรรม
อาหารมีความเปียกชืน้ ซึง่เป็นข้อจ�ากดัของ
เทคโนโลยีบาร์โค้ด หากบาร์โค้ดเปียกจะ
ท�าให้สแกนคอ่นข้างยาก หากใช้วิธีอ่ืนในการ
เก็บข้อมลู เชน่ การตอกเบอร์บนบตัร ก็จะ
ท�าให้เกิดเอกสารคอ่นข้างมาก ซึง่มีผลให้ต้อง
ท�างานเพ่ิมในการบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบอีก
ครัง้ จากข้อจ�ากดัดงักลา่ว ท�าให้เทคโนโลยี
อาร์เอฟไอดีมีโอกาสท่ีจะประยุกต์ใช้เพ่ิม
มากขึน้ในอตุสาหกรรมอาหาร นอกจากนัน้
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมีทัง้การอา่นระยะสัน้
และระยะไกล สามารถน�าไปใช้งานได้
หลากหลายกวา่   
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ปญหาการ
สญูเสยีอาหาร
กับความรับผิดชอบที่ต้องมีร่วมกัน

เมื่อวันท่ี 3 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ ่านมา
หน่วยงาน *GFSI หรอื The Global Food Safety Initiative
ได้จัดการประชุมวิชาการ THE GLOBAL FOOD 
SAFETY CONFERENCE 2015 ในหัวข้อ FOOD 
SAFETY: A SHARED RESPONSIBILITY ขึน้ ณ กรงุ
กัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี  งานประชมุดังกล่าว
เป็นงานประชุมประจ�าปีด้านความปลอดภัยอาหาร
ในระดับโลก ซึ่งจะมีการน�าเสนอเก่ียวกับงานวิจัย 
ประสบการณ์ การพัฒนาและการบรหิารจดัการด้าน
อาหารปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน 
จาก 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในงานดังกล่าว ผู้อ�านวย
การสถาบนัรหัสสากล ได้มโีอกาสเข้าร่วมประชมุด้วย

*GFSI หรือ The Global Food Safety Initiative เป็น
มูลนิธิที่ไม่หวังผลก�าไร ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย
ประเทศเบลเ ย่ียมตั้งแต ่ป ี  ค.ศ.2000 โดยมี
คณะกรรมการและสมาชกิประกอบด้วยผูเ้ชีย่วชาญด้าน
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อาหารปลอดภัยจากหลายหน่วยงานทั่วโลก 
มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านอาหารปลอดภัยที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่ม
ความมัน่ใจในการให้บรกิารอาหารทีป่ลอดภยั
แก่ผูบ้รโิภคท่ัวโลก (นางพีระยา สมชยัยานนท์,
2555)

ประเด็นส�าคัญหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงใน
การประชุมครั้งนี้ ก็คือปัญหาการสูญเสียของ

อาหารจ�านวนมากจากหลากหลายประเทศ 
ซึ่งจากสถิติ อาหารท่ีผลิตขึ้นส�าหรับการ
บริโภคของมนุษย์ ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ 
หรือคิดเป็น 1.3 พันล้านตันต่อปี ไม่เคยตกถึง
ท้องมนษุย์เลยเพราะถูกท้ิงให้เป็นเศษขยะ ใน
ขณะที่จ�านวนประชากรโลกก็มีแนวโน้มเพ่ิม
ขึ้นทุกปี ซึ่งท�าให้เกิดความต้องการบริโภค
อาหารเพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง เมือ่พิจารณา
กราฟขององค์การสหประชาชาติ ที่แสดง
แนวโน้มความต้องการของการบริโภคอาหาร
ที่เพ่ิมขึ้น ในระหว่างปี ค.ศ. 2010 – 2050

จะพบว่า จ�านวนประชากรและรายได้ท่ี
เพ่ิมขึน้จะน�าไปสูค่วามต้องการในการบรโิภค
อาหารที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยในปี ค.ศ. 2050 จะ
มีความต้องการบริโภคอาหารเพ่ิมขึ้นสูงถึง 
100 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบจาก ปี ค.ศ. 2010 
และจากสถิติ ในปี ค.ศ.2014 ของส�านักงาน
พิ ทักษ ์สิ่ งแวดล ้อมแห ่ งสหรัฐอเมริกา 
(U.S. Environmental Protection Agency หรอื
U.S. EPA) และ USDA Estimate พบว่า
การสูญเสียของอาหารสามารถเกิดข้ึนได้
ตลอดสายซัพพลายเชน ตั้งแต่ฟาร์มหรือ

วารสารสถาบันรหัสสากล

Increasing Food Consumption

Population and income growth will lead 
to increased cosumption
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ยังมีเพื่อนร่วมโลกอีกจำ นวนมากที่ขาดแคลน
อาหาร แต่วันนี้เราดูแลอาหารที่มีอยู่มากมายใน
มือของเรา..ได้ดีพอแล้วหรือยัง...

แหล่งเพาะปลูก ซึ่งอาจเกิดขึ้นมากถึง 15% 
เกิดขึ้นในโรงงานแปรรูปอีก 4% เกิดขึ้นใน
ระหว่างขั้นตอนบรรจุ การขนส่ง การจัด
จ�าหน่าย รวมถึงร้านค้าปลีกอีก 4% และจะ
เกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคซื้ออาหารไปแล้วอีก 
12% ซึ่งตามข้อมูลจาก US EPA ยังบอกอีก
ว่าผู้บริโภคเป็นแหล่งที่ท�าให้เกิดการสูญเสีย
ของอาหารที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย

หลายๆ หน่วยงานจึงเร่งหาทางปิดรูรั่วเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกลยุทธ์ในการลด
ปัญหาดังกล่าวจะต้องด�าเนินการในหลายๆ 
ด้านควบคู่กันไป ได้แก่
การให้ความรู้
– ควรมีการให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการ
อาหาร การเก็บรักษาที่เหมาะสม และอายุ
การเก็บรักษา
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
– ต้องน�าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือท�าให้อาหารสด
และป้องกันไม่ให้เสียเร็ว
สร้างความร่วมมือ
– โดยการสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้าน
การสูญเสียของอาหาร โดยก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดและพัฒนาให้เป็นมาตรฐาน
ร่วมกัน

จากผลการส�ารวจในปี ค.ศ. 2014 ของ Harris 

Poll ในเรื่องอาหารเสียจากผู้บริโภค พบว่า

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ส่ีวนช่วยลดการสญู

เสยีอาหารได้แก่ การชะลอการเอาอาหารออก

จากบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะได้ใช้ ช่วยลดการ

สูญเสียลงได้ 51% การซื้อสินค้าท่ีสามารถ 

แบ่งรับประทานทีละมื้อได ้  ช ่วยลดการ 

สูญเสียลงได้ 62% การเลือกซื้อสินค้าท่ีมี

วันหมดอายุที่นานขึ้น ช่วยลดการสูญเสีย 

ลงได้ 72% การซือ้สนิค้าท่ีบรรจภัุณฑ์สามารถ 
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ห่อใหม่ได้ ช่วยลดการสญูเสยีลงได้ 76% การเก็บ 

อาหารไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ช่วยลดการ

สูญเสียได้ 87%

จะเหน็ได้ว่าการสญูเสยีของอาหารเป็นปัญหา

ทีท้่าทายในระดบัโลก การแก้ปัญหาให้ตรงจดุ

เป็นหัวใจส�าคัญท่ีจะช่วยรักษาอาหารท่ีผลิต

ขึ้นมาให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ในตัว

อาหารน้ันได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพ ซึง่ทุกคน

ควรมีส่วนช่วยกันรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่เฉพาะ

ผู้ผลิต หรือผู้จัดจ�าหน่าย แต่เป็นหน้าที่ของ 
ผูบ้รโิภคทกุคน เพราะการโยนอาหารท้ิง ไม่ได้
หมายถึงการสูญเสียแค่อาหารเท่านั้น แต่ยัง
หมายถงึการใช้ทรพัยากรไปอย่างฟุ่มเฟือย ท้ัง
ทีด่นิ น�า้ พลงังาน แรงงาน และต้นทนุ ตลอดจน 
กระบวนการผลิตและการขนส ่งอาหาร 
เหล่านั้น ก็ยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มหาศาลซึ่งล้วนเป็นตัวการท่ีท�าให้โลกของ
เราร้อนขึ้นอีกด้วย  
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เทคโนโลยีดิจิตอลท�ำให้เกิด
ช่องทำงกำรค้ำใหม่ : 
การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีดจิิตอล 
ทัง้ปริมาณการใช้งานท่ีเพ่ิมขึน้ของอินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์เคลื่อนท่ี (Mobile Device) โดย 
เฉพาะสมาร์ทโฟน เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ท�าให้เกิดช่องทางการค้า
รูปแบบใหม่ๆ อาทิ การค้าผ่านอปุกรณ์มือถือ  
(Mobile Commerce) และการค้าขายผ่าน
สงัคมออนไลน์ (Social Commerce) เป็นต้น 

พฤติกรรมกำรซื้อของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป :
แต่เดิมผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซือ้หาสินค้า
ผ่านร้านค้าปลีกใกล้บ้าน ห้างโมเดิร์นเทรด 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือการสั่งซือ้ผ่านระบบ
ออนไลน์เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านัน้ 
เม่ือมีช่องทางการค้าใหม่เพ่ิมขึน้ ลูกค้าจึง
สามารถค้นหาข้อมูลและเลือกซื อ้สินค้า
จากหลากหลายแหล่งมากย่ิงขึน้ ท�าให้เกิด
พฤตกิรรมการซือ้หาสนิค้าท่ีเปลี่ยนไป ดงันี ้

1. ลกูค้าท�าการค้นคว้าเก่ียวกบัสนิค้าผา่น ทาง 
 เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์มือถือ แต่เดินทาง 
 ไปซื้อและรบัสนิค้าที่ร้านค้า
2. ลูกค้าซื อ้สินค้าผ่านทางเว็บไซต์  หรือ 
 โทรศพัท์มือถือ แตใ่ห้จดัสง่ท่ีร้านค้า (Click  
 and Collect) เพ่ือให้ลกูค้าเดินทางไปรับท่ี 
 ร้านค้า
3. ลูกค้าซื อ้สินค้าผ่านทางเว็บไซต์  หรือ  
 โทรศพัท์มือถือ แตร่้านค้าท่ีใกล้บ้าน (แทนท่ี 
 จะเป็น Warehouse) เป็นผู้จดัสง่ให้ถงึบ้าน
4. ลกูค้ารับชมสนิค้าที ่ร้านค้า แต ่ร้านค้ากลบัสัง่ 
 สินค้าผ่านเว็บไซต์ ให้กับลูกค้า เพ่ือให้  
 Warehouse ของเว็บไซต์เป็นผู้ จัดส่งให้ 
 ถงึบ้าน

ก�ำเนิด Omni Channel Marketing :
ภาคธรุกิจค้าปลกีในสหรัฐอเมริกาและยโุรป ได้
มองเห็นโอกาสทางการค้าและพฤติกรรมของ 

Omni Channel
Marketing

ผู้บริโภคนี ้จงึสร้างสรรค์ New Business Model 
ท่ีสามารถเช่ือมโยงช่องทางการค้าต่างๆ เข้า
ด้วยกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้
ทกุท่ีทกุเวลา คือ Omni Channel Marketing 

Omni Channel Marketing คืออะไร :
คือ การเช่ือมโยงทกุช่องทางการตลาดให้เป็น 
หนึ่ง เ ดียวกันเ พ่ืออ�านวยความสะดวกให้ 
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตดัสินใจ สามารถ
เลือกซือ้สนิค้าได้ทกุท่ี ทกุเวลา

องค์ประกอบ Omni Channel
Marketing :
1. Integrating (Strategically build in 
integrated channel) 
กลยุทธ์การเช่ือมโยงขัน้ตอนการขายสินค้า
แบบไร้รอยต่อการจดัให้ร้านค้ามีครบทุกช่อง
ทางการขาย ไร้รอยตอ่ ลกูค้าสามารถสัง่สนิค้า
ได้ผ่านทกุช่องทาง ทัง้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ผ่าน
มือถือ หรือ Application สามารถเข้าถงึข้อมลู
สินค้า สั่งซือ้ได้ทุกท่ีทุกเวลา มีการเช่ืองโยง
ขัน้ตอนการเลือกซือ้สินค้าของลกูค้า ทราบว่า

ลกูค้าหาข้อมลูสนิค้าของเรามาจากชอ่งทางใด  
ประสบการณ์หลงัการซือ้เป็นอย่างไร และมี
ระบบจดัการร้านค้าท่ีปรับปรุงข้อมลู (Update) 
อยู่ เสมอ กลยุทธ์การเช่ือมโยงการสื่อสาร
ในแต่ละช่องทางให้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน One Voice, One Massage, All 
Channel ทกุชอ่งทางการสื่อสารต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ข้อมลูและรายละเอียดไปใน
ทางเดียวกนั

เรียบเรียงโดย : ECR Thailand
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2. Maximizing (Maximize Big DATA 
to enhance customer’s expectation)
เข้าใจพฤตกิรรมของผู้บริโภคโดยใช้ Big Data 
หรือคลงัข้อมลูให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทัง้ของ
ร ้านค ้า /ธุรกิจของเรา และจากข้อมูลอ่ืนๆ
ภายนอก เพ่ือท่ีเราจะสามารถคิด และน�า
เสนอโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้า
เป็นรายบคุคลได้ (Personalized Promotion)  
องค์ประกอบท่ีจะท�าให้ข้อมูล/สถิติของคุณ
สามารถวิเคราะห์ได้จริงมี 4 อยา่งคือ

 • ปริมาณ (Volume)
 • ความเร็ว (Velocity)
 • ความหลากหลาย (Variety)
 • ความถกูต้อง (Veracity)

3. Delivering (Consistently Delivering
Consumer-oriented experience)
มอบประสบการณ์ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าให้กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ลูกค้า
ประทบัใจไมว่า่จะสัง่ซือ้/สอบถาม/ดขู้อมลูของ
สนิค้าและบรกิารของเราผา่นชอ่งทางใดก็ตาม

4. Engaging (Engaging employee to 
create a Customer centric organization)
การท�าให้พนักงานในองค์กรมีทศันคติท่ีดีต่อ
องค์กร รักองค์กร และสามารถมอบบริการท่ี 
ดีเลิศให้กบัลกูค้าไปในทิศทางเดียวกนั เข้าใจ 
มุมมองของลูกค้า และเต็มใจให้การบริการ
ลกูค้า เพ่ือสื่อให้เหน็ถงึภาพลกัษณ์ขององค์กร
ออกไปสูล่กูค้าผา่นทางพนกังาน

ผลที่จะได้รับจำกกำรใช้แนวคิด
Omni Channel Marketing :
1.  รานค้ามีทางเลอืกในการจ�าหนา่ยสนิค้าผา่น 
 ชอ่งทางตา่งๆ เพ่ิมขึน้
2.  รานค้าสามารถเข้าถงึผู้บริโภค และสามารถ 
 ปรับสินค้าหรือบริการให้ตรงใจผู้ บริโภค 
 แตล่ะรายบคุคลได้มากย่ิงขึน้
3. ลูกค้าได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งตรง 
 ตามความต้องการ น�าไปสู่ความรักและ 
 ผกูพนัตอ่ร้านค้า
4. เกิดความเช่ือมโยงของแบรนด์ท่ีมีตอ่ลกูค้า 
 มากขึน้

ที่มาข้อมูล : 
1. กรุงเทพธุรกิจ http://www.bangkokbi 
 znews.com/; Omni Channel: สิน้สดุของ 
 ยคุ E-Commerce โดย : ดร. อธิป อศัวานนัท์ 
2.  Blog เทพ http://blog.lnw.co.th/2014/ 
 05/20/omni-channel-marketing/ Omni 
 Channe l  Marke t i ng  อนาคตของ 
 ร้านค้าปลีก 
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GS1 Traceabil ity 

Traceability
    Management

Rules
1. Traceability systems and procedures meet business, regulatory,
and legal requirements for public safety by providing access to 
relevant party and product traceability information.

2. A traceable item must be one of the following: Shipment, Logistic
unit, Trade item, Batch/lot of trade items, Serialized trade item

3. Traceability data includes information about: What is it? 
(i.e., the traceable item), Who has been involved? (i.e., the 
traceability partner(s)),Where did it happen? (i.e., location),
When did it happen? (i.e., date/time, period of time),What 
happened? (i.e., process or event), The following 
information is NOT within the scope of an external traceability 
system:Full recipes or formulas, Financial or pricing data, Employees 
personal data, or Research and development data

4. Key traceability principles are: Unique identification of products,
logistic units, locations and assets, Capturing and 
recording traceability data, Sharing traceability data between 
trading partners, Linking in-bound  materials through changes 
to new out-bound traceable items

5. Traceability is an integral part of the business process. It is 
not separate from logistical processes and/or product  safety 
and quality programs.

6. A traceable item may be related to another traceable item.

7. Instances of a traceable item may exist in multiple locations 
at the same time.

8. There may be several levels of traceable items at the same 
time in one shipment with regards to the traceable item hierarchy.

กฎเกณฑการบริหารจัดการการตรวจสอบยอนกลับ 
(ตอนท่ี 1/2)

1. ระบบและวิธีการตรวจสอบย้อนกลับต้องเป็นไปตามข้อก�าหนด
ทางธุรกิจ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เก่ียวกับความปลอดภัยของ
ประชาชน โดยต้องให้ผู ้ที่ เ ก่ียวข้องสามารถเข ้าถึงข ้อมูลการ
ตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ได้

2. วัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ต้องเป็นสิ่งใดสิ่งหน่ึงดังน้ี: 
ชุดสินค้าส�าหรับการขนส่ง หน่วยโลจิสติกส์ สินค้า ชุดการผลิตของ
สินค้า (batch/lot) สินค้าที่มีเลขหมายเรียงล�าดับ

3. ข ้อมูลการตรวจสอบย ้อนกลับจะมีรายละเอียดเ ก่ียวกับ:
สิ่งน้ันคืออะไร  (เช่น วัตถุท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้) ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องคือใคร (เช่น คู่ค้าในการตรวจสอบย้อนกลับ) สิ่งนั้นเกิด
ขึ้นที่ไหน  (เช่น สถานท่ี) สิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ (วันที่/เวลา ระยะ
เวลา) เกิดอะไรขึ้นบ้าง (เช่น กระบวนการ หรือเหตุการณ์) ข้อมูล
ดังต่อไปน้ีไม่ได้อยู่ในขอบเขตของระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ภายนอก สูตรหรือส่วนผสมทั้งหมด ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูล
เก่ียวกับราคา  ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน, หรือข้อมูลการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

4. หลักเกณฑ์ส�าคัญของการตรวจสอบย้อนกลับ ได้แก่: การ
บ่งชี้แบบจ�าเพาะให้กับผลิตภัณฑ์ หน่วยโลจิสติกส์ สถานท่ีหรือ

ต�าแหน่ง และทรัพย์สิน, การจดัเก็บ
และบันทึกข ้อมูลการตรวจสอบ
ย้อนกลับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
ตรวจสอบย้อนกลับระหว่างคู ่ค ้า,
การเชื่อมโยงวัตถุท่ีรับเข้ากับการ
แปลงสภาพไปเป็นวัตถุขาออกที่
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

5.  การตรวจสอบย ้อนกลับเป ็น
ส่วนหนึง่ของกระบวนการทางธุรกิจ ซึง่

(Part 1/2)
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9. Traceability data may be master data, constant across time; or 
transactional, changing with each case or shipment.

10. All Traceability Partners must have internal and external  
traceability to achieve traceability across the supply chain.

11. Every Traceability Partner may decide on HOW to implement 
internal traceability systems. It is however essential that they be 
able to collect, record, and share the necessary information with 
upstream and downstream Traceability Partners in an accurate 
and timely manner.

12. Traceability Partners should use GS1 standards to ensure fast 
and accurate flow of information between trading partners.

13. Traceability Partners should not impose proprietary practices 
on other Traceability Partners.

14. It is not necessary for all Traceability Partners to store and share 
all traceability information, but each must be able to access relevant 
information and share it without infringing the intellectual property 
of other traceability partners.  

To be Continue...

ต้องไม่แยกออกจากกระบวนการทางโลจิสติกส์ และ/หรือระบบ
การควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

6. วัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้รายการหนึ่งอาจสัมพันธ์
กับวัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อีกรายการหนึ่ง

7. วัตถุท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อาจปรากฏอยู่ในสถานท่ี
หลายแห่งในเวลาเดียวกัน

8. ในชุดสินค้าส�าหรับการขนส่งหนึ่งชุด อาจมีวัตถุที่สามารถ 
ตรวจสอบย้อนกลบัได้หลายระดบัในเวลาเดยีวกัน อนัเน่ืองมาจากการ 
จัดล�าดับชั้นของวัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

9. ข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับอาจเป็นข้อมูลหลักและไม่มี
การเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรืออาจเป็นข้อมูลด้าน
การด�าเนินงานซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละชุดส�าหรับการ
ขนส่งสินค้า

10. คู ่ค ้าในการตรวจสอบย้อนกลับต้องด�าเนินการตรวจสอบ 
ย้อนกลบัทัง้ภายในองค์กรและระหว่างองค์กร เพ่ือท�าให้การตรวจสอบ 
ย้อนกลับตลอดสายซัพพลายเชนประสบผลส�าเร็จ

11. คู่ค้าในการตรวจสอบย้อนกลับแต่ละรายสามารถตัดสินใจ
เลือกวิธีการตรวจสอบย้อนกลับภายในองค์กรของตนเองได้ แต่
วิธีที่เลือกน้ันต้องสามารถรวบรวม บันทึก และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่จ�าเป็นระหว่างคู ่ค้าในการติดตามไปข้างหน้าและสอบย้อน
ไปข้างหลังในสายซัพพลายเชนได้อย่างถูกต้องและทันเวลาท่ี
ต้องการ

12. คู่ค้าในการตรวจสอบย้อนกลับควรน�าระบบมาตรฐาน  GS1 
มาใช้เพ่ือให้แน่ใจว่าการไหลของข้อมูลระหว่างคู ่ค้าจะมีความ
รวดเร็วและถูกต้อง

13. คู ่ค ้าในการตรวจสอบย้อนกลับไม่ควรก�าหนดวิธีปฏิบัติที่
เฉพาะของตนเองให้กับคู่ค้ารายอื่น

14. คู ่ค ้าในการตรวจสอบย้อนกลับแต่ละรายไม่จ�าเป็นต้อง
เก็บและแลกเปลี่ยนข ้อมูลของการตรวจสอบย ้อนกลับทุก
อย่าง แต่ท้ังน้ีต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและสามารถ 
แลกเปลีย่นข้อมลูเหล่านัน้ได้โดยไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของ 
คู่ค้ารายอื่น  

 โปรดติดตามต่อฉบับหน้า
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METRO GROUP บริษัทชัน้น�ำด้ำนค้ำปลีกระดบัโลก ประกอบไปด้วย
พนกังำนกวำ่ 250,000 คน ร้ำนค้ำสำขำกวำ่ 2,200 ร้ำนใน 31 ประเทศ ทัง้
ในทวีปยโุรปและเอเชีย นอกจำกนี ้METRO GROUP ยงัพิสจูน์วำ่เป็น brand 
ท่ีมีกำรให้บริกำรลกูค้ำทกุระดบัท่ีดีจำกยอดขำยโดยรวมกวำ่ 6 หม่ืนล้ำน ยโูร
ในปี 2012-2013

ธรุกิจท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสดุใน METRO GROUP คือ ธรุกิจ cash-and-carry ซึง่
สนิค้ำทัง้ท่ีเป็นอำหำรและไมใ่ชอ่ำหำรกวำ่ 50,000 ชิน้ เพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของลกูค้ำท่ีต้องกำรควำมเป็นมืออำชีพในธรุกิจ เชน่ ผู้ประกอบกำร
ร้ำนอำหำรและโรงแรม กำรจดัเลีย้งอำหำร ผู้ค้ำปลกีขนำดเลก็ สถำบนั และ
ส�ำนกังำนตำ่งๆ เป็นต้น

“สนิค้ำคณุภำพสงู ควำมปลอดภยัทำงอำหำร และข้อปฏิบตัท่ีิยัง่ยืน คือ
ควำมส�ำคญัสงูสดุของ brand METRO” Britta Gallus ผู้จดักำรกลุม่งำน
ทะเบียนอำหำร หวัหน้ำโครงกำร Traceability ของ METRO GROUP กลำ่ว 
โดยยงักลำ่วอีกวำ่ “ส�ำหรับเรำแล้วควำมยัง่ยืนดงักลำ่วหมำยถงึกำรป้องกนั
สิง่แวดล้อม ดแูลรักษำแหลง่ธรรมชำต ิกำรลดผลกระทบตอ่สภำวะโลกร้อน 
รวมถงึควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมส�ำหรับพนกังำนและหว่งโซอ่ปุทำน โดย 
จดุมุง่หมำยด้ำนกำรปฏิบตัท่ีิยัง่ยืนของเรำคือคณุภำพชีวิต และ Traceability 
คือ ควำมหมำยของกำรรับรองควำมมัน่คงยัง่ยืนดงักลำ่ว”

การสร้างสัญญาณแห่งความมั่นคงยั่งยืน
Gallus และ ทีมงำนได้ศกึษำข้อมลูเก่ียวกบัข้อบงัคบั ค�ำสัง่ ควำมร่วมมือ
ระดบัชำต ิของสหภำพยโุรปท่ีเก่ียวข้องกบั METRO GROUP ซึง่พบวำ่ 
ข้อบงัคบั EU 178/2002 นัน้มีรำยละเอียดเก่ียวกบักำรท�ำ Traceability ซึง่มี
กำรประกำศภำยในปี 2002 

METRO GROUP
Visibility from Catch to Customer 
การตรวจสอบย้อนกลับได้ของสินค้าจากที่มาของสินค้าจนถึงมือผู้บริโภคโดย METRO GROUP

แปลและเรียบเรียงโดย : นิติพัฒน์ เนียรมงคงรัตน
ที่มา : GS1 Germany

METRO GROUP is a leading global retailing company with approxi-
mately 250,000 employees working in over 2,200 outlets in 31 countries 
throughout Europe and Asia. With sales totaling nearly € 66 billion in 
2012/13, METRO GROUP’s portfolio of strong brands offers a wide 
range of services for commercial customers and consumers alike. 

METRO GROUP’s largest business is METRO Cash & Carry, a leading 
cash-and-carry wholesaler that offers approximately 50,000 food and 
non-food products to meet the specific demands of its professional 
customers such as hotel and restaurant operators, catering firms, 
independent small retailers, institutions and offices. 

“High quality products, food safety, and sustainable practices are all top 
priorities for METRO,” says Britta Gallus, Director of Group Regulatory 
Affairs, Traceability Project Lead, METRO GROUP. “For us, sustainability 
is about protecting the environment, conserving natural resources, 
minimising our impact on the climate, and taking social responsibility 
for employees and the supply chain.”

“Our goal for sustainable practices is quality of life,” continues Gallus. 
“Traceability is the means for ensuring sustainability.” 

Making Waves for Sustainability 
Gallus and her organisation monitor all European Union (EU) regulations 
and directives and national and international commitments for compli-
ance by METRO GROUP. As early as 2002, EU Regulation 178/2002 
addressed the topic of traceability.
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 “หลำยปีท่ีผำ่นมำเรำได้ใช้มำตรฐำน GS1ส�ำหรับกำรท�ำ Traceability ใน 
หว่งโซอ่ปุทำนส�ำหรับกำรค้ำแบบ business-to-business (B2B) และในปี 2012 
เรำได้ตดัสนิใจท่ีจะขยำยควำมสำมำรถของ Traceability และข้อมลูของสนิค้ำ
ตอ่ผู้บริโภค เข้ำไปสูห่ว่งโซอ่ปุทำนเพ่ือกำรค้ำในรูปแบบของ business-to-
business-to-consumer (B2B2C)

“Traceability คือควำมหมำยของกำรรับรองควำมมัน่คงยัง่ยืน ส�ำหรับท่ี  
METRO นัน้ หลำยปีท่ีผ่ำนมำได้มีกำรใช้มำตรฐำน GS1 ในกำรท�ำ  
Traceability ในห่วงโซ่อุปทำนเพ่ือประโยชน์ในกำรค้ำแบบ B2B  
มำแล้ว” Britta Gallus กลำ่ว ดงันัน้ Gallus จงึตดิตอ่ GS1 เยอรมนัเพ่ือ 
เป็นท่ีปรึกษำด้ำนมำตรฐำนสำกลด้วย

GS1 เยอรมนัได้ร่วมมือกบั Gallus และ Lena Vom Stein เพ่ือสร้ำงทีม
ส�ำหรับด�ำเนินกำรในหว่งโซอ่ปุทำนซึง่มีผู้ร่วมทีมท่ีหลำกหลำย เชน่ ผู้ค้ำปลกี  
ผู้ประกอบกำรโรงงำน นกัวิทยำศำสตร์ และตวัแทนจำกกระทรวงอำหำรและ
เกษตรเพ่ือก�ำหนดยทุธศำสตร์ และหำล�ำดบัควำมส�ำคญัรวมไปถงึโครงสร้ำง
กำรท�ำงำนในกำรท�ำ Traceability ในหว่งโซอ่ปุทำน อีกด้วย

เพ่ือเสริมสร้ำงควำมจ�ำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลงระบบระหว่ำงบริษัทนัน้  
Gallus และ Vom Stein ได้น�ำหลำยๆ หนว่ยงำนภำยในองค์กรมำร่วมท�ำงำน
ในโครงกำรนีไ้มว่ำ่จะเป็น ฝ่ำยกำรตลำด โลจิสตกิส์ กำรจดักำรสง่เสริม กำร
จดักำรหว่งโซอ่ปุทำน กำรขำย กำรจดัอบรมและระบบ METRO  SYSTEMS 
ซึง่เป็นระบบบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทเอง

Jens Kungl หวัหน้ำโครงกำร Traceability ด้ำนกำรจดักำรหว่งโซอ่ปุทำน 
กลำ่ววำ่ METRO SYSTEMS คือ สถำปัตยกรรมของกำรสร้ำง Traceability 
ภำยในองค์กรของตนเอง ซึง่ถกูสร้ำงเพ่ือกำรบริหำรจดักำรคลงัสนิค้ำ โดย
มีกำรใช้ RFID (Radio Frequency Identification) เป็นเคร่ืองมือในกำร 
บง่ชีข้้อมลู ตำมมำตรฐำนสำกล GS1 เพ่ือกำรตดิตำมข้อมลูโดยระบบ EPCIS 
ซึง่เป็นวิธีท่ีมีประสทิธิภำพและสำมำรถน�ำไปใช้กบักลุม่ผลติภณัฑ์อ่ืนๆ ได้
ตัง้แตส่นิค้ำสดถงึสนิค้ำท่ีไมใ่ชอ่ำหำรเชน่ กลุม่อิเลก็ทรอนิกส์และเภสชักรรม

“วิธีนีไ้มใ่ชแ่คต่ำมสอบในระดบั Batch หรือ Lot แตด้่วยควำมสำมำรถของ
มำตรฐำนสำกล GS1 แล้วยงัสำมำรถระบลุงไปได้ถงึตวัสนิค้ำในแตล่ะชิน้ได้
โดย SGTIN (Serialized Global Trade Item Number) ซึง่กำรใช้งำน SGTIN 
นัน้ไมใ่ชแ่คส่ำมำรถประยกุต์ใช้ในทำง Traceability ได้เทำ่นัน้ แตย่งัสำมำรถ
ใช้ในกระบวนกำรภำยในอ่ืนๆ ได้ เชน่ กำรประมำณกำรด้ำน Targeted Recall 
หรือกำรเรียกคืนสนิค้ำ กำรจดักำรคลงัสนิค้ำและหว่งโซอ่ปุทำน และกำร
ป้องกนักำรปลอมแปลงและปลอมปนสนิค้ำ เป็นต้น” – Jens Kungl,  กลำ่ว

สิ่งส�ำคญัท่ีสดุสิ่งหนึ่งท่ีต้องตดัสินใจคือจำกจ�ำนวนผลิตภณัฑ์กวำ่หม่ืน
รำยกำร ควรทดสอบระบบกบัผลติภณัฑ์ใดก่อนเป็นอนัดบัแรก

“ส�ำหรับตลำดค้ำปลำสดท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรปนัน้ เรำรู้สกึถงึโอกำสและควำม
รับผิดชอบท่ีจะท�ำให้เกิดกำรผลกระทบครัง้ใหญ่ อนัเป็นผลมำจำกควำม 
ร่วมมือกนัระหวำ่งหลำยๆบริษัทเพ่ือข้อปฏิบตัใินกำรท�ำกำรประมงท่ียัง่ยืน 
เพ่ือท่ีจะใช้เป็นต้นแบบในกำรเร่ิมท�ำ Traceability ในสนิค้ำอ่ืนๆ ตลอดทัง้ 
หว่งโซอ่ปุทำนตอ่ไป”—Vom Stein, project manager, METRO GROUP กลำ่ว 
Gallus อธิบำยวำ่ “กำรปกป้องแหลง่ท�ำประมงนัน้ไมใ่ชแ่คเ่ป็นสทิธิพิเศษท่ี
ธรุกิจของเรำเทำ่นัน้ มนักลบัจะกลำยเป็นสทิธิพิเศษส�ำหรับผู้บริโภคในเร็วๆ

“At METRO, for many years we have used GS1’s open standards 
in our supply chain for traceability in business-to-business (B2B) 
commerce,” advises Gallus. “In 2012, we decided to extend those 
traceability capabilities and product data directly to consumers – 
throughout the entire METRO Cash & Carry value chain for business-
to-business-to-consumer (B2B2C) commerce.”

“Traceability is the means for ensuring sustainability . . . and at  
METRO, for many years we have used GS1’s open standards in 
our supply chain for traceability in B2B commerce.” – Britta Gal-
lus. Thus, Gallus contacted GS1 Germany as a neutral advisor on 
global standards. 

GS1 Germany collaborated with Gallus and Project Manager Lena 
vom Stein to assemble a team of diverse supply chain partners such 
as retailers, industry and processors, scientists, and representatives 
from the Ministry of Food and Agriculture to set strategy, determine 
priorities, and chart a plan of action for whole chain traceability. 

To support the needed changes across the company, Gallus and vom 
Stein included multiple METRO departments in this cross-function 
project – marketing, logistics, offer management, supply chain  
management, sales, education and training, and METRO SYSTEMS, 
the company’s own information technology solution provider. 

Jens Kungl, Supply Chain Management, Traceability Project Lead, 
METRO SYSTEMS is the architect of the company’s own traceability 
solution that is built upon a real-time event repository the company 
first utilised in its Radio Frequency Identification (RFID) programme. It 
is strictly based on open global standards such as the GS1 visibility-
enabling standard EPCIS. The solution is extremely scalable and 
can easily be extended to other product groups beyond ultra-fresh 
all the way to non-food items such as consumer electronics and 
pharmaceuticals. 

“The solution is not just able to trace batches or lots, but is inherently 
ready to also trace individual objects identified by a serial number 
such as in a GS1 Serialised Global Trade Item Number (SGTIN). 
It can be utilised not just for traceability purposes, but also for  
internal process optimisation for more targeted recalls, in-stock and 
supply chain management, anti-counterfeiting solutions, and fraud  
protection,” says Kungl. 

With tens of thousands of products to choose from, a major decision 
revolved around the question: Which product and its data should 
be tested first?

“As the largest fresh fish marketer in Europe, we [METRO Cash 
& Carry] felt a significant responsibility and opportunity to make a 
big impact,” says vom Stein. “This combined with our company’s  
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นี ้ และผู้บริโภคยงัต้องกำรข้อมลูสนิค้ำท่ีตรวจสอบได้ในกำรซือ้สนิค้ำนัน้ๆ 
เพ่ือกำรตดัสนิใจในกำรซือ้สนิค้ำ และหนึง่ในจดุมุง่หมำยของเรำในกำรเข้ำไป
มีสว่นร่วมในกำรท�ำ Traceability คือ กำรบริกำรด้ำน Foodservice ส�ำหรับ
ลกูค้ำซึง่ก็มำจำกกำรให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์กบัลกูค้ำนัน่เอง

ข้อมูลของปลาแค่ปลายนิ้วมือของคุณ
ทีมงำนท่ีจะเข้ำมำท�ำ Traceability ของปลำนัน้ต้องกำรวิธีกำรท่ีเป็นระดบั
สำกล ใช้ได้กบัปริมำณของสนิค้ำใหญ่ๆ และสะอำดปลอดภยั “เรำยงัต้องกำร
รูปแบบกำรท�ำงำนท่ีสำมำรถเช่ือมโยงกำรท�ำงำนระหวำ่งระบบของ supplier 
ท่ีตำ่งกนัได้ด้วย” Gallus กลำ่วตอ่

GS1 เยอรมนัแนะน�ำโปรแกรม fTRACE ซึง่เป็นโปรแกรมท�ำงำนตำม
มำตรฐำนสำกล GS1 สำมำรถน�ำมำปรับใช้กับหน่วยธุรกิจ METRO 
cash-and-carry ซึง่เป็นหนว่ยธรุกิจท่ีมีปริมำณสนิค้ำเป็นจ�ำนวนมำกได้ 
อยำ่งงำ่ยดำย อีกทัง้ยงัสำมำรถบรรลจุดุมุง่หมำยของ METRO GROUP โดย 
กำรบริหำรจดักำร decentralised data เพ่ือควำมสะดวกในกำรเช่ือมโยง
ฐำนข้อมลูระหวำ่งกนั

GS1 เยอรมนัตดัสนิใจใช้ fTRACE traceability ใน เดือนธนัวำคม 2010 กบั 
20 บริษัทคูค้่ำ โดย METRO ได้เร่ิมมีกำรท�ำ Traceability ครัง้แรกกบัสนิค้ำ
ปลำบน shelves หลงัจำกนัน้ 1 ปี (ธนัวำคม 2013)

Supplier ของ METRO และบริษัทคูค้่ำอ่ืนๆ ได้มีกำรน�ำข้อมลูด้ำนผลติภณัฑ์
และสถำนท่ี หรือฐำนข้อมลูท่ีเช่ือมกนัอยู่ไปประยกุต์ใช้ผ่ำน fTRACE  
อำทิเช่น GTINs (Global Trade Location Numbers) และ GLNs 
(Global Location Numbers) ซึง่หำกมีกำรระบขุ้อมลูระหวำ่ง GTINs และ  
batch number พร้อมกนัจะกลำยเป็นชดุข้อมลูท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซึง่สำมำรถ
อำ่นได้โดย GS1 DataBar

เส้นทำงของสนิค้ำปลำนัน้ ปลำจะถกูขนสง่จำกชำวประมงไปยงัศนูย์กลำง
กำรกระจำยสนิค้ำก่อนจำกนัน้จงึถกูสง่ตอ่ไปยงั METRO cash-and-carry 
โดยข้อมูลต่ำงๆ ท่ีเป็นตวับ่งบอกสินค้ำจะถูกสแกนในท่ีต่ำงๆ ตลอด 
เส้นทำง ซึง่มำตรฐำน GS1 EPCIS และ Core Business Vocabulary (CBV)   
นัน้ก่อให้เกิดศนูย์กลำงข้อมลูระหวำ่งคูค้่ำเพ่ือแชร์ข้อมลูในกำรขนสง่สนิค้ำ

commitment to sustainable fishing practices made ‘fish’ the ideal 
category to initially target for whole chain traceability.” 

“It [traceability solution] can be utilised not just for traceability purpos-
es, but also for internal process optimisation for more targeted recalls,  
in-stock and supply chain management, anti-counterfeiting 
solutions, and fraud protection.” – Jens Kungl Supply Chain 
Management, Traceability Project Lead, METRO SYSTEMS 
“As the largest fresh fish marketer in Europe, we [METRO 
Cash & Carry] felt a significant responsibility and opportunity 
to make a big impact. This combined with our company’s  
commitment to sustainable fishing practices made ‘fish’ the ideal  
category to initially target for whole chain traceability.”– Lena  
vom Stein Project Manager, METRO GROUP Gallus explains, “The 
protection of the oceans and fish stock is not only a priority for our 
business, it is quickly becoming a priority for our customers; and 
they need relevant information to help them make informed buying 
decisions. One of our goals in implementing whole chain traceability 
was supporting our customers like foodservice operators that, in turn, 
would be able to provide useful data to their consumers.”
 
Fish Data at Your Fingertips 
The project team required a global, scalable and sanitised solution. 
“We needed a platform that could interoperate with our different  
suppliers’ systems,” adds Gallus.  GS1 Germany recommended 
fTRACE, an open platform based on GS1 standards that could easily 
scale for METRO Cash & Carry’s vast array of products and meet 
METRO’s expectations; fTRACE also offered decentralised data  
management for ease of integrating diverse databases and interfaces. 

GS1 Germany decided to launch an fTRACE traceability  
pilot in December 2012 with 20 participating trading partners.  
METRO had its first traceable fish products on shelves one year  
later – in December 2013. 

METRO’s suppliers and other trading partners enter their product 
and location data in fTRACE or in their own connected databases 
using GS1 identifiers like Global Trade Item Numbers (GTINs) and 
Global Location Numbers (GLNs). Together with the batch numbers, 
the unique identification numbers (GTINs + batch numbers) are  
encoded in barcodes like the GS1 DataBar®.  As fish products 
travel through the supply chain from fishermen to processors to 
distribution centres and on to METRO Cash & Carry locations, the 
identification data is scanned at various points along the way. The 
GS1 EPCIS and Core Business Vocabulary (CBV) standards together  
provide the foundation for all trading partners to share real-time  
information about the movement, history and status of the fish  
products as they travel through the B2B2C supply chain. 
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แบบ real-time เชน่ กำรเคลือ่นท่ี ประวตักิำรขนสง่ และสถำนะของปลำ 
ตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทำนแบบ B2B2C

“กำรเลือกซือ้สินค้ำจำกลกูค้ำท่ีเป็นมืออำชีพ ณ METRO cash-and- 
carry นัน้ สำมำรถเข้ำถงึข้อมลูตำ่งๆ ของปลำได้โดยกำรสแกนบำร์โค้ด เชน่  
สถำนท่ีท่ีถกูจบั ถกูจบัอยำ่งไร best-by-date และข้อมลูอ่ืนๆ ซึง่ข้อมลู 
เหลำ่นีม้ำจำกกำรให้ข้อมลูของเจ้ำของสนิค้ำเอง โดยลกูค้ำสำมำรถเข้ำถงึ 
ข้อมลูเหลำ่นีไ้ด้ทัง้กำรสแกนบำร์โค้ดโดยตรงหรือเข้ำไปท่ีเวบ็ไซต์ fTRADE 
ได้เชน่กนั”—Gallus แนะน�ำ

แจ้งไปยัง supplier ทั้งหมด 
หลงัจำกประสบควำมส�ำเร็จในระดบั pilot แล้ว METRO cash-and-carry 
ได้เร่ิมแจ้งให้ Supplier สนิค้ำปลำทัง้หมดเข้ำไปใช้งำน fTRACE โดยจะมีกำร
เพ่ิมสนิค้ำประเภทเนือ้ใน เดือนพฤษภำคม ปี 2014

“หลงัจำกนัน้เพียงไมก่ี่เดือน Supplier สนิค้ำปลำและเนือ้สว่นใหญ่ได้เร่ิม
กระบวนกำรใช้งำน fTRACE โดยทำงเรำคำดวำ่จะมีผู้ประกอบกำรสนิค้ำปลำ 
และเนือ้ กวำ่ 170 บริษัทใช้ระบบ Traceability เฉพำะในเยอรมนัเทำ่นัน้”

กำรเปลีย่นไปใช้ระบบ fTRACE สำมำรถท�ำได้เลยส�ำหรับ Supplier ณ ตอนนี ้
“Supplier เกือบจะทัง้หมดของเรำนัน้ ใช้มำตรฐำน GS1 อีกทัง้ยงัมีข้อมลูอยู่
ในฐำนข้อมลูอยูแ่ล้ว และด้วยระบบ EPCIS และ its open architecture ท่ีใช้
ในโครงกำรนี ้ไมจ่�ำเป็นต้องให้ Supplier มำท�ำกำรเปลีย่นแปลงข้อมลูในระบบ
ของ fTRACE โดยทำง GS1 เยอรมนัได้เตรียมจดัอบรมส�ำหรับผู้ประกอบกำร
ท่ีจะเข้ำร่วมโครงกำรนีเ้พ่ือประสทิธิภำพสงูสดุในกำรท�ำงำนอีกด้วย”

ในศนูย์กลำงของกำรท�ำธรุกิจด้ำนกำรประมงและเนือ้สตัว์ในเยอรมนันัน้ 
METRO ยงัไม่สำมำรถท่ีจะเช่ือมตอ่กำรท�ำ traceability ไปยงัประเทศ
ตำ่งๆ ได้ไมว่ำ่จะเป็น เบลเย่ียม ฝร่ังเศส อิตำล ีสเปน โปรตเุกส ฮงักำรี เช็ก  
สโลวำเกีย จีน และตรุกี

ส�ำหรับควำมตระหนกัด้ำนพลงังำนนัน้ Gallus สรุปวำ่ “เพ่ือก้ำวสูค่วำมเป็น
บริษัทระดบัโลก เรำตัง้ใจจะเป็นบริษัทท่ีมีกำรท�ำ Traceability ในแบบ B2B2C 
อยำ่งแท้จริง มนัคือควำมรับผิดชอบหนึง่ท่ีจะคืนก�ำไรตอ่ผู้บริโภคของเรำและ
ของโลกตอ่ไป”  

“Professional customers shopping at our METRO Cash & Carry  
locations can now scan fish barcodes to understand where the fish 
was caught, how it was caught, the best-by-date, and other important 
data – all information provided directly by our fish suppliers,” advises 
Gallus. “Consumers can also scan barcodes or use the fTRACE 
website to access this same information.”

For more information 
To see how traceability works at METRO Cash & Carry, view the 
video at www.metrogroup.de/internet/site/ metrogroup/node/447710/
Len/index.html. To learn more about fTRACE, visit www.ftrace.com. 
Interested in learning more about GS1 standards and traceability? 
Contact your local GS1 Member Organisation at: www.gs1.org/contact 
or the GS1 Global Office at contactus@gs1.org. 

Calling All Suppliers
With the pilot’s successful conclusion, METRO Cash & Carry  
Germany has commenced communicating METRO’s request to all  
fish suppliers for participation in fTRACE, with the addition of meat  
producers in May 2014. 

“After just a few months, the majority of our fish and meat suppliers 
have started the fTRACE onboarding process,” says vom Stein.  
“We anticipate that by the end of 2014, we’ll have 170 fish and meat 
suppliers using the traceability system in Germany alone.” 

While some investments are needed, the transition to fTRACE has 
been relatively straightforward for most METRO suppliers. “Almost 
all of our suppliers are already using GS1 standards that reside in 
their company’s databases,” explains Gallus. “And because of EPCIS 
and its open architecture, there is no need for suppliers to replace 
their existing systems to interface with fTRACE. GS1 Germany also 
provides training as part of the on-boarding process, making it as 
efficient as possible for suppliers to join.” 

In the midst of onboarding Germany’s fish and meat suppliers, METRO 
has lost no time reaching out to other countries – Belgium, France, 
Italy, Spain and Portugal, Hungary, Czech and Slovakia, and even 
China and Turkey – about participating in the traceability platform. 

Regarding their endless energy and enthusiasm, Gallus sums it up  
this way, “As a global company, we intend to have a truly global  
B2B2C traceability network. It’s a commitment we have made for 
the benefit of our customers and the well-being of our consumers 
and planet.”  
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แปลและเรียบเรียงโดย: นิติพัฒน์ เนียรมงคลรัตน
ที่มา: http://www.rfidjournal.com/articles/view?12410/2

GS1 Global News

จากผลการศกึษาพบว่า ค่าใช้จ่ายทีผู่ค้้าปลกีทัว่โลกต้องสญูเสยีค่าใช้จ่าย
ประมาณ หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันล้านดอลล่าร์ อันเนื่องมาจากของที่
ถูกขโมย ของที่ถูกปลอมแปลง และการบริหารจัดการที่ผิดพลาด ซึ่งการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลงได้ถึง 40%

13 ปีที่ผ่านมานั้น ในแต่ละปีได้มีการศึกษาอัตราการหดตัวของการขาย 
ในธุรกิจค้าปลีกทั่วโลก (Shrink rate) โดยระบบ Checkpoint system 
ภายใต้หัวข้อการศึกษาชื่อ The Global Retail Theft Barometer ซึ่งจาก 
การศึกษาพบว่าช่วง มกราคม – ธันวาคม ปี 2012 เปอร์เซ็นต์การขาย 
ลดลงจาก 1.36% เป็น 1.29% คดิเป็นมลูค่าท่ีลดลงถึง หน่ึงแสนสองหมืน่
แปดพันล้านดอลลาร์ ซึ่งการประยุกต์ใช้ RFID น้ันสามารถลดปริมาณ 
การสูญเสียดังกล่าวได้ถึง 40%

ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่อง RFID เรามาท�าความรู้จักกับการหดตัวก่อน 
ซึ่งความหมายของมัน คือ ความแตกต่างระหว่างรายได้ท่ีควรจะได้ของ
หน่วยค้าปลีกนั้นๆกับรายได้ที่ขายได้จริง ซึ่งความแตกต่างน้ีเป็นผล 
มาจากการขโมยสินค้าในร้านค้า การขโมยสินค้าของพนักงาน สินค้า
ปลอมและการบริหารจัดการสินค้าที่ผิดพลาด ซึ่ง Global Retail Theft 
Barometer ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

การศึกษาครั้งนี้ท�าการเก็บข้อมูลจาก 24 ประเทศในทวีปต่างๆ เช่น 
อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา ยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลุม
ท้ังซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานีบริการน�้ามัน ร้านสะดวกซื้อ คลังสินค้า  

A new study shows retailers lost $128 billion globally to theft, 
fraud and administrative error, but radio frequency identification 
technology could reduce that amount by as much as 40 percent.

For each of the past 13 years, Checkpoint Systems has sponsored 
a study of shrinkage titled “The Global Retail Theft Barometer.” 
While shrinkage declined from 1.36 percent of sales from January to 
December 2012 to 1.29% of sales during the following 12 months, 
it still accounted for $128 billion globally in losses for retailers. RFID 
could reduce that amount by as much as 40 percent.

Before I get into how RFID could do that, let me provide a little 
background. Shrinkage, or “shrink,” is defined as the difference 
between the revenue a retailer should have received and the  
actual amount received. It takes into account shoplifting, employee 
theft, vendor fraud and administrative error. The Global Retail Theft 
Barometer has been an invaluable gauge of this problem.

The study was conducted in 24 countries throughout North 
America, Latin America, Europe and the Asia-Pacific region, 
and it covers supermarkets, gas stations, convenience stores, 
warehouse clubs and pharmacies, as well as department, home 
improvement, discount, jewelry, sporting good, pet food, toy, 

How RFID Could Save Retailers

Annually
RFID ช่วยผู้ค้าปลีกประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า
สี่หมื่นสองพันล้านดอลล่าร์ ต่อปี ได้อย่างไร?
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ร านขายยา รวมถึง แผนกต างๆ ร าน
ซอมแซมบาน สวนลด รานคาอัญมณี สินคา
กีฬา อาหารสัตว  เลี้ยง ของเล น เครื่อง
แตงกาย เปนตน ซึ่งบริษัท The Smart Cube 
ท่ีทําการวิจัยเรื่องดังกลาวน้ี ไดทําการเก็บ
ขอมูลออนไลนจากหนวยคาปลีกท่ีไมไดมี
การปองกันการขโมยของและความผิดพลาด
ของระบบจัดการสินคา จากนั้นนําขอมูล
ดงักลาวมาคดิคาํนวณคาการหดตวั (shrinkage)
นอกจากน้ียังได มีการสัมภาษณหน วย
คาปลีกและบริษัทใหญๆ ที่มีการปรับใช 
แนวการปองกันการสญูเสยีรายไดนี ้ซึง่ขอมลู
ที่ไดลวนแลวแตเปนขอมูลที่มีคุณภาพไมวา
จะเปนระดับของการ focus on shrinkage 
management และเหตุผลของการประยุกต
ใชการปองกันการสูญเสียรายไดดังกลาวนี้

ในพ้ืนท่ีแถบอเมริกาเหนือเคยมีอัตราสูงสุด
มาแลวในอดีต อันเน่ืองมาจากปญหาสินคา
สญูหายถึง 1.48% สวนในแถบละตนิอเมรกิา
นั้นคิดเปน 1.41% ตามมาดวย 1.28% ใน
แถบเอเชียแปซิฟคและ 1.13% ในยุโรป 
หากพิจารณาเปนรายประเทศแลวจะพบวา
ประเทศท่ีประสบปญหาสินคาสูญหายสูงสุด
คือ แม็กซิโก คิดเปน 1.70% ตามมาดวย 
จีน และสหรัฐอเมริกา คิดเปน 1.53% และ 
1.48% ตามลําดับ สวนประเทศที่พบปญหา
สินคาสูญหายนอยที่สุดคือ นอรเวย 0.83% 
ตามมาดวย ญ่ีปุนและอังกฤษ โดยมีอัตรา
เทากันที่ 0.97%

ไมมีเทคโนโลยีใดในปจจุบันสามารถแก
ปญหาสินคาสูญหายไดแมแตเทคโนโลยี 
RFID แต RFID สามารถทําใหอัตราสินคา
สูญหายของสินคาลดลงได ซึ่งบริษัทคาขาย
เสือ้ผาในอเมรกิาบรษิทัหนึง่พบวาเมือ่ทาํการ
ติด RFID tag กับสินคาปรากฏวา Shrinkage 
ลดลงถึง 55% และมากถึง 75% ในบางราน 
โดยกอนหนาน้ี Stacey Shulman ประธาน
ฝายสารสนเทศ (Chief Information Officer, 
CIO) ไดกลาวถึงการลดลงของ Shrinkage 
ว าเปนผลมาจากกระบวนการประเมินท่ี
ผิดพลาดและวัฒนธรรมการแตงกายของ
ชาวอเมริกันที่เปลี่ยนไป ซึ่งการติด RFID tag 
บนสินคาน้ันถือเปนการแสดงวาสินคานั้นๆ
มรีาคาแพงทาํใหพนกังานไมกลาขโมยสนิคา

จากการคาํนวณตวัเลขรายไดจากการคาปลกี
ในปจจุบัน การศึกษาอัตราการขโมยของใน
ธุรกิจคาปลกีทัว่โลก (Global Theft Barometer)

apparel and other stores. The Smart Cube, a
research firm, conducted an online survey 
with loss-prevention managers to gain 
insights into the amount of shrinkage they 
suffered. In-depth interviews with some of 
the respondents, as well as other retail 
industry experts, were also conducted 
to gain qualitative information regarding 
the challenges faced by retailers, the 
level of focus on shrinkage management, 
and the reasons for commissioning or not 
commissioning loss-prevention solutions.

The shrink rate was highest in North 
America, with retailers losing, on average, 
1.48 percent of sales. In Latin America, the 
rate was 1.41  percent, followed by 1.28 
percent in Asia-Pacific and 1.13 percent
in Europe. Mexico topped all countries with
a rate of 1.70 percent, followed by China 
(1.53 percent) and the United States (1.48 
percent). Norway (0.83 percent), Japan 
(0.97 percent) and the United Kingdom 
(0.97 percent) had the lowest rates.

Radio frequency identification technology 
can’t eliminate shrinkage (no technology 
can), but it can certainly help reduce it. 
American Apparel found, after deploying 
RFID on all items within its stores, that 
internal shrinkage declined by an average
of 55 percent. At some stores, it fell by 
as much as 75 percent. Former CIO 
Stacey Shulman attributed this decrease 
to the reduction of process errors, as 
well as a change in American Apparel’s 
culture. By tracking each item, American
Apparel reminds employees that each 
item has value, so they are less likely to 
take something without paying for it (see 
RFID Delivers Unexpected Benefits at 
American Apparel).

Now, let’s do the math. The Global Retail 
Theft Barometer says employee theft
accounts for 28 percent of retail shrinkage 
globally. Twenty-eight percent of $128
billion is roughly $36 billion. Let’s say RFID 
cuts that amount in half. That would be $18 
billion in additional revenue for retailers.
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แปลและเรียบเรียงโดย: นิติพัฒน เนียรมงคลรัตน
ที่มา: http://www.rfidjournal.com/articles/view?12410/2
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The report also says administrative error accounts for 21 percent 
of shrinkage. That’s equivalent to $27 billion. I have not seen any 
studies about RFID’s impact on administrative error, but given its 
ability to count items quickly and accurately, I would say it could 
reduce errors by 80 percent (or better). That would be a savings 
of $21 billion.

Vendor fraud accounted for 13 percent of all shrinkage last year, or 
$16.6 billion. An example of such fraud would be a vendor saying 
it shipped 1,000 items, but really only shipping 950. Again, RFID’s 
ability to count quickly and accurately should be able to reduce 
fraud by 80 percent, saving retailers another $13 billion.

Total it all up, and it looks like RFID would save the retail industry 
approximately $52 billion annually. I don’t know how many items 
are sold on an annual basis, but let’s say it’s 1 trillion. Tagging all 
of those goods would cost roughly $10 billion if the tag cost were 
10 cents apiece (it would likely be less if 1 trillion transponders 
were being consumed each year). The $42 billion in savings from 
the first year of using RFID would pay for all the hardware, and 
then retailers would save $42 billion annually.

That’s a lot of money. Of course, that savings would not be split 
equally among all retailers. Shrink varies greatly, depending on the 
region of operations, whether a retailer tries to combat it aggressively,
the use of technology and other factors. But the bottom line is 
retailers that deploy RFID to manage inventory are likely to get a 
big return on investment from improving on-shelf availability—and
the reduction in shrinkage will be a pleasant additional benefit. 

30

ได้ค�านวณ Shrink rate ทั่วโลกพบว่ามีอัตราสูงถึง 28% อันเนื่องมาจาก
การขโมยของ หากเทียบกับรายได้ทั้งหมด $128,000 ล้าน คิดเป็น
รายได้ที่ต้องสูญเสียไปคร่าวๆถึง $36,000 ล้าน ซึ่งเมื่อมีการใช้ RFID กับ
ตัวสินค้า พบว่าสามารถลดปริมาณรายได้ที่ต้องสูญเสียได้ถึง 50% คิด
เป็นเงิน $18,000 ล้าน

ในรายงานยังกล่าวต่ออกีว่ารายได้ทีส่ญูเสยีไปส่วนหน่ึงมาจากการบรหิาร
จัดการที่ผิดพลาด คิดเป็น 21% ของ Shrinkage  หรือประมาณ $27,000 
ล้าน ซึง่ Mark Roberti ยังกล่าวอกีว่าเขายังไม่เคยเห็นการศกึษาเก่ียวกับ
ความผดิพลาดทางการบรหิารจดัการอนัเนือ่งมาจากการใช้ RFID แต่มนั
กลบัช่วยให้เกิดการนบัจ�านวนสนิค้าทีถู่กต้องและรวดเรว็ เขายังกล่าวอกี
ว่ามันจะช่วยให้ลดความผิดพลาดได้ถึง 80% ซึ่งอาจลดรายได้ท่ีต้อง
สูญเสียได้กว่า $21,000 ล้าน

นอกจากนีจ้ากการส�ารวจในปีทีแ่ล้ว พบว่ากลโกงของคูค้่ายังมส่ีวนท�าให้
เกิดความสูญเสียรายได้ถึง 13% ของ Shrinkage  คิดเป็น $16,600 ล้าน 
ยกตวัอย่างเช่น คู่ค้ารายงานการส่งของมาท้ังหมด 1,000 ชิน้ แต่ในความ
เปน็จรงิสง่มาเพยีง 950 ชิน้ เท่านัน้ ซึ่ง RFID มีส่วนชว่ยในการนบัจ�านวน
สนิค้าอย่างรวดเรว็และถูกต้องซึง่จะท�าให้ 13% ของรายได้ท่ีต้องสญูเสยี
ไปกลับคืนมาได้

จากข้อมลูท้ังหมด RFID สามารถช่วยลดการสูญเสียรายได้ราวๆ $52,000 
ล้าน ต่อปี โดยที่ไม่สามารถทราบได้เลยว่ามี Tag จ�านวนก่ีชิ้นที่ท�าการ
ซือ้ขายใน 1 ปี แต่จากการประมาณการแล้วน่าจะประมาณ 1 ล้านล้านชิน้
ซึ่งหากต้องการติด RFID กับสินค้าทั้งหมด จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 
$10,000 ล้าน โดยราคา tag อยู่ที่ 10 cent ต่อ ชิ้น (ราคาอาจจะถูกลง
หาก 1 ล้านล้าน ชิ้นใช้หมดไปในแต่ละปี) โดยค่าใช้จ่ายที่ได้กลับคืนมา
ในปีแรกจากการประยุกต์ใช้ RFID $42,000 ล้านน้ัน จะถูกน�าไปเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจดัการด้าน software ท้ังหมด จากนัน้หน่วยค้าปลกีก็จะได้
ค่าใช้จ่ายคืน $42,000 ล้าน ในปีถัดไป

จะเห็นได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงในการลงทุน อีกท้ังค่าใช้จ่ายท่ีจะได้คืน
หลังจากใช้ RFID ก็มคีวามแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับแต่ละหน่วยค้าปลกีและ 
Shrinkage เป็นผลมาจากสถานที่ท่ีแตกต่างกัน การแข่งขันของแต่ละ
หน่วยค้าปลีก การใช้เทคโนโลยีท่ีแตกต่างกันและอื่นๆ อีกมากมาย แต่
สิ่งหนึ่งที่ทุกหน่วยค้าปลีกได้รับจากการใช้ RFID คือ ประสบความส�าเร็จ
ในเรื่องจุดคืนทุน (Return on Investment) จากการบริหารจัดการสินค้า
บน shelf อันชาญฉลาด (On-shelf-availability) อันจะส่งผลให้เกิดการ
ลดลงของ Shrinkage  ตามมา    
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GS1 Healthcare

กรณีศึกษา: ความสำ คัญของ
อารเอฟไอดีและบารโคด
ในการจัดการเครื่องมือแพทย
ในหองจัดเตรียมเครื่องมือผาตัด 
(ตอนที่ 1/2)

โรงพยาบาล Kanto Medical Centre NTT EC ใน
โตเกียว (Nippon Telegraph and Telephone 
East Corporation) ไดเริ่มนําเทคโนโลยีระบบ
บงชีแ้ละจดัเก็บขอมลูอตัโนมตัติามมาตรฐานสากล 
GS1 (GS1 Automatic Identification and Data 
Capture: AIDC) มาใชกับหองจัดเตรียมเครื่องมือ
ผาตัด โดยระบบบารโคด 2 มิติ (DataMatrix ขนาด 
3x3 ~ 5x5 mm) และ RFID tag ถูกนํามาใชใน
การตรวจสอบเครื่องมือแพทยและภาชนะท่ีบรรจุ
อุปกรณดังกลาว และแมวายังไมมีขอมูลทางสถิติ
มารองรับ แตประสิทธิผลของระบบ AIDC นี้ก็
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในหมูเจาหนาที่
หองผาตดั (OR) เพราะชวยทําใหการจดัเตรยีมเครือ่งมอื
ผาตดัมคีวามถกูตองและรวดเรว็ขึน้อยางเห็นไดชดั

CASE STUDY: 
RFID AND BARCODE BASED 
MANAGEMENT OF 
SURGICAL INSTRUMENTS
In a theatre sterile supply unit (TSSU) (Part 1/2)

โรงพยาบาล Kanto Medical Centre NTT 
EC ตั้งอยู ทางตอนใตของกรุงโตเกียว ถูก
ปรบัปรงุโฉมใหมในปลายป ค.ศ. 2000 ใหเปน
โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 606 เตียงท่ีครบครัน 
พรอมดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีทั่นสมยั 
รวมท้ังระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส มีการ
สแกนบารโคดเพ่ือตรวจสอบตัวตนของผูปวย
ดวยสายรัดขอมือ ซึ่งถูกนํามาใชตั้งแตปค.ศ. 
2008 โรงพยาบาลตองดูแลผูปวยนอกจํานวน
มากถึง 2,300 คนตอวัน รับผูปวยในมากกวา 
15,000 คนตอป และมีผูปวยท่ีตองเขารับการ
ผาตัดจํานวนมากถึง 6,000 คนตอป ดังน้ัน
เพ่ือเปนการแกปญหาการขาดแคลนหองผาตดั
ที่อาจจะเกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงไดเริ่มนํา
เทคโนโลยี AIDC เขามาชวยในการจดัการหอง
จดัเตรยีมเครือ่งมอืผาตดั

Kanto Medical Centre NTT EC (Nippon 
Telegraph and Telephone East Corporation) 
is located in the south of Tokyo. It was 
remodeled at the end of 2000 as a 606-bed 
general hospital fully, equipped with modern 
information communication technologies 
(ICT) including an electronic medical 
record (EMR) system. Barcode scanning for 
verification of patient identity via a wrist band 
was also introduced in 2008. The hospital 
electronic medical record (EMR) system 
treats 2,300 outpatients daily and more than 
15,000 admissions annually. Surgical case 
volume is reaching 6,000 a year. In order 
to overcome a shortage of operating rooms 
caused by unexpected increase of surgery, 
they have started to implement AIDC 
technologies in the Theatre sterile supply unit.

Case study: RFID and 
barcode based 
management of 
surgical instruments
in a theatre sterile supply 
unit (TSSU) (Part 1/2)

To effectively use surgical instruments Kanto 
Medical Centre NTT EC in Tokyo has introduced 
automatic identification and data capture 
(AIDC) technologies in the Theatre sterile 
supply unit. Both two-dimensional barcode 
(DataMatrix, 3~5mm square in size) and 
RFID tag are used for verification of surgical 
instruments and their containers, respectively. 
Although statistically meaningful data has 
not yet been drawn, effectiveness of AIDC 
technologies has already been well recognized 
among the staff in the operating room (OR) 
because accuracy and fluency of the sterile 
and supply unit (SSU) after the introduction of 
AIDC technologies are apparently improving.
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วารสารสถาบันรหัสสากล

กระบวนการปรับปรุงหองจัดเตรียมเครื่องมือผาตัด

การเทียบมาตรฐานของศลัยศาสตรหตัถการและการจดัจางคนภายนอก
ทีไ่มเฉพาะเจาะจงของบคุลากรทางการแพทยเปนประเดน็สาํคญัในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของหองผาตัด ในอดีต ศัลยแพทยสวนใหญคุนเคย
กับการใชเครื่องมือผาตัดและวัสดุสําหรับการผาตัดในแบบของตนเอง 
อยางไรก็ตาม ในปจจบุนั หากขัน้ตอนการผาตดัเหมอืนเดมิ เครือ่งมอืและ
วัสดพ้ืุนฐานในการผาตดัควรถูกนํามาใชโดยไมคาํนึงถึงความคุนเคยของ
ศลัยแพทย การเทียบมาตรฐานของศลัยศาสตรหตัถการจงึเปนสิง่จาํเปน 
เพราะไมเพียงแคชวยลดความยุงยากของข้ันตอนการทํางานในหอง
จดัเตรยีมเครือ่งมอืผาตดั แตยังชวยลดคาใชจายในหองผาตดัไดอกีดวย 

การจัดจางคนภายนอก ถูกพิสูจนแลววามีประโยชนอยางมากในทุกๆ 
ดานของการจดัการโรงพยาบาล ชวยใหพยาบาลหองผาตัดเปนอสิระจาก
งานดานอืน่ๆ เชน การทําความสะอาดหองผาตดัหรอืเครือ่งมอืผาตดั และ
สามารถกลบัมาทาํหนาทีห่ลกัของตนเองได เมือ่มกีารจดัจางคนภายนอก 
เจาหนาท่ีที่ถูกจางมาทํางานในหองจัดเตรียมเครื่องมือผาตัดมักจะไม
คุนเคยกับงาน ประสิทธิภาพที่ลดลงของหองจัดเตรียมเครื่องมือผาตัด
ทีเ่กิดจากการจดัจางคนภายนอกอาจมผีลตอประสทิธิภาพท้ังหมดของ
หองผาตัด การปรับปรุงกระบวนการของหองจัดเตรียมเครื่องมือผาตัด
ในดานตางๆ ตอไปนี ้จงึถูกใชเปนขอบงัคบั
•  การลดความยุงยากซบัซอนของงาน
•  การกําหนดมาตรฐานของกระบวนการทาํงาน
•  การปรบัปรงุดานความปลอดภัยและความนาเชือ่ถอื
•  การตรวจสอบยอนกลบัของเครือ่งมอื (ความถ่ีของการใชงาน 
 การฆาเชือ้ การซอมแซม การจดัเก็บ และประวัตติางๆ เปนตน)

กระบวนการทํางานของหองจดัเตรยีมเครือ่งมอืผาตดัประกอบดวย การ
เรยีกคนืเครือ่งมอื การแยกประเภท การลาง/ขจดัสิง่ปนเปอน การรวบรวม
การฆาเชื้อ การจัดเตรียมและการจัดเก็บ กระบวนการดังกลาวนี้
เครื่องมือจะถูกสงกลับไปกลับมาระหวางหองผาตัดกับหองจัดเตรียม
เครือ่งมอืผาตัด ซึง่เปนสถานการณทีเ่หมาะสมมากตอการนําเทคโนโลยี 
AIDC มาประยุกตใช โดยการจดัเก็บขอมลูในรปูสญัลกัษณ (บารโคดหรอื 
RFID) จะบอกใหรูถึงขอมลูตางๆ ดงัตอไปนี:้
•  เวลาท่ีการผาตดัเริม่ตนและสิน้สดุลง
•  ใครเปนคนเรยีกคนืเครือ่งมอืและทําความสะอาด และเกดิขึน้เมือ่ไหร
•  เครือ่งมอืใดบรรจอุยูในภาชนะไหนบาง
•  ความถ่ีในการใชเครือ่งมอื
•  เครือ่งมอืใดถูกนาํไปซอมแซม และถูกซอมแซมเมือ่ไหร
•  ภาชนะบรรจเุครือ่งมอืถูกจดัเตรยีม ถูกฆาเชือ้ และถูกจดัเก็บ โดยใคร 
 วิธีใด และเมือ่ไหร
•  เครื่องมือน้ันถูกนํามาใชกับผูปวยประเภทใด (โรคเอดส โรควัวบา
 เปนตน)

การใชบารโคดและ RFID ไมไดชวยแคทําใหการทํางานงายขึน้ แต
ยังสามารถบันทกึประวตักิารใชงานตางๆ ไดดวย

โปรดติดตามตอฉบบัหนา  

Process improvement in the Sterile Surgical Unit 
(SSU)

Standardisation of surgical procedure and outsourcing of non-
specific tasks of medical staff are essential issues for increasing 
efficiency of the OR. In the past, most surgeons used to require 
their own surgical instruments and materials for performing surgery 
in their own way. Today, however, if a surgical procedure is the 
same, common surgical instruments and materials should be used 
regardless of surgeons. Standardisation of surgical procedure is 
essential not only for simplifying workflow in the Sterile Supply Unit 
(SSU) but also for saving cost in the OR. 

Outsourcing is very effective as proven in all aspects of hospital 
management. Freeing surgical nurses from such tasks as cleaning 
operating rooms and washing surgical instruments enables them 
to play their own roles in their original field. Where outsourcing of 
tasks has taken place, outsourced staff, who work in the SSU, are 
often not familiar with the tasks. Declining efficiency in the SSU due 
to outsourcing might affect the entire efficacy of the OR. Process 
improvements in the following areas in the SSU were mandatory:
•  Simplification of tasks
•  Standardisation of workflow
•  Improvement of safety and reliability
•  Traceability of instruments (Frequency of use, sterilisation, 
 repair, storage, event history etc.)

Workflow of the SSU forms a loop composed of retrieve, sort, 
washing/decontamination, assembly, sterilisation, supply and 
storage. These processes, instruments going back and forth 
between OR and SSU, are very suitable situations for applying 
AIDC technologies; data capture (barcode and RFID) can provide 
information as follows:
•  When the surgery started and ended
•  When and by whom instruments were retrieved and washed
•  Which instruments are in each container
•  How often instruments are being used
•  When and which instruments have been repaired
•  When, how and by whom the container were set, sterilized 
 and stored
• Which patient the instruments were used upon (AIDS, 
 Creutzfeldt-Jakob disease, etc)

Not only simplification of the task but also recording of event history 
will become possible with using barcodes and RFID.

To be continued next issue  
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ธุรกิจขนส่งทางถนน 58...
ผู้ประกอบการ

ส�ำหรับทิศทำงของผู้ประกอบกำรขนส่งทำง
ถนนของไทยในปี 2558 มีกำรปรับตัวและ
กลยุทธ์โดยมุ่งลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบ้ำน 
เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิต 
และบริกำรของไทยที่เข้ำไปลงทุนในประเทศ
แถบอำเซียน โดยเฉพำะกลุ่มประเทศ CLMV 
(กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำร์ และเวียดนำม) 
ซึง่มพีรมแดนตดิกับประเทศไทย หรอืสำมำรถ
เดินทำงผ่ำนแดนโดยกำรคมนำคมทำงถนน
ได้ จึงเป็นโอกำสที่ดีของธุรกิจขนส่งสินค้ำ 
ท้ังนี้ กำรให้บริกำรของธุรกิจขนส่งระหว่ำง
ประเทศของผู้ประกอบกำรไทยไปยัง CLMV 
ในปัจจุบัน มีกำรด�ำเนินกำรแบ่งได้หลำย 
รูปแบบ อำทิ
- บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศเพ่ือกำร 
เชือ่มโยงกำรค้ำ และกำรเชือ่มโยงซพัพลำยเชน 
ระหว่ำงประเทศ
- กำรเข้ำไปลงทุนในประเทศ CLMV เพ่ือ
ประกอบกิจกำรขนส ่ งและกำรจัดกำร
ซพัพลำยเชนในประเทศเหล่ำนัน้ ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นกำรเข้ำไปให้บริกำรผู้ประกอบกำรไทยท่ี
เขำ้ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้ำน 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นวำ่ ธุรกิจขนส่งสินคำ้
ขำ้มแดน ธุรกิจคลังสินคำ้ คลังสินคำ้ห้องเย็น 
และรถขนส่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือให้
บริกำรธุรกิจสินค้ำอุปโภคบริโภค รำ้นอำหำร 
เครื่องดื่มและเวชภัณฑ์ เป็นตลำดท่ีน่ำจะ
ขยำยตัวได้อีกมำก เนื่องจำกสินค้ำอุปโภค
บริโภคของไทยเป็นรำยกำรสินค้ำส่งออกอัน

ดับต้นๆ ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV จำกควำม
นิยมจำกประชำชนในประเทศเหล่ำนั้นท่ีม ี
ต่อเน่ืองมำยำวนำน นอกจำกน้ี ยังได้รบัปัจจยั
สนับสนุนจำกกำรเข้ำไปขยำยกำรลงทุนของ
ธุรกิจร้ำนอำหำร โดยเฉพำะเชนร้ำนอำหำร 
และเครื่องดื่ม ตลอดจนกำรเติบโตของภำค
กำรท่องเที่ยวในประเทศ CLMV อีกด้วย 
ขณะเดียวกัน กลุ ่มประเทศ CLMV มี
โครงสร้ำงด้ำนเกษตรกรรมท่ีคล้ำยคลึงกัน
กับประเทศไทย 
จึ ง ส ่ ง ผ ล ใ ห ้
เกิดกำรลงทุน
ด ้ ำ น ธุ ร กิ จ
กำรเกษตรของ
ไ ท ย ใ น ก ลุ ่ ม 
ป ร ะ เ ท ศ 
ดั ง ก ล ่ ำ ว
อย่ำงต่อเนื่อง 
อ ย ่ ำ ง ไ ร ก็ ดี
ธุ ร กิ จ ข น ส ่ ง 
ยังคงต้องเผชญิ
ควำมท ้ำทำย
ด้ำนต้นทุนกำร
ด�ำเนินงำนท่ีสูง 
และกำรเข้ำมำ
ในตลำดของ 
ผู ้ประกอบกำร
รำยใหญ่จำก
ต่ำงประเทศท่ี

ตื่นตัวรับ AEC
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เล็งเห็นโอกำสท่ีสดใสใน AEC เช่นเดียวกัน 
ควำมท้ำทำย
-รำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มลดลง แต ่
ผู้ประกอบกำรยังคงต้องเผชิญกับต้นทุนท่ีสูง 
โดยต้นทุนค่ำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิคดิเป็นประมำณ 
30% ของต้นทนุกำรขนส่งสนิค้ำในแต่ละเท่ียว
-ผู ้ประกอบกำรไทยยังคงต้องเผชิญควำม
ท้ำทำยจำกผู ้ประกอบกำรรำยใหญ่จำก 
ต่ำงชำต ิประเดน็ท้ำทำยส�ำคญัส�ำหรบัผูป้ระกอบ 
กำรไทย โดยส่งผลให้ผู้ประกอบกำรไทยต้อง 
เผ ชิญกับกำรแข ่ งขันจำกต ่ำงประเทศ 
หลำกหลำยกลุ ่มซึ่ งมีจุดแข็งและตลำด 
เปำ้หมำยที่แตกต่ำงกัน เช่น  กลุ่มทุนจำกจีน 
ญี่ปุ่น ฮ่องกง และยุโรป ท่ีมีควำมพร้อมท้ัง 
ด้ำนเงนิทุนและ เทคโนโลยีทีทั่นสมยั และกำร
บริกำรที่ครบวงจร     
ที่มำ : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธุรกิจขนส่งทางถนนของไทยในปี 
2558 น่าจะมีความคึกคักขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม
ฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และโครงการลงทุน
ภาคเอกชนมีทิศทางที่ดีขึ้น 
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17-19 
September

 2015
IMPACT Exhibition Center, 
Bangkok, Thailand 

Co-located With 

www.franchisexasean.com www.retailexasean.com

Reserve your preferred booth by contacting us today : 
THAILAND BOOTH SALES ENQUIRIES
Thailand O�ce

Ms. Pamm Foo
Project Director
Tel : +65-6702-3005/ +65-9855-0511
E-mail: pamm.foo@giec.biz

INTERNATIONAL BOOTH SALES ENQUIRIES
Singapore O�ce

Why Exhibit ?

SELL into an ASEAN market with a population of over 600 
million and an increasing middle income group

BE IN THE HUB of the ASEAN Franchising & Licensing 
industr y with the highest number of international 
franchise brands in ASEAN & an annual growth of 20%

R E AC H  a  growing ASEAN reta i l  industr y  that  has  
more than tripled in the last 5 years from an estimated 
turnover of US$4 billion to US$13.75 billion

BE THE FIRST  to bene�t from ASEAN’s anticipated 
economic integration under a single ASEAN Economic 
Community in 2015 with lower to zero tari�

TAKE ADVANTAGE of a one-stop platform that  provides  
trade information and advisory services on Thailand and 
ASEAN Franchising/Retai l ing products and ser vices,  
business matching, and business networking

EXPAND AND GROW your business in Thailand & ASEAN 
through new customer leads

BENEFIT  from a dedicated hosted VIP buyer program 
w i t h  p r o m i s e s  t o  b r i n g  i n  t h e  b i g g e s t  b u y e r s  
in the ASEAN retail,  franchising & l icensing industry,  
providing enormous business opportunities for franchise 
exhibitors

This 2-in-1 exhibition showcases the following from local and international exhibitors:
Retail equipment

Retail business services

Retail technology solutions

Franchising & Licensing business opportunities & solutions 

Explore In�nite Business Opportunities For Retailers And Fast-track Your Entry 
Into The ASEAN franchising & licensing market- Contact Us Today

FranchisEX & RetailEX ASEAN 2015  is an annual international retail, franchising & licensing trade 
exhibition cum conference that specially caters to the retail industry in the Mekong region 
(Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos) and ASEAN

Mr. Yunfei Wu (Will)
Assistant Sales Manager
Tel: +66-2833-6336/ +66-95-950-9852
E-mail: yunfeiw@impact.co.th
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GS1 Socirty

ทุกวันนี้สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญต่อทุกๆ
คน สิ่งตางๆ ท่ีบริโภคเขาไปผานทาง
รางกาย ไมวาจะเปนอาหาร น้ำ ดืม่ หรอืยา
รักษาโรค ยอมมีผลตอการดำ รงชวิีตของ
เราทั้งสิ้น ในวันน้ีทาง GS1 Society 
ไดมี Gadget สุด cool มาฝากสมาชิก
ทุกทาน ใหลองคนหามาใชงานกันได เพื่อ
สุขภาพของทุกๆ คน

Gadget ที่เรานํามาเสนอในวันนี้เรียกไดวา
เปนอุปกรณท่ีชวยตรวจเครื่องดื่มท่ีเราดื่มกัน
เขาไป ไมวาจะเปน นม นํ้าอัดลม เครื่องด่ืม
ผสมแอลกอฮอล โยเกิรต และอีกมากมาย
ที่เราสามารถด่ืมได โดยอุปกรณลํ้าสมัยนี้
จะชวยเราในการบอกถึง แคลอรี่ น้ําตาล 
แอลกอฮอล รวมถึงสวนประกอบตางๆ ที่ได
ผสมในตัวเครื่องดื่มนั้นๆ 
“VESSYL CUP” ....The Cup That KNOWS 
What’s Inside!!! ̂ 0^ ทําไดอยางไรกันเนีย่!!! 
มาดูกันเลย........
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แปลและเรียบเรียงโดย : การัณยภาส วองศรีเจริญชัย
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GS1 Society

The Cup That KNOWS What’s Inside
VESSYL CUP

เจาอุปกรณตัวนี้ทางผู ผลิตไดโฆษณาวา 
….VESSYL AUTOMATICALLY KNOWS 
AND TRACKS EVERYTHING YOU 
DRINK…. ซ่ึงก็แปลไดวา เจา VESSYL 
นั้นสามารถรู ถึงสวนประกอบท่ีใสลงไปยัง
เครื่องดื่มของคุณไดทั้งหมด ซึ่งน่ันไมใช
เวทมนตร เพราะเจาตัว VESSYL นั้นสามารถ
แยกและวิเคราะหสวนผสมหลกัของเครือ่งดืม่
น้ันแลวไปเปรียบเทียบกับรายการเครื่องดื่ม
ท่ีอยูในฐานขอมูลแลวแสดงผลออกมาเปน

ชื่อเครื่องดื่มของยี่หอนั้นๆ เชน ถาเราใสเบียร

ลงไป ระบบจะทําการเปรียบเทียบขอมูลแลว

แสดงชื่อของเบียรย่ีหอน้ันๆ ออกมา แถมยัง

แสดงขอมูลส วนประกอบวามีอะไรเป น

สวนผสมบาง เพ่ือนาํมาคาํนวณการบรโิภคใน

แตละวัน โดยสงผลไปทาง Application บน 

Smart Phone ของคุณ โดย  Application นั้น

สนับสนุนระบบ IOS และ Android 

แตเจา VESSYL นั้นยังมีขอจํากัดอยูบาง 

เชนถาเครื่องดื่มน้ันมีสวนประกอบท่ีเปนสาร

พิษหรือสิ่งปลอมปน ระบบยังไมสามารถ

ตรวจสอบได แตทางผูพฒันากาํลงัเรงพฒันา

ในสวนนี้ตอไป

สุดทายน้ีถาระบบเสร็จสมบูรณแลวเรา

คงจะเห็น VESSYL CUP อยูท่ัวๆ ไป

เพราะ มัน มีประ โยชน  ในการช  วย

ตรวจสอบสิ่งท่ีเราดื่มกินลงไปในรางกาย

ทําใหเรารูถึงสารอาหารหรือคุณคาของ

สิ่งท่ีเราดื่มเขาไป แทนท่ีจะตองมาอาน

ขอมูลดานขางของตวับรรจภุณัฑอีก มันจะ

ชวยใหเราสะดวกขึ้นเยอะมากๆ Admin 

ขอบอก [^0^]    

เจา VESSYL น้ันสามารถรูถงึสวนประกอบทีใ่สลงไปยงัเครือ่งดืม่ของคุณ
ไดทัง้หมด ซึง่นัน่ไมใชเวทมนตร เพราะเจาตวั VESSYL น้ันสามารถแยกและ
วิเคราะหสวนผสมหลักของเครื่องดื่มแลวไปเปรียบเทียบกับรายการเครื่อง
ดื่มที่อยูในฐานขอมูลแลวแสดงผลออกมาเปนช่ือเคร่ืองดื่มของยี่หอนั้นๆ
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ทุกวันนี้สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญต่อทุกๆ
คน สิ่งตางๆ ท่ีบริโภคเขาไปผานทาง
ทุกวันนี้สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญต่อทุกๆ
คน สิ่งตางๆ ท่ีบริโภคเขาไปผานทาง
ทุกวันนี้สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญต่อทุกๆ

รางกาย ไมวาจะเปนอาหาร น้ำ ดืม่ หรอืยา
คน สิ่งตางๆ ท่ีบริโภคเขาไปผานทาง
รางกาย ไมวาจะเปนอาหาร น้ำ ดืม่ หรอืยา
คน สิ่งตางๆ ท่ีบริโภคเขาไปผานทาง

รักษาโรค ยอมมีผลตอการดำ รงชวิีตของ
เราทั้งสิ้น ในวันน้ีทาง GS1 Society 
ไดมี Gadget สุด cool มาฝากสมาชิก
ทุกทาน ใหลองคนหามาใชงานกันได เพื่อ
ไดมี Gadget สุด cool มาฝากสมาชิก
ทุกทาน ใหลองคนหามาใชงานกันได เพื่อ
ไดมี Gadget สุด cool มาฝากสมาชิก

สุขภาพของทุกๆ คน

The Cup That KNOWS What’s Inside
VESSYL CUP
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วารสารสถาบันรหัสสากล

จะเขาศักราชใหม ใครๆ ก็มองหาเทรนดดาวรุงมาแรงที่จะมาสรางสีสันใหกับแวดวง
การตลาดและวงการคาปลีก ความแปลกใหมท่ีกำ ลงัจะมาเคาะประตู ใหผูบรโิภคต่ืนเตน
เราใจ ...มากพอทีจ่ะเปดกระเปาควักเงินจายไปอยางไมตองคดิหนาคดิหลงัใหมากความ 
เพราะขึน้ชือ่วาเทรนดแลวยอมเปนกระแสนยิมท่ีถ่ังโถมดจุคล่ืน กอตวัเปนความช่ืนชอบ
รวมกันของคนหมูมาก เรามาดกูนัวา การพยากรณเทรนดนาจับตาในแวดวงการตลาด
และสนิคาไลฟสไตลซึง่จดัทำ โดยบรษิทั เอสบซี ีพารทเนอรฯ ผูเชีย่วชาญดานเทรนดใน
กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ จะมอีะไรนาสนใจบาง เขาวามถีงึ 15 กระแสใหมดวยกนั

15 เทรนดรอน 
ป 2015

1.Designer farming เมื่ออาหาร
กลายมาเปนสินค าที่แสดงถึง
ไลฟสไตลของผู บริโภคมากขึ้น 
สิ่งท่ีผู คนคาดหวังจากอาหารที่
พวกเขาซื้อ จึงไมไดมีแคเรื่องของ
โภชนาการ ความสะอาด หรือ
ความเปนธรรมชาติ แตยังรวมถึง
หนาตาของอาหารท่ีตองสวยงาม 
มีสุนทรียภาพ นั่นจึงทําใหเกิด
ธุรกิจที่เรียกวา ดีไซเนอร ฟารมมิ่ง 
(designer farming) หรือการ
ผลิตสินคาเกษตรปอนสูตลาดโดย
พิถีพิถันตัง้แตเทคนคิการปลกู การ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ การเตรียมดิน 
เพ่ือใหไดผลิตผลคุณภาพดีที่สุด 
ดูสวยงามนากิน ความพิถีพิถันที่
วาน้ีครอบคลมุไปถึงการตัง้ชือ่ การ
สรางแบรนด และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ เรียกวาเปนธุรกิจ
ท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิต
การเกษตรไดอยางโดดเดนมาก
เลยทีเดียว (แตคงตองเตรียมจาย
เงินเพิ่มขึ้นตามไปดวย)

Table fees ใครเคยไปเขาควิยาวเหยียดรอใชบรกิาร
รานอาหารชื่อดังแลวหมดอารมณจะกินกอนถึงคิว 
คงจะรูดวีามนัทาํใหอารมณกรอยไดมากขนาดไหน 
แตชากอน...อยาเพ่ิงหมดหวัง เพราะนอกจากการ
โทร.จองโตะลวงหนาแลว เรายังมีชองทางใหมมา
นําเสนอ นั่นคือการสมัครเปนสมาชิกแอพพลิเคชั่น
จองโตะลวงหนาสําหรับรานดัง เด็ด หรืออรอย
เลิศ ซึ่งคุณไมตองจองลวงหนาเปนเดือนหรือเปน
สัปดาห แตตองจายคาธรรมเนียมซึ่งมีหลากหลาย
ราคา อยางแพงก็ 50 ปอนดตอครั้ง แตเขารับรอง
วา คณุจะไดโตะ (ถึง 4 คน) แมในรานท่ีควิแนนทีส่ดุ

2.

Deli food discounters อาหารและ
เครือ่งดืม่ชัน้เลศิอยางกุงลอ็บสเตอร คาเวียร 
และคอนยัค ทีก่อนหนานีอ้าจตองเขาภตัตาคาร
หรือน่ังตามเหลาสุดหรูเทาน้ัน ณ บัดน้ีมัน
ไดกลายมาเปนสินคาท่ีคุณสามารถสรรหา
มาอรอยไดในราคาไมแพงนัก เพราะเหลา
หางรานดิสเคาตสโตรที่เคยเนนขายสินคา

Return of fashion icons of 1980-s การกลับมาของ
บรรดาแฟชั่นเทพแหงยุคเอตตี้ส  เอสบีซี พารตเนอร 
ทํานายวา ดีไซเนอรแบรนดดังแหงยุคทศวรรษ 80 จะ
กลับคืนสูบัลลังกอยางเทๆ ในป 2015 ไมวาจะเปนมอส
ชิโน มูแกลร ดีเคเอ็นวาย หรือคาลวิน ไคลน4.

ตามแนว "ถูกทุกวัน" ไดหัน
มายกเครื่อง ยกระดับแผนก
อาหารใหดึงดูดใจลูกคามาก
ขึ้น อาหารและเครื่องดื่ม
เหลาน้ีจึงถูกจัดมานําเสนอ
ในราคาที่ซื้อหาไดเปนพักๆ
โดยกระเปาไมฉีก 3.

1.

3.
ชิโน มูแกลร ดีเคเอ็นวาย หรือคาลวิน ไคลน4.ชิโน มูแกลร ดีเคเอ็นวาย หรือคาลวิน ไคลน4.ชิโน มูแกลร ดีเคเอ็นวาย หรือคาลวิน ไคลน

ขอมูลโดย ฝายงานสมาชิก
ที่มา : จากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ปที่ 34 
ฉบับที่ 3,014  วันที่  1 - 3  มกราคม  พ.ศ. 2558

Trendy Tech
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"Female" fashion brands to target men นั่น
หมายถึง การพุงเปาหมายใหมมายังลูกคาผูชาย
ของบรรดาแบรนดแฟชัน่ทีจ่บักลุมเปาหมายผูหญิง
มากอน ไมวาจะเปนโทรี่ เบิรช วิคตอเรีย เบ็คแฮม 
หรือ ลา เพิรลลา ทั้งหมดที่กลาวมานี้ ประกาศชัด
แลววาจะเปดตัวเสื้อผาและสินคาแฟชั่นสําหรับ
บุรุษในป 2015

5.
Stickers for customization 
ใครวาสต๊ิกเกอรเปนของเลนสําหรับเด็กๆ 
เทรนดใหมมาแรงคือสติ๊กเกอรสําหรับ
ผูใหญ เอาไวติดตามของใชหรือเครื่อง
ประดับเพ่ือบงบอกความเปนตัวคุณ ท่ี

6.

14.

Editorial direct shopping เอสบีซี พารทเนอร 
พยากรณวา รายไดจากการโฆษณาของบรรดา
นิตยสารแฟชั่นในป 2015 ไมไดขึ้นอยูกับวามี
ผูเห็นโฆษณามากนอยแคไหน แตจะขึ้นอยูกับวา 
สินคาท่ีปรากฏในบทความ ขายไดมากนอยแค
ไหน วัดไดจากการขายทางแอพอี-บุกหรอืเวอรชัน่
ออนไลนของนิตยสารนั้นๆ

Omni-channel-ness 
ผู คาปลีกท้ังหลายจะ
เปดชองทางใหลูกคา
เ ข  า ถึ ง สิ น ค  า แ ล ะ
บริการไดมากข้ึน โดย
คาดวาในป 2015 นี้ ผู
คาปลีกออนไลนจะแห
กันเปดรานคาออฟไลน 
หรือรานจริงๆ ที่เรียก
วา brick-and-mortar 

8.

shop กันมากขึ้นเพ่ือใหลูกคาที่เคยเห็นสินคาทางออนไลน
สามารถจบัตองสนิคาของจรงิภายในราน เรยีกวาเปนการเพ่ิม
ประสบการณในการช็อปปงแบบครบมิติ หน่ึงในบรรดาผูคา
ออนไลนที่กลาวมานี้ คือ อะเมซอน ยักษใหญ อี-คอมเมิรซ ที่
คาดวาจะเปดรานถาวร 1 สาขาที่มหานครนิวยอรกในปหนา

Connected or "smart" homes 
การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรกับ
อปุกรณอเิลก็ทรอนิกสภายในบานผาน
แอพพลิเคชั่นของสมารทโฟน กําลังจะ
เปนจริงและแพรหลายขึ้นในป 2015 
โดยผู บุกเบิกแถวหนาไดแก ระบบ
สมารทโฮมของบริษัท แอปเป ลฯ ท่ี
เรียกวา Apple Homekit และระบบ 
Google Nest ของบริษัท กูเกิลฯ   

7.

9. Mega-experiences for 1st class air 
travelers ชื่อก็บงบอกอยูแลววามันตอง
เปนประสบการณขั้นเลอเลิศสุดๆ สําหรับ
ผูโดยสารของสายการบิน ที่ตอนนี้พยายาม
แขงขันกันเพ่ิมบริการชั้นยอดเพ่ือเอาใจ
ผู โดยสารชั้นเฟสตคลาสกันอยางไมมี
ใครยอมใคร ยกตัวอยางบริการสิงคโปร 
แอรไลนส สวีต ทีม่อบความประทับใจใหกับ
ผูโดยสารเฟสตคลาสดวยผาหมและชดุนอน
แบรนดหรู "จิวองชี่" สวนหูฟงก็ตอง "โบส" 
อาหารท่ีเสริฟระดบั 5 ดาว และแนนอนวามี
เตียงปรบัลงได 180 องศาใหเขาสูนิทรารมย 

10.

Seoul-a flourishing city to watch ถาพูดถึงเมือง
หลวงยอดฮติของโลกในป 2015 รายงาน 15 เทรนด
รอนของเอสบีซี พารทเนอร ยกใหกรุงโซลของ
เกาหลีใต เปนเมืองท่ีอินเทรนดท่ีสุดสําหรับปหนา 
เหตุผลเพราะวาที่น่ีมีรานรวง สถาปตยกรรม และ
เทคโนโลยีรวมสมัยที่ลํ้าหนาใครๆ อยางคาดไมถึง

Posh + hostels= poshtels นี่เปนกระแสใหมใน
แวดวงโรงแรมของทวีปยุโรป เม่ือความหรูหรามา
บรรจบกับราคาท่ีผูคนท่ัวไปสามารถจบัตองได โดย
เฉพาะคนหนุมสาวท่ีตองการความสะดวก สบาย 
และทนัสมยั อยางมสีไตล นัน่จึงเปนทีม่าของ "โพช
เทล็" ยกตวัอยางใหเหน็กันเปนรปูธรรม อาทิ Seven 
Hostel ในเมอืงโซเรนโต ประเทศอติาล ีและ Almaa 
Hostel ในเมืองซินทรา ประเทศโปรตุเกส 

Interest-based "consumities"= consumers’ 
communities ชมุชนหรอืศนูยรวมของผูบรโิภค
ทีม่คีวามสนใจคลายๆ กันหรอืเหมอืนๆ กนั เปน
ท่ีมาของศพัทใหมทีว่า คอมซมูติี ้(comsumity) 
สินคาไลฟสไตลหลายแบรนดดังไดจัดทําเพจ
หรือเว็บไซตเฉพาะข้ึนมา ใหลูกคาที่มีความ
ชืน่ชอบเหมอืนๆ กันไดแบงปนและแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็-ประสบการณ พูดคยุกัน หรอืเขา
มาคนหาขอมูลที่พวกเขาตองการ ยกตัวอยาง
เชน เว็บไซต Joga.com ที่จัดทําโดยไนกี้ และ
เว็บไซตของเซโฟรา (Sephora.com)

13. Parkour indoor gyms รปูแบบการออกกําลงักาย
กลางแจงที่คอนขางจะเอ็กซตรีม เชน การ
กระโดดขามสิ่งกีดขวาง กําลังโยกยายโลเคชั่น
เขาสูในรม หรือตามสถานฟตเนสตางๆ เพ่ือ
มอบความสะดวกสบายใหกับไลฟสไตลคน
เมืองผูชื่นชอบการออกกําลังกาย

12.
Mini sabbaticals บีเอส
ซี พารทเนอร พยากรณ
วา ชีวิตสวนบุคคล หรือ 
"Personal" คือคําสําคัญ
สาํหรบัป 2015 นัน่หมายถึง 
มันจะเปนปที่คนเราหาชวง
พัก ชวงวางภารกิจการงาน 
มาแสวงหาเวลาสวนตัวให
ตัวเองมากขึ้น เป นการ
เติมเต็มใหชีวิต

15.

11.

5. 7.
6.

9.

12.
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วารสารสถาบันรหัสสากล

หลักสูตรอบรม รู้จักเทคโนโลยี RFID 
กับการประยุกต์ใช้ในโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมาทางสถาบันรหัสสากลและสถาบัน 
ส่งเสรมิความเป็นเลศิทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดแีห่งประเทศไทย ได้จดั
หลักสูตร รู้จักเทคโนโลยี RFID กับการประยุกต์ใช้ในโลจิสติกส์ ณ ห้อง
บรรยาย ศนูย์สาธิตการจดัการซพัพลายเชน ศนูย์ประชมุแห่งชาตสิริกิิติ์  
โดยมีวิทยากรคุณวัชรากร หนูทอง และคุณวิโรจน์ งามสุขเกษมศรี 
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจการท�างานขั้นพ้ืนฐานของเทคโนโลยี RFID ประโยชน์ของ 
RFID การประยุกต์เทคโนโลยี RFID เพื่อการใช้งานในโลจิสติกส์ และ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กร

สถาบันรหัสสากล ส.อ.ท. จับมือ สปป.ลาว ยกระดับผู้ประกอบการ

กิจกรรมสานสัมพันธ์ อีสาน – ลาว 
23-28 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 23 - 28 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา นายประวิทย์ โชติปรายนกุล 
ผู้อ�านวยการสถาบันรหัสสากล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้เดินทาง
ไปร่วมหารือและประชาสัมพันธ์มาตรฐานสากล GS1 ณ จังหวัดอุดรธานี 
ขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีกิจกรรม
และโครงการที่ได้หารือกัน เช่น โครงการ "ยุทธศาสตร์การสร้างมาตรฐาน
ข้าวไทย" ออกบูธประชาสัมพันธ์และบรรยายเรื่องการใช้งานบาร์โค้ด
และ RFID ให้แก่ผู้ที่สนใจ ในงานขอนแก่นมาราธอน นานาชาติ ครั้งที ่
12 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบอธิบดีกรมศุลกากร ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือ่หารอืแนวทางในการน�ามาตรฐานสากล 
GS1 และเทคโนโลยี RFID ไปใช้พัฒนาระบบการขนส่งสนิค้าข้ามชายแดน
และการจัดการเอกสารต่างๆ เป็นต้น

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) ร ่วมกับ ศูนย ์ ย่ังยืนมาตรฐาน และตรวจสอบคุณภาพ 
แห่งชาต ิกรมมาตรฐานและวัดแทก กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ด้านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเก่ียวกับการใช้ระบบมาตรฐานสากล (GS1 
System) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันอังคารท่ี 
13 มกราคม 2558 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Board Room 4  
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาเก่ียวกับการใช้ระบบมาตรฐานสากล (GS1 System) 
เช่น ระบบบาร์โค้ด เทคโนโลยี EPC/RFID (Electronic Product Code / 

Radio Frequency Identification) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู ้ 
ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้และส่งเสริม 
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เกิดการ 
เช่ือมโยงฐานข้อมูลกันได้ท่ัวโลก อีกทั้ง การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกตาม
มาตรฐานสากล GS1 ทีเ่หมาะสมกับธุรกิจของผูป้ระกอบการ ได้ในอนาคต
ต่อไป โดยมีนายขันธวง ดาลาวงธ์ รอง ผอ.ศูนย์ย่ังยืนมาตรฐาน และ  
ตรวจสอบคุณภาพแห่งชาติ กรมมาตรฐานและวัดแทก กระทรวง
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สปป.ลาว และนายประวิทย์ โชติปรายนกุล 
ผอ. สถาบนัรหัสสากล สภาอตุสาหกรรมฯ ลงนามร่วมกัน โดยได้รบัเกียรติ
จาก นายบ่อเวียงค�า วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ นายสุพันธุ์  
มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
สถาบันรหัสสากล ร่วมเป็นสักขีพยาน
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มาตรฐาน GS1 เชื่อมโยงสินค้าสูสากลในพมา

เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558  สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้
ร่วมจัดกิจกรรมการประชุมและสัมมนาร่วม ในชื่องาน “Leapfrogging 
Digital Economy Together and Thailand-Myanmar Private Sectors 
Cooperation” ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
โดยในงานได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ถึง 2 เรื่อง คือ การลงนาม
บันทึกความเข้าใจในเรื่องของการรับรองมาตรฐานการพัฒนา Software 
ISO/IEC 29110 ระหว่าง กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย โดย นายปรนนท์ ฐติะวรรโณ (ประธานกลุม่อตุสาหกรรม
ซอฟท์แวร์) และ กลุ ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สหพันธ์
หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมาร์ โดย นาย U Thaung 
Su Nyein (Vice President of The Information Technology Industry of 
the Union of Myanmar federation of Chambers of Commerce and 
Industries: UMFCCI) โดยมี นางจีรวรรณ บุญเพ่ิม ประธานกรรมการ 
การบริหารส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) 
นาย พิษณ ุสวุรรณะชฏ เอกอคัรราชทูต ณ กรงุย่างกุ้ง และ นาย U Zer Ne Aung 
รองผู้อ�านวยการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมยีนมาร์  ให้เกียรตร่ิวมเป็นสกัขพียานและการลงนามบนัทึกความเข้าใจ 
(MOU) ระหว่าง สภาธุรกิจไทย-เมยีนมาร์ โดยนายปณิธาน ปวโรฬารวทิยา 
(ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์)  กับสภาธุรกิจเมียนมาร์-ไทย โดย 
นาย U Moe Myint Kyaw (ประธานสภาธุรกิจเมียนมาร์-ไทย)  ซึ่งมี 
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 
นาย U Win Aung (President of The UMFCCI) ให้เกียรตร่ิวมเป็นสกัขพียาน

ในครั้งน้ี นายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อ�านวยการสถาบันรหัสสากล 
(GS1 Thailand) ยังได้น�าเสนอในเรื่องมาตรฐาน GS1 ในหัวข้อ “GS1 
Standard for Enhancing the Business Capacities and Connecting 
Product Information around The World”  ให้กับคณะผู้แทนจาก 
UMFCCI เพ่ือแนะน�าถึงมาตรฐานสากลท่ีสามารถเช่ือมโยงสินค้าเข้า
ถึงกันได้ท่ัวโลก ปจจบุนัประเทศพม่ายังไม่สามารถก่อตัง้ GS1 ได้โดยหาก
มีความร่วมมือเกิดขึ้นจริง สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สามารถ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของมาตรฐาน GS1 เพ่ือให้ข้อมูลสินค้าจาก
ผู้ประกอบการพม่าสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสากลได้และ
เกิดการบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภค  

หลักสูตรการอบรม เมษายน – มิถุนายน 2558 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดต่างๆของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อย่างถูกต้อง เป็นไป
ตามมาตรฐาน ทางสถาบนัฯ จงึก�าหนดให้สมาชกิรายใหม่ทุกราย ต้องผ่านการอบรม ความรูเบือ้งตนมาตรฐาน GS1 ในภาคธรุกิจและอตุสาหกรรม 
ส�าหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันรับอนุมัติเป็นสมาชิก

ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่างๆในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 ดังนี้

หลักสูตร

แนะนํามาตรฐานสากล GS1 
Barcode ในธุรกิจ

ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน GS1-128 ในระบบ
ซัพพลายเชน

10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดเพื่อยกระดับ
ในการดําเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรด้วยบาร์โค้ด

การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดตามมาตรฐาน 
GS1

วันที่จัด

26 พฤษภาคม

7, 21 เมษายน
12, 19 พฤษภาคม
2, 9, 16, 23 มิถุนายน

28 เมษายน
26 พฤษภาคม
30 มิถุนายน

25 มิถุนายน

TBC

29 พฤษภาคม

อัตราคาอบรม

บุคคลทั่วไป : ฟรี

สมาชิกGS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

สมาชิกGS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

สมาชิกGS1 :  1,200 บาท
บุคคลทั่วไป : 1,500 บาท

สมาชิกGS1 :  1,200 บาท
บุคคลทั่วไป : 1,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

- แนะนําเกี่ยวกับ GS1 และ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
- ภาพรวมของระบบมาตรฐานสากล GS1
- ประโยชน์การใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1
- สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล

- บาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
- โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System
- GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การกําหนดเลขหมายประจําตัวสินค้า
- สิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกสถาบันฯ 

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

- เทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล
- 10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้บาร์โค้ด

- การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด คืออะไร
- กระบวนการตรวจสอบ
- การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ

*สมาชิกเกาที่สมัครเกิน 1 ปหากตองการเขารวมอบรมเสียคาใชจายทานละ 500 บาท

ผูสนใจสามารถดาวนโหลดรายละเอียดและสํารองที่นั่งไดที่ www.gs1thailand.org หรือที่ฝายฝกอบรม 02-345- 1198
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บริษัทเอสอาร์ซี (Sterling-Rice 
Group) ได้ทำ การสำ รวจเทรนด์
อาหารที่มีแนวโน้มได้รับความ
นิยมในปี 2015 พบว่าอาหาร
ที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภค
ประกอบด้วย

1. Advanced Asian อาหารเอเชียท่ีเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมา 
ช้านาน เช่น อาหารไทย จนี ญ่ีปุ่นอาจถึงคราต้องเปลีย่นแปลงจากอาหารท่ี 
มรีสหวานน�า และมกีารปรบัรสชาตเิพ่ือเอาใจลิน้ผูบ้รโิภคต่างชาต ิคงต้อง
เปลีย่นให้มคีวามด้ังเดมิมากข้ึน เช่น มคีวามเผด็แซ่บตามต้นต�ารบั และมี
การเสร์ิฟเมนูเฉพาะถ่ิน เช่น อาหารจนีจากมณฑลต่าง ๆ  อาหารไทยจาก
หลากหลายภาค อย่างอาหารอีสานก็ก�าลังเป็นที่สนใจ หรืออาหารญี่ปุ่น
บางเมนู เช่น โอโคโนมิยากิหรือพิซซ่าญี่ปุ่นก็กลายเป็นอาหารแปลกท่ี 
น่าลอง นอกจากนัน้ อาหารทีไ่ม่เคยอยู่ในสายตา ผูบ้รโิภคก็เริม่รูจ้กัมากขึน้ 
เช่น อาหารฟิลิปปินส์ เป็นต้น
2. Matcha Madness เครื่องดื่มชาเขียวเริ่มบุกตลาดตะวันตกและกลาย
เป็นทีย่อมรบัเฉกเช่นเครือ่งด่ืมอืน่ ๆ  ทีม่อียู่ก่อนแล้ว เช่น กาแฟ น�า้อดัลม 
และเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องทั้งหลาย คาดว่าปีหน้า คนอเมริกันจะหันมา
ดื่มชาเขียวมัทฉะมากขึ้นหลังจากท่ีทราบประโยชน์มหาศาลของมันใน
ฐานะเครื่องดื่มที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีสารต้านอนุมูลอิสระ
สูง อีกทั้งเบต้าแคโรทีน แอล-ทีอานีน นอกจากชาเขียวแล้ว เครื่องดื่มที่
ได้รับความนิยมสูสีกันได้แก่เครื่องดื่มให้พลังงานท่ีมีคาเฟอีนต�่าและมี
การเสริมสารอาหารต่าง ๆ ลงไปแทน
3. Cannabis Cuisine กัญชาถูกใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารมาช้านาน
แล้ว ถ้าเป็นบ้านเราก็ใส่ในแกงหรอืน�า้ซปุก๋วยเตีย๋วให้มรีสชาตกิลมกล่อม 
แต่ในต่างประเทศนิยมผสมในคุกกี้หรือบราวนี่ ในอเมริกา หลาย ๆ รัฐที่ 
อนุญาตให้กัญชาเป็นพืชถูกกฎหมาย เราจะเริ่มเห็นมันกลายเป็น 
ส่วนผสมในผลติภัณฑ์หลาย ๆ  อย่าง เช่นน�า้หวาน น�า้เชือ่ม ขนม ของว่าง 
ประเภท energy bar และกาแฟขวด อีกทั้งบรรดาต�าราอาหาร คอร์ส
สอนท�าอาหาร และนักวิจารณ์อาหารต่างพูดถึงปรากฏการณ์กัญชาใน
อาหารและเครื่องดื่มอย่างคึกคัก จึงเชื่อแล้วว่ากัญชาก�าลังมาแรงจริง ๆ
4. Hop-free Suds เบียร์รสใหม่ไม่ใส่ฮอพ ปกตใินกระบวนการผลติเบยีร์
จะมกีารผสมดอกของพืชชนิดหน่ึงเรยีกฮอพ (hop) ลงไปหมกัด้วยก็จะได้
เบียร์รสขม ๆ ออกมา แต่เบียร์ที่เป็นเทรนด์ของปี 2015 คือเบียร์ไร้ฮอพ
แต่หมกักับอย่างอืน่แทน เช่น เครือ่งเทศ สมนุไพร และพืชท่ีมรีสขม ท�าให้
เกิดกลิน่และรสชาตอินัเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สิง่ท่ีน�ามาหมกัในเบยีร์แทน
ฮอพก็มีเหด็ กญัชา โรสแมรี่ ชาบางชนดิ ต้น sassafras (ทีใ่ชท้�ารูทเบียร)์ 
และต้น reindeer lichen
5. Incendiary Charcoal อาหารปิ้งย่างสไตล์เอเชียได้รับความนิยมมา 
ระยะหนึง่แล้วและจะยังอยู่ในกระแสต่อไป การใช้ถ่านในการปรงุอาหาร 
เช่น  ถ่านญ่ีปุน่ (binchotan) ทีส่ะอาด ไร้ควัน ไร้กล่ินจะท�าให้อาหารท่ีย่างคง
รสชาตดิัง้เดิม ทัง้ยังสกุเรว็เพราะเป็นถ่านให้ความร้อนสงู ถ่านไม้แบบไทย
เองก็ถูกกล่าวถึงเช่นกันว่าใช้ด ีนอกจากน�ามาใช้ป้ิงย่างแล้ว ถ่านหงุต้มยัง
ถูกน�ามาเป็นส่วนผสมในขนมปัง แครกเกอร์ คุกกี้ และเครื่องดื่ม รวมถึง 

ในเครื่องส�าอางค์ประทินผิวอีกด้วยเมื่อผสมในอาหารท�าให้มีสีด�าแปลก
ตาน่าสนใจ ด้วยสรรพคุณที่ว่าถ่านมีคุณสมบัติในการดูดซับพิษ แก้ 
ท้องอืด ท้องเฟ้อก็ท�าให้ผู้บริโภคหมดความกังขาและอยากซื้อมาลองชิม 
ส่วนรสชาติจะถูกใจหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง
6. The Local Grain Market ผลติภัณฑ์จากธัญญพืชทีผ่่านการขัดสใีหม่ ๆ  
โดยกลุม่เกษตรกรในชมุชนจะจดัท�าผลติภัณฑ์และส่งขายแก่คนในชมุชน 
เช่น ร้านเบเกอรี่ เชฟ และผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่ผ่านตัวแทน นอกจาก
เป็นการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายอันแข็งแกร่งในชุมชน ยังท�าให้
เกษตรกรไม่ถูกกดราคาจากคนกลาง และผู้บริโภคได้รับวัตถุดิบสดใหม่ 
ได้ช่วยเหลือเกษตรกร ถือว่าวิน-วินท้ังสองฝ่าย แนวโน้มตลาดแบบน้ีจะ
โตขึ้นอีกเนื่องจากความต้องการที่สูงขึ้นในหมู่ผู้บริโภค ในไทยเองก็ม ี
รูปแบบคล้ายกัน อย่างโครงการผูกปิ่นโตกับชาวนา คือผู้บริโภคสามารถ
สั่งซื้อข้าวสารจากชาวนาโดยตรงไม่ผ่านร้านค้า เป็นต้น
7. Coconut Sugar Sweetness น�า้ตาลมะพร้าวถือเป็นทางเลอืกส�าหรบัผู้
ไม่ประสงค์จะใช้น�า้ตาลทรายขาวหลงัจากทีข้่อมลูด้านโภชนาการระบเุป็น
น�า้ตาลท่ีมคีณุค่าทางอาหารสงูกว่าน�า้ตาลทรายขาว และเป็นอาหาร Low 
Glycemix Index อาหาร low GI คืออาหารที่เมื่อแปรเป็นน�า้ตาลกลูโคส
แล้วร่างกายจะค่อย ๆ ดูดซึมเข้ากระแสเลือดช้า ๆ ท�าให้ระดับน�้าตาลไม่
ผนัผวน จงึดสี�าหรบัผูป่้วยเบาหวานและผูร้กัสขุภาพทัว่ไป น�า้ตาลมะพร้าว
เป็นน�า้ตาลท่ีคนเอเชยีคุน้เคยเพราะมตีดิครวัเป็นประจ�า แต่ขณะน้ีน�า้ตาล
มะพร้าวเริม่เข้ามามอีทิธิพลในครวัฝรัง่ โดยมกีารน�ามาปรงุท้ังอาหารคาว
และอาหารหวาน
8. Farm to Table KOSHER หนึ่งในอาหารที่ถูกพูดถึงคืออาหารโคเชอร์
ของชาวยวิ อาหารโคเชอร์คืออาหารที่มีข้อก�าหนดตามหลักศาสนาจูดาย 
(Judaism) ว่าสิง่ใดรบัประทานได้ สิง่ใดรบัประทานไม่ได้ และวิธีการเตรยีม 
ต้องท�าอย่างไร อาหารประเภทนี้ก�าลังได้รับความนิยมในชาวยิวรุ่นใหม่ที่
เป็นกลุม่ Generation Y ท�าให้เกิดการตอบรบัเพ่ือสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภค ดงัจะเห็นว่าร้านอาหารเลก็ ๆ  จ�านวนมากเริม่เสร์ิฟอาหารโคเชอร์ 
มกีารพัฒนารสชาตแิละสร้างสรรค์เมนูหลากหลายให้เลอืก ท�าให้การเข้า
ถึงอาหารโคเชอร์เป็นไปได้ง่ายเมือ่เทยีบกับยุคก่อน แม้กระท่ังผูบ้รโิภคทีไ่ม่
ได้นับถือจดูายก็ยังให้ความสนใจหันมาลิม้ลองอาหารโคเชอร์ด้วยมองว่า
เป็นอาหารที่สะอาดและบริสุทธิ์
9. The Hunger games-restaurant edition แนวคิดร้านอาหารรูปแบบ
ใหม่ล่าสุดประจ�าปี 2015 คือ pop-up restaurant หรือการเนรมิตสถาน
ที่ใดก็ได้ไม่ว่าจะในร่มหรือกลางแจ้ง (สวนสาธารณะ) ให้เป็นร้านอาหาร 
โดยเชฟท่ีปรงุอาหารให้แขกรบัประทานจะต้องแข่งขนักันเพ่ือให้ได้รบัเสยีง
โหวตจากลูกค้ามากที่สุด เชฟเหล่านั้นอาจเป็นเชฟมืออาชีพหรือเป็นเชฟ
มอืสมคัรเล่นทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกจากสงัคมชาวโซเชีย่ลมเีดยีให้เข้ามาแข่ง
ปรุงอาหารให้ลูกค้าทาน ร้านอาหารรูปแบบนี้จะให้ประสบการณ์แปลก
ใหม่ พร้อมทัง้ความตืน่เร้าใจ ทานอาหารไป ให้คะแนนไป เป็นรปูแบบร้าน
อาหารที่รายการ Master Chef น�าไปสอดแทรกในรายการเพื่อทดสอบผู้
เข้าร่วมแข่งขันจนโด่งดังมาแล้ว
10. The Ugly Fruit and Vegetable movement พืชผักผลไม้ที่ผิดรูปร่าง
แลดนู่าเกลยีดหรอืตลกกลายเป็นตวัเลอืกอนัดบัต้น ๆ  ของคนยุคหน้า โดย
ปกตผิูบ้รโิภคมกัหยิบผกัผลไม้ท่ีสมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุ เหลอืไว้แต่ของ
ไม่สมประกอบเอาไว้ซึ่งสุดท้ายอาจต้องท้ิงลงถังขยะไป จึงเป็นที่มาของ
การรณรงค์ไม่ทิ้งอาหาร และเปิดโอกาสให้ผักผลไม่ที่ไม่สวยงามได้ขึ้นไป
อยูใ่นจานบนโต๊ะอาหารด้วย กระแสเลอืกผกัผลไม้ทีม่รีปูลกัษณ์พิกลพิการ
เกิดขึ้นครั้งแรกในฝรั่งเศสเพ่ือปลุกจิตส�านึกในการลดขยะที่เป็นอาหาร 
กระท่ังกลายเป็นเทรนด์ท่ีก�าลังจะฮิตไปท่ัวโลกท่ามกลางความกังวล
เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาหารและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
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