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ปัจจุบันโลกเ ร่ิมเ ข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียง 
เคร่ืองมือสนับสนุนการท�างานเฉกเช่นท่ีผ่านมา 
อีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเ ข้ากับชี วิตคน 
อยา่งแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ 
และกระบวนการทางสงัคมอ่ืนๆ ประเทศไทยจึงต้อง
เร่งน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือส�าคัญ 
ในการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่างก็ตระหนัก
ถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

EDITOR’S TALK

ประวิทย์  โชติปรายนกุล
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันรหัสสำกล

มาเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่
ความมัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยืน ดงันัน้ GS1 Newsletter  
ฉบับนี  ้ จึงมีเนือ้หาภายในค่อนข้างหลากหลาย 
ท่ีอัดแน่นเต็มไปด้วยความรู้ต่างๆ ท่ีสามารถน�า 
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกับธุรกิจได้ 
ทุกภาคส่วน อาทิ ฟาร์มเกษตร การบริหารจัดการ
ซพัพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัน�าเสนอ
ถึงนวัตกรรมต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเนือ้หา 
ในแตล่ะคอลมัน์ของฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ท่ีจะช่วย
เพ่ิมพูนองค์ความรู้และสามารถสร้างแรงบนัดาลใจ 
ให้ธุรกิจของท่านได้พัฒนาก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้ทัน 
กระแสโลกในปัจจบุนั  

เร่งพัฒนาดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจ
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Article by / บทความโดย : Pachriya Yenjit / พัชรียา เย็นจิตต์

GS1 Asia Pacific Regional Training in New 
Zealand on  Master Data in an Omni Channel 
World, 27 - 29th June
ฐานข้อมูลสินค้าในโลกดิจิทัล เปิดประตูสู่การตลาดยุคใหม่

เม่ือวนัท่ี 28-29 มิถนุายน 2560 ท่ีผ่านมา GS1 
ประเทศนิวซีแลนด์ได้จดัอบรมในหวัข้อ “Master 
Data in an Omni Channel World ” ให้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีองค์กร GS1 โดยมีเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ 
ครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

เสียงสะท้อนจากลูกค้า (รวบรวมจากผู้น�า
อุตสาหกรรมด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและ
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ)
The ‘Customer Voice’ (featuring industry  
leaders from FMCG & healthcare)

วิธีการสร้างการบริการและสร้างคุณค่าที่ 
น�าเสนอต่อสมาชกิ GS1
How to build a service line & value proposition 
for your members;

ความแตกต่างในระดบัโครงสร้างพืน้ฐานของ
ข้อมูลหลัก รวมถึงระบบการเช่ือมโยงข้อมูล
สนิค้าในระดบัสากล การถ่ายรูป และประเภท
ของข้อมูลสินค้าที่เก่ียวข้องกับธุรกิจในแบบ 
B2C B2B และ B2G
The different ‘building blocks’ of master data, 
including GDSN-services, photography and 
B2C, B2B & B2G data attributes;

การค้นหาข้อมูลด้วย GS1 SmartSearch 
GS1 SmartSearch  โครงสร้างของระบบ GS1 Cloud 
ท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้ The up-coming GS1 Cloud 
infrastructure

ทัง้นีใ้นการอบรมดงักล่าว มีเจ้าหน้าท่ีจาก GS1 
Global รวมถึงคู่ค้าและลูกค้าหลักของ GS1 
ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมเป็นวิทยากร และมี 
เจ้าหน้าท่ีจากประเทศสมาชิกของ GS1 จากหลาย
ประเทศเข้าร่วมอบรม เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ออสเตรเลีย เกาหลี ญ่ีปุ่ น อินเดีย นิวซีแลนด์  
รวมถงึประเทศไทยด้วย

การอบรมดังกล่าว มีประเด็นส�าคัญท่ี
เป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกดังนี้
1.เสียงสะท้อนจากลูกค้า (รวบรวมจากผู้น�า
อุตสาหกรรมด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและ
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ) 
The ‘Customer Voice’ (featuring industry leaders 
from FMCG & healthcare)

Adam Courtier - Merchandize Operation 
Manager จาก Foodstuffs ซึ่งเป็นบริษัท Food 
Retail รายใหญ่ในประเทศนิวซีแลนด์ 
Adam ได้ให้ข้อคิดว่า ลูกค้ามีความต้องการ
เพ่ิมขึน้ในเร่ืองข้อมลูของสินค้า ทัง้ตวัผลิตภณัฑ์ 
คณุสมบตัิ ราคา โปรโมชัน่ ท่ีลกูค้าสามารถท่ีจะ
เข้าถึงได้เพียงปลายนิว้สมัผสั แตเ่น่ืองด้วยข้อมลู
สินค้าท่ีมีจ�านวนมหาศาลจึงต้องมีหน่วยงาน 
ท่ีเข้ามาควบคุมดูแลบริหารจัดการฐานข้อมูล
สนิค้าให้มีทัง้คณุภาพและประสทิธิภาพเพ่ือน�าไป
ต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งจะต้องอาศยัความสมัพนัธ์
อันดีระหว่างผู้ ผลิต (Supplier) และผู้ ค้าปลีก 
(Retailer) โดยความเช่ือมโยงดงักลา่ว ทางบริษัท 
Foodstuffs ได้รับความร่วมมือและใช้บริการจาก 
GS1 นิวซีแลนด์ 

อปุสรรคในเร่ืองของการบริหารจดัการฐานข้อมลู
สินค้าท่ีเผชิญในปัจจบุนั คือ ผู้ประกอบการหรือ 
ผู้ผลติกรอกข้อมลูสนิค้าไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง 

เชน่ เลอืกหนว่ยวดั (UOM-Unit of Measurement) 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่กรอกข้อมลูส่วนประกอบหรือ
วัตถุดิบท่ีมีผลกระทบต่อผู้บริโภคเช่นท�าให้เกิด
อาการแพ้ต่างๆ มีค�าบรรยายสินค้าไม่ครบถ้วน 
ขาดข้อมูลส�าคญัหรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ท�าให้
ผู้บริโภคได้รับข้อมลูผิดและไม่ทราบสาระส�าคญั
ของสนิค้า การใสร่าคาไมถ่กูต้อง รวมไปถงึข้อมลู
ท่ียังไม่ได้ถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ ประกอบการหรือผู้ ผลิตเองก็ยังจ�ากัดการให้
ข้อมูลแก่ผู้ ประกอบการ ซึ่งกลายเป็นข้อจ�ากัด
ทางธุรกิจท่ีผู้ ค้าปลีกต้องการขยายขอบเขตไปยงั
การใช้งานใน Platform ตา่งๆ ทัง้การค้าในรูปแบบ
ออนไลน์ การบริหารจดัการใน CRM (Customer 
Relation Management) e-Ticket และการจดัท�า
โปรแกรม Promotion ตา่งๆ

ในปัจจบุนั  GTIN หรือเลขหมายประจ�าตวัสนิค้า
ในฐานข้อมลูของ GS1 นิวซีแลนด์มีรายการสนิค้า 
มากกวา่ 300,000 รายการ ซึง่ข้อมลูท่ีใช้งานได้มี
เพียง 105,000 รายการ ทัง้นีผู้้ ค้าปลีกและ GS1 
นิวซีแลนด์ ยังคงด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ 
ผู้ผลติหรือสมาชิก GS1 นิวซีแลนด์ มากรอกข้อมลู
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ตอบโจทย์และต่อยอดทางธุรกิจ 
ตอ่ไป ความคาดหวงัของผู้ ค้าปลีกในการใช้ข้อมลู
ของสินค้าท่ีสะท้อนให้เห็นการจบัจ่ายใช้สอยของ 
ผู้ บ ริโภค คือสามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้ บริโภคและวางแผนการตลาด 
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การบริหารจดัการ อปุสงค์ อปุทาน ซพัพลายเชน 
โลจิสติกส์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้
บริโภคได้ทนัท่วงทีและสามารถแข่งขนัในตลาด
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

Sachie Nomura – Founder of Sachies’ Kitchen 
เจ้าของกิจการธุรกิจด้านอาหารท่ีมีรายการทีวี
โชว์ของตวัเองออกอากาศมากกว่า 45 ประเทศ 
และยงัเป็นผู้ เขียนหนงัสือสตูรการท�าอาหารชาติ
ตา่งๆ และยงัขยายธรุกิจไปยงัการท�าสนิค้าอาหาร
นานาชาติส�าเร็จรูปพร้อมปรุงในร้านค้าปลีก  
รวมถงึโรงเรียนสอนท�าอาหารด้วย

บริษัทนีเ้พ่ิงจดัตัง้ขึน้เม่ือ 3 ปีก่อนและขยายกิจการ
มายังธุรกิจค้าปลีก โดยเป็นผู้ ผลิตท่ีส่งสินค้า
อาหารส�าเร็จรูปเข้าช่องทางการค้าปลีก ทัง้นี ้
Sachie สรุปว่า GS1 เปรียบเป็นเหมือนสะพาน
เช่ือมโยงบริษัทของเธอไปยงัโลกค้าปลีก โดยให้
ค�าแนะน�าการใช้ GTIN เช่ือมโยงข้อมลูสนิค้าของ
เธอเข้าไปยงัร้านค้าปลีกตา่งๆ  เธอรู้จกั GS1 ผา่น
บริษัทออกแบบผลติภณัฑ์สนิค้า ซึง่ GS1 ได้ชว่ย
สร้างความเข้าใจในเร่ืองของการใช้ GTIN ของ
ผลิตภัณฑ์ในระดับค้าปลีก ค้าส่ง หรือเพ่ือการ
ขนสง่ในระบบซพัพลายเชน

GS1 สามารถท�าให้ธุรกิจเธอเติบโตได้อย่าง
รวดเร็ว ด้วยการใช้มาตรฐาน GS1 ในผลติภณัฑ์
ของ Sachie ไมเ่พียงแต ่ GTIN แตเ่ธอพดูถงึการ 
ใช้ประโยชน์การเ ช่ือมโยงข้อมูลสินค้าผ่าน 
ฐานข้อมูลสินค้าของ GS1 ท�าให้ผู้ ค้าปลีก 
ท่ีเธอติดต่อสามารถเข้ามาเลือกใช้ข้อมูลสินค้า
ได้โดยตรง ลดภาระการติดต่อประสานงานเพ่ือ
ส่งมอบข้อมูลให้แก่ผู้ ค้าปลีกแต่ละราย และ 
เธอสามารถมุง่เป้าไปท่ีการบริหารจดัการยอดขาย
มากกว่าการบริหารจดัการข้อมลูสินค้า ซึง่เธอได้
ให้ความไว้วางใจ GS1 ในการช่วยบริหารจดัการ
ข้อมลูสนิค้าของเธอได้อยา่งมืออาชีพ

2.ความแตกต่างในระดับโครงสร้างพืน้ฐาน
ของข้อมูลหลัก รวมถึงระบบการเช่ือมโยง
ข้อมูลสินค้าในระดับสากล การถ่ายรูป และ
ประเภทของข้อมูลสินค้าที่เก่ียวข้องกับธุรกจิ
ในแบบ B2C B2B และ B2G 
The different ‘building blocks’ of master data, 
including GDSN-services, photography and 
B2C, B2B & B2G data attributes.

การใช้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่ เ ป็นไปตาม
มาตรฐานสากลเดียวกันตัง้แต่แรก ก็ท�าให้เกิด
ความเสียหายได้ซึ่งเป็นมูลค่าสูงทัง้ในแง่ของ
การแก้ไขบริหารจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
การสูญเสียโอกาสทางการซือ้ขายไปอย่าง 
น่าเสียดาย อีกแง่มุมหนึ่ง การไม่มีข้อมูลกลาง
ท่ีมีคุณภาพ ก็กลับเป็นการส่งเสริมให้คู่แข่ง 
ทางการค้าแข็งแกร่งในการใช้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ท�าการตลาด ท่ีมีประสทิธิภาพจากการเก็บข้อมลู
ประมวลผล วิ เคราะห์ รู้ เท่าทันการตลาดท่ี
เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไร้รูปแบบและขีดจ�ากดั

ทัง้นีป้ระเทศไทยได้มีข้อตกลงร่วมกันกับ 12  
หน่วยงานท่ีลงนาม ท่ีจัดท�าโครงสร้างข้อมูล
ของแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสินค้า
และบริการรวมทัง้สิน้ 52 ระเบียน (Field) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลจ�าเป็นพืน้ฐานท่ีก่อให้
เกิดประโยชน์ทัง้ทางการบริหารจัดการธุรกิจ
และซัพพลายเชน ซึ่ง เ ป็นการเตรียมความ
พร้อมสู่ความเป็นสากล การเช่ือมโยงข้อมูล
ท่ีทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thai land)  
ให้บริการในส่วนท่ีเรียกว่า GS1 Global Data  
Synchronization (GDSN) ซึ่งเป็นโครงการท่ี 
ขบัเคลื่อนคา่ใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็นออกจากวงจรการ
ด�าเนินงานซพัพลายเชน ตัง้แตต้่นจนถงึปลายน�า้

ทัง้นีก้ารท่ีจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ด�าเนินการโครงการได้นัน้ จะต้องได้รับความร่วมมือ 

ระหว่างบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการกรอก
ข้อมลูของสินค้าท่ีถูกต้อง โดยค�านึงถึงคณุภาพ
ของข้อมูลของสินค้าและอีกหัวใจส�าคัญ คือ  
การแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมูลมาตรฐาน
ระหวา่งองค์กร หนว่ยงาน หรือ บริษัทคูค้่า ซึง่จะ
น�าไปสู่การพัฒนาเร่ืองมาตรฐานความถูกต้อง
ของข้อมลู ลดความซ�า้ซ้อนในการบริการจดัการ 
คลงัสนิค้าและการจดัสง่สนิค้า

หากทุกองค์กรสื่อสารด้วยข้อมลูชุดเดียวกัน ใน 
ทกุกระบวนการของซพัพลายเชนและโลจิสตกิส์จะ 
ก่อให้เกิดความราบร่ืน รวดเร็ว ถกูต้อง ลดความ 
ผิดพลาดและลดค่าใช้จ่ายในการกรอกข้อมูล
เดียวกนัซ�า้ไปซ�า้มา จากการเคลือ่นไหวของสนิค้า
จากจุดหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นข้อมลู 
รูปสินค้า ช่ือสินค้า รหัสสินค้า ประเภทสินค้า  
ช่ือผู้ผลิต ประเทศท่ีผลิต หน่วยการบรรจุสินค้า 
จดุประสงค์การใช้งานของสนิค้า คณุลกัษณะของ
สินค้า ค�าอธิบายสินค้าอย่างยาว อย่างย่อ ส่วน
ประกอบ วตัถดุบิของสนิค้า วิธีใช้ ค�าเตือน ข้อควร 
ระวงัในการใช้สนิค้า ข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือซพัพลายเชน 
และโลจิสติกส์ เช่น ความกว้าง x ความยาว 
x ความสูง ปริมาตรของสินค้า ราคาและอ่ืนๆ  
อีกมากมาย ซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีซ่อนอยู ่
(Hidden Cost) อยา่งมหาศาลในวงจรซพัพลายเชน 
หากต้องป้อนข้อมูลซิงค์ใหม่ทุกครัง้ท่ีเกิดการ
เคลื่อนย้ายสนิค้าในแตล่ะจดุ

อ้างถงึการศกึษาถงึอรรถประโยชน์ของ
การเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า
1. ด้านอุปทาน (Supply Side)
 • ลดระยะเวลาในการสง่ของถึงชัน้วางขายได้  
  2-6 สปัดาห์
 • ปรับปรุงการบริหารจัดการค�าสั่งซือ้สินค้า  
  ได้ถงึ 67%
 • ปัญหากระบวนการสั่งซือ้สินค้าลดลงโดย 
  เฉลี่ย 25%-55%



Thailand Newsletter GS1 Global News

GS1 Thailand July – September  20176

2. ด้านอุปสงค์ (Demand Side)
 • ปรับปรุงการบริหารจดัการค�าสัง่ซือ้สนิค้าได้ 
  ถงึ 50%
 • ลดปัญหาคูปองท่ีไม่สามารถสแกน ณ  
  จดุขายได้ 40%
 • ลดการบริหารจดัการข้อมลูได้  30%
 • ปรับปรุงเร่ืองความพร้อมของสินค้าท่ีพร้อม 
  ขายหน้าร้านหรือบนชัน้วางขายสินค้า  
  (On-shelf availability) สามารถลดสินค้า 
  ขาดคราวบนชัน้ขายได้ (Out-of-stock) จาก  
  8% ลดลง เหลือ 3%

ข้อมลูพืน้ฐานท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกนัระหว่าง 
GS1 Global สมาชิกและผู้ ค้าปลีกเร่ิมจาก 7 
คุณลกัษณะ (Attributes) เพ่ือใช้เร่ิมต้นในการ 
ลงทะเบียน และมีข้อมลูเพ่ิมเตมิ อีก 17 คณุลกัษณะ 
(Attributes) ใช้เพ่ือการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่าง 
องค์กร (Exchange data across the network) 
เพ่ือรองรับการค้าในยคุดจิิตอลและมาตรฐานทาง
กฎหมายท่ีทยอยออกมาในแตล่ะประเทศ

3. การค้นหาข้อมูล โดยระบบ 
GS1 SmartSearch (GS1 SmartSearch)
สืบเน่ืองจากการเติบโตในโลกการซือ้ขายผ่าน
ระบบธุรกิจออนไลน์หรือ e-commerce ก็เป็น 
เร่ืองง่ายๆ แค่ปลายนิว้ ใครเคลื่อนไหวเร็ว แชร์
ข้อมลูเร็ว ก็จะเป็นผู้อยู่รอดในยคุท่ีผู้ ซือ้มีอ�านาจ
การตัดสินใจเต็มท่ีในการซือ้หรือบริโภคสินค้า 
ก่อนท่ีสนิค้าจะถงึมือผู้บริโภค การตดัสนิใจแบง่ปัน 
ข้อมูลจะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีผู้ บริหารทุกองค์กร
ต้องพิจารณาเพ่ือความอยูร่อดขององค์กร ถงึเวลา 
แบ่งปันข้อมูลด้วยระบบมาตรฐานกลางหรือ 
อาจจะตกขบวนไปจากใจผู้ บ ริ โภค เพราะ 
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกต้องประกอบการ
ตดัสนิใจสัง่ซือ้หรือบริโภคสนิค้าได้

ในตลาด e-Commerce หลากหลายช่องทาง
ได้ให้การสนบัสนนุการใช้ GTIN เพ่ือเป็นข้อมลู 

ลงทะเบียนเพ่ือการซือ้ขายหรือเพ่ือการสบืค้นสนิค้า
ในระบบซือ้ขายออนไลน์ GS1 SmartSearch เป็น
หนึง่ในกลไกส�าคญัส�าหรับการสบืค้นข้อมลูสนิค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมลูสินค้าท่ีไม่ถกูต้อง 
บนการซือ้ออนไลน์ ท�าให้ผู้ ซื อ้หรือผู้ บริโภค 
มองว่า สินค้านัน้ไม่สมบูรณ์ ก่อนตัดสินใจ 
สัง่ซือ้ ในแงเ่ทคโนโลยีทัง้การซือ้ขายออนไลน์ผา่น  
Web Service, Social Media หรือแอปพลเิคชัน่ 
บนมือถือด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจการซือ้ขาย
อยา่งรวดเร็วท่ีถกูประมวลผลในระดบันาทีตอ่นาที  
ทัง้เจ้าของผลติภณัฑ์ ผู้ขาย หรือผู้ ค้าปลกีต้องการ
ทราบอปุทาน ความคาดหวงัของผู้ ซือ้หรือผู้บริโภค
ท่ีมีข้อมลูเคลื่อนไหวในตลาด e-Commerce

GS1 SmartSearch ตอบสนองความต้องการ
เหล่านัน้โดย 
 • ตอบโจทย์ในเร่ืองความถูกต้องของข้อมูล 
  ท่ีบ่ ง ชี ไ้ปยัง ระดับ ข้อมูลสิน ค้ารายตัว  
  ( Accu r a te  Iden t i f i ca t i on - S mar t  
  Search Unique Identification Initiative)
 • คุณภาพของข้อมูลท่ีให้บริการ รวมถึง 
  การให้บริการและการเข้าถึงฐานข้อมูล  
  (Drive DQ at Source Provide or enable  
  master data service, Develop DQ  
  measures and monitoring service)
 • ความน่าเช่ือถือของฐานข้อมูลสินค้าท่ีใช้ 
  มาตรฐานกลางในการกรอกข้อมลูของสนิค้า  
  (Trusted Product Information Standard  
  based catalogue)
 • ระบุข้อมูลสินค้าโดยง่าย ด้วยการใช้รูป 
  ของผลิตภัณฑ์ในการสื่อสารและเช่ือมโยง 
  ไปยงัข้อมลูสนิค้า (Simple Product Listing  
  Product Image and Data Mapping)
 • ตอบสนองสนิค้าคงคลงัแบบ Realtime โดย 
  การใช้เทคโนโลยีของ EPC (Electronic  
  Product Code) ในการบ่งชี ว้ัตถุหรือ 
  สิน ค้า โดยใ ช้ระบบRFID (Rea l t ime  
  Inventory EPC/Enable RFID)

4. โครงสร้างของ GS1 Cloud ที่ก�าลังจะเกดิขึน้
(The up-coming GS1 Cloud infrastructure)
GS1 มีแผนการด�าเนินการ GS1 Cloud ตัง้แต ่
มกราคม 2560 ให้น�าข้อมลูสนิค้าใน GDSN ขึน้ใน
ระบบ GS1 Cloud วตัถปุระสงค์หลกั คือ การเป็น
ฐานข้อมลูสนิค้ามาตรฐานท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ด้วย
ข้อตกลงร่วมกนัจากคณะกรรมการท่ีจะใช้ข้อมลู
จากโครงสร้างฐานข้อมลูเดียวกนั (One Single 
Platform) ข้อมลูจะต้องมาจากเจ้าของสินค้าผู้ มี
อ�านาจลงทะเบียนผลติภณัฑ์และก�าหนดขอบเขต
การเข้าถงึข้อมลู ตามกฎเกณฑ์ท่ีตกลงและก�าหนด
ร่วมกนัระหวา่งเจ้าของและผู้ใช้ข้อมลู โดยเร่ิมจาก 
7 คณุลกัษณะ (Attributes) ทกุประเทศสมาชิก 
(MO-Member Organization) จะต้องจดัเตรียม
ข้อมลูเพ่ือเตรียมป้อนเข้าระบบ ดงันี ้

ผู้ ใช้งานหลักมีจ�านวน 42,000 บริษัท ซึ่งตาม
เง่ือนไขของ GS1 Cloud จะต้อง GTIN ของสนิค้า
ไมน้่อยกวา่ 50 ล้าน GTIN ด้วย 7 คณุลกัษณะ  
(Attributes) ให้ทนัภายในเดือนมกราคม 2561 
ทัง้นี ้GSDN และ GS1 Cloud ยงัเช่ือมโยงข้อมลู
ระหวา่งกนั จนกวา่จะมีความคืบหน้าถงึการด�าเนิน
การขัน้ตอ่ไปจากคณะกรรมการ GS1 Cloud GS1 
ยินดีน�าเสนอการให้บริการท่ีเรียกว่า GS1 Trust 
Mark เป็นเหมือนใบรับรองมาตรฐานของข้อมลู
สินค้าท่ีสามารถจะเห็นได้ผ่านระบบการซือ้ขาย
แบบดิจิทัล (โดยจะปรากฏในระบบมือถือและ
เวบ็ไซต์)
 
จากข้อมลูทัง้หมดนี ้จะเหน็ได้ถงึความเปลีย่นแปลง 
ในกระแสการค้าโลกท่ีอยากให้ท่านสมาชิกได้
อพัเดทในสว่นของการบริการเพ่ิมเตมิตา่งๆ ท่ีทาง 
GS1 Global ได้น�าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ 
Master Data Service หรือ GS1 Trust Mark 
ซึ่งทาง GS1 Thailand จะได้น�ามาพิจารณา
เพ่ือการให้บริการแก่สมาชิกในประเทศไทย  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางการค้าและเพ่ิม 
ยอดขายให้แก่สมาชิก หากพร้อมเปิดให้บริการ 
ดงักลา่วในประเทศไทย ทางสถาบนัฯ จะด�าเนินการ 
แจ้งไปยงัทา่นสมาชิกตอ่ไป  
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Article by / บทความโดย: GS1 UK  
Translated by /แปลโดย: Nuanpan Limcharoen / นวลพรรณ ลิ้มเจริญ

Mitchells & Butlers implements
Global Data Synchronisation (GDS) to increase speed to market and improve 

supply chain efficiency [Part 2/2]

Mitchells & Butlers ได้น�ำระบบ GDS มำใช้ในกำรเพิม่ควำมรวดเรว็
และเพิม่ประสิทธภิาพในซพัพลายเชน [Part 2/2]

ในฉบบัท่ีแล้ว เรำได้กล่ำวถงึท่ีมำท่ีไปของโครงกำร ลกัษณะธรุกจิทีน่�ำมำใช้ และขัน้ตอนกำรเริม่น�ำระบบ GDS  
เข้ำมำประยกุต์ใช้ในธรุกจิจรงิๆ ฉบับน้ี เรำจะได้ทรำบว่ำ แล้วธรุกจิจะได้อะไรคุม้ค่ำหรือไม่ มำตดิตำมกนัต่อเลยค่ะ

ประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการด�าเนินโครงการ
ด้วยความชว่ยเหลือจากทีมผู้ เช่ียวชาญของ GS1 UK  ทีมงาน GDS ของ 
Mitchells and Butlers ได้จดัท�าเอกสารการเร่ิมโครงการซึง่ประกอบไปด้วย
วตัถปุระสงค์ ผลของโครงการ บคุคลท่ีเก่ียวข้อง วิธีการ ล�าดบัเหตกุารณ์
ส�าคญั และวิธีการด�าเนินงานท่ีจะท�าให้โครงการส�าเร็จลลุว่งในสว่นของธรุกิจ 
ทัง้นี ้บริษัทได้ด�าเนินการลลุว่งในหลายขัน้ตอนแล้วประกอบด้วย การด�าเนิน
โครงการน�าร่องของระบบ GDS ซึง่ก่อให้เกิดหลกัการในเร่ืองความต้องการ
ข้อมลูสนิค้าขัน้พืน้ฐานจากผู้ผลติเคร่ืองด่ืมตา่งๆ

ในปัจจบุนั Mitchells and Butlers สามารถระบสุินค้าประเภทเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีทัง้หมดกว่า 900 ประเภทโดยใช้หมายเลขประจ�าตวัสินค้าสากล หรือ 
GTIN และสามารถก�าจัดระบบการจับคู่รหัสสินค้าระหว่างบริษัทกับ 
ผู้ผลติท่ีเคยใช้ในการสัง่ของและการจดัเก็บสนิค้าแบบอตัโนมตัซิึง่ถือวา่เป็น 
ต้นทนุท่ีสิน้เปลือง

มากกวา่นัน้ บริษัทยงัสามารถพฒันาคณุภาพของข้อมลูสนิค้าเม่ือใช้ระบบ 
GDS โดยการจดัตัง้ทีมรับผิดชอบข้อมลูสนิค้าของบริษัท และได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายจดัซือ้ดแูลเร่ืองคณุภาพข้อมลูของสินค้า เม่ือเปรียบเทียบกับการ
ใช้งานระบบเก่าซึ่งข้อมลูของสินค้าท่ีได้รับจากผู้ผลิตมีความผิดพลาดถึง 
37.5% การใช้ระบบ GDS นัน้ท�าให้ Mitchells and Butlers สามารถระบไุด้
วา่ข้อมลูตรงไหนท่ีผิดพลาดและสามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู
ได้ก่อนท่ีข้อมลูจะถกูบนัทกึลงในฐานข้อมลู ท�าให้ข้อมลูนัน้มีความถกูต้อง
แมน่ย�าอยูต่ลอดเวลา

ผู้ผลิตจะได้ประโยชน์จากการใช้ระบบ GDS โดยการลงข้อมลูใน GDS 
เพียงแห่งเดียวก็สามารถใช้ข้อมลูนีส้่งไปยงัลกูค้าท่ีให้บริการด้านอาหาร
ได้หลายราย

บทสรุป
Mitchells and Butlers ขณะนีไ้ด้ท�าการเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบ GDS  
ในการสง่ข้อมลูกบัผู้ผลิตเฉพาะธุรกิจประเภทเคร่ืองด่ืมเท่านัน้ โดยบริษัท
วางแผนวา่จะพฒันาการใช้ระบบ GDS กบัธรุกิจอาหารเป็นล�าดบัถดัไป

“GS1 UK ท�าได้เย่ียมยอดในเร่ืองของการช่วยวางแผนพัฒนาระบบ  
GDS และจดัการผลกัดนัให้ผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมหนัมาใช้งานซึ่งถือว่าประสบ
ความส�าเร็จเป็นอย่างมาก เราก�าลงัสานต่องานของเราร่วมกับทีม GS1 
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ใช้ระบบ GDS อย่างเต็มรูปแบบแล้ว” กล่าวโดย  
Concepta Lowry ด�ารงต�าแหนง่ GDS Project Manager ของ Mitchells 
and Butlers.  

Significant business benefits
Mitchells and Butlers currently identifies all of its 900 drink product lines 
using GS1 GTINs (Global Trade Item Numbers) and has eliminated the 
use of costly data translation tables which were previously needed to 
run its automated ordering and stock control system. Product codes 
and names from its suppliers had to be translated and mapped with the 
Company’s coding system.

Today, the implementation project has achieved 100% GDS compliance 
from its drinks’ suppliers enabling the accurate exchange of product 
data based on Global Trade Item Numbers (GTINs) using GDSN.

The Company has also significantly improved its product data 
quality since starting its transition to GDS. It has set up a data 
team responsible for all of the company’s product data and has 
given the responsibility of data quality to the buyers who hold the 
relationship with their customers. Using previous systems, the 
Company identified 37.5% of all the dimensional data received 
from its suppliers contained errors. With the implementation of 
GDS, Mitchells and Butlers are able to identify any errors and 
verify the data before it enters their database ensuring the 
receipt of accurate product data at all times.

Suppliers will also benefit from the adoption of GDS as their 
product data will only need to be entered into a single data 
pool once allowing them to exchange their data with other food 
service customers.

Conclusion
Mitchells and Butlers currently only accept new product lines 
and changes which are GDS compliant from its drinks suppliers 
through the data pool. The Company is also planning to run a 
GDS pilot with its food suppliers to start the next phase of its 
implementation project.

“GS1 UK did an excellent job with helping us develop a  
GDS implementation plan and manage the supplier roll  
out programme within our drinks category which was very  
successful. We are continuing our work with the GS1 team to  
ensure we achieve our objective of fully implementing GDS,” 
says Concepta Lowry, GDS Project Manager at Mitchells and 
Butlers.  
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เม่ือวันศุกร์ท่ี 18 สิงหาคม 2560 สถาบนัรหัส
สากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัด
งาน “ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2560 สถาบนั
รหสัสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” 
ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการ 
ประชุมไบเทค ภายใต้หัวข้อ “Smart Brand, 
Smart Business 4.0” ได้รับความสนใจจาก 
สมาชิกสถาบันฯ เข้าร่วมงานกว่า 600 ราย 
โดยช่วงแรกเป็นการรายงานผลการด�าเนินงาน 
ประจ� า ปี  2560 และแผนการด�า เ นินงาน 
ประจ�าปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเจน 
น�ำชัยศิริ ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานกลา่วเปิดงาน

นอกจากนี ้ ทางสถาบันฯ ยังได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุหลายท่านจากภาครัฐและ
เอกชนมาบรรยายหัวข้อต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การพัฒนาธุรกิจและพัฒนาแบรนด์ในยุค 4.0  
ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี การเ งิน การ 
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า แนวทางรับมือการ
ปลอมแปลงสินค้า และการสร้างแบรนด์ไทยให้ 
ก้าวไกลสูส่ากล ซึง่ทางสถาบนัฯ ต้องขอขอบพระคณุ
วิทยากรทุกท่านท่ีให้เกียรติ เผยแพร่ความรู้ 
และประสบการณ์แก่สมาชิกสถาบันฯ มา ณ 
โอกาสนี ้

สถาบันรหัสสากล
จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 
เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
พร้อมปั้นแบรนด์ไทยให้ไกลทั่วโลก

บทความโดย : ฝ่ายวิชาการ

“The Supply Chain in Cognitive Era”
โดย คุณกติตพิงษ์ อัศวพชิยนต์
รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ธุรกจิซอฟต์แวร์ 
บริษัท ไอบเีอม็ ประเทศไทย จ�ำกัด
ทุกวันนีมี้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในธุรกิจ
จ�านวนมาก ธุรกิจใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้อย่าง Uber, 
Airbnb หรือ Alibaba เป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนของ
กระแสโลกดิจิทลัท่ีก�าลงัแทรกซึมเข้ามาในทุกๆ 
ภาคสว่น และ “เทคโนโลยี” ถือเป็นปัจจยัส�าคญั
ท่ีจะน�ามาซึง่ความคล่องตวัในการแข่งขนั ไม่ใช่
เพียงการแขง่ขนัระหวา่งบริษัท แตเ่ป็นการแขง่ขนั
ตลอดทัง้ซพัพลายเชน โดยมีตวัแปรส�าคญัได้แก่ 
1. ข้อมลู 2. API (Application Programming 
Interface) และ 3. Cognitive (ค็อกนิทิฟ) 
ค็อกนิทิฟ  เป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเข้าใจ  
ให้เหตผุล สามารถเรียนรู้ และมีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบ
ได้ ไอบีเอม็ออกคอ็กนิทิฟมาครัง้แรกเม่ือ 6 ปีท่ีแล้ว 
เป็นเทคโนโลยีท่ีช่ือวา่ “IBM Watson” ซึง่ปัจจบุนั
มีสว่นช่วยในซพัพลายเชน เทคโนโลยีการแพทย์ 
การขนส่ง หรือแม้กระทัง่การน�าสร้างของเล่นท่ี
สามารถโต้ตอบและท�าความเข้าใจกบัเดก็ได้

กำรน�ำคอ็กนิทฟิมำใช้กับซัพพลำยเชน ได้แก่ 
การบริหารจัดการต้นทุน บริหารจัดการความ
ต้องการของลกูค้า และการวิเคราะห์หรือท�านาย

จากขา่วพยากรณ์อากาศ หรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
เชน่ วิเคราะห์การท�างานของเคร่ืองจกัรในโรงงาน
เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้และลด 
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็น ซึ่งไอบีเอ็มวัตสันจะให้ 
ค�าแนะน�าแตไ่มไ่ด้ตดัสนิใจให้ โดยระบบเหลา่นีจ้ะ
มีการเรียนรู้ขึน้เร่ือยๆ จงึเรียกวา่คอ็กนิทิฟ ชว่ยให้
เราสามารถบริหารจดัการได้เร็ว ลดผลกระทบท่ีเกิด
ขึน้จากสถานการณ์ท่ีไมค่าดคดิ มีการตดัสนิใจท่ีดี
ขึน้ และมีซพัพลายเชนท่ีแขง็แกร่งมากย่ิงขึน้นัน่เอง

ในเร่ืองอ่ืนๆ ก็สำมำรถน�ำค็อกนิทิฟไป
ใช้ได้ ในเชิงของกำรตลำดเพ่ือวิเคราะห์กลุ่ม
ลกูค้า การเก็บข้อมลูพฤติกรรมของลกูค้าเพ่ือไป
จดัท�าโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสมรายบคุคล ด้านกำร
ศกึษำในการออกแบบการเรียนรู้ให้นกัเรียน ด้าน 
กำรเงินในการป้องกันความผิดพลาดหรือ
การโกงท่ีอาจเกิดขึน้ หรือกำรบริหำรจัดกำร
บุคลำกร ในการค้นหาบุคคล ท่ี เหมาะสม
กับต�าแหน่ง และในด้าน Healthcare  หรือ  
Security สามารถรายงานสถานการณ์ สถานะ
ความปลอดภยัของท่ีตา่งๆ รวมทัง้น�าไปใช้กบั IoT 
(Internet of Things) ได้อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้เสมอ เราจงึต้องหนักลบั
มามองว่าจะเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร และ
มีแนวทางการจัดการองค์กรอย่างไรเพ่ือรับมือ
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจบุนั ดงันัน้ การเอาข้อมลูมาใช้ในเชิงคอ็กนิทิฟ 
จงึเป็นเร่ืองส�าคญั และเราสามารถร่วมมือกนัท�าสิง่ 
เหลา่นีใ้ห้เกิดขึน้ได้

“การบริหารจัดการทางการเงินในยุค 4.0”
โดย คุณทวี พนูลำภมงคล 
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส Transaction Banking  
Solut ions ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด 
(มหำชน)
การบริหารจัดการทางการเงินในยุค 4.0 หรือ 
Digital Transaction Banking คือการจ่ายเงิน
และการเก็บเงินผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งท�าให้ชีวิต
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เรา faster, better, และ cheaper หรือ เร็วขึน้  
ดีขึน้ ถกูลง และภายใต้การขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ 
National e-Payment ของรัฐบาล นวตักรรมใหม่ๆ  
จาก SCB ท่ีมารองรับ National e-Payment ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการ ได้แก่

PromptPay (พร้อมเพย์) ปัจจบุนัพร้อมเพย์พฒันา
บริการเพ่ิมเติมท่ีท�าให้ผู้ประกอบการสะดวกขึน้ 
ด้วย Bill Payment PromptPay ชว่ยให้ทราบแหลง่
ท่ีมาของเงินโอน เงินเข้าและสามารถตรวจสอบ
รายงานได้ในท่ีเดียว และยงัมีบริการ Request to 
Pay โดยคูค้่าสามารถอา่นข้อมลูผา่นคอมพิวเตอร์
หรือ mobile application ของธนาคารใดก็ได้ จะ
ช่วยให้ทราบว่าใครเป็นผู้ โอนเงินให้เรา บริการ 
ดงักลา่วจะเร่ิมให้บริการในชว่งปลายปี 2560 และ 
SCB ได้มีโปรโมชัน่ส�าหรับการผกูบญัชีพร้อมเพย์
นิตบิคุคล ได้แก่ gift voucher มลูคา่ 1,000 บาท/
บริษัท และฟรีคา่ธรรมเนียมขาจ่ายผ่านช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดตัง้แตว่นันีจ้นถงึสิน้ปี 2561

PromptPay QR ภายในสิน้เดือนสงิหาคม 2560 
ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะออก QR code ให้กบั
ธนาคารพาณิชย์ทัว่ประเทศไทย เพ่ือเป็นอีกหนึง่
ช่องทางการช�าระเงิน โดยผู้จ่ายเงินจะใช้โมบาย
แอปพลิเคชั่นของธนาคารใดก็ได้ท�าการสแกน  
QR code ของเราซึ่งจะเช่ือมโยงไปสู่เลขบญัชี 
และจ่ายเงินได้ทันที ช่วยลดต้นทุนจากการถือ
เงินสดในเร่ืองการนับเงินและความเสี่ยงท่ีอาจ 
เกิดขึน้จากการถือเงินสดได้

SME TurnPro  เป็นซอฟต์แวร์ท่ีจะมาช่วย 
ในการรับเงินผา่นดจิิทลั โดยข้อมลูรายการสนิค้า  
ยอดรวม ภาษีมลูคา่เพ่ิมจะถกูค�านวณและเช่ือม
โยงสู่เคร่ืองรูดบตัร (EDC - Electronic Data  
Capture) ลดข้อผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูล 
นอกจากนี ้ เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบ
ยอดขายได้แบบเรียลไทม์ สามารถวางแผนธรุกิจ
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และระบบยงัเช่ือมข้อมลู
กับระบบของธนาคารท�าให้ผู้ ใช้กระทบยอด
เงินสดและบตัรเครดิตกับบญัชีธนาคาร (Bank  
Reconcile) ได้งา่ยขึน้

Payday เป็น mobile application ท่ีจะช่วย
จัดการเงินเดือน สามารถท�าบญัชีและจ่ายเงิน
เดือนได้อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว แมน่ย�า และยงัชว่ย 
ในการบริหารงานบคุคล ได้แก่ การอนมุตัิวนัลา 
การเตรียม เอกสารภาษี ประกนัสงัคม กองทนุ
ส�ารองเลีย้งชีพ พนกังานยงัได้รับการแจ้งเตือนเม่ือ

มีการจา่ยเงินเดือน รวมทัง้สามารถเข้าถงึสทิธิพิเศษ
และประกาศส�าคญัของบริษัทได้ตลอดเวลาอีกด้วย

ปัจจุบันสิ่งท่ีส�าคัญในการจ่ายเงินผ่านดิจิทัล 
ไม่ใช่เร่ืองของความเร็ว ราคา แต่เป็นเร่ืองของ
ความปลอดภยั ดงันัน้จงึมีนวตักรรมเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบข้อมลู “Pre-registered Payment” ท่ี
สามารถลงทะเบียนผู้ รับเงินไว้ลว่งหน้า และหาก
เกิดการแฮ็คเข้าระบบเพ่ือเปลี่ยนช่ือผู้ รับเงินท่ีลง
ทะเบียนไว้เป็นบคุคลอ่ืน ระบบจะมีการแจ้งเตือน
ให้ตรวจสอบบัญชี ช่วยป้องกันการโอนเงินผิด
บญัชีได้ แม้ว่าปัจจบุนัธนาคารแห่งประเทศไทย
ยังไม่มีการบังคับใช้ระบบนีแ้ต่ก็มีการบังคับใช้
แล้วในหลายประเทศ

สดุท้ายนี ้อยากให้ทกุทา่นเร่ิมเปิดใจกบัการบริหาร
จดัการทางการเงินรูปแบบใหมใ่นยคุ 4.0 ท่ีจะเพ่ิม
ประสทิธิภาพและศกัยภาพในการท�าธรุกิจของเรา 
ซึง่ไมเ่พียง faster, better, cheaper แตส่�าคญักวา่
นัน้คือต้อง secure ด้วย

“ปั้นแบรนด์ร้อยให้ ได้ล้านด้วย
เครื่องหมายการค้า”
โดย คุณประภำ บุรณศริิ นักวชิำกำรพำณิชย์
ช�ำนำญกำรพเิศษ ส�ำนักบริหำรจดักำรทรัพย์สนิ
ทำงปัญญำ กรมทรัพย์สนิทำงปัญญำ กระทรวง
พำณิชย์
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ เคร่ืองหมายการค้า (ใช้เพ่ือแยกแยะหรือ

แสดงถงึสนิค้า) เคร่ืองหมายบริการ (ธรุกิจการค้า) 
เคร่ืองหมายรับรอง (เจ้าขององค์กรท่ีเป็นเจ้าของ
เคร่ืองหมายจะเป็นผู้ รับรองคนอ่ืน เช่น รับรอง
สนิค้า รับรองบริการ) และเคร่ืองหมายร่วม (เครือ
บริษัทตา่งๆ) เคร่ืองหมายการค้ามาจาก ภาพถ่าย 
ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ข้อความ ตัวหนังสือ 
ตวัเลข สี รูปร่าง ลายมือช่ือหรือลายเซ็น หรือ
หลายๆ อย่างร่วมกัน ต้องมีลกัษณะบ่งเฉพาะ 
ไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไมเ่หมือน
หรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าของบคุคลอ่ืนท่ี
ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ซึง่ผู้ประกอบการสามารถ
ตรวจสอบเคร่ืองหมายทางการค้าท่ีมีอยู่แล้วได้ท่ี
กรมทรัพย์สนิทางปัญญา www.ipthailand.go.th 
 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่ได้รับกำรจดทะเบียน
แล้วมีอำยุคุ้มครอง 10 ปี จากนัน้เจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าต้องด�าเนินการต่อทะเบียน
ภายใน 90 วนัก่อนวนัหมดอาย ุซึง่กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญาจะมีจดหมายแจ้งเจ้าของสินค้าก่อน 
หรือสามารถตอ่อายภุายใน 180 วนันบัแตว่นัหมด
อายแุตต้่องเสียคา่ธรรมเนียมเพ่ิมร้อยละ 20 หาก
พ้นก�าหนดดงักลา่วถือวา่เคร่ืองหมายการค้านัน้ได้
ถกูเพิกถอนการจดทะเบียน

เคร่ืองหมำยกำรค้ำจะป้ันแบรนด์ร้อยให้ได้
ล้ำนได้อย่ำงไร? แบรนด์หรือเคร่ืองหมายการค้า
ล้วนมีคาแรคเตอร์ท่ีบ่งบอกคุณค่าของสินค้า  
ดงันัน้จึงต้องสร้างคณุค่าหรือมลูค่าเพ่ิมด้วยการ
ท�าให้เป็นท่ีรับรู้ว่าแบรนด์ของเรามีประโยชน์
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อย่างไร มีคุณค่าทางใดต่อผู้ บริโภค ด้วยการ
ค้นหาจดุเดน่ เพ่ือให้เกิดความชอบและจดจ�า น�า
ไปสู่ยอดการซือ้ ซึ่งแบรนด์ท่ีดีจะประกอบด้วย
ช่ือตราสนิค้า (brand name) สญัลกัษณ์ (logo) 
ค�าขวญั (slogan) บรรจภุณัฑ์ (packaging) โดย
มีหลกัการท่ีวา่ ต้องแตกตา่ง ดีกวา่ โดนใจ ชดัเจน 
และได้ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมีความ
แตกต่าง สร้างสรรค์ และเป็นท่ีน่าจดจ�าให้แก่ผู้
ประกอบการ

“ท�าอย่างไร… เมือ่ถกูลักลอบใช้เลขบาร์โค้ด
หรือปลอมแปลงสินค้า”
โดย คุณเมธี อธิจติสกุล ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส
ฝ่ำยขำยในประเทศ บริษัท คงิส์แพค็ อนิดสัเตรียล 
จ�ำกัด และรองกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท คงิส์ 
ดแีพค ดสิทริบวิช่ัน จ�ำกัด
คุณเมธี อธิจิตสกุลได้เล่าประสบการณ์การถูก
ปลอมแปลงสินค้าซึง่เกิดขึน้ในประเทศเมียนมาร์ 
เป็นสินค้าประเภทบรรจภุณัฑ์ถงุพลาสติก โดยท่ี 
คู่แข่งได้ไปจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าก่อน
แล้วท�าสินค้าลอกเลียนขึน้มาวางขายเพ่ือมา 
ตีตลาดผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกของบริษัท ซึ่งมี 
ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งเน่ืองจากตอบรับกับ
แนวทางการใช้ชีวิตของคนเมียนมาร์ท่ี ณ ขณะ
นัน้ยงัไมนิ่ยมการใช้ถงุร้อนบรรจอุาหาร

จากเหตกุารณ์ถกูลอกเลยีนสนิค้าสง่ผลให้ยอดขาย
ตกลงไปกวา่ 30% เพราะผู้บริโภคไมส่ามารถแยก
ได้ว่าสินค้าใดเป็นของจริงหรือของปลอม โดย
มีอุปสรรคการอ้างสิทธ์ิเคร่ืองหมายการค้าใน
เมียนมาร์คือผู้มาจดลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการค้า
สามารถใช้ช่ือเดียวกบัคนท่ีจดทะเบียนก่อนหน้าได้ 
แตห่ากอ้างอิงตามกฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา
ท่ีใช้กนัเป็นสากล ผู้ ท่ีจดลขิสทิธ์ิก่อนไมอ่าจแสดง
ได้ว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ หากแต่เป็นผู้ ท่ีพิสจูน์
ได้ว่าเป็นเจ้าของสินค้า เป็นผู้ ผลิตสินค้า หรือ
เป็นผู้ ท่ีน�าสินค้านัน้ออกสู่ตลาดท่ีแท้จริง (real 
commercial) นอกจากนี ้ การท่ีสามารถพิสจูน์
ได้ว่าเป็นเจ้าของเลขหมายประจ�าตวัสินค้า หรือ
เจ้าของข้อมูลท่ีสแกนได้จากแท่งบาร์โค้ดบน
สินค้านัน้ เป็นสิ่งท่ีช่วยยืนยันการเป็นเจ้าของ
สนิค้าท่ีแท้จริงได้

แนวทำงกำรท�ำตลำดหลังจำกโดนปลอม
แปลงสนิค้ำ บริษัทใช้ Local Brand Ambassador 
เป็นดาราสาวท่ีโด่งดงัในประเทศเมียนมาร์เพ่ือ
โปรโมทสินค้ารวมถึงเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (CSR - Corporate Social Responsibility) 

ท�าให้เกิดความแตกตา่ง ผู้บริโภคสามารถรับรู้และ
แยกแยะสนิค้าจริงกบัสนิค้าปลอมได้

ข้อคดิส�ำหรับกำรท�ำธุรกจิในต่ำงประเทศและ
กำรป้องกันกำรปลอมแปลงสนิค้ำ ปกตเิรามกั
มองโอกาสในการสร้างธุรกิจและหาแนวทางไป
สูค่วามส�าเร็จ แตส่ิ่งท่ีเรามองข้ามคือบรรยากาศ
ของการแขง่ขนัและวฒันธรรมในประเทศนัน้ๆ จน
อาจละเลยแนวทางป้องกนัหรือคุ้มครองแบรนด์
และผลิตภณัฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ 
การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า (trademark) 
หรือตราสินค้า (brand name) รวมทัง้การ 
จดทะเบียนเลขหมายประจ�าตวัสนิค้าหรือบาร์โค้ด 
นัน่เอง ซึง่สถาบนัรหสัสากลมีบริการออกหนงัสือ
รับรองการเป็นเจ้าของเลขหมาย หรือท่ีเรียกว่า 
หนงัสอืรับรองสมาชิกสถาบนัสากล ให้กบัสมาชิก
ทกุทา่น

“รับมือกลโกงสินค้าปลอม”
โดย คุณนำคำญ์ ทวิชำวัฒน์ กรรมกำร 
ผู้จดักำร บริษัท โควกิ เคทท์ อนิเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
รองเลขำธิกำรงำนกำรค้ำชำยแดน และประธำน
กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร  
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
“Dragon Code” เกิดจากความร่วมมือในการผลกัดนั 
ผลิตภณัฑ์ของสมาชิกสภาอตุสาหกรรมฯ เข้าสู่
ตลาดออนไลน์ต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาด
จีนซึ่งมีมลูค่าการเติบโตแบบก้าวกระโดด และ
จากสถิตกิารปลอมแปลงสนิค้าในผลติภณัฑ์เสริม
อาหารซึง่สง่ผลตอ่อนัตรายถงึชีวิต จงึต้องการท่ีจะ
มีสญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีแสดงให้เหน็วา่เป็น
สนิค้าท่ีมีคณุภาพและไมส่ามารถปลอมแปลงได้

Dragon Code เป็น security code ท่ีสร้างขึน้ด้วย
เทคโนโลยีการพิมพ์ขัน้สงู จงึมีต้นทนุต�่า ปัจจบุนั
โรงพิมพ์ท่ีสามารถพิมพ์ Dragon Code ได้ต้อง
เป็นโรงพิมพ์ท่ีเป็นสมาชิกสมาคมการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ หรือสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยเท่านัน้ เพ่ือเป็นการรับรองและช่วย
ตรวจสอบย้อนกลบัได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ 
ทัง้นี ้ผู้บริโภคสามารถใช้แอปพลเิคชัน่ “FTI-HBS 
Verification” สแกนบน QR code ในการยืนยนั
สินค้า หากแอปพลิเคชั่นตรวจสอบพบว่าเป็น
สินค้าปลอม ระบบจะแจ้งเตือนไปยงัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าของผลิตภณัฑ์ ส�านกังาน 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และส�านกังาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

ปัจจุบนัมีประเทศจีนและไต้หวนัให้ความสนใจ 
Dragon Code ซึ่งในประเทศไทยมีการเปิดตวั
ไปเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 ในงาน Beyond 
Beauty ASEAN-Bangkok 2017 ณ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี โดยจะจ�าหน่ายให้กับผู้ผลิตหรือ
เจ้าของสนิค้าในราคา 2 บาท/ชิน้ คดิตามจ�านวน
ท่ีจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ หรือการเหมาจา่ยขึน้อยูก่บั
ความสะดวกของผู้ประกอบการ ทัง้นี ้ผู้ประกอบการ
ผลติภณัฑ์อ่ืนๆ ยงัสามารถน�าเทคโนโลยี Dragon 
Code ไปใช้ได้ โดยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ท่ี สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

ช่วงเสวนา “สร้างแบรนด์ ไทยให้ปัง … 
ดังทั่วโลก”
ร่วมเสวนำโดย คุณเมธำ สิมะวรำ ผู้จัดกำร
โรงงำนบริษัท ห้ำตะขำบ (ซมิเทยีนฮ้อ) จ�ำกัด
คุณรวิศ หำญอุตสำหะ กรรมกำรผู้จัดกำร  
บริษัท ศรีจนัทร์สหโอสถ จ�ำกัด
คุณอุบลรัตน์ อิทธิเสริมบุญ ผู้อ�ำนวยกำร 
ฝ่ำยขำยและกำรตลำด บริษัท สวนผึง้หวำน 
จ�ำกัด (บ้ำนมะขำม), 
และ คุณทดัณัฐ ฉันทธรรม์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร บริษัท สไมล์ บลู มำร์เกต็ติง้ จ�ำกัด
ด�ำเนินรำยกำรโดย คุณจ�ำรัส สว่ำงสมุทร 
ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

ความเป็นมาและสถานะปัจจบุนัของแตล่ะแบรนด์ 
• คุณเมธำ (แบรนด์ “ยำอมแก้ไอตรำตะขำบ  
5 ตวั”) บริษัทมีความเป็นมาเกือบร้อยปี ปัจจบุนั
เป็นรุ่นท่ี 3 โดยในโรงงานผลิตยาอมแก้ไอ
ตราตะขาบ 5 ตัวเพียงอย่างเดียวและส่งออก 
ตา่งประเทศ 

• คุณอุบลรัตน์ (แบรนด์ “บ้ำนมะขำม”) บ้าน
มะขามเพ่ิงเร่ิมต้นเพียง 20 ปี ท�าผลิตภัณฑ์ 
เก่ียวกบัมะขามหวานแปรรูปจากเพชรบรูณ์ และ
ขายใน Modern Trade ทัว่ไป 

• คุณรวศิ (แบรนด์ “ศรีจันทร์”) ศรีจนัทร์เร่ิม
แรกจากร้านขายยาซึ่งคุณปู่ เป็นผู้ ก่อตัง้ มีอายุ
ยาวนานกวา่ 70 ปีแล้ว โดยผลติภณัฑ์ดัง้เดมิคือ
ผงหอมศรีจันทร์ จนได้มีการรีแบรนด์และออก
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  จ�านวนมาก ปัจจบุนัปรับเปลี่ยน
คอนเซ็ปต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอางอย่าง
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เต็มรูปแบบและปรับกลุ่มเป้าหมายให้เป็นกลุ่ม
วยัรุ่นมากขึน้

• คุณทดัณัฐ (แบรนด์ “แมลงอบกรอบไฮโซ”) 
คณุทดัณฐัซึง่เป็นผู้ก่อตัง้แบรนด์กลา่ววา่ การก่อตัง้ 
บริษัทและแบรนด์เกิดจากความต้องการริเร่ิม
ธรุกิจท่ีแตกตา่งอยา่งสร้างสรรค์ เม่ือพบวา่แมลง
ทอดกรอบนัน้หารับประทานยาก จึงเกิดไอเดีย
ในการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีน�าแมลงมาใส่ซองและ
ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปโดยเพ่ิมรสชาติอ่ืนๆ 
เข้าไปเพ่ือสร้างความแตกตา่ง

การส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปต่างประเทศ 
ปัญหาและอุปสรรค
• คุณเมธำ (แบรนด์ “ยำอมแก้ไอตรำตะขำบ 
5 ตัว”) เร่ิมจากดูท่ีก�าลังการผลิตแล้วจึงมาท่ี
การตลาด มีการศึกษาตลาดจากชาวต่างชาติ
ท่ีอยู่ในประเทศไทยก่อน เช่น ตลาดชาวจีนใน
ประเทศไทยท่ีเอเชียทีค สวนเสือศรีราชา พทัยา 
ภเูก็ต ฯลฯ สร้างชอ่งทางการขายโดยจดทะเบียน
ให้ผลติภณัฑ์เป็นยาสามญัประจ�าบ้านท�าให้ขาย
ได้ทุกท่ีไม่ใช่เพียงร้านขายยาเท่านัน้ นอกจาก
นี ้ Brand Trademark เป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะช่วย
คุ้มครองการลอกเลียนสินค้า จึงได้จดทะเบียน
การค้าไว้แล้วกวา่ 40 ประเทศ และมีการคดักรอง
ตวัแทนจดัจ�าหนา่ยในแตล่ะประเทศ จนปัจจบุนัมี
ตวัแทนจดัจ�าหนา่ยอยูใ่น 14 ประเทศแล้ว

• คุณอุบลรัตน์ (แบรนด์ “บ้ำนมะขำม”) เร่ิมต้น
จากการขายในประเทศเป็นหลกัตามร้านของฝาก
และเข้าสู ่Modern Trade จากนัน้เม่ือไปออกบธู
แสดงสินค้าในต่างประเทศก็เร่ิมเป็นท่ีรู้จักมาก
ขึน้โดยเฉพาะในประเทศจีน ปัจจบุนัมีการพฒันา
ต่อยอดผลิตภณัฑ์ด้วยนวตักรรมและองค์ความ
รู้จากมหาวิทยาลยัและหน่วยงานวิจยัตา่งๆ เพ่ือ
ชว่ยยืดอาย ุ shelf life ให้กบัผลติภณัฑ์ เป็นการ
สร้างโอกาสทางการตลาด และมีการขยายไลน์
สนิค้าให้หลากหลายมากขึน้

• คุณรวศิ (แบรนด์ “ศรีจนัทร์”) ปัจจบุนัธรุกิจ
เคร่ืองส�าอางมีการแข่งขนัสงู และแนวโน้มการ
มี loyalty ต่อแบรนด์ของผู้ บริโภคในยุคนีท่ี้ 
ลดลงเร่ือยๆ จึงต้องมีการกระตุ้ นให้เกิดการ
จดจ�าแบรนด์ ก่อนไปขายในต่างประเทศได้มี
การประเมินศกัยภาพของแบรนด์ ก�าลงัซือ้ และ
พิจารณาตวัแทนจ�าหน่ายในแต่ละประเทศเพ่ือ
เข้าถึงวัฒนธรรมและเทรนด์ของผู้ บริโภคใน 
ประเทศนัน้ๆ มีการลงพืน้ท่ีเพ่ือศกึษาสภาพตลาด

และปรับกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบั
แต่ละประเทศ นอกจากนี ้ ยงัใช้
การสื่อสารท่ีช่วยให้ผู้บริโภคเข้า
ถึงและจดจ�าแบรนด์ได้ง่าย เช่น
การร่วมมือกับดิสนีย์ซึ่งมีความ
เป็น global เม่ือร่วมกบัแบรนด์
ศรีจนัทร์จงึสามารถดงึดดูให้ผู้คน
จดจ�าจากคาแรคเตอร์ดิสนีย์และ
ช่ือศรีจนัทร์ท่ีสามารถ represent 
ประเทศไทยได้

• คุณทัดณัฐ (แบรนด์ 
“แมลงอบกรอบไฮโซ”)  
เ ร่ิมด้วยการสร้างจุดเด่นให้สินค้าด้วยการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้มีลวดลายน่ารักด้วยตวั
การ์ตูน ยกระดบัจากแมลงท่ีคนมองว่าน่ากลวั
ให้น่ารับประทานมากย่ิงขึน้ นอกจากนีไ้ด้มีการ
หยิบยกประเดน็เร่ืองคณุคา่ทางอาหารของแมลง 
เทรนด์การบริโภคอาหารของโลก มาตรฐานการผลติ 
และสื่อสารไปยงัผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดการรับรู้เร่ือง
คณุคา่ทางโภชนาการของผลติภณัฑ์ มีการศกึษา
ข้อมูลและใช้นวัตกรรมการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้กบัสินค้า ปัจจบุนัส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกา 
สเปน ฝร่ังเศส และมีประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลี และ
จีนท่ีก�าลงัให้ความสนใจ

ประโยชน์จากการใช้สื่อโซเชียลเพื่อท�าการ
ตลาด มีความแตกต่างกับช่องทางการ
โฆษณาอื่นๆ อย่างไร
• คุณเมธำ (แบรนด์ “ยำอมแก้ไอตรำตะขำบ  
5 ตวั”)  เน่ืองจากเป็นสนิค้าท่ีมีมานานและสว่นใหญ่
เป็นท่ีรู้จกัอยู่แล้ว จึงเน้นไปท่ีการใช้สื่อโทรทศัน์
และวิทยุเพ่ือให้คนจดจ�าการมีอยู่ของแบรนด์  
และจ้าง agency คอยดแูลในเร่ืองของสื่อต่างๆ 
โดยเฉพาะสื่อโซเชียลเพราะหากมีประเด็น 
ด้านลบเกิดขึน้อาจก่อให้เกิดกระแสท่ีรุนแรง 
ต่อแบรนด์ได้ และค่อนข้างระมดัระวงัการใช้สื่อ 
โซเชียลเพ่ือท�าการตลาด

• คุณอุบลรัตน์ (แบรนด์ “บ้ำนมะขำม”) แบรนด์
เร่ิมมีการโฆษณาทางสื่ออย่างจริงจังเม่ือ 2 ปี
ท่ีผ่านมาเน่ืองจากเร่ิมมีคู่แข่งมากขึน้ และจาก
การท่ีแบรนด์มีกลุ่มลูกค้าหลากหลาย การท�า
ตลาดจึงต้องเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มลกูค้า เช่น  
การออกบธูส�าหรับกลุม่แมบ้่าน และใช้สือ่โซเชียล 
ส�าหรับกลุ่มคนท�างานหรือวัยรุ่นท่ีมักสั่งสินค้า
ผ่านออนไลน์ ด้วยการแจ้งรายละเอียดสินค้า  
สง่ภาพสนิค้าผา่นกลอ่งข้อความ แชท เป็นต้น

• คุณรวศิ (แบรนด์ “ศรีจนัทร์”) การเกิดขึน้ของ
ดิจิทัลทีวีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ซือ้ของผู้บริโภคส่งผลให้ผู้ผลิตต้องเปลี่ยนวิธีคิด
ในการท�าตลาดไปด้วย ในยุค 4.0 ท่ีคนไม่เช่ือ
โฆษณาเหมือนสมยัก่อน ผู้ ขายต้องหนักลบัมา
มองว่าผู้บริโภคต้องการอะไรและท�าสินค้าท่ีมา
ตอบโจทย์นัน้ การใช้โซเชียลของคนแต่ละกลุ่ม 
ก็แตกต่างกันจึงต้องปรับวิธีการให้เหมาะสม  
ในปีนีศ้รีจันทร์มีเป้าหมายการท�าร้านออนไลน์
ของตัวเอง จากการท่ีมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย
มากท�าให้ไม่มีท่ีวางสินค้า ซึ่งร้านออนไลน์จะ
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว และข้อดีของออนไลน์ 
คือสามารถวัดผลและน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้
ทันที ท�าให้สามารถวางแผน ปรับกลยุทธ์ทาง 
การขาย และลดคา่ใช้จา่ยได้มากขึน้

• คุณทดัณัฐ (แบรนด์ “แมลงอบกรอบไฮโซ”) 
ปัจจุบันการโฆษณาสินค้าท�าได้ง่ายขึน้และมี
ค่าใช้จ่ายท่ีน้อยลง ทัง้การสร้างบล็อก การใช้ 
influencer ท่ีไม่จ�าเป็นต้องเป็นดารา แบรนด์
เลือกโฆษณาด้วยกลุม่คนธรรมดาท่ีน่าสนใจจาก
หลายสาขาอาชีพวา่ทกุคนตา่งก็ชอบรับประทาน
แมลงอบกรอบไฮโซ ไมว่า่จะเป็นวยัรุ่น พนกังาน
ออฟฟิศ พริตตี ้ ฯลฯ นอกจากนี ้ ในเฟซบุ๊ ก 
จะน�าเสนอเนื อ้หาแง่มุม อ่ืนนอกเหนือจาก 
สินค้าด้วย เช่น ตวัตน แนวคิด มมุมองในการ 
ท�าธุรกิจ แทรกด้วยอารมณ์ขนั และท่ีส�าคญัคือ
จริงใจตอ่ผู้บริโภค

ทัง้หมดนีเ้ป็นเพียงสว่นหนึง่ของเนือ้หาการบรรยาย
และเสวนาเทา่นัน้ ผู้สนใจสามารถอา่นรายละเอียด
เพ่ิมเตมิ ได้ท่ี www.gs1thailand.org   
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ระบบการจดัซือ้ออนไลน์
(E-Procurement) ทีโ่รงพยาบาล St James’s
กรงุดับลนิ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Part 1/2)
ในฉบับนี้ ได้หยิบยกกรณีศึกษาเร่ืองการประยุกต์ ใช้ระบบมาตรฐานสากลในโรงพยาบาล 

ฝั่งประเทศยุโรป เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบการท�างานที่เป็นอัตโนมัติและสอดคล้องกับแนวคิด  

Smart Business 4.0 โครงการดังกล่าว ได้แก่ ระบบการจัดซื้อออนไลน์ หรือ E-Procurement 

นั่นเอง มาดูกันว่ามาตรฐานสากล GS1 จะช่วยให้ระบบดังกล่าวสมบูรณ์ขึ้นทางด้านใดบ้าง
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ในปี ค.ศ. 2013 โรงพยาบาล St James’s (St James’s Hospital: SJH) ร่วมกบักลุม่ซพัพลายเออร์  
ได้เร่ิมทดสอบความเป็นไปได้ของโครงการ E-Procurement เพ่ือให้การสั่งซือ้ระหว่าง 
โรงพยาบาลและซพัพลายเออร์ ตัง้แตต้่นจนจบกระบวนการมีมาตรฐานและเป็นอตัโนมตัอิยา่ง
เตม็รูปแบบ ซึง่กระบวนการนีจ้ะเข้ามาแทนท่ีระบบเอกสารและท�าให้เกิดการเช่ือมโยงระหวา่ง
ระบบทางคลนิิกและการเงินได้โดยตรง เลขหมายบง่ชีม้าตรฐานสากล GS1 ส�าหรับสนิค้าและ
สถานท่ีเป็นหวัใจส�าคญัของวิธีนี ้โดยจะท�าให้การตรวจสอบย้อนกลบัแบบอตัโนมตัเิกิดขึน้ได้

ในชว่งเดือนกนัยายน ปีค.ศ. 2014 โรงพยาบาล SJH ได้เร่ิมทดสอบกบัซพัพลายเออร์รายแรก
คือ Cruinn Diagnostics ซึง่ขณะนี ้โรงพยาบาล SJH ได้เชิญซพัพลายเออร์ทัง้หมดเข้ามาร่วม
โปรแกรม (ใช้มาตรฐานสากล GS1 เตม็รูปแบบ)

1995

การจัดการข้อมูล

หลักและการเข้า

รหัสโครงสร้าง

2003

เริ่มโครงการ

การติดตาม

และ

ตรวจสอบ

โรคฮีโมฟิเลีย

-----------------

GS1 Datamatrix

-----------------

ติดตั้งระบบ SAP 

(ERP & GUI)

2008

Kanban ไร้สาย

ส�าหรับการ 

จัดการคลัง

ในวอร์ดผู้ป่วย

2011

เป็นโรงพยาบาล

น�าร่องแห่งแรกที่ 

HSE ได้ให้

ทุนสนับสนุน

โปรแกรมติดตาม

และตรวจสอบ

เครื่องมือผ่าตัด

โดยการใช้

มาตรฐาน GS1

2012

โครงการระบบ

การจัดซื้อออนไลน์ 

(การเข้ารหัส 

ข้อมูล และการ

ส่งข้อความที่เป็น

มาตรฐาน)

-------------------

GTIN

GLN

GS1 XML 3.0

ปัจจุบัน

วันที่ 1 ก.ย. 

ค.ศ. 2014 

Cruinn 

Diagnostics 

ซัพพลายเออร์

รายแรก 

เริ่มใช้งาน

ระบบจริง

---------------

ประชุมกับ

ซัพพลายเออร์

ชั้นน�า 

50 ราย

อนาคต

ด�าเนินงานการ 

จัดซื้อออนไลน์กับ

ซัพพลายเออร์

ทั้งหมด

-------------------

ตั้งเป้าเป็น

โรงพยาบาลแรก

ที่มีการใช้มาตรฐาน

สากล GS1 

เต็มรูปแบบ

-------------------

มีการตรวจสอบ

ย้อนกลับและ

มีการบันทึกจัดเก็บ

ข้อมูลสุขภาพทาง

อิเล็กทรอนิกส์

เต็มรูปแบบ

ภูมิหลัง
โรงพยาบาล SJH มีประวตัิยาวนานในเร่ืองของ
การใช้มาตรฐานสากล GS1 ส�าหรับการบง่ชีเ้พ่ือ
ท�าให้เกิดความปลอดภยัแก่ผู้ ป่วย การตรวจสอบ
ย้อนกลับ และความถูกต้องแม่นย�าตลอดทัง้
กระบวนการด้านสขุภาพ โดยโรงพยาบาลประสบ
ความส�าเร็จทัง้ในเร่ืองของการจดัการปัญหาโรค
ฮีโมฟิเลีย (Hemophilia) โดยการติดตามสินค้า
จากซัพพลายเออร์ให้กับผู้ ป่วย และโปรแกรม
การติดตามและตรวจสอบเคร่ืองมือผ่าตัดของ 
Health Service Executive หรือ HSE ส�าหรับ

ถาดเคร่ืองมือและกล้องเอนโดสโคปท่ีได้รับการ
ยอมรับทัว่โลก อีกทัง้ยงัมีการสแกนบาร์โค้ดแทน
การใช้กระดาษ และท�าให้การด�าเนินงานอยู่ใน
รูปแบบอตัโนมตัิ

ความท้าทาย
นอกจากเร่ืองความปลอดภัยของผู้ ป่วยและตวั
ขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว สถานการณ์
เศรษฐกิจในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ก็มีความ
กดดนัอย่างมากในเร่ืองการประหยัดค่าใช้จ่าย 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐด้าน

สาธารณสขุเร่ืองกองทนุต้นแบบ Money follows 
the patient และกฎข้อบงัคบัด้านเภสชักรรมและ
เคร่ืองมือแพทย์ท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้ในไม่ช้า จึงถือ
เป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีโรงพยาบาล SJH จะเร่ิม
จดัการกบัปัญหานี ้

ปัจจบุนัสาธารณรัฐไอร์แลนด์ อาสาสมคัร และ 
โรงพยาบาลเอกชน มีงานหนักมากในการรับ 
ใบแจ้งหนีก้บัใบสัง่ซือ้ท่ีเป็นเอกสาร และหลกัฐาน
การจัดส่งท่ีเป็นใบปะหน้า เพ่ือแจ้งจุดประสงค์
การช�าระเงิน ระบบเอกสารแบบดัง้เดิมท�าให้
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ต้องตดิตามข้อมลูด้วยเอกสารจ�านวนมาก ท�าให้
มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบแหล่ง
ท่ีมาของข้อมลูท่ีต้องการตรวจสอบได้ ซึ่งก่อให้
เกิดความเสี่ยงกบัผู้ ป่วย
รัฐบาลออสเตรเลียก็ได้ตระหนักและจดัการกับ
ปัญหานีเ้ม่ือหลายปีมาแล้ว โดยได้สร้างโมเดลท่ี
ท�าให้เกิดมาตรฐานของรหสัสินค้า สถานท่ี และ
ข้อมูลสินค้า โดยการใช้มาตรฐานสากล GS1 
การเรียนรู้จากมาตรฐานท่ีเป็นแนวทางระดับ
ชาตินีไ้ด้ถกูน�าไปพฒันาให้เป็นแนวทางปฏิบตัิท่ี
เป็นเลศิส�าหรับระบบการจดัซือ้ออนไลน์ในระบบ
สาธารณสขุของชาวไอริช

แนวทางการแก้ ไข
โรงพยาบาล SJH ได้ร่วมกบัซพัพลายเออร์ ได้แก่ 
Cruinn Diagnostics, Fannin/DCC Vital และ 
Johnson & Johnson ในการด�าเนินโครงการ
ระบบการจัดซือ้ออนไลน์ โดยเร่ิมจากก�าหนด
มาตรฐานรหัสสินค้า โดยการเช่ือมโยงรหัสท่ีมี
อยู่กบัเลขหมายประจ�าตวัสินค้าสากล (GTINs) 
ข้อมลูซพัพลายเออร์จะถกูจบัคูก่บัชดุข้อมลูขัน้ต�า่ 
ตามท่ีตกลงไว้ (เช่น ช่ือตราสินค้า รายละเอียด 
หน่วยการขาย เป็นต้น) ข้อมูลเหล่านีจ้ะถูก
อพัโหลดโดยซพัพลายเออร์ไปยงัระบบฐานข้อมลู
สินค้าแห่งชาติ (National Product Catalogue 
หรือ NPC) โรงพยาบาล SJH จะใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมลูนีใ้นการตรวจสอบและยงัสามารถ 
น�าเ ข้าข้อมูลได้  ซึ่งในขัน้ ท่ีสองจะเป็นการ 
แลกเปลีย่น ข้อความการจดัซือ้ทางอิเลก็ทรอนิกส์  
4 ข้อความโดยใช้ระบบ EDI (Electronics Data 
interchange)

สร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของ
การด�าเนินงานและความปลอดภัย
ของผู้ป่วยด้วยการยอมรับมาตรฐาน
สากล GS1
•	Unique	 Identifier เลขหมายประจ�าตวัสินค้า 
 สากล (GTIN) เป็นมาตรฐานในการบง่ชีส้นิค้า
•	Product	 Data มาตรฐานข้อมูลสินค้า หรือ  
 Global Data Synchronization Network  
 (GDSN) เป็นมาตรฐานในการแบ่งปันข้อมูล 
 หลกัผา่นทางฐานข้อมลูสนิค้าแหง่ชาต ิ(NPC)
•	Unique	 Location เลขหมายบ่งชีท่ี้ตัง้สากล  
 (GLN) เป็นมาตรฐานในการบง่ชีส้ถานท่ีตัง้ทาง 
 กายภาพ
•	Electronic	Messaging มาตรฐาน GS1 XML  
 เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อความ 
 ธรุกรรมทางธรุกิจ (เชน่ ใบสัง่ซือ้ การแจ้งเตือน 
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การขนส่งล่วงหน้า ค�าแนะน�าในการรับ และ 
ใบแจ้งหนี)้

หมายเหตุ	 : เลขหมายเรียงล�าดับสินค้าเพ่ือ
การขนสง่ (Serial Shipping Container Code: 
SSCC) เป็นมาตรฐานในการบ่งชีท่ี้พาเลทหรือ
กลอ่งท่ีจดุรับสนิค้า ซึง่ก็เป็นสว่นหนึง่ของโครงการ
ในขัน้ตอ่ไป

การด�าเนินการขั้นที่ 1: ก�าหนดรหัส
สินค้าและข้อมูลหลักที่เป็นมาตรฐาน
ความต้องการหลักอย่างแรกของโรงพยาบาล 
SJH คือ การก�าหนดรหสัสินค้าท่ีเป็นมาตรฐาน
และการท�าให้ข้อมูลสินค้าของโรงพยาบาลกับ

ซพัพลายเออร์ เป็นไปในแนวทางเดียวกันตัง้แต่
ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการสั่งซือ้สินค้า 
ลว่งหน้า ซึง่จะท�าให้เกิดความมัน่ใจในความถกูต้อง
ของข้อมลูระหว่างโรงพยาบาลกบัซพัพลายเออร์ 
โดย GS1 ไอร์แลนด์ให้การสนบัสนนุการจดัเก็บ
ข้อมลูของทัง้สองฝ่ัง

แผนภาพนีแ้สดงตวัอยา่งระบบการจดัซือ้ออนไลน์
โดยโรงพยาบาล SJH ซึ่งในขัน้ท่ี 1 จะเร่ิมจาก
ซัพพลายเออร์เผยแพร่ข้อมูลสินค้าหลักไปยัง 
ฐานข้อมลูสินค้าแห่งชาติ (NPC) ข้อมลูเหล่านี ้
เช่น เลขหมายบ่งชีส้ินค้าสากล ปริมาณหรือ 
หน่วยการขาย จะเป็นกุญแจส�าคญัท่ีท�าให้การ 
แลกเปลีย่นข้อความในการจดัซือ้ทางอิเลก็ทรอนิกส์
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ประสบความส�าเร็จและท�าให้วงจรตัง้แตก่าร
สัง่ซือ้ไปจนถึงการช�าระเงินนัน้เป็นไปแบบ 
อตัโนมตัเิตม็รูปแบบ ในขัน้ท่ี 2 ข้อมลูสนิค้า
จะถูกท�าเคร่ืองหมายและน�าเข้าสู่ระบบ 
โดย SJH ผา่นทางโปรแกรม PIM (Product 
Information Manager) และในขัน้ท่ี 3-6  
ข้อมลู Transactional data จะถกูแลกเปลีย่น
ผ่านระบบ EDI ซึ่งรวมถึงข้อมูลใบสั่งซือ้  
(Purchase order) หนังสือแจ้งจัดส่งล่วง
หน้า (Advance Shipping Notice) หรือ 
ค� าแนะน� า ในการจัดส่ ง  (Despa tch  
advice note) ค�าแนะน�าในการรับ (Receiving  
advice note) และใบแจ้งหนี ้(Invoice)

Product Information Manager (PIM) คือ 
อปุกรณ์ซอฟต์แวร์ท่ีอนญุาตให้โรงพยาบาล 
SJH จบัคู ่ ตรวจสอบ และน�าเข้าข้อมลูของ
ซัพพลายเออร์จากฐานข้อมูลสินค้า NPC 
ข้อมลูสินค้าจากซพัพลายเออร์จะเข้ามาอยู่
ในระบบ ERP ของโรงพยาบาลได้โดยผ่าน
กระบวนการควบคุมแบบอตัโนมตัิระหว่าง
เคร่ืองหนึ่งไปยังอีกเคร่ืองหนึ่งโดยไม่ต้อง
กรอกข้อมลูซ�า้

ส�าหรับฉบบัหน้า เราจะมาดกูนัตอ่ในวิธีการ
ด�าเนินการขัน้ท่ี 2 ซึง่เป็นการวางมาตรฐาน
การจัดซือ้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาล
จะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างในการด�าเนิน
โครงการนี ้ โปรดตดิตาม  

เริ่มต้นด้วยการจัดการข้อมูลหลัก (Master data)

ฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ 
(National Product Catalogue: NPC) 
คือ การลงทะเบียนสินค้าท้ังหมดท่ีมีขายในระบบสาธารณสุข

ของไอร์แลนด์ โดย NPC จะเป็นแหล่งข้อมลูสนิค้าหลกั (Master 

data) เพยีงแห่งเดยีวส�าหรับหน่วยงานด้านสุขภาพ ทีใ่ช้เพือ่การ

ค้นหาเพื่อสั่งซื้อยา เครื่องมือแพทย์ และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการดูแลสุขภาพ NPC ได้รับการดูแลและบริหารจัดการโดย

องค์กร GS1 ประเทศไอร์แลนด์ แพลตฟอร์มน้ีสามารถท�าให้

การแบ่งปันข้อมลูหลักของสินค้ามีความปลอดภัย เช่น การระบุ 

ตวัสนิค้าและรายละเอยีด หน่วยวดั รายละเอยีดบนบรรจภุัณฑ์ 

การจัดแบ่งประเภทสินค้า ราคา และข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ 

ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของสินค้าที่มีความถูกต้องแม่นย�าไม่ได้แค่

ท�าให้กระบวนการในซัพพลายเชนมีประสิทธภิาพมากข้ึนเท่าน้ัน 

แต่ยังมคีวามจ�าเป็นส�าหรับวตัถุประสงค์ทางคลินิกเพือ่ท�าให้เกดิ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกด้วย

ด�าเนนิการโดย 
ซัพพลายเออร์

ด�าเนินการโดย
โรงพยาบาล

SJH

ก�าหนด GTIN
จับคู่ GTIN

รวบรวม
ข้อมูลหลัก

อัพโหลดข้อมูลไป
ยัง NPC

รับข้อมูล

ตรวจสอบและ
จับคู่ข้อมูล

น�าเข้าข้อมูล

ซัพพลายเออร์ก�าหนด GTIN ให้สินค้าของตนเอง

ซัพพลายเออร์จับคู่ GTIN กับรายการสินค้าของตนเอง

องค์ประกอบของข้อมูลหลัก เช่น ชื่อสินค้า รายละเอียด และหน่วยวัด ถูก

รวบรวมโดยซัพพลายเออร์ในรูปแบบเดียวกับชุดข้อมูลที่ได้ตกลงกับ SJH

ข้อมูลหลักถูกอัพโหลดไปยังบัญชีรายชื่อสินค้าแห่งชาติ (NPC)

SJH รับข้อมูลจากซัพพลายเออร์และข้อมูลที่มีการปรับปรุงจาก NPC

SJH ใช้เครื่องมือ PIM ช่วยตรวจสอบข้อมูลและจับคู่ข้อมูลกับฐานข้อมูล

ภายในของโรงพยาบาล

SJH น�าข้อมูลเข้าไปในระบบ ERP ผ่านการดาวน์โหลดโดยตรงจาก PIM
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in Food Service

ส�ำหรับในฉบับนี้ ก็ยังคงอยู่กับมำตรฐำนสำกลในกำรบริกำรด้ำนอำหำร หลังจำกที่ได้เรียนรู้เรื่อง 
กำรบ่งชี้ส่ิงต่ำงๆ เพื่อกำรตรวจสอบย้อนกลับ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรจับปลำในทะเลเพื่อเป็นวัตถุดิบ 
และกำรผลิตเบื้องต้นในโรงงำนผลิตกันไปแล้ว ในฉบับนี้เรำจะมำศึกษำเรื่องกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน

สำกล GS1 ในกระบวนกำรและขั้นตอนกำรส่งและกำรจัดจ�ำหน่ำยกันต่อ

GS1 Traceabil ity

การค้าส่งและการจัดจ�าหน่าย (PART 3/4)
ความสมัพนัธ์ของคูค้่าท่ีดีจะขึน้อยูก่บัการลืน่ไหลของข้อมลูสนิค้าและ
ตวัสนิค้า ซึง่มาตรฐานสากล GS1 จะสามารถชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพใน
การจดัสง่สินค้าและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้า ช่วยเพ่ิม
ความแมน่ย�าและความเร็วในการท�าตามค�าสัง่ซือ้และมีความแมน่ย�า
ในการช�าระเงิน

WHOLESALE AND DISTRIBUTION (PART 3/4)
Good trading partner relationships depend on a steady and 
unbroken stream of information and goods. GS1 standards 
optimize receiving and shipping processes, enable traceability, 
increase accuracy and speed of order fulfillment and support 
efficient receipt of payment.
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DISTRIBUTION OPERATIONS
Did you know? - Warehouse operators see a 21% shorter 

lead time using GS1 standards, according to the 2011 Consumer 
Goods Forum Global Scorecard.

Benefits - GS1 standards optimize receiving, holding,  
order fulfillment and shipping operations by improving visibility 
in product movement and by verifying inbound and outbound 
shipments. This enables companies to trace the products for 
improved food safety and reduced food waste.

GS1 standards in action - Validated customer Global Location  
Numbers (GLNs) are collected and stored. Barcodes with Serial  
Shipping Container Codes (SSCCs) and Global Trade Item  
Numbers (GTINs) are scanned and used to verify receipt of cases 
and pallets. With the GS1-128, companies can improve traceability 
of fresh products and enhance their distribution operations. Data 
is shared via the Global Data Synchronisation Network (GDSN) 
and standards-based EDI messages. Real-time information can 
be shared using GS1 EPC Information Services (EPCIS).

INVENTORY MANAGEMENT
Did you know? - Swiss grocery retailer Coop was able 

to reduce inventory in its stores by 8% and at the same time  
managed to increase on-shelf availability by automating the 
ordering of its fresh produce.

Benefits - GS1 standards optimise inventory management  
processes and increase order accuracy and speed. The  
identification of products, cases and pallets provides visibility of 
inventory, and improves the creation of shipments, the rotation 
of inventory and quality control. EPC/RFID tags provide accurate 
and automatic inventory counts.

GS1 Standards in action - Global Trade Item Numbers 
(GTINs) and Serial Shipping Container Codes (SSCCs) are 
scanned to integrate data into master files used to put products 
into inventory, rotate inventory, for quality control and to create 
shipments.

DISTRIBUTION OPERATIONS

การด�าเนินการด้านการจัดจ�าหน่าย
คุณรู้หรือไม่ - ผู้ประกอบการคลังสินค้า พบว่าการใช้มาตรฐานสากล 

GS1 สามารถช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยสินค้าลงได้ 21% (ข้อมูลจาก 
Consumer Goods Forum Global Scorecard, 2011)

ประโยชน ์ - มาตรฐาน GS1 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ การจัด
เก็บ การเติมเต็มและการจดัส่งสินค้าได้โดยการปรับปรุงให้เกดิความสามารถ 
มองเหน็การเคล่ือนท่ีของสินค้าและตรวจสอบคุณภาพการจดัส่งสนิค้าท้ังขาเข้า
และขาออก ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทสามารถติดตามสินค้าเพือ่เพิม่ความปลอดภยั
ด้านอาหารและลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งได้

แนวปฏิบัติตามของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายบ่งชี้ที่ตั้งสากล 
(GLNs) ของลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกบันทึกไว้ และจะมีการสแกน 
บาร์โค้ดท่ีบรรจุเลขหมายเรียงล�าดับสินค้าเพื่อการขนส่ง (SSCCs) และ
หมายเลขประจ�าตวัสินค้าสากล (GTINs) เพือ่ตรวจสอบความถกูต้องในการ
รับสินค้า ด้วยระบบบาร์โค้ด GS1-128 น้ี บริษัทจะสามารถเพิม่ประสิทธภิาพ
การตรวจสอบย้อนกลับอาหารสดและท�าให้การด�าเนินงานด้านการ 
จัดจ�าหน่ายดีขึ้น ทั้งยังสามารถแชร์ข้อมูลผ่านระบบ GDSN และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ EDI รวมถงึการใช้งานระบบ EPCIS เพือ่
การแบ่งปันข้อมูลการเคลื่อนที่สินค้าแบบ real-time อีกด้วย

INVENTORY MANAGEMENT

การจัดการสินค้าคงคลัง
คุณรู้หรือไม่ -ร้านค้าปลีกทีป่ระเทศสวสิเซอร์แลนด์ สามารถลดปริมาณ

สินค้าคงคลงัลงได้ถึง 8% และเพิม่ความพร้อมของสินค้าบนช้ันวางสนิค้าได้
โดยการสั่งซื้อสินค้าสดได้อัตโนมัติ

ประโยชน ์- มาตรฐานสากล GS1 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง และเพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้องของใบสั่งซื้อ การบ่งชี้
สินค้า กล่อง และพาเลท ช่วยให้สามารถมองเห็นสินค้าคงคลังได้ และช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการจัดส่ง การหมุนเวียนสินค้า รวมถึงการควบคุม
คุณภาพสินค้า นอกจากน้ีการใช้แท็ก EPC/RFID ยังช่วยให้การนับสินค้า
คงคลังถูกต้องและเป็นอัตโนมัติอีกด้วย

แนวปฏิบัติตามของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายประจ�าตัวสินค้า
สากล (GTINs) และ ตัวเลขเรียงล�าดับสินค้าเพื่อการขนส่ง (SSCCs) จะถูก
สแกนและเกบ็ข้อมลูลงฐานข้อมลูกลางเพือ่ใช้ในการจดัการสินค้าคงคลงั การ
หมุนเวียนสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ และการจัดส่ง
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ORDER FULFILLMENT

ระบบบริหารและจัดการคลังสินค้า  
คุณรู้หรือไม่ - การบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีปริมาณการสั่งซ้ือ

จ�านวนมากได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพน้ัน หลายๆ ศูนย์กระจาย
สินค้าใช้ระบบสั่งการด้วยเสียงในการหยิบสินค้า โดยการเชื่อมโยงเลขหมาย
เรียงล�าดบัสินค้าเพือ่การขนส่ง (SSCC) และเลขหมายประจ�าตวัสนิค้าสากล 
(GTINs) กับเลข Batch /Lot เพื่อเติมสินค้าขาออก

ประโยชน์ - มาตรฐานสากล GS1 ช่วยเพิม่ความถูกต้องรวดเร็วในการ
บรหิารสินค้าคงคลงั และท�าให้เกดิการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ด้วยความ
สามารถในการมองเหน็การขนส่งสนิค้า และเพิม่ประสิทธภิาพในการช�าระเงิน

แนวปฏบิติัตามของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายเรียงล�าดบัสินค้า
เพื่อการขนส่ง (SSCC) แสดงไว้บนพาเลทสินค้าหลังจากผ่านการหยิบจับ 
บรรจุลงหีบห่อสินค้า จากนั้นจะมีการส่งข้อความเแจ้งเตือนล่วงหน้า 
ทางอเิล็กทรอนิคส์ (ASNs) ไปยังผู้ให้บริการด้านอาหาร เพือ่ให้ทราบข้อมูล
สินค้าคงคลังและข้อมูลการขนส่งสินค้าซึ่งถูกเก็บอยู่ในโปรแกรมคลังสินค้า  
WMS โดยข้อมลูสินค้าน้ีจะถูกแชร์ผ่านระบบ GDSN และ EDI ด้วยส่วนข้อมลู 
แบบ Real-time จะถูกแชร์ผ่านระบบ GS1 EPCIS

ORDER FULFILLMENT
Did you know? - To process high volume orders accurately and 

efficiently, many distribution centres use voice picking systems, 
linking the Serial Shipping Container Code (SSCC) and Global Trade 
Item Number (GTIN) with Batch/Lot numbers of the products to 
fill outbound orders.

Benefits - GS1 standards increase the accuracy and speed of 
order fulfillment. They enable product traceability with visibility of 
shipments and enhance efficient receipt of payment.

GS1 standards in action - A Serial Shipping Container Code 
(SSCC) is assigned to the pallet after the pick and pack process. 
Despatch Advices (or ASNs) are sent to the foodservice operator. 
Inventory and delivery information is stored in the Warehouse 
Management System. Data is shared via the Global Data  
Synchronisation Network (GDSN) and standards-based EDI 
messages. Real-time information can be shared using GS1 EPC 
Information Services (EPCIS).

ส�าหรับฉบบัถัดไป เราจะมาดท่ีูขัน้ตอนสดุท้ายของการบ่งชี ้
สินค้าเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลบั นั่นก็คือกระบวนการใน
ร้านค้าปลีกหรือร้านอาหารนัน่เอง ซึง่จดุนีก็้เป็นจดุส�าคญัของ
การเคลื่อนท่ีของสินค้าไปสู่มือผู้บริโภค มาดกูนัว่ามาตรฐาน
สากล GS1 จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยคุ 4.0 
ได้อยา่งไร โปรดตดิตามตอ่ฉบบัหน้า  
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How to develop a factory as a Smart Factory on 
a production level (Field Level and PLC)?
แนวทางการพัฒนาโรงงานให้เป็น Smart Factory ในระดับสายการ
ผลิต (Field Level และ PLC) ท�าได้ยังไง?

Thailand Newsletter ECR Corner

There are many options for the factory in order to upgrade to a Smart 
Factory Industry 4.0 in the Field Level. Each option will have different 
complexity and cost. The factory must decide what kind of system 
they would like to use. Ultimately, “lower costs and more profits” is 
the purpose of all factories that want to develop to the industry 4.0.

Nowadays, the AS-interface and the Smart Observer (ifm App-based 
IO Link) are the systems that can help factory upgrade to be a Smart 
Factory. When the factory used these two systems, it will create the 
development in the factory Field Level to be industry 4.0 perfectly. 
The main reason is AS-interface and Smart Observer systems are 
easy and controllable in real-time by worker without specialist or 
expert. This increases the performance of the factory productivity 
and verification process. 

The Advantages of AS-interface and 
Smart Observer
• Become Industry 4.0 with AS-interface and Smart Observer  
systems will help to reduce the cost of specialist. The manager can 
replace those experts with an engineers or technicians by training 
them how to use the system. This system is easy to understand 
and not complicate, so the training process takes a short time and 
is able to contain a large number of staffs.

• Become Industry 4.0 with AS-interface and Smart Observe help to 
increase the productivity and the performance of factory because 
staff can monitor all systems in real-time by smartphone, no matter 

แนน่อนวา่การอพัเกรดโรงงานให้เป็น Smart Factory แบบ Industry 4.0 
ในสว่นของ Field Level นัน้มีทางเลือกท่ีหลากหลาย โดยแตล่ะทางเลือก 
จะมีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายท่ีต่างกัน ซึ่งทางโรงงานจะต้องเป็น 
ผู้ตดัสนิใจวา่ต้องการใช้ระบบใด แตท้่ายท่ีสดุแล้วผลลพัธ์ของการพฒันา
โรงงานให้เป็น Industry 4.0 ท่ีทุกโรงงานต้องการเหมือนกันนัน้ ก็คือ  
การท�าให้ต้นทนุลดลงและผลก�าไรเพ่ิมขึน้

หนึ่งในระบบท่ีสามารถช่วยพัฒนาโรงงานท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันให้ 
เป็น Smart factory ได้ง่าย โดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อย และเห็นผลลัพธ์
ได้ชัดเจนท่ีสุด คือ ระบบ AS-interface และ Smart Observer 
(ifm App-based IO Link) โดยเม่ือน�าสองระบบนีม้าใช้ร่วมกัน  
จะท�าให้การพัฒนาโรงงานในระดับ Field Level ให้ก้าวขึน้มาเป็น 
Industry 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  เพราะระบบ AS-interface 
และ Smart Observer จะช่วยให้โรงงานจัดการได้ง่าย และควบคุม 
ได้แบบ Real-time โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องไม่จ�าเป็นต้องมีความเช่ียวชาญ 
เฉพาะด้าน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและผลผลิตท่ีสงูขึน้ จะสามารถ 
ตรวจสอบแก้ไขปัญหาได้ถงึ 100% ในเวลาเพียงไมก่ี่นาที

ข้อดีของระบบ AS-interface 
และ Smart Observer
• Industry 4.0 กบัระบบ AS-interface และ Smart Observer จะชว่ย
ลดความเสี่ยงในการพึง่พาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีมีจ�านวนจ�ากดัและมี 
ค่าใช้จ่ายสูงได้ โดยผู้ บริหารสามารถทดแทนผู้ เช่ียวชาญด้วยวิศวกร 
หรือช่างประจ�าหน้างานได้ทนัทีเม่ือผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเหล่านัน้ 
สามารถมอบให้ดแูลระบบได้ซึง่จะสามารถจดัอบรมได้ครัง้ละเป็นจ�านวนมาก  
และยงัใช้เวลาในการฝึกไมน่าน เน่ืองจากความซบัซ้อนในการจดัการด้วย 
ระบบ AS-interface และ Smart Observer นัน้จะลดลงเป็นอยา่งมากเม่ือเทียบ
กบัการใช้ระบบในปัจจบุนั (สวนทางกบัความเช่ือผิดๆ ท่ีวา่ Industry 4.0 นัน้
เป็นสิง่ท่ีซบัซ้อนและนา่กลวั เพราะแท้จริงแล้วโรงงานในระดบั  Industry 3.5 
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where they are. Moreover, they can report the information to staffs 
and be able to handle the problems immediately.

• The way to develop the factory to 3.5 or 4.0 with AS-interface and 
Smart Observe, the production division has to be able to gather and 
change data in real-time. Moreover, the data also have to be easy 
to use and highly user-friendly in order to reduce the management 
procedures. The Smart Factory should not create new problems 
and solving old problems that still exist.

AS-interface and Smart Observer?
AS-interface is an industrial communication network system. The 
primary purpose is to reduce management process and control 
the costs of production. At present, this system is one of the best 
systems that commonly used in European and American factories 
in order to create the perfect system. There is 100% reduction of 
machine shut down if the factory used this system. AS-interface  
system also can be connected to the existing PLC system  
immediately.

Smart Observer (App-based IO Link) is the part that will help the 
sensors on the production line communicate, collect, and exchange 
information in real-time with the control system. Moreover, staff 
can handle and monitor all production lines wherever they are by 
using a smartphone. This Interface is also considered as the best 
user-friendly and easy to use and provides the clear overview of 
the system.  

หรือ 4.0 นัน้สามารถท�าให้การจดัการและควบคมุระบบทัง้หมดท�าได้ด้วย
ความรวดเร็วและงา่ยดาย)

• Industry 4.0 ด้วยการน�าระบบ AS-interface และ Smart Observer  
จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตของสายการผลิตได้ เพราะผู้ ท่ี
เก่ียวข้องสามารถมอนิเตอร์ระบบทัง้หมดได้แบบ Real-time ไม่วา่จะอยู่
ท่ีไหน และท�าได้แม้กระทัง่ผา่นสมาร์ทโฟน สง่ผลให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะสามารถ
จดัการได้ทนัทีเม่ือมีปัญหาเกิดขึน้กบัระบบ

• แนวทางการพฒันาโรงงานให้เป็น 3.5 หรือ 4.0 ด้วยระบบ AS-interface 
และ Smart Observer นัน้ยดึหลกัท่ีวา่ ไมเ่พียงสายการผลติจะสามารถ
รวบรวมและเปลีย่นข้อมลูได้อยา่ง Real-time เทา่นัน้แตจ่ะต้องใช้งานได้งา่ย  
ไมซ่บัซ้อนด้วย สามารถลดขัน้ตอนการจดัการ และมีภาวะ user-friendly สงู 
อีกด้วย เพราะหากจะพฒันาให้โรงงานเป็น Smart Factory แล้ว ก็ควรจะ 
ต้องท�าในแนวทางท่ีไมส่ร้างปัญหาใหมข่ึน้มาแทนท่ีปัญหาเก่าท่ีหายไป   

AS-interface และ Smart Observer คอือะไร?       
ระบบ AS-interface คือระบบเน็ทเวิร์คการสื่อสารในอุตสาหกรรมท่ีมี 
จดุประสงค์หลกัคือการชว่ยลดต้นทนุด้านการจดัการและควบคมุสายการ
ผลิต โดยในปัจจบุนัระบบนีถื้อเป็นหนึง่ในระบบท่ีดีท่ีสดุระบบหนึง่ท่ีมีใช้
กนัทัว่ไปในโรงงานท่ียโุรปและอเมริกา ท�าให้การควบคมุระบบในโรงงาน
เป็นไปได้อยา่งสมบรูณ์แบบ ลดการหยดุชะงกัของเคร่ืองจกัรลงได้ 100%  
ท่ีส�าคญั คือระบบ AS-interface จะสามารถน�าไปเช่ือมตอ่กบัระบบ PLC 
ท่ีมีอยูเ่ดมิได้ทนัที ไมต้่องเปลี่ยนแปลงอะไรอีก                     

Smart Observer (App-based IO Link) คือสว่นท่ีจะชว่ยท�าให้เซน็เซอร์
ตา่งๆ ท่ีอยูบ่นสายการผลติสามารถสือ่สาร รวบรวม และแลกเปลีย่นข้อมลู
กบัระบบควบคมุได้อย่าง Real-time โดยท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถจดัการ
และมอนิเตอร์สายการผลติได้ทัง้หมดไมว่า่จะอยูท่ี่ไหน ก็สามารถท�าผา่น 
สมาร์ทโฟนได้ และเป็น Interface ท่ีถือวา่มีความเป็น User-friendly ท่ีสดุท่ี 
ใช้งานได้งา่ยและยงัเหน็ภาพรวมของระบบทัง้หมดท่ีชดัเจน   

21GS1 Thailand July – September  2017







Thailand Newsletter RFID CORNER

24 GS1 Thailand April – June 201724

12 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 - บริษัท Hilltop Cranberry ได้ใช้ระบบ

เซ็นเซอร์ของอินเตอร์เน็ตผสานสรรพสิ่ง (Internet of Things)   

ในการติดตามสภาพแวดล้อมรอบๆ พืชท่ีไวตอ่อณุหภมิู โดยโซลชูัน่

ท่ีจัดท�าโดยบริษัท Monnit นี ้ ประกอบด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิ 

และความชืน้ท่ีส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยังเคร่ืองรับข้อมูล โซลูชั่น

คลาวด์ของ Monnit นัน้สามารถแจ้งเตือนตลอดเวลาไปยัง 

บริษัททัง้ในช่วงกลางวันและกลางคืน เม่ือพืชและผลเบอร์ร่ี 

ของพวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยง ระบบท่ีถูกติดตัง้ในช่วงฤด ู

ใบไม้ผลิไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันความเสียหายของพืชทัง้หมด

เม่ืออุณหภูมิต�่าเกินไป แต่ยังท�าให้ Travis Tritz ซึ่งเป็นเจ้าของ 

นอนหลบัสนิทดีขึน้ เพราะไมจ่�าเป็นต้องทนความหนาวออกไปตรวจ

ดอูณุหภมิูตลอดคืน

Thailand Newsletter RFID CORNER

โซลูช่ันเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สายของ  
Monnit ท่ีช่วยให้บริษัท Hilltop Cranberry ได้รับ
การแจ้งเตือนหากอุณหภูมิต�่าเกินไป ท�าให้ม่ันใจได้ว่า
ฟาร์มมีระบบป้องกนัพชืผลจากความเสยีหายทีเ่กดิจาก
น�า้ค้างแข็ง

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

Jul 12, 2017-Hilltop Cranberry Co. is using an Internet of 

Things-based sensor system to track the conditions around 

its temperature-sensitive crops. The solution, provided by 

Monnit Corp., consists of temperature and humidity sensors  

that transmit measurements wirelessly to a receiver.  

The Monnit cloud-based solution can then issue alerts to the 

company at any time of the day or night when conditions  

are such that the plants and their berries are at risk.  

The system, installed this spring, not only prevents the 

potential loss of an entire crop if the temperature dips too 

low, but also provides owner Travis Tritz with a better night’s 

sleep, since he doesn’t need to spend cool nights watching 

the temperatures.

The Monnit wireless temperature and humidity 
sensor solution enables Hilltop Cranberry to  
receive alerts if temperatures dip too low, 
thereby ensuring the farm takes action to  
protect its crops from frost damage.
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Wisconsin Cranberry 
Farm Protects Crops 
With IoT System
ฟาร์มแครนเบอร์รีว่สิคอนซนิ
ปกป้องพชืด้วยระบบ IoT
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Jul 12, 2017-Hilltop Cranberry Co. is using an Internet of 

Things-based sensor system to track the conditions around 

its temperature-sensitive crops. The solution, provided by 

Monnit Corp., consists of temperature and humidity sensors 

that transmit measurements wirelessly to a receiver. The 

Monnit cloud-based solution can then issue alerts to the 

company at any time of the day or night when conditions 

are such that the plants and their berries are at risk. The 

system, installed this spring, not only prevents the potential 

loss of an entire crop if the temperature dips too low, but 

also provides owner Travis Tritz with a better night’s sleep, 

since he doesn’t need to spend cool nights watching the 

temperatures.

For cranberry farmers, this can often lead to sleepless nights 

as they watch weather conditions. Tritz has addressed the 

problem via a temperature alarming system at his home 

that wakes him up if the temperature drops below a specific 

temperature, indicating that he needs to check the plants 

and possibly turn on the irrigation system.

The temperature at his home can be as much as 16 degrees 

above the temperature at the fields, Tritz notes, so this is not 

a foolproof solution. Therefore, when the temperature has 

reached 45 to 48 degrees at his home, he has often been 

forced to go out and spend the night watching the temperatures 

on the manual thermometers. To create a more precise  

solution, he began seeking a wireless solution and opted for 

Monnit’s Remote Monitoring System, based on the solution’s 

price and the flexibility of the company’s representatives.

Monnit’s system consists of IoT-based sensors for the  

agriculture market that can track temperature, humidity, light 

and carbon dioxide levels around plants, says Brad Walters, 

Monnit’s CEO and founder. The sensors capture measurements 

and transmit the data to the receiver via a 900 MHz signal. 

The receiver acts as a gateway and forwards that information 

to Monnit’s software via a cellular connection. The software 

interprets the data and can prompt a hierarchy of messages 

until someone responds to them.

Hilltop Cranberry มีบงึขนาด 19 เอเคอร์ในหมู่บ้าน Vesper เมือง 

Wisconsin ซึง่ประกอบด้วยแปลงแครนเบอร์ร่ี 5 แปลงแช่อยู่ในน�า้ 

ผลเบอร์ร่ีมีความเสี่ยงท่ีจะถกูแช่แข็งเม่ือต้นอ่อนถึงเวลาแตกหน่อ 

ซึง่ในช่วงนัน้ถ้าเกิดน�า้ค้างแข็งก็จะท�าให้ผลผลิตเบอร์ร่ีไม่สามารถ

เติบโตได้ตามฤดกูาล และเม่ืออุณหภูมิลดลงต�่ากว่าจุดเยือกแข็ง

ในช่วงการแตกหน่อ ผู้ปลูกแครนเบอร์ร่ีมักจะฉีดพ่นน�า้ให้พืชผล

เพ่ือป้องกนัความเสียหายจากน�า้ค้างแข็ง

ส�าหรับเกษตรกรท่ีปลกูแครนเบอร์ร่ี สถานการณ์นีอ้าจท�าให้พวก

เขาต้องอดนอนเพ่ือคอยเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 

Tritz ได้บนัทึกปัญหาลงในระบบแจ้งเตือนอณุหภมิูท่ีบ้านของเขา 

ซึ่งมันจะปลุกเขาถ้าอุณหภูมิลดลงต�่ากว่าอุณหภูมิท่ีระบุไว้ และ

เขาจ�าเป็นต้องไปตรวจสอบพืชผลและอาจต้องเปิดระบบฉีดพ่นน�า้

Tritz กล่าวว่าอณุหภมิูท่ีบ้านของเขาอาจสงูถึง 16 องศาซึง่สงูกว่า

อุณหภูมิท่ีฟาร์มแครนเบอร์ร่ี น่ีจึงไม่ใช่โซลูชั่นท่ีไม่มีวันล้มเหลว  

ดงันัน้เม่ือบ้านของเขามีอณุหภมิูแตะท่ี 45 - 48 องศา เขามกัถกู

บงัคบัให้ออกไปข้างนอกและนอนค้างคืนเพ่ือเฝ้าดอูณุหภมิูพร้อม

เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบแมนนวล นั่นท�าให้เขาเร่ิมมองหาโซลูชั่น

ระบบไร้สายและเลือกใช้ระบบตรวจสอบระยะไกลของ Monnit เพ่ือ

สร้างโซลชูัน่ท่ีแม่นย�าย่ิงขึน้ โดยได้พิจารณาจากราคาของโซลชูัน่

และความยืดหยุ่นของตวัแทนบริษัท
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The sensors, contained in a waterproof casing, are attached 

to stakes, with at least one installed in each of Hilltop’s beds 

(which measure about 170 feet in width and 700 to 1,200 

feet in length). Each sensor is mounted above water, even 

when the bogs are filled, while a probe extends into the 

water or soil.

In the case of the Hilltop Cranberry solution, Tritz receives 

e-mail and voice messages alerting him to a temperature 

problem, and if he fails to respond, the system sends a voice 

phone call. His wife receives a follow-up message if he still 

does not respond by selecting a prompt in the software to 

indicate he has seen the message.

Hilltop Cranberry is using the temperature and humidity 

sensors only. However, Tritz says, Monnit also offers vibration 

sensors for irrigation equipment and generators, which 

enable users to identify whether their equipment has been 

turned on, as well as whether or not it is running properly.  

If a user so chooses, the sensors can also receive messages 

from a remote user to turn the equipment on; however, Hilltop 

is not yet using this function. The Monnit software can also 

display data on a map and provide historical analytics to 

better understand trends.

Since he began using the technology several months ago, 

Tritz reports, the system has been working well. “We haven’t 

had any issues with it,” he states. The first night on which 

there was a frost, he sat up watching the measurements as 

they came in, and was able to confirm that it alerted him 

when necessary.

Brad Walters ผู้ ก่อตัง้และ CEO ของ Monnit กล่าวว่า ระบบของ 

Monnit ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ IoT เพ่ือตลาดการเกษตรท่ีสามารถ

ติดตามอุณหภูมิ ความชืน้ แสง และคาร์บอนไดออกไซด์รอบๆ 

แปลงได้ เซน็เซอร์ตรวจจบัการวดัและสง่ข้อมลูไปยงัเคร่ืองรับข้อมลู

ผ่านสญัญาณความถ่ีท่ี 900 MHz ตวัรับจะท�าหน้าท่ีเป็นทางผ่าน

และส่งต่อข้อมลูต่อไปยงัซอฟต์แวร์ของ Monnit ผ่านการเช่ือมต่อ

สญัญาณโทรศพัท์มือถือ ซอฟท์แวร์จะแปลข้อมลูและแจ้งล�าดบัขัน้

ของข้อความจนกว่าจะมีคนตอบสนองต่อข้อความเหล่านัน้

เซ็นเซอร์จะอยู่ในปลอกกนัน�า้ติดกบัเสาเข็ม โดยจะถกูติดตัง้อยู่ใน

แปลงของ Hilltop อย่างน้อยหนึ่งชิน้ (ซึง่วดัได้กว้างประมาณ 170 

ฟตุ และยาว 700 - 1,200 ฟตุ) เซ็นเซอร์แต่ละตวัจะถกูติดตัง้อยู่

เหนือน�า้ แม้ในบงึจะมีน�า้เต็ม และมีหวัวดัย่ืนออกไปในน�า้หรือดิน

ในกรณีโซลชูัน่ของ Hilltop Cranberry นัน้ Tritz จะได้รับอีเมลและ

ข้อความเสียงแจ้งเตือนให้เขาทราบเก่ียวกบัปัญหาอณุหภูมิ และ

หากเขาไม่ตอบสนอง ระบบจะส่งเสียงเข้าโทรศพัท์ ภรรยาของเขา

จะรับข้อความติดตาม หากเขายงัคงไม่ตอบสนอง โดยการเลือก

ข้อความในซอฟต์แวร์เพ่ือแจ้งว่าเขาได้เห็นข้อความแล้ว

Hilltop Cranberry ใช้เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความชืน้เท่านัน้ 

อย่างไรก็ตาม Tritz กล่าวว่า Monnit ยังมีเซ็นเซอร์วัดแรงสั่น

สะเทือนส�าหรับอปุกรณ์ชลประทานและเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าซึง่ช่วย

ให้ผู้ ใช้สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ของพวกเขาถูกเปิดใช้งาน หรือ

อปุกรณ์ท�างานได้อยา่งปกติหรือไม ่ถ้าผู้ ใช้เลือกเซน็เซอร์ท่ีสามารถ

รับข้อความจากผู้ ใช้ระยะไกลเพ่ือเปิดอปุกรณ์ได้ แต่ Hilltop ยงัไม่

ได้ใช้ฟังก์ชัน่นี ้นอกจากนีซ้อฟต์แวร์ Monnit ยงัสามารถแสดงข้อมลู

บนแผนท่ีและให้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงประวตัิศาสตร์เพ่ือท�าความ

เข้าใจแนวโน้มได้ดีย่ิงขึน้

Tritz รายงานว่าตัง้แต่เขาเร่ิมใช้เทคโนโลยีนีเ้ม่ือหลายเดือนก่อน 

ระบบสามารถท�างานได้ดีและยงัไม่เจอปัญหาใดกับเทคโนโลยีนี ้ 
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The technology’s value, Tritz explains, comes from ensuring 

that an entire crop is neither damaged nor destroyed by 

frost. Since the IoT system’s deployment, he says, he has 

been able to monitor the actual temperature in the fields 

without having to go out and physically check his manual 

thermometers. He can now sleep knowing that the system 

will alarm him if the temperature reaches his preset critical 

temperature level. However, he says, he has seen interesting  

results from the temperature data that provide other  

benefits as well. For instance, he can view temperature 

patterns that indicate the direction in which cold air tends 

to blow over the beds, as well as which beds are more 

vulnerable and when this becomes a problem. This data 

could make it easier for the company to predict temperature 

changes and the need to prevent problems during certain 

weather conditions.  

คืนแรกท่ีมีน�า้ค้างแขง็ เขาลกุขึน้นัง่เฝ้าดอูณุหภมิูเม่ือเกิดน�า้ค้างแขง็ 

เพ่ือพิสจูน์ว่าอปุกรณ์สามารถแจ้งเตือนสภาพอณุหภมิูมาได้อย่าง

ถกูต้อง

Tritz อธิบายว่า เทคโนโลยีนีเ้ป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะท�าให้

เกษตรกรมั่นใจว่าพืชท่ีเพาะปลูกจะไม่เสียหายหรือถูกท�าลาย

จากน�า้ค้างแข็ง เขากล่าวว่าตัง้แต่ใช้งานระบบ IoT เขาสามารถ 

ตรวจสอบอุณหภูมิท่ีเกิดขึน้จริงในทุ่งนาได้โดยไม่ต้องออกไป 

ตรวจสอบเคร่ืองวดัอณุหภูมิแบบแมนนวล ตอนนี ้ Tritz สามารถ

นอนหลบัได้โดยรู้วา่ระบบจะสง่สญัญาณเตือนมายงัเขาถ้าอณุหภมิู

ถึงจดุวิกฤตตามท่ีก�าหนดไว้

อย่างไรก็ตามเขาได้เห็นผลลพัธ์ท่ีน่าสนใจจากข้อมลูอณุหภมิูท่ีให้

ผลประโยชน์ด้านอ่ืนด้วย เช่น เขาสามารถเห็นรูปแบบของอณุหภมิู

ท่ีระบทิุศทางท่ีอากาศเยน็มีแนวโน้มจะพดัผา่นแปลงได้ เชน่เดียวกบั 

รู้ว่าแปลงใดจะมีความเสี่ยงมากกว่า และจะเกิดปัญหาขึน้เม่ือใด

บ้าง ข้อมูลนีท้�าให้บริษัทสามารถคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของ

อณุหภมิูและความต้องการในการป้องกนัปัญหาท่ีเกิดในแตล่ะช่วง

สภาพอากาศได้ง่ายขึน้  



Thailand Newsletter GS1 Society

GS1 Thailand July – September  201728

ธุรกิจในบ้านเรามีทัง้กลุ่มท่ีเดินหน้าไปสู่ยุค 
4.0 ด้วยความสมคัรใจ และกลุม่ท่ีถกูลากไป 
เพราะยงัไมพ่ร้อมหรือไมค่ิดจะปรับตวั

การปรับตวัซึ่งมีการพดูถึงกนัมากคือการน�า
เทคโนโลยีดจิิทลัมาใช้ในการเช่ือมโยงกบัลกูค้า 
ท�าธุรกรรม รวมถึงการบริหารและวางแผน
การท�างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจ 
นอกจากนีแ้ล้ว ยงัมีเร่ืองส�าคญัไม่แพ้กนัแต่
มีการพดูถึงกนัน้อยกว่า นัน่คือ การปรับตวั
แบบไหนท่ีช่วยให้องค์กรให้สามารถเข้าสู่
ยคุ 4.0 ได้

ในเร่ืองนี ้ มีบทเรียนส�าคญั 5 เร่ืองซึ่งธุรกิจ
ในบ้านเราสามารถเรียนรู้ได้จากธุรกิจใน 
ตา่งประเทศท่ีปรับตวัได้ส�าเร็จ

เร่ืองแรก คือ การปรับขนาดขององค์กร
ให้เหมาะสม แนวคิดในปัจจุบัน เม่ือธุรกิจ

เรียบเรียงโดย : อวิกา  พอกเพิ่มดี

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641225
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ธรุกจิยคุ
4.0ปรบัตวั

อย่างไร
ประสบกับปัญหาก็จะลดขนาดขององค์กร 
เพ่ือลดต้นทุน ซึ่งไม่ใช่เร่ืองผิดเพราะเป็น
หนทางกู้สถานการณ์ทางการเงินให้กลบัมา
ดีขึน้ได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การลดขนาด
มีข้อควรระวงั ทัง้ในเร่ืองขวญัก�าลงัใจ ความ
สามัคคีในองค์กร และการสูญเสียคนเก่ง 
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีควรเอาสภาพแวดล้อม
ทางธรุกิจเป็นตวัตัง้ แล้วปรับตวัให้เหมาะกบั
สภาพแวดล้อมท่ีเปลีย่นไป ซึง่อาจรวมถงึการ
ลดขนาดขององค์กรด้วย

นอกจากนีแ้ล้ว อีกโจทย์ท่ีต้องคิดต่อเน่ือง 
กนัไปเม่ือมีการปรับขนาดก็คือ การเปลีย่นแปลง
องค์กรในรอบนีจ้ะเป็นฐานในการเปลีย่นแปลง
องค์กรในอนาคตได้อยา่งไร

เร่ืองที่สอง คือ แผนการท�างานตามวิสยัทศัน์
ท่ีวางไว้ องค์กรในปัจจบุนัมกัจะมีเส้นทางเดนิ
เพียงทางเดียวเพ่ือให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ ซึง่

อาจเหมาะกบัยคุท่ีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย

องค์กรยุค 4.0 มีทางเลือกในการท�าตาม 
วิสยัทศัน์ได้มากกวา่ 1 ทางเลอืก และสามารถ
น�าทางเลอืกเหลา่นัน้มาใช้พร้อมกนั เพ่ือยน่ระยะ 
เวลาในการไปให้ถึงเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ 
ควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงในการ
ท�างาน เพราะถงึแม้บางทางเลอืกจะไมเ่ดนิหน้า
เร็วเทา่ท่ีคาด ก็ยงัมีทางเลอืกอ่ืนเข้ามาเสริม

เร่ืองที่ สาม คือ การรวมศูนย์ทรัพยากร
และคนท่ีมีความส�าคัญ องค์กรในปัจจุบัน
มีการก�าหนดต�าแหน่งหน้าท่ีไว้ชัดเจนตาม
โครงสร้างท่ีแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เม่ือเจอ
กบัสถานการณ์ท่ีต้องแก้ไขก็จะให้หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบรับเร่ืองไป บางครัง้คนรับมือ 
กบัสถานการณ์อาจไมใ่ชค่นเก่งท่ีสดุ ผลลพัธ์ 
ออกมาจงึไมไ่ด้เป็นไปตามต้องการ
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องค์กรยุค 4.0 รู้ดีว่า คนและทรัพยากร 
บางอย่างควรจัดไว้ท่ีส่วนกลาง เพ่ือความ
สะดวกในการกระจายลงไปท�างานในส่วน
ต่างๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ในชว่งเวลานัน้ โดยเฉพาะหากเป็นสถานการณ์
ใหมซ่ึง่ไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน การจะให้สว่นงาน 
ใดส่วนงานหนึ่ ง เ ป็นผู้ รับ ผิดชอบเพียง 
ฝ่ายเดียว ก็อาจดงึเอาประสบการณ์ในอดีต
มาใช้ บางครัง้ไม่ได้สอดคล้องกับบริบท 
ท่ีเปลี่ยนไป การมีทีมท่ีมองเห็นภาพรวมได้
ชดัเจนตามจริง มีความคิดท่ีเปิดกว้างในการ
รับมือกบัสถานการณ์จึงน่าจะเป็นทางเลือก
ท่ีเหมาะสมกวา่

เร่ืองที่ส่ี คือ วิธีการมองโอกาส องค์กรปัจจบุนั
เลือกเฉพาะโอกาสท่ีสอดคล้องกบัสิง่ท่ีท�าอยู่
เป็นประจ�า ท�าให้มองผ่านโอกาสบางอย่าง 
ทัง้ท่ีโอกาสเหลา่นัน้จะเป็นประตสููค่วามส�าเร็จ
ในอนาคต มีตัวอย่างของธุรกิจใหญ่ระดับ
โลกมากมายท่ีสุดท้ายก็เหลือแต่ช่ือเพราะ 
มองข้ามสิ่งท่ี “ไม่ใช่” ในวนันี ้ ซึง่บางโอกาส
อาจกลายเป็นสิง่ท่ี “ใช”่ ในวนัหน้า

องค์กรยคุ 4.0 มีวิธีการมองโอกาสแตกต่าง
กัน แทนท่ีจะเอาตัวเองเป็นตัวตัง้ องค์กร

เหลา่นีเ้อาโอกาสเป็นศนูย์กลางแล้วปรับการ 
ท�างานขององค์กรให้สอดคล้องกับโอกาส
เหลา่นัน้ แน่นอนว่า การท�าแบบนีห้มายถึง 
การออกแบบโครงสร้างองค์กรท่ีมีความ
ยืดหยุ่นคล่องตัว และต้องสร้างวัฒนธรรม
ในการท�างานท่ีมองการเปลี่ยนแปลงว่าเป็น
เหตกุารณ์ปกติ

เร่ืองสุดท้าย คือ บทบาทของผู้น�า ผู้น�าใน
องค์กรปัจจบุนัมกัจะเน้นความถกูต้องแมน่ย�า
ในการท�างาน ทุกอย่างต้องมีการวางแผน
อย่างรัดกุม หาทางใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
ขององค์กรให้สูงท่ีสุด ท�าให้คนเก่งถูกใช้ 
ในการแก้ปัญหาขององค์กร จึงไม่สามารถ
สร้างนวัตกรรมใหม่ทัง้ ในด้านการผลิต  
การบริหาร และด้านการตลาดได้

ผู้น�าขององค์กรยุค 4.0 เข้าใจดีว่า การน�า
องค์กรไปข้างหน้าต้องอาศัยการทดลอง 

ส�าเร็จบ้างล้มเหลวบ้างก็ไม่เป็นไร ขอให้ 
เรียนรู้จากสิ่งท่ีเกิดขึน้แล้วท�าให้ดีกว่าเดิม 
เม่ือมองโลกแบบนี ้ แนวทางการบริหารคือ 
การให้คนเก่งท่ีสุดเป็นแนวหน้าในการขับ
เคลื่อนองค์กรไปข้างหน้ามากกวา่จะมาคอย
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ สภาพแวดล้อมท่ีคนเก่ง
ได้ลองผิดลองถกูแบบนีท้�าให้พวกเขาเก่งขึน้
กวา่เดมิ เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีสง่เสริมให้
คนในองค์กรทัง้หมดพร้อมจะคดิไปข้างหน้า

จะเห็นว่าการปรับตัวไปสู่การเป็นองค์กร
ยคุ 4.0 ไมเ่ก่ียวกบัการใช้เงินหรือเทคโนโลยี 
เสมอไป ทุกข้อท่ีกล่าวมาเป็นเร่ืองของการ
ปรับแนวคดิและทศันคต ิเร่ืองเหลา่นีเ้ป็นธรุกิจ
เลก็หรือธุรกิจใหญ่ก็ท�าได้ทัง้นัน้ ท่ีส�าคญัคือ 
เร่ืองแบบนีใ้ครท�าก่อนย่อมได้เปรียบ ใครท�า
ช้าจะมาโอดครวญทีหลงัว่าปรับตวัไม่ทนัคง
ไม่มีใครได้ยิน เพราะคนอ่ืนเขาไปข้างหน้า
กนัหมดแล้ว  

   องค์กรยคุ 4.0 มวีธิี
การมองโอกาสแตกต่างกนั 
แทนที่จะเอาตัวเองเป็น
ตวัตัง้ องค์กรเหล่านีเ้อา
โอกาสเป็นศูนย์กลาง
แล้วปรบัการท�างานของ
องค์กรให้สอดคล้องกบั
โอกาสเหล่านัน้
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บทความโดย : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

การผลิตในยุค Industry 4.0

โลกของอตุสาหกรรมก�าลงัก้าวสูก่ารปฏิวตัคิรัง้ใหมท่ี่เรียกวา่ 
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ท่ีจะกลายเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ส�าคญั ช่ือ Industry 4.0 มาจากนโยบาย
อตุสาหกรรมแหง่ชาตขิองเยอรมนีท่ีประกาศเม่ือปี ค.ศ. 2013 
แนวคิดก็คือ โลกของเราจะเข้าสูช่ว่งการปฏิวตัิอตุสาหกรรม
ครัง้ท่ี 4 ภายใน 20 ปีข้างหน้า

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology: IT 
จะเข้ามาเป็นตัวกลางท่ีท�าให้การสื่อสารระหว่างคนกับ
เคร่ืองจกัร และระหว่างเคร่ืองจกัรด้วยกนัเองเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
เครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Industrial Internet of 
Things : IIoT) จะชว่ยให้สามารถตรวจสอบและคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ อนัจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผน
การผลติและการประเมินประสทิธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจกัร

เทคโนโลยีตรวจสอบการผลิต
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กล่าวเฉพาะส่วนของเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัการหีบห่อและบรรจภุณัฑ์ 
อุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองด่ืม และยา นอกจากจะปรับตวัและน�า
เทคโนโลยีอตัโนมตัิเข้ามาชว่ยงานในการผลติให้มากขึน้

เพ่ือให้ผู้ บริโภคก่อเกิดความมั่นใจ 
ว่ า ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ คุณ ภ า พ ข อ ง
สิ น ค้ า ท่ี ดี  ท า ง ผู้ ผ ลิ ต ส า ม า ร ถ 
ปรับเปลี่ยนแผนการผลิตได้เร็วขึน้ 
และประสิทธิภาพของขบวนการโดย
รวมท่ีดีย่ิงขึน้ จึงเป็นท่ีแน่นอนว่า
ระบบการพิมพ์ท่ีดีจะมาช่วยในการ
รักษาประสิทธิผลของการผลิต เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัได้ และ
เพ่ิมความพงึพอใจให้ลกูค้าได้  

การท่ีสามารถดูข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการผลิตก่อนเข้าถึง 
ผู้ บริโภคนัน้ จ�าเป็นท่ีต้องมีระบบการพิมพ์และท�าการตรวจสอบ 
ทุกขัน้ตอนเพ่ือให้ท�าการมั่นใจว่าชิน้งานทุกชิน้ท่ีได้ออกไปนัน้มี
คณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถท่ีจะท�าการตรวจสอบกลบั
ได้ ดงันัน้เคร่ืองพิมพ์ท่ีรองรับการผลติของเคร่ืองจกัรจะต้องรองรับการ
ท�างานของเคร่ืองจกัรและสือ่สารกบัระบบปฏิบตักิารท่ีสือ่สารระหวา่ง
เคร่ืองจกัรและระบบฐานข้อมลูได้
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การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 สถาบันรหัสสากล
ภายใต้หัวข้อ “Smart Brand, Smart Business 4.0”

บทความโดย : ปทิตตา  คิมประโคน 

สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) จดัการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 
2560 ภายใต้หวัข้อ “Smart Brand, Smart Business 4.0” เม่ือวนัท่ี 18 สงิหาคม 
2560 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1 ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา 

การประชมุดงักล่าว จดัขึน้เพ่ือรายงานผลการด�าเนินงานของสถาบนัฯ 
ในปี 2559 และแผนการด�าเนินงานปี 2561 ให้สมาชิกได้รับทราบ ซึ่งได้ 
จดัเตรียมเนือ้หาของการประชมุให้มีความทนัสมยักบัสถานการณ์ในปัจจบุนั 
หลากหลายเร่ือง โดยได้รับเกียรติจากคุณเจน น�าชัยศิริ ประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการสถาบนัรหสัสากล
เป็นประธานการประชมุ และวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

พ ร้ อ ม กัน นี ภ้ า ย ใ น ง า น ยั ง มี
บรรยายพิเศษเร่ือง การบริหารจดัการ
ทางการเงินในยคุ 4.0 จากสถาบนัการ
เงินชัน้น�าของประเทศ และบรรยาย
เร่ือง “ปัน้แบรนด์ร้อยให้ได้ล้านด้วย
เคร่ืองหมายการค้า” โดยวิทยากรจาก

กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทัง้การเสวนาพิเศษ 
เร่ืองสร้างแบรนด์ไทยให้ปัง..ดงัทัว่โลก จาก 4 บริษัทคนไทย ได้แก่  
ยาอมตราตะขาบ 5 ตวั ศรีจนัทร์ บ้านมะขาม และแมลงอบกรอบตรา 
ไฮโซ ท่ีสามารถสร้างมลูคา่เพ่ิมทางการตลาด และช่ือเสยีงโดง่ดงัไปใน
เอเชีย ซึง่ได้มาร่วมพดูคยุแลกเปลี่ยนและเสนอมมุมองกลยทุธ์ตา่ง ๆ  
ให้กบัสมาชิกสถาบนัฯ อยา่งนา่สนใจ   

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส�าหรับหลกัสตูร 
ลดต้นทนุ เพ่ิมก�าไรด้วยการบริหารจดัการคลงัสนิค้า
ท่ีมีประสทิธิภาพ จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 
ซึง่ในหลกัสตูรนีท้างสถาบนัฯ ได้รับเกียรติจากคณุ
กนก จุฑามณี วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าท่ีมาบรรยาย 
ในช่วงเช้า และในช่วงบา่ย ผู้ เข้าอบรมได้เข้าเย่ียม
ชมดงูานฯ  ณ ศนูย์โลจิสตกิส์ บางนา บริษัท เฮเฟเล ่
(ประเทศไทย)  จ�ากดั 

หลักสูตรนีท้�าให้ผู้ เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึง
หลกัการ เทคนิคการวางแผนด้านสถานท่ี และการ
จดัหาอปุกรณ์ให้เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน  ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแผนพืน้ท่ี
คลงัสินค้า รวมถึงได้มีโอกาสเข้าเย่ียมชม ศึกษา 
ดงูานการบริหารจดัการคลงัสินค้าสถานท่ีจริง เพ่ือ
สามารถน�ามาประยุกต์แนวทางในการจดัท�าแผน
พัฒนาบริหารจัดการคลังสินค้าท่ีทันสมัยและมี
ประสทิธิภาพ  
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สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมออกคูหานิทรรศการ
ในงาน “Tilog-Logistix 2017”

สถาบนัรหัสสากล ได้รบัเกยีรติจากสมาคมการบรรจภุณัฑ์ไทยเชญิเป็น
วิทยากรบรรยายในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559/2560

หลกัสตูรการอบรม กรกฎาคม – กนัยายน 2560   
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดต่างๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อย่างถกูต้อง  

เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบนัฯ จงึก�าหนดให้สมาชิกรายใหมท่กุราย ต้องผา่นการอบรม ความรู้เบือ้งต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธรุกิจ

และอตุสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม ่ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัรับอนมุตัิเป็นสมาชิก

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

ทางสถาบนัฯ จึงจดัโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ในช่วงเดือน กรกฎาคม – กนัยายน 2560 ดงันี้
      หลักสูตร

ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน

สากล GS1 ในภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ มาตรฐาน

สากล GS1-128 ในระบบ

ซัพพลายเชน 

    วันที่จัด

4,11,18 กรกฎาคม

1,8,15 สิงหาคม

5,12,19 กันยายน

22 สิงหาคม 

   อัตราค่าอบรม

สมาชิก GS1 :  ฟรี* 

บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

สมาชิก GS1 :  ฟรี* 

บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท 

                   เนื้อหาหลักสูตร

• บาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1

• โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System

• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�าหนดเลขหมายประจ�าตวัสนิค้า

• สิทธิประโยชน์ส�าหรับสมาชิกสถาบันฯ 

• บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128

• GS1- 128  Application Identifiers (AI’s)

• การใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128

• หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น

สถาบนัรหสัสากล (GS1Thailand) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
ได้มีโอกาสร่วมออกคหูานิทรรศการภายในงาน TILOG – LOGISTIX 2017 
ระหว่างวนัท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชมุไบเทค บางนา 

งาน TILOG - LOGISTIX 2017 แสดงภายใต้แนวคิด “ASEAN+6  
Connectivity for Sustainable Growth” โดยมีจดุประสงค์ในการยกระดบั 
และเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนการด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์ให้ทันสมัยมาก 
ย่ิงขึน้ พร้อมสร้างเสริมความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัเหลา่ผู้คร�่าหวอดในวงการ 
โลจิสตกิส์เพ่ือการเตบิโตของธรุกิจอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป  
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ที่มา : https://www.scbeic.com/th/detail/product/2911

Digital Nation
เอสโตเนีย

ประเทศแรกของโลก

ในยุคดิจิทัลท่ีทุกธุรกิจในโลกมุ่งแสวงหา
โอกาสและความส�าเร็จนัน้ หลายเทคโนโลยี
ถกูจบัตาในฐานะเคร่ืองมือท่ีจะเปลี่ยนแปลง
ธรุกิจ และเพ่ิมโอกาสความส�าเร็จในยคุดจิิทลั

Crypto Currency หรือท่ีรู้จกัในฐานะสกุล
เงินดิจิทัล ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีท่ีหลาย 
ธรุกิจให้ความสนใจ เงินดจิิทลัอยา่ง Bitcoin, 
Ethereum และ Litecoin ก�าลังได้ รับ
ความนิยมเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก
เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนได้เหมือน 
เ งินจริง และยังสามารถแลกเปลี่ยนได้ 
ทัว่โลก โดยมีคา่ธรรมเนียมท่ีต�า่มากๆ อีกด้วย 
และปัจจบุนัมีประเทศท่ีน�า Crypto Currency 
มาเป็นส่วนหนึ่งในการก�าหนดยุทธศาสตร์
ดิจิทัลของประเทศ หรือท่ีเรียกว่า Digital 
Nation

เอสโตเนีย เป็นประเทศในยุโรปตอนเหนือ  
มีประชากรเพียง 1.3 ล้านคน แต่เอสโตเนีย
ก�าลงัวางบทบาทดิจิทลัให้กบัประเทศชนิดท่ี
ประเทศชัน้น�ายงัต้องตะลงึ

e-Residency เป็นโครงการของเอสโตเนีย
ท่ีเร่ิมต้นในคร่ึงปีหลังของปี 2017 เพ่ือให้
ประชากรจากทัว่โลกสามารถสมคัรเข้าเป็น
ประชากรเอสโตเนียได้ โดยเสยีคา่ใช้จา่ยเพียง 
100 ยูโร โดยท่ีคนท่ีสมคัรเป็นประชากรนัน้  
ไม่จ�าเป็นต้องพักอาศัย หรือเดินทางมาท่ี 
ประเทศเอสโตเนีย

ปัจจุบนัมีนกัธุรกิจรุ่นใหม่ เร่ิมสมคัรเข้าเป็น
ประชากรของเอสโตเนียผ่าน e-Residency 
เน่ืองจากเม่ือเป็นประชากรเอสโตเนียแล้วจะ
ได้บตัรประชาชนท่ีสามารถขอใช้บริการตา่งๆ

ในประเทศ  เดนิทางทอ่งเท่ียวใน EU ในฐานะ 
ประชากรเอสโตเนีย รวมถึงการใช้บริการ
ดิจิทัลต่างๆ ของรัฐ โดยปัจจุบันมีคนไทย
อย่างน้อย 33 คนแล้วท่ีสมคัรเป็นประชากร 
เอสโตเนีย  และในชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมามีบริษัท 
จดทะเบียนใหมใ่นเอสโตเนียจ�านวน 1,500 ราย

ภายใต้นโยบายด้านดิจิทลันัน้ ประชากรจาก
ทั่วโลกสามารถขอเป็นประชากรเอสโตเนีย 
และจดทะเบียนตัง้ธรุกิจภายในเวลาไมถ่งึ 20 
นาที ซึง่เป็นทางเลือกท่ีนา่สนใจส�าหรับธรุกิจ
รุ่นใหม่และ Startup ท่ีสามารถจดทะเบียน
ตัง้ธรุกิจท่ี EU ได้

นอกจากบริการดิจิทลัหลายๆ อย่างท่ีเกิดขึน้
กบั Digital Nation แล้ว เอสโตเนีย ยงัวางแผน
ในการสร้างสกลุเงินดจิิทลัของตวัเองท่ีเรียกวา่ 
Estcoin ซึง่จะเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่น
ซือ้ขายสินค้าในตลาดเงินดิจิทัลได้เหมือน
สกุลเงินอ่ืน เช่น Bitcoin หรือ Ethereum 
นอกจากนีเ้อสโตเนียยังมีแผนผลักดันให้ 
เกิดการระดมทุนผ่าน Coin หรือท่ีเรียกว่า 
ICO เพ่ือดงึดดูธรุกิจดจิิทลัตา่งๆ มาลงทนุใน 
เอสโตเนียอีกด้วย

การผลักดันนโยบายดิจิทัลของเอสโตเนีย 
เป็นไปตามแนวทางการสร้างประเทศดิจิทลั 
(Digital Nation) ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีตวัตน
บนโลกดจิิทลั ซึง่เป็นแนวคดิใหมใ่นยคุดจิิทลั
ท่ีประเทศไม่จ�าเป็นต้องมีเขตแดน แต่มี
ศกัยภาพในการดึงดดูคนเก่ง และดึงดดูเงิน
ลงทนุได้จากทัว่โลก ก้าวของเอสโตเนียจงึนา่
จบัตามองมากท่ีสดุในเวลานี ้ 
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ผ่านไปแล้วกับการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำาปี 
2560 ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี 
นวัตกรรม นำาไทย” มีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 
250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร

ปี น้ี นั บ เ ป็ น ปี ท่ี  3  แ ล้ ว ท่ี ส ถ า บั น ร หั ส ส า ก ล  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีความ
ร่วมมือกับส่วนพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  
กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ในโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย
ประจำาปี 2560 (ThaiStar Packaging Awards 
2017) ในครั้งน้ี สถาบันฯ ได้สนับสนุนเงินรางวัล
พิเศษการประกวดบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จำานวน 
2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และผู้อำานวยการ
สถาบนัรหัสสากล เขา้รว่มเป็นหน่ึงในคณะกรรมการ
ในการตัดสินผู้ชนะการประกวดบรรจุภัณฑ์ และ 
การประกวดบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ด้วย

สำาหรับในปีนี้น้ัน ผู้ชนะรางวัลพิเศษการประกวด
บาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์จำานวน 2 รางวัล แบ่งเป็น
ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำาหน่าย
สำาหรับสินค้าทั่วไป 1 รางวัล ซึ่งผู้ชนะการประกวด
ได้แก่ นางสาวมณี  แซ่ซำา จาก มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ผลงานคือ มณีมี ไม้ จานไม้
หน้ากระต่าย และ ผู้ชนะรางวัลการประกวด 
บาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อ 
การจัดจำาหน่ายสำาหรับสินค้าท่ัวไป  1 รางวัล  
ได้แก่ นายพิเชษฐ์ หรรษานิมิตรกุล จาก บริษัท 
แพนแปซิฟิก ปริ้นต้ิง จำากัด ผลงานคือ ไรซ์บัดดี้  
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

THAISTAR PACKAGING

AWARDS 2017

พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดทุกประเภท  
ได้จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 
Grand Hall 202-203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ 
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในงาน 
Propak Asia 2017 โดยผู้แทนสถาบันฯ ได้รับ
เกียรติร่วมพิธีมอบรางวัลและเป็นผู้มอบรางวัล
การประกวดบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ทั้งน้ีผลงาน 
ท่ีชนะการประกวด ThaiStar Packaging Awards 
2017 จะได้ไปประกวดต่อในระดับ AsiaStar และ 
WorldStar เป็นลำาดับต่อไป
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ศ.ดร.นายแพทย์วิทยา นาควชัระ เป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านจิตวิทยา ได้ให้ความรู้ในเร่ืองความคิดเชิง 
บวกวา่ ในมมุมองของคนเราโดยทัว่ไปสว่นใหญ่จะ
มีทัง้ด้านบวก และด้านลบ หรือแม้แตก่ารมองแล้ว
รู้สกึเฉยๆไม่คิดอะไร ทัง้หมดเกิดขึน้จากพืน้ฐาน
ประสบการณ์ของแตล่ะคนท่ีได้สะสมมาตัง้แตอ่ยู่
ในท้องแม ่สภาพแวดล้อมการเลีย้งด ูการเตบิโต
จนถงึปัจจบุนั

กระบวนการของจติมนษุย์กม็อียู่ 2 ส่วน
ด้วยกนัคือ 
 1. สว่นจิตส�านกึ เป็นการรู้ตวัเม่ือต้องเผชิญกบั 
  สิง่ตา่งๆ  โดยมีเพียงแค ่5 % ของจิตใจทัง้หมด 
 2. จิตใต้ส�านึก ซึ่งมีปริมาณท่ีมากถึง 95 % 
  เพราะจิตใต้ส�านึกเ กิดจากการสะสม 
  ประสบการณ์  ตั ง้ แ ต่ อ ดี ต ม า จ น ถึ ง 
  ปัจจุบันนัน้เอง ด้วยการสะสมความคิด 
  ความรู้สึกเอาไว้ทัง้ลบและบวก ถ้าคณุจะ 
  เลอืกไปทางไหนให้มีความคดิชดัเจนกบัสิง่นัน้ 
  เพราะถ้าท�าได้ชดัเจนยอ่มเกิดผลชดัเจน

คิดบวก เร่ิมจากอะไร
การคิดบวกสามารถเร่ิมโดยการให้คุณยืนยัน
และมีความมัน่ใจในความคิดเชิงบวก หมัน่สร้าง
มโนภาพเชิงบวกท่ีชดัเจนและตัง้ความคาดหวงั
ในเชิงบวกให้มีปริมาณมาก ท�าให้ชีวิตของคณุ 
จะเปลี่ยนแปลงไปตามนัน้ จงเติมเต็มจิตใจคณุ
ด้วยแสงสวา่ง สร้างความเข้มแขง็ สร้างความสขุ 
มีความขยนั มีความมุง่หวงั มีความพยายามและ
การเช่ือในสมรรถนะของตนท่ีจะก้าวไปสู่ความ
ส�าเร็จได้ การมีความคดิเชิงบวกอยา่งเดียวไมพ่อ 
จะต้องมีความรู้สกึเชิงบวกและการกระท�าเชิงบวก 
ด้วย การพดูวา่ “ฉนัท�าได้” จะเป็นการชว่ยปลกุเร้า
ความกล้าและผลกัดนัให้พลงังานจากการคดิเชิง
บวกได้แสดงออกมา จนสามารถเพ่ิมพูนความ
คดิริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถสร้างความสขุและยงั
สามารถควบคมุความคดิของคณุได้

ท�าอย่างไรให้คิดบวก
คุณต้องสร้างความศรัทธาและความเช่ือมัน่ใน 
ตวัเอง เช่ือในตวัตนเองว่ามีสมรรถนะท่ีมากพอ  
ท่ีจะท�าให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ี
ดีขึน้ได้ มีคณุภาพท่ีดีมากกว่าเดิม ด้วยการน�า
ปัจจยัทางความคดิ การฟัง พดู อา่นและเขียนสิง่ท่ี
เป็นบวกทกุๆวนั จนสามารถท�าให้จิตใต้ส�านกึรับรู้
วา่เรามีคณุคา่อยู่จริง การรับเฉพาะข้อมลูด้านดี  
อ่านเฉพาะข่าวดี ข้อมลูดี เขียนค�าดีๆ ไว้เยอะๆ 
พดูและท�าสิง่ดีให้เกิดขึน้กบัตวัเองแบบซ�า้ๆ ก่อน
นอนหรือหลงัจากต่ืนนอนตอนเช้าให้พดูกบัตวัเอง
ซ�า้ๆ ฉนัเป็นคนเก่ง ฉนัท�าได้ ฉนัมีความกล้า ฉนัมี
ความฉลาด เป็นการตอกย�า้ความคดิเชิงบวกเข้าไป
ข้างในจิตใต้ส�านกึทกุวนั 

เขียนสะสมค�าดีๆ ให้เยอะเข้าไว้ สุดยอด เก่ง  
เจง๋มาก ยอดเย่ียม เทห์่ หลอ่ Smart ฉลาดแล้ว
อา่นบอ่ย ท�าซ�า้ๆ จากข้อ 2 รวมทัง้ให้ขอบคณุสิง่ท่ี 
เรามีอยู่แล้ว ไม่ว่าสิ่งนัน้ ท่ีมีจะย่ิงใหญ่หรือ 
เลก็น้อยก็ตาม

ท�าให้ตวัเองมีความสขุง่ายๆ บ่อยๆ เม่ือเราท�า 
สิง่ตา่ง ๆ    ส�าเร็จไมว่า่เร่ืองนัน้จะเลก็น้อยสกัเพียงใด  
เชน่ ต่ืนเช้าไปท�างานได้ทนัเวลาเข้างาน ก็ให้ยิม้ 
ให้ตวัเอง  เม่ือได้รับค�าชมเร่ืองงานก็ให้รางวลักบั 
ตัวเองอาจจะเป็นขนมอร่อยๆ และท่ีส�าคัญ
อย่าปฏิเสธค�าชม แล้วให้น้อมรับไว้ด้วยความ 
ขอบคณุทกุๆ ครัง้ ท่ีได้รับค�าชมจากคนรอบข้างวา่ 
“เย่ียมมาก” เพราะนั่นจะเป็นก�าลังใจให้คุณ 
คดิบวกตอ่ไป

ท�ำทนัท ีใช้ค�ำว่ำ “ตดัสนิใจเดี๋ยวนีท้นัท”ี ตอบโต้
กลับทนัท ีมีควำมสุขทนัท ียิม้ทนัที

สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี เร่ิมจากสิ่งท่ีเราอยู่จาก
บ้านจากห้องของตนเอง ต้องสะอาดเป็นระเบียบ
เรียนร้อยซึง่จะช่วยให้เราเปลี่ยนมมุมองสามารถ
สร้างสรรค์ความคดิใหม่ๆ   ให้ออกมาได้  คนจะมอง
โลกในแงดี่ได้ต้องเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีดี เพราะ
สิง่แวดล้อมดีจะชว่ยสร้างและเป็นแรงบนัดาลใจให้
เกิดทศันคตด้ิานบวก

จินตนาการ มองให้เห็นภาพแห่งความส�าเร็จ 
และมีสิ่งดี ๆ เกิดขึน้กับเราแล้วจริงๆ แล้วเรา  
“ต้องเช่ืออยา่งนัน้จริงๆ ให้เราจินตนาการด้วยการ
เอาตวัเองไปใช้ชีวิตให้ราวกบัวา่เป็นคนส�าเร็จแล้ว

ฝึกคดิบวกจากจติใต้ส�านกึ
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อยา่งนัน้จริงๆ”  เพราะไมมี่พลงังานอนัไหนย่ิงใหญ่
มากไปกวา่พลงัท่ีเกิดขึน้จากตวัของเรา

สร้างแรงบนัดาลใจ ด้วยการมองหาบคุคลต้นแบบ 
ทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบช่วยเป็นแรงผลกัดนั  
คนคนนัน้อาจเป็นผู้ ท่ีเอาชนะอปุสรรคครัง้ใหญ่  
จนพบกบัความส�าเร็จอยา่งงดงาม

พาตวัเองเข้าไปอยูใ่นแวดวงของคนท่ีประสบความ
ส�าเร็จและคนมองโลกในแงดี่ เป็นเร่ืองท่ีไมน่า่เช่ือ 
วา่เราสามารถยน่เวลาในการสร้างความส�าเร็จได้  
เป็นเร่ืองมหัศจรรย์  ท่ีพลังอ�านาจของคนอ่ืน
สามารถสง่ผา่นพลงัความคดิเข้าไปข้างในตวัเราได้  
คนท่ีคิดในด้านบวกจะช่วยกระตุ้ นและเป็น 
แรงบนัดาลใจให้เรา สามารถสร้างความเช่ือมัน่ใน  
ตวัเองวา่เราสามารถท�าได้ มุง่มัน่และพยายามท�าให้ 
ส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย และจงจ�าไว้เสมอวา่จงน�า 
ตัวเองออกห่างกับคนคิดแต่ด้านลบคิดแต่แง ่
ร้ายๆเพราะเป็นสิง่ขดัขวางความก้าวหน้าของคณุ

ท�าตวัเองให้เป็นน�า้คร่ึงแก้ว ถ้าแก้วมีน�า้แคค่ร่ึงเดียว 
จงเติมให้เต็มแก้วไม่ผิดอะไรท่ีคุณจะเติมน�า้ให้ 
เตม็แก้ว เป็นการเปิดรับโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้ทกัษะ
แตกตา่งท่ีดีกวา่ สามารถแลกเปลีย่นความรู้กบัคน
อ่ืนได้ และท่ีส�าคญัการท่ีเราเป็นคนท่ีมีน�า้เตม็แก้ว 
จะท�าให้คนเกิดความมัน่ใจมากจนเกินไปไมส่นวา่
สิง่ท่ีตนเองคดิจะผิดหรือถกู เพราะเราได้ตดัสนิใจ 
ไปแล้ว ฉนัเก่งช�านาญแล้วไมมี่ใครรู้ดีกวา่ฉนั

ให้อภัยตวัเองและผู้ อ่ืน การตดัสินใจผิดพลาด 
บางคนจดจ�าเหตกุารณ์ท่ีล้มเหลวนัน้แล้วตรึงตรา
ไว้ในจิตใจมากจนเป็นทกุข์ จนไมก่ล้าท่ีจะเผชิญ
ปัญหา ดงันัน้เราต้องปลอ่ยให้มนัผา่นไป เรียกวา่  
เป็นการให้อภัย และต้องให้อภัยตัวเองเม่ือ 
ท�าผิดพลาด เพ่ือท่ีจะเดินหน้าต่อไป รวมทัง้ใช้
ความผิดพลาดจากอดีตเป็นบทเรียน เพ่ือก้าวยา่ง
ท่ีดีกวา่ในอนาคต

เอาชนะความคิดด้านลบ แน่นอนในแต่ละวัน
ทุกๆ คนไม่สามารถเอาตวัเองไปอยู่ในสภาพท่ี
เป็นบวกได้ทกุเวลา  และเม่ือเราพบเจอกบัสิ่งท่ี 
เป็นลบ คณุต้องเอาชนะความคดิลบด้วยการมอง
เพ่ือค้นหาโอกาสจากความล้มเหลวให้จงได้ แล้ว
สร้างความพร้อมไว้ส�าหรับโอกาสท่ีจะมาถงึ เม่ือ
พบเจอสิง่ร้ายๆ ให้ค้นหาภาพท่ีเรามองแล้วท�าให้
เรามีความสขุ  
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มาจากความหลากหลายของเมนูอาหารและ
สามารถตอบโจทย์กระแสรักสขุภาพได้ด้วยเมนู
อาหารท่ีไมมี่สว่นประกอบของกลเูตนและมีไขมนัต�า่
 
แม้ว่าธุรกิจนีใ้นไทยจะยังไม่แพร่หลายนักแต่
สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้ บริโภคท่ีมี 
แนวโน้มทานอาหารนอกบ้านบ่อยขึน้ ต้องการ
ความสะดวกรวดเร็ว และหว่งใยสขุภาพมากขึน้  
ในปัจจบุนัมีกลุม่ร้านอาหารเพียงไมก่ี่รายท่ีชจูดุเดน่
ความเป็น Fast Casual ในการให้บริการลกูค้า เชน่ 
Pepper Lunch, Au Bon Pain และ MOS Burger 
เป็นต้น ทัง้นี ้จากผลส�ารวจของอีไอซีพบวา่ผู้บริโภค
ไทยราว 30% ยอมจ่ายเงินเพ่ิมขึน้ส�าหรับการ 
ทานอาหารนอกบ้าน สะท้อนถึงพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกรวดเร็วและยงัคง
ให้ความส�าคญักบัมือ้อาหาร ในขณะท่ีผู้บริโภคราว 
40% มีความกงัวลด้านสขุภาพเหนือเร่ืองอ่ืนๆ และ
ผู้บริโภค 90% ยอมจา่ยเงินเพ่ิมหากได้รับสนิค้าท่ีมี

FAST CASUAL 
เทรนด์ใหม่คนเมือง

บทความโดย  :  SCB EIC 

ร้านอาหาร Fast Casual สามารถตอบโจทย์
พฤตกิรรมของผู้บริโภคยคุใหมท่ี่ต้องการอาหารท่ีมี
คณุภาพดี ขณะเดียวกนัยงัคงต้องการความสะดวก
รวดเร็วในการบริการควบคูก่นั ร้านอาหารประเภท
นีมี้การผสมผสานจดุเดน่ระหวา่งการให้บริการท่ีมี
ความสะดวกรวดเร็วควบคูก่ารยกระดบัมาตรฐาน
ของอาหารให้มีคณุภาพเชน่เดียวกบั casual dining 

จดุเดน่อีกอยา่งของร้านอาหารประเภทนีคื้อราคา
ท่ีแพงกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ ดเพียงเล็กน้อย แต่ได้
คณุภาพท่ีดีกวา่ นัน่ท�าให้ Fast Casual ขยายตวั
ได้อย่างโดดเด่นท่ามกลางสภาวะการแข่งขันท่ี
รุนแรงซึง่สง่ผลกระทบให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
หลายรายเผชิญกับรายได้ท่ีลดลงในสหรัฐฯ  
ร้าน fast food รายใหญ่อยา่ง McDonald ก�าลงั
เผชิญกบัช่วงเวลาท่ียากล�าบาก เน่ืองจากรายได้
ของบริษัทลดลงในช่วงปี 2014-2016 ในขณะท่ี 
ร้าน fast casual อย่าง Shake Shack กลบัมี 
รายได้ท่ีเตบิโตโดยเฉลีย่ปีละ 48% 

ทัง้นี ้ Shake Shack เติบโตขึน้จากร้านรถเข็น
เลก็ๆ สูร้่านเบอร์เกอร์ช่ือดงัท่ีมีสาขากวา่ 129 แหง่  
จดุเดน่ของร้านอยูท่ี่วตัถดุบิท่ีไมไ่ด้ใช้เนือ้เบอร์เกอร์
แช่แข็งเหมือนกับร้านอาหารอ่ืนทัว่ไปแต่ใช้เนือ้ 
แองกสัท่ีเลีย้งด้วยธรรมชาต ิ100% นอกจากนีย้งัมี 
ร้านพรีเม่ียมเบเกอร่ีช่ือดงัอยา่ง Panera bread อีก
หนึง่แบรนด์ท่ีประสบความส�าเร็จอยา่งสงูในธรุกิจนี ้
โดยปัจจบุนัมีจ�านวนสาขารวมทัว่ประเทศมากกวา่ 
2,000 สาขา ซึง่มีอตัราการเตบิโตของยอดขายโดย
เฉลีย่ราว 13% ตอ่ปีตัง้แตปี่ 2006-2016 โดยปัจจยั
ท่ีผลกัดนัให้ Panera bread ประสบความส�าเร็จ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคในเมืองที่ปรับเปล่ียนตาม

กระแสความเร่งรีบ และกระแสการรักสุขภาพ ท�าให้อาหาร 

จานด่วนที่ผสมผสานแนวคิดของอาหารที่เน้นคุณภาพหรือ  

Fast Casual กลายเป็นแนวโน้มที่มาแรง

พฤติกรรมของผู้บริโภคไทยยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหากสินค้าที่ได้รับมีคุณภาพ
และสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบส�ารวจ

คณุภาพมากขึน้ จงึเป็นโอกาสของธรุกิจร้าน Fast 
Casual ท่ีสามารถตอบโจทย์ทัง้เร่ืองความสะดวก
และคณุภาพของอาหาร
 
การสร้างความแตกตา่งเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะชว่ย
ให้ธรุกิจนีป้ระสบความส�าเร็จอยา่งยัง่ยืน เน่ืองจาก
ธรุกิจร้านอาหารนัน้มีคูแ่ขง่จ�านวนมากและผู้ เลน่
รายใหม่สามารถเข้ามาท�าตลาดได้ง่าย ดังนัน้
กลยทุธ์ส�าคญัคือการสร้างความแตกตา่งซึง่รวมทัง้
ความมีเอกลกัษณ์ของเมนอูาหารและบรรยากาศ
ของร้าน ทัง้นี ้ธรุกิจ Fast Casual สว่นใหญ่จะเพ่ิม
ทางเลือกให้ลกูค้าสามารถปรับเปลี่ยนส่วนผสม
หรือขนาดของอาหารได้ตามต้องการ ซึง่สอดคล้อง
กับผลส�ารวจของอีไอซีท่ีพบว่าราว 79% ของ 
ผู้ตอบแบบส�ารวจจะยอมจา่ยเงินเพ่ิมมากขึน้หาก
สนิค้านัน้สามารถปรับเปลีย่นได้ รวมถงึการสร้าง
บรรยากาศภายในร้านให้ลกูค้าท่ีมาใช้บริการรู้สกึ
สบายใจและสะดวกสบาย  

ที่มา: การวิเคราะห์โดย SCB EIC

ยอมจ่ายเพิ่มหาก
สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น

87%

38%

39%

37%

78%

ต�่ากว่า 30

31-40

41-50

51-60

61 ปีขึ้นไป

76%

81%

80%

79%

69%

23%

38%

51%

73%

81%

มีความกังวลต่อ
ปัญหาด้านสุขภาพ

ยอมจ่ายเพิ่มหาก
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้า

ได้ตามต้องการ
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บทความโดย : วรเมธ โพธิ์ข�ำ

INFORMATION SECURITY TREND
แนวโน้มความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ

นอกจากทางด้านสงัคมออนไลน์แล้ว ยงัมีทัง้ด้านการเงิน อนัเห็น
ได้จากบริการโอนเงินพร้อมเพย์หรือการช้อปปิง้ออนไลน์ หรือจะ
เป็นทางด้านคมนาคม ซึง่มีให้เลอืกอยา่งหลากหลายมากขึน้ ไมว่า่
จะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ และการบริการอีกมากมาย อาทิ  
การจองโรงแรม คปูองโปรโมชัน่ และอ่ืนๆ ท่ีให้บริการทัง้ผ่านทาง 
แอปพลเิคชัน่บนสมาร์ทโฟน หรือผา่นเวบ็เบราว์เซอร์ ซึง่เราแทบจะ
ปฏิเสธไมไ่ด้เลยวา่ ชีวิตของเราๆ นัน้ผกูตดิกบัเทคโนโลยีไปแล้ว

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ในยุคปัจจุบันที่ชีวิตของเรานั้น 
ผูกติดอยู่กับเทคโนโลยีมากขึ้น เห็นได้จากปริมาณสมาร์ทโฟนที่ขาย
ดิบขายดีในประเทศของเรา อีกท้ังระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็ว หรือแม้แต่สังคมออนไลน์ที่กว้างขวางจนแทบจะเรียกได้ว่า 
มาก่อน “ข่าวหน้าหน่ึง” ซึ่งบ่งบอกถึงการเข้าถึงของผู้ใช้งาน

Trendy Tech

Exceeding your expectations for performance and value

The V230i Thermal Transfer Printer

01301 ฯพทเงุรก งาวขยวหตขเ ิปะกงาบงวขแ 9 มาระรพนนถ ยัจิวยนูศยอซ 22-02/91

Tel: +66 (0) 2203 0868    Fax: +66 (0) 2203 0245    www.harn.co.th      E-mail: marketing3@harn.co.th   

ัทดไพมิพถรามาส ษฤกงัอศทเะรปกาจ onimoD งอข OTT บบแพมิพรากียลโนโคทเ     งระบบ

Intermittent และ Continuous เครืองมีขนาดเล็กแตมีประสิทธิภาพสูงเทารุ นขนาดใหญ 

มีความแมนยำในการพิมพ ใชงานงาย และลดคาใชจาย ดวยโหมดประหยัดริบบอนถึง 60 %

พิมพไดพืนทีขนาด 32 มม. และ 53 มม. ความละเอียด 300 dpi พรอมดวยฝา Cassette 

เพื ัทนางำทรากมุคบวคาฟฟไบบะรชใะลแ นางชใรากอตกวดะสอ  น็ปเะลแบบะรง เครืองพิมพที

รองรับการพิมพ UDI Compliance และ Serialization สำหรับอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ

พรอมดวย ลูมอขนาฐบ็กเรากนใ MSD มรกแรปโ
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ระบบตา่งๆ นัน้ให้บริการผู้ใช้งานมากมาย จะเป็น
อยา่งไรหากถกูโจมตีโดยผู้ไมห่วงัดีท่ีเราเรียกวา่  
“แฮ็คเกอร์ ” นัน่เอง ซึง่จดุประสงค์หลกัๆ คือ  
การท�าให้ระบบไม่ปลอดภัย อาทิเช่น การ
ท�าให้ระบบลม่ ขโมยไอดีและรหสัผา่นผู้ใช้งาน  
การปลอมแปลงระบบเพ่ือหลอกผู้ ใช้งาน ฯลฯ 
ซึง่ระบบตา่งๆ จะสามารถท�างานอยา่งปกตไิด้
อยา่งไรหากไร้ความปลอดภยั  

ในปัจจบุนันัน้ผู้ ใช้อาจไม่ตระหนกัถึงอนัตราย
ของระบบหากถกูโจมตีโดยผู้ไมห่วงัดี ผู้ให้บริการ 
ตา่งๆ จงึมีความสนใจเทคโนโลยีทางสารสนเทศ
มากขึน้เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้ ใช้งาน
โดยการเพ่ิมความปลอดภัยให้กับระบบของ
ตนเอง เหน็ได้จากการเตบิโตของซอฟต์แวร์ด้าน
ความปลอดภยั อตัราการจ้างงานเจ้าหน้าท่ีมี
ความเข้าใจเก่ียวกบัด้านความปลอดภยั หรือ
แม้แต่ข่าวสารด้านความปลอดภัยท่ีมีให้เห็น 
บนสือ่ตา่งๆ มากขึน้

ทัง้นีค้วามปลอดภัยคงเกิดไม่ได้แค่จากผู้ ให้
บริการแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรเกิดจาก 
ด้านผู้ ใช้งานด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการตัง้
รหสัให้มีความปลอดภยัมากย่ิงขึน้ หรือแม้แต่
พฤติกรรมการจดจ�ารหสัผ่านและการอพัเดต 
รหสัผ่านทกุๆ สามเดือนขึน้ไป ทัง้นีร้วมไปถึง
ติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยเพ่ือเป็น 
การป้องกนัตวัเองหากระบบท่ีเราก�าลงัใช้งานถกู
โจมตีหรือผู้ให้บริการได้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
เก่ียวกบัการอพัเดตความปลอดภยัของระบบ 

บทความนี ้ห วัง ว่าจะท�าให้ ผู้ อ่านเกิด 
ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามที่มี 
มากขึน้อันเกิดจากเทคโนโลยีนัน้มีการ
เติบโตในอัตราที่ สูงขึน้อย่างรวดเร็วซึ่ ง 
แตกต่างจากความตระหนักรู้ของผู้ใช้งาน 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

จุดประสงค์หลักๆ ของ 
Hacker คือ การท�าให ้
ระบบไม่ปลอดภยั อาทเิช่น 
การท�าให้ระบบล่ม ขโมยไอด ี
และรหัสผ ่านผู ้ ใช ้งาน  
การปลอมแปลงระบบเพือ่
หลอกผูใ้ช้งาน
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บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
เรียบเรียงโดย  : ฝ่ายงานสมาชิก

Member Zone

ใช้เลขบาร์โค้ดหรอืปลอมแปลงสินค้า

ก่อนอ่ืนขอแนะน�ำให้ทำ่นสมำชิกทรำบวำ่ สถำบนัรหสัสำกล มีบริกำรตรวจสอบ 
คุณภำพบำร์โค้ดว่ำหลงัจำกท่ีพิมพ์แล้ว คุณภำพเป็นอย่ำงไร ถูกต้องตำม
มำตรฐำน GS1 หรือไม่ และต้องแก้ไขอย่ำงไร จำกนัน้ทำงสถำบนัฯ จะออก
หนงัสือรับรองผลกำรตรวจสอบคณุภำพบำร์โค้ด โดยไม่คิดคำ่ใช้จ่ำยส�ำหรับ
สมำชิกสถำบนัฯ 20 ใบรำยงำนผลตอ่ปี 

ท่ีผ่ำนมำสมำชิกยงัมำใช้บริกำรไม่มำกนกั ดงันัน้สถำบนัฯ จงึมีกิจกรรมเสริม 
โดยได้ร่วมมือจำกห้ำงสรรพสนิค้ำ (Modern Trade)  เพ่ือไปท�ำกำรตรวจสอบ
คณุภำพบำร์โค้ดบนผลติภณัฑ์วำ่เป็นไปตำมมำตรฐำน GS1 ท่ีก�ำหนดหรือไม ่  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมรวดเร็วในระบบบริหำรจัดกำรกำรขำย 
หน้ำร้ำน และไมต้่องเสยีเวลำในกำรคีย์ตวัเลข  เม่ือเดือนมิถนุำยนทำงสถำบนัฯ 
ได้มีกำรประสำนงำนกบั 7 - Eleven โดยเรำได้ท�ำกำรตรวจสอบจำกกำรสุม่ตรวจ
ผลติภณัฑ์ภำยในร้ำนค้ำ ซึง่ได้ตรวจพบหลำกหลำยกรณี ได้แก่

กรณีที่ 1 ช่ือผู้ผลติ/ช่ือผู้จดัจ�ำหนำ่ยท่ีปรำกฏอยูบ่นฉลำกผลติภณัฑ์ไมต่รงกบั
ข้อมลูท่ีลงทะเบียนไว้กบัสถำบนัฯ อำจเกิดจำกกำรใช้เลขหมำยเกินโครงสร้ำง 
หรือมีกำรลกัลอบใช้เลข

กรณีท่ี 2 ขนำดของแท่งบำร์โค้ดหรือกำรวำงต�ำแหน่งของบำร์โค้ดไม่ได้ตำม
มำตรฐำน GS1 จะท�ำให้เกิดปัญหำลำ่ช้ำในกำรสแกน ณ จดุขำย

วารสารสถาบันรหัสสากล

ท�าอย่างไร...เมือ่ถกูลกัลอบ

กรณีที่ 3 มีกำรใช้เลขหมำยเกินโครงสร้ำงท่ีสมคัรไว้
กบัทำงสถำบนัฯ อำจซ�ำ้ซ้อนกบับริษัทท่ีเป็นเจ้ำของ
เลขหมำยท่ีแท้จริงได้

กรณีท่ี 4 ยกเลิกกำรเป็นสมำชิกแล้วแต่ยังมีกำร 
ใช้งำนอยู ่ ถือเป็นกำรละเมิดสทิธ์ิของสถำบนัฯ 

ซึ่งสถำบันฯ ได้มีกำรแจ้งให้ทำงห้ำงสรรพสินค้ำ 
รับทรำบ และได้แจ้งให้ผู้ประกอบกำรด�ำเนินกำรแก้ไข
ให้ถกูต้อง 
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กำรลกัลอบใช้บำร์โค้ดนัน้ ถือเป็นกำรละเมิด
ลิขสิทธ์ิอำจถูกฟ้องร้องได้ สมำชิกบำงรำย 

อำจไม่ เ ข้ำใจโครงสร้ำงของหมำยเลข 
เน่ืองจำกมีกำรเปลีย่นผู้รับผิดชอบเร่ืองบำร์โค้ด 
ของบริษัทใหม่ จึงเกิดกำรใช้บำร์โค้ดเกิน
โครงสร้ำง  ท�ำให้เกิดกำรซ�ำ้ซ้อนกบัสมำชิกท่ี
ได้รับกำรอนมุตัิเลขหมำยอย่ำงถกูต้อง และ
เม่ือมีกำรน�ำสนิค้ำเข้ำไปขำยในห้ำง ทำงห้ำง
จะปฏิเสธสินค้ำท่ีน�ำเข้ำทีหลงัแม้ว่ำจะเป็น
เจ้ำของหมำยเลขท่ีแท้จริงก็ตำม ซึง่ปัจจบุนั
สถำบันฯ ได้รับควำมร่วมมือจำกทำงห้ำง 
เพ่ือท่ีจะให้ผู้ ท่ีใช้เลขหมำยบำร์โค้ดไมถ่กูต้อง 
แก้ไขด�ำเนินกำรให้ถูกต้อง และตรวจสอบ
ข้อมลูมำยงัสถำบนัฯ โดยให้สมำชิกขอหนงัสอื
รับรองจำกสถำบนัฯ ไปแสดงเป็นหลกัฐำน
อ้ำงอิง

นอกจำกนี ้สถำบนัฯ ยงัพบวำ่ มีกำรแจ้งควำม
ด�ำเนินคดีเร่ืองกำรถกูปลอมแปลงสินค้ำและ
ลกัลอบใช้เลขบำร์โค้ดเกิดขึน้ ซึง่ในปี 2560  
ได้มีกำรร้องขอเอกสำรมำยังสถำบันฯ ถึง  
3 คดี ได้แก่

1. บริษัทจัดจ�ำหน่ำยน�ำเลขหมำยบำร์โค้ด
ท่ีเป็นของบริษัทผู้จดัจ�ำหน่ำยเอง มำติดทบั
เลข ISBN ซึง่เป็นเลขหมำย 13 หลกัท่ีใช้กบั
หนงัสือ จึงเกิดกำรฟ้องร้องระหว่ำงเจ้ำของ
หนังสือและผู้ จัดจ�ำหน่ำย ซึ่งตำมหลกัแล้ว
สำมำรถใช้แทนกนัได้ และกำรน�ำเลขหมำย
บำร์โค้ดมำปิดทบันัน้อำจเป็นเพรำะป้องกนั
กำรสบัสนของข้อมลู หรืออำจมีกำรท�ำโปรโมชัน่ 
หำกสแกนบำร์โค้ดผิดก็อำจท�ำให้ข้อมลูรำคำ
ผิดพลำดได้  

2. กรณีถูกปลอมสินค้ำและลักลอบใช้ 
เลขหมำยบำร์โค้ด เจ้ำของสนิค้ำไปพบสนิค้ำ 
ดงักล่ำววำงขำยในต่ำงประเทศ ท�ำให้ทำง
บริษัทเสียหำยและยอดขำยลดลง

3. กรณีท่ีมีกำรลกัลอบใช้เลขหมำยบำร์โค้ด
โดยไม่ได้มีกำรลงทะเบียนกับทำงสถำบนัฯ 
โดยเลขหมำยท่ีปรำกฏบนแท่งบำร์โค้ด 
กบัเลขหมำยท่ีสแกนได้ ไมต่รงกนั 

จำกคดีกำรลักลอบใช้บำร์โค้ดและกำร 
ปลอมแปลงสนิค้ำ เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจหรือศำล
จะมีหมำยเรียกพยำนวัตถุหรือหมำยเรียก
พยำนบคุคล มำยงัสถำบนัฯ เพ่ือขอให้ชีแ้จง
กำรเป็นเจ้ำของเลขหมำยบำร์โค้ด และขอ
ทรำบข้อมลูรำยละเอียดเก่ียวกับเลขหมำย
บำร์โค้ด ซึง่สถำบนัฯ จะด�ำเนินตำมท่ีร้องขอ 

การป้องกันการถูกลักลอบใช้เลข
บาร์โค้ดหรือการปลอมแปลงสินค้า
1. จดลขิสทิธ์ิสนิค้ำเพ่ือป้องกนักำรลกัลอบ
2. พฒันำคณุภำพ ปรับปรุงสินค้ำให้ดีกว่ำ 
 ผู้ปลอมแปลง
3. มีบำร์โค้ดติดบนสินค้ำเพ่ือให้สำมำรถ 
 ตรวจสอบได้
4. ลงทะเบียนสินค้ำและปรับปรุงข้อมลูให้ 
 ถูกต้องในฐำนข้อมูลสินค้ำ ทุกรำยกำร 
 ท่ีมีกำรใช้เลขหมำยบำร์โค้ด ในระบบ 
 ฐำนข้อมลูกลำง (GS1 Source)

หำกท่ำนต้องกำรหนังสือรับรองเพ่ือยืนยัน
กำรเป็นเจ้ำของหมำยเลขบำร์โค้ด สำมำรถ
ติดต่อมำยังสถำบนัฯได้ โดยทำงสถำบนัฯ 
จะด�ำเนินกำรออกหนังสือรับรองกำรเป็น
สมำชิกและระบุหมำยเลขบำร์โค้ดท่ีท่ำน 
ได้รับกำรอนมุตั ิ

แบบฟอร์มขอหนังสือ รับรองสำมำรถ
ดำวน์โหลดได้หน้ำเว็บไซต์ของสถำบันฯ 
www.gs1thailand.org และเม่ือทำ่นบนัทกึ
ข้อมลูสินค้ำลงฐำนข้อมลูของทำงสถำบนัฯ
แล้ว สถำบนัฯ จะสำมำรถออกหนงัสอืรับรอง
กำรใช้หมำยเลขบำร์โค้ดกบัสนิค้ำนัน้ๆ ตำมท่ี
สมำชิกแจ้งมำ 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อได้ที่
งำนสมำชิก โทร. 02-345-1194 เวลำท�ำกำร 
จนัทร์ - ศกุร์  เวลำ 8:00 - 17:00 น.   

จุดสังเกตคือยอดขายที่ลดลงหรือมีสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกันในตลาด
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