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การก้ าวสู่ 4.0 ทัง้ Thailand 4.0 และ Industry 4.0
กลายเป็ นความท้ าทายอย่างมากของประเทศ เพราะ
ในปั จ จุบัน นัน้ อุต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ ที่ ถูก พัฒ นาขึ น้
ในช่วงหลายสิบปี ที่ผ่านมา เป็ นอุตสาหกรรมที่มีระดับ
เทคโนโลยีอยูท่ ี่ระดับ 2.0 ขณะที่อตุ สาหกรรมชันน�
้ ำของ
ประเทศที่มีความพร้ อม อาจจะมีระดับที่ 2.5-3.0
ในการผลักดันธุรกิ จ จึงไม่ได้ มุ่งหวังที่ 4.0 เพี ยง
อย่างเดียว หากแต่ทุกธุรกิจจะต้ องพิจารณาถึงจุดยืน
ของธุรกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปรับตัวในระยะ
ต่อไป
4.0 อาจจะเป็ นปลายทางของการพัฒนา แต่ระหว่างทาง
นัน้ การก้ าวจาก 2.0 ไปสู่ 2.5 หรื อ 3 อาจจะเพียงพอ
ที่ จ ะสร้ างขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน สิ่ ง ส� ำ คัญ
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ก่อนจะถูก disrupt โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทังนี
้ ้
เพื่อสร้ าง curve ใหม่ให้ กบั ธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม การก้ าวสู่ Industry 4.0 นัน้ มีแง่มมุ
ในการพัฒ นาในหลากหลายด้ า น หนึ่ ง ในนัน้ คื อ
การสร้ างมาตรฐานให้ กบั ธุรกิจ เช่น การน�ำระบบบาร์โค้ด
มาช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการท�ำงาน ระบบจัดกลุ่ม
สิ น ค้ า และการตรวจสอบย้ อนกลั บ เหล่ า นี เ้ ป็ น
นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพให้ กับธุรกิจ และ
น่ า จะเป็ นหนึ่ ง ในแผนงานที่ ถูก บรรจุไ ว้ ใ นทิ ศ ทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมของธุรกิจ
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วันที่ 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

กรณีศึกษาการน�ำ GS1 Smart
Search มาประยุกต์ใช้ใน
แต่ละประเทศสมาชิกของ GS1

1.GS1 ประเทศอังกฤษ : ได้ ร่วมมือกับ
ห้ างร้ านต่างๆ เช่น ห้ าง Tesco เพื่อปรับปรุง
ความโปร่งใสของสินค้ าที่ขายออนไลน์ และ
บริ ษัท Nestle ซึง่ เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ ได้ น�ำ
GS1 SmartSearch มาใช้ ในการปรับปรุ ง
ความชัดเจนของข้ อมูลสินค้ าภายใต้ แบรนด์
Dolce Gusto

สถาบันรหัสสากลเข้ าร่ วมการประชุม GS1
Global Forum 2017 ที่จดั ขึ ้นระหว่างวันที่
18 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงบรัสเซลส์
ประเทศเบลเยีย่ ม ซึง่ เป็ นส�ำนักงานใหญ่ของ
GS1 โดยมี GS1 Global รับหน้ าทีเ่ ป็ นผู้จดั งาน
มี ผ้ ู เข้ าร่ ว มงานมาจากประเทศสมาชิ ก
GS1 กว่า 88 ประเทศ รวมถึงบุคลากรจาก
บริ ษั ท ชัน้ น� ำ จากทั่วโลก รวมเป็ นจ� ำ นวน
789 คน

Retail-Data Visibility
Online GS1 SmartSearch

GS1 ได้ มนี โยบายในการต่อต้ านการผูกขาด
เพื่ อ ป้ องกั น ปั ญหาการเอาเปรี ย บหรื อ
การกี ดกันผู้ประกอบการรายอื่นไม่ให้ เข้ า
มามีบทบาทในการค้ าขายสินค้ าชนิดนันๆ
้
อาทิ การลดราคาสินค้ าในราคาที่ตำ�่ กว่าทุน
ของผู้ ประกอบการรายใหญ่ จนท� ำ ให้
ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถขายสินค้ า
ได้ หรื อการร่ วมมือกันของผู้ประกอบการ
ในปี นี ้ผู้เข้ าร่วมงานได้ เข้ าร่วมประชุม อบรม ในซัพพลายเชน เพื่อกีดกันผู้ประกอบการ
ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ รวม รายย่อยไม่ให้เข้ามามีบทบาทในการค้าขายได้
ไป ถึงการแลกเปลีย่ น แสดงความคิดเห็น เพือ่ เป็ นต้ น
น�ำองค์ความรู้ ที่ได้ มาต่อยอดความคิดและ
พัฒนาการด� ำเนิ นงานในประเทศของตน GS1 SmartSearch จึงมีบทบาทส�ำคัญที่
อีกทังเป็
้ นการสร้ างความร่วมมือกันระหว่าง จะช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถค้ นหาสินค้ าและ
ประเทศสมาชิกอีกด้ วย โดยในปี นี ้มีเนื ้อหา สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ อย่างสะดวก
ที่นา่ สนใจหลากหลายเรื่ อง
และรวดเร็ว
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2.GS1 ประเทศฝรั่ งเศส : ได้ ร่วมมือกับ
Rue Du Commerce เว็บไซต์ e-Commerce
เพื่อน�ำร่องการพัฒนา GS1 SmartSearch
โดยมีการวัดผลการด�ำเนินการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างการใช้ งานผ่าน GS1 SmartSearch
และไม่ได้ ใ ช้ งาน ผลคื อผู้ใ ช้ งานสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลสินค้ าได้ มากกว่าเมื่อใช้ GS1
SmartSearch
3.GS1 ประเทศโปแลนด์ : จากการน�ำ
GS1 SmartSearch เข้ ามาประยุกต์ใช้ ท�ำให้
อัตราการเจริ ญเติบโตของ e-Commerce
มีจ�ำนวนเพิ่มขึน้ ประมาณ 19.70% ต่อปี
และหมายเลข GTIN ถู ก ใช้ กั บ สิ น ค้ า
กว่า 26.30 % บนระบบร้ านค้ าออนไลน์
เกิ ดการค้ นหาข้ อมูลผ่านโปรแกรมค้ นหา
(Search Engine) เพิม่ ขึ ้น 37% จากเว็บไซต์
e-Commerce ต่าง ๆ เหล่านี ้
จึงท�ำให้ ตลาดออนไลน์ มีบทบาทมากกว่า
การซื ้อขายสินค้ าผ่านช่องทางปกติ แต่ควร
ค� ำ นึ ง ถึ ง การหาคู่ค้ า ที่ ส ามารถเชื่ อ ถื อ ได้
รวมถึงเทคนิคต่างๆ ทีใ่ ช้ ในการท�ำการตลาด
โดยเลือกตัวแทนด้ าน SEO ที่ดีที่จะช่วยให้
การโปรโมทสินค้ าเข้ าสูผ่ ้ ทู ี่สนใจได้ มากขึ ้น

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

4.GS1 ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ : จ� ำ นวน
การเติ บ โตของผู้ป ระกอบการขายสิ น ค้ า
ออนไลน์ มี ม ากถึ ง 3.6 พัน ล้ า นดอลล่า ร์
และมี แ นวโน้ มที่ จ ะเติ บ โตมากยิ่ ง ขึ น้
โดยเว็บไซต์ ออนไลน์ ต่างๆ ที่แสดงข้ อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้ า พร้ อมทังรู้ ปภาพ
สามารถช่วยให้ ผ้ ูบริ โภคเลือกซือ้ สินค้ าได้
ง่ายขึน้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีสินค้ าพร้ อม
รู ป ภาพอยู่ใ นฐานข้ อ มูล มากถึ ง 42,000
รายการ ทีผ่ ้ บู ริโภคสามารถเลือกซื ้อสินค้ าได้
ทันที และมีผ้ พู ฒ
ั นาระบบที่น�ำข้ อมูลสินค้ า
จากในฐานข้ อ มูล ไปใช้ ป ระโยชน์ ม ากถึ ง
4 ราย ที่ออกแบบเรื่ องการท�ำการบริ หาร
จัด การสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทัล (Digital Asset
Management) GS1 ประเทศนิวซีแลนด์
ได้ พฒ
ั นาระบบ Smart Search เพื่อช่วย
ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคเข้ า ถึ ง สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
อี ก ทัง้ ยัง ได้ คัด เลื อ กสิ น ค้ า ที่ ดี ที่ สุด มาอยู่
ในหน้ าแรกๆ ของเว็บไซต์ค้นหาข้ อมูลอย่าง
Google ท�ำให้ สินค้ านันๆ
้ ขึ ้นสู่อนั ดับต้ นๆ
ได้ อย่างรวดเร็ ว

Retail-Online Product
Listing Automation
GS1 MemberCheck

Wei Bo จาก GS1 ประเทศจีน ได้ กล่าวถึง
การพัฒนาระบบข้ อมูลสินค้ าในประเทศจีน
จนกระทั่ง ถึ ง ปี 2016 ที่ ส ามารถจัด เก็ บ
ข้ อมูลสินค้ าได้ กว่า 61 ล้ านรายการแล้ ว
โดยเก็ บข้ อมูลสินค้ าหลากหลายประเภท
อาทิ สินค้ าประเภทอาหาร นอกจากนี ้ ยังมี
บริ การถ่ายภาพสินค้ าทังแบบ
้
2D และ 3D
หากมีผ้ ปู ระกอบการน�ำสินค้ ามาใช้ บริ การ
ดังกล่าว ทาง GS1 ประเทศจีนจะบริ การ
ตรวจสอบคุณภาพบาร์ โค้ ดเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บาร์ โค้ ดสามารถสแกนได้ ให้ อีกด้ วย

ในปั จ จุ บัน มี ผ้ ูข ายสิ น ค้ า จ� ำ นวนมากที่ มี
การขายสิ น ค้ าคล้ ายกั น ให้ กั บ ผู้ บริ โ ภค
ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ซึ่ ง จะท� ำ ให้ เกิ ด
ความสับสนในตัวสินค้ า ราคา คุณสมบัติ
การรับประกัน และความเชื่อใจของผู้บริ โภค
โดย Amazon eBay และ Alibaba มีการ
บังคับให้ ใช้ หมายเลข GTIN กับทุกประเภท
สิ น ค้ า ที่ จ ะน� ำ มาขายบนตลาดออนไลน์
มาตรฐานของสินค้ าเป็ นกุญแจส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้ การตลาดเติบโตขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมี
ตลาดออนไลน์ขนาดเล็กอื่นๆ เช่น

ในชือ่ COREALIS และใช้ หมายเลข GTIN-13
กับทุกสินค้ า จนกระทัง่ ปั จจุบนั ได้ มีการใช้
GS1 DataBar กับสินค้ าแช่แข็งของบริ ษัท
ซึ่งสินค้ าของบริ ษัทมี หลากหลายรู ปแบบ
ทังอาหารทะเลสด
้
และอาหารทะเลพร้ อมทาน

ประเด็นส�ำคัญที่บริษัทลงทุนใช้
GS1 DataBar ในธุรกิจ

• เว็บไซต์ที่รวบรวมทุกประเภทสินค้ า อาทิ
Trade Me ของประเทศนิวซีแลนด์ , Allegro
ของประเทศโปแลนด์, Tophatter ของ
ประเทศอเมริ กาและประเทศอังกฤษ
• เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้ าแฟชัน่ อาทิ The
Iconic ของประเทศออสเตรเลีย
• เว็บไซต์ ที่รวบรวมสินค้ าอิเล็กทรอนิ กส์
และเกม อาทิ Cdiscount ของประเทศ
ฝรั่งเศส

• ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายท้ องถิ่น
• การปรับตัวให้ เข้ ากับความต้ องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดโลก
• ใช้ การตรวจสอบย้ อนกลับได้ แม่นย�ำยิง่ ขึ ้น
ไปยังผู้ใช้ ปลายทาง
• บริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือได้ ดีขึ ้นและ
ลดการสูญเสีย “อาหารที่หมดอายุ”
• ลดต้ นทุนโลจิสติกส์
• ให้ บริการดีขึ ้นและมีความปลอดภัยให้ แก่
ผู้บริ โภคที่ใส่ใจสุขภาพ
• การควบคุมและการจัดการร้ านค้ าจาก
ส่ ว นกลางเป็ นไปอย่ า งอั ต โนมั ติ ลด
ข้ อผิดพลาดของพนักงาน

Fresh Foods-Creating
Value for the Sector
Today and Tomorrow

การวางแผนและการประยุกต์ใช้
GS1 DataBar ในอาหารสด
และแช่เย็น

กรณี ศึ ก ษาของบริ ษั ท KONTOVEROS
กล่าวถึงการใช้ GS1 DataBar ในอาหาร
ทะเลสด โดยบริ ษัทก่อตังมากว่
้
า 50 ปี และ
ในประเทศจีน แอปพลิเคชั่นที่ได้ รับความ ในปี 1996 ได้ เปิ ดร้ านค้ าปลีกของตัวเอง
นิ ย มสู ง สุ ด คื อ Wechat และเว็ บ ไซต์
Alibaba ซึง่ เป็ นเว็บซื ้อขายสินค้ าออนไลน์ที่
ได้ รับความนิยมสูงสุด

เริ่ มขึน้ หลังจากการฝึ กอบรมและได้ รับค�ำ
ปรึ ก ษาจาก GS1 ประเทศกรี ซ เพื่ อ ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล GS1 และ
ในเดือนมิถุนายน 2016 ได้ มีการเปิ ดตัว

Neil Tunbridge จาก Pivot International
ประเทศอังกฤษ ได้ กล่าวถึง Marketplaces
ในอนาคตว่ า จะเป็ นสถานที่ ที่ ผ้ ู ซื อ้ และ
ผู้ขายสินค้ า/บริการมาเจอกัน และเป็ นโอกาส
ทีด่ ใี นการซื ้อขายสินค้ า/บริการระหว่างกัน
GS1 Thailand April – June 2017
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คณะท�ำงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้อง อาทิ ร้ านค้าปลีก
COREALIS (ผู้จดั การฝ่ าย EDP, ทีม ERP,
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด, ผู้จดั การฝ่ ายผลิต
และฝ่ ายประกันคุณภาพ) และผู้ให้ บริ การ
ด้ านโซลูชนั่ (ผู้จดั หาเครื่ องพิมพ์สแกนเนอร์
เครื่ องพิมพ์และระบบข้ อมูล)
เดือนกันยายน 2016 มีการเปิ ดร้ านค้ าที่ใช้
GS1 DataBar แห่งแรก จนกระทัง่ ถึงกลาง
เดือนได้ เริ่ มขยายไปยังร้ านค้ าอื่นๆ ด้ วย
เดือนตุลาคม 2016 ได้ มีการใช้ งาน GS1
DataBar ในทุกร้ านค้ าของบริ ษัท โดยมี
สินค้ าประเภทอาหารสดและอาหารแช่เย็น
อาทิ อาหารพร้ อมทาน แซนวิช ไส้ กรอกซีฟดู๊
แฮมเบอร์ เกอร์ ซีฟดู๊ และเคบับซีฟดู๊
สิ น ค้ า ทุก ชิ น้ ในร้ าน COREALIS จะติ ด
สติก๊ เกอร์ GS1 Databar พร้ อมระบุข้อมูล
เช่น เลขหมาย GTIN, วันหมดอายุ, Lot
Number เป็ นต้ น และมีการสแกน Databar
ซึ่งเก็บข้ อมูลรายละเอียดต่างๆ ไว้ อย่าง
ถูกต้ องและเป็ นอัตโนมัติ
มาตรฐาน GS1 สามารถน�ำมาช่ วยแก้ ไข
ปั ญหาในการด�ำเนินงานด้ านต่ างๆ ได้
อาทิ
• การขายผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุถกู บล็อก
• ใช้ ระบุสว่ นลด โปรโมชัน่ ได้ อย่างอัตโนมัติ
• สร้ างความมัน่ ใจและเพิม่ ความปลอดภัย
ของผู้บริ โภค
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• สร้ างประสบการณ์ ที่ดีในการซือ้ สินค้ า
ให้ แก่ผ้ บู ริ โภค

Healthcare Plenary

การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลเป็ น
สิง่ ส�ำคัญทีไ่ ด้ รบั ความสนใจมาอย่างต่อเนือ่ ง
ซึง่ ในช่วงที่ผ่านมา การพัฒนาคุณภาพจะ
เน้ นที่การวางระบบงานและกระบวนงาน
ให้ มีคณ
ุ ภาพโดยมีการติดตามประเมินผล
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ
การจัดการก�ำลังคนให้ มีจ�ำนวนที่เพียงพอ
และมีศกั ยภาพที่ได้ มาตรฐาน และในยุค
ปั จจุบนั ความสนใจเรื่ องคุณภาพได้ ขยาย
ไปครอบคลุ ม ปั จจั ย น� ำ เข้ าที่ ส� ำ คั ญ อี ก
ตัวหนึง่ คือ ยา เวชภัณฑ์และเครื่ องมือทาง
การแพทย์ ที่ น� ำ เข้ า สู่ก ระบวนงานรั ก ษา
พยาบาล เพราะถ้ าเวชภัณฑ์และเครื่ องมือ
ทางการแพทย์ ไ ม่ไ ด้ ม าตรฐาน ถึง แม้ จ ะ
มี บุ ค ลากรและกระบวนงานที่ ดี เ พี ย งไร
อาจจะส่งผลต่อการรั กษาพยาบาลท� ำให้
ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังได้ องค์ความรู้และ
เครื่ องมือที่ชว่ ยสร้ างคุณภาพในการจัดการ
เวชภัณฑ์ และเครื่ องมือทางการแพทย์ที่มี
การพัฒนาขึ ้นเป็ นอย่างมากในช่วง 5 -10 ปี
ทีผ่ า่ นมานี ้ คือ การจัดการสายห่วงโซ่อปุ ทาน
(Supply Chain Management) และการใช้
เทคโนโลยีบาร์โค้ ดเพือ่ การติดตาม ตรวจสอบ
เส้ น ทางการใช้ ง าน รวมถึ ง กระบวนการ
สืบย้ อนกลับยา เวชภัณฑ์ และเครื่ องมือ
ทางการแพทย์

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการมี
ระบบบาร์โค้ดที่เป็นสากล และมี
กระบวนการตามรอยยาและ
เครื่องมือทางการแพทย์ มีดังนี้

1. ช่วยให้ สามารถสืบย้ อนกลับยา เวชภัณฑ์
และเครื่ องมือทางการแพทย์ได้ ตลอดสาย
ห่วงโซ่อุปทาน ท�ำให้ ลดโอกาสที่จะได้ รบั
ผลิต ภัณ ฑ์ ป ลอม หรื อ ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ม่ไ ด้
มาตรฐาน และยั ง ช่ ว ยในการเรี ย กคื น
ผลิตภัณฑ์ ใน lot ที่มีปัญหากลับคืนจาก
ตลาด ท�ำให้ เกิดความมัน่ ใจในคุณภาพของ
ยา เวชภัณฑ์ และเครื่ องมือทางการแพทย์
ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพของการรักษาพยาบาล
และความปลอดภัยของผู้ป่วย
2.ช่วยในการติดตามการขนส่งได้ ตลอดสาย
ห่วงโซ่อปุ ทาน จึงช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการ
สิ น ค้ าในคลัง พั ส ดุ ท� ำ ให้ ลดภาระและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การคลัง พัส ดุ และ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการ
เครื่ องมือทางการแพทย์ได้ ด้วย
4. เป็ นการพัฒนาการรั กษาพยาบาลเพื่อ
รองรั บ ข้ อก� ำ หนดทางกฎหมายที่ ก� ำ ลัง
เปลี่ยนแปลงไปทัว่ โลก รวมทังที
้ ่จะเกิดขึ ้น
ในประเทศไทยในอนาคต

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

โดยทาง Alibaba จะมีระบบที่ให้ บริ การ
ครบทุ ก ช่ อ งทาง ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ อ งการ
ช� ำ ระเงิ น การขนส่ง สื่ อ มัล ติ มี เดี ยต่างๆ
จึงท� ำให้ Alibaba กลายมาเป็ นเว็บไซต์
e-Commerce ทีเ่ พียบพร้ อมไปด้ วยเครื่องมือ
ทีจ่ ะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ กบั ผู้บริโภค
ได้ มากยิ่งขึ ้น
GS1 ประเทศจีน จะได้ รับข้ อมูลจากเจ้ าของ
สินค้ าโดยตรงผ่านเข้ าสู่ระบบฐานข้ อมูล
ที่ GS1 ประเทศจีนได้ พฒ
ั นาไว้ หลังจากนัน้
ทาง Alibaba จะท�ำการดึงข้ อมูลที่อยู่ใน
ฐานข้ อ มูล เพื่ อ น� ำ ไปติ ด ต่ อ กับ ผู้ ส นใจที่

Transport & Logistics :
Learn about a Dynamic
and Fast Growing Sector

Transport & Logistics ครอบคลุมเรื่ อง
กระบวนการดูแ ลและเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า
ไปยัง ที่ ที่ ต้ อ งการสิ น ค้ า ทัง้ รู ป แบบ B2C
และ B2B โดยมาตรฐานสากล GS1
ในส่วนของ T&L นัน้ มีความเกี่ยวข้ องกับ
หลายส่วนธุรกิจ อาทิ การจัดการทรัพยากร
มนุษ ย์ ธุ ร กิ จ อาหาร ธุ ร กิ จ ด้ า นสุข ภาพ
ธุรกิจการค้ าปลีก และเทคนิคที่ใช้ ในภาค
อุตสาหกรรม

รถไฟ ตลอดจนการจัดท�ำระบบการตรวจสอบ
อุปกรณ์และชิ ้นส่วนรถไฟ ซึง่ ขณะนี ้โครงการ
อยู่ในขันตอนด�
้
ำเนินการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
เพือ่ ใช้ ในการสืบย้ อนกลับต่างๆ

ต้ อ งการจะขายของผ่ า นระบบออนไลน์
ต่อไป ท�ำให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถมั่นใจได้ ว่า
สินค้ าที่ได้ เลือกซื ้อ มีความถูกต้ องตรงกับ
ความต้ องการจริ ง

1.Harmonization Parcel Delivery :
การประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากล GS1 ใน
ด้ า นการจัด ส่ง พัส ดุ ของประเทศสวี เ ดน
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน โดยใช้ เลขหมายระบุ
การขนส่งเพื่อจัดการข้ อมูลการขนส่งสินค้ า

3. Maritime & Ports : การใช้ หมายเลข
บาร์ โค้ ดเพื่อการระบุที่ตงั ้ (GLN: Global
Location Number) ในระบบธุร กิ จ สาย
เรื อ โดย GS1 มีโอกาสเข้ าไปร่วมปรับปรุง
ขันตอนการด�
้
ำเนินการ

นอกจากนี ้ยังมีโซน MarketPlace Exhibition
ของหลายๆ ประเทศมาร่วมออกบูธ เพื่อมา
ประชาสัมพันธ์และให้ ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์
แก่ผ้ รู ่วมงาน

2. MRO in Rail (Maintenance, Repair
and Overhaul) : เป็ นความร่วมมือของ
ภาครัฐและเอกชนของยุโรปในการประยุกต์ใช้
มาตรฐานสากล GS1เพือ่ การซ่อมบ�ำรุงรถไฟ
โดยมีระยะโครงการ 5 ปี เริ่ มจากปี 2012
สิ ้นสุดปี 2017 มาตรฐานสากล GS1 ถูก
น�ำมาใช้ ในขันตอนการตรวจสอบสิ
้
นทรัพย์
รวมถึงการใช้ EPCIS (Electronic Product
Code Information Services) ในการติดตาม
กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ ้น เช่น ตารางการเดิน

นอกจากนี GS1
้ Thailand ยังเข้ าร่วมประชุม
กับกลุ่ม Alibaba ซึง่ ขึ ้นชื่อว่าเป็ นเว็บไซต์
e-Commerce รายใหญ่ ข องโลกจาก
ประเทศจีน เพื่ออัพเดตความเคลื่อนไหว
ธุรกิจด้ าน e-Commerce ปั จจุบนั ได้ มีการ
ลงนามความร่วมมือระหว่าง GS1 ประเทศ
จี นและ Alibaba ในการเชื่ อมโยงข้ อมูล
สินค้ าจากฐานข้ อมูลของ GS1 เข้ าสูร่ ะบบ
ของทาง Alibaba เพื่อน�ำสินค้ าที่อยูใ่ นฐาน
ข้ อมูลออกขายในโลกออนไลน์

กรณีศึกษาด้าน Transport &
Logistics ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ

ท้ ายสุดของงาน ยังมีกิจกรรม Networking
Dinner โดยการจัดมินิคอนเสิร์ตและร่ วม
สนุกเพื่อลุ้นรางวัลภายในงานอีกด้ วย
สมาชิกทุกท่านคงได้ รับทราบข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ แ ละอัพ เดตความเคลื่ อ นไหว
ของ GS1 ประเทศต่างๆ แล้ วกลับมาพบ
กับความรู้ และเรื่ องราวที่น่าสนใจของงาน
ประชุม GS1 Global Forum 2018 ในปี หน้ า
นะคะ
GS1 Thailand April – June 2017
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Mitchells & Butlers implements
Global Data Synchronisation (GDS) to increase speed to market and improve
supply chain efficiency [Part 1/2]

Mitchells & Butlers ได้นำ� ระบบ GDS มาใช้ในการเพิม่ ความรวดเร็ว
และเพิม่ ประสิทธิภาพในซัพพลายเชน [Part 1/2]

Mitchells & Butlers น�ำระบบ GDS ซึง่ เป็นการเชือ่ มต่อข้อมูล
กับผูผ
้ ลิตให้ขบั เคลือ่ นธุรกิจให้เป็นรูปแบบทีอ่ ตั โนมัตแิ ละเป็นมาตรฐาน
ขึน้ ในเรือ่ งการรับข้อมูลสินค้าทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำ โดย GS1 UK ได้
เข้ามาช่วยในกระบวนการพัฒนาระบบ GDS และประสานงานผูผ
้ ลิต
ในขัน้ เริม่ ต้นของโครงการ หลังจากที่ GS1 ได้เสนอแผนงานออกไป
ทางบริษทั ก็ประสบความส�ำเร็จในการน�ำร่อง GDS และสามารถท�ำให้
ผูผ
้ ลิตเครือ่ งดืม่ ทัง้ หมดท�ำตามระบบ GDS โดยการส่งผ่านข้อมูลของ
สินค้าผ่าน Global Data Synchronisation Network (GDSN)
ซึง่ เป็นระบบมาตรฐานทีใ่ ห้คค่ ู า้ สามารถแบ่งปันข้อมูลสินค้าระหว่างกันได้
แบบอัตโนมัตแิ ละมีประสิทธิภาพ ทางบริษทั ยังคงพัฒนาระบบร่วมกับ
GS1 UK เพือ่ ท�ำให้ผผ
้ ู ลิตรายอืน่ ๆ ของบริษทั ส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบ
ตามมาตรฐาน GS1

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

Mitchells & Butlers เป็ นผู้ด�ำเนินกิจการผับและร้ านอาหารรายใหญ่
ในสหราชอาณาจักรโดยประกอบกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่ องดื่ม
สถานบัน เทิ ง และที่ พัก อาศัย กว่ า 2,000 แห่ ง ในท� ำ เลที่ ดี ที่ สุด
ทัว่ ประเทศ บริ ษัทก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ ค.ศ. 1898 เริ่ มจากการรวมกิจการของ
2 ครอบครั วเข้ าด้ วยกันโดยทัง้ คู่ได้ ประกอบธุรกิจเกี่ ยวกับโรงผลิต
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และผับ

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

ปั จจุบนั Mitchells & Butlers ประกอบธุรกิจค้ าปลีกชันน�
้ ำหลากหลาย
ในสหราชอาณาจักร อาทิ Browns, Vintage Inns, Ember Inns, Toby
Carvery, All Bar One และ Scream จากการทีบ่ ริษัทมีอสังหาริมทรัพย์

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

GS1 Thailand April – June 2017

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ขนาดใหญ่หลายแห่งท�ำให้ ฝ่ายจัดซื ้อและโลจิสติกส์ขนพื
ั ้ ้นฐานของ
บริ ษัทมีความต้ องการความมัน่ ใจว่าสินค้ าถูกจัดส่งไปถูกที่ ถูกเวลา
ด้ วยราคาที่ถกู ต้ อง
Mitchells & Butlers จึงตัดสินใจร่วมงานกับ GS1 UK ทีมผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการพัฒนาโครงการได้ วางแผนขับเคลื่อนให้ ผ้ ผู ลิตตอบรับระบบ
GDS ที ม GS1 ได้ ท� ำ งานร่ ว มกับ บริ ษั ท เพื่ อ สร้ างความมั่น ใจว่า
ผู้ผลิตเครื่ องดืม่ ต่างๆ ให้ กบั บริษัทนันสามารถส่
้
งข้ อมูลสินค้ าที่ถกู ต้ อง
แม่นย�ำและส่งข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ให้ กบั บริ ษัทผ่านช่องทาง GDSN
โดย Mitchells and Butlers นันก�
้ ำลังผลักดันให้ ผ้ ผู ลิตใช้ ถงั ข้ อมูล
ของ GDSN ที่สามารถจัดการข้ อมูลของสินค้ าในซัพพลายเชนระหว่าง
ผู้ผลิตและ Mitchells and Butlers ได้ อย่างมีความสอดคล้ องกัน และ
เป็ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การด�ำเนินการพัฒนาระบบ GDS

Mitchells and Butlers มีความเชื่อมัน่ ว่าข้ อมูลสินค้ าที่มีความถูกต้ อง
แม่นย�ำในระบบของบริ ษัทและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล GS1 เป็ น
สิง่ ส�ำคัญที่จะท�ำให้ ซพั พลายเชนมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทได้ ท�ำการหาวิธีการจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน (Master Data) โดย
สามารถบัน ทึก ข้ อ มูล พื น้ ฐานของสิ น ค้ า โดยผู้ผ ลิต ผ่า นถัง ข้ อ มูล
GDSN และสามารถกระจายไปยังระบบต่างๆ ที่หลากหลายได้ การ
ใช้ งานระบบ GDS และการจัดการข้ อมูลพื ้นฐานแบบใหม่ควบคู่กนั
ท�ำให้ บริษทั สามารถก�ำจัดระบบทีใ่ ช้ แรงงานคนและกระบวนการทีไ่ ม่มี
ประสิทธิภาพเมื่อมีการคีย์ข้อมูลหลายครัง้ ลงไปในระบบ โดยระบบ
ใหม่นี ้จะใช้ วิธีการส่งข้ อมูลของสินค้ าจากถังข้ อมูลกลางไปยังผู้ผลิต
โดยตรงแบบอัตโนมัติ
Mitchells & Butlers ได้ สร้ างทีมด�ำเนินงานส�ำหรับโครงการนี ้เพื่อ
ให้ การน�ำระบบ GDS มาประยุกต์ใช้ ให้ ประสบผลส�ำเร็ จ โดยบริ ษัท
ได้ ท�ำงานร่ วมกับทีมงานจาก GS1 UK ในการท�ำให้ ผ้ ูผลิตยอมรับ
มาตรฐานสากล GS1 และแนะน�ำแนวทางที่จะท�ำให้ กระบวนการ
ด�ำเนินงานมีความสอดคล้ องกับข้ อก�ำหนดของระบบ GDS โดยทีมงาน
ได้ ท�ำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ มีความเชื่อมัน่ ว่าทังธุ
้ รกิจได้ ด�ำเนินงาน
ตามมาตรฐานสากล GS1 และส่วนประกอบต่างๆ ของสินค้ าทังหมด
้
นันเป็
้ นไปตามระบบ GDS
ความต้ อ งการข้ อ มูล ในอุต สาหกรรมการบริ ก ารด้ า นอาหารเพื่ อ
ลงในระบบ GDS โดยการเข้ า ร่ ว มกลุ่ม การเชื่ อ มโยงข้ อ มูล ผ่ า น
GDSN ของ GS1 UK นันจะส่
้ งผลให้ เกิดแนวทางกระบวนการพัฒนา
มาตรฐานสากล

ในฉบับหน้า เราจะมาติดตามกันว่า เมือ่ น�ำระบบ GDS มาพัฒนาจริงๆ จะให้
ประโยชน์อะไรกับบริษทั Mitchells & Butlers บ้าง และคุม้ ค่าแก่การลงทุน
หรือไม่ อย่างไร

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

The journey to implementing GDS

Mitchells and Butlers strongly believe that accurate product
information throughout its systems and full compliance with GS1
standards are essential to achieve an efficient supply chain.
The Company is working on a new master data solution
which will enable it to populate its disparate systems with one
version of the product data received from its suppliers through
a GDSN certified data pool. With the implementation of GDS
and a new master data solution in place, the Company will
be able to eliminate the manual and inefficient process of
re-keying data into its disparate systems as its fully integrated
solution will automatically send the supplier’s product
information directly to the company’s master database.
Mitchells & Butlers has set up a project team to ensure that
it reaches its objective of fully implementing GDS. The Company
has been working closely with GS1 UK’s on-boarding team to
ensure that its suppliers adopt GS1 standards and to provide
the necessary guidance to ensure compliance with its GDS
requirements. It is also working hard to ensure that the business
as a whole implements the GS1 System of standards and
that all its product attributes are GDS compliant.
It is also championing the product data needs of the
food service industry into the GDS standards through its
participation in GS1 UK’s data synchronisation group which
influences the global standards development process.
GS1 Thailand April – June 2017
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การผลิตอัจฉริยะ

ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Smart manufacturing in the food and beverage industry

โรงงานอัจฉริ ยะส่วนใหญ่เน้ นไปที่การผลิต
แบบไม่ตอ่ เนื่อง (Discrete Manufacturing)
แต่เทคโนโลยีในการตรวจจับอัจฉริ ยะสมัย
ใหม่ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ได้ ใน
หลากหลายด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ าน
ความปลอดภัยของอาหาร การติดตามและ
ตรวจสอบ (Track and Trace) การพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์ และการเพิม่ โอกาสของผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ เป็ นต้ น
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แนวคิ ด อุต สาหกรรม 4.0 Internet of
Things (IoT) และการผลิตอัจฉริ ยะ (Smart
Manufacturing) ได้ รับการผลักดันอย่างมาก
ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาโดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิต
แบบไม่ตอ่ เนื่อง (Discrete Manufacturing)
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เช่น อาหาร
และเครื่องดืม่ ซึง่ ใช้กระบวนการผลิตแบบแบทช์
อาจท�ำให้ ยากต่อการมองเห็นว่าเทคโนโลยี
ดัง กล่า วสามารถช่ ว ยและพัฒ นาธุ ร กิ จ ได้
อย่างไร อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เหล่านีส้ ามารถช่วยผู้ผลิตอาหารสมัยใหม่
ในการพัฒนาส่วนแบ่งการตลาด และปรับปรุง
ประสิทธิภาพความปลอดภัยของอาหารได้

การเรียกคืน (Recall) และการตรวจสอบ
ย้อนกลับอาหาร (Traceability)

ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารหรื อ เครื่ อ งดื่ ม อาจเกิ ด
การเรี ยกคืน (Recall) ได้ จากหลายสาเหตุ
ได้ แก่ การร้ องเรี ยนจากผู้บริ โภค หรื อตาม
ค�ำสัง่ ของผู้ค้าปลีกหรื อรั ฐบาล นอกจากนี ้
อาจมีการเรี ยกคืนจากผลการประเมินและ
ตรวจสอบจากธุรกิจอาหารหรื อซัพพลายเชน
ต้ นน�ำ้ เช่น วัตถุดิบ เป็ นต้ น ซึ่งมาตรฐาน
อาหารออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ (Food
Standards Australia New Zealand :
FSANZ) ได้ จั ด แบ่ ง ประเภทของปั ญหา
ที่สามารถเกิดขึ ้นได้ ดงั นี ้

Scoop Hilight

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ในช่ ว งเวลาที่ ผ ่ า นมา
ได้เกิดกระแสกดดันให้ผู้ผลิต
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ริ เ ริ่ ม
ท� ำ ก า ร เ รี ย ก คื น สิ น ค ้ า
(Recall) ให้เป็นผลส�ำเร็จ
โดยลดกรอบเวลาให้ น ้ อ ย
ที่ สุ ด และจะต้ อ งท� ำ ให้ ก าร
ติดตามและตรวจสอบ (Track
and Trace) สิ น ค้ า นั้ น มี
ประสิทธิภาพ

การปนเปื ้ อ นของจุ ลิ น ทรี ย์ : จุลินทรี ย์
ที่ท�ำให้ เกิดโรค เช่น แบคทีเรี ย ไวรั ส หรื อ
ปรสิต

สารเคมีหรือสิ่งปนเปื ้ อนอื่นๆ : การปนเปื อ้ น
ด้ ว ยสาร เช่น ผลิต ภัณ ฑ์ ท�ำ ความสะอาด
ยาฆ่าแมลง น� ้ำมันเครื่ อง ฯลฯ

ข้ อผิดพลาดเกี่ยวกับการติดฉลาก : การติด
ฉลากที่ไม่เป็ นไปตามข้ อก�ำหนด ส่วนผสม
ของอาหารที่ ไ ม่ ถู ก ต้ องตรงตามรายการ
ส่วนผสมบนฉลาก เครื่องหมายวันทีไ่ ม่ถกู ต้ อง
หรื อ มี ข้ อ ผิ ด พลาดเกี่ ย วกั บ การติ ด ฉลาก
อาหารอื่น ๆ

ไม่ ร ะบุ ส ารก่ อ ภู มิ แ พ้ : เนื่ องจากการติด
ฉลากไม่ถกู ต้ อง บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ถกู ต้ อง หรื อ
ผลิตภัณฑ์มีการปนเปื อ้ นสารก่อภูมิแพ้

สิ่งแปลกปลอม : การปนเปื อ้ นด้ วยวัตถุ เช่น
วัตถุแก้ ว โลหะ หรื อพลาสติก

ข้ อผิดพลาดอื่นๆ : ความผิดพลาดที่ไม่ได้
กล่ า วถึ ง ข้ างต้ น เช่ น ความผิ ด พลาดใน
บรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อเติมแต่งสารที่ไม่ปลอดภัย

สารชีวพิษ : การปนเปื อ้ นสารพิษทางชีวภาพ
เช่น ฮิสทามีน (Histamine) ในปลา และสารพิษ
อัมพาตในหอยนางรม

โดยการตรวจสอบย้ อ นกลับ ของอาหารที่
สมบูร ณ์ จ ะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามประวัติ ข อง
สินค้ า และแบ่งปั นข้ อมูลของสินค้ าดังกล่าว
ไปตามเส้ น ทางของกระบวนการทัง้ หมด
ตั ง้ แต่ ฟ าร์ มไปจนถึ ง ผู้ บริ โ ภคซึ่ง เรี ย กว่ า
‘Farm to Fork’ หรื อ ‘Paddock to Plate’
ทั ง้ นี เ้ มื่ อ พู ด ถึ ง เ รื่ อ ง อ า ห า ร ก า ร รู้ ถึ ง
แหล่งที่มาที่แน่นอนของวัตถุดิบนัน้ ถือเป็ น
เรื่ องส�ำคัญมาก จากการศึกษาพบว่าอัตรา
ความเจ็บป่ วยที่ เกิ ดจากเชื อ้ โรคในอาหาร
เพิม่ สูงขึ ้นควบคูก่ บั ปริมาณการบริโภคอาหารสด
ที่เพิ่มมากขึน้ ด้ วย โดยปั ญหาที่พบคือเมื่อ
เกิ ดความเจ็บป่ วยขึน้ ในชุมชนแล้ วจะต้ อง
ใช้ เ วลานานและวิ ธี ก ารที่ ซับ ซ้ อ นมากเพื่ อ
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ค้ นหาแหล่ ง ที่ ม าของการปนเปื ้ อ น การ
ตรวจสอบย้ อนกลับจึงเป็ นสิ่งส�ำคัญในการ
ช่ว ยลดระยะเวลาในการค้ น หาแหล่ง ที่ ม า
ของอาหารเหล่านัน้
เทคโนโลยี การตรวจจับอัจฉริ ยะที่ ทันสมัย
มี บ ทบาทในการท� ำ ให้ ซัพ พลายเชนแบบ
Farm to Fork ทังหมดมี
้
ประสิทธิภาพดีขึ ้น
ซึง่ จะท�ำให้ การระบุตวั ตนและการตรวจสอบ
ย้ อนกลั บ เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และน่ า เชื่ อ ถื อ มากที่ สุด เท่า ที่ จ ะเป็ นไปได้
ซึ่งเทคโนโลยีดงั กล่าว เช่น RFID สามารถ
ช่วยในการติดตามวัตถุดิบจากแหล่งที่มาได้
ดังเช่น Kagome บริ ษัทมะเขือเทศแปรรู ป
สัญชาติญี่ปนุ่ ซึง่ มีโรงงานตังอยู
้ ใ่ น Echuca
ประเทศออสเตรเลียได้ เพาะปลูกและแปรรูป
มะเขือเทศให้ กับบริ ษัทอาหารต่างๆ ทัง้ ใน
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ออสเตรเลี ย และต่ า งประเทศ โดยมี ก าร
เพาะปลู ก และแปรรู ป มะเขื อ เทศที่ เ ป็ น
ระบบอัตโนมัติและมีระบบจัดการทางด้ าน
โลจิสติกส์ในการรับมะเขือเทศจากไร่ ไปยัง
โรงงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Kagome ด� ำ เนิ น การโดยเครื่ อ งเก็ บ เกี่ ย ว
12 เครื่ อ งในการโหลดมะเขื อ เทศลงถั ง
มากกว่า 300 ถัง โดยแต่ละถังมี ปริ มาณ
14 ตัน เมื่ อ มะเขื อ เทศสดเต็ ม ถัง ก็ จ ะถูก
ขนขึ ้นรถบรรทุกและน�ำไปที่เครื่ องชัง่ น� ้ำหนัก
ใกล้ กับ โรงงาน ในส่ ว นของกระบวนการ
ควบคุม คุณ ภาพของ Kagome ตัว อย่ า ง
3 ตัว อย่ า งจากแต่ ล ะถัง จะต้ อ งถู ก น� ำ ไป
ประมวลผลในห้ องปฏิบตั ิการเพื่อตรวจสอบ
ให้ มั่นใจในคุณภาพของผลผลิต โดยแท็ก
RFID จะติ ด ไว้ กั บ ถั ง เก็ บ มะเขื อ เทศ

ตัง้ แต่ เ ริ่ ม กระบวนการเก็ บ เกี่ ย วเพื่ อ ระบุ
ต� ำแหน่งของมะเขื อเทศในแต่ละแบทช์ ว่า
มาจากแหล่ ง ไหน ข้ อ มูล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ แ บบ
เรี ย ลไทม์ ด้ วยเทคโนโลยี ก ารระบุ ข้ อมู ล
อัจ ฉริ ย ะ Kagome จึ ง สามารถวางแผน
การตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
และท� ำ ให้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถตรวจสอบ
ย้ อนกลับไปยังแหล่งที่มาได้

พฤติกรรมผู้บริโภคก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป

พฤติกรรมผู้บริโภคก�ำลังเปลีย่ นแปลงไป โดย
ผู้บริโภคจ�ำนวนมากก�ำลังหันมาใช้ สมาร์ทโฟน
เพื่ อ ท� ำ การตรวจสอบสิ น ค้ า ณ จุ ด ขาย
รายงานการวิจยั ในปี 2014 จาก Deloitte
Consulting พบว่า 84% ของผู้เ ยี่ ย มชม
ร้ านค้าปลีกในสหรัฐฯ ใช้สมาร์ทโฟนของตนก่อน
หรื อ ระหว่า งการเยี่ ย มชมร้ านค้ า ปลี ก เพื่ อ

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ดูข้ อ มูล สิน ค้ า และจะเปลี่ ย นไปเป็ นผู้ซื อ้ สิน ค้ า
ในอัต ราที่ สู ง กว่ า 40% ผู้ ค้ าปลี ก และผู้ ผลิ ต
จึ ง ต้ อ งหาแนวทางใหม่ ใ นการดึ ง ดูด ผู้ บ ริ โ ภค
ณ จุดขายเพื่อสร้ างอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซือ้
นัน่ หมายถึงการบรรจุหบี ห่อ ฉลาก และการจัดวาง
ในจุดขายที่สามารถสื่อสารกับผู้บริ โภคผ่านทาง
สมาร์ ท โฟนได้ โดยบริ ษั ท บางแห่ง ได้ หัน มาใช้
เทคโนโลยี เ หล่ า นี เ้ พื่ อ ป้ องกั น การขโมยและ
ปลอมแปลงสินค้ า
ตัว อย่ า งของ บริ ษั ท ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดัง กล่ า ว
คือ บริ ษัท NFC Authority ของแคนาดาซึ่งให้
บริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี สื่ อ สารไร้ สายระยะสัน้
(Near Field Communication : NFC) การทดลอง
น� ำ ร่ อ งเริ่ ม ขึน้ เมื่ อ เดื อนมิ ถุน ายน 2016 โดยมี
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้ แก่ ผู้ผลิตไวน์
ผู้ผลิตเบียร์ และโรงกลัน่ สุรา โซลูชั่นของ NFC
Authority ประกอบด้ ว ยแท็ ก ไร้ สายและการ
ประยุกต์ใช้ ซอฟต์แวร์ กบั แพลตฟอร์ มระบบคลาวด์
้
เคชัน่ เพียง
ผู้บริ โภคไม่จ�ำเป็ นต้ องติดตังแอปพลิ
แค่มีอปุ กรณ์ ที่สามารถเปิ ดใช้ งาน NFC ได้ แล้ ว
แตะที่ขวดเพื่อยืนยันความถูกต้ องของผลิตภัณฑ์

การแตะดังกล่าวจะแสดงข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละสร้ างโอกาสในการมี ส่ ว นร่ ว ม
แบบดิจทิ ลั เช่น การให้ คะแนน การแสดงความ
คิดเห็น ฯลฯ จากการแตะแต่ละครัง้ เจ้ าของแบรนด์
สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น
ข้ อมูลเกี่ยวกับสถิตขิ องผู้ใช้ ต�ำแหน่ง หรือสถานที่
การกด Like การ Share และจ� ำนวนครั ง้ ของ
การแตะผ่าน NFC’s cloud-based เป็ นต้ น ซึง่ การ
ติดฉลากและบรรจุภณ
ั ฑ์อจั ฉริ ยะเหล่านี ้จะท�ำได้
ดีในเรื่ องของการให้ ข้อมูล โดยผู้ผลิตจะเป็ นผู้ให้
ข้ อมูลที่อพั เดทแล้ วแก่ลกู ค้ า ปั จจุบนั เทคโนโลยี
เซ็นเซอร์อจั ฉริยะในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดืม่
เป็ นหัวใจส�ำคัญของการอัพเดทข้ อมูลสินค้ าเพื่อ
สื่อสารแก่ผ้ ูบริ โภคโดยตรง โดยข้ อมูลสินค้ าจะ
ประกอบไปด้ ว ยข้ อ มูล แหล่ ง ที่ ม าของวัต ถุดิ บ
ข้ อมูลในเรื่ องการเก็บรักษา และข้ อควรระวังหาก
เกิดอาการแพ้ เป็ นต้ น

‘batch size 1’ เป็นไปได้ส�ำหรับอาหารและ
เครื่องดื่มหรือไม่?

อุตสาหกรรม 4.0 เป็ นแนวคิดของ Single Unit
Batch การใช้ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ อจั ฉริ ยะควบคู่
กั บ ระบบปรั บ ตัว แบบอัต โนมัติ จ ะเป็ นกุ ญ แจ
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การระบุตัว ตนที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ แ ละชัด เจนของ
สินค้ าในกระบวนการผลิตและซัพพลายเชน
เป็ นสิ่งจ�ำเป็ นเบื ้องต้ นส�ำหรับการตรวจสอบ
ย้ อนกลั บ ที่ ส มบู ร ณ์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ไม่ ว่ า จะเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ดี่ ย วบนสายพาน
ล�ำเลียง หรื อข้ อมูลของเบียร์ หลายพันขวด
ที่ มี ก ารขนส่ ง ทุ ก วัน สถานะของข้ อมูล ที่
บัน ทึก ทัง้ หมดจะต้ อ งง่ า ยต่ อ การเรี ย กค้ น
และวิ เ คราะห์ เหล่ า นี ค้ ื อ ระบบคลาวน์ ที่
เข้ ามามีบทบาทช่วยในการรวบรวมข้ อมูลทีไ่ ด้
จากหลายสถานที่ น�ำมาวิเคราะห์ อ่าน และ
แบ่งปั นข้ อมูลจากที่อื่น ๆ ได้

ส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี ้ ซึ่งโรงงาน
ผลิตควรมี ความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรั บ
ให้ เข้ ากับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย
ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ยากส�ำหรับผู้ผลิตที่ม่งุ เน้ น
แบทช์ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดืม่
บริ ษั ท อาหารบางแห่ ง พยายามที่ จ ะบรรลุ
เป้ าหมายนี แ้ ต่ ก็ ล้ มเหลว ยกเว้ นบริ ษั ท
ผู้ผลิตธัญพืชเยอรมันชื่อ Mymuesli GmbH
ที่ ช่ว ยให้ ลูก ค้ า สามารถสร้ างสูต ร Muesli
ของตนเอง พร้ อมทังบรรจุ
้
ด้วยฉลากที่ลกู ค้ า
ก� ำ หนดขึ น้ เองได้ และมี บ ริ ก ารจั ด ส่ ง ให้
กับลูกค้ าถึงที่ บ้าน จากการผสมส่วนผสม
แบบแห้ งอย่างง่ายท�ำให้ แนวคิดผลิตภัณฑ์
อาหารที่สามารถปรั บแต่งเองได้ นัน้ เกิดขึน้
ได้ ซึ่งอาหารหรื อเครื่ องดื่มประเภทอื่นอาจ
ไม่ส ามารถท� ำ ได้ ใ นการผลิต แบบ Single
Unit Batch ทังนี
้ ้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ลกู ค้ าสามารถ
ก�ำหนดเองได้ มแี นวโน้ มทีจ่ ะได้ รับความสนใจ
มากขึ ้น เช่นเดียวกับ Muesli ซึง่ ในอนาคต
ลูกค้ าอาจจะต้ องการสัง่ ซื ้อสินค้ าในรู ปแบบ
ที่ มี ลัก ษณะเฉพาะตัว ที่ ส ามารถก� ำ หนด
รู ปแบบการติดฉลากและบรรจุภณ
ั ฑ์ส�ำหรับ
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สินค้ าของตนเองได้ การเสนอความแตกต่าง
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี ผ้ ้ ู ผลิ ต บางรายสามารถ
น� ำไปใช้ ประโยชน์ ในการสร้ างจุดขายทาง
การตลาด

แม้ วา่ แนวคิดของ “การผลิตอัจฉริยะ” มองดู
เหมื อ นกั บ ว่ า อาจจะไม่ ส ามารถน� ำ มา
ประยุกต์เข้ ากับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
และเครื่ องดื่มได้ แต่สามารถช่วยเพิ่มโอกาส
ในการปรับปรุ งคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารรวมทัง้ การสร้ างการมีส่วนร่ วม
ของผู้บริ โภค ทัง้ นี เ้ ทคโนโลยี การตรวจจับ
อัจ ฉริ ย ะและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต อัจ ฉริ ย ะ
ควรจัด อยู่ ใ นแผนวาระส� ำ คัญ ของผู้ ผ ลิ ต
อาหารและเครื่ องดื่มในอนาคต

อ้างอิง

1. มาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์
การเรี ยกคืนอาหาร << http://www.foodข้อมูล (Data) เป็นสิ่งส�ำคัญ
ข้ อ มูล อาจถูก จัด เก็ บ และใช้ ภ ายใน หรื อ standards.gov.au/industry/foodrecalls/
จัดเก็บและประมวลผลโดยบริการคลาวด์ทงนี
ั ้ ้ Pages/default.aspx >>.
2. Deloitte 2014 การศึกษาของ Deloitte:
ขึ ้นอยู่กบั ว่าจะน�ำข้ อมูลเหล่านี ้ไปใช้ อย่างไร
ในกรณี ข องการใช้ ง านระบบคลาวด์ การ ดิ จิ ต อลมี อิ ท ธิ พ ลต่อ ยอดขายร้ านค้ า ปลี ก
รวมข้ อมูลในท้ องถิ่นเข้ ากับแหล่งข้ อมูลที่มา มากกว่า 1 ล้ านล้ านดอลลาร์ << https://
สามารถปรับปรุ งประสิทธิภาพของข้ อมูลได้ www2.deloitte.com/us/en/pages/aboutทัง้ นี เ้ ซ็นเซอร์ อัจฉริ ยะสามารถลดปริ มาณ deloitte/articles/press-releases/digitalความต้ อ งการข้ อ มูล ได้ โ ดยการให้ เ ฉพาะ influences -in-retail-store-sales.html >>,
ข้ อมูลที่จ�ำเป็ นและส�ำคัญเท่านัน้ ตัวอย่าง ข่าวประชาสัมพันธ์
3. NFC Authority Inc 2016,
เช่น ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ ระบบเซ็นเซอร์ อจั ฉริ ยะ
<<
http://www.nfcauthority.com >>.
ช่วยในการก�ำหนดคุณสมบัตอิ ตั โนมัติ ท�ำให้
4. mymuesli GmbH 2016,
การเก็ บ รั ก ษาข้ อ มูล การผลิ ต ภายในไลน์
บรรจุภณ
ั ฑ์มีประสิทธิภาพดีที่สดุ โดยเฉพาะ << https://uk.mymuesli.com >>.
ข้ อมู ล การผลิ ต ในขั น้ สุ ด ท้ ายที่ จ ะต้ องมี
การส่งต่อเพื่อติดตามและตรวจสอบ (Track เครดิตภาพ: © stock.adobe.com / au /
industrieblick
and Trace)

GS1 Healthcare

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Article by / บทความโดย : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

st

งานประชุม 31 Global GS1

Healthcare Conference 2017
ณ กรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี

เมือ่ วันที่ 4 – 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีผ่ า่ นมา ผู้แทนสถาบันฯ
ได้ ไ ปร่ ว มงานประชุม 31st Global GS1 Healthcare
Conference 2017 ซึ่งเป็ นงานมาตรฐานสากลด้ านการ
สาธารณสุขระดับโลกประจ�ำปี 2560 ทีจ่ ดั ขึ ้น ณ กรุงเบอร์ลนิ
ประเทศเยอรมนี โดยครัง้ นี ้มีผ้ แู ทนจากภาครัฐและเอกชน
จ�ำนวนกว่า 400 คน จาก 45 ประเทศทัว่ โลกเข้ าร่วมประชุม
โดยการประชุมดังกล่าวมีจ�ำนวนผู้เข้ าร่ วมประชุมสูงที่สดุ
เมื่อเทียบจากสถิติในปี ที่ผ่านๆ มา แสดงถึงความตื่นตัว
จากทัว่ โลกที่มีเพิม่ ขึ ้นเรื่ อยๆ โดยงานดังกล่าวจัดขึ ้นเพือ่ ให้
ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในซัพพลายเชนด้ านสาธารณสุขได้ พบปะ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคืบหน้ าใน
การประยุกต์ใช้ ระบบมาตรฐานสากล GS1 ด้ านสาธารณสุข
โดยมีข้อมูลทีน่ า่ สนใจดังนี ้

Pharmaceutical Information Service (KPIS)
ได้ นำ� เสนอเรื่องระบบการบ่งชี ้ยาในระดับซีเรียล
ซึง่ จะท�ำให้ ตดิ ตามและสืบย้ อนกลับผลิตภัณฑ์
ยาได้ เป็ นรายชิ ้น ตังแต่
้ ผ้ ผู ลิต ผู้น�ำเข้ า ผู้จดั
จ�ำหน่าย และผู้ค้าปลีก โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่
ป้ องกัน ยาปลอมหรื อ ยาผิ ด กฎหมายได้ ทัง้
ซัพพลายเชน (KPIS เป็ นหน่วยงานภาครัฐ
ที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อท�ำหน้ าที่บริ หารจัดการข้ อมูลยา
โดยเฉพาะ)

นอกจากนี้ ยั ง มี ก รณี ศึ ก ษาด้ า นการ
ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ดว้ ยมาตรฐานสากล
จากโรงพยาบาล หน่วยงานอิสระ และ
ภาคเอกชนอีกหลายแห่ง เช่น

• โครงการจัดท�ำระบบ Health Records
Tracking ของโรงพยาบาล Barking, Havering
and Redbridge University Hospitals NHS
Trust ประเทศอังกฤษ เพือ่ ติดตามการเคลือ่ นที่
ของสินค้ ารอบๆ โรงพยาบาล ซึง่ หลังจากใช้
ระบบพบว่า ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
จัดเก็บเอกสารได้ สงู ขึ ้น จากเดิม 263 รายการ/
คน/วันมาเป็ น637รายการ/คน/วันหรือเพิม่ ขึ ้นถึง
240% และช่วยลดก�ำลังคนไปได้ ถงึ 19 คน
• โครงการ Leveraging GS1 standards at
Cleveland Clinic Abu Dhabi ของโรงพยาบาล
Cleveland Clinic Abu Dhabi สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลแรกในภูมิภาค
ตะวันออกกลางทีน่ ำ� เอาระบบมาตรฐานสากล
ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศสาธารณรัฐเกาหลี GS1 มาใช้ ติ ด ตามสิ น ค้ า ยาและเวชภัณ ฑ์
JeongHwa Oh, Deputy Manager, Pharmaceutical ตลอดสายซัพพลายเชน จ�ำนวนถึง 13,000
information management department จาก Korea รายการ (SKU)

ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป Salvatore Scalzo, Policy
and legal Officer, Medical Device จาก DG GROW,
European Commission ได้ แนะน�ำกฎหมายว่าด้ วยการบ่งชี ้
เครื่ องมือแพทย์ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่เรี ยกว่า UDI
System หรือ Unique Device Identification ซึง่ มีขอบเขต
ครอบคลุมเครื่องมือแพทย์ทกุ ชนิดทีม่ อี ยูใ่ นตลาด EU ยกเว้ น
เครื่องมือทีผ่ ลิตตามค�ำสัง่ เฉพาะของลูกค้ า (Custom-made)
ซึง่ รหัสดังกล่าวจะถูกใช้ ส�ำหรับการรายงานอุบตั ิการณ์ที่มี
ความเสี่ยงสูงและการปฏิบตั ิการแก้ ไขเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้ งาน (Field Safety Corrective Action) และมีกรอบ
ระยะเวลาการบังคับใช้ ที่แบ่งตามการจัดประเภทเครื่ องมือ
แพทย์ตามความเสีย่ ง

• โครงการ eCat-Sante’ ทีเ่ ป็ นการจัดท�ำ
ฐานข้ อมูลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และการเชือ่ มโยง
ข้ อมูลสินค้ าจากผู้ผลิตไปจนถึงโรงพยาบาล
โดย Resah GPO ซึง่ เป็ นหน่วยงานกลางใน
การจัดซื ้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล และ
เป็ นศูนย์กลางทีใ่ ห้ คำ� ปรึกษา ให้ ความรู้และเป็ น
แหล่งของผู้เชีย่ วชาญด้ าน value chain ประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งหลังจากด�ำเนินการพบว่า ระบบ
ดังกล่าวช่วยประหยัดได้ ถึง 130 ล้ านบาท/
โรงพยาบาล/ปี และช่วยลดต้ นทุนในการบริหาร
จัดการข้ อมูลสินค้ าจาก 2 พันกว่าบาท/รายการ
ให้ เหลือเพียง 360 บาท/รายการ
• โครงการ 2D Barcode Pilot Program
ของบริ ษัทไฟเซอร์ ผู้ผลิตยารายใหญ่ ที่น�ำ
เอาเทคโนโลยีบาร์ โค้ ดแบบสองมิติ ชนิด GS1
DataMatrix ตามมาตรฐานสากล GS1 เข้ ามา
ช่วยในการบ่งชี ้บรรจุภณ
ั ฑ์วคั ซีน ในการบริหาร
จัดการคลังวัคซีนประเทศนิการากัว เพื่อให้
สามารถติดตามการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์
ได้ แบบ Real time โดยผลที่ได้ พบว่าระบบ
ดังกล่าวท�ำให้ เกิดความถูกต้ องและรวดเร็ ว
ขึ ้นถึง 68% และยังสามารถมองเห็นจ�ำนวน
สินค้ าในสต็อกแบบ Real time ได้ 100%
ท่ า นสามารถสอบถามข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม ของ
งานประชุมได้ ที่ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี
สถาบัน รหัส สากล สภาอุต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย
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in Food Service
ในฉบับที่แล้วเราได้น�ำเสนอการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล GS1
กับกระบวนการจับปลาในทะเล ซึ่งเริ่มตั้งแต่การจับปลาขึ้นจากทะเล
และระบุรหัสสินค้าและรหัสแหล่งที่จับปลาได้ เช่น GTINs และ GLNs
รวมถึงมีการแบ่งปันข้อมูลตามมาตรฐานสากล GS1 ด้วย ส�ำหรับในฉบับนี้
เราจะน�ำเสนอในส่วนของกระบวนการผลิตเบื้องต้น
กระบวนการผลิตเบื้องต้น

การระบุตวั ตนสินค้ าและการตรวจสอบย้ อนกลับสินค้ าเพื่อเพิ่มความ
เชื่ อมั่นให้ กับผู้บริ โภคเป็ นการเชื่ อมโยงระหว่างสินค้ าส� ำเร็ จรู ปกับ
วัตถุดิบ ซึง่ เป็ นกุญแจส�ำคัญในการตรวจสอบย้ อนกลับและการมอง
เห็นได้ ตลอดทังซั
้ พพลายเชน ช่วยให้ ความสามารถในการติดตามไป
ข้ างหน้ าและตรวจสอบย้ อนกลับผลิตภัณฑ์ทจี่ ดุ ใดๆ ก็ตามในซัพพลาย
เชน อาหาร โดยการใช้ รหัสบ่งชี ้เฉพาะตามมาตรฐานสากล GS1 เป็ น
สิง่ จ�ำเป็ นที่ท�ำให้ เกิดการสือ่ สารระหว่างเจ้ าของแบรนด์ ผู้ประกอบการ
อาหาร และผู้บริ โภค

IDENTIFY PRODUCTS AND CONTAINERS
การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

คุ ณ รู ้ ห รื อ ไม่ - โอ๊ ค แลนด์ ฟ าร์ ม ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต ไข่ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
สหราชอาณาจักร ใช้ระบบรหัสบ่งชี้ตามมาตรฐานสากลที่รวมถึงการติดรหัส
GTINs บนกล่องลูกฟูก ซึ่งหมายความว่าไข่แต่ละใบในจ�ำนวนหลายล้านฟอง
ที่ผลิตได้แต่ละปี สามารถสืบย้อนกลับผ่านซัพพลายเชน จากไข่ในจานของ
ผู้บริโภคกลับไปยังแม่ไก่ที่วางไข่ฟองนั้นได้
ประโยชน์ - มาตรฐานสากล GS1 ปรับกระบวนการทางธุรกิจและสร้าง
รากฐานส� ำ หรั บ ซั พ พลายเชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความสามารถในการบ่ ง ชี้
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ช่วยท�ำให้ระบบธุรกิจสามารถมองเห็น
สินค้าและท�ำให้การเรียกคืนสินค้าที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ยังช่วยในการจัดหมวดหมู่สินค้า และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
ข้อมูล เช่น รายละเอียดผู้ผลิต ข้อมูลด้านโภชนาการ สารก่อภูมิแพ้และสูตรได้
บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - การใช้เลขหมายประจ�ำตัวสินค้าสากล
(GTIN) ร่วมกับ Batch/Lot Number ช่วยบ่งชี้สินค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่ง
ข้อมูลนี้สามารถพิมพ์ลงในบาร์โค้ด และยังสามารถเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เพิม่ เติมได้ เช่น วันหมดอายุ หรือน�ำ้ หนัก และจะท�ำให้สามารถบ่งชีแ้ ละติดตามสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ได้ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนในซัพพลายเชน
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PRIMARY PROCESSOR (Part 2/4)
Maintaining product identity and traceability to enhance
consumer confidence Maintaining the link between raw materials
(wet fish) and finished goods is key to delivering traceability and
visibility across the supply chain. The ability to track and trace
products at any point in the foodservice supply chain using the
unique GS1 identity keys is critical to enabling communications
between brand owner, foodservice operator and consumer.

IDENTIFY PRODUCTS AND CONTAINERS
Did you know? - Oakland Farm – the UK’s largest producer of
eggs - has implemented a standard numbering system that includes the
use of GTINs on its cartons. This means that each one of the hundreds of
millions of eggs they produce each year can be tracked back through the
supply chain – from the customer’s plate right back to the hen that laid it.
Benefits - GS1 standards optimise business processes and build the
foundation for an efficient supply chain. The ability to uniquely identify
products and cases enables businesses to see products and implement an
effective product recall should it occur. Unique product identification also
enables trading partners to improve their category sourcing practices and
allows consumers to access information such as manufacturer details,
nutrition and allergen data and recipes.
GS1 standards in action - A Global Trade Item Number (GTIN)
combined with Batch/Lot Number uniquely identifies a product. This
information can be embedded into a barcode, which can also hold extended
product data, such as expiry date or weight enabling the identification and
tracking of products and cases, wherever they are in the supply chain.

GS1 Traceability
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ORDER TO CASH
การสั่งซื้อ

คุณรู้หรือไม่ ในสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติในการเคลื่อนย้ายสินค้า สามารถช่วยประหยัดแรงงานไปได้กว่า 10 ล้านชั่วโมงต่อปี (ข้อมูลจาก GS1
US White Paper “Integrated Traceability in Fresh Foods: Ripe Opportunity for Real Results”)
ประโยชน์ - การเปลี่ยนจากระบบที่ใช้แรงงานคนและใช้กระดาษรวมถึงการใช้ระบบอิสระต่างๆ มาเป็นระบบมาตรฐานสากลและการแบ่งปันข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
จะช่วยให้คู่ค้าประหยัดเงินและได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ระบบการสั่งซื้อและจ่ายเงินอัตโนมัติยังช่วยลดความล่าช้าและลดข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน
ในขณะที่ยังช่วยในการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า และช่วยท�ำให้ระบบตรวจสอบย้อนกลับประสบผลส�ำเร็จด้วย
ORDER TO CASH
Did you know? - It is estimated that 10 million labour hours per year could be saved in the U.S. by moving inventory level measurement from
a manual to an automated process, according the GS1 US White Paper “Integrated Traceability in Fresh Foods: Ripe Opportunity for Real Results.”
Benefits - Moving from manual, paper-based processes and other stand-alone systems to standards-based electronic data sharing helps
trading partners save money - and promotes sharing of accurate data. Automated order to cash also greatly reduces billing errors and delays,
while improving inventory management. The information in the Despatch Advices (or ASNs) allows product traceability to be achieved.

Primary Processor
Order To Cash

Identify Locations

Identify Products
And Containers

Synchronise And
Share Product Data

Track Shipments

IDENTIFY LOCATIONS
การระบุต�ำแหน่งที่ตั้ง

คุณรู้หรือไม่ การใช้เลขหมายบ่งชี้ที่ตั้งสากล (GLNs) ระบุพื้นที่ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ หรือแม้แต่ภายในองค์กรเดียวกัน ช่วยท�ำให้มั่นใจเรื่องความสามารถในการ
มองเห็นได้ตลอดซัพพลายเชน และช่วยปรับปรุงการด�ำเนินงานได้
ประโยชน์ ความสามารถในการระบุตำ� แหน่งทีต่ งั้ ทีเ่ ฉพาะโดยใช้มาตรฐานสากล
GS1 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ท�ำให้ความสัมพันธ์
ระหว่างคู่ค้าและการจัดการโลจิสติกส์ดีขึ้น และยังช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นย�ำใน
การเรียกคืนสินค้าอีกด้วย
บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายบ่งชี้ที่ตั้งสากล (GLNs)
ถูกก�ำหนดโดยผู้ประกอบการ ใช้ในการระบุสถานที่ เช่น โรงงาน ท่าเรือ ห้องเย็น
ส�ำนักงานใหญ่ หรือในบางประเทศยังใช้ในการระบุเรือประมงด้วย

IDENTIFY LOCATIONS
Did you know? - The adoption of Global Location Numbers
(GLNs) in specific areas of business operations, even within the
same organisation, can help ensure supply chain visibility and
improves operations.
Benefits - The ability to uniquely identify locations using
GS1 standards enhances product traceability and can optimise
trading partner relationships and logistics operations, enabling
more accurate and precise recalls, should they occur.
GS1 standards in action - Global Location Numbers (GLNs) are
assigned by the processor and are used to identify locations, such as
factories, loading bays, cold storage areas, corporate headquarters
or in some countries even a fishing boat or vessel.
GS1 Thailand April – June 2017
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GS1 Traceability

SYNCHRONISE AND SHARE PRODUCT DATA

การเชื่อมต่อและการแบ่งปันข้อมูล

คุณรู้หรือไม่ Independent Purchasing Cooperative (IPC) หรือบริษัทผู้ซื้อสิทธิ (ผู้ถือสิทธิ) ในการประกอบธุรกิจร้าน SUBWAY® ในสหรัฐฯ ได้ประมาณการ
ว่า การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากระบบเครือข่าย GDSN ของสินค้าหลักๆ เพียง 83 รายการ จะท�ำให้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าลดลงได้มากกว่า
หนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ
บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 – การใช้งานเลขหมายประจ�ำตัวสินค้าสากล (GTINs) ร่วมกับรหัสบ่งชี้ที่ตั้งสากล (GLNs) และสินทรัพย์ (GRAIs), และข้อมูลอื่นๆ
เช่น ขนาด น�ำ้ หนัก ข้อมูลโภชนาการ แหล่งก�ำเนิด และสารก่อภูมแิ พ้ ฯลฯ ท�ำให้ประเทศต่างๆ ท�ำการค้าได้งา่ ยและสะดวกรวดเร็วผ่านทางการแลกเปลีย่ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หรือเครือข่ายการซิงโครไนซ์ข้อมูลทั่วโลก
SYNCHRONISE AND SHARE PRODUCT DATA
Did you know? - Independent Purchasing Cooperative (IPC) - aSUBWAY® franchisee-owned and operated purchasing cooperative in the
US - has estimated just over a million-dollar saving in transportation and material handling costs alone will be avoided by achieving accurate
product data for just 83 major products, using the GS1 Global Data Synchronisation Network (GDSN).
GS1 standards in action - Combined with unique item, location and asset numbers (GTINs, GLNs and GRAIs), data such as dimensions,
weight, nutritional information, country of origin, allergens and more - are easily defined, managed, and shared with trading partners via Electronic
Data Interchange or the Global Data Synchronisation Network.

TRACK SHIPMENTS

การติดตามการขนส่ง

คุณรู้หรือไม่ - ตามโครงการเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับอาหารทะเลของ GS1 US ข้อมูลทุกๆ อย่าง ในทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของสินค้า วัน เวลา สถานที่ที่
เกี่ยวข้อง รหัสสินค้า ปริมาณ หน่วยในการบรรจุ และที่ตั้งของคู่ค้า จ�ำเป็นต้องมีข้อมูลหลักที่จะต้องถูกแชร์เพื่อให้การรับส่งสินค้าประสบความส�ำเร็จ
ประโยชน์ - มาตรฐานสากล GS1 ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นการเคลื่อนที่ของสินค้า และช่วยตรวจสอบเส้นทางการไหลของสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก
บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายประจ�ำตัวสินค้าสากล (GTINs) และหมายเลขเรียงล�ำดับสินค้าเพื่อการขนส่ง (SSCCs) ถูกใช้ในการระบุหน่วยการ
ขนส่งหรือโลจิสติกส์ ท�ำให้สามารถติดตามหน่วยขนส่งนัน้ ได้ รหัส SSCCs นีจ้ ะถูกแปลงเป็นสัญลักษณ์บาร์โค้ดหรือเก็บข้อมูลในแท็ก RFID แบบรหัส EPC ส่วนเลขสินทรัพย์
(GRAIs) จะถูกใช้ในการติดตามกล่องหรือลังที่ใช้บรรจุสินค้าในการขนส่ง
ซึ่งระบบ RFID และ EPCIS นั้นจะช่วยให้ทั้งนักธุรกิจและผู้บริโภคได้รับข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้านั้นได้
TRACK SHIPMENTS
Did you know? According to the GS1 US Seafood Traceability Proof of Concept project, every event type, owner, date, time, event location,
item ID type, item ID, quantity, unit of measure and trading partner location requires Key Data Elements that need to be shared for successful
shipping and receiving.
Benefits GS1 standards improve visibility in product movement and will help verify the flow of goods - both inbound and outbound.
GS1 standards in action - Global Trade Item Numbers (GTINs) and Serial Shipping Container Codes (SSCCs) are used to identify logistics
units and enable tracking of shipments. SSCCs are encoded into barcodes or EPC/RFID tags and Global Returnable Asset Identifiers (GRAIs) are
used to track fish boxes and crates dispatched.
Leveraging the latest RFID and cloud technology (EPCIS), solutions can be built to enable both business customers and consumers to retrieve
traceability information about their fish products.

จะเห็นได้ วา่ การเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่างสินค้ ากับวัตถุดบิ ให้ ได้ นนั ้ เป็ นกุญแจส�ำคัญในการตรวจสอบย้ อนกลับทังซั
้ พพลายเชน ซึง่ มาตรฐานของ
GS1 มีสว่ นช่วยในการสื่อสารระหว่างเจ้ าของสินค้ า ผู้ประกอบการอาหาร และผู้บริ โภคได้ เป็ นอย่างดี ในฉบับต่อไปจะเป็ นเรื่ องการประยุกต์ใช้
มาตรฐานสากล GS1 ในกระบวนการและขันตอนการค้
้
าส่งและการจัดจ�ำหน่าย ซึง่ จะท�ำให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจและเห็นภาพได้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น โปรด
ติดตามต่อในฉบับหน้ าค่ะ
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Article by / บทความโดย : http://www.igd.com/Research/Sustainability/Supply-chain-food-waste/
Translated by / แปลโดย : Mayurintr Petchad and Pantira Teerasan / มยุรินทร์ เพชรชัด และ ภัณฑิรา ธีระสานต์

Food Waste
in
Supply
Chain
การสูญเสียในระบบซัพพลายเชนอาหาร
Defining supply chain food waste

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

Reasons for supply chain food waste

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

การสูญเสียอาหารในระบบซัพพลายเชน
หมายถึงอะไร

การสูญเสียอาหารในระบบซัพพลายเชน เป็ นการสูญเสียที่เกิดขึ ้น
ระหว่างกระบวนการผลิต การแปรรูป และการจัดจ�ำหน่ายอาหารให้
กับผู้บริ โภค ถือว่าเป็ นการสูญเสียในเชิงการค้ าและอุตสาหกรรมซึง่
แตกต่างจากของเสียจากอาหารที่สร้ างขึ ้นโดยครัวเรื อน

ท�ำไมถึงต้องมีการสูญเสียอาหาร
ในระบบซัพพลายเชน

ขนาดของห่วงโซ่อาหารถือว่ามีขนาดใหญ่มาก นัน่ หมายความว่าการ
สูญเสียอาหารสามารถเกิดขึน้ ได้ ในทุกพืน้ ที่ ในเดือนพฤษภาคม
ปี 2007 ผู้ชนะใน Food Industry Sustainability Strategy (FISS)
อธิบายว่ามีหลายพื ้นทีท่ สี่ ามารถหลีกเลีย่ งหรือลดการสูญเสียอาหาร
ได้ ดังนี ้
• ผลิตภัณฑ์ที่มีน� ้ำหนักต�่ำกว่าหรื อมากเกินไป
• การตัดแต่ง ตัวอย่างเช่น เปลือกและปลายมะเขือเทศ
• ข้ อผิดพลาดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องจักร
• ความไม่สอดคล้ องกันภายในกระบวนการทีใ่ ช้ เช่น เวลาในการ
		 ปรุงอาหารและอุณหภูมิ
• ของเสียที่เรี ยกเก็บจากตลาด เช่น ระบบ ‘take-back’ และ
		 การยกเลิกใบสัง่ ซื ้อในนาทีสดุ ท้ าย

Unavoidable waste

ของเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

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

ซัพพลายเชนทังหมดล้
้
วนได้ รับผลกระทบจากของเสียไม่วา่ ทางใดก็
ทางหนึง่ เสมอ อย่างไรก็ตามในบางพื ้นที่ของซัพพลายเชน ของเสีย
สามารถเปลีย่ นเป็ นทรัพยากร ที่นอกจากจะช่วยลดของเสียที่เกิดขึ ้น
แล้ วยังช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการฝั งกลบของเสียอีกด้ วย ตัวอย่าง

The FISS Champions’ Group also recognised that some food
waste is unavoidable, for example the inedible parts of raw
food that cannot be processed as by-products or co-products.
There are numerous areas within the food supply chain where
waste is an inevitable side-effect.
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ผู้ชนะใน Food Industry Sustainability Strategy (FISS) ยังกล่าว
อีกว่าอาหารบางชนิดก็ไม่สามารถหลีกเลีย่ งการสูญเสียได้ เช่น ส่วนที่
กินไม่ได้ ในวัตถุดบิ ทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะน�ำมาผลิตต่อยอดเป็ นอะไรได้ อกี
ซึง่ กลุม่ นี ้นับเป็ นกลุม่ ใหญ่ของของเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

and landfill costs. A good illustration of this is in the meat and
livestock sector, where animal skins and hides can used by
the leather manufacturing industry.

ที่เห็นได้ คือเนือ้ สัตว์และผิวหนังของพวกมันที่สามารถน�ำมาใช้ ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องหนังได้

The cost of the problem

ปริ ม าณของเศษอาหารแสดงให้ เ ห็ น ถึง ต้ น ทุน ของอุต สาหกรรม
ปั จจุ บั น ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นใหญ่ ถู ก ใช้ ไปกั บ การจั ด การของเสี ย ที่
เกิดขึ ้นประมาณ 50 - 100 ปอนด์ตอ่ ตัน ขึ ้นอยูก่ บั ความยาก-ง่ายใน
การท�ำลายของเสีย บางครัง้ อาจพุง่ สูงถึง 500 ปอนด์ตอ่ ตัน
(ที่มา: Economic benefits of waste minimisation in the food
sector)

Food waste represents a cost to industry. The current total
financial cost of managing most food waste is likely to fall in
the range of £50 to £100 per tonne, depending on the level of
waste treatment that is required. In extreme cases, treatment
of waste can cost as much as £500 per tonne. (Source:
Economic benefits of waste minimisation in the food sector)
Making better use of surplus food might be one way of achieving
this. Presently the amount of surplus food recovered and
redistributed in the UK is in the region of 15,000 tonnes a year,
according to Fareshare, but this is minimal relative to the overall
quantity of food waste produced. The low level of redistribution
of surplus food can partly be put down to worries over food
safety. But some companies also fear potential damage to
their brand if surplus food was to find its way back into the
market somehow.

The benefits of food waste minimization

The financial benefits of food waste minimisation are potentially
huge for the industry. In fact, it has been estimated by FareShare
that the sector could save £800 million over the next 10 years
by reducing levels of food waste (see FareShare link, below),
although this figure is open to debate.
FareShare has also estimated that diverting and redistributing
surplus or rejected food towards charities and front-line agencies
that care for the disadvantaged can actually be a profitable
activity, with a net present value of about £635 million over
ten years. This would be realised by a reduction in disposal
costs and subsequent increased spending by charitable
organisations.

ต้นทุนของปัญหา

การใช้ ประโยชน์จากส่วนเกินของอาหารอาจเป็ นอีกทางหนึ่งที่จะ
ท� ำ ให้ บ รรลุเ ป้ าหมายนี ้ ปั จ จุบัน ปริ ม าณอาหารส่ ว นเกิ น จะถูก
แจกจ่ายในสหราชอาณาจักรถึง 15,000 ตันต่อปี อ้ างอิงจาก FareShare
แต่เ ป็ นเพี ย งเล็ก น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกับ ปริ ม าณขยะทัง้ หมดที่ เ กิ ด ขึน้
การแจกจ่ายอาหารส่วนเกินที่ระดับต�่ำอาจท�ำให้ ความกังวลด้ าน
ความปลอดภัยของอาหารลดลงได้ แต่บางบริษทั ก็กลัวความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ ้นกับแบรนด์ของพวกเขาหากอาหารส่วนเกินกลับเข้ าสู่
ตลาด

ประโยชน์ของการลดปริมาณการสูญเสียอาหาร

ประโยชน์ทางการเงินจากการลดการสูญเสียอาหารเป็ นสิ่งส�ำคัญ
ส� ำ หรั บ ภาคอุ ต สาหกรรม ในความเป็ นจริ ง แล้ ว FareShare
ได้ ประมาณการว่าภาคธุรกิจจะประหยัดเงินได้ กว่า 800 ล้ านปอนด์
ในช่วง 10 ปี ข้ างหน้ า จากการลดปริ มาณของการสูญเสียอาหาร
ถึงแม้ วา่ ตัวเลขนี ้จะยังอยูใ่ นช่วงของการอภิปรายก็ตาม
นอกจากนี ้FareShare ยังคาดการณ์วา่ การแบ่งและแจกจ่ายอาหาร
ส่วนเกิ นไปยังองค์ กรการกุศลและหน่วยงานที่ดูแลผู้ด้อยโอกาส
สามารถท�ำก�ำไรได้ ถงึ 635 ล้ านปอนด์ในช่วงเวลา 10 ปี ซึง่ จะช่วย
ลดค่าใช้ จ่ายในการจัดการเศษอาหารและลดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นใน
ภายหลังส�ำหรับองค์กรการกุศลอีกด้ วย
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เชิญ แชะ ชวน แชร์
1

INPUT

บริการถ่ายภาพสินค้า
พร้อมบันทึกลงฐานข้อมูล
สินค้าระดับประเทศ
สิทธิพิเศษ ส�ำหรับสมาชิก

2

CAPTURE

สถาบันรหัสสากล เท่านั้น!!!
เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะเปิดโอกาส
ทางธุรกิจของท่านเพิ่มมากขึ้น

3

SHARE

โครงการระบบฐานข้อมูลสินค้า
(NPC: National Product Catalogue)

จากโครงการศึกษาแนวทางเชือ่ มโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้า (Traceability) ได้มกี ารเปิดตัว GS1 Thailand Studio Service
ให้บริการถ่ายภาพสินค้ากับสมาชิกสถาบันรหัสสากล ให้ได้ภาพสินค้าที่มีความสวยงาม
ชัดเจน มีมุมภาพที่น่าสนใจ สะดุดตา เพื่อน�ำรูปภาพและรายการสินค้าไปลงในระบบฐานข้อมูล
สินค้า (NPC : National Product Catalogue) บริการดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิก
เป็นอย่างดีเยี่ยม โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการจากทางสถาบันฯ ดังนี้
1. ติดต่อนัดหมายก�ำหนดการที่จะน�ำสินค้าเข้ามารับบริการถ่ายภาพ
2. น�ำสินค้ามาส่งที่สถาบันฯ เพื่อรอรับคิวบริการถ่ายภาพโดยกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลได้ที่ Link >> http://bit.ly/2gXmy4q พร้อมลงนามและประทับ
ตราบริษทั ข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขการจัดท�ำข้อมูลสินค้าลงฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ (National Product
Catalogue) กรุณาน�ำตราประทับบริษัทมาด้วย
3. กรอกรายละเอียดข้อมูลสินค้าทุกชิ้นให้ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลกลับมายังสถาบันฯ
(ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบภาพถ่ายสินค้า กรณีที่สมาชิกไม่มีการส่งข้อมูลสินค้ากลับมาให้สถาบันฯ)
4. เมื่อครบก�ำหนด ทางสถาบันฯ จะติดต่อให้มารับสินค้าคืนผ่านทางอีเมล์เท่านั้น
หมายเหตุ : บริการนี้ส�ำหรับสมาชิกสถาบันรหัสสากลที่มีสถานะปกติและช�ำระค่าบ�ำรุงสมาชิกถึงปีปัจจุบันแล้วเท่านั้น
		
เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ ก�ำหนด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมทีฝ
่ า่ ย GS1 Thailand Studio Service

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2345-1214, 0-2345-1208 โทรสาร 0-2345-1217-8
Email : tsdgs1@gs1thailand.org
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Polish Retail Chain Keeps
Food Cool With RFID
ร้านค้าปลีกเครือข่ายของชาวโปแลนด์รักษา
ความเย็นของอาหารด้วย RFID

Eurocash ก�ำลังติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลด้วยคลื่นความถี่
สูงยิ่ง หรือ UHF แบบ Active จาก Blulog ที่คลังสินค้า
200 แห่งและสถานที่อื่นๆ อีก เพื่อรับประกันคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และป้องกันของเสีย

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

3 มีนาคม ค.ศ.2017 - Eurocash ผู้ค้าปลีกอาหารในยุโรป ก�ำลังใช้
เทคโนโลยี อาร์ เอฟไอดี แบบ Active มาควบคุมอุณหภูมิของเครื่ อง
ท�ำความเย็นในร้ านค้ าและคลังสินค้ าในโปแลนด์ เมื่อติดตังแล้
้ วเสร็ จ
ระบบที่ จัด เตรี ย มโดย Blulog นี จ้ ะประกอบด้ ว ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ สายที่
คลังสินค้ า 200 แห่งและจุดกระจายสินค้ าอื่นๆ ทั่วประเทศโปแลนด์
เทคโนโลยีดงั กล่าวจะควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
อาทิ อาหารแห้ ง อาหารสด และอาหารแช่แข็ง ในขณะที่มีการเคลื่อนที่
ผ่านซัพพลายเชนไปยังร้ านค้ าจนกระทัง่ ถึงมือผู้บริโภค Eurocash กล่าวว่า
ระบบนี ม้ ี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่า สิ น ค้ า มี คุณ ภาพสูง และยัง ลด
ความสูญเสียที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิด้วย

Mar 30, 2017-European food retailer Eurocash Group is deploying
an active RFID-based solution to manage the temperatures
of its coolers at its Polish stores and warehouses. Once fully
installed, the system - provided by Blulog - will include wireless
sensors deployed at 200 warehouses and other distribution points
throughout Poland. The technology will monitor the temperatures of
all the company’s products - dry, fresh and frozen - as they move
through the supply chain to stores and, ultimately, to consumers.
The system is intended to ensure a high level of product quality,
Eurocash reports, while minimizing losses resulting from perceived
temperature changes.

Blulog เป็ นบริ ษั ท ด้ านเทคโนโลยี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ สั ญ ชาติ
ฝรั่งเศส-โปแลนด์ตงอยู
ั ้ ่ในเมือง Poznan ผลิตเครื่ องบันทึกข้ อมูลที่ใช้
กับเทคโนโลยีไร้ สายรวมถึงคลื่นความถี่สงู ยิ่ง (UHF) แบบ Active เพื่อ
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Blulog, a French-Polish temperature-monitoring technology
company based in Poznan, makes data loggers that employ

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ส่งข้ อมูลจากเซ็นเซอร์ ถึงเซิร์ฟเวอร์ Jérémy Laurens ผู้อ�ำนวยการของ
Blulog กล่าวว่า Eurocash เป็ นหนึ่งในลูกค้ ารายแรกๆ ของ Blulog
ตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัทในปี ค.ศ. 2014
การติ ด ตัง้ ระบบมี ห ลายขัน้ ตอน โดยขัน้ แรก Eurocash ได้ ท ดสอบ
เครื่ องบันทึกข้ อมูลหลายๆ เครื่ อง ภายในคลังสินค้ าเพียงแห่งเดียว ต่อมา
จึงเริ่ มขยายการใช้ เทคโนโลยีนีก้ ับสถานที่อื่นๆ บริ ษัทกล่าวว่าเครื่ อง
บันทึกข้ อมูลรุ่นแรกจะส่งข้ อมูลไปยังอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณที่ตอ่ กับ
คอมพิวเตอร์ ผ่านสาย USB ต่อมาในปี ค.ศ. 2015 Blulog จึงเปลี่ยน
มาใช้ เครื่ องบันทึกข้ อมูลที่ใช้ คลื่น UHF แบบ Active ส่งสัญญาณไปที่
เกตเวย์ไร้ สายผ่านระบบเครื อข่ายอีเทอร์ เน็ต
ปี ที่ผ่านมา ทางบริ ษัทริ เริ่ มเสนอให้ ใช้ เกตเวย์แบบใช้ Wi-Fi ที่สามารถ
ส่งข้ อมูลถึงซอฟท์ แวร์ ของ Blulog ที่ฝังอยู่ในคลาวด์ได้ โดยตรง ดังที่
Lauren ได้ อธิบายไว้ ว่า “แนวคิดคือท�ำให้ การติดตังง่
้ ายขึ ้น” ในบริ เวณ
ที่ ยัง มี ร้ านขายอาหารน� ำ เข้ า จากต่ า งประเทศหลายแห่ ง ที่ จ� ำ หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ของ Eurocash
เมื่อปลายปี ค.ศ. 2016 Eurocash ได้ ลงนามในสัญญาเพื่อเผยแพร่
เทคโนโลยีที่ติดตังจ�
้ ำนวน 200 แห่ง โดยคลังสินค้ าแต่ละแห่งมักมีห้อง
เก็บความเย็นขนาดใหญ่ 2 ห้ อง คือ ห้ องหนึง่ ส�ำหรับสินค้ าแช่เย็นและอีก
หนึง่ ห้ องส�ำหรับสินค้ าแช่แข็ง และพื ้นที่ขนาดใหญ่ส�ำหรับเก็บสินค้ าแห้ ง
ทางผู้ ค้ าปลี ก หวัง ว่ า จะสามารถจั ด การกั บ เงื่ อ นไขของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ในแต่ละบริ ษัทได้ ดีขึน้ ซึ่งระบบนี จ้ ะช่วยให้ บริ ษัทแน่ใจว่าปั ญหาจะ
ถูกจัดการอย่างทันท่วงทีและรู้ อย่างแน่ชัดว่าสินค้ ารายการใดจะต้ อง
ถูกก�ำจัด

wireless technology, including active ultrahigh-frequency (UHF),
to transmit sensor data to a server. Eurocash was one of Blulog’s
first customers when the firm was founded in 2014, says Jérémy
Laurens, Blulog’s CEO.
The deployment has taken place in various phases. Initially,
Eurocash tested several of Blulog’s data loggers at a single
warehouse, after which it began rolling out the technology for other
sites as well. The initial data loggers transmitted to hubs connected
to a computer via a USB cable, the company notes. In 2015,
Blulog transitioned to active UHF-enabled loggers transmitting to a
wireless gateway powered over Ethernet.
Last year, the company began offering Wi-Fi-based gateways that
could send data directly to the Blulog software residing in the cloud.
As Laurens explains, “The idea was to simplify the installation”
at the locations that, by this time, also included several
delicatessens that sell Eurocash products.
late 2016, Eurocash signed a contract to roll out the technology
at 200 sites. Each warehouse typically comes with two large, cold
storage rooms - one for refrigeration and one for frozen goods - as
well as another large area for storing dry goods.
The retailer hopes to better manage the conditions to which its
products are exposed. This would help the company to ensure that
problems are addressed immediately, and that it knows definitively
whether a particular product needs to be discarded.
“The most important challenge we can overcome is to eliminate
the human factor,” says Karol Mackowiak, Eurocash’s head of
quality department. The use of human workers to collect and verify
temperatures not only is time-consuming and labor-intensive,
he notes, but also provides the potential for error. In addition, it
simply can’t be done as often as an automated system can provide
data. “The temperature of transport or storage of food is one of
the parameters that I would like to provide at the highest possible
level-100 percent,” Mackowiak states. He seeks certainty, he says,
as well as proof that measurements were taken, and what the
results were, especially with regard to when temperatures
exceeded acceptable perimeters and for how long.
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Karol Mackowiak หัวหน้ าแผนกคุณภาพของ Eurocash กล่าวว่า
“ความท้ าทายที่ส�ำคัญที่สดุ ที่เราสามารถเอาชนะได้ คือการก�ำจัดปั จจัย
มนุษย์” เขายังบอกอีกว่าการใช้ แรงงานมนุษย์ในการเก็บรวบรวมและ
ตรวจสอบอุณ หภูมิ ไม่ เ พี ย งแต่ กิ น เวลาและใช้ แ รงงานมากเท่ า นัน้
แต่ยงั ก่อให้ เกิดข้ อผิดพลาดอีกด้ วย ยิ่งไปกว่านันแรงงานคนก็
้
ไม่สามารถ
ให้ ข้ อมู ล ได้ บ่ อ ยเท่ า กั บ ระบบอั ต โนมั ติ Mackowiak ยั ง กล่ า วว่ า
“อุณ หภูมิ ใ นการขนส่ง หรื อ การเก็ บ รั ก ษาอาหารเป็ นหนึ่ ง ในหลายๆ
ตัวแปรที่เขาต้ องการจะวัดให้ ได้ แม่นย�ำมากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ คือ
100 เปอร์ เซ็นต์” เขามองหาความแน่นอนเช่นเดียวกับการพิสจู น์ได้ ว่ามี
การตรวจวัดและได้ ผลเป็ นเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่อุณหภูมิ
สูงกว่าค่าที่ยอมรับได้ และเกิดขึ ้นนานเท่าใด
ในแต่ละคลังสินค้ า Eurocash มีเครื่ องบันทึกข้ อมูลของ Blulog ทังแบบ
้
คลื่น UHF และคลื่นความถี่ระยะสัน้ (NFC) จ�ำนวน 3-4 เครื่ อง ติดตัง้
อยู่ในห้ อง คลังสินค้ าบางแห่งต้ องการเครื่ องบันทึกข้ อมูลจ�ำนวน 26
เครื่ อง หรื อมากกว่านันเพื
้ ่อให้ ครอบคลุมทังหมด
้
เครื่ องบันทึกข้ อมูลมี
ขนาดเท่ากับบัตรเครดิต สามารถเก็บข้ อมูลและส่งไปยังเกตเวย์ ที่อยู่
ห่างไปถึง 700 เมตร (2,300 ฟุต) ได้ เครื่ องบันทึกข้ อมูลนี ้ท�ำงานโดยใช้
ถ่านก้ อนกระดุมที่มีอายุการใช้ งานประมาณ 3 ปี
ในทางกลับ กัน เกตเวย์ ไ ด้ เ ชื่ อ มต่อ ผ่ า นทัง้ ระบบ Wi-Fi และเคเบิ ล้
อีเทอร์ เน็ต ซึ่งโดยปกติ ต้ องการแค่หนึ่งหรื อสองเกตเวย์เท่านัน้ แต่ละ
เกตเวย์ส่งสัญญาณถึงซอฟต์แวร์ บนคลาวด์ของ Blulog ในบางพื ้นที่ก็
ใช้ เคเบิ ้ลอีเทอร์ เน็ต ในขณะที่บางพื ้นที่ใช้ เครื อข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่
ในขณะที่เครื่ องบันทึกส่งข้ อมูลไปยังเกตเวย์ผ่านทางคลื่น UHF แบบ
Active เมื่อยามจ�ำเป็ น พวกเขายังมีวิทยุ NFC ซึ่งสามารถส่งข้ อมูล
ที่คลื่นความถี่ 13.56 MHz ตัวอย่างเช่น ในกรณีอินเตอร์ เน็ตเสียหรื อ
ไฟดับไม่สามารถรับส่งข้ อมูลผ่านเกตเวย์ได้ โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล
ที่มีระบบ NFC สามารถติดต่อไปที่เครื่ องบันทึกข้ อมูลแต่ละเครื่ องและ
บันทึกข้ อมูลจากเซ็นเซอร์ ได้ โดยตรง โดยไม่จ�ำเป็ นต้ องมีแอปพลิเคชัน่
พนั ก งานของ Eurocash ก� ำ ลัง ติ ด ตัง้ ระบบตามจุ ด ต่ า งๆ โดยใช้
อุปกรณ์ ยึดเครื่ องบันทึกข้ อมูล และเจาะรู หรื อใช้ กาวสองหน้ าติดผนัง
Mackowiak กล่าวว่าเมื่อติดตัง้ ระบบแล้ วเสร็ จ ผลก� ำไรของร้ านค้ า
จะเพิ่มขึน้ เนื่องจากการประหยัดแรงงานเละได้ ข้อมูลที่ดีกว่าจนท�ำให้
ไม่ ต้ อ งทิ ง้ อาหารเพราะอุณ หภูมิ อุ่น หรื อ เย็ น เกิ น ไป หรื อ ไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบประวัติของอุณหภูมิได้
Mackowiak กล่าวว่า ในระยะยาวเขาต้ องการท�ำให้ เทคโนโลยีเป็นสากล
ทัว่ ทังบริ
้ ษัท จนกระทัง่ เขาสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
และความชื ้นในทุกพื ้นที่ตงแต่
ั ้ พื ้นที่จดั เก็บเริ่ มต้ นไปจนถึงร้ านค้ า ระบบนี ้
ยัง จะช่ว ยให้ เ ห็ น การไหลของอากาศและความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซ เช่น
ก๊ าซเอทิลีนที่เกิดขึ ้นรอบผลไม้ หรื อผัก
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Within each warehouse, Eurocash uses Blulog’s UHF and Near
Field Communication (NFC) data loggers, with three or four
installed in each room. Some warehouses require 26 loggers or
more to cover the entire storage area. The loggers are the size of
a credit card, and can capture data and forward it to a gateway
at a distance of up to 700 meters (2,300 feet). The loggers operate
with a coin cell battery that has a typical life span of about three years.
The gateway, in turn, is connected via either Wi-Fi or an Ethernet
cable. Typically, only one or two gateways are necessary. Each
gateway transmits to Blulog’s cloud-based software. At some
locations, Ethernet cables are used, while others utilize the existing
Wi-Fi network.
While loggers transmit data to the gateway via active UHF, they
are also equipped with an NFC radio that, when necessary,
can transmit data at 13.56 MHz. For instance, in the event of an
Internet failure or power outage preventing data transmission by
the gateway, individuals equipped with NFC-enabled mobile
phones can simply go to each logger and capture the sensor data
directly from it, without requiring an app.
Eurocash’s employees are installing the system at each site
themselves, using a logger holder and screws or double-sided
adhesives to mount them to walls. Since the system was installed,
Mackowiak says, store profits are up due to labor savings, as well
as better data enabling food not to be discarded either because
it becomes too warm or cold, or because the temperature history
cannot be verified.
In the long term, Mackowiak says, he wants to make the technology
universal across the company so that he can see temperature and
humidity changes at all locations, from the initial collection area
to the store. This would also allow him to view air flow and gas
concentration, such as ethylene gases that can build up around
fruits or vegetables.

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Laurens กล่ า วว่ า ในฐานะที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของความพยายามนี ้
Eurocash และ Blulog ก�ำลังทดสอบเทคโนโลยีบนรถบรรทุก ซึง่ เครื่ อง
บันทึกข้ อมูลจะเก็บข้ อมูลจากเซ็นเซอร์ ที่ส่งไปยังเกตเวย์เมื่อรถบรรทุก
มาถึง คลัง สิน ค้ า หรื อ ร้ านค้ า โดยใช้ อุป กรณ์ ดัง กล่า ว ด้ ว ยวิ ธี นี บ้ ริ ษั ท
ไม่เพี ยงแต่มีบันทึกอุณหภูมิที่อาหารได้ รับ แต่ยังทราบเมื่ อมันถูกส่ง
หรื อเคลื่อนที่ออกจากจุดใดจุดหนึ่ง
ในช่ ว งปี ที่ ก� ำ ลัง จะมาถึ ง Blulog ยัง วางแผนจะเปิ ดตัว ฟั ง ก์ ชั่น การ
ท�ำงานของ QR Code ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัทต่างๆ เช่น Eurocash แชร์
บันทึกอุณหภูมิให้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ของตนได้ โดย QR Code นี ้
จะถูกติดไว้ หน้ าตู้เย็นหรื อตู้แช่ ลูกค้ าสามารถใช้ โทรศัพท์มือถือสแกน
QR Code ซึง่ จะน�ำพวกเขาไปยังเซิร์ฟเวอร์ ที่ซงึ่ ซอฟต์แวร์ BlueConsole
จะเชื่ อ มโยง QR Code ของเครื่ อ งท� ำ ความเย็ น นัน้ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่
เก็บอยู่ในตู้ และแสดงประวัติข้อมูลที่ได้ จากเซ็นเซอร์ ของสินค้ าเหล่านัน้
บนโทรศัพท์ลกู ค้ า Laurens กล่าวว่า “Eurocash ต้ องการเป็ นเจ้ าแรกที่
ได้ น�ำเสนอเทคโนโลยีนี ้”

As part of this effort, Laurens says, Eurocash and Blulog are now
testing the technology on trucks. In this case, the data logger
captures sensor data, which it transmits to the gateways when
the trucks pull into a warehouse or store using such devices. In
that way, the company not only has a record of the temperatures
to which the food has been exposed, but also knows when it was
delivered to or departed from a specific location.
During the coming year, Blulog also plans to release a QR code
functionality that would enable companies like Eurocash to share
temperature records with customers shopping for their products.
The QR code would be attached to the front of a refrigerator or
freezer. Customers could use their mobile phone to scan the QR
code, which would take them to a server where BlueConsole
software would link the QR code for that cooler to the products
stored inside within, and then display historic sensor data for those
goods on the customer’s phone. “Eurocash wants to be among the
first to showcase this technology,” Laurens says.
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บทความโดย : วรเมธ โพธิ์ข�ำ

TOTAL IT SECURITY
ข่
า
วสารสนเทศปลอดภั
ย
ใกล้
ต
ว
ั
NEWS
อัพเดต อัพเกรดความปลอดภัย
Google Chrome !!!

กูเกิ ้ล ประกาศนโยบายการเตือนผู้ใช้ เมื่อเข้ าเว็บโดย
ไม่ได้ เข้ ารหัสความปลอดภัย โดยเพิม่ เติมจากตอนนี ้ทีจ่ ะ
ขึ ้นเตือนว่า “ Not Secure ” ทุกครัง้ ที่เว็บมีแบบฟอร์ ม
รหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิต โดยได้ เพิม่ มาตรการ
ใหม่เตือนผู้ใช้ ทกุ ครัง้ มีผ้ ใู ช้ พิมพ์ข้อความใดๆ ลงเว็บ
แถบ URL จะเด้ งเตือนว่าเว็บนี ้เป็ นเว็บไม่ปลอดภัย โดย
มีก�ำหนดอัพเดตในช่วงเดือนตุลาคม 2017
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รวมขั้นตอนง่ายในการระงับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ยอดฮิต
จากแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการต่างๆ
เนื่องจากปั จจุบนั ผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต หรื อ บริ การออนไลน์ตา่ งๆ ล้ วนจะต้ อง
มีบญ
ั ชีผ้ ใู ช้ งาน บ้ างก็ใช้ อีเมล บ้ างก็สมัครบัญชีผ้ ใู ช้ งานส�ำหรับบริ การนันๆ
้
ซึง่ มีข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ งาน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุ อีเมล เบอร์ โทรศัพท์
ฯลฯ ซึง่ แต่ละบริ การเหล่านันเอง
้ เพื่อความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ งาน จึงอนุญาตให้
ผู้ใช้ งานใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ งานอื่นสามารถเข้ าถึงบริ การของตน อาทิ แอปพลิเคชัน่
ต่างๆ เป็ นต้ น ท�ำให้ แอปฯ และบริ การเหล่านันมี
้ สทิ ธิเข้ าถึงบัญชีผ้ ใู ช้ งานและ
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวของเราได้ เช่นกัน จึงเป็ นช่องโหว่ให้ ผ้ ไู ม่หวังดี
หรื อแอปพลิเคชัน่ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวเกินความจ�ำเป็ นได้ ในวันนี ้เรา
ก็มีวิธีการง่ายๆในการระงับการเข้ าถึงข้ อมูลจากแอปหรื อบริ การต่างๆ ดังนี ้

บัญชีผู้ ใช้ Google

บัญชีผู้ ใช้ Facebook

บัญชีผู้ ใช้ Twitter

บัญชีผู้ ใช้ Microsoft

• บัญชีของฉัน (My Account)
• การลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัย
(Sign in & Security)
• เว็บไซต์และแอปที่เชื่อมต่อ
(Connected apps & sites)
• จัดการแอป (Manage Apps)
• คลิกที่ปุ่มลบ ( Remove )
เพื่อลบออกไป

•
•
•
•
•

•
•
•
•

• บัญชีของฉัน (My Account)
• ความเป็นส่วนตัว (Privacy)
• แอปและบริการ
(Apps and Services)
• จากนั้นคลิกที่แก้ไขและลบออก
(Remove these)

ไปที่ตั้งค่า(Setting)
แอป (Apps)
ตั้งค่า (App Setting)
แสดงทั้งหมด (Show All)
เลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนแอป
จากนั้นกด X เพื่อท�ำการลบ

กดที่รูปโปรไฟล์ (Profile Picture)
ตั้งค่า (Settings and Privacy)
แอป (Apps)
จากนั้นกดลบออก
(Revoke Access)

โดยรวมหากดูแล้ วแอปมีการขอ
เข้ าถึงข้ อมูลมากเกินจ�ำเป็ น ดูไม่
น่าไว้ ใจ แนะน�ำให้ ท�ำลบการเข้ า
ถึ ง เหล่า นัน้ ออก เพี ย งท� ำ ตาม
ขันตอนง่
้
ายๆ เพียงเท่านี ้ก็สามารถ
ป้ องกัน แอปและบริ ก ารที่ อ าจ
แอบเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวของเรา
ได้ แล้ วครับ

WANA Decrypt0r 2.0

WanaCrypt0r Ransomware ที่แพร่ระบาดจนกลายเป็ นเหตุการณ์ทางไซเบอร์ ที่จะ
เป็ นที่จดจ�ำไปทัว่ โลก โดยตัว Ransomware นันคื
้ อ มัลแวร์ หรื อไวรัสคอมพิวเตอร์
ชนิดหนึง่ ซึง่ เมือ่ คอมพิวเตอร์ ได้ รับไวรัสชนิดนี ้เข้ าไป มันจะท�ำการเข้ ารหัสข้ อมูลทังหมด
้
ในคอมพิวเตอร์ เราเพื่อท�ำให้ เราไม่สามารถใช้ งานข้ อมูลเหล่านันได้
้ จากนันผู
้ ้ โจมตี
จะท�ำการเรี ยกค่าไถ่ เพื่อปลดรหัสท�ำให้ ข้อมูลของเรากลับมาใช้ ได้ เหมือนเดิม ซึง่ เจ้ า
มัลแวร์ ชนิดนี ้จะเรี ยกค่าไถ่สงู ถึง $300 (ประมาณ 10,500 บาท) ทังนี
้ ้ WanaCrypt0r
ได้ เริ่ มแพร่ระบาดไปทัว่ โลกผ่านช่องโหว่ที่ชื่อว่า “EternalBlue” ซึง่ เป็ นเครื่ องมือแฮ็ค
ของ NSA ที่กลุม่ แฮ็คเกอร์ ที่ชื่อว่า Shadow Brokers เป็ นคนน�ำมาเผยแพร่ อย่างไร
ก็ตามขณะนี ้ยังไม่มีเครื่ องมือปลดล็อคแต่อย่างใด ดังนันวิ
้ ธีที่ดีที่สดุ คือ การอัพเดต
ระบบปฏิบตั กิ ารและส�ำรองข้ อมูลส�ำคัญไว้ เพื่อความอุน่ ใจ

บัญชีผู้ ใช้ Instagram
(ท�ำได้บนเว็บเท่านั้น)

• กดที่ไอคอนรูปเฟือง (Gear Icon)
• จัดการแอปพลิเคชั่น (Authorized
Applications page)
• จากนั้นสามารถลบแอปพลิเคชั่น
ที่เราไม่ต้องการได้เลย

ขอบคุณข้อมูลจาก

• https://www.blognone.com/node/91954
• https://lifehacker.com/how-to-secure-your-onlineaccounts-by-revoking-access-f-1794631133?utm_
campaign=socialflow_lifehacker_facebook&utm_
source=lifehacker_facebook&utm_medium =social
flow
• https://www.techtalkthai.com/wana-decrypt0r2-0-technical-note/
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บทความโดย : บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด

อุตสาหกรรมอาหาร

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

เมื่อไตรมาสแรกของปี 2560 อุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวกว่าร้อยละ 4.0 แต่ถึงแม้จะมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมก็ต้องมีการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่เนื่องจากนโยบายรัฐบาลและกฎหมายต่างๆ
ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคอุตสาหกรรม4.0 การน�ำนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ตอ่ ภาคธุรกิจ
นั้นเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
โครงการระบบฐานข้
โครงการระบบฐานข้
อมูลสิอนมูค้ลา สินค้า
อี ก หนึ่ ง นวั ต กรรมที่ ใ นวงการธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมต่างๆ นันรู
้ ้ จกั กันดี คือ การน�ำ
ระบบ Automatic Identification (Auto-ID)
มาประยุก ต์ ใ ช้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ระบบ
บาร์ โ ค้ ด (Barcode) และระบบ Radio
Frequency Identification (RFID) เพื่อระบุ
ตัว ตนของสิ น ค้ า นัน้ ๆ ซึ่ง ในปั จ จุบัน ทาง
GS1 ได้ จัด ท� ำ โครงการจัด เก็ บ ฐานข้ อ มูล
กลางของสินค้ าและการเชือ่ มโยงข้ อมูลสินค้ า
ของประเทศ (National Product Catalogue)
โดยได้ รับการร่ วมมือจากหน่วยงานรั ฐบาล
หลายหน่วยงานในการจัดท�ำโครงการนี ้
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ใช้ สนิ ค้ า วันผลิตและวันหมดอายุ ผู้ผลิตและ
อื่ น ๆ โดยที่ ไ ม่ต้ องรอการสอบถามหรื อหา
ข้ อมูลเพิม่ เติม สามารถป้องกันการปลอมแปลง
สิ น ค้ าและการลอกเลี ย นแบบ สามารถ
มัน่ ใจได้ ว่าสินค้ าที่ซื ้อมานันมี
้ มาตรฐานจาก
ผู้ผ ลิ ต โดยตรง ซึ่ง สะดวกมากๆ และยัง
สามารถใช้ งานได้ ทวั่ โลกอีกด้ วย

่ ั SmartBar
น
แอพพลิ
แอปพลิ
เคชัเ่นคชSmartBar
ระบบตรวจสอบข้อมู ลสินค้าสาหร ับผู บ
้ ริโภค

© GS1 Thailand 2017

National Product Catalogue คือการเก็บ
ฐานข้ อมู ล สิ น ค้ าที่ ไ ด้ รั บ การลงทะเบี ย น
รหัสบาร์ โค้ ดจากทาง GS1 ไว้ ที่ส่วนกลาง
ผู้ บริ โ ภคสามารถเข้ าถึ ง แหล่ ง ข้ อมู ล นี ไ้ ด้
เพี ย งแค่ ด าวน์ โ หลดแอปพลิ เ คชั่น “GS1
SmartBar” หลั ง จากนั น้ ท� ำ การสแกน
บาร์ โค้ ดที่ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน่ ก็จะแสดง
รายละเอี ยดสินค้ าที่ ทางผู้ผลิตลงทะเบียน
ไว้ ที่สว่ นกลาง
ไม่ เ พี ย งแต่ใ นภาคธุ ร กิ จ เท่ า นัน้ ที่ ส ามารถ
ใช้ งานโครงการนี ไ้ ด้ ผู้ บริ โ ภคก็ ส ามารถ
ใช้ งานได้ โดยที่สามารถสแกนบาร์ โค้ ดสินค้ า
ได้ โดยใช้ สมาร์ ทโฟนของท่าน ผลจากการ
สแกนจะปรากฏข้ อ มูล ของสิ น ค้ า วิ ธี ก าร

88

ในมุ ม ของผู้ ประกอบการ การน� ำ ระบบ
Auto ID มาใช้ นนไม่
ั ้ เพียงแต่สแกนบาร์ โค้ ด
เพื่ อให้ ได้ ทราบถึงข้ อมูลของสินค้ าแล้ วนัน้
ทางผู้ผลิตเองยังสามารถจัดการคลังสินค้ า
ได้ อย่ า งรวดเร็ ว ถู ก ต้ อง แม่ น ย� ำ จึ ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า การใช้ วิ ธี ต รวจนับ
สิ น ค้ า แบบเดิ ม ๆ ซึ่ง นัน้ ก็ ห มายความว่ า
ผู้ผลิตสามารถลดค่าใช้ จา่ ยทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ได้
นอกจากนี ้ยังช่วยลดปั ญหาการลอกเลียนแบบ
ของสิ น ค้ า ซึ่ ง ในแต่ ล ะปี ผู้ ประกอบการ
ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการปลอมแปลง
สิ น ค้ า เป็ นจ� ำ นวนมหาศาล จะเห็ น ได้ ว่ า
การน�ำระบบ Auto ID มาใช้ นนจะสามารถ
ั้
ช่วยแก้ ปัญหาที่กล่าวมาข้ างต้ นได้ และยัง
สามารถสร้ างความเชื่ อ ถื อ ให้ กับ ผู้บ ริ โ ภค
ทังในและต่
้
างประเทศได้ อีกด้ วย
หากมองไปในระยะยาว ระบบ Auto ID
นั น้ ยัง สามารถน� ำ มาใช้ เป็ นนวัต กรรมได้
อย่างหลากหลายและยังมีระบบฐานข้ อมูล
ที่ ร องรั บ และเป็ นมาตรฐานมากๆ เชื่ อ ว่ า
ระบบนี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนและ
ส่ง ผลดี ต่อ ภาคธุ ร กิ จ โดยรวมของประเทศ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของโลจิ ส ติ ก ส์
ซึง่ ถือเป็ นการขยายโอกาสให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
ในการส่ ง ออกสิ น ค้ าที่ มี ม าตรฐานสากล
ตรวจสอบย้ อนกลับสินค้ า (Traceability)
ซึง่ สามารถสร้ างความน่าเชือ่ ถือและการยอมรับ
จากต่างประเทศได้ ซึง่ จะน�ำไปสู่การเติบโต
ของภาคธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ โดยรวมของ
ประเทศอย่างแน่นอน
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Training Buzz
บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับ ไปรษณีย์ ไทย ดิสทริบิวชั่น
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการใช้งาน
ระบบมาตรฐานสากล GS1 และฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ
คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อำ� นวยการสถาบันรหัสสากล
(GS1 Thailand) และ ดร.ฐิตพ
ิ งศ์ นันทาภิวัฒน์ รั กษาการ กรรมการ
ผู้จดั การบริษทั ไปรษณีย์ไทยดิสทริบวิ ชั่น จ�ำกัด ได้ ร่วมลงนามบันทึก
ข้ อตกลงความร่วมมือการส่งเสริ มการใช้ งานระบบมาตรฐานสากล GS1
และฐานข้ อมูลสินค้ าแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้ องประชุม
ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริ มการใช้ ระบบ
โครงการฐานข้ อมูลสินค้ าแห่งชาติ (National Product Catalogue:
NPC) ทังในส่
้ วนมาตรฐาน ข้ อมูลเชิงเทคนิค ตลอดจนการน�ำไปใช้ งาน
ในกิจการของทังสองหน่
้
วยงาน เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ความร่ วมมือครัง้ นี ้เป็ นการร่ วมกันพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ข้ อมูล และให้ ความช่วยเหลือต่างๆ ระหว่างกัน โดยเฉพาะใน
ด้ านวิชาการและการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้ให้ แก่คคู่ ้ าของทังสอง
้
ฝ่ าย รวมถึงการน�ำระบบมาตรฐานสากล GS1 มาใช้ งานและส่งเสริมการใช้
ระบบโครงการฐานข้ อมูลสินค้ าแห่งชาติ (National Product Catalogue:
NPC) ที่ทางสถาบันฯ ได้ พฒ
ั นาขึ ้นไปใช้ ในการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชนทังในส่
้ วนมาตรฐาน ข้ อมูลเชิงเทคนิค ตลอดจนการน�ำไป
ใช้ งานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดเพือ่ สนับสนุนนโยบายด้ านต่างๆ ของประเทศ
โดยทังนี
้ ้ บริ ษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริ บวิ ชัน่ จ�ำกัด มีเป้าหมายที่จะ
เพิ่มศักยภาพในด้ านการบริ การขนส่งและกระจายสินค้ ารวมทังบริ
้ หาร
จัดการคลังสินค้ าครบวงจรตามมาตรฐานสากล เพื่อเตรี ยมความพร้ อม
ในการก้ าวเป็ นหนึ่งในทางเลือกที่ส�ำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ
กลุ่มอินโดจีนภายในปี 2562 เพื่อสร้ างโอกาสทางการค้ าและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้ มีเสถียรภาพยิ่งขึ ้น

สถาบันรหัสสากล เข้าร่วม
เป็นกรรมการการตัดสิน
การประกวดบรรจุภัณฑ์ ไทย
ประจ�ำปี 2560
เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 คุณประวิทย์
โชติ ป รายนกุ ล ผู้ อ� ำ นวยการสถาบั น รหั ส
สากล พร้ อมเจ้ าหน้ าที่ ส ถาบัน รหั ส สากล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ เข้ าร่ วม
เป็ นกรรมการการตัดสินการประกวดบรรจุภณ
ั ฑ์
ไทย ประจ�ำปี 2560 ณ อาคารส�ำนักพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
งานดังกล่าวจัดขึ ้นภายใต้ วตั ถุประสงค์
ในการเพื่อส่งเสริ มให้ นักออกแบบได้ พัฒนา
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มาตรฐานการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และส่งเสริม
สิ น ค้ า ไทยให้ ไ ด้ ไ ปจ� ำ หน่ า ยยัง ต่า งประเทศ
ยกระดับมาตรฐานบรรจุภณ
ั ฑ์ไทยสูส่ ากล และ
เพือ่ ให้ ได้ ตวั แทนผลงานบรรจุภณ
ั ฑ์ไปประกวด
ในนามตัวแทนประเทศไทย ทังในระดั
้
บภูมภิ าค
เอเชียและระดับโลก

ซึ่งในปี 2560 นับเป็ นปี ที่ 3 ที่ สถาบัน
รหัสสากล ได้ สนับสนุนรางวัลพิเศษการประกวด
บาร์ โค้ ดบนบรรจุภณ
ั ฑ์จ�ำนวน 2 รางวัล รวม
20,000 บาท ในปี นี ้มีผ้ สู ง่ ชิ ้นงานเข้ าประกวด
ทัง้ สิ ้นจ�ำนวน 488 ชิน้ โดยมีบาร์ โค้ ดอยู่บน
ชิ ้นงานมากถึง 239 ชิ ้น

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

สถาบันรหัสสากล ได้รบั เกียรติจากสมาคมการบรรจุภณ
ั ฑ์ ไทยเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559/2560

เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2560 ทีผ่ า่ นมา คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อำ� นวยการ
สถาบันรหัสสากล ได้ รับเกียรติจากสมาคมการบรรจุภัณฑ์ ไทย เชิญเป็ น
วิทยากรบรรยายในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559/2560 ภายใต้
หัวข้ อ “แนวทางการพัฒนา NPC: National Product Catalogue” ณ โรงแรม
ดิเอมเมอรัลด์
การบรรยายในครัง้ นี ้ได้ กล่าวถึงความส�ำคัญของข้ อมูลสินค้ าที่ถกู ต้ อง
ที่สง่ ผลต่อความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค โดยการน�ำข้ อมูลจากฐานข้ อมูลสินค้ า
แห่งชาติไปใช้ และในอนาคตจะผลักดันให้ มีข้อมูลด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้ า
เพื่อให้ ความรู้แก่ผ้ บู ริ โภคให้ หนั มาสนใจในเรื่ องการน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมาใช้
ใหม่ และกระตุ้นผู้บริโภคให้ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ บรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ สิง่ แวดล้ อม
ตลอดจนการท�ำสัญลักษณ์บาร์ โค้ ดให้ ถกู ต้ องตามมาตรฐานสากล GS1 เพื่อ
ลดความเสียหายจากสินค้ าถูกตีกลับเมื่อบาร์ โค้ ดไม่สามารถสแกนได้

หลักสูตรการอบรม เมษายน – มิถนุ ายน 2560

เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการที่ขึ ้นทะเบียนบาร์ โค้ ด สามารถน�ำหลักเกณฑ์ข้อก�ำหนดต่างๆ ของการสร้ างและการน�ำบาร์ โค้ ดไปใช้ อย่างถูกต้ อง เป็ น
ไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงก�ำหนดให้ สมาชิกรายใหม่ทกุ รายต้ องผ่านการอบรม ความรู้เบือ้ งต้ นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ส�ำหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้ าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมตั ิเป็ นสมาชิก
ทางสถาบันฯ จึงจัดโปรแกรมการอบรมต่างๆ ในช่วงเดือน เมษายน – มิถนุ ายน 2560 ดังนี้
หลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่จัด

อัตราค่าอบรม

ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

• บาร์ โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
• โครงสร้างเลขหมายบาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1 System
• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�ำหนดเลขหมายประจ�ำตัวสินค้า
• สิทธิประโยชน์สำ� หรับสมาชิกสถาบันฯ

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

สมาชิก GS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

การประยุกต์ ใช้ มาตรฐาน
สากล GS1-128 ในระบบ
ซัพพลายเชน

• บาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• GS1- 128 Application Identifiers (AI’s)
• การใช้งานบาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น

27 มิถุนายน

สมาชิก GS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

อบรมลดต้นทุน เพิ่มก�ำไรด้วย
การบริหารจัดการคลังสินค้าที่
มีประสิทธิภาพ

• เรียนรูห้ ลักการและเทคนิคการวางแผนในพืน้ ทีค่ ลังสินค้าให้สอดคล้องกับ
การท�ำงานและเทคโนโลยีต่างๆ

21 กรกฎาคม

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

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ำรองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org
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BIZ BREAKTHROUGH
บทความโดย : ปาณิสรา หาญลิ่วลมวิบูลย์

BitCoins

มหัศจรรย์เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก
BitCoins เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ก�ำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกับ ส� ำ หรั บ การยอมรั บ นั น้ ปั จจุ บัน มี สิ น ค้ า
ก ารไม่ น้ อ ยกว่ า 100,000 ร้ านค้ า
ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะคุณสมบัติที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนกับเงิน และบริ
ทัว่ โลก ทีร่ บั ช�ำระผ่านบิทคอยน์ และในปี 2017 นี ้
สกุลหลักได้ทวั่ โลก โดยไม่จำ� เป็นต้องพึง่ พาตัวกลางอย่างสถาบันการเงิน บิทคอยน์ ยังมี แนวโน้ มว่าร้ านค้ าที่ เปิ ดรั บ
และยังมีคา่ ธรรมเนียมทีต่ �่ำ ปัจจุบนั มีธรุ กิจจ�ำนวนมากทีร่ บั สกุลเงินดิจทิ ลั จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ ้นเรื่อยๆ อีกด้ วย
อย่าง BitCoins จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีภ่ าคธุรกิจจะต้องพิจารณาในการรับ ท�ำไมบิทคอยน์ถึงได้รับความนิยม
สกุลเงิน Bitcoins เป็นหนึ่งในสกุลเงินส�ำคัญในการท�ำธุรกิจ
ธุรกิจคงสงสัยว่า ในเมื่อมีสกุลเงินหลัก เช่น
ทุ ก วั น นี ธ้ ุ ร กิ จ ที่ ส นใจเรื่ อ งราวของดิ จิ ทั ล
มักจะได้ รับข้ อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
เช่น Disruption, Digital Transformation,
Smart City หรื อ ปรากฏการณ์ใหม่ๆ ทางด้ าน
การเงิน ไม่วา่ จะเป็ น Fintech, BlockChain
และ Bitcoin ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี ล้ ้ ว นแล้ ว แต่ มี
ผลกระทบกับธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
เจ้ า Bitcoin สกุลเงินดิจิทลั ที่ก�ำลังจะเข้ ามา
มีบทบาทกับตลาดเงิน และการแลกเปลี่ยน
ทัว่ โลก

บิทคอยน์ สกุลเงินดิจิทัล

Bitcoin (บิ ท คอยน์ ) เป็ นสกุล เงิ น ดิ จิ ทัล ที่
แตกต่างจากสกุลเงินทัว่ ไปในโลก เพราะเป็ น
สกุลเงิ นที่ ไม่ได้ ถูกรั บรองโดยรั ฐบาล แต่มี
มูลค่าในโลกออนไลน์ และสามารถใช้ เป็ น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซื ้อขายสินค้ าได้
จริ ง ซึ่งเจ้ าบิทคอยน์ นี ้ เป็ นหนึ่งในสกุลเงิน
ดิจทิ ลั ทีม่ ีชื่อเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า Crypto
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Currency และนอกเหนือจาก บิทคอยน์ แล้ วยัง
มี เงินชนิ ดนี อ้ ี กหลายสกุล เช่น Ethereum
(อีเทอเรียม) ไลท์คอยน์ (LiteCoin) DarkCoin,
DogeCoin และอืน่ ๆ อีก แต่ที่ได้ รับความนิยม
มากที่สดุ คือ บิทคอยน์และอีเทอเรี ยม

ใช้บิทคอยน์ท�ำอะไรได้บ้าง

ห น้ า ที่ ห ลั ก ข อ ง ส กุ ล เ งิ น ส่ ว น ใ ห ญ่ นั น้
คือ คุณสมบัติในการรักษามูลค่าด้ วยตัวเอง
และการเป็ นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นสินค้ า
และบริ การ สกุลเงินดิจิทลั อย่างบิทคอยน์ก็
เช่นเดียวกัน มีมลู ค่าโดยตัวเอง และยังเป็ น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ าและบริ การ
ได้ เหมื อนสกุลเงิ นทั่วไป แต่วันนี บ้ ิทคอยน์
ถูก น� ำ ไปใช้ ใ นรู ป แบบอื่ น อย่ า งกว้ า งขวาง
ไร้ ข้อจ�ำกัด คอยน์บางอย่างอาจเป็ นสกุลเงิน
คอยน์บางอย่างอาจใช้ แทนหุ้นในกิจการ คอยน์
บางอย่างอาจใช้แทนสิทธิในการใช้บริการ คอยน์
บางอย่างอาจแทนไอเท็มของเกมส์ดจิ ทิ ลั

บาท ดอลลาร์ หรื อยูโร อยู่แล้ ว ท�ำไมต้ องมี
หรื อ ต้ อ งใช้ เจ้ าบิ ท คอยน์ อี ก ไหนจะเรื่ อ ง
ความน่ า เชื่ อ ถื อ อี ก เพราะบิ ท คอยน์ แ ม้ จ ะ
แลกเปลี่ ย นได้ แต่ ไ ม่ มี ตัว ตนจริ ง ๆ แบบ
จับต้ องได้ แล้ ววันหนึ่งมันจะหายไปหรื อไม่
นัน่ เป็ นหลายๆ ข้ อสงสัยที่เกิดขึ ้น และท�ำให้
ธุรกิจไม่กล้ าลองใช้ เจ้ าบิทคอยน์ แต่แท้ จริ ง
แล้ วเจ้ าบิทคอยน์ มีคณ
ุ สมบัติส�ำคัญหลาย
ประการที่เงินสกุลทัว่ ไปไม่มี

1. ความสะดวก สิ่งหนึ่งที่ บิทคอยน์
แตกต่า งจากเงิ น สกุล อื่ น ๆ คื อ เรื่ อ งความ
สะดวก เพราะบิทคอยน์เป็ นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนกับสินค้ าและบริ ก ารได้ ทั่วโลก
โดยมีมลู ค่ากลางในการแลกเปลีย่ นเหมือนกับ
สกุลเงินอื่นๆ เช่นเดียวกัน
2. ความปลอดภัย บิทคอยน์ มีความ
ปลอดภัยสูงมาก เนื่ องจากมีเทคโนโลยีใน
การซื ้อขายที่ดีที่สดุ ที่รองรับ นัน่ คือเทคโนโลยี
BlockChain

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

3. การยอมรั บ วัน นี บ้ ิ ท คอยน์ ไ ด้ รั บ
ความนิ ย มเพิ่ ม ขึ น้ เรื่ อ ยๆ โดยเฉพาะใน
ต่างประเทศนัน้ บิทคอยนท์สามารถใช้ ซื ้อขาย
ได้ ตั ง้ แต่ พิ ซ ซ่ า จนถึ ง รถยนต์ เ ลยที เ ดี ย ว
สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสกุลอื่นๆ เช่น
ดอลลาร์ หรื อบาทได้ และยังสามารถกดเงิน
ออกมาใช้ ผา่ นตู้เอทีเอ็มได้ ด้วย

บิทคอยน์เกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจ

แม้ บิทคอยน์ จะได้ รับความนิยมสูงขึน้ อย่าง
รวดเร็ ว แต่เชื่อว่าธุรกิจเองก็ยงั มองไม่ออกว่า
เจ้ าสกุลเงินดิจทิ ลั อย่างบิทคอยน์ จะเกี่ยวข้ อง

อะไรกับธุรกิจในประเทศไทย จึงขอจ� ำแนก
ออกเป็ นหลายประการดังนี ้

2. ธุ ร กรรมการแลกเปลี่ ย นเงิ น ที่
ไว้ วางใจได้ ปกติในการค้ าขาย จ�ำเป็ นจะต้ อง
มีตัวกลางในการช�ำระเงิน ซึ่งเกื อบ 100%
เป็ นธนาคารพาณิชย์ แต่บทิ คอยน์ใช้ BlockChain เป็ นแพลตฟอร์ ม จึงไม่จ� ำเป็ นต้ อง
พึ่งพาคนกลางอย่างธนาคารพาณิ ชย์ และ
แน่นอนว่า ไม่มีคา่ ธรรมเนียมและค่าบริ การ

1. บิ ท คอยน์ ช่ ว ยเปิ ดตลาดการค้ า
ทั่วโลก ส�ำหรับธุรกิจที่ค้าขายกับลูกค้ าจาก
ต่ า งประเทศนั น้ บิ ท คอยน์ เ ป็ นโอกาสที่
น่าสนใจในการสร้ างการรับรู้ไปยังกลุม่ ลูกค้ า
ใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่นิยมใช้
บิทคอยน์กนั อย่างกว้ างขวาง และระบบการ
3. สร้ างแบรนดิงและความแปลกใหม่
้
แลกเปลี่ ย นและโอนเงิ น อย่ า งปลอดภัย นี ้ วันนี ม้ ีหลายธุรกิ จที่เริ่ มสนใจ และรั บช� ำระ
ยัง ช่ ว ยให้ บิ ท คอยน์ เป็ นสื่ อ กลางในการ ค่าสินค้ าด้ วยบิทคอยน์ ซึ่งส่วนหนึ่งนัน้ เพื่อ
แลกเปลี่ยนสินค้ าและบริ การได้ เป็ นอย่างดี
เป็ นการแบรนดิง้ สินค้ าและบริ ก ารนัน้ ให้ มี
ภาพลัก ษณ์ ข องความทัน สมัย และก้ า วสู่
ดิจิทลั ซึ่งมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจหลายราย
เช่น ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ น้ ปลา “ลิม้ เหล่าโหงว”
ที่ เ ปิ ดช� ำ ระค่า ก๋ ว ยเตี๋ ย วด้ ว ยบิ ท คอยน์ ซึ่ง
แน่นอนว่า วันนีล้ กู ค้ าที่ช�ำระด้ วยบิทคอยน์
คงมีจ�ำนวนไม่ถงึ 10% เมื่อเทียบกับลูกค้ าที่
เข้ าร้ าน แต่ “ลิ ้มเหล่าโหงว” ได้ แบรนดิ ้งบน
สื่อออนไลน์ไปเต็มๆ
วันนีบ้ ทิ คอยน์ จึงเป็ นหนึ่งในนวัตกรรมการ
ช�ำระเงินที่ธรุ กิจต้องให้ความสนใจ และคิด
วิเคราะห์ อย่ างถี่ถ้วนว่ าจะน�ำมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ กบั ธุรกิจได้อย่างไรบ้าง
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Health me
บทความโดย : กมลทิพย์ แก้วพรหม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เรียบเรียงโดย : นิตดา กาญจนาธนเกียรติ
: http://www.jvkk.go.th/jvkkfirst/story/health/14.html
ที่มา

การคลายเครียดด้วยตนเอง
มนุษย์เกือบทุกคนล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น อาจเป็นทุกข์ที่เกิดจาก
ตนเองหรือทุกข์ที่เกิดจากผู้อื่น หรืออาจเกิดจากความไม่สบายกาย และความ
ไม่สบายใจ เพราะฉะนั้น health me ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอวิธีการคลายเครียดด้วย
ตนเอง จากการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการคิด ดังนี้
ความทุกข์สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน

ความทุกข์ที่เกิดจากความน้ อยเนื ้อต�่ำใจ ไม่วา่ จะเป็ นลูกที่น้อยใจพ่อแม่
ที่รักพี่หรื อน้ องมากกว่า ลูกน้ องที่น้อยใจหัวหน้ าเนื่องจากหัวหน้ าไม่เคย
เห็นความส�ำคัญของลูกจ้ าง เป็ นต้ น ควรระบายความทุกข์ด้วยค�ำว่า
“ช่ างเขา” ใครจะเป็ นอย่างไรก็ชา่ งเขา ปล่อยเขาไป เขาได้ ดีกว่ามีคนรัก
มากกว่า มีชื่อเสียง มีเงินทองมากกว่าก็ไม่เกี่ยวกับเรา เขาได้ ดกี ็เพราะว่า
เขาท� ำบุญมามากกว่า ถ้ าอยากได้ ดีอย่างเขาก็ จงเร่ งท� ำตัวเสียใหม่
ให้ เป็ นที่พอใจของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย และสามี
ความทุกข์จากการถูกนินทา ถูกวิพากษ์ วิจารณ์ ลบั หลัง ซึ่งความจริ ง
ก็แค่ลมปากแต่เมื่อได้ สมั ผัสด้ วยการได้ ยินแล้ ว กลับท�ำร้ ายจิตใจ วิธี
ผ่อนคลายความทุกข์จากการถูกนินทา ก็คอื ให้ บอกตนเองว่า “ฉันไม่ แคร์ ”
ไม่ต้องเก็บมาคิด ไม่เอาใจใส่เก็บมาคิดจนนอนไม่หลับ ซึง่ ถ้ าเราไม่แคร์
แล้ วลมปากเหล่านันก็
้ จะพัดผ่านหายไปเอง
ความทุกข์จากการท�ำผิด ควรคิดอยูเ่ สมอว่า “คนเราผิดกันได้ ” ในโลก
นี ้ไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยท�ำผิด อยูท่ ี่วา่ รู้ตวั ว่าผิดแล้ วคิดแก้ ตวั พยายาม
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ท�ำสิ่งที่ถกู ต้ องใหม่หรื อเปล่า ความผิดทุกอย่างแก้ ไขได้ เสมอถ้ ามีความ
พยายามและตังใจจริ
้
ง
ความทุกข์จากความขลาดกลัว ควรรู้จกั สร้ างความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ค้ นหา
ข้ อดีของตนเองและยึดไว้ เป็ นความภูมใิ จและกล้ าเผชิญหน้ ากับเหตุการณ์
ต่างๆ จะช่วยให้ ก�ำลังใจมากขึ ้น
ความทุกข์ที่ไม่สามารถบอกใครได้ เป็ นความคับอกคับใจที่ต้องทนทุกข์
อยูค่ นเดียว ไม่ควรเก็บไว้ คนเดียว ควรระบายออกมาให้ ได้ มากที่สดุ ด้ วย
วิธีตา่ ง ๆ จะท�ำให้ นอนหลับสบายกายและสบายใจขึ ้น
จากวิธีทงั ้ หมดที่กล่ าวมาคงจะพอช่ วยชีแ้ นะแนวทางในการคิด ที่
ท�ำให้ สุขภาพจิตดีขนึ ้ และหวังว่ าเพื่อนๆชาว Health me จะน�ำไป
ปรับใช้ ในชีวติ ประจ�ำวันได้ ส่ วนในฉบับต่ อไปจะเป็ นเรื่องเกี่ยวกับ
อะไรนัน้ โปรดติดตาม แต่ รับรองว่ าอ่ านแล้ วช่ วยให้ สบายทัง้ กาย
และใจแน่ นอนคะ

Thailand Newsletter

Kitchen Of The World
บทความโดย : Content Team

ลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ

กระทบธุรกิจอย่างไร?

ปัจจุบัน คนไทยบริโภคเกลือ1 ต่อวันมากกว่าปริมาณที่ร่างกาย
ต้องการถึง 2 เท่า2 โดยแหล่งที่มาของเกลือที่เกินมาตรฐานมาจาก
อาหารส�ำเร็จรูป (บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป อาหารแช่เย็นแช่แข็ง โจ๊กกึ่ง
ส�ำเร็จรูป) ขนมขบเคี้ยว (ปลาเส้น มันฝรั่งทอด และสาหร่ายทอด)
เครื่องปรุงรส
นอกจากนีพ้ ฤติกรรมการกินอาหารของคนไทยที่
มักจะปรุ งรสเพิ่มในอาหารที่ผ่านการปรุ งแต่งด้ วย
วัตถุดิบและเครื่ องปรุ งรสที่มีเกลือในปริ มาณมาก
ไปแล้ ว ส่งผลให้ กลไกในร่างกายไม่สามารถท�ำงาน
ได้ ตามปกติจนท�ำให้ เกิดความเสี่ยงเป็ นโรคความ
ดันโลหิ ตสูง และน� ำไปสู่โ รคไม่ติด ต่อเรื อ้ รั ง อื่ น ๆ
เช่น โรคไต โรคเบาหวาน รวมถึง โรคหัว ใจและ
หลอดเลือด เป็ นต้ น ก่อให้ เกิดภาระค่ารักษาพยาบาล
จ�ำนวนมาก

4.ขนมปั งกรอบ แครกเกอร์
บิ ส กิ ต และ 5.เวเฟอร์ ส อดไส้
นอกจากนี ้ ยังจัดท�ำสัญลักษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
(Healthier Choice) เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูบริ โภคใน
การเลื อ กผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารที่ มี
คุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม

จ�ำนวนผู้ป่วย (ล้านคน)
13.0

11.5

8.0

7.1
3.5

2552

5.0

2559

ส�ำหรับมาตรการในระยะต่อไป
โรคความดันโลหิตสูง
โรคไตเรื้อรัง
โรคเบาหวาน
ได้ แก่ การปรั บสูตรอาหารโดย
การขอความร่ วมมือจากผู้ประกอบการผลิตอาหาร
ปรั บ ปริ ม าณเกลื อ ที่ ใ ช้ ใ นการปรุ ง อาหารลง ซึ่ง
ในระยะแรกจะเริ่ มในกลุ่มที่มีโซเดียมสูงก่อน คือ
อาหารส� ำ เร็ จ รู ป และเครื่ อ งปรุ ง รส ทั ง้ นี ้ หาก
ไม่ส ามารถตกลงร่ ว มกัน ระหว่า งผู้ป ระกอบการ
ได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะออกกฎหมายควบคุม
ปริ ม าณเกลื อ ที่ เ หมาะสมในอาหารแต่ ล ะชนิ ด ศูนย์วิจยั กสิกรไทยให้ ข้อมูลว่า การปรับสูตรอาหาร
และมาตรการสุดท้ าย คือ การเก็บภาษี การใช้ เกลือ ด้ วยการลดปริ มาณการใช้ เกลือลง 10% น่าจะมีผล
ท�ำให้ ต้นทุนของผู้ประกอบการผลิตอาหารที่มีการ
เกินปริ มาณที่เหมาะสม
ใช้ เ กลื อ ในปริ ม าณสูง ของไทยเพิ่ ม ขึน้ จากการใช้
สารทดแทนเกลือประมาณร้ อยละ 1.4 ต่อปี หรือคิดเป็ น
ปริมาณเกลือที่ลดลงจากสูตรเดิม หรือการใช้สารทดแทนเกลือ โดยที่ผู้บริโภคยังคงยอมรับในรสชาติ1
1,500 ล้ านบาทต่อปี จากมูลค่าตลาดอุตสาหกรรม
2
3
ขนมปัง
ร้อยละ 10 ร้อยละ 25
อาหารที่ มีเกลือสูง1 ที่ มีมูลค่ามากกว่า 107,000
ชีส
ร้อยละ 25
ล้ านบาทต่อปี
4

ภาครั ฐตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงได้ ก�ำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ การลดบริ โ ภคเกลื อ และโซเดี ย ม
(พ.ศ. 2559-2568) เพื่อลดปริ มาณการบริ โภคเกลือ
ลงเฉลี่ย 30% ภายในปี 2568 และด�ำเนินงาน
ไปแล้ วบางส่วน เช่น การให้ ความรู้ แก่ประชาชน
เพื่อให้ ตระหนักถึงโทษของการบริ โภคเกลือมาก
เกิ นไป และการติดฉลากโภชนาการแบบ GDA
(Guideline Daily Amount) ในสินค้ า 5 หมวด ได้ แก่
1.มันฝรั่งทอดกรอบ/อบกรอบ 2. ข้ าวโพดคัว่ ทอด
หรืออบกรอบ 3.ข้ าวเกรียบ/ขนมขบเคี ้ยวชนิดอบพอง

ผลิตภัณฑ์เพื่อแปรรูป
ซุปส�ำเร็จรูป
อาหารส�ำเร็จรูป
ขนมขบเคี้ยว

ใช้ส่วนผสมของสารทดแทนเกลือ ได้ถึงร้อยละ 50
ร้อยละ 50 หรือใช้สารทดแทนเกลือ เช่น ซอสถั่วเหลือง หรือผงปรุงรส ในอัตราร้อยละ 17-33
ร้อยละ 30-40
ใช้เครื่องเทศ เช่น พริกไทย หอมหัวใหญ่ กระเทียม และพริก เป็นต้น หรือแป้งมัน

ที่มา: รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
หมายเหตุ:
1. ส่วนใหญ่เป็นความสมัครใจของผู้ประกอบการในการลดปริมาณการใช้เกลือลง
2. กรณีสหรัฐอเมริกา
3. กรณีสหภาพยุโรป โดยค่อยๆ ลดปริมาณเกลือลงจากร้อยละ 5 ต่อสัปดาห์จนถึงร้อยละ 25 ใน 6 สัปดาห์
4. เช่น โพแทสเซียมคลอไรด์ แมกนีเซียมคลอไรด์ แมกนีเซียมซัลเฟต เป็นต้น
เกลือมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ โดยเกลือ 1 กรัมจะมีโซเดียมอยู่ถึงร้อยละ 40
2องค์การอนามัยโลกแนะน�ำปริมาณเกลือที่เหมาะสมต่อวันไม่ควรเกิน 5 กรัม ซึ่งคิดเป็นปริมาณโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน
แต่คนไทยรับโซเดียมมากกว่า 4,351.7 มิลลิกรัมต่อวัน
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อย่างไรก็ดี จากกระแสใส่ใจสุขภาพ ผนวกกับความ
จ�ำเป็ นในการรั บประทานอาหารที่มีเกลือน้ อยของ
ผู้ป่ วยโรคไม่ ติ ด ต่อ เรื อ้ รั ง น่ า จะเป็ นโอกาสให้ แ ก่
ผู้ประกอบการในการคิดค้ นและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพที่มีการลดปริ มาณเกลือหรื อใช้
เกลือปริมาณน้ อยออกสูต่ ลาด ซึง่ นอกจากจะเป็ นการ
เพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ าแล้ ว ยังสอดรับกับมาตรการ
ควบคุมการบริ โภคเกลือของภาครัฐ
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

เรียบเรียงโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
ที่มา : https://www.scbeic.com/th/detail/product/2911

อุตสาหกรรม 4.0

ปัจจุบันการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศให้ความสนใจอย่างมาก โดยอาศัยการ
ใช้ประโยชน์จาก Big Data เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาธุรกิจ อีไอซีมองว่าธุรกิจอาหารในอุตสาหกรรมปลายน�้ำมี
ศักยภาพในการปรับตัวเพื่อรองรับกับการก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 มากกว่าผู้เล่นในระดับต้นน�้ำและกลางน�้ำ เนื่องจาก
มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากกว่า ท�ำให้เข้าใจความต้องการและสามารถน�ำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบที่แตกต่างและ
ตอบโจทย์ได้มากขึ้น

ส�ำหรั บในอนาคตโมเดลธุรกิ จแบบนี ม้ ี แนวโน้ ม
ที่จะสร้ างพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่มีความ
เฉพาะเจาะจงและหลากหลายมากขึ ้น ทังนี
้ ้ การ
เปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วส่ ง ผลให้ ผู้ เล่ น อื่ น ๆ ใน
้ วงโซ่อปุ ทานจ�ำเป็ นต้ อง
อุตสาหกรรมอาหารทังห่
ปรับตัว เพือ่ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพ และก้ าวข้ าม
ขีดจ�ำกัดของธุรกิจสู่การเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืนใน
ระยะยาว
อุตสาหกรรม 4.0 เป็ นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
ที่ผ้ เู ล่ นในอุตสาหกรรมอาหารไม่ ควรมองข้ าม
ถึงแม้ ว่าปั จจุบนั อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่
จะสามารถผลิ ต สิ น ค้ าจ� ำ นวนมากได้ อย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ ต าม แต่ เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต
ในปั จจุ บัน ก็ ยั ง มี ข้ อจ� ำ กั ด หลายประการที่ ยั ง
ไม่สามารถก้ าวข้ามได้ เช่น ปัญหาความผิดพลาดจาก
กระบวนการผลิต หรือการป้อนข้ อมูลความต้ องการ
จากปลายทางที่ไม่ real-time ท�ำให้ ไม่สามารถ
ปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิตได้ ทนั เป็ นต้ น

การใช้ ประโยชน์ จาก Big Data คือหนึ่ งใน
เครื่ องมือส�ำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่ งขั นในยุ ค 4.0 ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคที่เก็บ
จากบัตรเครดิต หรื อบัตรสมาชิกของร้ านค้ าปลีก
ต่างๆ ซึง่ ภาคธุรกิจสามารถน�ำข้ อมูลดังกล่าวนี ้มา
ประมวลผลเพือ่ วิเคราะห์หารูปแบบและพฤติกรรม
การบริ โภคของลูกค้ าแต่ละกลุ่มหรื อช่วงอายุได้
ยิง่ ไปกว่านัน้ ข้ อมูลเหล่านี ้ยังสามารถน�ำมาต่อยอด
เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างของสินค้ า
และบริการ เพือ่ สร้ างความได้ เปรียบในการแข่งขัน
ได้ อกี ด้ วย เช่น ข้ อมูลการใช้ จา่ ยในบัตรเครดิตของ
ลูกค้ าท�ำให้ ธรุ กิจอาหารทราบว่าอาหารกล่องรสชาติ
ใดขายดี โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกลางน� ้ำ
ทีท่ ำ� หน้ าทีผ่ ลิตอาหารอาจตัดสินใจลงทุนซื ้อเครื่อง
ผลิตอาหารอัตโนมัติในเมนูอาหารกล่องที่ขายดี
ข้ อจ�ำกัดดังกล่าวส่งผลให้ ภาคธุรกิจทัว่ โลกต่างหัน เพือ่ ทดแทนแรงงานซึง่ ต้ องเผชิญกับต้ นทุนทีเ่ พิม่ ขึ ้น
้ งสามารถย่นระยะเวลาและลด
มาให้ ความสนใจกับการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครังที
้ ่ 4 อย่างต่อเนือ่ ง อีกทังยั
ที่ก�ำลังจะเกิดขึ ้นอย่างมาก เนื่องจากจุดเปลี่ยน ความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตลงได้ อีกด้ วย
ส�ำคัญของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ นี คื้ อ การน�ำ ซึง่ การลงทุนนี ้สามารถน�ำไปต่อยอดผสมผสานกับ
เอาเทคโนโลยีในยุคดิจทิ ลั มาปรับใช้ เพือ่ ช่วยให้ การ เทคโนโลยี ตรวจจับ สิ่งปนเปื ้อ นในอาหาร และ
ส่งผ่านข้ อมูลระหว่างผู้เล่นในห่วงโซ่อปุ ทานท�ำได้ แยกประเภทการผลิตอาหารที่เฉพาะเจาะจง เพื่อ
รวดเร็ วและสะดวกมากขึ ้น อย่างไรก็ดีการปรับใช้ ตอบโจทย์ความต้ องการทีเ่ ปลีย่ นไปในอนาคต
ไม่ได้ หยุดอยูเ่ ฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตเท่านัน้
แต่ ยัง ครอบคลุม ถึ ง ขัน้ ตอนการจัด หาวัต ถุดิ บ อุตสาหกรรมอาหารปลายน�ำ้ เป็ นจุดที่มีความ
เรื่ อ ยไปจนถึ ง การส่ ง สิ น ค้ าให้ ถึ ง มื อ ผู้ บริ โ ภค ได้ เปรียบสูงที่สดุ เนื่องจากมีความใกล้ ชดิ และ
ขันสุ
้ ดท้ าย ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวส่งผลให้ เกิดประโยชน์ ได้ รับข้ อมูลจากผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งสามารถ
อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์การผลิต น� ำ มาวิ เ คราะห์ ต่ อ ยอดร่ วมกั บ การพั ฒ นา
ที่สามารถสื่อสารและแยกแยะบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ ได้ สนิ ค้ า และบริการ
ที่แตกต่างกันได้ ซึ่งจะช่วยให้ การผลิตอาหารมี ที่ตอบโจทย์ ต่อความต้ องการของตลาดได้ ดี
ความผิดพลาดน้ อยลงอย่างมาก หรือการเชือ่ มต่อ ยิ่งขึน้ ร้ านค้าปลีกสมัยใหม่คอื หนึง่ ในธุรกิจปลายน� ้ำ
ความต้ องการบริ โ ภคอาหารที่ ห ลากหลายสู่ ของอุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ ปั จจุบนั ผู้เล่นรายใหญ่
กระบวนการผลิตอาหารที่จ�ำเพาะเจาะจง (mass ในตลาดโลกอย่าง Amazon, Tesco และ Wal-Mart
customization) เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของ หรือแม้ แต่ในไทยอย่าง Big-C, Central Online และ
Tops ต่างให้ ความส�ำคัญกับการให้ บริ การหน้ า
ผู้บริโภคได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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ร้ านออนไลน์มากขึ ้นกว่าในอดีต เนื่องจากการ
ลงทุนนันต�
้ ่ำกว่าการขยายสาขาค่อนข้ างมาก
อีกทังยั
้ งสามารถเก็บข้ อมูลพื ้นฐานต่างๆ ของ
ผู้บริ โภค เช่น อายุ รายได้ และประเภทสินค้ า
้ ้ จึงเป็ นที่มาของ
อาหารที่สงั่ บ่อย เป็ นต้ น ทังนี
การเริ่ มพัฒนาการให้ บริ การที่มีความแตกต่าง
หรื อมีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ ้น เช่น Tesco ที่เกาหลีใต้
ได้ สร้ างร้ านค้ าปลีกเสมือนจริ ง (virtual shop)
ที่ มี บ ริ ก ารสั่ง ซื อ้ สิน ค้ า และส่ง ถึง บ้ า นได้ โ ดย
ไม่ต้องเดินทางไปซื ้อทีร่ ้ านค้ าปลีกจริงขึ ้น ทีส่ ถานี
รถไฟฟ้าใต้ ดิน เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้ าใน
กลุม่ ลูกค้ าทีท่ ำ� งานออฟฟิ ศ เนือ่ งจากพบข้ อมูล
ว่าลูกค้ ากลุม่ นี ้ไม่คอ่ ยเข้ าใช้ บริการทีร่ ้ านค้ าปลีก
และร้ านค้ าออนไลน์ ประกอบกับลูกค้ ากลุม่ นี ้ใช้
บริการรถไฟฟ้าใต้ ดนิ ในชีวติ ประจ�ำวันเป็ นหลัก
อีไอซีมองว่าในอนาคตอาจเห็นการต่อยอดของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ พัฒนาการให้ บริการทีด่ ขี ึ ้น
เช่น hologram หรือ Augmented Reality (AR)
ผ่านทางหน้ าจออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็ นโทรศัพท์
มือถือ หรือ virtualized screen ทีส่ ามารถแสดง
้ การ
ให้ เห็นข้ อมูลของสินค้ าแบบ 3 มิติ เริ่มตังแต่
เพาะปลูกหรื อการจัดหาวัตถุดิบสูก่ ระบวนการ
ผลิต ก่อนจะจัดส่งถึงมือผู้บริโภค หรือแม้ แต่การ
สร้ างระบบข้ อมูลอัจฉริยะทีส่ ามารถแนะน�ำเมนู
อาหาร และโภชนาการผ่านความต้ องการของ
ผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยผู้เชี่ยวชาญทาง
ออนไลน์ เป็ นต้ น

อุตสาหกรรมอาหารปลายน�้ำเป็น
จุดทีม่ คี วามได้เปรียบสูงทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
มีความใกล้ชิด และได้รับข้อมูลจาก
ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งสามารถน�ำมา
วิเคราะห์ต่อยอดร่วมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้า และ
บริการที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการ
ของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

โมเดลธุรกิจอาหารใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม
ปลายน�ำ้ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนไป ส่ งผลให้ธรุ กิจต้ นน�ำ้ และกลางน�ำ้
ต้ องปรั บ ตั ว ตั ว อย่ า งเช่ น การพลิ ก โฉม
ธุรกิ จอาหารในอนาคตของปั ญญาประดิษฐ์
ในครัวอย่าง Moley Robotics ที่สามารถท�ำ
อาหารได้ ตามที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการผ่านทางหน้ า
จอประมวลผลที่แสดงให้ เห็นถึงหน้ าตาอาหาร
และโภชนาการที่จะได้ รับผ่านการอัพโหลดสูตร
อาหาร วิธีการท�ำ หรือแม้ แต่เรียนรู้การท�ำอาหาร
ทีจ่ ำ� เพาะเจาะจงของผู้บริโภคแต่ละคนผ่านการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมการท� ำ อาหารของ
ผู้บริโภค ส่งผลให้ ผ้ เู ล่นระดับกลางน� ้ำ เช่น ผู้ผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์สว่ นประกอบอาหารหรื อเครื่ องปรุง
รสต่างๆ จ�ำเป็ นต้ องปรั บตัวโดยน�ำชิปข้ อมูล
ทีส่ ามารถสือ่ สารกับปั ญญาประดิษฐ์ นี ้ หรือกับ
อุปกรณ์ครัวอัจฉริยะอืน่ ๆ ได้ มาวิจยั และพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารให้ มคี วามทันสมัยมากขึ ้น

เกี่ยวกับอาหารมากขึน้ ส่งผลให้ มีพฤติกรรม
การบริ โภคที่เหมาะสมกับตนเองมากขึน้ ด้ วย
เช่น ผู้บริโภคทีแ่ พ้ อาหารบางประเภท ผู้สงู อายุ
ทีต่ ้ องการหลีกเลีย่ งอาหารไขมันสูง หรือผู้บริโภค
ทีช่ นื่ ชอบอาหารออร์ แกนิก เป็ นต้ น ซึง่ พฤติกรรม
ของผู้บริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนี ส่้ งผลให้ ผ้ เู ล่นใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมต้ นน� ้ำจ�ำเป็ นต้ องมีการลงทุน
เพื่อยกระดับและปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้
สอดคล้ องตามไปด้ วย เช่น ผู้ผลิตผักออร์ แกนิก
จ�ำเป็ นต้ องลงทุนเพื่อเชื่อมต่อการท�ำงานของ
ระบบก�ำจัดสารเคมี อุปกรณ์ตรวจจับความชื ้น
ของพื ้นที่เพาะปลูก อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพ
แร่ธาตุในดิน เครื่ องหยอดเมล็ดผักหลากหลาย
ชนิด หรือแม้ แต่ระบบรดน� ้ำอัตโนมัตเิ ข้ าสูร่ ะบบ
การประมวลผลส่วนกลางที่สามารถค�ำนวณ
เวลาการปลูกผักออร์ แกนิกหลากหลายชนิดให้
ได้ ผลผลิตสูงสุด อีกทังระบบนี
้
้ยังต้ องสามารถ
ติ ด ตามสต็ อ กสิ น ค้ า และคาดการณ์ ค วาม
ต้ องการของผู้บริ โภคผ่านทางข้ อมูลจากธุรกิจ
อาหารปลายน� ้ำ เพือ่ ให้ สามารถปลูกและจัดส่ง
ผักออร์ แกนิกทีส่ ดใหม่ถงึ ชันวางสิ
้
นค้ าในร้ านค้ า

ยิง่ ไปกว่านี ้ ผู้บริโภคในปั จจุบนั ยังมีความใส่ใจ
ในการเลือกรั บประทานอาหารและมีความรู้
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ปลีกสมัยใหม่ได้ ตลอดเวลา ซึง่ นอกจากจะช่วย
ลดการเน่าเสียของผักจากการส�ำรองสินค้าทีม่ าก
เกินไปได้ แล้ ว ยังสอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้บริโภคยุคใหม่ทรี่ ักสุขภาพอีกด้ วย
อย่ างไรก็ดี การเข้ าสู่อตุ สาหกรรม 4.0 ของ
อุตสาหกรรมอาหารนัน้ จ�ำเป็ นต้ องค�ำนึงถึง
ความสมดุลระหว่ างการใช้ ประโยชน์ จาก
เทคโนโลยี และการผสมผสานระหว่ างศิลป
วัฒนธรรมกับอัตลักษณ์ รสชาติอาหารไทย
สู่สินค้ าและบริ การ เนื่องจากอุตสาหกรรม
อาหารนันมี
้ ความสลับซับซ้ อนกว่าอุตสาหกรรม
อื่นในหลายๆ ด้ าน ทัง้ รู ปแบบสินค้ า การน�ำ
เสนอ หรื อแม้ แต่การให้ บริ การที่แตกต่างกัน
ดังนัน้ ความคิดสร้ างสรรค์ หรื อนวัตกรรมย่อม
ไม่ได้ หมายถึงแค่ตวั สินค้ าเพียงอย่างเดียว แต่
ยัง หมายถึ ง รู ป แบบการน� ำ เสนอที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริโภค เช่น การน�ำ
เครื่องพิมพ์อาหาร 3 มิตเิ ข้ ามาทดแทนแรงงาน
ฝี มือที่ท�ำหน้ าที่แกะสลักอาหาร ซึง่ ต้ องใช้ เวลา
และความประณี ต บรรจงอย่ า งมาก เพื่ อ ให้
ใช้ เวลาในการผลิตต่อชิ ้นงานที่สนลง
ั ้ มีความ
สม�ำ่ เสมอของคุณภาพมากขึ ้น ก่อนส่งต่อให้ เชฟ
ปรุงรสชาติอาหารและตกแต่งเพิม่ เติมก่อนเสิร์ฟ
ให้ กบั ผู้บริโภค หรือแม้ แต่บรรจุภณ
ั ฑ์แบบนาโน
เทคโนโลยีที่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของ
อาหารตามสีของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เปลี่ยนไปได้ ซึง่
นอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้ ผ้ บู ริโภคทานอาหาร
ทีเ่ น่าเสียแล้ ว ยังช่วยให้ ผ้ บู ริโภคสามารถบริหาร
จัดการกับวัตถุดบิ หรื ออาหารที่ใกล้ หมดอายุได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึง่ การลงทุนเพื่อ
สร้ างธุรกิจอัจฉริยะเหล่านี ้เป็ นเรื่องทีจ่ ำ� เป็ น และ
ไม่อาจมองข้ ามได้ ในยุค 4.0 เพื่อสร้ างความ
ได้ เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
เรียบเรียงโดย : ฝ่ายงานสมาชิก

ประโยชน์และความส�ำคัญ

ของการลงฐานข้อมูลสินค้า

(National Product Catalogue)

ฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ
(NATIONAL PRODUCT CATALOGUE)

ฐานข้ อมูลสินค้ าแห่งชาติ (National Product Catalogue – NPC)
หรื อฐานข้ อมูลกลางของสินค้ า เป็ นแหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดเก็บ
ข้ อมูลสินค้ าที่ผ้ ูผลิตผู้ประกอบการ เจ้ าของสินค้ าบันทึกข้ อมูล
เอาไว้ และสามารถน�ำข้ อมูลที่มีไปใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ อาทิ
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

ความส�ำคัญของการจัดท�ำฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ

เมื่อสินค้ าออกสูท่ ้ องตลาด สินค้ าแต่ละชนิดที่ถกู ส่งไปยังห้ างร้ าน
ต่างๆ นัน้ ผู้ประกอบการจะต้ องก�ำหนดรายละเอียดของสินค้ า
เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลให้ กบั ร้ านค้ าได้ ทราบถึงข้ อมูลของสินค้ านันๆ
้
ก่อนที่จะจัดจ�ำหน่ายให้ กับผู้บริ โภค ซึ่งการจัดส่งข้ อมูลสินค้ า
จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้ วน และแม่นย�ำ แต่เมือ่ ใดทีผ่ ้ปู ระกอบการ
ต้ องการเปลี่ยนแปลง แก้ ไขรายละเอียดของสินค้ า ผู้ประกอบการ
จะต้ องส่งข้ อมูลสินค้ าไปยังที ละห้ างร้ านใหม่ทัง้ หมด ซึ่งอาจ
ท�ำให้ เกิดความยุ่งยาก และเกิดความล่าช้ าในการส่งข้ อมูลไปยัง
ห้ างร้ านต่างๆ ได้

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ผูผ้ ลิตสินค้า
• ไม่สามารถให้รายละเอียด/
วิธีการใช้ / ข้อควรระวัง
และมาตรฐานสินค้าแก่
ผู้ใช้งานได้
• ผู้ผลิตสินค้า SME
เสียเปรียบรายใหญ่
ในการประชาสัมพันธ์
สินค้า

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
• ไม่มีรายละเอียดสินค้า/
ข้อควรระวังในการ
ขนส่งสินค้า

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์
• ไม่มีรายละเอียดข้อมูล
สินค้าที่จะน�ำมาใช้ใน
โปรแกรม ERP / POS

ผูข้ ายสินค้า
• ไม่มีรายละเอียดสินค้า
ท�ำให้เกิดความผิดพลาด
ในการสั่งซื้อสินค้า

ผูบ้ ริโภค
• ไม่มีรายละเอียดสินค้า
เพื่อใช้ในการบริโภค
ที่ถูกต้อง
• การตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าที่ซื้อ
• การร้องเรียนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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ซึ่ ง ระบบ National Product Catalogue
เปรียบเสมือนฐานข้ อมูลกลางระหว่างผู้ซื ้อและ
ผู้ขายในธุรกิ จ รวมถึงหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถแลกเปลี่ยนและปรับปรุงข้ อมูล
ได้ อย่างถูกต้ อง โดยมีการเชือ่ มโยงข้ อมูลทังหมด
้
ไว้ ในส่วนกลาง จึงท�ำให้ สามารถเปลี่ยนแปลง
และปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล ได้ ต ลอดเวลา ช่ ว ยเพิ่ ม
ความสะดวกในการเข้ าถึงลูกค้ าจากทุกช่องทาง
ผู้ป ระกอบการสามารถส่ง ข้ อ มูล ของสิ น ค้ า
ไปยังร้ านค้ า และด้ วยการใช้ ฐานข้ อมูล National
Product Catalogue จะท�ำให้ ผ้ ปู ระกอบการ
สามารถแลกเปลี่ยนหรื อปรับปรุ งแก้ ไขข้ อมูล
ของสินค้ าทีม่ อี ยูใ่ นฐานข้ อมูลเพียงแค่ครัง้ เดียว
ร้ านค้ าและห้ างร้ านต่างๆ ก็สามารถจะดึงข้ อมูล
จากฐานข้ อมูลไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
ด้ วยความส�ำคัญต่างๆ ที่เกิ ดจากการระบบ
ฐานข้ อมูลกลางของสินค้า ทางสถาบันรหัสสากล
จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ลงรายละเอียด
ของสินค้ าในฐานข้ อมูลกลางเพือ่ สามารถขยาย
ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้ าและสร้ างโอกาส
การค้ าขายได้ มากขึ ้น

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

1.ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้ าของสินค้ า
มี ฐานข้ อมูลของสินค้ าที่ ถูกต้ องและมี ความ
น่าเชื่อถือ
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GS1 Thailand Studio Service
สิ ท ธิ พิ เ ศษส� ำ หรั บ สมาชิ ก สถาบั น รหั ส สากล ทางสถาบั น ฯได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร
GS1 Thailand Studio Service บริการถ่ายภาพสินค้าฟรี ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนสินค้า
(1 ชิ้ น ได้ รั บ 4-6 ภาพ ขึ้ น อยู ่ กั บ ตั ว สิ น ค้ า ) เพี ย งแค่ ส มาชิ ก กรอกรายละเอี ย ด
สินค้าลงในฐานข้อมูลกลาง (GS1 Source) และน�ำสินค้ามาให้ทางสถาบันฯ ถ่ายภาพ
เพี ย งเท่ า นี้ ส มาชิ ก ก็ จ ะได้ รั บ โอกาสขยายช่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า เพื่ อ สร้ า ง
การค้าขายที่เติบโต เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
โดยสมาชิกสามารถเข้าไปดูวิธีการกรอกรายละเอียดสินค้าในฐานข้อมูลกลางได้ตาม
ลิงค์นี้ http://164.115.22.112/main/service.php?id_view=20140904000137

2.ระบบการจั ด เก็ บ ฐานข้ อมู ล กลางของ
สิ น ค้ านี ส้ ามารถรองรั บ การเชื่ อ มโยงกั บ
หน่วยงานอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลเพื่อ
ไปใช้ ประโยชน์ได้
3.ระบบการจัดเก็บฐานข้ อมูลกลางของสินค้ า
สามารถรองรับการเชื่อมโยงเข้ าสูร่ ะบบร้ านค้ า
ออนไลน์ทวั่ ไปได้ ท�ำให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าสามารถ
ให้ ข้อมูล ที่ ถูกต้ องแก่ ระบบร้ านค้ าออนไลน์
ณ จุดเดียว
4.เพื่อผลักดันให้ ผ้ ูมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับสินค้ า
แสดงถึ ง การตรวจสอบแหล่ ง ที่ ม าและ
กระบวนการผลิ ต ต่ า งๆ ให้ กับ ผู้บ ริ โ ภคได้
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สามารถเข้ าถึงข้ อมูลสินค้ าและสามารถแก้ ไข
ปั ญหาสินค้ าที่มีข้อบกพร่องได้ อย่างรวดเร็ว
5.เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู้ บริ โภค
ในการเลื อ กซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ สุข ภาพของไทย
มากยิ่งขึ ้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่าย GS1 Thailand Studio
Service
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2345-1214, 0-2345-1208
โทรสาร 0-2345-1217-8
Email : tsdgs1@gs1thailand.org
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