EDITOR’S TALK

เร่งพัฒนาดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจ

ประวิทย์ โชติปรายนกุล

ผู้อ�ำนวยการสถาบันรหัสสากล

ปั จจุ บั น โลกเริ่ มเข้ าสู่ ยุ ค ระบบเศรษฐกิ จ
และสัง คมดิ จิ ทัล ที่ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ไม่ไ ด้ เ ป็ นเพี ย ง
เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การท� ำ งานเฉกเช่ น ที่ ผ่ า นมา
อี ก ต่ อ ไป หากแต่ จ ะหลอมรวมเข้ ากั บ ชี วิ ต คน
อย่างแท้ จริ ง และจะเปลี่ยนโครงสร้ างรูปแบบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้ า การบริ การ
และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ ประเทศไทยจึงต้ อง
เร่ ง น� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล มาใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ส� ำ คัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
อย่ า งไรก็ ต าม ภาครั ฐ ภาคเอกชน รวมถึ ง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่างก็ ตระหนัก
ถึ ง ความจ� ำ เป็ นเร่ ง ด่ว นในการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทัล
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มาเป็ นเครื่ องมือส�ำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่
ความมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน ดังนัน้ GS1 Newsletter
ฉบั บ นี ้ จึ ง มี เ นื อ้ หาภายในค่ อ นข้ างหลากหลาย
ที่ อัด แน่ น เต็ ม ไปด้ ว ยความรู้ ต่ า งๆ ที่ ส ามารถน� ำ
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการบริ ห ารจั ด การกั บ ธุ ร กิ จ ได้
ทุกภาคส่วน อาทิ ฟาร์ มเกษตร การบริ หารจัดการ
ซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งน�ำเสนอ
ถึงนวัตกรรมต่างๆ โดยหวังเป็ นอย่างยิ่ งว่าเนื อ้ หา
ในแต่ละคอลัมน์ของฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์ที่จะช่วย
เพิ่มพูนองค์ความรู้ และสามารถสร้ างแรงบันดาลใจ
ให้ ธุ ร กิ จ ของท่ า นได้ พัฒ นาก้ าวสู่ยุ ค ดิ จิ ทัล ได้ ทัน
กระแสโลกในปั จจุบนั
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GS1 Global News : GS1 Asia Pacific Regional Training in
New Zealand on Master Data in an Omni Channel World,
th
27 - 29 June ฐานข้อมูลสินค้าในโลกดิจทิ ลั เปิดประตูสกู่ ารตลาดยุคใหม่
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GS1 Standard : Mitchells & Butlers implements Global Data
Synchronisation (GDS) to increase speed to market and
improve supply chain efficiency [Part 2/2]
Mitchells & Butlers ได้นำ� ระบบ GDS มาใช้ในการเพิม่ ความรวดเร็ว
และเพิม่ ประสิทธิภาพในซัพพลายเชน [Part 2/2]
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Training Buzz : สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) จัดกิจกรรม อบรม
หลักสูตร “ลดต้นทุนเพิม่ ก�ำไรด้วยการบริหารจัดการคลังสินค้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ”
และเยีย่ มชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์โลจิสติกส์ บางนา บริษทั เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 สถาบันรหัสสากลภายใต้หัวข้อ
Smart Brand, Smart Business 4.0”

Scoop Hilight : สถาบันรหัสสากล จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
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ไทยให้ไกลทั่วโลก
GS1 Healthcare : ระบบการจัดซื้อออนไลน์ (E-Procurement)
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With IoT System ฟาร์มแครนเบอร์รี่วิสคอนซินปกป้องพืชด้วย
ระบบ IoT
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ในงาน “Tilog-Logistix 2017”
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Article by / บทความโดย : Pachriya Yenjit / พัชรียา เย็นจิตต์

GS1 Asia Pacific Regional Training in New

Zealand on Master Data in an Omni Channel
World, 27 - 29th June
ฐานข้อมูลสินค้าในโลกดิจิทัล เปิดประตูสู่การตลาดยุคใหม่
เมื่อวันที่ 28-29 มิถนุ ายน 2560 ที่ผ่านมา GS1
ประเทศนิวซีแลนด์ได้ จดั อบรมในหัวข้ อ “Master
Data in an Omni Channel World ” ให้ แก่
เจ้ าหน้ าทีอ่ งค์กร GS1 โดยมีเนื ้อหาและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
เสี ย งสะท้ อ นจากลู ก ค้ า (รวบรวมจากผู้ น� ำ
อุ ตสาหกรรมด้ านสินค้ าอุ ปโภคบริ โภคและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ)
The ‘Customer Voice’ (featuring industry
leaders from FMCG & healthcare)
วิ ธี ก ารสร้ างการบริ ก ารและสร้ างคุ ณ ค่ า ที่
น�ำเสนอต่ อสมาชิก GS1
How to build a service line & value proposition
for your members;
ความแตกต่ างในระดับโครงสร้ างพืน้ ฐานของ
ข้ อมูลหลัก รวมถึงระบบการเชื่อมโยงข้ อมูล
สินค้ าในระดับสากล การถ่ ายรูป และประเภท
ของข้ อมูลสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจในแบบ
B2C B2B และ B2G
The different ‘building blocks’ of master data,
including GDSN-services, photography and
B2C, B2B & B2G data attributes;
การค้ น หาข้ อ มู ล ด้ ว ย GS1 SmartSearch
GS1 SmartSearch โครงสร้ างของระบบ GS1 Cloud
ที่ก�ำลังจะเกิดขึ ้น The up-coming GS1 Cloud
infrastructure
ทังนี
้ ้ในการอบรมดังกล่าว มีเจ้ าหน้ าที่จาก GS1
Global รวมถึ ง คู่ค้ า และลูก ค้ า หลัก ของ GS1
ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ ร่ ว มเป็ นวิ ท ยากร และมี
เจ้ าหน้ าที่จากประเทศสมาชิกของ GS1 จากหลาย
ประเทศเข้ าร่ วมอบรม เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย เกาหลี ญี่ ปุ่น อินเดีย นิ วซีแลนด์
รวมถึงประเทศไทยด้ วย
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การอบรมดังกล่าว มีประเด็นส�ำคัญที่
เป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกดังนี้

1.เสียงสะท้ อนจากลูกค้ า (รวบรวมจากผู้น�ำ
อุ ตสาหกรรมด้ านสินค้ าอุ ปโภคบริ โภคและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ)
The ‘Customer Voice’ (featuring industry leaders
from FMCG & healthcare)
Adam Courtier - Merchandize Operation
Manager จาก Foodstuffs ซึ่งเป็ นบริษัท Food
Retail รายใหญ่ ในประเทศนิวซีแลนด์
Adam ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด ว่ า ลูก ค้ า มี ค วามต้ อ งการ
เพิ่มขึ ้นในเรื่ องข้ อมูลของสินค้ า ทังตั
้ วผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ ราคา โปรโมชัน่ ที่ลกู ค้ าสามารถที่จะ
เข้ าถึงได้ เพียงปลายนิ ้วสัมผัส แต่เนื่องด้ วยข้ อมูล
สิ น ค้ า ที่ มี จ� ำ นวนมหาศาลจึ ง ต้ อ งมี ห น่ ว ยงาน
ที่ เ ข้ า มาควบคุม ดูแ ลบริ ห ารจัด การฐานข้ อ มูล
สินค้ าให้ มีทงคุ
ั ้ ณภาพและประสิทธิภาพเพื่อน�ำไป
ต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งจะต้ องอาศัยความสัมพันธ์
อัน ดี ร ะหว่า งผู้ผ ลิต (Supplier) และผู้ค้ า ปลี ก
(Retailer) โดยความเชื่อมโยงดังกล่าว ทางบริ ษัท
Foodstuffs ได้ รับความร่วมมือและใช้ บริ การจาก
GS1 นิวซีแลนด์
อุปสรรคในเรื่ องของการบริ หารจัดการฐานข้ อมูล
สินค้ าที่เผชิญในปั จจุบนั คือ ผู้ประกอบการหรื อ
ผู้ผลิตกรอกข้ อมูลสินค้ าไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง

เช่น เลือกหน่วยวัด (UOM-Unit of Measurement)
ไม่ถูกต้ อง หรื อไม่กรอกข้ อมูลส่วนประกอบหรื อ
วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อผู้บริ โภคเช่นท� ำให้ เกิ ด
อาการแพ้ ต่างๆ มีค�ำบรรยายสินค้ าไม่ครบถ้ วน
ขาดข้ อมูลส�ำคัญหรื อให้ ข้อมูลไม่ถูกต้ อง ท�ำให้
ผู้บริ โภคได้ รับข้ อมูลผิดและไม่ทราบสาระส�ำคัญ
ของสินค้ า การใส่ราคาไม่ถกู ต้ อง รวมไปถึงข้ อมูล
ที่ ยัง ไม่ ไ ด้ ถู ก จัด เก็ บ ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ผู้ป ระกอบการหรื อ ผู้ผ ลิ ต เองก็ ยัง จ� ำ กัด การให้
ข้ อมูลแก่ ผ้ ูประกอบการ ซึ่งกลายเป็ นข้ อจ� ำกัด
ทางธุรกิจที่ผ้ คู ้ าปลีกต้ องการขยายขอบเขตไปยัง
การใช้ งานใน Platform ต่างๆ ทังการค้
้
าในรูปแบบ
ออนไลน์ การบริ หารจัดการใน CRM (Customer
Relation Management) e-Ticket และการจัดท�ำ
โปรแกรม Promotion ต่างๆ
ในปั จจุบนั GTIN หรื อเลขหมายประจ�ำตัวสินค้ า
ในฐานข้ อมูลของ GS1 นิวซีแลนด์มีรายการสินค้ า
มากกว่า 300,000 รายการ ซึง่ ข้ อมูลที่ใช้ งานได้ มี
เพียง 105,000 รายการ ทังนี
้ ้ผู้ค้าปลีกและ GS1
นิ ว ซี แ ลนด์ ยัง คงด� ำ เนิ น การประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้
ผู้ผลิตหรื อสมาชิก GS1 นิวซีแลนด์ มากรอกข้ อมูล
เพิ่มเติมเพื่อให้ ตอบโจทย์ และต่อยอดทางธุรกิจ
ต่อไป ความคาดหวังของผู้ค้าปลีกในการใช้ ข้อมูล
ของสินค้ าที่สะท้ อนให้ เห็นการจับจ่ายใช้ สอยของ
ผู้ บริ โ ภค คื อ สามารถน� ำ ข้ อมู ล มาวิ เ คราะห์
พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภคและวางแผนการตลาด

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

การบริ หารจัดการ อุปสงค์ อุปทาน ซัพพลายเชน
โลจิสติกส์ ให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้
บริ โภคได้ ทนั ท่วงทีและสามารถแข่งขันในตลาด
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Sachie Nomura – Founder of Sachies’ Kitchen
เจ้ าของกิ จการธุรกิ จด้ า นอาหารที่ มี ร ายการที วี
โชว์ของตัวเองออกอากาศมากกว่า 45 ประเทศ
และยังเป็ นผู้เขียนหนังสือสูตรการท�ำอาหารชาติ
ต่างๆ และยังขยายธุรกิจไปยังการท�ำสินค้ าอาหาร
นานาชาติ ส� ำ เร็ จ รู ป พร้ อมปรุ ง ในร้ านค้ า ปลี ก
รวมถึงโรงเรี ยนสอนท�ำอาหารด้ วย
บริษัทนี ้เพิง่ จัดตังขึ
้ ้นเมือ่ 3 ปี กอ่ นและขยายกิจการ
มายัง ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก โดยเป็ นผู้ผ ลิ ต ที่ ส่ ง สิ น ค้ า
อาหารส� ำ เร็ จ รู ป เข้ า ช่ อ งทางการค้ า ปลี ก ทัง้ นี ้
Sachie สรุ ปว่า GS1 เปรี ยบเป็ นเหมือนสะพาน
เชื่อมโยงบริ ษัทของเธอไปยังโลกค้ าปลีก โดยให้
ค�ำแนะน�ำการใช้ GTIN เชื่อมโยงข้ อมูลสินค้ าของ
เธอเข้ าไปยังร้ านค้ าปลีกต่างๆ เธอรู้จกั GS1 ผ่าน
บริ ษัทออกแบบผลิตภัณฑ์สนิ ค้ า ซึง่ GS1 ได้ ชว่ ย
สร้ างความเข้ าใจในเรื่ องของการใช้ GTIN ของ
ผลิตภัณฑ์ ในระดับค้ าปลีก ค้ าส่ง หรื อเพื่อการ
ขนส่งในระบบซัพพลายเชน
GS1 สามารถท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ เธอเติ บ โตได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ ว ด้ วยการใช้ มาตรฐาน GS1 ในผลิตภัณฑ์
ของ Sachie ไม่เพียงแต่ GTIN แต่เธอพูดถึงการ
ใช้ ประโยชน์ ก ารเชื่ อ มโยงข้ อมู ล สิ น ค้ าผ่ า น
ฐานข้ อมู ล สิ น ค้ าของ GS1 ท� ำ ให้ ผู้ ค้ าปลี ก
ที่เธอติดต่อสามารถเข้ ามาเลือกใช้ ข้อมูลสินค้ า
ได้ โดยตรง ลดภาระการติดต่อประสานงานเพื่อ
ส่ ง มอบข้ อมู ล ให้ แก่ ผ้ ู ค้ าปลี ก แต่ ล ะราย และ
เธอสามารถมุง่ เป้าไปที่การบริหารจัดการยอดขาย
มากกว่าการบริ หารจัดการข้ อมูลสินค้ า ซึง่ เธอได้
ให้ ความไว้ วางใจ GS1 ในการช่วยบริ หารจัดการ
ข้ อมูลสินค้ าของเธอได้ อย่างมืออาชีพ

2.ความแตกต่ างในระดับโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ของข้ อมูลหลั ก รวมถึงระบบการเชื่ อมโยง
ข้ อมูลสินค้ าในระดับสากล การถ่ ายรู ป และ
ประเภทของข้ อมูลสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ในแบบ B2C B2B และ B2G
The different ‘building blocks’ of master data,
including GDSN-services, photography and
B2C, B2B & B2G data attributes.

ระหว่ า งบริ ษั ท เจ้ า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นการกรอก
ข้ อมูลของสินค้ าที่ถูกต้ อง โดยค�ำนึงถึงคุณภาพ
ของข้ อมูล ของสิ น ค้ า และอี ก หัว ใจส� ำ คัญ คื อ
การแลกเปลี่ ย นและเชื่ อ มโยงข้ อ มูล มาตรฐาน
ระหว่างองค์กร หน่วยงาน หรื อ บริ ษัทคูค่ ้ า ซึง่ จะ
น� ำไปสู่การพัฒนาเรื่ องมาตรฐานความถูกต้ อง
ของข้ อมูล ลดความซ� ้ำซ้ อนในการบริ การจัดการ
คลังสินค้ าและการจัดส่งสินค้ า

การใช้ ข้ อมู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ องหรื อ ไม่ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลเดียวกันตัง้ แต่แรก ก็ท� ำให้ เกิ ด
ความเสี ย หายได้ ซึ่ ง เป็ นมูล ค่ า สูง ทัง้ ในแง่ ข อง
การแก้ ไ ขบริ ห ารจัด การข้ อ มูล ให้ ถูก ต้ อ ง หรื อ
การสู ญ เสี ย โอกาสทางการซื อ้ ขายไปอย่ า ง
น่าเสียดาย อีกแง่มุมหนึ่ง การไม่มีข้อมูลกลาง
ที่ มี คุ ณ ภาพ ก็ ก ลับ เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ คู่ แ ข่ ง
ทางการค้ า แข็ ง แกร่ ง ในการใช้ ข้ อ มูล ที่ ถูก ต้ อ ง
ท� ำ การตลาด ที่มีประสิทธิภาพจากการเก็บข้ อมูล
ประมวลผล วิ เ คราะห์ รู้ เท่ า ทั น การตลาดที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ไร้ รูปแบบและขีดจ�ำกัด

หากทุกองค์กรสื่อสารด้ วยข้ อมูลชุดเดียวกัน ใน
ทุกกระบวนการของซัพพลายเชนและโลจิสติกส์จะ
ก่อให้ เกิดความราบรื่ น รวดเร็ ว ถูกต้ อง ลดความ
ผิ ด พลาดและลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการกรอกข้ อ มูล
เดียวกันซ� ้ำไปซ� ้ำมา จากการเคลือ่ นไหวของสินค้ า
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูล
รู ป สิน ค้ า ชื่ อ สิน ค้ า รหัส สิน ค้ า ประเภทสิน ค้ า
ชื่อผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต หน่วยการบรรจุสินค้ า
จุดประสงค์การใช้ งานของสินค้ า คุณลักษณะของ
สินค้ า ค�ำอธิบายสินค้ าอย่างยาว อย่างย่อ ส่วน
ประกอบ วัตถุดบิ ของสินค้ า วิธีใช้ ค�ำเตือน ข้ อควร
ระวังในการใช้ สนิ ค้ า ข้ อมูลพื ้นฐานเพือ่ ซัพพลายเชน
และโลจิ ส ติ ก ส์ เช่ น ความกว้ า ง x ความยาว
x ความสูง ปริ มาตรของสินค้ า ราคาและอื่ นๆ
อีกมากมาย ซึ่งจะก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายที่ซ่อนอยู่
(Hidden Cost) อย่างมหาศาลในวงจรซัพพลายเชน
หากต้ อ งป้ อนข้ อ มูล ซิ ง ค์ ใ หม่ ทุก ครั ง้ ที่ เ กิ ด การ
เคลื่อนย้ ายสินค้ าในแต่ละจุด

ทัง้ นี ป้ ระเทศไทยได้ มี ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น กั บ 12
หน่ ว ยงานที่ ล งนาม ที่ จั ด ท� ำ โครงสร้ างข้ อมู ล
ของแค็ ต ตาล็ อ กอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส� ำ หรั บ สิ น ค้ า
และบริ การรวมทัง้ สิน้ 52 ระเบียน (Field) ซึ่ง
ประกอบไปด้ ว ยข้ อมูล จ� ำ เป็ นพื น้ ฐานที่ ก่ อ ให้
เกิ ด ประโยชน์ ทัง้ ทางการบริ ห ารจัด การธุ ร กิ จ
และซั พ พลายเชน ซึ่ ง เป็ นการเตรี ยมความ
พร้ อมสู่ ค วามเป็ นสากล การเชื่ อ มโยงข้ อมู ล
ที่ ท างสถาบั น รหั ส สากล (GS1 Thailand)
ให้ บริ การในส่วนที่เรี ยกว่า GS1 Global Data
Synchronization (GDSN) ซึ่งเป็ นโครงการที่
ขับเคลื่อนค่าใช้ จ่ายที่ไม่จ�ำเป็ นออกจากวงจรการ
ด�ำเนินงานซัพพลายเชน ตังแต่
้ ต้นจนถึงปลายน� ้ำ
ทัง้ นี ก้ ารที่ จ ะบรรลุต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ด�ำเนินการโครงการได้ นนั ้ จะต้ องได้ รบั ความร่วมมือ

อ้างถึงการศึกษาถึงอรรถประโยชน์ของ
การเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า
1. ด้ านอุปทาน (Supply Side)
• ลดระยะเวลาในการส่งของถึงชันวางขายได้
้
		 2-6 สัปดาห์
• ปรั บปรุ งการบริ หารจัดการค�ำสั่งซือ้ สินค้ า
		 ได้ ถงึ 67%
• ปั ญหากระบวนการสั่งซือ้ สินค้ าลดลงโดย
		 เฉลี่ย 25%-55%
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2. ด้ านอุปสงค์ (Demand Side)
• ปรับปรุงการบริ หารจัดการค�ำสัง่ ซื ้อสินค้ าได้
		 ถึง 50%
• ลดปั ญหาคู ป องที่ ไ ม่ ส ามารถสแกน ณ
		 จุดขายได้ 40%
• ลดการบริ หารจัดการข้ อมูลได้ 30%
• ปรับปรุ งเรื่ องความพร้ อมของสินค้ าที่พร้ อม
		 ขายหน้ าร้ านหรื อบนชั น้ วางขายสิ น ค้ า
		 (On-shelf availability) สามารถลดสินค้ า
		 ขาดคราวบนชันขายได้
้
(Out-of-stock) จาก
		 8% ลดลง เหลือ 3%
ข้ อมูลพื ้นฐานที่เกิดจากข้ อตกลงร่ วมกันระหว่าง
GS1 Global สมาชิ ก และผู้ค้ า ปลี ก เริ่ ม จาก 7
คุณลักษณะ (Attributes) เพื่อใช้ เริ่ มต้ นในการ
ลงทะเบียน และมีข้อมูลเพิม่ เติม อีก 17 คุณลักษณะ
(Attributes) ใช้ เพือ่ การแลกเปลีย่ นข้ อมูลระหว่าง
องค์กร (Exchange data across the network)
เพื่อรองรับการค้ าในยุคดิจิตอลและมาตรฐานทาง
กฎหมายที่ทยอยออกมาในแต่ละประเทศ
3. การค้ นหาข้ อมูล โดยระบบ
GS1 SmartSearch (GS1 SmartSearch)
สื บ เนื่ อ งจากการเติ บ โตในโลกการซื อ้ ขายผ่า น
ระบบธุรกิ จออนไลน์ หรื อ e-commerce ก็ เป็ น
เรื่ องง่ายๆ แค่ปลายนิว้ ใครเคลื่อนไหวเร็ ว แชร์
ข้ อมูลเร็ ว ก็จะเป็ นผู้อยู่รอดในยุคที่ผ้ ซู ื ้อมีอ�ำนาจ
การตัด สิ น ใจเต็ ม ที่ ใ นการซื อ้ หรื อ บริ โ ภคสิ น ค้ า
ก่อนทีส่ นิ ค้ าจะถึงมือผู้บริโภค การตัดสินใจแบ่งปั น
ข้ อมูลจะเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ ผ้ ูบริ หารทุกองค์ กร
ต้ องพิจารณาเพือ่ ความอยูร่ อดขององค์กร ถึงเวลา
แบ่ ง ปั น ข้ อมูล ด้ ว ยระบบมาตรฐานกลางหรื อ
อาจจะตกขบวนไปจากใจผู้ บริ โภค เพราะ
ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล ที่ ถูก ต้ อ งประกอบการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้อหรื อบริ โภคสินค้ าได้
ในตลาด e-Commerce หลากหลายช่ อ งทาง
ได้ ให้ การสนับสนุนการใช้ GTIN เพื่อเป็ นข้ อมูล
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ลงทะเบียนเพือ่ การซื ้อขายหรือเพือ่ การสืบค้ นสินค้ า
ในระบบซื ้อขายออนไลน์ GS1 SmartSearch เป็ น
หนึง่ ในกลไกส�ำคัญส�ำหรับการสืบค้ นข้ อมูลสินค้ า
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ข้ อมูลสินค้ าที่ไม่ถกู ต้ อง
บนการซื อ้ ออนไลน์ ท� ำ ให้ ผู้ ซื อ้ หรื อ ผู้ บริ โ ภค
มองว่ า สิ น ค้ านั น้ ไม่ ส มบู ร ณ์ ก่ อ นตั ด สิ น ใจ
สัง่ ซื ้อ ในแง่เทคโนโลยีทงการซื
ั้
้อขายออนไลน์ผา่ น
Web Service, Social Media หรื อแอปพลิเคชัน่
บนมื อ ถื อ ด้ ว ยการขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ การซื อ้ ขาย
อย่างรวดเร็วทีถ่ กู ประมวลผลในระดับนาทีตอ่ นาที
ทังเจ้
้ าของผลิตภัณฑ์ ผู้ขาย หรื อผู้ค้าปลีกต้ องการ
ทราบอุปทาน ความคาดหวังของผู้ซื ้อหรื อผู้บริโภค
ที่มีข้อมูลเคลื่อนไหวในตลาด e-Commerce
GS1 SmartSearch ตอบสนองความต้ องการ
เหล่ านัน้ โดย
• ตอบโจทย์ ในเรื่ องความถูกต้ องของข้ อมูล
		 ที่ บ่ ง ชี ไ้ ปยั ง ระดั บ ข้ อมู ล สิ น ค้ ารายตั ว
		 (Accurate Identification-Smart
		 Search Unique Identification Initiative)
• คุ ณ ภาพของข้ อมู ล ที่ ใ ห้ บริ ก าร รวมถึ ง
		 การให้ บริ ก ารและการเข้ าถึ ง ฐานข้ อมู ล
		 (Drive DQ at Source Provide or enable
		 master data service, Develop DQ
		 measures and monitoring service)
• ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของฐานข้ อ มูล สิ น ค้ า ที่ ใ ช้
		 มาตรฐานกลางในการกรอกข้ อมูลของสินค้ า
		 (Trusted Product Information Standard
		 based catalogue)
• ระบุ ข้ อ มูล สิ น ค้ า โดยง่ า ย ด้ ว ยการใช้ รู ป
		 ของผลิตภัณฑ์ ในการสื่อสารและเชื่อมโยง
		 ไปยังข้ อมูลสินค้ า (Simple Product Listing
		 Product Image and Data Mapping)
• ตอบสนองสินค้ าคงคลังแบบ Realtime โดย
		 การใช้ เ ทคโนโลยี ข อง EPC (Electronic
		 Product Code) ในการบ่ ง ชี ว้ ั ต ถุ ห รื อ
		 สิ น ค้ าโดยใช้ ระบบRFID (Realtime
		 Inventory EPC/Enable RFID)

4. โครงสร้ างของ GS1 Cloud ที่กำ� ลังจะเกิดขึน้
(The up-coming GS1 Cloud infrastructure)
GS1 มีแผนการด�ำเนินการ GS1 Cloud ตังแต่
้
มกราคม 2560 ให้ น�ำข้ อมูลสินค้ าใน GDSN ขึ ้นใน
ระบบ GS1 Cloud วัตถุประสงค์หลัก คือ การเป็ น
ฐานข้ อมูลสินค้ ามาตรฐานที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ด้ วย
ข้ อตกลงร่ วมกันจากคณะกรรมการที่จะใช้ ข้อมูล
จากโครงสร้ างฐานข้ อมูลเดียวกัน (One Single
Platform) ข้ อมูลจะต้ องมาจากเจ้ าของสินค้ าผู้มี
อ�ำนาจลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และก�ำหนดขอบเขต
การเข้ าถึงข้ อมูล ตามกฎเกณฑ์ทตี่ กลงและก�ำหนด
ร่วมกันระหว่างเจ้ าของและผู้ใช้ ข้อมูล โดยเริ่มจาก
7 คุณลักษณะ (Attributes) ทุกประเทศสมาชิก
(MO-Member Organization) จะต้ องจัดเตรี ยม
ข้ อมูลเพื่อเตรี ยมป้อนเข้ าระบบ ดังนี ้
ผู้ใช้ งานหลักมี จ�ำนวน 42,000 บริ ษัท ซึ่งตาม
เงื่อนไขของ GS1 Cloud จะต้ อง GTIN ของสินค้ า
ไม่น้อยกว่า 50 ล้ าน GTIN ด้ วย 7 คุณลักษณะ
(Attributes) ให้ ทนั ภายในเดือนมกราคม 2561
ทังนี
้ ้ GSDN และ GS1 Cloud ยังเชื่อมโยงข้ อมูล
ระหว่างกัน จนกว่าจะมีความคืบหน้ าถึงการด�ำเนิน
การขันต่
้ อไปจากคณะกรรมการ GS1 Cloud GS1
ยินดีน�ำเสนอการให้ บริ การที่เรี ยกว่า GS1 Trust
Mark เป็ นเหมือนใบรับรองมาตรฐานของข้ อมูล
สินค้ าที่สามารถจะเห็นได้ ผ่านระบบการซื ้อขาย
แบบดิจิทัล (โดยจะปรากฏในระบบมื อถื อและ
เว็บไซต์)
จากข้ อมูลทังหมดนี
้
จะเห็
้ นได้ ถงึ ความเปลีย่ นแปลง
ในกระแสการค้ า โลกที่ อ ยากให้ ท่ า นสมาชิ ก ได้
อัพเดทในส่วนของการบริ การเพิ่มเติมต่างๆ ที่ทาง
GS1 Global ได้ น�ำเสนอ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของ
Master Data Service หรื อ GS1 Trust Mark
ซึ่ง ทาง GS1 Thailand จะได้ น� ำ มาพิ จ ารณา
เพื่ อ การให้ บริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ในประเทศไทย
เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม ศัก ยภาพทางการค้ า และเพิ่ ม
ยอดขายให้ แก่สมาชิก หากพร้ อมเปิ ดให้ บริ การ
ดังกล่าวในประเทศไทย ทางสถาบันฯ จะด�ำเนินการ
แจ้ งไปยังท่านสมาชิกต่อไป
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Article by / บทความโดย: GS1 UK
Translated by /แปลโดย: Nuanpan Limcharoen / นวลพรรณ ลิ้มเจริญ

Mitchells
&
Butlers
implements
Global Data Synchronisation (GDS) to increase speed to market and improve
supply chain efficiency [Part 2/2]

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

ในฉบับทีแ่ ล้ว เราได้กล่าวถึงทีม่ าทีไ่ ปของโครงการ ลักษณะธุรกิจทีน่ ำ� มาใช้ และขัน้ ตอนการเริม่ น�ำระบบ GDS
เข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจจริงๆ ฉบับนี้ เราจะได้ทราบว่า แล้วธุรกิจจะได้อะไรคุม้ ค่าหรือไม่ มาติดตามกันต่อเลยค่ะ

ประโยชน์ทางธุรกิจที่ ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ

ด้ วยความช่วยเหลือจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ GS1 UK ทีมงาน GDS ของ
Mitchells and Butlers ได้ จดั ท�ำเอกสารการเริ่ มโครงการซึง่ ประกอบไปด้ วย
วัตถุประสงค์ ผลของโครงการ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง วิธีการ ล�ำดับเหตุการณ์
ส�ำคัญ และวิธีการด�ำเนินงานทีจ่ ะท�ำให้ โครงการส�ำเร็จลุลว่ งในส่วนของธุรกิจ
ทังนี
้ ้บริษัทได้ ดำ� เนินการลุลว่ งในหลายขันตอนแล้
้
วประกอบด้ วย การด�ำเนิน
โครงการน�ำร่องของระบบ GDS ซึง่ ก่อให้ เกิดหลักการในเรื่ องความต้ องการ
ข้ อมูลสินค้ าขันพื
้ ้นฐานจากผู้ผลิตเครื่ องดื่มต่างๆ
ในปั จจุบนั Mitchells and Butlers สามารถระบุสินค้ าประเภทเครื่ องดื่ม
ที่มีทงหมดกว่
ั้
า 900 ประเภทโดยใช้ หมายเลขประจ�ำตัวสินค้ าสากล หรื อ
GTIN และสามารถก� ำ จัด ระบบการจับ คู่ร หัส สิ น ค้ า ระหว่ า งบริ ษั ท กับ
ผู้ผลิตที่เคยใช้ ในการสัง่ ของและการจัดเก็บสินค้ าแบบอัตโนมัตซิ งึ่ ถือว่าเป็ น
ต้ นทุนที่สิ ้นเปลือง
มากกว่านัน้ บริ ษัทยังสามารถพัฒนาคุณภาพของข้ อมูลสินค้ าเมื่อใช้ ระบบ
GDS โดยการจัดตังที
้ มรับผิดชอบข้ อมูลสินค้ าของบริ ษัท และได้ มอบหมาย
ให้ ฝ่ายจัดซื ้อดูแลเรื่ องคุณภาพข้ อมูลของสินค้ า เมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ใช้ งานระบบเก่าซึ่งข้ อมูลของสินค้ าที่ได้ รับจากผู้ผลิตมีความผิดพลาดถึง
37.5% การใช้ ระบบ GDS นันท�
้ ำให้ Mitchells and Butlers สามารถระบุได้
ว่าข้ อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดและสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
ได้ ก่อนที่ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในฐานข้ อมูล ท�ำให้ ข้อมูลนันมี
้ ความถูกต้ อง
แม่นย�ำอยูต่ ลอดเวลา
ผู้ผลิตจะได้ ประโยชน์ จากการใช้ ระบบ GDS โดยการลงข้ อมูลใน GDS
เพียงแห่งเดียวก็สามารถใช้ ข้อมูลนีส้ ่งไปยังลูกค้ าที่ให้ บริ การด้ านอาหาร
ได้ หลายราย

บทสรุป

Mitchells and Butlers ขณะนี ้ได้ ท�ำการเปลี่ยนแปลงมาใช้ ระบบ GDS
ในการส่งข้ อมูลกับผู้ผลิตเฉพาะธุรกิจประเภทเครื่ องดื่มเท่านัน้ โดยบริ ษัท
วางแผนว่าจะพัฒนาการใช้ ระบบ GDS กับธุรกิจอาหารเป็ นล�ำดับถัดไป
“GS1 UK ท� ำ ได้ เ ยี่ ย มยอดในเรื่ อ งของการช่ ว ยวางแผนพัฒ นาระบบ
GDS และจัดการผลักดันให้ ผ้ ผู ลิตเครื่ องดื่มหันมาใช้ งานซึ่งถือว่าประสบ
ความส�ำเร็ จเป็ นอย่างมาก เราก� ำลังสานต่องานของเราร่ วมกับทีม GS1
เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า ได้ ใ ช้ ร ะบบ GDS อย่ า งเต็ ม รู ป แบบแล้ ว ” กล่ า วโดย
Concepta Lowry ด�ำรงต�ำแหน่ง GDS Project Manager ของ Mitchells
and Butlers.

Significant business benefits

Mitchells and Butlers currently identifies all of its 900 drink product lines
using GS1 GTINs (Global Trade Item Numbers) and has eliminated the
use of costly data translation tables which were previously needed to
run its automated ordering and stock control system. Product codes
and names from its suppliers had to be translated and mapped with the
Company’s coding system.
Today, the implementation project has achieved 100% GDS compliance
from its drinks’ suppliers enabling the accurate exchange of product
data based on Global Trade Item Numbers (GTINs) using GDSN.

The Company has also significantly improved its product data
quality since starting its transition to GDS. It has set up a data
team responsible for all of the company’s product data and has
given the responsibility of data quality to the buyers who hold the
relationship with their customers. Using previous systems, the
Company identified 37.5% of all the dimensional data received
from its suppliers contained errors. With the implementation of
GDS, Mitchells and Butlers are able to identify any errors and
verify the data before it enters their database ensuring the
receipt of accurate product data at all times.
Suppliers will also benefit from the adoption of GDS as their
product data will only need to be entered into a single data
pool once allowing them to exchange their data with other food
service customers.

Conclusion

Mitchells and Butlers currently only accept new product lines
and changes which are GDS compliant from its drinks suppliers
through the data pool. The Company is also planning to run a
GDS pilot with its food suppliers to start the next phase of its
implementation project.
“GS1 UK did an excellent job with helping us develop a
GDS implementation plan and manage the supplier roll
out programme within our drinks category which was very
successful. We are continuing our work with the GS1 team to
ensure we achieve our objective of fully implementing GDS,”
says Concepta Lowry, GDS Project Manager at Mitchells and
Butlers.
GS1 Thailand July – September 2017
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สถาบันรหัสสากล

จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
พร้อมปั้นแบรนด์ ไทยให้ ไกลทั่วโลก

จากข่าวพยากรณ์อากาศ หรื อเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ ้น
เช่น วิเคราะห์การท�ำงานของเครื่องจักรในโรงงาน
เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึน้ และลด
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ซึ่ง ไอบี เ อ็ ม วัต สัน จะให้
ค�ำแนะน�ำแต่ไม่ได้ ตดั สินใจให้ โดยระบบเหล่านี ้จะ
มีการเรียนรู้ขึ ้นเรื่อยๆ จึงเรียกว่าค็อกนิทฟิ ช่วยให้
เราสามารถบริหารจัดการได้ เร็ว ลดผลกระทบทีเ่ กิด
ขึ ้นจากสถานการณ์ทไี่ ม่คาดคิด มีการตัดสินใจทีด่ ี
ขึ ้น และมีซพั พลายเชนทีแ่ ข็งแกร่งมากยิง่ ขึ ้นนัน่ เอง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 สถาบันรหัส
สากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ จัด
งาน “ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 สถาบัน
รหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”
ณ ห้ องภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์ นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค ภายใต้ หัวข้ อ “Smart Brand,
Smart Business 4.0” ได้ รับความสนใจจาก
สมาชิ ก สถาบัน ฯ เข้ า ร่ ว มงานกว่ า 600 ราย
โดยช่วงแรกเป็ นการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ� ำ ปี 2560 และแผนการด� ำ เนิ น งาน
ประจ�ำปี 2561 โดยได้ รับเกี ยรติจาก คุ ณเจน
น� ำ ชั ย ศิ ริ ประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน
นอกจากนี ้ ทางสถาบัน ฯ ยัง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านจากภาครัฐและ
เอกชนมาบรรยายหัว ข้ อ ต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การพัฒนาธุรกิ จและพัฒนาแบรนด์ ในยุค 4.0
ไม่ ว่ า จะเป็ นด้ านเทคโนโลยี การเงิ น การ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า แนวทางรับมือการ
ปลอมแปลงสินค้ า และการสร้ างแบรนด์ไทยให้
ก้ าวไกลสูส่ ากล ซึง่ ทางสถาบันฯ ต้องขอขอบพระคุณ
วิ ท ยากรทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ เกี ย รติ เ ผยแพร่ ค วามรู้
และประสบการณ์ แ ก่ ส มาชิ ก สถาบัน ฯ มา ณ
โอกาสนี ้
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“The Supply Chain in Cognitive Era”

โดย คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจซอฟต์ แวร์
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด
ทุก วัน นี ม้ ี ก ารเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ใ นธุร กิ จ
จ�ำนวนมาก ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ อย่าง Uber,
Airbnb หรื อ Alibaba เป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนของ
กระแสโลกดิจิทลั ที่ก�ำลังแทรกซึมเข้ ามาในทุกๆ
ภาคส่วน และ “เทคโนโลยี” ถือเป็ นปั จจัยส�ำคัญ
ที่จะน�ำมาซึง่ ความคล่องตัวในการแข่งขัน ไม่ใช่
เพียงการแข่งขันระหว่างบริษัท แต่เป็ นการแข่งขัน
ตลอดทังซั
้ พพลายเชน โดยมีตวั แปรส�ำคัญได้ แก่
1. ข้ อมูล 2. API (Application Programming
Interface) และ 3. Cognitive (ค็อกนิทิฟ)
ค็ อ กนิ ทิ ฟ เป็ นระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ข้ าใจ
ให้ เหตุผล สามารถเรียนรู้ และมีปฏิสมั พันธ์โต้ ตอบ
ได้ ไอบีเอ็มออกค็อกนิทฟิ มาครัง้ แรกเมือ่ 6 ปี ทแี่ ล้ ว
เป็ นเทคโนโลยีที่ชื่อว่า “IBM Watson” ซึง่ ปั จจุบนั
มีสว่ นช่วยในซัพพลายเชน เทคโนโลยีการแพทย์
การขนส่ง หรื อแม้ กระทัง่ การน�ำสร้ างของเล่นที่
สามารถโต้ ตอบและท�ำความเข้ าใจกับเด็กได้
การน�ำค็อกนิทฟ
ิ มาใช้ กบั ซัพพลายเชน ได้ แก่
การบริ ห ารจัดการต้ นทุน บริ หารจัดการความ
ต้ องการของลูกค้ า และการวิเคราะห์หรื อท�ำนาย
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ในเรื่ องอื่ น ๆ ก็ ส ามารถน� ำ ค็ อ กนิ ทิ ฟ ไป
ใช้ ได้ ในเชิงของการตลาดเพื่อวิเคราะห์ กลุ่ม
ลูกค้ า การเก็บข้ อมูลพฤติกรรมของลูกค้ าเพื่อไป
จัดท�ำโปรโมชัน่ ที่เหมาะสมรายบุคคล ด้ านการ
ศึกษาในการออกแบบการเรี ยนรู้ให้ นกั เรี ยน ด้ าน
การเงิ น ในการป้ องกั น ความผิ ด พลาดหรื อ
การโกงที่อาจเกิ ดขึน้ หรื อการบริ หารจัด การ
บุ คลากรในการค้ นหาบุ ค คลที่ เ หมาะสม
กั บ ต� ำ แหน่ ง และในด้ า น Healthcare หรื อ
Security สามารถรายงานสถานการณ์ สถานะ
ความปลอดภัยของทีต่ า่ งๆ รวมทังน�
้ ำไปใช้ กบั IoT
(Internet of Things) ได้ อีกด้ วย
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นเสมอ เราจึงต้ องหันกลับ
มามองว่าจะเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร และ
มีแนวทางการจัดการองค์ กรอย่างไรเพื่อรั บมือ
กั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ใน
ปั จจุบนั ดังนัน้ การเอาข้ อมูลมาใช้ ในเชิงค็อกนิทฟิ
จึงเป็ นเรื่องส�ำคัญ และเราสามารถร่วมมือกันท�ำสิง่
เหล่านี ้ให้ เกิดขึ ้นได้

“การบริหารจัดการทางการเงินในยุค 4.0”

โดย คุณทวี พูนลาภมงคล
ผู้อ�ำนวยการอาวุ โส Transaction Banking
Solutions ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด
(มหาชน)
การบริ หารจัดการทางการเงิ นในยุค 4.0 หรื อ
Digital Transaction Banking คือการจ่ายเงิน
และการเก็บเงินผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งท�ำให้ ชีวิต
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

เรา faster, better, และ cheaper หรื อ เร็ วขึ ้น
ดีขึ ้น ถูกลง และภายใต้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
National e-Payment ของรัฐบาล นวัตกรรมใหม่ๆ
จาก SCB ทีม่ ารองรับ National e-Payment ซึง่ จะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบการ ได้ แก่
PromptPay (พร้ อมเพย์) ปั จจุบนั พร้ อมเพย์พฒ
ั นา
บริ การเพิ่มเติมที่ท�ำให้ ผ้ ปู ระกอบการสะดวกขึ ้น
ด้ วย Bill Payment PromptPay ช่วยให้ ทราบแหล่ง
ที่มาของเงินโอน เงินเข้ าและสามารถตรวจสอบ
รายงานได้ ในทีเ่ ดียว และยังมีบริการ Request to
Pay โดยคูค่ ้ าสามารถอ่านข้ อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
หรือ mobile application ของธนาคารใดก็ได้ จะ
ช่วยให้ ทราบว่าใครเป็ นผู้โอนเงินให้ เรา บริ การ
ดังกล่าวจะเริ่มให้ บริการในช่วงปลายปี 2560 และ
SCB ได้ มโี ปรโมชัน่ ส�ำหรับการผูกบัญชีพร้ อมเพย์
นิตบิ คุ คล ได้ แก่ gift voucher มูลค่า 1,000 บาท/
บริ ษัท และฟรี คา่ ธรรมเนียมขาจ่ายผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงหมดตั
ั้
งแต่
้ วนั นี ้จนถึงสิ ้นปี 2561
PromptPay QR ภายในสิ ้นเดือนสิงหาคม 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออก QR code ให้ กบั
ธนาคารพาณิชย์ทวั่ ประเทศไทย เพื่อเป็ นอีกหนึง่
ช่องทางการช�ำระเงิน โดยผู้จ่ายเงินจะใช้ โมบาย
แอปพลิเคชั่นของธนาคารใดก็ ได้ ท�ำการสแกน
QR code ของเราซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่เลขบัญชี
และจ่ายเงินได้ ทันที ช่วยลดต้ นทุนจากการถื อ
เงินสดในเรื่ องการนับเงินและความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการถือเงินสดได้
SME TurnPro เป็ นซอฟต์ แ วร์ ที่ จ ะมาช่ ว ย
ในการรับเงินผ่านดิจิทลั โดยข้ อมูลรายการสินค้ า
ยอดรวม ภาษี มลู ค่าเพิ่มจะถูกค�ำนวณและเชื่อม
โยงสู่เครื่ องรู ดบัตร (EDC - Electronic Data
Capture) ลดข้ อผิ ด พลาดจากการคี ย์ ข้ อมูล
นอกจากนี ้ เจ้ า ของกิ จ การสามารถตรวจสอบ
ยอดขายได้ แบบเรี ยลไทม์ สามารถวางแผนธุรกิจ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบยังเชื่อมข้ อมูล
กั บ ระบบของธนาคารท� ำ ให้ ผู้ ใช้ กระทบยอด
เงินสดและบัตรเครดิตกับบัญชีธนาคาร (Bank
Reconcile) ได้ งา่ ยขึ ้น
Payday เป็ น mobile application ที่ จะช่วย
จัดการเงินเดือน สามารถท�ำบัญชีและจ่ายเงิน
เดือนได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว แม่นย�ำ และยังช่วย
ในการบริ หารงานบุคคล ได้ แก่ การอนุมตั ิวนั ลา
การเตรี ยม เอกสารภาษี ประกันสังคม กองทุน
ส�ำรองเลี ้ยงชีพ พนักงานยังได้ รับการแจ้ งเตือนเมือ่

มีการจ่ายเงินเดือน รวมทังสามารถเข้
้
าถึงสิทธิพเิ ศษ
และประกาศส�ำคัญของบริษทั ได้ ตลอดเวลาอีกด้ วย
ปั จ จุบัน สิ่ ง ที่ ส� ำ คัญ ในการจ่ า ยเงิ น ผ่ า นดิ จิ ทัล
ไม่ใช่เรื่ องของความเร็ ว ราคา แต่เป็ นเรื่ องของ
ความปลอดภัย ดังนันจึ
้ งมีนวัตกรรมเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบข้ อมูล “Pre-registered Payment” ที่
สามารถลงทะเบียนผู้รับเงินไว้ ลว่ งหน้ า และหาก
เกิดการแฮ็คเข้ าระบบเพื่อเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินที่ลง
ทะเบียนไว้ เป็ นบุคคลอื่น ระบบจะมีการแจ้ งเตือน
ให้ ตรวจสอบบัญชี ช่วยป้องกันการโอนเงินผิด
บัญชีได้ แม้ ว่าปั จจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทย
ยังไม่มีการบังคับใช้ ระบบนี แ้ ต่ก็มีการบังคับใช้
แล้ วในหลายประเทศ
สุดท้ ายนี อยากให้
้
ทกุ ท่านเริ่มเปิ ดใจกับการบริหาร
จัดการทางการเงินรูปแบบใหม่ในยุค 4.0 ทีจ่ ะเพิม่
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการท�ำธุรกิจของเรา
ซึง่ ไม่เพียง faster, better, cheaper แต่สำ� คัญกว่า
นันคื
้ อต้ อง secure ด้ วย

“ปั้นแบรนด์ร้อยให้ ได้ล้านด้วย
เครื่องหมายการค้า”

โดย คุณประภา บุรณศิริ นักวิชาการพาณิชย์
ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักบริหารจัดการทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กระทรวง
พาณิชย์
เครื่ องหมายการค้ า แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
ได้ แก่ เครื่ องหมายการค้ า (ใช้ เพื่อแยกแยะหรื อ

แสดงถึงสินค้ า) เครื่องหมายบริการ (ธุรกิจการค้ า)
เครื่ องหมายรับรอง (เจ้ าขององค์กรที่เป็ นเจ้ าของ
เครื่ องหมายจะเป็ นผู้รับรองคนอื่น เช่น รับรอง
สินค้ า รับรองบริ การ) และเครื่ องหมายร่วม (เครื อ
บริษัทต่างๆ) เครื่ องหมายการค้ ามาจาก ภาพถ่าย
ภาพวาด ภาพประดิ ษ ฐ์ ข้ อ ความ ตัว หนัง สื อ
ตัวเลข สี รู ปร่ าง ลายมือชื่อหรื อลายเซ็น หรื อ
หลายๆ อย่างร่ วมกัน ต้ องมีลกั ษณะบ่งเฉพาะ
ไม่มลี กั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย และไม่เหมือน
หรื อคล้ ายกับเครื่ องหมายการค้ าของบุคคลอื่นที่
ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว ซึง่ ผู้ประกอบการสามารถ
ตรวจสอบเครื่ องหมายทางการค้ าที่มีอยู่แล้ วได้ ที่
กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา www.ipthailand.go.th
เครื่ องหมายการค้ าที่ได้ รับการจดทะเบียน
แล้ ว มี อ ายุ ค้ ุ ม ครอง 10 ปี จากนัน้ เจ้ า ของ
เครื่ องหมายการค้ าต้ องด�ำเนินการต่อทะเบียน
ภายใน 90 วันก่อนวันหมดอายุ ซึง่ กรมทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาจะมีจดหมายแจ้ งเจ้ าของสินค้ าก่อน
หรือสามารถต่ออายุภายใน 180 วันนับแต่วนั หมด
อายุแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้ อยละ 20 หาก
พ้ นก�ำหนดดังกล่าวถือว่าเครื่องหมายการค้ านันได้
้
ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่ องหมายการค้ าจะปั ้นแบรนด์ ร้อยให้ ได้
ล้ านได้ อย่ างไร? แบรนด์หรื อเครื่ องหมายการค้ า
ล้ ว นมี ค าแรคเตอร์ ที่ บ่ ง บอกคุณ ค่ า ของสิ น ค้ า
ดังนันจึ
้ งต้ องสร้ างคุณค่าหรื อมูลค่าเพิ่มด้ วยการ
ท� ำ ให้ เ ป็ นที่ รั บ รู้ ว่ า แบรนด์ ข องเรามี ป ระโยชน์
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อย่า งไร มี คุณ ค่า ทางใดต่อ ผู้บ ริ โ ภค ด้ ว ยการ
ค้ นหาจุดเด่น เพื่อให้ เกิดความชอบและจดจ�ำ น�ำ
ไปสู่ยอดการซือ้ ซึ่งแบรนด์ที่ดีจะประกอบด้ วย
ชื่อตราสินค้ า (brand name) สัญลักษณ์ (logo)
ค�ำขวัญ (slogan) บรรจุภณ
ั ฑ์ (packaging) โดย
มีหลักการที่วา่ ต้ องแตกต่าง ดีกว่า โดนใจ ชัดเจน
และได้ ย กตัว อย่ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า งๆ ที่ มี ค วาม
แตกต่าง สร้ างสรรค์ และเป็ นที่น่าจดจ�ำให้ แก่ผ้ ู
ประกอบการ

“ท�ำอย่างไร… เมือ่ ถูกลักลอบใช้เลขบาร์โค้ด
หรือปลอมแปลงสินค้า”

โดย คุณเมธี อธิจติ สกุล ผู้อำ� นวยการอาวุโส
ฝ่ ายขายในประเทศ บริษทั คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล
จ�ำกัด และรองกรรมการผู้จดั การ บริษัท คิงส์
ดีแพค ดิสทริบวิ ชั่น จ�ำกัด
คุณเมธี อธิ จิตสกุลได้ เล่าประสบการณ์ การถูก
ปลอมแปลงสินค้ าซึง่ เกิดขึ ้นในประเทศเมียนมาร์
เป็ นสินค้ าประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์ถงุ พลาสติก โดยที่
คู่แข่งได้ ไปจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าก่อน
แล้ ว ท� ำ สิ น ค้ า ลอกเลี ย นขึ น้ มาวางขายเพื่ อ มา
ตีตลาดผลิตภัณฑ์ ถุงพลาสติกของบริ ษัท ซึ่งมี
ยอดขายเป็ นอัน ดับ หนึ่ ง เนื่ อ งจากตอบรั บ กับ
แนวทางการใช้ ชีวิตของคนเมียนมาร์ ที่ ณ ขณะ
นันยั
้ งไม่นิยมการใช้ ถงุ ร้ อนบรรจุอาหาร

จากเหตุการณ์ถกู ลอกเลียนสินค้ าส่งผลให้ ยอดขาย
ตกลงไปกว่า 30% เพราะผู้บริโภคไม่สามารถแยก
ได้ ว่าสินค้ าใดเป็ นของจริ งหรื อของปลอม โดย
มี อุป สรรคการอ้ า งสิ ท ธิ์ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ใน
เมียนมาร์ คือผู้มาจดลิขสิทธิ์เครื่ องหมายการค้ า
สามารถใช้ ชอื่ เดียวกับคนทีจ่ ดทะเบียนก่อนหน้ าได้
แต่หากอ้ างอิงตามกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ที่ใช้ กนั เป็ นสากล ผู้ที่จดลิขสิทธิ์ก่อนไม่อาจแสดง
ได้ ว่าเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ หากแต่เป็ นผู้ที่พิสจู น์
ได้ ว่าเป็ นเจ้ าของสินค้ า เป็ นผู้ผลิตสินค้ า หรื อ
เป็ นผู้ที่น�ำสินค้ านัน้ ออกสู่ตลาดที่แท้ จริ ง (real
commercial) นอกจากนี ้ การที่สามารถพิสจู น์
ได้ ว่าเป็ นเจ้ าของเลขหมายประจ�ำตัวสินค้ า หรื อ
เจ้ า ของข้ อ มูล ที่ ส แกนได้ จ ากแท่ ง บาร์ โ ค้ ด บน
สิน ค้ า นัน้ เป็ นสิ่ง ที่ ช่ว ยยื น ยัน การเป็ นเจ้ า ของ
สินค้ าที่แท้ จริ งได้
แนวทางการท�ำ ตลาดหลั ง จากโดนปลอม
แปลงสินค้ า บริษทั ใช้ Local Brand Ambassador
เป็ นดาราสาวที่โด่งดังในประเทศเมียนมาร์ เพื่อ
โปรโมทสิน ค้ า รวมถึง เรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่อ
สังคม (CSR - Corporate Social Responsibility)
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ท�ำให้ เกิดความแตกต่าง ผู้บริโภคสามารถรับรู้และ
แยกแยะสินค้ าจริ งกับสินค้ าปลอมได้
ข้ อคิดส�ำหรับการท�ำธุรกิจในต่ างประเทศและ
การป้องกันการปลอมแปลงสินค้ า ปกติเรามัก
มองโอกาสในการสร้ างธุรกิจและหาแนวทางไป
สูค่ วามส�ำเร็ จ แต่สิ่งที่เรามองข้ ามคือบรรยากาศ
ของการแข่งขันและวัฒนธรรมในประเทศนันๆ
้ จน
อาจละเลยแนวทางป้องกันหรื อคุ้มครองแบรนด์
และผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา ได้ แก่
การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า (trademark)
หรื อ ตราสิ น ค้ า (brand name) รวมทัง้ การ
จดทะเบียนเลขหมายประจ�ำตัวสินค้ าหรือบาร์ โค้ ด
นัน่ เอง ซึง่ สถาบันรหัสสากลมีบริ การออกหนังสือ
รับรองการเป็ นเจ้ าของเลขหมาย หรื อที่เรี ยกว่า
หนังสือรับรองสมาชิกสถาบันสากล ให้ กบั สมาชิก
ทุกท่าน

“รับมือกลโกงสินค้าปลอม”

โดย คุ ณ นาคาญ์ ทวิ ช าวั ฒ น์ กรรมการ
ผู้จดั การ บริษทั โควิก เคทท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
รองเลขาธิการงานการค้าชายแดน และประธาน
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“Dragon Code” เกิดจากความร่วมมือในการผลักดัน
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เข้ าสู่
ตลาดออนไลน์ต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาด
จีนซึ่งมีมลู ค่าการเติบโตแบบก้ าวกระโดด และ
จากสถิตกิ ารปลอมแปลงสินค้ าในผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารซึง่ ส่งผลต่ออันตรายถึงชีวติ จึงต้ องการทีจ่ ะ
มีสญ
ั ลักษณ์หรือเครื่องหมายทีแ่ สดงให้ เห็นว่าเป็ น
สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและไม่สามารถปลอมแปลงได้
Dragon Code เป็ น security code ทีส่ ร้ างขึ ้นด้ วย
เทคโนโลยีการพิมพ์ขนสู
ั ้ ง จึงมีต้นทุนต�่ำ ปั จจุบนั
โรงพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ Dragon Code ได้ ต้อง
เป็ นโรงพิมพ์ที่เป็ นสมาชิกสมาคมการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ หรื อสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมการ
พิ ม พ์ แ ละบรรจุ ภัณ ฑ์ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทยเท่านัน้ เพื่อเป็ นการรับรองและช่วย
ตรวจสอบย้ อนกลับได้ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้น
ทังนี
้ ้ ผู้บริ โภคสามารถใช้ แอปพลิเคชัน่ “FTI-HBS
Verification” สแกนบน QR code ในการยืนยัน
สิน ค้ า หากแอปพลิเ คชั่นตรวจสอบพบว่า เป็ น
สินค้ าปลอม ระบบจะแจ้ งเตือนไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เจ้ าของผลิตภัณฑ์ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และส�ำนักงาน
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คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.)
ปั จจุบนั มีประเทศจีนและไต้ หวันให้ ความสนใจ
Dragon Code ซึ่งในประเทศไทยมีการเปิ ดตัว
ไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ในงาน Beyond
Beauty ASEAN-Bangkok 2017 ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี โดยจะจ�ำหน่ายให้ กับผู้ผลิตหรื อ
เจ้ าของสินค้ าในราคา 2 บาท/ชิ ้น คิดตามจ�ำนวน
ที่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรื อการเหมาจ่ายขึ ้นอยูก่ บั
ความสะดวกของผู้ประกอบการ ทังนี
้ ผู้ ้ ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ยังสามารถน�ำเทคโนโลยี Dragon
Code ไปใช้ ได้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ที่ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

ช่วงเสวนา “สร้างแบรนด์ ไทยให้ปัง …
ดังทั่วโลก”

ร่ วมเสวนาโดย คุณเมธา สิมะวรา ผู้จัดการ
โรงงานบริษทั ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จ�ำกัด
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ
บริษทั ศรีจนั ทร์ สหโอสถ จ�ำกัด
คุ ณอุ บลรั ตน์ อิทธิเสริ มบุ ญ ผู้ อ�ำนวยการ
ฝ่ ายขายและการตลาด บริษัท สวนผึง้ หวาน
จ�ำกัด (บ้านมะขาม),
และ คุณทัดณัฐ ฉันทธรรม์ ประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร บริษทั สไมล์ บูล มาร์ เก็ตติง้ จ�ำกัด
ด�ำเนิ นรายการโดย คุ ณจ�ำรั ส สว่ างสมุ ทร
ผู้ อ� ำ นวยการใหญ่ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย
ความเป็ นมาและสถานะปั จจุบนั ของแต่ละแบรนด์
• คุณเมธา (แบรนด์ “ยาอมแก้ ไอตราตะขาบ
5 ตัว”) บริ ษัทมีความเป็ นมาเกือบร้ อยปี ปั จจุบนั
เป็ นรุ่ น ที่ 3 โดยในโรงงานผลิ ต ยาอมแก้ ไอ
ตราตะขาบ 5 ตัวเพี ยงอย่างเดี ยวและส่งออก
ต่างประเทศ
• คุณอุบลรัตน์ (แบรนด์ “บ้ านมะขาม”) บ้ าน
มะขามเพิ่ ง เริ่ ม ต้ น เพี ย ง 20 ปี ท� ำ ผลิ ต ภัณ ฑ์
เกี่ยวกับมะขามหวานแปรรูปจากเพชรบูรณ์ และ
ขายใน Modern Trade ทัว่ ไป
• คุณรวิศ (แบรนด์ “ศรี จันทร์ ”) ศรี จนั ทร์ เริ่ ม
แรกจากร้ านขายยาซึ่งคุณปู่ เป็ นผู้ก่อตัง้ มีอายุ
ยาวนานกว่า 70 ปี แล้ ว โดยผลิตภัณฑ์ดงเดิ
ั ้ มคือ
ผงหอมศรี จันทร์ จนได้ มีการรี แบรนด์ และออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จ�ำนวนมาก ปั จจุบนั ปรับเปลี่ยน
คอนเซ็ปต์ ให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ เครื่ องส�ำอางอย่าง

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

เต็มรู ปแบบและปรับกลุ่มเป้าหมายให้ เป็ นกลุ่ม
วัยรุ่นมากขึ ้น
• คุณทัดณัฐ (แบรนด์ “แมลงอบกรอบไฮโซ”)
คุณทัดณัฐซึง่ เป็ นผู้กอ่ ตังแบรนด์
้
กล่าวว่า การก่อตัง้
บริ ษั ท และแบรนด์ เ กิ ด จากความต้ อ งการริ เ ริ่ ม
ธุรกิจที่แตกต่างอย่างสร้ างสรรค์ เมื่อพบว่าแมลง
ทอดกรอบนัน้ หารับประทานยาก จึงเกิดไอเดีย
ในการสร้ างผลิตภัณฑ์ที่น�ำแมลงมาใส่ซองและ
ใส่ความคิดสร้ างสรรค์ลงไปโดยเพิ่มรสชาติอื่นๆ
เข้ าไปเพื่อสร้ างความแตกต่าง

การส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปต่างประเทศ
ปัญหาและอุปสรรค

• คุณเมธา (แบรนด์ “ยาอมแก้ ไอตราตะขาบ
5 ตั ว ”) เริ่ มจากดูที่ก�ำลังการผลิตแล้ วจึงมาที่
การตลาด มีการศึกษาตลาดจากชาวต่างชาติ
ที่อยู่ในประเทศไทยก่อน เช่น ตลาดชาวจีนใน
ประเทศไทยที่เอเชียทีค สวนเสือศรี ราชา พัทยา
ภูเก็ต ฯลฯ สร้ างช่องทางการขายโดยจดทะเบียน
ให้ ผลิตภัณฑ์เป็ นยาสามัญประจ�ำบ้ านท�ำให้ ขาย
ได้ ทุกที่ไม่ใช่เพียงร้ านขายยาเท่านัน้ นอกจาก
นี ้ Brand Trademark เป็ นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วย
คุ้มครองการลอกเลียนสินค้ า จึงได้ จดทะเบียน
การค้ าไว้ แล้ วกว่า 40 ประเทศ และมีการคัดกรอง
ตัวแทนจัดจ�ำหน่ายในแต่ละประเทศ จนปั จจุบนั มี
ตัวแทนจัดจ�ำหน่ายอยูใ่ น 14 ประเทศแล้ ว

และปรับกลยุทธ์ ให้ เหมาะสมกับ
แต่ละประเทศ นอกจากนี ้ ยังใช้
การสื่อสารที่ช่วยให้ ผ้ ูบริ โภคเข้ า
ถึงและจดจ�ำแบรนด์ได้ ง่าย เช่น
การร่ วมมื อกับดิสนี ย์ซึ่งมี ความ
เป็ น global เมื่อร่ วมกับแบรนด์
ศรี จนั ทร์ จงึ สามารถดึงดูดให้ ผ้ คู น
จดจ�ำจากคาแรคเตอร์ ดิสนีย์และ
ชื่อศรี จนั ทร์ ที่สามารถ represent
ประเทศไทยได้
• คุ ณ ทัด ณั ฐ (แบรนด์
“แมลงอบกรอบไฮโซ”)
เริ่ ม ด้ วยการสร้ างจุ ด เด่ น ให้ สิ น ค้ าด้ วยการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ มีลวดลายน่ารักด้ วยตัว
การ์ ตูน ยกระดับจากแมลงที่คนมองว่าน่ากลัว
ให้ น่ารับประทานมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ได้ มีการ
หยิบยกประเด็นเรื่ องคุณค่าทางอาหารของแมลง
เทรนด์การบริโภคอาหารของโลก มาตรฐานการผลิต
และสื่อสารไปยังผู้บริ โภคเพื่อให้ เกิดการรับรู้เรื่ อง
คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ มีการศึกษา
ข้ อมูลและใช้ นวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้ กบั สินค้ า ปั จจุบนั ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริ กา
สเปน ฝรั่งเศส และมีประเทศญี่ปนุ่ เกาหลี และ
จีนที่ก�ำลังให้ ความสนใจ

ประโยชน์จากการใช้สื่อโซเชียลเพื่อท�ำการ
ตลาด มี ค วามแตกต่ า งกั บ ช่ อ งทางการ
โฆษณาอื่นๆ อย่างไร

• คุณอุบลรัตน์ (แบรนด์ “บ้ านมะขาม”) เริ่ มต้ น
จากการขายในประเทศเป็ นหลักตามร้ านของฝาก
และเข้ าสู่ Modern Trade จากนันเมื
้ ่อไปออกบูธ
แสดงสินค้ าในต่างประเทศก็เริ่ มเป็ นที่ร้ ู จักมาก
ขึ ้นโดยเฉพาะในประเทศจีน ปั จจุบนั มีการพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและองค์ความ
รู้จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจยั ต่างๆ เพื่อ
ช่วยยืดอายุ shelf life ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ เป็ นการ
สร้ างโอกาสทางการตลาด และมีการขยายไลน์
สินค้ าให้ หลากหลายมากขึ ้น

• คุณเมธา (แบรนด์ “ยาอมแก้ ไอตราตะขาบ
5ตัว”) เนือ่ งจากเป็ นสินค้ าทีม่ มี านานและส่วนใหญ่
เป็ นที่ร้ ู จกั อยู่แล้ ว จึงเน้ นไปที่การใช้ สื่อโทรทัศน์
และวิ ท ยุเ พื่ อ ให้ ค นจดจ� ำ การมี อ ยู่ข องแบรนด์
และจ้ าง agency คอยดูแลในเรื่ องของสื่อต่างๆ
โดยเฉพาะสื่ อ โซเชี ย ลเพราะหากมี ป ระเด็ น
ด้ า นลบเกิ ด ขึ น้ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสที่ รุ น แรง
ต่อแบรนด์ได้ และค่อนข้ างระมัดระวังการใช้ สื่อ
โซเชียลเพื่อท�ำการตลาด

• คุณรวิศ (แบรนด์ “ศรี จนั ทร์ ”) ปั จจุบนั ธุรกิจ
เครื่ องส�ำอางมีการแข่งขันสูง และแนวโน้ มการ
มี loyalty ต่ อ แบรนด์ ข องผู้ บริ โ ภคในยุ ค นี ท้ ี่
ลดลงเรื่ อ ยๆ จึ ง ต้ อ งมี ก ารกระตุ้น ให้ เ กิ ด การ
จดจ� ำ แบรนด์ ก่ อ นไปขายในต่า งประเทศได้ มี
การประเมินศักยภาพของแบรนด์ ก�ำลังซื ้อ และ
พิจารณาตัวแทนจ�ำหน่ายในแต่ละประเทศเพื่อ
เข้ าถึ ง วัฒ นธรรมและเทรนด์ ข องผู้ บริ โ ภคใน
ประเทศนันๆ
้ มีการลงพื ้นทีเ่ พือ่ ศึกษาสภาพตลาด

• คุณอุบลรัตน์ (แบรนด์ “บ้ านมะขาม”) แบรนด์
เริ่ มมี การโฆษณาทางสื่ออย่างจริ งจังเมื่ อ 2 ปี
ที่ผ่านมาเนื่องจากเริ่ มมีคู่แข่งมากขึน้ และจาก
การที่ แ บรนด์ มีกลุ่มลูกค้ า หลากหลาย การท�ำ
ตลาดจึงต้ องเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้ า เช่น
การออกบูธส�ำหรับกลุม่ แม่บ้าน และใช้ สอื่ โซเชียล
ส�ำหรั บกลุ่มคนท�ำงานหรื อวัยรุ่ นที่ มักสั่งสินค้ า
ผ่า นออนไลน์ ด้ ว ยการแจ้ ง รายละเอี ย ดสิน ค้ า
ส่งภาพสินค้ าผ่านกล่องข้ อความ แชท เป็ นต้ น

• คุณรวิศ (แบรนด์ “ศรี จนั ทร์ ”) การเกิดขึ ้นของ
ดิ จิ ทัล ที วี แ ละการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการ
ซื ้อของผู้บริ โภคส่งผลให้ ผ้ ผู ลิตต้ องเปลี่ยนวิธีคิด
ในการท�ำตลาดไปด้ วย ในยุค 4.0 ที่คนไม่เชื่อ
โฆษณาเหมือนสมัยก่อน ผู้ขายต้ องหันกลับมา
มองว่าผู้บริ โภคต้ องการอะไรและท�ำสินค้ าที่มา
ตอบโจทย์นนั ้ การใช้ โซเชียลของคนแต่ละกลุ่ม
ก็ แ ตกต่ า งกัน จึ ง ต้ อ งปรั บ วิ ธี ก ารให้ เ หมาะสม
ในปี นี ศ้ รี จันทร์ มีเป้าหมายการท�ำร้ านออนไลน์
ของตัวเอง จากการที่ มีผลิตภัณฑ์ หลากหลาย
มากท� ำให้ ไม่มีที่วางสินค้ า ซึ่งร้ านออนไลน์ จะ
ช่วยแก้ ปัญหาดังกล่าว และข้ อดี ของออนไลน์
คือสามารถวัดผลและน� ำข้ อมูลมาวิเคราะห์ ได้
ทันที ท�ำให้ สามารถวางแผน ปรั บกลยุทธ์ ทาง
การขาย และลดค่าใช้ จา่ ยได้ มากขึ ้น
• คุณทัดณัฐ (แบรนด์ “แมลงอบกรอบไฮโซ”)
ปั จ จุบัน การโฆษณาสิ น ค้ า ท� ำ ได้ ง่ า ยขึน้ และมี
ค่าใช้ จ่ายที่ น้อยลง ทัง้ การสร้ างบล็อก การใช้
influencer ที่ ไม่จ�ำเป็ นต้ องเป็ นดารา แบรนด์
เลือกโฆษณาด้ วยกลุม่ คนธรรมดาที่น่าสนใจจาก
หลายสาขาอาชีพว่าทุกคนต่างก็ชอบรับประทาน
แมลงอบกรอบไฮโซ ไม่วา่ จะเป็ นวัยรุ่น พนักงาน
ออฟฟิ ศ พริ ต ตี ้ ฯลฯ นอกจากนี ้ ในเฟซบุ๊ ก
จะน� ำ เสนอเนื อ้ หาแง่ มุ ม อื่ น นอกเหนื อ จาก
สินค้ าด้ วย เช่น ตัวตน แนวคิด มุมมองในการ
ท�ำธุรกิจ แทรกด้ วยอารมณ์ ขนั และที่ส�ำคัญคือ
จริ งใจต่อผู้บริ โภค
ทังหมดนี
้
้เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของเนื ้อหาการบรรยาย
และเสวนาเท่านัน้ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด
เพิม่ เติม ได้ ที่ www.gs1thailand.org
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ระบบการจัดซือ
้ ออนไลน์

(E-Procurement) ทีโ่ รงพยาบาล St James’s
กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Part 1/2)
ในฉบับนี้ ได้หยิบยกกรณีศึกษาเรื่องการประยุกต์ ใช้ระบบมาตรฐานสากลในโรงพยาบาล
ฝั่งประเทศยุโรป เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบการท�ำงานที่เป็นอัตโนมัติและสอดคล้องกับแนวคิด
Smart Business 4.0 โครงการดังกล่าว ได้แก่ ระบบการจัดซื้อออนไลน์ หรือ E-Procurement
นั่นเอง มาดูกันว่ามาตรฐานสากล GS1 จะช่วยให้ระบบดังกล่าวสมบูรณ์ขึ้นทางด้านใดบ้าง
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ในปี ค.ศ. 2013 โรงพยาบาล St James’s (St James’s Hospital: SJH) ร่วมกับกลุม่ ซัพพลายเออร์
ได้ เ ริ่ ม ทดสอบความเป็ นไปได้ ข องโครงการ E-Procurement เพื่ อ ให้ ก ารสั่ง ซื อ้ ระหว่า ง
โรงพยาบาลและซัพพลายเออร์ ตังแต่
้ ต้นจนจบกระบวนการมีมาตรฐานและเป็ นอัตโนมัตอิ ย่าง
เต็มรูปแบบ ซึง่ กระบวนการนี ้จะเข้ ามาแทนที่ระบบเอกสารและท�ำให้ เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบทางคลินิกและการเงินได้ โดยตรง เลขหมายบ่งชี ้มาตรฐานสากล GS1 ส�ำหรับสินค้ าและ
สถานที่เป็ นหัวใจส�ำคัญของวิธีนี ้ โดยจะท�ำให้ การตรวจสอบย้ อนกลับแบบอัตโนมัตเิ กิดขึ ้นได้
ในช่วงเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2014 โรงพยาบาล SJH ได้ เริ่ มทดสอบกับซัพพลายเออร์ รายแรก
คือ Cruinn Diagnostics ซึง่ ขณะนี ้ โรงพยาบาล SJH ได้ เชิญซัพพลายเออร์ ทงหมดเข้
ั้
ามาร่วม
โปรแกรม (ใช้ มาตรฐานสากล GS1 เต็มรูปแบบ)

1995
การจัดการข้อมูล
หลักและการเข้า
รหัสโครงสร้าง

ภูมิหลัง

2003

2008

เริ่มโครงการ
Kanban ไร้สาย
การติดตาม
ส�ำหรับการ
และ
จัดการคลัง
ตรวจสอบ
ในวอร์ดผู้ป่วย
โรคฮีโมฟิเลีย
----------------GS1 Datamatrix
----------------ติดตั้งระบบ SAP
(ERP & GUI)

โรงพยาบาล SJH มีประวัติยาวนานในเรื่ องของ
การใช้ มาตรฐานสากล GS1 ส�ำหรับการบ่งชี ้เพื่อ
ท�ำให้ เกิดความปลอดภัยแก่ผ้ ปู ่ วย การตรวจสอบ
ย้ อ นกลับ และความถูก ต้ อ งแม่ น ย� ำ ตลอดทัง้
กระบวนการด้ านสุขภาพ โดยโรงพยาบาลประสบ
ความส�ำเร็ จทังในเรื
้ ่ องของการจัดการปั ญหาโรค
ฮีโมฟิ เลีย (Hemophilia) โดยการติดตามสินค้ า
จากซัพพลายเออร์ ให้ กับผู้ป่วย และโปรแกรม
การติดตามและตรวจสอบเครื่ องมื อผ่าตัดของ
Health Service Executive หรื อ HSE ส�ำหรับ

2011

2012

ปัจจุบัน

อนาคต

เป็นโรงพยาบาล โครงการระบบ
วันที่ 1 ก.ย.
ด�ำเนินงานการ
น�ำร่องแห่งแรกที่ การจัดซื้อออนไลน์
ค.ศ. 2014
จัดซื้อออนไลน์กับ
HSE ได้ให้
(การเข้ารหัส
Cruinn
ซัพพลายเออร์
ทุนสนับสนุน
ข้อมูล และการ
Diagnostics
ทั้งหมด
โปรแกรมติดตาม ส่งข้อความที่เป็น ซัพพลายเออร์ ------------------และตรวจสอบ
มาตรฐาน)
รายแรก
ตั้งเป้าเป็น
เครื่องมือผ่าตัด ------------------เริ่มใช้งาน
โรงพยาบาลแรก
โดยการใช้
GTIN
ระบบจริง
ที่มีการใช้มาตรฐาน
มาตรฐาน GS1
GLN
--------------สากล GS1
GS1 XML 3.0
ประชุมกับ
เต็มรูปแบบ
ซัพพลายเออร์ ------------------ชั้นน�ำ
มีการตรวจสอบ
50 ราย
ย้อนกลับและ
มีการบันทึกจัดเก็บ
ข้อมูลสุขภาพทาง
อิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบ

ถาดเครื่ องมือและกล้ องเอนโดสโคปที่ได้ รับการ
ยอมรับทัว่ โลก อีกทังยั
้ งมีการสแกนบาร์ โค้ ดแทน
การใช้ กระดาษ และท�ำให้ การด�ำเนินงานอยู่ใน
รูปแบบอัตโนมัติ

ความท้าทาย

นอกจากเรื่ องความปลอดภัยของผู้ป่วยและตัว
ขับ เคลื่ อ นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว สถานการณ์
เศรษฐกิ จ ในสาธารณรั ฐ ไอร์ แ ลนด์ ก็ มี ค วาม
กดดันอย่างมากในเรื่ องการประหยัดค่าใช้ จ่าย
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐด้ าน

สาธารณสุขเรื่ องกองทุนต้ นแบบ Money follows
the patient และกฎข้ อบังคับด้ านเภสัชกรรมและ
เครื่ องมือแพทย์ที่ก�ำลังจะเกิดขึ ้นในไม่ช้า จึงถือ
เป็ นเวลาที่เหมาะสมที่โรงพยาบาล SJH จะเริ่ ม
จัดการกับปั ญหานี ้
ปั จจุบนั สาธารณรัฐไอร์ แลนด์ อาสาสมัคร และ
โรงพยาบาลเอกชน มี ง านหนัก มากในการรั บ
ใบแจ้ งหนี ้กับใบสัง่ ซื ้อที่เป็ นเอกสาร และหลักฐาน
การจัดส่งที่เป็ นใบปะหน้ า เพื่อแจ้ งจุดประสงค์
การช� ำ ระเงิ น ระบบเอกสารแบบดัง้ เดิ ม ท� ำ ให้
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ต้ องติดตามข้ อมูลด้ วยเอกสารจ�ำนวนมาก ท�ำให้
มีโอกาสเกิดข้ อผิดพลาดในการตรวจสอบแหล่ง
ที่มาของข้ อมูลที่ต้องการตรวจสอบได้ ซึ่งก่อให้
เกิดความเสี่ยงกับผู้ป่วย
รัฐบาลออสเตรเลียก็ได้ ตระหนักและจัดการกับ
ปั ญหานี ้เมื่อหลายปี มาแล้ ว โดยได้ สร้ างโมเดลที่
ท�ำให้ เกิดมาตรฐานของรหัสสินค้ า สถานที่ และ
ข้ อมูลสินค้ า โดยการใช้ มาตรฐานสากล GS1
การเรี ย นรู้ จากมาตรฐานที่ เ ป็ นแนวทางระดับ
ชาตินี ้ได้ ถกู น�ำไปพัฒนาให้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่
เป็ นเลิศส�ำหรับระบบการจัดซื ้อออนไลน์ในระบบ
สาธารณสุขของชาวไอริ ช

แนวทางการแก้ ไข

โรงพยาบาล SJH ได้ ร่วมกับซัพพลายเออร์ ได้ แก่
Cruinn Diagnostics, Fannin/DCC Vital และ
Johnson & Johnson ในการด�ำเนินโครงการ
ระบบการจัดซื อ้ ออนไลน์ โดยเริ่ ม จากก� ำหนด
มาตรฐานรหัสสินค้ า โดยการเชื่อมโยงรหัสที่มี
อยู่กบั เลขหมายประจ�ำตัวสินค้ าสากล (GTINs)
ข้ อมูลซัพพลายเออร์ จะถูกจับคูก่ บั ชุดข้ อมูลขันต�
้ ำ่
ตามที่ตกลงไว้ (เช่น ชื่อตราสินค้ า รายละเอียด
หน่ ว ยการขาย เป็ นต้ น ) ข้ อมูล เหล่ า นี จ้ ะถู ก
อัพโหลดโดยซัพพลายเออร์ ไปยังระบบฐานข้ อมูล
สินค้ าแห่งชาติ (National Product Catalogue
หรื อ NPC) โรงพยาบาล SJH จะใช้ ประโยชน์
จากฐานข้ อมูลนี ้ในการตรวจสอบและยังสามารถ
น� ำ เข้ าข้ อมู ล ได้ ซึ่ ง ในขั น้ ที่ ส องจะเป็ นการ
แลกเปลีย่ น ข้ อความการจัดซื ้อทางอิเล็กทรอนิกส์
4 ข้ อความโดยใช้ ระบบ EDI (Electronics Data
interchange)

สร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของ
การด�ำเนินงานและความปลอดภัย
ของผู้ป่วยด้วยการยอมรับมาตรฐาน
สากล GS1

• Unique Identifier เลขหมายประจ�ำตัวสินค้ า
สากล (GTIN) เป็ นมาตรฐานในการบ่งชี ้สินค้ า
• Product Data มาตรฐานข้ อมูลสินค้ า หรื อ
Global Data Synchronization Network
(GDSN) เป็ นมาตรฐานในการแบ่งปั นข้ อมูล
หลักผ่านทางฐานข้ อมูลสินค้ าแห่งชาติ (NPC)
• Unique Location เลขหมายบ่งชีท้ ี่ตงั ้ สากล
(GLN) เป็ นมาตรฐานในการบ่งชี ้สถานที่ตงทาง
ั้
กายภาพ
• Electronic Messaging มาตรฐาน GS1 XML
เป็ นมาตรฐานในการแลกเปลี่ ย นข้ อความ
ธุรกรรมทางธุรกิจ (เช่น ใบสัง่ ซื ้อ การแจ้ งเตือน
14
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การขนส่ง ล่ว งหน้ า ค� ำ แนะน� ำ ในการรั บ และ
ใบแจ้ งหนี ้)
หมายเหตุ : เลขหมายเรี ย งล�ำ ดับ สินค้ า เพื่ อ
การขนส่ง (Serial Shipping Container Code:
SSCC) เป็ นมาตรฐานในการบ่งชีท้ ี่พาเลทหรื อ
กล่องทีจ่ ดุ รับสินค้ า ซึง่ ก็เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ
ในขันต่
้ อไป

การด�ำเนินการขั้นที่ 1: ก�ำหนดรหัส
สินค้าและข้อมูลหลักที่เป็นมาตรฐาน

ความต้ อ งการหลัก อย่า งแรกของโรงพยาบาล
SJH คือ การก�ำหนดรหัสสินค้ าที่เป็ นมาตรฐาน
และการท�ำให้ ข้อมูลสินค้ าของโรงพยาบาลกับ

ซัพพลายเออร์ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันตังแต่
้
ขั น้ ตอนการลงทะเบี ย นและการสั่ ง ซื อ้ สิ น ค้ า
ล่วงหน้ า ซึง่ จะท�ำให้ เกิดความมัน่ ใจในความถูกต้ อง
ของข้ อมูลระหว่างโรงพยาบาลกับซัพพลายเออร์
โดย GS1 ไอร์ แลนด์ให้ การสนับสนุนการจัดเก็บ
ข้ อมูลของทังสองฝั
้
่ง
แผนภาพนี ้แสดงตัวอย่างระบบการจัดซื ้อออนไลน์
โดยโรงพยาบาล SJH ซึ่งในขันที
้ ่ 1 จะเริ่ มจาก
ซัพ พลายเออร์ เ ผยแพร่ ข้ อ มูล สิ น ค้ า หลัก ไปยัง
ฐานข้ อมูลสินค้ าแห่งชาติ (NPC) ข้ อมูลเหล่านี ้
เช่ น เลขหมายบ่ ง ชี ส้ ิ น ค้ า สากล ปริ ม าณหรื อ
หน่วยการขาย จะเป็ นกุญแจส�ำคัญที่ท�ำให้ การ
แลกเปลีย่ นข้ อความในการจัดซื ้อทางอิเล็กทรอนิกส์

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

เริ่มต้นด้วยการจัดการข้อมูลหลัก (Master data)
ด�ำเนินการโดย
ซัพพลายเออร์

ก�ำหนด GTIN
จับคู่ GTIN
รวบรวม
ข้อมูลหลัก
อัพโหลดข้อมูลไป
ยัง NPC

ด�ำเนินการโดย
โรงพยาบาล
SJH

ซัพพลายเออร์กำ� หนด GTIN ให้สินค้าของตนเอง
ซัพพลายเออร์จับคู่ GTIN กับรายการสินค้าของตนเอง
องค์ประกอบของข้อมูลหลัก เช่น ชื่อสินค้า รายละเอียด และหน่วยวัด ถูก
รวบรวมโดยซัพพลายเออร์ในรูปแบบเดียวกับชุดข้อมูลที่ได้ตกลงกับ SJH
ข้อมูลหลักถูกอัพโหลดไปยังบัญชีรายชื่อสินค้าแห่งชาติ (NPC)

รับข้อมูล
ตรวจสอบและ
จับคู่ข้อมูล

SJH รับข้อมูลจากซัพพลายเออร์และข้อมูลที่มีการปรับปรุงจาก NPC
SJH ใช้เครื่องมือ PIM ช่วยตรวจสอบข้อมูลและจับคู่ข้อมูลกับฐานข้อมูล
ภายในของโรงพยาบาล

น�ำเข้าข้อมูล

SJH น�ำข้อมูลเข้าไปในระบบ ERP ผ่านการดาวน์โหลดโดยตรงจาก PIM

ฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ
(National Product Catalogue: NPC)

คือ การลงทะเบียนสินค้าทั้งหมดที่มีขายในระบบสาธารณสุข
ของไอร์แลนด์ โดย NPC จะเป็นแหล่งข้อมูลสินค้าหลัก (Master
data) เพียงแห่งเดียวส�ำหรับหน่วยงานด้านสุขภาพ ทีใ่ ช้เพือ่ การ
ค้นหาเพื่อสั่งซื้อยา เครื่องมือแพทย์ และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลสุขภาพ NPC ได้รับการดูแลและบริหารจัดการโดย
องค์กร GS1 ประเทศไอร์แลนด์ แพลตฟอร์มนี้สามารถท�ำให้
การแบ่งปันข้อมูลหลักของสินค้ามีความปลอดภัย เช่น การระบุ
ตัวสินค้าและรายละเอียด หน่วยวัด รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์
การจัดแบ่งประเภทสินค้า ราคา และข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของสินค้าที่มีความถูกต้องแม่นย�ำไม่ได้แค่
ท�ำให้กระบวนการในซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากขึน้ เท่านัน้
แต่ยงั มีความจ�ำเป็นส�ำหรับวัตถุประสงค์ทางคลินกิ เพือ่ ท�ำให้เกิด
ความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกด้วย

ประสบความส�ำเร็จและท�ำให้ วงจรตังแต่
้ การ
สัง่ ซื ้อไปจนถึงการช�ำระเงินนัน้ เป็ นไปแบบ
อัตโนมัตเิ ต็มรูปแบบ ในขันที
้ ่ 2 ข้ อมูลสินค้ า
จะถู ก ท� ำ เครื่ อ งหมายและน� ำ เข้ าสู่ร ะบบ
โดย SJH ผ่านทางโปรแกรม PIM (Product
Information Manager) และในขัน้ ที่ 3-6
ข้ อมูล Transactional data จะถูกแลกเปลีย่ น
ผ่ า นระบบ EDI ซึ่ง รวมถึ ง ข้ อ มูล ใบสั่ง ซื อ้
(Purchase order) หนังสือแจ้ งจัดส่งล่วง
หน้ า (Advance Shipping Notice) หรื อ
ค� ำ แนะน� ำ ในการจั ด ส่ ง (Despatch
advice note) ค�ำแนะน�ำในการรับ (Receiving
advice note) และใบแจ้ งหนี ้ (Invoice)
Product Information Manager (PIM) คือ
อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ ที่อนุญาตให้ โรงพยาบาล
SJH จับคู่ ตรวจสอบ และน�ำเข้ าข้ อมูลของ
ซัพพลายเออร์ จากฐานข้ อมูลสินค้ า NPC
ข้ อมูลสินค้ าจากซัพพลายเออร์ จะเข้ ามาอยู่
ในระบบ ERP ของโรงพยาบาลได้ โดยผ่าน
กระบวนการควบคุมแบบอัตโนมัติระหว่าง
เครื่ อ งหนึ่ง ไปยัง อี ก เครื่ อ งหนึ่ง โดยไม่ต้ อ ง
กรอกข้ อมูลซ� ้ำ
ส�ำหรับฉบับหน้ า เราจะมาดูกนั ต่อในวิธีการ
ด�ำเนินการขันที
้ ่ 2 ซึง่ เป็ นการวางมาตรฐาน
การจัดซือ้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาล
จะได้ ป ระโยชน์ อ ย่า งไรบ้ า งในการด� ำ เนิ น
โครงการนี ้ โปรดติดตาม
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Discover GS1

in Food Service
ส�ำหรับในฉบับนี้ ก็ยังคงอยู่กับมาตรฐานสากลในการบริการด้านอาหาร หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่อง
การบ่งชี้สิ่งต่างๆ เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจับปลาในทะเลเพื่อเป็นวัตถุดิบ
และการผลิตเบื้องต้นในโรงงานผลิตกันไปแล้ว ในฉบับนี้เราจะมาศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้มาตรฐาน
สากล GS1 ในกระบวนการและขั้นตอนการส่งและการจัดจ�ำหน่ายกันต่อ

DISTRIBUTION
OPERATIONS

INVENTORY
MANAGEMENT

การค้าส่งและการจัดจ�ำหน่าย

(PART 3/4)

ความสัมพันธ์ของคูค่ ้ าที่ดจี ะขึ ้นอยูก่ บั การลืน่ ไหลของข้ อมูลสินค้ าและ
ตัวสินค้ า ซึง่ มาตรฐานสากล GS1 จะสามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การจัดส่งสินค้ าและกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับสินค้ า ช่วยเพิ่ม
ความแม่นย�ำและความเร็ วในการท�ำตามค�ำสัง่ ซื ้อและมีความแม่นย�ำ
ในการช�ำระเงิน
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ORDER
FULFILLMENT

WHOLESALE AND DISTRIBUTION (PART 3/4)
Good trading partner relationships depend on a steady and
unbroken stream of information and goods. GS1 standards
optimize receiving and shipping processes, enable traceability,
increase accuracy and speed of order fulfillment and support
efficient receipt of payment.

GS1 Traceability

Thailand Newsletter

DISTRIBUTION OPERATIONS
การด�ำเนินการด้านการจัดจ�ำหน่าย

คุณรู้หรือไม่ - ผู้ประกอบการคลังสินค้า พบว่าการใช้มาตรฐานสากล
GS1 สามารถช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยสินค้าลงได้ 21% (ข้อมูลจาก
Consumer Goods Forum Global Scorecard, 2011)
ประโยชน์ - มาตรฐาน GS1 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ การจัด
เก็บ การเติมเต็มและการจัดส่งสินค้าได้โดยการปรับปรุงให้เกิดความสามารถ
มองเห็นการเคลือ่ นทีข่ องสินค้าและตรวจสอบคุณภาพการจัดส่งสินค้าทัง้ ขาเข้า
และขาออก ซึง่ จะช่วยให้บริษทั สามารถติดตามสินค้าเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย
ด้านอาหารและลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งได้
แนวปฏิบัติตามของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายบ่งชี้ที่ตั้งสากล
(GLNs) ของลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกบันทึกไว้ และจะมีการสแกน
บาร์โค้ดที่บรรจุเลขหมายเรียงล�ำดับสินค้าเพื่อการขนส่ง (SSCCs) และ
หมายเลขประจ�ำตัวสินค้าสากล (GTINs) เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องในการ
รับสินค้า ด้วยระบบบาร์โค้ด GS1-128 นี้ บริษทั จะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบย้ อ นกลั บ อาหารสดและท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นการ
จัดจ�ำหน่ายดีขึ้น ทั้งยังสามารถแชร์ข้อมูลผ่านระบบ GDSN และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบ EDI รวมถึงการใช้งานระบบ EPCIS เพือ่
การแบ่งปันข้อมูลการเคลื่อนที่สินค้าแบบ real-time อีกด้วย

DISTRIBUTION OPERATIONS
Did you know? - Warehouse operators see a 21% shorter
lead time using GS1 standards, according to the 2011 Consumer
Goods Forum Global Scorecard.
Benefits - GS1 standards optimize receiving, holding,
order fulfillment and shipping operations by improving visibility
in product movement and by verifying inbound and outbound
shipments. This enables companies to trace the products for
improved food safety and reduced food waste.
GS1 standards in action - Validated customer Global Location
Numbers (GLNs) are collected and stored. Barcodes with Serial
Shipping Container Codes (SSCCs) and Global Trade Item
Numbers (GTINs) are scanned and used to verify receipt of cases
and pallets. With the GS1-128, companies can improve traceability
of fresh products and enhance their distribution operations. Data
is shared via the Global Data Synchronisation Network (GDSN)
and standards-based EDI messages. Real-time information can
be shared using GS1 EPC Information Services (EPCIS).

INVENTORY MANAGEMENT
การจัดการสินค้าคงคลัง

คุณรูห้ รือไม่ -ร้านค้าปลีกทีป่ ระเทศสวิสเซอร์แลนด์ สามารถลดปริมาณ
สินค้าคงคลังลงได้ถงึ 8% และเพิม่ ความพร้อมของสินค้าบนชัน้ วางสินค้าได้
โดยการสั่งซื้อสินค้าสดได้อัตโนมัติ
ประโยชน์ - มาตรฐานสากล GS1 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง และเพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้องของใบสั่งซื้อ การบ่งชี้
สินค้า กล่อง และพาเลท ช่วยให้สามารถมองเห็นสินค้าคงคลังได้ และช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการจัดส่ง การหมุนเวียนสินค้า รวมถึงการควบคุม
คุณภาพสินค้า นอกจากนี้การใช้แท็ก EPC/RFID ยังช่วยให้การนับสินค้า
คงคลังถูกต้องและเป็นอัตโนมัติอีกด้วย
แนวปฏิบัติตามของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายประจ�ำตัวสินค้า
สากล (GTINs) และ ตัวเลขเรียงล�ำดับสินค้าเพื่อการขนส่ง (SSCCs) จะถูก
สแกนและเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลกลางเพือ่ ใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง การ
หมุนเวียนสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ และการจัดส่ง

INVENTORY MANAGEMENT
Did you know? - Swiss grocery retailer Coop was able
to reduce inventory in its stores by 8% and at the same time
managed to increase on-shelf availability by automating the
ordering of its fresh produce.
Benefits - GS1 standards optimise inventory management
processes and increase order accuracy and speed. The
identification of products, cases and pallets provides visibility of
inventory, and improves the creation of shipments, the rotation
of inventory and quality control. EPC/RFID tags provide accurate
and automatic inventory counts.
GS1 Standards in action - Global Trade Item Numbers
(GTINs) and Serial Shipping Container Codes (SSCCs) are
scanned to integrate data into master files used to put products
into inventory, rotate inventory, for quality control and to create
shipments.
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ORDER FULFILLMENT
ระบบบริหารและจัดการคลังสินค้า

คุณรู้หรือไม่ - การบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีปริมาณการสั่งซื้อ
จ�ำนวนมากได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั้น หลายๆ ศูนย์กระจาย
สินค้าใช้ระบบสั่งการด้วยเสียงในการหยิบสินค้า โดยการเชื่อมโยงเลขหมาย
เรียงล�ำดับสินค้าเพือ่ การขนส่ง (SSCC) และเลขหมายประจ�ำตัวสินค้าสากล
(GTINs) กับเลข Batch/Lot เพื่อเติมสินค้าขาออก
ประโยชน์ - มาตรฐานสากล GS1 ช่วยเพิม่ ความถูกต้องรวดเร็วในการ
บริหารสินค้าคงคลัง และท�ำให้เกิดการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ดว้ ยความ
สามารถในการมองเห็นการขนส่งสินค้า และเพิม่ ประสิทธิภาพในการช�ำระเงิน
แนวปฏิบตั ติ ามของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายเรียงล�ำดับสินค้า
เพื่อการขนส่ง (SSCC) แสดงไว้บนพาเลทสินค้าหลังจากผ่านการหยิบจับ
บรรจุ ล งหี บ ห่ อ สิ น ค้ า จากนั้ น จะมี ก ารส่ ง ข้ อ ความเแจ้ ง เตื อ นล่ ว งหน้ า
ทางอิเล็กทรอนิคส์ (ASNs) ไปยังผูใ้ ห้บริการด้านอาหาร เพือ่ ให้ทราบข้อมูล
สินค้าคงคลังและข้อมูลการขนส่งสินค้าซึ่งถูกเก็บอยู่ในโปรแกรมคลังสินค้า
WMS โดยข้อมูลสินค้านีจ้ ะถูกแชร์ผา่ นระบบ GDSN และ EDI ด้วยส่วนข้อมูล
แบบ Real-time จะถูกแชร์ผ่านระบบ GS1 EPCIS

ส�ำหรับฉบับถัดไป เราจะมาดูที่ขนตอนสุ
ั้
ดท้ ายของการบ่งชี ้
สินค้ าเพื่อการตรวจสอบย้ อนกลับ นั่นก็คือกระบวนการใน
ร้ านค้ าปลีกหรื อร้ านอาหารนัน่ เอง ซึง่ จุดนี ้ก็เป็ นจุดส�ำคัญของ
การเคลื่อนที่ของสินค้ าไปสู่มือผู้บริ โภค มาดูกนั ว่ามาตรฐาน
สากล GS1 จะตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภคในยุค 4.0
ได้ อย่างไร โปรดติดตามต่อฉบับหน้ า
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ORDER FULFILLMENT
Did you know? - To process high volume orders accurately and
efficiently, many distribution centres use voice picking systems,
linking the Serial Shipping Container Code (SSCC) and Global Trade
Item Number (GTIN) with Batch/Lot numbers of the products to
fill outbound orders.
Benefits - GS1 standards increase the accuracy and speed of
order fulfillment. They enable product traceability with visibility of
shipments and enhance efficient receipt of payment.
GS1 standards in action - A Serial Shipping Container Code
(SSCC) is assigned to the pallet after the pick and pack process.
Despatch Advices (or ASNs) are sent to the foodservice operator.
Inventory and delivery information is stored in the Warehouse
Management System. Data is shared via the Global Data
Synchronisation Network (GDSN) and standards-based EDI
messages. Real-time information can be shared using GS1 EPC
Information Services (EPCIS).
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How to develop a factory as a Smart Factory on
a production level (Field Level and PLC)?
แนวทางการพัฒนาโรงงานให้เป็น Smart Factory ในระดับสายการ
ผลิต (Field Level และ PLC) ท�ำได้ยังไง?

There are many options for the factory in order to upgrade to a Smart
Factory Industry 4.0 in the Field Level. Each option will have different
complexity and cost. The factory must decide what kind of system
they would like to use. Ultimately, “lower costs and more profits” is
the purpose of all factories that want to develop to the industry 4.0.
Nowadays, the AS-interface and the Smart Observer (ifm App-based
IO Link) are the systems that can help factory upgrade to be a Smart
Factory. When the factory used these two systems, it will create the
development in the factory Field Level to be industry 4.0 perfectly.
The main reason is AS-interface and Smart Observer systems are
easy and controllable in real-time by worker without specialist or
expert. This increases the performance of the factory productivity
and verification process.

The Advantages of AS-interface and
Smart Observer

• Become Industry 4.0 with AS-interface and Smart Observer
systems will help to reduce the cost of specialist. The manager can
replace those experts with an engineers or technicians by training
them how to use the system. This system is easy to understand
and not complicate, so the training process takes a short time and
is able to contain a large number of staffs.
• Become Industry 4.0 with AS-interface and Smart Observe help to
increase the productivity and the performance of factory because
staff can monitor all systems in real-time by smartphone, no matter
20
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แน่นอนว่าการอัพเกรดโรงงานให้ เป็ น Smart Factory แบบ Industry 4.0
ในส่วนของ Field Level นันมี
้ ทางเลือกที่หลากหลาย โดยแต่ละทางเลือก
จะมี ค วามซับ ซ้ อ นและค่า ใช้ จ่า ยที่ ต่า งกัน ซึ่ง ทางโรงงานจะต้ อ งเป็ น
ผู้ตดั สินใจว่าต้ องการใช้ ระบบใด แต่ท้ายที่สดุ แล้ วผลลัพธ์ของการพัฒนา
โรงงานให้ เป็ น Industry 4.0 ที่ทุกโรงงานต้ องการเหมือนกันนัน้ ก็คือ
การท�ำให้ ต้นทุนลดลงและผลก�ำไรเพิ่มขึ ้น
หนึ่ ง ในระบบที่ ส ามารถช่ ว ยพั ฒ นาโรงงานที่ เ ป็ นอยู่ ใ นปั จจุ บั น ให้
เป็ น Smart factory ได้ ง่า ย โดยใช้ ค่า ใช้ จ่า ยน้ อ ย และเห็ น ผลลัพ ธ์
ได้ ชัด เจนที่ สุด คื อ ระบบ AS-interface และ Smart Observer
(ifm App-based IO Link) โดยเมื่ อ น� ำ สองระบบนี ม้ าใช้ ร่ ว มกั น
จะท� ำ ให้ ก ารพัฒ นาโรงงานในระดับ Field Level ให้ ก้ า วขึน้ มาเป็ น
Industry 4.0 ได้ อ ย่ า งสมบูร ณ์ แ บบ เพราะระบบ AS-interface
และ Smart Observer จะช่วยให้ โรงงานจัดการได้ ง่าย และควบคุม
ได้ แบบ Real-time โดยผู้ที่เกี่ ยวข้ องไม่จ�ำเป็ นต้ องมี ความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้ าน ส่งผลให้ เกิดประสิทธิ ภาพและผลผลิตที่สงู ขึ ้น จะสามารถ
ตรวจสอบแก้ ไขปั ญหาได้ ถงึ 100% ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

ข้อดีของระบบ AS-interface
และ Smart Observer

• Industry 4.0 กับระบบ AS-interface และ Smart Observer จะช่วย
ลดความเสี่ยงในการพึง่ พาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่มีจ�ำนวนจ�ำกัดและมี
ค่าใช้ จ่ายสูงได้ โดยผู้บริ หารสามารถทดแทนผู้เชี่ ยวชาญด้ วยวิศวกร
หรื อช่างประจ�ำหน้ างานได้ ทนั ทีเมื่อผ่านการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่เหล่านัน้
สามารถมอบให้ ดแู ลระบบได้ ซงึ่ จะสามารถจัดอบรมได้ ครัง้ ละเป็ นจ�ำนวนมาก
และยังใช้ เวลาในการฝึ กไม่นาน เนื่องจากความซับซ้ อนในการจัดการด้ วย
ระบบ AS-interface และ Smart Observer นันจะลดลงเป็
้
นอย่างมากเมือ่ เทียบ
กับการใช้ ระบบในปั จจุบนั (สวนทางกับความเชือ่ ผิดๆ ทีว่ า่ Industry 4.0 นัน้
เป็ นสิง่ ทีซ่ บั ซ้ อนและน่ากลัว เพราะแท้ จริงแล้วโรงงานในระดับ Industry 3.5

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

where they are. Moreover, they can report the information to staffs
and be able to handle the problems immediately.

หรื อ 4.0 นันสามารถท�
้
ำให้ การจัดการและควบคุมระบบทังหมดท�
้
ำได้ ด้วย
ความรวดเร็ วและง่ายดาย)

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

• Industry 4.0 ด้ วยการน�ำระบบ AS-interface และ Smart Observer
จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของสายการผลิตได้ เพราะผู้ที่
เกี่ยวข้ องสามารถมอนิเตอร์ ระบบทังหมดได้
้
แบบ Real-time ไม่วา่ จะอยู่
ทีไ่ หน และท�ำได้ แม้ กระทัง่ ผ่านสมาร์ ทโฟน ส่งผลให้ ผ้ ทู เี่ กีย่ วข้ องจะสามารถ
จัดการได้ ทนั ทีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ ้นกับระบบ

AS-interface and Smart Observer?

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

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

• แนวทางการพัฒนาโรงงานให้ เป็ น 3.5 หรื อ 4.0 ด้ วยระบบ AS-interface
และ Smart Observer นันยึ
้ ดหลักที่วา่ ไม่เพียงสายการผลิตจะสามารถ
รวบรวมและเปลีย่ นข้ อมูลได้ อย่าง Real-time เท่านันแต่
้ จะต้ องใช้ งานได้ งา่ ย
ไม่ซบั ซ้ อนด้ วย สามารถลดขันตอนการจั
้
ดการ และมีภาวะ user-friendly สูง
อีกด้ วย เพราะหากจะพัฒนาให้ โรงงานเป็ น Smart Factory แล้ ว ก็ควรจะ
ต้ องท�ำในแนวทางที่ไม่สร้ างปั ญหาใหม่ขึ ้นมาแทนที่ปัญหาเก่าที่หายไป

AS-interface และ Smart Observer คืออะไร?
ระบบ AS-interface คือระบบเน็ทเวิร์คการสื่อสารในอุตสาหกรรมที่มี
จุดประสงค์หลักคือการช่วยลดต้ นทุนด้ านการจัดการและควบคุมสายการ
ผลิต โดยในปั จจุบนั ระบบนี ้ถือเป็ นหนึง่ ในระบบที่ดีที่สดุ ระบบหนึง่ ที่มีใช้
กันทัว่ ไปในโรงงานที่ยโุ รปและอเมริ กา ท�ำให้ การควบคุมระบบในโรงงาน
เป็ นไปได้ อย่างสมบูรณ์แบบ ลดการหยุดชะงักของเครื่ องจักรลงได้ 100%
ที่สำ� คัญ คือระบบ AS-interface จะสามารถน�ำไปเชื่อมต่อกับระบบ PLC
ที่มีอยูเ่ ดิมได้ ทนั ที ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีก

Smart Observer (App-based IO Link) คือส่วนที่จะช่วยท�ำให้ เซ็นเซอร์
ต่างๆ ทีอ่ ยูบ่ นสายการผลิตสามารถสือ่ สาร รวบรวม และแลกเปลีย่ นข้ อมูล
กับระบบควบคุมได้ อย่าง Real-time โดยที่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องสามารถจัดการ
และมอนิเตอร์ สายการผลิตได้ ทงหมดไม่
ั้
วา่ จะอยูท่ ี่ไหน ก็สามารถท�ำผ่าน
สมาร์ ทโฟนได้ และเป็ น Interface ทีถ่ ือว่ามีความเป็ น User-friendly ทีส่ ดุ ที่
ใช้ งานได้ งา่ ยและยังเห็นภาพรวมของระบบทังหมดที
้
่ชดั เจน
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Wisconsin Cranberry
Farm Protects Crops
With IoT System
ฟาร์มแครนเบอร์รว
ี่ ส
ิ คอนซิน
ปกป้องพืชด้วยระบบ IoT

โซลูชั่นเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สายของ
Monnit ที่ช่วยให้บริษัท Hilltop Cranberry ได้รับ
การแจ้งเตือนหากอุณหภูมิต�่ำเกินไป ท�ำให้มั่นใจได้ว่า
ฟาร์มมีระบบป้องกันพืชผลจากความเสียหายทีเ่ กิดจาก
น�ำ้ ค้างแข็ง

The Monnit wireless temperature and humidity
sensor solution enables Hilltop Cranberry to
receive alerts if temperatures dip too low,
thereby ensuring the farm takes action to
protect its crops from frost damage.

12 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 - บริ ษัท Hilltop Cranberry ได้ ใช้ ระบบ
เซ็นเซอร์ ของอินเตอร์ เน็ตผสานสรรพสิ่ง (Internet of Things)
ในการติดตามสภาพแวดล้ อมรอบๆ พืชที่ไวต่ออุณหภูมิ โดยโซลูชนั่
ที่ จัด ท� ำ โดยบริ ษั ท Monnit นี ้ ประกอบด้ ว ยเซ็ น เซอร์ อุณ หภูมิ
และความชืน้ ที่ส่งข้ อมูลแบบไร้ สายไปยังเครื่ องรั บข้ อมูล โซลูชั่น
คลาวด์ ข อง Monnit นั น้ สามารถแจ้ งเตื อ นตลอดเวลาไปยั ง
บริ ษั ท ทั ง้ ในช่ ว งกลางวัน และกลางคื น เมื่ อ พื ช และผลเบอร์ รี่
ของพวกเขาตกอยู่ ใ นความเสี่ ย ง ระบบที่ ถู ก ติ ด ตัง้ ในช่ ว งฤดู
ใบไม้ ผลิไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันความเสียหายของพืชทัง้ หมด
เมื่ออุณหภูมิต�่ำเกินไป แต่ยังท�ำให้ Travis Tritz ซึ่งเป็ นเจ้ าของ
นอนหลับสนิทดีขึ ้น เพราะไม่จ�ำเป็ นต้ องทนความหนาวออกไปตรวจ
ดูอณ
ุ หภูมิตลอดคืน

Jul 12, 2017-Hilltop Cranberry Co. is using an Internet of
Things-based sensor system to track the conditions around
its temperature-sensitive crops. The solution, provided by
Monnit Corp., consists of temperature and humidity sensors
that transmit measurements wirelessly to a receiver.
The Monnit cloud-based solution can then issue alerts to the
company at any time of the day or night when conditions
are such that the plants and their berries are at risk.
The system, installed this spring, not only prevents the
potential loss of an entire crop if the temperature dips too
low, but also provides owner Travis Tritz with a better night’s
sleep, since he doesn’t need to spend cool nights watching
the temperatures.
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Jul 12, 2017-Hilltop Cranberry Co. is using an Internet of
Things-based sensor system to track the conditions around
its temperature-sensitive crops. The solution, provided by
Monnit Corp., consists of temperature and humidity sensors
that transmit measurements wirelessly to a receiver. The
Monnit cloud-based solution can then issue alerts to the
company at any time of the day or night when conditions
are such that the plants and their berries are at risk. The
system, installed this spring, not only prevents the potential
loss of an entire crop if the temperature dips too low, but
also provides owner Travis Tritz with a better night’s sleep,
since he doesn’t need to spend cool nights watching the
temperatures.
For cranberry farmers, this can often lead to sleepless nights
as they watch weather conditions. Tritz has addressed the
problem via a temperature alarming system at his home
that wakes him up if the temperature drops below a specific
temperature, indicating that he needs to check the plants
and possibly turn on the irrigation system.
Hilltop Cranberry มีบงึ ขนาด 19 เอเคอร์ ในหมู่บ้าน Vesper เมือง
Wisconsin ซึง่ ประกอบด้ วยแปลงแครนเบอร์ รี่ 5 แปลงแช่อยู่ในน� ้ำ
ผลเบอร์ รี่มีความเสี่ยงที่จะถูกแช่แข็งเมื่อต้ นอ่อนถึงเวลาแตกหน่อ
ซึง่ ในช่วงนันถ้
้ าเกิดน� ้ำค้ างแข็งก็จะท�ำให้ ผลผลิตเบอร์ รี่ไม่สามารถ
เติบโตได้ ตามฤดูกาล และเมื่ออุณหภูมิลดลงต�่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ในช่วงการแตกหน่อ ผู้ปลูกแครนเบอร์ รี่มักจะฉี ดพ่นน�ำ้ ให้ พืชผล
เพื่อป้องกันความเสียหายจากน� ้ำค้ างแข็ง
ส�ำหรับเกษตรกรที่ปลูกแครนเบอร์ รี่ สถานการณ์ นี ้อาจท�ำให้ พวก
เขาต้ อ งอดนอนเพื่ อ คอยเฝ้ าดูค วามเปลี่ ย นแปลงของอุณ หภูมิ
Tritz ได้ บนั ทึกปั ญหาลงในระบบแจ้ งเตือนอุณหภูมิที่บ้านของเขา
ซึ่งมันจะปลุกเขาถ้ าอุณหภูมิลดลงต�่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบุไว้ และ
เขาจ�ำเป็ นต้ องไปตรวจสอบพืชผลและอาจต้ องเปิ ดระบบฉีดพ่นน�ำ้
Tritz กล่าวว่าอุณหภูมิที่บ้านของเขาอาจสูงถึง 16 องศาซึง่ สูงกว่า
อุณหภูมิที่ฟาร์ มแครนเบอร์ รี่ นี่ จึงไม่ใช่โซลูช่ันที่ไม่มีวันล้ มเหลว
ดังนันเมื
้ ่อบ้ านของเขามีอณ
ุ หภูมิแตะที่ 45 - 48 องศา เขามักถูก
บังคับให้ ออกไปข้ างนอกและนอนค้ างคืนเพื่อเฝ้าดูอณ
ุ หภูมิพร้ อม
เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบแมนนวล นั่นท�ำให้ เขาเริ่ มมองหาโซลูชั่น
ระบบไร้ สายและเลือกใช้ ระบบตรวจสอบระยะไกลของ Monnit เพื่อ
สร้ างโซลูชนั่ ที่แม่นย�ำยิ่งขึ ้น โดยได้ พิจารณาจากราคาของโซลูชนั่
และความยืดหยุ่นของตัวแทนบริ ษัท

The temperature at his home can be as much as 16 degrees
above the temperature at the fields, Tritz notes, so this is not
a foolproof solution. Therefore, when the temperature has
reached 45 to 48 degrees at his home, he has often been
forced to go out and spend the night watching the temperatures
on the manual thermometers. To create a more precise
solution, he began seeking a wireless solution and opted for
Monnit’s Remote Monitoring System, based on the solution’s
price and the flexibility of the company’s representatives.
Monnit’s system consists of IoT-based sensors for the
agriculture market that can track temperature, humidity, light
and carbon dioxide levels around plants, says Brad Walters,
Monnit’s CEO and founder. The sensors capture measurements
and transmit the data to the receiver via a 900 MHz signal.
The receiver acts as a gateway and forwards that information
to Monnit’s software via a cellular connection. The software
interprets the data and can prompt a hierarchy of messages
until someone responds to them.
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Brad Walters ผู้ก่อตังและ
้
CEO ของ Monnit กล่าวว่า ระบบของ
Monnit ประกอบด้ วยเซ็นเซอร์ IoT เพื่อตลาดการเกษตรที่สามารถ
ติดตามอุณหภูมิ ความชื น้ แสง และคาร์ บอนไดออกไซด์ รอบๆ
แปลงได้ เซ็นเซอร์ ตรวจจับการวัดและส่งข้ อมูลไปยังเครื่ องรับข้ อมูล
ผ่านสัญญาณความถี่ที่ 900 MHz ตัวรับจะท�ำหน้ าที่เป็ นทางผ่าน
และส่งต่อข้ อมูลต่อไปยังซอฟต์แวร์ ของ Monnit ผ่านการเชื่อมต่อ
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซอฟท์แวร์ จะแปลข้ อมูลและแจ้ งล�ำดับขัน้
ของข้ อความจนกว่าจะมีคนตอบสนองต่อข้ อความเหล่านัน้
เซ็นเซอร์ จะอยู่ในปลอกกันน� ้ำติดกับเสาเข็ม โดยจะถูกติดตังอยู
้ ่ใ น
แปลงของ Hilltop อย่างน้ อยหนึ่งชิ ้น (ซึง่ วัดได้ กว้ างประมาณ 170
ฟุต และยาว 700 - 1,200 ฟุต) เซ็นเซอร์ แต่ละตัวจะถูกติดตังอยู
้ ่
เหนือน� ้ำ แม้ ในบึงจะมีน� ้ำเต็ม และมีหวั วัดยื่นออกไปในน� ้ำหรื อดิน
ในกรณีโซลูชนั่ ของ Hilltop Cranberry นัน้ Tritz จะได้ รับอีเมลและ
ข้ อความเสียงแจ้ งเตือนให้ เขาทราบเกี่ยวกับปั ญหาอุณหภูมิ และ
หากเขาไม่ตอบสนอง ระบบจะส่งเสียงเข้ าโทรศัพท์ ภรรยาของเขา
จะรับข้ อความติดตาม หากเขายังคงไม่ตอบสนอง โดยการเลือก
ข้ อความในซอฟต์แวร์ เพื่อแจ้ งว่าเขาได้ เห็นข้ อความแล้ ว
Hilltop Cranberry ใช้ เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชืน้ เท่านัน้
อย่า งไรก็ ต าม Tritz กล่า วว่า Monnit ยัง มี เ ซ็น เซอร์ วัด แรงสั่น
สะเทือนส�ำหรับอุปกรณ์ชลประทานและเครื่ องก�ำเนิดไฟฟ้าซึง่ ช่วย
ให้ ผ้ ูใช้ สามารถระบุได้ ว่าอุปกรณ์ ของพวกเขาถูกเปิ ดใช้ งาน หรื อ
อุปกรณ์ท�ำงานได้ อย่างปกติหรื อไม่ ถ้ าผู้ใช้ เลือกเซ็นเซอร์ ที่สามารถ
รับข้ อความจากผู้ใช้ ระยะไกลเพื่อเปิ ดอุปกรณ์ได้ แต่ Hilltop ยังไม่
ได้ ใช้ ฟังก์ชนั่ นี ้นอกจากนี ้ซอฟต์แวร์ Monnit ยังสามารถแสดงข้ อมูล
บนแผนที่และให้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อท�ำความ
เข้ าใจแนวโน้ มได้ ดียิ่งขึ ้น
Tritz รายงานว่าตังแต่
้ เขาเริ่ มใช้ เทคโนโลยีนีเ้ มื่อหลายเดือนก่อน
ระบบสามารถท�ำงานได้ ดีและยังไม่เจอปั ญหาใดกับเทคโนโลยีนี ้
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The sensors, contained in a waterproof casing, are attached
to stakes, with at least one installed in each of Hilltop’s beds
(which measure about 170 feet in width and 700 to 1,200
feet in length). Each sensor is mounted above water, even
when the bogs are filled, while a probe extends into the
water or soil.
In the case of the Hilltop Cranberry solution, Tritz receives
e-mail and voice messages alerting him to a temperature
problem, and if he fails to respond, the system sends a voice
phone call. His wife receives a follow-up message if he still
does not respond by selecting a prompt in the software to
indicate he has seen the message.
Hilltop Cranberry is using the temperature and humidity
sensors only. However, Tritz says, Monnit also offers vibration
sensors for irrigation equipment and generators, which
enable users to identify whether their equipment has been
turned on, as well as whether or not it is running properly.
If a user so chooses, the sensors can also receive messages
from a remote user to turn the equipment on; however, Hilltop
is not yet using this function. The Monnit software can also
display data on a map and provide historical analytics to
better understand trends.
Since he began using the technology several months ago,
Tritz reports, the system has been working well. “We haven’t
had any issues with it,” he states. The first night on which
there was a frost, he sat up watching the measurements as
they came in, and was able to confirm that it alerted him
when necessary.

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

คืนแรกที่มีน� ้ำค้ างแข็ง เขาลุกขึ ้นนัง่ เฝ้าดูอณ
ุ หภูมิเมื่อเกิดน� ้ำค้ างแข็ง
เพื่อพิสจู น์ว่าอุปกรณ์สามารถแจ้ งเตือนสภาพอุณหภูมิมาได้ อย่าง
ถูกต้ อง
Tritz อธิบายว่า เทคโนโลยีนี ้เป็ นประโยชน์อย่างมาก เพราะท�ำให้
เกษตรกรมั่น ใจว่ า พื ช ที่ เ พาะปลูก จะไม่ เ สี ย หายหรื อ ถูก ท� ำ ลาย
จากน�ำ้ ค้ างแข็ง เขากล่าวว่าตังแต่
้ ใช้ งานระบบ IoT เขาสามารถ
ตรวจสอบอุณ หภูมิ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง ในทุ่ง นาได้ โ ดยไม่ ต้ อ งออกไป
ตรวจสอบเครื่ องวัดอุณหภูมิแบบแมนนวล ตอนนี ้ Tritz สามารถ
นอนหลับได้ โดยรู้วา่ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนมายังเขาถ้ าอุณหภูมิ
ถึงจุดวิกฤตตามที่ก�ำหนดไว้
อย่างไรก็ตามเขาได้ เห็นผลลัพธ์ ที่น่าสนใจจากข้ อมูลอุณหภูมิที่ให้
ผลประโยชน์ด้านอื่นด้ วย เช่น เขาสามารถเห็นรู ปแบบของอุณหภูมิ
ทีร่ ะบุทศิ ทางทีอ่ ากาศเย็นมีแนวโน้ มจะพัดผ่านแปลงได้ เช่นเดียวกับ
รู้ ว่าแปลงใดจะมีความเสี่ยงมากกว่า และจะเกิดปั ญหาขึ ้นเมื่อใด
บ้ าง ข้ อมูลนี ท้ � ำให้ บริ ษัทสามารถคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิและความต้ องการในการป้องกันปั ญหาที่เกิดในแต่ละช่วง
สภาพอากาศได้ ง่ายขึ ้น

The technology’s value, Tritz explains, comes from ensuring
that an entire crop is neither damaged nor destroyed by
frost. Since the IoT system’s deployment, he says, he has
been able to monitor the actual temperature in the fields
without having to go out and physically check his manual
thermometers. He can now sleep knowing that the system
will alarm him if the temperature reaches his preset critical
temperature level. However, he says, he has seen interesting
results from the temperature data that provide other
benefits as well. For instance, he can view temperature
patterns that indicate the direction in which cold air tends
to blow over the beds, as well as which beds are more
vulnerable and when this becomes a problem. This data
could make it easier for the company to predict temperature
changes and the need to prevent problems during certain
weather conditions.
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ธุรกิจยุค

4.0
ธุรกิจในบ้ านเรามีทงั ้ กลุ่มที่เดินหน้ าไปสู่ยุค
4.0 ด้ วยความสมัครใจ และกลุม่ ที่ถกู ลากไป
เพราะยังไม่พร้ อมหรื อไม่คิดจะปรับตัว
การปรับตัวซึ่งมีการพูดถึงกันมากคือการน�ำ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ ในการเชือ่ มโยงกับลูกค้ า
ท�ำธุรกรรม รวมถึงการบริ หารและวางแผน
การท�ำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของธุรกิจ
นอกจากนี ้แล้ ว ยังมีเรื่ องส�ำคัญไม่แพ้ กนั แต่
มีการพูดถึงกันน้ อยกว่า นัน่ คือ การปรับตัว
แบบไหนที่ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รให้ ส ามารถเข้ า สู่
ยุค 4.0 ได้
ในเรื่ องนี ้ มีบทเรี ยนส�ำคัญ 5 เรื่ องซึ่งธุรกิจ
ในบ้ า นเราสามารถเรี ย นรู้ ได้ จ ากธุ ร กิ จ ใน
ต่างประเทศที่ปรับตัวได้ ส�ำเร็จ
เรื่ องแรก คื อ การปรั บ ขนาดขององค์ ก ร
ให้ เหมาะสม แนวคิดในปั จจุบัน เมื่อธุรกิจ
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ประสบกับปั ญหาก็ จะลดขนาดขององค์ กร
เพื่ อ ลดต้ น ทุน ซึ่ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งผิ ด เพราะเป็ น
หนทางกู้สถานการณ์ ทางการเงินให้ กลับมา
ดีขึ ้นได้ รวดเร็ ว อย่างไรก็ตาม การลดขนาด
มีข้อควรระวัง ทังในเรื
้ ่ องขวัญก�ำลังใจ ความ
สามัค คี ใ นองค์ ก ร และการสูญ เสี ย คนเก่ ง
การเปลี่ยนแปลงที่ดีควรเอาสภาพแวดล้ อม
ทางธุรกิจเป็ นตัวตัง้ แล้ วปรับตัวให้ เหมาะกับ
สภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นไป ซึง่ อาจรวมถึงการ
ลดขนาดขององค์กรด้ วย
นอกจากนี แ้ ล้ ว อี กโจทย์ ที่ต้องคิดต่อเนื่ อง
กันไปเมือ่ มีการปรับขนาดก็คอื การเปลีย่ นแปลง
องค์กรในรอบนี ้จะเป็ นฐานในการเปลีย่ นแปลง
องค์กรในอนาคตได้ อย่างไร
เรื่องที่สอง คือ แผนการท�ำงานตามวิสยั ทัศน์
ทีว่ างไว้ องค์กรในปั จจุบนั มักจะมีเส้ นทางเดิน
เพียงทางเดียวเพื่อให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ ซึง่

ปรับตัว

อย่างไร

อาจเหมาะกับยุคที่สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไปทีละน้ อย
องค์ ก รยุค 4.0 มี ท างเลื อ กในการท� ำ ตาม
วิสยั ทัศน์ได้ มากกว่า 1 ทางเลือก และสามารถ
น�ำทางเลือกเหล่านันมาใช้
้
พร้ อมกัน เพือ่ ย่นระยะ
เวลาในการไปให้ ถึงเป้ าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
ควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงในการ
ท�ำงาน เพราะถึงแม้ บางทางเลือกจะไม่เดินหน้ า
เร็วเท่าทีค่ าด ก็ยงั มีทางเลือกอืน่ เข้ ามาเสริม
เรื่ องที่ ส าม คื อ การรวมศูน ย์ ท รั พ ยากร
และคนที่ มีความส�ำคัญ องค์ กรในปั จจุบัน
มีการก� ำหนดต�ำแหน่งหน้ าที่ไว้ ชัดเจนตาม
โครงสร้ างที่แบ่งงานออกเป็ นส่วนๆ เมื่อเจอ
กับสถานการณ์ที่ต้องแก้ ไขก็จะให้ หน่วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบรั บ เรื่ อ งไป บางครั ง้ คนรั บ มื อ
กับสถานการณ์อาจไม่ใช่คนเก่งทีส่ ดุ ผลลัพธ์
ออกมาจึงไม่ได้ เป็ นไปตามต้ องการ

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

องค์กรยุค 4.0 มีวธ
ิ ี
การมองโอกาสแตกต่างกัน
แทนที่ จ ะเอาตั ว เองเป็ น
ตัวตัง
้ องค์กรเหล่านีเ้ อา
โอกาสเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
แล้วปรับการท�ำงานของ
องค์กรให้สอดคล้องกับ
โอกาสเหล่านัน
้

องค์ ก รยุ ค 4.0 รู้ ดี ว่ า คนและทรั พ ยากร
บางอย่างควรจัดไว้ ที่ส่วนกลาง เพื่ อความ
สะดวกในการกระจายลงไปท� ำงานในส่วน
ต่างๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
ในช่วงเวลานัน้ โดยเฉพาะหากเป็ นสถานการณ์
ใหม่ซงึ่ ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน การจะให้ สว่ นงาน
ใดส่ ว นงานหนึ่ ง เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบเพี ย ง
ฝ่ ายเดียว ก็อาจดึงเอาประสบการณ์ในอดีต
มาใช้ บางครั ง้ ไม่ ไ ด้ สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
ที่เปลี่ยนไป การมีทีมที่มองเห็นภาพรวมได้
ชัดเจนตามจริ ง มีความคิดที่เปิ ดกว้ างในการ
รับมือกับสถานการณ์ จึงน่าจะเป็ นทางเลือก
ที่เหมาะสมกว่า

เหล่านี ้เอาโอกาสเป็ นศูนย์กลางแล้ วปรับการ
ท� ำ งานขององค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกับ โอกาส
เหล่านัน้ แน่นอนว่า การท�ำแบบนีห้ มายถึง
การออกแบบโครงสร้ างองค์ ก รที่ มี ค วาม
ยื ดหยุ่นคล่องตัว และต้ องสร้ างวัฒนธรรม
ในการท�ำงานที่มองการเปลี่ยนแปลงว่าเป็ น
เหตุการณ์ปกติ

เรื่องที่ส่ ี คือ วิธีการมองโอกาส องค์กรปั จจุบนั
เลือกเฉพาะโอกาสที่สอดคล้ องกับสิง่ ที่ท�ำอยู่
เป็ นประจ�ำ ท�ำให้ มองผ่านโอกาสบางอย่าง
ทังที
้ โ่ อกาสเหล่านันจะเป็
้
นประตูสคู่ วามส�ำเร็จ
ในอนาคต มี ตัวอย่างของธุรกิ จใหญ่ ระดับ
โลกมากมายที่ สุด ท้ า ยก็ เ หลื อ แต่ชื่ อ เพราะ
มองข้ ามสิ่งที่ “ไม่ใช่” ในวันนี ้ ซึง่ บางโอกาส
อาจกลายเป็ นสิง่ ที่ “ใช่” ในวันหน้ า

เรื่ องสุดท้ าย คือ บทบาทของผู้น�ำ ผู้น�ำใน
องค์กรปั จจุบนั มักจะเน้ นความถูกต้ องแม่นย�ำ
ในการท�ำงาน ทุกอย่างต้ องมี การวางแผน
อย่างรัดกุม หาทางใช้ ประโยชน์จากจุดแข็ง
ขององค์ ก รให้ สูง ที่ สุด ท� ำ ให้ ค นเก่ ง ถูก ใช้
ในการแก้ ปัญหาขององค์กร จึงไม่สามารถ
สร้ างนวั ต กรรมใหม่ ทั ง้ ในด้ านการผลิ ต
การบริ หาร และด้ านการตลาดได้

องค์กรยุค 4.0 มีวิธีการมองโอกาสแตกต่าง
กัน แทนที่ จ ะเอาตัว เองเป็ นตัว ตัง้ องค์ ก ร

ผู้น�ำขององค์กรยุค 4.0 เข้ าใจดีว่า การน�ำ
องค์ ก รไปข้ างหน้ าต้ อ งอาศัย การทดลอง

ส� ำ เร็ จ บ้ า งล้ ม เหลวบ้ า งก็ ไ ม่ เ ป็ นไร ขอให้
เรี ยนรู้ จากสิ่งที่ เ กิ ดขึน้ แล้ วท� ำให้ ดีกว่าเดิม
เมื่อมองโลกแบบนี ้ แนวทางการบริ หารคือ
การให้ ค นเก่ ง ที่ สุด เป็ นแนวหน้ า ในการขับ
เคลื่อนองค์กรไปข้ างหน้ ามากกว่าจะมาคอย
แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น สภาพแวดล้ อมที่คนเก่ง
ได้ ลองผิดลองถูกแบบนี ้ท�ำให้ พวกเขาเก่งขึ ้น
กว่าเดิม เป็ นการสร้ างบรรยากาศทีส่ ง่ เสริมให้
คนในองค์กรทังหมดพร้
้
อมจะคิดไปข้ างหน้ า
จะเห็ น ว่ า การปรั บ ตัว ไปสู่ก ารเป็ นองค์ ก ร
ยุค 4.0 ไม่เกี่ยวกับการใช้ เงินหรื อเทคโนโลยี
เสมอไป ทุกข้ อที่กล่าวมาเป็ นเรื่ องของการ
ปรับแนวคิดและทัศนคติ เรื่องเหล่านี ้เป็ นธุรกิจ
เล็กหรื อธุรกิจใหญ่ก็ท�ำได้ ทงนั
ั ้ น้ ที่ส�ำคัญคือ
เรื่ องแบบนี ้ใครท�ำก่อนย่อมได้ เปรี ยบ ใครท�ำ
ช้ าจะมาโอดครวญทีหลังว่าปรับตัวไม่ทนั คง
ไม่มีใครได้ ยิน เพราะคนอื่นเขาไปข้ างหน้ า
กันหมดแล้ ว
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Techno Sharing
บทความโดย : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ำกัด (มหาชน)

เทคโนโลยีตรวจสอบการผลิต

การผลิตในยุค Industry 4.0

โลกของอุตสาหกรรมก�ำลังก้ าวสูก่ ารปฏิวตั คิ รัง้ ใหม่ที่เรี ยกว่า
อุต สาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ที่ จ ะกลายเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ ส�ำคัญ ชื่อ Industry 4.0 มาจากนโยบาย
อุตสาหกรรมแห่งชาติของเยอรมนีทปี่ ระกาศเมือ่ ปี ค.ศ. 2013
แนวคิดก็คือ โลกของเราจะเข้ าสูช่ ว่ งการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม
ครัง้ ที่ 4 ภายใน 20 ปี ข้ างหน้ า
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ Information Technology: IT
จะเข้ า มาเป็ นตัว กลางที่ ท� ำ ให้ ก ารสื่ อ สารระหว่ า งคนกับ
เครื่ องจักร และระหว่างเครื่ องจักรด้ วยกันเองเป็ นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง สุด ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ นส่ว นหนึ่ง ของสัง คม
เครื อข่ายผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต (Industrial Internet of
Things : IIoT) จะช่วยให้ สามารถตรวจสอบและคาดการณ์
ล่วงหน้ าได้ อันจะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผน
การผลิตและการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร
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Techno Sharing

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

กล่าวเฉพาะส่วนของเครื่ องจักรที่เกี่ยวกับการหีบห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่ องดื่ม และยา นอกจากจะปรั บตัวและน�ำ
เทคโนโลยีอตั โนมัติเข้ ามาช่วยงานในการผลิตให้ มากขึ ้น

การที่สามารถดูข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการผลิตก่อนเข้ าถึง
ผู้บ ริ โ ภคนัน้ จ� ำ เป็ นที่ ต้ องมี ระบบการพิ ม พ์ และท� ำการตรวจสอบ
ทุก ขัน้ ตอนเพื่ อ ให้ ท� ำ การมั่น ใจว่ า ชิ น้ งานทุก ชิ น้ ที่ ไ ด้ อ อกไปนัน้ มี
คุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานและสามารถที่จะท�ำการตรวจสอบกลับ
ได้ ดังนันเครื
้ ่ องพิมพ์ที่รองรับการผลิตของเครื่ องจักรจะต้ องรองรับการ
ท�ำงานของเครื่ องจักรและสือ่ สารกับระบบปฏิบตั กิ ารที่สอื่ สารระหว่าง
เครื่ องจักรและระบบฐานข้ อมูลได้

เพื่ อ ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคก่ อ เกิ ด ความมั่น ใจ
ว่ า มาตรฐานและคุ ณ ภาพของ
สิ น ค้ า ที่ ดี ท า ง ผู้ ผ ลิ ต ส า ม า ร ถ
ปรั บ เปลี่ ย นแผนการผลิ ต ได้ เ ร็ ว ขึน้
และประสิทธิภาพของขบวนการโดย
รวมที่ ดี ยิ่ ง ขึ น้ จึ ง เป็ นที่ แ น่ น อนว่ า
ระบบการพิมพ์ ที่ดีจะมาช่วยในการ
รักษาประสิทธิ ผลของการผลิต เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันได้ และ
เพิ่มความพึงพอใจให้ ลกู ค้ าได้
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Training Buzz
บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน

สถาบันรหัสสากล(GS1 Thailand) จัดกิจกรรม อบรม หลักสูตร “ลดต้นทุน
เพิ่มก�ำไรด้วยการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ” และเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์โลจิสติกส์ บางนา บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีส�ำหรับหลักสูตร
ลดต้ นทุน เพิม่ ก�ำไรด้ วยการบริหารจัดการคลังสินค้ า
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จัดขึ ้นเมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ซึง่ ในหลักสูตรนี ้ทางสถาบันฯ ได้ รับเกียรติจากคุณ
กนก จุฑามณี วิทยากรผู้มากด้ วยประสบการณ์
ด้ า นการบริ ห ารจัด การคลัง สิ น ค้ า ที่ ม าบรรยาย
ในช่วงเช้ า และในช่วงบ่าย ผู้เข้ าอบรมได้ เข้ าเยี่ยม
ชมดูงานฯ ณ ศูนย์โลจิสติกส์ บางนา บริ ษัท เฮเฟเล่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
หลักสูตรนี ท้ � ำให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมอบรมได้ ทราบถึง
หลักการ เทคนิคการวางแผนด้ านสถานที่ และการ
จัดหาอุปกรณ์ ให้ เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน ได้
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ นการวางแผนพื น้ ที่
คลังสินค้ า รวมถึงได้ มีโอกาสเข้ าเยี่ยมชม ศึกษา
ดูงานการบริ หารจัดการคลังสินค้ าสถานที่จริ ง เพื่อ
สามารถน�ำมาประยุกต์แนวทางในการจัดท�ำแผน
พัฒ นาบริ ห ารจัด การคลัง สิ น ค้ า ที่ ทัน สมัย และมี
ประสิทธิภาพ

การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 สถาบันรหัสสากล
ภายใต้หัวข้อ “Smart Brand, Smart Business 4.0”

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2560 ภายใต้ หวั ข้ อ “Smart Brand, Smart Business 4.0” เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม
2560 ณ ห้ องภิรัช ฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
การประชุมดังกล่าว จัดขึ ้นเพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานของสถาบันฯ
ในปี 2559 และแผนการด�ำเนินงานปี 2561 ให้ สมาชิกได้ รับทราบ ซึ่งได้
จัดเตรี ยมเนื ้อหาของการประชุมให้ มีความทันสมัยกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
หลากหลายเรื่ อ ง โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคุณ เจน น� ำ ชัย ศิ ริ ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการสถาบันรหัสสากล
เป็ นประธานการประชุม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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พ ร้ อ ม กั น นี ภ้ า ย ใ น ง า น ยั ง มี
บรรยายพิเศษเรื่ อง การบริ หารจัดการ
ทางการเงินในยุค 4.0 จากสถาบันการ
เงิ น ชัน้ น� ำ ของประเทศ และบรรยาย
เรื่ อ ง “ปั น้ แบรนด์ ร้ อยให้ ไ ด้ ล้ า นด้ ว ย
เครื่ องหมายการค้ า” โดยวิทยากรจาก
กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้ อมทังการเสวนาพิ
้
เศษ
เรื่ องสร้ างแบรนด์ไทยให้ ปัง..ดังทัว่ โลก จาก 4 บริ ษัทคนไทย ได้ แก่
ยาอมตราตะขาบ 5 ตัว ศรี จนั ทร์ บ้ านมะขาม และแมลงอบกรอบตรา
ไฮโซ ทีส่ ามารถสร้ างมูลค่าเพิม่ ทางการตลาด และชือ่ เสียงโด่งดังไปใน
เอเชีย ซึง่ ได้ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเสนอมุมมองกลยุทธ์ตา่ ง ๆ
ให้ กบั สมาชิกสถาบันฯ อย่างน่าสนใจ

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมออกคูหานิทรรศการ
ในงาน “Tilog-Logistix 2017”

สถาบันรหัสสากล (GS1Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้ มีโอกาสร่วมออกคูหานิทรรศการภายในงาน TILOG – LOGISTIX 2017
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์ นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา
งาน TILOG - LOGISTIX 2017 แสดงภายใต้ แนวคิด “ASEAN+6
Connectivity for Sustainable Growth” โดยมีจดุ ประสงค์ในการยกระดับ
และเปลี่ ย นแปลงขัน้ ตอนการด� ำ เนิ น งานด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ ทัน สมัย มาก
ยิ่งขึ ้น พร้ อมสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ระยะยาวกับเหล่าผู้คร�่ ำหวอดในวงการ
โลจิสติกส์เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืนต่อไป

หลักสูตรการอบรม กรกฎาคม – กันยายน 2560

เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการที่ขึ ้นทะเบียนบาร์ โค้ ด สามารถน�ำหลักเกณฑ์ข้อก�ำหนดต่างๆ ของการสร้ างและการน�ำบาร์ โค้ ดไปใช้ อย่างถูกต้ อง
เป็ นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงก�ำหนดให้ สมาชิกรายใหม่ทกุ ราย ต้ องผ่านการอบรม ความรู้ เบือ้ งต้ นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ส�ำหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้ าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมตั ิเป็ นสมาชิก
ทางสถาบันฯ จึงจัดโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 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
• สิทธิประโยชน์ส�ำหรับสมาชิกสถาบันฯ

4,11,18 กรกฎาคม
1,8,15 สิงหาคม
5,12,19 กันยายน

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

22 สิงหาคม

สมาชิก GS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ำรองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org
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BIZ BREAKTHROUGH
ที่มา : https://www.scbeic.com/th/detail/product/2911

เอสโตเนีย

Digitalประเทศแรกของโลก
Nation

ในประเทศ เดินทางท่องเที่ยวใน EU ในฐานะ
ประชากรเอสโตเนี ย รวมถึ ง การใช้ บ ริ ก าร
ดิ จิ ทัล ต่า งๆ ของรั ฐ โดยปั จ จุบัน มี ค นไทย
อย่างน้ อย 33 คนแล้ วที่สมัครเป็ นประชากร
เอสโตเนีย และในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมามีบริ ษัท
จดทะเบียนใหม่ในเอสโตเนียจ�ำนวน 1,500 ราย
ภายใต้ นโยบายด้ านดิจิทลั นัน้ ประชากรจาก
ทั่วโลกสามารถขอเป็ นประชากรเอสโตเนี ย
และจดทะเบียนตังธุ
้ รกิจภายในเวลาไม่ถงึ 20
นาที ซึง่ เป็ นทางเลือกที่นา่ สนใจส�ำหรับธุรกิจ
รุ่ นใหม่และ Startup ที่สามารถจดทะเบียน
ตังธุ
้ รกิจที่ EU ได้

ในยุ ค ดิ จิ ทัล ที่ ทุ ก ธุ ร กิ จ ในโลกมุ่ง แสวงหา
โอกาสและความส�ำเร็ จนัน้ หลายเทคโนโลยี
ถูกจับตาในฐานะเครื่ องมือที่จะเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจ และเพิม่ โอกาสความส�ำเร็จในยุคดิจิทลั

เอสโตเนี ย เป็ นประเทศในยุโรปตอนเหนื อ
มีประชากรเพียง 1.3 ล้ านคน แต่เอสโตเนีย
ก�ำลังวางบทบาทดิจิทลั ให้ กบั ประเทศชนิดที่
ประเทศชันน�
้ ำยังต้ องตะลึง

Crypto Currency หรื อที่ร้ ู จักในฐานะสกุล
เงินดิจิทัล ก็ เป็ นอี กหนึ่งเทคโนโลยี ที่หลาย
ธุรกิจให้ ความสนใจ เงินดิจิทลั อย่าง Bitcoin,
Ethereum และ Litecoin ก� ำ ลั ง ได้ รั บ
ความนิ ย มเพิ่ ม ขึน้ อย่ า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจาก
เป็ นตัว กลางในการแลกเปลี่ ย นได้ เ หมื อ น
เงิ น จริ ง และยั ง สามารถแลกเปลี่ ย นได้
ทัว่ โลก โดยมีคา่ ธรรมเนียมทีต่ ำ�่ มากๆ อีกด้ วย
และปั จจุบนั มีประเทศที่น�ำ Crypto Currency
มาเป็ นส่วนหนึ่งในการก� ำหนดยุทธศาสตร์
ดิ จิ ทัล ของประเทศ หรื อ ที่ เ รี ย กว่า Digital
Nation

e-Residency เป็ นโครงการของเอสโตเนีย
ที่ เ ริ่ ม ต้ น ในครึ่ ง ปี หลัง ของปี 2017 เพื่ อ ให้
ประชากรจากทัว่ โลกสามารถสมัครเข้ าเป็ น
ประชากรเอสโตเนียได้ โดยเสียค่าใช้ จา่ ยเพียง
100 ยูโร โดยที่คนที่สมัครเป็ นประชากรนัน้
ไม่ จ� ำ เป็ นต้ อ งพัก อาศัย หรื อ เดิ น ทางมาที่
ประเทศเอสโตเนีย
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ปั จจุบนั มีนกั ธุรกิจรุ่ นใหม่ เริ่ มสมัครเข้ าเป็ น
ประชากรของเอสโตเนียผ่าน e-Residency
เนื่องจากเมื่อเป็ นประชากรเอสโตเนียแล้ วจะ
ได้ บตั รประชาชนที่สามารถขอใช้ บริ การต่างๆ

GS1 Thailand July – September 2017

นอกจากบริ การดิจิทลั หลายๆ อย่างที่เกิดขึ ้น
กับ Digital Nation แล้ ว เอสโตเนีย ยังวางแผน
ในการสร้ างสกุลเงินดิจทิ ลั ของตัวเองทีเ่ รียกว่า
Estcoin ซึง่ จะเป็ นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ น
ซื อ้ ขายสิน ค้ า ในตลาดเงิ น ดิ จิ ทัล ได้ เ หมื อ น
สกุลเงินอื่น เช่น Bitcoin หรื อ Ethereum
นอกจากนี เ้ อสโตเนี ย ยัง มี แ ผนผลัก ดัน ให้
เกิ ดการระดมทุนผ่าน Coin หรื อที่ เรี ยกว่า
ICO เพื่อดึงดูดธุรกิจดิจิทลั ต่างๆ มาลงทุนใน
เอสโตเนียอีกด้ วย
การผลัก ดัน นโยบายดิ จิ ทัล ของเอสโตเนี ย
เป็ นไปตามแนวทางการสร้ างประเทศดิจิทลั
(Digital Nation) ซึ่งเป็ นประเทศที่มีตวั ตน
บนโลกดิจิทลั ซึง่ เป็ นแนวคิดใหม่ในยุคดิจิทลั
ที่ ป ระเทศไม่ จ� ำ เป็ นต้ องมี เ ขตแดน แต่ มี
ศักยภาพในการดึงดูดคนเก่ง และดึงดูดเงิน
ลงทุนได้ จากทัว่ โลก ก้ าวของเอสโตเนียจึงน่า
จับตามองมากที่สดุ ในเวลานี ้

THAISTAR PACKAGING

AWARDS 2017

ผ่านไปแล้วกับการประกวดบรรจุภณ
ั ฑ์ ไทย ประจำ�ปี
2560 ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี
นวัตกรรม นำ�ไทย” มีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า
250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร
ปี นี้ นั บ เป็ น ปี ที่ 3 แล้ ว ที่ ส ถาบั น รหั ส สากล
สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ได้ มี ค วาม
ร่วมมือกับส่วนพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ในโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ ไทย
ประจำ�ปี 2560 (ThaiStar Packaging Awards
2017) ในครั้งนี้ สถาบันฯ ได้สนับสนุนเงินรางวัล
พิเศษการประกวดบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จำ�นวน
2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และผู้อ�ำ นวยการ
สถาบันรหัสสากล เข้าร่วมเป็นหนึง่ ในคณะกรรมการ
ในการตัดสินผู้ชนะการประกวดบรรจุภัณฑ์ และ
การประกวดบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ด้วย
สำ�หรับในปีนี้นั้น ผู้ชนะรางวัลพิเศษการประกวด
บาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์จำ�นวน 2 รางวัล แบ่งเป็น
ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำ�หน่าย
สำ�หรับสินค้าทั่วไป 1 รางวัล ซึ่งผู้ชนะการประกวด
ได้ แ ก่ นางสาวมณี แซ่ ซำ � จาก มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานคริ น ทร์ ผลงานคื อ มณี มี ไ ม้ จานไม้
หน้ า กระต่ า ย และผู้ ช นะรางวั ล การประกวด
บาร์ โ ค้ ด บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
การจั ด จำ � หน่ า ยสำ � หรั บ สิ น ค้ า ทั่ ว ไป 1 รางวั ล
ได้แก่ นายพิเชษฐ์ หรรษานิมิตรกุล จาก บริษัท
แพนแปซิฟิก ปริ้นติ้ง จำ�กัด ผลงานคือ ไรซ์บัดดี้
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

พิ ธี ม อบรางวั ล ผู้ ช นะการประกวดทุ ก ประเภท
ได้จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง
Grand Hall 202-203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในงาน
Propak Asia 2017 โดยผู้แทนสถาบันฯ ได้รับ
เกียรติร่วมพิธีมอบรางวัลและเป็นผู้มอบรางวัล
การประกวดบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ผลงาน
ทีช่ นะการประกวด ThaiStar Packaging Awards
2017 จะได้ ไปประกวดต่อในระดับ AsiaStar และ
WorldStar เป็นลำ�ดับต่อไป
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ฝึกคิดบวกจากจิตใต้สำ� นึก
ท�ำอย่างไรให้คดิ บวก

ศ.ดร.นายแพทย์วทิ ยา นาควัชระ เป็ นผู้เชีย่ วชาญ
ด้ านจิตวิทยา ได้ ให้ ความรู้ ในเรื่ องความคิดเชิง
บวกว่า ในมุมมองของคนเราโดยทัว่ ไปส่วนใหญ่จะ
มีทงด้
ั ้ านบวก และด้ านลบ หรือแม้ แต่การมองแล้ ว
รู้สกึ เฉยๆไม่คิดอะไร ทังหมดเกิ
้
ดขึ ้นจากพื ้นฐาน
ประสบการณ์ของแต่ละคนทีไ่ ด้ สะสมมาตังแต่
้ อยู่
ในท้ องแม่ สภาพแวดล้ อมการเลี ้ยงดู การเติบโต
จนถึงปั จจุบนั

กระบวนการของจิตมนุษย์กม็ อี ยู่ 2 ส่วน
ด้วยกันคือ
1. ส่วนจิตส�ำนึก เป็ นการรู้ตวั เมือ่ ต้ องเผชิญกับ
		 สิง่ ต่างๆ โดยมีเพียงแค่ 5 % ของจิตใจทังหมด
้
2. จิตใต้ ส�ำนึก ซึ่งมีปริ มาณที่มากถึง 95 %
		 เพราะจิ ต ใต้ ส� ำ นึ ก เกิ ด จากการสะสม
		 ประสบการณ์ ตั ง้ แ ต่ อ ดี ต ม า จ น ถึ ง
		 ปั จ จุบัน นัน้ เอง ด้ ว ยการสะสมความคิ ด
		 ความรู้ สึกเอาไว้ ทงลบและบวก
ั้
ถ้ าคุณจะ
		 เลือกไปทางไหนให้ มคี วามคิดชัดเจนกับสิง่ นัน้
		 เพราะถ้ าท�ำได้ ชดั เจนย่อมเกิดผลชัดเจน

คิดบวก เริม่ จากอะไร

การคิ ด บวกสามารถเริ่ ม โดยการให้ คุณ ยื น ยัน
และมีความมัน่ ใจในความคิดเชิงบวก หมัน่ สร้ าง
มโนภาพเชิงบวกที่ชดั เจนและตังความคาดหวั
้
ง
ในเชิงบวกให้ มีปริ มาณมาก ท�ำให้ ชีวิตของคุณ
จะเปลี่ยนแปลงไปตามนัน้ จงเติมเต็มจิตใจคุณ
ด้ วยแสงสว่าง สร้ างความเข้ มแข็ง สร้ างความสุข
มีความขยัน มีความมุง่ หวัง มีความพยายามและ
การเชื่อในสมรรถนะของตนที่จะก้ าวไปสู่ความ
ส�ำเร็จได้ การมีความคิดเชิงบวกอย่างเดียวไม่พอ
จะต้ องมีความรู้สกึ เชิงบวกและการกระท�ำเชิงบวก
ด้ วย การพูดว่า “ฉันท�ำได้ ” จะเป็ นการช่วยปลุกเร้ า
ความกล้ าและผลักดันให้ พลังงานจากการคิดเชิง
บวกได้ แสดงออกมา จนสามารถเพิ่มพูนความ
คิดริเริ่มสร้ างสรรค์ สามารถสร้ างความสุขและยัง
สามารถควบคุมความคิดของคุณได้
36
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คุณต้ องสร้ างความศรั ทธาและความเชื่อมัน่ ใน
ตัวเอง เชื่อในตัวตนเองว่ามีสมรรถนะที่มากพอ
ที่จะท�ำให้ ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ดีขึ ้นได้ มีคณ
ุ ภาพที่ดีมากกว่าเดิม ด้ วยการน�ำ
ปั จจัยทางความคิด การฟั ง พูด อ่านและเขียนสิง่ ที่
เป็ นบวกทุกๆวัน จนสามารถท�ำให้ จติ ใต้ สำ� นึกรับรู้
ว่าเรามีคณ
ุ ค่าอยู่จริ ง การรับเฉพาะข้ อมูลด้ านดี
อ่านเฉพาะข่าวดี ข้ อมูลดี เขียนค�ำดีๆ ไว้ เยอะๆ
พูดและท�ำสิง่ ดีให้ เกิดขึ ้นกับตัวเองแบบซ� ้ำๆ ก่อน
นอนหรือหลังจากตืน่ นอนตอนเช้ าให้ พดู กับตัวเอง
ซ� ้ำๆ ฉันเป็ นคนเก่ง ฉันท�ำได้ ฉันมีความกล้ า ฉันมี
ความฉลาด เป็ นการตอกย� ้ำความคิดเชิงบวกเข้ าไป
ข้ างในจิตใต้ สำ� นึกทุกวัน
เขี ยนสะสมค�ำดีๆ ให้ เยอะเข้ าไว้ สุดยอด เก่ง
เจ๋งมาก ยอดเยี่ยม เท่ห์ หล่อ Smart ฉลาดแล้ ว
อ่านบ่อย ท�ำซ� ้ำๆ จากข้ อ 2 รวมทังให้
้ ขอบคุณสิง่ ที่
เรามี อ ยู่ แ ล้ ว ไม่ ว่ า สิ่ ง นั น้ ที่ มี จ ะยิ่ ง ใหญ่ ห รื อ
เล็กน้ อยก็ตาม
ท�ำให้ ตวั เองมีความสุขง่ายๆ บ่อยๆ เมื่อเราท�ำ
สิง่ ต่าง ๆ ส�ำเร็จไม่วา่ เรื่องนันจะเล็
้
กน้ อยสักเพียงใด
เช่น ตื่นเช้ าไปท�ำงานได้ ทนั เวลาเข้ างาน ก็ให้ ยิ ้ม
ให้ ตวั เอง เมื่อได้ รับค�ำชมเรื่ องงานก็ให้ รางวัลกับ
ตัว เองอาจจะเป็ นขนมอร่ อ ยๆ และที่ ส� ำ คัญ
อย่าปฏิเสธค�ำชม แล้ วให้ น้อมรั บไว้ ด้วยความ
ขอบคุณทุกๆ ครัง้ ทีไ่ ด้ รบั ค�ำชมจากคนรอบข้ างว่า
“เยี่ ย มมาก” เพราะนั่น จะเป็ นก� ำ ลัง ใจให้ คุณ
คิดบวกต่อไป
ท�ำทันที ใช้คำ� ว่า “ตัดสินใจเดี๋ยวนีท้ นั ที” ตอบโต้
กลับทันที มีความสุขทันที ยิมทั
้ นที
สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดี เริ่ มจากสิ่งที่เราอยู่จาก
บ้ านจากห้ องของตนเอง ต้ องสะอาดเป็ นระเบียบ
เรี ยนร้ อยซึง่ จะช่วยให้ เราเปลี่ยนมุมมองสามารถ
สร้ างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ให้ ออกมาได้ คนจะมอง
โลกในแง่ดไี ด้ ต้องเกิดจากสภาพแวดล้อมทีด่ ี เพราะ
สิง่ แวดล้ อมดีจะช่วยสร้ างและเป็ นแรงบันดาลใจให้
เกิดทัศนคติด้านบวก
จิ น ตนาการ มองให้ เ ห็ น ภาพแห่ง ความส� ำ เร็ จ
และมี สิ่งดี ๆ เกิ ดขึน้ กับเราแล้ วจริ งๆ แล้ วเรา
“ต้ องเชือ่ อย่างนันจริ
้ งๆ ให้ เราจินตนาการด้ วยการ
เอาตัวเองไปใช้ ชวี ติ ให้ ราวกับว่าเป็ นคนส�ำเร็จแล้ ว

อย่างนันจริ
้ งๆ” เพราะไม่มพี ลังงานอันไหนยิง่ ใหญ่
มากไปกว่าพลังทีเ่ กิดขึ ้นจากตัวของเรา
สร้ างแรงบันดาลใจ ด้ วยการมองหาบุคคลต้ นแบบ
ทุกคนควรมีบุคคลต้ นแบบช่วยเป็ นแรงผลักดัน
คนคนนันอาจเป็
้
นผู้ที่เอาชนะอุปสรรคครัง้ ใหญ่
จนพบกับความส�ำเร็จอย่างงดงาม
พาตัวเองเข้ าไปอยูใ่ นแวดวงของคนทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จและคนมองโลกในแง่ดี เป็ นเรื่องทีไ่ ม่นา่ เชือ่
ว่าเราสามารถย่นเวลาในการสร้ างความส�ำเร็จได้
เป็ นเรื่ อ งมหัศ จรรย์ ที่ พ ลัง อ� ำ นาจของคนอื่ น
สามารถส่งผ่านพลังความคิดเข้ าไปข้ างในตัวเราได้
คนที่ คิ ด ในด้ านบวกจะช่ ว ยกระตุ้ นและเป็ น
แรงบันดาลใจให้ เรา สามารถสร้ างความเชือ่ มัน่ ใน
ตัวเองว่าเราสามารถท�ำได้ มุง่ มัน่ และพยายามท�ำให้
ส�ำเร็จได้ ตามเป้าหมาย และจงจ�ำไว้ เสมอว่าจงน�ำ
ตัว เองออกห่ า งกับ คนคิ ด แต่ ด้ า นลบคิ ด แต่ แ ง่
ร้ ายๆเพราะเป็ นสิง่ ขัดขวางความก้ าวหน้ าของคุณ
ท�ำตัวเองให้ เป็ นน� ้ำครึ่งแก้ ว ถ้ าแก้ วมีน� ้ำแค่ครึ่งเดียว
จงเติมให้ เต็มแก้ วไม่ผิดอะไรที่คุณจะเติมน� ้ำให้
เต็มแก้ ว เป็ นการเปิ ดรับโอกาสทีจ่ ะได้ เรียนรู้ทกั ษะ
แตกต่างทีด่ กี ว่า สามารถแลกเปลีย่ นความรู้กบั คน
อืน่ ได้ และทีส่ ำ� คัญการทีเ่ ราเป็ นคนทีม่ นี � ้ำเต็มแก้ ว
จะท�ำให้ คนเกิดความมัน่ ใจมากจนเกินไปไม่สนว่า
สิง่ ทีต่ นเองคิดจะผิดหรือถูก เพราะเราได้ ตดั สินใจ
ไปแล้ ว ฉันเก่งช�ำนาญแล้ วไม่มใี ครรู้ดกี ว่าฉัน
ให้ อภัยตัวเองและผู้อื่น การตัดสินใจผิดพลาด
บางคนจดจ�ำเหตุการณ์ทลี่ ้ มเหลวนันแล้
้ วตรึงตรา
ไว้ ในจิตใจมากจนเป็ นทุกข์ จนไม่กล้ าที่จะเผชิญ
ปั ญหา ดังนันเราต้
้
องปล่อยให้ มนั ผ่านไป เรียกว่า
เป็ นการให้ อภั ย และต้ องให้ อภั ย ตัว เองเมื่ อ
ท�ำผิดพลาด เพื่อที่จะเดินหน้ าต่อไป รวมทังใช้
้
ความผิดพลาดจากอดีตเป็ นบทเรียน เพือ่ ก้ าวย่าง
ที่ดีกว่าในอนาคต
เอาชนะความคิดด้ านลบ แน่นอนในแต่ละวัน
ทุกๆ คนไม่สามารถเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพที่
เป็ นบวกได้ ทกุ เวลา และเมื่อเราพบเจอกับสิ่งที่
เป็ นลบ คุณต้ องเอาชนะความคิดลบด้ วยการมอง
เพื่อค้ นหาโอกาสจากความล้ มเหลวให้ จงได้ แล้ ว
สร้ างความพร้ อมไว้ สำ� หรับโอกาสที่จะมาถึง เมื่อ
พบเจอสิง่ ร้ ายๆ ให้ ค้นหาภาพทีเ่ รามองแล้ วท�ำให้
เรามีความสุข
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Kitchen Of The World
บทความโดย : SCB EIC

FAST CASUAL

เทรนด์ใหม่คนเมือง

พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคในเมืองที่ปรับเปลี่ยนตาม
กระแสความเร่งรีบ และกระแสการรักสุขภาพ ท�ำให้อาหาร
จานด่วนที่ผสมผสานแนวคิดของอาหารที่เน้นคุณภาพหรือ
Fast Casual กลายเป็นแนวโน้มที่มาแรง
พฤติกรรมของผู้บริโภคไทยยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหากสินค้าที่ได้รับมีคุณภาพ
และสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ
หน่วย: % ของผู้ตอบแบบส�ำรวจ

ร้ านอาหาร Fast Casual สามารถตอบโจทย์
พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ทตี่ ้ องการอาหารทีม่ ี
คุณภาพดี ขณะเดียวกันยังคงต้ องการความสะดวก
รวดเร็วในการบริการควบคูก่ นั ร้ านอาหารประเภท
นี ้มีการผสมผสานจุดเด่นระหว่างการให้ บริการทีม่ ี
ความสะดวกรวดเร็วควบคูก่ ารยกระดับมาตรฐาน
ของอาหารให้ มคี ณ
ุ ภาพเช่นเดียวกับ casual dining
จุดเด่นอีกอย่างของร้ านอาหารประเภทนี ้คือราคา
ที่แพงกว่าอาหารฟาสต์ฟ้ ูดเพียงเล็กน้ อย แต่ได้
คุณภาพทีด่ กี ว่า นัน่ ท�ำให้ Fast Casual ขยายตัว
ได้ อย่างโดดเด่นท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่
รุนแรงซึง่ ส่งผลกระทบให้ ผ้ ปู ระกอบการร้ านอาหาร
หลายรายเผชิ ญ กั บ รายได้ ที่ ล ดลงในสหรั ฐ ฯ
ร้ าน fast food รายใหญ่อย่าง McDonald ก�ำลัง
เผชิญกับช่วงเวลาที่ยากล�ำบาก เนื่องจากรายได้
ของบริ ษัทลดลงในช่วงปี 2014-2016 ในขณะที่
ร้ าน fast casual อย่าง Shake Shack กลับมี
รายได้ ทเี่ ติบโตโดยเฉลีย่ ปี ละ 48%
ทัง้ นี ้ Shake Shack เติบโตขึน้ จากร้ านรถเข็น
เล็กๆ สูร่ ้ านเบอร์ เกอร์ ชอื่ ดังทีม่ สี าขากว่า 129 แห่ง
จุดเด่นของร้ านอยูท่ วี่ ตั ถุดบิ ทีไ่ ม่ได้ ใช้ เนื ้อเบอร์เกอร์
แช่แข็งเหมือนกับร้ านอาหารอื่นทัว่ ไปแต่ใช้ เนือ้
แองกัสทีเ่ ลี ้ยงด้ วยธรรมชาติ 100% นอกจากนี ้ยังมี
ร้ านพรีเมีย่ มเบเกอรี่ชอื่ ดังอย่าง Panera bread อีก
หนึง่ แบรนด์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จอย่างสูงในธุรกิจนี ้
โดยปั จจุบนั มีจำ� นวนสาขารวมทัว่ ประเทศมากกว่า
2,000 สาขา ซึง่ มีอตั ราการเติบโตของยอดขายโดย
เฉลีย่ ราว 13% ต่อปี ตงแต่
ั ้ ปี 2006-2016 โดยปั จจัย
ที่ผลักดันให้ Panera bread ประสบความส�ำเร็จ
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ยอมจ่ายเพิ่มหาก
สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น

ยอมจ่ายเพิ่มหาก
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้า
ได้ตามต้องการ

มีความกังวลต่อ
ปัญหาด้านสุขภาพ

ต�่ำกว่า 30

87%

76%

23%

31-40

38%

81%

38%

41-50

39%

80%

51%

51-60

37%

79%

73%

61 ปีขึ้นไป

78%

69%

81%
ที่มา: การวิเคราะห์โดย SCB EIC

มาจากความหลากหลายของเมนูอ าหารและ
สามารถตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพได้ ด้วยเมนู
อาหารทีไ่ ม่มสี ว่ นประกอบของกลูเตนและมีไขมันต�ำ่

คุณภาพมากขึ ้น จึงเป็ นโอกาสของธุรกิจร้ าน Fast
Casual ทีส่ ามารถตอบโจทย์ทงเรื
ั ้ ่องความสะดวก
และคุณภาพของอาหาร

แม้ ว่ า ธุ ร กิ จ นี ใ้ นไทยจะยัง ไม่ แ พร่ ห ลายนัก แต่
สามารถตอบสนองต่ อ พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคที่ มี
แนวโน้ มทานอาหารนอกบ้ านบ่อยขึน้ ต้ องการ
ความสะดวกรวดเร็ ว และห่วงใยสุขภาพมากขึ ้น
ในปั จจุบนั มีกลุม่ ร้ านอาหารเพียงไม่กรี่ ายทีช่ จู ดุ เด่น
ความเป็ น Fast Casual ในการให้ บริการลูกค้ า เช่น
Pepper Lunch, Au Bon Pain และ MOS Burger
เป็ นต้ น ทังนี
้ จากผลส�
้
ำรวจของอีไอซีพบว่าผู้บริโภค
ไทยราว 30% ยอมจ่ายเงินเพิ่มขึน้ ส�ำหรั บการ
ทานอาหารนอกบ้ าน สะท้ อนถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ วและยังคง
ให้ ความส�ำคัญกับมื ้ออาหาร ในขณะทีผ่ ้ บู ริโภคราว
40% มีความกังวลด้ านสุขภาพเหนือเรื่องอืน่ ๆ และ
ผู้บริโภค 90% ยอมจ่ายเงินเพิม่ หากได้ รบั สินค้ าทีม่ ี

การสร้ างความแตกต่างเป็ นปั จจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วย
ให้ ธรุ กิจนี ้ประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน เนือ่ งจาก
ธุรกิจร้ านอาหารนันมี
้ คแู่ ข่งจ�ำนวนมากและผู้เล่น
รายใหม่สามารถเข้ ามาท�ำตลาดได้ ง่าย ดังนัน้
กลยุทธ์สำ� คัญคือการสร้ างความแตกต่างซึง่ รวมทัง้
ความมีเอกลักษณ์ของเมนูอาหารและบรรยากาศ
ของร้ าน ทังนี
้ ้ ธุรกิจ Fast Casual ส่วนใหญ่จะเพิม่
ทางเลือกให้ ลกู ค้ าสามารถปรับเปลี่ยนส่วนผสม
หรือขนาดของอาหารได้ ตามต้ องการ ซึง่ สอดคล้ อง
กับ ผลส�ำ รวจของอี ไ อซี ที่ พ บว่า ราว 79% ของ
ผู้ตอบแบบส�ำรวจจะยอมจ่ายเงินเพิม่ มากขึ ้นหาก
สินค้ านันสามารถปรั
้
บเปลีย่ นได้ รวมถึงการสร้ าง
บรรยากาศภายในร้ านให้ ลกู ค้ าที่มาใช้ บริการรู้สกึ
สบายใจและสะดวกสบาย

Trendy Tech

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บทความโดย : วรเมธ โพธิ์ข�ำ

INFORMATION SECURITY TREND
แนวโน้มความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ

เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ พู ด ถึ ง ไม่ ไ ด้ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ชี วิ ต ของเรานั้ น
ผูกติดอยู่กับเทคโนโลยีมากขึ้น เห็นได้จากปริมาณสมาร์ทโฟนที่ขาย
ดิบขายดีในประเทศของเรา อีกทั้งระบบอินเตอร์เน็ตที่เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว หรือแม้แต่สังคมออนไลน์ที่กว้างขวางจนแทบจะเรียกได้ว่า
มาก่อน “ข่าวหน้าหนึ่ง” ซึ่งบ่งบอกถึงการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
นอกจากทางด้ านสังคมออนไลน์แล้ ว ยังมีทงด้
ั ้ านการเงิน อันเห็น
ได้ จากบริ การโอนเงินพร้ อมเพย์หรื อการช้ อปปิ ง้ ออนไลน์ หรื อจะ
เป็ นทางด้ านคมนาคม ซึง่ มีให้ เลือกอย่างหลากหลายมากขึ ้น ไม่วา่
จะเป็ นมอเตอร์ ไซค์หรื อรถยนต์ และการบริ การอีกมากมาย อาทิ
การจองโรงแรม คูปองโปรโมชัน่ และอื่นๆ ที่ให้ บริ การทังผ่
้ านทาง
แอปพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน หรือผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซึง่ เราแทบจะ
ปฏิเสธไม่ได้ เลยว่า ชีวติ ของเราๆ นันผู
้ กติดกับเทคโนโลยีไปแล้ ว

The V230i Thermal Transfer Printer
Exceeding your expectations for performance and value

เทคโนโลยกีารพมิพแบบ TTO ของ Domino จากประเทศองักฤษ สามารถพมิพไดทงั ระบบ
Intermittent และ Continuous เครืองมีขนาดเล็กแตมีประสิทธิภาพสูงเทารุนขนาดใหญ
มีความแมนยำในการพิมพ ใชงานงาย และลดคาใชจาย ดวยโหมดประหยัดริบบอนถึง 60 %
พิมพไดพืนทีขนาด 32 มม. และ 53 มม. ความละเอียด 300 dpi พรอมดวยฝา Cassette
เพือ สะดวกตอการใชงาน และใชระบบไฟฟาควบคมุการทำงานทงั ระบบและเปน็เครืองพิมพที
รองรับการพิมพ UDI Compliance และ Serialization สำหรับอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ
พรอมดวยโปรแกรม DSM ในการเกบ็ฐานขอมลู
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จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ๆ ของ
Hacker คื อ การท� ำ ให้
ระบบไม่ปลอดภัย อาทิเช่น
การท�ำให้ระบบล่ม ขโมยไอดี
และรหั ส ผ่ า นผู ้ ใ ช้ ง าน
การปลอมแปลงระบบเพือ
่
หลอกผูใ้ ช้งาน
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ระบบต่างๆ นันให้
้ บริการผู้ใช้ งานมากมาย จะเป็ น
อย่างไรหากถูกโจมตีโดยผู้ไม่หวังดีทเี่ ราเรียกว่า
“แฮ็คเกอร์ ” นัน่ เอง ซึง่ จุดประสงค์หลักๆ คือ
การท� ำ ให้ ร ะบบไม่ ป ลอดภัย อาทิ เ ช่ น การ
ท�ำให้ ระบบล่ม ขโมยไอดีและรหัสผ่านผู้ใช้ งาน
การปลอมแปลงระบบเพื่อหลอกผู้ใช้ งาน ฯลฯ
ซึง่ ระบบต่างๆ จะสามารถท�ำงานอย่างปกติได้
อย่างไรหากไร้ ความปลอดภัย
ในปั จจุบนั นันผู
้ ้ ใช้ อาจไม่ตระหนักถึงอันตราย
ของระบบหากถูกโจมตีโดยผู้ไม่หวังดี ผู้ให้ บริการ
ต่างๆ จึงมีความสนใจเทคโนโลยีทางสารสนเทศ
มากขึ น้ เพื่ อ เพิ่ ม ความมั่น ใจให้ กั บ ผู้ ใ ช้ งาน
โดยการเพิ่มความปลอดภัยให้ กับระบบของ
ตนเอง เห็นได้ จากการเติบโตของซอฟต์แวร์ ด้าน
ความปลอดภัย อัตราการจ้ างงานเจ้ าหน้ าที่มี
ความเข้ าใจเกี่ยวกับด้ านความปลอดภัย หรื อ
แม้ แต่ข่าวสารด้ านความปลอดภัยที่มีให้ เห็น
บนสือ่ ต่างๆ มากขึ ้น

ทัง้ นี ค้ วามปลอดภัยคงเกิ ดไม่ได้ แค่จากผู้ให้
บริ ก ารแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ค วรเกิ ด จาก
ด้ านผู้ใช้ งานด้ วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นการตัง้
รหัสให้ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น หรื อแม้ แต่
พฤติกรรมการจดจ�ำรหัสผ่านและการอัพเดต
รหัสผ่านทุกๆ สามเดือนขึ ้นไป ทังนี
้ ้รวมไปถึง
ติดตามข่าวสารด้ านความปลอดภัยเพื่อเป็ น
การป้องกันตัวเองหากระบบทีเ่ ราก�ำลังใช้ งานถูก
โจมตีหรื อผู้ให้ บริการได้ มีการแจ้ งเตือนผู้ใช้ งาน
เกีย่ วกับการอัพเดตความปลอดภัยของระบบ
บทความนี ้ห วั ง ว่ าจะท� ำ ให้ ผู้ อ่ านเกิ ด
ความเข้ าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามที่มี
มากขึ น้ อั น เกิ ด จากเทคโนโลยี นั น้ มี ก าร
เติ บ โตในอั ต ราที่ สู ง ขึ น้ อย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง
แตกต่ างจากความตระหนักรู้ ของผู้ใช้ งาน
ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
เรียบเรียงโดย : ฝ่ายงานสมาชิก

ท�ำอย่างไร...เมือ่ ถูกลักลอบ
ใช้เลขบาร์โค้ดหรือปลอมแปลงสินค้า

ก่อนอืน่ ขอแนะน�ำให้ ทา่ นสมาชิกทราบว่า สถาบันรหัสสากล มีบริการตรวจสอบ
คุณภาพบาร์ โค้ ดว่าหลังจากที่พิมพ์ แล้ ว คุณภาพเป็ นอย่างไร ถูกต้ องตาม
มาตรฐาน GS1 หรื อไม่ และต้ องแก้ ไขอย่างไร จากนันทางสถาบั
้
นฯ จะออก
หนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพบาร์ โค้ ด โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายส�ำหรับ
สมาชิกสถาบันฯ 20 ใบรายงานผลต่อปี
ที่ผ่านมาสมาชิกยังมาใช้ บริ การไม่มากนัก ดังนันสถาบั
้
นฯ จึงมีกิจกรรมเสริ ม
โดยได้ ร่วมมือจากห้ างสรรพสินค้ า (Modern Trade) เพื่อไปท�ำการตรวจสอบ
คุณภาพบาร์ โค้ ดบนผลิตภัณฑ์วา่ เป็ นไปตามมาตรฐาน GS1 ที่ก�ำหนดหรื อไม่
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความรวดเร็ ว ในระบบบริ ห ารจัด การการขาย
หน้ าร้ าน และไม่ต้องเสียเวลาในการคีย์ตวั เลข เมื่อเดือนมิถนุ ายนทางสถาบันฯ
ได้ มกี ารประสานงานกับ 7 - Eleven โดยเราได้ ทำ� การตรวจสอบจากการสุม่ ตรวจ
ผลิตภัณฑ์ภายในร้ านค้ า ซึง่ ได้ ตรวจพบหลากหลายกรณี ได้ แก่

กรณีที่ 3 มีการใช้ เลขหมายเกินโครงสร้ างที่สมัครไว้

กับทางสถาบันฯ อาจซ� ้ำซ้ อนกับบริ ษัทที่เป็ นเจ้ าของ
เลขหมายที่แท้ จริ งได้

กรณีที่ 1 ชื่อผู้ผลิต/ชื่อผู้จดั จ�ำหน่ายที่ปรากฏอยูบ่ นฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับ

กรณีที่ 4 ยกเลิกการเป็ นสมาชิกแล้ วแต่ยังมีการ

กรณีที่ 2 ขนาดของแท่งบาร์ โค้ ดหรื อการวางต�ำแหน่งของบาร์ โค้ ดไม่ได้ ตาม

ซึ่ง สถาบัน ฯ ได้ มี ก ารแจ้ ง ให้ ท างห้ า งสรรพสิ น ค้ า
รับทราบ และได้ แจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบการด�ำเนินการแก้ ไข
ให้ ถกู ต้ อง

ข้ อมูลที่ลงทะเบียนไว้ กบั สถาบันฯ อาจเกิดจากการใช้ เลขหมายเกินโครงสร้ าง
หรื อมีการลักลอบใช้ เลข
มาตรฐาน GS1 จะท�ำให้ เกิดปั ญหาล่าช้ าในการสแกน ณ จุดขาย

ใช้ งานอยู่ ถือเป็ นการละเมิดสิทธิ์ของสถาบันฯ
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การลักลอบใช้ บาร์ โค้ ดนัน้ ถือเป็ นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ อาจถูกฟ้องร้ องได้ สมาชิกบางราย
อาจไม่ เ ข้ าใจโครงสร้ างของหมายเลข
เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นผู้รบั ผิดชอบเรื่องบาร์โค้ ด
ของบริ ษั ท ใหม่ จึง เกิ ด การใช้ บ าร์ โ ค้ ด เกิ น
โครงสร้ าง ท�ำให้ เกิดการซ� ้ำซ้ อนกับสมาชิกที่
ได้ รับการอนุมตั ิเลขหมายอย่างถูกต้ อง และ
เมื่อมีการน�ำสินค้ าเข้ าไปขายในห้ าง ทางห้ าง
จะปฏิเสธสินค้ าที่น�ำเข้ าทีหลังแม้ ว่าจะเป็ น
เจ้ าของหมายเลขที่แท้ จริ งก็ตาม ซึง่ ปั จจุบนั
สถาบัน ฯ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทางห้ า ง
เพื่อที่จะให้ ผ้ ทู ี่ใช้ เลขหมายบาร์ โค้ ดไม่ถกู ต้ อง
แก้ ไขด�ำเนินการให้ ถูกต้ อง และตรวจสอบ
ข้ อมูลมายังสถาบันฯ โดยให้ สมาชิกขอหนังสือ
รับรองจากสถาบันฯ ไปแสดงเป็ นหลักฐาน
อ้ างอิง

จุดสังเกตคือยอดขายที่ลดลงหรือมีสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกันในตลาด

นอกจากนี สถาบั
้
นฯ ยังพบว่า มีการแจ้ งความ
ด�ำเนินคดีเรื่ องการถูกปลอมแปลงสินค้ าและ
ลักลอบใช้ เลขบาร์ โค้ ดเกิดขึ ้น ซึง่ ในปี 2560
ได้ มี ก ารร้ องขอเอกสารมายัง สถาบัน ฯ ถึง
3 คดี ได้ แก่
1. บริ ษัทจัดจ�ำหน่ายน�ำเลขหมายบาร์ โค้ ด
ที่เป็ นของบริ ษัทผู้จดั จ�ำหน่ายเอง มาติดทับ
เลข ISBN ซึง่ เป็ นเลขหมาย 13 หลักที่ใช้ กบั
หนังสือ จึงเกิดการฟ้องร้ องระหว่างเจ้ าของ
หนังสือและผู้จัดจ�ำหน่าย ซึ่งตามหลักแล้ ว
สามารถใช้ แทนกันได้ และการน�ำเลขหมาย
บาร์ โค้ ดมาปิ ดทับนันอาจเป็
้
นเพราะป้องกัน
การสับสนของข้ อมูล หรืออาจมีการท�ำโปรโมชัน่
หากสแกนบาร์ โค้ ดผิดก็อาจท�ำให้ ข้อมูลราคา
ผิดพลาดได้
2. กรณี ถู ก ปลอมสิ น ค้ าและลั ก ลอบใช้
เลขหมายบาร์ โค้ ด เจ้ าของสินค้ าไปพบสินค้ า
ดังกล่าววางขายในต่างประเทศ ท�ำให้ ทาง
บริ ษัทเสียหายและยอดขายลดลง
3. กรณีที่มีการลักลอบใช้ เลขหมายบาร์ โค้ ด
โดยไม่ได้ มีการลงทะเบียนกับทางสถาบันฯ
โดยเลขหมายที่ ป รากฏบนแท่ ง บาร์ โค้ ด
กับเลขหมายที่สแกนได้ ไม่ตรงกัน
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จากคดี ก ารลั ก ลอบใช้ บาร์ โค้ ดและการ
ปลอมแปลงสินค้ า เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจหรื อศาล
จะมีหมายเรี ยกพยานวัตถุหรื อหมายเรี ยก
พยานบุคคล มายังสถาบันฯ เพื่อขอให้ ชี ้แจง
การเป็ นเจ้ าของเลขหมายบาร์ โค้ ด และขอ
ทราบข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเลขหมาย
บาร์ โค้ ด ซึง่ สถาบันฯ จะด�ำเนินตามที่ร้องขอ

การป้องกันการถูกลักลอบใช้เลข
บาร์ โค้ดหรือการปลอมแปลงสินค้า

1. จดลิขสิทธิ์สนิ ค้ าเพื่อป้องกันการลักลอบ
2. พัฒนาคุณภาพ ปรับปรุ งสินค้ าให้ ดีกว่า
ผู้ปลอมแปลง
3. มี บ าร์ โ ค้ ด ติ ด บนสิน ค้ า เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ตรวจสอบได้
4. ลงทะเบียนสินค้ าและปรับปรุ งข้ อมูลให้
ถูกต้ องในฐานข้ อมูลสินค้ า ทุกรายการ
ที่ มี ก ารใช้ เ ลขหมายบาร์ โ ค้ ด ในระบบ
ฐานข้ อมูลกลาง (GS1 Source)

หากท่านต้ องการหนังสือรั บรองเพื่อยืนยัน
การเป็ นเจ้ าของหมายเลขบาร์ โค้ ด สามารถ
ติดต่อมายังสถาบันฯได้ โดยทางสถาบันฯ
จะด� ำ เนิ น การออกหนัง สื อ รั บ รองการเป็ น
สมาชิ ก และระบุห มายเลขบาร์ โ ค้ ด ที่ ท่า น
ได้ รับการอนุมตั ิ
แบบฟอร์ มขอหนั ง สื อ รั บ รองสามารถ
ดาวน์ โ หลดได้ ห น้ า เว็ บ ไซต์ ข องสถาบัน ฯ
www.gs1thailand.org และเมื่อท่านบันทึก
ข้ อมูลสินค้ าลงฐานข้ อมูลของทางสถาบันฯ
แล้ ว สถาบันฯ จะสามารถออกหนังสือรับรอง
การใช้ หมายเลขบาร์ โค้ ดกับสินค้ านันๆ
้ ตามที่
สมาชิกแจ้ งมา

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่

งานสมาชิก โทร. 02-345-1194 เวลาท�ำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00 น.
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