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Smart Packaging เพิม่ ประสิทธิภาพสินค้า สร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั ผูบ้ ริโภค
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ผมเชื่อว่าก่อนที่เราจะเลือกซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคนั้น
หลาย ๆ ท่านมักจะเลือกซือ้ สินค้าทีเ่ รามีความเชือ่ ถืออยูแ่ ล้วว่าสินค้า
นั้นเป็นของที่ดีมีคุณภาพ โดยมีปัจจัยในการพิจารณาหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบรนด์ ราคา โปรโมชั่น และอีกหนึ่งปัจจัย
ที่ส�าคัญก็คือ บรรจุภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ปกป้องสินค้า
ภายในนั้นแล้ว ยังมีหน้าที่น�าเสนอสิ
เสนอสินค้าและสื่อสารกับผู้บริโภค
ผ่านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันนอกเหนือจากจะต้อง
ค�านึงถึงการใช้งานและความสวยงามแล้ว ข้อมูลและรายละเอียด
ของสิ น ค้ า ก็ เ ป็ น สิ่ ง ส� าคัคั ญ ซึ่ ง จ� าเป็ น ต้ อ งให้ ค� า อธิ บ ายไว้ บ นตั ว
ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ทั้งชื่อแบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ขนาด ปริมาตร
ส่วนผสมที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ที่อยู่ผู้ผลิต ฯลฯ ซึ่งเทคโนโลยี
บาร์โค้ดช่วยท�าให้ห้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น ผ่ า นการสแกนบาร์ โ ค้ ด บนผลิ ต ภั ณ ฑ์
และยังท�าให้ผบู้ ริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ได้อกี ด้วย
เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
อย่างสร้างสรรค์พร้อมปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทางสถาบันฯ จึงได้คัดสรรบทความ
ซึง่ เต็มเปีย่ มไปด้วยข้อมูลข่าวสารทีน่ า่ สนใจและแนวคิดทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อผู ้ ป ระกอบการไทย เพื่ อ ต่ อ ยอดความคิ ด ในการสร้ า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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I believe that in the decision making when purchasing
product, most people will choose the product based on
reliability and quality by considering different factors, such as
brand, price, promotion and most significant factor, packaging.
Not only protecting the product from scratch or damage,
but packaging also represent a way of communication to
customers through the creativity of the design.
In the packaging design, usability and the appearance
are considerate. However, the product information is also
essential, including brand name, product description, allergic
ingredient and company address. Barcode technology
assists customers to access product information easily by
scanning the barcode on the products. In addition, Barcode
also facilitates to track and trace the processes throughout
the supply chain.
In order to enhancing knowledges of packaging design
while adopting technology to maximize value and efficiency
of the product, in this newsletter, GS1 Thailand select the
most valuable contents for Thai entrepreneurs to continue
leveraging creativity and sustainable growth.
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Four Strategies to Overcome
Poor Food Labelling
สี่กลยุทธ์พิชิตการติดฉลากอาหาร
ที่ไม่ได้คุณภาพ
ข้อผิดพลาดในการติดฉลากสินค้าอาจท�าให้เกิด
ปัญหาร้ายแรงทั้งต่อแบรนด์และผู้บริโภคได้ เว้นแต่
จะมีการแก้ ไขโดยตรงจากอุตสาหกรรมทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้อง

Errors in product labelling can cause a raft of
serious problems for brands and consumers
alike, but there are straightforward fixes to
this industry-wide concern

ความปั ่ น ป่ ว นที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในอุ ต สาหกรรมค้ า ปลี ก
ได้ ก ระตุ ้ น ให้ ภ าคธุ ร กิ จ ตื่ น ตั ว ถึ ง ประโยชน์ จ ากการปรั บ ปรุ ง
ข้ อ มู ล สิ น ค้ า ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ผลส� า เร็ จ ในเชิ ง พาณิ ช ย์ แม้ ว ่ า
ผลประโยชน์ ด ้ า นการเงิ น จะเป็ น เรื่ อ งส� า คคั ญ ส� าหรั บ บริ ษั ท ได้
แต่ เ หตุ ส ลดใจล่ า สุ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด ฉลากไม่ ถู ก ต้ อ งได้
ช่วยเน้นย�้าถถึงึ ความส�าคัคคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันของการมีข้อมูล
ทีถ่ ูกต้องแม่นย�าส�าหรับผู้บริโภค

Ongoing turbulence in the retail industry has woken the
sector to the potential advantages of better product data for
commercial success. While the monetary benefits have
become clear for companies, recent tragic events related
to incorrect labelling have helped to highlight the equal
importance of precise information for consumers as well.

ความจริงที่รุนแรงและผลลัพธ์ที่เลวร้าย

The ramifications of mislabelling have a huge variance
in outcome, ranging from a loss in profits to the loss
of life. The EU Food Information for Consumers
Regulation came into force in December 2014 mandating
the provision of details regarding 14 specified allergens
in foodstuffs.

ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด ฉลากที่ ไ ม่ ต รงกั บ ความจริ ง
(Mislabeling) ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ มากมายนับตั้งแต่
การสูญเสียผลก�าไรไปจนถึงการสูญเสียชีวิต สหภาพยุโรปจึงได้
ออกกฎข้อบังคับการแสดงข้อมูลอาหารส�าหรับผู้บริโภคในเดือน
ธันวาคมปี 2014 โดยก�าหนดให้มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
สารก่อภูมิแพ้ 14 ชนิดทั้งบนผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ
และบนบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไป
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นับตั้งแต่มีการเปิดตัวบทลงโทษใหม่ในปี 2015 โทษส�าหรับการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทางด้านความปลอดภัยของอาหารทีก่ า� หนด
ไว้คือ โทษปรับโดยไม่จ�ากัดจ�านวนเงิน หรือโทษจ�าคุกระยะเวลา
ไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ดังเช่น ในกรณีของ Paul Wilson
ซึ่ ง เสี ย ชี วิ ต ในปี 2014 หลั ง จากเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าแพ้ อ ย่ า งรุ น แรง
เฉียบพลันจากการบริโภคถั่วลิสง เจ้าของร้านอาหารที่เกี่ยวข้อง
ในคดีนี้ถูกจ�าคุกเป็นเวลาหกปีในข้อหากระท�าการโดยประมาท
อย่ า งร้ า ยแรงเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู ้ อื่ น เสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากใช้ ผ งถั่ ว ที่ มี
ส่วนผสมของถั่วลิสง ซึ่งมีราคาถูกกว่า แทนการใช้ผงอัลมอนด์

จ�านวนเงินรวมของการเรียกคืนสินค้า (Recall)

ในปี 2018 ประเทศอังกฤษมีการเรียกคืนสินค้าจ�านวน 109 รายการ
เนื่องจากมีการติดฉลากที่ไม่ได้แสดงรายละเอียดส่วนผสม หรือ
แสดงสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่ถูกต้อง สูตรการค�านวณที่นักวิชาการ
Moises Resende-Filho และ Brian Buhr เสนอขึ้นเมื่อปี 2010
ในบทความ เรื่อง เศรษฐศาสตร์การตรวจสอบย้อนกลับเพื่อลด
ต้นทุนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหาร (Economics of traceability
for mitigation of food recall costs) (ภาพด้านล่าง) แสดงให้เห็น
ว่าต้นทุนทางตรงโดยประมาณในการเรียกคืนสินค้าส�าหรับแต่ละ
บริษัท อาจเป็นจ�านวนเงินสูงถึงหลายล้านปอนด์โดยขึ้นอยู่กับ
ขอบเขตของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Since new sentencing was introduced in 2015, penalties
for non-compliance with food safety legislation have
included unlimited fines or imprisonment for a term not
exceeding six months or both.
In the case of Paul Wilson, who died after a peanutinduced anaphylactic reaction in 2014, the proprietor
of the restaurant involved in the case was jailed for six
years under a charge of gross negligence manslaughter.
The restaurant owner had substituted almond powder
for groundnut powder, a cheaper alternative that
contained peanuts.

The sum total of recall

In the UK, there were 109 product recalls due to
undeclared ingredients or incorrect allergen labelling
in 2018. Following a formula proposed in 2010 by
academics Moises Resende-Filho and Brian Buhr
(below), the estimated direct cost of a product recall
for individual companies could mean a financial hit that
runs into the millions of pounds, depending on the scope
of several factors.
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ผลกระทบทางอ้ อ มก็ เ ช่ น เดี ย วกั น นอกเหนื อ จากผลกระทบ
ทางการเงินในการเรียกคืนสินค้า บริษทั อาจต้องเสียผลประโยชน์อนื่ ๆ
ยิ่งไปกว่าค่าใช้จ่ายในการเรียกคืน ผู้เชี่ยวชาญบางท่านให้ความ
เห็นว่าอาจมีค่าใช้จ่ายมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์หลังจากกระบวนการ
เรียกคืนทางกายภาพสิน้ สุดลงอันเนือ่ งมาจากค่าปรับ ค่าธรรมเนียม
ในการฟ้ อ งร้ อ งคดี การสู ญ เสี ย ยอดขาย ความเสี ย หายต่ อ
ภาพลักษณ์ ตลอดจนมูลค่าหุ้นในตลาดที่ลดลง เป็นต้น

As well as the tangible monetary impact of a product
recall, the indirect effects could be even more costly.
Some experts suggest that as much as 80 per cent of
cost are incurred after the physical recall process has
ended due to:

สี่กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ

Four strategies for success

การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม

Behaviour

วิธีส�าคคัญที่ท�าให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าข้อมูลสินค้าที่แสดง
อยู ่ บ นบรรจุ ภั ณ ฑ์ นั้ น มี ค วามถู ก ต้ อ ง คื อ การเข้ า ถึ ง ลั ก ษณะ
ที่จ�าเป็นในสองแง่มุม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม
และการเปลีย่ นแปลงทางด้านกระบวนการ โดยทัง้ สองส่วนสามารถ
แบ่งออกเป็นสองหัวข้อย่อย ดังนี้

1. มีความรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้น
การติดฉลากสินค้าที่ถูกต้องไม่ใช่ข้อปฏิบัติเฉพาะของบริษัทใด
เพียงบริษัทเดียว แต่เป็นข้อควรปฏิบัติร่วมกันของอุตสาหกรรม
ทั้งหมด ทุกบริษัทควรมีความรับผิดชอบในการผลักดันมาตรฐาน
การด� า เนิ น งานให้ สู ง ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ได้ ในเรื่ อ งของความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค การรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า และการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม การมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
กับประเด็นทางด้านองค์กรและสังคมจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะท�าให้
เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นได้
2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
รากฐานส�าคัญของความรับผิดชอบร่วมกันคือการเจรจาที่เปิด
กว้างในเชิงให้ ค�า ปรึ ก ษา ดั ง ที่ เ ราได้ เ ห็ น แล้ ว ว่ า ข้ อ ผิ ด พลาด
ของการติดฉลากสินค้าอาจน�าไปสูผ่ ลกระทบในระดับความรุนแรง
ต่าง ๆ ได้ ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจหมดไปหากมีการพัฒนาความ
ร่วมมือทั่วทั้งซัพพลายเชนให้ดียิ่งขึ้น
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The key to ensuring that your product information is
correct on your packaging is a simple two-pronged
approach that necessities both a change in behaviour
and change in process. Simply, each area can be broken
down into two further parts:
1. Greater collective responsibility
Making sure that products are correctly labelled is
not the province of a single company, but of a whole
industry. While it should be incumbent upon every
company to push for the highest possible operational
standards – in relation to consumer safety, upholding
of customer confidence, and the safeguarding of the
environment. There needs to be collective agreement on
how to tackle issues of corporate and social importance
in order to make an impact.
2. More involved stakeholder collaboration
A cornerstone of collective responsibility is open and
consultative dialogue. As we have seen, product labelling
errors could lead to a number of consequences with
varying levels of severity. Many of these could be halted
by better collaboration throughout the supply chain.

GS1 Standard

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

การเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการ

Process

4. แนวปฏิบัติทั่วไป และ แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ปั จ จุ บั น มี ข ้ อ มู ล สิ น ค้ า มากถึ ง 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที่ แ สดงข้ อ มู ล
ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั น นั บ ตั้ ง แต่ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์
หรื อ ขาดหายไปตั้ ง แต่ ร ะยะเริ่ ม ต้ น ไปจนถึ ง ข้ อ มู ล ที่ มี รู ป แบบ
แตกต่างกันจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง เช่น ความ
แตกต่ า งในระบบเมตริ ก และระบบอิ ม พี เ รี ย ลส� า หรั บ การชั่ ง
น�า้ หนักและวัดขนาดของสินค้า

4. A standardised and common approach to data
collection
Currently, as much as 80 per cent of product data is
represented inaccurately or inconsistently. This includes
anything from data that is incomplete or even totally
missing from the outset, to information that varies in format
from one product to another, such as discrepancies in
the metric and imperial systems for the weighting and
measurement of items.

3. ระบบอัตโนมัติ
ข้ อ ดี อ ย่ า งหนึ่ ง จากข้ อ ดี ห ลากหลายประการของกระบวนการ
อั ต โนมั ติ คื อ การไม่ มี ข ้ อ จ� า กั ด เรื่ อ งเวลาท� า ให้ เ ราสามารถ
ใช้เวลาไปกับการมุ่งท�าสิ่งอื่น ๆ ได้ การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านรูปแบบง่าย ๆ และผสมผสานระบบการจัดการข้อมูลที่เป็น
อั ต โนมั ติ ท� า ให้ ซั พ พลายเออร์ แ ละผู ้ ค ้ า ปลี ก มี เ วลามากขึ้ น
ในการท�ากิจกรรมอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมดังกล่าว
อาจเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องของข้อมูล
ทีบ่ นั ทึก รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้า

แม้ ว ่ า การสร้ า งมาตรฐานของวิ ธี ก ารแสดงข้ อ มู ล สิ น ค้ า จะได้
รั บ การเผยแพร่ แ ละเป็ น ที่ ต ้ อ งการอย่ า งชั ด เจน แต่ วิ ธี ก าร
ในทางปฏิ บั ติ จ ริ ง นั้ น ยั ง คงห่ า งไกลจากมาตรฐานที่ ก� า หนดไว้
การมีรูปแบบวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการกรอกข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้วยภาษาที่ใช้ร่วมกันในการน�าเสนอ
และเผยแพร่ จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการแสดงส่วนประกอบของ
สินค้าลงได้อย่างมาก ซึ่งจะช่วยรักษาความมั่นคงของสินค้าและ
ตราสินค้าได้

3. Automation
One of the many advantages of process automation is the
freeing up of time to concentrate on other things. Turning
the collection and distribution of data through simple new
line forms and integrated data management systems into
an automatic process, suppliers and retailers will have
more time to spend on other value-adding activities.
Such activities should include vetting the accuracy and
consistency of data captured as well as concentrating
on enhancing the customer experience.

While standardisation of the way product information is
represented and disseminated is eminently desirable,
it is far from the norm. When there is a single, common
methodology for data collection and entry, that draws
on a shared language for presentation and distribution,
the room for error when it comes to displaying product
constituents is greatly reduced. By diminishing the
margins for error and communication of errors, the
integrity of a product and brand can be safeguarded.
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GS1 Global News
บทความโดย : จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ , Shawn Chen
เรียบเรียงโดย : จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ , มยุรินทร์ เพชรชัด

งานประชุม

GS1 Global Forum 2019
วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

งาน GS1 Global Forum 2019 ได้ จดั ขึ ้นระหว่าง
วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศ
เบลเยียม งานประชุมระดับโลกนี ้จัดขึ ้นทุก ๆ ปี
เพื่อน�าเสนอและแบ่งปั นความรู้ มาตรฐานสากล
และโซลูชนั่ ล่าสุด จากผู้เชี่ยวชาญทัว่ ทุกมุมโลก
โดยในปี นีจ้ ะขอสรุ ปประเด็น ที่ น่า สนใจภายใน
งาน ดังนี ้

Defense Session

เป็ น Session ทีจ่ ดั ขึ ้นเพือ่ ให้ เจ้ าหน้ าที่ GS1 ได้ ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวทางปฏิบตั ิ
รวมถึงโอกาสและความท้ าทายต่าง ๆ ของโครงการ
ทีเ่ กิดขึ ้น โดยมีประเทศสมาชิก (GS1 MOs) เข้ าร่วม
ทังหมด
้
7 ประเทศ ได้ แก่ ออสเตรเลีย เยอรมัน
กรี ซ อินเดีย นิวซีแลนด์ โปแลนด์ และไทย ภายใน
Session ดัง กล่ า วตัว แทนจากแต่ ล ะประเทศ
ได้ มีการน�าเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการที่มีความ
ร่ ว มมื อ กับ ภาคกลาโหมในท้ อ งถิ่ น ของตนเอง
โดยในนามสถาบันรหัสสากล หรื อ GS1 Thailand
ได้ แ บ่ง ปั น ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความร่ ว มมื อ ระหว่า ง
GS1 Thailand และกองทัพเรื อ

AIDC “What’s possible”

เป็ น Session ที่ พู ด ถึ ง ความท้ าทายในโลก
แห่งความจริ งที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ก�าลังเผชิญ
อยู่ โดยมุ่ ง เน้ นเรื่ องผลกระทบและโอกาส
ของ AIDC รวมถึงหารื อเกี่ยวกับความพร้ อมของ
AIDC ในอุตสาหกรรมและเรี ยนรู้ เกี่ยวกับระบบ
8

การท�างานของ AIDC ภายใต้ มาตรฐานสากล
GS1 ซึง่ ผู้เข้ าร่วม Session นี ้ได้ ค้นพบ “สิง่ ที่เป็ น
ไปได้ ” ส�าหรับเทคโนโลยี AIDC ทังในระยะสั
้
น้
และระยะยาว
GS1 Thailand ได้ น�าเสนอโครงการการประยุกต์
ใช้ บาร์ โค้ ด 2 มิติ (GS1 DataMatrix) ณ จุดขาย
(Point of Sales) ที่ ได้ ด�าเนิ นโครงการร่ วมกับ
ทังหน่
้ วยงานภาครัฐและเอกชน ทังนี
้ ้เมื่อโครงการ
ดังกล่าวเสร็ จสิน้ และประสบความส�าเร็ จด้ วยดี
จะมีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง
ต่าง ๆ ต่อไป

GS1 Standards and Blockchain

ส� า หรั บ องค์ ก รมาตรฐานสากลอย่ า ง GS1
เป็ นสิ่ ง ส� า คั ญ ที่ จ ะต้ องมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปั จจุบนั Session นี ้
ได้ ก ล่า วถึง ความสามารถของมาตรฐานสากล
GS1 ในการระบุ สิ่ ง ของ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สถานที่
และผู้คนในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญคุณ Salim
Hasham (หุ้นส่วน, McKinsey & Company)
พู ด ถึ ง บทบาทของ GS1 ในอนาคตอั น ใกล้
ซึ่ ง สิ่ ง ที่ “พูด คุย ” และการท� า งานร่ ว มกัน เป็ น
สิ่งส�าคัญ ในอุตสาหกรรมที่เราได้ น�าเสนอโซลูชนั่
ใหม่ ๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการเกี่ ย วกับ
ความท้ า ทายทางธุ ร กิ จ ในปั จ จุบัน เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่มีหลักการในการระบุตวั ตน (เช่น บัญชี
แยกประเภทของ blockchain และโซลู ชั่ น
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การตรวจสอบย้ อนกลับ) นัน้ ปรากฏว่ามี ความ
ส�าคัญมากกว่าเรื่ องอื่น

GS1 Healthcare 2018-2022

เป็ น Session ที่ม่งุ เน้ นเรื่ องความเข้ าใจพื ้นฐาน
ของ GS1 Healthcare รวมถึงแผนงานปี 2022
ตามกลยุทธ์ใหม่ โดยมีหวั ข้ อครอบคลุม ดังนี ้
1. ภาพรวมของกลยุทธ์ GS1 Healthcare ในทาง
ปฏิบตั ิ ส�าหรับ MOs และการอภิปรายถึงโอกาส
ที่จะเกิดขึ ้น
2. ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ชั น้ น� า ด้ า น
Healthcare
3. การแจ้ งเตือนเกี่ยวกับเครื่ องมือและทรัพยากร
ด้ าน Healthcare ทีพ่ ร้ อมให้ MOs ใช้ งานในปัจจุบนั
ทังส�
้ าหรับพนักงานใหม่และผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์การ
ท�างานในด้ าน Healthcare

GS1 Global News
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งานประชุม

The 35 Global GS1 Healthcare
Conference 2019
th

ณ เมืองโนร์ดไวค์ ประเทศเนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม ที่ผา่ นมา นายธนารักษ์
พงษ์ เภตรา ประธานสถาบันรหัสสากล และนาย
ประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อ�านวยการสถาบันฯ
พร้ อมด้ วยเจ้ าหน้ าที่สถาบันฯ ได้ พาผู้แทนจาก
ส� า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กระทรวงสาธารณสุข ได้ แก่ นายแพทย์ สุรโชค
ต่างวิวฒ
ั น์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา และนายกฤษดา ลิมปนานนท์ หัวหน้ างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้ านยา ส�านักยา เข้ าร่ วม
ศึกษาข้ อมูลเรื่ องการประยุกต์ใช้ ระบบมาตรฐาน
สากล GS1 ด้ านการสาธารณสุขในงานประชุม
The 35th Global GS1 Healthcare Conference
2019 ณ เมืองโนร์ ดไวค์ ประเทศเนเธอร์ แลนด์
ซึง่ งานประชุมดังกล่าวมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมประมาณ
400 คน จาก 49 ประเทศทัว่ โลก
งานประชุมดังกล่าว เป็ นงานประชุมเชิงวิชาการ
นานาชาติ ใ นเรื่ อ งระบบมาตรฐานสากล GS1
ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการสาธารณสุข ซึง่ จัดขึ ้นเป็ นประจ�า
ทุกปี ปี ละสองครัง้ และจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปจัด
ในแต่ละประเทศทั่วโลก โดยในครั ง้ นีเ้ ป็ นครั ง้ ที่
35 ซึ่งจัดต่อจากครัง้ ที่ 34 ที่ประเทศไทยได้ เป็ น
เจ้ าภาพไปเมื่อเดือนตุลาคมในปี ที่ผา่ นมา ภายใน
งานมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้ องในซัพพลายเชน
ด้ า นสาธารณสุข จากหลากหลาย ส่ ว นหลาย
ประเทศมาร่ ว มพบปะแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้
แบ่งปั นประสบการณ์ และอัพเดตความคืบหน้ า
ในการประยุกต์ ใช้ ระบบมาตรฐานสากล GS1
ด้ านการสาธารณสุขร่วมกัน
ในงานประชุมครั ง้ ที่ 35 นี ้ ผู้ให้ บริ การด้ านการ
แพทย์ ไ ด้ แชร์ เรื่ อ งราวที่ ส ร้ างแรงบั น ดาลใจ
เกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารประยุก ต์ ม าตรฐานสากล GS1
ในโรงพยาบาลเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยลด
ค่า ใช้ จ่ า ย และที่ ส� า คัญ ที่ สุด คื อ เพื่ อ เพิ่ ม ความ
ปลอดภัยให้ แก่ผ้ ปู ่ วย ไม่วา่ จะเป็ นศูนย์การแพทย์
Wexner แห่งมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Dusseldorf โรงพยาบาล
มหาวิ ท ยาลัย แห่ง Derby และ Burton NHS
Foundation Trust สหราชอาณาจักร รวมถึง
โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลัย Aarhus ประเทศ
เดนมาร์ ก นอกจากนี ห้ น่วยงานก� ากกับดูแลด้ าน
การดูแลสุขภาพชัน้ น� าทั่วโลกก็ มาร่ วมบรรยาย
ในงานประชุมด้ วย เช่น ผู้แทนจาก European
Commission และผู้แทนจาก National Medical
Products Administration (NMPA) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึง่ ได้ อพั เดตข้ อมูลสถานะการบังคับ
ใช้ มาตรฐานการบ่งชีอ้ ัตลักษณ์ เครื่ องมือแพทย์
หรื อ Unique Device Identification (UDI)
ในภู มิ ภ าคของตน โดยเน้ นบทบาทพื น้ ฐาน
ที่ ม าตรฐานสากล GS1 เกี่ ยวข้ อ ง นั่นคื อ เรื่ อ ง
การตรวจสอบย้ อนกลับและการเรี ยกคืนสินค้ า
โดยเฉพาะในระหว่างการส่งมอบเครื่ องมือแพทย์

ในซัพ พลายเชนสุข ภาพจากหน่ ว ยงานสุข ภาพ
ต่าง ๆ ไปยังผู้ป่วย เช่น หน่วยงานเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศสหรัฐ หรื อ USAID สหรัฐอเมริ กา
หรือ IDA Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ผู้ เข้ าร่ วมยั ง ได้ เรี ยนรู้ เรื่ องราว
แห่งความส�าเร็ จของกฎหมายด้ านการติดตาม
และสืบย้ อนกลับยาในประเทศต่าง ๆ เรื่องทีโ่ ดดเด่น
ได้ แก่ งานของ Mr. Ömer Hakan Simsek หัวหน้ า
แผนก IT จากหน่วยยาและอุปกรณ์ การแพทย์
ตุร กี และ Dr.Haytham Abdellatif ผู้จัด การ
โครงการติดตามและสืบย้ อนกลับ ของกระทรวง
สาธารณสุขประเทศอียิปต์ ทัง้ นีผ้ ้ ูที่สนใจข้ อมูล
จากงานประชุม สามารถดูรายละเอียดได้ ทเี่ ว็บไซต์
https://healthcare-event.gs1.org/ หรือสอบถาม
เพิ่มเติมได้ ที่อีเมล jirapornc@gs1th.org
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Scoop Hilight
Article by / บทความโดย : ดร. สมพร นิลมณี
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คุณเปรมฤดี คุณณา
เจ้าหน้าที่วิชาการอาวุโส สถาบันรหัสสากล

Creative Packaging with
Barcode Symbols
Packaging with Creative Strategies; Thinking, Aesthetic and
Functionality

บรรจุภณ
ั ฑ์กบ
ั กลยุทธ์การสร้างสรรค์; แนวความคิด สุนทรียศาสตร์ และการใช้สอย

ขอบคุณภาพจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(Thailand Industrial Design Center : Thai-idc) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ป็ น การสร้ า งสรรค์
โดยประยุกต์จากกระบวนการพัฒนาทางความ
คิด (Creative in Thinking) จัดองค์ประกอบ
เพื่อความสวยงาม (Creative in Aesthetic)
และค�ำนึงด้านการใช้สอย (Creative in Function)
โดย จุดมุง่ หมายแนวคิดการสร้างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
ส�ำหรับอธิบาย (Description) ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ชื่ อ ตราสิ น ค้ า ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขนาดการบรรจุ
ส่ ว นผสม เป็นต้น ส่วนข้อมูลแจ้ง (Informing)
ผูบ้ ริโภคค�ำเตือน วิธีการใช้ วิธีการปรุง ข้อมูล
สารก่อภูมแิ พ้ (Allergen Information) ทีอ่ ยูผ่ ผู้ ลิต
เป็นต้น และการส่งเสริมการขาย (Promotion)
10

ได้แก่ ค�ำสโลแกน รูปแบบกราฟิกหรือลักษณะ
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์หรือแม้แต่เอกลักษณ์ของ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ น� ำ เสนอตั ว มั น เองเมื่ อ วางบนชั้ น
จัดจ�ำหน่ายสินค้า ดังนัน้ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ให้เกิดประสบผลส�ำเร็จคือ ประสิทธิภาพของการ
สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญไปยังผู้บริโภค
ได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง จนเกิดการดึงดูด
โน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์นนั้ แล้ว
และยังสนใจที่จะซื้อสินค้านั้นอีกในครั้งต่อไป
นอกจากนี้การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ยังเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการพัฒนาความคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
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(Technology) วิศวกรรม (Engineering) และการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข (Mathematics) หรือเรียกว่า
STEM เพื่ อ ให้ มี บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้ า งสรรค์ ด ้ ว ย
นวัตกรรม (Innovative Packaging) น�ำไปสู่
การประดิษฐ์คิดค้นวัสดุบรรจุภัณฑ์แปลกใหม่
เหมาะสมและตอบสนองความต้ อ งการของ
กลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ค�ำนึงถึงบรรจุภัณฑ์
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ เพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ
วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงหรือป้องกัน
การซึ ม ผ่ า นที่ ดี ก ว่ า เดิ ม ที่ ส ามารถคุ ้ ม ครอง
ผลิตภัณฑ์จากอันตรายหรือความเสีย่ งในระหว่าง
การขนส่งทีเ่ กิดจากการปนเปือ้ น (Contamination)
เชิงกล (Mechanical Hazard) เคมี (Chemical

Scoop Hilight

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์นอกจากเป็นการ
ระดมความคิด การมุง่ มัน่ ให้ผบู้ ริโภคใช้สอยได้งา่ ย
และสะดวกแล้ว การมีรูปแบบฉลากให้เกิดความ
โดดเด่น มีเอกลักษณ์ น่าจดจ�ำ เครือ่ งหมายการค้า
หรื อ มู ล ค่ า แบรนด์ (Brand Value) เป็ น สิ่ ง ที่
ต้องการของนักออกแบบและเจ้าของผลิตภัณฑ์
ส่งผลให้การยอมรับและความชอบของลูกค้า
ต่อแบรนด์ได้ (Brand Loyalty)

การสร้างสรรค์สัญลักษณ์บาร์โค้ด
ที่สวยงามบนบรรจุภัณฑ์

ถุงเก็บตัวอย่างที่ป้องกันการรั่ว และการงัดแงะ (T-E) ของ Converis intervoid ท�ำให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงาน ทดสอบปลอดภัย
และก�ำจัดความเสี่ยงต่อสิ่งปนเปื้อน
ขอบคุณภาพจาก: https://www.packagingdigest.com/flexible-packaging

Hazard) และสิง่ แวดล้อม (Environmental Hazard)
ได้ (Walter Soroka, 2009) การน�ำเทคโนโลยี
RFID ระบบ QR code ระบบ Augmented Reality
code (AR code) หรื อ รหั ส แท่ ง (Barcode)
ที่ แ สดงบนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ม าใช้ ใ นการติ ด ตาม
ตรวจสอบ สือ่ สาร ผลิตภัณฑ์ได้ การสร้างต้นแบบ
บรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติหรือ
เทคโนโลยีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element
Model) เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงและจ�ำลอง
การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ (Simulation Technology)
ก่อนการผลิตจริง
การสร้างสรรค์เพือ่ ความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ์
เป็ น การเริ่ ม ต้ น ของการดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า ให้ เ ข้ า มา
สนใจผลิตภัณฑ์โดยการใช้ส่วนประกอบในการ
ออกแบบ (Design Elements) เช่น สี (Color)
ตัวอักษร (Typography) รูปภาพ (Imagery)
หลักการออกแบบ (Design Principle) เทคนิค
การจัดองค์ประกอบเลย์เอ้าท์ (Composition)
บนบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ สือ่ ความหมายในการออกแบบ
ฉลากบนบรรจุภัณฑ์
การสร้างสรรค์ดา้ นการใช้สอย เป็นการออกแบบ
ด้ า นรู ป ทรง (Form) สั ด ส่ ว น (Proportion)
ขนาด (Dimension) บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสะดวกในการเปิด (Ease of Opening) และ
การใช้ (Using) ที่ง่ายเหมาะสมกับสรียศาสตร์
(Ergonomics) ของมื อ ในการจั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์
ระหว่างถือ หิ้ว หรือเทผลิตภัณฑ์ ซึ่งหลักการ
ในการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design)
นิยมใช้กนั ทัว่ โลกและการออกแบบเพือ่ คนทุกกลุม่
หรือเรียกว่า Inclusive Design (Waller et al,
2015; Langdon et al, 2015) ซึ่งนักออกแบบ
นิ ย มใช้ ใ นประเทศแถบยุ โ รปเป็ น ส่ ว นใหญ่

การเข้าถึงบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภค (Packaging
Accessibility) การป้องกันการเปิดบรรจุภัณฑ์
โดยเด็ก (Child Resistance Packaging), บรรจุภัณฑ์
บ่งชีร้ อ่ งรอยการแกะ (Tamper Evident Packaging)
ความปลอดภั ย ของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ ป้ อ งกั น
การปลอมแปลง (Packaging Security and
Anti-Counterfeiting) จากแนวคิ ด ทั้ ง หมด
เป็ น สิ่ ง ที่ ช ่ ว ยให้ ก ารสร้ า งสรรค์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์
ทีค่ ำ� นึงถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคในการมองเห็น สัมผัส หรือ
ใช้งาน ฉะนั้นนักออกแบบควรให้ความส�ำคัญ
ที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งเน้นแนวคิดให้ผู้ซื้อ
ยังคงรักษาหรือชะลอการทิง้ บรรจุภณ
ั ฑ์นนั้ ให้นาน
ทีส่ ดุ โดยการเพิม่ การใช้สอยบรรจุภณ
ั ฑ์ได้อกี หลัง
จากใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว

“สัญลักษณ์บาร์โค้ด” เมือ่ พูดถึงเจ้าสิง่ นีแ้ ล้วคิดว่า
ในทุกวันนีค้ งไม่มใี ครทีไ่ ม่รจู้ กั สัญลักษณ์บาร์โค้ด
หรือรหัสแท่ง บาร์โค้ดถูกรู้จักกันในรูปแบบของ
แท่งบาร์สีเข้มที่อยู่บนพื้นที่ช่องว่างสีอ่อน ซึ่งจะ
เป็นตัวแทนของตัวเลขและตัวอักษรขึน้ อยูก่ บั ชนิด
ของบาร์โค้ด โดยแบ่งออกเป็นสัญลักษณ์บาร์โค้ด
แบบ 1 มิติ เช่น EAN/UPC (หรือ GTIN-12 / GTIN13 ทีน่ ำ� ไปใช้กำ� หนดให้กบั สินค้าค้าปลีก) ITF-14
(หรือ GTIN-14 ที่น�ำไปใช้ก�ำหนดให้กับสินค้า
ค้าส่ง) GS1-128 ทีน่ ำ� ไปใช้กำ� หนดรูปแบบการขนส่ง
และโลจิสติกส์ หรือจะเป็นสัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ
2 มิติ เช่น GS1 QR Code GS1 DataMatrix เป็นต้น
ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ บ าร์ โ ค้ ด ประเภท EAN/UPC
จะถู ก น� ำ มาออกแบบตั ว แท่ ง บาร์ ใ ห้ ส วยงาม
สะดุดตา สื่อถึงผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ขนาดเป็นสิ่งส�ำคัญ : ศึกษาเพิ่มเติม - การใช้งานบรรจุภัณฑ์ โดยภาพจ�ำลองจากคอมพิวเตอร์
ขอบคุณภาพจาก : Dr. Alaster Yoxall, Art & Design Research Centre, Sheffield Hallam University, UK

ในการสร้ า งสรรค์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น หน้ า ที่
ของนั ก ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ห รื อฝ่า ยวิ จั ย
และพัฒนา (R&D) เท่านั้น เจ้าของผลิตภัณฑ์
ควรเป็นผู้กำ� หนดแนวคิดหลัก ๆ เอง เนื่องจากเป็น
ผู้จัดจ�ำหน่ายเป็นคนพบปะลูกค้าโดยตรงและ
เป็นผู้ท�ำการตลาดให้กับสินค้าของตัวเอง ต้องมี
การประเมินผลงานบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ
เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม (Optimization) เพือ่ ลด
การเกิด Over Packaging และ Under Packaging
กับต้นทุน

ทั้ ง นี้ เ รามั ก จะพบสั ญ ลั ก ษณ์ บ าร์ โ ค้ ด อยู ่ บ น
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องสิ น ค้ า ทุ ก ชิ้ น ในปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น
สั ญ ลั ก ษณ์ บ าร์ โ ค้ ด จึ ง กลายเป็ น อี ก หนึ่ ง
องค์ประกอบหลักบนบรรจุภณ
ั ฑ์ไปแล้ว ซึง่ จะช่วย
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง แม่นย�ำ
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ นอกจากคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้ในการ
พิจารณาเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ แล้วนั้น รูปแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ยงั เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีส่ ำ� คัญไม่แพ้กนั
ซึ่งถ้าหากเรามีการออกแบบสัญลักษณ์บาร์โค้ด
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ให้มีสีสันและรูปลักษณ์ ที่ สวยงามนั้ น จะช่ ว ย
สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า และสามารถเพิ่ม
มู ล ค่ า ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย ฉะนั้ น แล้ ว
นักออกแบบจะต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการ
ออกแบบและการตรวจสอบคุ ณ ภาพบาร์ โ ค้ ด
เพือ่ การค�ำนึงถึงการน�ำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
อี ก ด้ ว ย โดยหลั ก เกณฑ์ ก ารออกแบบบาร์ โ ค้ ด
นั้นแบ่งตามรายละเอียด ดังนี้

การเลือกขนาดของบาร์โค้ด

บรรจุภัณฑ์ประเภทถุง เช่น ถุงแป้ง
ถุงน�ำ้ ตาล ถุงขนม ห่อลูกอม

• ต�ำแหน่งที่เหมาะสมคือบริเวณด้านขวา-ล่าง
ของด้านหลังบรรจุภัณฑ์ หากไม่สามารถวาง
บาร์โค้ดไว้ที่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ สามารถวาง
บาร์โค้ดไว้ที่บริเวณด้านขวา-ล่าง ของด้านหน้า
บรรจุภัณฑ์
• เว้นระยะห่างจากขอบบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือรอยพับ
เพื่อป้องกันไม่ให้บาร์โค้ดเกิดความเสียหาย

ขนาดของสัญลักษณ์อยู ่ ที่ 80%-200%ขนาด
มาตรฐานทีใ่ ช้กนั อยูท่ ี่ 100% สามารถเปลีย่ นแปลง
ขนาดได้ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์

การเลือกสีของแท่งบาร์โค้ด

แท่งบาร์ควรเป็นสีเข้มโทนเย็น เช่น สีด�ำ สีนำ�้ เงิน
สี เ ขี ย ว พื้ น หลั ง (space และ Quiet Zone)
เป็นสีอ่อนโทนร้อน เช่น สีขาว สีเหลือง สีส้ม
ควรหลีกเลี่ยงการใช้แท่งบาร์เป็นสีแดงเนื่องจาก
เครือ่ งสแกนเนอร์จะมองไม่เห็นแท่งบาร์ นอกจาก
นีแ้ ท่งบาร์ควรมีสเี ดียวเท่านัน้ และห้ามใช้เทคนิค
ผสมสีระหว่างกัน เช่น สีรุ้ง

การวางต�ำแหน่งของบาร์โค้ด
บนบรรจุภัณฑ์

บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวด กระป๋อง หรือบรรจุภณ
ั ฑ์
ทรงกระบอก
• ต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมคือ บริเวณด้านขวา-ล่าง
ของด้านหลังบรรจุภัณฑ์
• วางสัญลักษณ์ในลักษณะขั้นบันไดส�ำหรับ
บรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ พี นื้ ผิวทีโ่ ค้งมาก (เส้นผ่าศูนย์กลาง
น้อยกว่า 5 ซม.)
• ไม่ควรวางสัญลักษณ์บาร์โค้ดทีบ่ ริเวณคอขวด
เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีขนาดเล็ก บาร์โค้ดจะมี
ขนาดเล็กตามและจะท�ำให้สแกนได้ยาก
• หากไม่สามารถวางบาร์โค้ดไว้ท่ีด้านหลัง
บรรจุภัณฑ์ อนุโลมให้วางบาร์โค้ดไว้ที่บริเวณ
ด้านขวา-ล่าง ของด้านหน้าบรรจุภัณฑ์
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การออกแบบสัญลักษณ์บาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์
นอกจากผู ้ อ อกแบบจะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ
ต่าง ๆ เช่น ขนาด สี ต�ำแหน่งการวางสัญลักษณ์แล้ว
สิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องพิจารณาเพิม่ เติมคือ โปรแกรม
แปลงเลขรหัส Barcode เป็นแท่งบาร์จะต้อง
ได้มาตรฐานก่อนจะน�ำไปออกแบบสร้างสีสัน
และความสวยงาม
มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย นวัตกรรมใหม่ ๆ
ท�ำให้สัญลักษณ์บาร์โค้ดสวยงาม โดดเด่น สะดุด
ตา และสามารถน�ำไปใช้งานได้จริง ก่อให้เกิดการ
ต่อยอดบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ๆ ช่วยยกระดับเพิม่
มูลค่าของสินค้าด้วยการออกแบบทีส่ ร้างอัตลักษณ์
เฉพาะตัว ท�ำให้เกิดแนวทางในการสร้างสรรค์
ในอนาคตต่อไป อย่างไม่หยุดนิ่งพัฒนาต่อยอด
ไปสู่เป้าหมายในระดับสากลได้อย่างแท้จริง

คุณภาพของสัญลักษณ์บาร์โค้ด

ในส่วนของคุณภาพของบาร์โค้ดหากใช้เครื่องมือ
ที่ ชื่อว่ า Verifier เข้ า มาตรวจสอบจะสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์บาร์โค้ดตามระบบ
ISO ได้ซึ่งประกอบด้วย การแยกประเภทของ
บาร์โค้ด ความสามารถในการถอดรหัส โครงสร้าง
บาร์ โ ค้ ด โดยรวม ตลอดจนสั ด ส่ ว นของแท่ ง
บาร์ ว่ามีคุณภาพมากพอที่จะสามารถสแกนได้
หรือไม่จากการให้เกรด ตัง้ แต่ A 4.0 ไปจนถึง F 0.0
ซึ่งแตกต่างจากเครื่องสแกนเพราะเครื่องสแกน
จะสามารถบอกได้แค่วา่ สัญลักษณ์บาร์โค้ดนัน้ ๆ
สามารถสแกนได้หรือไม่ได้เท่านั้น
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ขอบคุณภาพจากผลงานการประกวดออกแบบบาร์ โค้ด
บนบรรจุภัณฑ์สถาบันรหัสสากล

ที่มา: https://goo.gl/8v9UNw

GS1 Healthcare

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Article by / บทความโดย : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

การใช้งาน

ระบบมาตรฐานสากล GS1

ที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้าน Coding & Serialization
ของสินค้าในกลุ่ม Healthcare (Pharmaceuticals and
Medical Devices) (ตอนที่ 2/2)
จากที่ ได้รู้จักระบบบาร์ โค้ดมาตรฐานสากล GS1
ที่ใช้ส�ำหรับบ่งชี้สินค้าในกลุ่ม Healthcare กันไปแล้ว
ในตอนที่ 1 (ท่านสามารถติดตามอ่านตอนที่ 1 ได้ที่
www.gs1th.org/newsletter, Vol.26 No.2) ต่อไปจะ
ขอยกตัวอย่างกฎหมายด้านการตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้ากลุ่ม Healthcare เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
แนวโน้มที่ก�ำลังเกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก

ตัวอย่างกฎหมายด้านการตรวจสอบ
ย้อนกลับส�ำหรับยา

1. The U.S. Drug Quality and Security Act (DQSA)
โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA)

เป็ นกฎหมายทีป่ ระกาศใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013
ว่าด้ วยขันตอนส�
้
ำคัญในการสร้ างระบบอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถ
ท�ำงานร่ วมกัน เพื่อบ่งชี ้และตรวจสอบย้ อนกลับยาที่ต้องจ่าย
ตามใบสัง่ แพทย์ ซึง่ มีการจัดจ�ำหน่ายในสหรัฐฯ กฎหมายใหม่นี ้
จะถูกใช้ แทนข้ อก�ำหนดอื่น ๆ ของรัฐและมีก�ำหนดเวลาในการ
บังคับใช้ กินระยะเวลา 10 ปี พร้ อมได้ วางแนวทางในการท�ำ
ระบบตรวจสอบย้ อนกลับที่เริ่ มจากระดับล็อต (Batch/Lot)
ไปจนถึงระดับรายชิ ้น (Serialization)
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รูปแสดงตัวอย่างบาร์ โค้ดตามมาตรฐาน GS1 ที่สอดคล้องกับกฎหมาย DQSA และ EU FMD

ระบบดัง กล่า วจะช่ ว ยให้ ส ามารถยื น ยัน ความ
ถูกต้ องของผลิตภัณฑ์ยาลงไปถึงระดับบรรจุภณ
ั ฑ์
เพิ่มการตรวจจับและแจ้ งเตือนผลิตภัณฑ์ ที่ผิด
กฎหมายในซัพ พลายเชนยา และท� ำ ให้ การ
เรียกคืนยามีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น โดยใน Title II
ของกฎหมายดังกล่าว คือ Drug Supply Chain
Security Act (DSCSA) จะว่าด้ วยระบบการบ่งชี ้
และติดตามยาระหว่างการจัดจ�ำหน่ายในสหรัฐฯ
ซึง่ จะช่วยให้ U.S. FDA สามารถปกป้องผู้บริ โภค
จากยาปลอม การขโมยยา ยาปนเปื อ้ นหรื อยา
ที่มีอนั ตรายอื่น ๆ ได้ ดีขึ ้น

2. EU Falsified Medicines Directive (FMD)
โดยสหภาพยุโรป (EU)

หนึ่ง ในวัต ถุป ระสงค์ ห ลัก ของระเบี ย บสหภาพ
ยุ โ รปที่ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ยาปลอมเข้ าสู่
ซัพ พลายเชน ก็ คื อ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์
มี ค วามสมบูร ณ์ แ ละมี ก ารรั บ รองว่า เป็ น สิน ค้ า
ของแท้ เช่น มีคณ
ุ ลักษณะด้ านความปลอดภัย
และมีการบ่งชี ้ผลิตภัณฑ์รายชิ ้น ครอบคลุมเรื่ อง
รหัสบ่งชี ้ที่ไม่ซ� ้ำกันทัว่ สหภาพยุโรป
ซึง่ พ.ร.บ. ด้ านคุณลักษณะด้ านความปลอดภัย
(Regulation 2016/161) ได้ รั บ การรั บ รอง
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เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 และเผยแพร่
ในวารสารทางการของสหภาพยุโ รปในวัน ที่
9 กุมภาพันธ์ ปี เดียวกัน กฎหมายนีไ้ ด้ อธิ บาย
รายละเอียดเชิงเทคนิคของระเบียบ EU FMD
การติ ด ตัง้ ระบบตรวจสอบแบบ end-to-end
ในครัง้ แรก ส�ำหรับยาที่ส่งไปทัว่ โลก มีก�ำหนด
เวลาส�ำหรั บการด�ำเนินการตามข้ อก� ำหนดทั่ว
สหภาพยุโรปในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019
และในปี ค.ศ. 2025 ส�ำหรั บเบลเยียม อิตาลี
และกรี ซ

ตัวอย่างกฎหมาย
ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ
ส�ำหรับเครื่องมือแพทย์

UDI (Unique Device Identification) หรื อ
รหั ส บ่ ง ชี อ้ ั ต ลัก ษณ์ เ ครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์
เป็ นรหั ส ที่ ถู ก น� ำ มาใช้ ในการบ่ ง ชี อ้ ุ ป กรณ์ /
เครื่องมือทางการแพทย์ เพือ่ ป้องกันการซ� ้ำซ้ อนกัน
เกิ ด ความเป็ นมาตรฐานเดี ย วกั น ทั่ ว โลก
โดยสามารถตรวจสอบย้ อ นกลับ และเรี ย กคื น
สินค้ าได้ เป็ นระบบ ท�ำให้ เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในระบบการบริ ก ารด้ า นสาธารณสุข และเกิ ด
ความปลอดภัยให้ แก่ผ้ ูป่วย แนวคิดดังกล่าวนี ้
เกิ ด ขึ น้ ในการประชุ ม ด้ านเครื่ องมื อ แพทย์
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วัตถุประสงค์หลักของระเบียบ
สหภาพยุโรปทีเ่ กีย่ วกับการป้องกัน
ยาปลอมเข้าสู่ซัพพลายเชน ก็คือ
เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความ
สมบูรณ์และมีการรับรองว่าเป็น
สินค้าของแท้
ระดับโลก IMDRF (International Medical
Device Regulator Forum) ที่ มี ผ้ ูแ ทนจาก
ประเทศต่าง ๆ เข้ าร่วมหารื อ ทังคณะกรรมาธิ
้
การ
ยุโรป (EU) องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา
(U.S. FDA) รวมถึงประเทศมหาอ�ำนาจอื่น ๆ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (โดย U.S. FDA)
เป็ นประเทศแรกที่ ไ ด้ ประกาศใช้ ข้ อก� ำ หนด
ด้ านมาตรฐาน UDI ดังกล่าวในเดือนกันยายน
ปี ค.ศ. 2013 ครอบคลุม เครื่ อ งมื อ ทางการ
แพทย์ ทุก ชนิ ด ที่ จัด จ� ำ หน่ า ยในตลาดสหรั ฐ ฯ
โดยใจความส�ำคัญในข้ อก�ำหนดดังกล่าวระบุวา่

GS1 Healthcare

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

• รหัส UDI ควรถู ก ก� า หนดมาจากเจ้ าของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยแยกประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์ ต าม
version หรื อ model
• รหัส UDI ควรจะมี รูปแบบทัง้ แบบที่ มนุษย์
อ่านค่าได้ และแบบระบบบ่งชี ้อัตโนมัติ (Auto
ID) ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวจะต้ องมีอยู่ใน label ที่ติด
บนผลิตภัณฑ์แบบรายชิ ้น

รหัส UDI ประกอบด้วยชุดข้อมูล 2 ส่วน คือ

1. Device Identifier (DI) เป็ นข้ อมูลที่คงที่ เช่น
ชื่อสินค้ า ชื่อโรงงานผู้ผลิต ชื่อ Model catalog
no. เป็ นต้ น
2. Product Identifier (PI) เป็ นข้ อมูลที่เปลี่ยน
ไปตามชุดการผลิต เช่น Batch/Lot no. Serial
no. วันเดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ เป็ นต้ น
รหัส UDI นี ้เป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 15459
(Information technology -- Automatic
identification and data capture techniques
-- Unique identification) และองค์ กร GS1
เป็ นหน่วยงานหนึง่ ทีท่ าง U.S. FDA แต่งตังให้
้ เป็ น
ผู้แทนในการออกรหัสหรื อ Issuing agency
โดยได้ รับการรับรองเป็ นหน่วยงานแรก เมื่อวันที่
17 ธันวาคม ค.ศ. 2013
จากตาราง รหัส UDI ในส่ ว น DI จะเที ย บ
เท่ า กั บ รหั ส ประจ� า ตั ว สิ น ค้ าหรื อ เลข GTIN
ของ GS1 และรหัส UDI ในส่วน PI จะเทียบเท่ากับ
เลขหมายบ่งชี ้การใช้ งานหรื อ AIs (Application
Identifiers) ของ GS1 ที่บอกวันหมดอายุ Batch/
Lot หรื อ Serial Number เป็ นต้ น ดังนัน้ การ
ใช้ งานมาตรฐานสากล GS1 ในส่วน GTIN+AI
จะสอดคล้ อ งตามข้ อ ก� า หนดมาตรฐาน UDI
ดังกล่าว

รหัสบ่งชี้ตามมาตรฐานสากล GS1 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน UDI
แสดงได้ดังในตาราง

รูปแสดงการใช้เลขหมาย AIs บนฉลาก บันทึกลงในสัญลักษณ์บาร์ โค้ดแบบ 2 มิติ
ชนิด GS1 Data Matrix
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รูปแสดงการใช้เลขหมาย AIs บนฉลาก บันทึกลงในสัญลักษณ์บาร์ โค้ด
แบบ 1 มิติ ชนิด GS1-128

โดยสรุ ป ผู้ประกอบการที่เป็ นสมาชิกบาร์ โค้ ด
GS1 อยู่แล้ ว สามารถใช้ งานบาร์ โค้ ด 13 หลัก
(GTIN-13) ในระบบ AIs (Application Identifiers)
ได้ โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งรหัสดังกล่าว
สามารถเลื อ กบรรจุล งในสัญ ลัก ษณ์ บ าร์ โ ค้ ด
ได้ ทงแบบ
ั้
1 มิติ ชนิด GS1-128 หรื อบาร์ โค้ ด
แบบ 2 มิติ ชนิด GS1 Data Matrix และบนฉลาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าจมี สั ญ ลั ก ษณ์ บาร์ โค้ ดแบบ
EAN-13 (บันทึกรหัส GTIN-13) เพื่อจุดประสงค์
การค้ าปลี ก ที่ ใ ช้ คิ ด ราคาที่ จุ ด ขายพิ ม พ์ อ ยู่
16

บนฉลากคู่ กั บ บาร์ โ ค้ ด GS1 Data Matrix
ที่สอดคล้ องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ด้ วย ดังแสดง
ในรู ปด้ านล่าง
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ระบบสามารถยื น ยั น ความ
ถู ก ต้ อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าลงไป
ถึ ง ระดั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ เพิ่ ม การ
ตรวจจับ และแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์
ที่ผิดกฎหมายในซัพพลายเชนยา
นอกจากการตั ง้ รหั ส และสั ญ ลั ก ษณ์ ติ ด บน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว กฎหมายหลาย ๆ ประเทศ
ยั ง ก� า ห น ด ใ ห้ ผู้ ข า ย แ ล ะ ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ในซั พ พลายเชน ต้ องส่ ง ข้ อมู ล สิ น ค้ าเข้ าสู่
ฐานข้ อมูลกลางของภาครัฐที่เกี่ยวข้ องด้ วย เช่น
ระเบียบ UDI ของสหรัฐอเมริ กา ทาง U.S.FDA
มีฐานข้ อมูลที่ชื่อว่า GUDID: Global Unique
Device Identification Database ทั ง้ นี ้
ผู้ ประกอบการควรตรวจสอบรายละเอี ย ด
ข้ อ มูล รู ป แบบ หรื อ ระบบในการรั บ ส่ง ข้ อ มูล
ที่ต้องใช้ ให้ ตรงกับความต้ องการของกฎหมาย
แต่ล ะประเทศ ซึ่ง ในบทความนี เ้ ป็ น เพี ย งการ
แนะน�าเบือ้ งต้ นเท่านัน้ ผู้ประกอบการที่สนใจ
สามารถขอข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ฝ่ ายวิ ช าการ
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ตามที่อยู่
ในเล่ม
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Food Traceability and Risk Management
before the Farm Gate
การตรวจสอบย้อนกลับอาหารและการจัดการ
ความเสี่ยงก่อนออกจากฟาร์ม

การตรวจสอบย้ อ นกลั บ ของอาหารเป็ น หั ว ข้ อ ข่ า วชั้ น น� ำ
ระดับโลก เกิดเป็นวิกฤตครั้งใหม่ เช่น เข็มในสตรอว์เบอร์รี
E. coli ในผักใบเขียวและ Listeria ในแตง แทบทุกวันเรา
ได้ อ ่ า นเกี่ ย วกั บ โครงการตรวจสอบย้ อ นกลั บ ที่ อ ้ า งถึ ง
blockchain แต่น้อยครั้งที่จะอ้างอิงเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน
GS1 และบาร์โค้ดที่มีอยู่เดิม ใจความส�ำคัญอยู่ที่การติดตาม
สิ น ค้ า อาหารจากฟาร์ ม สู ่ ท ้ อ งตลาด ท� ำ ให้ เ ราสามารถ
ติดตามปัญหากลับไปที่ฟาร์มต้นทางได้อย่างรวดเร็ว แต่เรา
โฟกัสปัญหาถูกจุดใช่หรือไม่?

Traceability of food is a leading global news topic.
Periodically there is a new crisis such as needles in
strawberries, E. coli in leafy greens and Listeria in
melons. Almost daily we read about traceability projects
based on blockchain, and less frequently about the
existing GS1 system of standards and barcoding.
Emphasis is placed on tracking food from farm to
market, so a problem can be traced back quickly to
the source farm. But is that focus in the right place?

เมื่ อ ไหร่ ก็ ต ามที่ ต รวจพบปั ญหาหรื อความเสี่ ย งของสิ น ค้ า
สินค้ าทัง้ หมดจะถูกน�ำออกจากชัน้ วางในห้ าง และซัพพลายเชน
จะถูกชะลอไว้ จนกว่าจะพบต้ นเหตุและแก้ ไขแล้ ว การตรวจสอบ
ย้ อนกลับ ของฟาร์ ม ที่ ดี ขึ น้ ก็ ยิ่ ง ท� ำ ให้ สามารถขจั ด ความเสี่ ย ง
ที่จะเกิดขึ ้นได้

As soon as a product safety problem or risk is detected, the
whole product line is often withdrawn from retail shelves and
the supply chain is put on hold until the source is found and
removed. The better the traceability to the farm gate, the
faster the risk can be resolved and safe supply restored.
GS1 Thailand july – september 2019 17
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นอกจากความเสียหายที่เกิ ดกับผู้บริ โภคแล้ วยังมีความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจอย่างมากในซัพพลายเชนด้ วย ธุรกิจที่ได้ รับผลกระทบ
อาจไม่ฟืน้ ตัวจากเหตุการณ์ความปลอดภัยที่เกิดขึ ้นบนผลิตภัณฑ์
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความเจ็ บ ป่ วยหรื อเสี ย ชี วิ ต อย่ า งรุ น แรงได้
ชื่อเสียงของอุตสาหกรรม สินค้ าหรื อแบรนด์ทงหมดอาจเสี
ั้
ยหายได้
เนื่ องจากการเข้ าไปเกี่ ยวพันโดยไม่ตัง้ ใจ ซัพพลายเชนโดยรวม
ประสบความเสียหายเนื่องจากกิจกรรมทางการค้ าถูกจ�ากกัดและ
ผู้บริ โภคเปลี่ยนแบรนด์หรื อแหล่งซื ้อขาย
การสืบย้ อนกลับไปทีฟ่ าร์ มเป็ นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ เราควรให้ ความ
สนใจในระบบมากขึน้ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาและเพื่อค้ นหา
สาเหตุที่แท้ จริ งของปั ญหา
กลยุท ธ์ ส� า คัญ ของการลดความเสี่ ย งในฟาร์ ม คื อ วางแผนด้ า น
ประกัน ซึง่ ผู้ค้าปลีกได้ ตงข้
ั ้ อก�าหนดด้ านความปลอดภัยของอาหาร
ให้ กับซัพพลายเออร์ ของตนเอง ผู้ผลิตและผู้บรรจุหีบห่อจะต้ อง
ได้ รับการอบรม ได้ รับสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสม ประเมิน
สิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งและบริ ห ารจั ด การตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม พวกเขาจะต้ องได้ รับการรับรองตัวตน รับรองผลิตผล
ทังหมด
้
เก็บบันทึกข้ อมูลเพื่อให้ ตรวจสอบได้ จากนันให้
้ เก็บข้ อมูล
การรับรองของตนไว้ เพื่อการตรวจสอบเป็ นระยะ และไม่ต้องแจ้ ง
ผู้ต รวจสอบบ่ อ ยครั ง้ ในออสเตรเลี ย หลากหลายอุต สาหกรรม
มีความร่วมมือกันภายใต้ หน่วยงานชันแนวหน้
้
าอย่าง HARPS
ผู้บ ริ โ ภคส่ว นใหญ่ จ ะประหลาดใจกับ ความพยายามของผู้ผ ลิต
และผู้บรรจุหีบห่อของอาหารในซูเปอร์ มาร์ เก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผัก ผลไม้ ส ดและเนื อ้ สัต ว์ ธุ ร กิ จ จะต้ อ งมี ก ารจัด ระเบี ย บท� า ให้
ค่าใช้ จา่ ยในการปฏิบตั สิ งู ขึ ้น ข้ อมูลเป็ นปั จจัยส�าคัญของต้ นทุนหลัก
ของฟาร์ มในการตรวจสอบ การเก็บบันทึก และการรับรอง
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Besides the harm caused to consumers, there is great
economic harm across the supply chain. An affected
business probably won’t recover from a product
safety event that caused serious illness or deaths. An
entire industry, commodity or brand can experience
reputational damage by being mistakenly implicated
as a whole. The overall supply chain suffers losses as trade
activity is limited and consumers change brands or supply
sources.
Traceability back to the farm gate is only part of the story.
We should be equally or more interested in systems
to prevent the problem in the first place, and to find its
actual source on or before the farm.
A key strategy for mitigating risk on farms is industry-based
assurance schemes, in which the leading grocery retailers
place food safety system requirements on their suppliers.
These producers and packers have to be trained,
have suitable facilities, assess their risk vulnerabilities
and manage them to industry standards. They must
become accredited, certify all produce, keep records to
demonstrate compliance, then maintain their accreditation
under periodic and often unannounced audit. In Australia,
several industry schemes are being harmonised under
the HARPS banner.
Most consumers would be astonished at the effort
required of producers and packers of supermarket
foods, especially fresh produce and meats. Businesses
need to be highly organised and the cost of compliance
is high. Data is a key farm cost component, in monitoring,
record-keeping, certification and audit.
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Businesses gain large efficiencies from an electronic
system in which data is captured on smart devices
and uploaded to a cloud platform that is auditable.
Data integrity is enhanced if the devices capture the
location, time, date and person associated with the
activity record. This on-farm data is transformed into
usable information that can be linked to supply chain
traceability systems beyond the farm gate.

ธุ ร กิ จ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากจากระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ข้ อมู ล
ถูกบันทึกไว้ ในอุปกรณ์อจั ฉริยะและอัพโหลดไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์
ที่ตรวจสอบได้ ข้ อมูลจะได้ รับการปรับปรุงโดยสมบูรณ์หากอุปกรณ์
สามารถระบุต�ำแหน่ง เวลา วันที่ และบันทึกข้ อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กับกิจกรรมได้ ข้ อมูลในฟาร์ มจะถูกแปลงเป็ นข้ อมูลทีส่ ามารถใช้ งาน
ได้ และเชื่อมโยงกับระบบตรวจสอบย้ อนกลับของซัพพลายเชนที่อยู่
นอกประตูฟาร์ มได้ ด้วย
ระบบข้ อมูลมือถือโดยผู้ให้ บริการอย่าง AgKonect สามารถจับภาพ
และบริ ห ารจัด การข้ อ มูล รวมถึ ง ข้ อ ก� ำ หนดด้ า นข้ อ มูล ทัง้ หมด
ส�ำหรับแผนการรับประกันความปลอดภัยของอาหารได้ นอกจากนี ้
ผู้ผลิตสามารถปรั บแต่งระบบเพื่อการด�ำเนินงานและเก็บข้ อมูล
ส�ำหรับกระบวนการอื่น ๆ ในห่วงโซ่การผลิตกลับไปยังฟาร์ มหรื อ
ต้ นไม้ แต่ละต้ นได้ ข้ อมูลสามารถเชื่ อมโยงไปยังล็อตหรื อแบทช์
ที่ก�ำหนดไว้ ในการด�ำเนินการผลิตได้ ซึ่งล็อตหรื อแบทช์ สามารถ
เชื่อมโยงกับหมายเลขประจ�ำตัวสินค้ า (หรื อ GTIN) โดยแปลงเป็ น
สัญลักษณ์บาร์ โค้ ดติดบนผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์บางอย่างเช่นผักใบเขียว อาจรวมอยูใ่ นถาดที่ต้องส่งคืน
ได้ จะถูกระบุด้วยเลขหมายบ่งชี ้สินทรัพย์ทสี่ ามารถน�ำกลับมาใช้ ใหม่
(GRAI) การสแกนบาร์ โค้ ดบนถาดที่ร้านค้ าปลีกจะแจ้ งให้ ผ้ คู ้ าปลีก
ทราบว่าผู้ผลิตหมายเลขใดในฉลากบาร์ โค้ ดได้ รับมอบหมายให้
ส่งคืน นี่คือสาระส�ำคัญของระบบมาตรฐานสากล GS1 และเป็ น
พื ้นฐานส�ำคัญของการตรวจสอบย้ อนกลับและการติดตามย้ อนกลับ
ทังนี
้ ้ข้ อมูลความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์สามารถให้ บริ การผ่านเว็บ
พอร์ ทลั ที่เชื่อมโยงไว้ กบั ฉลากได้
เกษตรกรตระหนักถึงความส�ำคัญเรื่ องคุณภาพและการคุ้มครอง
ผู้บริ โภค ระบบข้ อมูลในฟาร์ มสามารถให้ ข้อมูลที่ ใช้ งานได้ จริ ง
กั บ ระบบการตรวจสอบย้ อนกลับ ในซัพ พลายเชน เกษตรกร
สามารถบริ หารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิ จด้ านความปลอดภัย
ของอาหารของตน สร้ างประสิทธิ ภาพและโอกาสในการบริ หาร
จัด การใหม่ พร้ อมกับ เพิ่ ม คุณ ค่า ให้ กับ การตรวจสอบย้ อ นกลับ
ในซัพพลายเชนด้ วย

Mobile data systems, such as provided by AgKonect,
can capture and manage all the data and information
requirements for food safety assurance schemes.
Additionally, a producer can customise their system
to manage operations and capture data for any other
process in the production chain, going right back to
a farm block or tree. Data can be linked to a lot or batch
number assigned to a production run. The lot or batch
can then be linked to a product global trade item number
(or GTIN) which is encoded into a product barcode.

Some products such as leafy greens may be bundled
onto a returnable tray, with a global returnable asset
identifier (GRAI) encoded into the barcode label. A scan
of the barcode label on the tray at a retail store informs
the retailer which producer the number in the barcode
label was assigned to. This is the essence of the GS1
system of standards and is the basis for traceability
and trace-back. Provenance and product integrity
information can even be provided through a web portal
linked on the label.
Farmers know the importance of quality and consumer
protection. An on-farm data system can provide usable
information to a whole-of-supply-chain traceability
systems. The farmer manages their own food safety
business risks, achieving new management efficiencies
and opportunities, while adding value to supply chain
traceability.
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BIG CONSUMER BRANDS WILL START
TAKING THEIR PACKAGING BACK
ผู้ประกอบการเครื่องอุปโภคบริโภครายใหญ่เริ่มหันมา
น�าบรรจุภัณฑ์ตัวเองกลับคืน

จากค�าพูดติดปากของนักสิ่งแวดล้อมที่ว่า “ใช้น้อย ใช้ ซ�้ า
น�ากลับมาใช้ใหม่” ความสนใจเกือบทั้งหมดนั้นอยู่ที่ค�าว่า
รี ไ ซเคิ ล แต่ ป ั จ จุ บั น ผู ้ ป ระกอบการเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค
รายใหญ่ ข องโลกบางรายพยายามเปลี่ ย นจุ ด สนใจมาที่
การใช้ซา�้ ด้วยโปรแกรมทีท่ า� ให้สนิ ค้าน�าบรรจุภณ
ั ฑ์มาใช้ซ�้าได้
ซึง่ ลูกค้าอาจส่งบรรจุภณ
ั ฑ์คนื เพือ่ รับเงินตอบแทนได้อกี ด้วย

In the environmentalist mantra “reduce, reuse,
recycle,” almost all of the attention has been paid
to recycling. Now some of the world’s biggest
consumer brands are trying to shift the focus to the
second R, with a program that provides products in
reusable containers that can be returned for a refund.

โปรแกรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืนที่มีชื่อว่า “Loop” นีอ้ ้ างอิง
มาจากทฤษฎีเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ว่าไม่มีสิ่งใดเป็ นขยะเหลือทิ ้ง
โปรแกรมดังกล่าวเปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกทีง่ าน World Economic Forum
ที่จดั ขึ ้นในวันพฤหัสบดี ที่เทศบาล Davos โปรแกรม Loop น�าโดย
บริ ษัทรี ไซเคิล TerraCycle ในรั ฐนิ วเจอร์ ซีย์ ได้ น� าเสนอสินค้ า
ยอดนิยมจาก 25 บริ ษัท เช่น Nestle Unilever Procter & Gamble
และ PepsiCo ในรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อจากออนไลน์หรื อ
ร้ านค้ าและส่งคืนให้ กบั บริ ษัทของสินค้ านัน้ ๆ หลังใช้ เสร็ จแล้ ว

The durable packaging program, called “Loop” - a reference
to a theoretical circular economy where nothing is
wasted - debuted at the World Economic Forum in Davos
on Thursday. Led by New Jersey-based recycling company
TerraCycle, Loop will offer popular products from
about 25 companies including Nestle, Unilever, Procter
& Gamble and PepsiCo in reusable containers that
customers order online or purchase in stores and return
to the company when finished.

ผลลัพ ธ์ จ ากความพยายามพัฒ นาโปรแกรมนี ท้ � า ให้ นึ ก ถึ ง เรื่ อ ง
คนส่ง นมในปี ค ริ ส ต์ ศัก ราช 1940 หรื อ การคื น ขวดแก้ ว ที่ ยัง คง
ท�าอยูใ่ นปั จจุบนั Tom Szaky ผู้กอ่ ตังบริ
้ ษัท TerraCycle กล่าวว่า
แนวคิดการคืนบรรจุภัณฑ์ ดังกล่าวเป็ นตัวอย่างที่ดีในหลายทาง
“ในตัว อย่ า งของคนส่ ง นมนัน้ ฟาร์ ม นมจะเป็ น เจ้ า ของขวดนม
ท�าให้ ไม่มีขยะจ�าพวกนี ้เกิดขึ ้นเลย”

The effort evokes the milkman of the 1940s, or even the glass
bottle deposits still collected today. In many ways, that’s a
better model, said TerraCycle founder Tom Szaky. “In the
milkman model, the packaging was owned by the dairy and
this kind of garbage didn’t exist.”

ราว 80 เปอร์ เซ็นต์ ของพลาสติกทัง้ หมดท้ ายที่ สุดแล้ วจะไปอยู่
ในบ่อฝังกลบขยะหรื อทะเล และบรรจุภณ
ั ฑ์ของช�าก็สร้ างขยะเหล่า
นี ้มากกว่าถุงพลาสติกหรื อหลอดพลาสติกที่มกั จะถูกโยนความผิด
ให้ เสียอีก “เราไม่อาจรี ไซเคิลหรื อก�าจัดขยะจ�าพวกนี ้ได้ เลย เราจึง
ต้ อ งหยุด น� า พวกบรรจุภัณ ฑ์ เ ข้ า ไปในระบบซึ่ง จะท�า ให้ เ กิ ด ขยะ
เหล่านี ้” คุณ Szaky กล่าว

About 80 percent of all plastic ends up in landfills or the
ocean, and grocery packaging creates more waste than
the popular scapegoats of plastic bags and straws.
“We can’t recycle or clean our way out of this. We have to
stop the waste from entering the system to begin with,”
Szaky said.

ราวกลางเดือนพฤษภาคม สินค้ าจากโปรแกรม Loop จะเริ่ มออก
จ� า หน่ า ยออนไลน์ ใ ห้ กับ ลูก ค้ า ในกรุ ง ปารี ส ภายใต้ เ ครื อ บริ ษั ท
Carrefour และวางจ�าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา รัฐนิวยอร์ ก
นิ ว เจอร์ ซี ย์ และเพนซิ ล เวเนี ย นอกจากนี บ้ ริ ษั ท TerraCycle
ยังอยู่ในช่วงตัดสินใจเลือกหุ้นส่วนที่เป็ นร้ านขายของช�าในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าและเมื อ งโตรอนโต ประเทศแคนาดา พร้ อมทัง้
กระจายสิ น ค้ า ไปยัง ห้าง Tesco ทั่ว กรุ ง ลอนดอนภายในปี นี ้
และตังเป้
้ าที่กรุงโตเกียวในปี 2020

By mid-May, products from Loop will initially be available
online to customers in Paris through Carrefour and, in the
U.S., in New York, New Jersey and Pennsylvania. TerraCycle
is finalizing grocery partnerships in the U.S. and Toronto,
adding distribution through London’s Tesco later this year,
and targeting Tokyo in 2020.
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โปรแกรม Loop จะเก็บเงินมัดจ� าทที่ลูกค้ าจะได้ คืนเมื่อลูกค้ าคืน
บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ าที่ใช้ แล้ ว UPS (United Parcel Service) ซึง่ เป็ น
บริ ษัทขนส่งสินค้ าและไปรษณีย์เอกชนที่ใหญ่ที่สดุ ในสหรัฐอเมริ กา
จะเป็ นผู้เก็บบรรจุภณ
ั ฑ์เปล่าคืนโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ บริ ษัท
TerraCycle กล่าวว่า ถึงแม้ จ�าต้ องมีการใช้ พลังงานส�าหรับการ
ขนส่ ง และเตรี ยมสิ น ค้ าเพื่ อ น� า กลั บ มาใช้ ซ� า้ อี ก ครั ง้ ก็ ต าม
แต่โปรแกรม Loop ก็ชว่ ยลดขยะได้ เพราะแม้ โปรแกรมนี ้จะไม่ได้ หยุด
ขยะพลาสติกที่ไหลลงทะเล แต่บรรจุภณ
ั ฑ์ของโปรแกรมนันก็
้ ค้ มุ ค่า
กับต้ นทุนสิง่ แวดล้ อมทีเ่ สียไปจากการผลิตได้ หลังการใช้ งาน 3-4 ครัง้
แบรนด์ สินค้ าหลายแบรนด์ ได้ ร่วมกับนักออกแบบสินค้ าของตน
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่คงทนและยัง่ ยืน เช่น ผ้ าเช็ดท�าความสะอาด
แบรนด์ Clorox ที่ น� า หลอดอะลูมิ เ นี ย มมาใช้ เ ป็ น บรรจุภัณ ฑ์
หรื อ น� า้ ส้ มคั น้ แบรนด์ Tropicana และมายองเนสแบรนด์
Hellman’s ที่เปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์มาเป็ นวัสดุแก้ วซึ่งมีความคงทน
รวมทังแบรนด์
้
Haagen-Dazs และ Nestle ที่ออกแบบขวดโหล
อะลูมิเนียมสองชันที
้ ่เก็บความเย็นของไอศกรี มได้ มากกว่ากระดาษ
แข็งเคลือบขี ้ผึ ้งใช้ แล้ วทิ ้ง
Simon Lowden ประธานบริ ษัท PepsiCo’s Global Snacks Group
กล่าวว่า “การใช้ ซ�า้ นัน้ ท�าให้ เกิดองค์ ประกอบที่ซบั ซ้ อนเพิ่มขึน้ ”
นักออกแบบของแต่ละบริ ษัทต่างก็อยากคงรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดู
สดใหม่และรักษาคุณภาพได้ อยู่เสมอ อีกทังยั
้ งต้ องท�าให้ มนั่ ใจได้
ว่าบรรจุภณ
ั ฑ์นนล้
ั ้ างท�าความสะอาดใหม่ได้ อีกหลายครัง้ บริ ษัท
ยังได้ ลงทุนเรื่ องบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ซ� ้้าได้ ในภาคส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจ
ตนอีกด้ วย เห็นได้ ชดั จากการเข้ าซื ้อกิจการ SodaStream ด้ วยเงิน
3.2 พันล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐในปี ที่ผา่ นมา
“เราก� า ลัง วางแผนช่ ว ยสร้ า งโลกที ่พ ลาสติ ก ไม่ ก ลายเป็ นขยะ”
Lowden กล่าว “การทดลองโปรแกรมลดขยะนีช้ ่วยให้เราประเมิ น
ความสามารถในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ใช้ซ�้าเพือ่ เป็ นต้นแบบต่อไป
ในอนาคตได้ รวมทัง้ ศักยภาพของเราในการประเมิ นความสามารถ
ในการเริ่ มด�าเนิ นการ”
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ซ� ้้าได้ นี ้มีราคาแพงกว่าเดิมประมาณสองเท่าส�าหรับ
ผู้ผลิต อย่างไรก็ตามค่าใช้ จ่ายดังกล่าวชดเชยได้ ด้วยข้ อก� าหนด
ทางบัญชีที่อนุญาตให้ บริ ษัทลดหย่อนค่าใช้ จ่ายในเรื่ องของช�ารุ ด
สึกหรอได้
บริ ษัท TerraCycle ได้ ลงทุนกับโครงการดังกล่าวไปราว 10 ล้ าน
เหรี ย ญดอลลาร์ ส หรั ฐ ด้ ว ยเงิ น สดของบริ ษั ท และการระดมทุน
“นี่ เป็ นการพนันครั ง้ ยิ่งใหญ่ แต่ท�าไมถึงจะไม่ลองดูล่ะ?” Szaky
กล่าว “พวกเบบี ้บูมเมอร์ (ผู้คนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1944-1964)
มองบรรจุภณ
ั ฑ์แบบนี ้ด้ วยความระลึกและพูดว่านี่คอื สิง่ ที่เราเคยท�า
ส่วนพวกมิลเลียนเนียล (ผู้คนทีเ่ กิดในช่วงปี ค.ศ. 1981- 1996) ก็บอกว่า
ฉันเบื่อกับขยะพวกนี ้เต็มที”

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Loop will collect a refundable deposit that customers will
get back when they return their containers. UPS will pick up
the empties for no additional charge. Even allowing for the
energy required to transport and prepare the products for
reuse, the program reduces waste, TerraCycle says. It won’t
stop the stream of plastic waste entering the ocean, but the
containers do recover their environmental cost of production
after three or four uses.
The brands developed the durable containers with their
own product designers. Clorox wipes will come in a shiny
aluminum tube, Tropicana orange juice and Hellman’s
mayonnaise will ship in durable glass. For Haagen-Dazs,
Nestle designed a double-walled aluminum jar that
actually keeps ice cream colder than the waxed-cardboard
disposable packaging.
“Reusability does bring an additional element of complexity,”
said Simon Lowden, president of PepsiCo’s Global Snacks
Group. The company’s designers wanted to keep the
packaging looking “fresh and untampered” and make sure
it can be cleaned multiple times. The beverage company
is also betting on reusable packaging in other parts of its
business, most notably its $3.2 billion acquisition of
SodaStream last year.
“We are looking to help build a world where plastics need
never become waste,” Lowden said. “Trials like this help us
evaluate the future potential for reusable models and our
ability to scale initiatives.”
The packaging is about twice as expensive for manufacturers
to produce, but the cost is offset through accounting rules
that allow companies to depreciate the expense for wear
and tear.
TerraCycle has invested about $10 million in the project,
using its free cash and raising capital. “It’s a very big bet,
but why not?” Szaky said. “Baby boomers look at this
nostalgically and say this is how we used to do it, while
millennials say, ‘I’m sick of all this plastic waste.’”
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NFC Caps Enable Tracking, Engagement,
Authentication of High-Value Products
ฝาปิด NFC ส�าหรับการติดตาม การเข้าถึงข้อมูล
และการยืนยันตัวตนของสินค้ามูลค่าสูง
บริษัท Closure Systems International (CSI) และ
บริษัท Talkin’ Things ได้ร่วมมือกันพัฒนาฝาปิด
‘Talkin’ Caps’ ซึ่งบริษัท CSI จ�าหน่ายในรูปแบบ
อุปกรณ์ทตี่ ดิ NFC ได้ให้กบั ลูกค้า รวมถึงบริษทั ผลิต
ยาและกลุม่ ผูค้ า้ ซึง่ เข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ กี า� ลังซือ้ สูง

Closure Systems International and Talkin’ Things
have partnered to develop the Talkin’ Cap, which
CSI is selling as an NFC-enabled enclosure
for its customers, including pharmaceutical
companies and those making high-value
consumer.
Global packaging company Closure Systems International
(CSI) has released a new container cap that brings Near
Field Communication (NFC) functionality to brands without
requiring the application of an NFC sticker or label. CSI
teamed with Talkin’ Things to develop the Talkin’ Cap,
which comes in two versions : One-Stage and Two-Stage.
CSI is now making the cap available to brands for mass
production.

บริ ษัทผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ระดับโลก Closure Systems International
(CSI) ได้ เ ปิ ด ตัว ฝาบรรจุแ บบใหม่ ที่ น� า ฟั ง ก์ ชั่น Near Field
Communication (NFC) มาใช้ กบั แบรนด์โดยไม่จ�าเป็ นต้ องใช้
สติก๊ เกอร์ หรือฉลาก NFC บริษทั CSI ได้ ร่วมทีมกับบริษทั Talking’
Things เพื่อพัฒนา Talkin’ Cap ขึ ้นมา 2 รู ปแบบคือเวอร์ ชนั่
ที่หนึง่ และเวอร์ ชนั่ ที่สอง และในขณะนี ้บริ ษัท CSI ก�าลังผลิตฝา
ดังกล่าวให้ พร้ อมต่อการใช้ งานของแบรนด์ตา่ ง ๆ เพื่อรองรับการ
ผลิตในปริ มาณมาก
ฝาปิ ดดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้ ติดตามสินค้ าในซัพพลายเชน
และสร้ างการมีสว่ นร่วมกับผู้บริโภคหลังการขาย โดยมีวตั ถุประสงค์
ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคสามารถเข้ า ถึง ข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม หรื อ คูป องได้ ฝาปิ ด
เวอร์ ชนั่ ทีส่ องสามารถตรวจพบได้ หากมีการเปิ ดฝาแล้ ว จะมีการส่ง
สถานะดังกล่าวไปยังผู้ใช้ ผา่ น NFC เทคโนโลยีของฝานี ้ออกแบบ
มาเพื่อช่วยให้ บริ ษัทและผู้บริ โภคสินค้ าเข้ าถึงข้ อมูลแบบไร้ สาย
ได้ ด้วยการใช้ อปุ กรณ์อา่ นข้ อมูล NFC เช่น สมาร์ ทโฟน
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The cap is designed to track products in the supply chain,
and to enable engagement with consumers following
a sale, for the purpose of providing access to information or
coupons. The Two-Stage version can detect if it has been
opened, and then transmit that status to a user via NFC.
The cap technology is designed to enable companies and
consumers of their products to access data wirelessly with
the tap of an NFC-reading device, such as a smartphone.
Talkin’ Things, founded in 2013, is headquartered in
Las Vegas, Nev., with another facility in Warsaw, Poland.
Its NFC solutions are designed to enable physical products
to generate digital information via smart packaging.
It develops and manufactures NFC tags, while providing
software and apps to manage NFC tag read information.
The Talkin’ Cap solution being marketed by CSI is expected
to help brands fight the global problem of product protection
and traceability, according to Richard Burt, CSI’s businessdevelopment VP.
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บริษัท Talkin’ Things ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี ค.ศ. 2013 มีส�านักงานใหญ่
ตังอยู
้ ท่ เี่ มืองลาสเวกัส รัฐเนวาด้ าและมีโรงงานอีกแห่งทีก่ รุงวอร์ ซอ
ประเทศโปแลนด์ โซลูชนั่ NFC ของบริ ษัทได้ รับการออกแบบมา
เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นเป็ นรู ปเป็ นร่ างสามารถสร้ างข้ อมูล
ดิจิตอลผ่านบรรจุภัณฑ์ อัจฉริ ยะได้ บริ ษัทได้ พัฒนาและผลิต
แท็ก NFC ในขณะที่ใช้ ซอฟต์แวร์ และแอพฯ บริ หารจัดการข้ อมูล
จากการอ่านแท็ก NFC Richard Burt รองประธานฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจของบริษทั CSI กล่าวว่า บริษทั คาดหวังว่าโซลูชนั่ ของ Talkin’
Caps ที่บริ ษัท CSI ท�าการตลาดอยูน่ ี ้จะช่วยให้ แบรนด์สามารถ
ต่อสู้กบั ปั ญหาระดับโลกทางด้ านการคุ้มครองและการตรวจสอบ
ย้ อนกลับสินค้ าได้
เมื่อพูดถึงเรื่ องการคุ้มครองสินค้ า Burt กล่าวว่า “ในทุก ๆ วัน
บริ ษัท อาหารและเครื่ องดื่มต่อสู้กบั ความเสี่ยงด้ านสุขภาพของ
ผู้บริ โภคและความเสี่ยงด้ านการเงินของบริ ษัทที่ เกี่ ยวข้ องกับ
การปลอมแปลงสินค้ า” และกล่าวว่าเทคโนโลยี NFC ท�าให้ เรา
ระบุตวั ตนของสินค้ าอย่างเฉพาะตัวได้ ขณะที่คณ
ุ สมบัตติ รวจจับ
อุณหภูมิของแท็กนัน้ ท�าให้ มั่นใจได้ ว่าสินค้ าจะส่งถึงมือลูกค้ า
ได้ โดยปราศจากการงัดแงะหรื อเปิ ดหีบห่อล่วงหน้ า “เป้าหมาย
ของเราคือการท�างานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ในการน�าเอาเทคโนโลยี
มาใช้ ล ดและบรรเทาปั ญ หาภัย คุก คามจากการปลอมแปลง
สิน ค้ า ทั่ว โลกที่ เ กิ ด ขึน้ จริ ง และท� า ให้ เ กิ ด มูล ค่า ความเสี ย หาย
เป็ นจ�านวนมาก”
Maciej Kiry o ผู้อ�านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจของบริ ษัท Talkin’
Things กล่าวว่าแบรนด์ทงหลายได้
ั้
เริ่ มใช้ งานแท็ก NFC กันแล้ ว
โดยเริ่ ม แรกใช้ เ ป็ น แท็ ก กาวติ ด กับ ฉลากผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ ว ยการ
ใช้ งานแบบที่เราคุ้นเคยกันนี ้ เมื่อผู้บริ โภคใช้ โทรศัพท์ แตะกับ
แท็ก โทรศัพท์จะส่งข้ อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ ที่ผ้ บู ริ โภคเข้ าถึงข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าโดยเฉพาะได้ หรื ออาจเป็ นข้ อมูลการรับคูปอง
หรื อวัสดุอื่น ๆ
ขณะนี ้บริ ษัท CSI และบริ ษัท Talkin’ Things ได้ เปิ ดตัวเทคโนโลยี
ใหม่ ที่ ติ ด ในบรรจุภัณ ฑ์ โ ดยตรงแล้ ว ในขณะนี ้ เพื่ อ ให้ ผ้ ูผ ลิ ต
ไม่ ต้ อ งติ ด ฉลาก NFC บนผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องตนอี ก ต่ อ ไป แบบ
ตัวอย่างเวอร์ ชนั่ ทีส่ องนี ้มาพร้ อมกับวงจรเชือ่ มต่อกับเสาแอนเทนา
ซึ่ ง จะหั ก ถ้ าเปิ ดฝาซึ่ ง ท� า ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในการส่ ง
สัญญาณ RF 13.56 MHz บริ ษัทอธิบายว่า วิธีดงั กล่าวสามารถ
ตรวจจับสินค้ าปลอมได้ คุณ Kiry o กล่าวว่า วิธีการนี ้จะรับรอง
เรื่ องทังสองเรื
้
่ องได้ ภายในครัง้ เดียว นัน่ คือรับรองว่าสินค้ าเป็ น
ของแท้ และไม่มีการบรรจุซ� ้า

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

When it comes to product protection, Burt explains, “Every
day, food and beverage companies fight consumer health
risks and company financial risks associated with the
counterfeiting of their products.” With NFC technology,
he says, goods can be uniquely identified, while the tags’
tamper-detection feature ensures they reach customers
without being interfered with. “Our goal is to work with
companies to implement a technology that will minimize
and mitigate the very real and costly threat of global
counterfeiting.”
NFC tags are already being used by brands, primarily as an
adhesive tag affixed to a product label, says Maciej Kiry o,
Talkin’ Things business-development director. With this
traditional use case, consumers can tap their phone
against a tag, and the phone will then be directed to a
server where they can access data regarding a particular
product, or gain coupons or other materials.
CSI and Talkin’ Things have now launched the technology
built directly into the enclosures, so that manufacturers
no longer need to add an NFC label to their products.
The Two-Stage model comes with a loop connected to the
antenna, which is broken if the cap is opened, causing a
change in the 13.56 MHz RF transmission. In that way,
the company explains, a counterfeit item can be detected.
“We confirm two elements at once,” Kiry o says, “the confirmation
that the product is genuine and the confirmation that it has
never been refilled.”
For instance, if a high-value product is compromised in
the supply chain and fraudulent items are placed in the
opened container, an individual could identify that action when
tapping the cap with an NFC-enabled mobile phone-even
if the cap were closed and apparently sealed. If the cap
were opened at a store, that action could be detected in
the same way. The software would identify the change in
transmission and display an alert. The system can also
issue an alert to a brand representative, Kiry o says, adding,
“They can then send a rep to the store to see if their products
are genuine.”
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ตัวอย่างเช่น หากมีสนิ ค้ ามูลค่าสูงถูกลดมาตรฐานลงอยูใ่ นระบบ
ซัพพลายเชนหรื อมีสนิ ค้ าปลอมอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ถกู เปิ ดออกมา
ก่อนหน้ า ผู้ที่ได้ รับสินค้ าจะทราบและพิสจู น์การกระท�าดังกล่าวได้
เมื่ อ ใช้ โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ที่ ใ ช้ ง าน NFC ได้ แ ตะที่ ฝ าบรรจุภัณ ฑ์
ถึงแม้ ว่าฝานันจะปิ
้
ดอยู่และดูเหมือนห่อไว้ สนิทดีก็ตาม หากฝา
ถูกเปิ ดทีร่ ้ านค้ าก็สามารถตรวจพบการกระท�านันได้
้ ด้วยวิธีเดียวกัน
ซอฟต์ แ วร์ จ ะระบุก ารเปลี่ ย นแปลงในการส่ง ข้ อ มูล และแสดง
การแจ้ งเตือน นอกจากนี ้ระบบยังสามารถแจ้ งเตือนไปยังตัวแทน
แบรนด์ ได้ อีกด้ วย คุณ Kiry o กล่าวเสริ มว่า “แบรนด์ อาจส่ง
ตัวแทนไปที่ร้านได้ เพื่อตรวจสอบว่าสินค้ านันเป็
้ นของแท้ หรื อไม่”
ไม่วา่ จะเป็ นฝาครอบเวอร์ ชนั่ แรกหรือเวอร์ ชนั่ ทีส่ อง จะมีการบันทึก
หมายเลขประจ�าตัวทีไ่ ม่ซ� ้ากันของแท็กได้ ทกุ จุดตลอดซัพพลายเชน
ผ่านโทรศัพท์ที่เปิ ดใช้ งาน NFC เพื่อยืนยันตัวตนของสินค้ าและ
อัปเดตข้ อมูลสินค้ าว่าอยู่ที่ใดในเวลาไหน ข้ อมูลดังกล่าวท�าให้
สมาชิกในซัพพลายเชนดูประวัติการผลิตและขนส่งสินค้ าที่มีการ
ป้อนข้ อมูลไว้ ได้ และพิจารณาได้ วา่ จะจัดส่งหรื อได้ รับสินค้ าเมื่อใด
คุณ Kiry o กล่าวว่า ผู้บริโภคสามารถใช้ ฟังก์ชนั่ NFC เพือ่ รับรางวัล
หรื อคูปองได้ ด้ วยฟั งก์ชนั่ ตรวจจับการเปิ ดในเวอร์ ชนั่ สอง โซลูชนั่
นี อ้ อกแบบมาเพื่ อท� าให้ ข้อมูลการชิ งรางวัลส่งถึงผู้รับได้ เพี ยง
ครัง้ เดียวเมื่อมีการเปิ ดฝาซึง่ จะท�าให้ วงจรในแท็ก NFC ขาดแล้ ว
เท่านัน้ ด้ วยวิธีดงั กล่าวระบบจะตรวจพบได้ วา่ มีการซื ้อและบริโภค
สินค้ าก่อนที่จะได้ เครดิตการซื ้อ เช่น รางวัลหรื อคะแนนสะสม
หรื อไม่ นอกจากนี ้ระบบที่ใช้ NFC ยังให้ ข้อมูลกับผู้บริ โภคโดย
ไม่ต้องใช้ แอพฯได้ เช่น เปิ ดจากเว็บไซต์ที่สามารถเข้ าดูเนื ้อหาได้
บริ ษัท Talkin’ Things ได้ สร้ างสรรค์ซอฟต์แวร์ ส�าหรับการจัดการ
ข้ อมูลและการแจ้ งเตือนอย่างทันท่วงทีซงึ่ จะส่งข้ อมูลตามกิจกรรม
ที่ก�าหนด พร้ อมกับน�าเสนอชุดลิขสิทธิ์และชุดพัฒนาซอฟต์แวร์
ส�าหรับเจ้ าของแบรนด์เพื่อสร้ างแอพฯ ของตนเองโดยผู้บริ โภค
อาจดาวน์ โหลดเพื่อใช้ ประโยชน์ จากฟั งก์ ชั่น NFC ได้ แบรนด์
ทังหลายสามารถใช้
้
ซอฟต์แวร์ จดั การหรื อเปลี่ยนแปลงแคมเปญ
ส่งเสริ มการขายที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าและปรับแต่งโปรโมชัน่ ให้ เข้ า
กับร้ านค้ า ภูมภิ าคหรือรัฐเฉพาะแต่ละแห่งได้ ในกรณีทมี่ กี ารเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ระบบสามารถแจ้ งเตือนร้ านค้ าหรื อผู้ซื ้อได้ อีกด้ วย
นอกจากนี ้ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวยังเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ งานแอพฯ
ทีใ่ ห้ ข้อมูลไว้ ได้ เช่น อายุ เพศ หรือทีอ่ ยู่ เพือ่ ให้ บริษัททีใ่ ช้ ซอฟต์แวร์
นี ้รู้วา่ ใครซื ้ออะไรหรื อแสดงความสนใจสินค้ าชิ ้นใด รวมถึงเพื่อให้
เกิดการปรับเปลีย่ นให้ เข้ ากับความต้ องการของลูกค้ าจากข้ อเสนอ
เล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่บริ ษัทได้ รับซึง่ มีข้อมูลมาจากการดูพฤติกรรมของ
ลูกค้ า คุณ Kiry o กล่าวว่า “ผมคิดว่าเครื่องมือนี ้ให้ อสิ ระแก่แบรนด์
ในการท�าตลาดกับผู้บริ โภคอย่างเป็ นส่วนตัวมากขึ ้น”
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With either the One-Stage or Two-Stage version of the cap,
the tag’s unique ID number can be captured at any point
along the supply chain via an NFC-enabled phone, in order
to confirm a product’s identity and update information
about where it was located and when. That data can enable
supply chain members to view the history of a given product’s
manufacture and transportation, or determine when it was
received or shipped.
Consumers can employ the NFC functionality to win a prize
or access coupons, Kiry o says. With the opening-detection
function in the Two-Stage version, the solution could be
designed to only enable prize information to be transmitted
once the cap has been opened and the loop built into the
NFC tag has thus been broken. In that way, the system could
determine that the product had been purchased and was
being consumed before issuing purchase credit, such as
prizes or reward points. The NFC-based system could provide
information to consumers without an app, such as opening a
website where content could then be viewed.
Talkin’ Things supplies software for the management of data
and the prompting of alerts to be sent based on specific
events. The firm offers a licensing and software development
kit for brand owners to build their own apps, which
consumers could download to utilize the NFC functionality.
Brands can use the software to manage or change promotional
campaigns related to products, and to tailor promotions to
specific stores, regions or states. In the event that a product
is recalled, the system could also alert stores or buyers.
In addition, the software could store data about app users
who provide such information, such as their age, gender or
address, so that companies could understand who is buying
and showing interest in their products, as well as customize
the kinds of offerings they receive based on their habits.
“I think this tool gives brands freedom to market to consumers
in a more personalized way,” Kiry o states.
The Talkin’ Cap is expected to be used by companies offering
high-value products, such as in the wine or spirits industry,
as well as those that make motor oil or other lubricants.
The system is also intended for the pharmaceutical market.
In this case, the cap could help a consumer identify whether
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มีการคาดหมายว่า Talkin’ Cap จะได้ ใช้ งานในบริ ษัทที่น�าเสนอ
สินค้ ามูลค่าสูง เช่น อุตสาหกรรมไวน์หรื อสุรา รวมถึงบริ ษัทผลิต
น� ้ามันเครื่ องหรื อน� ้ามันหล่อลื่นอื่น ๆ และยังมีความมุง่ หวังให้ ใช้
ระบบนี ใ้ นตลาดยาและเวชภัณฑ์ อีกด้ วย ในกรณี เกี่ ยวกับยา
และเวชภัณฑ์ ฝาดังกล่าวช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคทราบได้ ว่ามีการเปิ ด
บรรจุภณ
ั ฑ์ยาหรื อไม่ นอกเหนือจากการเชื่อมโยงข้ อมูลที่เก็บไว้
บนเซิร์ฟเวอร์ เช่น วันผลิตและหมดอายุของผลิตภัณฑ์ ตามที่
ก�าหนด
คุณ Burt กล่าวว่า ฝาดังกล่าวพร้ อมใช้ งานแล้ วในขณะนี ้ปั จจุบนั
บริ ษัท CSI อยูใ่ นขันตอนการเจรจากั
้
บแบรนด์สา� คัญ ๆ หลายแห่ง
ทัว่ โลก และกล่าวว่า “ส่วนทีว่ า่ เทคโนโลยีของเราจะใช้ สร้ างผลลัพธ์
เชิงบวกทางธุรกิ จได้ อย่างไรนัน้ ก็ คือการได้ รับผลเชิงบวกจาก
การสื่อสารโดยตรงกับผู้บริ โภคด้ วยแท็กเวอร์ ชนั่ แรกของเรา หรื อ
จากการป้องกันการปลอมแปลงด้ วยแท็กเวอร์ ชนั่ สองของเรา”

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

a particular drug container had been opened, in addition to
linking to data stored on a server, such as a given product’s
manufacture and expiration dates.
The cap is available now, Burt says. CSI is presently in talks
with several major brands worldwide, he reports, “on how this
technology can be used to positively impact the bottom line.”
That, Burt notes, can be provided “either through direct to
consumer communication with our One-Stage tag, or through
anti-counterfeiting protection with our Two-Stage tag.”

GS1 Thailand july – september 2019 27

Thailand Newsletter

GS1 Society
บทความโดย : วิลาวัณย์ กิจนิเทศ
ที่มา : https://graphicbuffet.co.th/

SMART
PACKAGING
บรรจุภณ
ั ฑ์อจ
ั ฉริยะ คืออะไร
มีประโยชน์อย่างไร
ในปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
ได้ส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์เป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์ดิจิตอลต่าง ๆ
ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น

ซึ่ ง ในด้ านการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ก ารผสมผสาน
ด้ านอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ มี ป ระโยชน์
ในด้ านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถตอบโจทย์
ความต้ องการของลูกค้ าให้ มากที่สดุ ที่จะฉีกกฎบรรจุภณ
ั ฑ์
แบบเดิม ๆ เทรนด์ใหม่ที่ก�ำลังได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้ างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ าชนิดใหม่
Smart Packaging หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์อจั ฉริ ยะ จะท�ำให้ สินค้ า
สามารถพูด คุย สื่ อ สารกับ เรา แทนที่ จ ะเป็ น พนัก งานขาย
โดยสิ น ค้ านั น้ จะสามารถโฆษณาสรรพคุ ณ ของตนเอง
เพื่ อ ให้ เ ราเลื อ กหยิ บ ใส่ต ะกร้ าแล้ ว เดิ น ไปจ่ า ยเงิ น ในร้ าน
สะดวกซื ้อใกล้ บ้าน สินค้ าจะมีสมอง และจะแสดงภาพของ
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บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ คือ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ รู ป แบบใหม่
ทีเ่ น้นทางด้านความสะดวก
สบายต่อผูบ้ ริโภค ฉีกกฎ
บรรจุภัณฑ์แบบเดิม ๆ
ดารานัก แสดงหรื อ นัก กี ฬ าที่ เ ราชื่ น ชอบก� ำ ลัง
ดื่ ม กิ น อย่ า งมี ค วามสุ ข เป็ นภาพและเสี ย ง
เหมือนที่เห็นในโฆษณาโทรทัศน์ ซึง่ นี่คือเรื่ องราว
ทีเ่ ทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์ฉลาดหรืออัจฉริยะ (Smart
Packaging) นัน่ เองค่ะ
Smart Packaging หรื อ บรรจุภัณ ฑ์ อัจ ฉริ ย ะ
คือ บรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบใหม่ที่เน้ นทางด้ านความ
สะดวกสบายต่ อ ผู้ บริ โ ภค ฉี ก กฎบรรจุ ภัณ ฑ์
แบบเดิม ๆ ที่มีหน้ าที่เพียงปกป้องสินค้ า หรื อ
มีแค่ความสวยงาม แต่บรรจุภณ
ั ฑ์อจั ฉริ ยะได้ น�ำ
เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมการควบคุมหรือ
ปกป้องมาผสมผสานกับบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อยืดอายุ
ผลไม้ หรื ออาหารในบรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้ เพื่อให้ มีอายุ
ในการรั บประทานที่ ยาวนานขึน้ และสามารถ
เก็ บ ไว้ ไ ด้ น านยิ่ ง ขึ น้ ด้ ว ยการใช้ ส ารประกอบ
เป็ น ตัว ควบคุม บรรยากาศภายในบรรจุภัณ ฑ์
ด้ วยวิธีสกัดกันหรื
้ อแพร่ก๊าซต่าง ๆ ส่วนการท�ำงาน
ของบรรจุภัณฑ์ ชนิดนี ้ คือการน�ำวัสดุหรื อฟิ ล์ม
ที่ใช้ ในการบรรจุภัณฑ์ สามารถเกิ ดปฏิสัมพันธ์
และ ควบคุมบรรยากาศกับก๊ าซภายในบรรจุภณ
ั ฑ์
ส� ำ หรั บ ในประเทศไทยนั น้ มี ก ารพัฒ นาการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ส่วนใหญ่
จะมุ่งเน้ นไปทางด้ านอุตสาหกรรมอาหารและ
ผลผลิตทางการเกษตร เพราะไทยเป็ นประเทศ
อันดับต้ น ๆ ที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ
อาหารและผลไม้

Smart Packaging หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์อจั ฉริ ยะ
ช่วยท�ำให้ ผ้ ูผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าทางการ
ตลาดให้ แก่ สิ น ค้ า ท� ำ ให้ ตราสิ น ค้ าหรื อ
แบรนด์น่าเชื่อถือ ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง
และความสนใจต่อสุขภาพและสไตล์การใช้
ชีวิตที่มีคุณภาพสูงขึน้ บรรจุภัณฑ์ อจั ฉริ ยะ
อาศัย การผสมผสานหลาย ๆ เทคโนโลยี
เข้ า ด้ ว ยกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น วัส ดุ แ บบใหม่ ที่ มี
ราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพดีขึ ้น การผลิต
แบบใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างนาโน
เทคโนโลยี พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท�ำให้
บรรจุภณ
ั ฑ์ฉลาดเหล่านี ้มีราคาถูกลง เบาลง
เล็กลงและทนทานมากยิ่งขึ ้น

Smart Packaging บรรจุ ภั ณ ฑ์ อั จ ฉริ ย ะ
เป็ นได้ มากกว่าป้ายฉลากบอกราคา หรื อโลโก้
ยี่ห้อสินค้ า โดยเทคโนโลยีมีชื่อว่า ripeSense
packaging เป็ นผลงานของนั ก วิ จั ย ชาว
นิ ว ซี แ ลนด์ ซึ่ ง สามารถบ่ ง บอกได้ ว่ า ผลไม้
ที่บรรจุอยู่นัน้ “สุก” อยู่ในระดับใดแล้ ว ข้ อดี
ของเทคโนโลยีดงั กล่าวคือ ช่วยป้องกันไม่ให้
ผลไม้ ถูกรบกวนของบรรดาผู้ซื ้อมือดีทงหลาย
ั้
ที่ต้องการแกะเปลือกออกดูเนือ้ ใน อีกทังง่
้ าย
ต่อ พนัก งานขายสิ น ค้ า ในการจัด วางสิ น ค้ า
บนชันวาง
้ และเก็บสินค้ าทีห่ มดอายุออกจากร้ าน
ระบบดังกล่าวจะเริ่มทดลองใช้ ในซูเปอร์ มาร์ เก็ต
เมืองพอร์ ตแลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยทดลองกับ
ลูกแพร์ ก่อนเป็ นตัวแรก ส่วนลูกกีวี อโวคาโด
เมล่อ น ผลไม้ เ มื อ งร้ อน ฯลฯ โดยจะพัฒนา
ต่อไปในอนาคตค่ะ
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การประยุกต์ใช้บล็อกเชนกับ

การตรวจสอบย้อนกลับด้านเกษตรและอาหาร [Part 1/2]

THE BLOCKCHAIN APPLICATION
IN AGRI-FOOD TRACEABILITY [PART 1/2]

ในปีทผี่ า่ นมาสินค้าด้านอาหารได้เผชิญกับวิกฤตการณ์
หลายอย่าง ด้วยความทีต่ ลาดอาหารเข้าสูต่ ลาดสากล
มากขึ้น การคงความน่าเชื่อถือของข้อมูลการควบคุม
ข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก

In recent year, the food sector has been
accountable for several crises, and as the
market gets more global it is difficult to keep
control of and trust the information.

เนื่องจากผู้คนเริ่ มให้ ความส�าคัญกับความปลอดภัยของอาหาร
การสร้ างระบบตรวจสอบย้ อนกลับอาหารจึงทวีความส�าคัญ
เพิ่ ม ขึ น้ มากในทุ ก ประเทศ ด้ วยเหตุ นี บ้ ริ ษั ท จึ ง พยายาม
สร้ างระบบตรวจสอบย้ อนกลับอาหารขึน้ ซึ่งประโยชน์ ของ
บล็อกเชน อาทิ รูปแบบที่ตายตัว ความเหมือนพ้ องกัน การลด
จ�านวนคนกลาง และการบันทึกบัญชีที่แบ่งปั นข้ อมูลกัน ท�าให้
บริ ษั ท สร้ างระบบตรวจสอบย้ อนกลับ อาหารที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้
ด้ ว ยคุณ สมบัติ ส� า คัญ เหล่า นี ้ บทความนี จ้ ะศึก ษาเกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีบล็อกเชน เบือ้ งหลังของซัพพลายเชนและระบบ
ตรวจสอบย้ อนกลับในอาหารเป็ นอันดับแรก จากนันจะแสดง
้
กรอบแนวคิ ด ของระบบตรวจสอบย้ อ นกลับ อาหารโดยใช้
เทคโนโลยี Hyperledger Fabric และตอนท้ ายของบทความ
จะสาธิ ตกระบวนการสร้ างระบบดังกล่าว ข้ อมูลที่เชื่อถื อได้
ในการตรวจสอบย้ อนกลั บ จะพั ฒ นาความปลอดภั ย
ด้ านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพด้ วยการติดตามวัตถุดบิ อาหาร
สดให้ กบั ผู้บริ โภคได้

As people start to focus on food safety, Building
up a food traceability system has become more
and more important in every country. Therefore, we
tried to build a food traceability system. With the
advantage of blockchains such as immutability,
consensus, disintermediation and distributed ledgers
we can establish a trusted food traceability system by
these important characteristics. In this paper, we will
study the blockchain technology, the background of
the food supply chain and traceability system first,
and then display the conceptual framework of the
food traceability system using Hyperledger Fabric
technology. Finally, we demonstrate the building
process of the system. With the trusted information in
traceability, it would effectively enhance food safety by
the track of raw materials to the customers.
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1. บทน�า

I. Introduction

ดังนันบทความวิ
้
จยั นี ้จึงเน้ นในเรื่ องการสร้ างระบบตรวจสอบ
ย้ อ นกลับ ให้ กับ บริ ษั ท ผลิ ต สิ น ค้ า ผลไม้ ใ นประเทศไทยด้ ว ย
เทคโนโลยี บ ล็อ กเชน ตอนต้ น จะเป็ น การศึก ษาเทคโนโลยี
บล็อกเชนที่หยิบยกมาแสดงในเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ เห็นความ
ท้ าทายปั จจุบนั ในวงการซัพพลายเชนทัว่ ไปและซัพพลายเชน
ในอาหารโดยเฉพาะ จากนันจะแสดงโครงสร้
้
างซัพพลายเชน
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แพลตฟอร์ ม เทคโนโลยี ที่ เ ลื อ กมาใช้ ส ร้ าง
ระบบตรวจสอบย้ อนกลับ ถัดมาเป็ นการแสดงวิธีประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนกับระบบเรี ยกคืนสินค้ า และตอนท้ าย
จะเป็ นสรุ ปย่อเกี่ยวกับเนือ้ หาทังหมดและทิ
้
ศทางการพัฒนา
ในอนาคต

Therefore, this study focuses on building a traceability
system using Blockchain technology for a fruit-producing
company in Thailand. We first learned about Blockchain
technology, deployed the workshop to identify the
current challenges of the supply chain in general and
the food supply chain in particular. Then, we provide a
supply chain structure that is compatible with the chosen
technology platform to build a traceability system.
Next, we show how we apply this technology to the source
retrieval system. Finally, a brief conclusion about what
we have done and the direction for future development.

2. เทคโนโลยีบล็อกเชน

II. Blockchain Technology

บล็อกเชนมีคณ
ุ สมบัตทิ โี่ ดดเด่น 7 ประการ ได้ แก่ มีการเชือ่ มโยง
มีความคงที่ มีความปลอดภัย มีความโปร่ งใส เข้ าถึงได้ ทกุ ที่
ทุกเวลา และมีการวางมาตรฐาน

Blockchain has 7 notable features such as Link,
Immutable, Security, Transparency, Every time, Everywhere,
Standardization.

ประเด็ น เรื่ อ งความปลอดภัย ของอาหารและความโปร่ ง ใส
ของข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ต้ นก� า เนิ ด ของสิ น ค้ ามิ ใ ช่ เ พี ย งปั ญ หา
ส�าหรับผู้บริ โภคอีกต่อไป แต่ยงั เป็ นปั ญหาที่ดงึ ดูดความสนใจ
ทัง้ ในระดับ การจัด การและระดับ องค์ ก ร โลกาภิ วัต น์ ข อง
ซัพพลายเชนที่เกิดขึ ้นท�าให้ อปุ ทานมีความซับซ้ อนและควบคุม
ได้ ยาก นอกจากนี ้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั
ยังสร้ างความท้ าทายในการจัดการซัพพลายเชนเพิ่มขึน้ อีก
ด้ ว ย มี ก ารน� า เสนอเทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนในฐานะโซลูชั่น
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแก้ ไ ขปั ญ หาทัง้ หมดในการบริ ห ารจัด การ
ซัพพลายเชนได้ ด้ วยข้ อดีของบล็อกเชน เช่น ความคงที่ ความ
เหมือนพ้ องกัน การลดจ�านวนคนกลาง และบัญชีที่แบ่งปั น
ข้ อมูลให้ เครื อข่าย บริ ษัทจึงสร้ างระบบตรวจสอบย้ อนกลับ
อาหารที่เชื่อถือได้ จากลักษณะส�าคัญเหล่านี ้ของบล็อกเชน

เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็ นรู ปแบบของบัญชีดิจิตอล (Digital
Ledger) ซึ่งมีข้อมูลจัดเก็บอยู่ต่อเนื่องในรู ปแบบของบล็อก
การจะเข้ าสู่ระบบบล็อกเชนได้ นัน้ ข้ อมูลจะต้ องสอดคล้ อง
กับระบบเครือข่าย (Nodes) ส่วนใหญ่ ความสอดคล้ องดังกล่าว
มีการควบคุมอย่างรัดกุมด้ วยวิธีเฉพาะที่ก�าหนดไว้ ก่อนหน้ า
(ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีสทิ ธิ์เข้ าถึงข้ อมูล) บัญชีดจิ ิตอลเป็ นแนวคิด
ส�าคัญเกี่ยวกับการก�าหนดมาตรฐานของฐานข้ อมูลบล็อกเชน
ส�าหรั บซัพพลายเชน เช่น ฐานข้ อมูลจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
และการเปลี่ ย นแปลงจะต้ องไม่ อ ยู่ น อกเหนื อ มาตรฐาน
ทีก่ �าหนดไว้ กอ่ นหน้ า กล่าวโดยละเอียดก็คอื “การเปลีย่ นแปลง”
ในที่นีไ้ ม่ได้ หมายความว่าตัวแปรของค่าที่ 1 เปลี่ยนเป็ นค่า
ที่ 2 แต่จะมีการบันทึกข้ อมูลเป็ นตัวแปรค่าที่ 1 ก่อนแล้ วหน่วย
ที่มีความสามารถจึงแปลงข้ อมูลนัน้ เป็ นค่าที่ 2 ซึ่งนอกจาก
เป็ นการบันทึกตัวแปรค่าราคาแล้ วยังเป็ นการบันทึกประวัติ
ค่าตัวแปรด้ วย

The issues of food safety and information transparency
about product origins are no longer a consumer issue, but
also attract the attention of both management levels and
organizations [1]. Globalization of the supply chain makes
supply more complex and difficult to control. Besides,
the current development of information technology also
creates more challenges in supply chain management.
Blockchain technology appears as an effective solution,
resolving all difficulties between supply chain management.
With the blockchain advantage such as invariant,
consensus, dispersion and distributed ledger, we have
can establish a reliable food traceability system by these
important characteristics.

Blockchain technology is a form of digital ledger (Digital
Ledger) in which data will be stored in a sequential
manner in blocks, and to be logged into the Blockchain
need to be consensus of the majority of nodes (nodes)
join the system, and that consensus is strictly regulated
by predefined logic (for example, who has rights).
Digital Ledger is an important idea about standardizing
Blockchain data for Supply Chain, i.e data cannot
be changed but cannot be changed beyond the
predetermined standard - more detail “change” is here
does not mean that a variable of value 1 turns into 2,
but it will be saved as a variable of value 1 and then
converted by a competent unit to value 2 - that is, save
not only the price Value variable that saves the variable
value history.
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3. ความท้าทายในปัจจุบันของห่วงโซ่อุปทาน

III. The current challenges of supply chain

ฉะนันการติ
้
ดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในซัพพลายเชนทังระบบ
้
จึงเป็ นเรื่ องยาก อีกทังการขาดความโปร่
้
งใสในซัพพลายเชน
[2] ยังท�าให้ ผ้ ซู ื ้อและลูกค้ าไม่อาจมัน่ ใจในมูลค่าจริ งของสินค้ า
หรื อ บริ ก ารได้ ยิ่ ง ไปกว่ า นัน้ ยัง มี อ งค์ ป ระกอบหลายอย่ า ง
เกี่ยวข้ องกับซัพพลายเชนที่ติดตามไม่ได้ เช่น อุบตั ิการณ์ทาง
สิง่ แวดล้ อม

Consequently, it has become more difficult to trace
events in the entire chain. Moreover, due to the lack
of transparency in the supply chain [2], buyers and
customers cannot be sure of the true value of the
products or services. Also, there are several elements
related to the supply chain that cannot be tracked, such
as environmental incidents.

ซัพ พลายเชนทั่ ว ไปจะมี ก ารจั ด ซื อ้ การผลิ ต การจั ด เก็ บ
และการกระจายสิ น ค้ า ซัพ พลายเชนมี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ
ซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน ผู้รับเหมาช่วง และลูกค้ า รวมถึงการ
จัดการภายในองค์กรซึง่ แบ่งตามหน้ าทีห่ รือแผนก ในการท�างาน
รู ปแบบไซโล (Silo) แต่ละแผนกหรื อพาร์ ทเนอร์ จะใช้ ระบบ
ของตนเพื่อติดตามสินค้ าและบริ การ และนั่นหมายถึงความ
ขัดแย้ งที่เพิ่มขึ ้นและความโปร่งใสที่ลดลง

A typical supply chain has procurement, production,
storage, and distribution. It has a supplier, partner,
subcontractor, and customer relationships. It also has
an internal organization by function or department. In Silo
mode, each department or partner uses its own systems
to track products and services. That means friction goes
up and transparency goes down.

Figure 1. The information flow of Supply Chain in the silo mode.
รูปที่ 1. การไหลของข้อมูลของซัพพลายเชนในโหมดไซโล

ในฉบับถัดไปจะเป็ นการน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ งานจริ ง
ในการตรวจสอบย้ อนกลับด้ านอาหารและเกษตร พร้ อมวิธี
การน�าไปประยุกต์ใช้ ในซัพพลายเชน จะเป็ นอย่างไรนันคอย
้
ติดตามอ่านได้ ในฉบับหน้ าค่ะ
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Stay tuned for the next issue with the real case of the
blockchain implementation in Agri-Food traceability
including how to apply in the supply chain.

BIZ BREAKTHROUGH

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

BIG BIKE

ฟืน
้ ตลาดส่งออกจักรยานยนต์
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ Big Bike (รถจักรยานยนต์
ขนาดเครื่องยนต์ 251 ซีซี ขึ้นไป) ได้ขยับบทบาท
มามีส่วนส�ำคัญในตลาดรถจักรยานยนต์ไทย
ล่าสุดในปีทผี่ า่ นมามีปริมาณการผลิตจักรยานยนต์
ในประเทศไม่ต�่ำกว่า 200,000 คันคิดเป็นสัดส่วน
มากกว่า 10% ของการผลิตรถจักรยานยนต์รวม
เพือ่ รองรับความต้องการทัง้ ในประเทศและส่งออก
ทัง้ นี้ สืบเนือ่ งจากการวางยุทธศาสตร์ตงั้ แต่ปี 2555
ของบีโอไอในการส่งเสริมการผลิต Big Bike และ
ชิ้นส่วน ส่งผลดึงดูดค่ายรถจักรยานยนต์จากทั้ง
ญี่ปุ่น และชาติตะวันตก ให้ทยอยเข้ามาลงทุน
ผลิ ต Big Bike ในไทยนั บ ตั้ ง แต่ นั้ น มาอย่ า ง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีอย่างมากต่อความต่อเนื่อง
ของการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมรถจั ก รยานยนต์
และชิ้นส่วนไทยในช่วงที่ผ่านมา ผลักดันให้ไทย
ก้าวขึ้นมาสู่การเป็นอีกหนึ่งประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออก Big Bike ที่ส�ำคัญของโลก ท่ามกลาง
สภาวะตลาดรถจักรยานยนต์รวมในประเทศทีเ่ ข้าสู่
ภาวะอิม่ ตัวด้วยอัตราการถือครองรถจักรยานยนต์
ต่อประชากรในประเทศ
ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์
โดยรวมของไทยเข้ า สู ่ ภ าวะอิ่ ม ตั ว ทั้ ง ตลาด
ในประเทศและการส่งออก แต่ตลาดของ Big Bike
ในไทยกลับเดินเติบโตสวนทาง รวมถึงยังมีการ

ทยอยเข้ามาลงทุนของค่าย Big Bike รายใหญ่
ของโลกอย่างต่อเนื่อง ผลักดันท�ำให้ไทยกลายมา
เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก Big Bike ที่สำ� คัญ
แห่งหนึ่งของโลก

เติบโตสูงสุดด้วยอัตราการขยายตัวกว่า 20% ซึง่ ใน
ปัจจุบนั เอเชียเริม่ เข้ามามีบทบาทมากยิง่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ
ในตลาด Big Bike โลกตามการขยายตัวของภาวะ
เศรษฐกิจในภูมิภาค

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าในปี 2562 การส่งออก
Big Bike ของไทยไปทั่วโลกมีโอกาสขยายตัว
ได้กว่า 10% โดยเอเชียจะเป็นตลาดที่มีโอกาส

ในช่วงระยะ 3 ปีถัดจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
มองว่ า Big Bike รุ ่ น เล็ ก (251 ถึ ง 500 ซี ซี )
จะเป็ น รุ ่ น ที่ ก ้ า วขึ้ น มามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ
การส่ งออกของไทยไปเอเชี ย แซงหน้ า รุ ่ น อื่ น ๆ
เนื่องจากปัจจัยราคาที่เอื้อมถึงได้เหมาะกับผู้ซื้อ
Big Bike หน้าใหม่จำ� นวนมากทีน่ บั วันจะมีแต่เพิม่
ขึ้นเรื่อย ๆ ในภูมิภาคนี้
นอกจากนี้การเข้ามาลงทุนของค่าย Big Bike
ยังส่งผลดีตอ่ ความต้องการชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์
ของไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดิมมากขึ้น และ
รวมไปถึ ง โอกาสที่ จ ะมี ก ารลงทุ น เพิ่ ม ในส่ ว น
ของชิ้นส่วนส�ำคัญบางอย่าง โดยเฉพาะชิ้นส่วน
ในเครื่องยนต์ ซึ่งในอนาคตอาจพัฒนาไปถึงการ
ผลิตเครื่องยนต์ครบสมบูรณ์ในไทยได้
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บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน

พิธม
ี อบรางวัล

ThaiStar Packaging Awards 2019

เมื่ อ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2562 ผู ้ แ ทน
สถาบันรหัสสากล เข้าร่วมมอบรางวัลผู้ชนะ
การประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์
ปี 2562 ซึง่ สถาบันฯ ได้ให้การสนับสนุนรางวัล
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้สนับสนุนจ�านวน
ทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่
• ต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การจัดจ�าหน่าย
(Student-Consumer Packaging : SC)
จ�านวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธกร ก�าเหนิดผล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

สัมมนาพิเศษเรือ
่ ง

• ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ� าหน่าย
ส�าหรับสินค้าทัว่ ไป (Consumer Packaging : CP)
จ�านวน 2 รางวัล โดยได้รับการยกเว้นค่าบ� ารุง
สมาชิกบาร์โค้ด 1 ปี พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ บริษัท
หนึ่งบรรจง จ�ากัด และ บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด
โดยผู้ชนะการประกวดได้รับรางวัลไปเป็น
ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ในพิ ธี ม อบรางวั ล ThaiStar
Packaging Awards 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา นอกจากนี้ผลงาน
ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ยั ง อาจได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ไ ป
ประกวดในระดับ Asia Star และ World Star
ต่อไป

Food Traceability & Blockchain
วันที่ 13 และ 14 มิถนุ ายน 2562 ทางสถาบันรหัส
สากลร่วมกับ GS1 Thailand Partner ได้จัดสัมมนา
พิเศษในหัวข้อ Food Traceability & Blockchain
ภายในงาน Propak Asia 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ อั พ เดทเทคโนโลยี ร ะบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ
สินค้า และเทคโนโลยี Blockchain ในการน� ามา
ปรั บ ใช้ กั บ อุ ต สาหกรรมอาหารและอุ ต สาหกรรม
ด้านอื่น ๆ โดยวิทยากรจาก GS1 Thailand Partner
2 บริษัท คือ i-Sprint Innovations Pte Ltd. บรรยาย
เรื่อง “Food Traceability with Anti-Counterfeit
System และบริษทั Lina Network บรรยายเรือ่ ง “Food
Traceability with Blockchain Technology” ซึ่งเป็น
ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้าน
ดังกล่าวมาบรรยายให้ความรูก้ บั ผูเ้ ข้าร่วมฟังสัมมนา
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โครงการพัฒนา

ผูป
้ ระกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 2562 ณ จังหวัดระยอง
สถาบันรหัสสากลร่วมกับสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร และ
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรม
ให้ความรูเ้ รือ่ งบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ในโครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ใหม่ (Early-Stage) ปี 2562 เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการ
กลุ่มธุรกิจการเกษตรในการเขียนแผนธุรกิจและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรม
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า พร้อมทั้งแนะน�าการใช้งานบาร์โค้ด
มาตรฐานสากล GS1 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมีผปู้ ระกอบการ
เข้าร่วมงานประมาณ 100 ราย

หลักสูตรการอบรมเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดต่าง ๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงก�าหนดให้สมาชิกรายใหม่ทุกราย ต้องผ่านการอบรม ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (CERTIFICATE PROGRAM) ส�าหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันรับอนุมัติเป็นสมาชิก
ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น
มาตรฐานสากล GS1
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
(CERTIFICATE PROGRAM)

การประยุกต์ ใช้
มาตรฐานสากล
GS1-128 ในระบบ
ซัพพลายเชน

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่จัด

• องค์กร GS1 และสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
• ระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)
• โครงสร้างและการก�าหนดเลขหมายประจ�าตัวสินค้า
• ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีบาร์ โค้ด และ RFID
• โครงการระบบฐานข้อมูลของสินค้า & แอพพลิเคชั่น SmartBar
• สิทธิประโยชน์ของสมาชิก GS1 Thailand

2, 17 กรกฎาคม
6, 20 สิงหาคม
3, 17 กันยายน

• ระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)
• Capture : GS1-128
• Application Identifiers (AI)
• GS1 Solutions
• การประยุกต์ ใช้ ในงานโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

27 สิงหาคม

อัตราค่าอบรม

สมาชิก GS1 TH : สามารถใช้สิทธิ์เข้าอบรม
ได้ฟรี 1 ครั้ง / 2 ท่าน / บริษัท ภายใน 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก
สถาบันฯ โดยผู้เข้าอบรมจะไม่ ได้รับ
ประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ
ทั้งนี้หากผู้เข้าอบรมประสงค์จะรับ
ใบประกาศนียบัตรจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ท่านละ 500 บาท
สมาชิก GS1 TH : สมาชิกใหม่
สามารถใช้สิทธิ์เข้าอบรมฟรี 1 ครั้ง / 2 ท่าน /
บริษัท ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ ได้รับ
การอนุมัติเป็นสมาชิกสถาบันฯ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส�ารองที่นั่งได้ที่ www.gs1th.org
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Health Me
บทความโดย : พราภา ร่มโพธิ์ทอง
ข้อมูลโดย
: ไทยรัฐออนไลน์

ประโยชน์เซเลอรี
ดืม
่ ยังไงช่วยล้างพิษ
แถมลดน�ำ้ หนัก?
สาว ๆ สายเฮลตี้ฮิตหนักมาก! กับเจ้าผัก
สีเขียวก้านยักษ์ “เซเลอรี” หรือขึน้ ฉ่ายฝรัง่
ว่ากันว่าเซเลบคนดังในต่างประเทศดื่มกัน
เยอะมาก
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เพราะเจ้ าเซเลอรี ช่วยดีทอ็ กซ์ ลำ� ไส้ ล้ างพิษ บ�ำรุ งร่ างกายให้
ผู้หญิง “สุขภาพดี” ว่ าแต่ เจ้ าผัก “ขึน้ ฉ่ ายฝรั่ ง” มีประโยชน์ ทาง
โภชนาการอะไรบ้ าง?

“เซเลอรี” 10 ประโยชน์จัดเต็ม

เซเลอรี (Celery) หรื อ ขึ น้ ฉ่ า ยฝรั่ ง มี ลัก ษณะล� ำ ต้ นและใบ
มีสีเขียวอ่อน กลิน่ เหมือนขึ ้นฉ่ายจีน แต่ล�ำต้ นใหญ่ เหมาะส�ำหรับ
“ผู้หญิง” ที่ต้องการลดน� ้ำหนักขึ ้นฉ่ายฝรั่ง 100 กรัม ให้ พลังงาน
เพียงแค่ 13-17 กิโลแคลอรี เท่านัน้ มีเส้ นใยสูง ช่วยให้ เรารู้ สกึ อิ่ม
นานขึ ้น และลดอาการหิวได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ยังมีประโยชน์
อื่น ๆ อีกเพียบ
1. ช่ ว ยต่อ ต้ า นอนุมูล อิ ส ระ ชะลอความแก่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ าง
		 ภูมิค้ มุ กัน ป้องกันหวัด
2. ช่วยแก้ อาการปวดประจ�ำเดือนของสตรี ทังก่
้ อนและหลังการ
		 มีประจ�ำเดือน

Health Me

3. เซเลอรี มีสารโพลีฟีนอล ช่วยลดอาการ
		 อักเสบ และป้องกันมะเร็ งด้ วยการยับยัง้
		 สารก่อมะเร็งในร่างกาย
4. น� ำ้ คัน้ จากเซเลอรี มี ส รรพคุณ ใช้ เ ป็ น ยา
		 กล่ อ มประสาท ช่ ว ยในการนอนหลั บ
		 ได้ ดีขึ ้น ช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์
5. เซเลอรี ช่วยดีท็อกซ์และล้ างพิษออกจาก
		 ร่างกาย ช่วยท�ำความสะอาดเลือด
6. เซเลอรี มี โ พแทสเซี ย มสู ง ช่ ว ยในการ
		 ขยายตัวของหลอดเลือด ป้องกันโรคหัวใจ
		 ขาดเลือด
7. ช่วยบ� ำ รุ งสายตาและผิ ว พรรณ เซเลอรี
		 มีวิตามินหลายชนิด เช่น วิตามิน A, B, C
		 และเบตาแคโรทีน

8. เซเลอรีอดุ มไปด้ วยแคลเซียมและฟอสฟอรัส
		 ช่วยบ�ำรุงกระดูกและฟั นให้ แข็งแรง
9. เซเลอรี ชว่ ยลดปริ มาณของคอเลสเตอรอล
		 ระดับน� ำ้ ตาล ไตรกลีเซอไรด์ และไขมัน
		 ในเส้ นเลือด
10. เซเลอรี มีฤทธิ์เป็ นยาดับพิษร้ อน แก้ ร้อนใน
		 ช่ ว ยบ� ำ รุ ง ระบบย่ อ ยอาหาร แก้ โ รคบิ ด
		 ท้ องร่วง ท้ องเสีย ท้ องอืดท้ องเฟ้อ

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

How to ดืม่ น�ำ้ ผัก “เซเลอรี” ล้างพิษ

1. ดื่มแบบคัน้ สดๆ
จริ ง ๆ แล้ วการกินเซเลอรี สด ๆ ดีที่สุด แต่ถ้า
ไม่อยากเคี ้ยวกิน ก็สามารถน�ำมาเข้ าเครื่ องคัน้
น� ำ้ ผักแยกกากก็ได้ ควรดื่มทันทีร่างกายจึงจะ
ได้ รับวิตามินต่าง ๆ สูงสุด และไม่ต้องใส่น� ้ำแข็ง
เพิ่ม ถ้ าท�ำใส่ต้ เู ย็นไว้ ดื่มทีหลัง ก็ควรดื่มให้ หมด
ภายใน 3-4 ชม.
2. ดื่มครั ง้ ละ 500 ml.
การจะได้ ประโยชน์จากเซเลอรี แบบเต็ม ๆ เพื่อให้
ได้ ประโยชน์ในการดีท็อกซ์ ควรดื่มน� ้ำคันเซเลอรี
้
สด ๆ ให้ ได้ ปริ มาณ 16 ออนซ์ หรื อ 500 มิลลิลติ ร
ต่อวัน และดื่มติดต่อกัน 7 วัน จึงจะเริ่ มเห็นผล
3. ดื่มตอนเช้ าหลังตื่นนอน
มีค�ำแนะน�ำว่า สาว ๆ ควรดื่มน� ้ำผัก “เซเลอรี ”
ช่วงเช้ าหลังตื่นนอนตอนที่ท้องว่างที่สดุ ห้ ามกิน
อาหารอะไรก่อนดืม่ น� ้ำเซเลอรี ยกเว้ นน� ้ำเปล่า เพือ่
ให้ ร่างกายดูดซึมวิตามินจากผักชนิดนี ้ได้ ดีที่สดุ
ประโยชน์ หลากหลายขนาดนี ้ คงพลาดกัน
ไม่ ไ ด้ แ ล้ ว นะ...ก่ อ นกลั บ บ้ า นอย่ า ลื ม แวะ
ตลาดหาเจ้ าเซเลอรี มาทานกันนะจ๊ ะ
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Trendy Tech
บทความโดย : Panpraporn Jitjumroonchokchai / พรรณปพร จิตจ�ำรูญโชคไชย
References / อ้างอิง : https://www.packworld.com/four-areas-innovation-are-facilitating-flexible-packaging-growth
http://www.rosupack.com/en-GB/press/news/What%E2%80%99s-new-for-2019-The-trends-in-the-global-pack.aspx

สรุปเทรนด์เทคโนโลยีทท
ี่ ำ� ให้

Packaging เป็นมากกว่าบรรจุภณั ฑ์

เคยคิดไหมว่าก่อนแกะกล่องสินค้าสมัยนี้ บรรจุภัณฑ์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะ แน่นอนว่า
ลวดลายสะดุดตา หรือเอกลักษณ์ประจ�ำแบรนด์ยงิ่ ท�ำให้บางคนแทบจะเก็บกล่องหรือถุงไว้เป็นคอลเล็กชัน่
ด้วยซ�ำ้ เรามาดูกันดีกว่าว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างเบื้องหลังบรรจุภัณฑ์เหล่านี้

1. Eco-friendly Packaging

เอาใจคนรั ก สิ่ ง แวดล้ อ มกั น ก่ อ นเป็ น อั น ดั บ
แรก กั บ ปี นี้ มี แ คมเปญและการรณรงค์ จ าก
หน่วยงานต่าง ๆ เรื่องลดการใช้พลาสติก ดังนั้น
เราจึงได้เห็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ไร้พลาสติก
(non-plastic packaging) กลั บ สู ่ ธ รรมชาติ
ดั้งเดิมอย่างกระดาษ เครื่องจักสาน วัสดุทดแทน
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ออกมาให้เห็นจนชินตา
หรือจะเป็นเทรนด์ของการรีไซเคิลวัสดุใช้ซ�้ำได้
ซึ่งกลับมามีบทบาทมากขึ้นอีกครั้ง สิ่งที่น่าทึ่ง
ที่สุดคือ ในขณะนี้มีงานวิจัยพลาสติกที่สามารถ
รับประทานได้ขึ้นมาแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นทดลอง
นะคะ ถึงแม้ว่าผู้เขียนจะไม่เคยไปทดลองชิม
ด้วยตัวเอง แต่ก็เป็นเรื่องดีที่เราจะมีโอกาสลด
พลาสติกในอนาคต

2. AI, Automation and Data
Analysis

ขาดไม่ได้ในหัวข้อของยุคนี้จริง ๆ กับกระแส AI
บางบริษัทเริ่มน�ำ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ทั้งในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้โปรแกรม
ท� ำ การสร้ า งลายต้ น แบบแพ็ ค เกจขึ้ น มาเอง
โดยให้ข้อมูลประกอบ อาทิ สี ลวดลาย หรือ
ข้อมูลทีค่ อมพิวเตอร์สามารถน�ำไปค�ำนวณต่อได้
ด้ ว ยการน� ำ ข้ อ มู ล หลั ง การขายหรื อ ข้ อ มู ล การ
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า มาช่ ว ยตั ด สิ น ใจก่ อ นออกแบบ
เรียกว่าเป็นคู่หูกับนักออกแบบของบริษัทกันเลย
ทีเดียว และยังท�ำให้ได้ลวดลายเป็นเอกลักษณ์
ไม่ ซ�้ ำ ใคร ถู ก อกถู ก ใจผู ้ บ ริ โ ภค หรื อ จะเป็ น
ไอเดียล�้ำ ๆ อย่างการให้คอมพิวเตอร์วัดขนาด
บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบอั ต โนมั ติ เพี ย งแค่ น� ำ สิ น ค้ า
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ไปวางในแท่นตั้งสแกน ก็สามารถตัดกล่องออก
มาได้พอดีกับขนาดสินค้า งานนี้ประหยัดพื้นที่
กล่องและพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้อีกมากมาย

3. We Are AR

ไม่ พู ด ถึ ง ก็ ค งเอ้ า ท์ ทั น ที กั บ เทคโนโลยี AR
(Augmented Reality) หากใครไม่คุ้นให้นึกถึง
เวลาเอาสมาร์ ท โฟนไปส่ อ งบนเครื่ อ งหมาย
บางอย่างแล้วมีโฆษณาหรือตัวการ์ตูนเด้งขึ้น
มาแบบสามมิ ติ นั่ น เอง ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี นี้
เริ่มใช้แพร่หลายบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อการดึงความ
สนใจผู้บริโภค และเพิ่มลูกเล่นให้กับสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ ลองคิดดูนะคะว่านอกจากเราจะใช้
สินค้าในกล่อง เวลาเอาสมาร์ทโฟนส่องที่กล่อง
แล้วมีวิดีโอสอนการใช้งานเด้งขึ้นมาทันทีก็สร้าง

Trendy Tech
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ความแปลกใหม่ไปอีกแบบ หรือจะเป็นกิมมิค
เล็ก ๆ จ�ำพวกตัวการ์ตนู ส่งข้อความผ่านบรรจุภณ
ั ฑ์
หากผู ้ ผ ลิ ต รายใดสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านได้
ก็จะสามารถดึงความสนใจจากผูบ้ ริโภคยุคไฮเทค
ได้ดีเลยค่ะ

4. 3D Printing

อี ก หนึ่ ง เทคโนโลยี พ ลิ ก โฉมการออกแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ หากบริ ษั ท มี พื้ น ฐานการท� ำ งาน
สามมิตเิ ป็นทุนเดิม การน�ำเครือ่ งพิมพ์สามมิตเิ ข้า
มาใช้งาน จะช่วยให้สามารถออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
รูปร่างแปลกใหม่ได้ง่ายขึ้น ในตอนนี้เครื่องพิมพ์
หลายรุ่นก็สามารถใช้พิมพ์วัสดุได้หลายประเภท
กว่าเดิม จากแค่โมเดลพลาสติก เปลี่ยนมาเป็น
วัสดุอย่าง น�้ำยางพารา ดินเหนียวขึ้นรูปเซรามิก
ลวดเหล็ ก ท� ำ ให้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ มี ค วามแตกต่ า ง
และยังสามารถรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามที่
ลูกค้าต้องการเป็นพิเศษได้อีกด้วย

5. เทคโนโลยีบาร์โค้ด และ RFID

จะมีอะไรสะดวกไปกว่านี้ ในเมื่อบาร์โค้ดไม่ว่า
จะมาในรูปแบบแท่งบาร์โค้ดหนึง่ มิติ หรือสองมิติ
อย่างเช่น ดาต้าเมทริกซ์หรือคิวอาร์โค้ด สามารถเก็บ

และแสดงข้ อ มู ล ของสิ น ค้ า ไว้ บ นบรรจุ ภั ณ ฑ์
ได้มากมาย แถมยังสามารถพิมพ์ลงบนบรรจุภณ
ั ฑ์
ได้หลากหลายประเภท เพิม่ โอกาสในการให้ขอ้ มูล
แก่ผู้บริโภค ยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนใส่ใจที่มา
ของผลิตภัณฑ์ ยิ่งต้องแสดงข้อมูลให้เห็นชัดเจน
เพื่ อ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ กั บ ตั ว สิ น ค้ า และ
แบรนด์ หรือจะเป็นการน�ำเทคโนโลยี RFID มาใช้
ในการอ�ำนวยความสะดวกเรือ่ งการจ่ายเงินสินค้า
เพียงแค่แตะผ่านเครื่องสแกนก็สามารถจ่ายเงิน
ได้ ทั น ที หรื อ เรี ย กว่ า การปรั บ ตั ว เข้ า สู ่ สั ง คม
ไร้เงินสดนั่นเอง

อันที่จริงเรื่องของบรรจุภัณฑ์เป็นทั้งศาสตร์
และศิ ล ป์ เป็ น ด่ า นแรกก่ อ นที่ ผู ้ บ ริ โ ภค
จะตัดสินใจซื้อสินค้า ด้วยการประยุกต์การ
ใช้ ง านเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม บวกกั บ
ความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าผู้ผลิต ท�ำให้
เราต้องติดตามและมองกันอีกครั้งว่า จะมี
คอลเล็กชัน่ อะไร หรือบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ มา
ตอบโจทย์เราอีกบ้างในอนาคตอันใกล้นี้
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Kitchen Of The World
บทความโดย : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
เรียบเรียงโดย : ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์

พลาสติกชีวภาพ

จะมีความต้องการ 40% ใน 10 ปีขา้ งหน้า

ขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ ส่งผลให้นานาประเทศ
พยายามหาวิธีแก้ไข โดยการเคลื่อนไหวรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติ ก จากปิ โ ตรเลียม และการพัฒนาพลาสติ ก ชี ว ภาพขึ้ น ใช้
ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า พลาสติกชีวภาพจะมีความต้องการ
ถึง 40% ในอีก 10 ปีข้างหน้า

ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ค รั้ ง เดี ย ว (Single-use
Plastics) ถึง 50% เช่น ขวดพลาสติก แผ่นฟิลม์ ใส
ถนอมอาหารและถุงพลาสติก และความต้องการใช้
พลาสติกยังมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ จากการขยายตัว
ของจ�านวนประชากร การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของผู ้ บ ริ โ ภค หรื อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร
ในเขตเมือง วัสดุทางเลือกอย่างพลาสติกชีวภาพ
(Bioplastics) ที่ผลิตจากพืช ย่อยสลายง่าย เป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง เริ่ ม เป็ น ที่ นิ ย มใช้ แ ทน
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบดั้งเดิม
Grand View Research พบว่าในอีก 10 ปี มูลค่า
ของตลาดพลาสติกชีวภาพจะเติบโตจาก 21 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2562 เพิ่มเป็นมูลค่า 324
พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 คิดเป็นสัดส่วน
ความต้ อ งการพลาสติ ก ชี ว ภาพจากร้ อ ยละ 4
เป็ น ร้ อ ยละ 40 ของความต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์
พลาสติกทั้งหมด

ที่ ผ ่ า นมา พลาสติ ก ชี ว ภาพในไทยยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
ความนิยม จากข้อจ�ากัดด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี
ขั้ น สู ง ในการผลิ ต เม็ ด พลาสติ ก ชี ว ภาพ และ
การผลั ก ดั น ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคผ่ า น
มาตรการของรัฐ แต่ในปัจจุบนั นับว่าเป็นโอกาสดี
ในการพัฒนาของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ไทยทั้งแรงกดดันจากกระแสโลก และข้อจ�ากัด
ที่ได้รับการแก้ไข
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการว่า 70% ของ
ตลาดพลาสติ ก ชี ว ภาพในปี 2573 จะเป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม
โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพส�าหรับอาหาร
และเครื่องดื่มนิยมผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ
PLA ทดแทนเม็ดพลาสติกประเภท PE PP และ
PET เนื่องจากมีคุณสมบัติคล้ายกัน แต่สามารถ
ทดแทนได้ บ างส่ ว นขึ้ น อยู ่ กั บ ความเหมาะสม
ของการใช้งานผลิตภัณฑ์
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ
เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ชีวภาพของไทย จากกฎการยกเลิกใช้พลาสติก
โดยมีมูลค่าตลาดส่งออกสูงถึง 16,697 ล้านบาท
ในปี 2562 และคาดว่าจะมีมลู ค่า 19,107 ล้านบาท
ในปี 2563 หรือเติบโต 14% และคาดว่าจะเป็น
พลาสติกชีวภาพที่เข้าไปทดแทนอย่างน้อยราว
30% ของพลาสติกจากปิโตรเคมี

Member Zone

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บทความโดย : วันรัตน์ ยอดนิล
ที่มา : https://www.dailynews.co.th/economic/214415

ฉลากสินค้าส�ำคัญอย่างไร
ไขปัญหาผูบ
้ ริโภค

เมื่อพูดถึง “ฉลากสินค้า” ทุกท่านที่เป็นผู้บริโภคคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ไม่รู้จักฉลากสินค้า เพราะในชีวิตประจ�ำวัน
ผู้บริโภคสามารถพบเห็นฉลากสินค้าได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นฉลากยา ฉลากอาหาร ฉลากเครื่องส�ำอาง ฉลากเครื่องใช้
ไฟฟ้า หรือฉลากสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย แล้วฉลากสินค้ามีความส�ำคัญกับผู้บริโภคอย่างไร

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้ก�ำหนดให้ผู้บริโภค
มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองไว้ 5 ประการ คือ
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งค�ำพรรณนา
คุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ
2. สิ ท ธิ ที่ จ ะมี อิ ส ระในการเลื อ กหาสิ น ค้ า หรื อ
บริการ
3. สิทธิทจี่ ะได้รบั ความปลอดภัยจากการใช้สนิ ค้า
หรือบริการ
4. สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ความเป็ น ธรรมในการท� ำ
สัญญา

5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความ
เสียหาย
โดย พ.ร.บ. คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 ก�ำหนดว่า
“ฉลาก” หมายถึง รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษ
หรือสิ่งอื่นใดที่ท�ำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับ
สิ น ค้ า ซึ่ ง แสดงไว้ ที่ สิ น ค้ า หรื อ ภาชนะบรรจุ
หรือหีบห่อบรรจุสินค้าหรือสอดแทรก หรือรวม
ไว้กับสินค้า หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ
สินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือ
ส�ำหรับใช้ประกอบสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดง
ไว้ ที่ สิ น ค้ า หรื อ ภาชนะบรรจุ ห รื อ หี บ ห่ อ บรรจุ
สินค้านั้น

“ฉลากของสินค้า” จะต้องระบุ
ข้อความดังนี้

1. ชื่ อ ประเภทหรื อ ชนิ ด ของสิ น ค้ า ที่ แ สดง
ให้เข้าใจได้วา่ สินค้านัน้ คืออะไร กรณีทเี่ ป็นสินค้า

ที่สั่งหรือน�ำเข้ามาเพื่อขาย จะต้องระบุประเทศ
ทีผ่ ลิตด้วย เช่น โทรทัศน์สี คอมพิวเตอร์ สมุดพิมพ์
เขียน น�ำ้ หอมปรับอากาศ ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
ผลิตในประเทศมาเลเซีย ฯลฯ
2. ชื่อผู้ประกอบการหรือเครื่องหมายการค้า
ที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตเพื่อขาย
ในประเทศไทย
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3. ชื่อผู้ประกอบการหรือเครื่องหมายการค้า
ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยของผูส้ งั่ หรือผูน้ ำ� เข้า
มาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
4. สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขายหรือของผู้สั่ง
หรือผู้น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
5. ต้องแสดงปริมาณ หรือขนาด หรือปริมาตร
หรือน�้ำหนักของสินค้า
6. ต้ อ งแสดงวิ ธี ใ ช้ เ พื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคเข้ า ใจว่ า
สินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด เช่น ใช้ท�ำความสะอาด
พื้นไม้หรือพื้นกระเบื้อง ภาชนะเคลือบใช้ตั้งบน
เตาไฟ ฯลฯ
7. ข้อแนะน�ำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความ
ถูกต้องในการใช้ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค เช่น
ห้ า มใช้ ข องมี ค มกั บ การแซะน�้ ำ แข็ ง ในตู ้ เ ย็ น
ควรเก็บสินค้าไว้ในที่ร่มและไม่เปียกชื้น ฯลฯ
8. ค�ำเตือน (ถ้ามี)
9. วัน เดือน ปี ทีผ่ ลิต หรือวัน เดือน ปีทหี่ มดอายุ
หรือวัน เดือน ปี ที่ควรใช้ก่อน (ถ้ามี)
10. ราคาต้องระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุ
เป็ น เงิ น สกุ ล อื่ น ด้ ว ยก็ ไ ด้ นอกจากนี้ สิ น ค้ า
ที่ควบคุมฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้แก่ สินค้าที่ผลิตเพื่อขาย
โดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรณี
จะเข้าข่ายเป็นโรงงานก็คอื ใช้แรงงานตัง้ แต่ 7 คน
ขึ้นไป หรือใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป)
สินค้าทีส่ งั่ หรือน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรเพือ่ ขาย
และคณะกรรมการว่าด้วยฉลากยังมีอำ� นาจออก
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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ก�ำหนดให้
สินค้าทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายแก่สขุ ภาพร่างกาย
หรือจิตใจ เนื่องในการใช้สินค้าหรือโดยสภาพ
ของสินค้านั้น หรือสินค้าทั่วไปใช้เป็นประจ�ำ
การก�ำหนดฉลากของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้บริโภค ในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระ
ส�ำคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น เป็นสินค้าที่ควบคุม
ฉลากได้ ส�ำ หรั บ การแสดงข้ อ ความในฉลาก
สินค้าต้องใช้ข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริง
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญ
เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า นั้ น ๆ ในกรณี ที่ สิ น ค้ า นั้ น ๆ
มี ก ฎหมายของหน่ ว ยงานราชการอื่ น ควบคุ ม
ในเรื่ อ งฉลากอยู ่ แ ล้ ว ก็ ใ ห้ จั ด ท� ำ ฉลากตาม
กฎหมายนั้น ๆ เช่น อาหารต้องจัดท�ำฉลากตาม
พระราชบัญญัติอาหาร ฯลฯ

		 ฉลากของสินค้านั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริโภค ในการที่จะ
ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง ในสาระส� ำ คั ญ
เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า นั้ น เป็ น สิ น ค้ า ที่
ควบคุมฉลากได้ ส�ำหรับการแสดง
ข้ อ ความในฉลากสิ น ค้ า ต้ อ งใช้
ข้อความทีต่ รงต่อความเป็นจริง
เมือ่ ฉลากสินค้าเป็นแหล่งข้อมูลในการอุปโภค
และบริโภคของผูบ้ ริโภค ซึง่ พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 ได้กำ� หนดสิทธิ
ทีผ่ บู้ ริโภคจะต้องได้รบั ข่าวสาร ดังนัน้ ไม่วา่ จะ
ก่อนซือ้ หรือก่อนใช้สนิ ค้าหรือบริการ หยุดให้
ความส�ำคัญอ่านฉลากสักนิดเพือ่ คุณภาพชีวติ
ของผูบ้ ริโภค

