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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 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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Smart Packaging เพิม่ประสทิธภิาพสนิค้า สร้างความน่าเชือ่ถอืให้กบัผูบ้รโิภค
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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

Ongoing turbulence in the retail industry has woken the 
sector to the potential advantages of better product data for 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.

Hard truths and tough consequences
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.

ข้อผิดพลาดในการติดฉลากสินค้าอาจท�าให้เกิด
ปัญหาร้ายแรงทั้งต่อแบรนด์และผู้บริโภคได้ เว้นแต่ 
จะมีการแก้ไขโดยตรงจากอุตสาหกรรมทั้งหมด 
ที่เกี่ยวข้อง

ความปั ่นป่วนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมค้าปลีก

ได้กระตุ ้นให้ภาคธุรกิจตื่นตัวถึงประโยชน์จากการปรับปรุงได้กระตุ ้นให้ภาคธุรกิจตื่นตัวถึงประโยชน์จากการปรับปรุง

ข ้อมูลสินค้าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อผลส�าเร็จในเชิงพาณิชย์ แม้ว ่า

ผลประโยชน์ด้านการเงินจะเป็นเรื่องส�าคัญส�คัญส�ค าหรับบริษัทได้

แต่เหตุสลดใจล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการติดฉลากไม่ถูกต้องได้

ช่วยเน้นย�้า ึงความส�ถึงความส�ถ าคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันของการมีข้อมูลคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันของการมีข้อมูลค

ทีถู่กต้องแม่นย�าส�าหรับผู้บริโภค

ความจริงที่รุนแรงและผลลัพธ์ที่เลวร้าย
ป ัญหาที่ เกี่ยวข ้องกับการติดฉลากที่ ไม ่ตรงกับความจริง 

(Mislabeling) ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ มากมายนับตั้งแต่

การสูญเสียผลก�าไรไปจนถึงการสูญเสียชีวิต สหภาพยุโรปจึงได้

ออกกฎข้อบังคับการแสดงข้อมูลอาหารส�าหรับผู้บริโภคในเดือน

ธันวาคมปี 2014 โดยก�าหนดให้มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

สารก่อภูมิแพ้ 14 ชนิดทั้งบนผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ

และบนบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไป

สี่กลยุทธ์พิชิตการติดฉลากอาหาร
ที่ไม่ได้คุณภาพ

Four Strategies to Overcome 
Poor Food Labelling
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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 peanut-
induced 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.

นับตั้งแต่มีการเปิดตัวบทลงโทษใหม่ในปี 2015 โทษส�าหรับการ

ไม่ปฏบิตัติามกฎหมายทางด้านความปลอดภยัของอาหารทีก่�าหนด

ไว้คือ โทษปรับโดยไม่จ�ากัดจ�านวนเงิน หรือโทษจ�าคุกระยะเวลา

ไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ดังเช่น ในกรณีของ Paul Wilson 

ซึ่งเสียชีวิตในปี 2014 หลังจากเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงซึ่งเสียชีวิตในปี 2014 หลังจากเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรง

เฉียบพลันจากการบริโภคถั่วลิสง เจ้าของร้านอาหารที่เกี่ยวข้อง

ในคดีนี้ถูกจ�าคุกเป็นเวลาหกปีในข้อหากระท�าการโดยประมาท

อย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู ้อื่นเสียชีวิต เนื่องจากใช้ผงถั่วที่มี

ส่วนผสมของถั่วลิสง ซึ่งมีราคาถูกกว่า แทนการใช้ผงอัลมอนด์ 

จ�านวนเงินรวมของการเรียกคืนสินค้า (Recall)
ในปี 2018 ประเทศองักฤษมกีารเรยีกคนืสนิค้าจ�านวน 109 รายการ

เนื่องจากมีการติดฉลากที่ไม่ได้แสดงรายละเอียดส่วนผสม หรือ

แสดงสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่ถูกต้อง สูตรการค�านวณที่นักวิชาการ 

Moises Resende-Filho และ Brian Buhr เสนอขึ้นเมื่อปี 2010 

ในบทความ เรื่อง เศรษฐศาสตร์การตรวจสอบย้อนกลับเพื่อลดในบทความ เรื่อง เศรษฐศาสตร์การตรวจสอบย้อนกลับเพื่อลด

ต้นทุนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหาร (Economics of traceability 

for mitigation of food recall costs) (ภาพด้านล่าง) แสดงให้เห็น

ว่าต้นทุนทางตรงโดยประมาณในการเรียกคืนสินค้าส�าหรับแต่ละ

บริษัท อาจเป็นจ�านวนเงินสูงถึงหลายล้านปอนด์โดยขึ้นอยู่กับ

ขอบเขตของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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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:

ผลกระทบทางอ้อมก็เช ่นเดียวกัน นอกเหนือจากผลกระทบ

ทางการเงนิในการเรยีกคนืสนิค้า บรษิทัอาจต้องเสยีผลประโยชน์อืน่ ๆ  

ยิ่งไปกว่าค่าใช้จ่ายในการเรียกคืน ผู้เชี่ยวชาญบางท่านให้ความ

เห็นว่าอาจมีค่าใช้จ่ายมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์หลังจากกระบวนการ

เรยีกคนืทางกายภาพสิน้สดุลงอนัเนือ่งมาจากค่าปรบั ค่าธรรมเนยีม

ในการฟ้องร ้องคดี การสูญเสียยอดขาย ความเสียหายต่อ

ภาพลักษณ์ ตลอดจนมูลค่าหุ้นในตลาดที่ลดลง เป็นต้นภาพลักษณ์ ตลอดจนมูลค่าหุ้นในตลาดที่ลดลง เป็นต้น

สี่กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ
วิธีส�าคัญที่ท�คัญที่ท�ค าให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าข้อมูลสินค้าที่แสดง

อยู ่บนบรรจุภัณฑ์นั้นมีความถูกต้อง คือ การเข้าถึงลักษณะ

ที่จ�าเป็นในสองแง่มุม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม 

และการเปลีย่นแปลงทางด้านกระบวนการ โดยทัง้สองส่วนสามารถ

แบ่งออกเป็นสองหัวข้อย่อย ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม
1. มีความรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้น

การติดฉลากสินค้าที่ถูกต้องไม่ใช่ข้อปฏิบัติเฉพาะของบริษัทใด

เพียงบริษัทเดียว แต่เป็นข้อควรปฏิบัติร่วมกันของอุตสาหกรรม

ทั้งหมด ทุกบริษัทควรมีความรับผิดชอบในการผลักดันมาตรฐาน

การด�าเนินงานให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ในเรื่องของความ

ปลอดภัยของผู้บริโภค การรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า และการ

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม การมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการจัดการ

กับประเด็นทางด้านองค์กรและสังคมจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะท�าให้

เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นได้

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

รากฐานส�าคัญของความรับผิดชอบร่วมกันคือการเจรจาที่เปิด

กว้างในเชิงให้ค�าปรึกษา ดังที่เราได้เห็นแล้วว่า ข้อผิดพลาด

ของการตดิฉลากสนิค้าอาจน�าไปสูผ่ลกระทบในระดบัความรนุแรง

ต่าง ๆ ได้ ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจหมดไปหากมีการพัฒนาความ

ร่วมมือทั่วทั้งซัพพลายเชนให้ดียิ่งขึ้น 

Four strategies for success
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:

Behaviour
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. 
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Process
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.

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.

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.  

การเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการ
3. ระบบอัตโนมัติ

ข้อดีอย่างหนึ่งจากข้อดีหลากหลายประการของกระบวนการ

อัตโนมัติ คือ การไม่มีข ้อจ�ากัดเรื่องเวลาท�าให้เราสามารถ

ใช้เวลาไปกับการมุ่งท�ใช้เวลาไปกับการมุ่งท�าสิ่งอื่น ๆ  ได้ การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสิ่งอื่น ๆ  ได้ การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล

ผ่านรูปแบบง่าย ๆ และผสมผสานระบบการจัดการข้อมูลที่เป็น

อัตโนมัติท�าให ้ซัพพลายเออร ์และผู ้ค ้าปลีกมี เวลามากขึ้น

ในการท�ากิจกรรมอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมดังกล่าว

อาจเป็นการตรวจสอบความถกูต้อง และความสอดคล้องของข้อมลู

ทีบ่นัทกึ รวมถงึการให้ความส�าคญัต่อการเสรมิสร้างความประทบัใจ 

ให้กับลูกค้า

4. แนวปฏิบัติทั่วไป และ แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน

ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ปัจจุบันมีข ้อมูลสินค้ามากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ที่แสดงข้อมูล

ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกัน นับตั้งแต่ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

หรือขาดหายไปตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ไปจนถึงข้อมูลที่มีรูปแบบ

แตกต่างกันจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง เช่น ความ

แตกต่างในระบบเมตริก และระบบอิมพีเรียลส�าหรับการชั่ง

น�า้หนักและวัดขนาดของสินค้า 

แม้ว่าการสร้างมาตรฐานของวิธีการแสดงข้อมูลสินค้าจะได้

รับการเผยแพร่และเป็นที่ต ้องการอย่างชัดเจน แต่วิธีการ

ในทางปฏิบัติจริงนั้นยังคงห่างไกลจากมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ 

การมีรูปแบบวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการกรอกข้อมูล

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้วยภาษาที่ใช้ร่วมกันในการน�าเสนอ

และเผยแพร่ จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการแสดงส่วนประกอบของ

สินค้าลงได้อย่างมาก ซึ่งจะช่วยรักษาความมั่นคงของสินค้าและ

ตราสินค้าได้  

วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 StandardGS1 Standard
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งานประชมุ

วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

Thailand Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter

งาน GS1 Global Forum 2019 ได้จดัขึน้ระหวา่ง 
วนัท่ี 18 – 22 กมุภาพนัธ์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศ 
เบลเยียม งานประชุมระดบัโลกนีจ้ดัขึน้ทกุ ๆ ปี  
เพ่ือน�าเสนอและแบ่งปันความรู้มาตรฐานสากล
และโซลชูัน่ล่าสดุ จากผู้ เช่ียวชาญทัว่ทกุมมุโลก 
โดยในปีนีจ้ะขอสรุปประเด็นท่ีน่าสนใจภายใน
งาน ดงันี ้

Defense Session
เป็น Session ท่ีจดัขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี GS1 ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวทางปฏิบตั ิ
รวมถงึโอกาสและความท้าทายตา่ง ๆ  ของโครงการ
ท่ีเกิดขึน้ โดยมีประเทศสมาชิก (GS1 MOs) เข้าร่วม 
ทัง้หมด 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เยอรมนั 
กรีซ อินเดีย นิวซีแลนด์ โปแลนด์ และไทย ภายใน 
Session ดังกล่าวตัวแทนจากแต่ละประเทศ 
ได้มีการน�าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัโครงการท่ีมีความ
ร่วมมือกับภาคกลาโหมในท้องถ่ินของตนเอง  
โดยในนามสถาบนัรหสัสากล หรือ GS1 Thailand 
ได้แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับความร่วมมือระหว่าง  
GS1 Thailand และกองทพัเรือ

AIDC “What’s possible”
เป็น Session ท่ีพูดถึงความท้าทายในโลก 
แห่งความจริงท่ีอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก�าลงัเผชิญ
อยู่  โดยมุ่ ง เ น้นเ ร่ืองผลกระทบและโอกาส 
ของ AIDC รวมถึงหารือเก่ียวกบัความพร้อมของ 
AIDC ในอตุสาหกรรมและเรียนรู้เก่ียวกับระบบ

GS1 Global Forum 2019

การท�างานของ AIDC ภายใต้มาตรฐานสากล 
GS1 ซึง่ผู้ เข้าร่วม Session นีไ้ด้ค้นพบ “สิง่ท่ีเป็น
ไปได้” ส�าหรับเทคโนโลยี AIDC ทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว

GS1 Thailand ได้น�าเสนอโครงการการประยกุต์ 
ใช้บาร์โค้ด 2 มิต ิ (GS1 DataMatrix) ณ จดุขาย  
(Point of Sales) ท่ีได้ด�าเนินโครงการร่วมกับ 
ทัง้หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้นีเ้ม่ือโครงการ
ดังกล่าวเสร็จสิน้และประสบความส�าเร็จด้วยดี 
จะมีการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ตามช่องทาง
ตา่ง ๆ ตอ่ไป

GS1 Standards and Blockchain
ส�าหรับองค์กรมาตรฐานสากลอย่าง GS1 
เป็นสิ่ งส�าคัญท่ีจะต้องมีความเ ก่ียวข้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจบุนั Session นี ้
ได้กล่าวถึงความสามารถของมาตรฐานสากล 
GS1 ในการระบุสิ่งของ ผลิตภัณฑ์ สถานท่ี 
และผู้คนในอนาคต โดยผู้ เช่ียวชาญคุณ Salim 
Hasham (หุ้นส่วน, McKinsey & Company) 
พูดถึงบทบาทของ GS1 ในอนาคตอันใกล้  
ซึ่งสิ่งท่ี “พูดคุย” และการท�างานร่วมกันเป็น 
สิ่งส�าคญั ในอตุสาหกรรมท่ีเราได้น�าเสนอโซลชูัน่
ใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการเก่ียวกับ
ความท้าทายทางธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยี
ใหม ่ ๆ ท่ีมีหลกัการในการระบตุวัตน (เช่น บญัชี
แยกประเภทของ blockchain และโซลูชั่น 

การตรวจสอบย้อนกลับ) นัน้ปรากฏว่ามีความ
ส�าคญัมากกวา่เร่ืองอ่ืน

GS1 Healthcare 2018-2022
เป็น Session ท่ีมุ่งเน้นเร่ืองความเข้าใจพืน้ฐาน 
ของ GS1 Healthcare รวมถึงแผนงานปี 2022 
ตามกลยทุธ์ใหม ่โดยมีหวัข้อครอบคลมุ ดงันี ้

1. ภาพรวมของกลยทุธ์ GS1 Healthcare ในทาง
ปฏิบตัิ ส�าหรับ MOs และการอภิปรายถึงโอกาส 
ท่ีจะเกิดขึน้

2. ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ชั น้ น� า ด้ า น  
Healthcare

3. การแจ้งเตือนเก่ียวกบัเคร่ืองมือและทรัพยากร 
ด้าน Healthcare ท่ีพร้อมให้ MOs ใช้งานในปัจจบุนั 
ทัง้ส�าหรับพนกังานใหมแ่ละผู้ ท่ีมีประสบการณ์การ
ท�างานในด้าน Healthcare  

GS1 Thailand july – september 20198
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งานประชมุ

ณ เมืองโนร์ดไวค์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

วารสารสถาบันรหัสสากลวารสารสถาบันรหัสสากลวารสารสถาบันรหัสสากล

The 35th Global GS1 Healthcare 
Conference 2019

เม่ือวนัท่ี 26-28 มีนาคม ท่ีผา่นมา นายธนารักษ์ 
พงษ์เภตรา ประธานสถาบนัรหสัสากล และนาย
ประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้ อ�านวยการสถาบนัฯ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ ได้พาผู้ แทนจาก
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ นายแพทย์สุรโชค 
ต่างวิวฒัน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา และนายกฤษดา ลมิปนานนท์ หวัหน้างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านยา ส�านกัยา เข้าร่วม
ศกึษาข้อมลูเร่ืองการประยกุต์ใช้ระบบมาตรฐาน
สากล GS1 ด้านการสาธารณสขุในงานประชุม 
The 35th Global GS1 Healthcare Conference 
2019 ณ เมืองโนร์ดไวค์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ซึง่งานประชมุดงักลา่วมีผู้ เข้าร่วมประชมุประมาณ 
400 คน จาก 49 ประเทศทัว่โลก

งานประชมุดงักล่าว เป็นงานประชมุเชิงวิชาการ
นานาชาติในเร่ืองระบบมาตรฐานสากล GS1 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการสาธารณสขุ ซึง่จดัขึน้เป็นประจ�า
ทกุปี ปีละสองครัง้ และจะหมนุเวียนเปลี่ยนไปจดั
ในแต่ละประเทศทั่วโลก โดยในครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ี 
35 ซึ่งจดัต่อจากครัง้ท่ี 34 ท่ีประเทศไทยได้เป็น
เจ้าภาพไปเม่ือเดือนตลุาคมในปีท่ีผา่นมา ภายใน
งานมีผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีเก่ียวข้องในซพัพลายเชน 
ด้านสาธารณสุขจากหลากหลาย ส่วนหลาย
ประเทศมาร่วมพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
แบ่งปันประสบการณ์ และอพัเดตความคืบหน้า
ในการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล GS1 
ด้านการสาธารณสขุร่วมกนั

ในงานประชุมครัง้ท่ี 35 นี ้ ผู้ ให้บริการด้านการ
แพทย์ได้แชร์เ ร่ืองราวท่ีสร้างแรงบันดาลใจ
เก่ียวกับวิธีการประยุกต์มาตรฐานสากล GS1 
ในโรงพยาบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ช่วยลด
ค่าใช้จ่าย และท่ีส�าคัญท่ีสุดคือเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภยัให้แก่ผู้ ป่วย ไมว่า่จะเป็นศนูย์การแพทย์ 
Wexner แหง่มหาวทิยาลยัรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั Dusseldorf โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยแห่ง Derby และ Burton NHS 
Foundation Trust สหราชอาณาจักร รวมถึง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Aarhus ประเทศ
เดนมาร์ก นอกจากนีห้น่วยงานก�ากับดูแลด้านกับดูแลด้านก
การดูแลสุขภาพชัน้น�าทั่วโลกก็มาร่วมบรรยาย
ในงานประชุมด้วย เช่น ผู้ แทนจาก European 
Commission และผู้แทนจาก National Medical 
Products Administration (NMPA) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึง่ได้อพัเดตข้อมลูสถานะการบงัคบั
ใช้มาตรฐานการบ่งชีอ้ัตลกัษณ์เคร่ืองมือแพทย์ 
หรือ Unique Device Identification (UDI) 
ในภูมิภาคของตน โดยเน้นบทบาทพืน้ฐาน
ท่ีมาตรฐานสากล GS1 เก่ียวข้อง นั่นคือเร่ือง
การตรวจสอบย้อนกลับและการเรียกคืนสินค้า
โดยเฉพาะในระหว่างการสง่มอบเคร่ืองมือแพทย์

ในซัพพลายเชนสุขภาพจากหน่วยงานสุขภาพ
ตา่ง ๆ ไปยงัผู้ ป่วย เชน่ หนว่ยงานเพ่ือการพฒันา
ระหวา่งประเทศสหรัฐ หรือ USAID สหรัฐอเมริกา 
หรือ IDA Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

นอกจากนี  ้ ผู้ เ ข้า ร่วมยังไ ด้ เ รียน รู้ เ ร่ืองราว
แห่งความส�าเร็จของกฎหมายด้านการติดตาม
และสบืย้อนกลบัยาในประเทศตา่ง ๆ  เร่ืองท่ีโดดเดน่ 
ได้แก่ งานของ Mr. Ömer Hakan Simsek หวัหน้า
แผนก IT จากหน่วยยาและอุปกรณ์การแพทย์
ตุรกี และ Dr.Haytham Abdellatif ผู้ จัดการ
โครงการติดตามและสืบย้อนกลบั ของกระทรวง
สาธารณสุขประเทศอียิปต์ ทัง้นีผู้้ ท่ีสนใจข้อมูล
จากงานประชมุ สามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
https://healthcare-event.gs1.org/ หรือสอบถาม
เพ่ิมเตมิได้ท่ีอีเมล jirapornc@gs1th.org  
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Article by / บทความโดย : ดร. สมพร นิลมณี 
 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 คุณเปรมฤดี คุณณา
 เจ้าหน้าที่วิชาการอาวุโส สถาบันรหัสสากล 

Packaging with Creative Strategies; Thinking, Aesthetic and 
Functionality

Creative Packaging with
Barcode Symbols

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นการสร้างสรรค์ 
โดยประยุกต์จากกระบวนการพัฒนาทางความ
คิด (Creative in Thinking) จัดองค์ประกอบ 
เพื่อความสวยงาม (Creative in Aesthetic)  
และค�านงึด้านการใช้สอย (Creative in Function)  
โดย จดุมุง่หมายแนวคดิการสร้างสรรค์บรรจภุณัฑ์ 
เพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็น
ส�าหรับอธิบาย (Description) ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
ชื่อตราสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ขนาดการบรรจุ
ส่วนผสม เป็นต้น ส่วนข้อมูลแจ้ง (Informing)  
ผูบ้รโิภคค�าเตือน วิธีการใช้ วิธีการปรุง ข้อมูล 
สารก่อภมิูแพ้ (Allergen Information) ทีอ่ยูผู่ผ้ลติ 
เป็นต้น และการส่งเสริมการขาย (Promotion)  

ขอบคุณภาพจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม
(Thailand Industrial Design Center : Thai-idc) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ได้แก่ ค�าสโลแกน รูปแบบกราฟิกหรือลักษณะ
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์หรือแม้แต่เอกลักษณ์ของ
บรรจุภัณฑ์ท่ีน�าเสนอตัวมันเองเม่ือวางบนช้ัน 
จดัจ�าหน่ายสนิค้า ดงันัน้การออกแบบบรรจภุณัฑ์
ให้เกิดประสบผลส�าเร็จคือ ประสิทธิภาพของการ
ส่ือสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีส�าคัญไปยังผู้บริโภค 
ได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง จนเกิดการดึงดูด  
โน้มน้าวให้เกดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์นัน้แล้ว
และยังสนใจที่จะซื้อสินค้านั้นอีกในครั้งต่อไป

นอกจากนี้การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ยังเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการพัฒนาความคิดที่เกี่ยวข้องกับ 
การค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 

(Technology) วศิวกรรม (Engineering) และการ 
วเิคราะห์เชิงตวัเลข (Mathematics) หรอืเรยีกว่า 
STEM เพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ด้วย
นวัตกรรม (Innovative Packaging) น�าไปสู่
การประดิษฐ์คิดค้นวัสดุบรรจุภัณฑ์แปลกใหม่  
เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของ 
กลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันท่ีค�านึงถึงบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเพิ่มคุณสมบัติ 
วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงหรือป้องกัน 
การซึมผ ่านที่ดีกว ่าเดิมที่สามารถคุ ้มครอง
ผลติภณัฑ์จากอนัตรายหรอืความเสีย่งในระหว่าง
การขนส่งทีเ่กดิจากการปนเป้ือน (Contamination)  
เชิงกล (Mechanical Hazard) เคมี (Chemical 

บรรจภุณัฑ์กบักลยทุธ์การสร้างสรรค์; แนวความคดิ สนุทรยีศาสตร์ และการใช้สอย
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Hazard) และสิง่แวดล้อม (Environmental Hazard) 
ได้ (Walter Soroka, 2009) การน�าเทคโนโลยี 
RFID ระบบ QR code ระบบ Augmented Reality  
code (AR code) หรือรหัสแท่ง (Barcode) 
ที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์มาใช ้ในการติดตาม  
ตรวจสอบ สือ่สาร ผลติภณัฑ์ได้ การสร้างต้นแบบ
บรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติหรือ
เทคโนโลยีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element 
Model) เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงและจ�าลอง
การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ (Simulation Technology) 
ก่อนการผลิตจริง 

การสร้างสรรค์เพือ่ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์
เป็นการเริ่มต้นของการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามา
สนใจผลิตภัณฑ์โดยการใช้ส่วนประกอบในการ
ออกแบบ (Design Elements) เช่น สี (Color)  
ตัวอักษร (Typography) รูปภาพ (Imagery)  
หลักการออกแบบ (Design Principle) เทคนิค
การจัดองค์ประกอบเลย์เอ้าท์ (Composition)  
บนบรรจภุณัฑ์เพือ่สือ่ความหมายในการออกแบบ
ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ 

การสร้างสรรค์ด้านการใช้สอย เป็นการออกแบบ 
ด้านรูปทรง (Form) สัดส่วน (Proportion)  
ขนาด (Dimension) บรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกิด 
ความสะดวกในการเปิด (Ease of Opening) และ
การใช้ (Using) ที่ง่ายเหมาะสมกับสรียศาสตร์ 
(Ergonomics) ของมือในการจับบรรจุภัณฑ์
ระหว่างถือ ห้ิว หรือเทผลิตภัณฑ์ ซึ่งหลักการ 
ในการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design)  
นยิมใช้กันท่ัวโลกและการออกแบบเพือ่คนทกุกลุม่ 
หรือเรียกว่า Inclusive Design (Waller et al, 
2015; Langdon et al, 2015) ซึ่งนักออกแบบ
นิยมใช ้ในประเทศแถบยุโรปเป ็นส ่วนใหญ่  

การเข้าถึงบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภค (Packaging 
Accessibility) การป้องกันการเปิดบรรจุภัณฑ์ 
โดยเด็ก (Child Resistance Packaging), บรรจุภัณฑ์ 
บ่งชีร่้องรอยการแกะ (Tamper Evident Packaging) 
ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์หรือป ้องกัน
การปลอมแปลง (Packaging Security and 
Anti-Counterfeiting) จากแนวคิดทั้งหมด
เป ็นสิ่ง ท่ีช ่วยให ้การสร ้างสรรค ์บรรจุภัณฑ์ 
ทีค่�านงึถึงกลุม่ผูบ้รโิภคในการมองเหน็ สมัผสั หรอื 
ใช้งาน ฉะนั้นนักออกแบบควรให้ความส�าคัญ
ที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งเน้นแนวคิดให้ผู้ซื้อ 
ยงัคงรกัษาหรอืชะลอการทิง้บรรจุภณัฑ์น้ันให้นาน
ทีส่ดุโดยการเพิม่การใช้สอยบรรจุภณัฑ์ได้อกีหลงั
จากใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว

ดังน้ันการออกแบบบรรจุภัณฑ์นอกจากเป็นการ
ระดมความคดิ การมุ่งม่ันให้ผูบ้รโิภคใช้สอยได้ง่าย
และสะดวกแล้ว การมีรูปแบบฉลากให้เกิดความ
โดดเด่น มเีอกลกัษณ์ น่าจดจ�า เครือ่งหมายการค้า
หรือมูลค่าแบรนด์ (Brand Value) เป็นสิ่งที่
ต้องการของนักออกแบบและเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
ส่งผลให้การยอมรับและความชอบของลูกค้า 
ต่อแบรนด์ได้ (Brand Loyalty)

การสร้างสรรค์สัญลักษณ์บาร์โค้ด 
ที่สวยงามบนบรรจุภัณฑ์
“สญัลกัษณ์บาร์โค้ด” เมือ่พดูถงึเจ้าสิง่นีแ้ล้วคิดว่า
ในทุกวนัน้ีคงไม่มีใครท่ีไม่รูจั้ก สญัลกัษณ์บาร์โค้ด
หรือรหัสแท่ง บาร์โค้ดถูกรู้จักกันในรูปแบบของ
แท่งบาร์สีเข้มท่ีอยู่บนพื้นท่ีช่องว่างสีอ่อน ซึ่งจะ
เป็นตวัแทนของตวัเลขและตวัอกัษรขึน้อยูก่บัชนดิ
ของบาร์โค้ด โดยแบ่งออกเป็นสญัลกัษณ์บาร์โค้ด
แบบ 1 มติ ิเช่น EAN/UPC (หรอื GTIN-12 / GTIN-
13 ท่ีน�าไปใช้ก�าหนดให้กบัสนิค้าค้าปลกี) ITF-14 
(หรือ GTIN-14 ที่น�าไปใช้ก�าหนดให้กับสินค้า 
ค้าส่ง) GS1-128 ท่ีน�าไปใช้ก�าหนดรปูแบบการขนส่ง 
และโลจิสตกิส์ หรอืจะเป็นสญัลกัษณ์บาร์โค้ดแบบ 
2 มิต ิเช่น GS1 QR Code GS1 DataMatrix เป็นต้น 

ซ่ึงโดยส่วนใหญ่บาร์โค้ดประเภท EAN/UPC  
จะถูกน�ามาออกแบบตัวแท่งบาร์ให้สวยงาม  
สะดุดตา สื่อถึงผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ขนาดเป็นสิ่งส�าคัญ : ศึกษาเพิ่มเติม - การใช้งานบรรจุภัณฑ์โดยภาพจ�าลองจากคอมพิวเตอร์ 
ขอบคุณภาพจาก : Dr. Alaster Yoxall, Art & Design Research Centre, Sheffield Hallam University, UK

ทั้งนี้ เรามักจะพบสัญลักษณ์บาร ์โค ้ดอยู ่บน
บรรจุภัณฑ์ของสินค้าทุกชิ้นในปัจจุบัน ดังนั้น 
สัญลักษณ ์บาร ์ โค ้ดจึ งกลายเป ็น อีกหนึ่ ง 
องค์ประกอบหลกับนบรรจภุณัฑ์ไปแล้ว ซึง่จะช่วย 
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง แม่นย�า  
ในการด�าเนินธุรกิจ นอกจากคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้ในการ
พิจารณาเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ แล้วนั้น รูปแบบ
บรรจภุณัฑ์ยงัเป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญัไม่แพ้กนั 
ซ่ึงถ้าหากเรามีการออกแบบสัญลักษณ์บาร์โค้ด 

ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ไม่ใช่เป็นหน้าที่ 
ของนักออกแบบบรรจุภัณฑ ์หรือฝ่ายวิจัย 
และพัฒนา (R&D) เท่านั้น เจ้าของผลิตภัณฑ์ 
ควรเป็นผู้ก�าหนดแนวคิดหลัก ๆ  เอง เนื่องจากเป็น 
ผู้จัดจ�าหน่ายเป็นคนพบปะลูกค้าโดยตรงและ 
เป็นผู้ท�าการตลาดให้กับสินค้าของตัวเอง ต้องมี
การประเมินผลงานบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เพือ่ให้เกดิความเหมาะสม (Optimization) เพือ่ลด 
การเกดิ Over Packaging และ Under Packaging 
กับต้นทุน 

ถุงเก็บตัวอย่างที่ป้องกันการรั่ว และการงัดแงะ (T-E) ของ Converis intervoid ท�าให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงาน ทดสอบปลอดภัย
และก�าจัดความเสี่ยงต่อสิ่งปนเปื้อน

ขอบคุณภาพจาก: https://www.packagingdigest.com/flexible-packaging
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ให้มีสีสันและรูปลักษณ์ที่สวยงามนั้น จะช่วย 
สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า และสามารถเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย ฉะนั้นแล้ว
นักออกแบบจะต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการ
ออกแบบและการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 
เพือ่การค�านงึถงึการน�าไปใช้งานอย่างมปีระสทิธภิาพ
อีกด้วย โดยหลักเกณฑ์การออกแบบบาร์โค้ด 
นั้นแบ่งตามรายละเอียด ดังนี้

การเลือกขนาดของบาร์โค้ด
ขนาดของสัญลักษณ์อยู ่ที่ 80%-200%ขนาด
มาตรฐานทีใ่ช้กนัอยูท่ี ่100% สามารถเปลีย่นแปลง 
ขนาดได้ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์

การเลือกสีของแท่งบาร์โค้ด
แท่งบาร์ควรเป็นสีเข้มโทนเย็น เช่น สีด�า สีน�า้เงิน 
สีเขียว พื้นหลัง (space และ Quiet Zone) 
เป็นสีอ่อนโทนร้อน เช่น สีขาว สีเหลือง สีส้ม 
ควรหลีกเลี่ยงการใช้แท่งบาร์เป็นสีแดงเนื่องจาก
เครือ่งสแกนเนอร์จะมองไม่เหน็แท่งบาร์ นอกจาก
นีแ้ท่งบาร์ควรมสีเีดยีวเท่านัน้ และห้ามใช้เทคนคิ
ผสมสีระหว่างกัน เช่น สีรุ้ง

การวางต�าแหน่งของบาร์โค้ด
บนบรรจุภัณฑ์
บรรจภุณัฑ์ประเภทขวด กระป๋อง หรอืบรรจภุณัฑ์
ทรงกระบอก 
 • ต�าแหน่งทีเ่หมาะสมคอื บรเิวณด้านขวา-ล่าง
ของด้านหลังบรรจุภัณฑ์
 • วางสัญลักษณ์ในลักษณะขั้นบันไดส�าหรับ
บรรจภุณัฑ์ทีม่พีืน้ผวิทีโ่ค้งมาก (เส้นผ่าศนูย์กลาง
น้อยกว่า 5 ซม.)
 • ไม่ควรวางสญัลกัษณ์บาร์โค้ดทีบ่รเิวณคอขวด 
เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณน้ีมีขนาดเล็ก บาร์โค้ดจะมี
ขนาดเล็กตามและจะท�าให้สแกนได้ยาก
 • หากไม่สามารถวางบาร์โค้ดไว้ที่ด้านหลัง
บรรจุภัณฑ์ อนุโลมให้วางบาร์โค้ดไว้ที่บริเวณ 
ด้านขวา-ล่าง ของด้านหน้าบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ประเภทถุง เช่น ถุงแป้ง 
ถุงน�้าตาล ถุงขนม ห่อลูกอม
 • ต�าแหน่งที่เหมาะสมคือบริเวณด้านขวา-ล่าง 
ของด้านหลังบรรจุภัณฑ์  หากไม่สามารถวาง 
บาร์โค้ดไว้ท่ีด้านหลังบรรจุภัณฑ์ สามารถวาง
บาร์โค้ดไว้ที่บริเวณด้านขวา-ล่าง ของด้านหน้า
บรรจุภัณฑ์
 • เว้นระยะห่างจากขอบบรรจภุณัฑ์ หรอืรอยพบั 
เพื่อป้องกันไม่ให้บาร์โค้ดเกิดความเสียหาย

การออกแบบสัญลักษณ์บาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ 
นอกจากผู ้ออกแบบจะต้องค�านึงถึงคุณสมบัต ิ
ต่าง  ๆ  เช่น ขนาด ส ีต�าแหน่งการวางสญัลกัษณ์แล้ว  
สิง่ส�าคญัท่ีจะต้องพจิารณาเพิม่เตมิคอื โปรแกรม
แปลงเลขรหัส Barcode เป็นแท่งบาร์จะต้อง
ได้มาตรฐานก่อนจะน�าไปออกแบบสร้างสีสัน 
และความสวยงาม

มีการใช้ความคดิสร้างสรรค์ ไอเดยี นวตักรรมใหม่ ๆ   
ท�าให้สัญลักษณ์บาร์โค้ดสวยงาม โดดเด่น สะดุด
ตา และสามารถน�าไปใช้งานได้จรงิ ก่อให้เกดิการ 
ต่อยอดบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ๆ ช่วยยกระดับเพิม่
มลูค่าของสนิค้าด้วยการออกแบบทีส่ร้างอตัลกัษณ์ 
เฉพาะตัว ท�าให้เกิดแนวทางในการสร้างสรรค ์
ในอนาคตต่อไป อย่างไม่หยุดน่ิงพัฒนาต่อยอด
ไปสู่เป้าหมายในระดับสากลได้อย่างแท้จริง  

ขอบคุณภาพจากผลงานการประกวดออกแบบบาร์โค้ด
บนบรรจุภัณฑ์สถาบันรหัสสากล

ที่มา: https://goo.gl/8v9UNw

คุณภาพของสัญลักษณ์บาร์โค้ด
ในส่วนของคุณภาพของบาร์โค้ดหากใช้เครื่องมือ  
ที่ชื่อว่า Verifier เข้ามาตรวจสอบจะสามารถ 
ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์บาร์โค้ดตามระบบ 
ISO ได้ซึ่งประกอบด้วย การแยกประเภทของ
บาร์โค้ด ความสามารถในการถอดรหสั โครงสร้าง
บาร์โค ้ดโดยรวม ตลอดจนสัดส่วนของแท่ง 
บาร์ ว่ามีคุณภาพมากพอท่ีจะสามารถสแกนได้
หรอืไม่จากการให้เกรด ตัง้แต่ A 4.0 ไปจนถงึ F 0.0 
ซึ่งแตกต่างจากเครื่องสแกนเพราะเครื่องสแกน 
จะสามารถบอกได้แค่ว่าสญัลกัษณ์บาร์โค้ดน้ัน ๆ  
สามารถสแกนได้หรือไม่ได้เท่านั้น
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Article by / บทความโดย  : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

ตัวอย่างกฎหมายด้านการตรวจสอบ
ย้อนกลับส�าหรับยา
1. The U.S. Drug Quality and Security Act (DQSA) 
โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA)
เป็นกฎหมายท่ีประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 
วา่ด้วยขัน้ตอนส�าคญัในการสร้างระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถ
ท�างานร่วมกนั เพ่ือบ่งชีแ้ละตรวจสอบย้อนกลบัยาท่ีต้องจ่าย
ตามใบสัง่แพทย์ ซึง่มีการจดัจ�าหนา่ยในสหรัฐฯ กฎหมายใหมนี่ ้
จะถกูใช้แทนข้อก�าหนดอ่ืน ๆ ของรัฐและมีก�าหนดเวลาในการ 
บงัคบัใช้กินระยะเวลา 10 ปี พร้อมได้วางแนวทางในการท�า 
ระบบตรวจสอบย้อนกลบัท่ีเร่ิมจากระดบัล็อต (Batch/Lot) 
ไปจนถงึระดบัรายชิน้ (Serialization) 

ระบบมาตรฐานสากล GS1
ที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้าน Coding & Serialization 

ของสินค้าในกลุ่ม Healthcare (Pharmaceuticals and 
Medical Devices) (ตอนที่ 2/2)

การใช้งาน

จากที่ ได้รู ้จักระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1  
ที่ใช้ส�าหรับบ่งชี้สินค้าในกลุ่ม Healthcare กันไปแล้ว 
ในตอนที่ 1 (ท่านสามารถติดตามอ่านตอนที่ 1 ได้ที่ 
www.gs1th.org/newsletter, Vol.26 No.2) ต่อไปจะ
ขอยกตัวอย่างกฎหมายด้านการตรวจสอบย้อนกลับ 
สินค้ากลุ่ม Healthcare เพื่อให้เห็นภาพรวมของ 
แนวโน้มที่ก�าลังเกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก
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ระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถยืนยันความ 
ถกูต้องของผลติภณัฑ์ยาลงไปถงึระดบับรรจภุณัฑ์  
เพ่ิมการตรวจจับและแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ท่ีผิด 
กฎหมายในซัพพลายเชนยา และท�าให้การ 
เรียกคืนยามีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยใน Title II 
ของกฎหมายดงักล่าว คือ Drug Supply Chain 
Security Act (DSCSA) จะวา่ด้วยระบบการบง่ชี ้
และติดตามยาระหวา่งการจดัจ�าหน่ายในสหรัฐฯ 
ซึง่จะช่วยให้ U.S. FDA สามารถปกปอ้งผู้บริโภค
จากยาปลอม การขโมยยา ยาปนเปือ้นหรือยา 
ท่ีมีอนัตรายอ่ืน ๆ ได้ดีขึน้

2. EU Falsified Medicines Directive (FMD) 
โดยสหภาพยุโรป (EU)
หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของระเบียบสหภาพ
ยุโรปท่ี เ ก่ียวกับการป้องกันยาปลอมเข้าสู่
ซัพพลายเชน ก็คือเพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ 
มีความสมบูรณ์และมีการรับรองว่าเป็นสินค้า 
ของแท้ เช่น มีคณุลกัษณะด้านความปลอดภยั 
และมีการบ่งชีผ้ลิตภณัฑ์รายชิน้ ครอบคลมุเร่ือง 
รหสับ่งชีท่ี้ไม่ซ�า้กนัทัว่สหภาพยโุรป

ซึง่ พ.ร.บ. ด้านคณุลกัษณะด้านความปลอดภยั 
(Regulation 2016/161) ได้รับการรับรอง 

รูปแสดงตัวอย่างบาร์โค้ดตามมาตรฐาน GS1 ที่สอดคล้องกับกฎหมาย DQSA และ EU FMD

เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2016 และเผยแพร่
ในวารสารทางการของสหภาพยุโรปในวันท่ี  
9 กุมภาพนัธ์ ปีเดียวกัน กฎหมายนีไ้ด้อธิบาย
รายละเอียดเชิงเทคนิคของระเบียบ EU FMD 
การติดตัง้ระบบตรวจสอบแบบ end-to-end 
ในครัง้แรก ส�าหรับยาท่ีส่งไปทัว่โลก มีก�าหนด
เวลาส�าหรับการด�าเนินการตามข้อก�าหนดทั่ว
สหภาพยโุรปในวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2019 
และในปี ค.ศ. 2025 ส�าหรับเบลเยียม อิตาลี 
และกรีซ

ตัวอย่างกฎหมาย
ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ
ส�าหรับเคร่ืองมือแพทย์
UDI (Unique Device Identification) หรือ
รหัสบ่งชีอ้ัตลักษณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์  
เ ป็น รหัสท่ีถูกน�ามาใช้ในการบ่งชีอุ้ปกรณ์/ 
เคร่ืองมือทางการแพทย์ เพ่ือปอ้งกนัการซ�า้ซ้อนกนั  
เ กิดความเ ป็นมาตรฐานเ ดียวกันทั่ ว โลก  
โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับและเรียกคืน
สนิค้าได้เป็นระบบ ท�าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในระบบการบริการด้านสาธารณสุขและเกิด
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ ป่วย แนวคิดดงักล่าวนี ้
เ กิดขึ น้ในการประชุมด้านเคร่ืองมือแพทย์ 

ระดบัโลก IMDRF (International Medical  
Device Regulator Forum) ท่ีมีผู้ แทนจาก 
ประเทศตา่ง ๆ  เข้าร่วมหารือ ทัง้คณะกรรมาธิการ 
ยโุรป (EU) องค์การอาหารและยาแหง่สหรัฐอเมริกา 
(U.S. FDA) รวมถึงประเทศมหาอ�านาจอ่ืน ๆ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (โดย U.S. FDA) 
เป็นประเทศแรกท่ีได้ประกาศใช้ข้อก�าหนด
ด้านมาตรฐาน UDI ดงักล่าวในเดือนกนัยายน  
ปี ค.ศ. 2013 ครอบคลุมเคร่ืองมือทางการ
แพทย์ทุกชนิดท่ีจัดจ�าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ 
โดยใจความส�าคญัในข้อก�าหนดดงักลา่วระบวุา่

    วัตถุประสงค์หลักของระเบียบ
สหภาพยโุรปทีเ่กีย่วกบัการป้องกนั
ยาปลอมเข้าสู่ซัพพลายเชน ก็คือ
เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความ
สมบูรณ์และมีการรับรองว่าเป็น
สินค้าของแท้
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• รหัส UDI ควรถูกก�าหนดมาจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ โดยแยกประเภทผลิตภัณฑ์ตาม 
version หรือ model

• รหัส UDI ควรจะมีรูปแบบทัง้แบบท่ีมนุษย์
อ่านค่าได้ และแบบระบบบ่งชีอ้ตัโนมตัิ (Auto 
ID) ซึง่ข้อมลูดงักล่าวจะต้องมีอยู่ใน label ท่ีติด
บนผลิตภณัฑ์แบบรายชิน้

รหัส UDI ประกอบด้วยชุดข้อมูล 2 ส่วน คือ
1. Device Identifier (DI) เป็นข้อมลูท่ีคงท่ี เช่น 
ช่ือสินค้า ช่ือโรงงานผู้ผลิต ช่ือ Model catalog 
no. เป็นต้น
2. Product Identifier (PI) เป็นข้อมลูท่ีเปลี่ยน
ไปตามชดุการผลิต เช่น Batch/Lot no. Serial 
no. วนัเดือนปีท่ีผลิต วนัหมดอาย ุเป็นต้น

รหสั UDI นีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ISO 15459 
(Information technology -- Automatic 
identification and data capture techniques 
-- Unique identification) และองค์กร GS1 
เป็นหนว่ยงานหนึง่ท่ีทาง U.S. FDA แตง่ตัง้ให้เป็น 
ผู้ แทนในการออกรหัสหรือ Issuing agency 
โดยได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานแรก เม่ือวนัท่ี  
17 ธันวาคม ค.ศ. 2013

จากตาราง รหัส UDI ในส่วน DI จะเทียบ
เท่ากับรหัสประจ�าตัวสินค้าหรือเลข GTIN 
ของ GS1 และรหสั UDI ในสว่น PI จะเทียบเทา่กบั
เลขหมายบง่ชีก้ารใช้งานหรือ AIs (Application 
Identifiers) ของ GS1 ท่ีบอกวนัหมดอาย ุBatch/
Lot หรือ Serial Number เป็นต้น ดงันัน้การ 
ใช้งานมาตรฐานสากล GS1 ในสว่น GTIN+AI  
จะสอดคล้องตามข้อก�าหนดมาตรฐาน UDI  
ดงักลา่ว

รหัสบ่งชี้ตามมาตรฐานสากล GS1 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน UDI 
แสดงได้ดังในตาราง

รูปแสดงการใช้เลขหมาย AIs บนฉลาก บันทึกลงในสัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มิติ 
ชนิด GS1 Data Matrix
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โดยสรุป ผู้ประกอบการท่ีเป็นสมาชิกบาร์โค้ด 
GS1 อยู่แล้ว สามารถใช้งานบาร์โค้ด 13 หลกั 
(GTIN-13) ในระบบ AIs (Application Identifiers) 
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ซึ่งรหัสดังกล่าว
สามารถเลือกบรรจุลงในสัญลักษณ์บาร์โค้ด 
ได้ทัง้แบบ 1 มิติ ชนิด GS1-128 หรือบาร์โค้ด
แบบ 2 มิติ ชนิด GS1 Data Matrix และบนฉลาก 
ผลิตภัณฑ์อาจมีสัญลักษณ์บา ร์ โ ค้ดแบบ  
EAN-13 (บนัทกึรหสั GTIN-13) เพ่ือจดุประสงค์
การค้าปลีกท่ีใช้คิดราคาท่ีจุดขายพิมพ์อยู่

รูปแสดงการใช้เลขหมาย AIs บนฉลาก บันทึกลงในสัญลักษณ์บาร์โค้ด
แบบ 1 มิติ ชนิด GS1-128

นอกจากการตัง้รหัสและสัญลักษณ์ติดบน
ผลิตภัณฑ์แล้ว กฎหมายหลาย ๆ ประเทศ 
ยั ง ก� า ห น ด ใ ห้ ผู้ ข า ย แ ล ะ ผู้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง 
ในซัพพลายเชน ต้องส่งข้อมูลสินค้าเข้าสู ่
ฐานข้อมลูกลางของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น 
ระเบียบ UDI ของสหรัฐอเมริกา ทาง U.S.FDA  
มีฐานข้อมลูท่ีช่ือว่า GUDID: Global Unique 
Device Identi f icat ion Database ทัง้ นี ้
ผู้ ประกอบการควรตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูล รูปแบบ หรือระบบในการรับส่งข้อมูล 
ท่ีต้องใช้ให้ตรงกับความต้องการของกฎหมาย
แต่ละประเทศ ซึ่งในบทความนีเ้ป็นเพียงการ
แนะน�าเบือ้งต้นเท่านัน้ ผู้ประกอบการท่ีสนใจ 
สามารถขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ฝ่ายวิชาการ 
สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ตามท่ีอยู่
ในเล่ม  

บนฉลากคู่กับบาร์โค้ด GS1 Data Matrix  
ท่ีสอดคล้องกบักฎระเบียบต่าง ๆ ด้วย ดงัแสดง
ในรูปด้านล่าง

    ระบบสามารถยืนยันความ 
ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ยาลงไป 
ถึ งระดับบรรจุภัณฑ ์  เพิ่มการ
ตรวจจับ และแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ 
ที่ผิดกฎหมายในซัพพลายเชนยา
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การตรวจสอบย้อนกลับของอาหารเป็นหัวข้อข่าวชั้นน�า 
ระดับโลก เกิดเป็นวิกฤตครั้งใหม่ เช่น เข็มในสตรอว์เบอร์รี 
E. coli ในผักใบเขียวและ Listeria ในแตง แทบทุกวันเรา 
ได ้อ ่านเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบย้อนกลับที่อ ้างถึง 
blockchain แต่น้อยครั้งที่จะอ้างอิงเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน 
GS1 และบาร์โค้ดที่มีอยู่เดิม ใจความส�าคัญอยู่ที่การติดตาม
สินค้าอาหารจากฟาร์มสู ่ท้องตลาด ท�าให้เราสามารถ 
ติดตามปัญหากลับไปท่ีฟาร์มต้นทางได้อย่างรวดเร็ว 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?

Food Traceability and Risk Management
before the Farm Gate

การตรวจสอบย้อนกลับอาหารและการจัดการ
ความเสี่ยงก่อนออกจากฟาร์ม

เ ม่ือไหร่ ก็ตามท่ีตรวจพบปัญหาหรือความเสี่ยงของสินค้า  
สินค้าทัง้หมดจะถูกน�าออกจากชัน้วางในห้าง และซพัพลายเชน 
จะถูกชะลอไว้จนกว่าจะพบต้นเหตุและแก้ไขแล้ว การตรวจสอบ 
ย้อนกลับของฟาร์มท่ีดีขึน้ก็ ย่ิงท�าให้สามารถขจัดความเสี่ยง 
ท่ีจะเกิดขึน้ได้

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.
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นอกจากความเสียหายท่ีเกิดกับผู้บริโภคแล้วยังมีความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจอยา่งมากในซพัพลายเชนด้วย ธรุกิจท่ีได้รับผลกระทบ
อาจไม่ฟืน้ตวัจากเหตกุารณ์ความปลอดภยัท่ีเกิดขึน้บนผลิตภณัฑ์
ทางเศรษฐกิจอยา่งมากในซพัพลายเชนด้วย ธรุกิจท่ีได้รับผลกระทบ
อาจไม่ฟืน้ตวัจากเหตกุารณ์ความปลอดภยัท่ีเกิดขึน้บนผลิตภณัฑ์
ทางเศรษฐกิจอยา่งมากในซพัพลายเชนด้วย ธรุกิจท่ีได้รับผลกระทบ

ซึ่งส่งผลให้เ กิดความเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตอย่าง รุนแรงได้ 
ช่ือเสียงของอตุสาหกรรม สนิค้าหรือแบรนด์ทัง้หมดอาจเสียหายได้
เน่ืองจากการเข้าไปเก่ียวพันโดยไม่ตัง้ใจ ซัพพลายเชนโดยรวม
ประสบความเสียหายเน่ืองจากกิจกรรมทางการค้าถูกจ�ากัดและกัดและก
ผู้บริโภคเปลี่ยนแบรนด์หรือแหลง่ซือ้ขาย

การสบืย้อนกลบัไปท่ีฟาร์มเป็นเพียงสว่นหนึง่เทา่นัน้ เราควรให้ความ
สนใจในระบบมากขึน้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและเพ่ือค้นหา
สาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหา

กลยุทธ์ส�าคัญของการลดความเสี่ยงในฟาร์มคือวางแผนด้าน
ประกนั ซึง่ผู้ ค้าปลีกได้ตัง้ข้อก�าหนดด้านความปลอดภยัของอาหาร
ให้กับซัพพลายเออร์ของตนเอง ผู้ ผลิตและผู้บรรจุหีบห่อจะต้อง
ได้รับการอบรม ได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ประเมิน
สิ่ง ท่ี ก่อให้เกิดความเสี่ยงและบริหารจัดการตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรม พวกเขาจะต้องได้รับการรับรองตวัตน รับรองผลติผล
ทัง้หมด เก็บบนัทกึข้อมลูเพ่ือให้ตรวจสอบได้ จากนัน้ให้เก็บข้อมลู
การรับรองของตนไว้เพ่ือการตรวจสอบเป็นระยะ และไม่ต้องแจ้ง
ผู้ ตรวจสอบบ่อยครัง้ ในออสเตรเลียหลากหลายอุตสาหกรรม
มีความร่วมมือกนัภายใต้หนว่ยงานชัน้แนวหน้าอยา่ง HARPS

ผู้ บริโภคส่วนใหญ่จะประหลาดใจกับความพยายามของผู้ ผลิต
และผู้บรรจหีุบห่อของอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ต โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ผักผลไม้สดและเนือ้สัตว์ ธุรกิจจะต้องมีการจัดระเบียบท�าให้
คา่ใช้จา่ยในการปฏิบตัสิงูขึน้ ข้อมลูเป็นปัจจยัส�าคญัของต้นทนุหลกั
ของฟาร์มในการตรวจสอบ การเก็บบนัทกึ และการรับรอง

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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วารสารสถาบันรหัสสากล

ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี ข้อมูล 
ถกูบนัทกึไว้ในอปุกรณ์อจัฉริยะและอพัโหลดไปยงัแพลตฟอร์มคลาวด์ 
ท่ีตรวจสอบได้ ข้อมลูจะได้รับการปรับปรุงโดยสมบรูณ์หากอปุกรณ์
สามารถระบตุ�าแหนง่ เวลา วนัท่ี และบนัทกึข้อมลูบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
กบักิจกรรมได้ ข้อมลูในฟาร์มจะถกูแปลงเป็นข้อมลูท่ีสามารถใช้งาน
ได้และเช่ือมโยงกบัระบบตรวจสอบย้อนกลบัของซพัพลายเชนท่ีอยู่
นอกประตฟูาร์มได้ด้วย

ระบบข้อมลูมือถือโดยผู้ให้บริการอยา่ง AgKonect สามารถจบัภาพ 
และบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงข้อก�าหนดด้านข้อมูลทัง้หมด 
ส�าหรับแผนการรับประกนัความปลอดภยัของอาหารได้ นอกจากนี ้
ผู้ ผลิตสามารถปรับแต่งระบบเพ่ือการด�าเนินงานและเก็บข้อมูล
ส�าหรับกระบวนการอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่การผลิตกลบัไปยงัฟาร์มหรือ
ต้นไม้แต่ละต้นได้ ข้อมูลสามารถเช่ือมโยงไปยังล็อตหรือแบทช์
ท่ีก�าหนดไว้ในการด�าเนินการผลิตได้ ซึ่งล็อตหรือแบทช์สามารถ
เช่ือมโยงกบัหมายเลขประจ�าตวัสนิค้า (หรือ GTIN) โดยแปลงเป็น
สญัลกัษณ์บาร์โค้ดตดิบนผลติภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์บางอยา่งเช่นผกัใบเขียว อาจรวมอยูใ่นถาดท่ีต้องสง่คืน 
ได้จะถกูระบดุ้วยเลขหมายบง่ชีส้นิทรัพย์ท่ีสามารถน�ากลบัมาใช้ใหม ่
(GRAI) การสแกนบาร์โค้ดบนถาดท่ีร้านค้าปลีกจะแจ้งให้ผู้ ค้าปลีก 
ทราบว่าผู้ ผลิตหมายเลขใดในฉลากบาร์โค้ดได้รับมอบหมายให้ 
ส่งคืน น่ีคือสาระส�าคญัของระบบมาตรฐานสากล GS1 และเป็น 
พืน้ฐานส�าคญัของการตรวจสอบย้อนกลบัและการตดิตามย้อนกลบั 
ทัง้นีข้้อมลูความสมบรูณ์ของผลิตภณัฑ์สามารถให้บริการผ่านเว็บ
พอร์ทลัท่ีเช่ือมโยงไว้กบัฉลากได้

เกษตรกรตระหนักถึงความส�าคญัเร่ืองคุณภาพและการคุ้มครอง
ผู้ บริโภค ระบบข้อมูลในฟาร์มสามารถให้ข้อมูลท่ีใช้งานได้จริง 
กับระบบการตรวจสอบย้อนกลับในซัพพลายเชน เกษตรกร
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจด้านความปลอดภัย 
ของอาหารของตน สร้างประสิทธิภาพและโอกาสในการบริหาร
จัดการใหม่ พร้อมกับเพ่ิมคุณค่าให้กับการตรวจสอบย้อนกลับ 
ในซพัพลายเชนด้วย  

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.

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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โปรแกรมบรรจุภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืนท่ีมีช่ือว่า “Loop” นีอ้้างอิง
มาจากทฤษฎีเศรษฐกิจหมนุเวียนท่ีว่าไม่มีสิ่งใดเป็นขยะเหลือทิง้ 
โปรแกรมดงักลา่วเปิดตวัเป็นครัง้แรกท่ีงาน World Economic Forum 
มาจากทฤษฎีเศรษฐกิจหมนุเวียนท่ีว่าไม่มีสิ่งใดเป็นขยะเหลือทิง้ 
โปรแกรมดงักลา่วเปิดตวัเป็นครัง้แรกท่ีงาน World Economic Forum 
มาจากทฤษฎีเศรษฐกิจหมนุเวียนท่ีว่าไม่มีสิ่งใดเป็นขยะเหลือทิง้ 

ท่ีจดัขึน้ในวนัพฤหสับดี ท่ีเทศบาล Davos โปรแกรม Loop น�าโดย
บริษัทรีไซเคิล TerraCycle ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ได้น�าเสนอสินค้า
ยอดนิยมจาก 25 บริษัท เชน่ Nestle Unilever Procter & Gamble 
และ PepsiCo ในรูปแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีลกูค้าสัง่ซือ้จากออนไลน์หรือ
ร้านค้าและสง่คืนให้กบับริษัทของสนิค้านัน้ ๆ หลงัใช้เสร็จแล้ว

ผลลัพธ์จากความพยายามพัฒนาโปรแกรมนีท้�าให้นึกถึงเร่ือง
คนส่งนมในปีคริสต์ศักราช 1940 หรือการคืนขวดแก้วท่ียังคง
ท�าอยูใ่นปัจจบุนั Tom Szaky ผู้ ก่อตัง้บริษัท TerraCycle กลา่ววา่ 
แนวคิดการคืนบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างท่ีดีในหลายทาง 
“ในตัวอย่างของคนส่งนมนัน้ฟาร์มนมจะเป็นเจ้าของขวดนม
ท�าให้ไมมี่ขยะจ�าพวกนีเ้กิดขึน้เลย”

ราว 80 เปอร์เซ็นต์ของพลาสติกทัง้หมดท้ายท่ีสุดแล้วจะไปอยู่
ในบอ่ฝังกลบขยะหรือทะเล และบรรจภุณัฑ์ของช�าก็สร้างขยะเหลา่
นีม้ากกว่าถงุพลาสติกหรือหลอดพลาสติกท่ีมกัจะถกูโยนความผิด
ให้เสียอีก “เราไม่อาจรีไซเคิลหรือก�าจดัขยะจ�าพวกนีไ้ด้เลย เราจงึ
ต้องหยุดน�าพวกบรรจุภัณฑ์เข้าไปในระบบซึ่งจะท�าให้เกิดขยะ
เหลา่นี”้ คณุ Szaky กลา่ว

ราวกลางเดือนพฤษภาคม สินค้าจากโปรแกรม Loop จะเร่ิมออก
จ�าหน่ายออนไลน์ให้กับลูกค้าในกรุงปารีส ภายใต้เครือบริษัท 
Carrefour  และวางจ�าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก 
นิวเจอร์ซีย์ และเพนซิลเวเนีย นอกจากนีบ้ริษัท TerraCycle 

หน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก 
นิวเจอร์ซีย์ และเพนซิลเวเนีย นอกจากนีบ้ริษัท TerraCycle 

หน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก 

ยงัอยู่ในช่วงตดัสินใจเลือกหุ้นสว่นท่ีเป็นร้านขายของช�าในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา พร้อมทัง้
กระจายสินค้าไปยังห้าง Tesco ทั่วกรุงลอนดอนภายในปีนี ้
สหรัฐอเมริกาและเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา พร้อมทัง้
กระจายสินค้าไปยังห้าง Tesco ทั่วกรุงลอนดอนภายในปีนี ้
สหรัฐอเมริกาและเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา พร้อมทัง้

และตัง้เปา้ท่ีกรุงโตเกียวในปี 2020

จากค�าพูดติดปากของนักสิ่งแวดล้อมที่ว่า “ใช้น้อย ใช้ซ�้า 
น�ากลับมาใช้ใหม่” ความสนใจเกือบทั้งหมดนั้นอยู่ที่ค�าว่า
รี ไซเคิล แต่ปัจจุบันผู ้ประกอบการเครื่องอุปโภคบริโภค 
รายใหญ่ของโลกบางรายพยายามเปลี่ยนจุดสนใจมาที่ 
การใช้ซ�า้ ด้วยโปรแกรมทีท่�าให้สนิค้าน�าบรรจภุณัฑ์มาใช้ซ�้าได้
ซึง่ลกูค้าอาจส่งบรรจภุณัฑ์คนืเพือ่รบัเงนิตอบแทนได้อกีด้วย

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.

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.

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.”

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.

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.

ECR Corner

BIG CONSUMER BRANDS WILL START 
TAKING THEIR PACKAGING BACK
ผู้ประกอบการเครื่องอุปโภคบริโภครายใหญ่เริ่มหันมา

น�าบรรจุภัณฑ์ตัวเองกลับคืน
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โปรแกรม Loop จะเก็บเงินมัดจ�าท่ีลูกค้าจะได้คืนเม่ือลูกค้าคืนท่ีลูกค้าจะได้คืนเม่ือลูกค้าคืนท
บรรจภุณัฑ์สนิค้าท่ีใช้แล้ว UPS (United Parcel Service) ซึง่เป็น
บริษัทขนสง่สนิค้าและไปรษณีย์เอกชนท่ีใหญ่ท่ีสดุในสหรัฐอเมริกา
จะเป็นผู้ เก็บบรรจภุณัฑ์เปล่าคืนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ บริษัท 
TerraCycle กล่าวว่า ถึงแม้จ�าต้องมีการใช้พลงังานส�าหรับการ
ขนส่งและเต รียมสินค้าเ พ่ือน� ากลับมาใช้ซ� า้กลับมาใช้ซ� า้กลับมาใช้ซ� ้ อีกค รั ง้ ก็ตาม 
แตโ่ปรแกรม Loop ก็ชว่ยลดขยะได้ เพราะแม้โปรแกรมนีจ้ะไมไ่ด้หยดุ
ขยะพลาสตกิท่ีไหลลงทะเล แตบ่รรจภุณัฑ์ของโปรแกรมนัน้ก็คุ้มคา่
กบัต้นทนุสิง่แวดล้อมท่ีเสยีไปจากการผลติได้หลงัการใช้งาน 3-4 ครัง้

แบรนด์สินค้าหลายแบรนด์ได้ร่วมกับนักออกแบบสินค้าของตน 
พฒันาบรรจภุณัฑ์ท่ีคงทนและยัง่ยืน เช่น ผ้าเช็ดท�าความสะอาด
แบรนด์ Clorox ท่ีน�าหลอดอะลูมิเนียมมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ 
หรือน� า้หรือน� า้หรือน� ้ ส้มคัน้แบรนด์ Tropicana และมายองเนสแบรนด์ 
Hellman’s ท่ีเปลี่ยนบรรจุภณัฑ์มาเป็นวสัดแุก้วซึ่งมีความคงทน 
รวมทัง้แบรนด์ Haagen-Dazs และ Nestle ท่ีออกแบบขวดโหล
อะลมิูเนียมสองชัน้ท่ีเก็บความเยน็ของไอศกรีมได้มากกวา่กระดาษ
แข็งเคลือบขีผ้ึง้ใช้แล้วทิง้

Simon Lowden ประธานบริษัท PepsiCo’s Global Snacks Group 
กล่าวว่า “การใช้ซ�า้กล่าวว่า “การใช้ซ�า้กล่าวว่า “การใช้ซ� ้ นัน้ท�าให้เกิดองค์ประกอบท่ีซบัซ้อนเพ่ิมขึน้” 
นกัออกแบบของแต่ละบริษัทต่างก็อยากคงรูปแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีดู
สดใหม่และรักษาคณุภาพได้อยู่เสมอ อีกทัง้ยงัต้องท�าให้มัน่ใจได้
ว่าบรรจุภณัฑ์นัน้ล้างท�าความสะอาดใหม่ได้อีกหลายครัง้ บริษัท
ยงัได้ลงทนุเร่ืองบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ซ�า้ยงัได้ลงทนุเร่ืองบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ซ�า้ยงัได้ลงทนุเร่ืองบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ซ� ้ ได้ในภาคส่วนอ่ืน ๆ ของธุรกิจ
ตนอีกด้วย เหน็ได้ชดัจากการเข้าซือ้กิจการ SodaStream ด้วยเงิน 

ได้ในภาคส่วนอ่ืน ๆ ของธุรกิจ
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3.2 พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปีท่ีผา่นมา

“เราก�าลังวางแผนช่วยสร้างโลกที่พลาสติกไม่กลายเป็นขยะ” 
Lowden กล่าว “การทดลองโปรแกรมลดขยะนีช่้วยใหเ้ราประเมิน
ความสามารถในการพฒันาบรรจภุณัฑ์ใชซ้�้าความสามารถในการพฒันาบรรจภุณัฑ์ใชซ้�้าความสามารถในการพฒันาบรรจภุณัฑ์ใชซ้�้ เพือ่เป็นตน้แบบต่อไป
ในอนาคตได ้รวมทัง้ศกัยภาพของเราในการประเมินความสามารถ
ในการเร่ิมด�าเนินการ”

บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ซ�า้บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ซ�า้บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ซ� ้ ได้นีมี้ราคาแพงกวา่เดมิประมาณสองเทา่ส�าหรับ
ผู้ผลิต อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายดงักล่าวชดเชยได้ด้วยข้อก�าหนด
ทางบญัชีท่ีอนญุาตให้บริษัทลดหย่อนค่าใช้จ่ายในเร่ืองของช�ารุด
สกึหรอได้

บริษัท TerraCycle ได้ลงทนุกบัโครงการดงักลา่วไปราว 10 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินสดของบริษัทและการระดมทุน 
“น่ีเป็นการพนันครัง้ย่ิงใหญ่แต่ท�
เหรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินสดของบริษัทและการระดมทุน 
“น่ีเป็นการพนันครัง้ย่ิงใหญ่แต่ท�
เหรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินสดของบริษัทและการระดมทุน 

าไมถึงจะไม่ลองดูล่ะ?” Szaky 
กล่าว “พวกเบบีบ้มูเมอร์ (ผู้คนท่ีเกิดในช่วงปี ค.ศ. 1944-1964) 
มองบรรจภุณัฑ์แบบนีด้้วยความระลกึและพดูวา่น่ีคือสิง่ท่ีเราเคยท�า
สว่นพวกมิลเลยีนเนียล (ผู้คนท่ีเกิดในชว่งปี ค.ศ. 1981- 1996) ก็บอกวา่ 
ฉนัเบ่ือกบัขยะพวกนีเ้ตม็ที”  

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.’”  

วารสารสถาบันรหัสสากลวารสารสถาบันรหัสสากลวารสารสถาบันรหัสสากลECR Corner
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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.

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 business- 
development VP.

บริษัทผลติบรรจภุณัฑ์ระดบัโลก Closure Systems International  
(CSI) ได้เปิดตัวฝาบรรจุแบบใหม่ท่ีน�าฟังก์ชั่น Near Field  
Communication (NFC) มาใช้กบัแบรนด์โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้
สติก๊เกอร์หรือฉลาก NFC บริษัท CSI ได้ร่วมทีมกบับริษัท Talking’ 
Things เพ่ือพฒันา Talkin’ Cap ขึน้มา 2 รูปแบบคือเวอร์ชัน่ 
ท่ีหนึง่และเวอร์ชัน่ท่ีสอง และในขณะนีบ้ริษัท CSI ก�าลงัผลิตฝา
ดงักลา่วให้พร้อมตอ่การใช้งานของแบรนด์ตา่ง ๆ เพ่ือรองรับการ
ผลติในปริมาณมาก

ฝาปิดดงักล่าวออกแบบมาเพ่ือใช้ติดตามสินค้าในซพัพลายเชน  
และสร้างการมีสว่นร่วมกบัผู้บริโภคหลงัการขาย โดยมีวตัถปุระสงค์
ให้ผู้ บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ิมเติมหรือคูปองได้ ฝาปิด
เวอร์ชัน่ท่ีสองสามารถตรวจพบได้หากมีการเปิดฝาแล้ว จะมีการสง่
สถานะดงักลา่วไปยงัผู้ใช้ผา่น NFC  เทคโนโลยีของฝานีอ้อกแบบ
มาเพ่ือช่วยให้บริษัทและผู้บริโภคสินค้าเข้าถึงข้อมลูแบบไร้สาย 
ได้ด้วยการใช้อปุกรณ์อา่นข้อมลู NFC เชน่ สมาร์ทโฟน

Article by / บทความโดย : Clare Swedberg
Translated by  / แปลโดย : Kornkamon Poksapmongkol / กรกมล โภคทรัพย์มงคล
Edited By / เรียบเรียงโดย : Mayurintr Petchad / มยุรินทร์ เพชรชัด

NFC Caps Enable Tracking, Engagement, 
Authentication of High-Value Products

ฝาปิด NFC ส�าหรบัการตดิตาม การเข้าถงึข้อมลู
และการยนืยนัตวัตนของสนิค้ามลูค่าสงู

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.

บริษัท Closure Systems International (CSI) และ
บริษัท Talkin’ Things ได้ร่วมมือกันพัฒนาฝาปิด 
‘Talkin’ Caps’ ซึ่งบริษัท CSI จ�าหน่ายในรูปแบบ
อปุกรณ์ทีต่ดิ NFC ได้ให้กบัลกูค้า รวมถงึบรษิทัผลติ
ยาและกลุม่ผูค้้าซึง่เข้าถงึกลุม่ผูบ้รโิภคทีม่กี�าลงัซือ้สงู
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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.”

บริษัท Talkin’ Things ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 2013 มีส�านกังานใหญ่
ตัง้อยูท่ี่เมืองลาสเวกสั รัฐเนวาด้าและมีโรงงานอีกแหง่ท่ีกรุงวอร์ซอ 
ประเทศโปแลนด์ โซลชูัน่ NFC ของบริษัทได้รับการออกแบบมา
เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ท่ีมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างสามารถสร้างข้อมลู
ดิจิตอลผ่านบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้ บริษัทได้พัฒนาและผลิต 
แทก็ NFC ในขณะท่ีใช้ซอฟต์แวร์และแอพฯ บริหารจดัการข้อมลู
จากการอ่านแท็ก NFC Richard Burt รองประธานฝ่ายพฒันา
ธรุกิจของบริษัท CSI กลา่ววา่ บริษัทคาดหวงัวา่โซลชูัน่ของ  Talkin’ 
Caps ท่ีบริษัท CSI ท�าการตลาดอยูนี่จ้ะชว่ยให้แบรนด์สามารถ
ตอ่สู้กบัปัญหาระดบัโลกทางด้านการคุ้มครองและการตรวจสอบ
ย้อนกลบัสนิค้าได้

เม่ือพดูถึงเร่ืองการคุ้มครองสินค้า Burt กล่าวว่า “ในทกุ ๆ วนั
บริษัท อาหารและเคร่ืองด่ืมต่อสู้กบัความเสี่ยงด้านสขุภาพของ 
ผู้บริโภคและความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับ 
การปลอมแปลงสินค้า” และกลา่วว่าเทคโนโลยี NFC ท�าให้เรา
ระบตุวัตนของสนิค้าอยา่งเฉพาะตวัได้ ขณะท่ีคณุสมบตัติรวจจบั
อุณหภูมิของแท็กนัน้ท�าให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะส่งถึงมือลูกค้า
ได้โดยปราศจากการงดัแงะหรือเปิดหีบห่อล่วงหน้า “เป้าหมาย 
ของเราคือการท�างานร่วมกบับริษัทตา่ง ๆ  ในการน�าเอาเทคโนโลยี
มาใช้ลดและบรรเทาปัญหาภัยคุกคามจากการปลอมแปลง 
สินค้าทั่วโลกท่ีเกิดขึน้จริงและท�าให้เกิดมูลค่าความเสียหาย 
เป็นจ�านวนมาก”

Maciej Kiry o ผู้อ�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจของบริษัท Talkin’ 
Things กลา่ววา่แบรนด์ทัง้หลายได้เร่ิมใช้งานแทก็ NFC กนัแล้ว 
โดยเร่ิมแรกใช้เป็นแท็กกาวติดกับฉลากผลิตภัณฑ์ ด้วยการ 
ใช้งานแบบท่ีเราคุ้นเคยกันนี ้ เม่ือผู้บริโภคใช้โทรศัพท์แตะกับ 
แท็ก โทรศพัท์จะสง่ข้อมลูไปยงัเซิร์ฟเวอร์ท่ีผู้บริโภคเข้าถึงข้อมลู 
ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิค้าโดยเฉพาะได้หรืออาจเป็นข้อมลูการรับคปูอง
หรือวสัดอ่ืุน ๆ

ขณะนีบ้ริษัท CSI และบริษัท Talkin’ Things ได้เปิดตวัเทคโนโลยี
ใหม่ท่ีติดในบรรจุภัณฑ์โดยตรงแล้วในขณะนี ้ เพ่ือให้ผู้ ผลิต 
ไม่ต้องติดฉลาก NFC บนผลิตภัณฑ์ของตนอีกต่อไป แบบ
ตวัอยา่งเวอร์ชัน่ท่ีสองนีม้าพร้อมกบัวงจรเช่ือมตอ่กบัเสาแอนเทนา 
ซึ่งจะหักถ้าเปิดฝาซึ่งท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการส่ง
สญัญาณ RF 13.56 MHz บริษัทอธิบายวา่ วิธีดงักลา่วสามารถ
ตรวจจบัสนิค้าปลอมได้ คณุ Kiry o กลา่ววา่ วิธีการนีจ้ะรับรอง
เร่ืองทัง้สองเร่ืองได้ภายในครัง้เดียว นัน่คือรับรองว่าสินค้าเป็น 
ของแท้และไมมี่การบรรจซุ�า้
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ตวัอยา่งเช่น หากมีสนิค้ามลูคา่สงูถกูลดมาตรฐานลงอยูใ่นระบบ
ซพัพลายเชนหรือมีสนิค้าปลอมอยูใ่นบรรจภุณัฑ์ท่ีถกูเปิดออกมา
ก่อนหน้า ผู้ ท่ีได้รับสนิค้าจะทราบและพิสจูน์การกระท�าดงักลา่วได้ 
เม่ือใช้โทรศัพท์มือถือท่ีใช้งาน NFC ได้แตะท่ีฝาบรรจุภัณฑ์  
ถึงแม้ว่าฝานัน้จะปิดอยู่และดเูหมือนห่อไว้สนิทดีก็ตาม หากฝา 
ถกูเปิดท่ีร้านค้าก็สามารถตรวจพบการกระท�านัน้ได้ด้วยวธีิเดียวกนั 
ซอฟต์แวร์จะระบุการเปลี่ยนแปลงในการส่งข้อมูลและแสดง 
การแจ้งเตือน นอกจากนีร้ะบบยงัสามารถแจ้งเตือนไปยงัตวัแทน
แบรนด์ได้อีกด้วย คุณ Kiry o กล่าวเสริมว่า “แบรนด์อาจส่ง 
ตวัแทนไปท่ีร้านได้เพ่ือตรวจสอบวา่สนิค้านัน้เป็นของแท้หรือไม”่

ไมว่า่จะเป็นฝาครอบเวอร์ชัน่แรกหรือเวอร์ชัน่ท่ีสอง จะมีการบนัทกึ
หมายเลขประจ�าตวัท่ีไมซ่�า้กนัของแทก็ได้ทกุจดุตลอดซพัพลายเชน
ผ่านโทรศพัท์ท่ีเปิดใช้งาน NFC เพ่ือยืนยนัตวัตนของสินค้าและ
อปัเดตข้อมลูสินค้าว่าอยู่ท่ีใดในเวลาไหน ข้อมลูดงักล่าวท�าให้
สมาชิกในซพัพลายเชนดปูระวตัิการผลิตและขนสง่สินค้าท่ีมีการ
ปอ้นข้อมลูไว้ได้และพิจารณาได้วา่จะจดัสง่หรือได้รับสนิค้าเม่ือใด

คณุ Kiry o กลา่ววา่ ผู้บริโภคสามารถใช้ฟังก์ชัน่ NFC เพ่ือรับรางวลั
หรือคปูองได้ ด้วยฟังก์ชัน่ตรวจจบัการเปิดในเวอร์ชัน่สอง โซลชูัน่
นีอ้อกแบบมาเพ่ือท�าให้ข้อมูลการชิงรางวัลส่งถึงผู้ รับได้เพียง 
ครัง้เดียวเม่ือมีการเปิดฝาซึง่จะท�าให้วงจรในแท็ก NFC ขาดแล้ว
เทา่นัน้ ด้วยวธีิดงักลา่วระบบจะตรวจพบได้วา่มีการซือ้และบริโภค
สินค้าก่อนท่ีจะได้เครดิตการซือ้ เช่น รางวลัหรือคะแนนสะสม  
หรือไม่ นอกจากนีร้ะบบท่ีใช้ NFC ยงัให้ข้อมลูกบัผู้บริโภคโดย
ไมต้่องใช้แอพฯได้ เชน่ เปิดจากเวบ็ไซต์ท่ีสามารถเข้าดเูนือ้หาได้

บริษัท Talkin’ Things ได้สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ส�าหรับการจดัการ
ข้อมลูและการแจ้งเตือนอยา่งทนัทว่งทีซึง่จะสง่ข้อมลูตามกิจกรรม
ท่ีก�าหนด พร้อมกบัน�าเสนอชุดลิขสิทธ์ิและชุดพฒันาซอฟต์แวร์
ส�าหรับเจ้าของแบรนด์เพ่ือสร้างแอพฯ ของตนเองโดยผู้บริโภค
อาจดาวน์โหลดเพ่ือใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่น NFC ได้ แบรนด์ 
ทัง้หลายสามารถใช้ซอฟต์แวร์จดัการหรือเปลี่ยนแปลงแคมเปญ
สง่เสริมการขายท่ีเก่ียวข้องกบัสนิค้าและปรับแตง่โปรโมชัน่ให้เข้า
กบัร้านค้า ภมิูภาคหรือรัฐเฉพาะแตล่ะแหง่ได้ ในกรณีท่ีมีการเรียกคืน
ผลติภณัฑ์ระบบสามารถแจ้งเตือนร้านค้าหรือผู้ ซือ้ได้อีกด้วย

นอกจากนีซ้อฟต์แวร์ดงักลา่วยงัเก็บข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ใช้งานแอพฯ  
ท่ีให้ข้อมลูไว้ได้ เชน่ อาย ุเพศ หรือท่ีอยู ่เพ่ือให้บริษัทท่ีใช้ซอฟต์แวร์
นีรู้้วา่ใครซือ้อะไรหรือแสดงความสนใจสนิค้าชิน้ใด รวมถงึเพ่ือให้
เกิดการปรับเปลีย่นให้เข้ากบัความต้องการของลกูค้าจากข้อเสนอ
เลก็ ๆ น้อย ๆ ท่ีบริษัทได้รับซึง่มีข้อมลูมาจากการดพูฤตกิรรมของ
ลกูค้า คณุ Kiry o กลา่ววา่ “ผมคดิวา่เคร่ืองมือนีใ้ห้อิสระแก่แบรนด์
ในการท�าตลาดกบัผู้บริโภคอยา่งเป็นสว่นตวัมากขึน้”

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, Kiryor 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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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.”  

RFID CORNER

มีการคาดหมายวา่ Talkin’ Cap จะได้ใช้งานในบริษัทท่ีน�าเสนอ
สนิค้ามลูคา่สงู เชน่ อตุสาหกรรมไวน์หรือสรุา รวมถงึบริษัทผลติ
น�า้มนัเคร่ืองหรือน�า้มนัหลอ่ลื่นอ่ืน ๆ และยงัมีความมุง่หวงัให้ใช้ 
ระบบนีใ้นตลาดยาและเวชภัณฑ์อีกด้วย ในกรณีเก่ียวกับยา 
และเวชภณัฑ์ ฝาดงักล่าวช่วยให้ผู้บริโภคทราบได้ว่ามีการเปิด
บรรจภุณัฑ์ยาหรือไม่ นอกเหนือจากการเช่ือมโยงข้อมลูท่ีเก็บไว้ 
บนเซิร์ฟเวอร์ เช่น วันผลิตและหมดอายุของผลิตภัณฑ์ตามท่ี
ก�าหนด

คณุ Burt กลา่ววา่ ฝาดงักลา่วพร้อมใช้งานแล้วในขณะนี ้ปัจจบุนั
บริษัท CSI อยูใ่นขัน้ตอนการเจรจากบัแบรนด์ส�าคญั ๆ  หลายแหง่
ทัว่โลก และกลา่ววา่ “สว่นท่ีวา่เทคโนโลยีของเราจะใช้สร้างผลลพัธ์
เชิงบวกทางธุรกิจได้อย่างไรนัน้ก็คือการได้รับผลเชิงบวกจาก 
การสื่อสารโดยตรงกบัผู้บริโภคด้วยแท็กเวอร์ชัน่แรกของเรา หรือ
จากการปอ้งกนัการปลอมแปลงด้วยแทก็เวอร์ชัน่สองของเรา”  
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บทความโดย : วิลาวัณย์ กิจนิเทศ  

ที่มา : https://graphicbuffet.co.th/

บรรจภุณัฑ์อจัฉรยิะ คอือะไร 
มปีระโยชน์อย่างไร

SMART
PACKAGING

ซึ่งในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ท่ีมีการผสมผสาน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มีประโยชน์ 
ในด้านการสื่อสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ และสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้าให้มากท่ีสดุ ท่ีจะฉีกกฎบรรจภุณัฑ์
แบบเดมิ ๆ เทรนด์ใหมท่ี่ก�าลงัได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง
เพ่ือสร้างสรรค์บรรจภุณัฑ์สนิค้าชนิดใหม่
 
Smart Packaging หรือบรรจภุณัฑ์อจัฉริยะ จะท�าให้สินค้า
สามารถพูดคุยสื่อสารกับเรา แทนท่ีจะเป็นพนักงานขาย  
โดยสินค้านัน้จะสามารถโฆษณาสรรพคุณของตนเอง  
เพ่ือให้เราเลือกหยิบใส่ตะกร้าแล้วเดินไปจ่ายเงินในร้าน
สะดวกซือ้ใกล้บ้าน สินค้าจะมีสมอง และจะแสดงภาพของ

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
ได้ส่งผลต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์เป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์ดิจิตอลต่าง ๆ 
ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น
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Smart Packaging หรือบรรจภุณัฑ์อจัฉริยะ 
ช่วยท�าให้ผู้ผลิตสามารถเพ่ิมมลูค่าทางการ
ตลาดให้แก่สินค้า ท�าให้ตราสินค้าหรือ 
แบรนด์น่าเช่ือถือ ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง 
และความสนใจต่อสขุภาพและสไตล์การใช้
ชีวิตท่ีมีคุณภาพสูงขึน้ บรรจุภัณฑ์อจัฉริยะ
อาศัยการผสมผสานหลาย ๆ เทคโนโลยี 
เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวัสดุแบบใหม่ท่ีมี
ราคาถกูลงและมีประสทิธิภาพดีขึน้ การผลติ
แบบใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างนาโน
เทคโนโลยี พลาสตกิอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือท�าให้
บรรจภุณัฑ์ฉลาดเหลา่นีมี้ราคาถกูลง เบาลง 
เลก็ลงและทนทานมากย่ิงขึน้

ดารานักแสดงหรือนักกีฬาท่ีเราช่ืนชอบก�าลัง 
ด่ืม กินอย่างมีความสุข เป็นภาพและเสียง
เหมือนท่ีเหน็ในโฆษณาโทรทศัน์ ซึง่น่ีคือเร่ืองราว 
ท่ีเทคโนโลยีบรรจภุณัฑ์ฉลาดหรืออจัฉริยะ (Smart 
Packaging) นัน่เองคะ่
 
Smart Packaging หรือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 
คือ บรรจภุณัฑ์รูปแบบใหม่ท่ีเน้นทางด้านความ
สะดวกสบายต่อผู้ บริโภค ฉีกกฎบรรจุภัณฑ์
แบบเดิม ๆ ท่ีมีหน้าท่ีเพียงปกป้องสินค้า หรือ 
มีแคค่วามสวยงาม แตบ่รรจภุณัฑ์อจัฉริยะได้น�า 
เอาเทคโนโลยีสมยัใหม ่นวตักรรมการควบคมุหรือ
ปกป้องมาผสมผสานกบับรรจภุณัฑ์เพ่ือยืดอายุ
ผลไม้หรืออาหารในบรรจภุณัฑ์นัน้ เพ่ือให้มีอายุ
ในการรับประทานท่ียาวนานขึน้ และสามารถ 
เก็บไว้ได้นานย่ิงขึน้ ด้วยการใช้สารประกอบ
เป็นตัวควบคุมบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์  
ด้วยวธีิสกดักัน้หรือแพร่ก๊าซตา่ง ๆ  สว่นการท�างาน
ของบรรจุภัณฑ์ชนิดนี ้ คือการน�าวสัดุหรือฟิล์ม
ท่ีใช้ในการบรรจุภัณฑ์สามารถเกิดปฏิสัมพันธ์ 
และ ควบคมุบรรยากาศกบัก๊าซภายในบรรจภุณัฑ์

ส�าหรับในประเทศไทยนัน้ มีการพัฒนาการ
ออกแบบบรรจภุณัฑ์อย่างต่อเน่ือง ซึง่ส่วนใหญ่
จะมุ่งเน้นไปทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและ
ผลผลิตทางการเกษตร เพราะไทยเป็นประเทศ
อนัดบัต้น ๆ ท่ีมีการส่งออกผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ
อาหารและผลไม้ 

Smart Packaging บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 
เป็นได้มากกว่าปา้ยฉลากบอกราคา หรือโลโก้
ย่ีห้อสินค้า โดยเทคโนโลยีมีช่ือว่า ripeSense  
packaging เป็นผลงานของนักวิจัยชาว
นิวซีแลนด์ ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าผลไม้ 
ท่ีบรรจุอยู่นัน้ “สุก” อยู่ในระดบัใดแล้ว ข้อดี
ของเทคโนโลยีดงักล่าวคือ ช่วยป้องกันไม่ให้
ผลไม้ถูกรบกวนของบรรดาผู้ ซือ้มือดีทัง้หลาย
ท่ีต้องการแกะเปลือกออกดูเนือ้ใน อีกทัง้ง่าย
ต่อพนักงานขายสินค้า ในการจัดวางสินค้า 
บนชัน้วาง และเก็บสนิค้าท่ีหมดอายอุอกจากร้าน 
ระบบดงักลา่วจะเร่ิมทดลองใช้ในซเูปอร์มาร์เก็ต 
เมืองพอร์ตแลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยทดลองกบั
ลกูแพร์ก่อนเป็นตวัแรก ส่วนลกูกีวี อโวคาโด  
เมล่อน ผลไม้เมืองร้อน ฯลฯ โดยจะพัฒนา 
ตอ่ไปในอนาคตคะ่  

   บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ คือ 
บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม ่
ทีเ่น้นทางด้านความสะดวก
สบายต่อผูบ้รโิภค ฉีกกฎ
บรรจุภัณฑ์แบบเดิม ๆ
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การประยุกต์ใช้บล็อกเชนกับ
การตรวจสอบย้อนกลับด้านเกษตรและอาหาร [Part 1/2]

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

ในปีทีผ่่านมาสนิค้าด้านอาหารได้เผชญิกบัวกิฤตการณ์ 
หลายอย่าง ด้วยความทีต่ลาดอาหารเข้าสูต่ลาดสากล
มากขึ้น การคงความน่าเชื่อถือของข้อมูลการควบคุม
ข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก 

เน่ืองจากผู้คนเร่ิมให้ความส�าคญักบัความปลอดภยัของอาหาร
การสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลบัอาหารจึงทวีความส�าคญั
เพ่ิมขึน้มากในทุกประเทศ ด้วยเหตุนีบ้ริษัทจึงพยายาม
สร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารขึน้ ซึ่งประโยชน์ของ
บลอ็กเชน อาทิ รูปแบบท่ีตายตวั ความเหมือนพ้องกนั การลด
จ�านวนคนกลาง และการบนัทกึบญัชีท่ีแบง่ปันข้อมลูกนั ท�าให้
บริษัทสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารท่ีเ ช่ือถือได้
ด้วยคุณสมบัติส�าคัญเหล่านี ้ บทความนีจ้ะศึกษาเก่ียวกับ
เทคโนโลยีบล็อกเชน เบือ้งหลงัของซัพพลายเชนและระบบ
ตรวจสอบย้อนกลบัในอาหารเป็นอนัดบัแรก จากนัน้จะแสดง
กรอบแนวคิดของระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารโดยใช้กรอบแนวคิดของระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารโดยใช้
เทคโนโลยี Hyperledger Fabric และตอนท้ายของบทความ
จะสาธิตกระบวนการสร้างระบบดังกล่าว ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้
ในการตรวจสอบย้อนกลับจะพัฒนาความปลอดภัย
ด้านอาหารอยา่งมีประสทิธิภาพด้วยการตดิตามวตัถดุบิอาหาร
สดให้กบัผู้บริโภคได้  

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. 

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
ประเด็นเร่ืองความปลอดภัยของอาหารและความโปร่งใส
ของข้อมูลเก่ียวกับต้นก�าเนิดของสินค้ามิใช่เพียงปัญหา
ส�าหรับผู้บริโภคอีกตอ่ไป แตย่งัเป็นปัญหาท่ีดงึดดูความสนใจ
ทัง้ในระดับการจัดการและระดับองค์กร โลกาภิวัตน์ของ
ซพัพลายเชนท่ีเกิดขึน้ท�าให้อปุทานมีความซบัซ้อนและควบคมุ
ได้ยาก นอกจากนีก้ารพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนั
ยังสร้างความท้าทายในการจัดการซัพพลายเชนเพ่ิมขึน้อีก
ด้วย มีการน�าเสนอเทคโนโลยีบล็อกเชนในฐานะโซลูชั่น
ท่ีมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาทัง้หมดในการบริหารจัดการ
ซพัพลายเชนได้ ด้วยข้อดีของบลอ็กเชน เชน่ ความคงท่ี ความ
เหมือนพ้องกัน การลดจ�านวนคนกลาง และบญัชีท่ีแบ่งปัน
ข้อมลูให้เครือข่าย  บริษัทจึงสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลบั
อาหารท่ีเช่ือถือได้จากลกัษณะส�าคญัเหลา่นีข้องบลอ็กเชน

ดงันัน้บทความวิจยันีจ้ึงเน้นในเร่ืองการสร้างระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับให้กับบริษัทผลิตสินค้าผลไม้ในประเทศไทยด้วย
เทคโนโลยีบล็อกเชน ตอนต้นจะเป็นการศึกษาเทคโนโลยี
บลอ็กเชนท่ีหยิบยกมาแสดงในเชิงปฏิบตัิการเพ่ือให้เห็นความ
ท้าทายปัจจบุนัในวงการซพัพลายเชนทัว่ไปและซพัพลายเชน
ในอาหารโดยเฉพาะ จากนัน้จะแสดงโครงสร้างซพัพลายเชน 
ท่ีสอดคล้องกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีท่ีเลือกมาใช้สร้าง
ระบบตรวจสอบย้อนกลบั ถดัมาเป็นการแสดงวิธีประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนกับระบบเรียกคืนสินค้า และตอนท้าย
จะเป็นสรุปย่อเก่ียวกับเนือ้หาทัง้หมดและทิศทางการพฒันา
ในอนาคต

2. เทคโนโลยีบล็อกเชน
เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นรูปแบบของบญัชีดิจิตอล (Digital 
Ledger) ซึ่งมีข้อมูลจัดเก็บอยู่ต่อเน่ืองในรูปแบบของบล็อก 
การจะเข้าสู่ระบบบล็อกเชนได้นัน้ ข้อมูลจะต้องสอดคล้องการจะเข้าสู่ระบบบล็อกเชนได้นัน้ ข้อมูลจะต้องสอดคล้อง
กบัระบบเครือขา่ย (Nodes) สว่นใหญ่ ความสอดคล้องดงักลา่ว
มีการควบคุมอย่างรัดกุมด้วยวิธีเฉพาะท่ีก�าหนดไว้ก่อนหน้า 
(ตวัอยา่งเชน่ ผู้ ท่ีมีสทิธ์ิ(ตวัอยา่งเชน่ ผู้ ท่ีมีสทิธ์ิ(ตวัอยา่งเชน่ ผู้ ท่ีมีสทิธิเข้าถงึข้อมลู) บญัชีดจิิตอลเป็นแนวคดิ
ส�าคญัเก่ียวกบัการก�าหนดมาตรฐานของฐานข้อมลูบลอ็กเชน
ส�าหรับซัพพลายเชน เช่น ฐานข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
และการเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่อยู่นอกเหนือมาตรฐาน
ท่ีก�าหนดไว้ก่อนหน้า กลา่วโดยละเอียดก็คือ “การเปลีย่นแปลง” 
ในท่ีนีไ้ม่ได้หมายความว่าตวัแปรของค่าท่ี 1 เปลี่ยนเป็นค่า
ท่ี 2 แตจ่ะมีการบนัทกึข้อมลูเป็นตวัแปรคา่ท่ี 1 ก่อนแล้วหนว่ย
ท่ีมีความสามารถจึงแปลงข้อมูลนัน้เป็นค่าท่ี 2 ซึ่งนอกจาก
เป็นการบันทึกตัวแปรค่าราคาแล้วยังเป็นการบันทึกประวัติเป็นการบันทึกตัวแปรค่าราคาแล้วยังเป็นการบันทึกประวัติ
คา่ตวัแปรด้วย

บลอ็กเชนมีคณุสมบตัท่ีิโดดเดน่ 7 ประการ ได้แก่ มีการเช่ือมโยง 
มีความคงท่ี มีความปลอดภยั มีความโปร่งใส เข้าถึงได้ทกุท่ี
ทกุเวลา และมีการวางมาตรฐาน 

I. Introduction
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.

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.

II. Blockchain Technology
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 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.

Blockchain has 7 notable features such as Link, 
Immutable, Security, Transparency, Every time, Everywhere, 
Standardization.
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III. The current challenges of supply chain
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.

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.

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.  

3. ความท้าทายในปัจจุบันของห่วงโซ่อุปทาน
ซัพพลายเชนทั่วไปจะมีการจัดซือ้ การผลิต การจัดเก็บ 
และการกระจายสินค้า ซัพพลายเชนมีความสัมพันธ์กับ
ซพัพลายเออร์ หุ้นส่วน ผู้ รับเหมาช่วง และลกูค้า รวมถึงการ
จดัการภายในองค์กรซึง่แบง่ตามหน้าท่ีหรือแผนก ในการท�างาน
รูปแบบไซโล (Silo) แต่ละแผนกหรือพาร์ทเนอร์จะใช้ระบบ
ของตนเพ่ือติดตามสินค้าและบริการ และนั่นหมายถึงความ
ขดัแย้งท่ีเพ่ิมขึน้และความโปร่งใสท่ีลดลง

ฉะนัน้การติดตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในซพัพลายเชนทัง้ระบบ
จึงเป็นเร่ืองยาก อีกทัง้การขาดความโปร่งใสในซพัพลายเชน 
[2] ยงัท�าให้ผู้ ซือ้และลกูค้าไมอ่าจมัน่ใจในมลูคา่จริงของสนิค้า
หรือบริการได้ ย่ิงไปกว่านัน้ยังมีองค์ประกอบหลายอย่าง
เก่ียวข้องกบัซพัพลายเชนท่ีติดตามไม่ได้ เช่น อบุตัิการณ์ทาง
สิง่แวดล้อม

ในฉบบัถดัไปจะเป็นการน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้งานจริง
ในการตรวจสอบย้อนกลับด้านอาหารและเกษตร พร้อมวิธี
การน�าไปประยกุต์ใช้ในซพัพลายเชน จะเป็นอย่างไรนัน้คอย
ตดิตามอา่นได้ในฉบบัหน้าคะ่  

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

BIZ BREAKTHROUGH

BIG BIKE
ฟ้ืนตลาดส่งออกจกัรยานยนต์

ล่าสดุในปีท่ีผ่านมามปีรมิาณการผลติจกัรยานยนต์ 
ในประเทศไม่ต�่ากว่า 200,000 คันคิดเป็นสัดส่วน
มากกว่า 10% ของการผลิตรถจักรยานยนต์รวม 
เพ่ือรองรบัความต้องการทัง้ในประเทศและส่งออก 

ทัง้นี ้สบืเนือ่งจากการวางยุทธศาสตร์ตัง้แต่ปี 2555 
ของบีโอไอในการส่งเสริมการผลิต Big Bike และ
ชิ้นส่วน ส่งผลดึงดูดค่ายรถจักรยานยนต์จากทั้ง
ญ่ีปุ่น และชาติตะวันตก ให้ทยอยเข้ามาลงทุน
ผลิต Big Bike ในไทยนับตั้งแต่นั้นมาอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีอย่างมากต่อความต่อเนื่อง
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์
และชิ้นส่วนไทยในช่วงที่ผ่านมา ผลักดันให้ไทย 
ก้าวข้ึนมาสู่การเป็นอีกหนึ่งประเทศผู้ผลิตและ 
ส่งออก Big Bike ที่ส�าคัญของโลก ท่ามกลาง
สภาวะตลาดรถจกัรยานยนต์รวมในประเทศทีเ่ข้าสู่
ภาวะอิม่ตวัด้วยอตัราการถอืครองรถจกัรยานยนต์ 
ต่อประชากรในประเทศ

ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์
โดยรวมของไทยเข ้าสู ่ภาวะอิ่มตัวทั้ งตลาด 
ในประเทศและการส่งออก แต่ตลาดของ Big Bike 
ในไทยกลับเดินเติบโตสวนทาง รวมถึงยังมีการ

ทยอยเข้ามาลงทุนของค่าย Big Bike รายใหญ่
ของโลกอย่างต่อเนื่อง ผลักดันท�าให้ไทยกลายมา
เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก Big Bike ที่ส�าคัญ
แห่งหนึ่งของโลก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าในปี 2562 การส่งออก 
Big Bike ของไทยไปทั่วโลกมีโอกาสขยายตัว
ได้กว่า 10% โดยเอเชียจะเป็นตลาดที่มีโอกาส

เตบิโตสงูสดุด้วยอตัราการขยายตวักว่า 20% ซึง่ใน
ปัจจบุนัเอเชยีเริม่เข้ามามบีทบาทมากยิง่ขึน้เรือ่ย ๆ
ในตลาด Big Bike โลกตามการขยายตัวของภาวะ
เศรษฐกิจในภูมิภาค 

ในช่วงระยะ 3 ปีถัดจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
มองว่า Big Bike รุ ่นเล็ก (251 ถึง 500 ซีซี)  
จะเป็นรุ ่นท่ีก้าวขึ้นมามีบทบาทส�าคัญส�าหรับ 
การส่งออกของไทยไปเอเชียแซงหน้ารุ ่นอื่น ๆ 
เน่ืองจากปัจจัยราคาท่ีเอื้อมถึงได้เหมาะกับผู้ซื้อ 
Big Bike หน้าใหม่จ�านวนมากทีน่บัวนัจะมีแต่เพิม่
ขึ้นเรื่อย ๆ ในภูมิภาคนี้

นอกจากนี้การเข้ามาลงทุนของค่าย Big Bike  
ยงัส่งผลดต่ีอความต้องการชิน้ส่วนรถจกัรยานยนต์
ของไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดิมมากขึ้น และ
รวมไปถึงโอกาสที่จะมีการลงทุนเพิ่มในส่วน
ของชิ้นส่วนส�าคัญบางอย่าง โดยเฉพาะชิ้นส่วน 
ในเครื่องยนต์ ซ่ึงในอนาคตอาจพัฒนาไปถึงการ
ผลิตเครื่องยนต์ครบสมบูรณ์ในไทยได้  

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ Big Bike (รถจักรยานยนต์
ขนาดเครื่องยนต์ 251 ซีซี ขึ้นไป) ได้ขยับบทบาท
มามีส่วนส�าคัญในตลาดรถจักรยานยนต์ไทย
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พธิมีอบรางวลั
ThaiStar Packaging Awards 2019

สมัมนาพเิศษเรือ่ง 
Food Traceability & Blockchain

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผู ้แทน
สถาบันรหัสสากล เข้าร่วมมอบรางวัลผู้ชนะ
การประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์
ปี 2562 ซึง่สถาบนัฯ ได้ให้การสนบัสนนุรางวลั
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้สนับสนุนจ�านวน 
ทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ 

• ต้นแบบบรรจภุณัฑ์เพือ่การจดัจ�าหน่าย 
(Student-Consumer Packaging : SC) 
จ�านวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธกร ก�าเหนิดผล  
คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์

วนัที ่13 และ 14 มถินุายน 2562 ทางสถาบนัรหสั
สากลร่วมกับ GS1 Thailand Partner ได้จัดสัมมนา
พิเศษในหัวข้อ Food Traceability & Blockchain 
ภายในงาน Propak Asia 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
สินค้า และเทคโนโลยี Blockchain ในการน�ามา 
ปรับใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
ด้านอื่น ๆ โดยวิทยากรจาก GS1 Thailand Partner  
2 บริษัท คือ i-Sprint Innovations Pte Ltd. บรรยาย
เรื่อง “Food Traceability with Anti-Counterfeit  
System และบรษิทั Lina Network บรรยายเรือ่ง “Food 
Traceability with Blockchain Technology” ซึ่งเป็น
ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้าน 
ดงักล่าวมาบรรยายให้ความรูก้บัผูเ้ข้าร่วมฟังสมัมนา  

บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน 

• ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ�าหน่าย 
ส�าหรบัสนิค้าทัว่ไป (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 เรียบร ้อยแล ้วในพิธีมอบรางวัล ThaiStar  
Packaging Awards 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการ 
และการประชุมไบเทค บางนา นอกจากนี้ผลงาน 
ที่ได ้รับรางวัลยังอาจได้รับการคัดเลือกให้ไป
ประกวดในระดับ Asia Star และ World Star  
ต่อไป  

มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้สนับสนุนจ�
ทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ 

(Student-Consumer Packaging : SC) 
จ�
พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธกร ก�

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผู ้แทน • ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ�
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หลักสูตรการอบรมเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดต่าง ๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงก�าหนดให้สมาชิกรายใหม่ทุกราย ต้องผ่านการอบรม ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (CERTIFICATE PROGRAM) ส�าหรบัสมาชกิรายใหม่ ลงทะเบยีนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี 
นบัจากวนัรับอนุมัติเป็นสมาชิก

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส�ารองที่นั่งได้ที่ www.gs1th.org

ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ดังนี้

        หลักสูตร

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น
มาตรฐานสากล GS1 
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
(CERTIFICATE PROGRAM)  

การประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานสากล
GS1-128 ในระบบ
ซัพพลายเชน

    วันที่จัด

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

27 สิงหาคม

             อัตราค่าอบรม

สมาชิก GS1 TH : สามารถใช้สิทธิ์เข้าอบรม
ได้ฟรี 1 ครั้ง / 2 ท่าน / บริษัท ภายใน 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก 
สถาบันฯ โดยผู้เข้าอบรมจะไม่ได้รับ
ประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ

ทั้งนี้หากผู้เข้าอบรมประสงค์จะรับ
ใบประกาศนียบัตรจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ท่านละ 500 บาท

                  เนื้อหาหลักสูตร

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

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

โครงการพฒันา
ผูป้ระกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 2562 ณ จงัหวดัระยอง

สถาบันรหัสสากลร่วมกับสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร และ
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรม 
ให้ความรูเ้รือ่งบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ในโครงการพฒันาผูป้ระกอบการ
ใหม่ (Early-Stage) ปี 2562 เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการ 
กลุ่มธุรกิจการเกษตรในการเขียนแผนธุรกิจและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรม 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า พร้อมทั้งแนะน�าการใช้งานบาร์โค้ด
มาตรฐานสากล GS1 ณ โรงแรมโกลเด้น ซติี ้จงัหวดัระยอง โดยมผีูป้ระกอบการ
เข้าร่วมงานประมาณ 100 ราย  

สมาชิก GS1 TH : สมาชิกใหม่ 
สามารถใช้สิทธิ์เข้าอบรมฟรี 1 ครั้ง / 2 ท่าน / 
บริษัท ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การอนุมัติเป็นสมาชิกสถาบันฯ
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เพราะเจ้าเซเลอรีช่วยดทีอ็กซ์ล�าไส้ ล้างพษิ บ�ารุงร่างกายให้ 
ผู้หญิง “สุขภาพด”ี ว่าแต่เจ้าผัก “ขึน้ฉ่ายฝร่ัง” มีประโยชน์ทาง
โภชนาการอะไรบ้าง?

“เซเลอรี” 10 ประโยชน์จัดเต็ม
เซเลอรี (Celery) หรือขึน้ฉ่ายฝร่ัง มีลักษณะล�าต้นและใบ 
มีสีเขียวออ่น กลิน่เหมือนขึน้ฉ่ายจีน แตล่�าต้นใหญ่ เหมาะส�าหรับ  
“ผู้หญิง” ท่ีต้องการลดน�า้หนกัขึน้ฉ่ายฝร่ัง 100 กรัม ให้พลงังาน
เพียงแค่ 13-17 กิโลแคลอรีเท่านัน้ มีเส้นใยสงู ช่วยให้เรารู้สกึอ่ิม
นานขึน้ และลดอาการหิวได้เป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัมีประโยชน์
อ่ืน ๆ อีกเพียบ
 1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความแก่ ช่วยเสริมสร้าง 
  ภมิูคุ้มกนั ปอ้งกนัหวดั 
 2.  ชว่ยแก้อาการปวดประจ�าเดือนของสตรี ทัง้ก่อนและหลงัการ 
  มีประจ�าเดือน 

สาว ๆ สายเฮลตี้ฮิตหนักมาก! กับเจ้าผัก 
สเีขยีวก้านยกัษ์ “เซเลอร”ี หรอืขึน้ฉ่ายฝรัง่ 
ว่ากันว่าเซเลบคนดังในต่างประเทศดื่มกัน
เยอะมาก

ประโยชน์เซเลอรี
ด่ืมยังไงช่วยล้างพษิ
แถมลดน�า้หนกั?

บทความโดย   :  พราภา ร่มโพธิ์ทอง

ข้อมูลโดย  :  ไทยรัฐออนไลน์

Health MeThailand Newsletter
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 3. เซเลอรีมีสารโพลีฟีนอล ช่วยลดอาการ 
  อกัเสบ และป้องกนัมะเร็งด้วยการยบัยัง้ 
  สารก่อมะเร็งในร่างกาย
 4. น�า้คัน้จากเซเลอรีมีสรรพคุณใช้เป็นยา 
  กล่อมประสาท ช่วยในการนอนหลับ 
  ได้ดีขึน้ ชว่ยรักษาโรคอลัไซเมอร์
 5.  เซเลอรีช่วยดีท็อกซ์และล้างพิษออกจาก 
  ร่างกาย ชว่ยท�าความสะอาดเลือด
 6.  เซเลอรีมีโพแทสเซียมสูง ช่วยในการ 
  ขยายตวัของหลอดเลือด ปอ้งกนัโรคหวัใจ 
  ขาดเลือด
 7. ช่วยบ�ารุงสายตาและผิวพรรณ เซเลอรี 
  มีวิตามินหลายชนิด เชน่ วิตามิน A, B, C  
  และเบตาแคโรทีน

 How to ดืม่น�า้ผกั “เซเลอร”ี ล้างพษิ
1. ดื่มแบบคัน้สดๆ
จริง ๆ แล้วการกินเซเลอรีสด ๆ ดีท่ีสุด แต่ถ้า 
ไม่อยากเคีย้วกิน ก็สามารถน�ามาเข้าเคร่ืองคัน้
น�า้ผักแยกกากก็ได้ ควรด่ืมทันทีร่างกายจึงจะ
ได้รับวิตามินตา่ง ๆ สงูสดุ และไมต้่องใสน่�า้แข็ง
เพ่ิม ถ้าท�าใสตู่้ เย็นไว้ด่ืมทีหลงั ก็ควรด่ืมให้หมด
ภายใน 3-4 ชม.

2. ดื่มครัง้ละ 500 ml.
การจะได้ประโยชน์จากเซเลอรีแบบเตม็ ๆ  เพ่ือให้
ได้ประโยชน์ในการดีท็อกซ์ ควรด่ืมน�า้คัน้เซเลอรี 
สด ๆ ให้ได้ปริมาณ 16 ออนซ์ หรือ 500 มิลลลิติร
ตอ่วนั และด่ืมตดิตอ่กนั 7 วนั จงึจะเร่ิมเหน็ผล

3. ดื่มตอนเช้าหลังตื่นนอน
มีค�าแนะน�าว่า สาว ๆ ควรด่ืมน�า้ผกั “เซเลอรี” 
ช่วงเช้าหลงัต่ืนนอนตอนท่ีท้องว่างท่ีสดุ ห้ามกิน
อาหารอะไรก่อนด่ืมน�า้เซเลอรี ยกเว้นน�า้เปลา่ เพ่ือ
ให้ร่างกายดดูซมึวิตามินจากผกัชนิดนีไ้ด้ดีท่ีสดุ

ประโยชน์หลากหลายขนาดนี ้ คงพลาดกัน 
ไม่ได้แล้วนะ...ก่อนกลับบ้านอย่าลืมแวะ
ตลาดหาเจ้าเซเลอรีมาทานกันนะจ๊ะ  

 8. เซเลอรีอดุมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัส  
  ชว่ยบ�ารุงกระดกูและฟันให้แข็งแรง
 9.  เซเลอรีชว่ยลดปริมาณของคอเลสเตอรอล  
  ระดบัน�า้ตาล ไตรกลีเซอไรด์ และไขมัน 
  ในเส้นเลือด
 10. เซเลอรีมีฤทธ์ิเป็นยาดบัพิษร้อน แก้ร้อนใน  

  ช่วยบ�ารุงระบบย่อยอาหาร แก้โรคบิด  
  ท้องร่วง ท้องเสีย ท้องอืดท้องเฟอ้
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เคยคิดไหมว่าก่อนแกะกล่องสินค้าสมัยน้ี บรรจุภัณฑ์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะ แน่นอนว่า 
ลวดลายสะดุดตา หรือเอกลักษณ์ประจ�าแบรนด์ยิง่ท�าให้บางคนแทบจะเกบ็กล่องหรอืถงุไว้เป็นคอลเลก็ชัน่
ด้วยซ�า้ เรามาดูกันดีกว่าว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างเบื้องหลังบรรจุภัณฑ์เหล่านี้

สรุปเทรนด์เทคโนโลยีทีท่�ำให้ 
Packaging เป็นมำกกว่ำบรรจุภณัฑ์

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

Trendy Tech

1. Eco-friendly Packaging 
เอาใจคนรักส่ิงแวดล้อมกันก ่อนเป็นอันดับ
แรก กับปีนี้มีแคมเปญและการรณรงค์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ เรื่องลดการใช้พลาสติก ดังนั้น 
เราจึงได้เห็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ไร้พลาสติก  
(non-plastic packaging) กลับสู ่ธรรมชาติ
ดั้งเดิมอย่างกระดาษ เครื่องจักสาน วัสดุทดแทน
พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ออกมาให้เห็นจนชินตา 
หรือจะเป็นเทรนด์ของการรีไซเคิลวัสดุใช้ซ�้าได้ 
ซึ่งกลับมามีบทบาทมากขึ้นอีกครั้ง สิ่งที่น่าทึ่ง
ที่สุดคือ ในขณะนี้มีงานวิจัยพลาสติกที่สามารถ
รับประทานได้ขึ้นมาแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นทดลอง
นะคะ ถึงแม้ว่าผู ้เขียนจะไม่เคยไปทดลองชิม
ด้วยตัวเอง แต่ก็เป็นเรื่องดีที่เราจะมีโอกาสลด
พลาสติกในอนาคต

ไปวางในแท่นตั้งสแกน ก็สามารถตัดกล่องออก
มาได้พอดีกับขนาดสินค้า งานน้ีประหยัดพื้นที่
กล่องและพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้อีกมากมาย

3. We Are AR 
ไม ่พูดถึงก็คงเอ ้าท ์ทันทีกับเทคโนโลยี  AR  
(Augmented Reality) หากใครไม่คุ้นให้นึกถึง
เวลาเอาสมาร์ทโฟนไปส่องบนเครื่องหมาย 
บางอย่างแล้วมีโฆษณาหรือตัวการ์ตูนเด้งขึ้น
มาแบบสามมิตินั่นเอง ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ 
เริ่มใช้แพร่หลายบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อการดึงความ
สนใจผู้บริโภค และเพิ่มลูกเล่นให้กับสินค้าและ 
บรรจุภัณฑ์ ลองคิดดูนะคะว่านอกจากเราจะใช้
สินค้าในกล่อง เวลาเอาสมาร์ทโฟนส่องที่กล่อง
แล้วมีวิดีโอสอนการใช้งานเด้งขึ้นมาทันทีก็สร้าง

2. AI, Automation and Data
Analysis 
ขาดไม่ได้ในหัวข้อของยุคนี้จริง ๆ กับกระแส AI 
บางบริษัทเริ่มน�า AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น 
ทั้งในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้โปรแกรม
ท�าการสร้างลายต้นแบบแพ็คเกจขึ้นมาเอง 
โดยให้ข้อมูลประกอบ อาทิ สี ลวดลาย หรือ
ข้อมลูทีค่อมพวิเตอร์สามารถน�าไปค�านวณต่อได้ 
ด้วยการน�าข้อมูลหลังการขายหรือข้อมูลการ
เลือกซื้อสินค้ามาช่วยตัดสินใจก่อนออกแบบ 
เรียกว่าเป็นคู่หูกับนักออกแบบของบริษัทกันเลย 
ทีเดียว และยังท�าให้ได้ลวดลายเป็นเอกลักษณ์  
ไม่ซ�้าใคร ถูกอกถูกใจผู ้บริโภค หรือจะเป็น 
ไอเดียล�้า ๆ อย่างการให้คอมพิวเตอร์วัดขนาด
บรรจุภัณฑ์แบบอัตโนมัติ เพียงแค่น�าสินค้า 
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ความแปลกใหม่ไปอีกแบบ หรือจะเป็นกิมมิค
เลก็ ๆ จ�าพวกตวัการ์ตนูส่งข้อความผ่านบรรจภุณัฑ์ 
หากผู ้ผลิตรายใดสามารถประยุกต์ใช้งานได้  
กจ็ะสามารถดงึความสนใจจากผูบ้รโิภคยคุไฮเทค
ได้ดีเลยค่ะ

4. 3D Printing 
อีกหนึ่ ง เทคโนโลยีพลิกโฉมการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ หากบริษัทมีพื้นฐานการท�างาน 
สามมติเิป็นทุนเดมิ การน�าเครือ่งพมิพ์สามมติเิข้า
มาใช้งาน จะช่วยให้สามารถออกแบบบรรจภุณัฑ์
รูปร่างแปลกใหม่ได้ง่ายขึ้น ในตอนนี้เครื่องพิมพ์
หลายรุ่นก็สามารถใช้พิมพ์วัสดุได้หลายประเภท
กว่าเดิม จากแค่โมเดลพลาสติก เปลี่ยนมาเป็น
วัสดุอย่าง น�้ายางพารา ดินเหนียวขึ้นรูปเซรามิก 
ลวดเหล็ก ท�าให้บรรจุภัณฑ์มีความแตกต่าง 
และยังสามารถรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามที่
ลูกค้าต้องการเป็นพิเศษได้อีกด้วย 

5. เทคโนโลยีบาร์โค้ด และ RFID 
จะมีอะไรสะดวกไปกว่านี้ ในเมื่อบาร์โค้ดไม่ว่า
จะมาในรปูแบบแท่งบาร์โค้ดหนึง่มติ ิหรอืสองมติิ 
อย่างเช่น ดาต้าเมทรกิซ์หรอืควิอาร์โค้ด สามารถเกบ็  

และแสดงข้อมูลของสินค้าไว้บนบรรจุภัณฑ์ 
ได้มากมาย แถมยงัสามารถพมิพ์ลงบนบรรจุภณัฑ์ 
ได้หลากหลายประเภท เพิม่โอกาสในการให้ข้อมลู
แก่ผู ้บริโภค ยิ่งยุคน้ีเป็นยุคท่ีทุกคนใส่ใจท่ีมา 
ของผลิตภัณฑ์ ยิ่งต้องแสดงข้อมูลให้เห็นชัดเจน 
เพื่อสร ้างความน่าเ ช่ือถือกับตัวสินค ้าและ
แบรนด์ หรอืจะเป็นการน�าเทคโนโลย ีRFID มาใช้ 
ในการอ�านวยความสะดวกเรือ่งการจ่ายเงนิสนิค้า  
เพียงแค่แตะผ่านเครื่องสแกนก็สามารถจ่ายเงิน 
ได้ทันที หรือเรียกว่าการปรับตัวเข้าสู ่สังคม 
ไร้เงินสดนั่นเอง

อันที่จริงเรื่องของบรรจุภัณฑ์เป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ เป ็นด่านแรกก่อนที่ผู ้บริโภค 
จะตัดสินใจซื้อสินค้า ด้วยการประยุกต์การ 
ใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรม บวกกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าผู้ผลิต ท�าให้
เราต้องติดตามและมองกันอีกครั้งว่า จะมี
คอลเลก็ชัน่ อะไร หรือบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ  มา
ตอบโจทย์เราอีกบ้างในอนาคตอันใกล้นี้  
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ขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ ส่งผลให้นานาประเทศ
พยายามหาวิธีแก้ไข โดยการเคลื่อนไหวรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกจากปิโตรเลียม และการพัฒนาพลาสติกชีวภาพขึ้นใช้ 
ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า พลาสติกชีวภาพจะมีความต้องการ
ถึง 40% ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

พลาสตกิชีวภาพ
จะมคีวามต้องการ 40% ใน 10 ปีข้างหน้า

ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่
เป ็นผลิตภัณฑ์ที่ ใช ้ครั้งเดียว (Single-use
Plastics) ถงึ 50% เช่น ขวดพลาสตกิ แผ่นฟิล์มใส
ถนอมอาหารและถงุพลาสตกิ และความต้องการใช้
พลาสตกิยงัมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้จากการขยายตวั
ของจ�านวนประชากร การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ของผู ้บริโภค หรือการเพิ่มขึ้นของประชากร
ในเขตเมือง วัสดุทางเลือกอย่างพลาสติกชีวภาพ 
(Bioplastics) ที่ผลิตจากพืช ย่อยสลายง่าย เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเริ่มเป็นที่นิยมใช้แทน
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบดั้งเดิม 

Grand View Research พบว่าในอีก 10 ปี มูลค่า
ของตลาดพลาสตกิชวีภาพจะเตบิโตจาก 21 พนัล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2562 เพิ่มเป็นมูลค่า 324 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 คิดเป็นสัดส่วน
ความต้องการพลาสติกชีวภาพจากร้อยละ 4 
เป็นร้อยละ 40 ของความต้องการผลิตภัณฑ์
พลาสติกทั้งหมด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการว่า 70% ของ 
ตลาดพลาสติกชีวภาพในปี  2573 จะเป ็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพส�าหรับอาหาร
และเครื่องดื่มนิยมผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ 
PLA ทดแทนเม็ดพลาสติกประเภท PE PP และ 
PET เนื่องจากมีคุณสมบัติคล้ายกัน แต่สามารถ
ทดแทนได้บางส่วนขึ้นอยู ่กับความเหมาะสม
ของการใช้งานผลิตภัณฑ์

Kitchen Of The WorldThailand Newsletter

บทความโดย   :  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
เรียบเรียงโดย  :  ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์ 

ที่ผ่านมา พลาสติกชีวภาพในไทยยังไม่ได้รับที่ผ่านมา พลาสติกชีวภาพในไทยยังไม่ได้รับ
ความนยิม จากข้อจ�ากดัด้านการเข้าถงึเทคโนโลยี
ขั้นสูงในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ และ
การผลักดันความต้องการของผู ้บริโภคผ่าน
มาตรการของรฐั แต่ในปัจจบุนันบัว่าเป็นโอกาสดี
ในการพัฒนาของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ไทยทั้งแรงกดดันจากกระแสโลก และข้อจ�ากัด
ที่ได้รับการแก้ไข

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ 
เป็นโอกาสในการขยายธรุกจิบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ
ชีวภาพของไทย จากกฎการยกเลิกใช้พลาสติก 
โดยมีมูลค่าตลาดส่งออกสูงถึง 16,697 ล้านบาท
ในปี 2562 และคาดว่าจะมมีลูค่า 19,107 ล้านบาท 
ในปี 2563 หรือเติบโต  14%  และคาดว่าจะเป็น
พลาสติกชีวภาพที่เข้าไปทดแทนอย่างน้อยราว 
30% ของพลาสติกจากปิโตรเคมี  
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บทความโดย : วันรัตน์ ยอดนิล
ที่มา : https://www.dailynews.co.th/economic/214415
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ฉลากสนิค้าส�าคญัอย่างไร
ไขปัญหาผูบ้รโิภค

Member Zone

เมื่อพูดถึง “ฉลากสินค้า” ทุกท่านที่เป็นผู้บริโภคคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ไม่รู้จักฉลากสินค้า เพราะในชีวิตประจ�าวัน
ผู้บริโภคสามารถพบเห็นฉลากสินค้าได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นฉลากยา ฉลากอาหาร ฉลากเครื่องส�าอาง ฉลากเครื่องใช้
ไฟฟ้า หรือฉลากสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย แล้วฉลากสินค้ามีความส�าคัญกับผู้บริโภคอย่างไร

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 ได้ก�าหนดให้ผู้บริโภค 
มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองไว้ 5 ประการ คือ
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งค�าพรรณนา 
 คุณภาพท่ีถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า 
 หรือบริการ  
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือ 
 บริการ  
3. สทิธทิีจ่ะได้รบัความปลอดภยัจากการใช้สนิค้า 
 หรือบริการ 
4. สิทธิ ท่ีจะได ้รับความเป็นธรรมในการท�า 
 สัญญา 

5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความ 
 เสียหาย
โดย พ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 ก�าหนดว่า 
“ฉลาก” หมายถึง รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษ
หรือสิ่งอื่นใดท่ีท�าให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับ
สินค้าซึ่งแสดงไว ้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุ  
หรือหีบห่อบรรจุสินค้าหรือสอดแทรก หรือรวม
ไว้กับสินค้า หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ
สินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือ
ส�าหรับใช้ประกอบสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดง
ไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุ
สินค้านั้น

“ฉลากของสินค้า” จะต้องระบุ
ข้อความดังนี้ 
1.  ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค ้า ท่ีแสดง 
ให้เข้าใจได้ว่าสนิค้าน้ันคอือะไร กรณท่ีีเป็นสนิค้า

ท่ีสั่งหรือน�าเข้ามาเพื่อขาย จะต้องระบุประเทศ 
ทีผ่ลติด้วย เช่น โทรทศัน์ส ีคอมพวิเตอร์ สมุดพิมพ์
เขียน น�า้หอมปรับอากาศ ผลิตในประเทศญี่ปุ่น 
ผลิตในประเทศมาเลเซีย ฯลฯ 
2. ชื่อผู ้ประกอบการหรือเครื่องหมายการค้า 
ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตเพื่อขาย
ในประเทศไทย
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3. ชื่อผู ้ประกอบการหรือเครื่องหมายการค้า 
ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยของผูส่ั้งหรอืผูน้�าเข้า
มาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
4. สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขายหรือของผู้สั่ง 
หรือผู้น�าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
5. ต้องแสดงปริมาณ หรือขนาด หรือปริมาตร 
หรือน�้าหนักของสินค้า
6. ต้องแสดงวิธีใช้เพื่อให้ผู ้บริโภคเข้าใจว่า 
สินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด เช่น ใช้ท�าความสะอาด
พื้นไม้หรือพื้นกระเบื้อง ภาชนะเคลือบใช้ตั้งบน
เตาไฟ ฯลฯ
7. ข้อแนะน�าในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความ 
ถูกต้องในการใช้ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค เช่น 
ห้ามใช้ของมีคมกับการแซะน�้าแข็งในตู ้เย็น   
ควรเก็บสินค้าไว้ในที่ร่มและไม่เปียกชื้น ฯลฯ
8. ค�าเตือน (ถ้ามี)
9. วนั เดอืน ปี ทีผ่ลติ หรอืวนั เดอืน ปีทีห่มดอายุ 
หรือวัน เดือน ปี ที่ควรใช้ก่อน (ถ้ามี)
10. ราคาต้องระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุ 
เป ็นเงินสกุลอื่นด ้วยก็ได ้ นอกจากนี้สินค้า 
ที่ควบคุมฉลากตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้แก่ สินค้าที่ผลิตเพื่อขาย
โดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรณี 
จะเข้าข่ายเป็นโรงงานกค็อืใช้แรงงานตัง้แต่ 7 คน 
ขึ้นไป หรือใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป) 
สินค้าท่ีสัง่หรอืน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรเพือ่ขาย 
และคณะกรรมการว่าด้วยฉลากยงัมอี�านาจออก

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ก�าหนดให้
สนิค้าทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตรายแก่สขุภาพร่างกาย 
หรือจิตใจ เนื่องในการใช้สินค้าหรือโดยสภาพ
ของสินค้านั้น หรือสินค้าทั่วไปใช้เป็นประจ�า 

การก�าหนดฉลากของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้บริโภค ในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระ
ส�าคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น เป็นสินค้าที่ควบคุม
ฉลากได้ ส�าหรับการแสดงข้อความในฉลาก
สินค้าต้องใช้ข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญ
เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ ในกรณีที่สินค้านั้น ๆ  
มีกฎหมายของหน่วยงานราชการอื่นควบคุม 
ในเรื่องฉลากอยู ่แล้ว ก็ให้จัดท�าฉลากตาม
กฎหมายนั้น ๆ เช่น อาหารต้องจัดท�าฉลากตาม 
พระราชบัญญัติอาหาร ฯลฯ

เมือ่ฉลากสนิค้าเป็นแหล่งข้อมลูในการอปุโภค 
และบรโิภคของผูบ้รโิภค ซึง่พระราชบญัญัติ
คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 ได้ก�าหนดสทิธิ
ทีผู่บ้รโิภคจะต้องได้รบัข่าวสาร ดงันัน้ไม่ว่าจะ
ก่อนซือ้หรอืก่อนใช้สนิค้าหรอืบรกิาร หยดุให้
ความส�าคญัอ่านฉลากสกันดิเพือ่คณุภาพชวีติ
ของผูบ้รโิภค  

    ฉลากของสินค้านั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู ้บริโภค ในการที่จะ
ทราบข้อเท็จจริงในสาระส�าคัญ 
เกี่ยวกับสินค้านั้น เป ็นสินค้าที่
ควบคุมฉลากได้ ส�าหรับการแสดง
ข ้อความในฉลากสินค้าต ้องใช ้
ข้อความทีต่รงต่อความเป็นจรงิ






