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 •  สัมมนาพิเศษหัวขอ Variable Data Printing for Label 
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36 Health Me : 10 สัญญาณเตือน โรคอัลไซเมอร

38 Trendy Tech : ตัง้สติกอนใช เลือกเทคโนโลยอียางไรใหเหมาะกบัธรุกจิ
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 แหลงผลิตขยายจากจีนไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจบุนั โลกของเรามีเทคโนโลยีที�ถกู
คดิค้นขึ �นมาอยา่งมากมายเพื�อชว่ยเหลอืมนษุย์เราในชีวิตประจําวนั 
และแนน่อนวา่ธรุกิจที�เตบิโตอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ �น สว่นหนึ�ง
มาจากเทคโนโลยีที�เข้ามาตอบสนองความต้องการของท่านผู้ นํา
องค์กรต่างๆ ที�มีวิสยัทศัน์เล็งเห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที�
ทนัสมยั เพื�อให้เกิดประโยชน์ทกุสดัสว่นในภาคธรุกิจและอตุสาหกรรม  

โดยในปีนี � สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยสถาบัน
รหสัสากล (GS1 Thailand) จดังานประชมุใหญ่สามญัประจําปี 
2562 โดยมีเป้าหมายมุ่งไปสู่การขับเคลื�อนภาคธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีขั �นสูงตามทิศทางของ GS1 Global โดยให้ความ
สําคญักบัการบริหารจดัการ Supply Chain และการนําเทคโนโลยี 
Blockchain เข้ามาใช้งานเพื�อพฒันาผู้ประกอบการภาคอตุสาหกรรม
ไทยให้มีศกัยภาพในการแขง่ขนั เพิ�มโอกาสทางการค้าทั �งในระดบั
ภมิูภาคและระดบัโลก 

ทางทีมงานสถาบนัรหสัสากลได้ทําการสรุปเนื �อหาที�บรรยาย 
โดยวิทยากรผู้ เชี�ยวชาญชั �นนําภายในงาน วตัถุประสงค์เพื�อเป็น
การให้ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ที�มีการประยุกต์
ใช้จริงกับบริษัทในประเทศไทย รวมถึงอัพเดทข้อมูลข่าวสาร
ที�นา่สนใจเพื�อเป็นประโยชน์ให้กบัทา่นสมาชิก รวมถงึเนื �อหาที�นา่สนใจ
ด้านอื�นๆ ภายในเลม่ ที�ยงัคงอดัแน่นไปด้วยเนื �อหาสาระที�คดัสรร
เพื�อทา่นสมาชิกได้สามารถนําความรู้จากวารสารเลม่นี �ไปประยกุต์
ใช้กบัธรุกิจของทา่นให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป  

Nowadays, technologies bring us easier life and 
business improvement. The entrepreneurs are able to 
increase benefits by the innovations.

The subject of GS1 Thailand Annual Meeting 2019 
was trying to drive the industries by GS1 standards, 
traceability and blockchain technologies encourage 
Thai industries to reach regional and global levels.

The current issue of the newsletter, GS1 Thailand 
will share contents from experienced speakers at the 
event. The objective is to introduce new technologies 
to Thai companies. It also has updated news and 
additional valuable contents for providing new ideas 
to members. I believe these fruitful information and 
knowledge will benefit your business effectively.  
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Woolworths is set to become the first Australian 
supermarket to trial data embedded (or 2D) 
barcodes in stores from August 2019. 

The trial has the potential to help reduce the millions of tonnes 

of food waste generated in Australia each year, and will 

eliminate the risk of customers purchasing expired products. 

In collaboration with Woolworths, Hilton Foods and Ingham’s 

will start placing 2D barcodes on fresh meat and poultry 

products sold via Woolworths supermarkets nationally.

Woolworths ถือเป�นห�างสรรพสินค�าออสเตรเลีย
รายแรกทีน่าํบาร�โค�ด 2 มิต ิมาทดลองนําร�องใช�งาน
ภายในร�านโดยเริ่มตั้งแต�เดือนสิงหาคม 2019

โครงการนําร่องนี �มีศกัยภาพในการชว่ยลดปริมาณอาหารเหลือทิ �ง

จํานวนหลายล้านตนัที�เกิดขึ �นในแต่ละปีของประเทศออสเตรเลีย 

และช่วยลดความเสี�ยงในการซื �อสินค้าที�หมดอายขุองผู้บริโภคได้ 

ด้วยความร่วมมือกนัระหว่าง Woolworths Hilton Foods และ 

Ingham’s โดยจะเริ�มตดิบาร์โค้ด 2 มิตลิงบนสนิค้าประเภทเนื �อสตัว์ 

และสตัว์ปีกที�ขายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต Woolworths ทั�วประเทศ 

Woolworths นํารองเริ่มใชบารโคด 2 มิติ
ลดการเรียกคืนสินคา ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง

และพัฒนาการตรวจสอบยอนกลับใหดียิ่งขึ้น

NEW BARCODE TRIAL PROMISES TO CUT PRODUCT
RECALL FOOD WASTE AND IMPROVE TRACEABILITY
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Woolworths General Manager of Business Enablement, 

Richard Plunkett said: “We’re proud to be the first Australian 

supermarket to invest in this technology, and hope it can help 

us further reduce food waste. “2D barcodes have immense 

potential and we’re excited to see how they will improve food 

safety, traceability and stock management.”

For the past 45 years retailers have used 1D barcodes 

that identify the object. Unlike traditional barcodes, 2D 

barcodes contain information about the product’s batch, 

used by date, and serial numbers at the point of sale. 

Currently, the product recall process requires all recalled 

products to be removed from supermarket shelves and 

disposed of. The information supplied by 2D barcodes 

will allow retailers to pinpoint the specific batch affected 

and trace it back through the production line, making it 

easier to identify the source of contamination and avoid 

sending unaffected products to landfill. 

The ability to add expiry and best before dates to a product’s 

barcode will also help eliminate any risk of retailers 

selling out of date products to customers. When scanned 

at the point of sale, customers will be alerted that the 

product is past its expiry date and the system won’t allow 

the purchase. 

Richard Plunkett ผู้จดัการทั�วไปของ Woolworths กล่าวว่า “เรา

ภูมิใจที�ได้เป็นห้างสรรพสินค้ารายแรกของออสเตรเลียที�ลงทุน

กบัเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิตินี � และหวงัเป็นอย่างยิ�งวา่หลงัจากนี �

บาร์โค้ด 2 มิติจะสามารถช่วยลดปริมาณอาหารเหลือทิ �งได้ ด้วย

เทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติที�มีศกัยภาพสงู เรารู้สึกตื�นเต้นที�จะได้

เห็นว่าบาร์โค้ด 2 มิติจะช่วยพัฒนาความปลอดภัยของอาหาร 

การตรวจสอบย้อนกลบั และการจดัการคลงัสินค้าได้อย่างไรบ้าง”

ตลอดระยะเวลา 45 ปีที�ผ่านมาผู้ ค้าปลีกใช้บาร์โค้ด 1 มิติ ในการ

ระบุบ่งชี �สินค้า ซึ�งบาร์โค้ด 2 มิติจะแตกต่างจากบาร์โค้ดทั�วไป 

โดยที�บาร์โค้ด 2 มิติจะมีข้อมลูเกี�ยวกบัสินค้า ณ จดุขายเพิ�มเติม 

เช่น ชุดการผลิตของสินค้า (Batch) วนัที�ควรบริโภคก่อน และ

หมายเลขซีเรียล เป็นต้น

ปัจจุบันกระบวนการเรียกคืนสินค้าต้องการให้สินค้าที�เรียกคืน

ทั �งหมดนําออกจากชั �นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตและนําไป

กําจัดทิ �ง ซึ�งข้อมูลบาร์โค้ด 2 มิติจะช่วยให้ผู้ ค้าปลีกสามารถ

ระบุ Batch ที�ได้รับผลกระทบ และสามารถติดตามสอบกลับ

ผ่านสายการผลิต ทําให้ง่ายต่อการระบุแหล่งที�มาของการ

ปนเปื �อน และหลีกเลี�ยงการนําสินค้าที� ไม่ได้ รับผลกระทบ

ไปฝังกลบโดยไม่จําเป็น

นอกจากนี �ความสามารถในการใสข้่อมลูวนัที�ควรบริโภคก่อน และ

วนัหมดอาย ุในบาร์โค้ดสินค้าจะช่วยลดความเสี�ยงกรณีผู้ ค้าปลีก

ขายสินค้าที�หมดอายใุห้แก่ผู้บริโภค โดยเมื�อสแกนสินค้า ณ จดุ

ขายลกูค้าจะได้รับการแจ้งเตือนทนัทีว่าสินค้านั �นเกินวนัหมดอายุ

ที�ระบไุว้ และระบบจะไม่อนญุาตให้ทําการซื �อขายได้ 
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Beyond food safety and food waste, data embedded 

barcodes have the potential to improve the traceability 

of the farm-to-fork journey in the future. Ingham’s Head of 

Sales-Ed Alexander said: “Ingham’s is proud to be a pioneer in 

the 2D barcode initiative with Woolworths.” “Food safety and 

traceability are paramount to our business. Delivering 

quality products that incorporate cutting edge technology 

to enhance these elements and provide a range of 

benefits to consumers is a step we gladly embrace. “We’re 

very excited to be partnering with Woolworths in the initial 

roll out of this technology and look forward to seeing the 

real-time and long-term benefits it will bring.”

GS1, which develops and maintains global standards for 

business communication, has been assisting Woolworths 

with its trial. CEO and Executive Director of GS1 Australia, 

Maria Palazzolo said: “Four decades on from inception, 

barcode scanning technology in Australia continues to 

evolve. “The fresh food sector relies on accurate and 

complete data to track a product’s journey all the way 

from the farm to the supermarket shelves. It’s great to see 

Woolworths leading the way in bringing 2D barcodes to 

shoppers at point-of-sale.” 

นอกจากเรื�องความปลอดภยัของอาหารและปริมาณอาหารที�เหลอื

ทิ �งแล้ว ข้อมลูที�อยูใ่นบาร์โค้ด 2 มิตยิงัมีศกัยภาพในการพฒันาการ

ตรวจสอบย้อนกลบัที�มาของอาหารแบบ Farm-to-Fork ในอนาคต

 

Ed Alexander หวัหน้าฝ่ายขายของ Ingham กลา่ววา่ “Ingham’s 

รู้สกึภมิูใจที�ได้เป็นผู้บกุเบิกโครงการนําร่องบาร์โค้ด 2 มิติ กบัทาง 

Woolworths” “ความปลอดภัยของอาหาร และการตรวจสอบ

ย้อนกลบัเป็นสิ�งสําคญัสําหรับธุรกิจของ Ingham’s การส่งมอบ

สินค้าที� มีคุณภาพร่วมกับเทคโนโลยีที�ทันสมัยเพื�อยกระดับ

คณุภาพสินค้า และก่อให้เกิดประโยชน์ที�หลากหลายแก่ผู้บริโภค

ถือเป็นแนวทางที� Ingham’s ยินดีรับมาปฏิบตัิ และรู้สึกตื�นเต้น

เป็นอย่างยิ�งที�ได้ร่วมงานกับ Woolworths ในการเริ�มต้นใช้งาน

เทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิต ิโดยหวงัวา่จะได้เหน็การทํางานในรูปแบบ

เรียลไทม์ และก่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาว”

GS1 ซึ�งพัฒนา และรักษามาตรฐานสากลสําหรับการสื�อสาร

ทางธุรกิจได้ให้ความช่วยเหลือ Woolworths ในโครงการนําร่องนี �

Maria Palazzolo ซีอีโอ และกรรมการบริหารของ GS1 

ประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า “จากการก่อตั �งเป็นระยะเวลา 

4 ทศวรรษ เทคโนโลยีการสแกนบาร์โค้ดในออสเตรเลยียงัคงคอ่ยๆ

พฒันาอย่างต่อเนื�อง ภาคอุตสาหกรรมอาหารสด จําเป็นต้องมี

ข้อมูลที�ถูกต้องและครบถ้วนเพื�อติดตามที�มาของสินค้าตลอด
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Successful trials in Germany, the UK and Thailand have 

shown material benefits for both customers and suppliers. 

A number of other suppliers across health and beauty, 

freezer and long-life categories have introduced 2D 

barcodes in anticipation of future barcode adoption. 

Woolworths will work with industry bodies and suppliers to 

develop a phased roll out plan to help ensure more suppliers 

can adopt the new printing technologies.  

เส้นทาง ตั �งแต่ฟาร์มไปจนถึงชั �นวางในซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ�งเป็น

เรื�องดีที�ได้เห็น Woolworths เป็นผู้ นําในการนําบาร์โค้ด 2 มิต ิ

ไปสูผู่้บริโภค ณ จดุขาย” 

โครงการนําร่องที�ประสบความสําเร็จในประเทศเยอรมนี 

สหราชอาณาจักร และประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึง

ประโยชน์ที� สําคัญสําหรับผู้บริโภคและซัพพลายเออร์ 

นอกจากนี �ยังได้มีการแนะนําซัพพลายเออร์สินค้าประเภท

อื�นๆ เช่น สินค้าทางด้านสุขภาพ และความงาม สินค้า

แช่แข็ง และสินค้าที�มีอายุการจัดเก็บยาวนาน ให้มีการนํา

บาร์โค้ด 2 มติไิปใช้ในอนาคต ทั �งนี � Woolworths ได้ทาํงาน

ร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมและซัพพลายเออร์ 

โดยพัฒนาแผนการแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื�อให้มั� นใจว่า

ซัพพลายเออร์จาํนวนมากจะสามารถนําเทคโนโลยีการพมิพ์

บาร์โค้ด 2 มติมิาใช้ได้  

วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 StandardGS1 Standard

ภาคอุตสาหกรรมอาหารสด จําเป�นต�องมี
ข�อมูลที่ถูกต�องและครบถ�วนเพื่อติดตามท่ีมา
ของสินค�าตลอดเส�นทาง ตั้งแต�ฟาร�มไปจนถึง
ชั้นวางในซูเปอร�มาร�เก็ต ซึ่งเป�นเรื่องดีที่ได�เห็น 
Woolworths เป�นผู�นําในการนําบาร�โค�ด 2 มิติ 
ไปสู�ผู�บริโภค ณ จุดขาย 

The fresh food sector relies on accurate and 
complete data to track a product’s journey 
all the way from the farm to the supermarket 
shelves. It’s great to see Woolworths leading 
the way in bringing 2D barcodes to shoppers 
at point-of-sale. 
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A key initiative aiming to enhance sea cargo visibility in APEC has 

taken a major step forward with the signing of a Memorandum 

of Understanding (MOU) between GS1 and APEC Model e-Port 

Network (APMEN) Operational Center. The agreement establishes 

the foundation for cooperation among the project partners for a 

second phase of APMEN Sea Freight Visibility Pilot Projects. 

APEC has set targets to make supply chains more efficient and is 

working hand in hand with the private sector to reach their supply 

chain improvement targets under the Supply Chain Connectivity 

Framework Action Plan 2017- 2020 (SCFAP Phase II). Following 

this MOU between APMEN and GS1, the implementation of pilots 

will start in September 2019 including Shanghai and Xiamen port 

operators, APMEN AOC, 1-STOP and GS1 Australia, GS1 China 

and GS1 Hong Kong China, coordinated by GS1 Global. 

Miguel Lopera, President & CEO of GS1 stated: “This is great news 

as APEC’s work to promote more efficient cross-border supply 

chains can now be supported by the use of GS1 standards. We 

view the strengthened cooperation with APMEN as a natural step  

in the evolution of how our standards system is leveraged in  

international trade. With a network of GS1 offices in 20 of the 21 

APEC member economies, we are well placed to support the 

important work APEC is carrying out to improve efficiencies in 

cross-border supply chains and we look forward to working closely 

with APMEN on this initiative”. 

The signing took place in Santiago, Chile, on 30 August and it 

was part of the 5th APEC Public-Private Dialogue on Advancing 

Trade Facilitation & Supply Chain Connectivity. The meeting was  

ความคดิริเร่ิมนีมี้วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสของการขนสง่
สนิค้าทางทะเลใน APEC ซึง่ได้ก้าวไปอีกขัน้ด้วยการลงนามในบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหวา่ง GS1 และศนูย์ปฏิบตักิาร APEC 
Model e-Port Network หรือ APMEN โดยข้อตกลงนีไ้ด้ก่อให้เกิด 
การร่วมมือกนัระหวา่งพาร์ทเนอร์ส�าหรับโครงการน�าร่อง APMEN Sea 
Freight Visibility Pilot ในระยะท่ี 2

APEC ได้ก�าหนดเปา้หมายเพ่ือท่ีจะท�าให้ซพัพลายเชนมีประสทิธิภาพ
มากขึน้รวมถึงสามารถท�างานร่วมกนักบัองค์กรเอกชนเพ่ือท่ีจะไปสู่
เปา้หมายการพฒันาท่ีก�าหนดไว้ภายใต้ Supply Chain Connectivity 
Framework Action Plan 2017- 2020 หรือ SCFAP Phase 2 ซึง่ตาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง APMEN และ GS1 ฉบบันี ้ โครงการ 
น�าร่องจะเร่ิมต้นภายในเดือนกันยายน 2562 กับท่าเรือเซ่ียงไฮ้  
ทา่เรือเซ่ียเหมิน APMEN Operational Center (AOC)  1-STOP  GS1 
ออสเตรเลีย GS1 จีน GS1 ฮอ่งกง และ GS1 Global 

นาย Miguel Lopera ประธานและ CEO ของ GS1 กลา่ววา่ “น่ีเป็น
ข่าวดีท่ีมาตรฐานสากล GS1 สามารถสนบัสนนุและส่งเสริมผลงาน
ของ APEC ในเร่ืองซพัพลายเชนข้ามแดนมากขึน้ เรามองว่าความ
ร่วมมือท่ีเข้มแข็งกบั APMEN เป็นก้าวส�าคญัในการแสดงให้เห็นถึง
การใช้ประโยชน์จากมาตรฐานของเราในการค้าระหวา่งประเทศ ด้วย
เครือขา่ยของ GS1 ใน 20 จาก 21 ประเทศสมาชิก APEC เราอยูใ่น
สถานะท่ีสามารถสนบัสนนุงานของ APEC ได้อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือพฒันา
ประสทิธิภาพในซพัพลายเชนข้ามแดน ซึง่เราตัง้ตารอท่ีจะท�างานอยา่ง
ใกล้ชิดร่วมกบั APMEN ในเร่ืองนี”้

การลงนามบนัทกึข้อตกลงเกิดขึน้ท่ีเมืองซานตอิาโก ประเทศชิล ีเม่ือวนัท่ี  
30 สงิหาคม ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของงานประชมุ APEC Public-Private  
Dialogue on Advancing Trade Facilitation & Supply Chain  
Connectivity ครัง้ท่ี 5 ภายในงานประชุมนีมุ้่งเน้นไปท่ีการพฒันา 
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GS1 ร่วมกบั APEC Model e-Port Network ลงนามบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมอืเพือ่เพิม่ความโปร่งใสในการขนส่งทางทะเล

The standardised exchange of data among stakeholders 
in the supply chain has the potential to transform trade in 
the APEC region with improved visibility and efficiencies.

การแลกเปลี่ยนข ้อมูลที่ เป ็นมาตรฐานระหว ่างคู ่ค ้ า 
ในซัพพลายเชนสามารถเปล่ียนแปลงการค้าในภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟิกได้ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

GS1 and APEC Model e-Port Network 
sign a Memorandum of Understanding 

boosting Sea Freight visibility efforts

GS1 Global News  
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ความโปร่งใสของการขนสง่ทางทะเลและการท�างานร่วมกนัของระบบ
เช่ือมโยงข้อมลู Single Window ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก และแจ้ง
ความคืบหน้าของโครงการน�าร่องในการพฒันาระบบ APMEN Global 
Data Standards (GDS) ทัง้นีบ้ริษัท Shanghai E&P International 
และ 1-STOP ยงัร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกนัส�าหรับโครงการ
น�าร่องในงานนีอี้กด้วย

นอกจากมาตรฐาน GS1 EPCIS ท่ีเป็นรากฐานของโครงการบนัทกึความ
ร่วมมือ ในครัง้นีย้งัสนบัสนนุงาน APEC อยา่งตอ่เน่ืองในแงก่ารทดสอบ
และการใช้งาน GDS (Global Data Standards) ในซพัพลายเชน
ของ APEC ด้วย โครงการน�าร่องของ GDS ได้รับการรับรองครัง้แรก
จาก APEC ในงานแถลงการณ์ผู้น�าและรัฐมนตรีของปักก่ิงในปี 2557 
และตัง้แต่ปีนัน้เป็นต้นมาได้สร้างความโดดเด่นและเกิดการประยกุต์
ใช้ในคณะท�างานย่อยของ APEC รวมถึงคณะกรรมการด้านการค้า
และการลงทนุ คณะกรรมการชีววิทยาและนวตักรรม และในอีกหลายๆ 
โปรเจคของ APMEN ท่ีก�าลงัด�าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั

เกี่ยวกับ APMEN
Asia-Pacific Model E-Port Network หรือ APMEN ก่อตัง้อยา่งเป็น
ทางการในงาน APEC Leaders Meeting ครัง้ท่ี 22 ท่ีปักก่ิงในปี 2557 
เพ่ือยกระดบัการเช่ือมตอ่ระหวา่งศนูย์กลางการขนสง่สนิค้าในภมิูภาค
เอเชียแปซิฟิกให้เกิดความสะดวกด้านการค้ามากขึน้ ซึ่งส�านกังาน
ปฏิบตักิารของ APMEN หรือท่ีเรียกวา่ APMEN Operational Center 
(AOC) ก่อตัง้ท่ีเมืองเซ่ียงไฮ้

โครงสร้างการบริหารจดัการของ APMEN ประกอบไปด้วย 3 สว่น ได้แก่ 
(1) คณะกรรมการด้านการค้าและการลงทนุของ APEC หรือ APEC 
CTI ท�าหน้าท่ีหลกัในการควบคุมดูแลและตรวจสอบ APMEN (2) 
กลุม่การบริหารงานร่วมกนัของ APMEN หรือ AJOG ท่ีท�าหน้าท่ีเป็น
คณะท�างานเฉพาะกิจของ APEC CTI และรับผิดชอบในเร่ืองการบริหาร
งานของ APMEN (3) ศนูย์การปฏิบตักิาร APMEN หรือ AOC ท�าหน้าท่ี
ประสานงานและรับผิดชอบงานปฏิบตัิการในแต่ละวนัของ APMEN 
และบริหารจัดการ APMEN ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทาง
ให้สอดคล้องกบัแบบแผนท่ีถกูรับรองในการประชมุ APEC อีกทัง้ AOC 
ยงัชว่ยสนบัสนนุสมาชิกของ APMEN ในการแสวงหาโครงการน�าร่อง
ตา่งๆ รวมถงึน�าเสนอโซลชูัน่ผา่นทาง APMEN  

focusing on improving Sea Cargo visibility and Interoperability 

of single windows in the APEC region, among other things, 

and included updates on the overall progress to date of the 

development of APMEN Global Data Standards (GDS) pilot 

projects. At the event Shanghai E&P International, and 1-STOP 

also signed a Memorandum of Understanding on the Pilot Project 

of Sea Freight Visibility. 

With GS1 EPCIS standards at the foundation of this initiative, 

this MOU also supports the ongoing APEC work of trialling and 

implementing GDS (Global Data Standards) in APEC supply chains. 

The piloting of GDS was first endorsed by APEC in the Beijing 

Leaders and Ministerial statements in 2014, and has since reached 

significant prominence and application in a range of APEC sub-fora 

including Committee on Trade and Investment, Life Science and 

Innovation Forum, and more recently in the ongoing work of APMEN.  

About APMEN
The establishment of Asia-Pacific Model E-Port Network (APMEN) 

was officially announced in the 22nd APEC Leaders Meeting 

in Beijing in 2014, with the objective of enhancing connectivity 

among cargo hubs in Asia Pacific to advance trade facilitation. 

At the same time it was announced that the Operational Center of 

APMEN (AOC) was to set up in Shanghai. 

APMEN is managed and operated under a 3-level organizational 

structure: (1) APEC Committee on Trade and Investment (APEC CTI) 

is APMEN’s overseer body. (2) APMEN Joint Operational Group 

(AJOG) serves as an APEC CTI ad-hoc working group, and is 

responsible for promoting and administering APMEN operation. 

(3) APMEN Operational Center (AOC) coordinates and undertakes 

the daily operational work of APMEN and runs APMEN in accordance 

with series of documents and strategies endorsed by APEC 

meetings. AOC encourages members of APMEN to explore pilot 

projects and propose solution studies in specific areas through 

APMEN.  
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สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โดยสถาบนัรหสัสากล  

(GS1 Thailand) จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

2562 ภายใต้หัวข้อ “Driving the Business with  

Advanced Technologies” โดยมีเป้าหมายมุ่งไปสู่การ

ขบัเคลื่อนภาคธรุกิจด้วยเทคโนโลยีขัน้สงูตามทิศทางของ 

GS1 Global โดยให้ความส�าคญักับการบริหารจดัการ 

Supply Chain และการน�าเทคโนโลยี Blockchain เข้ามา 

ใช้งานเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย

ให้มีศกัยภาพในการแข่งขนั เพ่ิมโอกาสทางการค้าทัง้ใน

ระดบัภมิูภาคและระดบัโลก โดยมีผู้ประกอบการสมาชิก

สถาบันรหัสสากล ผู้ ให้บริการด้านระบบบาร์โค้ดและ 

อาร์เอฟไอดี รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ  

และมหาวิทยาลยัต่างๆ เข้าร่วมการประชมุในครัง้นีก้ว่า 

500 คน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ศนูย์นิทรรศการและ

การประชมุไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สถาบันฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีเป็น

ประจ�าทุกปี เพ่ือรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี  

พร้อมเผยแพร่ความรู้และน�าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ท่ีน่าสนใจให้แก่สมาชิก ในปีนีส้ถาบันฯ ได้จัดให้มี

ช่วงการแนะน�าบริการใหม่ๆ จากทางสถาบนัฯ รวมถึง

อพัเดตโครงการท่ีร่วมด�าเนินการกบัภาครัฐ โดยเฉพาะ

โครงการตรวจสอบย้อนกลบักญัชาทางการแพทย์ท่ีก�าลงั 

ด�าเนินงานร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา อีกทัง้มีการบรรยายหัวข้อท่ีน่าสนใจและเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากมาย โดยการบรรยาย 

ช่วงแรกจะเป็นหัวข้อเร่ือง “Agriculture Product  

Traceability” โดย Mrs. Vichelle Roaring-Arunsuwanna,  

ADB Trade Facilitation Consultant จาก Asian  

Development Bank โดยมีเนือ้หาสรุปดงันี ้

Article by / บทความโดย : มยุรินทร์ เพชรชัด, กรกมล โภคทรัพย์มงคล, กรองกาญจน์ ศรีแย้ม, ณภัทร แสงศศิธร

สถาบนัรหสัสากล
จดังานประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2562
มุง่สูก่ารขบัเคลือ่นภาคธรุกจิด้วยเทคโนโลยขีัน้สงู
“Driving the Business with Advanced Technologies”
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ความส�าคัญของการตรวจสอบย้อนกลับส�าหรับธุรกิจ 

การเกษตรในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ นัน้ขยายตวัขึน้ 

เช่นเดียวกับข้อก�าหนดเร่ืองความปลอดภัยของอาหาร 

ท่ีเข้มงวดมากขึน้ ท�าให้กระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั

ของอาหารกลายเป็นเร่ืองส�าคญัเน่ืองจาก 1) เพ่ิมความ

ปลอดภัยของอาหาร 2) เพ่ิมคุณภาพของอาหาร และ 

3) เพ่ิมคุณค่าของกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตร 

ทาง ADB มีโครงการน�าร่องระบบตรวจสอบย้อนกลบั

กับธุรกิจการเกษตรร่วมกับพาร์ทเนอร์เอกชนด้วย

การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีมีต้นทุนต�่า  

ซึ่งผลลัพธ์ของโครงการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ 

ของซัพพลายเชนท่ีเ พ่ิมขึ น้และสร้างความร่วมมือ 

ด้านการตลาดได้อย่างชดัเจน  

ระบบตรวจสอบย้อนกลบัท่ีมีพืน้ฐานท่ีได้รับการรับรอง

ทั่วโลกนีถู้กน�ามาประยุกต์ใช้ในทวีปเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้โดย ADB จากการร่วมมือกันระหว่าง GS1 

ประเทศไทย GS1 ประเทศเวียดนามและรัฐบาล

เวียดนาม ท�าให้บริษัทต่างๆ มีระบบการบริหารจดัการ

ท่ีเป็นสากลมากขึน้ สามารถตรวจสอบท่ีมาของสินค้า

ได้ รวมถึงบริหารขัน้ตอนกระบวนการผลิตได้ ด้วยระบบ

ดงักล่าวนีท้างโรงงาน Dalat Milk ซึ่งเป็นบริษัท SME 

ในประเทศเวียดนามนัน้สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมีความ

น่าเช่ือถือและตรวจสอบได้ บริษัทและลูกค้าสามารถ

ตรวจสอบท่ีมาของนม รวมถึงเจ้าของฟาร์มและววัท่ีให้

นมได้อีกด้วย

นอกจากนี ้คณุสพุนัธุ์ มงคลสธีุ ประธานสภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้กล่าวภายหลงัเป็นประธาน

ในพิธีเปิดการประชุมว่า สถาบนัรหัสสากล หรือ GS1 

Thailand เป็นหนว่ยงานหลกัภายใต้ ส.อ.ท.  ซึง่มาตรฐาน

สากล GS1 นัน้ เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีส�าคญัท่ีจะช่วย

บริหารจดัการซพัพลายเชนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ อีกทัง้

ช่วยลดต้นทนุ และเพ่ิมมลูค่าให้กบัทกุธุรกิจได้ 

หัวข้อการบรรยายในช่วงท่ี 2 ได้น�าเสนอนวัตกรรม

ใหม่ๆท่ีมีการประยุกต์ใช้ร่วมกับมาตรฐานสากล GS1 

โดย Mr. Patrik Jonasson,  Director International 

Public Policy จาก GS1 Global ท่ีได้ตระหนกัถึงเทรนด์

ต่างๆท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และมองหาวิธีพฒันาตวัเอง 

ให้เหมาะสมกบัเทรนด์เหลา่นัน้ เม่ือเทคโนโลยีก้าวหน้าไป 

อุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนแต่ถูกท้าทายให้ต้องปรับตัว 

เติบโตและก้าวหน้าด้วยการใช้ประโยชน์จากการพฒันา

ในด้านการเช่ือมต่อดิจิตอลทัง้ในด้าน Automation และ

เทคโนโลยี AI

Mr. Patrik Jonasson 
Director International Public Policy จาก GS1 Global 

Mrs. Vichelle Roaring-Arunsuwanna
ADB Trade Facilitation Consultant 

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธ ี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
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โดยคณะกรรมการด้านนวตักรรมของ GS1 Global  ได้ก�าหนด

รากฐาน ระบบ และบริการของมาตรฐาน GS1 เพ่ือสนบัสนนุการ

ปฏิรูปอตุสาหกรรม และช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมตวัพร้อม

มอบโซลูชั่น ให้แก่สมาชิกในปัจจุบนัและอนาคต เพ่ือแสดงให้

เห็นความสมัพนัธ์กนัของมาตรฐาน GS1 กบัอตุสาหกรรมแต่ละ

ประเภท เทรนด์ของธุรกิจถูกจบัคู่กับบางส่วนของ GS1 Value 

Chain โดยทางคณะกรรมการระบุว่าการขยายขอบเขตการ

พัฒนาดังกล่าวเป็นเร่ืองส�าคัญ ในขณะท่ีบริษัทห้างร้านต่างๆ 

เสาะหาและน�าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกต์ใช้ ก็เป็นหน้าท่ี

ของ GS1 ท่ีจะต้องยกระดบัและขยายการประยกุต์ใช้มาตรฐาน 

GS1 ในด้านการระบุตัวตนท่ีไม่ซ�า้ซ้อนกัน   ซึ่งจะช่วยให้เรา

ตระหนกัถงึคณุคา่ของการท�างานร่วมกนัในทางปฏิบตัิเพ่ือเตรียม

พร้อมเข้าสู่โลกดิจิตอลต่อไป

ผู้ เช่ียวชาญและผู้น�านวตักรรมเทคโนโลยีระดบัโลกจาก Silicon 

Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยภายในงานเหลา่วิทยากรได้มา

แบ่งปันนวตักรรมใหม่ๆ และหวัข้อท่ีผู้คนให้ความสนใจกนัมาก

ท่ีสดุคือเร่ือง การพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D printing ซึง่ได้มีบทบาท

อย่างมากในภาคอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น การใช้สร้างบ้านเรือน

หรืออาคาร และยงัสามารถเลือกใช้วสัดไุด้มากกว่า 300 ประเภท 

นอกจากนีย้ังสามารถสั่งพิมพ์สะพานเหล็กร่วมกับการท�างาน 

ของหุ่นยนต์ภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งสามารถประหยัด 

ต้นทนุและแรงงานได้

คุณจ�ารัส สว่างสมุทร 
ผู้อ�านวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณชาคริต เฮงสิริกุล  
IT Specialist บริษัท ซีพี ออลล ์

ในช่วงบา่ยนัน้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากดั มหาชน ได้เข้าร่วมบรรยาย

ในหวัข้อ 2D Barcode for Food Safety โดยคณุชาคริต เฮงสริิกลุ 

ต�าแหน่ง IT Specialist ซึ่งกรณีศึกษาท่ีทางบริษัท ซีพี ออลล์ 

ได้น�ามาแบ่งปันนัน้ คือกรณีศกึษาท่ีทางบริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยี 

2D Barcode มาประยุกต์ใช้กับสินค้าของร้านสะดวกซือ้ 

เซเว่นอีเลฟเว่นเพ่ือป้องกันการขายสินค้าท่ีหมดอายุให้แก่ 

ลูกค้า ทางบริษัทฯ ได้น�าระบบบาร์โค้ด GS1 Data Matrix  

มาทดสอบน�าร่องใช้ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 20 สาขาเป็นเวลา  

1 เดือนร่วมกบัสนิค้าท่ีผลติโดยซีพีเอง เชน่ สนิค้าตรา EZYGO ซึง่ใน 

การใช้งานจริง พนักงานจะน�าสแกนเนอร์ไปสแกนบาร์โค้ด 

GS1 Data Matrix  โดยหากสินค้าชิน้นัน้หมดอายุแล้ว ระบบ 

จะแจ้งเตือนว่าสินค้าไม่สามารถขายได้

ในการทดสอบน�าร่องจริง ทางบริษัทฯ เจอปัญหากบัสแกนเนอร์ 

บางตวัท่ียงัมีการตัง้ค่าท่ีไม่รองรับระบบ 2D และพนักงานขาย

ยงัสแกนบาร์โค้ดสินค้าเก่าอยู่ เน่ืองจากการทดลองน�าร่องนีเ้ป็น 

การทดลองท่ีท�าควบคู่ไปกับการใช้บาร์โค้ดระบบเดิมอยู่ ทัง้นี ้

ทางบริษัทฯ มีแผนท่ีจะน�า 2D Barcode มาใช้งานทุกสาขา 

และน�าระบบบาร์โค้ดนีม้าใช้ควบคูก่บัการตรวจสอบย้อนกลบัเพ่ือ

เรียกคืนสินค้าท่ีมีความผิดพลาดอีกด้วย

 

นอกจากนีใ้นการบรรยายช่วงท่ี 3 ได้รับเกียรติจากผู้อ�านวยการ

ใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณจ�ารัส สว่างสมุทร 

มาบรรยายในหัวข้อเร่ือง Next Generation Manufacturing 

2019 ในหวัข้อนีพ้ดูถึงปัญหา Disruption ในกลุ่มอตุสาหกรรม

ต่างๆ  ท่ีมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด  

ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดนโยบาย 

Industry Transformation เพ่ือขบัเคลื่อนการน�านวตักรรมใหม่ๆ 

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึน้ พร้อมทัง้ตัง้รับกบัความ

เปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรม จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องพัฒนา 

บุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงครัง้ย่ิงใหญ่ เน่ืองจาก

เทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามาท�าหน้าท่ีแทนมนุษย์ เพราะฉะนัน้

บุคลากรจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องเพ่ิมพูนความสามารถ และพร้อม 

ท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

ทัง้นีท้างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ 

จดังาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019” และ

ได้รับความร่วมมือจาก Singularity University (SU) ศนูย์รวม 
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Ms. Nguyen Nhu Ngoc 
Business Analyst จาก LINA Network

ส�าหรับการบรรยายช่วงสดุท้ายจะเป็น Case study โดยการน�า

เทคโนโลยี Blockchain มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ 

ด้าน Supply Chain โดย Ms. Nguyen Nhu Ngoc, Business 

Analyst จาก LINA Network โดย LINA Supply Chain เป็นหนึ่ง

ในผู้ ริเร่ิมท่ีได้น�าเทคโนโลยี Blockchain มาประยกุต์ใช้ส�าหรับ 

Supply Chain เพ่ือพฒันาการจดัการให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ซึง่ทาง LINA นัน้ได้มีการน�าเทคโนโลยี Blockchain นี ้มาใช้กบั

สินค้าในการตรวจสอบย้อนกลบั 

ตัวอย่างกรณีศึกษาท่ี LINA ได้ร่วมมือกับ บริษัท Aim Thai  

ผู้ ผลิตผลไม้อบแห้งและส่งออกผลไม้สดของไทย โดยการใช้

เทคโนโลยี Hyperledger Sawtooth ร่วมกบั บาร์โค้ดมาตรฐาน

สากล GS1 เพ่ือท�าให้สามารถตรวจสอบย้อนกลบั และเพ่ิมความ

โปร่งใสให้กับคู่ค้าตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทานได้ ตัง้แต่เกษตรกร  

ผู้ผลิต ไปยงั ผู้จดัจ�าหน่าย ซึง่ในแตล่ะจดุก็จะถกูควบคมุคณุภาพ

ด้วยเทคโนโลยี Blockchain จึงท�าให้มัน่ใจได้ว่าสินค้าท่ีอยู่ในมือ

ผู้บริโภคนัน้มีคณุภาพตามท่ีก�าหนดไว้

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะสามารถบันทึกข้อมูลของสินค้าใน

แต่ละจุดได้ เช่น รายละเอียดของผลิตผลท่ีเก็บได้จากสวน  

ปุ๋ ยท่ีใช้ และกระบวนการผลิตไปจนถึงการจดัจ�าหน่าย โดยข้อมลู

เหลา่นี ้จะไมส่ามารถท�าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าไมไ่ด้รับ

อนญุาตในการเข้าถงึข้อมลู  นอกจากนัน้ LINA ยงัได้น�ามาตรฐาน

สากล GS1 เข้าไปใช้ในระบบเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสของข้อมลู  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการด�าเนินธุรกิจทางการตลาด

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการให้กับผู้ บริโภค และสร้าง

ความมัน่ใจให้กบัคู่ค้าอีกด้วย

ในช่วงสุดท้ายของการประชุมใหญ่ฯ เป็นการจับฉลากรางวัล

พิเศษ โดยมีทา่นสมาชิกผู้ โชคดีได้รับรางวลัตา่งๆ ดงันี ้รางวลั Gift 

Voucher มลูค่า 2,000 บาท จ�านวน 5 รางวลั ได้แก่ 1) บริษัท 

ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ�ากดั (มหาชน) 2) บริษัท โชคลาภบญุไชย 

จ�ากดั 3) ไลฟ์ บอดีอ้อยล์ 4) บริษัท มาลีกรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน)  

5) บริษัท เขาใหญ่ไวน์เนอร่ี จ�ากดั รางวลัค่าบ�ารุงสมาชิกสถาบนั

รหสัสากล 1 ปี จ�านวน 5 รางวลั รวมมลูคา่กวา่ 46,000 บาท ได้แก่ 

1) บริษัท เฮลท์ตี ้ วนั (ไทยแลนด์) จ�ากดั 2) บริษัท ฟาร์มาแคร์ 

จ�ากดั 3) บริษัท คาเมล คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ�ากดั 4) บริษัท 

เซ็นทรัลเทรดดิง้ จ�ากดั 5) บริษัท เสริมมิตรรุ่งเรือง จ�ากดั และ

ส�าหรับรางวลัใหญ่ประจ�าปีนี ้ คือรางวลัค่าบ�ารุงสมาชิกสถาบนั 

รหสัสากล ฟรี 5 ปี จ�านวน 3 รางวลั รวมมลูคา่กวา่ 135,000 บาท  

ได้แก่ 1) บริษัท แมนทิสเค จ�ากดั 2) บริษัท เค วาย บี เอเชียน 

แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 3) บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นท์ 

จ�ากัด (มหาชน) ทางสถาบนัฯ ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ โชคดี 

ท่ีได้รับรางวลัในปีนีท้กุท่านมา ณ โอกาสนี ้

ทัง้หมดนีเ้ป็นเนือ้หาและประเดน็ส�าคญัในการประชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปี 2562 ของสถาบนัรหสัสากล หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อสมาชิกในการเตรียมพร้อมสู่ยคุดิจิทลั หากต้องการ

ข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ และหวังเป็น 

อย่างย่ิงว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทุกท่านในการ 

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบนัฯ ในโอกาสต่อไป  

Scoop Hil ight
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วันที� 19 กันยายน 2019 : การลงนามดงักล่าว 
เกดิขึ �นในงานประชุม The 2nd African GS1 
Healthcare Conference ณ เมืองลากอส 
ประเทศไนจี เ รีย  ภำยใต้กำรประสำนงำน
ของ The African Medicines Regulatory 
Harmonization (AMRH) และ The New 
Partnership for Africa’s Development (NEPAD) 
พร้อมด้วยผู้ แทนจำก National and Regional 
Economic Communities (RECs) จำกทัว่แอฟริกำ 
ได้ร่วมลงนำมในเอกสำร Call to Action ซึง่เป็น
ปฏิญญำวำ่ด้วย “ยทุธศำสตร์ของแอฟริกำส�ำหรับ
กำรตรวจสอบย้อนกลับยำ” และแสดงจุดยืน
ท่ีจะให้กำรสนับสนุนและแสดงควำมมุ่งมั่นท่ีจะ
ด�ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือปรับปรุงควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรยำท่ีมีคณุภำพ ให้ควำมมัน่ใจท่ีจะมองเหน็
ผลิตภณัฑ์ยำได้ตลอดซพัพลำยเชน และช่วยให้

Source / ที่มา  :  GS1 Global Healthcare
Translated and Edited by / แปลและเรียบเรียงโดย  :  Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ� เฉลิมจิระรัตน�
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กำรดูแลผู้ ป่วยท�ำได้ดีขึน้ ซึ่งกำรน�ำเอำระบบ
มำตรฐำนสำกลด้ำนกำรตรวจสอบย้อนกลบัยำท่ีมี
อยูแ่ล้วมำใช้ ผำ่นควำมสอดคล้องกนัของกฎหมำย
ในระดับภูมิภำคท่ีชัดเจนขึน้ รวมถึงกำรท�ำงำน
ร่วมกนัในซพัพลำยเชนระดบัประเทศและระดบัโลก 
พร้อมด้วยระบบสำรสนเทศท่ีสนบัสนนุ ก็จะชว่ยให้
บรรลเุปำ้หมำยเหลำ่นีไ้ด้

“หน่ วยงำน ท่ีก� ำกับดูแล ด้ำนผลิตภัณฑ์ยำ
ทั่วแอฟริกำท�ำงำนอย่ำงหนักเพ่ือปกป้องผู้ ป่วย
และท�ำให้ผู้ ป่วยเข้ำถึงยำท่ีมีคณุภำพได้ วนันีเ้รำ
เห็นพ้องร่วมกนัว่ำกำรตรวจสอบย้อนกลบัยำเป็น
เคร่ืองมือส�ำคัญในควำมพยำยำมร่วมกันของ
พวกเรำท่ีจะส่งเสริมให้ประชำกรมีสุขภำพท่ีดี
และท�ำให้ซัพพลำยเชนมีประสิทธิภำพมำกขึน้” 
Moji Christianah Adeyeye ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ 

ขาวประชาสมัพันธ
หนวยงานกํากบัดแูลในแอฟรกิา 25 หนวยงาน จบัมอืกบัองคกร

จดัหาเงนิทนุและผูบรจิาคดานสขุภาพ 6 แหง รวมลงนาม
ในเอกสาร Call to Action เพ่ือประกาศความตัง้ใจทีจ่ะดาํเนนิการ

ตรวจสอบยอนกลบัยาตามมาตรฐานสากล
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมอำหำรและยำแห่งชำติของไนจีเรีย หรือ  
NAFDAC กลำ่ว

“ในปฏิญญำท่ีพฒันำโดยผู้น�ำด้ำนกฎระเบียบของแอฟริกำได้กล่ำวถึงกรณี
กำรน�ำมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรตรวจสอบย้อนกลบัยำมำใช้ ซึ่งเรำก�ำลงัเฝ้ำ
ดดู้วยควำมช่ืนชมอย่ำงแท้จริงต่อข้อตกลงเร่ืองคณุภำพยำท่ีได้ท�ำร่วมกนัใน 
วนันี ้น่ีเป็นเวลำของแอฟริกำท่ีจะสอ่งแสง” Tom Woods ประธำนคณะกรรมกำร
ด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกำรประกนัคณุภำพสำกลของธนำคำรโลกกลำ่วเสริม  

September 19, 2019. The signing has taken 
place at the 2nd African GS1 Healthcare 
conference in Lagos, Nigeria. Under the  
coordination of the African Medicines  
Regulatory Harmonization (AMRH) and the 
New Partnership for Africa’s Development 

(NEPAD), representatives from national and 
regional economic communities (RECs) from 
across Africa have signed Call to Action 
for the “Africa Strategy for Pharmaceutical 
Traceability”. In doing so they have declared 
their support and commitment to undertake 
actions that will improve the availability of 
quality medicines, ensure greater visibility 
of products within the supply chain and  
enable improved patient care. The adoption 
of existing global supply chain standards for 
pharmaceutical traceability will help achieve 
these goals through stronger regional  
regulatory harmonization, as well as global 
and national interoperability of supply chains 
and supporting information systems. 

Press Release
25 African Regulatory authorities, 6 health 
financing and donor organizations signed 
a Call to Action proclaiming their intention 
to pursue pharmaceutical traceability by 
adopting global supply chain standards. 
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“Across Africa medicine regulatory authorities work hard to 
protect patients and provide access to quality medicines. 
Today we affirm medicine traceability as a key tool in our 
collective efforts to support healthy populations and more 
effective supply chains” said Moji Christianah Adeyeye, 
Director General of Nigeria’s National Agency for Food and 
Drug Administration and Control (NAFDAC).

“The Call to Action, developed by Africa’s regulatory  
leaders, states the case for the adoption of global  
standards for medicine traceability. We are watching with 
real admiration the commitment made today to medicine 
quality. This is Africa’s time to shine” added Tom Woods, 
World Bank’s Chairman of the Global Steering Committee 
for Quality Assurance.  
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Article by / บทความโดย  : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ� เฉลิมจิระรัตน�

สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย
โดยสถาบนัรหัสสากล (GS1 Thailand)
รวมกบัสาํนกังาน 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กระทรวงสาธารณสขุ 
เดินหนาเฟสแรกสงเสริมให ผลิตภัณฑกัญชาที่ใชทาง
การแพทย ในประเทศไทยมบีารโคด 2 มติ ิตามมาตรฐาน
สากล GS1 พรอมตรวจสอบยอนกลบัไปทัว่โลก

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โดยสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) 
ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสขุ ในโครงการตรวจสอบย้อนกลบัผลิตภณัฑ์กญัชาที�ใช้ทาง
การแพทย์ในประเทศไทยด้วยระบบมาตรฐานสากล GS1 เพื�อสง่เสริมให้
ผู้ประกอบการกญัชาทางการแพทย์ในประเทศมีการใช้งานรหสับาร์โค้ด
ตามมาตรฐานสากล GS1 บนผลิตภณัฑ์และสามารถประยกุต์ใช้ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลบัตามมาตรฐานสากล GS1 ได้อย่างถกูต้อง รองรับ
การตรวจสอบย้อนกลบัและตดิตามการจดักระจายของผลติภณัฑ์กญัชา
ทางการแพทย์ได้ตลอดซพัพลายเชนทั�วทั �งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ�งจะนํามาซึ�งความปลอดภยัตอ่ผู้ป่วย บคุลากรที�เกี�ยวข้อง และประชาชน
ทั�วไป รวมถึงมีระบบตรวจสอบย้อนกลบัที�มีมาตรฐานสากลเดียวกนักบั
นานาประเทศทั�วโลก

GS1 Traceabil ity วารสารสถาบันรหัสสากล
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สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ในฐานะนายทะเบียนผู้กํากบั
ดูแลการออกเลขหมายบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 
แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย ได้มีแนวทางสนบัสนนุโครงการ
ดงักลา่ว โดยสนบัสนนุทั �งเลขหมายบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล 
GS1 และจดัพิมพ์สตกิเกอร์บาร์โค้ด 2 มิต ิชนิด GS1 DataMatrix 
(Serialization) ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์กญัชาที�ใช้ทาง
การแพทย์ทั�วประเทศที�ขึ �นทะเบียน อย. อย่างถูกต้อง โดยมี
เงื�อนไขเป็นไปตามที�สถาบนัฯ กําหนด

ซึ�งปัจจุบันมีผู้ ผลิตกัญชาทางการแพทย์ที�ขึ �นทะเบียน อย. 
อยา่งถกูต้องและจดทะเบียนบาร์โค้ด GS1 แล้วจํานวน 4 ราย 
ได้แก่ องค์การเภสชักรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร 
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั �น อาจาโร และกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสขุ ซึ�งผู้ ที�
สนใจรับการสนบัสนนุต้องแจ้งความจํานงผา่นทาง อย. ภายใน
วนัที� 31 ธันวาคม 2562 สามารถดรูายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�
เวบ็ไซต์ www.gs1th.org/cannabis

GS1 Thailand october – december 201918
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นอกจากนี � GS1 Thailand และ อย. ยังได้ร่วมกันเปิดตัว
แอพพลเิคชั�น SmartBar ภายในงานแถลงขา่วการสง่มอบนํ �ามนั
กัญชาทางการแพทย์ล็อตแรกสู่ระบบบริการกัญชาทางการ
แพทย์ในสถานพยาบาลและโครงการวิจยั ณ ตกึสํานกังานปลดั
กระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบรีุ เมื�อวนัพธุที� 7 สงิหาคม 2562
โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงสาธารณสขุเป็นประธานในงาน ซึ�งแอพพลเิคชั�น 
SmartBar นี �จะช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ทั�วไปของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที�ถูกกฎหมายที�มี
จําหน่ายในประเทศไทย ผ่านการสแกนบาร์โค้ด 2 มิติ ชนิด 
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GS1 DataMatr ix บนผลิตภัณฑ์กัญชาฯ
ได้ด้วยตนเองทกุที� ทกุเวลาโดยจะสามารถดขู้อมลู
พื �นฐานของผลิตภัณฑ์กัญชาและข้อมูลการ
ขึ �นทะเบียนผลติภณัฑ์ที�ผู้ผลติแจ้งไว้กบัอย. เชน่ 
ชื�อผลติภณัฑ์ ความแรง รูปแบบผลติภณัฑ์ ขนาด
บรรจ ุข้อมลูผู้ผลติ เป็นต้น  

นอกจากนี � สัญลักษณ์บา ร์ โ ค้ดดังกล่าว
ยงัพร้อมรองรับระบบตดิตามและสอบย้อนกลบั 
(Traceability) ผลติภณัฑ์กญัชาทางการแพทย์
ในระดับรายชิ �น (Serialization) แบบ Real 
Time ในเฟสถดัไป ชว่ยให้สามารถตดิตามความ
เคลื�อนไหวของผลติภณัฑ์กญัชาฯ ในซพัพลายเชน
ช่วยใ ห้กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ
และเรียกคืนสินค้ามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ขึ �น พร้อมทั �งมีข้อมูลเชิงสถิติที�น่าเชื�อถือของ
ผลิตภณัฑ์กญัชาในซพัพลายเชนระดบัประเทศ 
(Big Data) ทั �งในด้านการผลิต การจําหน่าย 
การครอบครอง และการจดักระจายยาสู่คนไข้ 
ซึ�งสามารถนํามาวิเคราะห์ความต้องการและ
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวางนโยบายต่างๆ
ได้ ซึ�งทางสถาบนัฯ จะอพัเดตความคืบหน้าของ
โครงการให้ทุกท่านทราบในวารสารสถาบันฯ 
ฉบบัตอ่ๆ ไป  
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เมื�อวนัศกุร์ที� 30 สิงหาคม 2562 ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุ
ไบเทค ECR ประเทศไทย ได้จดังานสมัมนาและอภิปรายในหวัข้อ 
“Sustainability for our Tomorrow” ซึ�งมีตวัแทนจากทั �งภาครัฐและ
บริษัทจากหลากหลายภาคธุรกิจในซพัพลายเชนไมว่า่จะเป็นผู้ผลติ 
ห้างค้าปลีกและผู้ให้บริการเข้าร่วมเพื�อสร้างความตระหนกัรู้ในเรื�อง
การเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศ

ในปีนี � Nestle (Thai) Ltd., Unilever Thailand, The Minor Food 
Group, PLC., Tesco Lotus, CHEP (Thailand) Ltd., LINA Network, 
Microsoft Consulting Services และกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ�งแวดล้อม เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิดและความคิด
ริเริ�มในเรื�องการลดปัญหาสิ�งแวดล้อม เช่น การจดัการขยะและการ
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติ ซึ�งทั �งหมดนี �ล้วนเป็นปัญหาใหญ่ในเรื�อง
ภาวะโลกร้อน

ECR ประเทศไทย ได�ให�ความสําคัญในเรื่องโลจิสติกส�และ
ซัพพลายเชนสําหรับสินค�าบริโภคและอุตสาหกรรมค�าส�ง
และปลีกมาตลอด เพื่อแบ�งป�นความรู �และประสบการณ�
ระหว�างสมาชิก โดย ECR ประเทศไทย ได�จัดกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน�และให�ความรู�ท่ีสามารถใช�ได�จริงมากมาย กิจกรรม
เหล�าน้ีล�วนแต�ช�วยส�งเสริมศักยภาพของสมาชิกให�สามารถ
แข�งขันและอยู�รอดในสภาวะเศรษฐกิจท่ีฝ�ดเคืองในขณะท่ียัง
สามารถได�รับผลประโยชน�ร�วมกัน

ECR (Efficient Consumer Response) Thailand has 
emphasizes on Logist ics and Supply Chain 
optimization for consumer goods and retail/
wholesale industries. ECR have held many useful 
and practical activities to share knowledge and 
experience among members which can sharpen 
members’ competitive edge, help members to 
remain secure in the difficult economic condition, 
and get mutual benefits.

On Friday 30th August 2019 at BITEC, ECR Thailand have held 
an event included seminar and panel discussion on the topic 
of “sustainability for our tomorrow”. Where representative from 
public and private sector in different part of supply chain 
included manufacturer, retailer and services provider to 
participated on the alarming subject to all of us today, which 
is climate change. 

This year Nestle (Thai) Ltd., Unilever Thailand, The Minor 
Food Group, PLC., Tesco Lotus, CHEP (Thailand) Ltd., LINA 
Network, Microsoft Consulting Services and Development of 
Environmental Quality Promotion shared their experiences, 
perspective and initiatives on reducing environmental issues 
such as waste management and natural resource consumption 
which contribute to the major problem on global warming.
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ในระหวา่งการสมัมนานั �น หวัข้อที�สร้างความสนใจให้แก่ผู้ผลิตและ
ผู้ ค้าปลีกมากที�สุดคือขยะพลาสติก แม้ว่าบริษัทเหล่านี �พยายาม
ที�จะเปลี�ยนขั �นตอนการผลิตให้ยั�งยืนมากขึ �น แตก็่ยงัมีความท้าทาย
ในเรื�องพฤติกรรมของผู้ บริโภคในการบริโภคพลาสติกที�ต้องการ
การสนบัสนนุจากหลากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทั �งจากภาครัฐและ
ตวัผู้บริโภคเอง

ตวัแทนจากทั �งผู้ผลติและผู้ ค้าปลีกตา่งให้ความสําคญัในการร่วมมือ
กันในเรื�องความยั�งยืนสําหรับอนาคต Minor Food จะบังคับใช้
บรรจุภัณฑ์ที�สามารถรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในปีพ.ศ. 2563 
CHEP กล่าวถึงไม้ซึ�งเป็นทรัพยากรหลกัของบริษัทที�นํามาแปรรูป
วา่ล้วนแตม่าจากป่ายั�งยืนที�ปราศจากการทําลายและสร้างผลกระทบ
ต่อที�อยู่อาศัยของสตัว์ ในปีพ.ศ. 2568 Nestle, Unilever และ 
Tesco Lotus ประกาศที�จะใช้บรรจภุณัฑ์ที�สามารถรีไซเคิลได้ 100 
เปอร์เซ็นต์ และในปีพ.ศ. 2571 Tesco Lotus จะขายแตไ่ข่ที�มาจาก
แมไ่ก่ที�ถกูเลี �ยงแบบธรรมชาติเพื�อพฒันาสวสัดิภาพของสตัว์อีกด้วย

ในมมุมองของ Microsoft กล่าวว่าได้ริเริ�มที�จะใช้พลงังานทดแทน
และใช้วสัดุที�รีไซเคิลได้สําหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อีกหนึ�งตวัอย่าง
คือ LINA Network ที�ใช้เทคโนโลยี RFID ในการสนับสนุนการ
ค้นคว้าในเรื�องแรงงานผิดกฎหมายและใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
ในการสังเกตการณ์และบันทึกเหตุการณ์ร่วมกันกับรัฐบาล
ในประเทศลาวในการแก้ปัญหาสงัคมในเรื�องแรงงานผิดกฎหมาย

ตวัแทนจากหนว่ยงานเอกชนล้วนแตใ่ห้ความสาํคญัในการดําเนินการ
ในเรื�องความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อมและสงัคม นอกจากนี � ยังมี
การสนับสนุนจากภาครัฐโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ�งแวดล้อม
ที�ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยมีความตื�นตัวในเรื�อง
ปัญหาสิ�งแวดล้อมและสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองในเรื�อง
การลดการใช้งานพลาสติก นอกจากนั �นทางกรมฯ ยังริเริ�มที�จะ
ส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้างความตระหนกัรู้ด้วยการทําโปรเจค
ในด้านการจดัการขยะเพื�อลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย  

During the event, the topics that bring 
out the most concerns and attention to 
the manufacturer and retailer is plastic 
waste in Thailand. Even though firms 
are trying to change their production 
process to be more sustainable way 
but there are still some challenges 
toward consumer behaviour in plastic 
consumption, which need a support 
and contribution from various parties, 
not only from firms but also from 
consumers and government to reduce 
environmental issues.

Representative from manufacturer and retailers has 
emphasizes their commitment toward sustainability for the 
future. By 2020, Minor Food will use 100% environmental 
packaging and CHEP will use their main source of material 
which is timber that came from sustainable forest to avoid 
deforestation and impact on animal habitat. By 2025, Nestle, 
Unilever, and Tesco Lotus will use 100% recycle packaging 
and by 2028, Tesco Lotus will only offer eggs from cage free 
chicken to improve animal welfare.

From tech company perspective, Microsoft also take an 
initiative to reduce energy consumption by using renewable 
energy and use recycle material for their hardware products. 
Another initiative is from LINA Network, where they contributed 
to the research on illegal workforce by adopting technology 
such as RFID and block chain to observed and recorded those 
practices along with the help of government in Laos trying to 
solve social problem on illegal workforce.

Representation from private sector take a huge step on taking 
responsibility of the environment and society. Moreover, 
with the support from public sector, Development of 
Environmental Quality Promotion also empower and 
encourage Thai people to be aware of the environmental issue 
and taking responsibility for their own action by reducing plastic 
consumption. In addition, DEQP take an initiative to educate 
and create an awareness by holding several projects toward 
waste management to reduce global warming.  
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สามารถสแกนสินค้าทั่วโลกที่มีการใช้งาน 
บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

สามารถสแกนหาเจ้าของสินค้าและข้อมูล
ติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล และ
ต�าแหน่งที่ตั้งของบริษัทด้วยระบบ GPS

พร้อมให้บริการใน 
App Store และ Google Play

ครบถ้วนทุกข้อมูลบริษัทที่คุณต้องการรู้
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ ICC 
เมื�อเ ร็วๆ นี �ไ ด้ เ ปิดตัว ร้านค้าแฟชั�นที� ไม่ มีคนควบคุมด้วย
คณุสมบตัิของระบบ RFID การจดจําใบหน้าและปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) เพื�อให้ผู้ ซื �อสามารถเรียกดูผลิตภัณฑ์ เลือกสิ�งที�พวกเขา
ต้องการและเลือกซื �อสินค้าไปโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจาก
พนกังานขาย ร้าน His & Her Smart Shop จดัขึ �นที�งานประจํา
ปี Saha Group Fair ครั �งที� 23 ณ กรุงเทพมหานคร โดยหลงัจาก
งานนี �บริษัทวางแผนที�จะปรับใช้โซลูชั�นนี �ที� ร้านแบบถาวร
ที�สํานกังานใหญ่ในกรุงเทพฯ

ICC เป็นส่วนงานการตลาดของด้านแฟชั�นและเครื�องสําอาง
ของบริษัทในเครือสหพฒัน์ บริษัทประกอบไปด้วย 800 ธุรกิจ 
ทั �งอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคอื�นๆ รวมถึงกลุ่มธุรกิจ His 
& Her กวา่ 100 ร้านค้าทั�วประเทศไทย คณุสรัุตน์ วงศ์รัตนภสัสร 
รองประธานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กลา่ววา่ ICC ดําเนิน 
ธุรกิจมาได้ครึ�งศตวรรษแล้วแต่ธุรกิจค้าปลีกกําลงัเปลี�ยนไปและ
ผู้บริโภคคาดหวงัว่าจะได้รับประสบการณ์การช้อปปิ �งในรูปแบบ
ดิจิตอลมากขึ �น คณุสรัุตน์กลา่วเพิ�มว่า ไม่นานมานี �กลุม่ผู้ ค้าปลีก
กําลงัหาโมเดลธุรกิจที�เน้นการขายทางสินค้าแฟชั�นมากขึ �น

เปา้หมายของ ICC คือ การทําให้การช้อปปิ �งเข้าถงึกลุม่เปา้หมาย 
ที�อายนุ้อยกว่าและเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ �น คณุสรัุตน์ กล่าวว่า
“เราอยากที�จะพัฒนาบางอย่างจาก [โมเดล] แบบดั �งเดิม
ที�ยังคงมีแนวโน้มไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ในร้านค้า” ร้านค้าบางร้าน
มีโปรโมชั�นผ่านแอพของร้านเอง ตวัอย่างเช่น ร้านค้าสามารถ
ขายเครื�องแต่งกายได้ แต่ให้คูปองที�ผู้ ใช้สามารถแลกรับกาแฟ
ฟรีในร้านกาแฟเครือ ICC

Article by / บทความโดย  :  Clare Swedberg
Translated by  / แปลโดย  :  Kornkamon Poksapmongkol / กรกมล โภคทรัพย�มงคล
Edited By / เรียบเรียงโดย  :  Mayurintr Petchad / มยุรินทร� เพชรชัด

Exhibit Shop Sells Fashion, 
Cosmetics With RFID

รานคาภายในงานจดัแสดงสนิคาจาํหนายสนิคาแฟชัน่ 
เครือ่งสาํอางดวยระบบ RFID

Last month,  ICC’s His & Her launched 
its first unmanned store at Bitec’s Saha  Group 
Fair, in Bangkok, using RFID technology 
to identify  goods being  purchased, as well 
as AI to link each purchase with a specific 
shopper via facial

ช�วงเดอืนกรกฎาคมท่ีผ�านมาทาง His & Her ของบรษัิท 
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ ICC 
ได�เป�ดตัวร�านค�าไร�คนขายด�วยการใช�ระบบ RFID ใน
การระบุตัวตนของสินค�าท่ีจําหน�ายแล�ว เช�นเดียวกับ 
AI เพื่อเชื่อมโยงการซื้อขายแต�ละครั้งของผู�ซื้อผ�านทาง
ใบหน�าเป�นครั้งแรกที่งาน Saha Group Fair ซึ่งจัดขึ้น
ท่ีศนูย�นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา (BITEC 
Bangna) กรุงเทพมหานคร 

ICC International PLC recently launched an unmanned  
fashion  store  that leverages  RFID, facial recognition and 
artificial intelligence (AI) to enable shoppers to browse through 
products, select what they want and take it, without requiring 
help from a  live sales person.  The  His  &  Her  Smart Shop 
was  featured at  last  month’s  23rd  annual Saha  Group  Fair,  
held in Bangkok. Following the event, the company plans 
to deploy the solution at a permanent store in its Bangkok 
headquarters.

ICC is the marketing division of fashion and cosmetics  
company Saha Group. The firm comprises  800  businesses,  
including food and other consumer  products. Its properties  
include approximately 100 His & Her stores throughout  
Thailand. ICC has been  in  business  for  half a century,  says  
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ในขณะเดียวกัน กลุ่มสหพัฒน์ได้จัดงานแสดงสินค้าประจํา
ปีสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยปกติ
แล้ว คนจํานวนหนึ�งล้านคนเข้าร่วมงานอีเวนต์ในกรุงเทพฯ 
ซึ�ง ICC ได้รับโอกาสประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ในเครือ คณุสรัุตน์
กล่าวว่า “เราจัดนิทรรศการสําหรับลูกค้าซึ�งสามารถจัดแสดง
เสื �อผ้า อาหาร เครื�องใช้ไฟฟ้า และสินค้ากีฬาได้ โดยในปีนี �ทาง
บริษัทได้รวมร้านค้าเครือ His & Her ที�ไร้คนควบคมุเป็นระบบ
อตัโนมตัิทั �งหมดไว้ที�งานแสดงสินค้าด้วย”

ในช่วงสองปีที�ผ่านมา ICC ได้ทดลองใช้โซลชูั�นปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) จากบริษัทโทรคมนาคมอย่าง True Corporations รวมถึง
ระบบที�สามารถตรวจสอบวา่ผลิตภณัฑ์ใดที�ถกูเลือกหรือนําออก
จากร้านโดยใช้ข้อมลูจากกล้อง คณุสรัุตน์กลา่ววา่ อยา่งไรก็ตาม
โซลชูั�นดงักลา่วมีค่าใช้จ่ายสงูเกินไปที�จะนําไปปรับใช้กบัร้านค้า
จํานวนมาก ดงันั �นบริษัทจึงเริ�มทดลองใช้เทคโนโลยี UHF RFID 
แบบพาสซีฟเพื�อหาวิธีที�เหมาะสมในการระบสุินค้าและจากนั �น
เชื�อมโยงผลิตภณัฑ์เหล่านั �นกบัผู้ ซื �อรายบคุคล

ร้านค้าจดัแสดงสินค้าในเครือสหพฒัน์มีขนาด 90 ตารางเมตร 
(หรือ 969 ตารางฟตุ) ประกอบไปด้วยสินค้ากว่า 300 รายการ 
จาก 3 แบรนด์ ได้แก่  เครื�องแต่งกาย Arrow ชดุชั �นใน Wacoal 
และ เครื�องสําอาง BSC ผู้ ซื �อสามารถเยี�ยมชมร้านค้าไร้คนขาย
ได้ภายในงาน เลือกซื �อสินค้าและคิดเงินโดยอัตโนมัติสําหรับ
สินค้าที�ต้องการซื �อ

แต่ละรายการสินค้าจะติดแท็ก UHF RFID แบบพาสซีฟโดย
ใช้รหสั EPC ในการระบรุายชิ �น คณุสรัุตน์กล่าวว่าแท็กดงักล่าว
มาพร้อมกบัชิป RFID Impinj Monza 5 หรือ Monza 6 หรือชิป 
NXP เซมิคอนดกัเตอร์ และการฝังชิปในขนาด 2 x 10 เซนติเมตร 
(หรือ 0.8 นิ �ว x 3.9 นิ �ว) ตวัแท็กค่อนข้างยาวจึงรับประกนัได้
ว่าเสาอากาศสามารถตอบสนองได้อย่างแม่นยํากบัเครื�องอ่าน
ซึ�งทําให้ลดข้อผิดพลาด ณ จุดขาย หมายเลขรหสัโดยเฉพาะ
ในแต่ละแท็กจะเชื�อมโยงกบั SKU รายการสินค้าในซอฟต์แวร์
ของ ICC

Surat  Wongratanapassorn, the company’s VP of  IT, but retail 
is  changing  and consumers expect a more digitally oriented 
shopping experience. The retailer has recently been  pursuing 
a more digitally focused model for fashion sales, Surat explains.

ICC’s  goal  is  to make shopping more accessible to a younger,  
more tech-savvy audience. “We like to develop something from 
the old traditional [model] that still features new lifestyle trends 
in stores,” Surat says. Some stores feature promotions via an 
app-for  instance,  a store  could  sell  apparel  but provide  a 
coupon  that a user  could  redeem  for  a free  coffee  at one  
of ICC’s coffee shops.

In  the  meantime, Saha Group hosts  an annual  fair  supported  
by the Thai government’s  Department  of  International  Trade 
Promotion. Typically, one  million people  attend  the  Bangkok 
event, at which ICC has the opportunity to promote its products. 
“We have an exhibition for customers,” Surat says, at which 
it can showcase clothing, food, appliances and sporting 
goods. This year, the company included an unmanned, fully 
automated His & Her store at the exhibition.

During the past two years, ICC has experimented with artificial 
intelligence (AI) solutions  from telecommunication company 
True Corp., including a system that could detect which  
product is being selected or taken out of the store via 
camera-based data. Such a solution, however, is too high 
in cost to be deployed across numerous stores, Surat explains. 
Therefore, the company began investigating passive UHF RFID 
technology to provide an affordable way to identify goods, and 
to then link those products with a specific shopper.

The Saha Group exhibition store measured 90 square 
meters (969 square feet) and included 300 stock-keeping
units (SKUs) from three brands : Arrow Apparel, Wacoal 
(a lingerie provider) and cosmetics company BSC. During 
the event, shoppers could visit the unmanned shop, make 
selections and be charged automatically for what they took.

Each tagged item has a passive EPC UHF RFID tag attached 
to it. The tag comes with an Impinj Monza 5 or Monza 6 RFID 
chip or an NXP Semiconductors chip, Surat says, and the inlay 
measures 2 centimeters by 10 centimeters (0.8 inch by 3.9 
inches). The relatively  long length of the tag ensures  that the 
antenna reliably responds  to interrogations from the reader,  
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เมื�อผู้ ซื �อมายังร้านค้า จะต้องดาวน์โหลดแอพ ICC ก่อน เมื�อ
ดาวน์โหลดแอพบนอุปกรณ์ที�ใช้ระบบ iOS หรือ Android 
ผู้ เข้าชมสามารถป้อนข้อมูลรวมถึงชื�อและข้อมูลทางการเงิน 
เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารเพื�อชําระเงินได้เลย 
ลูกค้ายังสามารถถ่ายรูปตัวเองเพื�อใช้เชื�อมโยงกับข้อมูลบัญชี
ของเขา ภาพถ่ายของลูกค้านั �นจะช่วยให้ระบบสามารถระบุ
ตวัตนของลกูค้าภายในร้านได้ ผู้ ซื �อมีอิสระที�จะเข้าไปในร้านเลือก
ดสูินค้าและเลือกรายการสินค้าที�จะซื �อ

เ มื� อผู้ บ ริ โภคมาถึงจุดขาย พวกเขาจะวางสินค้าบนโต๊ะ
ใกล้ทางออกที�ติดตั �งเครื�องอ่าน RFID (ติดตั �งระบบโดย ICC) 
เพื�อตรวจจับหมายเลข ID ของแท็กแต่ละชิ �น ในขณะเดียวกัน
กล้องตรงทางเข้าประตูจะจับภาพของผู้ ซื �อและค้นหาข้อมูล
ของเขาหรือเธอด้วยระบบการจดจําใบหน้า

เมื�อลกูค้าดขู้อมลูบนหน้าจอทชัสกรีนซึ�งประกอบไปด้วยชื�อของ
ลกูค้า และรายการสินค้าที�ต้องการซื �อซึ�งผู้ ซื �อสามารถกดอนมุตัิ
การสั�งซื �อได้ทันที ผู้ ซื �อจะสามารถนําสินค้าออกจากร้านค้าได้
ทนัที ในขณะที�ระบบทําการคิดเงินในราคาที�เหมาะสมผ่านบตัร
เครดิตหรือบัญชีธนาคาร “เมื�อคุณเดินออกจากร้าน ระบบจะ
ทําการหกัเงินจากบญัชี ประตจูะเปิดอตัโนมตัิและลกูค้าสามารถ
ออกจากร้านค้าได้ทนัที” คณุสรัุตน์กล่าวและเสริมว่า เมื�อสินค้า
ถกูจําหน่าย ซอฟต์แวร์บริหารการจดัการสินค้าคงคลงัตรวจพบ
ว่าสินค้าถกูขายไปแล้วและมีการสั�งสินค้ามาเติมเพิ�ม

คณุสรัุตน์อธิบายวา่ ในระยะยาวนั �น แท็ก RFID สามารถประยกุต์
ใช้งานได้ทั �งด้านการขายและการบริหารจัดการซัพพลายเชน
เพื�อได้รับข้อมูลรายการสินค้าได้ทันทีเมื�อสินค้าถูกขายออกไป
จากร้านและได้รับการเติมเข้าสต็อค โดยบริษัทวางแผนที�จะ
ปรับใช้โซลชูั�น RFID และ AI ที�ร้านแบบถาวรในสํานกังานใหญ่
ภายในระยะเวลาประมาณสองเดือน

จากข้อมูลของคุณสุรัตน์ บริษัทได้ก้าวผ่านความท้าทาย
บางอย่างที�เกี�ยวกบัปัญหาการอ่าน RFID เพื�อให้แน่ใจว่าระบบ
มีความแม่นยํา 100 เปอร์เซ็นต์ เขากล่าวว่า “อีกอย่างเครื�อง

Surat  explains, preventing any mistakes at the point of sale, 
where there is no room for error. The unique ID number on 
each  tag is linked to the product’s SKU in ICC’s software.

When shoppers  arrive  at the  store, they must first download 
the ICC app.Once the app is downloaded on an iOS- 
or Android- based device, a visitor can enter information 
including his or  her name  and financial  information, such as 
credit-card  or bank- account  information, for payments. The 
customer also takes a picture of himself or herself, which is 
linked to that individual’s account information. The photograph  
then enables the system to identify that person inside the  
shop. The shopper is free to enter the store, browse through 
products and select items for purchase.

When a consumer proceeds to the point of sale, he or she 
places  the goods on a dedicated table near the exit, where 
an RFID reader (built  in-house  by ICC)  is installed  to capture  
each item’s tag ID number. At the same time,  a camera  at the  
doorway captures the shopper’s photo and accesses his or 
her account information based on facial recognition.

The customer can view the information on a touch screen,  
which includes that person’s name and the items being 
purchased, after which he or she can select a prompt to 
approve the purchase. The shopper is then free to remove 
the goods from the store, while the credit card or bank 
account is charged the appropriate price. “When you go out,” 
Surat states, “the computer will make the deduction,” and the 
customer can then exit the store. The door, he notes, will open 
automatically. The inventory-management software then knows 
the item has been sold and a replenishment order is placed.

In the long term, Surat explains, the RFID tag can be used 
for both sales and supply chain management purposes, to 
provide up- to-date data regarding which goods have left 
the store and need to be replenished. The company plans to 
deploy the RFID and AI solution at a permanent store in its 
headquarters within about two months, Surat reports.

According to Surat, the firm has overcome some challenges  
centered around RFID reads, in order to ensure 100 percent 
accuracy of the system. For one thing, he says, it had to 
engineer the reader to ensure that  it would not receive stray 
reads from goods within the vicinity that were not on the 
table and not being purchased. To accomplish this goal, the 
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technical team installed metal shielding around  the reader 
table. “The  shield works well,” he says. “The RFsignal does 
not get through the metal.” Since being engineered and 
tested, Surat reports, the system has been  working with 
high accuracy, and he says he has confidence in the RFID 
technology’s ability to operate as intended.

With regard to customers’ response to the unmanned store, 
Surat says he expects the system to increase His & Hers’ 
app-based membership, which is currently at about two 
million people. “We hope to generate excitement as well as new 
membership,” he states. The release will be promoted with the 
help of local celebrities. ICC’s long-term goal is to transition 
some of these stores to unmanned shops; that, Surat notes, 
would depend on the customer response.  

อ่านจะต้องถกูตั �งค่าเพื�อให้แน่ใจว่าเครื�องจะอ่านข้อมลูได้อย่าง
ถกูต้องไม่ผิดพลาดหลงไปอ่านข้อมลูสินค้าในบริเวณใกล้เคียงที�
ไมไ่ด้อยูบ่นโต๊ะและไมไ่ด้ซื �อ เพื�อบรรลเุปา้หมายนี �ทางทีมเทคนิค
ติดตั �งระบบปอ้งกนัโลหะรอบโต๊ะเครื�องอา่น” เขากลา่ววา่ “ระบบ
ป้องกันโลหะทํางานได้ดี คลื�นความถี�วิทยุไม่สามารถเล็ดลอด
ผ่านมาได้” คุณสุรัตน์กล่าวว่า เมื�อได้รับการออกแบบและ
ทดสอบแล้ว ระบบสามารถทํางานได้ด้วยความแมน่ยําสงูและเขา
ยงักล่าวอีกว่าเขามีความมั�นใจในความสามารถของเทคโนโลยี 
RFID ในกระบวนการทํางานตามที�ตั �งวตัถปุระสงค์ไว้

ด้วยกระแสตอบรับจากลกูค้าเกี�ยวกบัร้านค้าไร้คนขาย คณุสรัุตน์
คาดว่าระบบจะเพิ�มฐานสมาชิกบนแอพ His & Her ซึ�งปัจจบุนั
มีจํานวนสมาชิกกวา่สองล้านคน เขากลา่ววา่ “เราหวงัวา่จะสร้าง
ความน่าตื�นเต้นเช่นเดียวกบัการสมคัรเป็นสมาชิกใหม่” การเปิด
ตวัจะประชาสมัพนัธ์ผ่านคนดงัในท้องถิ�น เป้าหมายระยะยาว
ของ ICC คือการเปลี�ยนร้านค้าเหล่านี �ให้เป็นร้านค้าไร้คนขาย 
ซึ�งทั �งนี �ขึ �นอยูก่บัการตอบรับของกลุม่ลกูค้าด้วย คณุสรัุตน์กลา่ว  
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โดยลกัษณะของ Deep Tech จะเป็นเทคโนโลยี
ท่ีมาแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
ยังแก้ไม่ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือท่ีไม่ต้องใช้
แบตเตอร่ีรถยนต์ท่ีไม่ต้องใช้น�า้มนั การใสเ่ลนส์ 
ท่ีดวงตาโดยสามารถซมูเข้าออกได้ เป็นต้น

ด้วยความท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีใหม่ ท�าให้ในเวลา
นีย้งัไม่มีค�านิยามหรือการแบ่งประเภทท่ีชดัเจน
ของ Deep Tech แตก็่พอจะมีประเภทของ Deep 
Tech ท่ีเกิดขึน้แล้ว เชน่ Artificial Intelligence, 
Blockchain, Big Data, Quantum Computing 
เป็นต้น และบริษัทใหญ่ๆ ก็ให้ความสนใจ 
ในการน�าเทคโนโลยีเหลา่นีม้าใช้

• AI, Quantum Computing และ Blockchain เป็น Deep Tech ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต

บทความโดย : วิลาวัณย์ กิจนิเทศ  

ที่มา : https://techsauce.co/tech-and-biz/deep-tech-change-the-world/

คอือะไร ?
DEEP TECH 
Deep Technology คอื เทคโนโลยรีะดบัสูงท่ีมคีวามซบัซ้อน 
ผ่านการค้นคว้าวิจยั และคดิค้นขึน้มาใหม่จากนวตักรรมเชงิ
วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ 

สามารถท�าอะไรได้บ้าง แต่เป็นปัญหาอะไรบ้าง
ท่ีสมาร์ทโฟนไม่สามารถแก้ไขได้ และนั่นก็คือ
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัภาคเศรษฐกิจหรือสงัคมนัน่เอง 
ยกตวัอย่างเช่น ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ขาดแคลนอาหาร หรือปัญหาสังคมผู้ สูงอาย ุ
ท่ีต้องการการดแูลเร่ืองสขุภาพมากขึน้

Deep Tech จ�าเป็นมากส�าหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ก้าวขึน้ไป
อีกขัน้ เช่น อตุสาหกรรมอาหาร ซึง่สามารถน�า 
Biotechnology มาผลิตอาหารท่ีมีรสชาติดีและ
มีคณุค่าทางโภชนาการมากขึน้ ไปจนถึงการน�า  
Blockchain ช่วยจัดระเบียบอาหารท่ีขาย 
ในแต่ละวนัให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างดีท่ีสดุและมี
การสญูเสียน้อยท่ีสดุ

อีกมมุหนึง่ท่ีนา่สนใจคือ Deep Tech สามารถ 
Disrupt วงการต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อความเป็นอยู่ 
ในประ เทศ ไทย  ยกตัวอย่ า ง ในวงการ  
HealthTech ตอนนีมี้ Startup ไทยช่ือว่า  
‘Meticuly’ ท่ีออกแบบและผลิตชิน้ส่วนกระดูก
ทดแทนจากวัสดุไทเทเนียมเฉพาะบุคคลด้วย
เทคโนโลยี AI และ 3D Printing ท่ีลา่สดุเพ่ิงได้รับ
เงินลงทนุจาก Digital Ventures ไป ท�าให้คนไทย
สามารถรับการรักษาเปลีย่นกระดกูด้วยมาตรฐาน
ใหมท่ี่รวดเร็ว ราคาถกูลงกวา่เดมิ และได้กระดกู
ท่ีขนาดพอดีกบัร่างกาย ซึง่เร่ืองนีจ้ะเกิดขึน้ไมไ่ด้
หากขาดการน�า Deep Tech มาวิจยัและพฒันา

Startup สาย Deep Tech จงึแตกตา่งจาก Tech 
Startup ทัว่ไป เพราะใช้เทคโนโลยีขัน้สงูท่ีผ่าน
การวิจยัและพฒันาขึน้เอง ท�าให้มีกระบวนการ 
ท่ีลอกเลยีนแบบได้ยาก จงึได้เปรียบในการแขง่ขนั
มากขึน้

ท�าไม Deep Tech ถึงส�าคัญ
ในเวลานี้ ?
Deep Tech เร่ิมจากสมาร์ทโฟนท่ีเข้ามาเปลี่ยน
วิถีชีวิตของผู้บริโภค ซึง่สง่ผลให้ภาคธุรกิจตา่งๆ 
ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทัง้แผนกหน้าบ้านหรือ
ระบบหลงับ้านตา่งๆ ต้องเปลีย่นแปลงทัง้หมด สิง่ท่ี 
นา่สนใจในเวลานีคื้อ ไมใ่ชค่�าถามท่ีวา่สมาร์ทโฟน
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เกิดขึน้ได้มากกวา่นี ้อยา่งการเปิดพืน้ท่ีทดลอง
หรือ Sandbox เพ่ือ Deep Tech และการ
จดัการศกึษาท่ีมุง่เน้นรองรับการใช้เทคโนโลยี
ขัน้สงูขึน้ไป

ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านการศึกษา 
อนัได้แก่ความรู้และบุคลากรอย่างเพียงพอ
ในเวลานี ้ แตย่งัขาดการสนบัสนนุให้ทกุภาค
สว่นมาเจอกนัเพ่ือให้เกิด Ecosystem ส�าหรับ 
Deep Tech Innovation ท่ีสมบรูณ์ โดยโมเดล
ท่ีเหมาะส�าหรับการพัฒนา Deep Tech  
Innovation หนีไม่พ้นการท�างานรูปแบบ 
Startup ซึง่มีความคลอ่งตวั รวดเร็ว และตอ่ยอด 
เป็นธรุกิจหรือ Commercialise ได้ ซึง่ขณะนี ้
เอกชนก�าลงัผลกัดนัอยา่งเตม็ก�าลงั และก�าลงั
รอการหนนุเชิงนโยบายจากภาครัฐเพ่ิมเตมิ

Sandbox และส่งเสริมการศึกษา 
สิ่งที่ภาครัฐท�าได้เพื่อหนุน 
Deep Tech
ภาครัฐสามารถสนบัสนนุให้เกิด Deep Tech 
Innovation ในประเทศไทยได้หลายทาง 
แต่ทางท่ีเก่ียวข้องกบัรัฐบาลโดยตรงจะเป็น
ในส่วนของการจัดการข้อก�าหนดหรือ
มาตรการที่ส่งผลต่อการวิจัยและพัฒนา 
Deep Tech Innovation เพราะการพฒันา
เทคโนโลยีขัน้สูงมักต้องอาศัยการทดลอง
ประสทิธิภาพ ซึง่อาจอยูน่อกเหนือมาตรฐาน
ทางกฎหมายหรือเป็นประเด็นออ่นไหวสงัคม
ในเวลานี ้ จงึจ�าเป็นต้องมีพืน้ที่ทดลองหรือ 
Sandbox เพ่ือให้ผู้ ประกอบการท่ีมีความ
พร้อมได้ลงมือทดสอบผลิตภณัฑ์ก่อนน�าไป 
ผลิตเพ่ือขายจริง ซึ่ง Sandbox เป็นส่วน 
ท่ีสนบัสนนุท่ีสามารถท�าได้ในระยะสัน้เทา่นัน้ 
เพราะต้องพิจารณาเป็นรายกรณี รวมทัง้
ต้องก�าหนดกรอบเวลาชัดเจนเพ่ือควบคุม 

จดุแข็งของ Deep Tech คือการเป็นเทคโนโลยี 
ท่ีซบัซ้อนและลอกเลยีนได้ยาก ท�าให้สามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมากประสิทธิภาพกว่า 
คู่แข่งในท้องตลาดได้ หากประเทศไทยสามารถ
เพ่ิมขีดการแขง่ขนัด้วย Deep Tech ได้ ก็มีโอกาส
ท่ีจะก้าวข้ามจากการเป็นประเทศเศรษฐกิจระดบั
กลางซึง่เน้นการรับจ้างผลติ กลายมาเป็นประเทศ
ผู้พฒันานวตักรรมด้วยตวัเองได้

Deep Tech ในประเทศไทย
เป็นอย่างไรบ้าง ?
ปัจจุบันมีบริษัทและ Startup ไทยท่ีพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ด้วยเทคโนโลยี Deep Tech เกิดขึน้
จ�านวนไม่มากนัก เน่ืองจากการพัฒนา Deep 
Tech ต้องอาศยัระยะเวลาค้นคว้าและพฒันานาน
กวา่ Tech Startup ท่ีเลอืกเทคโนโลยีรูปแบบอ่ืนๆ 
รวมถึงต้องใช้ทุนสูงกว่า นับเป็นความท้าทาย
ท่ีทัง้ผู้ประกอบการ Deep Tech Startup และ 
ผู้สนบัสนนุทัง้ VC และ Accelerator ต้องท�าความ
เข้าใจเส้นทางการพฒันา Deep Tech ให้ตรงกนั
ด้านการสนับสนุนเพ่ือให้เกิด Ecosystem  
ท่ีสมบรูณ์ ภาคเอกชนถือว่าต่ืนตวัค่อนข้างมาก 
เหน็ได้จากการเปิดตวัโครงการสนบัสนนุเพ่ือผลกัดนั 
Startup ท่ีพฒันาเทคโนโลยีระดบั Deep Tech 
โดยเฉพาะ ยกตวัอย่างเช่น โครงการ U.REKA  
ท่ีเพ่ิงเปิดตวัไปเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว ซึง่เกิดจากความ
ร่วมมือของภาคเอกชนหลากหลายองค์กรกบัภาค
การศกึษาซึง่ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์
จาก 7 มหาวิทยาลยัระดบัประเทศ ท่ีมุ่งพฒันา
นวตักรรม Deep Tech ตัง้แตต้่นน�า้จนปลายน�า้

ส่วนภาครัฐถือว่าเร่ิมต่ืนตวัและมองหาวิธีการใช้ 
Deep Tech แล้ว อยา่งการริเร่ิมน�า Blockchain 
มาพฒันาเป็น Digital Identity ส�าหรับคนไทย  
แตท่ัง้นี ้ภาครัฐยงัสามารถผลกัดนัให้ Ecosystem 
ด้าน Deep Tech Innovation ในประเทศไทย 

ผลกระทบจากการทดลองให้อยู่ในขอบเขต 
ท่ีดูแลได้ เช่น ในสิงคโปร์ซึ่งพิจารณาเปิด  
Sandbox ส�าหรับผู้พฒันา Deep Tech ในแวดวง 
การเงิน ท่ีก�าหนดระยะเวลาให้ทดลองได้ไมเ่กิน  
2 ปี เพ่ือดูผลกระทบแล้วน�ามาเป็นข้อมูล 
สร้างมาตรการรองรับท่ีเหมาะสมตอ่ไป

สว่นในระยะกลางและยาว ภาครัฐจ�าเป็นต้อง
วางแผนรองรับทัง้ระบบเพ่ือให้เกิด Ecosystem 
ท่ีสมบูรณ์ ทัง้การออกแบบการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน ท่ีส่งเสริมให้ประชากรมีความรู้
ท่ีพร้อมจะใช้งานเทคโนโลยีท่ีสูงขึน้ ส่งเสริม
การพัฒนาเทคโนโลยีขัน้สูงด้วยความเข้าใจ
และมีเป้าหมายชดัเจน ไปจนถึงส่งเสริมในแง่
ธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัของ 
Startup ท่ีพฒันาผลิตภณัฑ์ด้วย Deep Tech 
เพ่ือให้เตบิโตอยา่งยัง่ยืน

จะเหน็ได้ว่าการพฒันานวัตกรรม Deep Tech จะเป็น
จุดเปล่ียนส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย 
กับตลาดโลกได้ ซึ่งการพฒันา Deep Tech นี ้
ไม่สามารถเกดิขึน้ได้จากหน่วยงานใดหน่วยงาน
หน่ึงได้ จงึจ�าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากหลาย 
ภาคส่วนไปพร้อมกันโดยเฉพาะภาครัฐที่หลาย
ฝ่ายก�าลังรอการปลดล็อคเงื่อนไขและอยากให้
เกดิการวางแผนระยะยาวร่วมกัน ซึ่งการผลักดนั  
Deep Tech ในไทยจะเกิดขึน้ได้จริงหรือไม่  
หรือเกิดขึน้ในรูปแบบใดบ้าง ต้องติดตาม 
กันต่อไป  

Startup สาย Deep Tech แตกต่างจาก Tech 
Startup ทั่วไป เพราะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ผ่าน
การวจิยัและพัฒนาขึน้เอง ท�าให้มีกระบวนการ
ท่ีลอกเลียนแบบได้ยาก จึงได้เปรียบในการ
แข่งขันมากขึ้น
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การประยกุตใชบลอ็กเชนกบั
การตรวจสอบยอนกลับดานเกษตรและอาหาร [Part 2/2]
THE BLOCKCHAIN APPLICATION IN AGRI-FOOD 

TRACEABILITY [PART 2/2]

4. กรณศีกึษาจรงิ
4.1 ภาพรวมของซพัพลายเชนดานอาหารและเกษตร
โมเดลซัพพลายเชนด้านอาหารและเกษตรประกอบด้วย ซัพพลายเออร์ 
ผู้ผลิต ตวัแทนจําหน่าย ผู้ ขนส่ง ผู้ ค้าปลีก ผู้ตรวจสอบบญัชีการค้า และ
ผู้บริโภค เมื�อมีการสร้างระบบซพัพลายเชนด้านอาหารนั �น จําเป็นจะต้องคํานงึ
ถงึปัจจยัตา่งๆ  เชน่
 • การกระจายอํานาจ : ในซพัพลายเชนมีผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจํานวนมาก
และกระบวนการจัดหาสินค้าที�หลากหลาย ซึ�งจะบอกความต้องการของ
ผู้เกี�ยวข้องแตล่ะราย รวมถงึหน้าที�และภารกิจของกลุม่ที�เข้าร่วม
 • การตรวจสอบย้อนกลบั : การตรวจสอบย้อนกลบัเป็นคณุลกัษณะสาํคญั
ของซพัพลายเชนที�เกี�ยวข้องกบัคณุภาพของสินค้า ตวัอย่างเช่น สินค้าใด
ผลติจากที�ไหน เวลาใด ด้วยสภาพแวดล้อมอยา่งไร และข้อมลูอื�นๆ

จากในวารสารฉบับท่ีแล�ว (สามารถอ�าน Part 1/2 ได�ท่ี www.
gs1th.org/newsletter) ท่ีได�เกริ่นนําให�ทุกท�านได�รู�จักเทคโนโลยี
บลอ็กเชนและประโยชน�จากการประยกุต�ใช�เทคโนโลยบีลอ็กเชนนัน้ 
สําหรับเล�มน้ีขอนําเสนอกรณีศึกษาจริงเก่ียวกับการประยุกต�ใช�
บล็อกเชนกับการตรวจสอบย�อนกลับ

IV. Real Case
4.1 Overview Agri-food supply chain
Model of a food supply chain includes Supplier, Manufacturer, 
Distributor, Transporter, Retailer, Auditor, Consumer. When 
building a system of food supply chain need to pay attention to 
issues such as:
 • Decentralization: the supply chain has many stakeholders, 
various supply processes, identifying the needs of each participant, 
the functions and tasks of the participating party. 
 • Traceability: this is an important feature of the supply chain, 
related to product quality, for example, what products are made from, 
where, at what time, with what environmental conditions,…

From the last issue (Part 1/2 available for you via 
www.gs1th.org/newsletter) that we introduced you the 
blockchain technology and the benefits of blockchain 
application. This issue provides you the real case of 
blockchain application in traceability.

Figure 1. Agri-food Supply Chain Model.
รูปที่ 1. โมเดลซัพพลายเชนดานอาหารและเกษตร
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 • The information should be clear, the system is always ready 
in terms of data retrieval.
 • Security and privacy issues.

In addition, during the operation process, the supply chain also has 
many issues to be addressed and noticeable such as food fraud, 
illegal production, Food bones illness, food recall / loss.

To solve these problems, we have chosen the Hyperledger Sawtooth 
platform [3] of Blockchain technology to build a traceability system 
for a dried fruit production company in Chanthaburi, Thailand.

4.2  The advantages of applying blockchain to supply chain.
 •  Reduce or eliminate fraud and errors
 •  Improve inventory management
 •  Minimize courier costs
 •  Reduce delays from paperwork
 •  Identify issues faster
 •  Increase consumer and partner trust

4.3  How blockchain applies to supply chain
We can set up a Traceability ecosystem that allows important 
third parties can join and work together with the Supply Chain data 
in a trustless and transparency way while being rewarded in the 
process.

Techno Sharing

 • ข้อมลูจะต้องชดัเจนและระบบที�มีความพร้อมในการดงึข้อมลู
 • ประเดน็ด้านความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั

นอกจากนี �ในระหวา่งกระบวนการดําเนินงาน ยงัมีอีกหลายประเดน็เกี�ยวกบั
ซพัพลายเชนที�ควรกลา่วถงึและพิจารณา เชน่ การปลอมแปลงอาหาร การผลติ
ที�ผิดกฎหมาย การเจ็บป่วยจากเศษกระดกูในอาหาร การเรียกคืนอาหารหรือ
การสญูเสยีอาหาร

เพื�อแก้ปัญหาเหล่านี � บริษัทจึงได้เลือกแพลตฟอร์ม Hyperledger 
Sawtooth [3] ของเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื�อสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลบั
สาํหรับบริษัทผลติผลไม้ตากแห้งในจงัหวดัจนัทบรีุของประเทศไทย

4.2  ประโยชนของการประยุกตใชบล็อกเชนในซัพพลายเชน
 • ลดหรือขจดัการปลอมแปลงและข้อผิดพลาด
 • ปรับปรุงการจดัการสนิค้าคงคลงั
 • ลดคา่ใช้จา่ยในการจดัสง่ให้น้อยที�สดุ
 • ลดความลา่ช้าจากงานเอกสาร
 • ระบปุระเดน็ปัญหาได้เร็วขึ �น
 • เพิ�มความเชื�อมั�นของผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์

4.3  วธิปีระยกุตใชบล็อกเชนในซัพพลายเชน
บริษัทได้ตั �งคา่การตรวจสอบย้อนกลบักิจกรรมทางธุรกิจตา่ง ๆ ซึ�งให้บคุคล
ที�สามที�สําคญัเข้าร่วมและทํางานร่วมกนัจากฐานข้อมลูในซพัพลายเชนด้วย
วิธีที�โปร่งใสและเชื�อถือได้และได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการดงักลา่วไป
พร้อมกนั

Figure 2. How blockchain applies to supply chain
รูปที่ 2. วิธีประยุกตใชบล็อกเชนในซัพพลายเชน

เป้าหมายหลักในการประยุกต์ใช้บล็อกเชนในซัพพลายเชนคือเพื�อสร้าง
ความมั�นใจว่าการจดัการในโลกจริงและโลกดิจิทลันั �นมีความเชื�อมโยงกัน
อยู่และทําให้แน่ใจได้ว่าสินค้าที�เห็นเป็นรูปธรรมทั �งหมดที�ผ่านกระบวนการ
ซัพพลายเชนมีการระบุตัวตนสินค้าแบบดิจิทัล เพื�อให้กระบวนการระบุ
ตัวตนสินค้าทํางานได้ดีและมีการติดตามสินค้าจริงอย่างละเอียดนั �น 
บล็อกเชนจะผสานการใช้งาน QR Code ซึ�งระบุตัวตนสินค้าแต่ละชิ �น
ได้ไม่ ซํ �ากันและใช้งานในฐานะที� เ ป็นวิธีเ ชื�อมโยงไปยังแพลตฟอร์ม

The main goal is to ensure that there is a link that exists
between the physical setup and the digital world. This is to ensure 
that all the physical products that go through the supply chain 
process have digital identifications. For the identification process 
to work well and have a careful tracking of the physical products, 
the blockchain will integrate the use of QR codes which 
can uniquely identify the goods and also serves as a way of 
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linking it to the traceability platform. There are also tags which can 
come in handy and include the use of other tags such as RFID [4]. 
Each of the goods will be identified both from the production and 
the manufacturing stage which is where the supply chain begins.

4.4 Our Supply Chain Structure
In this case, our supply chain structure includes Farmer, Manufacture, 
distributor, retailer, consumer, Auditor. The other aspect which is 
also crucial for the blockchain is to ensure that each transaction 
that takes place in the supply chain is accounted for. Having this 
feature eases the audit process and as a result, the use of readily 
available devices present at all levels would come in handy.

ตรวจสอบย้อนกลบัได้ นอกจากนี �ยงัมีแท็กที�ใช้งานได้สะดวกกว่า รวมถึง
ยงัมีการใช้งานแท็กอื�นๆ เช่น RFID  [4] สนิค้าแตล่ะชิ �นจะมีการระบตุวัตน 
ทั �งในระบบการผลติและกระบวนการผลติซึ�งเป็นจดุเริ�มต้นของซพัพลายเชน

4.4 โครงสรางซัพพลายเชนของเรา
ในกรณีศึกษานี � โครงสร้างซพัพลายเชนประกอบไปด้วย เกษตรกร ผู้ผลิต 
ตวัแทนจําหนา่ย ผู้ ค้าปลีก ผู้บริโภค และผู้ตรววจสอบ อีกแงม่มุหนึ�งที�สําคญั
ของบล็อกเชนก็คือการสร้างความมั�นใจว่าธุรกรรมแต่ละครั �งที�เกิดขึ �น
ในซพัพลายเชนได้รวมอยู่ในซพัพลายเชนนั �นๆ การที�บล็อกเชนมีคณุสมบตัิ
ดงักล่าวได้ช่วยลดขั �นตอนการตรวจสอบและเป็นผลให้การใช้อุปกรณ์ที�มี
ความพร้อมในปัจจบุนัซึ�งมีอยูท่กุระดบัทําได้อยา่งสะดวกงา่ยดาย

บริษัทจะสร้างแอพพลิเคชั�นบนสมาร์ทโฟนและเว็บไซต์เพื�อการติดต่อ
ประสานงานอันจะช่วยให้ลูกค้าและหน่วยงานที�จัดการสินค้าดูข้อมูล
รายละเอียดในซพัพลายเชนได้ ลกูค้าเพียงสแกน QR Code บนผลติภณัฑ์
ด้วยแอพพลิเคชั�นมือถือก็จะดขู้อมลูที�บนัทึกไว้ในซพัพลายเชนได้โดยง่าย 
และข้อมูลดังกล่าวก็เป็นข้อมูลที� เชื�อถือได้เพราะผู้ ตรวจสอบบัญชีได้
ตรวจสอบข้อมลูนั �นๆ ไว้แล้ว

นอกจากนี � บริษัท LINA ยงัได้ร่วมมือกบัองค์กร GS1 [5] เพื�อเพิ�มขีดความ
สามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจในด้านการสง่ออกและสง่เสริมภาพลกัษณ์
บริษัทด้วย องค์กร GS1 จะให้ความช่วยเหลือในการประยกุต์ใช้มาตรฐาน
รหัสสากลซึ�งเป็นโซลูชั�นที� ทําตามมาตรฐานโดยเฉพาะ ในระบบของ
บริษัทนั �น องค์กร GS1 มีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ ตรวจสอบที�สร้าง
ความเชื�อมั�นว่าบริษัทได้สมคัรเป็นสมาชิกเพื�อใช้งานเลขหมายมาตรฐาน
สากลอยา่งถกูต้องตั �งแตเ่ริ�มต้น

5. บทสรุป
จากบทความนี �ระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารก่อตั �งขึ �นบนพื �นฐาน
ของเทคโนโลยีบล็อกเชน ระบบดังกล่าวบันทึกข้อมูลของทุกลิงก์ใน
ซพัพลายเชนอาหารและผสมผสานรายละเอียดทั �งหมดโดยใช้บล็อกเชน
ซึ�งประสบผลสําเร็จด้านการจัดการตรวจสอบย้อนกลบัเพื�อคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร จากการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ
อาหาร บริษัทมีความคาดหวังว่าผู้ คนจะไม่ ต้องกังวลเ รื� องปัญหา
ความปลอดภยัของอาหารอีก ในงานวิจยัถดัไปภายภาคหน้า บริษัทมุง่หวงั
ที�จะสร้างระบบจัดการซพัพลายเชนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนบนพื �นฐาน
ของระบบตรวจสอบย้อนกลบัในปัจจบุนันี �

6. อ�างอิง
VI. References
 [1]  IUON-CHANG LIN, “Food traceability system using
   blockchain,” IASTEM International Conference, 2017. 
 [2]  Sean Crossey, “5 Problems Facing the Global Food 
  Supply Chain,” Food safety tech, 2017. 
 [3]  Paul, “What are the differences between Ethereum,
  Hyperledger Fabric and Hyperledger Sawtooth?,” 
  coinmonks, 2018. 
 [4]  Technology.com, “WHAT IS RFID?,” http://www.technovelgy.
  com/ ct/technology-article.asp, p. Technology.com. 
 [5]  GS1, “https://www.gs1.org/about”. 

We will build applications on smartphones and on the web to 
provide an interface to support customers and management 
agencies to view detailed information about the supply chain.  
With the mobile application, customers simply scan the QR code 
on the product to retrieve the information recorded in the chain, 
the information is reliable because it is verified by the auditors.

In addition, LINA cooperated with GS1 [5] to enhance the 
competitive advance for businesses in exporting and 
promoting images. GS1 will assist us in the application of coding 
standard, the solutions in accordance with specific standards. 
In our system, GS1 has an important role, Auditor, to ensure the 
enterprise do the right thing at the beginning.

V. Conclusion
In this paper, a food traceability system is established, 
based on the blockchain technology. This system records the 
information of every link in the food supply chain and integrates 
all the details using blockchain, which realizes the traceability 
management for quality and safety food supply. With the 
improvement of the food traceability system, we hope that 
people do not need to worry about food safety problems. 
In further studies, we would like to build up a system for 
supply chain management with blockchain technology based 
on current traceability systems.  

Figure 3. Supply Chain Structure.
รูปที่ 3. โครงสรางซัพพลายเชน
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ที่มา : ศูนย�วิจัยกสิกรไทย
เรียบเรียงโดย : ศรันย�ทัศน� ตั้งคุณานนท�

BIZ BREAKTHROUGH

อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ไทยโดยรวมกําลงัอยู่
ในชว่งอิ�มตวั สง่ผลให้ไทยจําเป็นต้องเปลี�ยนแปลง
โครงสร้างอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ให้สอดคล้อง
กับการเปลี�ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ในตลาดโลก โดยอาจอาศยัจดุแขง็ของไทยที�เป็น
ฐานการผลิตหลกัของผลิตภณัฑ์ขั �นปลายอย่าง
รถยนต์ และเครื�องใช้ไฟฟา้ ซึ�งปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่ง
การเปลี�ยนผ่านเทคโนโลยีสู่รถยนต์ไฟฟ้าและ
เครื�องใช้ไฟฟา้ IoT 

โดยในการลงทนุผลติชิ �นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์รถยนต์
ไฟฟา้นา่จะได้รับแรงหนนุสาํคญัจากคา่ยรถที�ต้อง
ลงทนุตามเกณฑ์การได้รับสทิธิประโยชน์สง่เสริม
การลงทนุที�ต้องมีการผลติชิ �นสว่นสาํคญัเกี�ยวกบั
การขบัเคลื�อนไฟฟา้ สว่นในอตุสาหกรรมเครื�องใช้ 
ไฟฟ้า IoT น่าจะได้รับแรงหนนุจากความพร้อม
ของห่วงโซ่อปุทานที�มีอยู่ และศกัยภาพของไทย
ที�จะหนุนให้เกิดบริการดิจิทัลที� เชื�อมโยงกับ
เครื�องใช้ไฟฟา้ IoT

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าในระยะ 3 ปี
ข้างหน้า การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างอตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์สู่การลงทนุห่วงโซ่อปุทานรถยนต์
ไฟฟ้าและเครื�องใช้ไฟฟ้า IoT จะส่งผลให้การ
ขยายตวัของการสง่ออกสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ไทย 

พลกิกลบัมาเป็นบวกได้ที� 0.2% ในปี 2565 คดิเป็น 
มลูค่าส่งออกส่วนเพิ�มราว 1,298 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ จากที�เคยคาดว่าอุตสาหกรรมชิ �นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะขยายตัวลดลงอย่าง
ตอ่เนื�อง

อตุสาหกรรมของไทย จงึจําเป็นต้องเร่งเปลี�ยนแปลง
โครงสร้างอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ให้สอดคล้อง

กับการเปลี�ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ในตลาดโลก โดยต่อยอดจากจุดแข็งและความ
พร้อมที�ไทยยงัคงเป็นฐานผลติหลกัของผลติภณัฑ์
ที�กําลงัเปลี�ยนผา่นสูย่คุใหมท่ั �งรถยนต์ไฟฟา้ และ
เครื�องใช้ไฟฟา้ IoT เพื�อสร้างโอกาสในการเตบิโต
ครั �งใหมข่องอตุสาหกรรมชิ �นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส�ไทยโดยรวมกําลังอยู�ในช�วง
อิม่ตัว และมีบทบาทลดลงเรือ่ยๆ ในห�วงโซ�อปุทานโลก ส�งผล
ให�ไทยจําเป�นต�องเร�งเปล่ียนแปลงโครงสร�างอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส�ให �สอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงของ
ผลิตภัณฑ�เทคโนโลยีในตลาดโลก ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต�
ไฟฟ�าและอุปกรณ�ไฟฟ�า IoT จะเป�น New Curve ท่ีช�วย
ผลักดันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส�ของไทยให�กลับมา
เติบโตอีกครั้ง

สูรถยนตไฟฟาและ IoT

โอกาสตอยอด
อิเล็กทรอนกิส 
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เยีย่มชมโรงงานผลไมแปรรปูและสงออกผลไมสด 
ณ บริษทั เอม ไทย อนิเตอรเทรด (2001) จํากัด 

สมัมนาพิเศษหวัขอ  
Variable Data Printing for Label

สถาบันรหัสสากล นําคณะผู้ บริหาร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
ผู้ บริหารสถาบันฯ เข้าเยี�ยมชมโรงงาน
ผลไม้แปรรูปและสง่ออกผลไม้สด ณ บริษัท 
เอม ไทย อินเตอร์เทรด (2001) จํากดั สาขา
จังหวัดจันทบุรี เพื�อเยี�ยมชมกระบวนการ
ผลิตและแปรรูปผลไม้หลากหลายชนิดที�มี
มาตรฐานระดบัสากล อาทิ GAP GMP 

นอกจากนี �ยงัเข้ารับฟังการบรรยายจาก บริษัท LINA Network (GS1 Thailand Partner) 
ด้านการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการตรวจสอบและติดตามในแต่ละขั �นตอนของระบบ 
Supply Chain ซึ�งได้ร่วมกบับริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด (2001) จํากดั ในการเป็นต้นแบบ
ของการนําเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้ในระบบ ณ จุดต่างๆ ได้แก่ จุด Cleaning 
จดุ Dehydrate และจดุ Packaging เป็นต้น

ทั �งนี � สถาบนัฯ ยงัได้แนะนําให้ความรู้เพิ�มเติมด้านมาตรฐานสากล GS1 และการนํา
ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบตลอดซัพพลายเชนให้กับผู้ บริหารและพนักงานบริษัท 
เอม ไทย เพื�อสามารถนําไปต่อยอดในระบบตรวจสอบย้อนกลบัที�สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล GS1 ตอ่ไป  

สถาบนัรหสัสากล ร่วมกบัพาร์ทเนอร์บริษัท ซี.จี.เอส. (ประเทศไทย) จํากดั ได้ร่วมจดัอบรมสมัมนาพิเศษหวัข้อ “Variable Data Printing 
for Label” เมื�อวนัที� 17 กนัยายน 2562  โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี�ยวกบัมาตรฐานสากล GS1 ที�นกัออกแบบควรทราบ อีกทั �งยงัมีการ
บรรยายพิเศษในหวัข้อ “Variable Data Printing” โดย Mr. Rajesh Dora, Software Specialist จากบริษัท ESKO และหวัข้อ “การทําต้นแบบ
บรรจภุณัฑ์เสมือนจริงบนวสัดจุริงด้วยเทคโนโลยีจาก Oris ประเทศเยอรมนันี” โดยคณุนภดล ไกรฤกษ์, Managing Director บริษัท C.G.S. 
(Thailand) และอดีตนายกสมาคมการบรรจภุณัฑ์ไทย

การอบรมสมัมนาครั �งนี �มีจดุประสงค์ที�จะให้ผู้ ที�เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงมาตรฐานการออกแบบบาร์โค้ดในการใช้งานบนตวัสินค้า รวมถึง
เทคโนโลยีและอปุกรณ์ที�สามารถมารองรับและเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานให้กบัผู้ประกอบการและนกัออกแบบ เพื�อให้เข้าใจและสามารถนํา
มาตรฐานไปใช้ได้ถกูต้องในระดบัสากลและสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในอนาคตตอ่ไปได้อีกด้วย  

บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน 
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หลักสูตรการอบรมเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562
เพื�อสง่เสริมให้ผู้ประกอบการที�ขึ �นทะเบียนบาร์โค้ด สามารถนําหลกัเกณฑ์ข้อกําหนดตา่งๆ ของการสร้างและการนําบาร์โค้ดไปใช้อยา่งถกูต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบนัฯ จงึกําหนดให้สมาชิกรายใหมท่กุราย ต้องผา่นการอบรม ความรู้เบื �องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาค
ธุรกจิและอุตสาหกรรม (CERTIFICATE PROGRAM) สาํหรับสมาชิกรายใหม ่ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัรับ
อนมุตัเิป็นสมาชิก

ผู�สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสํารองท่ีนั่งได�ที่ www.gs1th.org

ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมตางๆ ในชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ดังนี้

        หลักสูตร

หลักสูตร ความรูเบื้องตน
มาตรฐานสากล GS1 
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
(CERTIFICATE PROGRAM)  

การประยุกตใช 
มาตรฐานสากล
GS1-128 ในระบบ
ซัพพลายเชน

    วันที่จัด

2,15 ตุลาคม 
5,19 พฤศจิกายน
3,17 ธันวาคม 

22 ตุลาคม
24 ธันวาคม

             อัตราคาอบรม

สมาชิก GS1 TH : สามารถใชสิทธิ์เขาอบรม
ไดฟรี 1 ครั้ง / 2 ทาน / บริษัท ภายใน 1 ป
นับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติเปนสมาชิก 
สถาบันฯ โดยผูเขาอบรมจะไมไดรับ
ประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ

ทั้งนี้หากผูเขาอบรมประสงคจะรับ
ใบประกาศนียบัตรจะมีคาใชจายเพิ่มเติม
ทานละ 500 บาท

                  เนื้อหาหลักสูตร

• องคกร GS1 และสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
• ระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)
• โครงสรางและการกําหนดเลขหมายประจําตัวสินคา
• ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคด และ RFID
• โครงการระบบฐานขอมูลของสินคา & แอพพลิเคชั่น SmartBar
• สิทธิประโยชนของสมาชิก GS1 Thailand

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

SCB-FTI Outlet ครัง้ท่ี 18
เมื�อวันที� 30 กันยายน 2562 นายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้ อํานวยการ

สถาบนัรหสัสากล พร้อมเจ้าหน้าที�และทีมงาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานและออกบูธ
ประชาสัมพันธ์สถาบันฯ แนะนําความรู้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs ภายในงาน “SCB-FTI Outlet ครั �งที� 18” ด้วยแนวคดิ “SCB-FTI 
Well Being” เพื�อสร้างโอกาสและเพิ�มช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการ SMEs ที�มา
เข้าร่วมกวา่ 150 บธู โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนกุลุ รองประธานสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย นางพิกุล ศรีมหนัต์ รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส ประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร กลุม่ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเปิดงาน ณ หอประชมุมหิศร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานกังานใหญ่      

สมาชิก GS1 TH : สมาชิกใหม 
สามารถใชสิทธิ์เขาอบรมฟรี 1 ครั้ง / 2 ทาน / 
บริษัท ภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับ
การอนุมัติเปนสมาชิกสถาบันฯ
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โรคอลัไซเมอร์ เป็นภาวะหน่ึงของโรคสมองเส่ือม ท่ีพบมากถงึ 60-80% ของผู้ป่วยโรคสมอง
เส่ือมท้ังหมด  เกิดขึน้เมือ่เซลล์ในสมองตายหรอืไม่ท�างาน ส่งผลให้สมองส่วนท่ีเหลือท�างาน
ได้ไม่เต็มที่  หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา สมองจะเสื่อมลงอย่างมากและรุนแรงขึ้น 
จนในที่สุดผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะไม่สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้ตามปกติ

สญัญาณเตอืน
โรคอลัไซเมอร์10

บทความโดย  :  พราภา ร่มโพธิ์ทอง

ที่มา  :  https://www.samitivejhospitals.com/th/อัลไซเมอร์-สัญญาณเตือน/

Health MeThailand Newsletter

อาการและความรุนแรง 
อาการของโรคอลัไซเมอร์จะด�าเนินไปเร่ือยๆ กิน
เวลาหลายปี โดยจะแสดงอาการตามระยะเสื่อม
ของสมอง  3 ระยะ ดงันี ้

อาการระยะแรก
อาการแรกของผู้ ป่วยโรคอัลไซเมอร์ เร่ิมด้วย
ความขีห้ลงขีล้ืม ลืมเร่ืองท่ีเพ่ิงพูดไปหรือลืม 
เร่ืองราวท่ีเพ่ิงเกิดขึน้ ย�า้คดิย�า้ท�า และถามค�าถาม
เดิมๆ ซ�า้ๆ ลงัเล ไม่สามารถตดัสินใจเร่ืองง่ายๆ 
ได้ รวมถงึมีความวิตกกงัวลมากขึน้ ต่ืนตกใจงา่ย 
อาจมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง

อาการระยะปานกลาง
หากผู้ ป่วยละเลยอาการเร่ิมต้น คิดว่าเป็นเพียง
ความขีล้ืมปกติ ปัญหาความจ�าอาจแย่ลงจน

ไม่สามารถจ�าช่ือคนรู้จกั หรือไม่สามารถล�าดบั 
เครือญาตคินใกล้ชิดได้วา่ใครเป็นใคร รวมถงึอาจ
มีอาการสบัสน ลมืวนัเวลา นอนไมห่ลบั และท่ีพบ
บอ่ยคือหลงทาง ไม่สามารถหาทางกลบับ้านเอง 
ได้ ความรุนแรงของอาการระยะปานกลาง
อาจส่งผลให้ผู้ ป่วยมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย  
หรือเกิดภาวะซมึเศร้า

อาการระยะสุดท้าย
เป็นระยะท่ีรุนแรง จนผู้ ป่วยเกิดภาพหลอน  
เรียกร้องความสนใจ หรือก้าวร้าวขึน้ อาการทางกาย 
เช่น เคีย้วอาหารและกลืนได้ล�าบาก เคลื่อนไหว
ช้าลง หรือไม่สามารถเดินเองได้ ปัสสาวะหรือ
อจุจาระเลด็ เน่ืองจากกลัน้ไมอ่ยู ่ และสญูเสยีความ
สามารถในการใช้ชีวิตประจ�าวนั ต้องพึง่พาผู้ อ่ืน 
ในเร่ืองงา่ยๆ เชน่ ปอ้นข้าว อาบน�า้ ฯลฯ
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10 สัญญาณเตือน โรคอัลไซเมอร์ 
 1. มีการหลงลืมท่ีรบกวนชีวิตประจ�าวนั เช่น 
ลืมในสิ่งท่ีเพ่ิงผ่านเข้ามาเร็วๆ นี ้ ลืมวันหรือ
เหตกุารณ์ส�าคญั ถามซ�า้แล้วซ�า้อีก ต้องอาศยั
สิ่งช่วยจ�า เช่น สมดุจด หรือ บคุคลในครอบครัว 
คอยช่วยเหลือ
 2. เสียความสามารถในการวางแผนหรือแก้
ปัญหาในชีวิตประจ�าวนั เช่น ไม่สามารถท�าสิ่ง
ตา่งๆ เป็นขัน้ตอนได้อยา่งถกูต้อง เชน่ ลมืขัน้ตอน
จ่ายเงินเม่ือไปธนาคาร หรือขบัรถ
 3. รู้สึกยากล�าบากในการท�างานท่ีคุ้ นเคย  
ไม่วา่ท่ีบ้าน ท่ีท�างาน หรือเวลาพกัร้อน เช่น ขบั
รถไปในสถานท่ีท่ีไปประจ�า จ�ากฎกติกาของกีฬา
ท่ีเลน่ประจ�าไม่ได้
 4. รู้สึกสับสนกับเวลาหรือสถานท่ีในขณะ
หนึง่ๆ เช่น ไมรู้่วนัท่ี ฤดกูาล และเวลา ลืมสถานท่ี
ท่ีตวัเองอยู่หรือไม่รู้วา่จะไปสถานท่ีนัน้ๆ อย่างไร
 5. รู้สึกล�าบากท่ีจะเข้าใจในภาพท่ีเห็นและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาพท่ีเห็นกบัตวัเอง เช่น 
อา่นหนงัสอืเข้าใจล�าบากขึน้ กะระยะทางยากขึน้ 
วางของบนโต๊ะแตม่กัปลอ่ยลงก่อนถงึโต๊ะ บอกสี
ตา่งๆ ยากขึน้
 6. รู้สึกมีปัญหาในการค้นหาหรือใช้ค�าท่ี
เหมาะสม ในการพดูหรือเขียน เช่น มกัจะหยดุ
ระหว่างก�าลงัสนทนาและไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร
ตอ่ หรืออาจพดูค�า ประโยคซ�า้ๆ
 7. ลืมของไว้ในท่ีท่ีไม่ควรวางหรือเก็บไว้และ
ไม่สามารถย้อนนึกกลบัไปได้ว่าวางไว้ท่ีใด เช่น 
เก็บรองเท้าไว้ในตู้ เย็น

อย่างรักสขุภาพ  จะสง่ผลดีตอ่สมอง ซึง่อาจช่วย
ลดความเสี่ยงโรคอลัไซเมอร์และโรคสมองเสื่อม 
อ่ืนๆ ได้ โดยการปฏิบตัิดงันี ้
 • รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย 
  และสมอง
 • ไม่สบูบหุร่ี และไม่ด่ืมแอลกอฮอล์
 • ออกก�าลงักายสม�่าเสมอ
 • มีกิจกรรมการกระตุ้นความคิด

โดยมีสองงานวิจยัในการประชมุชีว้่า ผู้ ท่ีใช้ชีวิต
อย่างใส่ใจสขุภาพหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต 
อย่ างจ ริ งจัง  อาจช่ วยลดความเสี่ ย ง โ รค 
อลัไซเมอร์ได้

รายงานหนึง่ระบวุา่ ผู้ ท่ีมีกรรมพนัธุ์โรคอลัไซเมอร์  
จะมีความเสี่ยงสูง แต่หากดูแลสุขภาพอย่างดี 
สามารถลดความเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ 
ลงได้ถึง 32% เม่ือเทียบกับผู้ ท่ีใช้ชีวิตแบบ 
ไม่ใสใ่จสขุภาพ

ส�าหรับอีกรายงานได้ยืนยันว่า การพักอาศัย 
ในบริเวณท่ีมีมลภาวะสงูจะเพ่ิมความเสี่ยงของ 
โรคอลัไซเมอร์สูงด้วยเช่นกัน นอกจากนีย้งัพบ
อีกวา่ ผู้หญิงสงูวยัท่ีใช้สมองอยูเ่สมอ มีศกัยภาพ
การท�างานสูง (วัดจากคะแนนการท�างานของ
สมอง ระยะเวลาท่ีเรียนหนงัสือ หน้าท่ีการงาน 
และกิจกรรมทางกายภาพ) มีความเสี่ยงโรค 
อลัไซเมอร์เพ่ิมขึน้เพียง 21% ตา่งจากผู้ ท่ีไม่คอ่ย
ได้บริหารสมอง จะมีความเสี่ยงโรคอลัไซเมอร์
เพ่ิมขึน้ถึง 113%

การรักษา
ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาใดท่ีสามารถรักษา 
โรคอลัไซเมอร์ให้หายขาดได้ มีเพียงการรักษา 
ให้ผู้ ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้และสามารถ 
ชว่ยเหลือตวัเอง ด้วยการใช้ยายบัยัง้สารอะเซตีล 
โคลีนเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase)  
เพ่ือลดการท�าลายสารความจ�าในสมอง นอกจากนี ้
ผู้ ป่วยยงัควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึง
ควบคมุอาการของโรคประจ�าตวัอ่ืนๆ ร่วมด้วย 
เช่น โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสงู เบาหวาน และ
ไขมนัในเลือดสงู  

 8. ความสามารถในการตัดสินใจลดลงหรือ
สูญเสียไป เช่น ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะท�าอย่างไร 
กบัตนเอง ไมท่�าผม ไมอ่าบน�า้ เม่ือจะไปงานส�าคญั
 9. มีการแยกตวัออกจากงานท่ีท�าหรือกิจกรรม 
ท่ีช่ืนชอบ เช่น ปกติจะไปเล่นกีฬา พบปะเพ่ือน 
ทุกสปัดาห์ แต่วนัหนึ่งกลบัไม่ไปโดยไม่มีเหตุผล
ใดๆ
 10. รู้สกึวา่อารมณ์และบคุลกิภาพเปลีย่นแปลง 
ไป เช่น ดสูบัสน วิตกกงัวล หวาดกลวั

หากพบสญัญาณเตือนข้อใดข้อหนึ่ง ควรปรึกษา
แพทย์ผู้เช่ียวชาญ  เพ่ือท�าการวินิจฉยัโรคอลัไซเมอร์ 
ตัง้แต่เ ร่ิมแรกและรับการรักษาท่ีได้ผลดีท่ีสุด  
รวมถงึสามารถวางแผนอนาคตให้ตวัเองได้

การชะลอการเกิดอัลไซเมอร์ 
จากการประชมุนานาชาตขิองสมาคมโรคอลัไซเมอร์  
ประจ�าปี 2562  ท่ีลอสแองเจลสิ ระบวุา่การด�าเนินชีวิต 

อาการของผู้ป่วย
โรคอลัไซเมอร์เริม่ด้วย
ขีลื้ม  หากละเลยอาการเริม่ต้น
คดิว่าเป็นเพยีงความขีลื้มปกติ  
อาการอาจแย่ลงจนส่งผลต่อ
การใช้ชวิีตประจ�าวนัได้
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ในยุคนี้หากไม�พูดเร่ืองเทคโนโลยีก็คงตกเทรนด�แน�ๆ ยิ่งในการทําธุรกิจด�วยแล�ว การนําเอาเทคโนโลยี
เข�ามาใช�ก็เป�นอีกทางเลือกหนึ่งที่น�าสนใจไม�น�อย

ตัง้สตกิอนใช 
เลอืกเทคโนโลยอียางไรใหเหมาะกับธรุกจิ

บทความโดย : พรรณปพร จิตจํารูญโชคไชย

Trendy Tech

แต่ว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีแต่ละครั �งย่อมมี
ค่าใช้จ่ายตามมาเสมอ หากเลือกผิดคงลงทุน
สูญเปล่า เปลืองเงินฟรีแถมต้องบํารุงรักษา
โปรแกรมหรืออปุกรณ์ที�สั�งมาอีก ดงันั �น มาดกูนั
ดีกว่า ว่าการเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
เข้ากบัธรุกิจที�เราทําอยู ่ควรคํานงึถงึสิ�งใดบ้าง

1.จุดประสงค�ของการใช�งาน รวมถึง
สภาพแวดล�อมในการใช�งาน
ใคร? ทําอะไร? ที�ไหน? อยา่งไร? เมื�อไหร่? ควร
เป็นสิ�งแรกในการวางแผนเลือกเทคโนโลยีเข้ามา
ปรับใช้ในธรุกิจของเรา เพื�อจะได้เห็นภาพรวมวา่ 
เมื�อนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้แล้วจะเกิด
ประโยชน์อะไรบ้าง หรือธรุกิจที�เราดําเนินการอยู่

สญัญาต่างๆ ให้เรียบร้อย รวมถึงกําหนดความ
สามารถในการใช้งานของเทคโนโลยีให้มีครบถ้วน

3.ความยั่งยืนและคุ�มค�า
ของเทคโนโลยี
ในการวางแผนเลือกเทคโนโลยี ควรคํานึงถึง
เรื�องช่วงเวลาที�สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้เต็ม
ประสทิธิภาพอยูน่านเพียงใด หากผา่นไปหลายปี
ยงัคงสามารถทํางานได้หรือไม ่หรือควรมีชว่งการ
ปรับปรุงดแูลในรอบปีกี�รอบ เพราะการปรับปรุง
หรือแก้ไขสิ�งที�นํามาใช้แต่ละรอบ น้อยครั �งจะไม่
เสียคา่ใช้จา่ยนั�นเอง 

ติดปัญหาเรื�องอะไร จึงต้องนําเทคโนโลยีต่างๆ
เข้ามาช่วยแก้ไข เพราะการตัดสินใจเลือกใช้
สิ�งเหล่านี �ครั �งหนึ�ง เมื�อเลือกแล้วย่อมมีภาระ
ผกูพนัตามมา จงึควรวิเคราะห์ปัญหาให้ชดัเจนที�สดุ

2.ราคาและค�าใช�จ�าย
เทคโนโลยีบางอย่างมีผู้ ให้บริการแบบเดียวกัน
หลายคา่ย หรือจะเป็นเทคโนโลยีที�ใช้งานโดยไมมี่
คา่ใช้จา่ยในชว่งการสมคัรสมาชิก แตมี่คา่บริการ
เสริม หรือคดิคา่บริการเป็นรายปี รายเดือน ดงันั �น
เราควรสืบราคาของผู้ ให้บริการเหลา่นี �แล้วนํามา
เปรียบเทียบกนัก่อน เพื�อให้ได้ราคาที�เหมาะสม
กบัการนํามาใช้ หากต้องติดต่อผู้แทนจําหน่าย
หรือผู้ รับติดตั �งเทคโนโลยี ควรตกลงในเรื�องของ
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4.การฝ�กอบรมผู�ใช�งาน
ควรจัดคอร์สอบรมการใช้งานเทคโนโลยีตาม
ระดบัของผู้ใช้งานให้เหมาะสม ยิ�งเป็นเทคโนโลยี
ที�ซับซ้อน อาจจะต้องเลือกผู้ ชํานาญการเข้า
รับฟังก่อนไปถ่ายทอดให้กับผู้ ใช้งานกลุ่มอื�นๆ 
แตถ้่าหากเทคโนโลยีไมมี่ความซบัซ้อนมาก ผู้ ใช้
งานทั�วไปควรเข้ารับฟังให้เข้าใจโดยไม่ต้องพึ�ง
ผู้ ชํานาญการ และการอบรมที�ดีควรทําให้ผู้ใช้งาน
มีความเข้าใจทั �งภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ

การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในธุรกิจของ
เราเป็นแนวคดิที�ด ีอาจจะด้วยความต้องการ
แก้ปัญหาบางอย่าง หรือต้องการยกระดับ
ธุรกจิกต็าม แต่สิ�งสาํคัญคือควรกาํหนดความ
ต้องการในการใช้งานให้แน่นอน เลือกผู้ให้
บริการที�ไว้ใจได้และราคาคุ้มค่า วางแผนการ
ดแูลปรับปรุงเทคโนโลยีในระยะยาว รวมถงึ
อบรมผู้ใช้งานให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีนั �นด้วย ทั �งหมดก็เพื�อทําให้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีกับธุรกิจของเราได้
เตม็ที�นั�นเอง  
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การส่งออกอาหารและเครื่องดื่มแม้จะเติบโตได้ดี 
ในปี 2562 แต่คาดว่าจะเริม่ชะลอตวัลงในปี 2563 จาก
ปัจจยัแวดล้อมหลายประการ โดยเฉพาะการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

ปี 2020 ชะลอตัว

ศนูย์วิจยักสิกรไทย คาดการณ์ว่าการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมของ
ไทยทัง้ปี 2562 จะเตบิโตในแดนบวกท่ี 3.5% คดิเป็นมลูคา่ราว 26,600 
ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากสินค้าส่งออกส�าคญัในกลุ่ม 
ผลไม้สด-แชเ่ยน็แชแ่ขง็ สนิค้าปศสุตัว์ (ไก่) ผลติภณัฑ์ข้าวสาลแีละอาหาร
ส�าเร็จรูปอ่ืนๆ ขณะท่ีในปี 2563 มลูคา่การสง่ออกอาหารและเคร่ืองด่ืม
นา่จะเตบิโตในกรอบท่ีจ�ากดั โดยมลูคา่การสง่ออกอาหารและเคร่ืองด่ืม
ปี 2563 จะอยูท่ี่ระดบั 26,000-27,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีอตัรา
การขยายตวัอยูร่ะหวา่ง -2.0 - 2.0% โดยมีปัจจยัท่ีต้องจบัตามอง ได้แก่  
1.ความต้องการในตลาดคู่ค้าท่ีชะลอตวั  2.สภาพอากาศท่ีแปรปรวน 
และ 3.การแข็งคา่ของเงินบาท ซึง่ปัจจบุนัแข็งคา่ขึน้มาแล้ว 7.4% นบั
ตัง้แตต้่นปี 2562

ศนูย์วิจยักสกิรไทย มองวา่ เทรนด์ผู้บริโภคในอนาคตจะเข้ามามีบทบาท
อยา่งมากตอ่การปรับเปลีย่นกระบวนการผลติและการพฒันาผลติภณัฑ์
ของผู้ประกอบการ โดยสนิค้าท่ีสอดรับกบัเทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต เชน่ 
เกษตรอินทรีย์ (หรือออร์แกนิค) อาหารสขุภาพ อาหารพร้อมรับประทาน 
(RTE) โปรตีนทางเลือกจากพืชและแมลง อาหารทางการแพทย์ ฯลฯ  
จะเป็นสินค้าท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตและเป็นท่ีต้องการของตลาด  
ซึง่ปัจจบุนัสนิค้าท่ีคาดวา่จะอยูใ่นเทรนด์ดงักลา่ว อาทิ ผกัผลไม้ เคร่ืองเทศ  
สมนุไพร สิง่ปรุงรส อาหารแชเ่ยน็แชแ่ขง็พร้อมรับประทาน ฯลฯ ยงัสามารถ 
รักษาอัตราการเติบโตได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย แม้มูลค่าจะไม่สูงมากแต่มี 
แนวโน้มขยายตวัตอ่เน่ือง 

อย่างไรก็ดี ตวัอย่างสินค้าในกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการส่งออก
ของไทย สว่นใหญ่ยงัอยูใ่นรูปแบบของอาหารสดหรือแปรรูปขัน้ต้น-กลาง 
ขณะท่ีการผลิตและพฒันาไปถึงการแปรรูปผลิตภณัฑ์ขัน้สงูเพ่ือส่งออก 
เช่น โปรตีนทางเลือกจากพืชและแมลง อาหารทางการแพทย์ สารสกดั
จากสมนุไพร อาหารเสริมและกลุม่ Superfood ฯลฯ ยงัมีเพียงสว่นน้อย
และอยูใ่นระยะเร่ิมต้น 

ผู้ประกอบการจงึควรท�าการวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ และรับรองมาตรฐาน
อาหารท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เพ่ือสร้างตลาดและขยายโอกาส
ธรุกิจในอนาคต  

Kitchen Of The WorldThailand Newsletter

บทความโดย   :  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
เรียบเรียงโดย  :  ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์ 

ส่งออกอาหารและเครือ่งดืม่

40 Kitchen of the World Edit 1.indd   40 9/12/2562 BE   11:51



41GS1 Thailand october – december  2019

บทความโดย : วันรัตน์ ยอดนิล
ที่มา : http://www.ipthailand.go.th, https://www.voathai.com
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ปัญหา “สนิค้าปลอมจากเอเชยี” ลกุลาม!
แหล่งผลติขยายจากจนีไปยงัประเทศอืน่ในภมูภิาค

Member Zone

ปัจจบัุนอตุสาหกรรมผลิตและขายของปลอมแพร่ขยายไปสู่สินค้าหลายชนิดต้ังแต่ 
ของใช้อิเล็กทรอนิกส์ เส้ือผ้าไปจนถึงยาและสารเคมีต่างๆ

การศึกษาชี้ว่ามูลค่าการค้าสินค้า
ปลอมท่ัวโลกอาจเพิ่มขึ้นเป็น 2.3 
ล้านล้านดอลลาร์ อีก 5 ปีจากนี้
สมาคมเคร่ืองหมายการค้าระหวา่งประเทศหรือ 
INTA (International Trademark Association)  
และหอการค้าระหวา่งประเทศ ประเมินวา่มลูคา่ 
ทางเศรษฐกิจของการค้าของปลอมทั่วโลกมี 
สงูถงึ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์เม่ือสองปีก่อน และอาจ 
เพ่ิมขึน้เป็น 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ อีก 5 ปีจากนี ้

ปัญหาดังกล่าวกระทบต่ออาชีพของผู้ ท่ีผลิต
สนิค้ามีลขิสทิธ์ิถกูต้อง 5,400,000 คน
 
ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ ธรุกิจผลติและจ�าหนา่ยของ
ปลอมได้กลายเป็นธุรกิจข้ามชาติ หน่วยงาน 
Global Financial Integrity ระบวุา่ อตุสาหกรรม
ของปลอมเป็นธรุกิจผิดกฎหมายขนาดใหญ่ท่ีสดุ 
และอาจจะมีมูลค่ามากกว่าการค้ายาเสพติด
สองเทา่ ท่ีส�าคญั อนัตรายของสนิค้าปลอมอาจ
เป็นภยัถงึชีวิตได้ เพราะเคยเกิดเหตกุารณ์นมผง
ส�าหรับทารกปลอมในเอเชียท่ีคร่าชีวิตเดก็มาแล้ว
หนว่ยงานของสหประชาชาติด้านยาเสพติดและ

อาชญากรรม UNODC และองค์การศลุกากรโลก  
World Customs Organization ประเมินวา่ ร้อยละ  
75 ของสินค้าปลอมทั่วโลกในปี ค.ศ. 2010  
มีแหลง่การผลิตในเอเชียตะวนัออก โดยเฉพาะ 
อยา่งย่ิงในจีน
 
UNODC ระบุว่าจีนและอินเดียเป็นแหล่งผลิต 
ยาปลอมรายใหญ่ท่ีสดุในโลก และจีนเป็นจดุสง่  
ผลิตภณัฑ์ยาปลอมเกือบร้อยละ 60 ของสินค้า  
ประเภทนีท่ี้ถกูจบัได้ทัว่โลก ขณะนีท้างการจีน
ก�าลงัเร่งปราบปรามสนิค้าปลอมอยา่งแข็งขนั

อยา่งไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ฐานการผลติ
สนิค้าปลอมได้แพร่ไปยงัประเทศอ่ืนในเอเชียแล้ว 
อยา่งเชน่ในเกาหลเีหนือ เมียนมาร์ และเวียดนาม
 
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจกัมพูชาเตรียมท่ีจะท�าลาย
สนิค้าปลอมท่ีกองขยะในหมูบ้่าน Choeung Ek 
ในเขตชานเมืองของกรุงพนมเปญ เม่ือวันท่ี  
7 กรกฎาคม 2559

•  ภาพกระเป๋าก็อปแบรนด์เนมวางโชว์อยู่ในห้องที่ซ่อน 

 จากบริเวณพื้นที่สาธารณะของห้างสรรพสินค้า 

 ยอดนิยมในกรุงปักก่ิง ณ ประเทศจีน เม่ือวันท่ี 

 11 มีนาคม 2558

•  ภาพน�า้หอมปลอมจดัแสดงท่ีส�านักงานใหญ่ศลุกากร 

 ในฮ่องกง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

•  ภาพเจ้าหน้าทีต่�ารวจตรวจสอบกระเป๋าปลอมจ�านวน  

 400 ใบ ที่สถานีต�ารวจ Jungbu ในกรุงโซล ประเทศ 

 เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
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ในกมัพชูา ซึง่เกิดปัญหาด้านสขุภาพจากยาปลอม 
เจ้าหน้าท่ีได้ปิดร้านขายยาผิดกฎหมาย 60 แหง่ 
ไมน่านนี ้และยงัมีมาตรการปราบปรามธนบตัรปลอม 
ท่ีเป็นเงินดอลลาร์ด้วยและท่ีเวียดนาม ท่ามกลาง 
การหลัง่ไหลของเคร่ืองส�าอางปลอม กระทรวง 
สาธารณสขุของเวียดนามสัง่ระงบัการจ�าหน่าย 
สนิค้าเคร่ืองส�าอางกวา่ 30 รายการ

รายงานโดย Ron Corben / รัตพล อ่อนสนิท 
เรียบเรียง  

เมื่อถูกปลอมเครื่องหมายการค้าต้องท�าอย่างไร?

• ภาพจาก www.ipthailand.go.th
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พ�้นที่โฆษณาสนใจติดต�อ ฝายการตลาด  Email : training@gs1th.org
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