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เขาสูระบบผานเว็บไซต https://gs1th.org/portal
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— E-Learning: การเรียนรูมาตรฐาน GS1 และการกำหนดเลขหมายประจำตัวสินคา
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สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสาร

นับเป็นก้าวแรกที่ผมได้เดินเข้ามาในโลกของเลขรหัสมาตรฐาน

สากลของไทย หรือ GS1 Thailand

ถ้าลองมองย้อนไปสี่สิบกว่าปีที่แล้วโลกเริ่มมีการใช้รหัสสากล

ในการก�ากับสินค้าแต่ละชนิด โดยในประเทศไทยเองก็มีการน�ามาใช้ได้

สามสิบกว่าปี

เลขมาตรฐานรหัสสากลจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ของสังคมไทย แต่คนไทย

รับรู้แล้วเข้าใจเรื่องเลขหมายรหัสสากลน้อยมาก

ด้วยในปัจจุบันกระแสเรื่องการพัฒนาอย่างย่ังยืนก�าลังเป็นเรื่องที่

คนให้ความสนใจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

แล้วเราจะใช้หมายเลขรหัสสากลหรือบาร์โค้ดมาช่วยในเรื่องการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development ได้อย่างไร

ลองนึกภาพตามว่าถ้าเราจะซ้ือสินค้าบางรายการ เพียงแค่เอา

มอืถอืสแกนบาร์โค้ดของสนิค้านัน้ๆ แล้วข้อมลูของสนิค้านัน้ทัง้เรือ่งราคา 

เ ร่ืองการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน หรือแม้แต่เรื่องการรับผิดชอบ

ต่อส่ิงแวดล้อมแสดงออกมาให้เราในฐานะผู้ซ้ือสินค้าได้รับรู้ข้อมูลอย่าง

เพยีงพอก่อนจะตดัสนิใจซือ้สนิค้านัน้ๆ ด้วยเทคโนโลยีปัจจบัุน การประสาน

เทคโนโลยีเข้ากับเลขมาตรฐานรหัสสากลที่ติดในสินค้า สามารถเพิ่ม

ศกัยภาพในการเข้าถงึในระบบข้อมูลของสนิค้า ท�าให้ผูบ้รโิภคมีทางเลอืก 

และมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ

ผมหวงัว่าท่านผู้อ่านทีเ่ป็นผู้ประกอบการทีใ่ช้เลขมาตรฐานรหสัสากล

ในสนิค้าของท่าน จะเห็นถงึความส�าคญัในการกรอกข้อมลูสนิค้าของท่าน 

ในระบบฐานข้อมูลที่ทางสถาบันฯ จัดท�าไว้ให้ เพื่อรองรับความต้องการ

ของผูบ้รโิภคในยคุใหม่ทีต่ดัสนิใจเลือกสินค้าจากข้อมูลทีอ่ยู่ในระบบ   

Dear our newsletter readers
This is my first step into the world of GS1 Thailand
If we have a glance back, the world has been using 

GS1 Standard to define products for 40 years and in Thailand 
we have adopted GS1 standard for more than 30 years. 

Therefore, the GS1 Standard Barcode is not new for us, 
but we Thais are lacking of GS1 Standard Barcode awareness

With the trend nowadays, Sustainability is one of the 
topics which has been brought out to the public in many aspects 
such as economics, society or environment. 

The question is, how can we make use of GS1 Standard 
in order to contribute Sustainable Development?

Let’s imagine before we purchase any products, if we 
can scan the product’s barcode and see all essential data of 
the product whether it be the product price, local support or 
even the responsibility to environment. As a customer, we can 
decide whether to buy the product with having informed all 
basic data. With the help of advance technologies, the data can 
be embedded into the GS1 Standard barcode on the product 
helping the customers access data of the product. 

I believe this issue of GS1 Thailand newsletter can 
encourage you, the GS1 Thailand members, to be aware 
of the important of our Member Portal database which 
GS1 Thailand have provided to facilitate the customers to 
meet their needs.  
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In a world of ever-changing technology and 
consumer behaviour, industry is learning 
how three little words-identify, capture, and 
share – are critical catalysts for boosting 
supply chain visibility.

ในโลกที่เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา อุตสาหกรรมก�าลัง 
เรียนรู้ถึงค�าสั้นๆ สามค�า คือ Identify Capture 
และ Share ว่าเป็นตัวกระตุ้นการส่งเสริมการ 
มองเห็นซัพพลายเชน (Supply Chain Visibility) 
ที่ส�าคัญได้อย่างไร

การเพ่ิมประสิทธิภาพการมองเห็นซัพพลายเชน
(Supply Chain Visibility)

Optimising Supply Chain Visibility

One of my favourite movies to watch in the 80’s was Back 

to the Future. In the film, an eccentric scientist and a  

flabbergasted teen discover the mind-boggling effects of 

being able to travel through time.

While we don’t actually have time-travelling Deloreans,  

we do have the benefit of learning from prior experiences. 

For example, I’m quite sure that no one would want to relive 

the events of last year’s romaine lettuce outbreak, but we 

can use these lessons to energise our collective search for 

a safer, more traceable food supply chain.

Siobhan O’Bara รองประธานอาวุโส ฝ่าย Community  

Engagement ของ GS1 US กล่าวว่า หนึ่งในภาพยนตร์ที่ O’Bara 

ชอบดูในยุค 80 คือ ภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future โดยใน 

ภาพยนตร์เรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องและวัยรุ่นได้ค้นพบ 

ปรากฏการณ์เหลือเชื่อในการเดินทางข้ามผ่านเวลาได้

แม้ว่าเราจะไม่ม ีDelorean ในการเดนิทางข้ามเวลา แต่เราสามารถ 

ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้ 

ตัวอย่างเช่น ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์

การระบาดของเชื้ออีโคไลที่ปนเปื้อนในผักกาดโรเมน (Romaine 

Lettuce) เมื่อปี 2018 ที่ผ่านมาอีก แต่เราสามารถใช้บทเรียน 
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เหล่านี้เพื่อกระตุ ้นการมีส่วนร่วมในการมองหาซัพพลายเชน 

ทางด้านอาหารที่ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

มากย่ิงขึ้น

 

ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการตรวจสอบย้อนกลับอาหารที่สมบูรณ์แบบ 

มากขึน้นัน้ จะต้องใช้ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านซพัพลายเชนทีเ่ปิดกว้าง

และมีแรงบันดาลใจในการมองเห็นถึงอนาคต และสร้างวิธีการ 

เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกัน “การเดินทางข้ามเวลา” ไปยังโลก 

ที่มีมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับทั้งห่วงโซ่ มีซัพพลายเชน 

ท่ีมีความโปร่งใส และมีการเรียกคืนอาหารสดซึ่งด�าเนินการ 

ได้ด้วยความรวดเร็วและแม่นย�า ทั้งหมดนี้สามารถท�าได้ด้วย 

มาตรฐาน GS1 และจดจ�าค�าสั้นๆ เพียงสามค�า ได้แก่ Identify 

Capture และ Share

Identify: เรามองเห็นสินค้าได้อย่างไร
ในโลกท่ีสมบูรณ์แบบ ซัพพลายเออร์และผู้ผลิตทั้งหมดจะก�าหนด 

เลขหมายประจ�าตัวสินค้าสากล หรือ GTIN ให้กับอาหารท่ีมีการ 

เก็บเกี่ยวหรือผลิตขึ้น ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกในการท�าให้สินค้า 

สามารถมองเห็นได้ในซัพพลายเชน หากคู่ค้าในซัพพลายเชน  

ทั้งหมดตระหนักถึงคุณค่าที่ เป ็นที่ยอมรับทั่วโลกของ GTIN 

ข้อมูลแบบไซโล ที่เกิดจากระบบการใช้เลขหมายแบบจ�ากัดสิทธิ์ 

ซึ่งขัดขวางการตรวจสอบย้อนกลับของห่วงโซ่จะกลายเป็นอดีต

เช่นเดียวกันกับหมายเลขบ่งชี้ท่ีตั้งสากล (GLN) จะมีการน�ามา

ใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เน่ืองจากเป็นหมายเลขบ่งชี้สากล 

ส�าหรับสถานท่ีตั้งของคู่ค้าในซัพพลายเชน เช่น ฟาร์ม หรือทุ่งนา 

โรงบรรจุหีบห่อ โรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต  

หรือ ร้านอาหาร โดย GLN จะช่วยบริษัทบันทึกข้อมูลของสินค้า 

ทีผ่ลติขึน้ในแต่ละจดุของซพัพลายเชน โดยใช้ร่วมกบัข้อมลูทีมี่การ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (เช่น ข้อมูลที่เก่ียวกับการผลิต การจัด

ส่ง การรบั และการขายสนิค้า) ตวับ่งชีเ้หล่าน้ีมคีวามส�าคญัต่อการ

ติดตามวงจรของสินค้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดในการ

ท�าให้เกิดการมองเห็นซัพพลายเชน (Supply Chain Visibility) ท่ี

สมบูรณ์ ทั้งนี้คุณจะไม่สามารถ “มองเห็น” ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ

สินค้าหากไม่ได้มีการระบุต�าแหน่งที่ตั้ง

To get to a more ideal state of food traceability, it takes 

open-minded and motivated supply chain professionals 

visualising the future and making incremental steps towards 

collective goals. “Time travel” with me to a world where  

whole-chain traceability programmes are the norm, supply 

chains are fully transparent and all fresh food recalls are 

conducted with speed and precision. All of this can be made 

possible through GS1 Standards, and remembering three little 

words - identify, capture and share.

Identify: How We See Products
In a perfect world, all suppliers and manufacturers would  

assign Global Trade Item Numbers (GTINs) to the food being 

harvested or made. This is the first step to making a product 

visible in the supply chain. If all supply chain partners realised 

the value of globally recognised GTIN’s, data siloes caused 

by proprietary numbering systems, which block whole chain 

traceability, would be a thing of the past.

Similarly, Global Location Numbers (GLNs) would be more 

widely used, as they are the globally unique identification 

numbers for supply chain partner locations such as a  

farm or field, a packing house, a manufacturing plant,  

a distribution center, a supermarket or a restaurant.  

They help a company record each stop a product has  

made in the supply chain. Used together with dynamic  

event data, (such as the product’s creation, shipment,  

receipt and sale), these identifiers are critical to tracking a  

product’s life cycle. They are the most critical component  

of achieving an ideal state of supply chain visibility-you 

can’t “see” what happens to a product if the location is not  

identified.
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Capture: How We Track Products
Next, industry would have widespread adoption of GS1-128 

barcodes, the standard data capture mechanism that puts 

identifiers into motion and tracks associated event data 

needed for traceability.

In our ideal future world, GS1-128 barcodes would be 

scanned on every case of food at every stop along its  

journey, effectively connecting supply chain partner systems 

to the actual flow of the product. GTINs and other dynamic 

product information such as batch number, lot number, and 

expiration date would be encoded into GS1-128 barcodes. 

This means that in the event of a recall, the entire supply 

chain would get an accurate read of where a particular  

product is, allowing easy interception of tainted product  

before it ever has a chance to land in the hands of a  

consumer.

Share: How We Sell Products
More and more, consumers expect to access information  

about products in real time, so imagine how much faster 

data will have to travel in the future. Emphasising the  

synchronisation of data now is a key part of making sure  

the right data is available in the right place at the right  

time for supply chain partners to efficiently provide to 

consumers.

The Global Data Synchronisation Network™ (GDSN
®
) is 

a network that enables trading partners to globally share 

trusted product data with all of their trading partners. This  

automatic exchange helps in meeting new consumer 

demand for accurate, complete, and consistent product 

information, and is more efficient than sharing data manually 

or through several individual portals.

Next Level Innovations
Thought it’s difficult to envision now, there’s a strong  

possibility that blockchain will be more widely adopted  

to support faster recalls, which makes it even more crucial  

to focus on creating a foundation based on GS1 Standards 

now.Today, many blockchain pilot projects don’t move  

forward to full implementation due to a lack of standards. With  

more open and universal data sharing in the supply chain,  

many future advances beyond blockchain can flourish.  

For example, Internet of Things technology is already 
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Capture: เราติดตามสินค้าได้อย่างไร
ต่อไปอุตสาหกรรมจะมีการน�าบาร์โค้ด GS1-128 ไปใช้อย่าง 

กว้างขวาง ซ่ึงเป็นวิธีการเก็บข้อมูลมาตรฐานท่ีมีการใส่ตัวบ่งชี ้

ข้อมูลเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการติดตามและการเคลื่อนที่ของ 

สินค้า ซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการตรวจสอบย้อนกลับ

โลกอนาคตในอุดมคติ บาร์โค้ด GS1-128 จะถูกสแกนในทุกๆ จุด 

ตลอดเส้นทางของอาหาร มกีารเชือ่มต่อระบบคูค้่าในซพัพลายเชน 

เข้ากับการเคลื่อนท่ีจริงของสินค้าที่มีประสิทธิภาพ GTIN และ 

ข้อมูลสินค้าที่มีการผันแปรไปตามการผลิตอื่นๆ เช่น หมายเลข 

แบทช์ หมายเลขล็อต และวันหมดอายุจะถูกเข้ารหัสในบาร์โค้ด 

GS1-128 ซึง่หมายความว่า ในกรณีทีม่กีารเรยีกคนืสนิค้า (Recall) 

ซัพพลายเชนทั้งหมดจะได้รับการอ่านอย่างแม่นย�าว่าสินค้านั้นๆ 

อยู่ที่ไหน ช่วยให้ง่ายต่อการสกัดกั้นสินค้าท่ีมีการปนเปื้อนก่อน 

ที่สินค้าเหล่านั้นจะถึงมือผู้บริโภค

Share: เราขายสินค้าได้อย่างไร
ผู้บริโภคคาดหวังที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแบบเรียลไทม์ 

มากข้ึน ดังน้ันลองจินตนาการดูว่าข้อมูลจะต้องเดินทางเร็ว 

ขึ้นมากเท่าใดในอนาคต ดังนั้น การเน้นการซิงโครไนซ์ข้อมูล 

ในตอนนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญในการท�าให้แน่ใจว่าข้อมูลท่ีถูกต้อง 

จะอยู่ถูกท่ีถูกเวลาส�าหรับคู่ค้าในซัพพลายเชนเพื่อให้ผู ้บริโภค 

สามารถเข้าถึง ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Global Data Synchronization Network (GDSN) เป็นเครือข่าย 

ท่ีช่วยให้คู่ค้าสามารถแบ่งปันข้อมูลสินค้าที่เชื่อถือได้ท่ัวโลกกับ 

คู่ค้าทั้งหมด การแลกเปลี่ยนอัตโนมัตินี้ช่วยในการตอบสนอง 

ความต้องการของผู ้บริโภครายใหม่ที่ต้องการข้อมูลสินค้าที่ม ี

ความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความสอดคล้องกัน ซึ่งการแบ่งปัน 

ข้อมูลในลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการแบ่งปันข้อมูล 

แบบ Manual หรือผ่านแต่ละพอร์ทัล

นวัตกรรมในระดับต่อไป
มันยากท่ีจะจินตนาการในตอนนี้  แต่มีความเป็นไปได้สูงที่  

Blockchain จะถูกน�าไปใช้ในวงกว้างมากยิ่งข้ึนเพื่อรองรับการ 

เรยีกคนืสนิค้า (Recall) ท่ีมคีวามรวดเรว็มากขึน้ จงึท�าให้การมุง่เน้น 

ในการสร้างรากฐานมาตรฐาน GS1 มีความส�าคัญมากในขณะนี้  

ทุกวันนี้โครงการน�าร่อง Blockchain จ�านวนมากไม่ได้มีการ 

เดินหน้าต่อ เนื่องจากโครงการเหล่านั้นยังขาดมาตรฐาน ท้ังน้ี  

แนวทางการพัฒนาในอนาคตต่างๆ นอกเหนือจาก Blockchain  

สามารถเติบโตได้ด้วยการแบ่งปันข้อมูลที่เปิดกว้างและเป็นสากล 

ในซพัพลายเชน ตวัอย่างเช่น  เทคโนโลย ีInternet of Things ทีแ่สดง 

ให้เห็นถึงความสามารถในการตรวจสอบความสดและอุณหภูมิ 

ของอาหาร เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) 

หรือ AI ก�าลังสนับสนุนแนวคิดแบบ Personalization ส�าหรับ 
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showing promise in its ability to monitor the freshness and  

temperature of food. Artificial intelligence is supporting 

greater personalisation for the consumer in the burgeoning 

online grocery space. In all cases, supply chain visibility 

will be more than “nice to have” - it will be imperative for 

successful digital transformation.

Ultimately, with the right foundation in place, the industry 

can work together to make the food supply chain safer for 

the next generation. Doc Brown famously said at the end 

of Back to the Future, “Where we’re going, we don’t need 

roads.” Now is the time to work together to encourage this 

level of visionary thinking, to abandon outdated processes, 

and to make the new era of food safety real.  

Source: https://mygfsi.com/2019/10/30/optimising-supply-

chain-visibility-gs1

ผู ้บริโภคในร ้านขายออนไลน์ ท่ีก�าลังเติบโตมากข้ึนในทุกๆ 

เหตุการณ์ การมองเห็นซัพพลายเชน (Supply Chain Visibility)  

จะเป็นมากกว่าค�าว่า “ ดท่ีีม”ี แต่มนัเป็นสิง่ท่ีขาดไม่ได้ส�าหรับความ 

ส�าเร็จในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ท้ายท่ีสุด ด้วยการวางรากฐานที่เหมาะสม อุตสาหกรรมจะ 

สามารถท�างานร่วมกันเพื่อท�าให้ซัพพลายเชนทางด้านอาหารมี 

ความปลอดภัยส�าหรับคนรุ ่นต่อไปมากข้ึน หมอบราวน์พูดไว้

ได้อย่างดีเยี่ยมในตอนท้ายของภาพยนตร์ Back to the Future 

ว่า “ที่ๆ เราก�าลังจะไป เราไม่ต้องใช้ถนน” ซึ่งตอนนี้เป็นเวลา

ท่ีเราจะท�างานร่วมกันเพื่อสนับสนุนความคิดแบบเพ้อฝันละท้ิง 

กระบวนการท่ีล้าสมัย และท�าให้ความปลอดภัยของอาหาร 

ยุคใหม่เกิดขึ้นได้จริง  

วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 StandardGS1 Standard
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Making Sustainability
Business Strategies

a Reality with
GS1 Standards

กลยทุธ์ท�ำธรุกจิอย่ำงยัง่ยนืด้วย
มำตรฐำนสำกล GS1

Many companies are taking action. They are redefining 

economic value to include sustainable outcomes. They are 

embracing sustainability since it’s clear their bottom line and 

perhaps their future existence depends on it.

GS1 standards in action today 
As the largest fresh fish retailer in Europe, METRO chose 

“fish” as the initial category for its whole chain traceability  

solution. To support its effort, METRO contacted GS1 

Germany that recommended fTRACE, an open platform 

based on GS1 standards that could easily scale for METRO 

Cash & Carry’s vast array of products and meet METRO’s 

expectations for decentralised data management and ease 

of integrating diverse databases and interfaces. 

บริษัทหลายแห่งเริ่มท�าการปฏิบัติจริงและพวกเขาก�าลังสร้าง 

ค�านิยามใหม่ส�าหรับคุณค่าทางเศรษฐกิจที่รวบรวมผลลัพธ ์

ของความยั่งยืน พวกเขาก�าลังน�าหลักการความย่ังยืนน้ีมาใช ้ 

ซึ่งผลกระทบในอนาคตนั้นจะขึ้นอยู่กับมัน

มาตรฐานสากล GS1 เชิงปฏิบัติในปัจจุบัน
ส�าหรบั METRO ได้เลอืก “ปลา” เป็นสนิค้าประเภทแรกส�าหรบัการ 

ตรวจสอบย้อนกลับเต็มรูปแบบ โดยติดต่อไปยัง GS1 ประเทศ 

เยอรมัน ซึ่งแนะน�า fTRACE แพลตฟอร์มแบบเปิดตามมาตรฐาน 

สากล GS1 ที่สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์มากมาย 

ของ METRO Cash & Carry และยังตอบสนองความต้องการ 

ของ METRO ส�าหรับกระจายการจัดการข้อมูลและความสะดวก 

ในการรวบรวมฐานข้อมูลที่หลากหลาย

บทความโดย : GS1 Global

แปลโดย : กรองกาญจน์ ศรีแย้ม

เรียบเรียงโดย : มยุรินทร์ เพชรชัด

It seems we hear or read about the  
consequences of unsustainable production 
and consumption every day-climate 
change, depletion of natural resources, 
and environmental damages caused from 
emissions due to human activities. 

เหมือนว่าเราได้ยินหรือได้อ่านเก่ียวกับผลกระทบ 
จากการผลติและบริโภคอย่างไม่ยัง่ยนืในทกุ ๆ  วนั เช่น 
ภาวะโลกร้อน การหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกท�าลาย สาเหตุจากการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกโดยกิจกรรมของมนุษย์ 
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วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 Society

ปัจจุบันผู ้ผลิตและคู ่ค้า METRO ได้บันทึกข้อมูลสินค้าและ 

สถานท่ีลงบน fTRACE หรือฐานข ้อมูลของตนท่ีสามารถ 

เชื่อมต่อได้โดยการน�าเลข Global Trade Item Numbers  

(GTINs) และ Global Location Numbers (GLNs) มาใช้ร่วมกับ  

Batch number หรือ The unique identification numbers  

(GTINs + batch numbers) ซึ่งรหัสเหล่านี้จะถูกแปลงออกมา 

ในรูปแบบของบาร์โค้ด GS1 DataBar ต้ังแต่จากชาวประมง 

ไปยังผู ้แปรรูปสินค้าและไปยังศูนย์จ�าหน่ายจนถึงปลายทาง 

Today, METRO’s suppliers and other trading partners enter 

their product and location data in fTRACE or in their own  

connected databases, using GS1 Global Trade Item Numbers 

(GTINs) and Global Location Numbers (GLNs). Together with 

batch numbers, the unique identification numbers (GTINs + 

batch numbers) are encoded in GS1 DataBar® barcodes. 

As fish products travel through the supply chain from  

fishermen to processors to distribution centres and on to 

ส�ำหรับพวกเรำน้ันควำมหมำยของควำมยั่งยืน 
คือกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ ลดผลกระทบท่ีท�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง 
ทำงสภำพอำกำศและรับผิดชอบต่อสังคมส�ำหรับ 
พนักงำน และซัพพลำยเชน

For us, sustainability is about protecting the 
environment, conserving natural resources, 
minimising our impact on the climate, and 
taking social responsibility for employees 
and the supply chain
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METRO Cash & Carry locations, the identification data is 

scanned at points along the way using the GS1 EPCIS 

and Core Business Vocabulary standards, which together  

provide the foundation for all trading partners to share  

real-time information about the movement, history and status 

of the products as they travel through the value chain. 

“For us, sustainability is about protecting the environment, 

conserving natural resources, minimising our impact on the 

climate, and taking social responsibility for employees and 

the supply chain. And traceability is the means for ensuring 

sustainability.” - Britta Gallus, Director of Group Regulatory 

Affairs, Traceability Project Lead, METRO GROUP.

“The protection of the oceans and fish stock is not only a 

priority for our business, it is quickly becoming a priority for 

our customers; and they need relevant information to help 

them make informed buying decisions,” advises Gallus. 

“Professional customers shopping at our METRO Cash & 

Carry locations can now scan fish barcodes to understand 

where the fish was caught, how it was caught, the best-by 

date, and other important data-all information provided 

directly by our fish suppliers. Consumers can also scan 

barcodes or use the fTRACE website to access this same 

information.”  

ที่ METRO Cash & Carry ในทุกๆ จุด ซ่ึงจะมีการสแกนข้อมูล 

รหัสบ่งชี้โดยการใช้มาตรฐาน GS1 EPCIS ร่วมกับมาตรฐาน 

ค�าศัพท์ทางธรุกจิซึง่ทัง้สองมาตรฐานนีจ้ะช่วยสร้างพืน้ฐานส�าหรบั 

การแชร์ข้อมูลแบบ real-time และการเคล่ือนไหวของสินค้า 

ในแต่ละจุด รวมถึงประวัติและสถานะของสินค้าในซัพพลายเชน

ให้กับคู่ค้าได้

“ส�ำหรับพวกเรำนั้น ควำมหมำยของควำมยั่งยืนคือกำรปกป้อง 

สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ลดผลกระทบท่ีท�ำให ้

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพอำกำศ และรับผิดชอบต่อสังคม 

ส�ำหรับพนักงำนและซัพพลำยเชนซึ่งกำรตรวจสอบย้อนกลับนั้น 

คือ ควำมหมำยของกำรยึดมั่นในควำมยั่งยืน” - Britta Gallus, 

Director of Group Regulatory Affairs, Traceability Project 

Lead, METRO GROUP

“กำรปกป้องท้องทะเลและจ�ำนวนของปลำในทะเลนั้นไม่เพียงแต่ 

ส�ำคัญกับธุรกิจของเรำ แต่รวมไปถึงลูกค้ำของเรำที่ต้องกำรทรำบ

ข้อมูลของสินค้ำในระหว่ำงท่ีพวกเขำก�ำลงัตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิค้ำ” 

คุณ Gallus กล่ำว “ลูกค้ำมืออำชีพที่ซื้อของจำก METRO Cash & 

Carry นั้นสำมำรถสแกนบำร์โค้ดจำกปลำ เพื่อให้ทรำบถึงข้อมูล

ว่ำ ปลำนั้นถูกจับมำเมื่อไหร่ จับมำอย่ำงไร และวันที่ควรบริโภค 

รวมทั้งข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ที่ถูกลงไว้โดยผู ้ค้ำปลำ นอกจำกนี้ 

ผู้บริโภคยังสำมำรถสแกนบำร์โค้ดโดยกำรใช้เว็บไซต์ fTRACE  

เพื่อดูรำยละเอียดข้อมูลเหล่ำนั้นได้อีกด้วย”
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These invisible bar codes 
make plastic more likely

to be recycled
บาร์โค้ดล่องหนนี้ (Invisible Barcode) 

สามารถช่วยการรีไซเคิลพลาสติกได้

เทคโนโลยีใหม่ตัวน้ีสามารถช่วยให้การรีไซเคิล
ท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย�ามากขึ้นโดย
การสแกนบรรจุภัณฑ์อย่างรวดเร็วเพื่อระบุท่ีมา
และวัสดุของบรรจุภัณฑ์

By making it possible for recycling facilities 
to quickly scan a bottle or packaging and 
learn what it’s made of and where it’s from, 
this new tech could make recycling more 
efficient and accurate.

Translated By / แปลโดย : ณภัทร แสงศศิธร
Edited by / เรียบเรียงโดย : มยุรินทร์ เพชรชัด 
Source by / ที่มา : Fast Company
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Today, when you recycle a plastic container, it goes to a  

material recovery facility, where it must be identified and 

sorted. Facilities typically rely on imprecise older technology 

to try to figure out materials in a particular piece of waste. 

Workers standing next to conveyor belts as packages  

whiz by can catch others. But by embedding a microscopic 

change in a pattern of pixels-called an invisible barcode-on 

the label, software can instantly identify the package so it 

can be sorted and recycled correctly.

Several of the world’s largest brands, including PepsiCo, 

Nestle, and P&G, have spent the last two years collaborating 

with Digimarc, the company that developed the technology. 

Working with recyclers, retailers, and recycling machine 

manufacturers to test the system, the project aims to target 

one of the reasons that many plastic packages end up in 

landfills.

“Obviously, there isn’t one silver bullet solution to the 

plastic issue,” says Sander Defruyt, who leads the New 

Plastics Economy initiative at the nonprofit Ellen MacArthur  

Foundation, which initially brought the companies together 

when the project began. “We need to start by eliminating the 

ในปัจจุบัน เมื่อต้องการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์ 

น้ันจะต้องถูกส่งไปที่ศูนย์รีไซเคิลเพื่อระบุและแบ่งแยกตาม 

ประเภทซึ่งศูนย์เหล่าน้ีมักจะใช้เทคโนโลยีเก่าที่ไม่มีความแม่นย�า 

ในการระบุวัสดุของขยะชิ้นน้ันๆ เช่น อาจเป็นคนงานยืนอยู่ข้าง 

สายพาน เพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากสายพาน แต่การบันทึก 

รูปแบบของพิกเซลในขนาดจุลทรรศน์ที่เรียกว่าบาร์โค้ดล่องหน  

(Invisible Barcode) บนฉลากน้ี ซอฟท์แวร์สามารถบ่งชีบ้รรจภุณัฑ์ 

ได้อย่างรวดเร็วและคัดแยกบรรจุภัณฑ์ไปเพ่ือรีไซเคิลได้อย่าง 

ถูกต้องต่อไป

หลายแบรนด์ระดับโลก เช่น PepsiCo Nestle และ P&G ใช้

เวลากว่าสองปีในการร่วมมือกับ DigiMarc ซึ่งเป็นบริษัทที ่

พฒันาเทคโนโลยนีีข้ึน้ อกีทัง้ยังท�างานร่วมกบัผูร้ไีซเคลิ ร้านค้าปลกี 

ผูผ้ลติเครื่องจกัรรีไซเคิลเพือ่ทดสอบระบบ ทัง้นีร้ะบบนีม้เีปา้หมาย

เพื่อลดขยะพลาสติกที่มักจบลงด้วยการฝังกลบ

“แน่นอนว่าน่ีไม่ใช ่ทางออกเดียวของปัญหาขยะพลาสติก” 

Mr.Sander Defruyt กล่าว Sander เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด New 

Plastics Economy ทีม่ลูนิธ ิEllen MacArthur ซึง่รวมบรษิทัต่างๆ 

เข้าด้วยกันเม่ือริเริ่มโครงการ “เราต้องเร่ิมก�าจัดพลาสติกที่ไม่ได ้

ใช้งาน เราต้องการนวัตกรรมที่สามารถช่วยเปล่ียนอุตสาหกรรม 

จากพลาสตกิแบบใช้งานครัง้เดยีวเป็นแบบรไีซเคลิ แต่การรไีซเคลิ 

ก็ยังเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาด้วยเช่นกัน บริษัทต่างรู้ว่าการท่ีจะ 
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ท�าให้การรีไซเคลิสามารถท�าได้จรงินัน้เราต้องพฒันาวธีิการจดัการ

ขยะพลาสติก ณ จุดคัดแยก”

ด้วยการคัดแยกที่แม่นย�ามากขึ้น บรรจุภัณฑ์จะมีคุณค่ามากขึ้น 

และปริมาณจ�านวนวัตถุดิบที่สามารถรีไซเคิลได้ก็จะมากขึ้น  

ระบบสามารถบ่งชี้ได้ว่าบรรจุภัณฑ์นี้ถูกใช้กับอาหารหรือแชมพ ู

ซึ่งขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนส�าคัญที่ระบบปัจจุบันไม่สามารถท�าได้ซ่ึง

เป็นสิ่งจ�าเป็นในการรีไซเคิลพลาสติกเพ่ือน�าไปท�าเป็นบรรจุภัณฑ ์

ชิ้นใหม่เน่ืองจากกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่ก�าหนดไม่ให้ 

ใช้พลาสติกที่ไม่ได้ใช้งานส�าหรับบรรจุอาหารมารีไซเคิลเป็น 

บรรจุภัณฑ์ชิ้นใหม่

กลุ่มบริษัทเหล่าน้ีได้ทดลองใช้งานระบบที่ใช้สารเคมีท่ีสามารถ 

ฝังบาร์โค้ดลงไปในวัสดุซึ่งระบบนี้เพิ่มต้นทุนในการผลิตและ 

เพิ่มสารแปลกปลอมลงไปในวัตถุดิบของบรรจุภัณฑ์ ท�าให้ 

บางบรรจภัุณฑ์ไม่สามารถน�าไปรไีซเคิลเพือ่ใช้ในการบรรจอุาหารได้  

ทั้งนี้บาร์โค้ดล่องหนสามารถเพิ่มเข้าไปโดยไม่เพิ่มต้นทุนด้วย 

การตัดต่อบาร์โค้ดลงในฉลาก บาร์โค้ดจ�านวนมากจะถูกซ่อน 

ลงทั่วฉลาก แม้ว่าบรรจุภัณฑ์จะแตกหรือเสียหาย สแกนเนอร์ก็ยัง

สามารถอ่านข้อมูลได้ 

ส�าหรับสินค้าท่ีไม่มีฉลาก เช่น กล่องใส บาร์โค้ดสามารถสลักนูน 

ลงไปในเนื้อพลาสติกได้ ในประเทศเยอรมนีได้มีการประยุกต์ 

plastic we don’t need. We need a lot of innovation shifting 

from single-use to reuse business models. But recycling 

is still one part of the problem, and [brands] realize that to 

make recycling work, we need to improve the way plastic 

waste is sorted in sorting centers.”

By sorting more accurately, the final bales of material are 

more valuable, and the total amount of material that can be 

recycled increases. The system can identify whether a bottle 

was used for food or something like shampoo-a crucial step 

that current systems can’t accomplish but is necessary for 

food companies that want to buy recycled plastic to reuse 

in new packaging, as European regulations prohibit them 

from using recycled plastic that was originally for something 

other than food.

The group of companies also tested a system that involved 

using a chemical marker that could be embedded in a  

material. But that added a cost, and because it also  

added a foreign substance, it meant that some materials  

couldn’t be recycled back into food packaging. The  

invisible bar code, by contrast, can be added to a label at 

no marginal cost with some simple changes in Photoshop. 
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ใช้ระบบคัดแยกนี้ในการรีไซเคิลพลาสติกซึ่งระบบสามารถท�างาน 

ได้อย่างดีเย่ียม ท้ังนี้ ระบบน้ีเป็นแนวทางที่ถูกกว่าแนวทางอื่นใน 

การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เช่น การใช้ระบบหุ่นยนต์คู ่กับ 

ปัญญาประดิษฐ์ในการคัดแยก

ไอเดียนี้ยังท�าให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นอีกมากมาย เช ่น 

ส�าหรับผู ้บริโภคแล้ว สามารถใช้แอปพลิเคชันสแกนบาร์โค้ด 

เพื่อดูว่าสามารถทิ้งลงในถังขยะได้หรือไม่เพื่อลดปัญหาขยะท่ีไม ่

สามารถรีไซเคิลได้ แบรนด์สินค้ายังสามารถฝังข้อมูลการใช้งาน 

สินค้าและการผลิตสินค้าลงไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ ณ ร้านช�า  

บาร์โค้ดล่องหนยังสามารถช่วยให้การคิดเงินสินค้าเป็นไปได้ 

อย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะไม่ต้องหาบาร์โค้ดซึ่งปกติแล้วมัก 

จะอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของบรรจุภัณฑ์

Digimarc บริษัทที่พัฒนาระบบบ่งชี้ขยะอัตโนมัติลงทุนใน 

เทคโนโลยีนี้ไปกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพัฒนา บริษัท

มากกว่า 70 บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งในขณะน้ีบริษัท 

ก�าลังด�าเนินการปรับแต่งระบบขั้นสุดท้ายก่อนน�าไปใช้จริงรวมถึง 

การตอบสนองความต้องการที่บริษัทผู้ใช้งานต้องการในระบบ  

ระบบจะถูกติดตั้งในสถานีคัดแยกภายในปี ค.ศ. 2020 และจะน�า 

ไปใช้ในประเทศภายในทวปียโุรปในปี ค.ศ. 2021 Defruyt กล่าวว่า 

หากจะใช้ระบบนีท้�างานได้อย่างประสบผลส�าเรจ็แล้ว บรษิทัต่าง ๆ   

จะต้องน�าระบบนี้ไปใช้งานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง 

อุตสาหกรรม 

Repeating copies of the bar code are hidden all over each 

label, so even if a package is crushed and damaged or 

facing in a particular direction, the cameras can often still 

see the information.

For packages that don’t have a label, such as a clear plastic 

takeout box, the bar code can be hidden in a microscopic 

pattern embossed in the plastic. It’s likely cheaper, overall, 

than some other approaches to the problem, like robotic 

systems that use artificial intelligence to sort waste. In a 

pilot at a German facility used to test recycling technology, 

the system worked well.

The idea has other benefits. For consumers, an app can  

scan the code and instantly tell someone if a package  

can go in their city’s recycling bins (confusion and  

“wishful recycling,” or putting a package in the recycling 

bin because someone hopes that it can be recycled, also 

cause problems in the system). Brands could also embed 

information about how a product was made or instructions 

for use. At a grocery store, the invisible bar code could make 

checkout faster, since the data covers the entire package, 

and checkers don’t have to search for a code on one side.

Digimarc, a company that makes automatic identification 

technology, invested $250 million to develop the technology. 

More than 70 companies participated in the initial pilot, 

and Digimarc will invite more to join early next year. Now, 

the company is making the final tweaks in the technology 

to get it ready to roll out. It’s also going to begin providing 

the spec that other companies, including the manufactures 

of sorting equipment, need to make the system work. The 

system will be installed in a working sorting plant in 2020 

and then will roll out in a European country in 2021. For it to 

be successful, says Defruyt, brands will need to universally 

adopt it. “The system only works if the entire industry aligns 

on one common protocol,” he says. 
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Article by / บทความโดย  : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

เม่ือวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) น�าโดยคุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา 
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบัน 
รหัสสากล พร้อมด้วยคุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยและกรรมการสถาบันรหัสสากล นายประวิทย ์  
โชติปรายนกุล ผู้อ�านวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ พร้อมด้วย 
นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร 
และยา (อย.) และนางสาวบุณณดา หิรัญเจริญ เภสัชกรช�านาญการ 
กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. ได้เดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการ 
The 36th Global GS1 Healthcare Conference 2019 ณ กรุงนิวเดลี 

สถาบันรหสัสากล (GS1 Thailand)
และส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ร่วมศึกษาข้อมลูด้านการตรวจสอบย้อนกลบัผลติภณัฑ์สขุภาพ
ในงานประชมุวชิาการ The 36th Global GS1 Healthcare Conference 2019

ณ กรุงนวิเดล ีประเทศอนิเดีย
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ประเทศอนิเดยี เพ่ือศกึษาเร่ืองระเบยีบข้อบงัคบัและมาตรฐาน 
สากลส�าหรับการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยาและ 
เคร่ืองมือแพทย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการพัฒนาระบบ 
ตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์และ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ภายในประเทศ

งานประชุมดังกล่าวถูกจัดข้ึนปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเป็นเวทีให้กับ 
ภาครัฐหน่วยงานด้านมาตรฐาน และภาคเอกชน ได้ร่วม 
แลกเปลีย่นข้อมลูด้านกฎระเบยีบข้อบงัคบั แบ่งปันประสบการณ์ 
ความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพซัพพลายเชน 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะยาและเครื่องมือแพทย์ เพ่ือให ้
เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู ้ป่วย ซึ่งในครั้งนี้มีผู ้เข้าร่วม 
ประชุมดังกล่าวประมาณ 330 คน จาก 46 ประเทศทั่วโลก

ตลอดการประชุม 3 วันนั้น วิทยากรทั้ง 43 ชีวิต ซึ่งประกอบ
ด้วย ผู้ออกกฎหมาย ซัพพลายเออร์ ผู้ค้าปลีก โรงพยาบาล 
และผู้ให้บริการด้านระบบ ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ 
ย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยา การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและ 
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในโรงพยาบาล รวมถึงสถานะของ 
กฎหมายบ่งชี้อัตลักษณ์เครื่องมือทางการแพทย์ หรือ Unique 
Device Identification (UDI) จากทั่วโลก

ข้อมูลที่น่าสนใจตอนหน่ึงจากงานประชุมคือ ผลการส�ารวจ 
การใช้บาร์โค้ดที่เป็นไปตามกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับยา 
DSCSA (Drug Supply Chain Security Act) ในประเทศสหรัฐ 
อเมริกาโดยผู้ค้าส่งรายใหญ่ 3 ราย ซึ่งพบว่าในปีน้ีผลิตภัณฑ์ 

ที่สแกนได้จากผู้ผลิตนั้น มีบาร์โค้ดประเภท 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix ที่มีข้อมูล 
ครบทั้ง 4 ส่วนเป็นไปตามกฎหมาย DSCSA แล้วถึง 74.3% ซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจาก 
6.7% ในปี ค.ศ. 2017 และ 20.7% ในปี ค.ศ. 2018 ถอืเป็นข่าวดทีีแ่สดงให้เห็นว่าผูผ้ลติ 
ทั่วโลกก�าลังเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการใช้มาตรฐานสากลเดียวกันนี ้
ย่อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของซัพพลายเชนทั่วโลก รวมถึงสามารถแบ่งปัน 
ข้อมลูกนัได้อย่างราบรืน่ โดยผูแ้ทนจาก SAP ได้กล่าวทิง้ท้ายในการประชมุ ซึง่เรียกว่า 
เป็นหัวใจส�าคญัของการตรวจสอบย้อนกลบัเลยก็คือ “การตรวจสอบย้อนกลบัจะเกดิขึน้ 
ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนก�าลังแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน” นั่นเอง

* สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมของงานประชุมได้ที่ฝ่ายวิชาการ สถาบันรหัสสากล  
(GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 02-345-1199 หรืออีเมล์ 
jirapornc@gs1thailand.org  
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Article by / บทความโดย : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ 
และนายสุพันธุ ์  มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ประชุมหารือความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ณ ส�านักงาน ส.อ.ท.ในประเด็นความร่วมมือ
ระหว่าง 2 หน่วยงาน เพือ่แก้ไขปัญหาอปุสรรคจากกฎหมาย 
กฎระเบยีบทีม่ต่ีอการด�าเนนิธรุกจิ และแนวทางการส่งเสรมิ 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และความงาม เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
ลงทุนในประเทศ และส่งเสริมสินค้าไทยตามนโยบาย 
Made in Thailand ของ ส.อ.ท.

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมอืกระทรวงสาธารณสุข
สนบัสนนุเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ และร่วมพัฒนา 

ระบบตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability system)
ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลส�าหรับผลติภัณฑ์สขุภาพ

นอกจากนี้  ทั้ ง  2 หน ่วยงาน ยังมีพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ร่วมกัน เพื่อยกระดับให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของประเทศไทยมคีวามพร้อมและมศีกัยภาพในการแข่งขัน
ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรม
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และให้
ประชาชนไทยได้มีโอกาสที่จะได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) กับ ส.อ.ท. โดยมีขอบเขตการด�าเนินงาน
ร่วมกัน ดังนี้
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1. ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมายกระบวนการ 
พิจารณาอนุญาต เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพ โดยจัดตั้งคณะกรรมการอ�านวยการร่วมเพื่อแก้ไข
ปัญหา กระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและส่งเสริมการ
ลงทุนในประเทศ

2. ร่วมส่งเสรมิและสนบัสนนุระบบ Digital Transformation 
เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคในการตรวจสอบ
ข้อมูลสินค้า การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนา
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability system) ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลส�าหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. ร ่วมสนับสนุนการศึกษา วิจัย การพัฒนาต่อยอด
ผลการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมหรือใช้เทคโนโลยีใหม่
ในการผลิต

4. ร่วมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาบุคลากร
ในการให้ค�าปรึกษา แนะน�า และให้ความช่วยเหลือแก่
ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก�าหนด

ด้วยความร ่วมมือของทั้งสองหน่วยงานนี้  จะท�าให ้
อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์สขุภาพมคีวามเข้มแข็ง มีศกัยภาพ
ในการแข่งขนัท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ เป็นหนึง่
ในอตุสาหกรรมหลกัทีขั่บเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ และ
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยทุกระดับ
ให้มโีอกาสเข้าถึงผลติภัณฑ์สขุภาพทีห่ลากหลายมคีณุภาพ 
ปลอดภัย และสมประโยชน์อย่างทั่วถึง  
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การท�าให้ซัพพลายเชนเป็นดิจิทัลช่วยให้บริษัทสามารถ 
ทราบความต้องการของลูกค้า ความท้าทายท้ังในฝั่งของ 
อุปสงค์ และความคาดหวังของลูกค้าในเรื่องการพัฒนา 
ความมีประสิทธิภาพ การท�าให้ซัพพลายเชนเป็นดิจิทัล 
จะช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถเข้าสู่ยุค 4.0 ได้ด้วยแง่มุม 
ต่าง ๆ ดังนี้

The digitization of the supply chain enables companies 
to address the new requirements of the customers, the 
challenges on the supply side as well as the remaining 
expectations in efficiency improvement. Digitization 
brings about a Supply Chain 4.0, which will be …

วิสัยทัศน์ของอนาคต
เรว็ข้ึน :	แนวทางใหม่ของการกระจายสินค้าท่ีสามารถลดระยะเวลา	
การขนส่งสินค้าได้	 พื้นฐานของบริการนี้ถูกสร้างภายใต้หลักการ 
การท�านายสิ่งต่างๆ	ล่วงหน้า	เช่น	การวิเคราะห์ปัจจัยภายในล่วงหน้า	 
(เช่น	ความต้องการ)	และภายนอก	(เช่น	เทรนด์ของตลาด,	สภาพอากาศ,	
วันหยุดพักร้อน)	 รวมถึงข้อมูลสถานะของเครื่องจักรเพื่อสั่งอะไหล่ 
ส�ารองล่วงหน้า	 ซึ่งท้ังหมดนี้สามารถสร้างแนวทางการท�านายความ 
ต้องการล่วงหน้าของลกูค้าได้แม่นย�ามากขึน้	ความถีข่องการพยากรณ์ 
อาจถ่ีถึงทุกๆ	 อาทิตย์	 และส�าหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงเร็ว	 (Fast-Moving	 Products)	 อาจบ่อยถึงทุกๆ	 วัน	 
ในอนาคต	 เรายังจะได้เห็นการส่งของแบบล่วงหน้าหรือ	 Predictive	 
Shipping	ซึ่ง	Amazon	 เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น	การส่งของแบบล่วงหน้านี	้ 
สนิค้าจะถูกส่งออกจากคลังก่อนที่ลูกค้าจะกดซื้อ	 ค�าสั่งซื้อของลูกค้า
จะถูกจับคู ่กับสินค้าที่อยู ่ในเครือข่ายโลจิสติกส์แล้ว	 (ขนส่งอยู ่ใน
ภูมิภาคของลูกค้า)	 และสินค้าจะถูกก�าหนดปลายทางใหม่เป็นที่อยู่
ของลูกค้าแทน

ยดืหยุน่มากขึน้ :	การวางแผนแบบเรยีลไทม์ช่วยให้สามารถตอบสนอง	 
อย่างยืดหยุ ่นได้ตามความต้องการของลูกค้าหรืออุปสงค์และ 
อุปทานท่ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา	การวางแผนจะกลายเป็น 
ขัน้ตอนทีด่�าเนนิไปต่อเนือ่งไม่รูจ้บเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงหรอื
ข้อจ�ากัดที่เปลี่ยนไปอย่างมีพลวัต	 (เช่น	 การแสดงความสามารถ 

Vision of the future State
… faster.	 New	 approaches	 of	 product	 distribution	 reduce	
the	delivery	 time	of	 high	 runners	 to	 few	hours.	 The	basis	 for	
these	 services	 is	 built	 by	 advanced	 forecasting	approaches,	 
e.g.,	predictive	analytics	of	internal	(e.g.,	demand)	and	external	
(e.g.,	market	 trends,	weather,	 school	 vacation,	 construction	
indices)	data	 as	well	 as	machine	 status	data	 for	 spare-parts	 
demand,	 and	 provides	 a	much	more	 precise	 forecast	 of	 
customer	demand.	Forecasts	are	not	carried	out	on	a	monthly	
basis,	but	weekly,	and	for	the	very	fast-moving	products	even	
every	 day.	 In	 the	 future	 we	will	 see	 “predictive	 shipping,”	 
for	 which	 Amazon	 holds	 a	 patent	 -	 products	 are	 shipped	
before	 the	 customer	places	 an	 order.	 The	 customer	 order	 is	
later	on	matched	with	a	shipment	that	is	already	in	the	logistics	 
network	(being	transported	towards	the	customer	region)	and	the	 
shipment	is	rerouted	to	the	exact	customer	destination.

… more flexible.	Ad	hoc	and	real-time	planning	allows	a	flexible	
reaction	 to	 changing	demand	 or	 supply	 situations.	 Planning	 
becomes	a	continuous	process	that	is	able	to	react	dynamically	to	
changing	requirements	or	constraints	(e.g.,	real-time	production	
capacity	feedback	from	machines).	Once	the	products	are	sent,	
increased	flexibility	in	the	delivery	processes	allows	customers	to	
reroute	shipments	to	the	most	convenient	destination.

New business models,	such	as	Supply	Chain	as	a	Service	for	
supply	 chain	 planning	 functions	 or	 transport	management,	
increase	the	flexibility	in	the	supply	chain	organization.	Supply	
chain	can	be	bought	as	a	service	and	paid	for	on	a	by-usage	

วารสารสถาบันรหัสสากลECR Corner

Supply Chain 4.0
the next - generation digital supply chain 
ซัพพลายเชน 4.0 – ยุคใหม่ของดิจิทัลซัพพลายเชน
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basis	instead	of	having	the	resources	and	capabilities	in-house.	
The	specialization	and	focus	of	service	providers	allow	them	to	
create	economies	of	scale	as	well	as	economies	of	scope	and	
also	attractive	outsourcing	opportunities.

For example,	 we	 will	 see	 an	 “Uberization”	 of	 transport:	 
crowd-sourced,	flexible	transport	capacity,	which	will	lead	to	a	
significant	increase	in	agility	in	distribution	networks.

… more granular.	 The	 demand	 of	 customers	 for	more	 and	 
more	 individualized	products	 is	 continuously	 increasing.	 That	 
gives	 a	 strong	push	 towards	microsegmentation,	 and	mass	
customization	 ideas	will	 finally	 be	 implemented.	 Customers	 
are	managed	 in	much	more	 granular	 clusters	 and	 a	 broad	 
spectrum	 of	 suited	 products	 will	 be	 offered.	 This	 enables	 
customers	 to	 select	 one	 of	multiple	 “logistics	menus”	 that	 
exactly	fits	their	need.

New transport concepts,	such	as	drone	delivery,	allow	companies	
to	manage	 the	 last	mile	 efficiently	 for	 single	 and	 high-value	 
dense	packages.

… more accurate. The	 next	 generation	 of	 performance	 
management	 systems	 provides	 real-t ime,	 end-to-end	 
transparency	throughout	the	supply	chain.	The	span	of	information	
reaches	from	synthesized	top-level	KPIs,	such	as	overall	service	
level,	to	very	granular	process	data,	such	as	the	exact	position	 
of	 trucks	 in	 the	 network.	 This	 range	 of	 data	 provides	 a	 joint	 
information	basis	 for	all	 levels	of	seniority	and	functions	 in	 the	 
supply	 chain.	 The	 integration	 of	 data	 of	 suppliers,	 service	 
providers,	 etc.	 in	 a	 “supply	 chain	 cloud”	 ensures	 that	 all	 
stakeholders	steer	and	decide	based	on	the	same	facts.

... more efficient. Efficiency	in	the	supply	chain	is	boosted	by	the	
automation	of	both	physical	tasks	and	planning.	Robots	handle	
the	material	(pallets/boxes	as	well	as	single	pieces)	completely	
automatically	 along	 the	warehouse	process	 -	 from	 receiving/
unloading	to	putting	away	to	pick,	pack,	and	ship.	Autonomous	
trucks	 transport	 the	products	within	 the	 network.	 To	 optimize	
truck	utilization	and	increase	transport	flexibility,	cross-company	
transport	 optimization	 is	 applied	 to	 share	 capacities	between	
companies.	The	network	setup	 itself	 is	continuously	optimized	
to	ensure	an	optimal	fit	to	business	requirements.

To	 create	 an	 ideal	 workload	 in	 the	 supply	 chain,	 various	 
transparency	and	dynamic	planning	approaches	are	leveraged	
to	 drive	 advanced	 demand	 shaping	 activities	 (e.g.,	 special	 
offers	for	delivery	time	slots	with	low	truck	utilization).		

ในการผลิตของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์)	เมื่อสินค้าถูกส่งออกมาแล้ว	 
สินค้าสามารถถูกปรับเปลี่ยนให้ไปส่งที่จุดหมายตามความต้องการ 
ของลูกค้าได้	

โมเดลธรุกจิใหม่ :	เช่น	การวางแผนซพัพลายเชนหรอืการบรหิารจดัการ 
การขนส่งสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของซัพพลายเชนในองค์กรได	้ 
ซัพพลายเชนสามารถกลายเป็นการบริการที่มีค่าบริการตามการ 
ใช้งานจริงแทนท่ีจะเป็นการจ้างงานในองค์กรแบบปัจจุบันได้	 ความ 
เชี่ยวชาญของผู ้ให้บริการสามารถช่วยเพิ่มการประหยัดต่อขนาด	
(Economies	of	Scale)	และการประหยัดจากขอบเขต	 (Economy	of	
scope)	อกีท้ังยังเพิม่โอกาสของผูใ้ห้บรกิารในการให้บรกิาร	Outsource	
อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น	 การ	 “Uberization”	 ในด้านการขนส่งที่สร้างการขนส่ง 
ที่ยืดหยุ่นซึ่งน�าไปสู่ความคล่องตัวของเครือข่ายการกระจายสินค้าที ่
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ละเอียดมากขึ้น :	 อุปสงค์ของลูกค้าส�าหรับสินค้าปัจเจกน้ันเพิ่มขึ้น 
เรื่อยๆ	ส่งผลให้เกิดสินค้าไมโครเซ็กเม็นต์ท่ีสามารถตอบสนองความ 
ต้องการของแต่ละบุคคลและการผลติสนิค้าจ�านวนมากเพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการเฉพาะกลุ่มได้	 ลูกค้าจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ	 
ตัวเลือกสินค้าท่ีมีมากขึ้นจะถูกผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการน้ันๆ

แนวคดิการขนส่งรปูแบบใหม่ๆ	เช่น	การขนส่งด้วยโดรนช่วยให้สามารถ	
ส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม่นย�ามากขึ้น :	 ระบบการจัดการรุ่นใหม่นี้สามารถแสดงความ 
โปร่งใสของซัพพลายเชนได้ผ่านทางการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และ 
เอ็นด์ทูเอ็นด์	ข้อมูลนี้มีสโคปกว้างตั้งแต่ระดับบน	เช่น	ระดับภาพรวม	
ระดับการบริการ	จนกระทั่งถึงข้อมูลในระดับเล็กๆ	 เช่น	ต�าแหน่งของ	
รถบรรทุกในเครือข่ายขนส่ง	 ข้อมูลที่ครอบคลุมนี้สามารถให้ข้อมูล 
พื้นฐานที่เชื่อมต่อกันส�าหรับทุกหน่วยปฏิบัติการ	 ท�าให้มั่นใจได้ว่า 
ทุกภาคส่วนในซัพพลายเชนน้ันถูกบริหารและจัดการภายใต้ชุดข้อมูล
ชุดเดียวกันใน	“ซัพพลายเชนคลาวด์”

มีประสิทธิภาพมากขึ้น :	 ระบบออโตเมชั่นทั้งในงานแรงงานและ 
งานวางแผนสามารถช่วยเพิ่มความมีประสิทธิภาพในซัพพลายเชน
ได้	 หุ่นยนต์สามารถถือวัสดุ	 (พาเล็ทหรือกล่อง)	 ได้ทุกขั้นตอนในคลัง
สินค้า	ท้ังจากการรับสินค้า	โหลดสินค้า	แพ็คสินค้าจนถึงส่งสินค้าออก 
จากคลัง	 รถบรรทุกที่สามารถขับเองได้สามารถขนส่งสินค้าได้ภายใน 
เครอืข่าย	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้รถบรรทกุและเพิม่ความยดืหยุน่
ในการขนส่ง	การขนส่งข้ามบริษัท	(cross-company	transport)	จะถูก
ใช้เพื่อแบ่งปันขีดจ�ากัดในการขนส่งระหว่างบริษัท	เครือข่ายการขนส่ง
เองก็จะถูกปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ	

เพื่อสร้างปริมาณงานในอุดมคติภายในซัพพลายเชนนั้น	 แนวทาง	
การท�างานท่ีโปร ่งใสและมีพลวัตถูกใช ้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์	 เช่น	 ข้อเสนอพิเศษส�าหรับช่วงเวลาขนส่งน้ันๆ	 
ด้วยการใช้ประโยชน์จากรถบรรทุก		
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เรียบเรียงโดย : ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์

ในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมานักวิจัยได้สร้างแบคทีเรีย 
สายพันธุ์ Escherichia coli ที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ 
เป็นพลังงานแทนสารประกอบอินทรีย์ ความส�าเร็จใน 
วิชาชีววิทยาสังเคราะห์น้ีเน้นถึงความสามารถในการ 
เผาผลาญของแบคทีเรยีและสามารถเป็นกรอบส�าหรบั 
การขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปในอนาคต

แบคทเีรยีทีเ่ปลีย่น
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นอาหาร

ปฏบิติัการทดลองแล้ว ยงัจ�าเป็นต้องรูว่้ามกีารปรบัตวัมากเพยีงใดในแง่ 
ของการเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างดีเอ็นเอ ซ่ึงเป้าหมายหลักของ 
นกัวจิยัคอืการสร้างข้ันตอนวธิทีางวทิยาศาสตร์ทีส่ะดวก และสามารถ 
ปรับปรุงการจับยึดคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เชื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ 
เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและเช้ือเพลิงอย่างยั่งยืน รวมถึงภาวะ 
โลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับประชากรโลกในอนาคต 
หากแบคทีเรียดังกล่าวถูกน�ามาใช้จริง จะเป็นการลดปัญหาเกี่ยวกับ 
ก๊าซเรอืนกระจกลงได้มาก ขณะเดยีวกนักอ็าจจะสร้างทางเลอืกใหม่ๆ 
ในการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่ไม่มีวันหมดในอนาคตอีกด้วย

ปกตแิล้วแบคทีเรยีจะอยูร่อดได้จากน�า้ตาล แต่นกัวจิยัจาก Weizmann 
Institute of Science ประเทศอิสราเอล ได้สร้างสายพันธุ์แบคทีเรีย  
Escherichia coli  หรอื อ ีโคไล (E. coli) ซึง่ผ่านการจดัการทางพนัธกุรรม 
ให้กินคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพลังงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกับพืช 
แทนที่จะเป็นสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นก้าวส�าคัญ 
ของการพัฒนาแบคทีเรีย ซ่ึงจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่อไป 
ในอนาคต

Ron Milo ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบชีววิทยา Weizmann Institute of  
Science เปิดเผยว่า “การเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์โดยแบคทีเรีย  
E. coli เป็นนวัตกรรมชีวภาพที่เป็นก้าวส�าคัญของการพัฒนา”

“เป้าหมายหลักของเราคือการน�าวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อพัฒนาชีวิต 
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ให้สามารถจัดการกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ที่เป็นของเสียให้กลายเป็นเชื้อเพลิง อาหารหรือสารประกอบอ่ืนๆ ที ่
น่าสนใจ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนให้กับประชากรโลก  
รวมถงึการจดัการกบัปัญหาภาวะโลกร้อนทีเ่กดิจากก๊าซเรือนกระจกอกีด้วย”

การดดัแปลงพนัธกุรรมแบคทีเรยีดงักล่าวกเ็พือ่ให้มนัสามารถอยูร่อด 
ผ่านการบริโภคคาร์บอนไดออกไซด์และควบคุมได้ นอกเหนือจาก 
การทดสอบความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียในห้อง 
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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Thailand Newsletter BIZ BREAKTHROUGH

สามารถสแกนสินค้าทั่วโลกที่มีการใช้งาน
บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

สามารถสแกนหาเจ้าของสินค้าและข้อมูล
ติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล และ
ต�าแหน่งที่ตั้งของบริษัทด้วยระบบ GPS

พร้อมให้บริการใน 
App Store และ Google Play

ครบถ้วนทุกข้อมูลบริษัทที่คุณต้องการรู้
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ห้างค้าปลีกหกรายท่ัวโลกก�าลังจะเริ่มต้นการน�าฟีเจอร ์ใหม่
จาก Sensormatic Solutions (บริษัท Johnson Controls) 
ในต้นปีหน้าโดยใช้ UHF RFID แบบพาสซีฟ ส�าหรับ shrink 
management โดยโซลูชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของ
บริษัทท่ีออกแบบมาเพื่อน�าความอัจฉริยะมาปรับใช้กับระบบ
เสากันขโมย (EAS)

RFID ส�าหรับป้องกันการสูญเสีย เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโซลูชั่น 
Shrink visibility ด้วย RFID ที่ใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นการวิเคราะห์
ห้างค้าปลีก TrueVUE software-as-a-service (SaaS)โดย
ใช้ Platform Google Cloud (GCP) บริษัทต่างๆ สามารถ
ช�าระค่าสมัครสมาชิกส�าหรับโซลูชั่นมากมาย ตั้งแต่ RFID เพื่อระบบ 
EAS ไปจนถึงการจดัการสนิค้าคงคลงัและห้องลองเสือ้ Smart Fitting  
ด้วยระบบ RFID หรอืเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) อืน่ๆ ระบบ 
น�าร่องมีก�าหนดเริ่มใช้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020

Sensormatic ออกแบบให้ TrueVUE เพื่อให้บริการโซลูชั่นในราคา
ไม่แพงส�าหรับร้านค้า เพื่อการจัดการสินค้าแบบอัตโนมัติได้ดียิ่งขึ้น
รองรับการค้าขายสินค้าได้แบบครบวงจรที่ถูกต้องและรองรับ
รูปแบบ “buy online, pick up in store” (BOPIS) เพื่อปรับปรุง
กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า

Article by / บทความโดย : Clare Swedberg
Translated by  / แปลโดย : Kornkamon Poksapmongkol / กรกมล โภคทรัพย์มงคล
Edited By / เรียบเรียงโดย : Premruedee Kunna / เปรมฤดี คุณณา

Retailers to Pilot RFID
for Loss Prevention

ห้างค้าปลกีน�าร่องใช้ระบบ RFID เพือ่ป้องกันการสญูเสยี

Sensormatic Solutions’ TrueVUE system 
now includes shrink management as part 
of its software-as-a-service stack, (SaaS)
enabling retailers to begin identifying items 
that are removed from a store, and thereby 
ensuring inventory can be replaced.

ระบบ TrueVUE ของ Sensormatic Solutions 
ตอนน้ีได้รวมระบบ shrink management เข้าเป็น
ส่วนหน่ึงของสแต็ก software-as-a-service 
(SaaS) ท�าให้ผู้ค้าปลีกสามารถเริ่มระบุรายการ
สินค้าที่ถูกลบออกจากร้านค้า และท�าให้ม่ันใจได้
ว่าสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้

Sensormatic Solutions’ TrueVUE system now includes shrink 
management as part of its software-as-a-service stack, enabling 
retailers to begin identifying items that are removed from a store, 
and thereby ensuring inventory can be replaced.

Six retailers worldwide will begin piloting a new feature from 
Sensormatic Solutions (a Johnson Controls company) early 
next year, using passive UHF RFID for shrink management. 
The solution is part of the company’s platform designed to bring 
intelligence to electronic article surveillance (EAS).

RFID for Loss Prevention is an expanded line of RFID-based 
shrink-visibility solutions that leverages the company’s TrueVUE 
software-as-a-service (SaaS) retail analytics solution, using 
Google Cloud Platform (GCP). Companies can pay a 
subscription price for multiple solutions, ranging from RFID 
as EAS to inventory management and smart fitting rooms using 
RFID or other Internet of Things (IoT) technologies. Pilots are 
slated to begin during the first quarter of 2020.

Sensormatic designed TrueVUE to provide an affordable solution 
for stores to automate the management of merchandise, better 
enable accurate unified commerce sales and “buy online, 
pick up in store” (BOPIS) models and improve the customer 
experience. The company launched the system approximately 
eight years ago as an on-premises solution to help track 
inventory, and it provided analytics regarding theft detection 
using EAS acousto-magnetic or RF technology.
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เมื่อต้นปีนี้บริษัทได้เปิดตัวโซลูชั่น Cloud-Based ซึ่งให้บริการ 
SaaS ผ่านระบบบน Google เพื่อจ�ากัดการมองเห็นรวมถึง
คุณสมบัติและฟังก์ชั่นอื่นๆ ตามท่ีลูกค้ามุ่งเห็นความสามารถใน
ด้านอื่นๆ เวอร์ชั่น SaaS น�าเสนอคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับการ
จับภาพ การอ่านแท็ก RFID ท่ีทางออกของร้านค้าไม่ว่าจะเป็นที่
หน้าร้าน (ในขณะที่ลูกค้าน�าสินค้าออก) หรือที่หลังร้าน (ในกรณี
แท็กอาจย่นหรือหดลง) ซึ่งสามารถเพิ่มคุณสมบัตินี้ ในการปรับใช้ 
TrueVUE ที่มีอยู่ หรือสามารถด�าเนินการเป็นบริการใหม่ซึ่งสามารถ 
เพิ่มฟังก์ชั่นการท�างานอื่นๆ ได้ตามต้องการ

Brent Brown รองประธานผูจ้ดัการทัว่ไปและฝ่าย global inventory 
intelligence ของ Sensormatic กล่าววา่ ฟเีจอร์นี้เป็นสัญญาณของ 
การเติบโตของเทคโนโลยี RFID ส�าหรับ EAS ในฐานะแท็ก UHF 
และเครื่องอ่านแท็กมีความแม่นย�าและได้รับความน่าเช่ือถือ
ในการอ่านมากกว่าปีก่อน เขากล่าวว่า ในขณะเดยีวกนัมกีารเตบิโต
ของแท็ก RFID บนเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในร้านค้าเพิ่มขึ้น
ผู้ค้าปลีกหลายรายก�าลังค้นหาแท็ก RFID เพื่อติดกับสินค้าของตน
จากแบรนด์และซัพพลายเออร์ และผู้ค้าปลีกอีกมากมายก�าลังใช้
หรือใช้แท็ก RFID ที่มีอยู่เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังของตนเอง 
อย่างไรก็ตาม การใช้แท็กส�าหรับระบบ EAS ได้สร้างความท้าทาย
ขึ้นหากไม่มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการจัดการระบบดังกล่าว เช่น 
เสยีงเตอืนท่ีผดิๆ หรอื สญัญาณรบกวนท่ีน่าร�าคาญจนเป็นเรือ่งปกติ 
และข้อมูลที่มาจากเครื่องอ่านมักจะจัดการได้ยาก

Brown กล่าวว่า เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ ความสามารถ
ของ RFID ถกูน�ามาใช้เพือ่ลดการสญูเสยีโดยได้น�าความอจัฉริยะมาสู่
กระบวนการ ซอฟต์แวร์ถกูออกแบบมาเพ่ือระบแุละเกบ็ข้อมลูเฉพาะ
แท็กท่ีเก่ียวข้องซึง่เคลือ่นทีผ่่านทางออก แล้วแสดงข้อมลูรายการสนิค้า 
ท่ีไม่ได้ซือ้พร้อมกรองแทก็อืน่ออก ในขณะเดยีวกนัจากนัน้ซอฟต์แวร์
จะจดัการข้อมลู ทีเ่ก็บรวบรวมไว้เพือ่ส่งข้อมูลให้ผูใ้ช้เกีย่วกับรายการ
ที่ถูกลบออกและรายการที่ต้องเติมเข้าไปให้ใหม่

ระบบจะให้ผู้ใช้เช่ือมต่อกับข้อมูล RFID ด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ 
กล้องถ่ายวิดโีอ ในกรณนีีท้างร้านสามารถเกบ็ข้อมลูผ่านระบบ RFID 
เพือ่ให้ระบไุด้ว่าสนิค้ารายการใดถูกน�าออกพร้อมกับลงิก์ไปยงัคลปิ
วิดีโอท่ีแสดงสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้น Brown กล่าวว่า ฟีเจอร์น้ีท�าหน้าท่ี
เป็นเครื่องมือในการจัดการกับอาชญากรรมค้าปลีกที่เกิดข้ึน (ท่ีคน
ขโมยของน�าสินค้าจ�านวนมากออกไป) หรือเพื่อระบุตัวตนพนักงาน 
Brown กล่าวเพิ่มว่า เมื่อใช้ RFID เพื่อป้องกันการสูญเสีย ผู้ค้าปลีก 
จะได้รับคุณค่าที่มากขึ้นจากต้นทุนการปรับใช้ RFID ที่อาจใช้เพียง
เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังเพียงอย่างเดียว เขากล่าวว่า “เราได้
ย้ายโซลูชั่นไปปรับใช้ปลายทางเพื่อช่วยผู้ค้าปลีกและก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการป้องกันการสูญเสีย”

Sensormatic พัฒนา TrueVUE ขึ้น จากนั้นออกแบบโซลูช่ันใหม่
ให้เป็น  SaaS  และ Brown กล่าวว่า อีกหนึ่งทางเลือกที่มาแทนสิ่งที่
ครัง้หน่ึงเคยเป็นส่วนหนึง่ของซอฟต์แวร์ ลกูค้าสามารถซือ้คณุสมบติั 
RFID หรือ Stack ของ EAS ได้ตามความต้องการของลูกค้า 

Earlier this year, Sensormatic released a cloud-based version 
of the solution that provides the Google-based stack of SaaS 
features for shrink visibility, as well as other features and functions 
as customers move toward other capabilities. The SaaS version 
offers a feature dedicated to capturing RFID tag reads at store 
exits, whether at the store front (as customers remove goods) 
or at the back door (where shrinkage can also take place). The 
feature can be added to an existing TrueVUE deployment, or it 
can be operated as a new service for which other functionality 
could be added as needed.

This feature signals the maturity of RFID technology for EAS as 
UHF tags, says Brent Brown, Sensormatic’s VP of global inventory 
intelligence and general manager, and readers are achieving 
greater read accuracy and reliability than in previous years. 
In parallel, he says, there is a growing presence of RFID tags 
on garments and other products in stores. Many retailers are 
finding RFID tags attached to their merchandise by brands and 
suppliers, Brown reports, and many are applying or using existing 
RFID tags for their own inventory-management purposes. Using 
those tags for EAS, however, has posed a challenge. Without 
the proper software managing such a system, he notes, false 
or nuisance alarms can be commonplace, and the data coming 
from the readers is often difficult to manage.

To address these challenges, Brown says, the RFID for Loss 
Prevention capabilities brings intelligence to the process. 
The software is designed to identify and capture only 
relevant tags-those moving through the exit that represents 
non-purchased items-while filtering out other tag reads. The 
software then manages the collected data to provide users with 
information about what has been removed and what needs to 
be replenished.

The system enables users to link the RFID data with other 
technologies, such as video cameras. In that way, stores could 
collect RFID-based data indicating what is being removed, 
along with a link to video footage showing what is taking place. 
This kind of feature, Brown explains, serves as a tool to combat 
organized retail crime (by which shoplifters remove large 
numbers of goods) or to identify staff members. By using RFID 
for loss prevention, he adds, retailers can gain greater value from 
the cost of an RFID deployment that might otherwise be used 
for inventory management alone. “We’ve moved the solution 
downstream,” he states, “to help retailers onboard and move 
into the world of loss prevention.”
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“สถาปัตยกรรมใหม่นี้สามารถให้ฟังก์ชั่นหลักท�างานเพื่อจัดการ
กับคุณสมบัติพื้นฐานที่ผู ้ค ้าปลีกต้องการได้” แต่ผู ้ใช้สามารถ
ขยายวิธีการที่พวกเขาใช้เทคโนโลยีโดยการปิด-เปิดคุณสมบัติ
ในชุดโครงสร้างข้อมูลได้ 

Brown กล่าวว่า ผู้ใช้งานระบบ TrueVUE จ�านวนมากใช้ประโยชน์ 
จาก RFID เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ค้า
ปลีกแต่ละรายมีข้อก�าหนดและวัตถุประสงค์เฉพาะของตนเองและ 
เมือ่มกีารพฒันาแล้ว ชดุข้อมลูของ TrueVUE จะสามารถปรบัใช้ได้
ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น บริษัทบางแห่งใช้เครื่อง 
ยับย้ังการมองเห็นของแท็ก EAS ที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าซึ่งสามารถถอด 
ออกได้ ณ จุดขาย แท็กดังกล่าวอาจสามารถป้องกันการขโมยของ
ตามร้านได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้แท็ก RFID กับผลิตภัณฑ์อยู่
แล้วเทคโนโลยีทั้งสองสามารถใช้งานร่วมกันได้

Brown กล่าวว่า ด้วยเครื่องอ่าน RFID ที่ติดตั้งในประตู EAS ข้อมลู
การอ่านแท็ก RFID สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นที่จุดทางออก 
บริษัทบางแห่งก�าลังใช้ระบบ RFID เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าที่ถูกลบทิ้งแม้ว่าแท็ก  EAS  ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ “ลูกค้า
แต ่ละรายมีความต้องการไม ่เหมือนกัน รูปแบบการจัดวาง
ของแต่ละร้านค้าจึงแตกต่างกันออกไปเช่นกัน ดังนั้นเราจึงมี
ทางออกหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับระบบที่แตกต่างกัน”
ตามสภาพแวดล้อมแต่ละห้างค้าปลีก ซึ่งอาจรวมถึงเครื่องอ่าน
ทีต่ดิตัง้ทีพ่ืน้ ทีป่ระต ูเพดานหรือ บนชัน้วาง แม้ว่าทางเข้าของร้านค้า
จะกว้างขึ้น แต่อัตราการอ่านยังคงมีประสิทธิภาพ

Sensormatic สามารถจดัหาประต ูEAS ทีเ่ปิดใช้งาน RFID ได้โดยใช้
เครื่องอ่าน UHF RFID ของบริษัทเองหรือติดตั้งระบบ EAS ที่มีอยู่
เดมิด้วยเครือ่งอ่าน RFID ได้ บรษัิทยังให้บริการ Shrink Management 
as a Service (SMaaS) เพือ่จดัการตัง้ค่าประตทูางออก EAS จากระยะ
ไกล Brown อธิบายว่า “เราตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
และสามารถท�าการควบคุมบ�ารุงรักษาได้” เช่น การเปิดใช้งาน
การบู๊ตจากระยะไกลก่อนท่ีเจ้าหน้าทีร้่านจะสงัเกตเหน็ปัญหา

ด้วยฟีเจอร์ป้องกันการสูญเสีย บริษัทที่ใช้แพลตฟอร์ม TrueVUE 
อยูแ่ล้วสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ในชดุข้อมลูทีม่อียู ่ เช่น การจัด
การสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น การดัดแปลงประตูด้วยเครื่องอ่าน 
RFID และการติดตามรับข ้อมูล  RF ID เพื่ อป ้อง กันการ
สูญเสีย พวกเขาสามารถเกบ็ข้อมลูเกีย่วกับสนิค้าทีอ่อกจากร้านค้าได้ 
แม้ว ่าสินค้าจะเป็นสินค้าที่ติดแท็กเพียงรายการเดียวรวมกับ
สินค้าหลายรายการที่ซื้อมา และอัปเดตระบบการจัดการสินค้า
คงคลังโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับสัญญาณการแจ้งเตือนส�าหรับ 
ผู้ที่ไม่ได้ใช้ TrueVUE เครื่องอ่าน RFID ที่ประตูจะยังคงเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและผู้จัดการร้านค้าสามารถดูข้อมูลเพื่อพิจารณาว่า
สินค้าใดได้น�าออกจากบริเวณร้านไปแล้ว

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์การจัดการ
สินค้าคงคลังเพื่อได้เห็นข้อมูลที่แม่นย�าว่ามีสินค้าใดบ้างอยู่ในร้าน 
จากการส�ารวจลูกค้าของ Sensormatic พบว่า การบิดเบือน

Sensormatic developed TruVUE, then redesigned the solution 
as an SaaS offering. As an alternative to what was once a 
monolithic piece of software, Brown says, customers can 
purchase a stack of RFID- or EAS-based features, according 
to their particular needs. “This new architecture is able to 
provide core functionality to address basic features a retailer 
may need,” he states, but users can expand the ways in which 
they utilize the technology by turning features in the stack on or off.

Many existing TrueVUE users are leveraging RFID only for 
inventory-management purposes, Brown says. However, each 
retailer has its own unique requirements and objectives, and as 
those evolve, the TrueVUE stack can be deployed in varying 
ways. For instance, some companies like the visual deterrent of 
a hard EAS tag attached to garments that can be removed at 
the point of sale. Such a tag could discourage some shoplifting 
efforts. However, if RFID tags are already applied to products, 
the two technologies can be used together.

With an RFID reader built into the EAS gate, Brown says, RFID 
tag-read data can provide greater insight at the exit. Some 
companies are piloting the use of RFID to capture data about 
items behind removed, even while hard EAS tags are also 
attached to products. “There isn’t any single customer that looks 
like all the others.” he states. The physical layout of stores varies 
as well. Therefore, he adds, “We have a variety of exit solutions 
that accommodate different systems,” based on the retail 
environment. That can include readers that are installed in floors, 
on doors, overhead or on pedestals-and as store entrances 
become wider, he notes, the read rate continues to be effective.

Sensormatic can provide RFID-enabled EAS gates, employing 
the company’s own UHF RFID readers, or retrofit existing EAS 
systems with an RFID reader. The firm also provides Shrink 
Management as a Service (SMaaS) to remotely manage the EAS 
exit gates operations. “We monitor all that infrastructure and can 
do proactive maintenance,” Brown explains, such as enacting a 
remote boot before store personnel notices the problem.

With the loss-prevention feature, companies already using the 
TrueVUE platform could turn on features in their existing stack, 
such as inventory management. For instance, by retrofitting the 
gate with an RFID reader, and by subscribing to RFID for Loss 
Prevention, they could capture data regarding which items 
leave the store-even if a product is a single tagged item carried 
between multiple items that have been purchased-and 
automatically update the inventory-management system, 
as well as signal an alert. For those not already using TrueVUE, 
the RFID reader at the gate will still capture data about a 
product, and the store’s management can view that information 
to determine which goods have left the premises.

Sensormatic สามารถจดัหาประต ูEAS ทีเ่ปิดใช้งาน RFID ได้โดยใช้
เครื่องอ่าน UHF RFID ของบริษัทเองหรือติดตั้งระบบ EAS 
เดมิด้วยเครือ่งอ่าน RFID ได้ บรษัิทยังให้บริการ Shrink Management 
as a Service (SMaaS) เพือ่จดัการตัง้ค่าประตทูางออก EAS จากระยะ
ไกล Brown อธิบายว่า “เราตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด

การควบคุมบ�
การบู๊ตจากระยะไกลก่อนท่ีเจ้าหน้าทีร้่านจะสงัเกตเหน็ปัญหา

ด้วยฟีเจอร์ป้องกันการสูญเสีย บริษัทที่ใช้แพลตฟอร์ม TrueVUE 
อยู่แล้วสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ในชดุข้อมลูทีม่อียู ่ เช่น การจัด
การสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น การดัดแปลงประตูด้วยเครื่องอ่าน 
RFID และการติดตามรับข ้อมูล  RF ID เพื่ อป ้อง กันการ
สูญเสีย พวกเขาสามารถเกบ็ข้อมลูเกีย่วกับสนิค้าทีอ่อกจากร้านค้าได้ 
แม้ว ่าสินค้าจะเป็นสินค้าที่ติดแท็กเพียงรายการเดียวรวมกับ
สินค้าหลายรายการที่ซื้อมา และอัปเดตระบบการจัดการสินค้า
คงคลังโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับสัญญาณการแจ้งเตือนส�
ผู้ที่ไม่ได้ใช้ TrueVUE เครื่องอ่าน RFID ที่ประตูจะยังคงเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและผู้จัดการร้านค้าสามารถดูข้อมูลเพื่อพิจารณาว่า

ออกจากบริเวณร้านไปแล้ว

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์การจัดการ
สินค้าคงคลังเพื่อได้เห็นข้อมูลที่แม่นย�

รวจลูกค้าของ Sensormatic พบว่า การบิดเบือน

as well. Therefore, he adds, “We have a variety of exit solutions 
that accommodate different systems,” based on the retail 
environment. That can include readers that are installed in floors, 
on doors, overhead or on pedestals-and as store entrances 
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as a Service (SMaaS) เพือ่จดัการตัง้ค่าประตทูางออก EAS จากระยะ
ไกล Brown อธิบายว่า “เราตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด

รุงรักษาได้” เช่น การเปิดใช้งาน
การบู๊ตจากระยะไกลก่อนท่ีเจ้าหน้าทีร้่านจะสงัเกตเหน็ปัญหา

ด้วยฟีเจอร์ป้องกันการสูญเสีย บริษัทที่ใช้แพลตฟอร์ม TrueVUE 
อยู่แล้วสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ในชดุข้อมลูทีม่อียู ่ เช่น การจัด
การสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น การดัดแปลงประตูด้วยเครื่องอ่าน 
RFID และการติดตามรับข ้อมูล  RF ID เพื่ อป ้อง กันการ
สูญเสีย พวกเขาสามารถเกบ็ข้อมลูเกีย่วกับสนิค้าทีอ่อกจากร้านค้าได้ 
แม้ว ่าสินค้าจะเป็นสินค้าที่ติดแท็กเพียงรายการเดียวรวมกับ
สินค้าหลายรายการที่ซื้อมา และอัปเดตระบบการจัดการสินค้า
คงคลังโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับสัญญาณการแจ้งเตือนส�
ผู้ที่ไม่ได้ใช้ TrueVUE เครื่องอ่าน RFID ที่ประตูจะยังคงเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและผู้จัดการร้านค้าสามารถดูข้อมูลเพื่อพิจารณาว่า

ออกจากบริเวณร้านไปแล้ว

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์การจัดการ
าว่ามีสินค้าใดบ้างอยู่ในร้าน 

รวจลูกค้าของ Sensormatic พบว่า การบิดเบือน

become wider, he notes, the read rate continues to be effective.

Sensormatic can provide RFID-enabled EAS gates, employing 
the company’s own UHF RFID readers, or retrofit existing EAS 
systems with an RFID reader. The firm also provides Shrink 
Management as a Service (SMaaS) to remotely manage the EAS 

การบู๊ตจากระยะไกลก่อนท่ีเจ้าหน้าทีร้่านจะสงัเกตเหน็ปัญหา

ด้วยฟีเจอร์ป้องกันการสูญเสีย บริษัทที่ใช้แพลตฟอร์ม TrueVUE 
อยู่แล้วสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ในชดุข้อมลูทีม่อียู ่ เช่น การจัด
การสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น การดัดแปลงประตูด้วยเครื่องอ่าน 
RFID และการติดตามรับข ้อมูล  RF ID เพื่ อป ้อง กันการ
สูญเสีย พวกเขาสามารถเกบ็ข้อมลูเกีย่วกับสนิค้าทีอ่อกจากร้านค้าได้ 
แม้ว ่าสินค้าจะเป็นสินค้าที่ติดแท็กเพียงรายการเดียวรวมกับ
สินค้าหลายรายการที่ซื้อมา และอัปเดตระบบการจัดการสินค้า
คงคลังโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับสัญญาณการแจ้งเตือนส�าหรับ 
ผู้ที่ไม่ได้ใช้ TrueVUE เครื่องอ่าน RFID ที่ประตูจะยังคงเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและผู้จัดการร้านค้าสามารถดูข้อมูลเพื่อพิจารณาว่า

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์การจัดการ

january – march 2020

ว่ามีสินค้าใดบ้างอยู่ในร้าน 
รวจลูกค้าของ Sensormatic พบว่า การบิดเบือน

systems with an RFID reader. The firm also provides Shrink 
Management as a Service (SMaaS) to remotely manage the EAS 
exit gates operations. “We monitor all that infrastructure and can 
do proactive maintenance,” Brown explains, such as enacting a 
remote boot before store personnel notices the problem.

With the loss-prevention feature, companies already using the 
TrueVUE platform could turn on features in their existing stack, 
such as inventory management. For instance, by retrofitting the 
gate with an RFID reader, and by subscribing to RFID for Loss 
Prevention, they could capture data regarding which items 
leave the store-even if a product is a single tagged item carried 
between multiple items that have been purchased-and 
automatically update the inventory-management system, 
as well as signal an alert. For those not already using TrueVUE, 

remote boot before store personnel notices the problem.

With the loss-prevention feature, companies already using the 
TrueVUE platform could turn on features in their existing stack, 
such as inventory management. For instance, by retrofitting the 
gate with an RFID reader, and by subscribing to RFID for Loss 
Prevention, they could capture data regarding which items 
leave the store-even if a product is a single tagged item carried 
between multiple items that have been purchased-and 
automatically update the inventory-management system, 
as well as signal an alert. For those not already using TrueVUE, 
the RFID reader at the gate will still capture data about a 
product, and the store’s management can view that information 
to determine which goods have left the premises.
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In the meantime, companies can benefit from inventory
management features to gain an accurate view into which 
products are available onsite. Sensormatic’s surveys of 
customers have found that inventory distortion starts rapidly 
after an initial inventory count is conducted without the 
support of RFID. That becomes a problem for retailers that offer 
omnichannel sales and BOPIS services. Cancelling a purchase 
because a product was found to be unavailable at the store 
nearest the buyer, Brown explains, hurts brand image and 
disappoints the customer.

For that reason, Brown says, the inclusion of the RFID for Loss 
Prevention solution helps to bring visibility to what is available 
at any given store. The system is designed to bring intelligence 
to determining which tags are read at the exit (thereby 
preventing stray reads) and what needs to be done with the 
read data. “Since we have a legacy in loss prevention, we 
understand the logic that needs to be built in,” Brown states. 
The company currently has largescale RFID for Loss Prevention 
pilots under way with customers throughout North America, Asia 
and Europe. 

ข้อมลูสนิค้าคงคลงัเกดิขึน้อย่างรวดเรว็หลงัจากการนบัสนิค้าคงคลงั
ครัง้แรกจะด�าเนนิการโดยไม่ต้องใช้ RFID ซึง่กลายเป็นปัญหาส�าหรบั 
ผูค้้าปลกีท่ีเสนอการขายแบบ omnichannel และบรกิารแบบ BOPIS 
โดย Brown กล่าวว่า การยกเลิกการสั่งซื้อเนื่องจากไม่พบสินค้า
ที่ร้านค้าใกล้กับผู้ซื้อ ท�าให้เสียภาพลักษณ์ของแบรนด์และท�าให้
ลูกค้าผิดหวัง

Brown กล่าวว่า ด้วยเหตุนี้การรวมโซลูชั่น RFID เพื่อป้องกันการ
สูญเสียช่วยให้สามารถมองเห็นสิ่งที่มีอยู่ในร้านค้าที่ต้องการได้ 
ระบบได้รับการออกแบบมาเพ่ือประยุกต์ใช้ความอัจฉริยะในการ
ระบุว่าแท็กไหนได้ถูกอ่านแล้วที่จุดทางออก (เพื่อป้องกันการอ่าน
ข้อมูลผิด) และสิ่งที่ต้องท�าหลังจากเก็บข้อมูลแล้ว “เนื่องจากเรา
มีต้นทุนในการป้องกันการสูญเสีย เราจึงเข้าใจตรรกะที่ต้องสร้าง
สิ่งนี้ ข้ึน” ปัจจุบันบริษัทมีระบบน�าร่อง RFID เพื่อป้องกันการ
สญูเสยีมากขึน้อย่างต่อเนือ่งกบัลกูค้าทัว่ทัง้แถบอเมรกิาเหนอื เอเชยี
และยุโรป  

RFID CORNER
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รู้หรือไม่ในปี พ.ศ. 2561 GDP ของประเทศไทยมีมูลค่า 16.3 ล้านล้านบาท ในจ�านวนนี้ 
เป็นของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) 7 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 43% และ 
เติบโตจากปีก่อน 5%

ซึง่ถ้าดจูากข้อมลูย้อนหลงั จะพบว่า มลูค่า GDP ของ SME ยงัขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ตลอด 9 ปีทีผ่่านมาสอดคล้อง 
กบัตวัเลขจ�านวนของ SME ทีเ่พ่ิมขึน้ทกุๆ ปี

 •  ปี พ.ศ. 2559  3,007,620  ราย
 •  ปี พ.ศ. 2560  3,046,790  ราย
 •  ปี พ.ศ. 2561  3,077,822  ราย

อย่างไรกต็าม ในอกีด้านหนึง่ การทีม่จี�านวนผูป้ระกอบการ SME เพิม่ขึน้ กแ็ปลว่าการแข่งขนัย่อมเพิม่ความ 
รนุแรงขึน้ด้วยเช่นกนั จึงไม่น่าแปลกใจว่า ในแต่ละปีจะมี SME ท่ีต้องปิดกิจการไปไม่น้อย

จ�ำนวน SME ท่ีเลกิกิจกำร

 • ปี พ.ศ. 2559  20,916 ราย
 • ปี พ.ศ. 2560  23,845 ราย
 • ปี พ.ศ. 2561  24,237 ราย

ถ้าเราเป็นผูป้ระกอบการ SME ควรจะท�าอย่างไรด?ี นอกเหนอืจากการท�าให้สนิค้าและบริการของตัวเองให้ดีแล้ว

การศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มเติม คอยอัปเดตข่าวสารของส่ิงที่เกิดขึ้นรอบตัว เพื่อพัฒนาธุรกิจของ 
ตัวเองให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ นอกจากจะช่วยให้เราปรับตัวตามตลาดได้ทันแล้ว ยังสามารถช่วยให้มองเห็น 
โอกาสหรือแนวทางท่ีจะท�าให้ธรุกจิของเราเตบิโตต่อไปได้  

และเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควรท�าอย่างไร?
ถ้ำอยำกให้ SME อยูร่อด 

ที่มา : ลงทุนแมน
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จดัระเบียบกบัทกุส่ิงท่ีท�ำ การจดัระเบยีบ องค์กรจะท�าให้
คุณรู้ว่ามีอะไรท่ีต้องท�า และคุณได้ท�าอะไรไปแล้วบ้าง 
วิธีส�าคัญท่ีจะช่วยไม่ให้พลาดในทุกเรื่องที่ต้องจัดการ
คือท�าลิสต์รายการสิ่งที่ต้องท�า และปฏิบัติตาม

จดบันทึกเรื่องรำวต่ำงๆ การบันทึกข้อมูลตัวเลข
ต่างๆ ทั้งรายรับ รายจ่าย ท�าให้คุณเห็นภาพว่าธุรกิจ 
ท่ีเริ่มสร้างของคุณจะยืนหยัดทางการเงินได้หรือไม่
รวมถึงประเด็นความเส่ียงที่อาจจะได้เจอ หากคุณ
เห็นภาพรวมของทิศทางท่ีก�าลังเป็นไป คุณจะสามารถ 
วางแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอาชนะ
ความท้าทายนั้นได้

ทุ่มเท เอำใจใส่ ค�ากล่าวท่ีว่า “กรุงโรม
ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว” ยังใช้ได้เสมอ 
การท่ีคุณเริ่มต้นธุรกิจ ไม่ได้แปลว่า
คุณจะสามารถสร้างเงินรายได้ได้ทันที
มันต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อให้ผู้คนรู้ว่า
คุณเริ่มต้นธุรกิจแล้ว

สม�ำ่เสมอ คงเส้นคงวำในส่ิงท่ีท�ำ
อะไรก็ตามท่ีส�าคญัและจ�าเป็น คอื
ปัจจยัต่อความส�าเรจ็ ซึง่หมายถงึ 
8 ข้อข้างต้นน้ัน เป็นส่ิงท่ีต้อง
ท�าต่อไป ห ้ามละเลยเด็ดขาด 
การบ่มเพาะนิสัยที่ดีจะเป็นตัว
การันตีการสร้างเม็ดเงินในระยะ
ยาวให้แก่คุณ

วิเครำะห์สภำพกำรแข่งขัน การแข่งขันคือตัว
หล่อเล้ียงความส�าเรจ็ชัน้ด ีหากอยากประสบความ
ส�าเรจ็ จงอย่ากลัวท่ีจะเรยีนรู ้ โดยเฉพาะเรยีนรูจ้าก
คูแ่ข่ง เพราะบางครัง้คูแ่ข่งท�าได้ดกีว่าคณุในหลายๆ 
เรือ่ง การหยบิบางความส�าเร็จของคู่แข่งมาปรบัใช้กับ
ธุรกิจของคณุ อาจท�าให้ธรุกจิของคุณประสบความ 
ส�าเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ต้องมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ อย่าหยุดย้ังท่ีจะแสวงหา
วิ ธีพัฒนาการด�า เ นิน ธุร กิจของคุณ พยายาม 
“แซงหน้า” คู่แข่งให้ได้ พยายามเตือนตัวเองเสมอว่า 
คุณไม่ได้รู้ทุกอย่าง และต้องเปิดกว้างรับแนวคิดใหม่ๆ 
รวมถึงวิธีการใหม่ๆ ในการท�าธุรกิจด้วย 

เตรียมพร้อมกับกำรเสียสละ จ�าไว้เลยว่า 
การเริ่มต้นธุรกิจใหม่เป็นงานยาก คุณต้อง
ทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจของคุณย่ิงกว่าท่ีคุณ
เคยทุ่มเทตอนเป็นพนักงานบริษัท ซึ่งหมาย
ถึงว่า คุณอาจจะเหลือเวลาส�าหรับครอบครัว
และเพื่อนเพียงน้อยนิด

ให้บริกำรอย่ำงดีเย่ียม การให้บริการ 
“ขั้นกว่า” เม่ือเทียบกับผู้ประกอบการ
รายอื่น เป็นปัจจัยหนึ่งของความส�าเร็จ 
เพราะมีแนวโน้มท่ีลูกค้าจะย้อนกลับมา
ใช้บริการจากคุณซ�้าๆ มากกว่าจะไป
หาคู่แข่งธุรกิจของคุณ 

ตระหนักถึงควำมเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้และผลตอบแทน
ท่ีจะได้ อีกหน่ึงปัจจัยความส�าเร็จ คือ พร้อมรับ 
ความเส่ียงท่ีอาจจะท�าให้ธรุกิจของคณุเติบโต ค�าถาม 
ท่ีต้องถามตัวเองเสมอ คือ หากอยูใ่นช่วงขาลงจะเป็น 
อย่างไร เลวร้ายแค่ไหน แล้วจะมีวิธีรับมือหรือ
จดัการอย่างไร ค�าถามนีจ้ะช่วยให้คณุสามารถค�านวณ
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และประเมินได้ว่า ควรรับ
ความเ ส่ียงน้ีหรือไม ่ เ พ่ือแลกกับผลตอบแทน
อันงดงามท่ีจะเกิดขึน้

เคล็ดลบั
ท�าธรุกจิให้ประสบความส�าเร็จ

ที่มา : https://www.passiongen.com/2019/03/9
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เรียบเรียงโดย : มยุรินทร์ เพชรชัด 
ที่มา : Forbes

อันดับแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลง
ด้านดิจิตอลในปี 2020 (Part 1/2) 10

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ได้มีการกล่าวถึงกันมาก 
เก่ียวกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านดิจิตอล
ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในปีหน้า ไม่ว่าจะเป็น Cloud, 
Edge Compute, IoT, และ AR โดยในปี 2020 
น้ันจะเริ่มแตกต่างออกไป ในขณะท่ีเทคโนโลยี 
หลักต่างๆ ได้มีการกล่าวถึงว่าจะยังคงเป็น 
รากฐานไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบดิจิตอลแบบ 
โดยรวม
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เทคโนโลยี 5G
ปี 2020 จะเป็นปีของเทคโนโลยี 5G ท่ีมาพร้อมกับแบรนด์ใหญ่ต่างๆ
ทางด้านโทรคมนาคมเช่น Qualcomm, AT&T, Verizon, Nokia, Ericsson 
และ Huawei ท�าให้แน่ใจได้ว่าการใช้งานเทคโนโลยี 5G ท่ัวโลกยังคงด�าเนิน
ต่อไป และผูผ้ลิตโทรศพัท์มือถอื Android ท่ีดท่ีีสดุในโลกได้มีการปล่อยโทรศัพท์
ท่ีรองรับเทคโนโลยี 5G แล้ว โดยเทคโนโลยี 5G ในปี 2020 นั้นจะน�าเสนอ
ความเร็วบรอดแบนด์ที่รวดเร็วมากขึ้น และเป็นเครือข่ายมือถือท่ีเชื่อถือได้
มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งการแพร่หลายของเทคโนโลยี 5G นี้ ยังช่วยเร่งความก้าวหน้า
ในเมืองอัจฉริยะ ยานพาหนะอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ และรวมถึงเทคโนโลยี 
IoT ส�าหรับ 5G กล่าวอีกนัยหนึ่ง มูลค่าที่แท้จริงของเทคโนโลยี 5G จะไม่ถูก
จ�ากัดไว้เพียงแค่โทรศัพท์เท่าน้ัน แต่ยังคงมีในทุกอุตสาหกรรมที่เราได้สัมผัส
ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งจะถูกเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นโดยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในปี 2020 อีกด้วย

WiFi ท่ีรวดเร็วมากขึ้นไปพร้อมกับโลกที่
โคจรไปอย่างรวดเร็ว: แม้ว่า WiFi 6 และ 
เทคโนโลยี 5G น้ันเป็นเทคโนโลยีที่แตกต่าง
กันอย่างส้ินเชิง แต่ในปี 2020 ทั้งคู่จะน�าเรา
ไปสู ่การประมวลผลที่เร็วขึ้น และความเร็ว
ในการเชื่อมต่อไร้สายโดย 5G และ WiFi 6 ที่
ท�างานแบบผสานจะสร้างการผสมผสานที่
สมบูรณ์แบบ ส�าหรับการเชื่อมต่อในบ้าน
และในส�านักงาน ที่คาดว่าความเร็วในการ
ดาวน์โหลดจะสูงถึง 3 เท่า เร็วกว่าที่ WiFi 
5 ท�าได ้แต ่ น่ันไม่ใช ่ วิธีที่ดีที่ สุดในการวัด
มาตรฐานใหม่นี้ แต่ประโยชน์ที่แท้จริงของ 
WiFi 6 คือความสามารถในการขยายความ
เร็วข้อมูลได้รวดเร็วข้ึนไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ได้
มากกว่า  WiFi 5 โดยมสีองเหตผุลหลกัทีส่�าคญั 
ประการแรกคือจ�านวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใน
เครือข่าย WiFi โดยเฉลี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
โดยประมาณจาก 10 ถึง 50 ในอีกไม่กี่ปี
ข้างหน้า และการเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเร็วมาก
ยิง่ขึน้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และความสามารถ
ของ WiFi ท่ีมีความชาญฉลาดย่ิงขึ้น เหตุผล
ที่สองคือคุณภาพและปริมาณของข้อมูลที่ใช้
ผ่านเครือข่าย WiFi ก็เพ่ิมขึน้เช่นกนัและ WiFi 5 
ก็ไม่สามารถรองรับการโหลดทั้งหมดได้ดีซึ่ง 
WiFi 6 จะก�าจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปใน
ปี 2020

ซึ่งในปี 2020 ที่จะถูกก�าหนดโดยเทคโนโลยีหน้าใหม่ที่พร้อม
ไปสู่ข้ันกลาง ท่ามกลางเทคโนโลยี 5G, AI และเทคโนโลยี
การวเิคราะห์ข้อมลูขัน้สงู ซึง่บางสิง่อาจท�าให้คณุประหลาดใจ 
ทีก่�าลงัจะกล่าวถงึต่อไปนี ้คือ 10 เทคโนโลยทีีเ่ชือ่ว่าจะมคีวาม
ส�าคัญที่สุดที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในปี 2020
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การวิเคราะห์คือ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในปี 2020 บริษัทต่างๆ ก็ยังไม่ได้มีการลงทุนอย่างหนักในเรื่องของการวิเคราะห์ซึ่งอาจไม่ได้อยู่
ในธุรกิจในปี 2021 มีข้อมูลลูกค้าที่เป็นประโยชน์มากเกินกว่าจะถูกรวบรวม และถูกประมวลผล
จนกลายเป็นข้อมูลเชิงลึก ส�าหรับบริษัทใดๆ ที่ยังคงแข่งขันได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ทีทั่นสมัยอย่างเตม็รปูแบบ เปรยีบเสมือนการท�าตามสญัชาตญาณท่ีไม่ได้มีผลอกีต่อไป เมือ่ทุกธรุกจิ
อืน่ใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมอืวิเคราะห์ท่ีมคีวามซับซ้อนเพือ่ระบถุงึปัญหา โอกาส และแนวทางแก้ไข
ต่างๆ นัน่เป็นเหตผุลท่ีท�าไม เราเหน็ถงึการรวมความสามารถในการวเิคราะห์ท่ัวโลกทางด้านเทคโนโลยี
ตัง้แต่ Salesforce ท่ีรองรบั Tableau ไปจนถงึ Microsoft เพ่ือสร้าง Power Platform ของตัวเอง 
บริษัททางเทคโนโลยีรายใหญ่ทุกแห่งต่างก็ทราบแล้วว่าอนาคตน้ันจัดเก็บไว้อยู่ในส่วนของข้อมูล  
โดยเฉพาะอย่างยิง่การประมวลผลแบบเรยีลไทม์ของมนั และอืน่ๆ ไม่ว่าคณุจะอยูอ่ตุสาหกรรมใด 
การวิเคราะห์จะเป็นหน่ึงในจุดรวมท่ีส�าคญัทีสุ่ดของการเปลีย่นแปลงทางดจิิตอลในปี 2020

Bonus Insight กล่าวถึงความต่อเนื่องของการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการเจริญเติบโตของ
บริษัทต่างๆ เช่น Alteryx, Splunk, SAS, Qlik และ Tibco ในฐานะผู้เล่นทางแพลตฟอร์ม
ที่ใหญ่กว่าเช่นเดียวกับท่ี Salesforce ท่ีใช้กับ Tableau ก�าลังจะเข้าซื้อกิจการการร่วมค้าและ / 
หรอื พนัธมติรทางเชิงกลยทุธ์
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เทคโนโลยี Blockchain ไปไกลถึง Crypto
ในปีที่ผ่านมา เทคโนโลยี Blockchain เป็นการโฆษณาที่เกินจริงว่าจะเกิดขึ้น
ในปี 2019 ซึ่งแท้จริงแล้วได้เข้ามาในปี 2020 ซึ่งเชื่อว่าในท่ีสุดจะเริ่มขยาย
ความหมาย กรณีส�าหรับการใช้งานส�าหรับ Blockchain ของ cryptocurrency 
ซึ่งเรารู้ว่าบริการของเว็บ Amazondemocratizing เป็นเทคโนโลยี Blockchain 
ที่มีพื้นฐานแพลตฟอร์มแบบการสมัครสมาชิกบนพ้ืนฐานของบล็อกเชนในฐานะ
การบริการ และพวกเขาไม่ได้เป็นแค่รายเดียวเท่านั้น แต่ผู้น�าระดับโลกรายอ่ืนๆ 
อีกมากมายก็ก�าลังเริ่มหันมาใช้ด้วย เช่น Samsung, Microsoft, IBM และ Alibaba 
ของจีน ยิ่งไปกว่านั้นเราเร่ิมเห็นกรณีการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับเทคโนโลยี
ทีน่อกเหนอืจากการช�าระเงนิและ cryptocurrencies แล้ว การใช้เทคโนโลย ีBlockchain 
ก็ยังถูกใช้ในด้านความปลอดภัยของอาหาร ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ค่าลิขสิทธ์ิ 
การจัดการอสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ ซึ่งในปี 2020 อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงของเทคโนโลยี Blockchain

4

5

AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักร
จะทวีคูณมากขึ้นส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
หากคุณก�าลังจะลงทุนในเรื่องของการวิเคราะห์ คุณต้องลงทุนด้าน AI และการเรียนรู ้ 
ของเครื่องจักร เพ่ือให้สามารถส�ารวจความกว้างของข้อมูลและข้อมูลท่ีคุณมุ่งหวังท่ีจะ
น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยประโยชน์ของ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลน้ันสามารถแบ่งออกเป็นสามข้อ ได้แก่ ความเร็ว มาตราส่วน และความเหมาะสม 
ซึ่งความเร็วและมาตราส่วนของประโยชน์ในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน
โดยอัตโนมัตินั้น ต่างจากการมอบหมายให้นักวิเคราะห์ข้อมูลโดยมนุษย์ไปยังการท�างาน 
ซึ่งต้องขอบคุณ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักร ตอนน้ีชุดข้อมูลที่ซับซ้อนสามารถวิเคราะห์
ได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีจากแต่ก่อนที่เคยใช้เวลาซึ่งนี่ไม่ใช่เพราะคอมพิวเตอร์ท�างาน 
ได้เร็วขึ้น หรือดีขึ้น แต่เนื่องจาก AI และกลไกการเรียนรู ้ของเครื่องจักรมีการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีดีมาก และเนื่องจากการวิเคราะห์นั้นสามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดายบน
ระบบคลาวด์ ในด้านความสะดวก ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลในสมัยก่อน 
นอกจากน้ีการเพิ่มของ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรถึงเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ ท�าให้
พวกเขาสามารถใช้งานได้ง่ายและเชื่อถือได้มากขึ้นอีกด้วย ซ่ึงมันดีพอๆ กับท่ีพวกเขาเคยมี
ในปี 2019 มากไปกว่านั้น ความเร็วและความถูกต้องแม่นย�าคาดว่าจะมีการพัฒนาข้ึน
อย่างมากในปี 2020

ในส่วนของอกี 5 แนวโน้มของการเปลีย่นแปลงด้านดจิติอลในปี 2020 สามารถ
ติดตามได้ในฉบับหน้า  
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BIZ BREAKTHROUGH

จากการวิจัยของ Boston Consultant Group 
(BCG) พบว่าอาหารกว่า 1,600 ล้านตันถูกทิ้ง
ทกุปี BCG ประมาณการการสูญเสียจะเพิม่ขึน้เป็น
2,100 ล้านตันในปี 2573 คิดเป็นมูลค่าความ
สูญเสีย ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส�านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์ 
(NEA) รายงานว่าในปี 2560 มีอาหารกว่า 
809,800 ตันถูกทิ้งเป็นขยะ นั่นหมายถึงว่า
มาเลเซยีสร้างขยะ 38,000 ตนัต่อวันซึง่ 3,000 ตนั 
นัน้กินได้และสามารถเลีย้งประชากรได้อย่างน้อย 
สองล้านคน โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศอันดับ 
2 ของโลกที่มีการทิ้งอาหารกว่า 300 กิโลกรัม
ต่อคนต่อปี

Esben Hegnsholt ผูเ้ขยีน BCG Report  กล่าวว่า
“เมือ่เราต่อสูก้บัความสูญเสยีด้านอาหารและขยะ 
นัน่หมายถึงเราก�าลังสู้กบัความหวิโหย และภาวะ
โลกร้อน”

โชคดทีีค่วามคดิรเิริม่ในการแก้ปัญหาก�าลงัผดุขึน้
ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อลดปัญหาเศษอาหาร 
Tesco Malaysia ก�าลังน�าสต็อกอาหารที่เหลือ
ขายกว่า 610 ตันไปบริจาคให้กลุ่มชุมชนและ
โรงเรียนกว่า 130 แห่ง ซ่ึงเทียบเท่ากับอาหาร 
ประมาณ 1.45 ล้านมื้อ เทสโก้มาเลเซียเพิ่ง
เผยแพร่รายงานเพื่อเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี 2561 
ถึง 2562 พวกเขาสร้างอาหารส่วนเกินจากการ
ขายกว่า 7,048 ตัน

การตระหนักถึงความสูญเสียจากอาหาร ท�าให้ 
Startup พุ่งเป้ามาแก้ไขปัญหานี้  Grub Cycle 
บริษัทจากประเทศมาเลเซียได ้พัฒนาแอพ 
Grub Cycle เพื่อช่วยซูเปอร์มาร์เก็ต ฟาร์ม 
และร ้านอาหารลดปริมาณขยะ โดยแอพนี้
จะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์
ท่ีใกล้หมดอายุในราคาพิเศษ เพิ่มอายุของ 
ผลิตภัณฑ์ และแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน
ท่ีมีรายได้ต�า่ ตัง้แต่เริม่ด�าเนินการมา Grub Cycle 
สามารถประหยัดอาหารได้ถึง 7,000 กิโลกรัม

Good For Food บริษัทสตาร์ทอัพจากสิงคโปร์ 
สร้างแพลตฟอร์ม smart bin เพื่อช่วยเพิ่ม
ศักยภาพให้ห้องครัว ลดปริมาณขยะและจัดการ 
สนิค้าคงคลงัได้ดขีึน้ผ่านเทคโนโลยี Big data  และ
AI โดยแพลตฟอร์ม Good For Food สามารถ 
บอกได้ว่า ร้านอาหารแห่งหน่ึงทิ้งอาหารไปมา
เท่าไร เพื่อช่วยให้ร้านอาหารสามารถจัดการกับ
ส่วนสูญเสียได้เป็นอย่างไรร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ให้ข้อมูลว่า “ภายในเวลา 4-5 เดือนร้านอาหาร
สามารถลดความสูญเสียลงได้ถึง 1 ใน 3”  

ท่ัวทั้งภูมิภาคอาเซียนมีอัตราความหิวโหยและภาวะ
โภชนาการต�่าลงต้ังแต่ปี 2543 ซึ่งบ่งชี้ถึงการพัฒนา
ชีวิตของผู้หญิงผู้ชายและเด็กหลายล้านคน การศึกษา
ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
เกี่ยวกับ ‘Global Food Losses and Food Waste’ 
พบว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของอาหารทั้งหมดที่ผลิตเพื่อ
การบริโภคของมนุษย์กลายเป็นขยะ

อาเซียนร่วมตระหนกัถึงภยั

FOOD WASTE
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สถาบันรหัสสากล (GS1Thailand) ได้จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู ้เทคโนโลยีมาตรฐานสากล 

อาทิ ระบบบาร์โค้ด ระบบ RFID ไปใช้ในการบริหารจัดการสินค้าตั้งแต่คลังสินค้าไปจนถึงจุดขาย 

หน้าร้าน ในหลักสูตรอบรม “เทคโนโลยีมาตรฐานสากลกับระบบการตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่ 

อุปทาน” บรรยายโดย Mr. Shawn Chen ผู้จัดการแผนกฝ่ายวิชาการ ซึ่งมี ผศ.ดร. ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ และนิสิตปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กว่า 25 คนเข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนีท้างสถาบนัฯ ยงัได้น�าคณะเข้าเยีย่มชมการน�า RFID ไปประยกุต์ใช้กบัสนิค้า ณ Decathlon 

สโตร์ สาขาบางนา ที่ท�าธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬากว่า 50 ประเภท และเป็น Flagship Store แห่งแรกใน

ประเทศไทยที่มีการน�าระบบ RFID ติดกับสินค้าอุปกรณ์กีฬาเกือบ 99% ของสินค้าที่จ�าหน่าย นอกจากนี ้

ยังใช้ในการนับสต็อกสินค้า และการคิดเงิน ณ จุดขาย รวมถึง Self Checkout โดยในอนาคตจะพัฒนา 

การนับสต็อกสินค้าด้วยการใช้ Robot อีกด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้คณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและคาดหวังว่าจะได้ร่วมจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ถึงการน�ามาตรฐาน 

สากล GS1 ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือภาคส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป  

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับพาร์ทเนอร์ บริษัท ซี.จี.เอส.(ประเทศไทย) จ�ากัด  

จัดอบรมสัมมนาพิเศษส�าหรับนักออกแบบในหัวข้อ “Packaging Trend for Safety and Serialization 

for Trace and Track” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน�าความรู้เก่ียวกับบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 และ 

การออกแบบบาร์โค้ดที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล GS1 

นอกจากน้ียังได้รับเกียรติจาก อ.มยุรี ภาคล�าเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก มาบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อ “Packaging Trend for Security and Safety” และยังมีบรรยายพิเศษหัวข้ออื่นๆ เช่น  

“Serialization with Digital Label Printing” และ “Cartoning Machine for Temper Evidence” โดย  

คณุนภดล ไกรฤกษ์ จากบรษิทั ซ.ีจ.ีเอส. (ประเทศไทย) จ�ากัด ซ่ึงการจดัอบรมสมัมนาครัง้นีม้ผีูใ้ห้ความสนใจ 

ร่วมสอบถามถึงการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดให้สามารถสอดคล้องกับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์ 

ทางการค้าในอนาคตได้อีกด้วย  

บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน 

GS1 Thailand จัดหลกัสูตรอบรมให้ความรูก้ารประยกุต์ใช้งาน

สมัมนาพเิศษส�าหรบันกัออกแบบในหวัข้อ

เทคโนโลยมีาตรฐานสากลกบัระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
ให้กบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

Packaging Trend for Safety
and Serialization for Trace and Track
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หลักสูตรการอบรมเดือนมกราคม – มีนาคม 2563
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดต่างๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงก�าหนดให้สมาชิกรายใหม่ทุกราย ต้องผ่านการอบรม มากกว่าสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือการ
บริหารจัดการข้อมูลสินค้าที่ดียิ่งขึ้น (CERTIFICATE PROGRAM) ส�าหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 
1 ปี นับจากวันรับอนุมัติเป็นสมาชิก

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส�ารองท่ีน่ังได้ท่ี www.gs1th.org

ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ดังนี้

        หลักสูตร

หลักสูตรมากกว่าสัญลักษณ์
บาร์โค้ด คือการบริหารจัดการ
ข้อมูลสินค้าที่ดียิ่งขึ้น  
(CERTIFICATE PROGRAM)  

SUPPLY CHAIN ที่มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วย
มาตรฐานสากล GS1 

    วันที่จัด

14,21  มกราคม 
4,18    กุมภาพันธ์
3,17    มีนาคม  

25  กุมภาพันธ์

             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

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้จัดอบรมหลักสูตร In-house Training เพื่อให้

ความรูค้วามเข้าใจด้านความรูเ้บือ้งต้นมาตรฐานสากล GS1 เพือ่การประยกุต์ใช้ทางการแพทย์ 

และการตรวจสอบคณุภาพบาร์โค้ด 1 มติ ิและ 2 มติ ิให้กบัเจ้าหน้าที ่บรษิทั โอลคิ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และอาหารเสริมแบบครบวงจร

รายใหญใ่นประเทศไทย โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้เ้ข้าอบรมสามารถน�ามาตรฐานสากล GS1 

ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 

Coding & Serialization ส�าหรับสินค้าทางการแพทย์ รวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงความ

ส�าคัญในการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสร้างสัญลักษณ์บาร์โค้ด

ถูกต้องและสามารถอ่านได้อย่างแม่นย�าและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งซัพพลายเชน  

สมาชิก GS1 TH : สมาชิกใหม่ 
สามารถใช้สิทธิ์เข้าอบรมฟรี 1 ครั้ง / 2 ท่าน / 
บริษัท ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การอนุมัติเป็นสมาชิกสถาบันฯ

In-house Training 

ณ บริษทั โอลิค (ประเทศไทย) จ�ากัด

34-35 Training Buzz.indd   35 10/3/2563 BE   09:26



GS1 Thailand january – march 202036

รู้เรื่องวิ่ง
How to

บทความโดย  :  สุรศักดิ์ อาภาสกุล

ภาพโดย :  นัฐพร ชุ่มลือ

ที่มา  :  https://www.thaihealth.or.th

Health MeThailand Newsletter

การออกก�าลังกายที่ง่าย แถมไม่ต้องใช้อุปกรณ์ และประหยัด 
เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย นั่นก็คือ “การว่ิง ” 
เพียงแค่คุณหยิบรองเท้าผ้าใบคู่โปรดและ
ออกไปว่ิงก็ได้สุขภาพที่ดี พร้อมทั้งได้มี
เวลาให้กับตัวเองมากขึ้นด้วย

ในปัจจุบันการวิ่งเป็นกีฬาท่ีได้รับความ 
นิยมอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยม 
เป็นอย่างมากมงีานว่ิงไม่ต�า่กว่า 3,000 งาน 
ในประเทศไทย

ดร.สุปรดีา  อดุลยานนท์  ผูจั้ดการกองทนุสนบัสนนุการ
สร้าง เสรมิสขุภาพ (สสส.)  เล่าว่า  ทางส�านกังานกองทนุสนับสนนุ 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสมาพันธ์ชมรม 
เดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพไทย จัดงานว่ิงสู่ชีวิตใหม่ ThaiHealth Day  
Run 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนหลวง 
พระราม 8  ซึ่งในครั้งนี้ เป ็นครั้งท่ี 8 มีการจัดงานมาอย่าง 
ต่อเนือ่ง เริม่มาตัง้แต่ปี 2555 เป็นงานทีเ่น้นการวิง่เพือ่สขุภาพโดยมี 
ระยะทางการว่ิง 3 ระยะทาง คือ 10 กม. 5 กม. และ 3 กม.โดย 
เน้นเป็นกลุ่มนักวิ่งหน้าใหม่ ซ่ึงงานน้ีได้รับการตอบรับมาเป็น 
อย่างดี งานว่ิงสู่ชีวิตใหม่ ThaiHealth Day Run 2019  จะไม่ได้ 
มุ่งเน้นไปที่การแข่งขันแต่จะเน้นในเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพและ 
มิตรภาพ

สิ่งที่นักวิ่งและผู้จัดงานวิ่งหลายงานค�านึงถึง คือ เรื่องของ 
มาตรฐานงานวิ่ง ที่ต้องยอมรับว่าหลายภาคส่วนให้ความส�าคัญ  
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำานวยการสำานักสร้างเสริม 
วถิชีวีติสขุภาวะ สสส. กลา่ววา่ ในกจิกรรมวิง่สูชี่วติใหม ่ThaiHealth 
Day Run 2019 ในส่วนของมาตรฐานงานว่ิง จะมุ่งเน้นไปที่  
3 หลักการ ได้แก่  Safe (ความปลอดภัย)  เมื่อเข้าร่วมงานจะมี 
แพทย์และพยาบาล คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย  
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รวมทั้งมีจุดบริการน้�าดื่มอ�านวยความสะดวกแก่นักวิ่ง Fair 
(ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน) ในเรื่องของการตัดสิน
ที่จะต้องมีความยุติธรรม รวมทั้งราคาค่าสมัครจะต้องมีความ
เหมาะสม  Fun (ความสนุกสนาน) ในการเข้าร่วมงานวิ่งผู้เข้าร่วม
จะได้รับความสนุกสนานรวมทั้งได้สุขภาพที่ดี

อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายจาก สสส. ท่ีปรึกษาสมาพันธ์ชมรมวิง่เพ่ือสุขภาพไทย
เล่าเสริมว่า  ในเรื่องของการว่ิงเพื่อสุขภาพเป็นการวิ่งแบบสบายๆ 
ตามสมรรถภาพของตวันกัวิง่ถ้ารูส้กึไม่ไหวกต้็องหยดุพกั โดยค�านึง
ถึงตัวนักวิ่งเองเป็นส�าคัญ ซึ่งการจะออกก�าลังกายใดๆ ก็ตามต้อง
เริ่มต้นจากการอบอุ่นร่างกาย การยืดกล้ามเนื้อ (warm up) แล้วจึง
ค่อยออกก�าลังกาย (exercise) เมื่อเสร็จแล้วจะต้องมีการยืดกล้าม
เนื้อหลังวิ่ง (cool down)

นอกจากนี้ทางทีมเว็บไซต์ สสส. มีข้อมูลมาแนะน�าที่จะช่วย
สร้างงานวิ่งท่ีมีมาตรฐานในการแข่งขันระดับนานาชาติ โดย
ยึดหลักมาตรฐานสากลของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ  
(International Association of Athletics Federations: IAAF) ซึ่ง
เป็นองค์กรระดับโลกที่ดูแลกฎ กติกาด้านการกรีฑา และยังเป็น
ผู้จัดระดับคุณภาพของการจัดการแข่งขันว่ิงถนนในระดับโลก  โดย
พันธกิจทั้ง 6 ประการ ดังนี้

• NO BIB = NO RIGHT   ตามกฎของ IAAF ก�าหนดให้นักว่ิง 
มีหมายเลขประจ�าตัว หรือ BIB ส�าหรับติดไว้ด้านหน้าเสื้อเพื่อ
ให้สังเกตเห็นได้ชัดขณะแข่งขัน เป็นการยืนยันตัวตนของนักว่ิง 
ซึ่งจะแสดงประเภท กลุ่มอายุ และล�าดับหมายเลข  BIB จึงเป็น
เหมือนเอกสารสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่สงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียน 
เท่าน้ัน 

• CHECK IN ก่อน START   การ CHECK IN เป็นการยืนยันว่า
นักว่ิงได้ถูกปล่อยจากจุด START อย่างถูกต้อง หากเข้าเส้นชัยใน
ล�าดับท่ีได้รับรางวัลแล้วพบว่าไม่ได้ CHECK IN นักวิ่งจะถูกตัด
สิทธิ์ทันที  ดังนั้นควรเผื่อเวลาไปถึงสถานที่จัดงานเพื่อ CHECK IN 

• ออกตัว ไม่แทรก ไม่แซง การแข่งขันในสนามมาตรฐานของ 
IAAF จะมีการปล่อยตัวแบบเป็นรอบ (WAVE) ร่วมกับระบบ
บล็อกปล่อยตัว เพ่ือรองรับผู้เข้าแข่งขันที่มีจ�านวนมาก รอบการ
ปล่อยตัวและบริเวณรอปล่อยตัวของนักวิ่งคนหนึ่งๆ มักก�าหนด
โดยดูความสามารถหรือสถิติก่อนหน้านี้ และถูกออกแบบมา
เพื่อลดความแออัดที่จุดปล่อยตัวและจุดที่เส้นทางว่ิงคับแคบ 
และลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอันเกิดการแทรกหรือเบียดบริเวณ
จุดปล่อยตัว
• วิ่งครบทุกหมุด ฟินสุดตลอดทาง นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่
ก�าหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ทุจริตด้วยการว่ิงลัดเส้นทางแล้วกลับไป

รวมกลุ่มกับนักวิ่งอีกครั้ง ตามมาตรฐานผู้จัดจะมีการตรวจสอบ
ว่านักวิ่งได้ผ่านครบทุก CHECK POINT ท่ีวางไว้ตลอดเส้นทาง
หรือไม่ กรณีที่ไม่ผ่านจุดใดจุดหน่ึง หรือ CHECK POINT  ไม่ครบ 
น่ันหมายถึง นักว่ิงว่ิงไม่ครบเส้นทาง จะถูกตัดสิทธ์ิการได้รับรางวัล 
จากการแข่งขัน

• รอยยิ้มและนำ้าใจ = อาวุธใหม่ในการว่ิง  ร่วมสร้างสังคม
นักวิ่งท่ีอบอุ่นด้วยการแบ่งปันรอยยิ้มแก่เพื่อนนักวิ่ง การยิ้มและ
ทักทายเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีและสร้างก�าลังใจให้แก่กัน 
นอกจากน้ันควรเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่มนี�า้ใจใช้ทางวิง่ร่วมกนัไม่ปิดทางว่ิง

• วิ่งแบบมีมาตรฐาน ร่วมสร้าง SPIRIT ในตัวคุณ  สร้างวินัย
ในตัวเองเพื่อเป็นนักวิ่งท่ีดีด ้วยการเคารพกติกาการแข่งขัน
อย่างเคร่งครัด  

ให้ข้อมูลโดย
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อ�านวยการส�านักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.

อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายจาก สสส. 

อดีตประธานสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย

36-37 Health ME Edit 1.indd   37 10/3/2563 BE   09:27



GS1 Thailand january – march 202038

Thailand Newsletter GS1 Global News  

Article by / บทความโดย : Lesley Van Starveren
Source / ที่มา : World Economic Forum
Translated by / แปลโดย : กรองกาญจน์ ศรีแย้ม
Edited by / เรียบเรียงโดย : มยุรินทร์ เพชรชัด

Yes, there is too much virgin material being produced and too 
many natural resources are used in the process; combine that 
with the way the average consumer uses and disposes of plastic, 
and our current attitudes come as no surprise.

Ironically, plastic was first invented to solve environmental 
problems - to reduce hunting for ivory, for example, and to 
provide sheaths for electrical wiring. And it remains an 
extraordinary resource - if we can raise awareness of the potential 
in using what is already in existence.

It is the ideal material for long-term applications. As a pure 
material, plastic can continue to be reused, recycled and 
remanufactured. But to do this, we need to change our thinking.

Plasticity of approach
One major barrier to the growth of new industries in remote or 
rural areas is the sheer distance between towns - but herein lies 
one example of the opportunities that a new plastics economy could 
create, with higher levels of employment, a consistent output and 
a true example of the circular economy in action. Growth in these 
areas will in turn create more opportunities for the next generation, 
who are seeking roles in which they can not only innovate and 

มวัีสดบุรสิทุธิถ์กูสร้างขึน้เป็นจ�านวนมากและยงัใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 
เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตอีกด้วย และไม่เป็นที่แปลกใจส�าหรับ
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน เมื่อรวมอัตราค่าเฉลี่ยในการใช้งาน
และทิ้งวัสดุพลาสติก 

แต่เดิมแล้วพลาสติกนั้นถูกคิดค้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เช่น ลดการล่างาช้าง และใช้ส�าหรับห่อหุ้มสายไฟ และมันยังคงเป็น
ทรพัยากรพเิศษ หากพวกเราสามารถสร้างความตระหนกัรู้ในศกัยภาพ
ของสิ่งที่มีอยู่ได้

มันคือวัสดุท่ีเหมาะส�าหรับการใช้ในระยะยาว เพราะว่ามันคือวัสดุ
บริสุทธิ์ พลาสติกนั้นสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล และสร้าง
ขึ้นมาใหม่ได้ แต่การที่จะท�าให้มันเกิดข้ึนได้นั้นพวกเราต้องเปล่ียน
ความคิดใหม่

หนทางของพลาสติก
หนึ่งในอุปสรรคที่ส�าคัญของการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
ในพื้นที่ชนบทน้ันคือระยะห่างระหว่างเมือง แต่นั่นแสดงให้เห็นถึง
ตัวอย่างของโอกาสส�าหรับเศรษฐกิจพลาสติกแบบใหม่ที่สามารถ
สร้างอาชีพ และผลลพัธ์ท่ีสอดคล้องกนัได้ ซ่ึงเป็นตวัอย่างของเศรษฐกจิ 
หมุนเวียนอย่างแท้จริง การเติบโตของเศรษฐกิจหมุนเวียนจะสามารถ
สร้างโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไปที่นอกจากจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

Plastic is often referred to as a material that needs to 
be eradicated. There is no doubt that the way we use 
plastics and our understanding of it as a resource have 
to change drastically. 

พลาสติกน้ันถูกอ้างถึงว่าเป็นวัสดุท่ีต้องมีการก�าจัดให้
หมดส้ินไปอยู่บ่อยครั้ง ไม่เป็นท่ีสงสัยเลยว่าวิธีการใช้งาน
พลาสติกของพวกเราและความเข้าใจในเชิงทรัพยากรนั้น
ควรเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง 

เราสามารถน�าวัสดุพลาสติก
มาเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ขึ้นได้

WE CAN USE PLASTICS
TO CHANGE

 THE WORLD FOR THE BETTER
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และสร้างอาชีพได้แล้ว ยังสามารถสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้กับ
โลกของเราได้โดยการเสรมิสร้างเศรษฐกจิให้ดียิง่ข้ึน โดยการน�าพลาสตกิ
ที่มีอยู ่แล้วในวงจรนั้นมาพัฒนาในกลุ ่มการท�างานร่วมกันตลอด
ซัพพลายเชน ซ่ึงนอกเหนือจากจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในท้องถิ่น
ให้แข็งแกร่งขึ้นได้ ยังช่วยเพิ่มคุณค่าและความโปร่งใสตลอดสาย
การผลิตอีกด้วย

ผู้ผลิตอาหาร และภาชนะโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (HDPE) 
ได้ให้ตัวอย่างหนึ่งของการสร้างวงจรท้องถิ่น ซึ่งวัสดุพลาสติกอ่ืนๆ 
ที่คล้ายกับ HDPE ก็สามารถอ้างอิงหลักการนี้ได้ด้วยเช่นกัน โดยที่
วัสดุเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถใช้งานในระยะยาวได้

ผู ้ผลิตอาหารจะท�าการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตเพื่อให้สามารถ
แน่ใจได้ว่าพลาสติกที่ใช้ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นภาชนะน้ันท�ามา
จากยางเรซินบริสุทธิ์ ซึ่งถูกจัดว่าเป็นวัสดุที่ราคาไม่ต�่าและเกรดดี 
และยังสามารถแยกคุณค่าระหว่างพลาสติกชนิดนั้นๆ กับสินค้าราคา
ถกู ประสทิธภิาพการใช้งานต�า่ได้ ซึง่สนิค้าเหล่านัน้ย่อมจบลงด้วยการ
ถูกฝังอยู่ในบ่อฝังกลบ

‘สิน้สดุการให้บริการ’ ความร่วมมอืนีเ้กิดขึน้จากโรงงานแปรรปูพลาสตกิ 
ในท้องถิน่ ผูบ้ริโภคสามารถน�าภาชนะทีใ่ช้แล้วมาให้โรงงานเพือ่ท�าการ
ฆ่าเชื้อในระดับมาตรฐานของสินค้าอาหารและส่งคืนไปยังผู้ผลิต
อาหาร หรืออีกวิธีคือการบดเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นทางโรงงาน
จะท�าความสะอาด เพื่อสร้างเป็นพาเลทซ่ึงจะสามารถน�าไปรีไซเคิล
ต่อไปได้ กระบวนการเหล่านี้ถือว ่าเป็นการสร้างวงจรท้องถ่ิน
ขั้นตอนแรก

หลังจากนั้น พาเลทจะถูกน�าส่งไปยังคู่ค้ารายต่อไปในซัพพลายเชน 
เช่น ผู้ผลิตรายสุดท้ายที่สามารถผลิตภาชนะจากวัสดุที่ใช้ซ�้า หรือ
สามารถผลิตส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงส�าหรับสนับสนุน
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ  เช่น อตุสาหกรรมก่อสร้าง เรอืเดนิทะเล  และการบิน 
และส่วนประกอบเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่
สามารถผลิตใหม่อีกครั้งได้หลังจากสิ้นสุดการใช้งานนั้นๆ

build a career but can also make a positive difference to our planet 
all while strengthening the economy. By capturing the plastic, 
we already have in circulation by developing clusters of direct 
collaboration along the supply chain, can not only strengthen 
local relationships but also capture value and create higher 
levels of transparency along the line.

Food manufacturers and high-density polyethylene (HDPE) 
containers offer one example of how regional loops might be 
created. This principle will be the same for other plastics similar 
to HDPE, with each having specific behavioural characteristics 
that can be applied to other long-term uses.

A food manufacturer will review their production process to 
ensure the plastic used for packaging containers is a pure resin 
(that is, not cheap, low-grade material) - which demonstrates the 
value of specific plastics vs cheap, low-performance products 
that continue to end up in landfill.

An ‘end of service’ partnership is created with a local plastic-
processing facility, to which consumers can take their used 
containers either to be sterilized to food-grade quality and 
returned to the food manufacturer - or to be shredded, washed and 
manufactured into pellets that can then be recycled. This 
establishes the first local loop.

The pellets then go to the next partner in the supply chain; 
an end-market manufacturer, who can either manufacture more 
containers out of the recaptured material, or alternatively they 
could produce high-performance parts that can support other 
industries such as construction, marine or aviation.

วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 Global News  
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These parts that were then utilized in complimenting industries 
can then be remanufactured again at the end of their service 
for that particular use.

Challenges
The biggest challenge? Throughout Australia, where our company 

is based, there are minimal plastic processing or manufacturing 

facilities.

This problem is compounded by the long distances that the 

majority of products we purchase have to be transported. This 

has substantial impacts, as resources are transported back and 

forth unnecessarily, generating needless emissions and road wear, 

not to mention freight costs.

But through direct investment and innovation, and by designing 

infrastructure that is scalable to cope with the current and future 

volumes of plastic that are used and produced in each region, we 

can do the following:

• Capture what is already in existence
• Create full transparency and accountability for 

  manufactured plastic
• Develop complementary relationships between 

  industries.
• Dramatically reduce the amount of plastic that ends up 

  in landfill or oceans
• Communicate that plastic is a valuable resource
• Reduce the amount of virgin material being produced
• Educate local communities about the differences 

  between low grade and high-grade plastic
• Develop jobs and industries to give regions a greater 

  influence over the sustainability of their local economy

Plastic isn’t just rubbish: it could actually be a driver for transforming 

regional relationships and inspiring true collaborations founded 

on circular economy principles. The opportunity is there; we just 

have to look through a different lens.

ความท้าทาย
ความท้าทายครั้งใหญ่คืออะไร ทั่วประเทศออสเตรเลียมีโรงงาน
แปรรปูและผลติพลาสตกิอยูน้่อยมาก ซึง่นีคื่อปัญหา ร่วมด้วยสนิค้าที่
พวกเราบริโภคนั้นมีระยะทางการขนส่งที่ไกล ซ่ึงมันจะมีผลกระทบ
อย่างมากส�าหรบัทรพัยากรทีถ่กูขนส่งกลบัไปกลบัมา และจะก่อให้เกดิ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและค่าบรกิารขนส่งทีเ่พิม่ขึน้โดยทีไ่ม่จ�าเป็น 
รวมทั้งเกิดความสึกหรอบนท้องถนนแต่ด้วยการลงทุนและนวัตกรรม
ใหม่ๆ นัน้ จะสามารถออกแบบโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ขีนาดพอดสี�าหรบั 
จดัการกับจ�านวนพลาสตกิทีถู่กใช้งานและผลิตในทุกๆ ท้องถิน่ส�าหรบั 
ปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งพวกเราสามารถท�าได้ดังนี้

• ตรวจจับสิ่งที่มีอยู่แล้ว
• สร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อการผลิตพลาสติก
• พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรม
• ลดจ�านวนพลาสติกที่ถูกส่งไปยังบ่อฝังกลบหรือทะเล
• สร้างความตระหนักว่าพลาสติกคือทรัพยากรที่มีค่า
• ลดจ�านวนการผลิตจากวัสดุบริสุทธิ์
• สร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่นถึงความแตกต่าง

  ระหว่างพลาสติกเกรดต�่าและเกรดดี
• พัฒนาอาชีพ และอุตสาหกรรม เพื่อให้ภูมิภาคได้ให้

  ความส�าคัญกับความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน

พลาสติกนั้นไม่ใช่แค่ขยะ แต่มันสามารถเป็นแรงผลักดัน
ในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคและสร้าง
แรงบันดาลใจในการร่วมมือกันอย่างแท้จริงในหลักเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวยีน โอกาสเกิดขึน้แล้ว เพยีงแต่เราแค่ต้องมองในมมุ
ที่ต่างออกไป

have to look through a different lens.
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โดยใช้ใบแจ้งให้ช�ำระเงินผ่ำนธนำคำร (Pay-in Slip) ที่มีบำร์โค้ดในส่วนด้ำนล่ำงของเอกสำร    
(ทำงสถำบันฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงิน เฉพำะสมำชิกที่ใช้แบบฟอร์ม Pay-in Slip  เท่ำนั้น)

• ส่งเช็คทำงไปรษณีย์ โดยสั่งจ่ำยขีดคร่อมในนำม “สถำบันรหัสสำกล – ส.อ.ท.”

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

• ช�ำระเงินด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตโดยตรงที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน สถำบันรหัสสำกล สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
• ช�ำระผ่ำนระบบออนไลน์ ผ่ำนหน้ำ  https://www.gs1thailand.org / ช�ำระค่ำสมำชิกออนไลน์  QR code  

หรือบำร์โค้ดในใบแจ้งอัตรำค่ำบ�ำรุง
• น�ำใบแจ้งอัตรำค่ำบ�ำรุงไปช�ำระที่ธนำคำร ดังนี้

41GS1 Thailand  January – March  2020

กลบัมำพบกนัอกีคร้ัง เป็นไตรมำสแรก ประจ�ำปี 2563 ค่ะ ทำงสถำบนั 
รหัสสำกล ขอแจ้งให้สมำชิกทรำบว่ำ กำรเรียกเก็บค่ำบ�ำรุงสมำชิก
ประจ�ำปี 2563 ทำงสถำบันรหัสสำกลได้มีกำรด�ำเนินกำรจัดเก็บ
ค่ำบ�ำรงุประจ�ำปี 2563 แล้ว 

เมื่อท่ำนสมำชิกได้รับใบแจ้งอัตรำค่ำบ�ำรุงสมำชิกแล้ว ขอให้ท่ำน
ด�ำเนินกำรช�ำระค่ำสมำชิกภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดเพื่อรักษำ
สถำนภำพกำรเป็นสมำชิกและสทิธิประโยชน์ของท่ำน โดยสำมำรถน�ำ
เอกสำรใบแจ้งอัตรำค่ำบ�ำรงุสมำชิกไปช�ำระเงินผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 

การช�าระ
ค่าบ�ารุงสมาชิก 
และสิทธิประโยชน์ในการรักษา
สถานภาพการเป็นสมาชิก
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1. ได้รับสิทธิ์กำรใช้เลขหมำยประจ�ำตัวบริษัท และเลขหมำยประจ�ำตัวสินค้ำให้กับสินค้ำแต่ละชนิดอย่ำงต่อเนื่อง

2. ใช้บริกำรตรวจสอบคุณภำพบำร์โค้ดมำตรฐำนสำกล ตำมเงื่อนไขที่สถำบันก�ำหนด

3. ใช้บริกำรขอหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกสถำบันรหัสสำกล ปัจจุบันสำมำรถขอหนังสือรับรองเลขหมำยบำร์โค้ด

  เป็นรำยกำรสินค้ำได้ ตำมเงื่อนไขของสถำบันฯ

4. ใช้บริกำรระบบแลกเปลี่ยนรำยกำรข้อมูลสินค้ำ/บริกำร โดยใช้ระบบมำตรฐำนสำกล (e-Catalogue Service)

5. มฐีำนข้อมลูให้สำมำรถตรวจสอบกำรเป็นเจ้ำของเลขหมำยได้ท่ัวโลก  ผำ่น Application iGepir  หรือ Smartbar บนหน้ำจอมือถือ

6. กำรอบรมหัวข้อ “ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบำร์โค้ด”   “บำร์โค้ดมำตรฐำนสำกลระบบ GS1-128” ของสถำบันฯ 

  เพื่อให้มีควำมเข้ำใจและใช้บำร์โค้ดได้อย่ำงถูกต้องและเต็มประสิทธิภำพ ลงทะเบียนเข้ำอบรมได้ที่ 

  https://www.gs1thailand.org/training/

7. เข้ำร่วมอบรมสัมมนำในหัวข้อต่ำงๆ ที่สถำบันฯ จัดขึ้น ในอัตรำสมำชิก

8. เข้ำร่วมงำนประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีของสถำบันฯ

9. ได้รับวำรสำร GS1 Thailand 

10. ขอรับค�ำปรึกษำเกี่ยวกับระบบมำตรฐำน GS1 จำกผู้เชี่ยวชำญของสถำบันฯ

หมายเหตุ :
1. สมำชิกท่ำนใดได้ท�ำกำรช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชิกประจ�ำปีเรียบร้อยแล้ว กรุณำส่งหลักฐำนกำรช�ำระมำทำง 

  E-mail : chanisarab@fti.or.th , info@gs1thailand.org 

     2.  หำกสมำชิกท่ำนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมำชิก กรุณำแจ้งกลับมำยังฝ่ำยบริกำรสมำชิกที่   

  E-mail : member@gs1thailand.org, info@gs1thailand.org หรือสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมำชิกได้ที่

  https://www.gs1th.org/2018/01/12/documents/ และสำมำรถสอบถำมเกี่ยวกับค่ำบ�ำรุงสมำชิกประจ�ำปี ได้ที่ 

  E-mail :  chanisarab@fti.or.th

   3. หำกสมำชิกท่ำนใดมีควำมประสงค์ ไม่ใช้งำนเลขหมำยบำร์โค้ด ดังกล่ำว ให้ท�ำหนังสือแจ้งยกเลิกเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยสำมำรถ

  ดำวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยกเลิกได้ที่ https://www.gs1thailand.org /2018/01/12/documents/ กรอกรำยละเอียดในแบบฟอร์ม

  ให้ครบถ้วน และส่งกลับมำยังสถำบันฯ ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ส่งไปรษณีย์หรือส่ง E-mail 

****สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าข่ายไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ***

สิทธิประโยชน์
ในการรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิก
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หมายเหตุ : รายชื่อผูไดรับรางวัลจะถูกประกาศบนเว็บไซต และเฟสบุคของสถาบันฯ วันที่ 20 เมษายน 2563

สนใจพื้นที่โฆษณาติดตอ :
krongkans@gs1th.org
napats@gs1th.org 
หรือ mayurintrp@gs1th.org

Member in each Sector / สมาชิกสถาบันฯ ในอุตสาหกรรมตาง ๆ

Food and Beverage
48%

Cosmetics
35%

Wooden Construction Material
1%

Chemical
4%

Plastics and Rubber
3%

Specification:      Readership:
• 10,000+ Quarterly    • Manufacturer / Retailer / 3PL
• Updates GS1 Thailand Member   • SMEs / OTOP
• Introduce GS1 Standard     • Healthcare
• Oversea Implement Case-study   • Food Agriculture 
  from GS1 Global      • Technology
• Bilingual Content      • Traceability & Recall  
• 4 Color printed

Electrical and Electronics
1%

Textile and Apparel
3%

Paper and Packaging
2%

Pharmaceutical
3%

ปนโตอเนกประสงค
จำนวน 10 รางวัล

เพียงสแกน QR Code
พรอมกรอกเลขหมายสมาชิก 13 หลัก 

ให “GS1 Thailand Newsletter : 27 Years of Sharing 
The 1st of Global Standard” เปนสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธบริษัทของทาน

ชื่อและขอเสนอแนะการบริการของสถาบันฯ
(หนึ่งรางวัลตอหนึ่งเลขหมายสมาชิกฯ)

ลุนรับรางวัลพิเศษจากทาง
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)!

ปนโตอเนกประสงค
จำนวน 10 รางวัล

รวมสนุก
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