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	 สวัสดีปีใหม่	 2558	 ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	 
โปรดคุม้ครองและดลบนัดาลใหท้า่นและครอบครวัประสบแตค่วามสขุความเจรญิ	มสีขุภาพพลานามยัทีแ่ขง็แรง	
ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานและสุขสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

	 ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา	GS1	Thailand	ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2557	ภายใต้หัวข้อ	“ยกระดับ
ผู้ประกอบการ	SMEs	ไทย	ก้าวไกลสู่สากลด้วยมาตรฐาน	GS1”	โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษมากมาย	ซึ่ง
ทางสถาบันฯ	จึงได้นำาความรู้และข้อมูลอัพเดทต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์มาให้แก่ท่านสมาชิก

	 นอกจากนี้ยังอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	GS1	Traceability	ที่เป็นคอลัมน์ใหม่ในปี	2558	นี้	โดย
จะให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐานสากล	GS1	และตัวอย่าง	case	study	ต่างๆ	
ที่ทาง	GS1	ได้นำาไปประยุกต์ใช้	เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง	(Cloud	Computing)	กับโอกาสทางธุรกิจของ	SMEs	
กับประโยชน์ที่มีอยู่หลายประการ	พร้อมกันนี้ยังมี	วิวัฒนาการของ	2D	Barcode	มาตรฐานสากล	GS1	ที่ยังคง
เป็นภาคต่อจากฉบับที่แล้วให้ได้ติดตามกันภายในเล่ม

ประวิทย์ โชติปรายนกุล
ผู้อำานวยการสถาบันรหัสสากล

รายชื่อคณะที่ปรึกษา
ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์
ศ.ดร.ปกรณ์	อดุลพันธุ์	ราชบัณฑิต
นายมังกร	ธนสารศิลป์
นายไพโรจน์	เกษแม่นกิจ
คุณหญิงกุลทรัพย์	เกษแม่นกิจ

บรรณาธิการ

ประวิทย์		โชติปรายนกุล

กองบรรณาธิการ

สุคนธ์ทิพย์	วังเอี่ยมเสริมสุข

เปรมฤดี	คุณณา

ฉัตรชนก	ลุผักชี

EDITOR’S TALK
ส วั ส ดี ปี ใ ห ม่  2  5  5  8

GS1 Global News
การประชุม	GS1	ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก	ประจำาปี	2557

GS1 Traceability
กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ
The	GS1	standard	traceability	process	
is	composed	of	fifififfiive	sub-processes.
ระบบตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐานสากล	GS1	

GS1 Case Study
Dairy	Crest	บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากนมในประเทศ 
อังกฤษ	ได้ใช้ระบบ	Advanced	Shipping	Notifififif ications	(ASNs)	
ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลจากผู้ขายส่งมาให้ผู้ซื้อรับรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนที่สินค้า
จะส่งมาถึงมือ	โดยใช้ควบคู่กับมาตรฐานสากล	GS1	เพื่อให้ส่งสินค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองความต้องการ
ทางการค้าของห้าง	Tesco	ได้
Dairy	Crest	uses	Advanced	Shipping	Notifififif ications	(ASNs)	using	GS1	
standards	to	deliver	signifif icant	effifif iciencies	and	meet	Tesco’s	
trading	requirements

Code of Success
ประวัติความเป็นมา	บริษัท	เอราวัณฟูด	จำากัด	(มหาชน)	ได้ดำาเนินธุรกิจผลิต
และจำาหน่ายผัก	ผลไม้	และกะทิบรรจุกระป๋อง	ทั้งจำาหน่ายในประเทศและ 
ส่งออกไปต่างประเทศมากว่า	60	ปี

GS1 Standard
2D	Barcode	มาตรฐานสากล	GS1	วิวัฒนาการของบาร์โค้ด

Scoop Hilight
สถาบันรหัสสากล	-	ส.อ.ท.	ประชุมใหญ่ประจำาปี	2557
“ยกระดับผู้ประกอบการ	SMEs	ไทย	ก้าวไกลสู่สากลด้วยมาตรฐาน	GS1”

GS1 Healthcare
ต้นทุนของแต่ละผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน
และประโยชน์จากการใช้รหัสยามาตรฐาน	

ECR Corner
เศรษฐกิจดิจิตอล	
Digital	Economy

Trendy Tech
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งกับโอกาสทางธุรกิจของ	SMEs

RFID Corner
National	Cancer	Centre	Singapore	
Treats	More	Chemotherapy	Patients,	Saves	Time	for	Nurses

Training Buzz
อัพเดทการอบรม	และกิจกรรมที่ผ่านมา

Bizz Breakthrough
“โฟกัส	MOU	รางคู่	ไทย-จีน”
ตัวแปรเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน	–	แก้ปัญหาว่างงาน	
เพิ่มกำาลังซื้อระดับฐานราก

Kitchen of the world
ผักผลไม้ออร์แกนิก	อนาคตธุรกิจใหม่ยุค	AEC

พรรณพิมพ์	จิระเกียรติ์

อวิกา	พอกเพิ่มดี

การัณยภาส	ว่องศรีเจริญชัย

ณิชกานต์	อุชชิน

นวลพรรณ	ลิ้มเจริญ

สุธาสินี	กองรส

ปทิตตา	คิมประโคน

มยุรินทร์	เพชรชัด

วิลาวัณย์	กิจนิเทศ

อุบลรัตน์	ทองในธรรม

ชนัฏนันท์	รัตนเอกวาที

พราภา	ร่มโพธิ์ทอง

สุฬสีห์	ปุนนา

จิราภรณ์	เฉลิมจิระรัตน์

เวทางค์	ดอนกระจ่าง

นิติพัฒน์	เนียรมงคลรัตน

วารสารสถาบันรหัสสากล
Newsletter

Thailand

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์โดย บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด
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GLOBAL NEWS

 ผูแ้ทนจากทางสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ไดเ้ขา้รว่มงานประชมุ 

GS1 ระดบัภาคพืน้เอเชียแปซิฟกิ ประจำาปี  2557 โดยม ีGS1 ออสเตรเลยี

เป็นเจ้าภาพ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 ณ  

โรงแรมพาเลซโซ เวอร์ซาเช่ เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย มี

ผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 70 คน จากประเทศสมาชิก GS1 ภาคพื้น

เอเชยีแปซฟิกิจำานวน 14 ประเทศ ไดแ้ก ่ไทย เวยีดนาม สงิคโปร ์มาเลเซยี 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย จีน ฮ่องกง เกาหลี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์  

และออสเตรเลยี รวมถึง GS1 สำานกังานใหญ ่(GS1 Global) ซ่ึงตัง้อยู ่ณ  

กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยมด้วย 

 The representatives from GS1 Thailand attended the GS1 Asia 

Pacific Forum 2014, hosted by GS1 Australia.  The Forum was held 

from 30 September to 3 October 2014 at the Palazzo Versace on 

the Gold Coast, Australia.  There were over 70 participants from 14 

countries who are the GS1 Member Organizations (MOs) in the Asia 

Pacific - region i.e. Thailand, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, 

India, China, Hong Kong, Korea Japan, New Zealand  and Australia 

including GS1 Global, the GS1 Head Office located in Brussel, 

Belgium. 

GS1 Asia Pacific Forum 2014
At the Palazzo Versace on the Gold Coast, Australia

30 September - 3 October 2014

การประชุม GS1 ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจำาปี 2557
ณ โรงแรมพาเลซโซ เวอร์ซาเช่ เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557

Written by : Jiraporn Chalermjirarat, Mayurint Petcha
ข้อมูลโดย : จิราภรณ์ เฉลิมจิระวัฒน์

   มยุรินทร์ เพชรชัด
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	 นาย	John-Paul	Langbroek	MP	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา	

การฝึกอบรม	 และการจ้างงาน	 แห่งรัฐควีนส์แลนด์	 ได้ให้เกียรติมาเป็น

ประธานในการเปิดงานประชุมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ	พร้อมทั้งกล่าว

ถึงมุมมองของภาครัฐด้านแผนยุทธศาสตร์	 ที่จะสนับสนุนธุรกิจระดับ 

ท้องถิ่นและการพัฒนาการค้าภายในประเทศออสเตรเลีย	รวมถึงภาคพื้น

เอเชียแปซิฟิกด้วย	ด้านนาง	Maria	Palazzolo	ผู้อำานวยการ	GS1	ออสเตรเลีย

ไดแ้สดงความเหน็เกีย่วกบัหวัขอ้งานประชมุ	“Working	Together	to	Achieve	

More”	 เป็นเหมือนคำามั่นสัญญาว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในโปรแกรมการ

ศึกษา	และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน	ด้วยประสบการณ์การทำางาน

ขององค์กร	GS1	ออสเตรเลียที่สั่งสมมายาวนานกว่า	35	ปี

 การประชุมดังกล่าว	แบ่งวาระการประชุมออกเป็น	2	ห้อง	ได้แก่	ห้อง

ฟอรั่ม	ซึ่งเปิดให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของ	GS1	เข้าร่วมฟัง	และห้องฝึกอบรม	

สำาหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ	GS1	ซึ่งหัวข้อหลักในห้องฟอรั่มคือ	

การนำาเสนอกลยุทธ์ใหม่	 6	 ประการของ	 GS1	 โดยนาย	Miguel	 Lopera	

ประธานและผูอ้ำานวยการ	GS1	และการบรรยายเรือ่งมมุมองดา้นเศรษฐกจิ

และแนวโน้มในอนาคตที่ส่งผลกระทบระดับโลก	 โดยวิทยากรรับเชิญ	 

นาย	Craig	Rispin	ผู้เชี่ยวชาญด้านมุมมองนวัตกรรมและธุรกิจในอนาคต

	 The	 Honorable	 John-Paul	 Langbroek	 MP,	 Minister	 for	 Education,	

Training	and	Employment	of	Queensland	offif icially	opened	the	Forum	and	

also	provided	a	 local	and	stated	Government	perspective	on	strategies	

to	support		local	business	and	trade	development	within	Australia	and	the	

Asia	Pacific	region.	GS1	Australia’s	CEO	Maria	Palazzolo	commented	that	

the	Forum	 theme	“Working	Together	 to	Achieve	More”	would	be	an	

assurance	to	engage	in	interaction	and	educational	program	with	the	GS1	

Australia’s	journey	and	experiences	over	the	last	35	years.	

	 ห้องฟอรั่มยังให้ความสำาคัญในการอภิปรายถึงเรื่องความร่วมมือ

กันในระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก	 ภายใต้โครงการ	 APEC/ABAC	 และได้

มีการนำาเสนอความคืบหน้าของโครงการ	 APEC	 supply	 chain	 visibility	 

ให้แก่ที่ประชุม	 โดยมุ่งความสนใจไปยังการลดต้นทุนในโซ่อุปทานลง	 10	

เปอร์เซ็นต์ภายในปี	 2558	 รวมถึงการทำางานร่วมกันของประเทศสมาชิก	

GS1	กับภาครัฐบาล	APEC/ABAC	และตัวแทนผู้ประกอบการ	ในการเลือก

ข้อมูลมาตรฐานสากลมาใช้เพื่อสนับสนุน	APEC	trade	effif iciency	priorities

 โดยวทิยากรรบัเชญิหลกัประกอบดว้ย	นาย	Peter	Fleming	ผูอ้ำานวยการ

จาก	The	National	E-Health	Transition	Authority	(NEHTA)	นาย	John	Larkin	

ผูช้ว่ยเลขานกุาร	APEC	Branch	/	ประธาน	กรมการคา้และการตา่งประเทศ	

/	 คณะกรรมการ	 APEC	 ด้านการค้าและการลงทุน	 และนาย	 Ian	 Dunn	

หัวหน้าฝ่ายการค้าสัมพันธ์	 จากห้าง	 Woolworths	 ประเทศออสเตรเลีย	 

ได้ร่วมกันอภิปรายเรื่องความร่วมมือกันภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	

และมาตรฐานโซ่อุปทานด้านสาธารณสุขและอุตสาหกรรมค้าปลีกใน

ประเทศออสเตรเลยี	ซึง่กลุม่ผูร้ว่มอภปิรายยงัไดใ้หข้อ้มลูเชงิลกึทีม่คีณุภาพ 

เกีย่วกบัการใชม้าตรฐานสากล	GS1	ในดา้นสาธารณสขุของออสเตรเลยี	และ

ใหเ้หตผุลวา่ทำาไม	GS1	จงึเปลีย่นบทบาทมาเปน็ผูน้ำาเกมในดา้นดงักลา่วดว้ย

	 This	forum	was	separated	into	two	rooms,	the	forum	room	for	senior	

off icers	and	the	training	room	for	off icers.	The	main	topics	of	the	forum	

room	were	an	update	on	the	new	GS1	six	pillar	strategies	provided	by	

Miguel	Lopera,	president	&	CEO	of	GS1,	and	 the	 future	 trends	and	

economic	outlooks	impacting	the	rest	of	the	world	presented	by	guest	

speakers	Craig	Rispin,	a	Business	Futurist	and	Innovation	Expert.

 The	 Forum	 concentrated	 on	 the	 discussion	 session	 of	 the	 Asia	 

Pacific	collaboration	within	the	APEC/ABAC	project	and	APEC	supply	chain	 

visibility	project,	which	focused	on	the	decreasing	in	supply	chain	costs	

by	 10%	 in	 2015	 and	 the	 active	 collaboration	 among	 GS1	 Member	 

Organizations,	 APEC/ABAC	 government	 and	 entrepreneurs	 in	 order	 to	

implement	the	global	data	standards	to	support	the	APEC	trade	fieffifififif iciency	

priorities.

 Keynote	 speakers	 including	 Peter	 Fleming,	 CEO	 of	 the	 National	

E-Health	Transition	Authority	(NEHTA);	John	Larkin,	Assistant	Secretary,	

APEC	 Branch,	 Department	 of	 Foreign	 Affairs	 and	 Trade/Chair,	 APEC	 

Committee	 on	 Trade	 and	 Investment;	 and	 Ian	 Dunn,	 Head	 of	 Trade	 

Relations	 at	Woolworths	 shared	 their	 experiences	 in	 the	 collaboration	

within	the	Asia	Pacific	region	and	supply	chain	standards	in	the	Healthcare	

and	Retail	industries	in	Australia.	Moreover,	the	speakers	also	provided	

valuable	insights	data	and	the	reasons	why	GS1	turn	to	be	the	key	leader	

in	the	Healthcare	sector.

	 In	addition,	the	strategies	and	achievements	of	MOs	were	shared	by	

delegates	for	example;

 GS1 Korea	has	created	the	UPSS	(Unsafe	Products	Screening	System)	

in	order	to	send	unsafe	products	 information	(GTINs)	provided	by	the	 

GLOBAL NEWS
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 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากประเทศสมาชิก	 GS1	 แต่ละ

ประเทศ	 นำาเสนอข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และความสำาเร็จขององค์กรในปี

ที่ผ่านมาด้วย	ตัวอย่างเช่น

 GS1 เกาหลี	 ได้สร้างระบบการคัดกรองสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	

(UPSS:	Unsafe	Products	Screening	System)	ขึ้น	เพื่อส่งข้อมูลเลขหมาย 

ประจำาตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	 (GTINs)	 ที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐบาล	 

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 (ระบบ	 Cloud	 Computing)	 โดยข้อมูลดังกล่าว 

จะถูกป้อนลงใน	 KorEANnet	 (แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำาเนินการโดย	

GS1	 เกาหลี)	 และถูกส่งไปยังร้านค้าปลีกต่างๆ	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ

ขายสินค้าที่ไม่ปลอดภัยขึ้น	ณ	จุดขาย	(POS:	Point	of	Sale)

 GS1 ฮ่องกง	ให้ความสำาคัญในด้านความชัดเจน	(visibility)	และการ

ตรวจสอบย้อนกลับ	(traceability)	ในเรื่องต่างๆ	ดังนี้			

  •	 โลจิสติกส์:	 คำานึงถึงความชัดเจนในระบบซัพพลายเชน	 ภายใน 

	 	 		 ทวีปเอเชีย	

  •	 อาหารและเครื่องดื่ม:	มุ่งเน้นการตรวจสอบย้อนกลับทรัพยากร	 

	 	 		 ที่ต้นน้ำา	 (ระหว่างแอฟริกาใต้-ฮ่องกง/จีน)	 การตรวจสอบ	 

    ยอ้นกลบั	อาหารทะเล	(ระหวา่งอติาล-ีฮอ่งกง)	การตรวจสอบ 

	 	 		 ย้อนกลับเมลอน	 (ระหว่างญี่ปุ่น-ฮ่องกง)	 และความชัดเจน	 

	 	 		 การเคลื่อนที่ของสินค้าจำาพวกไวน์ในกลุ่มเอเปค	 (ระหว่าง 

	 	 		 ออสเตรเลีย-ฮ่องกง)					   

  •	 เสือ้ผา้และเครือ่งนุง่หม่:	สนใจความชดัเจนในการเคลือ่นที ่

    ของการส่งออกเครื่องแต่งกาย	 (ระหว่างจีน/ฮ่องกง-อเมริกา 

	 	 		 และยุโรป)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ด้านความชัดเจนในระบบ 

	 	 		 ซัพพลายเชนภายในทวีปเอเชีย	 (Intra-Asia	 Supply	 Chain	 

	 	 		 Visibility)	 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง	 GS1	 ไต้หวัน	 GS1	 

	 	 		 ฮ่องกง	และ	GS1	จีน	เช่น	กรณีที่ศุลกากรไต้หวันจะมีการแจ้ง 

	 	 		 ข้อมูลสินค้าล่วงหน้า	 (ASN:	 Advance	 Shipping	 Notice)	 ไปยัง 

	 	 		 ศุลกากรฮ่องกงก่อนที่สินค้าจะเดินทางไปถึง	เป็นต้น

 GS1 จีน	ได้ร่วมมือกับตลาดออนไลน์	เช่น	Tmall,	eTAO,	Wochacha	

และ	 Baidu	 เพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลของสินค้าพร้อมเลขหมายประจำา

ตัวสินค้าที่ถูกต้องและเชื่อถือให้แก่ประชาชนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ 

แอพพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม	 พร้อมทั้งสร้างแคตตาล็อกสินค้าจีน	 ซึ่งเป็น 

แคตตาลอ็กอเิลก็ทรอนกิส	์(e-catalog)	ทีใ่ชเ้ลขหมายประจำาตวัสนิคา้	(GTINs)	 

government	organizations	through	internet	(Cloud	Computing).	This	informa-

tion	(GTINs)	will	be	input	into	the	KorEANnet	(e-catalog	run	by	GS1	Korea)	

and	sent	to	retailers	or	stores	to	block	the	sale	of	unsafe	products	at	

POS	(Point	of	Sale)	terminals.

 GS1 Hong Kong	has	focused	on	visibility	and	traceability	in	various	

sectors	as	follows;	

  •	 Logistics:	Intra-Asia	Supply	Chain	Visibility					

  •	 Food	and	Beverage:	Source	Traceability	crossing	South	Africa	 

	 		 and	Hong	Kong/China,	 Seafood	Traceability	 crossing	 Italy	 and	 

	 		 Hong	Kong,	Melon	Traceability	crossing	Japan	and	Hong	Kong	 

	 		 and	APEC	Wine	Supply	Chain	Visibility	crossing	Australia	and	 

	 		 Hong	Kong

  •	 Apparels:	 Export	 Visibility	 crossing	 China/Hong	 Kong	 to	 US	 

	 		 and	Europe	Especially	for	the	Intra-Asia	Supply	Chain	Visibility,	 

   which	 is	 the	 cross	 border	 supply	 chain	 visibility	 across	 

	 		 countries	that	emerging	by	the	cooperation	among	GS1	Taipei,	GS1	 

	 		 Hong	Kong	and	GS1	China.	For	instance,	Taipei	Customs	will	let	 

	 		 Hong	 Kong	 Customs	 know	 the	 product	 information	 before	 

	 		 their	arrival	(ASN:	Advance	Shipping	Notice).

 GS1 China	 has	 collaborated	with	 online	market	 such	 as	 Tmall,	

eTao,	Wochacha	and	Baidu	in	order	to	provide		trusted	and	authenticated	

product	information	related	barcode	to	public	through	internet	and	popular	
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applications	as	well	as	operated	China’s	product	catalog	which	is	the	

e-catalog	that	index	products	by	GTINs		(more	than	30	million	GTINs	in	

the	catalog).	Moreover,	data	is	utilized	for	food	safety	and	traceability	

and	also	synchronized	to	global	retailers	such	as	Target,	Lowe’s	and	

Walmart.

	 The	training	room	that	paralleled	with	the	forum	room	focused	on	

the	following	topics:	

  •	 The	GS1	Global	Branding	Strategy

  •	 EU	Regulation	No.	1169/2011	and	its	effect	on	the	Asia	Pacific	 

	 		 region:	EU	Regulation	No	1169/2011	requires	communication	of	 

	 		 product	data	between	 trading	partners	 in	 the	supply	 chain	 in	 

	 		 order	 that	 food	 industries	 could	 meet	 their	 obligations.	 GS1	 

	 		 standards	 are	 the	 best	way	 to	 communicate	 the	 information	 

	 		 effectively	since	every	item	of	mandatory	information	in	the	EU	 

	 		 regulation	is	addressed	in	GS1’s	data	standards.	Consequently,	 

	 		 the	preferred	mechanism	for	communicating	the	information	 

	 		 required	by	EU	1169/2011	is	via	the	Global	Data	Synchronization	 

	 		 Network	(GDSN)	or	GS1	Source.

  •	 Customer	care	knowledge

  •	 How	to	prevent	unauthorized	usage	of	GS1	Identifiers

  •	 How	to	determine	which	industry	sectors	to	engage	with	and	 

	 		 how	to	set	up	working	groups	in	the	sectors

  •	 How	new	services	are	conceived,	introduced	and	rolled-out

  •	 The	different	teaching	techniques	used	in	Australia

  •	 How	to	engage	with	the	Academy	to	achieve	benefits	in	teaching	 

	 		 and	research

  •	 New	things	in	the	GS1	Global	Standards	Management	Process	 

	 		 (GSMP)

  •	 Basic	 knowledge	 of	 GS1	 Standards	 and	 new	 initiatives	 of	 

	 		 GS1	Standards	

  •	 Connecting	to	the	GLN	Registry

For	the	next	year,	GS1	Singapore	will	be	the	host	for	GS1	Asia	Pacific	

Forum	2015	 from	6	–	8	October	2015	which	will	 take	place	at	 the	

Movenpick	Herritage	Hotel	Sentosa,	Singapore.

เปน็ตวัคน้หาขอ้มลู	(ปจัจบุนัมขีอ้มลู	GTINs	ของสนิคา้อยูใ่นระบบมากกวา่	

30	 ล้านรายการ)	 นอกจากนี้	 ข้อมูลยังถูกนำามาใช้ประโยชน์ด้านความ

ปลอดภยัของอาหารและการตรวจสอบยอ้นกลบั	รวมถงึมกีารเชือ่มโยงไป

ยังร้านค้าปลีกทั่วโลก	เช่น	Target,	Lowe’s	และ	Walmart	อีกด้วย

	 ในส่วนของห้องฝึกอบรม	ซึ่งมีการบรรยายควบคู่ไปกับห้องฟอรั่มนั้น	

จะเน้นไปที่หัวข้อต่างๆ	ดังนี้

	 	 •	 กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์	GS1

	 	 •	 ข้อบังคับของสหภาพยุโรป	 EU	 Regulation	 No.	 1169/2011	 

	 	 		 และผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 :	 กฎข้อบังคับ 

	 	 		 ดังกล่าวเรียกร้องให้มีการสื่อสารข้อมูลสินค้าระหว่างคู่ค้าในโซ่ 

	 	 		 อปุทาน	เพือ่ใหธ้รุกจิบรกิารอาหารสามารถปฏบิตัติามภาระหนา้ที ่

	 	 		 ของตนได้	ซึ่งมาตรฐานสากล	GS1	เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสาร 

	 	 		 ข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากข้อมูล 

	 	 		 ทุกรายการที่ข้อบังคับสหภาพยุโรปบังคับให้มีนั้น	 มีพูดถึงอยู่ใน 

	 	 		 ข้อมูลของมาตรฐานสากล	GS1	อยู่แล้ว	โดยวิธีสื่อสารข้อมูลที่ดี 

	 	 		 ที่สุดคือการสื่อสารผ่านระบบ	 Global	 Data	 Synchronization	 

	 	 		 Network	(GDSN)	หรอืระบบฐานขอ้มลูสนิคา้นา่เชือ่ถอื	(GS1	Source)

	 	 •	 ความรู้ด้านการดูแลลูกค้า

	 	 •	 วิธีป้องกันการใช้เลขหมายบ่งชี้มาตรฐานสากล	GS1	ที่ไม่ได้

	 	 		 รับอนุญาต

	 	 •	 วิธีการกำาหนดภาคอุตสาหกรรมท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วม	และวิธีการ

	 	 		 ตั้งกลุ่มทำางานด้านอุตสาหกรรม

	 	 •	 เรียนรู้และเข้าใจวิธีการบริการรูปแบบใหม่ๆ

	 	 •	 เทคนิคการฝึกอบรมที่ไม่ธรรมดาที่ใช้ในออสเตรเลีย

	 	 •	 วิธีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์	

	 	 		 ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

	 	 •	 สิ่งใหม่ๆ	ใน	GS1	Global	Standards	Management	Process		(GSMP)

	 	 •	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับมาตรฐานสากล	GS1	และมาตรฐาน	

     ใหม่ๆ	ที่กำาลังจะเกิดขึ้น

	 	 •	 การเชื่อมโยงการลงทะเบียนเลขหมายประจำาตำาแหน่งที่ตั้ง	

	 	 		 	(GLN:	Global	Location	Number)

สำาหรับปีหน้า	 GS1	 สิงคโปร์	 จะรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม	 GS1	

ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก	ประจำาปี	2558	ระหว่างวันที่	6	-	8	ตุลาคม	2558	

โดยจะจัดขึ้นที่โรงแรมโมเวนปิค	เฮอริเทจ	เซ็นโตซา	ประเทศสิงคโปร์
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The Traceability Process
กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ

The GS1 standard traceability process 
is composed of five sub-processes.

ระบบตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐานสากล GS1 
ประกอบด้วย 5 กระบวนการย่อย

Sub-process 1: Plan and Organise

 Sub-process 1 of the traceability process deter mines 

how to assign, collect, share, and keep traceability data.  

Furthermore, it determines how to manage links between inputs,  

internal processes, and outputs.It is a prerequisite phase.

 This sub-process begins when Trading Partners decide  

to achieve traceability. It ends when number assignment,  

collecting, sharing, keeping and linking methodsare decided. 

The output of this sub-process is that Traceability Partners have 

made their plan and organisation for traceability.

กระบวนการย่อยที่ 1: วางแผนและจัดระเบียบ

 กระบวนการย่อยที่ 1 ของกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับจะกำาหนด

วิธีการจัดสรร รวบรวม แลกเปลี่ยน และเก็บรักษาข้อมูล การตรวจสอบ

ยอ้นกลบั นอกจากนีย้งักำาหนดวธิกีารบรหิารจดัการ การเชือ่มโยงระหวา่ง

การรับเข้า กระบวนการภายใน และผลลัพธ์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็น

เงื่อนไขที่ต้องทำาก่อน 

 กระบวนการย่อยนี้จะเริ่มต้นเมื่อคู่ค้าตัดสินใจที่จะทำาการตรวจสอบ

ย้อนกลับให้สำาเร็จ และจะสิ้นสุดเม่ือมีการตัดสินใจเรื่องวิธีการจัดสรร 

เลขหมายการรวบรวม การแลกเปลี่ยน การเก็บรักษา และการเชื่อมต่อ 

ซึ่งผลจากกระบวนการย่อยนี้คือคู่ค้าในการตรวจสอบย้อนกลับจะได้ผล

สรุปเรื่องการวางแผนและการจัดระเบียบสำาหรับการตรวจสอบย้อนกลับ

GS1 Traceability

รูปแสดงกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ

ที่มา/Reference : GS1 Traceability & Recall
Edited by : Jiraporn Chalermjirarat

แปลและเรียบเรียงโดย : จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์  
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รูปแสดงการจัดเรียงข้อมูลหลัก

Sub-process 3 : Record Traceability Data

 This sub-process determines how to assign, apply and  
capture traceable items identification and how to collect, share 
and store traceability data during the physical flow. It begins when 
a manufacturer needs to create inventory, or a vendor-managed 
inventory triggers an inventory creation request.
 Sub-process 3 ends at the delivery to the “Back Room” or 
“Back Door” (the receiving area for the final stage of the point of 
sale or service), the destruction of the item or the out-of-scope 
of the traceability process. The output of this sub-process is that 
Traceability Partners can identify traceable items and collect and 
record relevant traceability data as traceable items move across 
the supply chain.

กระบวนการย่อยที่ 2 : จัดเรียงข้อมูลหลัก

 กระบวนการย่อยที่ 2 กำาหนดวิธีการจัดสรรการบ่งชี้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

ตำาแหน่งหรือสถานที่ทางกายภาพ สินค้าและทรัพย์สิน นอกจากน้ียังได้

กำาหนดวธิกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูหลกักบัคูค่า้ ซึง่ขอ้เสนอแนะคือใหจ้ดัเรยีง

ข้อมูลหลักที่เป็นข้อมูลสาธารณะก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนที่ของตัวสินค้า

กระบวนการย่อยที่ 3 : บันทึกข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ

 กระบวนการยอ่ยนี ้กำาหนดวธิกีารจดัสรร การนำาไปใช ้และการบันทกึ

ข้อมูลของการบ่งชี้วัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมทั้งวิธีการ

รวบรวม แลกเปลี่ยน และจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับระหว่างที่

ตัวสินค้าเคลื่อนที่ ซ่ึงจะเริ่มขึ้นเม่ือผู้ผลิตมีความต้องการที่จะผลิตสินค้า

คงคลัง หรือเมื่อระบบ VMI (vendor-managed inventory) กระตุ้นให้เกิด

การร้องขอให้ผลิตสินค้าคงคลัง

 กระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น เม่ือมีการส่งไปยังพื้นที่รับสินค้าใน

ขั้นสุดท้ายของจุดขาย หรือจุดให้บริการ หรือเมื่อมีการทำาลายสินค้า หรือ

อยู่นอกขอบเขตของกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งผลลัพธ์ของ

กระบวนการย่อยนี้คือการท่ีคู่ค้าในการตรวจสอบย้อนกลับสามารถบ่งชี้

วัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงสามารถรวบรวมและบันทึก

ขอ้มลูของการตรวจสอบยอ้นกลบัเมือ่สนิคา้ทีส่ามารถตรวจสอบย้อนกลับ

ได้เคลื่อนที่ไปในซัพพลายเชน

Sub-process 2 : Align Master Data

 Sub-process 2 determines how to assign identifications to 

the parties and physical locations, trade items and assets. It also  

determines how to exchange master data with trading partners. The 

recommendation is to align master data that is public before the 

physical flow begins.

GS1 Traceability
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Sub-process 4 : Request Trace

 This sub-process determines how to initiate and respond 
to a traceability request. Any Traceability Partner mayinitiate 
a trace request. The authorities or a consumer complaint may 
be the reason for a Traceability Partner to start a trace request to 
recall or withdraw defective product.
 A trace request may trigger subsequent trace requests up 
or down several levels of the supply chain in order to fulfil the 
original request. This fulfils the requirement often included in 
regulations to the effect that traceability must work “one step 
up and one step down” the supply chain. The trace request may 
jump a step to contact a Traceability Partner further up or down 
the chain in order to obtain the information more quickly.
 This sub-process begins when there is a need for trace and 
ends when the Trace Request Initiator receives information or 
receives the message that the information cannot be found.

กระบวนการย่อยที่ 4 : ร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับ

 กระบวนการย่อยนี้ กำาหนดวิธีการเริ่มต้นและการตอบสนองต่อการ

ร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับ คู่ค้ารายใดก็ตามเป็นผู้เริ่มต้นร้องขอ

ให้มีการตรวจสอบย้อนกลับ อาจเป็นสาเหตุที่ทำาให้คู่ค้าร้องขอเพ่ือเรียก

คนื หรือดงึสนิคา้ทีมี่ขอ้บกพร่องออกไปอาจเกดิจากขอ้บงัคบัทางกฎหมาย

หรือการร้องเรียนจากผู้บริโภค

 การร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับอาจกระตุ้นให้เกิดการ

ติดตามไปข้างหน้าและสอบย้อนไปข้างหลังในสายซัพพลายเชน เพื่อ

ใหบ้รรลผุลการรอ้งขอเริม่ตน้นัน้ๆ ซึง่สว่นใหญจ่ะตอ้งมกีาร “ตรวจสอบ

ไปข้างหน้าหนึ่งขั้น และสอบย้อนไปข้างหลังหนึ่งขั้น” แต่ก็อาจข้ามขั้น

เพื่อติดต่อคู่ค้าที่อยู่ก่อนหน้าหรืออยู่ข้างหลังไปอีกหลายขั้น เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่เร็วขึ้น

 กระบวนการนี้เริ่มต้นเมื่อมีความต้องการในการตรวจสอบย้อนกลับ 

และสิ้นสุดเมื่อผู้ร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับนั้นได้รับข้อมูลที่

ต้องการเป็นที่เรียบร้อย หรือได้รับแจ้งว่าไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

GS1 Traceability

รูปแสดงการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจสอบย้อนกลับ
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“Implementing a traceability system within a supply 
chain requires all parties involved to systematically link 

the physical flow of materials and products with the flow 
of information about them.”

“การนำาระบบตรวจสอบย้อนกลับไปใช้ในซัพพลายเชนเกี่ยวข้องกับ

การที่ผู้มีส่วนร่วมทุกรายต้องทำาการเชื่อมโยงการไหลของวัตถุกับ

การไหลของข้อมูลของวัตถุและผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ”

รูปแสดงการร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับ

Sub-process 5 : Use Information

 This sub-process enables the use of the previous  
processes to take appropriate action as required by legal and 
business requirements.
 This sub-process begins when Trading Partners decide to use 
information and ends when action meets the legal and business 
requirement.

กระบวนการย่อยที่ 5 : นำาข้อมูลไปใช้

 กระบวนการนี้จะทำาให้เกิดการนำาผลลัพธ์จากกระบวนการก่อนหน้า

ไปใช้งาน โดยเลือกการดำาเนินงานท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำาหนด

ของธุรกิจและกฎหมาย

 ซึง่จะเร่ิมตน้เม่ือคูค่า้ตดัสินใจท่ีจะนำาขอ้มูลไปใช้งาน และเสรจ็สิน้เมือ่

การดำาเนินการเป็นไปตามข้อกำาหนดทางกฎหมายและทางธุรกิจ

GS1 Traceability
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Dairy Crest uses Advanced Shipping Notifications 

(ASNs) using GS1 standards to deliver significant  

efficiencies and meet Tesco’s trading requirements
‘‘The introduction of ASNs was a key component in 

our project to fully automate Dairy Crest’s distribution  

operations and fulfil the requirements of one of our largest 

customers, Tesco. An important element of automation is  

standardisation and we couldn’t have implemented this 

system without GS1’s universal system for identifying every 

item in our supply chain.” 

Dairy Crest and Tesco
Dairy Crest บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีทำาจากนมในประเทศ 

อังกฤษ ได้ใช้ระบบ Advanced Shipping Notifications 

(ASNs) ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลจากผู้ขายส่งมาให้ผู้ซื้อรับรู้ไว้

ล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะส่งมาถึงมือ โดยใช้ควบคู่กับมาตรฐาน

สากล GS1 เพื่อให้ส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ 

ตอบสนองความต้องการทางการค้าของห้าง Tesco ได้
“การเริ่มระบบ ASNs นั้นเป็นปัจจัยสำาคัญของโครงการเราในการ

ทำาให้การกระจายสินค้าของ Dairy Crest เป็นระบบอัตโนมัติ และยัง

ชว่ยเตมิเตม็ความตอ้งการใหล้กูคา้รายใหญข่องเราอยา่งหา้ง Tesco 

อีกด้วย ปัจจัยที่สำาคัญประการหนึ่งคือความเป็นมาตรฐาน และเราไม่

สามารถพัฒนาระบบนี้ ได้หากขาดระบบมาตรฐานสากล GS1 ในการ

ระบุสิ่งของทุกชิ้นตลอดซัพพลายเชน

แปลและเรียบเรียงโดย : นวลพรรณ ลิ้มเจริญ
Translated By : Nuanpan Limcharoen

บทนำา
 Dairy Crest นั้นดำาเนินการขนส่งสินค้าไปยังห้าง Tesco ซึ่งเป็น

หน่ึงในลูกค้ารายใหญ่ เป็นจำานวนกว่า 250,000 กล่องต่อสัปดาห์ การ

ขนส่งสินค้าปริมาณมากขนาดนี้ อีกทั้งต้องตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าโดยการจัดส่งสินค้าภายใน 18 ชั่วโมงให้ได้ Dairy Crest จึงต้อง

พัฒนาหลายสิ่งในกระบวนการซัพพลายเชน ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง 

ทีย่ิง่ใหญ่ท่ีสุดคอืการนำา ASNs มาใชก้บัหา้ง Tesco โดยวธิกีารน้ีจะชว่ยให้

เกิดความชัดเจน และความสมบูรณ์ตลอดกระบวนการขนส่ง 

 โดยการช่วยเหลือของ ASNs และ Electronic Proof of Delivery 

(ePODS) ทำาให้ Dairy Crest สามารถลดการร้องเรียน พัฒนากระแสเงิน 

และช่วยพัฒนาระบบสินค้าขาเข้าให้กับลูกค้ารายสำาคัญที่สุดของ Dairy 

Crest กุญแจที่นำาไปสู่ความสำาเร็จของการนำา ASNs มาดำาเนินการคือ การใช้

มาตรฐานสากล GS1 ซึง่เปรยีบเสมอืนภาษาที่ใชส่ื้อสารรว่มกนัระหวา่ง Dairy 

Crest กับห้าง Tesco

Introduction 
 Dairy Crest delivers over a quarter of a million cases a week to 

Tesco, one of its biggest customers. To distribute these high volumes 

and meet a requirement to deliver orders within 18 hours, Dairy Crest 

implemented a range of improvements to its supply chain processes. 

One of the most significant changes was the introduction of ASNs 

with Tesco, which provide better visibility and validation throughout 

the transportation process. 

 With the help of ASNs and Electronic Proof of Delivery (ePODS), 

Dairy Crest has managed to reduce claims queries, improve cash flow 

and help improve the goods-in process of one of its most important 

customers. The key to the successful operation of ASNs is the use 

of GS1 standards which provide a common language between Dairy 

Crest and Tesco.

GS1	Thailand newsletter12

news letter2.indd   12 2/3/2558 BE   5:27 PM



GS1 Thailand newsletter 13

ความเป็นมา
 Dairy Crest ในอดีตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการการตลาด

ผลติภณัฑน์ม ซ่ึงกอ่ตัง้ขึน้เพือ่ฟืน้ฟอูตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ประเภทนม

ในอังกฤษที่ซบเซาในปี 1930 ต่อมาในปี 1996 Dairy Crest ได้กลาย

เปน็บรษิทัมหาชน และไดร้เิริม่ชดุของการจดัหาซึง่ไดร้วมบรษิทัทีเ่ตบิโต

ได้ด้วยตัวเอง นำามาซึ่งรายได้ต่อปีถึง 1.63 ล้านปอนด์

 Dairy Crest เป็นบริษัทช้ันนำาผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบเก่ียวกับ

นม ประกอบด้วยตราสินค้า Cathedral City, Clover และ Frijj ขายให้

แก่ห้างค้าปลีกในประเทศอังกฤษ มีโรงงานผลิต 14 แห่งและแรงงาน

กว่า 5,300 คน สินค้าของ Dairy Crest มีวางจำาหน่ายใน 40 ประเทศ 

สนิคา้สว่นใหญข่อง Dairy Crest ถกูกระจายไปยงัศนูยก์ระจายสนิคา้ ณ 

Nuneaton, Warwickshire โดยศนูย์การกระจายสนิค้าของ Dairy Crest 

เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในอังกฤษที่ที่เป็นระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ และ

ยงัมสีว่นงานทีด่ำาเนนิการบรรจชุสีทีบ่ม่ไดท้ีแ่ลว้ดว้ย ซึง่ถอืเปน็ธรุกจิทีด่ี

ส่วนหนึ่งของศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้

ความท้าทาย
 การเปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าของ Dairy Crest นับได้ว่าเป็น

ภารกิจแรกของการปรับปรุงพัฒนาที่ Dairy Crest ได้นำามาปฏิบัติใน

กระบวนการซพัพลายเชนเพือ่ใหส้ามารถรองรบัการคาดคะเนการเจรญิ

เตบิโตทางธรุกจิในอนาคต และความตอ้งการใหม่ๆ  ของลูกค้ารายใหญ่

อย่างเช่น ห้าง Tesco โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห่วงโซ่ของห้างค้าปลีกนั้น

ต้องการที่จะเร่งการขนส่งสินค้า และลดสต๊อกในศูนย์กระจายสินค้า 

รวมไปถึงกระบวนการนำาสินค้าเข้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย

ต้นทุนที่ต่ำาลง

Background
 Dairy Crest was formerly a division of the Milk Marketing Board, 

which was set up to revive a flagging British dairy industry in the 1930s. 

In 1996, Dairy Crest became a public company and began a series of 

acquisitions, which combined with organic growth contributed to its 

annual turnover of £1.63 billion. 

 Dairy Crest is a leading supplier of dairy products, including 

the Cathedral City, Clover and Frijj brands, to a number of UK 

supermarkets. The company has 14 production facilities employing 

5,300 people; their products are sold in 40 countries. The majority of 

Dairy Crest’s produce is distributed through its national distribution 

centre (NDC) in Nuneaton, Warwickshire. Dairy Crest’s NDC is one of 

only a few in the UK that is fully automated and it incorporates cheese 

maturation, pre-packing as well as a distribution centre function.

GS1 CASE STUDY
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The Challenge
 The opening of its NDC was the first in a series of improvements 

that Dairy Crest made to its supply chain processes to meet a  

forecasted growth in business and new requirements from its 

key customers, including Tesco. In particular, the supermarket 

chain wanted to speed up delivery times and destock its regional 

distribution centres as well as make its goods-in processes more 

efficient and less costly. 

 Dairy Crest’s ambition was to increase the level of automation 

in its supply chain. The project team decided to focus on improving 

the accuracy and flow of information connected to the delivery of 

goods to Tesco’s regional distribution centres. The challenge was 

to deliver these improvements while maintaining a high standard 

of customer service.  

 An ASN is an electronic message that provides accurate  

information about the goods that are despatched by a supplier  

before they arrive at the customer’s premises. They are  

transmitted using Electronic Data Interchange (EDI) technology, which  

exchanges standard electronic business documents between two 

companies’ computer systems. These documents could include 

purchase orders, invoices and despatch advices, known as ASNs.

The solution
 Tesco operates a sales-based ordering system and places its 

orders with Dairy Crest using Electronic Data Interchange (EDI) 

technology. Consignments are assembled within Dairy Crest’s NDC 

and each pallet is identified with a logistics label, which contains 

a Serial Shipping Container Code (SSCC), a unique GS1 number 

(represented by a bar code) that also identifies the goods when they 

arrive at Tesco’s regional distribution centre. As the pallets in the 

consignment are loaded onto the delivery lorry, they are scanned 

which then triggers Dairy Crest’s warehouse management system 

to issue an ASN message, which is sent to Tesco’s receiving facility. 

 The ASN received by Tesco provides detailed information about 

the consignment before it arrives. Tesco knows in advance whether 

there are any discrepancies between what it ordered and what it 

will receive, which means it can prepare for the arrival of the goods 

and can authorise payment to Dairy Crest without delay. When 

a consignment arrives at Tesco’s warehouse, goods-in can scan 

the SSCC on each pallet, which enables them to verify it against 

the ASN. This means Tesco can now identify any discrepancies 

between the goods that left Dairy Crest’s NDC and the ones that 

arrived.

 จุดมุ่งหมายของ Dairy Crest คือการเพิ่มระบบอัตโนมัติเข้าไปใน

กระบวนการซัพพลายเชน โดยผู้ร่วมโครงการนี้ ได้เน้นการพัฒนาความ 

ถูกต้องแม่นยำา และการไหลของข้อมูลที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าไปยัง

ศูนย์กระจายสินค้าของห้าง Tesco ดังนั้น ความท้าทายของโครงการนี้จึง

อยู่ที่การพัฒนาไปพร้อมๆ กับรักษามาตรฐานระดับสูงในการบริการลูกค้า

 ASN คือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลสินค้าที่

มคีวามถูกตอ้งแม่นยำา โดยขอ้มลูเหลา่นีจ้ะถกูสง่จากผูข้ายลว่งหนา้กอ่นที่

สนิคา้จะถงึมอืลกูคา้ ขอ้มูลเหลา่นีจ้ะถกูสง่ผา่นเทคโนโลย ีElectronic Data 

Interchange (EDI) เป็นระบบที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานระหวา่งระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัคูค่า้ โดยขอ้มูลทีถู่กส่งผ่าน

นัน้ประกอบไปดว้ย ใบสัง่ซือ้สนิคา้ ใบเรยีกเกบ็เงนิ และใบสง่สนิคา้ซ่ึงเป็น

ที่รู้จักกันในนาม ASNs

นวัตกรรม
 หา้ง Tesco ได้ดำาเนินระบบส่ังซือ้สินค้าโดยยดึตามยอดขายสนิคา้ และ

ทำาการสั่งซื้อสินค้าจาก Dairy Crest โดยใช้เทคโนโลยี Electronic Data 

Interchange (EDI) สนิคา้จะถกูรวมไว้ทีศ่นูยก์ระจายสนิคา้ของ Dairy Crest 

โดยข้อมูลแต่ละพาเลทนั้นถูกระบุไว้ที่ฉลากการขนส่ง ซึ่งระบบหมายเลข

ลำาดับการขนส่ง (SSCC) มีสัญลักษณ์บาร์โค้ดภายใต้มาตรฐาน GS1 ที่

สามารถระบตุวัตนของสินค้าได้ เมือ่สินค้าเดินทางไปถงึศนูยก์ระจายสินคา้

ของห้าง Tesco ทันทีที่พาเลทสินค้าถูกลำาเลียงขึ้นรถบรรทุกพาเลทเหล่า

นั้นจะถูกสแกนบาร์โค้ด ขั้นตอนนี้จะทำาให้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

ของ Dairy Crest ออก ASN โดยอัตโนมัติและข้อมูลของสินค้าจะถูกส่ง

ไปยังจุดรับสินค้าของ Tesco ก่อนที่สินค้าจะไปถึงจริง
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“ความถูกต้องในการขนส่งสินค้านั้นมีมากถึง 99.5% ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ ในเป้าหมายของห้าง Tesco”
“The company has managed to achieve a delivery accuracy of 99.5% in line with Tesco’s target.”

 ASN ที่ห้าง Tesco ได้รับจะเป็นรายละเอียดของข้อมูลสินค้าที่ถูกส่ง
จาก Dairy Crest ก่อนที่สินค้าจริงจะมาถึง ห้าง Tesco สามารถทราบ 
ลว่งหนา้วา่สนิคา้ท่ีกำาลงัจะไดร้บัน้ันมคีวามแตกตา่งจากสนิคา้ที่ไดท้ำาการ
สั่งซื้อไปหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าห้าง Tesco เตรียมการรับสินค้าเข้า
คลัง รวมถึงการเตรียมการชำาระค่าสินค้าให้กับ Dairy Crest โดยไม่เกิด
ความล่าช้า และเมื่อสินค้านั้นถูกส่งถึงคลังสินค้าของห้าง Tesco ณ จุด
รับสินค้าจะมีการสแกนบาร์โค้ด SSCC ของแต่ละพาเลทเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับล่วงหน้าผ่าน ASN ว่าถูกต้องตรงกัน
หรือไม่ ซึ่งหมายความว่าห้าง Tesco จะสามารถตรวจสอบว่าสินค้า ณ จุด
ส่งออกสินค้าของ Dairy Crest นั้นมีความแตกต่างจากสินค้าที่มาถึงคลัง
สินค้าของห้าง Tesco หรือไม่ อย่างไร

บทสรุป
 การเริม่ใชร้ะบบ ASNs นัน้ไดน้ำาประโยชนม์าสู ่Dairy Crest และหา้ง 
Tesco โดย Dairy Crest สามารถเติมเต็มความต้องการหลักของ Tesco 
ได้ในการส่งสินค้าภายในระยะเวลาอันส้ัน อีกท้ังยังให้ข้อมูลที่จำาเป็นแก่ 
Tesco ก่อนที่สินค้าจริงจะมาถึง และความถูกต้องในการขนส่งสินค้านั้น
มีมากถึง 99.5% ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ในเป้าหมายของห้าง Tesco นั่นเอง 
การตอบสนองความต้องการเหล่านี้ทำาให้ Dairy Crest รักษาระดับความ
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายสำาคัญได้ ทั้งนี้ การใช้ ASNs และ PODs ยัง
สามารถลดระบบการใชแ้รงงานคนและกระดาษในธรุกจิของ Dairy Crest 
เอง สง่ผลใหค้วามผดิพลาดของขอ้มลูน้ันลดลงไปดว้ย นัน่หมายความวา่ 
Dairy Crest นั้น สามารถลดเวลาในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าทำาให้การ
ไหลของเงินนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ในส่วนของห้าง Tesco เองนั้น สามารถวางแผนการรับสินค้า และ
การจัดการคลังสินค้าได้ก่อนสินค้าจะมาถึงศูนย์การกระจายสินค้าของ 
Tesco ซึง่มคีวามเหมาะสมอยา่งมากหากปริมาณสนิค้ามมีากและสนิคา้ที่
ตอ้งแชเ่ย็นทีต่อ้งการการดแูลเปน็พเิศษ โดยการจดัการรบัสนิคา้เขา้ท่ีมี
ประสิทธภิาพกวา่เดมิจะทำาให้ Tesco สามารถมัน่ใจไดว้า่สนิคา้จาก Dairy 
Crest นั้นจะมีอยู่ตลอดเวลาที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนของ
ห้าง Tesco
 การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ พบว่า ASNs สามารถลดเวลาที่จะนำา
สนิคา้ออกจากรถบรรทกุโดยวดัจากสินคา้จำานวน 26 พาเลท จากเดมิตอ้ง
ใชเ้วลาถงึ 52 นาทีในการดำาเนินการ ปัจจบัุนเหลอืเพยีง 11 นาท ีเมือ่ใช้
ควบคู่กับฉลากการขนส่งตามมาตรฐานสากล GS1 อีกทั้ง การใช้ ASNs 
ยังช่วยในส่วนของการลดการใช้แรงงานคนในขั้นตอนการนำาสินค้าเข้า 
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาดและค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานคน

แผนสำาหรับอนาคต
 Tesco และ Dairy Crest นัน้ได้มุง่เนน้เรือ่งการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง โดย
ในอนาคตน้ัน ท้ัง 2 บรษิทัจะร่วมกันพฒันาข้อมลูทีต่อ้งใชแ้ลกเปลีย่นกนัผา่น

ระบบ ASNs ต่อไป

Conclusion
 The	introduction	of	ASNs	has	benefits	for	both	Dairy	Crest	and	

Tesco. Dairy Crest can now fulfil a key part of Tesco’s requirements 

to deliver within tight timeframes and to provide the necessary 

information in advance of deliveries being made. The company 

has managed to achieve a delivery accuracy of 99.5% in line with 

Tesco’s target. By meeting these requirements, Dairy Crest can 

maintain an excellent trading relationship with a key customer. The 

use of ASNs and PODs has also reduced the number of manual 

paper-based systems in Dairy Crest’s business, which results in 

fewer data errors. This means Dairy Crest receives fewer invoice 

queries, leading to improved cash flow.

 Tesco can now plan its receiving and warehouse operations 

in advance of deliveries being made at its distribution centres. 

This is critical when large volumes of goods are involved and 

when the chilled goods need to be handled appropriately. With a 

more efficient system for receiving goods, Tesco can ensure that 

Dairy Crest’s products are available at all times to its customers 

across its network of stores.

 A recent study found that ASNs reduce the time it typically 

takes to unload a truck with 26 pallets from 52 minutes to 11 

minutes when using GS1 logistics labels and ASNs. ASNs have 

helped Tesco reduce the human intervention when receiving 

goods, which has reduced errors and therefore labour costs.

Future plans
 Tesco and Dairy Crest are focused on continual improvement. 

As they look to the future, the two companies are working to 

improve the information provided in the ASNs they exchange.

ข้อมูลเพิ่มเติม	GS1	UK

อีเมล์:	info@gs1uk.org

โทร:	+44	(0)20	7092	3500

แฟกซ์:	+44	(0)20	7681	2290
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เอราวัณฟูดมุ่งบริหารข้อมูลสินค้าอย่างทรงประสิทธิภาพด้วย “บาร์โค้ด”
 บริษัท	 เอราวัณฟูด	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผัก	 ผลไม้	 และกะทิบรรจุกระป๋อง	 ทั้งจำาหน่ายใน
ประเทศและส่งออกไปต่างประเทศมากว่า	 60	 ปี	 แรกเริ่มในปี	 2494	 ได้ทำาการผลิตกระเทียมดองบรรจุขวดโหล	 ผักตั้งฉ่าย	 หัวไช้โป้ว
ตากแห้ง	 และผักกาดดองเค็ม	 จากนั้นได้	 พัฒนาธุรกิจตามลำาดับ	 จนเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน	 มีทั้งผัก	 ผลไม้	 กะทิ	
และรวมถึงผลไม้ของไทยที่บรรจุกระป๋อง	 ตามนโยบายที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค	 และด้วยทางบริษัท	 มีการส่งออก
สินค้าไปยังหลายประเทศทั่วโลก	 ภายใต้เครื่องหมายการค้า	 “ช้างคู่ลูกโลก”	 ดังนั้น	 การบริหารข้อมูลสินค้า	 การจัดเก็บข้อมูลสินค้า
ในคลัง	 ต้องเป็นไปอย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นระบบ	 รวดเร็ว	 และมีความแม่นยำา	 เพื่อให้การบริหาร	 และการบริการส่วนงาน
ต่างๆ	 ของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	 ตามเป้าหมายอันสูงสุดของบริษัท	 ที่มุ่งจะสร้างความพึงพอใจ	 และความประทับใจ	 

แด่ลูกค้าของทางบริษัท

บารโ์คด้มสีว่นในการบรหิารจดัการในการขายสนิคา้อยา่งไรบา้ง
 เนื่องด้วยทางบริษัท	มีการจำาหน่ายสินค้าไปยังหลายประเทศ
ทัว่โลก	ซึง่แนน่อนวา่สเปคสนิคา้ของลกูคา้ในแตล่ะกลุม่ประเทศยอ่มมี
ความแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัความตอ้งการทีเ่ฉพาะของแตล่ะกลุม่ลูกคา้	
ซึง่การนำาบารโ์คด้มาใชน้ัน้สามารถทำาใหก้ารบรหิารการขายเปน็ไปอยา่ง
ถูกต้องและรวดเร็ว	 เพราะการใช้บางโค้ดสามารถแยกประเภทของ
สินค้า	 รวมทั้งสเปค	 จนไปถึงกลุ่มลูกค้าของสินค้านั้นๆ	 จึงทำาให้การ
บริหารการขายทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ข้อมูลโดย : สุคนธ์ทิพย์ วังเอี่ยมเสริมสุขCODE OF SUCCESS

บาร์โค้ดได้มีส่วนร่วมในการจัดการคลังสินค้าหรือไม่

 ทางบริษัทจำาหน่ายประเภทสินค้าที่หลากหลาย	 และสินค้า

แต่ละตัวนั้นมีฤดูกาลผลิตที่ต่างออกไป	อาทิ	เงาะ	กะทิ	ผักดอง	และ

น้ำาผลไม้	 เป็นต้น	 จึงทำาให้ต้องมีการแยกประเภทสินค้า	 ล็อตการผลิต

ของสินค้าในแต่ละฤด	ู และรวมถึงสถานที่จัดเก็บสินค้า	 ซึ่งทางบริษัท

สามารถแยกและเก็บข้อมูลคลังสินค้าได้อย่างเป็นระบบ	 เนื่องจาก

บริษัทนำาระบบบาร์โค้ดที่สร้างขึ้นสำาหรับแต่ละสินค้ามาใช้	 จึงทำาให้

การบริหารคลังสินค้าเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

นวัตกรรมใหม่ของบริษัท

 บริษัทฯ	 มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่	 คือเครื่องดื่มรสชาติ 

ขนมไทย	 โดยเริ่มแรกทางบริษัทโดยฐานลูกค้าของบริษัทฯ	 มีอยู่ใน 

ประเทศจีนและฮ่องกง	 ได้มีการสำารวจตลาดกลุ่มผู้บริโภค	 ผลการ

สำารวจที่ได้รับคือกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ชอบส่วนผสมที่มีน้ำากะทิ	สำาหรับ

ผลไมไ้ทย	อาหารไทยและขนมหวานไทยกเ็ปน็ทีช่ืน่ชมของกลุม่ผูบ้รโิภค

กลุ่มนี้	 อีกทั้งผู้บริโภคกลุ่มนี้ใช้ชีวิตที่เร่งรีบ	 เมื่อพิจารณาแล้ว	 เครื่อง

ดื่มจึงน่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุด	ด้วยรสชาติขนมหวานแบบไทยๆ	และ 

น้ำากะท	ิจงึไดน้ำามาพฒันาเปน็ไอเดยีใหมพ่รอ้มกบันวตักรรมใหมข่ึน้มา	

โดยรว่มกบัสถาบนัอาหารทีเ่ขา้มาชว่ยพฒันา	R&D	ตรวจรบัรองระบบ	

เป็นที่ปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์	รวมทั้งการทำาการตลาดด้วย

ผู้ให้ข้อมูล	คุณคณานันต์	ตั้งสัมพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	เอราวัณฟูด	จำากัด	(มหาชน)
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	 บาร์โค้ดถ้าแบ่งตามรูปแบบการบรรจุข้อมูลตามแนวแกนจะ

สามารถแบ่งได้	2	ประเภท	ก็คือ	แบบ	1	มิติ	และ	2	มิติ	บาร์โค้ดแบบ	

1	 มิติ	 เราสามารถที่จะพบเจอได้ทั่วไปตามสินค้าค้าปลีก	 (EAN/UPC)	

กล่องบรรจุสินค้าเพื่อการค้าส่ง	(ITF-14)	หรือใช้กำากับหน่วยโลจิสติกส์

ของสนิคา้ในการขนสง่	(GS1-128)	สว่นบารโ์คด้แบบ	2	มติ	ิปจัจบุนัพบ

มากเชน่กนั	แตส่ว่นใหญจ่ะใชใ้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ	์(QR	code)	

และใชก้ำากบัสนิคา้บางประเภททีต่อ้งการบรรจขุอ้มลูไดป้รมิาณมากใน

พื้นที่ขนาดเล็กที่จำากัด	อาทิ	บรรจุภัณฑ์ยา	เครื่องมือแพทย์	เป็นต้น	

1) บาร์โค้ด 1 มิติ 

	 ประกอบด้วยแท่งบาร์สีเข้มโทนเย็นสลับกับพื้นที่ว่างสีอ่อนโทน

รอ้น	ทีเ่ราพบเจอมากทีส่ดุจะเปน็แทง่สดีำาสลบักบัพืน้ทีว่า่งสขีาว	(เปน็คู่

สทีีใ่หค้ณุภาพทีด่ทีีส่ดุ)	การสแกนเพือ่อา่นขอ้มลูของบารโ์คด้ประเภท	1	

มตินิัน้จะใชห้ลกัการการสะทอ้นและดดูกลนืแสงของแทง่บาร	์โดยแทง่

บารส์เีขม้โทนเยน็ทำาหนา้ทีใ่นการดดูกลนืแสงไดด้	ีในขณะทีพ่ืน้ทีว่า่งสี

ออ่นโทนรอ้นจะสะทอ้นแสงไดด้	ีทำาใหเ้กดิความแตกตา่งของความเขม้

แสงเกดิขึน้	และสแกนเนอรจ์ะทำาหนา้ทีแ่ยกแยะความแตกตา่งนีเ้พือ่ที่

จะประมวลผลต่อไป	ตัวอย่างของบาร์โค้ด	1	มิติตามมาตรฐานสากล	

GS1	สามารถดูได้จากรูปที่	2

บาร์โค้ด 1 มิติ บาร์โค้ด 2 มิติ (สแต็ค)

รูปที่ 1 วิวัฒนาการของบาร์โค้ด

บาร์โค้ด 2 มิติ (แมทริกซ์)

วิวัฒนาการของบาร์โค้ด

2D Barcode มาตรฐานสากล

รูปที่ 2 บาร์โค้ดประเภท	1	มิติ	มาตรฐานสากล	GS1

EAN-13 ITF-14 GS1-128

GS1

ข้อมูลโดย : เวทางค์ ดอนกระจ่าง

news letter2.indd   18 2/3/2558 BE   5:27 PM



GS1 Thailand newsletter 19

GS1 STANDARD

 2) บาร์โค้ด 2 มิติ
	 การใชง้านบารโ์คด้	1	มติ	ิมขีอ้จำากดัในการบรรจขุอ้มลู	ในกรณทีี่
ตอ้งการบรรจขุอ้มลูปรมิาณมากอาจจะไมส่ามารถเลอืกใชส้ญัลกัษณ์
บาร์โค้ดที่ต้องการ	 หรือบรรจุข้อมูลได้	 แต่ขนาดของสัญลักษณ์บาร์
โคด้มขีนาดใหญเ่กนิไปหรอืไมเ่หมาะสม	เพือ่แกไ้ขปญัหาดงัทีก่ลา่วมา	 
บาร์โค้ดประเภท	2	มิติ	จึงถูกพัฒนาขึ้น		โดยการออกแบบให้สามารถ
บรรจุข้อมูลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน	 ทำาให้สามารถบรรจุข้อมูลได้
มากขึ้นกว่าแบบ	 1	 มิติ	 โดยใช้พื้นที่ที่เล็กกว่า	 สแกนเนอร์ที่ใช้อ่าน
บาร์โค้ด	2	มิติจะใช้ระบบการสแกนที่มีกล้องเป็นพื้นฐาน	และเครื่อง
สแกนเนอร์เกือบทุกเครื่องที่อ่านบาร์โค้ด	 2	 มิติได้จะสามารถอ่าน 
บาร์โค้ด	1	มิติได้เช่นกัน	คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของบาร์โค้ด	2	มิติ
ที่พิเศษกว่าบาร์โค้ดแบบ	 1	 มิติคือเครื่องสแกนเนอร์สามารถที่จะ
ถอดรหัสได้ถึงแม้บางส่วนของบาร์โค้ดจะมีการเสียหาย	 อย่างเช่น	 
ถกูขดูขดี	หรอืบารโ์คด้คณุภาพต่	ำาจนเครือ่งอา่นประเภทอืน่ไมส่ามารถ
อ่านได้ก็ตาม	 (บาร์โค้ดแบบ	 1	 มิติไม่สามารถทำาได้)	 บาร์โค้ดแบบ	 
2	มิติสามารถแบ่งออกได้	2	ประเภทดังนี้

  2.1) บาร์โค้ดแบบสแต็ค
	 	 มลีกัษณะคลา้ยกบัการนำาบารโ์คด้แบบ	1	มติมิาเรยีงซอ้นกนั	
ตัวอย่างของบาร์โค้ดแบบสแต็ค	เช่น	Code	16K,	Code	49,	PDF417	
เป็นต้น	 ที่พบมากจะเป็น	 PDF417	 (รูปที่	 3)	 	 โดยมีการนำาเอาไปใช้
ในงานที่มีความละเอียดสูง	 และต้องการความถูกต้องมากเป็นพิเศษ	
อย่างเช่น	 ใช้เก็บข้อมูลในบัตรประจำาตัวประชาชนในบางประเทศ	 
ใบอนญุาตขบัรถ	บตัรประกนัสงัคม	หรอืในประเทศไทยจะสงัเกตไดท้ี่	
Boarding	pass	สำาหรับผู้ที่เดินทางโดยสารเครื่องบิน
  2.2) บาร์โค้ดแบบแมทริกซ์ 
	 	 ลักษณะเฉพาะของบาร์โค้ดแบบแมทริกซ์จะมีรูปแบบการ
ค้นหาหรือที่เรียกว่า	Finder	pattern	ตัวอย่างของบาร์โค้ดแบบ	2	มิติ	
อาทิเช่น	MaxiCode,	Aztec	Code,		DataMatrix	และ	QR	Code	เป็นต้น	
แต่ที่อยู่ในมาตรฐานสากล	 GS1	 จะมีอยู่	 2	 ชนิดเท่านั้นคือ	GS1 
DataMatrix และ GS1 QR code

รูปที่ 3 บาร์โค้ด	2	มิติแบบสแต็ค	ชนิด	PDF417

PDF417

MaxiCode Aztec Code DataMatrix QR Code

รูปที่ 4 บาร์โค้ด	2	มิติ	แบบแมทริกซ์

 2.2.1) GS1 DataMatrix 
	 คือแมทริกซ์บาร์โค้ดที่มีลักษณะเป็น	 2	 มิติ	 สามารถสร้างได้	 2	
รูปแบบคือ	 เป็นรูปสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 ดูได้
จากรูปที่	 5	 ทั้งสองรูปแบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากจุดหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ที่เล็กกว่า	ขนาดจุดที่เล็กที่สุดเรียกว่า	มิติเอกซ์	(X-dimension)	รูปแบบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปแบบที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายที่สุดและยังสามารถ
บรรจุข้อมูลได้มากที่สุดตามกฎของ	 ISO/IEC	 16022	 DataMatrix	 ISO	
เวอรช์ัน่	ECC200	เปน็เพยีงเวอรช์ัน่เดยีวทีร่องรบัระบบโครงสรา้งขอ้มลู
ของ	 GS1	 ถ้าจะกล่าวถึง	 GS1	 DataMatrix	 จะสามารถอ้างอิงได้กับ	
DataMatrix	ECC200	บาร์โค้ดประเภท	GS1	DataMatrix	ได้ถูกปรับบาง

สว่นใหอ้ยูม่าตรฐาน	GS1จาก	DataMatrix	และไดถ้กูเผยแพรเ่มือ่ป	ี2006

 รูปแบบและข้อกำาหนด
 �	สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีขนาดสัญลักษณ์	 (โมดูล 
แกนตัง้	x	โมดูลแกนนอน)	ตัง้แต	่10x10	ถงึ	144x144	สามารถมไีด	้24	ขนาด	 
และถูกใช้งานแพร่หลายมากกว่าสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 �	สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีขนาดสัญลักษณ์	 (โมดูล 
แกนตั้ง	x	โมดูลแกนนอน)	มีขนาดตั้งแต่	8x18	ถึง	16x48	สามารถมีได้	 
6	 ขนาด	 อาจถูกเลือกมาใช้เนื่องจากข้อจำากัดความเร็วของการพิมพ์ 
ในสายการผลิต
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	 GS1	 DataMatrix	 ปัจจุบันถูกนำ�ไปใช้ม�กในท�งก�รแพทย์โดย
ก�รติดที่บรรจุภัณฑ์ของย�	 สลักที่อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์	 เช่น	
กรรไกรผ่�ตัด	เครื่องมือผ่�ตัด	(Direct	Marking	Part)	เป็นต้น	เพื่อเพิ่ม

คว�มปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในก�รใช้ย�ที่ถูกต้อง	ถูกคน	และถูกเวล�	
หรือตรวจสอบก�รทำ�คว�มสะอ�ดของเครื่องมือแพทย์ต่�งๆ	 รวมถึง
ประโยชน์ในก�รบริห�รจัดก�รในซัพพล�ยเชน

GS1 STANDARD

รูปที่ 6 ก�รประยุกต์ใช้	GS1	DataMatrix	กับสินค้�ท�งก�รแพทย์

GS1 DataMatrix บนเครื่องมือแพทย์ GS1 DataMatrix บนบรรจุภัณฑ์ของยา

GS1	DataMatrix	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส	(Square)	(a)	และ	สี่เหลี่ยมผืนผ้�	(Rectangular)	(b)

พื้นที่ว่าง

ข้อมูล

รูปแบบการค้นหา

จะปรากฏช่องไฟมุมบนขวาเสมอสำาหรับ DataMatrix
เวอร์ชั่น ECC 200

(a) (b)

รูปที่ 5 ประเภทของ	GS1	DataMatrix	(บน)	และองค์ประกอบของ	GS1	DataMatrix	(ล่�ง)

 �	ส�ม�รถบรรจุข้อมูลได้ม�กที่สุดถึง	 3116	 รหัสตัวเลข	 2335	
อักษรตัวเลข	หรือประม�ณ	1556	bytes	(จัตุรัส)
 �	ส�ม�รถถอดรหัสได้ถึงแม้บ�ร์โค้ดจะมีคว�มเสียห�ยเกิด
ขึ้นแต่ต้องอยู่ในระดับที่แก้ไขได้	 โดยใช้ก�รแก้ไขข้อผิดพล�ดแบบ	 
Reed-Solomon	จึงมีคว�มปลอดภัยของข้อมูลสูง
 �	มีพื้นที่ว่�ง	 (Quiet	 zone)	 ขน�ดเท่�กับ	 1X	 (ขน�ดของ	 
X-dimension)	ล้อมรอบทุกด้�น
 �	ขน�ดของบ�ร์โค้ดจะขึ้นอยู่กับปริม�ณของข้อมูลที่บรรจุ	 ยิ่ง

ข้อมูลม�กขึ้นขน�ดบ�ร์โค้ดจะใหญ่ขึ้น	
 �	รูปแบบก�รค้นห�	 (Finder	pattern)	 เป็นตัวกำ�หนดขน�ดของ
สัญลักษณ์	และรวมไปถึงลักษณะก�รเรียงตัว		
 �	GS1	DataMatrix	(DataMatrix	ECC	200)	จะตอ้งม	ีFNC1	นำ�หน�้
เสมอและมีข้อกำ�หนดว่�จำ�นวนของแถวแนวตั้งและแนวนอนจะเป็น 
จำ�นวนคู่เสมอ	 ดังนั้นจะมีโมดูลช่องไฟท�งด้�นขว�บนมุมบนขว�สุด
เสมอ
 �	ไม่ได้มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อก�รสแกนที่จุดข�ยทั่วไป

news letter2.indd   20 2/3/2558 BE   6:01 PM



GS1 Thailand newsletter 21

GS1 STANDARD

	 การบรรจุข้อมูล	(encode)	ใน	GS1	DataMatrix	(รวมถึง	GS1	QR	

Code)	 จะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ	 GS1-128	 เช่นเดียวกันจะมี	 FNC1	

นำาหน้าในตำาแหน่งแรกเสมอ	 จากนั้นจะใช้	 Application	 Identifier	 (AI)	

ในการระบุถึงข้อมูลต่างๆ	ที่ต้องการดังตัวอย่าง	(รูปที่	7)																											

 2.2.2) GS1 QR Code
	 QR	 Code	 หรือ	 Quick	 Response	 Code	 เป็นบาร์โค้ด	 2	 มิติที่
ถูกเผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่ปี	 1994	 ในประเทศญี่ปุ่น	 แต่	 GS1	 ได้นำา 
บางส่วนมาปรับให้อยู่ในมาตรฐานและเผยแพร่เมื่อปี	 2012	 ส่วนที่
ต่างจาก	 QR	 Code	 ทั่วไปก็คือ	 GS1	 QR	 Code	 ถูกนำามาใช้เพื่อการ
อธิบายเนื้อหาของรายละเอียดสินค้า	 โดยการใช้	 GS1	 Application	
Identifier	สำาหรบัการระบ	ุURL	หรอื	AI	(8200)	Extended	Packaging	URL	 
ร่วมกับ	โดยจะใช้ร่วมกับ	AI	(01)	GTIN

รูปแบบและข้อกำาหนด
 �	สญัลกัษณเ์ปน็รปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัและมขีนาดสญัลกัษณ	์(โมดลู
แกนตัง้	x	โมดลูแกนนอน)	ตัง้แต	่21x21	ถงึ	177x177	ขนาดทีใ่หญท่ีส่ดุ 
สามารถบรรจุข้อมูลได้มากที่สุดถึง	 7089	 รหัสตัวเลข	 4296	 อักษร
ตัวเลข	หรือประมาณ	2953	bytes	(ไม่สามารถบรรจุข้อมูลภาษาญี่ปุ่น 
ได้เหมือนกับ	QR	Code	ทั่วไป)

	 �	สามารถถอดรหัสได้ถึงแม้บาร์โค้ดจะมีความเสียหายเกิดขึ้น
แต่ต้องอยู่ในระดับที่แก้ไขได้	โดยใช้การแก้ไขข้อผิดพลาดแบบ	Reed-	 
Solomon	 เช่นเดียวกับ	 GS1	 DataMatrix	 	 จึงมีความปลอดภัยของ
ข้อมูลสูง

	 �	มีพื้นที่ว่าง	 (Quiet	 zone)	 ขนาดเท่ากับ	 4X	 (ขนาดของ	 
X-dimension)	ล้อมรอบทุกด้าน

	 �	GS1	QR	Code	จะต้องมี	FNC1	นำาหน้าในชุดข้อมูลเสมอ

	 �	ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสแกนที่จุดขายทั่วไป

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI (8200) สำาหรับ GS1 
QR code 

	 �	U R L 	 ข้ อ มู ล สำ า ห รั บ สิ น ค้ า ที่ ต้ อ ง ก า ร แ ส ด ง คื อ	 
http://www.thaiproduct.org

	 �	GTIN	ของสินค้าในรูปแบบ	GTIN-14	คือ	08851234500017
	 �	ข้อมูลที่ถูก	encode	ให้อยู่ในรูปของบาร์โค้ดคือ	
(01)	08851234500017(8200)	http://www.thaiproduct.org

รูปที่ 8	องค์ประกอบของสัญลักษณ์	GS1	QR	Code

รูปที่ 7	ตัวอย่างการบรรจุข้อมูลของ	GS1	DataMatrix	เปรียบเทียบกับ	GS1-128

(01) 0 8851234 50001 7 (10) ABC123

Information

GTIN:	(01)	08851234500017
Batch/Lot:	(10)	ABC123

                                               รูปแบบของข้อมูล (Format)

	 AI	 URL	ของเจ้าของแบรนด์สินค้า

	 8200	 X1															ความยาวของข้อมูลอักษรตัวเลข												X70

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาเรื่องคุณภาพบาร์โค้ด

ติดต่อได้ที่ 02-345-1200 หรือ Email: nuanpanl@gs1thailand.org

	 �	ข้อมูลที่ ถูกนำาไปใช้จะมีการเพิ่มเครื่องหมายสแลช	 (/)	 
เข้าไปดังนี้ 	 ht tp : / /www.tha iproduct .org/08851234500017	 
และสามารถทีจ่ะสแกนและเชือ่มโยงไปสูร่ายละเอยีดขอ้มลูของสนิคา้
ของเจ้าของแบรนด์ได้
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PLANET BARCODE CO.,LTD.

à¤Ã×่Í§ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ ãªŒã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº STOCK ÊÔ¹¤ŒÒ ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ áÅÐ Van Sales

à¤Ã×่Í§ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ ãªŒã¹¡ÒÃµÃÇ¨ STOCK ÊÔ¹¤ŒÒ ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ áÅÐ Van Sales

à¤Ã×่Í§¾ÔÁ¾�ÊµÔ๊¡à¡ÍÃ� à¤Ã×่Í§¾ÔÁ¾�ãºàÊÃ็¨ áÅÐ Kiosk

ÃÐºº Vocollect Voice Technology
áÅÐ ÃÐºº Pick-to-Light

Warehouse Solutions
à¤Ã×่Í§Í‹Ò¹ áÅÐ Tag RFID ÊÓËÃÑºËÅÒÂÂ‹Ò¹¤ÇÒÁ¶Õ่
àËÁÒÐ¡Ñº§Ò¹ Logistics áÅÐ Warehouseà¤Ã×่Í§Í‹Ò¹ºÒÃ�â¤Œ´·Ø¡ª¹Ô´ ·Ñ้§ª¹Ô´ 1D áÅÐ 2D, Single line áÅÐ Multi-lines

3
ASIA Top Scanner and
Excellence Overall Performer

Planet Barcode Co.,Ltd.
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	 การประชุมสามัญประจำาปี	 2557	 จัดทำาขึ้นภายใต้จุดประสงค์	 เพื่อต้องการให้สมาชิกของสถาบันฯ	 ได้ทราบถึงผลการดำาเนินงาน 
ในปี	2556-2557	พร้อมทั้งแผนการดำาเนินงานในปี	2558	โดยทางสถาบันฯ	เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการเตรียมความพร้อม	เพื่อเข้าสู่เขตการค้า 
เสรีประชาคมอาเซียน	 (AEC)	 จึงได้มีการเน้นเนื้อหาของการประชุมให้สอดคล้องกับการยกระดับผู้ประกอบการ	 SMEs	 เพื่อเข้าสู่	 AEC	 
โดยการประชมุในครัง้นีไ้ดร้บัเกยีรตจิาก	ดร.ขตัยิา	ไกรกาญจน	์รองประธานสภาอตุสาหกรรมและทีป่รกึษาสถาบนัรหสัสากล	เปน็ผูก้ลา่วเปดิงาน 
ประชุมพร้อมด้วยคุณประวิทย์	โชติปรายนกุล	ผู้อำานวยการสถาบันรหัสสากลและคณะกรรมการสถาบันฯ	นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญพิเศษ
เข้าร่วมบรรยายในงานนี้มากมาย	โดยทางสถาบันฯ	ได้สรุปเนื้อหาการประชุมจากวิทยากรทุกท่านมาดังนี้

ประธานดำาเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ
 ทางสถาบันฯ	ได้มีการแถลงโครงการต่อเนื่องและแผนการดำาเนินงาน
ในปี	 2557-2558	 โดยมีแผนจัดตั้งสำานักงาน	 GS1	 Thailand	 ที่จังหวัด
อุดรธานี	 เพื่ออำานวยความสะดวกกับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออก
สินค้าไปยังประเทศลาว	 นอกจากนี้ยังมีแผนการส่งเสริมศักยภาพให้
กบัธรุกจิ	SMEs	ดว้ยมาตรฐานสากล	GS1	ทางสถาบนัมโีครงการตา่งๆ	 
ที่จะดำาเนินการต่อเนื่องในอนาคต	 เช่น	 โครงการ	 “SMEs	 สำาหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”	 โครงการ	 “ตรวจสอบการ
ลักลอบใช้เลขหมายบาร์โค้ดใน	Modern	 Trade”	 โครงการ	 “บาร์โค้ด
สู่ภูมิภาค”	 โครงการ	 “ออกคูหานิทรรศการ”	 โครงการ	 “การประชา
สัมพันธ์สถาบันฯ	ปี	2557”	โครงการ	“จัดทำาระบบฐานข้อมูลสมาชิก
ใหม่”	โครงการ	“สมัครสมาชิกบาร์โค้ดออนไลน์โดยเชื่อมต่อกับระบบ	
ERP	(Phrase	2)”	รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและแก้ไขที่
อยู่สมาชิกออนไลน์	 โครงการ	“GS1	Mobile	Application	“SmartBar”	
(Phrase	II)”	และโครงการ	“สร้างโปรแกรมบริหารจัดการสินค้าสำาหรับ
สมาชิกสถาบันรหัสสากล”	 เป็นต้น	 สำาหรับการจัดพิมพ์	 วารสาร	
GS1	 Thailand	 Newsletter	 ทางสถาบันฯ	 ได้เพิ่มจำานวนเนื้อหาที่เป็น 
ประโยชน์แก่สมาชิกอีก	4	หน้า	รวมเป็นจำานวน	44	หน้า 
GS1 Thailand News 
 �	ตามที่สถาบันฯ	 ได้จัดประกวดการออกแบบและตั้งชื่อ 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ทางสถาบันรหัสสากลได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปีขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม 
เอส31 ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไทยโดยใช้มาตรฐาน GS1 รองรับการเข้าสู่ประชาคมการค้าเสรีอาเซียน 
(AEC) โดยในงานยังมีการแจกของรางวัลต่างๆ มากมายให้กับสมาชิกรวมถึงการเปิดตัวมาสคอตของทางสถาบันอีกด้วย

สถาบันรหัสสากล - ส.อ.ท. ประชุมใหญ่ประจำาปี 2557
“ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่สากลด้วยมาตรฐาน GS1”

มาสคอต	GS1	Thailand	ในงานประชุมใหญ่นี้	สถาบันฯ	ได้มีพิธีมอบ
รางวลัใหก้บัผูช้นะเลศิและรองชนะเลศิการประกวดออกแบบและตัง้ชือ่ 
มาสคอต	 GS1	 Thailand	 โดยผลงานของคุณศิวพร	 มณีวรรณ	 “น้อง	
Scan”	ได้เงินรางวัล	15,000	บาท	พร้อมประกาศนียบัตร	รองชนะเลิศ	
คุณกอบสิน	ไทรสาหร่าย	ผลงาน	“Barcode”	ได้รับรางวัล	5,000	บาท	
พร้อมประกาศนียบัตร
 �	โครงการ	GS1	Source	เพื่อการตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ในยคุ	Digital	Consumer	ซึง่ลกูคา้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของสนิคา้
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็ว	 โดยสมาชิกสามารถเข้ามากรอก
ขอ้มลูผลติภณัฑข์องตนเองในระบบไดท้ัง้รปูภาพและลงิคต์า่งๆ	สมาชกิ
ยังสามารถ	export	ข้อมูลของตนเองออกไปผ่าน	Browser	ได้	ทั้งนี้ทาง
สถาบันฯ	 ได้มีการวางแผนเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวนี้ไปยังหน่วยงาน
ของภาครัฐที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานสินค้า	 เช่น	 อย.	 สคบ.	 เป็นต้น	
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ 
สินค้า	 และโครงการ	 MobileCom	 จะเป็นการพัฒนาลูกเล่นของ	 
SmartBar	 Application	 ให้สามารถบอกได้ถึงจำานวนครั้งในการสแกน
สินค้า	ความพึงพอใจของสินค้าจากผู้บริโภค	และการเพิ่มข้อมูลใหม่ๆ
ของสินค้า	 โดยตัวผู้บริโภคเองสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้าได้มาก
ขึ้น	และสามารถประเมินความพึงพอใจของสินค้าผ่าน	Application	นี้
ไดโ้ดยตรง	ถอืเปน็การเพิม่ชอ่งทางในการสือ่สารระหวา่งเจา้ของสนิคา้
และเจ้าของสินค้าอีกด้วย	
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เตรียมระบบเพื่อรองรับปริมาณการ	Shopping	Online	ที่มีแนวโน้มมาก 
ยิ่งขึ้น	และคิดค้นโซลูชั่นเพื่อลดต้นทุนให้ลูกค้า
	 3.	 DHL	Supply	Chain	Essentials	อาทิ
	 1.	Right	1st	time	ทำาให้ครั้งแรกมีประสิทธิภาพมากที่สุด	เพื่อ
ให้ไม่มีความเสียหายกับลูกค้าและลดต้นทุน
	 2.	Can	Do	Attitude	เมื่อลูกค้ามีปัญหา	จะหาวิธีช่วยเหลือ
	 3.	Passion	ความกระตอืรอืรน้ในการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้า

เสวนาพิเศษ“การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ” 
ผู้เข้าร่วมเสวนา

 -	คุณณพงศ์ธวัช	โพธิกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
	 -	ดร.อุรัชฎา	เกตุพรหม	สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
	 -	คุณกำาชัย	จัตตานนท์	กรมศุลกากร

โดยมีผู้ดำาเนินรายการ		คุณการัณยภาส	ว่องศรีเจริญชัย	เจ้าหน้าที่
วิชาการ	สถาบันรหัสสากล

	 คุณณพงศ์ธวัช	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 กล่าวถึงการนำา
เทคโนโลยีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการช่วยให้กระบวนการ
การชำาระเงินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 ถูกต้อง	 รวดเร็ว	 ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในภาคธุรกิจและประเทศชาติในอนาคต	 โดยนำาเทคโนโลยี
การจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ได้กับกระบวนการ
ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ	 พร้อมทั้งยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วอีกด้วย	 เช่น	 การจัดการข้อมูลทางบัญชีการ
เงิน	 เป็นต้น	 อีกทั้งยังส่งผลดีมากมายต่อภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็น	 การ
ป้องกันการทุจริต	 รวมไปถึงการตรวจสอบการทุจริต	 การประหยัด
ทรัพยากรต่างๆ	 ในการผลิตเอกสาร	 ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่เกิด
จากกระบวนการส่งเอกสาร	 นอกจากนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย
ยังวางแผนที่จะเชื่อมโยงระบบกับกรมสรรพากร	 เพื่อความสะดวก
ในการยื่นเสียภาษีและการใช้แบบฟอร์มกลางในการติดต่อกับ
ธนาคารต่างๆ	 ทั้งในประเทศและภูมิภาค	 ASEAN	 เพื่อรองรับการเข้า 
สู่	AEC	ภายใต้มาตรฐาน	ISO	20022
	 คุณอุรัชฎา	 จาก	 ETDA	 กล่าวถึงการใช้	 Format	 กลางในการ
ติดต่อธนาคารต่างๆ	 โดยการนำามาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ใน
ประเทศไทย	 ซึ่งก็คือ	 มาตรฐาน	 ISO	 20022	 โดยเป็นมาตรฐานที่มี
ความยืดหยุ่น	 สามารถนำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจต่างๆ	
ได	้ซึง่ทาง	ETDA	ไดท้ำาการยกตวัอยา่งมาตรฐานทีร่องรบัโดย	ISO	20022	 
ทีม่ชีือ่วา่มาตรฐาน	Cross	Industry	Invoice	ซึง่มกีารนำามาตรฐานสากล	
GS1	มาใช้ในการจัดการระบบ	แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีการนำามาปรับ
ใช้แต่ในอนาคตจะกลายเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก	โดย
ระบบมาตรฐานนี้คิดค้นโดยหน่วยงาน	 UN/CEFACT	 จากแต่ก่อนได้มี
การสื่อสารข้อมูลทางการค้ากันในระบบ	EDI	ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยน
เป็นระบบ	XML	โดยทาง	ETDA	ได้มีการวางแผนนำาเอามาตรฐานนี้มา

 �	ความคืบหน้า เกี่ ยวกับมาตรฐานสินค้าส่ งออกไปยัง
สหภาพ	 Europe	 (EU)	 ภายใต้ข้อบังคับ	 EU	 1169/2011	 โดยภายใน 
วันที่	13	ธันวาคม	2557	นี้อาหารที่จะต้องส่งออกไปยังกลุ่มประเทศนี้
ตอ้งมกีารระบรุายละเอยีดของสนิคา้ตามขอ้บงัคบับนฉลากสนิคา้ไมว่า่
จะเป็นข้อกำาหนดของคุณภาพการพิมพ์ฉลาก	 คุณค่าทางโภชนาการ	
ที่มาของแหล่งอาหาร	 รวมไปถึงสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ในอาหาร	 โดย
มาตรฐานสากล	GS1	นั้น	สามารถเข้าไปช่วยจัดการข้อมูลเหล่านี้ผ่าน	
3	ระบบคือ	Data	communication,	Data	quality	ผ่าน	GDSN	EANCOM	
และ	GS1	Source	ส่วนระบบสุดท้ายคือ	Product	variation	ซึ่งเป็นหลัก
ในการจดัการตวัเลขบนตวัผลติภณัฑอ์ยา่งเปน็ระบบเพือ่ความสะดวก	
รวดเร็ว	และถูกต้องของข้อมูล

เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จด้าน Logistic และ Supply chain
โดย	คุณจรรยา	ธนาอธิพร	จาก	LF	logistics	(Thailand)	Limited
ให้เกียรติบรรยายถึงเคล็ดลับความสำาเร็จ	3	ประการ	ดังนี้
	 1.		การมี	Business	Model	ที่ด	ีซึ่งความหมายของบริษัท	Business	
Model	 คือ	 “We	Make	 Anything	 Possible”	 โดยการเข้าไปคุยข้อมูล
กับลูกค้า	หาแหล่งวัตถุดิบ	 โรงงานผลิต	การออกแบบในรูปแบบ	3D	
Printing	Machine	และมีหลักคิดที่สำาคัญ	คือ	การมีแรงบันดาลใจเพื่อ
สร้างสิ่งที่ดีขึ้นด้วยการออกแบบ	“Better	by	design”	และการเป็นผู้นำา
ทางความคิด	“Thought	Leadership”	
	 2.	 การดูแลและเอาใจใส่ลูกค้า	 เริ่มจากการทำาแบบสอบถามเพื่อ
สำารวจความตอ้งการของลกูคา้ตอ่ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส	์(Logistics	
Service	Provider:	LSP)	ทราบว่า	ผู้ให้บริการต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ
ของลูกค้า	 มีผลงานที่เป็นเลิศ	 มีความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ตลอด
เวลา	 มีพนักงานที่พร้อมให้บริการและเป็นมิตร	 การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว	 และมีความสามารถเทียบกับคู่แข่ง
ได้	ซึ่งนำาไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	ยกตัวอย่างเช่น	การ
สง่มอบคณุภาพการบรกิารตามทีล่กูคา้กำาหนด	ฟงัเสยีงความตอ้งการ
ของลูกค้า	และสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างฉับไว	
	 3.	 การสร้างความผูกพัน	 และความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรต่อ
พนักงาน	พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี	 เช่น	พนักงานกล้าบอก
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น	 การจัดลำาดับความสำาคัญ	 การกล้าตัดสินใจทำาใน
สิ่งที่ถูกต้อง	 การให้รางวัลผู้ที่มีผลงาน	 ติดตามผลการดำาเนินงานจน
สำาเร็จ	ความคิดนอกกรอบ	และกิจกรรมคืนกำาไรสู่สังคม
 คุณสุนนท์	 หัตถสิงห์	 จาก	 DHL	 Supply	 Chain	 (Thailand)	 Limited	 
ให้เกียรติบรรยายถึงเคล็ดลับความสำาเร็จในการส่งมอบคุณค่า 
ให้กับลูกค้า	ดังนี้
	 1.	 Customization	 การพูดคุยกับลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ที่ลูกค้า
ต้องการ	 อาทิ	 การขยายเครือข่ายการขนส่งไปยังภูมิภาคต่างๆ	 
มากขึ้น	การตั้งโรงเรียนสอนคนขับรถเพื่อแก้ไขการขาดแคลนคนขับรถ
	 2.	 Innovation	 ออกแบบนวัตกรรมและโซลูชั่นใหม่ๆ	 อาทิ	 การใช้	
Smart	Phone	ในด้านการขนส่งเพื่ออำานวยความสะดวกให้ลูกค้า	การ 
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ปรับใช้กับ	EDI ก่อนเพื่อรองรับระบบ	XML	ในอนาคตทำาให้	ณ	ขณะนี้	
ETDA	ยงัตอ้งการหนว่ยงานนำารอ่งระบบนีอ้ยู่เพือ่การพฒันารว่มกนัตอ่ไป
	 สำาหรับมาตรฐานที่ทางแบงค์ชาติและ	 ETDA	 ได้กล่าวมานั้น
ทางกรมศุลกากรได้วางแผนการประยุกต์มาตรฐานนี้ในกระบวนการ 
นำาเข้า-ส่งออกสินค้า	และ	Logistic	โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทาง
ราชการทั้ง	36	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำาเข้า-ส่งออกสินค้า	และ	
Logistic	 และก่อตั้งเป็นกลุ่ม	 NSW	 โดยทำาหน้าที่อำานวยความสะดวก
ในกระบวนการต่างๆ	 มากมาย	 เช่น	 การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ 
ส่งออก	 การลดขั้นตอนทางศุลกากร	 การลดความซับซ้อนในการขอ 
ใบอนุญาตตามพิกัด	 นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเชื่อมโยงข้อมูล 
กับต่างประเทศเพื่อป้องกันการทุจริตในการสำาแดงปริมาณสินค้าและ
ราคาต่อกรมศุลกากรด้วย

บรรยายพิเศษเรื่อง “เปิดประตูสู่โลก Logistics & Supply 
Chain เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC” 
โดย คุณสรญา ต้ังจิตวิริยานนท์ ผู้อำานวยการส่วนมาตรฐาน	 
เออีโอ	สมอ. 
	 มาตรฐาน	 AEO	 หรือ	 Authorized	 Economic	 Operator	 เป็น
มาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัในระบบการขนสง่ตลอดทัง้	Supply	
Chain	 รับรองมาตรฐานโดยกรมศุลกากรตามมาตรฐาน	WCO	 หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า	โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
สิทธิประโยชน์มากมาย	 อาทิ	 การลดระยะเวลาและอุปสรรคทางการ
ค้ารวมไปถึงต้นทุนในการดำาเนินธุรกรรมทางการค้า	การป้องกันความ 
สูญเสียเน่ืองจากการขโมย	โจรกรรม	และเหตุสุดวิสัยท่ีอาจเกิดข้ึนในห่วงโซ่
อปุทาน	การสรา้งความนา่เชือ่ถอืและมลูคา่เพิม่ของธรุกจิ	นอกจากนีย้งั
ไดร้บัสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ	ทีจ่ะมใีนอนาคตจากการยอมรบัโดยศลุกากร
ต่างประเทศที่มีการจัดทำาความตกลงยอมรับร่วมกัน	 (MRA)	 สำาหรับ
การเข้าร่วมโครงการนั้น	 ผู้ประกอบการต้องทำาการส่งเอกสารให้ทางกรม
ศุลกากรประเมินการรักษาความปลอดภัย	ณ	 สถานประกอบการ	 จาก
นั้นผู้ประกอบการจะได้รับการอนุมัติรับรองมาตรฐาน	AEO	จากทางกรม
ศุลกากร	ซึ่งทุกๆ	3	ปี	จะต้องมีการทบทวนสถานะอยู่ตลอดเวลา	ทั้งนี้ผู้
ประกอบการต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	 การ
ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 การจัดทำาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยภายในองค์กร	 การประเมินตนเองตามแบบประเมินรักษาความ
ปลอดภัย	 การปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับคำาแนะนำาการรักษาความ
ปลอดภยั	การจดัเตรยีมเอกสารชีแ้จงการรกัษาความปลอดภยัขององคก์ร	
(Security	Profile)	และหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ประกอบการ	เป็นต้น	
ทั้งนี้กรมศุลกากรได้กำาหนดทิศทางของผู้ประกอบการ	AEO	ไว้ว่า	จะเพิ่ม
ขอบเขตและจำานวนของผู้ประกอบการ	 รวมถึงเพิ่มสิทธิพิเศษขยายความ
ร่วมมือข้ามหน่วยงาน	และจัดทำาความตกลงยอมรับร่วมกัน	(MRA)	กับ
คู่เจรจาอีกด้วย	

เสวนาพิเศษ “การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี RFID ในด้าน  
Logistics & Supply Chain”
ผู้เข้าร่วมเสวนา
 -	คณุวชัรากร	หนทูอง	ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์
แห่งชาติ	(NECTEC)
	 -	ดร.นัยวุฒิ	วงษ์โคเมท	บริษัท	ไอ.อี.เทคโนโลยี	จำากัด
	 -	คุณศรียศ	สุดเสริฐสิน	บริษัท	ไลอ้อน	(ประเทศไทย)	จำากัด
โดยมีผู้ดำาเนินรายการ 
	 คุณจำารัส	 สว่างสมุทร	 ผู้อำานวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย
	 สถาบนัรหสัสากลไดม้กีารสง่เสรมิการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย	ีRFID	

กบัหนว่ยงานตา่งๆ	ทัง้ภาครฐัและเอกชนซึง่ประโยชนข์องการประยกุต์
ใช	้RFID	นอกจากจะชว่ยใหเ้กดิความสะดวก	รวดเรว็แลว้	ยงักอ่ใหเ้กดิ
การรับส่งข้อมูลที่ถูกต้องอีกด้วย	สอดคล้องกับระบบ	Digital	Economy	
ซึ่งเป็นแนวโน้มสำาคัญที่กำาลังจะเกิดในปัจจุบัน	 ในการเสวนาครั้งนี้
จะเป็นการนำาเสนอมุมมองและองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้	 RFID	
ตามมาตรฐานสากล	 GS1	 เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการที่
ต้องการยกระดับธุรกิจของตนเองในด้าน	Logistics	และ	Supply	Chain	
อีกด้วย	 ในการเสวนาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก	 3	 หน่วยงาน
หลักมานำาเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจ	 อาทิเช่น	 จากบริษัท	 ไลอ้อน	
(ประเทศไทย)	 จำากัด	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ	(NECTEC)	และ	บริษัท	ไอ.อี.เทคโนโลยี	จำากัด
	 บริษัท	ไลอ้อน	(ประเทศไทย)	จำากัด	นำา	RFID	มาประยุกต์ใช้เพื่อ
จุดประสงค์หลักในการจัดการข้อมูลแบบ	Real	 Time	และการเปลี่ยน
วิธีการทำางานบางส่วนจากการใช้แรงงานคนมาเป็นแบบอัตโนมัติ	 
อันเนื่องมาจากการขยายกำาลังการผลิต	 โดยใช้เทคโนโลยี	 WMS	
(Warehouse	Management	System)	เข้ามาจัดการคลังสินค้าอย่างเต็ม
รูปแบบ	ประกอบด้วย	4	ส่วนคือ	Receiving	(ส่วนการรับเข้าสินค้า)	Put	
Away	 (ส่วนการจัดเก็บสินค้า)	Picking	 (ส่วนการหยิบสินค้า)	Shipping	
(ส่วนการส่งออกสินค้า)	 เป็นต้น	 โดยสาระสำาคัญของการประยุกต์
ใช้คือต้องเลือก	 Tag	 ให้เหมาะสมกับจุดต่างๆ	 ที่ต้องการอ่านข้อมูล 
รวมไปถึงการเลือกดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดนำามาใช้งานในกรณี
ที่มีปริมาณข้อมูลจำานวนมาก
	 สำาหรบั	NECTEC	ซึง่เปน็องคก์รของรฐัจงึมหีนา้ทีห่ลกัในการพฒันา
องค์ความรู้และช่วยเหลืออุตสาหกรรมในเชิงเทคนิคในแง่ของงานวิจัย	
โดยการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับ	Logistics	และ	Supply	Chain	นั้น
แบ่งเป็น	1)	การศึกษาระบบ	E-Seal	ใช้ในการบันทึกข้อมูลการเปิด-ปิด
ของตู้	 Container	 ซึ่งมีส่วนช่วยให้ลดเวลาในพิธีทางศุลกากร	 2)	 การ
ศึกษาความปลอดภัยในระบบก๊าซ	 NGV	 โดยใช้ในการระบุถัง	 NGV	 
ที่ได้รับมาตรฐานรวมไปถึงการจัดการเรื่องข้อมูลราคาในการใช้บริการ
เติมก๊าซ	NGV	ด้วย	 3)	 การจัดคิวรถบรรทุก	 เพื่อลดปัญหาการขนส่ง 
ที่ติดขัด	 การบันทึกข้อมูลน้ำาหนักของรถ	 บันทึกตั้งแต่เริ่มขนส่งจน 
สิ้นสุดการขนส่ง	เพื่อการคำานวณราคาของสินค้า
	 บรษิทั	ไอ.อ.ีเทคโนโลย	ีจำากดั	เสนอปจัจยัในการพจิารณาใช	้RFID	
ทั้งหมด	 3	 ปัจจัยได้แก่	 1)	 ความพร้อมของธุรกิจเพื่อนำามาคำานวณ
ประเภทของเทคโนโลยีให้เหมาะสม	 2)	 ความพร้อมของบุคลากร
และวัฒนธรรมองค์กร	 โดยอาจจะเริ่มใช้ในแผนกที่จำาเป็นก่อนแล้ว 
ค่อยขยายไปแผนกอื่นๆ	3)	เลือกประยุกต์ใช้ในระบบงานที่จำาเป็น	เช่น	
ในกระบวนที่มีสินค้าผ่านเยอะๆ	เป็นต้น
 แมว้า่การประยกุตใ์ช	้RFID	จะประสบความสำาเรจ็ภายในองคก์ร	แต่
ก็อาจจะเกิดความไม่สอดคล้องของระบบและฐานข้อมูลของบริษัทใน
เครือคู่ค้าได้	 ดังนั้น	 การใช้มาตรฐานกลางร่วมกันจึงเป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน	 ซึ่งมาตรฐานสากล	 GS1	 นอกจากจะช่วย 
ในการระบุตัวตนของสินค้าแล้ว	การสื่อสารที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	สมบูรณ์	
กล็ว้นแตเ่ปน็ประโยชนจ์ากการใชม้าตรฐานสากล	GS1	ทัง้สิน้	นอกจากนี้
การคำานงึถงึความคุม้ทนุในการใชง้านกเ็ปน็สิง่สำาคญั	แมว้า่จะมกีารวจิยั
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ผลิต	Tag	ที่มีราคาถูก	แต่ผู้ลงทุนก็ยังคง
ต้องเปรียบเทียบข้อมูลการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีกับผลตอบแทนที่ได้	
รวมไปถึงระยะคืนทุนด้วย	เพื่อเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนต่อไป
	 ทัง้หมดนีเ้ปน็เนือ้หาและประเดน็สำาคญัในการจดังานประชมุใหญ่
สามญัประจำาป	ี2557	ของสถาบนัรหสัสากล	หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่จะเปน็
ประโยชน์ต่อสมาชิกในการยกระดับความสามารถของธุรกิจเพื่อเข้าสู่	
AEC	 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันฯ	 แล้ว
พบกันใหม่ในปี	2558

SCOOP HILIGHT
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Printer                          Software  

Mobile Computer 

Barcode Printer à¤Ã×่Í§áÃ¡¢Í§âÅ¡ 
·Õ่ãªŒªØ´¤ÓÊÑ่§à´ÕÂÇ¡Ñº Laser Printer 

¾ÃŒÍÁ¨Í Touch-Screen 

Full Range ¢Í§ Mobile Computer Windows® CE 
Windows® mobile áÅÐ Android 

Industrial Standard Printer 
ÁÕ install base 

ÁÒ¡·Õ่ÊØ´ã¹âÅ¡¨Ò¡ USA 
Barcode Printer 

ÂÍ´¹ÔÂÁ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹ 
Software Bartender 

ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾�ºÒÃ�â¤Œ´  

 
Mobile device ¨Ò¡ Denso Japan 

TOSHIBA 

1D–2D Scanner ¨Ò¡ Honeywell ¼ÙŒ¹Ó·Ò§ Œ́Ò¹ Imager Scanner 
 

¼ÙŒ¤Ô´¤Œ¹ QR Code ¨Ò¡ ÞÕ่»Ø†¹ 
F790WD : Scanner äÃŒÊÒÂº¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ 

Wireless LAN ¾ÃŒÍÁ¨ÍáÊ´§¼Å 

1900g : Í‹Ò¹ QR Code 
ÀÒÉÒä·Â ¼‹Ò¹ USB Keyboard 
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ต้นทุนของแต่ละผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน
และประโยชน์จากการใช้รหัสยามาตรฐาน
รหัสยามาตรฐานในกระบวนการโซ่อุปทานยา มีเป้าหมายการนำาไปใช้ เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ (Patient Safety)  
และปรับปรุงประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน (Supply Chain Efficiency) ต้นทุนและผลประโยชน์จากการใช้รหัสยามาตรฐานในกระบวนการ 
โซอ่ปุทานยาเปน็สิง่จำาเปน็ทีต่อ้งพจิารณาและใชต้ดัสนิใจในการพจิารณาความคุม้คา่ความเหมาะสมของการนำารหสัยามาตรฐานไปใชใ้นตลอดโซอ่ปุทาน  
ซึ่งมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนทั้งในด้านเทคโนโลยี  การบำารุงรักษา และกระบวนการทำางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

 ตน้ทนุและประโยชนข์องแตล่ะผูเ้กีย่วขอ้ง (Player)  ในโซอ่ปุทาน จะ
วเิคราะหจ์ากกจิกรรมโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้ง และสมัพนัธ์กบัการนำารหสัยา
มาตรฐานไปใช ้รวมถงึความสามารถในการปรบัปรงุกระบวนการในแต่ละ
กิจกรรมให้มีการทำางานที่ง่ายขึ้น และมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับแต่ละ 
ผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานและในภาพรวมตลอดโซ่อุปทาน

กระบวนการทางธุรกิจในโซ่อุปทานยา
 ผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานยา ประกอบด้วย ผู้ผลิตยา ผู้กระจายยา  
โรงพยาบาล ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ และกองทุน/องค์กรสวัสดิการ  
แต่ละผู้เกี่ยวข้องมีกิจกรรมและกระบวนการธุรกิจที่แตกต่างกันแยก
ตามกิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) กระบวนการ
ดำาเนินงาน (Operation) และโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics)  
รายละเอียดมีดังนี้

 1) ผู้ผลิตยา มีกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดการ
ความตอ้งการของลกูคา้ การจดัหาวัตถดุบิ การจดัซือ้วตัถดุบิ การผลติยา 
การจดัการสนิคา้คงคลงัและการจดัเก็บ การประกนัคณุภาพ การบริการ
ลกูคา้ การจดัการคำาสัง่ซือ้ของลกูคา้ การขนสง่และกระจายยา และการ
จัดการสินค้ายาส่งคืน/เรียกกลับ
 2) ผู้กระจายยา มีกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ การ
จดัการความต้องการของลกูคา้ การจดัซ้ือยา การรบัยา การจัดการสนิคา้
คงคลังและการจัดเก็บ การบริการลูกค้า การจัดการคำาสั่งซื้อของลูกค้า 
การขนส่งและกระจายยา และการจัดการสินค้ายาส่งคืน/เรียกกลับ
 3) โรงพยาบาลประกอบด้วย 3 ส่วนงาน คือ
  3.1 คลังสินค้า (Warehouse) มีกระบวนการทางธุรกิจที่
เก่ียวข้อง การจัดหายา การจัดซื้อยา การรับยา และการจัดการสินค้า

ข้อมูลโดย : ฉัตรชนก ลุผักชี
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คงคลังและการจัดเก็บ
  3.2  คลังสนิคา้ยอ่ย (Sub-Warehouse)   มกีระบวนการทาง
ธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้ง คอื การจดัการสนิคา้คงคลงัและการจัดเกบ็ การเตมิยา
(Stock) และการจัดการทางยา
  3.3 จุดจ่ายยา (Point of Dispensing) มีกระบวนการทาง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดการทางยา และการจัดการทางการเงิน
 4)  กองทนุ/องคก์รสวสัดกิาร มกีระบวนการทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
คือ การรับข้อมูลการใช้ยามาจากโรงพยาบาล การตรวจสอบรายการยา
และดำาเนินการด้านการจ่ายเงินคืน รวมถึงการดำาเนินการจ่ายเงินคืนให้
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ต้นทุนจะเกิดขึ้นในส่วนของผู้ผลิตเป็นหลัก เนื่องจากเป็นผู้ผลิต
และลงทุนเกี่ยวกับการทำาบาร์โค้ดเพ่ือใช้เป็นรหัสยามาตรฐาน ตั้งแต่ 
ส่วนบนของโซ่อุปทาน (Upstream) ประเภทของต้นทุนและวิธีการ
วิเคราะห์เพื่อแปลงเป็นมูลค่าทางการเงินและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้
 1) เงนิลงทนุดา้นอปุกรณเ์กีย่วกบัระบบบาร์โค้ด อุปกรณ์หลกัคือ 
สแกนเนอร์และแถบบาร์โค้ดซึ่งผู้ผลิตยา (Manufacturer) ผู้กระจายยา 
(Distributor) โรงพยาบาล (Hospital) จะต้องลงทุนในบรรจุภัณฑ์รอง  
(Secondary Packaging) และบรรจุภัณฑ์หลัก (Primary Packaging)
 2)  เงนิลงทนุดา้นซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วกบัระบบบาร์โคด้ ซึง่เงนิลงทนุ
ท่ีเกิดข้ึนข้ึนอยู่กับความสามารถและระบบซอฟต์แวร์ ในปัจจุบันของ
แตล่ะผูเ้ก่ียวขอ้งในโซอ่ปุทาน (Supply Chain Player) โดยผู้ผลติยาและ
ผู้กระจายยาต้องลงทุนเพื่อรองรับการใช้บาร์โค้ด รวมถึงโรงพยาบาล 
ที่ต้องลงทุนด้านซอฟต์แวร์ตามระบบสารสนเทศที่แตกต่างกัน
 3)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าบำารุงรักษาระบบบาร์โค้ดและระบบ
สารสนเทศค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบาร์ โค้ด  
รวมถึงค่าดำาเนินการในการนำาระบบบาร์โค้ดไปใช้การเชื่อมโยงข้อมูล 
และค่าจ้างพนักงานในการดำาเนินงาน
 ประโยชน์จากการใช้รหัสยามาตรฐาน สามารถตอบสนอง 
ผลประโยชน ์5 ดา้น “Five Rights” คอื Right Patient, Right Medication, 
Right Dose, Right Time และ Right Route (McKinsey & Company, 
2012) เพ่ือเพิ่มระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในโซ่อุปทานยา จากประเด็นผลประโยชน์ต่อไปนี้

ที่มา: รศ.ดร.ดวงพรรณ กริญชาญชัย.  (2556).  Research in Thailand 

Healthcare Logistic and Supply Chain วิจัยสู่ปฏิบัติโลจิสติกส์สุขภาพ

ประเทศไทย.  นนทบุรี: โรงพิมพ์มาร์รี่ อาร์.

 ประโยชน์ที่สามารถวัดค่าได้ (Tangible Benefits)
 1)  สามารถตรวจสอบข้อมูลด้านการใช้ยาและข้อมูลของผู้ป่วย/ 
ผู้รับบริการได้โดยอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดต่างๆ และป้องกันการใช้ยา  
ที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
 2)  สามารถติดตามและระบทุี่มาของยา ผู้ผลิตยา และข้อมูลทาง
ยาทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ลอดโซอ่ปุทาน สะดวกตอ่กระบวนการสง่คนื เรยีกกลบั 
และการจัดการสินค้าคงคลัง
 3) สามารถประยุกต์เข้ากับการจัดการสินค้าคงคลังแบบร่วมมือ
กันตลอดโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลัง การกำาหนดระดับสินค้า
คงคลงัสำารองทีเ่หมาะสมทีส่ดุ และปอ้งกันยาขาดสตอ็ค (Stockout) ใน
กรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤติ
 4)  สามารถเช่ือมโยงสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาตลอดโซ่อปุทาน 
ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นตลอดโซ่
อุปทาน

ประโยชน์ที่ ไม่สามารถวัดค่าได้ (Intangible Benefits)
 1)  หน่วยงานกองทุน/องค์กรสวัสดิการ (Reimbursement) การใช ้
รหัสยามาตรฐานทำาให้เพิ่มความสะดวกในการทำางาน และติดตาม 
ตรวจสอบรายการใช้ยา
 2)  ช่วยในการตดิตามและมองเหน็ข้อมูลการใชย้าของผูเ้กีย่วขอ้ง  
(Player) โดยใช้รหัสยาเดียวกันตลอดโซ่อุปทาน
 3)  เพ่ิมระดับความพึงพอใจและความเช่ือมั่นให้กับผู้ ใช้บริการ/ 
ผู้ป่วย
 4)  ช่วยเพิ่ มความสะดวกในการแลกเปลี่ ยนข้อ มูลทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ (Barcode) ทำาให้ลดขั้นตอนและความ 
ผิดพลาดในการทำางาน
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เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) กับภาคธุรกิจ:
 มกีารพฒันาและนำามาใชป้ระโยชน์ในภาคธรุกจิทัง้บริษทัช้ันนำา และ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในด้านต่างๆ อาทิ

 1. Digital Commerce หรือการค้าบนระบบดิจิตอล 

ผู้ประกอบการสามารถนำาเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความ

ต้องการของลูกค้า ผ่านช่องทาง รูปแบบที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น  

จากในช่วงแรกที่เรามักพูดถึง e-commerce หรือการขายของ 

ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ จนในปัจจุบันเราได้เห็นตลาดการค้าดิจิตอล

ได้แตกแขนงไปยังเรื่องของ mobile-commerce หรือการค้าผ่าน

อุปกรณ์มือถือ รวมทั้ง Social Commerce การค้าขายแลกเปลี่ยนผ่าน 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 2. Digital Transformation หรือการปรับตัวด้วยเทคโนโลยี

ดิจิตอล การนำาเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่า

ทางธรุกจิ โดยการเพิม่ประสทิธภิาพในการทำาธรุกจิเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขัน และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 3. Digital Consumption หรือการบริโภคเนื้อหาดิจิตอล 

ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ

บริโภคหรือเสพสื่อดิจิตอลต่างๆ เช่น Chat Application, e-book,  

วิทยุโทรทัศน์ดิจิตอล ที่มากยิ่งขึ้น

 ท้ายนี้ ผู้เขียนหวังว่าข้อมูลเบ้ืองต้นที่ได้จากการรวบรวมข่าวสาร

เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลจากแหล่งต่างๆ จะเป็นประโยชน์กับสมาชิก 

และผู้สนใจทั่วไปบ้างไม่มากก็น้อย หากท่านมีความสนใจแลกเปลี่ยน

ข้อมูลสามารถพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fan page: ECR Thailand ได้ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: 

หนังสือ 3 YEAR ETDA ENABLING DIGITAL ECONOMY ชีวิต 

เศรษฐกิจ ดิจิตอล ดิจิตอลอีโคโนมี ฝันให้ไกล ไปให้ถึง, ไทยรัฐออนไลน์ 

วันที่ 3 ตุลาคม 2557 SMEs กับ Digital Economy วิถีไทยๆ, ไทยรัฐ

ออนไลน์ วันที่ 3 ธันวาคม 2557

 ในปัจจุบัน เศรษฐกิจดิจิตอลเป็นที่พูดถึงและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะเมื่อ มรว. ปรีดียาธร เทวกุล ณ อยุธยา รองนายกรัฐมนตรี

ฝา่ยเศรษฐกจิไดผ้ลกัดนัเศรษฐกจิดจิติอล (Digital Economy) เปน็วาระ 

แหง่ชาติ เพือ่เปน็หนึง่ในนโยบายหลกัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไทย 

ECR Corner ฉบับนี้จึงขอนำาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังในเบื้องต้น ดังนี้ 

เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) คืออะไร:
 Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย

การนำาเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ อีกท้ังสร้างรายได้ เพิ่ม

คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ทั้งนี้ คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการ

ผู้จัดการบริษัท ตลาดดอทคอม จำากัด ได้ ให้คำาอธิบายที่เข้าใจง่ายว่า 

Digital Economy คือ การเอาเรื่องดิจิตอลไลฟ์เข้ามาสู่ชีวิตประจำาวัน 

ชีวิตส่วนตัว การทำางาน ซึ่งการทำางานเกี่ยวข้องกับธุรกิจ แล้วธุรกิจก็

เชื่อมโยงกับบริษัท องค์กร รัฐบาล ประเทศ ก็คือการเอาดิจิตอลเข้าไป

ร้อยเรียงในชีวิตประจำาวัน จนถึงงาน ภารกิจ

เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) มีที่มาจากอะไร และ

ทำาไมจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว:
 การขยายตัวของเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา 

ทั้งปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์เคล่ือนที่  

(Mobile Device) โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน เครือข่ายสังคมออนไลน์  

(Social Network) และการเขา้ถงึขอ้มลูผา่นระบบคลาวด์ (Cloud) ทำาให้

คนทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และภาคธุรกิจได้มีแนวคิด

เกี่ยวกับ New Business Model ที่เน้นการแข่งขันด้วยคุณค่า Value 

หรอื การบรกิาร ทีส่ามารถสรา้งความพึงพอใจสงูสุดให้กบัลูกค้า แทนที่

จะลดต้นทุนเพียงอย่างเดียว เป็นเหตุปัจจัยให้เศรษฐกิจในรูปแบบนี ้

เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

เศรษฐกิจดิจิตอล 
       Digital Economy

เรียบเรียงโดย : ECR Thailand
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 ในปัจจุบันไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าไอที เป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำาเนนิธรุกจิไมว่า่จะเปน็ผูท้ีเ่ริม่ตน้ประกอบธรุกจิ   หรอืผูป้ระกอบการ
ที่ดำาเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจ  
แต่การนำาไอทีเข้ามาใช้งานในธุรกิจผู้ประกอบการ จำาเป็นต้อง
ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากการดำาเนินการด้านไอที 
เช่น การซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ้ือซอฟต์แวร์ ค่าเช่าวงจรสื่อสาร  
ค่าฝึกอบรมพนักงาน ค่าจัดทำาเว็บไซต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะ 
เกดิขึน้เกีย่วกับการใชเ้ทคโนโลย ีทีจ่ะผสานกบัการใช้งานในระบบไอที
เพื่อนำามาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการดำาเนินธุรกิจ 
หรือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยใช้ไอที เช่น การนำา
ระบบบริหารการจัดการมาใช้ในการช่วยลดต้นทุนการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างผลิตภัณฑ์
หรือบรกิาร การปรบัปรงุผลติภณัฑห์รอืบรกิารโดยการประมวลผลผา่น
การเกบ็รวบรวมและวเิคราะหส์ารสนเทศเกีย่วกบันวตักรรมคูแ่ขง่และ
การตลาด ซึง่ทีผ่า่นมาเปน็การยากทีธ่รุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มจะ
สามารถจัดหาค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ในการดำาเนินธุรกิจ                                                      
 ส่วนด้านภาครัฐก็ดำาเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้นำาเอา
เทคโนโลยีมาใช้กับการประกอบธุรกิจ เช่น การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
การทำาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือจัดหา
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
ระบบบัญชี ระบบการจัดการด้านเอกสารต่างๆ ไปจนถึงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่นที่ผ่านมาภาครัฐ

ดำาเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ERP สำาหรับผู้ประกอบการ 

กลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งเรอืนโดยกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรมรว่มมอืกบั

สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ข้อมูลโดย :  ฝ่ายงานสมาชิก

หรือ SIPA พัฒนาเป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริม

ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจได้ 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าทั้งด้านผู้ประกอบการและ

ภาครัฐล้วนให้ความสำาคัญกับไอที แต่ปัญหาสำาคัญที่ผู้ประกอบการ

ไม่สามารถนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากประสบ

ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่จะมาสนับสนุนการใช้ไอที แต่

ในปัจจุบันมี เทคโนโลยีที่จะช่วยในการขจัดปัญหาเหล่าน้ี ได้เป็น 

อย่างดีเทคโนโลยีนี้เรียกกันว่า เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่ม

เมฆ หรือ “เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง” (Cloud Computing) ซึ่ง

เป็นหนึ่งในแนวโน้มเทคโนโลยี พ.ศ.2554 และในที่นี้ 

 ผู้เขียนขอเรียกเทคโนโลยีว่า “เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง” 

อะไรคือ “เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง” และเราประยุกต์เทคโนโลยี 

คลาวด์คอมพิวต้ิงมาใช้ ในเร่ืองใดบ้าง เรามาคลายความสงสัยกัน 

“เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง” เป็นการใช้คอมพิวเตอร์แบ่งปัน

ทรัพยากรซอฟต์แวร์และสารสนเทศระหว่างกันผ่านอินเทอร์เน็ตได้

จากทุกที่ทุกเวลาให้มาทำางานร่วมกัน เพื่อช่วยขับเคลื่อนการบริการ

ทางดา้นไอท ีประโยชนข์องคลาวดค์อมพวิติง้มอียูห่ลายประการ เช่น 

ช่วยให้การนำาไอทีไปประยุกต์ใช้ ในเชิงธุรกิจทำาได้ง่ายและประหยัด

ขึ้นกว่าในอดีต โดยองค์กรสามารถใช้บริการทางด้านไอทีได้ โดยไม่

จำาเป็นต้องลงทุนมากมายกับโครงสร้างพื้นฐานไอทีของตน อีกทั้ง 

ผู้ ใชง้านกส็ามารถเลอืกใชบ้รกิารเฉพาะอยา่งและเลือกเสยีคา่ใชจ้า่ย

ใหต้รงกับความต้องการเฉพาะดา้นหรอืสอดคลอ้งกบังบประมาณของ

ตนได้ ย่ิงไปกว่านั้นคลาวด์คอมพิวต้ิงก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ 

อีก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยองค์กรประหยัดพลังงาน หรือเพิ่มความ 

อุ่นใจในด้านความปลอดภัยของระบบไอที หรือช่วยในการเพ่ิมช่องทาง 

เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง 
กับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs

TRENDY TECH
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การตลาด เป็นต้น และในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง 

จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำาคัญและจะเข้ามามีบทบาทในการ 

ปรับเปล่ียน รูปแบบการใช้งานทางด้านไอทีขนานใหญ่ นอกจากน้ันแล้ว  

แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวต้ิงก็จะเป็นไปอย่างกว้าง

ขวางมากข้ึน โดยส่วนหน่ึงเป็นเพราะปัจจุบันมีผู้ให้บริการเทคโนโลยีคลาวด์ 

คอมพิวติ้งเพิ่มมากข้ึน และแนวโน้มท่ีสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ ใน

ด้านต่างๆ  ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง แรงผลักดันที่สำาคัญที่ทำาให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจหันมาให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยีดังกล่าวประกอบด้วย 

แรงผลักดัน 5 ประการ 

ด้านน้ีก็คือการช่วยองค์กรลดการใช้พลังงาน หรือแม้กระทั่งการนำา
พลังการประมวลผลส่วนเกินที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำางานในระบบ
คอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์ ในด้านอื่นๆ ได้อีก จากผลการวิจัยล่าสุด
พบว่าเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่ทำางานตลอดเวลานั้น 
ส่วนใหญ่มีการใช้ทรัพยากรในระบบเพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 
ด้วยแนวคิดของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งนี้เองจะช่วยควบรวม
ทรัพยากรในระบบให้ทำางานและเกิดความคุ้มค่ารวมทั้งประโยชน์
สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในระบบนอกจากนั้นแล้ววิธีการดังกล่าว
ยังเปิดโอกาสให้องค์กรสามารถเพิ่มหรือลดขนาดการใช้งานของ
ระบบได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการช่วยองค์กรประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง 

    3. ความต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร 

 ด้วยการแข่งขันอย่างรุนแรงทางธุรกิจในปัจจุบันองค์กรชั้นนำา
หลายแห่งต่างให้ความสำาคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือการนำา
เทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างขององค์กรใน
อีกทางหนึ่ง แนวโน้มการให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมดังกล่าวนี้เองถือเป็นการกระตุ้นการนำาเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติ้งไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ ทั้งน้ีเพราะการสร้างสรรค์
นวตักรรมสามารถทำาไดด้ว้ยการดงึคณุประโยชนข์องเทคโนโลยคีลาวด ์
คอมพิวติ้งซึ่งให้พลังการประมวลผลที่เหนือกว่าแต่ใช้ค่าใช้จ่าย 
น้อยกว่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเอง 

 4.  ความต้องการใช้งานไอทีที่ง่ายและไม่ซับซ้อน 

      ปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความสลับซับซ้อนเพียงใดก็ตาม 
สำาหรับผู้ ใช้งานทั่วไปแล้วหลายคนก็ยังต้องการใช้งานที่ง่ายและ 
ไม่ยุ่งยาก ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ ให้บริการทางด้านไอทีหลายรายใน
ปัจจุบันจึงหันมาใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อนำาเสนอบริการ
ทางด้านซอฟต์แวร์แบบจ่ายเท่าที่ใช้ (Software as a Service) เพื่อ
เป็นทางเลือกแก่ลูกค้าโดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางหรือขนาดย่อม 
(เอสเอ็มอี) ที่มักมีเจ้าหน้าที่ทางด้านไอทีทำางานอยู่อย่างจำากัด แทน 
รูปแบบการซือ้ซอฟต์แวรม์าใช้โดยตรงแบบในอดีต การใชง้านในลักษณะ
ดังกล่าว นอกจากจะทำาให้การนำาไอทีไปใช้งานทำาได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้ว 
องคก์รน้ันๆ กจ็ะไดร้บัประโยชนจ์ากการใชซ้อฟตแ์วรท์ีท่นัสมยัอยู่เสมอ  
โดยไม่ต้องเผชิญกับความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
และการอัพเกรดเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่นในอดีต 

    5. การจัดระเบียบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

      เป็นที่ทราบกันปัจจุบันข้อมูลต่างๆ มากมายในเว็บช่วยให้
เราทำางานง่ายขึ้นกว่าในอดีตมาก และถึงแม้ปัจจุบันเราจะมีเว็บไซต์ 
ประเภทเสิร์ชเอ็นจิ้น เช่น Google Bing หรือ Yahoo ที่ช่วยเราหา
ขอ้มลูทีต่อ้งการอยูม่ากมายแตด่ว้ยปริมาณขอ้มลูในเวบ็ทีเ่พิม่มากมาย
มหาศาลในแต่ละวันโดยเฉพาะข้อมูลไฟล์ต่างๆ ท่ีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต
หลายล้านคนส่งขึ้นไปในเว็บในแต่ละวันน้ัน หากไม่มีการจัดระเบียบ
อย่างเป็นระบบท่ีดี การนำาคุณประโยชน์ของเว็บมาพัฒนาต่อยอดให้
กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพในการทำางานอย่าง
เต็มรูปแบบก็อาจทำาได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
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 1. แนวโน้มของเว็บที่กลายเป็นสื่อกลางสำาหรับการ
ติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลก 

  ปัจจุบันเว็บเครือข่ายทางสังคม (โซเชียลเน็ตเวิร์ก) มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกวันโดยผู้ใช้หลายล้านคนจากท่ัวทุกมุมโลก ตัวอย่าง
เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) วิกิพีเดีย (Wikipedia) หรือทวิตเตอร์  
(Twitter) เปน็ตน้ ด้วยความนยิมใชง้านอยา่งแพรห่ลายของเวบ็โซเชียล 
เน็ตเวิร์กนี้เอง ทำาให้ปัจจุบันเริ่มมีการนำาเว็บแอพพลิเคช่ันรูปแบบ  
ดงักลา่วมาประยุกต์ใช ้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทำางานร่วมกนัระหวา่ง
บุคลากรในองค์กร เช่น การเลือกใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านเทคโนโลยี
คลาวด์คอมพิวติ้งในองค์กรเพื่อระดมความคิดของพนักงานผ่าน
ระบบออนไลน์ในแบบเรียลไทม์ รูปแบบการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวต้ิง โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำาไปบริหารจัดการและวิเคราะห์
เพื่อนำาไปใช้งานเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจต่อไป นอกจากนั้นการ
สื่อสารอินเทอร์แอคทีฟในแบบเรียลไทม์ หรือที่เรียกว่าเว็บ 2.0 ก็ถือ
เป็นปัจจัยสำาคัญที่ผลักดันแนวโน้มการใช้งานทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง
ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนอกจากจะตอบสนองการทำางาน
ของเว็บไซต์ที่เน้ือหามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้ว การประมวล
ผลข้อมูลจำานวนมหาศาลยังทำาได้อย่างรวดเร็ว โดยดึงประโยชน์ 
จากโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่มีอยู่มาใช้งานได้อีกด้วย 

    2. แนวโน้มความต้องการประหยัดพลังงาน 

 ด้วยปัญหาโลกร้อนและค่าใช้จ่ายของพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
องค์กรหลายแห่งในปัจจุบันต่างหันมาให้ความสำาคัญกับการลด
พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานท่ีใช้ในระบบไอที ทั้งน้ีเพ่ือช่วย
องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ปล่อยออกสู่ช้ันบรรยากาศ ประโยชน์ของคลาวด์คอมพิวติ้งใน  

สมาชิกที่ชำาระภายในเวลาที่กำาหนด มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษในวันงานประชุมใหญ่ของสถาบันฯ
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คุณประโยชน์อันโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวต้ิง
ก็คือ ความสามารถในการจัดระเบียบส่ิงต่างๆ ให้เป็นระบบดีย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลมากมาย 
หลากหลายประเภทให้เป็นระบบ ซ่ึงช่วยให้การค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ ใช้ทำาได้เร็วและถูกต้องแม่นยำากว่าเดิม 

   จากแนวโน้มข้างต้นท่ีเกิดจากความสามารถและคุณประโยชน์

อันมากมายถือได้ว่าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งจะกลายเป็น

เทคโนโลยีที่สำาคัญแห่งอนาคต และจะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการนำาไป

ประยุกต์ใช้ ในเชิงธุรกิจอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน ดังน้ันธุรกิจใดก็ตาม

ที่สามารถฉกฉวยโอกาสและสามารถนำาเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ให้  

 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 199 เร่ือง กำาหนดข้อความอื่นในใบกำากับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2556 เพื่อให้สมาชิกทุกรายปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป สถาบันฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือท่าน แจ้งเลขบัตร

ประชาชน หรือเลขประจำาตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก) และรายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการของสมาชิก ส่งให้สถาบันฯ โดยการส่งใบภาษีมูลค่าเพิ่ม.20 ทางโทรสาร  

0 2345 1217 หรือโทรศัพท์ 0 2345 1214

พิเศษ

ที่มา : สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 www.sme.go.th

TRENDY TECH

การเรียกเก็บค่าบำารุงสมาชิกประจำาปี 2558 
ทางสถาบันรหัสสากลได้ทำาการจัดส่งใบแจ้งอัตราค่าบำารุงสมาชิก
สถาบนัรหสัสากลประจำาป ี2558 โดยมวีนัครบกำาหนดการชำาระคา่บำารงุ
สมาชิกใน วันที่ 26 ม.ค. 2558 เมื่อท่านสมาชิกได้รับใบแจ้งอัตราค่า
บำารุงแล้ว สามารถนำาเอกสารไปชำาระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี ้ 

• ชำาระเงินโดยตรงที่ฝ่ายการเงิน สถาบันรหัสสากล 

•	นำ�ใบแจ้งอัตร�ค่�บำ�รุงสม�ชิกไปชำ�ระเงินโดยตรงผ่�นธน�ค�รโดยใช้ ใบชำ�ระเงินผ่�น 

 ธนาคาร (Pay-in Slip) ซ่ึงอยู่ส่วนล่างของใบแจ้งอัตราค่าบำารุงสมาชิก (ทางสถาบันฯ  

 รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ใช้แบบฟอร์มนี้ 

 เทา่นัน้) ในปีน้ีทางสถาบันฯ ได้มกีารเพิม่บัญชอีกี 2 ธนาคารคือ ธนาคารกรงุเทพ และธนาคาร 

 กสิกรไทย เพื่อเพิ่มช่องทางการชำาระเงินให้แก่สมาชิกให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

•	ส่งเช็คท�งไปรษณีย	์โดยสั่งจ่�ยขีดคร่อม	“สถ�บันรหัสส�กล	–	ส.อ.ท.”

•	ส่งธน�ณัติท�งไปรษณีย์	 โดยสั่งจ่�ยขีดคร่อม	 “สถ�บันรหัสส�กล	 –	 ส.อ.ท.”	 ปทฝ. 

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  หากสมาชิกท่านใดไม่ได้รับใบแจ้งอัตราค่าบำารุงค่าสมาชิก หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลสมาชิก กรุณาแจ้งกลับมายังฝ่ายบริการสมาชิกของสถาบันรหัสสากล 

  โทรศัพท์ 0 2345 1199  แฟกซ์ 0 2345 1217

เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตนได้ก่อน ก็ย่อมจะสร้างความได้เปรียบ

และโอกาสในการต่อยอดความสำาเร็จทางธรุกจิขององคก์รไดก้อ่นใคร

      สำาหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะนำาไอทีเข้ามาช่วยในการดำาเนิน 

ธุรกิจ สสว. มีการส่งเสริมและสนับสนุนโดยเรามีการดำาเนินการ 

ทั้ งด้านการอบรม การสนับสนุนซอฟต์แวร์บัญชี  และ สสว.  

มกีารดำาเนนิการรว่มกบัหนว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่ชว่ยเหลอื 

ผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.sme.go.th 

สมาชิกที่ชำาระภายในเวลาที่กำาหนด มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษในวันงานประชุมใหญ่ของสถาบันฯ

news letter2.indd   33 2/3/2558 BE   5:27 PM



GS1 Thailand newsletter34

 กระบวนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์ 

(NCCS) มีความรวดเร็วข้ึนเนื่องมาจากการประยุกต์ ใช้ระบบ 

Active ultrahigh-frequency (UHF) RFID tag ในแผนกเคมีบำาบัด 

(chemotherapy)  จากการติดตั้งในปี 2011 พบว่าระบบดังกล่าว

สามารถทำาให้รักษาคนไข้ได้มากข้ึน 20% เวลาในการรอรับการรักษา 

ลดลง 8% และกวา่ 56%  ของคนไขน้ดั ไดร้บัการรกัษาภายใน 30 นาที

 ในแต่ละปี NCCS ทำาการรักษาผู้ป่วยมากกว่า 35,000 คน ประกอบด้วย

เก้าอ้ีสำาหรับทำา chemotherapy จำานวน 54 ตัว สำาหรับคนไข้นัด หากไม่มี

ระบบ RFID เพ่ือจัดระบบคิวคนไข้และโปรแกรมการรักษาท่ีถูกต้องแล้ว 

พนักงานจะต้องเสียเวลาในการเดินไปมาในแต่ละห้องเพ่ือจัดคิวคนไข้ให้

เหมาะสมกับเก้าอ้ีสำาหรับทำา chemotherapy ในโปรแกรมท่ีแตกต่างกัน 

ทำาให้ต้องเสียเวลาในการจัดสรรท่ีสำาหรับให้ผู้ป่วยน่ังรอทำาให้เก้าอ้ีสำาหรับ

ทำา chemotherapy ว่างลงท้ังๆ ท่ีมีคนไข้รอคิวรักษาอยู่

สถาบันมะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์ได้ประยุกต์ใช้ active RFID 
tag เพื่ออำานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายพนักงานจาก
เก้าอี้รักษาผู้ป่วยและการทำางานของพยาบาลและเภสัชกร

 Patients at the National Cancer Centre Singapore (NCCS) 
now have a shorter wait time at the facility’s chemotherapy unit, 
thanks to its use of active ultrahigh-frequency (UHF) RFID tags 
and readers. Since the system’s installation in 2011, the center 
has found that it can treat 20 percent more patients, wait times 
have been reduced by eight percent, and 56 percent of scheduled 
patients receive treatment within 30 minutes.

 NCCS currently treats more than 35,000 chemotherapy  
patients annually. The facility has 54 chemotherapy chairs (also 
known as recliners) in which patients receive their chemo treatments 
during scheduled appointments. Without RFID, ensuring that an  
empty chair is quickly used by the next available patient, and thereby  
minimizing wait times, proved challenging for management. A staff 
member had to walk to each room and visually determine which 
chairs were ready for the next patients, and then notify those  
patients in the waiting room. This meant that chairs could some-
times remain empty for longer than necessary.

The organization has boosted its patient load by 20 
percent by using active RFID tags to track the flow 
of patients to and from treatment chairs, as well as 
prompt pharmacists and nurses.

National Cancer Centre Singapore 
Treats More Chemotherapy Patients, Saves Time for Nurses

ที่มา/Reference : Claire Swedberg
แปลและเรียบเรียงโดย : สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางเทคโนโลยี อาร์เอฟ ไอดี ประเทศไทย

RFID CORNER
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 “เนือ่งจากความซบัซอ้นในการทำา chemotherapy เราจงึตอ้งการ

ระบบที่สามารถติดตามสถานะของเตียงรักษาและเวลานัดของคนไข้

แบบ real time ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการให้บริการการรักษา

ดีขึ้นและคนไข้จะเสียเวลารอน้อยลง” Mag Tan Wooi Lin กล่าว 

“ทางสถาบันได้เริ่มวางแผนจะใช้ระบบ RFID มาตั้งแต่ 2009 โดย

ได้รับการช่วยเหลือจาก healthcare IT company ชื่อว่า Integrated 

Health Information System (IHis) ร่วมกับ system integrator จาก  

Singapore Communications (Wavex) Pte. Ltd. และ software จาก 

Evantek Pte. Ltd.” Tony Liang กล่าว

 เราเรียกการทำางานของระบบเหล่านี้รวมกันว่า Real-time  

Ambulatory Patient Information Deployment Enabler (RAPIDE) ที่

มีการใช้ tag ประเภท active RFID เพื่อทำาการระบุที่อยู่ของคนไข้และ

พนกังาน ซึง่สามารถตรวจสอบไดว้า่คนไข้นัง่บนเก้าอีท้ีจ่ะทำาการรกัษา

ได้ถูกต้องหรือไม่ โดยทาง IHiS เป็นผู้รับผิดชอบโปรเจคนี้ ส่วน tag 

และเครื่องอ่าน tag รับผิดชอบโดย บริษัท WaveX

 นอกจากนี้ยังมีการนำาระบบ RAPIDE ไปใช้บริหารจัดการคนไข้

นอกดว้ย ซึง่จะชว่ยในเรือ่งของการจดัควิใหค้นไขร้วมไปถงึการสง่ sms 

เตือนผู้ป่วยเมื่อใกล้ถึงวันนัดอีกด้วย

 จากระบบดงักลา่วคนไขจ้ะไดร้บั GT&T GTag-WP830B active UHF 

RFID tag ในรูปของสายคล้องคอ จากนั้นพนักงานจะเชื่อมต่อ tag ID  

ดงักลา่ว ซึง่อยูก่บัคนไขก้บั RAPIDE software โดยขอ้มลูน้ันจะปรากฏ

ในรูปแบบของสีที่เป็นสีเดียวกับ tag ของคนไข้ที่ห้อยคออยู่ ดังนั้น

พนักงานจะสามารถนำาตัวคนไข้เข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วโดย

การสังเกตสีจาก tag ที่คนไข้ห้อยคออยู ่

Tony Liang, IHiS’ deputy director, and Mag Tan Wooi Lin, 
senior nurse manager at NCCS

 “Due to the complexity of the chemotherapy treatment,” 
says Mag Tan Wooi Lin, senior nurse manager at NCCS, “we 
needed a system that allows real-time views of our resources 
[the chairs] and appointments, so as to work efficiently and 
reduce patient waiting time.” The center began looking into 
an RFID solution in 2009. Eventually, it opted to develop a 
system specific to this use case, assisted by health-care IT 
company Integrated Health Information Systems (IHiS), systems 
integrator Singapore Communications (Wavex) Pte. Ltd. and 
software provider Evantek Pte. Ltd., according to Tony Liang, 
IHiS’ deputy director.

 The resulting system, known as Real-time Ambulatory Patient  
Information Deployment Enabler (RAPIDE), would use active RFID to 
identify the locations of patients and personnel. RFID-enabled  
readers could then be used to confirm that an individual 
was sitting on a particular chair. IHiS handled the project’s  
development and installation, using RFID tags and readers supplied 
and installed by Wavex.

 According to Mag Tan, Wavex and Evantek integrated the 
RAPIDE software with NCCS’ existing outpatient administration 
software, its queue system for identifying the order in which  
patients are received, and its SMS text-messaging system that 
contacted patients when their appointment was due to begin

 With the RAPIDE system in place, a patient is provided with 
a GT&T GTag-WP830B activeUHF RFID tag, attached to a lanyard. A 
staff member links the unique ID number encoded to the tag to that 
specific patient in the RAPIDE software. The individual’s name is then 
color-coded in the software, thereby enabling workers to visibly identify 

his status—such as waiting for an appointment, or being treated.

RFID CORNER

นาย Tony Liang, ตัวแทนกรรมการ IHIS’ และ Mag Wooi Lin 
ผู้จัดการพยาบาลอาวุโส ของ NCCS
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 In addition, nurses wear GTag-WP830B RFID badges so that 

the system knows where they are located when they are needed. 

 This also enables the system to identify which nurse is with which 

patient, and thus which one the pharmacist should contact to collect 

A total of 13 GT&T Glink-WC830D readers are installed in treatment 

rooms, hallways and waiting rooms to read personnel tags, thereby 

confirming those individuals’ locations.

 When a patient enters a treatment room and sits on the chair 

contained within, a pressure sensor on that chair detects the 

person’s presence and prompts a custom-designed GT&T 

active UHF RFID tag, built into the sensor, to transmit its own unique 

identifier. The reader installed in that room receives the chair’s tag ID 

number, along with those of the patient and nurse, thus enabling the 

RAPIDE software to identify those individuals. The software forwards 

that data to the center’s queue software, which indicates the chair is 

occupied and, therefore, unavailable for use by another patient.

 

 นอกจากนี้พยาบาลซึ่งติด GTag-WP830B RFID tag สามารถ

ตรวจสอบได้ว่าตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่จุดไหนซ่ึงเป็นการงานต่อการตาม

ตัวเมื่อต้องการเรียกปฏิบัติงาน จากการตรวจสอบน้ีหากพยาบาลอยู่

กับคนไข้เภสัชกรยังสามารถตรวจสอบข้อมูลของคนไข้ผ่านพยาบาล

เพื่อความถูกต้องของการจ่ายยาอีกด้วย

 GT&T Glink-WC830D reader ทั้งหมด 13 เครื่องถูกติดตั้งใน

ท่ีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องรักษา ทางเดิน ห้องรอตรวจนั้น สามารถ

ทำาการตรวจสอบสถานะของผู้ติด tag ในแต่ละคนได้ว่าอยู่ที่ใดในแต่ละ 

สถานที่อีกด้วย

 เมือ่คนไข้เขา้หอ้งรกัษาและนัง่ลงบนเกา้อี ้เก้าอ้ีนีจ้ะตดิต้ังตวัตรวจ

จับความดันเมื่อมีคนนั่งลงบนเก้าอี้ โดยตัวตรวจจับความดันนี้จะต่อ

กับ GT&T active UHF RFID tag และส่งข้อมูลประจำาตัวของเก้าอี้นี้

ไปยัง RAPIDE software ซึ่งเป็นการบ่งบอกสถานะของเก้าอี้ที่ทำาการ

รักษาว่าว่างหรือไม่ส่งผลให้การจัดลำาดับคิวคนไข้มีความสะดวกรวดเร็ว 

มากข้ึน RAPIDE software ยังอำานวยความสะดวกแก่เภสัชกรในการ 

เตรียมจา่ยยาเพือ่รกัษาคนไข้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งโดยส่งขอ้มลูไปยงัพยาบาล

ในห้องที่อยู่กับคนไข้เพื่อจัดส่งยาตามการรักษา

RFID CORNER

Once the treatment session is completed, the patient’s RFID badge 

is placed in a box housing an RFIDreader, thereby indicating that 

the chemotherapy chair is available for the next patient.

เมื่อเครื่องอ่านการรักษาเสร็จสิ้น คนไข้จะต้องคืน RFID tag ลงใน 

ที่จะถูกอ่านโดยที่กล่องนั้น เป็นการบ่งบอกว่าเตียงที่ใช้ ในการรักษานั้นๆ 

ว่างลงแล้วเพื่อคนไข้คนอื่นๆ จะได้เข้ามารักษาในเวลาเดียวกัน
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 When the patient leaves the chemotherapy room after the drug 

has been administered, the sensor detects that she is no longer 

sitting in the seat, and that new status is forwarded to the software. 

She then deposits her tag in a box housing another RFID reader. 

When the system reads the tag ID inside the box, the queue software 

updates the chair’s status as available.

 Mag Tan says the solution saves nurses approximately 825 

hours of labor annually, since they no longer need to physically 

search for unoccupied recliners. It also allows for exceptions, such 

as a specific patient needing an extension in time, which a nurse 

can request via the RAPIDE software. The system then prompts the 

queue-management software to alert a staff member to reschedule 

the next patient’s treatment time.

 Moreover, Mag Tan says, the system generates reports for 

NCCS analysis of workflows and patient loads, “to further improve 

efficiencies and drive down waiting times.” For instance, she notes, 

the center’s managers can identify when the system is experiencing 

a bottleneck—such as chairs not being made available for the next 

patient in a timely manner, for instance—and then address that problem.

RFID CORNER

 Mag Tan ยงักลา่วอกีวา่ ระบบดงักลา่วยังชว่ยใหพ้ยาบาลประหยดั

เวลากว่า 825 ชั่วโมงต่อปี ในการที่ต้องเดินหาเก้าอี้รักษาที่ว่างในแต่ละ

วัน นอกจากน้ีระบบยังช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นระยะเวลาในการ

รักษาขณะอยู่บนเก้าอี้ โดยพยาบาลจะแจ้งผ่าน RAPIDE software ซึ่ง

ระบบจะจัดคิวอัตโนมัติและแจ้งเตือนไปยังพนักงานเพื่อจัดคิวคนไข้ให้

เหมาะสมต่อไป

 ยิ่งไปกว่านั้น Mag Tan ได้กล่าวเกี่ยวกับระบบการออกรายงาน

วิ เคราะห์การจัดสรรคนไข้ดังกล่าวนี้อีกว่า “สำาหรับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริการคนไข้ โดยพยายามลดเวลาในการรอการ

รักษานั้น ทาง NCCS ได้เคยพบว่าเก้าอี้ ไม่ได้ถูกจัดสรรให้คนไข้คน 

ถัดไปตามเวลาที่กำาหนด แต่ปัญหานี้ก็สามารถแก้ไขได้”

 เมื่อคนไข้ ได้รับการรักษาและออกจากห้องแล้ว ตัวตรวจจับ 

บนเก้าอี้รักษาจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ว่าง” และส่งข้อมูลไปยัง RAPIDE  

software โดยข้อมูลดังกล่าวจะไปจับคู่กับสถานะการคืน tag ของผู้ป่วย 

ณ บริเวณกล่องคืน tag เป็นการรับรองว่าผู้ป่วยได้รักษาเสร็จสิ้นแล้ว

จรงิๆ สถานะของเก้าอีร้กัษาจะขึน้เป็น “ว่าง” ทนัทเีพือ่รอผู้ปว่ยคนถดัไป

เก้าอ้ีที่ใช้ ในการรักษาจะติดตั้งตัวตรวจจับความดันเมื่อคนไข้นั่งลง 

และตัวตรวจจับดังกล่าวจะติด RFID tag เพื่อตรวจสอบสถานะการ

ว่างของเก้าอี้

Each treatment chair has been fitted with a pressure sensor that detects 

a patient’s presence and prompts an RFID tag built into the sensor to 

transmit its own unique identifier.
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TRAINING BUZZ ข้อมูลโดย : สุคนธ์ทิพย์ วังเอี่ยมเสริมสุข

อัพเดทการอบรมและกิจกรรมที่ผ่านมา
บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล

SCB-FTI Factory Outlet

The Return of RFID hero

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน และวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
ทางสถาบันรหัสสากลโดยมีนายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อำานวยการ 
สถาบันรหัสสากลได้ ไปบรรยายพิเศษ “เรื่องมาตรฐานสากล 
GS1” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชา Logistics and 

Engineering Management (International Program) ที่คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์  และบรรยายพิเศษเรื่อง “Introduction to GS1  
Traceability & Recall” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล

 สถาบันรหัสสากล ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การสมัคร 
เลขหมายบาร์โค้ดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในงาน “SCB-FTI  
Factory Outlet ครั้งที่ 10” ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันที่ 24 - 28 พ.ย.  
2557 ตั้งแต่ เวลา 09.00-18.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ รัชโยธิน (สำานักงานใหญ่)

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมออกบูธในงานมหกรรม 
เทคโนโลยี RFID “The Return of RFID Hero” ในวันศุกร์ที่ 14  
พฤศจิกายน 2557 เวลา 9:30 - 17:00 ณ ไบเทคบางนา ห้อง Hall 
203 และ MR210

 ซึ่งงานนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์  
(SCB)  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F .T . I . )  
ที่เล็งเห็นความสำาคัญของธุรกิจ SMEs จึงจัดงานข้ึนเพื่อสนับสนุน 
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ผลิตและจำาหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพให้มี
โอกาสนำาสินค้าของตนเองมาจัดแสดง ให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มช่องทางจัด
จำาหน่าย และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน

 ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ ได้รับความ
รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี RFID ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถลด 
ต้นทุนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ และผู้ประกอบการสามารถ
ต่อยอดทางธุรกิจได้มากขึ้น
 โดย Highlight ของงานปีนี้ จะเน้น Solutions ที่ใช้ประโยชน ์
จากต๋ัวร่วม BTS / Logistic Solutions จากผู้ประกอบการไทย  
/ RFID ในระบบขนส่งทางรางจากต่างประเทศ / ระบบติดตาม 
แม่และเด็กในโรงพยาบาล / คลีนิกให้คำาปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
RFID เป็นต้น
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หลักสูตรการอบรม มกราคม – มีนาคม 2558 
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบาร์โค้ด สามารถนำาหลักเกณฑ์ข้อกำาหนดต่างๆ ของการสร้างและการนำาบาร์โค้ดไปใช้อย่างถูกต้อง เป็นไป
ตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงกำาหนดให้สมาชิกรายใหม่ทุกราย ต้องผ่านการอบรม การประยุกต์ใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ในการบริหารจัดการสินค้า
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำาหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมัติเป็นสมาชิก
	 ท�งสถ�บันฯ	จัดโปรแกรมก�รอบรมต่�งๆ	ในช่วงเดือนมกร�คม	–	มีน�คม	2558	ดังนี้

TRAINING BUZZ

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและสำารองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org หรือที่ฝ่ายฝึกอบรม 02-345- 1198

แนะนำามาตรฐานสากล GS1 Barcode 

ในธุรกิจ

ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ GS1-128 ในระบบ

ซัพพลายเชน

 

รู้จักเทคโนโลยี RFID ในการประยุกต์ใช้

กับโลจิสติกส์

10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดเพื่อ

ยกระดับในการดำาเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการคลังสินค้าและ

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

คลังสินค้า

- แนะนำาเกี่ยวกับ GS1 และ สถาบันรหัสสากล 

 (GS1 Thailand)

- ภาพรวมของระบบมาตรฐานสากล GS1

- ประโยชน์การใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

- สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล

- บาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1

- โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System

- GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การกำาหนดเลขหมาย  

ประจำาตัวสินค้า

- สิทธิประโยชน์สำาหรับสมาชิกสถาบันฯ 

- บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128

- GS1- 128  Application Identifiers (AI’s)

- การใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128

- หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น

- ทำาความรู้จักกับ RFID และหลักการทำางาน

- มาตรฐานคลื่นความถี่และกฎระเบียบข้อบังคับ

 ในการใช้งาน 

- เทคโนโลยีและข้อจำากัดของแต่ละย่านความถี่ 

 LF/HF/UHF

- Showcase

- เทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล

- 10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้บาร์โค้ด

- การบริหารคลังสินค้า

- การนำาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพใน

 งานคลังสินค้า

- การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

27 มกราคม

31 กุมภาพันธ์ 

20 มกราคม

3, 10, 17 กุมภาพันธ์

3, 10,17, 24 มีนาคม

27 มกราคม

24 กุมภาพันธ์

31 มีนาคม

30 มกราคม

20 กุมภาพันธ์

TBC

บุคคลทั่วไป : ฟรี

สมาชิก GS1 :  ฟรี* 

บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

สมาชิก GS1 :  ฟรี* 

บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

หลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัด อัตราค่าอบรม

FTI Trade Fair @ Phitsanulok 2014

 เมื่ อ วันที่ 	 2 8 	 พ .ค . 	 – 	 2 	 ธ .ค . 	 2557 	 สภ�อุ ตส�หกรรม
จังหวัดพิษณุ โลก ได้จัดโครงการอุตสาหกรรมแฟร์  ครั้ งที่  1 
 “FTI Trade Fair @ Phitsanulok 2014” ณ ห้องคอนเวนชั่น Hall  

โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือ ส่งเสริม 
ให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ และเกิดการลงทุนในจังหวัดพิษณุโลก  
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด ค ว า มส า ม า ร ก า ร แ ข่ ง ขั น แล ะค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น 
ใ ห้ ผู้ ป ร ะ กอบก า ร ยก ร ะ ดั บ ใ ห้ เ ข้ า สู่ ม า ต ร ฐ านพร้ อ ม รั บ มื อ 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทั้งยังส่งเสริม 
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  
โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งนิทรรศการเชิงวิชาการ การรวบรวมสินค้า  
และผลิตภัณฑ์อันโดดเด่นของภาคอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 
และอีก 17 จงัหวัดภาคเหนือ โดยสถาบันรหัสสากลไดพ้บผูป้ระกอบการ 
ทั้งที่ เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก พร้อมทั้งแนะนำาการใช้งาน 
บาร์โค้ด รวมถึงการบริการของ GS1 Source และ GS1 Smartbar  
ให้กับผู้เข้าร่วมงาน
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BIZZ BREAKTHROUGH

หากดูจาก การประมาณการของศูนย์วิจัยกสิกรไทยจะพบว่า จีดี

พี ไตรมาส 1/2558 จะโต 4% จากปัจจัยสำาคัญ 2 ประการ คือ  

การสง่ออกฟืน้ตวัตอ่เนือ่งจากปกีอ่น และการลงทนุ การเบิกจา่ยภาครฐั 

ที่มีแนวโน้มคล่องตัวขึ้น ซึ่งเป็นผลจากแรงกระเพื่อมการเมืองลดลง 

แม้การบริโภคของประชาชนอยู่ในระดับดีแต่มี 2 เรื่องน่าจับตา คือ 

หนี้ครัวเรือน น่าจะขยับขึ้นอีกจนใกล้ร้อยละ 85% ซึ่งใกล้เคียงปี

ก่อน  และปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจยุโรปที่เปราะบาง เศรษฐกิจจีน 

อาจชะลอตัวทำาให้อาจกระทบสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำามัน และ

เศรษฐกิจรัสเซียที่เข้าสู่ภาวะถดถอย 

     แต่ที่ต้องคอยจับตา คือปัจจัยท่ีจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นจาก

นักลงทุนเอกชนกลับมาได้คือ การลงทุน ที่มีภาครัฐเป็นหัวจักรสำาคัญ 

ซึง่มปีจัจยัทางการเมืองเปน็ตัวแปร หากดจูากแนวโนม้การเมอืงปัจจบุนั 

จากแผนการเดินหน้าปฏิรูปสร้างความปรองดองของรัฐบาล ผ่านการ

ทำางานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ท่ีเป็นตัวกลางให้คู่ขัดแย้ง

ทางการเมืองในอดีตเข้าให้ข้อคิดเห็นว่าจะปฏิรูปประเทศไปทิศทาง

ใด ทำาให้อุณหภูมิที่เคยระอุลดระดับลง และมีเวลาพัฒนา แก้ปัญหา

อื่น โดยเฉพาะการผุดแผนลงทุนพัฒนา “โครงสร้างพื้นฐาน” ต้นปี

นี้ ที่ “พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

(รมว.คมนาคม) วางยทุธศาสตร์ไว ้8 ปี โดยประเมนิมูลคา่ลงทนุไวท้ีก่วา่ 

ตัวแปรเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน – แก้ปัญหาว่างงาน เพิ่มกำาลังซื้อระดับฐานราก

2 ลา้นลา้นบาท แบง่ออกเปน็ 5 แผนงานครอบคลมุการพฒันาดา้นการ

ขนส่งทั้งระบบ เน้นการลงทุนในระบบรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง มีวงเงิน

รวมถึง 129,308 ล้านบาท จากระยะทาง 903 กิโลเมตร

 ล่าสุดเมื่อปลาย ธ.ค.2557 จีนนำาคณะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้า

ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำาการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 

อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง (จีเอ็มเอส) 6 ประเทศ ครั้งที่ 5  รัฐบาลไทยจะ

มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับรัฐบาลจีน 

ในเรื่องโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่รางมาตรฐานขนาด 1.435 เมตร 

เสน้ทางหนองคาย-นครราชสมีา-แกง่คอย-ทา่เรอืมาบตาพดุ ระยะทาง 

734 กิโลเมตร และช่วงแก่งคอย-กรุงเทพฯ ระยะทาง 133 กิโลเมตร 

โดยรูปแบบการลงทุนนั้น คาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนประชุมร่วมกับจีน

ในเดือน ม.ค. 2558  

 จากแผนการลงทุนข้างต้น อาจเป็นปัจจัยหลักช่วยเรียกความ

เช่ือมั่น กระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนในต้นปีนี้ และหมายรวมถึง

การวางแผนรับมือการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตด้าน

คมนาคม ที่สำาคัญหากแผนงานรัฐบาลไปได้สวย นอกจากจะช่วย

กระตุน้ ชว่ยลดทอนปญัหาการวา่งงานแลว้ ยงัเพิม่กำาลงัซือ้ใหแ้รงงาน

ระดับฐานที่เคยว่างงานไปได้ในตัวอีกด้วย (สยามรัฐ, มิถุนายน 2557)

“โฟกัส MOU รางคู่ ไทย-จีน”
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KITCHEN OF THE WORLD

ในยุคที่ผักผลไม้ส่วนใหญ่ซึ่งวางขายเกลื่อนกลาดตั้งแต่แผงค้า 
ข้างทางไปจนถึงห้างสรรพสินค้ากลางเมือง ถูกมองว่าเจือปนไปด้วย
สารพิษ และยาฆ่าแมลง มากบ้างน้อยบ้างตามแต่แหล่งผลิตที่มาว่า
จะไว้ ใจไดม้ากนอ้ยแคไ่หน หลายครัง้ทีผู่บ้รโิภคทีห่ว่งใยสขุภาพจำาใจ
ตอ้งยอมเสยีเวลามาลา้งทำาความสะอาดกนัหลายต่อหลายรอบเพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าผักผลไม้นั้นๆ สะอาดปลอดภัย ไม่มีสิ่งเจือปนที่จะตกค้าง
ไปสะสมในรา่งกาย อันอาจจะกอ่ตวักลายเป็นปัญหาสขุภาพในอนาคต

 จากขอ้มลูการสุม่ตรวจของมลูนธิเิพือ่ผูบ้ริโภคและเครอืข่ายเตอืน
ภัยสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ได้แถลงการเฝ้าระวังสารเคมี
กำาจดัศตัรพูชืตกคา้งในผกัผลไมพ้บว่าผกัผลไมเ้กนิครึง่ทีว่างขายอยูใ่น
ห้างสรรพสินค้า มีสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชตกค้าง  และ  46.6 % ที่มีการ
ตกค้างเกินค่ามาตรฐาน MRLs (Maximum Residue Limits: ปริมาณ
สารตกค้างสูงสุดท่ียอมรับได้) ท้ังๆ ท่ีผักผลไม้เหล่าน้ีเป็นสินค้าที่ 
ถูกตรวจสอบและรับรองจนสามารถวางขายในห้างสรรพสินค้าได้ 

 เมื่อจำาแนกตามชนิดของผักผลไม้ พบว่าชนิดผลผลิตที่มีการ
ตกค้างของสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชเกินค่า MRLs มากที่สุด คือ ส้ม
สายน้ำาผึ้ง 100% รองลงมา ได้แก่ ฝรั่ง 69.2% แอปเป้ิล 58.3%   
ผักคะน้า 53.8% กะเพรา สตรอเบอรี่และส้มจีนชนิดละ 50%  
ถั่วฝักยาว 42.9% ผักชี 36.4% แตงโม 15.4% และพริกแดง 8.3% 
สะท้อนให้เห็นว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปทุกวันนี้ ล้วนแต่สุ่มเสี่ยงก่อให้
เกิดสารพิษสะสมในร่างกายได้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

 ผักผลไม้ออร์แกนิกจึงกลายเป็นทางเลือกใหม่สำาหรับผู้ รัก
สุขภาพที่ไม่อยากไปเสี่ยงกับสารพิษตกค้าง ท่ีไม่รู้ว่าจะออกฤทธิ์ต่อ
ร่างกายวันไหน ดังจะเห็นว่าเร่ิมมีบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่หัน
มาให้ความสนใจเลือกผักผลไม้ออร์แกนิกมาบริโภค แทนผักผลไม้ที่
ผลิตด้วยระบบเดิมๆ แม้จะต้องยอมแลกกับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้น  
แต่ผู้บริโภคหลายคนกลับมองว่าสำาหรับสุขภาพแล้วน่ีอาจจะเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการต้องมาเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าน้ีอีกหลายเท่า
สำาหรับการรักษาตัวจากสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย

 แน่นอนว่าการตื่นตัวของผู้บริโภคย่อมปลุกให้ธุรกิจผักผลไม้
ออร์แกนิกค่อยๆ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มจะขยายตัว
เพิ่มมากขึ้น สะท้อนผ่านเกษตรกรหลายรายเริ่มปรับตัวหันมาผลิตผัก
ผลไมอ้อรแ์กนกิ ไมว่า่จะเปน็เกษตรกรรายยอ่ย หรอืกลุม่เกษตรกรราย
ใหญ่ ทัง้ทีข่ัน้ตอนการผลติผกัผลไม้ออรแ์กนกิเหล่านีต้อ้งดแูลเอาใจใส ่
ดแูลรักษาผลผลติตัง้แตเ่ริม่ตน้กระบวนการไปจนถึงเกบ็เกีย่ว แตด่ว้ย
ราคาขายที่เพ่ิมขึ้นตามมาทำาให้มีเกษตรกรเบนเข็มเปลี่ยนมาปลูกผัก
ผลไม้ออร์แกนิกแบบเต็มตัว เพื่อรองรับตลาดกลุ่มน้ีที่โตขึ้นทุกวันๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ  

 นอกจากตลาดในประเทศไทยทีถื่อเปน็ตลาดใหญส่ำาหรบัเกษตรกร
สนิคา้ออร์แกนกิ จนมผีู้ใหค้วามสนใจสัง่ซือ้สนิคา้ออรแ์กนกิกันจนผลติ
ไม่ทันขายแล้ว หลายรายยังต้องสั่งจองกันล่วงหน้านานหลายเดือน 
บางแห่งพัฒนากลายเป็นชุมชนผักผลไม้ออร์แกนิกที่ติดต่อสื่อสาร

ผา่นเน็ตเวริค์ รบัสง่กนัผา่นระบบดลีเิวอรีถ่งึบ้าน เพือ่ใหม้ัน่ใจได้วา่ผกั 
ผลไม้ที่ผลิตนั้นไม่มีสารเคมีเจือปนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

 อีกด้านหนึ่งในยุคที่ประเทศไทยกำาลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน หรือ AEC ในปีนี้ การหลอมรวมประเทศอาเซียนเข้าด้วยกัน
เป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งการลดอัตราภาษี และลดอุปสรรคการค้าขาย
ระหว่างประเทศสมาชิก ย่อมทำาให้ตลาดผักผลไม้ออร์แกนิกขยาย
ตัวใหญ่ขึ้นตามไปด้วยและเป็นช่องทางที่จะสร้างรายได้มากขึ้นให้กับ
เกษตรกร นอกจากนี้ด้วยความร่วมมือที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคมนาคมขนส่งที่จะเป็นสะพานเชื่อมแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน
ย่อมอำานวยความสะดวกให้กับการซื้อขายสินค้าออร์แกนิกในอนาคต

 ข้อมูลจากสำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พบว่า
ประชาชนสิงคโปร์รักษาสุขภาพมากขึ้น และนำาเข้าผักออร์แกนิกจาก
ไทย ไปวางขายซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ มีสาขา 90 แห่งทั่วประเทศ 
ยังไม่รวมกับร้านอาหารไทยที่สิงคโปร์ มีอยู่ประมาณ 80 ร้าน ซึ่งมี
ทั้งที่เป็นของคนไทยและคนสิงคโปร์ ความคุ้นเคยกันระหว่างทั้งสอง
ประเทศจึงทำาให้ตลาดนี้ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

 ปัญหาอุปสรรคอาจจะอยู่ตรงที่การต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆ 
โดยเฉพาะจีนที่มีฐานการผลิตกว้างขวางอาจจะทำาให้เกษตรกรไทย
ต้องออกแรงทำางานหนักมากขึ้น แต่ถ้าพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน 
และได้รับการรับรองจากสำานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ  
International Federation of Organic Agriculture Movements-IF-
OAM ก็จะเป็นใบเบิกทางช่วยให้การค้าขายทำาได้สะดวกขึ้น เพราะ
สินค้าด้านอาหารนั้นเป็นสินค้าที่จำาเป็นต้องบริโภคทุกวันย่อมเป็น 
ช่องทางให้เติบโตได้ง่ายกว่าสินค้าอื่น (มติชน, กันยายน 2557)

 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผย
ว่า ไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าออร์แกนิกที่มีศักยภาพ ยิ่ง 
ภายหลังจากการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสินค้าเกษตรจะมี
โอกาสทางการตลาดสงูและมแีนวโน้มสดใส แตป่จัจุบนัพืน้ทีผ่ลิตสินค้า
เกษตรของไทยยงัไมม่าก แปลงปลกูพชืเกษตรอนิทรย์ีทีผ่า่นการรบัรอง
มาตรฐานจากกระทรวงเกษตรฯ มเีพยีง 1,084 ฟารม์ รวมพืน้ที ่10,000  
ไร่ ส่วนใหญ่ผักออร์แกนิก 500 ฟาร์ม เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน 
300 ฟาร์ม  ผลไม้อินทรีย์  100  ฟาร์ม 

 ทั้งนี้ เคล็ดลับสำาคัญที่จะพัฒนาธุรกิจด้านผักผลไม้ออร์แกนิกนั้น
จำาเป็นจะต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือให้ได้สินค้ามีคุณภาพสม่ำาเสมอ มีสินค้าหลากหลายชนิดและมี
ปรมิาณเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ และมผีลผลติปอ้นตลาดตอ่เนือ่ง ที่
สำาคญัตอ้งพฒันาการแปรรปูผลติภณัฑเ์พิม่มลูคา่สนิคา้เสริมศกัยภาพ

การแข่งขันให้กับสินค้าอินทรีย์ไทยในตลาดโลก (ข่าวสดออนไลน์ 

ธันวาคม 2557)

ผักผลไม้ออร์แกนิก 
อนาคตธุรกิจใหม่ยุค AEC
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