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เ ม่ือปี 2542 สหภาพยุโรปได้ร่วมกลุ่มประเทศ  
26 ประเทศ พัฒนาระบบตลาดเดียว  และกฎหมายท่ี
เป็นมาตรฐานท่ีใช้บงัคับกับทุกประเทศในกลุ่ม ยกเลิก 
การควบคมุหนงัสือเดินทาง และให้เกิดการเคลื่อนย้ายคน 
สนิค้า บริการ และเงินทนุอยา่งเสรี

โดยกลุ่มดงักล่าวมีประชากรมากกว่า 500 ล้านคน  
มี GDP คิดเป็น 20% ของ GDP โลก  นบัเป็นเวลากวา่  
17 ปีท่ีสหภาพยโุรปสร้างความแขง็แกร่งให้กบัเศรษฐกิจโลก 

จนเม่ือปี 2552 สหภาพยุโรปต้องเผชิญกับวิกฤต
เศรษฐกิจ จากปัญหาหนีส้าธารณะท่ีเกิดขึน้ในหลาย
ประเทศ จนก่อให้เกิดความสัน่คลอนของความสมัพนัธ์  
ท่ีเกิดจากปัญหาของประเทศหลกัๆ เพียงไมก่ี่ประเทศ

วันนีป้รากฏการณ์ Brexit  หรือการถอนตัวออก
จากสหภาพยุโรปของอังกฤษ เป็นจุดเร่ิมต้นของความ 
เปราะบางของกลุม่สหภาพยโุรปท่ีต้องจบัตาดอูยา่งใกล้ชิด

EDITOR’S TALK

ประวิทย์  โชติปรายนกุล
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันรหัสสำกล

BOARD OF CONSULTANT
รายชื่อคณะที่ปรึกษา • ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ • ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิต • นายมังกร ธนสารศิลป์ • นายไพโรจน์ เกษแม่นกิจ • คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

TEAMWORK
บรรณาธิการ • ประวิทย์  โชติปรายนกุล
กองบรรณาธิการ • วันรัตน์ ยอดนิล • เปรมฤดี คุณณา • การัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย • มยุรินทร์ เพชรชัด • อุบลรัตน์ ทองในธรรม • จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ • ภัณฑิรา ธีระสานต์ • อวิกา พอกเพิ่มดี 
• สุธาสินี กองรส • วิลาวัณย์ กิจนิเทศ • เมธินี วรรลยางกูร • นวลพรรณ ลิ้มเจริญ • ปทิตตา คิมประโคน • กรกมล โภคทรัพย์มงคล • ภาคย์ โพธิสุนทร • ณิชกานต์ อุชชิน • ธนิจสกา สมรส 
• ชนัฏนันท์ รัตนเอกวาที • พราภา ร่มโพธิ์ทอง • สุดาทิพย์ วรเนติโพธิ์ • รัตนบดี โพธิปั้น • ชนิสรา บุญเผย • พัชรียา เย็นจิตร์

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์โดย บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

ปัจจุบนัสหภาพยุโรป ก�าลงักลายเป็นกรณีศึกษาท่ี 
น่าสนใจของการรวมกลุ่มการค้าของโลก ท่ีแม้แต ่
กลุ่มประเทศท่ีแข็งแกร่งท่ีสดุ มีพืน้ฐานใกล้เคียงกนัมาก
ท่ีสดุยงัมีวนัท่ีสัน่คลอน ไทยเองในฐานะประเทศหลกัใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) จึงต้องศึกษา
เข้าใจอย่างลึกซึง้ เพ่ือไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึน้กับ  
AEC

ส�าหรับ GS1 ฉบบันี ้ มีเร่ืองราวท่ีนา่สนใจหลายเร่ือง 
เช่น “โครงการส่งเสริมการจัดเก็บฐานข้อมูลกลาง
ของสินค้า” การปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกับการ 
ติดตามสินค้าได้แบบเรียลไทม์ หรือ อัพเดทข้อมูล
ข่าวสารที่น่าสนใจจากงานสัมมนา รวมถงึกรณีศกึษา 
การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรม
อาหาร  ตดิตามได้ในฉบบันีค้รับ  

Brexit บทเรียนของความไม่แน่นอน
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GS1 Global

การประชุม GS1 Global Forum 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่  
21-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ประเทศเบลเยี่ยม โดยมี GS1 Global 
เป็นผูจ้ดังาน ผู้เข้าร่วมงานมาจากประเทศสมาชกิ GS1 89 ประเทศ รวมถงึ 
บุคลากรจากบริษัทชั้นน�าในระดับสากล รวมเป็นจ�านวนกว่า 760 คน 

ในการน้ี ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมประชุม อบรมความรู้ด้านเทคนิค
และวิชาการ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ซ่ึงก่อให้เกิด
การต่อยอดความคิดเพื่อการพัฒนาประเทศ และความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกในอนาคต

ในครั้งนี้ ผู้แทนจากประเทศไทยได้น�าเสนอสถานที่และรูปแบบการ 
จดัประชมุ GS1 Asia Pacific Regional Forum 2016 ทีจ่ะจดัขึน้ 
ที่ประเทศไทย โดยแจ้งให้ประเทศสมาชิก GS1 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมฯ

Forum 2016

ข้อมูลโดย : นวลพรรณ ลิ้มเจริญ
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รายงานกิจกรรมเด่นของ สถาบัน
รหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (GS1 Thailand)
การจดทะเบียนบาร์โค้ดให้กบัผู้ประกอบการ
ใน สปป.ลาว และการใช้รหสัประเทศ (GS1 
Prefix 885) ร่วมกนัระหวา่งผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยและ สปป.ลาว รวมถงึการสง่เสริม
ความรู้ความเข้าใจและการน�ามาตรฐานสากล 
GS1 ไปประยกุต์ใช้กบัภาคธรุกิจใน สปป.ลาว 
ซึง่ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่ง
ประเทศท่ีมีประสทิธิภาพ

สืบเน่ืองจากการด�าเนินโครงการต่างๆ มา
เป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะโครงการจดัท�า
ฐานข้อมลูกลางของยาและการท�า EDI ท�าให้
ปัจจุบันมีผู้ บริหารโรงพยาบาลหลายแห่ง 
เร่ิมเหน็ความส�าคญัของการใช้บาร์โค้ด GS1 
บนสินค้ายาและเวชภัณฑ์ในการบริหาร 
จัดการระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้าใน 
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลศริิราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี
จึงได้ออกจดหมายขอความร่วมมือไปยัง 
ผู้ แทนจ�าหน่ายยาให้ติดบาร์โ ค้ดสากล
บนสินค้าทุกรายการก่อนส่งมาขายให้ 
โรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นก้าวส�าคัญของการ 
ผลกัดนัให้เกิดการใช้มาตรฐานสากล GS1 
ทางด้าน Healthcare ภายในประเทศไทย 

นอกจากนีส้ถาบนัฯ ได้ร่วมตรวจสอบความ
ถูกต้องของรหัสบาร์โ ค้ดในคลังยาของ 
โรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับ
ทาง LogHealth ซึง่พบวา่ 20% ของรายการยา 
ยงัไมมี่รหสัมาตรฐานสากล GS1 และ 80% มี
เลขบาร์โค้ดตามมาตรฐาน GS1 

แตบ่างรายการนัน้กลบัพบปัญหาการลกัลอบ
ใช้เลขหมาย และบางรายการไมไ่ด้จดทะเบียน
การใช้เลขหมาย GS1 อย่างถกูต้อง ซึง่ทาง
สถาบันฯ ได้ด�าเนินการประสานงานกับ
ประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาตอ่ไป

ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม 
GS1 Global Forum 2016
ประเทศสมาชิกของ GS1 ได้ความรู้ความเข้าใจ 
มาตรฐานของ GS1 ท่ีสอดคล้องกบักฎระเบียบ 

สากลใหม่ๆ  ในภาคอตุสาหกรรม ซึง่ก่อให้เกิด 
การผลกัดนัการท�างานของประเทศสมาชิก 
ให้พัฒนาประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานสากล GS1 แก่หน่วยงานภายใน
ประเทศท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึการน�ากรณีศกึษา 
จากประเทศท่ีประสบความส�าเร็จในการ
พฒันามาตรฐานของ GS1 ให้กบัหน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ภายใน
ประเทศและระหวา่งประเทศมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ประเทศของสมาชิกเอง 

นอกจากนีแ้ต่ละประเทศยงัรวมกลุ่มในการ
เป็นคณะท�างานจดัท�ามาตรฐาน (Working 
Group) เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้งานจริง 
ในระดบัภมิูภาคได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

อีกทัง้ประเทศในแถบภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ได้รวมตวักนัเพ่ือจดัตัง้คณะท�างานฐานข้อมลู
ของสนิค้าโดยการประยกุต์ใช้มาตรฐานสากล 
GS1 เพ่ือคุณภาพของข้อมูลสินค้า เพ่ือให้ 
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมลูสินค้าท่ีแท้จริง 
ก่อให้เกิดความปลอดภยัในการบริโภคสนิค้า 
อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของ
สินค้าด้วยในแง่ของความถกูต้องของข้อมลู 
การเช่ือมโยงข้อมลูกับมาตรฐานต่างๆ เช่น 
มาตรฐานฮาลาล เป็นต้น โดยในอนาคตอาจ
มีการเช่ือมตอ่ข้อมลูสนิค้าท่ีได้คณุภาพให้เป็น
ระดบัสากลซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ค้าขายระหวา่งประเทศ  
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วันที่ 6 มิถุนายน 2014 ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม 
GS1 ซึ่งเป็นองค์กรดูแลเร่ืองมาตรฐานสากล ท่ีมีความเป็นกลาง 
และไม่แสวงหาผลก�าไร ได้ประกาศยืนยนัการเปิดตวั การบริการ
ข้อมลูเลขรหสัสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Product Code  
Information Services) และมาตรฐานศพัท์ธุรกิจท่ีเป็นสว่นส�าคญั 
(Core Business Vocabulary) ในขณะเดียวกนัยงัได้วางรากฐาน
ส�าหรับคู่ค้าทางธุรกิจในการแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ ในเร่ือง
ของสินค้า เช่น การเคลื่อนย้ายสินค้า ท่ีมาท่ีไปของสินค้าตลอด
กระบวนการซพัพลายเชนทัว่โลก 

ส่วนขยายเพ่ิมเติมจาก EPCIS 1.1 นัน้มีมากมายท่ีเป็นประโยชน์
ในการตอบรับความต้องการการสืบย้อนกลบัท่ีเพ่ิมมากขึน้ในภาค
อุตสาหกรรม การยกระดับมาตรฐานการสืบย้อนกลับสินค้านัน้  
ถึงท่ีสดุแล้วจะเป็นกลไกในการพฒันาความปลอดภยัของผู้บริโภค  
และยกระดบัประสทิธิภาพโดยรวมของซพัพลายเชน
 
Hans-Juergen Matern, Head of Sustainability & Regulatory 
Affairs แห่ง Metro Ag ซึง่เป็นห้างค้าปลีกชัน้น�าในเยอรมนั กลา่ววา่ 
“มนัคือขัน้ตอนพืน้ฐานของเครือขา่ยการสืบย้อนกลบัทัว่โลก” 

Brussels, Belgium, June 6, 2014 – GS1, the neutral, not-for-profit 
standards organisation today announced the update and ratification 
of its open Electronic Product Code Information Services  
(EPCIS) and Core Business Vocabulary (CBV) standards. Together, 
they lay the foundation for business partners to share real-time  
information about the movement, history and status of goods in 
the physical world, throughout the global supply chain.

GS1 ได้ปรับมาตรฐานให้สอดคล้อง

GS1 Updates its Standards 
for Real-Time Product 
Visibility

สทิธิประโยชน์นัน้ประกอบไปด้วยการพฒันาการสืบย้อนกลับสินค้า 
ระบบความปลอดภยัของซพัพลายเชน การปฏบิตัติามกฎข้อบงัคบั
ต่างๆ และการท�างานร่วมกัน

Benefits include improved product 
traceability, better supply-chain 
security, regulatory compliance 
and interoperability

กับการติดตามสินค้าได้แบบเรียลไทม์

ข้อมูลโดย : นวลพรรณ ลิ้มเจริญ
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GS1 ได้ปรับมาตรฐานให้สอดคล้อง EPCIS 1.1นัน้ มีความสามารถรองรับการระบตุวัตนสนิค้าตามล�าดบั
การผลติสนิค้าเป็นชดุได้ดี ในขณะท่ีการระบตุวัตนเป็นรายชิน้ของสนิค้า
นัน้ อาจจะไมเ่หมาะสมกบัสนิค้าบางรายการ ยกตวัอยา่งเชน่ การระบุ
ตวัตนของสนิค้าประเภทอาหารสด

Andrew Kennedy, co-chair ของคณะท�างานมาตรฐานสากล 
GS1และประธานของ FoodLogiQ  ซึ่งเป็นองค์กรท่ีให้บริการด้าน
การสืบย้อนกลับและความปลอดภัยของอาหารผ่านทางเว็บไซต์  
และช่องทางอ่ืนตามความต้องการของลกูค้า กล่าวว่า “น่ีเป็นโอกาส
ส�าคัญในอุตสาหกรรมอาหารในการปรับขีดความสามารถของ 
การระบุตัวตนของสินค้าให้สามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างแม่นย�า 
ชดัเจน และเช่ือถือได้” 

การท่ีได้ทราบส่วนประกอบทัง้หมดของสินค้า และประวัติคู่ ค้า 
ทางธุรกิจทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่ความคุ้มครอง หรือข้อมลูของ 
ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของสนิค้า เป็นสิง่ท่ีนา่จบัตามองอยา่งมากในวงการอาหาร
และยา เชน่เดียวกบัความสามารถในการจบัข้อมลูแบบเรียลไทม์ เชน่ 
วนัหมดอายขุองสนิค้า เป็นต้น 

Paul Lothian, Business Solutions  Architect แห่ง Tyson Foods, Inc. 
กลา่ววา่ “ความสามารถในการพฒันาการบนัทกึข้อมลูผา่นเหตกุารณ์
ท่ีมีการเปลี่ยนรูปของสินค้า ในแง่ของสว่นประกอบส�าคญัท่ีถกูน�ามา
ใช้ในการผลติสนิค้า  เป็นสิง่ส�าคญัท่ีเพ่ิมความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ีมี
ตอ่สนิค้าและอาหารในด้านความปลอดภยั”

There are a number of enhancements to the EPCIS 1.1 standard 
that are particularly useful in solving the growing traceability needs 
of industry. Leveraging standards to track and trace products can 
ultimately improve consumer safety, and increase overall supply 
chain efficiency.

“This is a fundamental step towards a global traceability network,” 
says Hans-Juergen Matern, Head of Sustainability & Regulatory 
Affairs at METRO AG.

EPCIS 1.1 supports lot/batch-based product identification where 
serialisation at the item-level is not always feasible, such as with 
fresh foods. “This opens an important door for the food industry 
to fine- tune capabilities through lot level identification to enable 
supply chain visibility information with precision and confidence,” 
says Andrew Kennedy, co-chair of the GS1 Standards working 
group which developed the update. He is also president of 
FoodLogiQ, offering web-based and on-demand solutions for 
traceability and food safety.

Knowing all product attributes and the history of all trading partners 
involved in the chain of custody or ownership of products is very 
attractive to the food and healthcare sectors – as is the ability 
to capture real-time lot-related data like expiration dates. “The 
improved ability to capture information through ‘transformation 
events’ about what ingredients are used to produce a product 
is a great asset to enhance consumer confidence in safe foods 
and products,” says Paul Lothian, Business Solutions Architect 
at Tyson Foods, Inc.
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The apparel sector will also benefit from the updated standard, 
increasing inventory accuracy and, in turn, on-shelf product 
availability.

“The time is right for supply chain interoperability like this,” says 
Steve Bratt, Chief Technical Officer at GS1 Global. “We are  
seeing a growing consumer demand for a safe and secure supply 
chain. The diverse retail industry working group that developed 
these updates also took into account the latestindustry  regulatory  
requirements  and  the  complex  business  needs  of  a  global  
trading  partner network.”

“EPCIS 1.1 enables the transformation of internal and external 
processes into an event-based, interoperable solution,” adds 
Mr. Matern.

“Using GS1 Standards like EPCIS v1.1 to support serialisation 
and track & trace will be key in securing the healthcare supply 
chain while complying with emerging regulations worldwide, 
says Lloyd Mager, Global Track & Trace Lead of AbbVie. “This 
will be foundational in enabling the healthcare community to 
comply with the U.S. FDA Drug Quality and Security Act (DQSA) law,  
minimising opportunities for contamination, adulteration, diversion,  
or counterfeiting  of pharmaceutical products.”  

หากมองในแงข่องอตุสาหกรรมเสือ้ผ้า เคร่ืองนุง่หม่ การท่ีมีการปรับปรุง
มาตรฐานนัน้ได้ให้ผลประโยชน์ตอ่ภาคอตุสาหกรรมนีใ้นการเพ่ิมความ
แมน่ย�าในการจดัการสินค้าคงคลงั และผลท่ีตามมาก็คือ การมีสินค้า
พร้อมขายท่ีชัน้วางอยูต่ลอดเวลา

Steve Bratt, Chief Technical Officer แห่ง GS1 Global กลา่ววา่ 
“เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการท�างานร่วมกนัของทกุองค์กรภายใน
ซพัพลายเชน” 

Steve Bratt กล่าวอีกว่า “เราเล็งเห็นความต้องการของผู้ บริโภค 
ท่ีเพ่ิมขึน้เก่ียวกับซัพพลายเชนท่ีมีความปลอดภัย คณะท�างาน
อุตสาหกรรมค้าปลีกท่ีได้ท�าการปรับปรุงพฒันาครัง้นีไ้ด้น�าประเด็น
เก่ียวกบัข้อเรียกร้อง กฎข้อบงัคบัลา่สดุ และความต้องการทางธุรกิจ 
ท่ีซบัซ้อนของเครือขา่ยคูค้่าทัว่โลก เข้าร่วมพิจารณาด้วย” 

Hans-Juergen Matern กลา่ววา่ “EPCIS 1.1 ได้ท�าให้การเปลีย่นแปลง
กระบวนการทัง้ภายในและภายนอก ให้อยูใ่นรูปแบบล�าดบัเหตกุารณ์ 
ซึง่เป็นกระบวนการท่ีสามารถท�างานร่วมกนัได้” 

Lloyd Mager, Global Track & Trace Lead แหง่ AbbVie ได้กลา่ววา่  
“การใช้มาตรฐาน GS1 เช่น EPCIS v1.1 ในการรองรับข้อมลูสินค้า
แบบรายชิน้ และกระบวนการการสืบย้อนกลบั จะเป็นกญุแจส�าคญั 
ท่ีน�าไปสู่ความปลอดภัยของซัพพลายเชนด้านการรักษาพยาบาล 
ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับกฎข้อบงัคบัท่ีเป็นสากล” “น่ีถือเป็น 
รากฐานในการท�าให้วงการการรักษาพยาบาลนัน้สอดคล้องกับ 
กฎหมายความปลอดภัยและคุณภาพของยา (Drug Quality and 
Security) โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เป็นการจ�ากดั
โอกาสในการเกิดการปนเปือ้น การปลอมปน การเปลี่ยนแปลง หรือ 
การปลอมแปลงสนิค้าประเภทยาและเวชภณัฑ์”  
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สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ร่วมกับส�านักงาน 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน)  ได้จดังานอบรมสมัมนา 
เปิดตัว “โครงการส่งเสริมการจัดเก็บ 
ฐานข้อมูลกลางของสินค้า” ขึ น้ เ ม่ือ 
วนัจันทร์ท่ี 28 มีนาคม 2559  ณ ห้อง 
Meeting Room  3 - 4 ศนูย์การประชมุ
แห่งชาติสิ ริ กิติ์  โดยได้รับเกียรติจาก
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดร.อุตตม  
สาวนายน เป็นประธานกลา่วเปิดงานและ
ปาฐกถาในหวัข้อ “การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั” โดยมี คณุสพุนัธุ์  

โครงการส่งเสริมการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า

Scoop Hil ight

มงคลสธีุ ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวรายงาน
วตัถปุระสงค์ของโครงการฯ

นอกจากนี ้ดร.มน ู อรดีดลเชษฐ์ ท่ีปรึกษา
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สาร ยงัได้กลา่วแนะน�าโครงการ
ความร่วมมือ “การส่งเสริมการจัดเก็บ 
ฐานข้อมลูกลางของสนิค้า” อีกทัง้ยงัได้รับ
เกียรตจิากวิทยากรหนว่ยงานตา่งๆ เข้าร่วม 
เสวนาพิเศษในหัวข้อ “มาตรฐานข้อมูล
สินค้า สร้างโอกาสในการท�าธุรกิจยุค
ดจิิทลั” ให้กบัผู้ประกอบการ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดย ดร.อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน ความสามารถ
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บทความโดย : กรกมล  โภคทรัพย์มงคล
เรียบเรียงโดย : เปรมฤดี  คุณณา
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ในการแข่งขันจ�าเป็นต้องใช้ความรวดเร็ว  
ค ล่ อ ง ตัว แ ล ะ ส า ม า ร ถ ป รั บ เ ป ลี่ ย น ใ ห้
สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ และท่ีส�าคัญ
พลังในการขับเคลื่อน คือ เร่ืองของความ
คิดสร้างสรรค์ (Creativity) และนวตักรรม  
(Innovation) ท่ีจะสามารถสร้างสรรค์สินค้า
และบริการใหม่ๆ ประเทศไทยในวนันีจ้�าเป็น
ต้องน�าเทคโนโลยีดิจิตอลและนวตักรรมมา
ใช้งานอย่างกว้างขวาง เพ่ือสนับสนุนให้
ภาคเอกชนไทยสามารถเข้าถึง เข้าใจ และ
ใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการค้าขาย ขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจในภมิูภาคนีไ้ด้อยา่งเตม็ท่ี 
 
เม่ือประมาณ 5-10 ปีท่ีแล้ว ประเทศไทยก�าลงั 
เข้าสูย่คุของข้อมลูข่าวสารหรือ Information 
Age ใครท่ี มีข่าวสารหรือมีองค์ความรู้  
ก็ได้เปรียบ แต่วันนี เ้ป็นยุคของการแชร์ 
ข้อมูล การใช้องค์ความรู้ท่ีมีแก่ผู้ อ่ืน เพ่ือ
สร้างนวตักรรมใหม่ๆ ซึง่เป็นระบบเศรษฐกิจ
ท่ี เ ช่ือมโยงและอาศัยความร่วมมือหรือ  
Collaborative Economy อยา่งแท้จริง เน้น
การมีส่วนร่วมในการเช่ือมโยง แม้กระทั่ง 
การแขง่ขนักนัในทีมก็สามารถเช่ือมโยงกนัได้ 

ในอดีตประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
ภายใต้แรงขบัเคลือ่นของภาคเอกชนเป็นหลกั 
ด้วยการสร้างอุตสาหกรรมท่ีจ�าเป็นต่อการ
เติบโตของประเทศ ผู้ประกอบการ เจ้าของ
หรือเถ้าแก่ มีความรวดเร็ว มีวิสยัทศัน์ดี และ
มีมืออาชีพเก่งๆ เข้ามาช่วยเหลือ แตใ่นยคุนี ้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท�าให้เกิดความได้เปรียบ 
อาศยัตวับคุคลน้อยลง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
สามารถวางแผนได้โดยอาศยัเทคโนโลยี ซึง่
มีประสทิธิภาพสงูสดุ เชน่ Alibaba สามารถ
เติบโตขึน้โดยอาศัยเทคโนโลยี ซึ่งหากเป็น

เม่ือก่อนเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้เลย แตท่กุวนั
นีธุ้รกิจสามารถครองตลาดได้ภายในเวลา 
ไม่ก่ีเดือน ดงันัน้เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น 
ท่ีผู้ประกอบการต้องน�ามาใช้อยา่งเตม็ท่ี
 
รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญเก่ียวกับนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทลั คือ การน�าเทคโนโลยีดิจิทลั
มาใช้เป็นขุมพลงัใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และพฒันาสงัคมของประเทศไปพร้อมๆ กนั 
โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ได้รับมอบหมายภารกิจ
ท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็น 
รูปธรรมโดยเร็วท่ีสดุ  ซึง่กระทรวงฯ ได้จดัท�า
แผนแมบ่ทท่ีมีทา่นนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
มีรัฐมนตรีและหนว่ยงานอ่ืนๆ รวมถงึตวัแทน
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย

รัฐบาลได้จัดงบประมาณมาเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการชุดหนึ่ ง ท่ีกระทรวง ICT เ ป็น 
แมง่านอยู ่ รวมแล้ว 27 โครงการแตกตา่งกนั 
ออกไป โดยหวงัว่าโครงการเหล่านีจ้ะน�าไป 
สูเ่ป้าหมายส�าคญัในทกุด้าน

ด้านแรก : การยกระดับโครงสร้าง
พื ้ น ฐ า น ก า ร ค ม น า ค ม ข อ ง
ประเทศ  นั่นคือ อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สู ง  ซึ่ ง เ ร่ื อ ง ข อ ง ฐ า น ข้ อ มู ล ก ล า ง มี 
ความชดัเจนมากในเร่ืองของการใช้โทรศพัท์
มือถือ ประเทศไทยสามารถครอบคลมุได้ถึง
ร้อยละ 98 ของประเทศ แต่ท่ียงัตามไม่ทนั
คือเครือข่ายท่ีส่งฐานข้อมลูผ่านอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ซึ่งรัฐบาลได้จัดงบประมาณ 
รอบแรก 15,000 ล้านบาท เพ่ือสร้าง “ถนนหลวง 
(Highway)” น�าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
เข้าสูท่กุพืน้ท่ีในประเทศ 70,000 กวา่หมูบ้่าน 

ภายใน 1 ปีคร่ึง เราจะน�าอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สงูเข้าถึงทกุพืน้ท่ี ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยมี
เครือขา่ยพืน้ฐานท่ีพร้อมขึน้ และงบประมาณ
อีกสว่นหนึง่จ�านวน 5 พนัล้านบาท จะลงทนุ
สร้าง International Internet Gateway ให้
สามารถรองรับฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
จากประเทศไทยสูส่ว่นอ่ืนของโลกได้คลอ่งตวั 
ย่ิงขึน้ โดยแบบฐานข้อมลูกลางการค้าขาย 
e-Commerce ไร้พรมแดน ข้อมลูต้องลื่นไหล
ในการตดิตอ่ซือ้ขายระหวา่งประเทศ 

ด้านที่สอง : ด้านเศรษฐกจิที่ช่วยสนับสนุน
น�าเทคโนโลยีดิจิตอลที่ เหมาะสมให้กับ 
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมถงึ 
ผู้ประกอบการหน้าใหม่  เ พ่ือส่งเสริม
บ่มเพาะให้ธุรกิจใหม่ๆ มีโอกาสเกิดขึน้ได้  
โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ได้อยา่งเตม็ท่ี 

ด้านที่สาม : ด้านสังคมเรามีโครงการ
ที่ จ ะ ช่ วยพัฒ น าค วาม เ ป็ นอยู่ ข อ ง
ประชาชนไทยให้ดียิ่ งขึน้  ยกตัวอย่าง
เช่น  การใ ช้ อินเตอร์ เ น็ตต้องเท่า เ ทียม 
ไม่ว่าท่านจะอยู่ท่ีไหน ท่านมีสิทธิท่ีจะเข้าถึง 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งถือเป็นระบบ 
สาธารณปูโภคประเภทหนึ่ง นอกจากนีด้้าน
การศกึษาและสาธารณสขุ กระทรวง ICT มี
แผนงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสขุเร่ืองการเรียนรู้ตลอดชีพ 
โดยกระทรวง ICT จะช่วยเ ช่ือมโยงให้  
Platform เดียวก็เข้าถึงได้ หรือจะเรียนรู้เพ่ือ
อาชีพระยะยาวก็ได้ โดยเน้นการส่งเสริม 
ด้านอ่ืน คือ ทกัษะในการขาย e-Commerce 
หรือ Online Commerce ได้ 
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วารสารสถาบันรหัสสากล

มี โครงการหลักโครงการหนึ่ ง  เ รียกว่า 
โครงการยกระดับสู่เครือข่ายดิจิตอลชุมชน
ของกระทรวง ICT ท่ีมีอยู่กว่า 2,000 แห่ง 
ทัว่ประเทศ บางแห่งอยู่ในหมู่บ้าน บางแห่ง
อยูใ่นโรงเรียน หรือในสถานท่ีราชการ โดยจะ
ให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การพบปะ
กบัผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร เน้นการ
แชร์และการใช้ทกัษะด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู เข้าสูห่มู่บ้านพร้อม
มีโครงการท่ีจะสร้างเนือ้หาความรู้และสาระ
ให้ในระดบัพืน้ท่ีซึง่เป็นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา
ในท้องถ่ิน 

ด้านที่ส่ี : การปรับเปล่ียนภาครัฐสู่รัฐบาล
ดจิติอล เราจ�าเป็นต้องปรับการท�างานหรือ
เรียกว่าปฏิรูปการท�างานของภาครัฐ โดย
การน�าเทคโนโลยีดจิิตอลมาใช้

ด้านที่ ห้า : การพัฒนาก�าลังคนหรือ
บุคลากรของประเทศให้พร้อมรองรับ
เศรษฐกจิดจิติอล หรือ Digital Economy  
ที่ ก�าลังจะเกิดขึน้ หมายถึง  การสร้าง 
ผู้ประกอบการ การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้เข้าใจ 
ในเร่ืองเทคโนโลยีดิจิตอล เราแชทออนไลน์ 
สื่อสารกันทุกวัน สังคมของเราจึงจ�าเป็น 
ต้องสร้างความเข้าใจระหว่างกันว่าการใช้ 
ท่ี เหมาะสมเป็นอย่างไร การใช้งานท่ีมี 
ความรับผิดชอบตอ่ตวัเองและผู้ อ่ืนเป็นอยา่งไร 

และด้านสุดท้าย : การสร้างความเช่ือม่ัน 
ในระบบการค้าขาย e-Commerce ใน
ระบบดิจิตอลทัง้หลายด้วยฐานข้อมูล
กลาง นัน่ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ถ้าทาง ส.อ.ท. 

สามารถสร้างขึน้มาได้ จะเป็นการสร้างความ
เช่ือมั่นให้ผู้ประกอบการไทยในการค้าขาย 
และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ท่ีสนใจซือ้สนิค้า
ของท่านว่าได้รับข้อมลูท่ีถูกต้อง สัง่ซือ้แล้ว
ได้ของท่ีควรจะได้ จ่ายเงินแล้วไม่สญูเปล่า  
คุ้มคา่ พอใจ สิง่เหลา่นีก็้เป็นเป้าหมายส�าคญั
ของแผนแมบ่ทของประเทศ
 
ทุกท่านทราบดีว่าปัจจุบันนี ้ ผู้ ซือ้สามารถ
ตรวจสอบข้อมลูสนิค้าออน์ไลน์ได้ ซึง่ได้ทราบ
มาว่า ส.อ.ท. ได้หารือกบักระทรวงพาณิชย์ 
เร่ือง Platform B2C กบั Thaitradenet.com 
เร่ืองท�าอย่างไรให้สินค้าไทยสามารถค้าขาย 
ผ่าน Thaitradenet.com หรือ Platform 
อ่ืนได้ และสามารถค้นพบได้ง่ายเม่ือเวลา 
ผู้ ซือ้ตา่งประเทศหรือผู้สนใจมาซือ้สนิค้า

ท่ีผ่านมาหลายกรณีหาสินค้าไม่พบแต ่
ไปพบของต่างชาติ ทัง้ๆ ท่ีเป็นสินค้าไทย  
เช่น น�า้พริก ซอสต่างๆ ส่วนหนึ่งเพราะเรา
ยังไม่เข้าระบบฐานข้อมูลกลางมาตรฐาน
สินค้า เวลาค้นหา สิ่งท่ีปรากฏขึน้มาคือสิ่ง 
ท่ีอยูใ่นระบบมาตรฐานโลก 

เพราะฉะนัน้การสร้างมาตรฐานสินค้า
ไทยหรือว่าการจัดท�าฐานข้อมูลกลางเป็น 
การสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ ซือ้ได้ ทัง้ท่ี 
เ ป็นผู้ บ ริโภคทั่วไปและผู้ ซื อ้ ท่ี เ ป็นธุร กิจ

ด้วย ทางกระทรวง ICT ได้เห็นความส�าคญั 
ของเร่ืองนี ้ โดยท�างานร่วมกันผ่าน SIPA   
รวมไปถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม
กระทรวงอตุสาหกรรม ส�านกังานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา คณะกรรมการกลางอาหาร
อิสลามแหง่ประเทศไทย เป็นต้น เพราะฉะนัน้
การด�าเนินการทางด้านมาตรฐานสินค้า 
และการจัดท�าฐานข้อมูลกลาง จึงถือเป็น
ภารกิจเร่งดว่น และทางกระทรวงฯ ได้ให้การ
สนบัสนนุอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือท่ีจะให้ประเทศไทย
มีมาตรฐานสินค้าตามหลกัมาตรฐานสากล 
โดยการวางแผนงานด้านดิจิตอล รัฐบาล 
มุง่หวงัวา่ภายใน 5- 10 ปีนี ้ จะเกิดผลท่ีเป็น 
รูปธรรม ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการ
เช่ือมโยงทางอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี
ดจิิตอลของภมิูภาคอาเซียนได้อยา่งแท้จริง

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษา
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สาร แนะน�าโครงการความ
ร่วมมอื “การส่งเสรมิการจดัเกบ็ฐาน
ข้อมูลกลางของสินค้า”
โครงการฐานข้อมูลสินค้าท่ีเป็นระบบฐาน
ข้อมลูกลางของประเทศไทย ตอ่ไปจะสามารถ
เช่ือมโยงกนัได้กบัฐานข้อมลูสินค้าของสากล 
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ท�าให้ผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถท่ีจะท�า
ธรุกรรมผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ได้อยา่งกว้างขวาง
และมีประสิทธิภาพ หากผู้ บริโภคต้องการ
ทราบรายละเอียดเก่ียวกับสินค้าท่ีจะซือ้ว่า 
มีคุณภาพและปลอดภัยหรือไม่ ฐานข้อมูล
กลางสามารถตอบโจทย์ทัง้ในเร่ืองของการ
ให้ความสะดวกทางด้านการค้าและในขณะ
เดียวกันยงัให้ความมัน่ใจในเร่ืองของความ
ปลอดภัยในการบริโภคอีกด้วย ด้วยเหตุ
นีโ้ครงการนีจ้ึงต้องอาศัยความร่วมมือกับ 
หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเพ่ือท�าให้
เกิดความเช่ือมโยงทัว่ทัง้ประเทศ
 
ขณะนีเ้ราอยูใ่นยคุของเทคโนโลยีท่ีท�าให้เกิด
การเช่ือมโยงกัน ไม่ใช่เพียงเฉพาะระหว่าง 
คนกับคน แต่ยังเป็นการเช่ือมโยงระหว่าง
คนกับเคร่ืองจักรในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์  
เช่ือมโยงกบัทกุสิ่งทกุอย่างในโลกนี ้ น�าไปสู่
การท่ีข้อมูลจากสิ่งต่างๆ สามารถท่ีจะรวม
เข้ามาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการ 
ธุรกิจ การเช่ือมโยงท�าให้โลกกลายเป็น 
โลกแหง่การเช่ือมโยง น�าไปสูก่ารสร้างตลาด
ใหม ่จากตลาดท่ีครัง้หนึง่เคยบริการลกูค้าให้
ซือ้สินค้าและได้ก�าไร ตอนนีเ้ราเป็นตลาดท่ี 
เช่ือมโยงกนัโดยลกูค้า หมายความวา่การจะ
เปลี่ยนแนวความคิดยทุธศาสตร์ของการท�า
ธุรกิจไม่ได้ขึน้อยู่ท่ีผู้บริหารเป็นคนชีน้�า แต ่
ผู้ บริโภคในตลาดท่ีเช่ือมโยงกันจะเป็นผู้ มี
อิทธิพลในแนวความคิดทางยทุธศาสตร์ เกิด
เป็นการแข่งกันในระดับสากล ธุรกิจต่างๆ 
ในขณะนีจ้ึงก�าลังถูกผลักดันและถูกดึงให้
เข้าไปสู่รูปแบบของการตลาดใหม่ท่ีเรียกว่า
เป็น Global Value Chain Market อย่าง 
หลีกเลี่ยงไมไ่ด้

จากแผนแม่บทของรัฐบาลยุคปัจจุบันท่ี 
เรียกว่า  Digital Economy Acceleration 
เร่ิมถกูน�าไปขบัเคลือ่นทางยทุธศาสตร์ภายใต้ 
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ยทุธศาสตร์ 1 ใน 6 ของ Digital Economy  
Acceleration นัน้เป็นเร่ืองท่ีวา่ด้วยเร่ืองของ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย  
ดิจิทลั ในแผนนีห้วัใจส�าคญั คือ ท�าอย่างไร 
ถึงจะให้ผู้ ประกอบธุรกิจทัง้ใหญ่และเล็ก  
ในระบบธุรกิจของประเทศไทย ทัง้ภาค
การเกษตร การผลติ และการบริการ ทัง้หมด
มีความพร้อมในการท่ีจะท�าธุรกิจออนไลน์
เพ่ือให้กลายเป็นสว่นหนึง่ของ Global Value 
Chain Market การท�าให้ประเทศไทยแขง่ขนั
ในเวทีโลกได้นัน้ ประเทศไทยจะต้องเตรียม
ภาคธรุกิจให้สามารถท่ีจะท�าธรุกรรมออนไลน์
จากจดุเร่ิมต้น จนถึงจดุจบ โดยเช่ือมโยงกนั
ทัว่ประเทศ
 
ระบบฐานข้อมลูกลางถือเป็นพืน้ฐานส�าคญั
ท่ีจะรองรับให้ประเทศไทยในอีก 20 ถึง 50 
ปีข้างหน้า สามารถเข้าไปแข่งขันในระดับ
เวทีโลกได้ โดยเราจะต้องเตรียมความพร้อม
ให้ภาคธุรกิจไทยสามารถแข่งขนัในเวทีโลก
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ คนไทยต้องมีระบบรหสั 
สินค้าท่ีเป็นมาตรฐานสากล ระบบท่ีจะ
สามารถช�าระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การท�าใบก�ากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เราจะต้องมีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลตัง้แต่
ผู้ ซือ้และผู้ ขาย ระบบโลจิสติกส์จะต้องมี
ระบบฐานข้อมูล ท่ี เ ช่ือมโยงกับภาครัฐ 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ทกุคน เช่ือมโยง 
กระบวนการภายในธรุกิจ ปฏิรูปกระบวนการ 
ภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และเช่ือมโยง 
การท�าธุรกิจระหว่างองค์กร ซึ่งทุกอย่าง 
จะต้องมีความพร้อมในเชิงอิเล็กทรอนิกส์  
ธุรกิจจะต้องเข้าใจความส�าคัญของข้อมูล 
ตัง้แตธ่รุกิจขนาดเลก็ไปจน ถงึธรุกิจขนาดใหญ่ 
ระบบฐานข้อมูลกลางของสินค้าจะเป็น
ตัวท่ีจะเช่ือมโยงระบบ Supply Chain 
เพราะในระบบ Supply Chain องค์ประกอบ
ส�าคญัท่ีสดุ คือ เร่ืองของรหสัสินค้าและการ

อัพเดทข้อมูล ซึ่งประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ 
ท่ีพบ  คือ  เ ร่ื องของการ เปลี่ ยนแปลง 
รายละเอียดสนิค้า ทกุครัง้ท่ีมีการเปลีย่นแปลง
ข้อมูลสิน ค้า ถ้าใ ช้ รูปแบบเดิม ก็จะเ กิด
ความล่าช้าอย่างมาก แต่เม่ือใช้ระบบฐาน 
ข้อมูลกลาง เม่ือมีการอัพเดทข้อมูลสินค้า
ลูกค้าท่ีกระจายอยู่ทัว่โลกก็จะสามารถรับรู้
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องพร้อมกัน 
เน่ืองจากเป็นรหสัสินค้าท่ีท่านสามารถท่ีจะ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมลูท่ีเป็นข้อมลูชุดเดียวกนั
ท�าให้ลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกก็จะ
สามารถรับรู้ข้อมลูสนิค้าได้ตรงกนั   

ดังนัน้ในการท�าระบบฐานข้อมูลกลางของ
สินค้านัน้ จะต้องอาศัยความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ในแต่ละกลุ่ม ท่ีมีฐานข้อมลู
ท่ีสามารถเ ช่ือมโยงกับฐานข้อมูลกลาง  
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทันทีด้วย บาร์โค้ด 
อาทิเชน่ สมอ. ฮาลาล อย. วา่สนิค้าเหลา่นัน้ 
ผ่านคณุภาพหรือมีการปลอมแปลง หรือไม ่
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ น�าไปสู่การ 
สร้างความมัน่ใจในเร่ืองคุณภาพและความ 
ปลอดภยัในการบริโภค สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับข้อมูลของสินค้าได้ตัง้แต่ต้นน� า้ 
กลางน�า้ ตลอดจนปลายน�า้ท�าให้ผู้ บริโภค 
ทัง้โลกสามารถรับรู้ข้อมลูในลกัษณะเดียวกนั 
จึงมีความส�าคญัอย่างมาก เพ่ือสร้างความ
มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพตามกฎกติกาของ 
EU หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ถือเป็นความส�าคญั
ของการใช้ระบบฐานข้อมูลกลางท่ีทาง
ส.อ.ท.นัน้เป็นเจ้าภาพโดยประสานผ่านทาง
สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ในการ 
ขับเคลื่อน เม่ือสามารถท�าได้ส�าเร็จก็จะ
สามารถเช่ือมโยงกบัฐานข้อมลูในระดบัสากล 
GDSN (Global Data Synchronisation  
Network) ท�าให้ทั่วทัง้โลกสามารถเข้าถึง 
ข้ อ มูล สิ น ค้ า ภ า ย ใ น ร ะ บ บ เ ดี ย ว กัน ไ ด้ 
ในอนาคต
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วารสารสถาบันรหัสสากล

การมฐีานข้อมูลสนิค้า มีความจ�าเป็นมาก
น้อยแค่ไหน ในการท�าธุรกจิในปัจจุบนั
สพธอ. พยายามพฒันาให้เกิดการท�าธรุกรรม
โดยใช้ระบบอิเลก็ทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ 
สร้างความเช่ือมัน่ในการใช้เทคโนโลยี และมี
กฎระเบียบท่ีทนัสมยั เพ่ือการลงทนุท่ีมีความ
มัน่คงและปลอดภยั ปัจจบุนัภาครัฐส่งเสริม
และผลกัดนัให้มีการใช้มาตรฐานข้อมลูเดียวกนั 
เพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูจากหลากหลายหนว่ยงาน 
ปัจจบุนัมีลกูค้าจ�านวนมากท่ีเลือกใช้บริการ
ร้านค้าออนไลน์ 

ดงันัน้เม่ือลกูค้าต้องการข้อมลูรายละเอียดของ
สนิค้า มีการใช้มาตรฐานกลางของข้อมลูสนิค้า
ร่วมกนัท�าให้สามารถเข้าถงึข้อมลูและอพัเดท
ข้อมลูได้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพมาก
ย่ิงขึน้ รวมถงึใช้ในการเปรียบเทียบรายละเอียด
ตา่งๆ และราคาของสนิค้าชนิดนัน้ๆ เพ่ือเป็น
ประโยชน์และเพ่ิมทางเลอืกให้กบัผู้บริโภค

ข้อมลูสินค้า ทีมี่อยู่ ณ ปัจจุบนั 
มคีวามน่าเชือ่ถือมากน้อยแค่ไหน 
ระบบฐานข้อมลูกลางของสินค้าท่ีเป็นระบบ
อันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือรวมข้อมูลกลางเข้า

เสวนาพิเศษ

ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม  ผูอ้�านวยการส�านกัมาตรฐาน ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
  (องค์การมหาชน) (สพธอ.)
คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา  ผู้บริหารเว็บไซต์ Priceza.com
คุณวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์  ผู้บริหารบริษัท Adasoft Co.,Ltd
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ด้วยกนั ท�าให้งา่ยตอ่การเข้าถงึและดงึข้อมลู
มาใช้ การท�าธุรกิจกับต่างประเทศก็จ�าเป็น 
ท่ีจะต้องมีข้อมูลชุดเดียวกัน เ พ่ือสร้าง 
มาตรฐาน หากไม่มีฐานข้อมูลกลางสินค้า 
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลของสินค้า
และรายละเอียดสินค้า ท�าให้ข้อมลูจากผู้ ท่ี
รับไปขายก็จะมีข้อมูลท่ีผิดไปจากเดิม เกิด 
ผลกระทบด้านการขนสง่สินค้า การคิดราคา
สนิค้าเกิดความผิดพลาด ลา่ช้า เป็นต้น

ในสว่นปัญหาของผู้บริโภคเม่ือต้องการทราบ
รายละเอียดสินค้าท่ีต้องการจะซือ้ ก็จะได้
รับข้อมูลท่ีแตกต่างกัน จึงอาจเกิดความ 
ผิดพลาดของข้อมลูสนิค้าท่ีไมเ่พียงพอ ก่อให้

เกิดเป็นปัญหาอย่างมากต่อผู้ ซือ้ เน่ืองจาก 
ผู้บริโภคจ�าเป็นจะต้องพิจารณาถงึข้อมลูของ
สินค้าก่อนจะซือ้เสมอ แต่ถ้าหากมีข้อมูล
กลางท่ีสมบูรณ์เข้าถึงง่าย และมีมาตรฐาน 
เ ดียวกันท�าใ ห้ ร้านค้า ห รือธุ ร กิจต่างๆ  
มีข้อมูลท่ีถูกต้องจากฐานข้อมูลเดียวกัน 
เกิดความสะดวกรวดเร็ว ดงันัน้การใช้มาตรฐาน
ข้อมลูกลางจึงมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ ซือ้  
ผู้บริโภค คือ มีข้อมลูครบถ้วนถกูต้องตัง้แต ่
ผู้ผลติจนสง่ถงึมือผู้บริโภค

มผีลต่อผูป้ระกอบการอย่างไร
ผู้ประกอบการในไทย จ�าเป็นจะต้องมีการ 
จัดท�าฐานข้อมูลและหมวดหมู่ของสินค้า
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการ 
เข้าถึงข้อมูลของผู้ บริโภค ท�าให้ธุรกิจของ 
ผู้ ประกอบการสามารถขายได้ง่ายย่ิงขึน้  
และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริโภค

เม่ือมีระบบฐานข้อมูลกลางของสินค้าแล้ว 
ท�าให้ลูกค้าสามารถรับรู้รายละเอียดของ 
สินค้าได้โดยการตรวจสอบจากบาร์โค้ด
มาตรฐานสากลบนสินค้าซึ่งง่ายต่อการ 
เข้าถึงข้อมูล นอกจากนีเ้ม่ือมีการอัพเดท 
รายละเอียดหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูของสนิค้า  
ผู้ผลิตก็สะดวกในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูได้
จากระบบฐานข้อมลูกลาง ผู้บริโภคก็สามารถ
รับรู้ข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว และถกูต้องตรงกนั 
ด้านร้านค้าเกิดความสะดวก รวดเร็วในการซือ้
ขายสินค้า ถ้าหากต้องการสินค้าเพ่ือไปขาย
ต่อก็ไม่จ�าเป็นต้องบนัทึกรายละเอียดข้อมลู
ใหม่ เพราะข้อมลูของสินค้าเหล่านัน้ถกูระบุ
มาตัง้แตข่ัน้ตอนของผู้ผลติ ท�าให้ง่ายตอ่การ
ด�าเนินธรุกิจ เป็นประโยชน์ทัง้ผู้ผลติและผู้ขาย 
รวมไปถงึผู้บริโภค

นอกจากการเปิดงานโครงการอบรม
สัมมนา “โครงการส่งเสริมการจดัเกบ็ฐาน
ข้อมูลกลางของสนิค้า” ที่จดัขึน้ที่กรุงเทพฯ  
แล้ว สถาบนัฯ ยังได้เดนิทางไปจดัอบรม
สัมมนาโครงการดงักล่าวให้กับผู้ประกอบ
การในต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ประกอบการ
สนใจเข้าฟังการอบรมและร่วมกิจกรรม  
Workshop อย่างหนาแน่น  

“มาตรฐานข้อมูลสินค้าสร้างโอกาสในการท�าธุรกิจยุคดิจิทัล”

   การปรับเปล่ียนภาครัฐ 

สู่รฐับาลดจิติอล เราจ�าเป็นต้อง

ปรับการท�างานหรือเรียกว่า

ปฏิรูปการท�างานของภาครัฐ 

โดยการน�าเทคโนโลยีดิจิตอล

มาใช้
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สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับ  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทาน
สุขภาพ (LogHealth) มหาวิทยาลัยมหิดล 
จดัการศกึษาดงูานทางด้านระบบโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชนด้านสาธารณสุข ระหว่างวันท่ี  
28 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี  ให้แก่ทีมผู้ บ ริหารจาก
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ศริิราช
พยาบาล และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดสิทริบวิชัน่ 
จ�ากัด โดยได้รับโอกาสในการศึกษาดูงานกับ
องค์กรชัน้น�าด้านการสาธารณสขุของสาธารณรัฐ 
เกาหล ีได้แก่ Korea Pharmaceutical Information 
Service (KPIS), Hyundai Information Technology 
Co., Ltd, HanmiPharm Co., Ltd., Seoul 
National University Hospital, BIT Computer 
และ Samsung Medical Center
   
โดยหนว่ยงานแรกท่ีทางคณะฯ ได้ร่วมพดูคยุ คือ 
Korea Pharmaceutical Information Service 
(KPIS) ซึง่เป็นหนว่ยงานกลางท่ีจดัการเร่ืองการ
ออกรหสัมาตรฐานยา โดยรหสัยาท่ีใช้คือ รหสั 
GTIN ตามมาตรฐานสากล GS1 และท�าหน้าท่ี
เป็นศนูย์ข้อมลูกลาง ในการจดัหาและเก็บข้อมลู
วิจยัในส่วนการกระจายยาโดยใช้ Korea Drug 

สถาบันรหัสสากลร่วมกับศูนย์ LogHealth
จัดการศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนด้านสาธารณสุข 

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

Code (KD Code) เพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูเครือขา่ย
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในซพัพลายเชนด้านสาธารณสขุ 
รวมไปถึงการน�าสง่ข้อมลูเพ่ือให้รัฐบาลสามารถ
น�าไปก�าหนดทิศทางนโยบายการพฒันาระบบ
สาธารณสขุของประเทศ ทัง้นีเ้ม่ือเดือนมกราคม 
2016 ท่ีผ่านมาประเทศเกาหลีมีเป้าหมายให้ยา 
ทุกชนิดในประเทศต้องถูกสั่งจ่ายโดยการใช้ 
บาร์โค้ด และ Radio Frequency Identification  
System (RFID) โดยเช่ือมโยงกบัข้อมลู KD Code 
เลขท่ีการผลติ วนัหมดอาย ุและ Serial Number 
เป็นต้น ซึ่งจะท�าให้ยาภายในประเทศสามารถ
ด�าเนินการตรวจสอบย้อนกลบัได้ด้วยระบบการ
ตดิตามข้อมลู (Tracking System) แบบ Real Time 

โดยในขณะนีพ้บวา่มีรายการยาท่ีตดิบาร์โค้ดแล้ว
ประมาณ 96% และรายการยาท่ีใช้ RFID  
แล้วประมาณ 4% ส�าหรับการเย่ียมชม
ในล�าดบัต่อมาคือ Hyundai Information  
Technology Co., Ltd (HIT) ซึง่เป็นองค์กร 
ท่ีท�าหน้าท่ีดูแลและจัดหาเทคโนโลยีท่ี 
ทนัสมยัเพ่ือรักษาความปลอดภยัของข้อมลู 
และระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาล  
(Security for hospital) นอกจากนี ้ทาง HIT  
ยงัมีบริการ Integrated Hospital Information 
System โดยการเ ช่ือมโยงข้อมูลของ 

โรงพยาบาลในเครือข่ายเดียวกัน (Hospital 
Groups) และการเช่ือมโยงข้อมูลการสั่งยา
และเวชภัณฑ์ไปยังระบบ ERP (Enterprise  
Resource Planning) โดยใช้ระบบ Hi-MED 
ในการเช่ือมโยงระบบต่างๆ ให้เป็นระบบเดียว 
และมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก 
(Clinical Decision Support System: CDSS) 
ซึง่มี Dashboard แสดงสถานะของผู้ ป่วยแตล่ะ
ราย และ สามารถ Highlight สิ่งท่ีต้องสนใจ 
ลดความซ�า้ซ้อนของการน�าเข้าข้อมลูจากหลาย
แผนก ผู้ ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ
ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้ ให้บริการ ผู้ ป่วยหรือ 
นกัวิจยั ซึง่ระบบได้ถกูออกแบบมาเพ่ือให้สามารถ
ปรับปรุงเข้ากบัการใช้งานจริงในแตล่ะโรงพยาบาล 
ต่อมาทางคณะได้เดินทางไปเย่ียมชมบริษัท 
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• ระบบการตัดตามข้อมูล (Tracking System) แบบ Real Time
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ผู้ ผลิตยายักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของสาธารณรัฐ
เกาหลอียา่ง HanmiPharm Co., Ltd. ซึง่ได้ริเร่ิม 
การน�า RFID มาติดตัง้ในระบบการผลิตของ
บริษัทตัง้แตปี่  พ.ศ. 2549 โดยพบวา่เม่ือมีการ
ตดิตัง้ RFID ท�าให้บริษัทสามารถลดเวลาในการ
ท�างานตอ่ 1 กลอ่งจาก 4-6 นาทีเหลือเพียง 9 
วินาที ลดพืน้ท่ีในการท�างาน รวมไปถงึลดจ�านวน 
พนกังานในการผลติและการกระจายสนิค้าลงด้วย 
นอกจากนี ้ RFID ยงัช่วยในการตรวจเช็คความ 
ถกูต้องของยาท่ีจะเตรียมจดัสง่วา่ตรงตามใบสัง่
หรือไม่  รวมไปถึงเป็นข้อมูลยืนยันว่าบริษัท 
ได้ท�าการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือป้องกนัปัญหาในกรณีท่ีสินค้าอาจจะมีการ
สูญหายในระหว่างการจัดส่ง และบริษัทได้มี 
การติด Serial Number ตามมาตรฐาน GS1  
โดยใช้ บาร์โค้ด หรือ RFID เพ่ือรายงาน และ
ตดิตามยาผา่นฐานข้อมลูกลางในเวลาท่ีต้องการ
ได้ทนัที 

โดยระบบการตดิตามยาเร่ิมในต้นปี พ.ศ. 2558 
และมีทัง้หมด 3 ขัน้ตอนหลัก ตัง้แต่ขัน้ตอน
แรก คือ การก�าหนดมาตรฐาน และการติดตัง้
โปรแกรม ขัน้ตอนถัดไป คือ การท�าโครงการ 
เร่ิมต้น ตามด้วยขัน้ตอนของบริษัทผู้ผลติรายงาน
ต่อ KPIS ต่อมา คลงัสินค้ารายงานต่อ KPIS 
และขัน้ตอนท่ี 3 การท่ีโรงพยาบาลรายงาน
ตอ่ KPIS ในอนาคต โดยในปี พ.ศ. 2558 ทาง 
กระทรวงฯ มีนโยบายให้มีการติดรหัสยาตาม
มาตรฐานสากล GS1 ร่วมกบัการใช้บาร์โค้ดหรือ 
RFID บนบรรจภุณัฑ์ยา และในปี พ.ศ. 2559 ได้
มีการตดิตัง้ระบบ Track and Trace เพ่ือตดิตาม
ยาในระบบแบบ Real-Time จากนัน้ทางคณะ
ได้เดนิทางไปเย่ียมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั
ขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุของประเทศเกาหลช่ืีอ
วา่ Seoul National University Hospital (SNUH) 
ซึง่มีระบบ Electronic Medical Record (EMR) 

ท่ีเป็นหัวใจส�าคัญในการให้บริการทางสุขภาพ
แก่ผู้ ป่วย เป้าหมายของการใช้ EMR คือ ชว่ยให้ 
สามารถลดเวลาในการให้การรักษาพยาบาล 
โดยสามารถรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมลูประวตัิ
ของผู้ ป่วยและการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส�าหรับการจดัการระบบยาในโรงพยาบาลนัน้ได้มี 
การน�าระบบบาร์โค้ดมาใช้โดยระบบจะบนัทกึวา่
ใครเป็นผู้จา่ยยา ใครเป็นผู้ รับยาไปท่ีแผนกใด และ
จ�านวนเท่าใด เพ่ือให้สามารถติดตามการใช้ยา 
และป้องกนัความผิดพลาดจากการใช้ยาท่ีไม่พึง
ประสงค์ นอกจากนีไ้ด้น�า ระบบ IT มาใช้ในศนูย์ 
Cancer Edu-Info Center ซึ่งเป็นคลินิกพิเศษ
ส�าหรับผู้ป่วยมะเร็ง จดัตัง้ขึน้เพ่ือให้เป็นศนูย์กลาง
ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและผู้ดแูลผู้ ป่วย โดยศนูย์จะให้
ข้อมลูผา่นทาง Website และ Smart Helper ท่ี
เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีให้ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการรักษา 
และการป้องกันมะเร็ง โดยให้บริการข้อมูลทัง้
ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ สถานท่ีในการ

เย่ียมชมต่อมา คือ BIT 
Computer เป็นบริษัท
ท่ี เ ช่ียวชาญด้านการ
ผลิตซอฟท์แวร์ส�าหรับ
โรงพยาบาล คลนิิก และ
ร้านขายยา และเป็นผู้น�า
ในการให้บริการด้าน 
Digital Healthcare โดย
บริษัทได้ผลิตซอฟท์แวร์ 
Hospital Information  
System (HIS) ท่ีติดตัง้
ในโรงพยาบาลทัง้ ใน

ประเทศและตา่งประเทศ โดยซอฟท์แวร์ดงักลา่ว
จะถกูพฒันาให้เหมาะสมกบักฎหมายและระเบียบ 
ข้อบงัคบัในแตล่ะประเทศ ระบบ HIS ท่ีบริษัทผลตินี ้
แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ (1)Therapeutic 
Information ซึง่เก่ียวข้องกบัการจดัท�า EMR ท่ี
ช่วยในการจดัการข้อมลู รายละเอียดการรักษา 
และผลการรักษาของผู้ ป่วยให้มีประสิทธิภาพ 
และมีการจัดท�า Drug Information Service 
(DIS) ในรูปแบบเวบ็ไซต์ท่ีให้ข้อมลูแก่สมาชิกและ
ประชาชนทัว่ไป เก่ียวกบัรายละเอียดของยา บน
หน้าเว็บไซต์จะให้ข้อมลู ภาพ และรายละเอียด
เก่ียวกับการใช้ยาต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านีไ้ด้มา
จากบริษัทผู้ผลิตยาโดยตรง (2) Administrative  
Information จะเก่ียวข้องกับการจัดระบบ  
Electronic data interchange (EDI), Logistics 
Information, Payment Management และ Cost 
analysis เป็นต้น นอกจากนีท้างบริษัทยงัได้พฒันา 
Mobile Application ท่ีชว่ยให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับ
ข้อมลูและค�าแนะน�าจากบคุลากรทางการแพทย์

ผ่านทางแอพพลิเคชัน่บนมือถือ เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้
รับข้อมลูทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว และน�า
ไปสูก่ารรักษาอยา่งมีประสทิธิภาพ สถานท่ีเย่ียม
ชมล�าดบัสดุท้ายส�าหรับการศกึษาดงูานในครัง้นี ้
คือ Samsung Medical Center Hospital ซึง่เป็น
โรงพยาบาลเอกชน เคยถกูกลา่วถงึในเร่ืองการให้
บริการท่ีลา่ช้าแบบ 3-3-3 หมายถงึ ผู้ป่วยต้องมา
รอตรวจ 3 ชัว่โมงเพ่ือพบแพทย์เพียง 3 นาที และ
รอรับยาอีก 3 ชัว่โมง ด้วยเหตนีุโ้รงพยาบาลจงึได้
วิเคราะห์หาสาเหตเุพ่ือลดระยะเวลาการรอคอย
ของผู้ป่วย รวมถงึได้พฒันาระบบการบนัทกึข้อมลู
ของผู้ ป่วยอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ในปัจจบุนัข้อมลูของ
โรงพยาบาลอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด  
(EMR: Electronics Medical Records) และสง่
ตอ่กนัด้วยระบบ Wifi มี Server Backup 3 ระบบ 
คือ ระบบท่ีใช้งานปกต ิระบบ Back Up ครัง้ท่ี 1 
และครัง้ท่ี 2 ดงันัน้ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน 
ท่ีผ่านมาจึงยังไม่เคยประสบปัญหาระบบล่ม 
สว่นข้อมลูยา ก็มีการเช่ือมโยงข้อมลูรายการยาท่ี
ผู้ป่วยได้รับไปยงัฐานข้อมลูของรัฐเพ่ือป้องกนัการ
จา่ยยาซ�า้ซ้อน ซึง่ถ้ามีการจา่ยยาชนิดเดมิ ระบบ
จะแจ้งเตือนและให้ใสเ่หตผุลในการจา่ยยาซ�า้ซ้อน 
มีการลดเอกสารและระยะเวลาในการรอยาโดยใช้
ตู้อตัโนมตัเิพ่ือสง่รายการยาและสามารถเลอืกร้าน 
ขายยาท่ีจะไปรับยาได้ โดยข้อมูลการจ่ายยา 
ยงัไมมี่การเช่ือมโยงกบัระบบหลงับ้าน คือ ระบบ
การจัดการสั่งซือ้ และยังคงใช้ e-Fax ในการ 
สัง่ซือ้ยาอยู ่นอกจากนีย้งัมีการน�าเทคโนโลยีตา่งๆ 
ท่ีนา่สนใจมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�างาน 
ของโรงพยาบาล เชน่ การตดิ RFID ในยาต้านมะเร็ง
และสว่นประกอบของเลอืดท่ีใช้ในการ Transfusion 
เพ่ือติดตามยาตลอดการรักษาและใช้ในกลุ่ม 
ผู้ป่วยตรวจสขุภาพเพ่ือตดิตามการไปตดิตอ่แผนก
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในโรงพยาบาลและอ�านวยความ
สะดวกให้กบัผู้ป่วย การตัง้ระบบเตือนจากตวัผู้ป่วย
ในการจบัสญัญาณชีพและสง่สญัญาณเตือนไปยงั
เคาน์เตอร์พยาบาลกรณีผู้ป่วยหมดสต ิและการใช้ 
Visual Management ในการจดัการสถานะผู้ป่วย
ในห้องฉกุเฉินท�าให้ผู้ ป่วยทราบระยะเวลาการรอ
คอยและทราบว่าสถานะปัจจุบนัของตนเองว่า
ก�าลงัอยูใ่นกระบวนการใดของการรักษา เป็นต้น 

ทัง้นี ้ จากการศึกษาเย่ียมชมองค์กรชัน้น�าต่างๆ  
ดงัท่ีกลา่วมานี ้ ถือเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่การ 
น�าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปจดัท�าเป็นโครงการศกึษา
วิจัยในด้านการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศในกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์
ของโรงพยาบาล และด้านการสาธารณสขุของ
ประเทศไทยตอ่ไป //   
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• ระบบการติดตามยา
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DineEquity เป็นหนึ่งในร้านอาหารท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีให้บริการ
อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีร้านอาหารในเครือทัง้หมด 3,600 ร้าน  
ใน 18 ประเทศทัว่โลก ให้บริการภายใต้แบรนด์ Applebee’s® 
และ IHOP® ซึ่งเป็นร้านอาหารสญัชาติอเมริกนัทัง้คู่ เน่ืองจากมี
หลายสาขาและมีผู้ ใช้บริการในแตล่ะวนัเป็นจ�านวนมาก บริษัทจงึ
มีความต้องการระบบตรวจสอบย้อนกลบัท่ีจะมาช่วยเพ่ิมความ
ปลอดภัยของอาหารให้แก่ผู้ บริโภคหลายพันคนท่ีมาใช้บริการ 
ทกุสาขาในแตล่ะวนั 

การแก้ปัญหา
DineEquity ได้ร่วมมือกบั McLane Foodservice (McLane) ซึง่เป็น
ผู้น�าด้านอตุสาหกรรมซพัพลายเชนและเป็นหนึง่ในผู้จดัจ�าหน่ายท่ี
ส�าคญั เพ่ือด�าเนินการระบบตรวจสอบย้อนกลบัในระดบัหนว่ยการ
ขนสง่ด้วยประสบการณ์ของ McLane ร่วมกบัมาตรฐานสากล GS1 
ท�าให้ DineEquity และซพัพลายเออร์ได้เห็นคณุคา่ของการใช้งาน
ระบบมาตรฐานสากล GS1 

ปัจจบุนัซพัพลายเออร์ของ DineEquity หลายรายใช้บาร์โค้ดชนิด 
GS1-128 เพ่ือบนัทกึข้อมลูผลิตภณัฑ์ในการขนสง่ไปยงัศนูย์กลาง
ของผู้จดัจ�าหนา่ย

ประโยชน์ทีไ่ด้รบั
การเข้าถงึระบบมาตรฐาน จะท�าให้ผู้เก่ียวข้องทกุฝ่ายในซพัพลายเชนด้าน
การบริการอาหารสามารถปรับปรุงกระบวนการผลติให้มีประสทิธิภาพได้

โดยการใช้ข้อมลูท่ีมีคณุภาพ DineEquity และ McLane จะรู้ได้
แน่ชดัวา่ ผลิตภณัฑ์ท่ีสง่ไปยงัสาขาตา่งๆ นัน้ถึงหรือยงั และสง่ไป
ถกูสาขาหรือไม ่ รวมทัง้สามารถเรียกคืนได้อยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีมี

CHALLENGE 
With more than 3,600 restaurants in 18 countries, DineEquity 
is one of the largest full-service restaurant companies with two 
iconic American flagship brands— Applebee’s® and IHOP®. 
The company wanted to take steps to achieve traceability 
for increased food safety for its franchisees’ restaurants and 
their hundreds of thousands of customers who dine at these 
restaurants each day. 

SOLUTION 
DineEquity is collaborating closely with McLane Foodservice 
(McLane), an industry supply chain leader and one of its major  
distributors, to implement case-level traceability across its 
entire system. Drawing on McLane’s experience with GS1 
Standards, DineEquity approached its suppliers about the 
value of using GS1 Standards. Today, many of DineEquity’s 
suppliers use GS1-128 barcodes that carry detailed product 
information to its distributors’ centers. 

BENEFITS 
Taking a standards approach, all players in the foodservice  
supply chain can streamline their processes and gain  
efficiencies by using quality data. DineEquity and McLane 
know precisely what products have been delivered to the 
exact restaurant locations for faster, more precise recalls and 
withdrawals, if required. This leads to improved food safety, 
brand protection and continued consumer confidence.

DineEquity®และ Mclane

DineEquity ร่วมมือ McLane Foodservice (McLane) ซึ่งเป็นผู้น�ำ 
ด้ำนอตุสำหกรรมซพัพลำยเชนและเป็นหน่ึงในผู้จัดจ�ำหน่ำยท่ีส�ำคัญ ด�ำเนินกำร 
ระบบตรวจสอบย้อนกลับในระดับหน่วยกำรขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรผลิต กำรจัดส่ง และกำรเรียกคืนสินคำ้

GS1 Thailand April – June 201616

ความร่วมมือของผู้น�าด้านการบริการอาหารเพ่ือ
ขับเคล่ือนระบบสืบย้อนกลับด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพ
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วารสารสถาบันรหัสสากล

ความผิดพลาดเกิดขึน้ จงึน�าไปสูก่ารเพ่ิมความปลอดภยั การปกป้อง
เคร่ืองหมายการค้า และความเช่ือมัน่แก่ผู้บริโภค

ส�าหรับ DineEquity ระบบตรวจสอบย้อนกลบัเพ่ือความปลอดภยั
อาหารไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งท่ีสมควรท�า แต่เป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีจะช่วย
ปกป้องช่ือเสยีงของร้าน และสง่ผลท�าให้ร้าน Applebee และ IHOP 
เป็นแบรนด์ท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสดุในสหรัฐอเมริกา

Brad Clem ผู้จดัการด้านระบบคณุภาพของ DineEquity อธิบายวา่ 
“ส�าหรับพวกเราแล้ว สิง่ท่ีท�าไปทัง้หมดก็เพราะต้องการให้สามารถ
ติดตามสินค้าไปจนถึงร้านอาหารได้ ความคาดหวงัของผู้บริโภค
ท่ีมีมากขึน้ทกุวนัก็คือต้องการทราบว่ามีอะไรอยู่ในอาหารท่ีก�าลงั 
รับประทานและมัน่ใจได้วา่มนัปลอดภยั”

โครงการนีเ้ร่ิมต้นในปี ค.ศ. 2010 โดย DineEquity ตดัสนิใจท่ีจะ
ด�าเนินการจดัท�าระบบตรวจสอบย้อนกลบั จงึได้เข้าพบ McLane 
และเย่ียมชมศนูย์กระจายสนิค้าหนึง่ในหลายๆ แหง่เพ่ือศกึษาระบบ
สืบย้อนกลบัท่ีใช้มาตรฐานสากล GS1 ซึง่ McLane ได้แสดงการ
รับกลอ่งสนิค้าจากซพัพลายเออร์วา่จะถกูสแกนอยา่งไร และข้อมลู
สนิค้านีจ้ะถกูสง่พร้อมกบักลอ่งสนิค้าไปยงัร้านอาหารได้อยา่งไร 

Clem กลา่ววา่ “เป็นเร่ืองท่ีน่าต่ืนเต้น ท่ีจะได้เห็นวา่ข้อมลูสินค้าท่ี
ถกูต้องครบถ้วนนี ้จะมีผลกระทบตอ่ลกูค้าและร้านอาหารในแตล่ะ
สาขาของเราอย่างไร” DineEquity จึงเสนอให้ McLane ร่วมมือ
กันท�าให้โครงการนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง McLane ก็ยอมรับข้อเสนออย่าง
รวดเร็ว Syndee Stiles รองประธานฝ่ายสนบัสนนุการด�าเนินงาน
ของ McLane กลา่ววา่ “สิง่ท่ี Chain restaurants  ให้ความส�าคญั
คือ เอกลกัษณ์ของแบรนด์ และการปกป้องเคร่ืองหมายการค้า ซึง่
นัน่ก็เป็นสิง่ท่ีทางเราโฟกสั ซึง่โปรแกรมการตรวจสอบย้อนกลบัท่ีท�า 
ร่วมกับ DineEquity นัน้เป็นความก้าวหน้าท่ีดีของเรา ตัง้แต่ได้ 
ร่วมมือกบัผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ มา”

โดย Clem ได้กล่าวว่า “DineEquity ไม่เสียเวลาสื่อสารกบักลุ่ม
ซพัพลายเออร์และผู้จดัจ�าหน่ายตอนท่ีจะเร่ิมต้นระบบตรวจสอบ 
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For DineEquity, traceability for food safety is not only the right 
thing to do, but is critical to safeguard brand reputation when 
operating the two most recognized restaurant brands in the 
United States-Applebee’s and IHOP. 

Brad Clem, manager of Quality Systems at DineEquity, 
explains, “For us, it’s all about being able to trace products 
forward to restaurants in order to protect consumers. Their 
expectations are growing every day to know what’s in the food 
they’re eating, and be confident that it’s safe.” 

Starting in 2010, DineEquity decided to make its vision 
of traceability operational. The giant restaurant operator 
approached McLane and visited one of its distribution centers 
to see traceability in action with GS1 Standards. McLane  
showed how incoming cases from suppliers are scanned and 
how this captured data is “carried through” to the delivery of 
cases at intended restaurants. “It was exciting to see how  
accurate and complete data could have a powerful impact  
on our franchisees’ restaurants and consumers,” recalls Clem. 
“We asked McLane to work with us to make it happen.” 

McLane quickly accepted the challenge. “Chain restaurants care 
about brand integrity and brand protection and that’s a major 
focus for us,” says Syndee Stiles, vice president of Operations 
Support with McLane. “A traceability program with DineEquity 
was a logical progression for us since we have collaborated 
with other operators in this way.” 

DineEquity lost no time in communicating the traceability  
initiative to its suppliers and other distributors. “We started with 
our suppliers that provide about 300 proprietary or exclusive 
items,” says Clem. “Throughout the years, we have expanded 
our traceability initiative to include all of our suppliers. Many 
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ย้อนกลับ ซึ่งเราได้เ ร่ิมต้นกับซัพพลายเออร์ท่ีมีสินค้าอยู่ใน 
ครอบครองประมาณ 300 รายการ และตลอดหลายปีก็ได้มีการ
ขยายโครงการตรวจสอบย้อนกลับนีไ้ปสู่ซัพพลายเออร์รายอ่ืน 
ซึง่หลายฝ่ายก็ได้ตระหนกัวา่การใช้งานมาตรฐาน GS1 นัน้จะชว่ยให้ 
พวกเขาท�าธรุกิจกบัคูค้่ารายอ่ืนๆ ได้ดีขึน้ด้วย”

ปัจจุบัน ซัพพลายเออร์หลายเจ้าของ DineEquity เข้าสู่ระบบ 
โดยการเข้ารหสัเลขหมายประจ�าตวัสนิค้าสากล หรือ Global Trade 
Item Numbers (GTINs) หมายเลข batch/lot numbers sell-by 
dates และข้อมลูสนิค้าอ่ืนๆ ไว้ในสญัลกัษณ์บาร์โค้ดชนิด GS1-128 
เพ่ือติดบนกล่องสินค้าในหน่วยขนส่งส�าหรับ McLane และศนูย์ 
จัดจ�าหน่ายรายอ่ืนๆ ซึ่ง DineEquity ก�าลังด�าเนินงานให้ 
ซพัพลายเออร์เข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือ  
GS1-128 โดย Foodservice, GS1 US 

ด้วยการใช้มาตรฐานสากล GS1 เม่ือมีการรับกล่องสินค้าจาก
ซพัพลายเออร์เข้ามาท่ีศนูย์รับสนิค้าของ McLane บาร์โค้ดบนกลอ่ง
จะถกูสแกน ระบบอิเลก็ทรอนิกส์จะเก็บข้อมลูจากบาร์โค้ดท่ีระบถุงึ 
batch/lot number รวมถงึ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  เชน่ วนัท่ีผลติ วนัท่ีบรรจ ุ
และวนัหมดอายุ

เม่ือ McLane เลอืกสนิค้าท่ีจะจดัสง่ให้ลกูค้า จะมีการสแกนบาร์โค้ด 
GS1-128 ของกลอ่งเพ่ือยืนยนัรายการสนิค้าและเก็บข้อมลูส�าหรับ
การตรวจสอบย้อนกลับ จากนัน้จึงมีการสร้างบาร์โค้ดท่ีเฉพาะ
เจาะจงตอ่กลอ่งสนิค้าและร้านอาหารปลายทางขึน้ Stiles อธิบาย
วา่ “เม่ือกลอ่งสินค้าถกูสง่ถึงร้านอาหาร คนขบัจะสแกนบาร์โค้ดท่ี
กลอ่งพร้อมกบับารโค้ดท่ีมีเลขหมาย GLN หรือ Global Location 
Number ท่ีจะระบรุ้านอาหารท่ีรับกลอ่งสินค้านี ้ เป็นการยืนยนัว่า
กล่องสินค้าท่ีถูกต้อง ถูกส่งมาถึงร้านอาหารท่ีถูกต้องแล้ว ก็เป็น 
อนัจบกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั”

Clem กล่าวอีกว่า “ในกรณีของการเรียกคืนสินค้า ด้วยการใช้ 
บาร์โค้ด GS1-128 จะท�าให้เราสามารถระบุได้อย่างถูกต้องว่า 
ร้านอาหาร DineEquity หรือ GLN ไหน ได้รับสนิค้ากลอ่งใดไป โดย 
มีข้อมลูละเอียดถงึวนัท่ีควรบริโภค และ batch/lot number”

DineEquity และ McLane เช่ือวา่การตรวจสอบย้อนกลบัเป็นความ
พยายามในการร่วมมือกนัท่ีต้องท�าให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายในซพัพลาย
เชนเห็นประโยชน์และมีความรับผิดชอบร่วมกนั Stiles กล่าวเพ่ิม
อีกวา่ “โลกเราได้เปลี่ยนไปแล้ว จะเห็นวา่มีการเรียกคืนสินค้าเพ่ิม 
มากขึน้เพราะสารท่ีก่อให้เกิดการแพ้และการให้ข้อมูลฉลากไม ่
ครบถ้วน ดงันัน้จงึเป็นสิง่ส�าคญัมาก ท่ีเราจะต้องร่วมมือกนัแบง่ปัน
ข้อมลูสนิค้าท่ีถกูต้อง ครบถ้วนอยา่งรวดเร็ว” ซึง่ Clem ได้สรุปไว้วา่  
“ความปลอดภยัของอาหารเป็นเป้าหมายส�าคญั อตุสาหกรรมด้าน 
การบริการอาหารทัง้หมดจึงไม่ควรมองว่าการใช้งานมาตรฐาน 
สากล GS1 เป็นข้อได้เปรียบในการแขง่ขนั แตเ่ป็นหนทางท่ีควรใช้ 
ในการจดัการธรุกิจ”  

have come to realize that using GS1 Standards will help them 
in doing business with other operators, as well.” 

Today, many of DineEquity’s suppliers are onboard by encoding 
GS1 Global Trade Item Numbers (GTINs), batch/lot numbers, 
sell-by dates and other valuable product data into GS1-128 
barcodes for labels on cases destined for McLane and other 
distributors’ centers. DineEquity is working to achieve increased 
participation by its suppliers to align with the GS1-128 guidelines 
set by the Foodservice GS1 US Standards Initiative. 

By using GS1 Standards, when a supplier’s case of product is 
received in one of McLane’s centers, its barcode is scanned. 
The electronic system recognizes the item and captures the 
batch/lot number as well as relevant data, such as production 
date, packaging date, sell-by date or expiration date provided 
by the supplier.

As McLane selects the products for shipment, the selector 
scans the case’s GS1-128 barcode to confirm the item and 
capture information for traceability, and then creates another 
label with a barcode unique to that case and the specific 
restaurant destination. “Upon arrival at each restaurant, our 
driver scans the case labels as well as the GS1 Global  
Location Number (GLN) barcode assigned to and posted 
in each restaurant,” explains Stiles. “This confirms the exact 
products he has delivered to the exact restaurant location 
and closes the loop on traceability.”

“In the case of a recall, we could precisely identify which DineEquity 
restaurant or GLN received what products down to the best-by 
date and batch/lot information,” continues Clem. “The GS1-128 
extended barcode provides us with this detailed information.”

DineEquity and McLane both believe traceability is a  
collaborative effort that requires foresight and commitment 
by all members of the supply chain.

“Our world has changed,” adds Stiles. “We are seeing an 
increasing number of withdrawals and recalls due to allergens 
and incomplete labeling. It’s becoming more and more important 
that we work together to share complete data, and if needed, 
to quickly and accurately find product.”

“With food safety as the goal, using GS1 Standards should not 
be considered a competitive advantage, but the way the entire 
foodservice industry should conduct business,” concludes  
Clem.  
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การรวบรวมข้อมลูท่ี POS (Point-of-Sale) เวบ็ไซต์ คอลล์เซน็เตอร์ โมบาย
แอพพลเิคชัน่ และชอ่งทางโซเชียลมีเดีย เป็นชอ่งทางท่ีสามารถชว่ยให้ตดิตอ่
สื่อสารเข้าถงึลกูค้าได้โดยตรง 

ดงันัน้ในการปรับปรุงการด�าเนินงาน ร้านค้าปลกีควรให้ความส�าคญักบัการ
สร้างประสบการณ์ให้กบัลกูค้า ผา่นชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารท่ีหลากหลาย
เพ่ือเพ่ิมความพงึพอใจของลกูค้า แตบ่อ่ยครัง้กลบัพบวา่ ข้อมลูท่ีต้องการนัน้
กลบัมีคณุภาพต�่า  ฉะนัน้การเข้าถงึข้อมลูเชิงลกึของลกูค้าเป็นสิง่ท่ีท้าทาย

Multichannel customer data management
โซลูชั่นในการบริหารจัดการช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า หรือ  
Multichannel customer data management จงึเป็นสิง่ส�าคญัท่ีจะชว่ยเพ่ิม 
การวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือความพึงพอใจ และประสบการณ์ท่ีดีในการเลือกซือ้
สนิค้า รวมกบัท�าให้เกิด Customer Loyalty ซึง่การจะก้าวสูจ่ดุนัน้ได้ จ�าเป็น
จะต้องมองลกูค้าแบบ 360 องศาโดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นองค์ประกอบ 
ในการสร้างความสมัพนัธ์

Using this solution, retailers can:
• เพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึง และสร้างประสบการณ์ในการซือ้ท่ีดีให้
กบัลกูค้า โดยการใช้ข้อมลูเก่ียวกบัความสนใจในสินค้าและช่องทางการ
รับรู้ขา่วสารตา่งๆ ของลกูค้า
 
• ด�าเนินแผนการตลาดได้ตรงกบักลุม่เป้าหมาย โดยใช้ข้อมลูการบริโภค
ของลกูค้าท่ีผา่นมาในการวิเคราะห์ และแบง่กลุม่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

• เพ่ิมความพึงพอใจและท�าให้ลกูค้ากลบัมาซือ้สินค้าซ�า้อีก ผ่านข้อมลู 
เชิงลกึท่ีเข้าใจลกูค้าแบบ 360 องศา

• ลดคา่ใช้จา่ยในการด�าเนินงาน และลดเวลาในการเข้าถงึข้อมลูลกูค้า 

• ลดความเสีย่งและเพ่ิมโอกาสทางธรุกิจด้วยข้อมลูท่ีมีความถกูต้องแมน่ย�า

ECR Corner

แปลและเรียบเรียงโดย / Translated and Edited by :  มยุรินทร์ เพชรชัด / Mayurintr Petchad

ที่มา / Source :  https://www.informatica.com/solutions/industry-solutions/retail/retail-omnichannel-customer.html

Omnichannel 
Customer Master 
Data Management

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

Omnichannel Customer Master 
Data Management
Integrating data from your point-of-sale (POS), web, contact center, 
mobile apps, and social channels enables you to deliver a seamless 
customer experience.

To streamline operations, retailers must focus on improving the  
multichannel shopping experience to boost customer   satisfaction. 
Yet the customer data required to do so is often low quality - gaining 
consumer insights is challenging.  

Multichannel customer data management
The solution for multichannel customer data management enriches 
customer analytics and operations with data to help you deliver  
consistent, personalized shopping experiences and increase customer 
loyalty. It provides 360-degree views of customers and social network 
relationships. 

Using this solution, retailers can:
• Improve multichannel shopping experiences, sales, and merchandizing 
by using customer data about product and channel preferences

•  Deploy targeted marketing offers by using customer and household 
data in segmentation and marketing analytics

• Increase customer satisfaction and loyalty by arming customer 
service reps with 360-degree customer views

• Decrease operational costs by eliminating time spent manually 
searching for customer data

• Reduce risk and maximize opportunities by delivering more accurate 
profitability reports
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Key capabilities 
The solution for multichannel customer data management provides a 
retail industry-specific data model that adapts to  evolving requirements, 
enables quicker implementation, and accelerates time to value. It allows 
you to deliver consistent   and personalized shopping experiences to 
your customers.

It offers:
•  A prebuilt B2B customer data model that includes accounts and 
contacts, and illuminates the relationships among them

• A 360-degree customer view of predefined relationships to enrich 
customer profiles

•  Complete visibility into customers’ purchased products and  
channel-partner relationships

•  A dashboard for business decision-makers and data stewards to 
maintain ongoing customer data management  

Key capabilities 
โซลชูัน่ Multichannel customer data management  จะช่วยส่งมอบ
ข้อมลูท่ีมีประสทิธิภาพส�าหรับธรุกิจค้าปลกี ท่ีสามารถปรับแตง่ได้ตามความ
ต้องการ  สามารถตดิตัง้ได้อยา่งรวดเร็ว  ลดเวลาในการด�าเนินการ และยงั
เพ่ิมประสบการณ์ท่ีดีในการซือ้ให้กบัลกูค้า

It offers:
• สร้างฐานข้อมลูลกูค้าแบบ B2B ให้กบัธรุกิจ ระบบบญัชี และข้อมลูการ
ตดิตอ่ และสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งธรุกิจ

• เข้าใจลกูค้าแบบ 360 องศา สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าผา่นฐานข้อมลู
ท่ีเช่ือถือได้

• เข้าใจถึงพฤติกรรมการซือ้สินค้าของลกูค้าอย่างลกึซึง้ และสร้างความ
สมัพนัธ์กบัชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย

• มี Dashboard เป็นเคร่ืองมือส�าคญัชว่ยผู้บริหารในการตดัสนิใจและชว่ย
ให้การบริหารจดัการข้อมลูของลกูค้าเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  
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เทคโนโลยีล�ำ้สมยัในกำรบอกพิกดัสถำนท่ีในปัจจบุนันัน้ (Location 
Based Technologies) สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุงเร่ืองสินค้ำ
คงเหลือ กำรบริกำรลกูค้ำ กำรตลำด และกำรใช้งำนอ่ืน ๆ ได้

เทคโนโลยีกำรบอกพิกัดสถำนท่ีก�ำลังเข้ำมำมีบทบำทในกำร 
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรท�ำธุรกิจของเรำ โดยเฉพำะเทคโนโลยีท่ีรวมอยู่ใน 
แอพฯ สมำร์ทโฟนมำกมำยเหล่ำนีไ้ด้รับกำรยอมรับจำกผู้ บริโภค
อย่ำงกว้ำงขวำง  ปัจจบุนัธุรกิจต่ำงๆ เร่ิมตระหนกัถึงประโยชน์ของ
กำรใช้เทคโนโลยีกำรบอกพิกดัสถำนท่ี โดยตลอดทศวรรษท่ีผ่ำนมำ 
ธรุกิจตำ่งๆ ได้หนัมำให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำเทคโนโลยีดงักลำ่ว

“เม่ือสิบสี่ปีก่อน ช่วงท่ีผมท�ำงำนกับ Sprint ซึ่งเป็นผู้ ให้บริกำร
โทรศัพท์มือถือนัน้ ผมได้รับกำรทำบทำมให้เพ่ิมประสิทธิภำพ 
ของข้อมูลสถำนท่ีต่ำงๆ ซึ่งอำจจะสร้ำงให้เกิดรำยได้ Sprint 
เป็นเช่นเดียวกับผู้ ประกอบกำรโทรศัพท์มือถือทัง้หมดในประเทศ

Today’s advanced location-based technologies can  
enhance retail inventory, customer service, marketing and 
a variety of other applications.

Location-based technologies are poised to change the 
ways in which we do business. These technologies,  
incorporated into a variety of smartphone apps, have 
already been widely adopted on a consumer level.  
Now, businesses are starting to realize the benefits that 
location-based technologies can offer, as such technologies 
have significantly evolved throughout the past decade or so.

Fourteen years ago, while working for mobile carrier  
Sprint, I was tapped to optimize the manner in which 
location-based data could be monetized. Sprint, like all 

ผู้ค้าปลีกสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลสถานที่ได้อย่างไร?

Article by / บทความโดย : Steve Hudson
Translated by /แปลโดย : Kornkamon Poksapmongkol / กรกมล โภคทรัพย์มงคล
Edited by / เรียบเรียงโดย : Nitda Kanchanathanakiat / นิตดา กาญจนาธนเกียรติ
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HOW RETAILERS CAN
EXTRACT VALUE FROM
LOCATION DATA
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mobile operators in the United States, faced significant 
capital outlay to support the Federal Communications  
Commission’s emergency 911 mandate. With the growing 
number of consumers cutting the cord in favor of cellular 
technologies, emergency operators urgently required the 
ability to dispatch personnel to physical locations when 
911 calls were placed from mobile devices.

The 911 mandate not only saved lives, but also opened the 
door to a number of commercial opportunities to advance 
the use of location-based services on mobile devices.  
We soon discovered that location data could dramatically 
enhance the mobile user experience, leading to many of  
the apps we can’t live without today, including Google 
Maps, Waze, Uber, Life360, Gas Buddy, TripAdvisor and 
Yelp.

The application and the environment in which it is deployed 
primarily determine the optimum location technology. 
GPS, Cell ID, AGPS and others are commonly used for 
outdoor environments, whereas real-time location systems 
(RTLS) and beacons are the most popular for indoor 
use. Each of these technologies is finding its place in  
commercial applications, while cost, power and size serve  
as trade-offs in achieving the desired accuracy, mobility 
and total cost of ownership.

วารสารสถาบันรหัสสากล

สหรัฐอเมริกำ ซึง่ต้องเผชิญกบักำรใช้จ่ำยเงินทนุเพ่ือสนบัสนนุ เบอร์ 
ฉุกเฉิน 911 ของคณะกรรมกำรกลำงก�ำกับดูแลกิจกำรสื่อสำร 
แต่ด้วยจ�ำนวนหมำยเลขของผู้ ใช้บริกำรโทรศัพท์มือถือบริโภค 
เพ่ิมขึน้ ดงันัน้เม่ือเกิดเหตกุำรณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วน โอเปอเรเตอร์
ฉกุเฉิน 911สำมำรถสง่เจ้ำหน้ำท่ีไปยงัสถำนท่ีเกิดเหตไุด้ เพรำะเบอร์ 
911 สำมำรถระบพิุกดัได้จำกโทรศพัท์มือถือ”

เทคโนโลยีกำรบอกพิกดั ไม่เพียงแต่ใช้ช่วยชีวิตในเบอร์ฉกุเฉิน 911 
แต่ยงัช่วยเปิดโอกำสสู่ประตทูำงกำรค้ำ นอกจำกนีข้้อมลูทำงด้ำน
พิกัด ยังเป็นกำรเพ่ิมประสบกำรณ์ใหม่ให้กับผู้ ใช้โทรศัพท์มือถือ   
ซึ่งน�ำไปสู่แอพฯ มำกมำยท่ีเรำขำดไม่ได้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น 
Google Maps, Waze, Uber, Life360, Gas Buddy, TripAdvisor  
และ Yelp แอพพลิเคชัน่และสภำพแวดล้อมจะเป็นหลกัในกำรน�ำ
ไปปรับใช้ก�ำหนดเทคโนโลยีกำรบอกพิกดัสถำนท่ีในขัน้ต้นได้เหมำะ
ท่ีสุด GPS, Cell ID, AGPS และอ่ืนๆ มีกำรใช้งำนทัว่ไปส�ำหรับ 
สภำพแวดล้อมกลำงแจ้ง ในขณะท่ีระบบบ่งชีพิ้กัดแบบเวลำจริง 
(RTLS) และเคร่ืองบอกต�ำแหนง่ (Becon) เป็นท่ีนิยมมำกท่ีสดุส�ำหรับ 
กำรใช้งำนภำยในอำคำร เทคโนโลยีเหล่ำนีคื้อกำรหำสถำนท่ีเพ่ือ 
ใช้งำนเชิงพำณิชย์ ทัง้นี ้ ต้นทนุ พลงังำน และขนำดของเทคโนโลยี 
ท�ำหน้ำท่ีเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้มำซึ่งช่วงเวลำท่ีแพร่หลำย
ตำมควำมต้องกำร
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Let’s consider the retail industry, in which the use of RTLS 
solutions within stores continues to spark interest. We know 
that a consumer will already employ GPS to navigate to a 
mall, but once he or she has entered a store, GPS technology 
won’t work since walls and roofing block the signals  
transmitted by GPS satellites. This presents an opportunity 
for retailers to incorporate indoor location capabilities. 
During this year’s Black Friday sales, for instance, major 
retailers like Target and J.C. Penney took advantage of  
in-store Wi-Fi-based mapping technology, allowing customers 
to use the maps within the retailers’ apps to find the best 
deals within their respective stores. This is likely just the 
beginning of better customer engagement through the use 
of location technologies.

When it comes to inventory item location and counts, RAIN 
RFID (passive EPC Gen 2 UHF) technology is becoming 
increasingly effective for retailers, especially as the cost of 
these tags has reached a tipping point, and provides  
benefits throughout the supply chain. With the addition of RTLS  
technologies, today’s most advanced RFID systems can 
be used not only to perform inventory counts, but also to  
continuously deliver precise and hands-free location of all 
items within a space. The key to transforming business 
operations lies within seeing all aspects of the operation. 
Advanced overhead RAIN RFID solutions can provide that 
insight.

These systems are already changing inventory tracking for 
many retailers, by allowing them to know what they have 
and where they have it. From an operational and loss- 
prevention perspective, the business benefit is easy to identify.  
But retailers can also use this data to improve the sales-floor 
and overall customer experience.

เม่ือพิจำรณำถึงอุตสำหกรรมค้ำปลีกซึ่งมีกำรใช้โซลูชั่น RTLS 
ภำยในร้ำน ซึ่งเป็นตัวจุดประกำยควำมสนใจนี ้ เรำรู้ว่ำลูกค้ำใช้ 
GPS ในกำรน�ำทำงไปห้ำง แต่เม่ือเขำได้เดินเข้ำไปในร้ำน GPS  
ก็จะไมท่�ำงำนเน่ืองจำกก�ำแพงและหลงัคำได้บลอ็กสญัญำณท่ีสง่จำก
ดำวเทียม GPS ซึง่น่ีเป็นโอกำสท่ีร้ำนค้ำปลกีสำมำรถระบพิุกดัภำยใน
อำคำรเข้ำด้วยกนั เชน่ ในชว่งปีนีย้อดขำยในวนั Black Friday ได้แก่ 
ร้ำนค้ำปลกีท่ีส�ำคญั ๆ อยำ่ง Target และ J.C. Penney ใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีกำรท�ำแผนท่ี ในร้ำนจำกจดุปลอ่ยสญัญำณ Wi-Fi โดย
ให้ลกูค้ำใช้แผนท่ีจำกแอพฯ ร้ำนค้ำปลกี เพ่ือหำให้ได้ดีลท่ีดีท่ีสดุภำยใน
ร้ำนค้ำของตน สิ่งนีน้่ำจะเป็นจุดเร่ิมต้นของกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ 
กบัลกูค้ำได้ดีย่ิงขึน้ผำ่นกำรใช้เทคโนโลยีบอกพิกดัสถำนท่ี

ในกรณีท่ีตัง้ของรำยกำรสินค้ำคงคลงัและกำรนบั เทคโนโลยี RAIN 
RFID (passive EPC Gen 2 UHF) ก�ำลงัมีประสิทธิภำพมำกขึน้
ส�ำหรับร้ำนค้ำปลีก โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงค่ำใช้จ่ำยของแท็กเหล่ำนีไ้ด้
สร้ำงจุดเปลี่ยนและให้ผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อปุทำน และเม่ือมี
กำรเพ่ิมเทคโนโลยี RTLS เข้ำไปในระบบ RFID ขัน้สงูส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบนั ไม่เพียงแค่ใช้ช่วยในกำรนบัสินค้ำคงคลงั แต่ยงัรวมไปถึง
กำรส่งมอบสินค้ำได้อย่ำงต่อเน่ืองและแม่นย�ำ จำกกำรบอกพิกัด
แบบไร้สำยภำยในพืน้ท่ี และน่ีเป็นกุญแจส�ำคญัในกำรเปลี่ยนกำร
ด�ำเนินธุรกิจโดยกำรใช้เทคโนโลยี RAIN RFID ท่ีสำมำรถช่วยเก็บ
ข้อมลูเชิงลกึของสินค้ำท่ีซ่อนอยู่ภำยใต้ทกุแง่มมุของกำรด�ำเนินงำน
ได้อย่ำงแม่นย�ำ

ระบบเหลำ่นีไ้ด้เปลี่ยนแปลงกำรติดตำมสินค้ำคงคลงัส�ำหรับร้ำนค้ำ
ปลีกจ�ำนวนมำกโดยพวกเขำสำมำรถรับรู้ถึงสิ่งท่ีได้และหำได้จำก 
ท่ีใด จำกกำรปฏิบตัิงำนและกำรป้องกันกำรสูญเสีย สำมำรถระบ ุ
ผลประโยชน์ทำงธรุกิจได้งำ่ย นอกจำกนีผู้้ ค้ำปลกียงัสำมำรถใช้ข้อมลู
นีเ้พ่ือปรับปรุง sales-floor และประสบกำรณ์ของลกูค้ำโดยรวมได้ 
นอกจำกนีย้ังมีอีกวิธีหนึ่งคือกำรส่งข้อควำมแบบ real-t ime  
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One way is through real-time messaging. For example, as 
shelf inventory on the sales floor is continuously updated, 
a message can notify a store associate that a particular 
size of an item is running low and needs to be replenished 
proactively via back-room stock. This can help retailers to 
optimize their sales.

Another example of the consumer utility of an RFID RTLS is 
with a loyalty or rewards program, by which the customer’s 
history of purchases can be combined with real-time 
item-level data, for the purpose of targeted advertising. 
By scanning the shopper’s RFID-enabled rewards card 
via an RFID reader, the store could send more relevant 
advertisements or coupons to that individual, via its mobile 
app or point-of-sale system.

RFID RTLS could also be used to precisely monitor customers’ 
in-store movements and behaviors, by tracking their  
shopping carts or baskets, in some cases complementing 
or taking the place of Bluetooth beacons. Until now, 
beacon technology has been primarily used for in-store 
digital marketing efforts. However, RFID RTLS solutions 
can offer much more detailed location data for certain  
applications than proximity-based beacons. Such data can 
be especially beneficial in assessing the effectiveness of a 
store’s layout, displays and end-caps on a real-time basis. 
This provides the ability to add incremental use cases on 
top of infrastructure already in place.

RFID systems have evolved to such a degree that we can 
now capture true real-time item-level visibility, allowing 
retailers to use this data for inventory, customer service 
and sales, in-store marketing, and more. There are myriad 
ways in which to extract value, and it should be interesting 
to see how these systems and use cases evolve during the 
coming year. 

ยกตวัอย่ำงเช่น กำรจดัสินค้ำในชัน้วำงบน sales floor จะถกูอพัเดท
อย่ำงต่อเน่ือง โดยข้อควำมจะแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทรำบว่ำขนำดของ
สินค้ำนัน้ๆ ใกล้จะหมดและจะต้องเติมของซึ่งสำมำรถท�ำได้อย่ำง
แม่นย�ำจำกห้องเก็บสินค้ำด้ำนหลงั สิ่งนีส้ำมำรถช่วยผู้ ค้ำปลีกเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรขำยได้

อีกตวัอย่ำงหนึ่ง คือ ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จำกกำรใช้ RFID 
RTLS ในกำรสะสมแต้ม โดยท่ีประวตัิกำรซือ้สินค้ำของลกูค้ำจะมี 
กำรบันทึกไว้ร่วมกับข้อมูลสินค้ำรำยชิน้แบบ real-time เพ่ือกำร
โฆษณำได้ตรงตำมเป้ำหมำย โดยกำรสแกนบตัร RFID ของผู้ ซือ้ 
ด้วยเคร่ืองอ่ำน RFID ร้ำนค้ำก็จะสำมำรถส่งโฆษณำท่ีเก่ียวข้อง
หรือคปูองให้ลกูค้ำแต่ละคนได้มำกขึน้ ผ่ำนทำงแอพฯ มือถือ หรือท่ี 
จดุขำยหน้ำร้ำน (point-of-sale)

RFID RTLS ยังสำมำรถใช้ในกำรจัดเก็บควำมเคลื่อนไหวและ
พฤติกรรมของลกูค้ำได้อย่ำงแม่นย�ำ โดยกำรติดตำมรถเข็นช็อปปิง้
หรือตะกร้ำสินค้ำของลูกค้ำ ในบำงกรณีก็มีกำรใช้  Bluetooth 
Beacon แทน ซึ่งปัจจบุนันีเ้ทคโนโลยี Beacon ได้ถกูน�ำมำใช้กบั
กำรจัดเก็บทำงกำรตลำดดิจิตอลเป็นหลกั อย่ำงไรก็ตำม โซลูชั่น 
RFID RTLS สำมำรถน�ำเสนอข้อมลูสถำนท่ีท่ีมีรำยละเอียดมำกกว่ำ 
กำรใช้งำน proximity-based beacon ข้อมูลดังกล่ำวจะเป็น
ประโยชน์โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในกำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
กำรจัดเก็บสินค้ำ กำรแสดงสินค้ำ และชัน้วำงสินค้ำปลำยแถว 
แบบ real-time

ระบบ RFID ได้พัฒนำไปถึงระดับท่ีว่ำ เรำสำมำรถเก็บข้อมูล 
กำรมองเห็นสินค้ำรำยชิน้แบบ real-time ช่วยให้ร้ำนค้ำปลีกใช้
ข้อมูลนีส้�ำหรับสินค้ำคงคลัง กำรบริกำรลูกค้ำและกำรขำย กำร
ท�ำกำรตลำดเฉพำะในร้ำน และอ่ืนๆ มีวิธีกำรมำกมำยในกำรน�ำ
มนัมำใช้อย่ำงมีคณุค่ำ และมนัคงจะน่ำสนใจมำกย่ิงขึน้ ถ้ำระบบ
ดงักล่ำวและเคสท่ีใช้งำนเกิดกำรพฒันำขึน้  
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นอกจากนี ้ สถาบัน
ร หั ส ส า ก ล ยั ง เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ OTOP ภูมิภาค 
ป ร ะ จ� า ปี  2 5 5 9  เ พ่ื อ
ประชาสมัพนัธ์และแนะน�า
ให้ความรู้เ ร่ืองบาร์โค้ด 
มาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ 

ผู้ ประกอบการ OTOP ทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ โดยกรมการพัฒนาชุมชน มี
ก�าหนดจดังานทัง้ 5 ภมิูภาค โดยเร่ิมต้น 
ท่ีจังหวัดสุ รินทร์  ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสริุนทร์ ระหว่าง
วนัท่ี 24 - 25 พฤษภาคม 2559 ซึง่ทาง 
สถาบนัรหสัสากลเข้าร่วมพบผู้ประกอบการ 
OTOP ภายในงานกว่า 300 คน และมี
โอกาสได้ร่วมหารือกับทางพัฒนาการ
จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือหาแนวทางพัฒนา
ศกัยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของ 
ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถแขง่ขนั
ในระดบัสากลได้  

ข้อมูลโดย : อุบลรัตน์ ทองในธรรม

OTOPภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ร่วมเป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องบาร์โค้ด
มาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ผู้ประกอบการ 
OTOP ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม
งานกว่า 70 คน 

สถาบันรหัสสากลร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ผูป้ระกอบการ OTOP ทัว่ประเทศ รวมทัง้ยกระดับมาตรฐานของสินค้าไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล โดยส�านกังาน
พฒันาชมุชนจังหวัดมีก�าหนดจัดงานประชุมเชงิปฏบิตักิาร เพือ่พฒันาและยกระดบัผลติภณัฑ์ OTOP ของจงัหวดั และ
ได้เชญิวทิยากรจากสถาบนัรหัสสากลเข้าร่วมบรรยายให้ความรูเ้รือ่งบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ผูป้ระกอบการ 
OTOP เพื่อให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

จังหวัดระนอง
เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2559 ร่วมเป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องบาร์โค้ด
มาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ผูป้ระกอบการ 
OTOP ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ จังหวัด
ระนอง ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP ของ
จังหวัดระนองเข้าร่วมงานกว่า 60 คน  
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Cloud หรือบางคนก็เ รียกว่า  Cloud  
Computing ซึง่ทกุวนันีใ้ครท่ีไม่รู้จกัหรือไม่
เคยได้ยินค�าว่า Cloud ก็จะดเูชยไปหน่อย 
เพราะเทคโนโลยีนีถ้กูพดูถึงมาหลายปีแล้ว 
ทุกวันนี ้ Cloud ใกล้ตัวเรามากขึน้เร่ือยๆ  
ยกตวัอย่างเช่น แต่เดิมคณุใช้ iPhone แต่
เม่ือคณุใช้ iPad ทกุอยา่งบน iPhone ของ
คณุก็จะไปอยูบ่น iPad ได้ทนัที

หรือแม้การเปลี่ยนโทรศัพท์เพียง Login 
iCloud ทุกอย่างก็กลับมาหมด ถ้าเป็น 
ฝ่ัง Android ก็มี Gmail ซึง่จะ Sync ถงึกนั
หมดเช่นเดียวกัน พูดได้ว่าเราใช้งาน  
Cloud โดยไม่รู้ตวัและมีอยู่รอบตวัเราเลย
ทีเดียว 

ระบบ Cloud Computing  ซึง่หากเราแปล
ความหมายของค�าวา่ Cloud Computing 
ตรงๆ ดจูะเข้าใจยาก หรือถ้าแปลเป็นไทยก็
คือ “การประมวลผลบนกลุม่เมฆ” ก็ย่ิงดจูะงง
เข้าไปใหญ่ แตน่า่จะงา่ยกวา่ถ้าบอกวา่ Cloud 
Computing คือ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เราน่ีแหละ ซึง่ปกตแิล้วการประมวลผลของ
โปรแกรมจะต้องมาประมวลผล หรือท�างาน
บน PC แบบท่ีเราเคยใช้ๆ กนัอยู ่

แต่เม่ือเป็น  Cloud Computing มันจะ
ย้ายการประมวลผลไปท�างานบนโลก
อินเตอร์เน็ตแทนและท่ีส�าคญัคือเราสามารถ
เข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากท่ีไหนก็ได้  
เพียงแค่เราเช่ือมต่อกับ Internet เท่านัน้ 

พดูงา่ยๆวา่ Internet พร้อม Cloud ก็พร้อม
เชน่เดียวกนั 

ยกตวัอยา่งเช่น แตเ่ดิมนัน้ เราใช้โปรแกรม 
Microsoft Outlook เพ่ือเช็คอีเมล์ ผา่นทาง
คอมพิวเตอร์ท่ีเป็น PC แต่ถ้าเป็น Cloud 
Computing นัน้เพียงแค่เราเช่ือมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตให้ได้ก็สามารถเลือกใช้งาน 
โปรแกรมอะไรก็ได้ ท่ีมีผู้ ให้บริการเตรียม 
ไว้ให้แล้ว เชน่ Gmail, Hotmail, Yahoo เป็นต้น 

และในอีกไมน่านระบบ Cloud Computing 
นัน้จะย่ิงเป็นท่ีนิยมขึน้เร่ือยๆ มีให้เลือกใช้
มากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะ Application ต่างๆ
ท่ีท�างานโดยเช่ือมต่อกับระบบ Cloud  
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 Application ส�ำหรับขำยหน้ำร้ำนชื่อ HIOPOS Cloud 
ซึ่งกำรท�ำงำนจะเหมือนโปรแกรมบนเครื่อง POS เหมำะส�ำหรับ 
ร้ำนค้ำที่เป็นร้ำนอำหำรหรือพวก Retail Solution 

Techno Sharing

ซึ่งแน่นอนถ้าพูดถึง Application ก็ต้อง
นึกถึงอุปกรณ์พวก tablet หรือ มือถือ ท่ี
สามารถเช่ือมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้
แบบทนัทีท่ีเปิดเคร่ือง และแนวโน้มของคน
ท่ีจะใช้ tablet นัน้ มีปริมาณท่ีมากกวา่ PC 
หรือ Notebook มาก ขณะท่ีราคาก็ถกูลง
เร่ือยๆ อีกทัง้ยงัสามารถเข้าถงึกลุม่คนได้ทกุ
เพศ ทกุวยัอีกด้วย

Application บนอุปกรณ์เหล่านีท่ี้ท�างาน
ผ่านระบบ Cloud นัน้ก็มีมากมาย ขอยก
ตัวอย่างเป็น Application ส�าหรับขาย 
หน้าร้านช่ือ HIOPOS Cloud ซึ่งการ
ท�างานจะเหมือนโปรแกรมบนเคร่ือง POS 
เหมาะส�าหรับร้านค้าท่ีเป็นร้านอาหารหรือ 
พวก Retail Solution เป็นอยา่งย่ิง

โดยลักษณะการท�างานของโปรแกรม  
HIOPOS Cloud นัน้จะเหมือนกบัโปรแกรม
ขายหน้าร้านทั่วไป คือ มีระบบ Log in 
ก�าหนดสิทธ์ิผู้ ใช้งาน มีหน้าจอขายสินค้า 

โดยสามารถเลือกขายสินค้าโดยการ
คลิกเลือกจากตัวรูปภาพหรือจะเป็นการ 
สแกนบาร์โค้ดสนิค้าก็สามารถท�าได้เช่นกนั 
สามารถพิมพ์ใบเสร็จผ่านเคร่ืองพิมพ์ 
ใบเสร็จอยา่งยอ่ทัง้แบบมีสายและไร้สายได้ 
มี Table Layout ให้เลือกใช้ สามารถเปิด
ปิดวันนับยอดเงินท่ีขายสินค้าได้ มีระบบ 
ตัดสต๊อก ดูยอดขายแบบละเอียดและ 
ส่งยอดขายผ่านทาง Email ได้ เป็นต้น 
แต่ส�าหรับจุดเด่นของโปรแกรมนี ้ นัน่ก็คือ
การใช้ระบบ Cloud นัน้เอง โดยท่ีข้อมลูทกุสิง่
ทกุอยา่ง ไมว่า่จะเป็นข้อมลูสนิค้า ข้อมลูผู้ใช้  
ยอดขาย สถิตติา่งๆ จะไมไ่ด้ถกูจดัเก็บไว้ใน
ตวัเคร่ืองท่ีลงโปรแกรมแตข้่อมลูตา่งๆ จะถกู
จดัเก็บและประมวลผลบน Cloud นัน่เอง  

ซึ่งท�าให้สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้
มากกว่า 1 เคร่ืองแต่ทุกเคร่ืองสามารถ 
Sync ข้อมลูให้ถงึกนัได้แบบ Real Time และ 
ยงัป้องกันในกรณีท่ีอุปกรณ์เกิดเสียหายก็ 
สามารถเปลี่ยนเคร่ืองได้ทันที เพียงแค่ 
ติดตัง้โปรแกรมและใส่ Account ท่ีลง
ทะเบียนไว้กบัโปรแกรมเทา่นัน้เอง 

ส�าหรับเจ้าของธรุกิจท่ีต้องการความทนัสมยั 
มีระบบท่ียืดหยุ่นและไม่ยุ่งยากในการ 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รองรับการขยายตวั 
ของธุรกิจ และปรับตัวเข้ากับอนาคตได้
เร็วกว่าคู่แข่ง ย่ิงในยุคท่ีมีการแข่งขันของ
เทคโนโลยีสงู ขอแนะน�าให้ศกึษาระบบและ
หาโปรแกรมท่ีเป็น Cloud มาใช้ได้แล้วจ้า  
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สถาบันรหัสสากล(GS1Thailand) สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจัดการสัมมนา “โครงการส่งเสริม
การจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า”  
เ ม่ือวัน ท่ี  28 มีนาคม 2559 ณ ห้อง  
Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุม 
แหง่ชาติสริิกิติ์ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ดร.อุตตม สาวนายน) กล่าว
เ ปิ ด ง า น แ ล ะ ก ล่ า ว ป า ฐ ก ถ า ใ น หัว ข้ อ  
“การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล” พร้อมทัง้วิทยากรจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนมาให้
ข้อมลูและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ส�าหรับการสมัมนาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ
ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้า 
จดัเก็บข้อมลูสนิค้าท่ีมีอยูม่ากมายทัว่ประเทศ 
ไว้ในฐานข้อมลูกลาง และให้ทกุภาคส่วนท่ี
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สถาบันรหัสสากล (GS1Thailand) 
จับมือ กระทรวง ไอซีที  จัด“โครงการส่งเสริม
การจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า” ยกระดับศักยภาพ 
ผู้ประกอบการเข้าถงึแหล่งข้อมลูรับนโยบายเศรษฐกิจดจิิทัล

บทความโดย : ปทิตตา  คิมประโคน 

เก่ียวข้องสามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ 
รวมทัง้สร้างความน่าเช่ือถือให้กับสินค้า
ของผู้ ผลิต ผู้ ประกอบการ และเจ้าของ
สินค้าต่อผู้บริโภค ให้เกิดการบูรณาการ
ของข้อมลูระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน 
ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมลูเข้าสูก่ลุม่ธรุกิจ
ตา่งๆ ท่ีต้องการน�าไปใช้ในการพฒันาและ
ยกระดบัศกัยภาพของธุรกิจและสามารถ
รองรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลได้
อยา่งยัง่ยืน

สถาบนัรหสัสากลร่วมมอืกบั
กรมการพฒันาชมุชน
สถาบันรหัสสากลร่วมมือกับกรมการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ผู้ประกอบการ OTOP รวมทัง้ยกระดับ
มาตรฐานของสินค้าไทยให้เป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล โดยส�านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัได้มีก�าหนดจดังานประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด และได้
เชิญสถาบนัฯ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้
เร่ืองบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่
ผู้ประกอบการ OTOP 

SME Matching Day 2016 
มหกรรมจบัคูด่ ีSME แห่งชาติ
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 สถาบนัรหสั
สากล สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
ได้ร่วมออกบธูในงาน SME Matching Day 
2016 มหกรรมจบัคู่ดี SME แห่งชาติ ณ 
ห้องบางกอก คอนเวนชนั เซน็เตอร์ ชัน้ 5 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว  
จดัโดยธนาคารกสิกรไทย ซึง่ภายในงาน
มีทัง้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ 
สสว. หอการค้าไทย และโพสต์พบัลิชช่ิง
รวมไปถึงช่องทางการจดัจ�าหน่ายชัน้น�า
ระดบัประเทศมากถึง 17 ช่องทาง เพ่ือ 
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วารสารสถาบันรหัสสากล

เจ้าหน้าทีส่ถาบันรหสัสากล ร่วมบรรยายให้ความรู้เร่ืองบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ผูป้ระกอบการ OTOP 
ณ โรงแรมนภิาการ์เด้น จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีซ่ึงมีผูป้ระกอบการเข้าร่วมงานกว่า 70 คน

เจ้าหน้าทีส่ถาบันรหสัสากล ร่วมบรรยายให้ความรู้เร่ืองบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ผูป้ระกอบการ OTOP 
ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ จงัหวดัระนอง ซ่ึงมผีูป้ระกอบการเข้าร่วมงานกว่า 60 คน  
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ชว่ยเหลอืผู้ประกอบการ เปิดโอกาสให้กบัธรุกิจของตวัเอง  
ขยายช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่เป็น
อีกชอ่งทางหนึง่ท่ีขยายตวัอยา่งมากในปัจจบุนั  ภายใน
งานได้มีกิจกรรมตา่งๆ มากมาย อาทิเชน่ กิจกรรมการ 
จับคู่ธุรกิจกับช่องทางค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ ได้แก่  
CP All (24 Shopping) Loxley, Makro, Tesco Lotus, 
Tops และ TV Direct การจบัคูธ่รุกิจกบัชอ่งทางออนไลน์ 
ได้แก่ Central Online, Ensogo, truemart, Lazada, 
Rakuten และ Weloveshopping และการจบัคู่ธุรกิจ 
กบัช่องทางค้าปลีกค้าส่งท้องถ่ิน ได้แก่ CJ Express  
เล้งเส็ง ซุปเปอร์สโตร์ Supercheap ตัง้ง่ีสนุ ซุปเปอร์
สโตร์และธนพิริยะ รวมไปถึงการให้ค�าปรึกษาจาก 
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการธุรกิจให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้  

หลักสูตรการอบรม เมษายน – มถินุายน 2559 
เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดตา่งๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อยา่งถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานทาง
สถาบนัฯ จงึก�าหนดให้สมาชิกรายใหมท่กุราย ต้องผา่นการอบรมความรู้เบือ้งต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธรุกิจและอตุสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหมล่งทะเบียน
และเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัรับอนมุตัเิป็นสมาชิก

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ารองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org หรือที่ฝ่ายฝึกอบรม 02-345-1198

ทางสถาบนัฯ จดัโปรแกรมการอบรมต่างๆ ในช่วงเดือนเมษายน – มถุินายน 2559 ดังนี้
หลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ GS1-128 ในการ
บริหารจัดการการขนส่งและ
โลจิสติกส์เพื่อการสืบย้อนกลับ 

เทคโนโลยี Barcode
และ rfid ในการจัดการคลังสินค้า

วันที่จัด
5,12,19 เมษายน
3,10,17 พฤษภาคม
7,14,21 มิถุนายน

26 เมษายน 
28 มิถุนายน
 

ตุลาคม

อัตราค่าอบรม
สมาชิกGS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

สมาชิกGS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท
 

เนื้อหาหลักสูตร
• บาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
• โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System
• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�าหนดเลขหมายประจ�าตัวสินค้า
• สิทธิประโยชน์ส�าหรับสมาชิกสถาบันฯ 

• บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• GS1- 128  Application Identifiers (AI’s)
• การใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น

• ความหมายของ Barcode และ rfid
• หลักการท�างานของ Barcode และ rfid
• เทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้า
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ผลกระทบจากการออกจาก EU 
ขององักฤษมีผลต่อไทยดงัน้ี

ด้านการค้า
ช่วงท่ีผ่านมาเศรษฐกิจไทย ได้รบัผลกระทบจาก
การอ่อนค่าของเงินปอนด์มาตัง้แต่ปลายปี 2558 
ซึง่ยังต้องตดิตามนโยบายของ UK และ EU ว่า
จะมีทิศทางเป็นอย่างไร หากนโยบายรัฐบาล
ไม่มีความชัดเจนจะมีผลกระทบหลายด้าน 
ท้ังการค้า และตลาดการเงิน ตลาดทุน 

ส�าหรับการส่งออกของไทยไป EU ในช่วง  
5 เดือนแรกปี 2559 หดตัว 0.8% หลังจาก
น้ีมีความเสี่ยงท่ีจะหดตัวรุนแรงมากขึ้นอีก  
อาจท�าให้ท้ังปีอยู่ในกรอบหดตวั 4.4% ถงึหดตวั 
1.2% หรือคิดเป็นมูลค่า 21,300-21,700  
ล้านดอลลาร์ โดยสนิค้าทีม่คีวามเสีย่งว่าจะมี 
ผลกระทบในช่วงท้ายของปีน้ี ได้แก่ คอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ  
ไก่แปรรปู รถกระบะ อโีคคาร์ รถจกัรยานยนต์ 
แผงวงจรไฟฟ้า และเครือ่งปรบัอากาศ

ด้านการท่องเท่ียวและการลงทุน 
หากทางการของ UK และ EU สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและเรียกฟื ้นความกังวลของ 
นักลงทุนให้กลับคืนมาได้เร็ว ไทยจะได้รับ 
ผลกระทบอย่างจ�ากัด แต่หากฟ้ืนความเชือ่มัน่

ได้ช้าจะฉดุท้ังค่าเงนิปอนด์และค่าเงนิยูโรอ่อนค่า 
รุนแรง ผลดังกล่าวอาจกระทบเศรษฐกิจไทย 
ในปี 2559 คดิเป็น 0.1-0.2% ของ GDP หรอืคิดเป็น 
มลูค่าราว 8,900-20,000 ล้านบาท

ด้านตลาดการเงนิ 
ศนูย์วจิยักสกิรไทย ให้มมุมองว่า ความเปราะบาง 
ของภาคการเงิน อาจกดดนัให้ทัง้ธนาคารกลาง
องักฤษ (BOE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
จ�าเป็นต้องอัดฉีดสภาพคล่องฉุกเฉินให้กับ
สถาบนัการเงิน 

ส่วนผลกระทบหลังจากนี้จะเป็นเรื่องการ 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ BOE และ/หรือ
การเพ่ิมมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของ
ธนาคารกลางชัน้น�าต่างๆ  โดยเฉพาะ ECB และ 
BOJ ส�าหรับผลกระทบต่อตลาดการเงินไทย
แล้ว คงจะหนีไม่พ้นกับความผนัผวนในช่วงแรก 
แต ่ผลกระทบน่าจะทยอยลดทอนลงใน 
ระยะถัดไป เนื่องด้วยความเกี่ยวข้องโดยตรง
ของตลาดเงนิ-ตลาดทุนไทย กับตลาดในแถบ
ยุโรปมีไม่มาก อีกทั้งไทยยังมีเงินทุนส�ารอง
ระหว่างประเทศ (รวม Net forward position) 
ท่ีสงูถึง 1.94 แสนล้านดอลลาร์ ซึง่เพียงพอท่ีจะ 
รับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
และการเคลือ่นย้ายเงินทุนในระหว่างนีไ้ด้  

ส�าหรบัแนวโน้มการเคลือ่นไหวของค่าเงนิปอนด์ 
และยูโรนั้น คาดว่าในช่วงที่เหลือของปีคง 
กอดคอกันอ่อนค่าลง โดยเงนิปอนด์เผชญิกับ
ความเปราะบางในหลายมิติพร้อมกัน ท้ังใน
ภาคการเงิน การค้า-การลงทุน เศรษฐกิจ และ
การเมืองนัน้ ซึง่จะท�าให้คา่เงนิปอนด์ออ่นคา่
เมือ่เทียบกับเงินสกุลอืน่

ส่วนผลกระทบต่อตลาดทุนของไทยน้ัน  
เชื่อว่าจะมีอยู่ในวงจ�ากัด ขณะท่ีธนาคาร
พาณิชย์ของไทยก็จะได้รับผลกระทบใน 
ส่วนน้อยเช่นกัน  

ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกช่วงน้ี คงไม่มีข่าวใดท่ี
ร้อนแรงไปกว่าการก้าวออกจากสหภาพยุโรปของมหาอ�านาจ
เช่น อังกฤษ ซึ่งดูไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องท่ีไกลตัวกับประเทศไทย  
แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผลกระทบเลย ลองมาดูว่าการก้าวออกจาก EU 
ของอังกฤษกระทบกับภาคธุรกิจของไทยอย่างไร

ผลกระทบต่อไทย
อังกฤษออกจาก EU

องักฤษ หรอื สหราชอาณาจกัร ตดัสนิใจถอนตัว 
ออกจากสหภาพยุโรป  หรือ BREXIT ด้วย 
ผลคะแนน Leave  51.9% ต่อ Remain 48.1% 
ในเบื้องต้น เงินปอนด์ดิ่งค่าลงเมื่อเทียบกับ 
สกุลเงนิหลกัอืน่ๆ โดยเฉพาะกับดอลลาร์สหรฐัฯ 
โดยเมื่อรวมผลกระทบจากการชะลอการค้า 
การลงทนุกบัผลของเงนิปอนด์ทีจ่ะดิง่ค่าลงแล้ว 
ได้มกีารคาดการณ์ว่าอาจจะรนุแรงถึงขนาดที่
ท�าให้เศรษฐกิจองักฤษตกอยู่ในภาวะถดถอย 
(Recession) ในช่วงครึง่หลงัของปี 2559 น้ี

และน่ันเป็นเหตุผลท่ีประเทศอังกฤษจะต้อง
เร่งจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือปรับ 
โครงสร้างของการค้าและการลงทนุให้เหมาะ
กับภาพรวมของการค ้าโลกท่ีเปลี่ยนไป  
ซึง่ผลดงักล่าวท�าให้นายกรฐัมนตรขีององักฤษ 
เดวิด คาเมรอน ประกาศลาออก เพ่ือเปิดสร้าง
ให้มกีารเลอืกตัง้และปรบัเปลีย่นนโยบายแผน
พัฒนาเศรษฐกิจใหม่นี ้ จะเป็นประเดน็ส�าคญั
ที่กระทบต่อเศรษฐกิจของอังกฤษ ซึ่งหาก 
แผนดังกล่าวถูกประเมินว่ามีความน่าเชื่อถือ  
ก็อาจจะพอคลายความกงัวลของนักลงทุนลงไป
ได้บ้าง ในทางตรงกันข้ามหากแผนยังไม่มคีวาม
ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นในด้านเนือ้หา หรอืในด้าน
กรอบเวลา ความเชือ่มัน่ต่าง  ๆ ก็คงจะไม่กลบัคนื 
มาโดยเร็ว และยังอาจลุกลามไปกระทบต่อ 
ค่าเงนิยูโรและเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปอกีด้วย

การส่งออกไป UK (%YoY)

มูลค่า (ล้านดอลลาร์ฯ)

การส่งออกไป EU 

(รวม UK) (%YoY)

มูลค่า (ล้านดอลลาร์ฯ)

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์
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ศนูย์วจิยักสกิรไทย คาดการณ์การส่งออกของไทยไป UK และ EU ในปี 2559

บทความโดย : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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 นับเป็นปี ท่ี  2  ท่ีสถาบันรหัสสากล  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีความ
ร่วมมือกับส่วนพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  
กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ในโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 
ประจำาปี 2559 (ThaiStar Packaging Awards 
2016) ในครั้งน้ี สถาบันฯ ได้สนับสนุนเงินรางวัล
พิเศษการประกวดบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จำานวน 
2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และผู้แทนจาก
สถาบันรหัสสากล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การตัดสินผู้ชนะการประกวดบรรจุภัณฑ์ และการ
ประกวดบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ เม่ือวันอังคารที่  
29 มีนาคม 2559 ณ อาคารสำานักพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ผู้ชนะรางวัลพิเศษการประกวดบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ 
จำานวน 2 รางวลั แบ่งเป็นประเภทต้นแบบบรรจภุณัฑ ์
เพื่อการจัดจำาหน่ายสำาหรับสินค้า ท่ัวไป 1 รางวัล 
ไ ด้แ ก่  นายวชิรวิชญ์  สินประ เสริฐ รัตน์จาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ชนะ 

THAISTAR PACKAGING
AWARDS 2016

พิธีมอบรางวัลการประกวด

รางวลัการประกวดบารโ์คด้บนบรรจภุณัฑ ์
ประเภทบรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดจำาหน่าย 
สำาหรับสินค้าทั่วไป 1 รางวัล  ได้แก่ 
นายสุทธิเดช อัศวชมพูนุช จาก บริษัท  
เพิ่มเพิ่ม จำากัด

สำาหรับพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการ
ประกวดทุกประเภท ได้จัดขึ้นในวันพุธ
ท่ี 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Grand 
Hall 202-203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ใน
งาน Propak Asia 2016 โดยนายประวทิย์  
โชติปรายนกุล ผู้อำานวยการสถาบันรหัส
สากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ได้รับเกียรติร่วมพิธีมอบรางวัลและ เป็น 
ผู้มอบรางวัลการประกวดบาร์โค้ดบน
บรรจุภัณฑ์ และผลงานที่ชนะการประกวด  
ThaiStar Packaging Awards 2016  
จะได้ไปประกวดต่อในระดับ AsiaStar และ 
WorldStar เป็นลำาดับต่อไป
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Health meThailand Newsletter

Run for Your Life อาจหมายถงึการว่ิงหนีอนัตราย หรือ การวิ่งเพ่ือ
เอาชีวิตรอด หากเราเปิดดใูนพจนานกุรม แต่ส�าหรับ Health Me 
ของเรานัน้ Run for Your Life หมายถงึการวิ่งเพ่ือสขุภาพ หลีกเลี่ยง 
การบาดเจ็บ และสร้างความเฟิร์มเสริมความฟิตตามแบบฉบับ 
Health Me ส�าหรับคนท่ีไม่เคยผ่านการว่ิงออกก�าลงักายมาก่อนก็
ไมต้่องเป็นกงัวลกนันะครับ 

เพราะในฉบบันีเ้ราจะปพืูน้ฐานตัง้แตต้่น การวางทา่ทาง การก�าหนด
ลมหายใจขณะว่ิง และรูปแบบของเท้า ซึง่หลายคนหากว่ิงเป็นประจ�า
แล้วเกิดการบาดเจ็บท่ีเท้า อาจจะมาจากสาเหตุการใช้รองเท้าท่ี 
ไมเ่หมาะสมกบัรูปเท้าของตนก็เป็นได้

เทคนิคในการวิ่ง
เทคนิคอย่างแรกเลยท่ีจะต้องค�านึงถึงก่อนการออกก�าลงักายโดย
การว่ิง คือ การลงเท้าอย่างถูกวิธี ถือเป็นสิ่งท่ีนักว่ิงหลายคนให้ 
ความส�าคญัเป็นอยา่งย่ิง เพ่ือป้องกนัอาการบาดเจ็บส�าหรับการว่ิง
เพ่ือสขุภาพ ลกัษณะการลงเท้าท่ีถกูวิธีนัน้ ส้นเท้าจะต้องสมัผสักบั
พืน้ก่อนฝ่าเท้าจงึจะตามลงมา และเม่ือปลายเท้าหมนุลงมาแตะพืน้
ก็เป็นจงัหวะท่ีส้นเท้าเปิดขึน้ ปลายเท้าก็จะคล้ายตะกยุดิน ถีบตวั
เหมือนสปริงดีดตวัขึน้บนและเคลื่อนไปข้างหน้า
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จดุท่ีเท้าสมัผสัพืน้ควรจะตรงกบัหวัเขา่ท่ีงอเขา่นิดๆ  
เท้าควรจะสมัผัสพืน้หลงัจากท่ีได้เหยียดออกไป 
ข้างหน้า  ส่วนอีกเท้าเหว่ียงไปข้างหลังควรจะ 
ลงแตะพืน้เบาๆ สว่นจะก้าวยาวหรือสัน้นัน้ขึน้อยูก่บั 
นกัว่ิงว่าต้องการความเร็วแค่ไหน การวางท่าทาง 
ในการว่ิงจึงควรว่ิงให้หลงัตรงและเป็นธรรมชาติ
มากท่ีสุด  ศีรษะตรง ตามองตรงไปข้างหน้าให้ 
สว่นตา่งๆ จากศีรษะลงมาหวัไหลแ่ละสะโพกจนถงึ 
พืน้เป็นเส้นตรง ล�าตวัไม่โน้มไปด้านหน้าหรือเอน
ไปด้านหลงั

การเคลื่อนไหวของแขนจะช่วยเป็นจังหวะและ 
การทรงตวัในการว่ิง ขณะว่ิงแขนแกวง่ไปมาเหมือนกบั 
ลกูตุ้มนาฬิกาไปตามแนวหน้าหลงั  พยายามอยา่ให้ 

ข้อศอกงอเข้ามาแคบกวา่ 90 องศา หวัแมโ่ป้งวาง 
บนนิว้ชีส้บายๆ ก�านิว้หลวมๆ ข้อมือไม่เกร็ง 
บางครัง้อาจเหยียดแขนตรงลงมา หรือเขย่าแขน
เพ่ือให้กล้ามเนือ้คลายตัวบ้าง หลังจากยกแขน
ไว้นานๆ  

การหายใจก็ควรหายใจเข้าทางจมกูและปลอ่ยลม
หายใจออกพร้อมกนัทัง้ทางจมกูและปาก อยา่งไรก็ดี 
ให้ยดึกฎงา่ยๆ คือ การหายใจควรเป็นไปตามสบาย
และพยายามหายใจด้วยท้อง  การหายใจด้วยท้อง
คือ สดูหายใจเข้าไปในปอดจนท้องขยายและบงัคบั
ปลอ่ยลมให้ออกมาด้วยการแขมว่ท้อง การหายใจ 
ไมถ่กูวิธีอาจจะท�าให้เกิดการจกุเสยีดขณะว่ิงได้

ความหนัก ความนาน และความบ่อย
ของการวิ่ง
ความหนกัหรือความเร็ว  ควรใช้ความเร็วท่ีท�าให้
รู้สึกเหน่ือยจนต้องหายใจแรง แต่ไม่ถึงกับต้อง
หายใจทางปากหรือมีอาการหอบ เม่ือว่ิงไปแล้ว  
4 – 5 นาที ควรมีเหง่ือออก ยกเว้นในอากาศเย็น 
แตส่ามารถว่ิงตอ่ไปได้เกิน 10 นาที อาจใช้ความเร็ว
คงท่ีตลอดระยะทางหรือจะว่ิงเร็วสลบัช้าบ้างก็ได้   
แต่การว่ิงติดต่อกนัโดยไม่หยดุถึง10 นาที เป็นสิ่ง
ท่ีไม่ง่ายนักส�าหรับผู้ ท่ีไม่ได้เล่นกีฬาหรือว่ิงเป็น
ประจ�าอยูก่่อน

for Your Life
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วารสารสถาบันรหัสสากล

รองเท้าดีๆ สกัคู่ก็สามารถเร่ิมต้นออกว่ิงได้แล้ว 
เพราะรองเท้าท่ีดีนอกจากสวมใส่สบายแล้ว  
ยงัเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะชว่ยให้การออกก�าลงักาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ลดปัญหา
อาการบาดเจ็บท่ีไมค่าดคดิได้อีกด้วย

การจะเลือกรองเท้าให้เหมาะกับทรงเท้าตวัเอง 
ผู้ ว่ิ งจ� า เ ป็น ท่ีจะต้อง รู้ลักษณะทรงเ ท้าของ 
ตวัเองก่อน วิธีในการทดสอบด้วยขัน้ตอนง่ายๆ 
ก็คือ เร่ิมจากการเทน�า้ลงในถาดตืน้ๆ และเอา 
เท้าเหยียบเข้าไปในถาดให้เท้าเปียก จากนัน้จึง
น�าเท้ามาเหยียบลงไปบนกระดาษหนาๆ หรือถงุ
กระดาษสนี�า้ตาล ตรวจดรูอยท่ีเกิดขึน้บนกระดาษ  
ลองสงัเกตดรูอยท่ีเหน็วา่ตรงกบัรูปด้านลา่ง

• Normal (Neutral) Arch ถ้ารอยเท้าของคณุ  
เหน็รอยท่ีไมเ่ปียกน�า้เกือบคร่ึงหนึง่ ถือเป็นลกัษณะ
ท่ีมีโค้งเท้าท่ีปกต ิหรือเรียกวา่ normal pronator 
ซึง่เป็นลกัษณะเท้าท่ีดี เพราะเม่ือมีการลงน�า้หนกั 
เวลาเดินหรือว่ิงจะช่วยลดแรงกระแทกได้ดี  
รองเท้าว่ิงส�าหรับเท้าลกัษณะนี ้ ถือวา่ใสไ่ด้เกือบ 
ทุกชนิด แต่ชนิดท่ีดีท่ีสุดจะเป็นชนิดท่ีให้ความ
มัน่คงกบัเท้า ชว่ยรองรับเท้าทางด้านใน medial  
stabilityและชว่ยลดแรงกระแทกให้กบัเท้า

• High Arch ถ้ารอยเท้าของคณุ เหน็แตส่ว่นหน้า 
และส้นเท้าเท่านัน้ โดยท่ีส่วนกลางเห็นแต่เส้น 
บางๆ ทางด้านนอก คณุจะเป็นกลุม่ high arch 
เป็นกลุ่มท่ีพบได้น้อยท่ีสุด เวลาว่ิงเท้าจะไม่
สามารถชว่ยลดแรงกระแทกได้ ท�าให้เสีย่งตอ่การ
เกิดการเสื่อมของข้อและการบาดเจ็บได้ รองเท้า 
ท่ีควรเลือกใช้ เป็นรองเท้าแบบกลางๆ ท่ีมี 
ส่วนกลางเท้าค่อนข้างนุ่ม เพ่ือช่วยให้เกิดการ 
บดิเท้าเข้าในเพ่ิมขึน้เพ่ือลดแรงกระแทก

เม่ือรู้ถึงลกัษณะของรองเท้าท่ีเหมาะสมส�าหรับ 
รูปเท้าแล้ว ก็ควรทดสอบรองเท้าด้วยตัวเอง 
เป็นขัน้ตอนท่ีส�าคญัย่ิงในการเลือกรองเท้า ต้อง
ทดลองสวมใส่ และทดสอบด้วยการเคลื่อนไหว 
โดยการเลือกขนาดรองเท้าจะต้องไม่คับหรือ
หลวมเกินไป และเม่ือขยับส้นเท้าชิดด้านหลัง
ส่วนหน้าเท้าจะต้องมีพืน้ท่ีให้นิว้เท้าเคลื่อนไหว
ได้สะดวก  ส้นรองเท้าควรกระชับพอดีกับ 
ด้านหลงัไม่ขยับขึน้ลง รองเท้าหุ้มและยึดส่วน
ข้อเท้าได้อย่างแข็งแรงมั่นคง สวมใส่แล้วรู้สึก 
นุ่มสบายไม่รู้สึกอึดอัดคับแน่น มีการระบาย
อากาศท่ีดีเม่ือทดสอบด้วยการเดิน-ว่ิง-กระโดด 
รองเ ท้าจะยึดเ ท้าให้อยู่ภายในตัวรองเ ท้า 
ไมเ่ลื่อนไหล หรือหลดุขณะทดสอบ

หวงัวา่ทา่นผู้อา่นจะได้รับประโยชน์จากการศกึษา
พืน้ฐานของการว่ิงรวมถึงท่วงท่าการวางเท้า 
และรูปแบบของเท้าแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั การ
ออกก�าลงักายนัน้เป็นสิง่ท่ีดีส�าหรับทกุเพศทกุวยั 
แต่หากไม่ศกึษาและปฏิบตัิอย่างถกูต้องแล้วนัน้
ก็อาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้ ในฉบบันีผู้้ เขียน
ขอตวัไป Run for your Life (ว่ิงเพ่ือสุขภาพ) 
สร้างความเฟิร์มเสริมความฟิตตามแบบฉบับ  
Health Me ก่อนนะครับ ในฉบบัหน้าจะเป็นเร่ือง
อะไรนัน้ โปรดตดิตาม…  
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ฉะนัน้ผู้ ท่ีเ ร่ิมว่ิงทุกคนจึงไม่ควรตัง้ความหวัง
ส�าหรับการว่ิงครัง้แรกไว้ว่าจะว่ิงให้ได้ตลอด
มากกว่า 10 นาที โดยไม่สลับด้วยการเดิน   
ดังนัน้การว่ิงสลับกับการเดินยาวๆ โดยไม่ 
หยดุว่ิงในวนัแรกๆ ถือเป็นสิง่ถกูต้อง  เพราะเป็น 
การผอ่นคลายร่างกายท่ีไมท่�าให้เกิดความเครียด
มากจนเกินไป  แต่ในวนัต่อๆ ไปควรเพ่ิมระยะ
เวลาของการว่ิงให้มากขึน้ และลดระยะเวลาของ
การเดินให้น้อยลง จนในท่ีสดุสามารถว่ิงเหยาะ
ได้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 นาที  โดยไม่ต้อง
สลบัด้วยการเดิน และท�าเช่นนีอ้ย่างน้อย 3 วนั  
ตอ่สปัดาห์ จงึถือได้วา่เป็นการว่ิงเพ่ือสขุภาพ

การอบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง
และการผ่อนคลายร่างกายหลังวิ่ง  
ก่อนและหลงัการว่ิงทุกครัง้ ควรอบอุ่นร่างกาย
และผ่อนคลายร่างกายประมาณ 4 – 5 นาที  
โดยว่ิงเหยาะๆ ด้วยความเร็วท่ีน้อยกวา่ท่ีใช้ในการ
ว่ิงจริง พร้อมกบัท�ากายบริหารยืดเหยียดกล้ามเนือ้ 
สว่นตา่งๆ ของร่างกายด้วย

แต่บางครัง้ร่างกายอ่อนแอ อาจอดนอนหรือ
เจ็บไข้ หรือว่ิงในขณะอากาศร้อนจดั และไม่ได้
ทดแทนน�า้และเกลือแร่พอเพียง อาจเกิดอาการ 
ท่ีส่อ “สญัญาณเตือนอันตราย” ขึน้ขณะว่ิงได้   
เชน่ อาการเวียนศีรษะ คลืน่ไส้หรือหน้ามืดเป็นลม 
รู้สกึคล้ายหายใจไมท่นัหรือหายใจไมอ่อก ใจสัน่แนน่ 
เจ็บตือ้บริเวณหน้าอกหรือลมออกห ูหตูงึกวา่ปกต ิ
มีบางรายอาจควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย
ไม่ได้ ซึ่งถ้าเกิดมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งขึน้ 
ก็ควรท่ีจะชะลอการว่ิงลง และพักผ่อนคลาย 
ในสถานท่ีโปร่งอากาศ

การเลือกรองเท้าวิ่งที่เหมาะสม
จากท่ีกล่าวมาทั ง้หมดนัน้  การ ว่ิง ถือ เ ป็น 
รูปแบบการออกก�าลังกายยอดฮิตในทุกยุค 
ทกุสมยั เพราะเพียงแคมี่สภาพร่างกายท่ีพร้อมกบั 

Flat Normal High

• Flat (low) Arch ถ้ารอยเท้าของคณุสามารถ
เห็นได้เต็มหรือเกือบเต็มรอย คุณเป็นกลุ่มท่ีมี 
เท้าแบน Flat foot หรือเรียกว่า over pronator  
เท้าแบบนีจ้ะมีปัญหาเวลาว่ิงแล้วข้อเท้าจะบดิเข้า 
ด้านในมากเกินไป ท�าให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ 
รองเท้าวิ่งส�าหรับเท้าลกัษณะนี ้นอกจากต้องการ
ความมัน่คงแล้ว ยงัต้องการลกัษณะท่ีชว่ยรองรับ 
แรงกระแทก และลดลักษณะท่ีข้อเท้าบิดเข้า 
ด้านในขณะก�าลงัวิ่งอาจจะเป็นลกัษณะท่ีด้านใน 
ของรองเท้าได้รับการหนุนสูงขึน้มาเล็กน้อย 
รองเท้าหลายย่ีห้อจะมีรุ่นรองเท้า ส�าหรับกลุ่ม 
Flat arch โดยเฉพาะถ้าสงัเกตด้านข้างของรองเท้า 
จะมีสีหรือมีลายเป็นสญัลกัษณ์บอกเอาไว้
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จุดสิน้สุดของปรากฏการณ์ เอลนีโญ และ
จุดเ ร่ิมต้นปรากฏการณ์ ลานีญา เ ม่ือ 
ต้นเดือนพฤษภาคม 2559 สง่สญัญาณความ
เปลี่ยนแปลงต่อภาคเกษตร และเป็นจุด 
สิน้สดุของภยัแล้งท่ีด�าเนินมาอย่างต่อเน่ือง
เป็นเวลากวา่ 2 ปี

สถิติในช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมา สะท้อนอย่าง
ชดัเจนว่า ภาคเกษตรซึ่งเป็นต้นก�าเนิดของ
อุตสาหกรรมอาหาร มีแนวโน้มดีขึน้อย่าง 
ชัดเจน โดยรายได้เกษตรกรปรับตัวดีขึน้ 
ตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ีสอง และนบัเป็นสญัญาณ
ท่ีดีของการฟื้นตัว โดยรายได้เกษตรกรใน
เดือนเมษายนและพฤษภาคม ปรับตวัเพ่ิมขึน้
ถงึ 22% และ 67% ตามล�าดบั 

แต่ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะสินค้า
เกษตรบางรายการราคาลดลงในชว่งต้นเดือน
มิถนุายนท่ีผา่นมา

ศนูย์วิจยักสกิรไทยให้ข้อมลูไว้อยา่งนา่สนใจวา่  
มลูคา่ความเสยีหายตอ่ภาคเกษตรมีแนวโน้ม 
ลดลงในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2559 

Thailand Newsletter

โดยความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัภาคเกษตรใน 
ปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 2558 นัน้ มีคา่ความ
เสยีหายสงูถงึ 64,161 ล้านบาท โดยเป็นความ
เสยีหายในพืชเศรษฐกิจหลกั 3 รายการ ได้แก่  
ข้าว มนัส�าปะหลงั และอ้อย 

ขณะท่ีรายได้ภาคเกษตรในปี 2560 มีแนวโน้ม 
จะปรับตัวดีขึน้กว่าในปี 2559 โดยเฉพาะ
พืน้ท่ีปลกูข้าว มนัส�าปะหลงั และอ้อย ท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบจากภยัแล้งน้อยลง เน่ืองจาก
เกษตรกรมีการเตรียมพร้อมรับมือในการ
บริหารจดัการน�า้ระดบัหนึง่ 

นอกจากนี ้ ผลของการปรับเปลี่ยนแนวทาง
เกษตร ไปปลูกพืชใช้น� า้น้อยอ่ืนทดแทน  
รวมถึงแรงสนบัสนุนจากนโยบายภาครัฐใน 
ปีเพาะปลกู 2559 และปี 2560 เชน่ มาตรการ
ช่วยเหลือชาวนาในด้านต้นทุนการผลิต  
อตัราไร่ละ 1,000 บาท รายละไมเ่กิน 10 ไร่ 
และการจดัการระบบน�า้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

อย่างไรก็ดี ยงัคงต้องติดตามปรากฏการณ์ 
ลานีญาท่ีอาจมาในราวคร่ึงหลงัของปี 2559 ท�าให้ 

วิกฤตภัยแล้งที่ด�ำเนินต่อเนื่องมำ 2 ปี ส่งสัญญำณดีขึ้น  
จำกปริมำณน�้ำฝนที่เพิ่มขึ้นชัดเจน ขณะที่รำยได้ภำคเกษตร 
ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง (เม.ย.-พ.ค.) ส่งผลให้ภำคเกษตร
มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี

จบสิ้นภัยแล้ง 
สัญญำณดีภำคเกษตร
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ฝนมีปริมาณอาจมามากกว่าปกติ ซึ่งอาจ
สร้างความเสยีหายตอ่ผลผลติทางการเกษตร  
และกระทบต่อรายได้เกษตรกรได้เช่นกัน 
จากหลายสัญญาณบวกท่ีเร่ิมส่งมาให้เห็น
หลงัภยัแล้งปี 2559 สิน้สดุ โดยเฉพาะแนวโน้ม 
สถานการณ์น�า้ท่ีน่าจะให้ภาพทยอยดีขึน้ 
จึงคาดว่า ระดบัน�า้เพ่ือใช้ในภาคเกษตรจะ
มีระดบัท่ีมากกวา่ปี 2559  จงึเป็นขา่วดีของ
อตุสาหกรรมเกษตร และอตุสาหกรรมอาหาร
ท่ีจะได้รับอานิสงส์ จากปริมาณผลผลิตท่ี 
คาดว่าจะมีมากกว่าปีก่อน และราคาสินค้า
เกษตรท่ีปรับตวัลดลง 

อย่างไรก็ตาม ยงัคงต้องระมดัระวงัในการใช้
น�า้ และปฏิบตัติามแผนการรับมืออยา่งมีวินยั  
เพ่ือรับมือกบัสถานการณ์น�า้ดงักลา่วได้อยา่ง
เป็นระบบ ท้ายท่ีสดุแล้วเช่ือว่าสถานการณ์
ข อ ง ภ า ค เ ก ษ ต ร จ ะ ดี ขึ น้ แ ล ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้
อตุสาหกรรมอาหารของไทยกลบัมาเบง่บาน
ขึน้ด้วย  

ที่มา: กรมชลประทาน โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

เขื่อนหลักในลุ่มน�้ำ
เจำ้พระยำ

ปริมำณน�้ำใช้กำรได้
(ล้ำน ลบ.ม.) %YoY

ปริมำณน�้ำใช้กำรใน 4 เขื่อนหลักของไทย ณ 22 มิ.ย. 2559

ภูมิพล

สิริกิติ์

แควน้อยบ�ำรุงแดน

ป่ำสักชลสิทธิ์

รวม 4 เขื่อน

222

715

206

179

1,322

-31.3

16.1

134.1

145.2

20.2
ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

พืชเกษตรหลัก ส่วนต่ำงของรำยได้เกษตรกรที่หำยไปในปี 2559
เมื่อเทียบกับปี 2558

รำยได้เกษตรกรที่หำยไปในช่วงที่เกิดภัยแล้งปี 2559 (ลำ้นบำท)

ข้ำวนำปรัง

มันส�ำปะหลัง

อ้อย

รวมผลกระทบ

25,881

15,040

23,240

64,161

บทควำมโดย : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
ที่มา : ชี้ช่องรวย.com/detail.php?id=1216
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ระยะหลงัมานีค้นไทยลกุขึน้มาออกก�าลงักาย
กนัมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นการออกก�าลงักายท่ีบ้าน  
ท่ีฟิตเนส หรือเปิดวิดีโอเต้นตาม และเช่ือวา่การ
ออกก�าลงักายและเลน่กีฬาก็ยงัจะได้รับความ
นิยมไปตลอดปีนี ้ โดยกิจกรรมท่ีจะช่วยให้  
“ลดน�า้หนกั” และ “กระชบักล้ามเนือ้” ได้ดี คือ
การออกก�าลงักายแบบแอโรบคิ เชน่ เดนิ ว่ิง
เหยาะๆ หรือว่ิงทางไกล วา่ยน�า้ ป่ันจกัรยาน 
กระโดดเชือก เต้นแอโรบคิ ฯลฯ จะชว่ยให้ลด
ไขมนัในร่างกายได้ สว่นการออกก�าลงักายแบบ 
Weight Training จะช่วยเพ่ิมมวลกล้ามเนือ้  
ซึง่จะท�าให้มีรูปร่างท่ีกระชบัและดดีู

นอกจากการแปลงโฉมรูปร่าง การออกก�าลงักาย  
ยงัช่วยในเร่ืองของการชะลอความเสื่อมของ
สมอง เพ่ิมความแข็งแรงและหนาแน่นของ
กระดูก ท�าให้ผิวสวย ช่วยลดความเครียด  
และหลับสบายมากขึน้ ไม่ว่ากระแสการ 
ออกก�าลงักายหรือการกินอาหารแบบคลีนท่ี
แพร่หลายในขณะนีจ้ะเป็นเพียงเร่ืองฮิตท่ีเกิดขึน้ 
เพียงชัว่คราวหรือไม ่ แตอ่ยา่งน้อยก็เป็นเร่ือง 

นา่ยินดีวา่คนไทยหนัมาใสใ่จสขุภาพและดแูล
เร่ืองอาหารการกินเพ่ิมมากขึน้

เทคโนโลยเีพือ่สขุภาพ
ทุกวันนีเ้ทคโนโลยีเข้ามามีความส�าคัญต่อ
สขุภาพและการด�ารงชีวิตของเราอย่างมาก 
หลายคนคงเคยได้ยินค�าว่า “เทคโนโลยีเพ่ือ
สขุภาพ” (Fitness Tech) เป็นสิง่ท่ีจะเข้ามา 
ช่วยดแูล สร้างเสริมสขุภาพ รวมทัง้ป้องกนั
รักษาโรคภยัไข้เจ็บและการฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทางร่างกาย

การย้อนวยัให้สวย หลอ่ ใส คงความเป็นหนุม่สาว 
นอกจากศลัยกรรม วิตามิน และอาหารเสริม 
แล้ว ยงัมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีจะเป็น
ตวัเร่งให้คนคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวและมี
คณุภาพท่ียืนยาวขึน้

อย่างเช่น นวตักรรมและความก้าวหน้าของ  
“สเตม็เซลล์” (Stem Cell) หรือเซลล์ต้นก�าเนิด  
ซึ่งเป็นเซลล์ชนิดหนึ่งท่ีสามารถแบ่งตวัและ

ต่อจากฉบับที่แล้วเราได้กล่าวถึง
ความรู ้ เกี่ยวกับเทรนด์ด ้านสุขภาพ
ต่างๆ ทั้งเรื่องอาหาร ยา และความงาม  
ในฉบับนี้ เราขอน�าเสนอเทรนด์ด ้าน
สขุภาพด้านอืน่ๆ ทีน่่าสนใจว่ามอีะไรบ้าง 
ติดตามกันได้เลยค่ะ
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พฒันาเป็นสว่นตา่งๆ ของร่างกายได้ แตเ่ม่ืออายุ
มากขึน้ เซลล์นีจ้ะเสือ่มลงและไมส่ามารถแบง่ตวั 
เพ่ือฟืน้ฟรูะบบการท�างานของร่างกายได้อีก

ปัจจบุนัจงึมีการตอ่ยอดจากสเตม็เซลล์พฒันา 
สูก่ารท�าส�าเนาอวยัวะ ด้วยเคร่ือง Bioprinting  
ซึ่งมีรูปแบบคล้ายเคร่ืองพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท 
สามารถพิมพ์ส่วนต่างๆ ของร่างกายเพ่ือ
แก้ไขฟืน้ฟ ูและทดแทนอวยัวะให้มนษุย์ได้ใน 
อนาคตอนัใกล้

เร่ืองของสเต็มเซลล์ยังถูกน�ามาใช้เป็นทาง
เลือกใหม่ในนวตักรรมทางความงามอีกด้วย 
โดยเรียกกันว่า “ศาสตร์แห่งเซลล์บ�าบัด”  
โดยน�าเลอืดของคนไข้ไปเพาะเลีย้งสเตม็เซลล์ 
และสกัดออกมาเป็นเคร่ืองส�าอางบ�ารุงผิว
เฉพาะบคุคล สามารถลบเลอืนริว้รอยเห่ียวยน่ 
บนใบหน้า หรือน�าเลอืดมาผา่นกรรมวิธีพิเศษ 
สกดัเป็นวคัซีนเฉพาะบคุคล แล้วน�ากลบัเข้าไป
ฟืน้ฟคูวามออ่นเยาว์ของร่างกายตวัเอง
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นอกจากนี ้ เวชศาสตร์ทางยาก็มีวิวฒันาการ 
เช่นกัน จากท่ีผู้ คนไม่น้อยมีปัญหากินยา
เกินขนาดและมีผลข้างเคียง เน่ืองจากภาวะ 
การต่อต้านทางร่างกายท่ีแตกต่างกัน จึงมี 
ความพยายามในการพฒันายาตามยีนเกิดขึน้ 
โดยปัจจบุนัเร่ิมมีการทดสอบและผลติยารักษา
โรคจ�าเพาะบคุคลแล้ว รวมทัง้มีการทดสอบ 
ในผู้ป่วยโรคหวัใจ ซึง่ได้ผลดีมาก

หรือการรักษาโรคมะเร็งด้วยนวตักรรมยารักษา
แบบ “พุง่เป้า” หรือทาร์เก็ตเทอราปี (Targeted 
Therapy) ท่ีชว่ยลดความเสีย่งตอ่การกลบัมา
เป็นโรคอีก นอกจากนีย้งัมี Spa-Genomics 
หรือการใช้ข้อมลูจากดีเอน็เอของคนไข้มาสร้าง
โปรแกรมการบ�าบดัเฉพาะตวับคุคลอีกด้วย

เห็นได้ว่าเทคโนโลยีเพ่ือสขุภาพยุคนีมุ้่งเน้น
การดแูลรักษาสขุภาพเป็นแบบ “เฉพาะบคุคล” 
หรือแบบ “เฉพาะเจาะจง” มากขึน้ ไม่เพียง 
เท่านีค้วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังเอือ้ 
ความสะดวกแก่คนยคุใหมใ่ห้เข้าถงึได้มากขึน้  
เชน่ เคร่ืองวินิจฉยัโรค (MRI) ท่ีสามารถใช้งานได้
ด้วยตวัเอง ทัง้ในรูปแบบของแอพพลเิคชัน่ และ
ขนาดพกพา ท่ีสามารถวินิจฉยัความเสีย่งสขุภาพ 
พร้อมข้อแนะน�าในเร่ืองการกินอาหาร หรือควร 
พบแพทย์ การตรวจรูปแบบนีจ้งึสามารถตอบ
โจทย์คนยคุใหมไ่ด้ดี โดยเฉพาะในสงัคมเมือง

ตลาดประกนัสขุภาพมาแรง
การใส่ใจสุขภาพเป็นเทรนด์ท่ีมาแรงในยุค
นี ้ เพราะค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลท่ี
เพ่ิมสงูขึน้ตอ่เน่ือง ประกอบกบัไลฟ์สไตล์ของ
คนในยคุดจิิตอลท่ีต้องการความสะดวกรวดเร็ว 
ไม่ยุ่งยาก กลายเป็นจุดเปลี่ยนของ “สินค้า
ประกนัสขุภาพ” ท่ีต้องออกมาให้สอดรับกนั 
โดยแผนประกนัสขุภาพแบบ “เหมาจา่ย” ก�าลงั 
เป็นท่ีนิยมของตลาดในขณะนี ้

ประกนัสขุภาพแบบเหมาจา่ยเร่ิมออกมาขาย 
มากขึน้ตัง้แตป่ลายปีท่ีแล้ว โดยขาใหญ่เอไอเอ 
ได้เป็นผู้น�าแบบเหมาจา่ย “เอไอเอ เอช แอนด์ 
เอส พลสั โกลด์” (AIA H&S PLUS GOLD) 
ให้เลอืกตัง้แตว่งเงิน 1-5 ล้านบาทตอ่ปี คุ้มครอง 
ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายทัง้ในฐานะ 
ผู้ ป่วยใน และผู้ ป่วยนอก เช่น ค่าล้างไต 
คา่เคมีบ�าบดั และคา่รังสบี�าบดั เป็นต้น

ขณะท่ี บมจ.ไทยประกนัชีวิต ได้ออกสินค้า 
“ประกันสุขภาพโกลด์” คุ้ มครองค่ารักษา
พยาบาลเหมาจา่ยสงูถงึ 5 ล้านบาท รองรับทัง้
กรณีฉกุเฉิน คา่ใช้จา่ยในการรักษาโรคร้ายแรง 
และอบุตัเิหต ุวงเงินคุ้มครองตัง้แต ่100,000 บาท
ขึน้ไป สงูสดุถงึ 5 ล้านบาทตอ่ปี

นอกเหนือจาก 2 คา่ยดงักลา่ว ยงัมีแผนคุ้มครอง 
สุขภาพแบบเหมาจ่ายของ บมจ.อลิอันซ์ 
อยธุยา ประกนัชีวิต ท่ีให้วงเงินคุ้มครองสงูสดุ
ถึง 5.5 ล้านบาท ภายใต้ช่ือสินค้า “สขุภาพ 
ปลดลอ็ค” หรือ คุ้มครองสขุภาพ มาย เฮลธ์ พลสั  
เน้นจุดขาย ปลดล็อคข้อจ�ากัดของประกัน
สุขภาพแบบเดิมๆ คุ้มครองค่าใช้จ่ายแบบ 
เหมาจา่ยได้ทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลงัเข้ารับการ 
รักษาตวัในโรงพยาบาล

สขุภาพแบบเหมาจา่ยจงึเป็นอีกทางเลอืกหนึง่
ส�าหรับลกูค้าท่ีต้องการความสะดวก ครอบคลมุ
คา่ใช้จา่ยทัง้หมด อยา่งไรก็ตาม แบบประกนั
สขุภาพในวนันีถื้อวา่มีหลากหลายมาก ขึน้อยูก่บั 
ความชอบของลูกค้า เช่น มนุษย์เงินเดือน 
ท่ีมีสวสัดกิารอยูแ่ล้ว ก็อาจเลอืกซือ้แบบแยก 
คา่ใช้จา่ย เพ่ือให้คุ้มครองเพ่ิมเตมิขึน้จากสวสัดกิาร 
ท่ีมีอยู ่ สว่นกลุม่ท่ีไมมี่รายได้ประจ�าก็อาจจะ 
ชอบแบบเหมาจา่ย เพ่ือให้ครอบคลมุทัง้หมด 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความชอบของลกูค้าเป็นหลกั

ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ
การทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพ (Health Tourism) คือ
การเดนิทางทอ่งเท่ียวเย่ียมชมสถานท่ีทอ่งเท่ียว
ท่ีสวยสดงดงามในแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ
และวฒันธรรม ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเรียนรู้ 
วิถีชีวิตและพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยแบง่เวลาจาก
การทอ่งเท่ียว เพ่ือท�ากิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ 
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เชน่ การนวดประคบสมนุไพร การบริการสคุนธ-
บ�าบดั และวารีบ�าบดั ปัจจบุนัการทอ่งเท่ียวใน
รูปแบบนีไ้ด้รับการนิยมแพร่หลายเป็นอยา่งมาก

อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การท่องเท่ียวเชิงบ�าบดั
รักษาสขุภาพ เป็นการเดินทางไปยงัสถานท่ี 
ท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติเช่นกัน แต่แบ่ง
เวลาสว่นหนึ่งจากการท่องเท่ียวไปรับบริการ
บ�าบดัรักษาสขุภาพ และการฟืน้ฟสูขุภาพใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลท่ีมีคณุภาพ
มาตรฐาน เช่น การตรวจร่างกาย การรักษา
โรคตา่งๆ การท�าฟันและการรักษาสขุภาพฟัน  
การผา่ตดัเสริมความงาม การผา่ตดัแปลงเพศ 
และอ่ืนๆ เป็นต้น การทอ่งเท่ียวเชิงบ�าบดัรักษา
สขุภาพจงึเป็นรูปแบบการทอ่งเท่ียวท่ีมุง่ประโยชน์
ตอ่การรักษาฟืน้ฟสูขุภาพนกัทอ่งเท่ียวเป็นส�าคญั

ส�าหรับประเทศไทยนบัวา่มีการเตบิโตในด้าน
การทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพอยา่งรวดเร็วเน่ืองจาก
มีความได้เปรียบในบริการด้านสขุภาพหลาย
ประการ เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนในภมิูภาค
เอเชียด้วยกัน โดยเฉพาะความพร้อมใน 
ด้านบคุลากรทางการแพทย์ ท่ีมีความเช่ียวชาญ
โรคเฉพาะทาง และคา่ใช้จา่ยท่ีต�า่กวา่ รวมทัง้
ยงัมีความหลากหลายของแหลง่ทอ่งเท่ียว และ
บริการรองรับด้านการทอ่งเท่ียวท่ีมีคณุภาพได้
มาตรฐานสากล ซึง่เกือ้หนนุตอ่การทอ่งเท่ียว
เชิงสขุภาพ

จะเหน็ได้วา่กระแสสขุภาพและความงามยงัคง
แรงไมเ่ลกิ ไมว่า่จะอยูใ่นสภาวการณ์ใดๆ ผู้คน 
ยงัคงใสใ่จในเร่ืองของสขุภาพและความงาม อีกทัง้ 
ยงัเป็นธรุกิจท่ีมีสสีนั และสร้างความสขุเสมอ  
แม้จะอยูท่า่มกลางสมรภมิูการแขง่ขนัท่ีดเุดือด
ของผู้ประกอบการก็ตาม  

FITNESS TECH
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วารสารสถาบันรหัสสากล

บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
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อย่าประมาท!!
ข้อควรระวัง...

ตามท่ีสถาบนัรหสัสากล สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ได้ด�าเนินโครงการ 
ตรวจสอบคณุภาพบาร์โค้ดบนผลิตภณัฑ์ 
ตามห้างสรรพสินค้า เช่น The Mall,  
Homepro, 7-11 เป็นต้น โดยมีวตัถปุระสงค์ 
เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ เ ล ข ห ม า ย 
บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 System 
อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ อีกทัง้เป็น 
การลดปัญหาการสแกนบาร์โค้ด ณ จดุขาย 
ซึง่จะท�าให้การบริการ ณ จดุขายเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว และถกูต้องมากย่ิงขึน้

ปัญหาท่ีพบ คือ สมาชิกมีการก�าหนด 
เลขหมายบาร์โค้ดบนผลติภณัฑ์เกินโครงสร้าง 
ตามท่ีท่านได้สมคัรไว้  ดงันัน้การกระท�า

ของท่านถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของ
สถาบนัฯ ตามเง่ือนไขท่ีสถาบนัฯ   ก�าหนด
ไว้และแจ้งให้ทราบแล้วนัน้ อีกทัง้ยังส่ง
ผลกระทบตอ่ระบบซพัพลายเชนและการ
ด�าเนินธรุกิจของทา่นในอนาคต เน่ืองจาก
อาจจะซ�า้ซ้อนกับบริษัทท่ีใช้โครงสร้าง 
ดงักลา่วอยา่งถกูต้อง
 
ทางสถาบันฯ จึงขอให้ท่านตรวจสอบ
รายการสินค้าของท่านว่ามีการใช้งาน

อยา่งถกูต้องหรือไม ่หากทา่นใดตรวจสอบ 
พบว่า การใช้งานเลขหมายบาร์โค้ดเกิน
โครงสร้างท่ีก�าหนดไว้ โปรดติดต่อกลบั 
ทางสถาบันฯ เพ่ือรับค�าแนะน�าในการ
ด�าเนินการดงักลา่ว  

หากมข้ีอสงสยัโปรดตดิต่อกลบั
ทางสถาบนัฯ ฝ่ายงานสมาชิก 

โทร. 02-345-1200 
E-mail : info@gs1thailand.org
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OGA International Co.,Ltd.

Tel. 0 2578 8000

You  Tube
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