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ประวิทย์ โชติปรายนกุล
ผู้อำ�นวยการสถาบันรหัสสากล

สวัสดีปีใหม่ 2558 ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
โปรดคุม้ ครองและดลบันดาลให้ทา่ นและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสขุ ภาพพลานามัยทีแ่ ข็งแรง
ประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงานและสุขสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา GS1 Thailand ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่สากลด้วยมาตรฐาน GS1” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษมากมาย ซึ่ง
ทางสถาบันฯ จึงได้นำ�ความรู้และข้อมูลอัพเดทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มาให้แก่ท่านสมาชิก
นอกจากนี้ยังอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น GS1 Traceability ที่เป็นคอลัมน์ใหม่ในปี 2558 นี้ โดย
จะให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐานสากล GS1 และตัวอย่าง case study ต่างๆ
ที่ทาง GS1 ได้นำ�ไปประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) กับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs
กับประโยชน์ที่มีอยู่หลายประการ พร้อมกันนี้ยังมี วิวัฒนาการของ 2D Barcode มาตรฐานสากล GS1 ที่ยังคง
เป็นภาคต่อจากฉบับที่แล้วให้ได้ติดตามกันภายในเล่ม
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GS1 Asia Pacific Forum 2014

At the Palazzo Versace on the Gold Coast, Australia
30 September - 3 October 2014

การประชุม GS1 ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจำ�ปี 2557
ณ โรงแรมพาเลซโซ เวอร์ซาเช่ เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557

ผูแ้ ทนจากทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้เข้าร่วมงานประชุม
GS1 ระดับภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ ประจำ�ปี 2557 โดยมี GS1 ออสเตรเลีย
เป็นเจ้าภาพ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 ณ
โรงแรมพาเลซโซ เวอร์ซาเช่ เมืองโกลด์ โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย มี
ผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 70 คน จากประเทศสมาชิก GS1 ภาคพื้น
เอเชียแปซิฟกิ จำ�นวน 14 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย จีน ฮ่องกง เกาหลี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์
และออสเตรเลีย รวมถึง GS1 สำ�นักงานใหญ่ (GS1 Global) ซึง่ ตัง้ อยู่ ณ
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยมด้วย

The representatives from GS1 Thailand attended the GS1 Asia
Pacific Forum 2014, hosted by GS1 Australia. The Forum was held
from 30 September to 3 October 2014 at the Palazzo Versace on
the Gold Coast, Australia. There were over 70 participants from 14
countries who are the GS1 Member Organizations (MOs) in the Asia
Pacific - region i.e. Thailand, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia,
India, China, Hong Kong, Korea Japan, New Zealand and Australia
including GS1 Global, the GS1 Head Office located in Brussel,
Belgium.
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นาย John-Paul Langbroek MP รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
การฝึกอบรม และการจ้างงาน แห่งรัฐควีนส์แลนด์ ได้ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในการเปิดงานประชุมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งกล่าว
ถึงมุมมองของภาครัฐด้านแผนยุทธศาสตร์ ที่จะสนับสนุนธุรกิจระดับ
ท้องถิ่นและการพัฒนาการค้าภายในประเทศออสเตรเลีย รวมถึงภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิกด้วย ด้านนาง Maria Palazzolo ผู้อำ�นวยการ GS1 ออสเตรเลีย
ได้แสดงความเห็นเกีย่ วกับหัวข้องานประชุม “Working Together to Achieve
More” เป็นเหมือนคำ�มั่นสัญญาว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในโปรแกรมการ
ศึกษา และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ด้วยประสบการณ์การทำ�งาน
ขององค์กร GS1 ออสเตรเลียที่สั่งสมมายาวนานกว่า 35 ปี
การประชุมดังกล่าว แบ่งวาระการประชุมออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง
ฟอรั่ม ซึ่งเปิดให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของ GS1 เข้าร่วมฟัง และห้องฝึกอบรม
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ GS1 ซึ่งหัวข้อหลักในห้องฟอรั่มคือ
การนำ�เสนอกลยุทธ์ใหม่ 6 ประการของ GS1 โดยนาย Miguel Lopera
ประธานและผูอ้ �ำ นวยการ GS1 และการบรรยายเรือ่ งมุมมองด้านเศรษฐกิจ
และแนวโน้มในอนาคตที่ส่งผลกระทบระดับโลก โดยวิทยากรรับเชิญ
นาย Craig Rispin ผู้เชี่ยวชาญด้านมุมมองนวัตกรรมและธุรกิจในอนาคต

ห้องฟอรั่มยังให้ความสำ�คัญในการอภิปรายถึงเรื่องความร่วมมือ
กันในระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ภายใต้โครงการ APEC/ABAC และได้
มีการนำ�เสนอความคืบหน้าของโครงการ APEC supply chain visibility
ให้แก่ที่ประชุม โดยมุ่งความสนใจไปยังการลดต้นทุนในโซ่อุปทานลง 10
เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2558 รวมถึงการทำ�งานร่วมกันของประเทศสมาชิก
GS1 กับภาครัฐบาล APEC/ABAC และตัวแทนผู้ประกอบการ ในการเลือก
ข้อมูลมาตรฐานสากลมาใช้เพื่อสนับสนุน APEC trade effificiency priorities
โดยวิทยากรรับเชิญหลักประกอบด้วย นาย Peter Fleming ผูอ้ �ำ นวยการ
จาก The National E-Health Transition Authority (NEHTA) นาย John Larkin
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ APEC Branch / ประธาน กรมการค้าและการต่างประเทศ
/ คณะกรรมการ APEC ด้านการค้าและการลงทุน และนาย Ian Dunn
หัวหน้าฝ่ายการค้าสัมพันธ์ จากห้าง Woolworths ประเทศออสเตรเลีย
ได้ร่วมกันอภิปรายเรื่องความร่วมมือกันภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
และมาตรฐานโซ่อุปทานด้านสาธารณสุขและอุตสาหกรรมค้าปลีกใน
ประเทศออสเตรเลีย ซึง่ กลุม่ ผูร้ ว่ มอภิปรายยังได้ให้ขอ้ มูลเชิงลึกทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เกีย่ วกับการใช้มาตรฐานสากล GS1 ในด้านสาธารณสุขของออสเตรเลีย และ
ให้เหตุผลว่าทำ�ไม GS1 จึงเปลีย่ นบทบาทมาเป็นผูน้ �ำ เกมในด้านดังกล่าวด้วย

The Honorable John-Paul Langbroek MP, Minister for Education,
Training and Employment of Queensland offificially opened the Forum and
also provided a local and stated Government perspective on strategies
to support  local business and trade development within Australia and the
Asia Pacific region. GS1 Australia’s CEO Maria Palazzolo commented that
the Forum theme “Working Together to Achieve More” would be an
assurance to engage in interaction and educational program with the GS1
Australia’s journey and experiences over the last 35 years.

This forum was separated into two rooms, the forum room for senior
officers and the training room for officers. The main topics of the forum
room were an update on the new GS1 six pillar strategies provided by
Miguel Lopera, president & CEO of GS1, and the future trends and
economic outlooks impacting the rest of the world presented by guest
speakers Craig Rispin, a Business Futurist and Innovation Expert.
The Forum concentrated on the discussion session of the Asia
Pacific collaboration within the APEC/ABAC project and APEC supply chain
visibility project, which focused on the decreasing in supply chain costs
by 10% in 2015 and the active collaboration among GS1 Member
Organizations, APEC/ABAC government and entrepreneurs in order to
implement the global data standards to support the APEC trade fieffifificiency
priorities.
Keynote speakers including Peter Fleming, CEO of the National
E-Health Transition Authority (NEHTA); John Larkin, Assistant Secretary,
APEC Branch, Department of Foreign Affairs and Trade/Chair, APEC
Committee on Trade and Investment; and Ian Dunn, Head of Trade
Relations at Woolworths shared their experiences in the collaboration
within the Asia Pacific region and supply chain standards in the Healthcare
and Retail industries in Australia. Moreover, the speakers also provided
valuable insights data and the reasons why GS1 turn to be the key leader
in the Healthcare sector.
In addition, the strategies and achievements of MOs were shared by
delegates for example;
GS1 Korea has created the UPSS (Unsafe Products Screening System)
in order to send unsafe products information (GTINs) provided by the
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นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากประเทศสมาชิก GS1 แต่ละ
ประเทศ นำ�เสนอข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และความสำ�เร็จขององค์กรในปี
ที่ผ่านมาด้วย ตัวอย่างเช่น
GS1 เกาหลี ได้ ส ร้ า งระบบการคั ด กรองสิ นค้ า ที่ ไม่ ป ลอดภั ย
(UPSS: Unsafe Products Screening System) ขึ้น เพื่อส่งข้อมูลเลขหมาย
ประจำ�ตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (GTINs) ที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐบาล
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ระบบ Cloud Computing) โดยข้อมูลดังกล่าว
จะถูกป้อนลงใน KorEANnet (แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำ�เนินการโดย
GS1 เกาหลี) และถูกส่งไปยังร้านค้าปลีกต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ขายสินค้าที่ไม่ปลอดภัยขึ้น ณ จุดขาย (POS: Point of Sale)
GS1 ฮ่องกง ให้ความสำ�คัญในด้านความชัดเจน (visibility) และการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ในเรื่องต่างๆ ดังนี้   
		
• โลจิสติกส์: คำ�นึงถึงความชัดเจนในระบบซัพพลายเชน ภายใน
ทวีปเอเชีย
		
• อาหารและเครื่องดื่ม: มุ่งเน้นการตรวจสอบย้อนกลับทรัพยากร
ที่ต้นน้ำ�  (ระหว่างแอฟริกาใต้-ฮ่องกง/จีน) การตรวจสอบ
				 ย้อนกลับ อาหารทะเล (ระหว่างอิตาลี-ฮ่องกง) การตรวจสอบ
ย้อนกลับเมลอน (ระหว่างญี่ปุ่น-ฮ่องกง) และความชัดเจน
การเคลื่อนที่ของสินค้าจำ�พวกไวน์ในกลุ่มเอเปค (ระหว่าง
ออสเตรเลีย-ฮ่องกง)    
		
• เสือ้ ผ้าและเครือ่ งนุง่ ห่ม: สนใจความชัดเจนในการเคลือ่ นที่
				 ของการส่งออกเครื่องแต่งกาย (ระหว่างจีน/ฮ่องกง-อเมริกา
และยุ โรป) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นความชั ด เจนในระบบ
ซั พ พลายเชนภายในทวี ป เอเชี ย (Intra-Asia Supply Chain
Visibility) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง GS1 ไต้หวัน GS1
ฮ่องกง และ GS1 จีน เช่น กรณีที่ศุลกากรไต้หวันจะมีการแจ้ง
ข้อมูลสินค้าล่วงหน้า (ASN: Advance Shipping Notice) ไปยัง
ศุลกากรฮ่องกงก่อนที่สินค้าจะเดินทางไปถึง เป็นต้น
GS1 จีน ได้ร่วมมือกับตลาดออนไลน์ เช่น Tmall, eTAO, Wochacha
และ Baidu เพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลของสินค้าพร้อมเลขหมายประจำ�
ตัวสินค้าที่ถูกต้องและเชื่อถือให้แก่ประชาชนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ
แอพพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม พร้อมทั้งสร้างแคตตาล็อกสินค้าจีน ซึ่งเป็น
แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (e-catalog) ทีใ่ ช้เลขหมายประจำ�ตัวสินค้า (GTINs)

government organizations through internet (Cloud Computing). This information (GTINs) will be input into the KorEANnet (e-catalog run by GS1 Korea)
and sent to retailers or stores to block the sale of unsafe products at
POS (Point of Sale) terminals.

GS1 Hong Kong has focused on visibility and traceability in various
sectors as follows;
		
• Logistics: Intra-Asia Supply Chain Visibility     
		
• Food and Beverage: Source Traceability crossing South Africa
and Hong Kong/China, Seafood Traceability crossing Italy and
Hong Kong, Melon Traceability crossing Japan and Hong Kong
and APEC Wine Supply Chain Visibility crossing Australia and
Hong Kong
		
• Apparels: Export Visibility crossing China/Hong Kong to US
and Europe Especially for the Intra-Asia Supply Chain Visibility,
			 which is the cross border supply chain visibility across
countries that emerging by the cooperation among GS1 Taipei, GS1
Hong Kong and GS1 China. For instance, Taipei Customs will let
Hong Kong Customs know the product information before
their arrival (ASN: Advance Shipping Notice).

GS1 China has collaborated with online market such as Tmall,
eTao, Wochacha and Baidu in order to provide  trusted and authenticated
product information related barcode to public through internet and popular
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GLOBAL NEWS
เป็นตัวค้นหาข้อมูล (ปัจจุบนั มีขอ้ มูล GTINs ของสินค้าอยูใ่ นระบบมากกว่า
30 ล้านรายการ) นอกจากนี้ ข้อมูลยังถูกนำ�มาใช้ประโยชน์ด้านความ
ปลอดภัยของอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงมีการเชื่อมโยงไป
ยังร้านค้าปลีกทั่วโลก เช่น Target, Lowe’s และ Walmart อีกด้วย
ในส่วนของห้องฝึกอบรม ซึ่งมีการบรรยายควบคู่ไปกับห้องฟอรั่มนั้น
จะเน้นไปที่หัวข้อต่างๆ ดังนี้
• กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ GS1
• ข้อบังคับของสหภาพยุโรป EU Regulation No. 1169/2011
และผลกระทบต่ อ ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก : กฎข้ อ บั ง คั บ
ดังกล่าวเรียกร้องให้มีการสื่อสารข้อมูลสินค้าระหว่างคู่ค้าในโซ่
อุปทาน เพือ่ ให้ธรุ กิจบริการอาหารสามารถปฏิบตั ติ ามภาระหน้าที่
ของตนได้ ซึ่งมาตรฐานสากล GS1 เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสาร
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากข้ อ มู ล
ทุกรายการที่ข้อบังคับสหภาพยุโรปบังคับให้มีนั้น มีพูดถึงอยู่ใน
ข้อมูลของมาตรฐานสากล GS1 อยู่แล้ว โดยวิธีสื่อสารข้อมูลที่ดี
ที่สุดคือการสื่อสารผ่านระบบ Global Data Synchronization
Network (GDSN) หรือระบบฐานข้อมูลสินค้าน่าเชือ่ ถือ (GS1 Source)
• ความรู้ด้านการดูแลลูกค้า
• วิธีป้องกันการใช้เลขหมายบ่งชี้มาตรฐานสากล GS1 ที่ไม่ได้
รับอนุญาต
• วิธกี ารกำ�หนดภาคอุตสาหกรรมทีจ่ ะเข้าไปมีสว่ นร่วม และวิธกี าร
ตั้งกลุ่มทำ�งานด้านอุตสาหกรรม
• เรียนรู้และเข้าใจวิธีการบริการรูปแบบใหม่ๆ
• เทคนิคการฝึกอบรมที่ไม่ธรรมดาที่ใช้ในออสเตรเลีย
• วิธีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์
ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
• สิ่งใหม่ๆ ใน GS1 Global Standards Management Process (GSMP)
• ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับมาตรฐานสากล GS1 และมาตรฐาน
					ใหม่ๆ ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น
• การเชื่อมโยงการลงทะเบียนเลขหมายประจำ�ตำ�แหน่งที่ตั้ง
(GLN: Global Location Number)

สำ�หรับปีหน้า GS1 สิงคโปร์ จะรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม GS1
ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจำ�ปี 2558 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2558
โดยจะจัดขึ้นที่โรงแรมโมเวนปิค เฮอริเทจ เซ็นโตซา ประเทศสิงคโปร์

applications as well as operated China’s product catalog which is the
e-catalog that index products by GTINs  (more than 30 million GTINs in
the catalog). Moreover, data is utilized for food safety and traceability
and also synchronized to global retailers such as Target, Lowe’s and
Walmart.
The training room that paralleled with the forum room focused on
the following topics:
		
• The GS1 Global Branding Strategy
		
• EU Regulation No. 1169/2011 and its effect on the Asia Pacific
region: EU Regulation No 1169/2011 requires communication of
product data between trading partners in the supply chain in
order that food industries could meet their obligations. GS1
standards are the best way to communicate the information
effectively since every item of mandatory information in the EU
regulation is addressed in GS1’s data standards. Consequently,
the preferred mechanism for communicating the information
required by EU 1169/2011 is via the Global Data Synchronization
Network (GDSN) or GS1 Source.
		
• Customer care knowledge
		
• How to prevent unauthorized usage of GS1 Identifiers
		
• How to determine which industry sectors to engage with and
how to set up working groups in the sectors
		
• How new services are conceived, introduced and rolled-out
		
• The different teaching techniques used in Australia
		
• How to engage with the Academy to achieve benefits in teaching
and research
		
• New things in the GS1 Global Standards Management Process
(GSMP)
		
• Basic knowledge of GS1 Standards and new initiatives of
GS1 Standards
		
• Connecting to the GLN Registry
For the next year, GS1 Singapore will be the host for GS1 Asia Pacific
Forum 2015 from 6 – 8 October 2015 which will take place at the
Movenpick Herritage Hotel Sentosa, Singapore.
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GS1 Traceability
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The Traceability Process
กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ

รูปแสดงกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐานสากล GS1
ประกอบด้วย 5 กระบวนการย่อย

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

กระบวนการย่อยที่ 1: วางแผนและจัดระเบียบ

Sub-process 1: Plan and Organise

กระบวนการย่อยที่ 1 ของกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับจะกำ�หนด
วิธีการจัดสรร รวบรวม แลกเปลี่ยน และเก็บรักษาข้อมูล การตรวจสอบ
ย้อนกลับ นอกจากนีย้ งั กำ�หนดวิธกี ารบริหารจัดการ การเชือ่ มโยงระหว่าง
การรับเข้า กระบวนการภายใน และผลลัพธ์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็น
เงื่อนไขที่ต้องทำ�ก่อน
กระบวนการย่อยนี้จะเริ่มต้นเมื่อคู่ค้าตัดสินใจที่จะทำ�การตรวจสอบ
ย้อนกลับให้สำ�เร็จ และจะสิ้นสุดเมื่อมีการตัดสินใจเรื่องวิธีการจัดสรร
เลขหมายการรวบรวม การแลกเปลี่ยน การเก็บรักษา และการเชื่อมต่อ
ซึ่งผลจากกระบวนการย่อยนี้คือคู่ค้าในการตรวจสอบย้อนกลับจะได้ผล
สรุปเรื่องการวางแผนและการจัดระเบียบสำ�หรับการตรวจสอบย้อนกลับ

Sub-process 1 of the traceability process deter mines
how to assign, collect, share, and keep traceability data.
Furthermore, it determines how to manage links between inputs,
internal processes, and outputs.It is a prerequisite phase.
This sub-process begins when Trading Partners decide
to achieve traceability. It ends when number assignment,
collecting, sharing, keeping and linking methodsare decided.
The output of this sub-process is that Traceability Partners have
made their plan and organisation for traceability.
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GS1 Traceability
กระบวนการย่อยที่ 2 : จัดเรียงข้อมูลหลัก

Sub-process 2 : Align Master Data

กระบวนการย่อยที่ 2 กำ�หนดวิธีการจัดสรรการบ่งชี้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
ตำ�แหน่งหรือสถานที่ทางกายภาพ สินค้าและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังได้
กำ�หนดวิธกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลหลักกับคูค่ า้ ซึง่ ข้อเสนอแนะคือให้จดั เรียง
ข้อมูลหลักที่เป็นข้อมูลสาธารณะก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนที่ของตัวสินค้า

Sub-process 2 determines how to assign identifications to
the parties and physical locations, trade items and assets. It also
determines how to exchange master data with trading partners. The
recommendation is to align master data that is public before the
physical flow begins.

รูปแสดงการจัดเรียงข้อมูลหลัก
กระบวนการย่อยที่ 3 : บันทึกข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ

Sub-process 3 : Record Traceability Data

กระบวนการย่อยนี้ กำ�หนดวิธกี ารจัดสรร การนำ�ไปใช้ และการบันทึก
ข้อมูลของการบ่งชี้วัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมทั้งวิธีการ
รวบรวม แลกเปลี่ยน และจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับระหว่างที่
ตัวสินค้าเคลื่อนที่ ซึ่งจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้ผลิตมีความต้องการที่จะผลิตสินค้า
คงคลัง หรือเมื่อระบบ VMI (vendor-managed inventory) กระตุ้นให้เกิด
การร้องขอให้ผลิตสินค้าคงคลัง
กระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น เมื่อมีการส่งไปยังพื้นที่รับสินค้าใน
ขั้นสุดท้ายของจุดขาย หรือจุดให้บริการ หรือเมื่อมีการทำ�ลายสินค้า หรือ
อยู่นอกขอบเขตของกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งผลลัพธ์ของ
กระบวนการย่อยนี้คือการที่คู่ค้าในการตรวจสอบย้อนกลับสามารถบ่งชี้
วัตถุที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงสามารถรวบรวมและบันทึก
ข้อมูลของการตรวจสอบย้อนกลับเมือ่ สินค้าทีส่ ามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้เคลื่อนที่ไปในซัพพลายเชน

This sub-process determines how to assign, apply and
capture traceable items identification and how to collect, share
and store traceability data during the physical flow. It begins when
a manufacturer needs to create inventory, or a vendor-managed
inventory triggers an inventory creation request.
Sub-process 3 ends at the delivery to the “Back Room” or
“Back Door” (the receiving area for the final stage of the point of
sale or service), the destruction of the item or the out-of-scope
of the traceability process. The output of this sub-process is that
Traceability Partners can identify traceable items and collect and
record relevant traceability data as traceable items move across
the supply chain.
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GS1 Traceability

รูปแสดงการจัดเก็บข้อมูลของการตรวจสอบย้อนกลับ
กระบวนการย่อยที่ 4 : ร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับ

Sub-process 4 : Request Trace

กระบวนการย่อยนี้ กำ�หนดวิธีการเริ่มต้นและการตอบสนองต่อการ
ร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับ คู่ค้ารายใดก็ตามเป็นผู้เริ่มต้นร้องขอ
ให้มีการตรวจสอบย้อนกลับ อาจเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้คู่ค้าร้องขอเพื่อเรียก
คืน หรือดึงสินค้าทีม่ ขี อ้ บกพร่องออกไปอาจเกิดจากข้อบังคับทางกฎหมาย
หรือการร้องเรียนจากผู้บริโภค
การร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับอาจกระตุ้นให้เกิดการ
ติดตามไปข้างหน้าและสอบย้อนไปข้างหลังในสายซัพพลายเชน เพื่อ
ให้บรรลุผลการร้องขอเริม่ ต้นนัน้ ๆ ซึง่ ส่วนใหญ่จะต้องมีการ “ตรวจสอบ
ไปข้างหน้าหนึ่งขั้น และสอบย้อนไปข้างหลังหนึ่งขั้น” แต่ก็อาจข้ามขั้น
เพื่อติดต่อคู่ค้าที่อยู่ก่อนหน้าหรืออยู่ข้างหลังไปอีกหลายขั้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เร็วขึ้น
กระบวนการนี้เริ่มต้นเมื่อมีความต้องการในการตรวจสอบย้อนกลับ
และสิ้นสุดเมื่อผู้ร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับนั้นได้รับข้อมูลที่
ต้องการเป็นที่เรียบร้อย หรือได้รับแจ้งว่าไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

This sub-process determines how to initiate and respond
to a traceability request. Any Traceability Partner mayinitiate
a trace request. The authorities or a consumer complaint may
be the reason for a Traceability Partner to start a trace request to
recall or withdraw defective product.
A trace request may trigger subsequent trace requests up
or down several levels of the supply chain in order to fulfil the
original request. This fulfils the requirement often included in
regulations to the effect that traceability must work “one step
up and one step down” the supply chain. The trace request may
jump a step to contact a Traceability Partner further up or down
the chain in order to obtain the information more quickly.
This sub-process begins when there is a need for trace and
ends when the Trace Request Initiator receives information or
receives the message that the information cannot be found.
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รูปแสดงการร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนกลับ
กระบวนการย่อยที่ 5 : นำ�ข้อมูลไปใช้

Sub-process 5 : Use Information

กระบวนการนี้จะทำ�ให้เกิดการนำ�ผลลัพธ์จากกระบวนการก่อนหน้า
ไปใช้งาน โดยเลือกการดำ�เนินงานที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำ�หนด
ของธุรกิจและกฎหมาย
ซึง่ จะเริม่ ต้นเมือ่ คูค่ า้ ตัดสินใจทีจ่ ะนำ�ข้อมูลไปใช้งาน และเสร็จสิน้ เมือ่
การดำ�เนินการเป็นไปตามข้อกำ�หนดทางกฎหมายและทางธุรกิจ

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

“การนำ�ระบบตรวจสอบย้อนกลับไปใช้ในซัพพลายเชนเกี่ยวข้องกับ
การที่ผู้มีส่วนร่วมทุกรายต้องทำ�การเชื่อมโยงการไหลของวัตถุกับ
การไหลของข้อมูลของวัตถุและผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ”

“Implementing a traceability system within a supply
chain requires all parties involved to systematically link
the physical flow of materials and products with the flow
of information about them.”
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แปลและเรียบเรียงโดย : นวลพรรณ ลิ้มเจริญ
Translated By : Nuanpan Limcharoen

Dairy Crest and Tesco
Dairy Crest บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากนมในประเทศ
อังกฤษ ได้ใช้ระบบ Advanced Shipping Notifications
(ASNs) ซึ่ ง เป็ น การส่ ง ข้ อ มู ล จากผู้ ข ายส่ ง มาให้ ผู้ ซื้ อ รั บ รู้ ไ ว้
ล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะส่งมาถึงมือ โดยใช้ควบคู่กับมาตรฐาน
สากล GS1 เพื่อให้ส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตอบสนองความต้องการทางการค้าของห้าง Tesco ได้
“การเริ่มระบบ ASNs นั้นเป็นปัจจัยสำ�คัญของโครงการเราในการ
ทำ�ให้การกระจายสินค้าของ Dairy Crest เป็นระบบอัตโนมัติ และยัง
ช่วยเติมเต็มความต้องการให้ลกู ค้ารายใหญ่ของเราอย่างห้าง Tesco
อีกด้วย ปัจจัยที่สำ�คัญประการหนึ่งคือความเป็นมาตรฐาน และเราไม่
สามารถพัฒนาระบบนี้ ได้หากขาดระบบมาตรฐานสากล GS1 ในการ
ระบุสิ่งของทุกชิ้นตลอดซัพพลายเชน

Dairy Crest uses Advanced Shipping Notifications
(ASNs) using GS1 standards to deliver significant
efficiencies and meet Tesco’s trading requirements
‘‘The introduction of ASNs was a key component in
our project to fully automate Dairy Crest’s distribution
operations and fulfil the requirements of one of our largest
customers, Tesco. An important element of automation is
standardisation and we couldn’t have implemented this
system without GS1’s universal system for identifying every
item in our supply chain.”

บทนำ�

Introduction

Dairy Crest นั้นดำ�เนินการขนส่งสินค้าไปยังห้าง Tesco ซึ่งเป็น
หนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ เป็นจำ�นวนกว่า 250,000 กล่องต่อสัปดาห์ การ
ขนส่งสินค้าปริมาณมากขนาดนี้ อีกทั้งต้องตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าโดยการจัดส่งสินค้าภายใน 18 ชั่วโมงให้ได้ Dairy Crest จึงต้อง
พัฒนาหลายสิ่งในกระบวนการซัพพลายเชน ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ คือการนำ� ASNs มาใช้กบั ห้าง Tesco โดยวิธกี ารนีจ้ ะช่วยให้
เกิดความชัดเจน และความสมบูรณ์ตลอดกระบวนการขนส่ง
โดยการช่วยเหลือของ ASNs และ Electronic Proof of Delivery
(ePODS) ทำ�ให้ Dairy Crest สามารถลดการร้องเรียน พัฒนากระแสเงิน
และช่วยพัฒนาระบบสินค้าขาเข้าให้กับลูกค้ารายสำ�คัญที่สุดของ Dairy
Crest กุญแจที่น�ำ ไปสู่ความสำ�เร็จของการนำ� ASNs มาดำ�เนินการคือ การใช้
มาตรฐานสากล GS1 ซึง่ เปรียบเสมือนภาษาที่ใช้สอื่ สารร่วมกันระหว่าง Dairy
Crest กับห้าง Tesco

Dairy Crest delivers over a quarter of a million cases a week to
Tesco, one of its biggest customers. To distribute these high volumes
and meet a requirement to deliver orders within 18 hours, Dairy Crest
implemented a range of improvements to its supply chain processes.
One of the most significant changes was the introduction of ASNs
with Tesco, which provide better visibility and validation throughout
the transportation process.
With the help of ASNs and Electronic Proof of Delivery (ePODS),
Dairy Crest has managed to reduce claims queries, improve cash flow
and help improve the goods-in process of one of its most important
customers. The key to the successful operation of ASNs is the use
of GS1 standards which provide a common language between Dairy
Crest and Tesco.
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ความเป็นมา

Background

Dairy Crest ในอดีตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการการตลาด
ผลิตภัณฑ์นม ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ฟืน้ ฟูอตุ สาหกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทนม
ในอังกฤษที่ซบเซาในปี 1930 ต่อมาในปี 1996 Dairy Crest ได้กลาย
เป็นบริษทั มหาชน และได้รเิ ริม่ ชุดของการจัดหาซึง่ ได้รวมบริษทั ทีเ่ ติบโต
ได้ด้วยตัวเอง นำ�มาซึ่งรายได้ต่อปีถึง 1.63 ล้านปอนด์
Dairy Crest เป็นบริษัทชั้นนำ�ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบเกี่ยวกับ
นม ประกอบด้วยตราสินค้า Cathedral City, Clover และ Frijj ขายให้
แก่ห้างค้าปลีกในประเทศอังกฤษ มีโรงงานผลิต 14 แห่งและแรงงาน
กว่า 5,300 คน สินค้าของ Dairy Crest มีวางจำ�หน่ายใน 40 ประเทศ
สินค้าส่วนใหญ่ของ Dairy Crest ถูกกระจายไปยังศูนย์กระจายสินค้า ณ
Nuneaton, Warwickshire โดยศูนย์การกระจายสินค้าของ Dairy Crest
เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในอังกฤษที่ที่เป็นระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ และ
ยังมีสว่ นงานทีด่ �ำ เนินการบรรจุชสี ทีบ่ ม่ ได้ทแี่ ล้วด้วย ซึง่ ถือเป็นธุรกิจทีด่ ี
ส่วนหนึ่งของศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้

Dairy Crest was formerly a division of the Milk Marketing Board,
which was set up to revive a flagging British dairy industry in the 1930s.
In 1996, Dairy Crest became a public company and began a series of
acquisitions, which combined with organic growth contributed to its
annual turnover of £1.63 billion.
Dairy Crest is a leading supplier of dairy products, including
the Cathedral City, Clover and Frijj brands, to a number of UK
supermarkets. The company has 14 production facilities employing
5,300 people; their products are sold in 40 countries. The majority of
Dairy Crest’s produce is distributed through its national distribution
centre (NDC) in Nuneaton, Warwickshire. Dairy Crest’s NDC is one of
only a few in the UK that is fully automated and it incorporates cheese
maturation, pre-packing as well as a distribution centre function.

ความท้าทาย
การเปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าของ Dairy Crest นับได้ว่าเป็น
ภารกิจแรกของการปรับปรุงพัฒนาที่ Dairy Crest ได้นำ�มาปฏิบัติใน
กระบวนการซัพพลายเชนเพือ่ ให้สามารถรองรับการคาดคะเนการเจริญ
เติบโตทางธุรกิจในอนาคต และความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้ารายใหญ่
อย่างเช่น ห้าง Tesco โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห่วงโซ่ของห้างค้าปลีกนั้น
ต้องการที่จะเร่งการขนส่งสินค้า และลดสต๊อกในศูนย์กระจายสินค้า
รวมไปถึงกระบวนการนำ�สินค้าเข้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ต้นทุนที่ต่ำ�ลง
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จุดมุ่งหมายของ Dairy Crest คือการเพิ่มระบบอัตโนมัติเข้าไปใน
กระบวนการซัพพลายเชน โดยผู้ร่วมโครงการนี้ ได้เน้นการพัฒนาความ
ถูกต้องแม่นยำ� และการไหลของข้อมูลที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าไปยัง
ศูนย์กระจายสินค้าของห้าง Tesco ดังนั้น ความท้าทายของโครงการนี้จึง
อยู่ที่การพัฒนาไปพร้อมๆ กับรักษามาตรฐานระดับสูงในการบริการลูกค้า
ASN คือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลสินค้าที่
มีความถูกต้องแม่นยำ� โดยข้อมูลเหล่านีจ้ ะถูกส่งจากผูข้ ายล่วงหน้าก่อนที่
สินค้าจะถึงมือลูกค้า ข้อมูลเหล่านีจ้ ะถูกส่งผ่านเทคโนโลยี Electronic Data
Interchange (EDI) เป็นระบบที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั คูค่ า้ โดยข้อมูลทีถ่ กู ส่งผ่าน
นัน้ ประกอบไปด้วย ใบสัง่ ซือ้ สินค้า ใบเรียกเก็บเงิน และใบส่งสินค้าซึง่ เป็น
ที่รู้จักกันในนาม ASNs

นวัตกรรม
ห้าง Tesco ได้ด�ำ เนินระบบสัง่ ซือ้ สินค้าโดยยึดตามยอดขายสินค้า และ
ทำ�การสั่งซื้อสินค้าจาก Dairy Crest โดยใช้เทคโนโลยี Electronic Data
Interchange (EDI) สินค้าจะถูกรวมไว้ทศี่ นู ย์กระจายสินค้าของ Dairy Crest
โดยข้อมูลแต่ละพาเลทนั้นถูกระบุไว้ที่ฉลากการขนส่ง ซึ่งระบบหมายเลข
ลำ�ดับการขนส่ง (SSCC) มีสัญลักษณ์บาร์ โค้ดภายใต้มาตรฐาน GS1 ที่
สามารถระบุตวั ตนของสินค้าได้ เมือ่ สินค้าเดินทางไปถึงศูนย์กระจายสินค้า
ของห้าง Tesco ทันทีที่พาเลทสินค้าถูกลำ�เลียงขึ้นรถบรรทุกพาเลทเหล่า
นั้นจะถูกสแกนบาร์ โค้ด ขั้นตอนนี้จะทำ�ให้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
ของ Dairy Crest ออก ASN โดยอัตโนมัติและข้อมูลของสินค้าจะถูกส่ง
ไปยังจุดรับสินค้าของ Tesco ก่อนที่สินค้าจะไปถึงจริง

The Challenge
The opening of its NDC was the first in a series of improvements
that Dairy Crest made to its supply chain processes to meet a
forecasted growth in business and new requirements from its
key customers, including Tesco. In particular, the supermarket
chain wanted to speed up delivery times and destock its regional
distribution centres as well as make its goods-in processes more
efficient and less costly.
Dairy Crest’s ambition was to increase the level of automation
in its supply chain. The project team decided to focus on improving
the accuracy and flow of information connected to the delivery of
goods to Tesco’s regional distribution centres. The challenge was
to deliver these improvements while maintaining a high standard
of customer service.
An ASN is an electronic message that provides accurate
information about the goods that are despatched by a supplier
before they arrive at the customer’s premises. They are
transmitted using Electronic Data Interchange (EDI) technology, which
exchanges standard electronic business documents between two
companies’ computer systems. These documents could include
purchase orders, invoices and despatch advices, known as ASNs.

The solution
Tesco operates a sales-based ordering system and places its
orders with Dairy Crest using Electronic Data Interchange (EDI)
technology. Consignments are assembled within Dairy Crest’s NDC
and each pallet is identified with a logistics label, which contains
a Serial Shipping Container Code (SSCC), a unique GS1 number
(represented by a bar code) that also identifies the goods when they
arrive at Tesco’s regional distribution centre. As the pallets in the
consignment are loaded onto the delivery lorry, they are scanned
which then triggers Dairy Crest’s warehouse management system
to issue an ASN message, which is sent to Tesco’s receiving facility.
The ASN received by Tesco provides detailed information about
the consignment before it arrives. Tesco knows in advance whether
there are any discrepancies between what it ordered and what it
will receive, which means it can prepare for the arrival of the goods
and can authorise payment to Dairy Crest without delay. When
a consignment arrives at Tesco’s warehouse, goods-in can scan
the SSCC on each pallet, which enables them to verify it against
the ASN. This means Tesco can now identify any discrepancies
between the goods that left Dairy Crest’s NDC and the ones that
arrived.
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ASN ที่ห้าง Tesco ได้รับจะเป็นรายละเอียดของข้อมูลสินค้าที่ถูกส่ง
จาก Dairy Crest ก่อนที่สินค้าจริงจะมาถึง ห้าง Tesco สามารถทราบ
ล่วงหน้าว่าสินค้าทีก่ �ำ ลังจะได้รบั นัน้ มีความแตกต่างจากสินค้าที่ได้ท�ำ การ
สั่งซื้อไปหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าห้าง Tesco เตรียมการรับสินค้าเข้า
คลัง รวมถึงการเตรียมการชำ�ระค่าสินค้าให้กับ Dairy Crest โดยไม่เกิด
ความล่าช้า และเมื่อสินค้านั้นถูกส่งถึงคลังสินค้าของห้าง Tesco ณ จุด
รับสินค้าจะมีการสแกนบาร์ โค้ด SSCC ของแต่ละพาเลทเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับล่วงหน้าผ่าน ASN ว่าถูกต้องตรงกัน
หรือไม่ ซึ่งหมายความว่าห้าง Tesco จะสามารถตรวจสอบว่าสินค้า ณ จุด
ส่งออกสินค้าของ Dairy Crest นั้นมีความแตกต่างจากสินค้าที่มาถึงคลัง
สินค้าของห้าง Tesco หรือไม่ อย่างไร

บทสรุป
การเริม่ ใช้ระบบ ASNs นัน้ ได้น�ำ ประโยชน์มาสู่ Dairy Crest และห้าง
Tesco โดย Dairy Crest สามารถเติมเต็มความต้องการหลักของ Tesco
ได้ ในการส่งสินค้าภายในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังให้ข้อมูลที่จำ�เป็นแก่
Tesco ก่อนที่สินค้าจริงจะมาถึง และความถูกต้องในการขนส่งสินค้านั้น
มีมากถึง 99.5% ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ในเป้าหมายของห้าง Tesco นั่นเอง
การตอบสนองความต้องการเหล่านี้ท�ำ ให้ Dairy Crest รักษาระดับความ
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายสำ�คัญได้ ทั้งนี้ การใช้ ASNs และ PODs ยัง
สามารถลดระบบการใช้แรงงานคนและกระดาษในธุรกิจของ Dairy Crest
เอง ส่งผลให้ความผิดพลาดของข้อมูลนัน้ ลดลงไปด้วย นัน่ หมายความว่า
Dairy Crest นั้น สามารถลดเวลาในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าทำ�ให้การ
ไหลของเงินนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในส่วนของห้าง Tesco เองนั้น สามารถวางแผนการรับสินค้า และ
การจัดการคลังสินค้าได้ก่อนสินค้าจะมาถึงศูนย์การกระจายสินค้าของ
Tesco ซึง่ มีความเหมาะสมอย่างมากหากปริมาณสินค้ามีมากและสินค้าที่
ต้องแช่เย็นทีต่ อ้ งการการดูแลเป็นพิเศษ โดยการจัดการรับสินค้าเข้าทีม่ ี
ประสิทธิภาพกว่าเดิมจะทำ�ให้ Tesco สามารถมัน่ ใจได้วา่ สินค้าจาก Dairy
Crest นั้นจะมีอยู่ตลอดเวลาที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนของ
ห้าง Tesco
การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ พบว่า ASNs สามารถลดเวลาที่จะนำ�
สินค้าออกจากรถบรรทุกโดยวัดจากสินค้าจำ�นวน 26 พาเลท จากเดิมต้อง
ใช้เวลาถึง 52 นาทีในการดำ�เนินการ ปัจจุบนั เหลือเพียง 11 นาที เมือ่ ใช้
ควบคู่กับฉลากการขนส่งตามมาตรฐานสากล GS1 อีกทั้ง การใช้ ASNs
ยังช่วยในส่วนของการลดการใช้แรงงานคนในขั้นตอนการนำ�สินค้าเข้า
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาดและค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานคน

แผนสำ�หรับอนาคต
Tesco และ Dairy Crest นัน้ ได้มงุ่ เน้นเรือ่ งการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดย
ในอนาคตนัน้ ทัง้ 2 บริษทั จะร่วมกันพัฒนาข้อมูลทีต่ อ้ งใช้แลกเปลีย่ นกันผ่าน
ระบบ ASNs ต่อไป

Conclusion
The introduction of ASNs has benefits for both Dairy Crest and
Tesco. Dairy Crest can now fulfil a key part of Tesco’s requirements
to deliver within tight timeframes and to provide the necessary
information in advance of deliveries being made. The company
has managed to achieve a delivery accuracy of 99.5% in line with
Tesco’s target. By meeting these requirements, Dairy Crest can
maintain an excellent trading relationship with a key customer. The
use of ASNs and PODs has also reduced the number of manual
paper-based systems in Dairy Crest’s business, which results in
fewer data errors. This means Dairy Crest receives fewer invoice
queries, leading to improved cash flow.
Tesco can now plan its receiving and warehouse operations
in advance of deliveries being made at its distribution centres.
This is critical when large volumes of goods are involved and
when the chilled goods need to be handled appropriately. With a
more efficient system for receiving goods, Tesco can ensure that
Dairy Crest’s products are available at all times to its customers
across its network of stores.
A recent study found that ASNs reduce the time it typically
takes to unload a truck with 26 pallets from 52 minutes to 11
minutes when using GS1 logistics labels and ASNs. ASNs have
helped Tesco reduce the human intervention when receiving
goods, which has reduced errors and therefore labour costs.

Future plans
Tesco and Dairy Crest are focused on continual improvement.
As they look to the future, the two companies are working to
improve the information provided in the ASNs they exchange.

ข้อมูลเพิ่มเติม GS1 UK
อีเมล์: info@gs1uk.org
โทร: +44 (0)20 7092 3500
แฟกซ์: +44 (0)20 7681 2290

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

ข้อมูลโดย : สุคนธ์ทิพย์ วังเอี่ยมเสริมสุข

เอราวัณฟูดมุ่งบริหารข้อมูลสินค้าอย่างทรงประสิทธิภาพด้วย “บาร์โค้ด”
บริ ษั ท เอราวั ณ ฟู ด จำ � กั ด (มหาชน) ได้ ดำ � เนิ นธุ ร กิ จ ผลิ ต และจำ � หน่ า ยผั ก ผลไม้ และกะทิ บ รรจุ ก ระป๋ อ ง ทั้ ง จำ � หน่ า ยใน
ประเทศและส่งออกไปต่างประเทศมากว่า 60 ปี แรกเริ่มในปี 2494 ได้ทำ�การผลิตกระเทียมดองบรรจุขวดโหล ผักตั้งฉ่าย หัวไช้โป้ว
ตากแห้ง และผักกาดดองเค็ม จากนั้นได้ พัฒนาธุรกิจตามลำ�ดับ จนเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน มีทั้งผัก ผลไม้ กะทิ
และรวมถึ ง ผลไม้ ข องไทยที่ บ รรจุ ก ระป๋ อ ง ตามนโยบายที่ จ ะผลิ ต สิ นค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โภค และด้ ว ยทางบริ ษั ท มี ก ารส่ ง ออก
สินค้าไปยังหลายประเทศทั่วโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ช้างคู่ลูกโลก” ดังนั้น การบริหารข้อมูลสินค้า การจัดเก็บข้อมูลสินค้า
ในคลัง ต้องเป็นไปอย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ รวดเร็ว และมีความแม่นยำ�  เพื่อให้การบริหาร และการบริการส่วนงาน
ต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตามเป้าหมายอันสูงสุดของบริษัท ที่มุ่งจะสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจ
แด่ลูกค้าของทางบริษัท
บาร์โค้ดได้มีส่วนร่วมในการจัดการคลังสินค้าหรือไม่
ทางบริษัทจำ�หน่ายประเภทสินค้าที่หลากหลาย และสินค้า
แต่ละตัวนั้นมีฤดูกาลผลิตที่ต่างออกไป อาทิ เงาะ กะทิ ผักดอง และ
น้ำ�ผลไม้ เป็นต้น จึงทำ�ให้ต้องมีการแยกประเภทสินค้า ล็อตการผลิต
ของสินค้าในแต่ละฤดู และรวมถึงสถานที่จัดเก็บสินค้า ซึ่งทางบริษัท
สามารถแยกและเก็บข้อมูลคลังสินค้าได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจาก
บริษัทนำ�ระบบบาร์โค้ดที่สร้างขึ้นสำ�หรับแต่ละสินค้ามาใช้ จึงทำ�ให้
การบริหารคลังสินค้าเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
นวัตกรรมใหม่ของบริษัท
บริ ษั ท ฯ มี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมใหม่ คื อ เครื่ อ งดื่ ม รสชาติ
ขนมไทย โดยเริ่มแรกทางบริษัทโดยฐานลูกค้าของบริษัทฯ มีอยู่ใน
ประเทศจีนและฮ่องกง ได้มีการสำ�รวจตลาดกลุ่มผู้บริโภค ผลการ
สำ�รวจที่ได้รับคือกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ชอบส่วนผสมที่มีน้ำ�กะทิ สำ�หรับ
ผลไม้ไทย อาหารไทยและขนมหวานไทยก็เป็นทีช่ นื่ ชมของกลุม่ ผูบ้ ริโภค
กลุ่มนี้ อีกทั้งผู้บริโภคกลุ่มนี้ใช้ชีวิตที่เร่งรีบ เมื่อพิจารณาแล้ว เครื่อง
ดื่มจึงน่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุด ด้วยรสชาติขนมหวานแบบไทยๆ และ
น�้ำ กะทิ จึงได้น�ำ มาพัฒนาเป็นไอเดียใหม่พร้อมกับนวัตกรรมใหม่ขนึ้ มา
โดยร่วมกับสถาบันอาหารที่เข้ามาช่วยพัฒนา R&D ตรวจรับรองระบบ
เป็นที่ปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการทำ�การตลาดด้วย

บาร์โค้ดมีสว่ นในการบริหารจัดการในการขายสินค้าอย่างไรบ้าง
เนื่องด้วยทางบริษัท มีการจำ�หน่ายสินค้าไปยังหลายประเทศ
ทัว่ โลก ซึง่ แน่นอนว่าสเปคสินค้าของลูกค้าในแต่ละกลุม่ ประเทศย่อมมี
ความแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ความต้องการทีเ่ ฉพาะของแต่ละกลุม่ ลูกค้า
ซึง่ การนำ�บาร์โค้ดมาใช้นนั้ สามารถทำ�ให้การบริหารการขายเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว เพราะการใช้บางโค้ดสามารถแยกประเภทของ
สินค้า รวมทั้งสเปค จนไปถึงกลุ่มลูกค้าของสินค้านั้นๆ จึงทำ�ให้การ
บริหารการขายทำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ผู้ให้ข้อมูล คุณคณานันต์ ตั้งสัมพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอราวัณฟูด จำ�กัด (มหาชน)
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GS1 STANDARD

ข้อมูลโดย : เวทางค์ ดอนกระจ่าง

2D Barcode มาตรฐานสากล

GS1

วิวัฒนาการของบาร์โค้ด

บาร์โค้ด 1 มิติ

บาร์โค้ด 2 มิติ (สแต็ค)

บาร์โค้ด 2 มิติ (แมทริกซ์)

รูปที่ 1 วิวัฒนาการของบาร์โค้ด
บาร์ โค้ ด ถ้ า แบ่ ง ตามรู ป แบบการบรรจุ ข้ อ มู ล ตามแนวแกนจะ
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ก็คือ แบบ 1 มิติ และ 2 มิติ บาร์โค้ดแบบ
1 มิติ เราสามารถที่จะพบเจอได้ทั่วไปตามสินค้าค้าปลีก (EAN/UPC)
กล่องบรรจุสินค้าเพื่อการค้าส่ง (ITF-14) หรือใช้กำ�กับหน่วยโลจิสติกส์
ของสินค้าในการขนส่ง (GS1-128) ส่วนบาร์โค้ดแบบ 2 มิติ ปัจจุบันพบ
มากเช่นกัน แต่สว่ นใหญ่จะใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (QR code)
และใช้ก�ำ กับสินค้าบางประเภททีต่ อ้ งการบรรจุขอ้ มูลได้ปริมาณมากใน
พื้นที่ขนาดเล็กที่จำ�กัด อาทิ บรรจุภัณฑ์ยา เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

EAN-13
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1) บาร์โค้ด 1 มิติ
ประกอบด้วยแท่งบาร์สีเข้มโทนเย็นสลับกับพื้นที่ว่างสีอ่อนโทน
ร้อน ทีเ่ ราพบเจอมากทีส่ ดุ จะเป็นแท่งสีด�ำ สลับกับพืน้ ทีว่ า่ งสีขาว (เป็นคู่
สีทใี่ ห้คณ
ุ ภาพทีด่ ที สี่ ดุ ) การสแกนเพือ่ อ่านข้อมูลของบาร์โค้ดประเภท 1
มิตนิ นั้ จะใช้หลักการการสะท้อนและดูดกลืนแสงของแท่งบาร์ โดยแท่ง
บาร์สเี ข้มโทนเย็นทำ�หน้าทีใ่ นการดูดกลืนแสงได้ดี ในขณะทีพ่ นื้ ทีว่ า่ งสี
อ่อนโทนร้อนจะสะท้อนแสงได้ดี ทำ�ให้เกิดความแตกต่างของความเข้ม
แสงเกิดขึน้ และสแกนเนอร์จะทำ�หน้าทีแ่ ยกแยะความแตกต่างนีเ้ พือ่ ที่
จะประมวลผลต่อไป ตัวอย่างของบาร์โค้ด 1 มิติตามมาตรฐานสากล
GS1 สามารถดูได้จากรูปที่ 2

ITF-14

GS1-128

รูปที่ 2 บาร์โค้ดประเภท 1 มิติ มาตรฐานสากล GS1
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GS1 STANDARD
2) บาร์โค้ด 2 มิติ
การใช้งานบาร์โค้ด 1 มิติ มีขอ้ จำ�กัดในการบรรจุขอ้ มูล ในกรณีที่
ต้องการบรรจุขอ้ มูลปริมาณมากอาจจะไม่สามารถเลือกใช้สญ
ั ลักษณ์
บาร์โค้ดที่ต้องการ หรือบรรจุข้อมูลได้ แต่ขนาดของสัญลักษณ์บาร์
โค้ดมีขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่เหมาะสม เพือ่ แก้ไขปัญหาดังทีก่ ล่าวมา
บาร์โค้ดประเภท 2 มิติ จึงถูกพัฒนาขึ้น  โดยการออกแบบให้สามารถ
บรรจุข้อมูลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทำ�ให้สามารถบรรจุข้อมูลได้
มากขึ้นกว่าแบบ 1 มิติ โดยใช้พื้นที่ที่เล็กกว่า สแกนเนอร์ที่ใช้อ่าน
บาร์โค้ด 2 มิติจะใช้ระบบการสแกนที่มีกล้องเป็นพื้นฐาน และเครื่อง
สแกนเนอร์เกือบทุกเครื่องที่อ่านบาร์โค้ด 2 มิติได้จะสามารถอ่าน
บาร์โค้ด 1 มิติได้เช่นกัน คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของบาร์โค้ด 2 มิติ
ที่พิเศษกว่าบาร์โค้ดแบบ 1 มิติคือเครื่องสแกนเนอร์สามารถที่จะ
ถอดรหัสได้ถึงแม้บางส่วนของบาร์โค้ดจะมีการเสียหาย อย่างเช่น
ถูกขูดขีด หรือบาร์โค้ดคุณภาพต่�ำ จนเครือ่ งอ่านประเภทอืน่ ไม่สามารถ
อ่านได้ก็ตาม (บาร์โค้ดแบบ 1 มิติไม่สามารถทำ�ได้) บาร์โค้ดแบบ
2 มิติสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทดังนี้

		2.1) บาร์โค้ดแบบสแต็ค
มีลกั ษณะคล้ายกับการนำ�บาร์โค้ดแบบ 1 มิตมิ าเรียงซ้อนกัน
ตัวอย่างของบาร์โค้ดแบบสแต็ค เช่น Code 16K, Code 49, PDF417
เป็นต้น ที่พบมากจะเป็น PDF417 (รูปที่ 3)   โดยมีการนำ�เอาไปใช้
ในงานที่มีความละเอียดสูง และต้องการความถูกต้องมากเป็นพิเศษ
อย่างเช่น ใช้เก็บข้อมูลในบัตรประจำ�ตัวประชาชนในบางประเทศ
ใบอนุญาตขับรถ บัตรประกันสังคม หรือในประเทศไทยจะสังเกตได้ที่
Boarding pass สำ�หรับผู้ที่เดินทางโดยสารเครื่องบิน
		2.2) บาร์โค้ดแบบแมทริกซ์
ลักษณะเฉพาะของบาร์โค้ดแบบแมทริกซ์จะมีรูปแบบการ
ค้นหาหรือที่เรียกว่า Finder pattern ตัวอย่างของบาร์โค้ดแบบ 2 มิติ
อาทิเช่น MaxiCode, Aztec Code,  DataMatrix และ QR Code เป็นต้น
แต่ที่อยู่ในมาตรฐานสากล GS1 จะมีอยู่ 2 ชนิดเท่านั้นคือ GS1
DataMatrix และ GS1 QR code

PDF417
รูปที่ 3 บาร์โค้ด 2 มิติแบบสแต็ค ชนิด PDF417

MaxiCode

Aztec Code

DataMatrix

QR Code

รูปที่ 4 บาร์โค้ด 2 มิติ แบบแมทริกซ์
2.2.1) GS1 DataMatrix
คือแมทริกซ์บาร์โค้ดที่มีลักษณะเป็น 2 มิติ สามารถสร้างได้ 2
รูปแบบคือ เป็นรูปสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดูได้
จากรูปที่ 5 ทั้งสองรูปแบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากจุดหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ที่เล็กกว่า ขนาดจุดที่เล็กที่สุดเรียกว่า มิติเอกซ์ (X-dimension) รูปแบบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปแบบที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายที่สุดและยังสามารถ
บรรจุข้อมูลได้มากที่สุดตามกฎของ ISO/IEC 16022 DataMatrix ISO
เวอร์ชัน่ ECC200 เป็นเพียงเวอร์ชนั่ เดียวทีร่ องรับระบบโครงสร้างข้อมูล
ของ GS1 ถ้าจะกล่าวถึง GS1 DataMatrix จะสามารถอ้างอิงได้กับ
DataMatrix ECC200 บาร์โค้ดประเภท GS1 DataMatrix ได้ถูกปรับบาง

ส่วนให้อยูม่ าตรฐาน GS1จาก DataMatrix และได้ถกู เผยแพร่เมือ่ ปี 2006
รูปแบบและข้อกำ�หนด
 สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีขนาดสัญลักษณ์ (โมดูล
แกนตัง้ x โมดูลแกนนอน) ตัง้ แต่ 10x10 ถึง 144x144 สามารถมีได้ 24 ขนาด
และถูกใช้งานแพร่หลายมากกว่าสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีขนาดสัญลักษณ์ (โมดูล
แกนตั้ง x โมดูลแกนนอน) มีขนาดตั้งแต่ 8x18 ถึง 16x48 สามารถมีได้
6 ขนาด อาจถูกเลือกมาใช้เนื่องจากข้อจำ�กัดความเร็วของการพิมพ์
ในสายการผลิต
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GS1 STANDARD
 สามารถบรรจุข้อมูลได้มากที่สุดถึง 3116 รหัสตัวเลข 2335
อักษรตัวเลข หรือประมาณ 1556 bytes (จัตุรัส)
 สามารถถอดรหัสได้ถึงแม้บาร์โค้ดจะมีความเสียหายเกิด
ขึ้นแต่ต้องอยู่ในระดับที่แก้ไขได้ โดยใช้การแก้ไขข้อผิดพลาดแบบ
Reed-Solomon จึงมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง
 มี พื้ นที่ ว่ า ง (Quiet zone) ขนาดเท่ า กั บ 1X (ขนาดของ
X-dimension) ล้อมรอบทุกด้าน
 ขนาดของบาร์โค้ดจะขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่บรรจุ ยิ่ง

(a)

ข้อมูลมากขึ้นขนาดบาร์โค้ดจะใหญ่ขึ้น
 รูปแบบการค้นหา (Finder pattern) เป็นตัวกำ�หนดขนาดของ
สัญลักษณ์ และรวมไปถึงลักษณะการเรียงตัว  
 GS1 DataMatrix (DataMatrix ECC 200) จะต้องมี FNC1 นำ�หน้า
เสมอและมีข้อกำ�หนดว่าจำ�นวนของแถวแนวตั้งและแนวนอนจะเป็น
จำ�นวนคู่เสมอ ดังนั้นจะมีโมดูลช่องไฟทางด้านขวาบนมุมบนขวาสุด
เสมอ
 ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสแกนที่จุดขายทั่วไป

(b)

GS1 DataMatrix แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) (a) และ สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular) (b)
พื้นที่ว่าง

จะปรากฏช่องไฟมุมบนขวาเสมอสำ�หรับ DataMatrix
เวอร์ชั่น ECC 200

รูปแบบการค้นหา
ข้อมูล

รูปที่ 5 ประเภทของ GS1 DataMatrix (บน) และองค์ประกอบของ GS1 DataMatrix (ล่าง)
GS1 DataMatrix ปัจจุบันถูกนำ�ไปใช้มากในทางการแพทย์โดย
การติดที่บรรจุภัณฑ์ของยา  สลักที่อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ เช่น
กรรไกรผ่าตัด เครื่องมือผ่าตัด (Direct Marking Part) เป็นต้น เพื่อเพิ่ม

GS1 DataMatrix บนเครื่องมือแพทย์

ความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในการใช้ยาที่ถูกต้อง ถูกคน และถูกเวลา 
หรือตรวจสอบการทำ�ความสะอาดของเครื่องมือแพทย์ต่างๆ รวมถึง
ประโยชน์ในการบริหารจัดการในซัพพลายเชน

GS1 DataMatrix บนบรรจุภัณฑ์ของยา

รูปที่ 6 การประยุกต์ใช้ GS1 DataMatrix กับสินค้าทางการแพทย์
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GS1 STANDARD
Information
GTIN: (01) 08851234500017
Batch/Lot: (10) ABC123
(01) 0 8851234 50001 7 (10) ABC123
รูปที่ 7 ตัวอย่างการบรรจุข้อมูลของ GS1 DataMatrix เปรียบเทียบกับ GS1-128
การบรรจุข้อมูล (encode) ใน GS1 DataMatrix (รวมถึง GS1 QR
Code) จะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ GS1-128 เช่นเดียวกันจะมี FNC1
นำ�หน้าในตำ�แหน่งแรกเสมอ จากนั้นจะใช้ Application Identifier (AI)
ในการระบุถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการดังตัวอย่าง (รูปที่ 7)                           
2.2.2) GS1 QR Code
QR Code หรือ Quick Response Code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติที่
ถูกเผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1994 ในประเทศญี่ปุ่น แต่ GS1 ได้นำ�
บางส่วนมาปรับให้อยู่ในมาตรฐานและเผยแพร่เมื่อปี 2012 ส่วนที่
ต่างจาก QR Code ทั่วไปก็คือ GS1 QR Code ถูกนำ�มาใช้เพื่อการ
อธิบายเนื้อหาของรายละเอียดสินค้า โดยการใช้ GS1 Application
Identifier สำ�หรับการระบุ URL หรือ AI (8200) Extended Packaging URL
ร่วมกับ โดยจะใช้ร่วมกับ AI (01) GTIN

รูปแบบและข้อกำ�หนด
 สัญลักษณ์เป็นรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั และมีขนาดสัญลักษณ์ (โมดูล
แกนตัง้ x โมดูลแกนนอน) ตัง้ แต่ 21x21 ถึง 177x177 ขนาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
สามารถบรรจุข้อมูลได้มากที่สุดถึง 7089 รหัสตัวเลข 4296 อักษร
ตัวเลข หรือประมาณ 2953 bytes (ไม่สามารถบรรจุข้อมูลภาษาญี่ปุ่น
ได้เหมือนกับ QR Code ทั่วไป)
 สามารถถอดรหัสได้ถึงแม้บาร์โค้ดจะมีความเสียหายเกิดขึ้น
แต่ต้องอยู่ในระดับที่แก้ไขได้ โดยใช้การแก้ไขข้อผิดพลาดแบบ ReedSolomon เช่นเดียวกับ GS1 DataMatrix   จึงมีความปลอดภัยของ
ข้อมูลสูง
 มี พื้ นที่ ว่ า ง (Quiet zone) ขนาดเท่ า กั บ 4X (ขนาดของ
X-dimension) ล้อมรอบทุกด้าน
 GS1 QR Code จะต้องมี FNC1 นำ�หน้าในชุดข้อมูลเสมอ
 ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสแกนที่จุดขายทั่วไป

รูปที่ 8 องค์ประกอบของสัญลักษณ์ GS1 QR Code
รูปแบบของข้อมูล (Format)
AI

URL ของเจ้าของแบรนด์สินค้า

8200

X1               ความยาวของข้อมูลอักษรตัวเลข            X70

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI (8200) สำ�หรับ GS1
QR code
 U R L ข้ อ มู ล สำ � ห รั บ สิ น ค้ า ที่ ต้ อ ง ก า ร แ ส ด ง คื อ
http://www.thaiproduct.org
 GTIN ของสินค้าในรูปแบบ GTIN-14 คือ 08851234500017
 ข้อมูลที่ถูก encode ให้อยู่ในรูปของบาร์โค้ดคือ
(01) 08851234500017(8200) http://www.thaiproduct.org

 ข้ อ มู ล ที่ ถู ก นำ � ไปใช้ จ ะมี ก ารเพิ่ ม เครื่ อ งหมายสแลช (/)
เข้ า ไปดั ง นี้ http://www.thaiproduct.org/08851234500017
และสามารถที่จะสแกนและเชื่อมโยงไปสู่รายละเอียดข้อมูลของสินค้า
ของเจ้าของแบรนด์ได้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาเรื่องคุณภาพบาร์โค้ด
ติดต่อได้ที่ 02-345-1200 หรือ Email: nuanpanl@gs1thailand.org
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à¤Ã×่Í§Í‹Ò¹ºÒÃâ¤Œ´·Ø¡ª¹Ô´ ·Ñ้§ª¹Ô´ 1D áÅÐ 2D, Single line áÅÐ Multi-lines
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à¤Ã×่Í§ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ ãªŒã¹¡ÒÃµÃÇ¨ STOCK ÊÔ¹¤ŒÒ ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ áÅÐ Van Sales

à¤Ã×่Í§¾ÔÁ¾ÊµÔ๊¡à¡ÍÃ à¤Ã×่Í§¾ÔÁ¾ãºàÊÃ็¨ áÅÐ Kiosk

Warehouse Solutions

à¤Ã×่Í§Í‹Ò¹ áÅÐ Tag RFID ÊÓËÃÑºËÅÒÂÂ‹Ò¹¤ÇÒÁ¶Õ่
àËÁÒÐ¡Ñº§Ò¹ Logistics áÅÐ Warehouse

ÃÐºº Vocollect Voice Technology
áÅÐ ÃÐºº Pick-to-Light

Pick-to-Light

PLANET BARCODE CO.,LTD.
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SCOOP HILIGHT

สถาบันรหัสสากล - ส.อ.ท. ประชุมใหญ่ประจำ�ปี 2557
“ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่สากลด้วยมาตรฐาน GS1”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ทางสถาบันรหัสสากลได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม
เอส31 ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไทยโดยใช้มาตรฐาน GS1 รองรับการเข้าสู่ประชาคมการค้าเสรีอาเซียน
(AEC) โดยในงานยังมีการแจกของรางวัลต่างๆ มากมายให้กับสมาชิกรวมถึงการเปิดตัวมาสคอตของทางสถาบันอีกด้วย
การประชุมสามัญประจำ�ปี 2557 จัดทำ�ขึ้นภายใต้จุดประสงค์ เพื่อต้องการให้สมาชิกของสถาบันฯ ได้ทราบถึงผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2556-2557 พร้อมทั้งแผนการดำ�เนินงานในปี 2558 โดยทางสถาบันฯ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่เขตการค้า
เสรีประชาคมอาเซียน (AEC) จึงได้มีการเน้นเนื้อหาของการประชุมให้สอดคล้องกับการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าสู่ AEC
โดยการประชุมในครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก ดร.ขัตยิ า ไกรกาญจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมและทีป่ รึกษาสถาบันรหัสสากล เป็นผูก้ ล่าวเปิดงาน
ประชุมพร้อมด้วยคุณประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อำ�นวยการสถาบันรหัสสากลและคณะกรรมการสถาบันฯ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญพิเศษ
เข้าร่วมบรรยายในงานนี้มากมาย โดยทางสถาบันฯ ได้สรุปเนื้อหาการประชุมจากวิทยากรทุกท่านมาดังนี้

ประธานดำ�เนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ

ทางสถาบันฯ ได้มีการแถลงโครงการต่อเนื่องและแผนการดำ�เนินงาน
ในปี 2557-2558 โดยมีแผนจัดตั้งสำ�นักงาน GS1 Thailand ที่จังหวัด
อุดรธานี เพื่ออำ�นวยความสะดวกกับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออก
สินค้าไปยังประเทศลาว นอกจากนี้ยังมีแผนการส่งเสริมศักยภาพให้
กับธุรกิจ SMEs ด้วยมาตรฐานสากล GS1 ทางสถาบันมีโครงการต่างๆ
ที่จะดำ�เนินการต่อเนื่องในอนาคต เช่น โครงการ “SMEs สำ�หรับ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม” โครงการ “ตรวจสอบการ
ลักลอบใช้เลขหมายบาร์โค้ดใน Modern Trade” โครงการ “บาร์โค้ด
สู่ภูมิภาค” โครงการ “ออกคูหานิทรรศการ” โครงการ “การประชา
สัมพันธ์สถาบันฯ ปี 2557” โครงการ “จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลสมาชิก
ใหม่” โครงการ “สมัครสมาชิกบาร์โค้ดออนไลน์โดยเชื่อมต่อกับระบบ
ERP (Phrase 2)” รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและแก้ไขที่
อยู่สมาชิกออนไลน์ โครงการ “GS1 Mobile Application “SmartBar”
(Phrase II)” และโครงการ “สร้างโปรแกรมบริหารจัดการสินค้าสำ�หรับ
สมาชิกสถาบันรหัสสากล” เป็นต้น สำ�หรับการจัดพิมพ์ วารสาร
GS1 Thailand Newsletter ทางสถาบันฯ ได้เพิ่มจำ�นวนเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์แก่สมาชิกอีก 4 หน้า รวมเป็นจำ�นวน 44 หน้า
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 ตามที่ ส ถาบั น ฯ ได้ จั ด ประกวดการออกแบบและตั้ ง ชื่ อ
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มาสคอต GS1 Thailand ในงานประชุมใหญ่นี้ สถาบันฯ ได้มีพิธีมอบ
รางวัลให้กบั ผูช้ นะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดออกแบบและตัง้ ชือ่
มาสคอต GS1 Thailand โดยผลงานของคุณศิวพร มณีวรรณ “น้อง
Scan” ได้เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รองชนะเลิศ
คุณกอบสิน ไทรสาหร่าย ผลงาน “Barcode” ได้รับรางวัล 5,000 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร
 โครงการ GS1 Source เพื่อการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในยุค Digital Consumer ซึง่ ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้า
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็ว โดยสมาชิกสามารถเข้ามากรอก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของตนเองในระบบได้ทงั้ รูปภาพและลิงค์ตา่ งๆ สมาชิก
ยังสามารถ export ข้อมูลของตนเองออกไปผ่าน Browser ได้ ทั้งนี้ทาง
สถาบันฯ ได้มีการวางแผนเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวนี้ไปยังหน่วยงาน
ของภาครัฐที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานสินค้า เช่น อย. สคบ. เป็นต้น
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
สิ นค้ า และโครงการ MobileCom จะเป็ นการพั ฒ นาลู ก เล่ นของ
SmartBar Application ให้สามารถบอกได้ถึงจำ�นวนครั้งในการสแกน
สินค้า ความพึงพอใจของสินค้าจากผู้บริโภค และการเพิ่มข้อมูลใหม่ๆ
ของสินค้า โดยตัวผู้บริโภคเองสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้าได้มาก
ขึ้น และสามารถประเมินความพึงพอใจของสินค้าผ่าน Application นี้
ได้โดยตรง ถือเป็นการเพิม่ ช่องทางในการสือ่ สารระหว่างเจ้าของสินค้า
และเจ้าของสินค้าอีกด้วย
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 ความคื บ หน้ า เกี่ ย วกั บ มาตรฐานสิ น ค้ า ส่ ง ออกไปยั ง
สหภาพ Europe (EU) ภายใต้ข้อบังคับ EU 1169/2011 โดยภายใน
วันที่ 13 ธันวาคม 2557 นี้อาหารที่จะต้องส่งออกไปยังกลุ่มประเทศนี้
ต้องมีการระบุรายละเอียดของสินค้าตามข้อบังคับบนฉลากสินค้าไม่วา่
จะเป็นข้อกำ�หนดของคุณภาพการพิมพ์ฉลาก คุณค่าทางโภชนาการ
ที่มาของแหล่งอาหาร รวมไปถึงสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ในอาหาร โดย
มาตรฐานสากล GS1 นั้น สามารถเข้าไปช่วยจัดการข้อมูลเหล่านี้ผ่าน
3 ระบบคือ Data communication, Data quality ผ่าน GDSN EANCOM
และ GS1 Source ส่วนระบบสุดท้ายคือ Product variation ซึ่งเป็นหลัก
ในการจัดการตัวเลขบนตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้องของข้อมูล

เคล็ดลับสู่ความสำ�เร็จด้าน Logistic และ Supply chain

โดย คุณจรรยา ธนาอธิพร จาก LF logistics (Thailand) Limited
ให้เกียรติบรรยายถึงเคล็ดลับความสำ�เร็จ 3 ประการ ดังนี้
1. การมี Business Model ที่ดี ซึ่งความหมายของบริษัท Business
Model คือ “We Make Anything Possible” โดยการเข้าไปคุยข้อมูล
กับลูกค้า หาแหล่งวัตถุดิบ โรงงานผลิต การออกแบบในรูปแบบ 3D
Printing Machine และมีหลักคิดที่สำ�คัญ คือ การมีแรงบันดาลใจเพื่อ
สร้างสิ่งที่ดีขึ้นด้วยการออกแบบ “Better by design” และการเป็นผู้นำ�
ทางความคิด “Thought Leadership”
2. การดูแลและเอาใจใส่ลูกค้า เริ่มจากการทำ�แบบสอบถามเพื่อ
สำ�รวจความต้องการของลูกค้าต่อผูใ้ ห้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics
Service Provider: LSP) ทราบว่า ผู้ให้บริการต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ
ของลูกค้า มีผลงานที่เป็นเลิศ มีความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ตลอด
เวลา มีพนักงานที่พร้อมให้บริการและเป็นมิตร การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว และมีความสามารถเทียบกับคู่แข่ง
ได้ ซึ่งนำ�ไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น การ
ส่งมอบคุณภาพการบริการตามที่ลกู ค้ากำ�หนด ฟังเสียงความต้องการ
ของลูกค้า และสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างฉับไว
3. การสร้างความผูกพัน และความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรต่อ
พนักงาน พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เช่น พนักงานกล้าบอก
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ การกล้าตัดสินใจทำ�ใน
สิ่งที่ถูกต้อง การให้รางวัลผู้ที่มีผลงาน ติดตามผลการดำ�เนินงานจน
สำ�เร็จ ความคิดนอกกรอบ และกิจกรรมคืนกำ�ไรสู่สังคม
คุณสุนนท์ หัตถสิงห์ จาก DHL Supply Chain (Thailand) Limited
ให้ เ กี ย รติ บ รรยายถึ ง เคล็ ด ลั บ ความสำ � เร็ จ ในการส่ ง มอบคุ ณ ค่ า
ให้กับลูกค้า ดังนี้
1. Customization การพูดคุยกับลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ที่ลูกค้า
ต้ อ งการ อาทิ การขยายเครื อ ข่ า ยการขนส่ ง ไปยั ง ภู มิ ภ าคต่ า งๆ
มากขึ้น การตั้งโรงเรียนสอนคนขับรถเพื่อแก้ไขการขาดแคลนคนขับรถ
2. Innovation ออกแบบนวัตกรรมและโซลูชั่นใหม่ๆ อาทิ การใช้
Smart Phone ในด้านการขนส่งเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ลูกค้า การ

เตรียมระบบเพื่อรองรับปริมาณการ Shopping Online ที่มีแนวโน้มมาก
ยิ่งขึ้น และคิดค้นโซลูชั่นเพื่อลดต้นทุนให้ลูกค้า
3. DHL Supply Chain Essentials อาทิ
1. Right 1st time ทำ�ให้ครั้งแรกมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อ
ให้ไม่มีความเสียหายกับลูกค้าและลดต้นทุน
2. Can Do Attitude เมื่อลูกค้ามีปัญหา จะหาวิธีช่วยเหลือ
3. Passion ความกระตือรือร้นในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

เสวนาพิเศษ“การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ”
ผู้เข้าร่วมเสวนา
- คุณณพงศ์ธวัช โพธิกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- คุณกำ�ชัย จัตตานนท์ กรมศุลกากร
โดยมีผู้ดำ�เนินรายการ  คุณการัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย เจ้าหน้าที่
วิชาการ สถาบันรหัสสากล
คุ ณ ณพงศ์ ธ วั ช ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย กล่ า วถึ ง การนำ �
เทคโนโลยี ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ใ นการช่ ว ยให้ ก ระบวนการ
การชำ�ระเงินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในภาคธุรกิจและประเทศชาติในอนาคต โดยนำ�เทคโนโลยี
การจั ด การข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ได้ กั บ กระบวนการ
ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ พร้อมทั้งยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ ว อี ก ด้ ว ย เช่ น การจั ด การข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ก าร
เงิน เป็นต้น อีกทั้งยังส่งผลดีมากมายต่อภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็น การ
ป้องกันการทุจริต รวมไปถึงการตรวจสอบการทุจริต การประหยัด
ทรัพยากรต่างๆ ในการผลิตเอกสาร ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิด
จากกระบวนการส่งเอกสาร นอกจากนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย
ยังวางแผนที่จะเชื่อมโยงระบบกับกรมสรรพากร เพื่อความสะดวก
ในการยื่ น เสี ย ภาษี แ ละการใช้ แ บบฟอร์ ม กลางในการติ ด ต่ อ กั บ
ธนาคารต่างๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาค ASEAN เพื่อรองรับการเข้า
สู่ AEC ภายใต้มาตรฐาน ISO 20022
คุณอุรัชฎา จาก ETDA กล่าวถึงการใช้ Format กลางในการ
ติดต่อธนาคารต่างๆ โดยการนำ�มาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ใน
ประเทศไทย ซึ่งก็คือ มาตรฐาน ISO 20022 โดยเป็นมาตรฐานที่มี
ความยืดหยุ่น สามารถนำ�มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจต่างๆ
ได้ ซึง่ ทาง ETDA ได้ท�ำ การยกตัวอย่างมาตรฐานทีร่ องรับโดย ISO 20022
ทีม่ ชี อื่ ว่ามาตรฐาน Cross Industry Invoice ซึง่ มีการนำ�มาตรฐานสากล
GS1 มาใช้ในการจัดการระบบ แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีการนำ�มาปรับ
ใช้แต่ในอนาคตจะกลายเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดย
ระบบมาตรฐานนี้คิดค้นโดยหน่วยงาน UN/CEFACT จากแต่ก่อนได้มี
การสื่อสารข้อมูลทางการค้ากันในระบบ EDI ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยน
เป็นระบบ XML โดยทาง ETDA ได้มีการวางแผนนำ�เอามาตรฐานนี้มา
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ปรับใช้กับ EDI ก่อนเพื่อรองรับระบบ XML ในอนาคตทำ�ให้ ณ ขณะนี้
ETDA ยังต้องการหน่วยงานนำ�ร่องระบบนีอ้ ยูเ่ พือ่ การพัฒนาร่วมกันต่อไป
สำ�หรับมาตรฐานที่ทางแบงค์ชาติและ ETDA ได้กล่าวมานั้น
ทางกรมศุลกากรได้วางแผนการประยุกต์มาตรฐานนี้ในกระบวนการ
นำ�เข้า-ส่งออกสินค้า และ Logistic โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทาง
ราชการทั้ง 36 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำ�เข้า-ส่งออกสินค้า และ
Logistic และก่อตั้งเป็นกลุ่ม NSW โดยทำ�หน้าที่อำ�นวยความสะดวก
ในกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ส่งออก การลดขั้นตอนทางศุลกากร การลดความซับซ้อนในการขอ
ใบอนุ ญ าตตามพิ กั ด นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารวางแผนเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
กับต่างประเทศเพื่อป้องกันการทุจริตในการสำ�แดงปริมาณสินค้าและ
ราคาต่อกรมศุลกากรด้วย

บรรยายพิเศษเรื่อง “เปิดประตูสู่โลก Logistics & Supply
Chain เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC”

โดย คุ ณ สรญา ตั้ ง จิ ต วิ ริ ย านนท์ ผู้ อำ � นวยการส่ ว นมาตรฐาน
เออีโอ สมอ.
มาตรฐาน AEO หรือ Authorized Economic Operator เป็น
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในระบบการขนส่งตลอดทัง้ Supply
Chain รับรองมาตรฐานโดยกรมศุลกากรตามมาตรฐาน WCO หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
สิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ การลดระยะเวลาและอุปสรรคทางการ
ค้ารวมไปถึงต้นทุนในการดำ�เนินธุรกรรมทางการค้า การป้องกันความ
สูญเสียเนือ่ งจากการขโมย โจรกรรม และเหตุสดุ วิสยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในห่วงโซ่
อุปทาน การสร้างความน่าเชือ่ ถือและมูลค่าเพิม่ ของธุรกิจ นอกจากนีย้ งั
ได้รบั สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ ทีจ่ ะมีในอนาคตจากการยอมรับโดยศุลกากร
ต่างประเทศที่มีการจัดทำ�ความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) สำ�หรับ
การเข้าร่วมโครงการนั้น ผู้ประกอบการต้องทำ�การส่งเอกสารให้ทางกรม
ศุลกากรประเมินการรักษาความปลอดภัย ณ สถานประกอบการ จาก
นั้นผู้ประกอบการจะได้รับการอนุมัติรับรองมาตรฐาน AEO จากทางกรม
ศุลกากร ซึ่งทุกๆ 3 ปี จะต้องมีการทบทวนสถานะอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้
ประกอบการต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การ
ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ�ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยภายในองค์กร การประเมินตนเองตามแบบประเมินรักษาความ
ปลอดภัย การปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับคำ�แนะนำ�การรักษาความ
ปลอดภัย การจัดเตรียมเอกสารชีแ้ จงการรักษาความปลอดภัยขององค์กร
(Security Profile) และหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ประกอบการ เป็นต้น
ทั้งนี้กรมศุลกากรได้กำ�หนดทิศทางของผู้ประกอบการ AEO ไว้ว่า จะเพิ่ม
ขอบเขตและจำ�นวนของผู้ประกอบการ รวมถึงเพิ่มสิทธิพิเศษขยายความ
ร่วมมือข้ามหน่วยงาน และจัดทำ�ความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) กับ
คู่เจรจาอีกด้วย

เสวนาพิเศษ “การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี RFID ในด้าน
Logistics & Supply Chain”

ผู้เข้าร่วมเสวนา
- คุณวัชรากร หนูทอง ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC)
- ดร.นัยวุฒิ วงษ์โคเมท บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี จำ�กัด
- คุณศรียศ สุดเสริฐสิน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำ�กัด
โดยมีผู้ดำ�เนินรายการ
คุ ณจำ � รั ส สว่ า งสมุ ท ร ผู้ อำ � นวยการใหญ่ ส ภาอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย
สถาบันรหัสสากลได้มีการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID
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กับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนซึง่ ประโยชน์ของการประยุกต์
ใช้ RFID นอกจากจะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็วแล้ว ยังก่อให้เกิด
การรับส่งข้อมูลที่ถูกต้องอีกด้วย สอดคล้องกับระบบ Digital Economy
ซึ่งเป็นแนวโน้มสำ�คัญที่กำ�ลังจะเกิดในปัจจุบัน ในการเสวนาครั้งนี้
จะเป็นการนำ�เสนอมุมมองและองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ RFID
ตามมาตรฐานสากล GS1 เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการที่
ต้องการยกระดับธุรกิจของตนเองในด้าน Logistics และ Supply Chain
อีกด้วย ในการเสวนาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก 3 หน่วยงาน
หลักมานำ�เสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจ อาทิเช่น จากบริษัท ไลอ้อน
(ประเทศไทย) จำ�กัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) และ บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี จำ�กัด
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำ�กัด นำ� RFID มาประยุกต์ใช้เพื่อ
จุดประสงค์หลักในการจัดการข้อมูลแบบ Real Time และการเปลี่ยน
วิธีการทำ�งานบางส่วนจากการใช้แรงงานคนมาเป็นแบบอัตโนมัติ
อันเนื่องมาจากการขยายกำ�ลังการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี WMS
(Warehouse Management System) เข้ามาจัดการคลังสินค้าอย่างเต็ม
รูปแบบ ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ Receiving (ส่วนการรับเข้าสินค้า) Put
Away (ส่วนการจัดเก็บสินค้า) Picking (ส่วนการหยิบสินค้า) Shipping
(ส่วนการส่งออกสินค้า) เป็นต้น โดยสาระสำ�คัญของการประยุกต์
ใช้คือต้องเลือก Tag ให้เหมาะสมกับจุดต่างๆ ที่ต้องการอ่านข้อมูล
รวมไปถึงการเลือกดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดนำ�มาใช้งานในกรณี
ที่มีปริมาณข้อมูลจำ�นวนมาก
สำ�หรับ NECTEC ซึง่ เป็นองค์กรของรัฐจึงมีหน้าทีห่ ลักในการพัฒนา
องค์ความรู้และช่วยเหลืออุตสาหกรรมในเชิงเทคนิคในแง่ของงานวิจัย
โดยการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับ Logistics และ Supply Chain นั้น
แบ่งเป็น 1) การศึกษาระบบ E-Seal ใช้ในการบันทึกข้อมูลการเปิด-ปิด
ของตู้ Container ซึ่งมีส่วนช่วยให้ลดเวลาในพิธีทางศุลกากร 2) การ
ศึกษาความปลอดภัยในระบบก๊าซ NGV โดยใช้ในการระบุถัง NGV
ที่ได้รับมาตรฐานรวมไปถึงการจัดการเรื่องข้อมูลราคาในการใช้บริการ
เติมก๊าซ NGV ด้วย 3) การจัดคิวรถบรรทุก เพื่อลดปัญหาการขนส่ง
ที่ติดขัด การบันทึกข้อมูลน้ำ�หนักของรถ บันทึกตั้งแต่เริ่มขนส่งจน
สิ้นสุดการขนส่ง เพื่อการคำ�นวณราคาของสินค้า
บริษทั ไอ.อี.เทคโนโลยี จำ�กัด เสนอปัจจัยในการพิจารณาใช้ RFID
ทั้งหมด 3 ปัจจัยได้แก่ 1) ความพร้อมของธุรกิจเพื่อนำ�มาคำ�นวณ
ประเภทของเทคโนโลยีให้เหมาะสม 2) ความพร้อมของบุคลากร
และวัฒนธรรมองค์กร โดยอาจจะเริ่มใช้ในแผนกที่จำ�เป็นก่อนแล้ว
ค่อยขยายไปแผนกอื่นๆ 3) เลือกประยุกต์ใช้ในระบบงานที่จำ�เป็น เช่น
ในกระบวนที่มีสินค้าผ่านเยอะๆ เป็นต้น
แม้วา่ การประยุกต์ใช้ RFID จะประสบความสำ�เร็จภายในองค์กร แต่
ก็อาจจะเกิดความไม่สอดคล้องของระบบและฐานข้อมูลของบริษัทใน
เครือคู่ค้าได้ ดังนั้น การใช้มาตรฐานกลางร่วมกันจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งมาตรฐานสากล GS1 นอกจากจะช่วย
ในการระบุตัวตนของสินค้าแล้ว การสื่อสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ก็ลว้ นแต่เป็นประโยชน์จากการใช้มาตรฐานสากล GS1 ทัง้ สิน้ นอกจากนี้
การคำ�นึงถึงความคุม้ ทุนในการใช้งานก็เป็นสิง่ สำ�คัญ แม้วา่ จะมีการวิจยั
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ผลิต Tag ที่มีราคาถูก แต่ผู้ลงทุนก็ยังคง
ต้องเปรียบเทียบข้อมูลการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีกับผลตอบแทนที่ได้
รวมไปถึงระยะคืนทุนด้วย เพื่อเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนต่อไป
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเนือ้ หาและประเด็นสำ�คัญในการจัดงานประชุมใหญ่
สามัญประจำ�ปี 2557 ของสถาบันรหัสสากล หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกในการยกระดับความสามารถของธุรกิจเพื่อเข้าสู่
AEC หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันฯ แล้ว
พบกันใหม่ในปี 2558
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ข้อมูลโดย : ฉัตรชนก ลุผักชี

ต้นทุนของแต่ละผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน
และประโยชน์จากการใช้รหัสยามาตรฐาน

รหัสยามาตรฐานในกระบวนการโซ่อุปทานยา มีเป้าหมายการนำ�ไปใช้ เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ (Patient Safety)
และปรับปรุงประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน (Supply Chain Efficiency) ต้นทุนและผลประโยชน์จากการใช้รหัสยามาตรฐานในกระบวนการ
โซ่อปุ ทานยาเป็นสิง่ จำ�เป็นทีต่ อ้ งพิจารณาและใช้ตดั สินใจในการพิจารณาความคุม้ ค่าความเหมาะสมของการนำ�รหัสยามาตรฐานไปใช้ในตลอดโซ่อปุ ทาน
ซึ่งมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนทั้งในด้านเทคโนโลยี การบำ�รุงรักษา และกระบวนการทำ�งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

ต้นทุนและประโยชน์ของแต่ละผูเ้ กีย่ วข้อง (Player) ในโซ่อปุ ทาน จะ
วิเคราะห์จากกิจกรรมโลจิสติกส์ทเี่ กีย่ วข้อง และสัมพันธ์กบั การนำ�รหัสยา
มาตรฐานไปใช้ รวมถึงความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการในแต่ละ
กิจกรรมให้มีการทำ�งานที่ง่ายขึ้น และมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับแต่ละ
ผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานและในภาพรวมตลอดโซ่อุปทาน

กระบวนการทางธุรกิจในโซ่อุปทานยา

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

1) ผู้ผลิตยา มีกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดการ
ความต้องการของลูกค้า การจัดหาวัตถุดบิ การจัดซือ้ วัตถุดบิ การผลิตยา
การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดเก็บ การประกันคุณภาพ การบริการ
ลูกค้า การจัดการคำ�สัง่ ซือ้ ของลูกค้า การขนส่งและกระจายยา และการ
จัดการสินค้ายาส่งคืน/เรียกกลับ
2) ผู้กระจายยา มีกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ การ
จัดการความต้องการของลูกค้า การจัดซือ้ ยา การรับยา การจัดการสินค้า
คงคลังและการจัดเก็บ การบริการลูกค้า การจัดการคำ�สั่งซื้อของลูกค้า
การขนส่งและกระจายยา และการจัดการสินค้ายาส่งคืน/เรียกกลับ
3) โรงพยาบาลประกอบด้วย 3 ส่วนงาน คือ
		 3.1 คลังสินค้า (Warehouse) มีกระบวนการทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง การจัดหายา การจัดซื้อยา การรับยา และการจัดการสินค้า
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คงคลังและการจัดเก็บ
		 3.2 คลังสินค้าย่อย (Sub-Warehouse) มีกระบวนการทาง
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง คือ การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดเก็บ การเติมยา
(Stock) และการจัดการทางยา
		 3.3 จุดจ่ายยา (Point of Dispensing) มีกระบวนการทาง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดการทางยา และการจัดการทางการเงิน
4) กองทุน/องค์กรสวัสดิการ มีกระบวนการทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
คือ การรับข้อมูลการใช้ยามาจากโรงพยาบาล การตรวจสอบรายการยา
และดำ�เนินการด้านการจ่ายเงินคืน รวมถึงการดำ�เนินการจ่ายเงินคืนให้
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนจะเกิดขึ้นในส่วนของผู้ผลิตเป็นหลัก เนื่องจากเป็นผู้ผลิต
และลงทุนเกี่ยวกับการทำ�บาร์ โค้ดเพื่อใช้เป็นรหัสยามาตรฐาน ตั้งแต่
ส่วนบนของโซ่อุปทาน (Upstream) ประเภทของต้นทุนและวิธีการ
วิเคราะห์เพื่อแปลงเป็นมูลค่าทางการเงินและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้
1) เงินลงทุนด้านอุปกรณ์เกีย่ วกับระบบบาร์ โค้ด อุปกรณ์หลักคือ
สแกนเนอร์และแถบบาร์ โค้ดซึ่งผู้ผลิตยา (Manufacturer) ผู้กระจายยา
(Distributor) โรงพยาบาล (Hospital) จะต้องลงทุนในบรรจุภัณฑ์รอง
(Secondary Packaging) และบรรจุภัณฑ์หลัก (Primary Packaging)
2) เงินลงทุนด้านซอฟต์แวร์ทเี่ กีย่ วกับระบบบาร์ โค้ด ซึง่ เงินลงทุน
ที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับความสามารถและระบบซอฟต์แวร์ ในปัจจุบันของ
แต่ละผูเ้ กีย่ วข้องในโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Player) โดยผูผ้ ลิตยาและ
ผู้กระจายยาต้องลงทุนเพื่อรองรับการใช้บาร์ โค้ด รวมถึงโรงพยาบาล
ที่ต้องลงทุนด้านซอฟต์แวร์ตามระบบสารสนเทศที่แตกต่างกัน
3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าบำ�รุงรักษาระบบบาร์ โค้ดและระบบ
สารสนเทศค่ า เสื่ อ มราคาของอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบบาร์ โ ค้ ด
รวมถึงค่าดำ�เนินการในการนำ�ระบบบาร์ โค้ดไปใช้การเชื่อมโยงข้อมูล
และค่าจ้างพนักงานในการดำ�เนินงาน
ประโยชน์ จ ากการใช้ ร หั ส ยามาตรฐาน สามารถตอบสนอง
ผลประโยชน์ 5 ด้าน “Five Rights” คือ Right Patient, Right Medication,
Right Dose, Right Time และ Right Route (McKinsey & Company,
2012) เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในโซ่อุปทานยา จากประเด็นผลประโยชน์ต่อไปนี้

1) สามารถตรวจสอบข้อมูลด้านการใช้ยาและข้อมูลของผู้ป่วย/
ผู้รับบริการได้ โดยอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดต่างๆ และป้องกันการใช้ยา
ที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
2) สามารถติดตามและระบุที่มาของยา ผู้ผลิตยา และข้อมูลทาง
ยาทีเ่ กีย่ วข้องได้ตลอดโซ่อปุ ทาน สะดวกต่อกระบวนการส่งคืน เรียกกลับ
และการจัดการสินค้าคงคลัง
3) สามารถประยุกต์เข้ากับการจัดการสินค้าคงคลังแบบร่วมมือ
กันตลอดโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลัง การกำ�หนดระดับสินค้า
คงคลังสำ�รองทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ และป้องกันยาขาดสต็อค (Stockout) ใน
กรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤติ
4) สามารถเชือ่ มโยงสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับยาตลอดโซ่อปุ ทาน
ได้ โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลผิดพลาดที่เกิดขึ้นตลอดโซ่
อุปทาน

ประโยชน์ที่ ไม่สามารถวัดค่าได้ (Intangible Benefits)

1) หน่วยงานกองทุน/องค์กรสวัสดิการ (Reimbursement) การใช้
รหัสยามาตรฐานทำ�ให้เพิ่มความสะดวกในการทำ�งาน และติดตาม
ตรวจสอบรายการใช้ยา
2) ช่วยในการติดตามและมองเห็นข้อมูลการใช้ยาของผูเ้ กีย่ วข้อง
(Player) โดยใช้รหัสยาเดียวกันตลอดโซ่อุปทาน
3) เพิ่มระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ ใช้บริการ/
ผู้ป่วย
4) ช่ ว ยเพิ่ ม ความสะดวกในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นระบบ (Barcode) ทำ � ให้ ล ดขั้ น ตอนและความ
ผิดพลาดในการทำ�งาน

ที่มา: รศ.ดร.ดวงพรรณ กริญชาญชัย. (2556). Research in Thailand
Healthcare Logistic and Supply Chain วิจัยสู่ปฏิบัติโลจิสติกส์สุขภาพ
ประเทศไทย. นนทบุรี: โรงพิมพ์มาร์รี่ อาร์.
GS1 Thailand newsletter

news letter2.indd 29

29

2/3/2558 BE 5:27 PM

ECR CORNER

เศรษฐกิจดิจิตอล
					 Digital Economy
เรียบเรียงโดย : ECR Thailand

เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) กับภาคธุรกิจ:

มีการพัฒนาและนำ�มาใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจทัง้ บริษทั ชัน้ นำ� และ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในด้านต่างๆ อาทิ

1. Digital Commerce หรื อ การค้ า บนระบบดิ จิ ต อล

ในปัจจุบัน เศรษฐกิจดิจิตอลเป็นที่พูดถึงและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะเมื่อ มรว. ปรีดียาธร เทวกุล ณ อยุธยา รองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจได้ผลักดันเศรษฐกิจดิจติ อล (Digital Economy) เป็นวาระ
แห่งชาติ เพือ่ เป็นหนึง่ ในนโยบายหลักขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศไทย
ECR Corner ฉบับนี้จึงขอนำ�เรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังในเบื้องต้น ดังนี้

เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) คืออะไร:

Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย
การนำ�เอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ อีกทั้งสร้างรายได้ เพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ทั้งนี้ คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท ตลาดดอทคอม จำ�กัด ได้ ให้คำ�อธิบายที่เข้าใจง่ายว่า
Digital Economy คือ การเอาเรื่องดิจิตอลไลฟ์เข้ามาสู่ชีวิตประจำ�วัน
ชีวิตส่วนตัว การทำ�งาน ซึ่งการทำ�งานเกี่ยวข้องกับธุรกิจ แล้วธุรกิจก็
เชื่อมโยงกับบริษัท องค์กร รัฐบาล ประเทศ ก็คือการเอาดิจิตอลเข้าไป
ร้อยเรียงในชีวิตประจำ�วัน จนถึงงาน ภารกิจ

เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) มีที่มาจากอะไร และ
ทำ�ไมจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว:

การขยายตัวของเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา
ทั้งปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Device) โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน เครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network) และการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) ทำ�ให้
คนทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และภาคธุรกิจได้มีแนวคิด
เกี่ยวกับ New Business Model ที่เน้นการแข่งขันด้วยคุณค่า Value
หรือ การบริการ ทีส่ ามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า แทนที่
จะลดต้นทุนเพียงอย่างเดียว เป็นเหตุปัจจัยให้เศรษฐกิจในรูปแบบนี้
เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการสามารถนำ�เสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า ผ่านช่องทาง รูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
จากในช่ ว งแรกที่ เ รามั ก พู ด ถึ ง e-commerce หรื อ การขายของ
ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ จนในปัจจุบันเราได้เห็นตลาดการค้าดิจิตอล
ได้แตกแขนงไปยังเรื่องของ mobile-commerce หรือการค้าผ่าน
อุปกรณ์มือถือ รวมทั้ง Social Commerce การค้าขายแลกเปลี่ยนผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์

2. Digital Transformation หรือการปรับตัวด้วยเทคโนโลยี

ดิจิตอล การนำ�เอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ มาประยุกต์ ใช้ ให้เกิดมูลค่า
ทางธุรกิจ โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�ธุรกิจเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3. Digital Consumption หรือการบริโภคเนื้อหาดิจิตอล

ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ
บริโภคหรือเสพสื่อดิจิตอลต่างๆ เช่น Chat Application, e-book,
วิทยุโทรทัศน์ดิจิตอล ที่มากยิ่งขึ้น

ท้ายนี้ ผู้เขียนหวังว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ ได้จากการรวบรวมข่าวสาร
เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลจากแหล่งต่างๆ จะเป็นประโยชน์กับสมาชิก
และผู้สนใจทั่วไปบ้างไม่มากก็น้อย หากท่านมีความสนใจแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสามารถพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fan page: ECR Thailand ได้
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
หนังสือ 3 YEAR ETDA ENABLING DIGITAL ECONOMY ชีวิต
เศรษฐกิจ ดิจิตอล ดิจิตอลอีโคโนมี ฝันให้ไกล ไปให้ถึง, ไทยรัฐออนไลน์
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 SMEs กับ Digital Economy วิถีไทยๆ, ไทยรัฐ
ออนไลน์ วันที่ 3 ธันวาคม 2557

30 GS1 Thailand newsletter
news letter2.indd 30

2/3/2558 BE 5:27 PM

TRENDY TECH

ข้อมูลโดย : ฝ่ายงานสมาชิก

เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
กับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs

ในปัจจุบันไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าไอที เป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำ�เนินธุรกิจไม่วา่ จะเป็นผูท้ เี่ ริม่ ต้นประกอบธุรกิจ หรือผูป้ ระกอบการ
ที่ดำ�เนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจ
แต่ ก ารนำ � ไอที เ ข้ า มาใช้ ง านในธุ ร กิ จ ผู้ ป ระกอบการ จำ � เป็ น ต้ อ ง
ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากการดำ�เนินการด้านไอที
เช่น การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้อซอฟต์แวร์ ค่าเช่าวงจรสื่อสาร
ค่าฝึกอบรมพนักงาน ค่าจัดทำ�เว็บไซต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะ
เกิดขึน้ เกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยี ทีจ่ ะผสานกับการใช้งานในระบบไอที
เพื่อนำ�มาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการดำ�เนินธุรกิจ
หรือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยใช้ ไอที เช่น การนำ�
ระบบบริหารการจัดการมาใช้ ในการช่วยลดต้นทุนการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างผลิตภัณฑ์
หรือบริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยการประมวลผลผ่าน
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศเกีย่ วกับนวัตกรรมคูแ่ ข่งและ
การตลาด ซึง่ ทีผ่ า่ นมาเป็นการยากทีธ่ รุ กิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะ
สามารถจัดหาค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ
ในการดำ�เนินธุรกิจ
ส่วนด้านภาครัฐก็ดำ�เนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้นำ�เอา
เทคโนโลยีมาใช้กับการประกอบธุรกิจ เช่น การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การทำ�พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือจัดหา
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ ในการดำ�เนินธุรกิจ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
ระบบบัญชี ระบบการจัดการด้านเอกสารต่างๆ ไปจนถึงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่นที่ผ่านมาภาครัฐ
ดำ�เนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ โอเพ่นซอร์ส ERP สำ�หรับผู้ประกอบการ
กลุม่ อุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมมือกับ
สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หรือ SIPA พัฒนาเป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริม
ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจได้
จากที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดจะเห็ น ได้ ว่ า ทั้ ง ด้ า นผู้ ป ระกอบการและ
ภาครัฐล้วนให้ความสำ�คัญกับไอที แต่ปัญหาสำ�คัญที่ผู้ประกอบการ
ไม่สามารถนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากประสบ
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่จะมาสนับสนุนการใช้ไอที แต่
ในปัจจุบันมี เทคโนโลยีที่จะช่วยในการขจัดปัญหาเหล่านี้ ได้เป็น
อย่างดีเทคโนโลยีนี้เรียกกันว่า เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ หรือ “เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง” (Cloud Computing) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในแนวโน้มเทคโนโลยี พ.ศ.2554 และในที่นี้
ผู้เขียนขอเรียกเทคโนโลยีว่า “เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง”
อะไรคือ “เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง” และเราประยุกต์เทคโนโลยี
คลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้ ในเรื่องใดบ้าง เรามาคลายความสงสัยกัน
“เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง” เป็นการใช้คอมพิวเตอร์แบ่งปัน
ทรัพยากรซอฟต์แวร์และสารสนเทศระหว่างกันผ่านอินเทอร์เน็ตได้
จากทุกที่ทุกเวลาให้มาทำ�งานร่วมกัน เพื่อช่วยขับเคลื่อนการบริการ
ทางด้านไอที ประโยชน์ของคลาวด์คอมพิวติง้ มีอยูห่ ลายประการ เช่น
ช่วยให้การนำ�ไอทีไปประยุกต์ ใช้ ในเชิงธุรกิจทำ�ได้ง่ายและประหยัด
ขึ้นกว่าในอดีต โดยองค์กรสามารถใช้บริการทางด้านไอทีได้ โดยไม่
จำ�เป็นต้องลงทุนมากมายกับโครงสร้างพื้นฐานไอทีของตน อีกทั้ง
ผู้ ใช้งานก็สามารถเลือกใช้บริการเฉพาะอย่างและเลือกเสียค่าใช้จา่ ย
ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านหรือสอดคล้องกับงบประมาณของ
ตนได้ ยิ่งไปกว่านั้นคลาวด์คอมพิวติ้งก็ยังมีประโยชน์ ในด้านอื่นๆ
อีก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยองค์กรประหยัดพลังงาน หรือเพิ่มความ
อุน่ ใจในด้านความปลอดภัยของระบบไอที หรือช่วยในการเพิม่ ช่องทาง
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การตลาด เป็นต้น และในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
จะกลายเป็ น เทคโนโลยี ที่ สำ � คั ญ และจะเข้ า มามี บ ทบาทในการ
ปรับเปลีย่ น รูปแบบการใช้งานทางด้านไอทีขนานใหญ่ นอกจากนัน้ แล้ว
แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งก็จะเป็นไปอย่างกว้าง
ขวางมากขึน้ โดยส่วนหนึง่ เป็นเพราะปัจจุบนั มีผู้ให้บริการเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติ้งเพิ่มมากขึ้น และแนวโน้มที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ ใช้ ใน
ด้านต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง แรงผลักดันที่ส�ำ คัญที่ท�ำ ให้ผู้ประกอบ
ธุ ร กิ จ หั น มาให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ เทคโนโลยี ดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ย
แรงผลักดัน 5 ประการ

ด้านนี้ก็คือการช่วยองค์กรลดการใช้พลังงาน หรือแม้กระทั่งการนำ�
พลังการประมวลผลส่วนเกินที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำ�งานในระบบ
คอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์ ในด้านอื่นๆ ได้อีก จากผลการวิจัยล่าสุด
พบว่าเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่ทำ�งานตลอดเวลานั้น
ส่วนใหญ่มีการใช้ทรัพยากรในระบบเพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ด้วยแนวคิดของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งนี้เองจะช่วยควบรวม
ทรัพยากรในระบบให้ทำ�งานและเกิดความคุ้มค่ารวมทั้งประโยชน์
สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในระบบนอกจากนั้นแล้ววิธีการดังกล่าว
ยังเปิดโอกาสให้องค์กรสามารถเพิ่มหรือลดขนาดการใช้งานของ
ระบบได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการช่วยองค์กรประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง

3. ความต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร

1. แนวโน้ ม ของเว็ บ ที่ ก ลายเป็ น สื่ อ กลางสำ � หรั บ การ
ติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลก
ปั จ จุ บั น เว็ บ เครื อ ข่ า ยทางสั ง คม (โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ก ) มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทุกวันโดยผู้ ใช้หลายล้านคนจากทั่วทุกมุมโลก ตัวอย่าง
เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) วิกิพีเดีย (Wikipedia) หรือทวิตเตอร์
(Twitter) เป็นต้น ด้วยความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายของเว็บโซเชียล
เน็ตเวิร์กนี้เอง ทำ�ให้ปัจจุบันเริ่มมีการนำ�เว็บแอพพลิเคชั่นรูปแบบ
ดังกล่าวมาประยุกต์ ใช้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
บุคลากรในองค์กร เช่น การเลือกใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านเทคโนโลยี
คลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง ในองค์ ก รเพื่ อ ระดมความคิ ด ของพนั ก งานผ่ า น
ระบบออนไลน์ ในแบบเรียลไทม์ รูปแบบการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติ้ง โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำ�ไปบริหารจัดการและวิเคราะห์
เพื่อนำ�ไปใช้งานเพื่อประโยชน์ ในเชิงธุรกิจต่อไป นอกจากนั้นการ
สื่อสารอินเทอร์แอคทีฟในแบบเรียลไทม์ หรือที่เรียกว่าเว็บ 2.0 ก็ถือ
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ผลักดันแนวโน้มการใช้งานทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง
ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนอกจากจะตอบสนองการทำ�งาน
ของเว็บไซต์ที่เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้ว การประมวล
ผลข้อมูลจำ�นวนมหาศาลยังทำ�ได้อย่างรวดเร็ว โดยดึงประโยชน์
จากโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่มีอยู่มาใช้งานได้อีกด้วย

2. แนวโน้มความต้องการประหยัดพลังงาน
ด้วยปัญหาโลกร้อนและค่าใช้จ่ายของพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
องค์ ก รหลายแห่ ง ในปั จ จุ บั น ต่ า งหั น มาให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การลด
พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่ใช้ ในระบบไอที ทั้งนี้เพื่อช่วย
องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ ป ล่ อ ยออกสู่ ชั้ น บรรยากาศ ประโยชน์ ข องคลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง ใน

ด้วยการแข่งขันอย่างรุนแรงทางธุรกิจในปัจจุบันองค์กรชั้นนำ�
หลายแห่งต่างให้ความสำ�คัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือการนำ�
เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ ได้ผลลัพธ์สูงสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างขององค์กรใน
อีกทางหนึ่ง แนวโน้มการให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมดังกล่าวนี้เองถือเป็นการกระตุ้นการนำ�เทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติ้งไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ ทั้งนี้เพราะการสร้างสรรค์
นวัตกรรมสามารถทำ�ได้ดว้ ยการดึงคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิ ว ติ้ ง ซึ่ ง ให้ พ ลั ง การประมวลผลที่ เ หนื อ กว่ า แต่ ใ ช้ ค่ า ใช้ จ่ า ย
น้อยกว่ามาใช้ ให้เกิดประโยชน์นั่นเอง

4. ความต้องการใช้งานไอทีที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
ปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความสลับซับซ้อนเพียงใดก็ตาม
สำ � หรั บ ผู้ ใ ช้ ง านทั่ ว ไปแล้ ว หลายคนก็ ยั ง ต้ อ งการใช้ ง านที่ ง่ า ยและ
ไม่ยุ่งยาก ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ ให้บริการทางด้านไอทีหลายรายใน
ปัจจุบันจึงหันมาใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อนำ�เสนอบริการ
ทางด้านซอฟต์แวร์แบบจ่ายเท่าที่ใช้ (Software as a Service) เพื่อ
เป็นทางเลือกแก่ลูกค้าโดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางหรือขนาดย่อม
(เอสเอ็มอี) ที่มักมีเจ้าหน้าที่ทางด้านไอทีทำ�งานอยู่อย่างจำ�กัด แทน
รูปแบบการซือ้ ซอฟต์แวร์มาใช้ โดยตรงแบบในอดีต การใช้งานในลักษณะ
ดังกล่าว นอกจากจะทำ�ให้การนำ�ไอทีไปใช้งานทำ�ได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้ว
องค์กรนัน้ ๆ ก็จะได้รบั ประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์ทที่ นั สมัยอยูเ่ สมอ
โดยไม่ต้องเผชิญกับความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
และการอัพเกรดเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่นในอดีต

5. การจัดระเบียบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
เป็นที่ทราบกันปัจจุบันข้อมูลต่างๆ มากมายในเว็บช่วยให้
เราทำ�งานง่ายขึ้นกว่าในอดีตมาก และถึงแม้ปัจจุบันเราจะมีเว็บไซต์
ประเภทเสิร์ชเอ็นจิ้น เช่น Google Bing หรือ Yahoo ที่ช่วยเราหา
ข้อมูลทีต่ อ้ งการอยูม่ ากมายแต่ดว้ ยปริมาณข้อมูลในเว็บทีเ่ พิม่ มากมาย
มหาศาลในแต่ละวันโดยเฉพาะข้อมูลไฟล์ต่างๆ ที่ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต
หลายล้านคนส่งขึ้นไปในเว็บในแต่ละวันนั้น หากไม่มีการจัดระเบียบ
อย่างเป็นระบบที่ดี การนำ�คุณประโยชน์ของเว็บมาพัฒนาต่อยอดให้
กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพในการทำ�งานอย่าง
เต็มรูปแบบก็อาจทำ�ได้ไม่ดีเท่าที่ควร
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คุณประโยชน์อันโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
ก็คือ ความสามารถในการจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบดียิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลมากมาย
หลากหลายประเภทให้เป็นระบบ ซึ่งช่วยให้การค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ ใช้ทำ�ได้เร็วและถูกต้องแม่นยำ�กว่าเดิม
จากแนวโน้มข้างต้นที่เกิดจากความสามารถและคุณประโยชน์
อั น มากมายถื อ ได้ ว่ า เทคโนโลยี ค ลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง จะกลายเป็ น
เทคโนโลยีที่ส�ำ คัญแห่งอนาคต และจะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการนำ�ไป
ประยุกต์ ใช้ ในเชิงธุรกิจอย่างที่ ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นธุรกิจใดก็ตาม
ที่สามารถฉกฉวยโอกาสและสามารถนำ�เทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ ให้

เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตนได้ก่อน ก็ย่อมจะสร้างความได้เปรียบ
และโอกาสในการต่อยอดความสำ�เร็จทางธุรกิจขององค์กรได้กอ่ นใคร
สำ�หรับผู้ประกอบการที่สนใจจะนำ�ไอทีเข้ามาช่วยในการดำ�เนิน
ธุรกิจ สสว. มีการส่งเสริมและสนับสนุนโดยเรามีการดำ�เนินการ
ทั้ ง ด้ า นการอบรม การสนั บ สนุ น ซอฟต์ แ วร์ บั ญ ชี และ สสว.
มีการดำ�เนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.sme.go.th
ที่มา : สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
www.sme.go.th

สมาชิกที่ชำ�ระภายในเวลาที่กำ�หนด มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษในวันงานประชุมใหญ่ของสถาบันฯ

พิเศษ

การเรียกเก็บค่าบำ�รุงสมาชิกประจำ�ปี 2558
ทางสถาบันรหัสสากลได้ทำ�การจัดส่งใบแจ้งอัตราค่าบำ�รุงสมาชิก
สถาบันรหัสสากลประจำ�ปี 2558 โดยมีวนั ครบกำ�หนดการชำ�ระค่าบำ�รุง
สมาชิกใน วันที่ 26 ม.ค. 2558 เมื่อท่านสมาชิกได้รับใบแจ้งอัตราค่า
บำ�รุงแล้ว สามารถนำ�เอกสารไปชำ�ระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
• ชำ�ระเงินโดยตรงที่ฝ่ายการเงิน สถาบันรหัสสากล
• นำ�ใบแจ้งอัตราค่าบำ�รุงสมาชิกไปชำ�ระเงินโดยตรงผ่านธนาคารโดยใช้ ใบชำ�ระเงินผ่าน
ธนาคาร (Pay-in Slip) ซึ่งอยู่ส่วนล่างของใบแจ้งอัตราค่าบำ�รุงสมาชิก (ทางสถาบันฯ
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ใช้แบบฟอร์มนี้
เท่านัน้ ) ในปีนที้ างสถาบันฯ ได้มกี ารเพิม่ บัญชีอกี 2 ธนาคารคือ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร
กสิกรไทย เพื่อเพิ่มช่องทางการชำ�ระเงินให้แก่สมาชิกให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
• ส่งเช็คทางไปรษณีย์ โดยสั่งจ่ายขีดคร่อม “สถาบันรหัสสากล – ส.อ.ท.”
• ส่งธนาณัติทางไปรษณีย์ โดยสั่งจ่ายขีดคร่อม “สถาบันรหัสสากล – ส.อ.ท.” ปทฝ.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
		
หากสมาชิกท่านใดไม่ได้รับใบแจ้งอัตราค่าบำ�รุงค่าสมาชิก หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสมาชิก กรุณาแจ้งกลับมายังฝ่ายบริการสมาชิกของสถาบันรหัสสากล
		
โทรศัพท์ 0 2345 1199 แฟกซ์ 0 2345 1217

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 199 เรื่อง กำ�หนดข้อความอื่นในใบกำ�กับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2556 เพื่อให้สมาชิกทุกรายปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป สถาบันฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือท่าน แจ้งเลขบัตร
ประชาชน หรือเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก) และรายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการของสมาชิก ส่งให้สถาบันฯ โดยการส่งใบภาษีมูลค่าเพิ่ม.20 ทางโทรสาร
0 2345 1217 หรือโทรศัพท์ 0 2345 1214
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ที่มา/Reference : Claire Swedberg
แปลและเรียบเรียงโดย : สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางเทคโนโลยี อาร์เอฟ ไอดี ประเทศไทย

National Cancer Centre Singapore
Treats More Chemotherapy Patients, Saves Time for Nurses
สถาบันมะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์ได้ประยุกต์ใช้ active RFID
tag เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายพนักงานจาก
เก้าอี้รักษาผู้ป่วยและการทำ�งานของพยาบาลและเภสัชกร

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

กระบวนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์
(NCCS) มี ค วามรวดเร็ ว ขึ้ น เนื่ อ งมาจากการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบ
Active ultrahigh-frequency (UHF) RFID tag ในแผนกเคมีบำ�บัด
(chemotherapy) จากการติดตั้งในปี 2011 พบว่าระบบดังกล่าว
สามารถทำ�ให้รักษาคนไข้ได้มากขึ้น 20% เวลาในการรอรับการรักษา
ลดลง 8% และกว่า 56% ของคนไข้นดั ได้รบั การรักษาภายใน 30 นาที

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

ในแต่ละปี NCCS ทำ�การรักษาผูป้ ว่ ยมากกว่า 35,000 คน ประกอบด้วย
เก้าอีส้ �ำ หรับทำ� chemotherapy จำ�นวน 54 ตัว สำ�หรับคนไข้นดั หากไม่มี
ระบบ RFID เพือ่ จัดระบบคิวคนไข้และโปรแกรมการรักษาทีถ่ กู ต้องแล้ว
พนักงานจะต้องเสียเวลาในการเดินไปมาในแต่ละห้องเพือ่ จัดคิวคนไข้ ให้
เหมาะสมกับเก้าอีส้ �ำ หรับทำ� chemotherapy ในโปรแกรมทีแ่ ตกต่างกัน
ทำ�ให้ตอ้ งเสียเวลาในการจัดสรรทีส่ �ำ หรับให้ผปู้ ว่ ยนัง่ รอทำ�ให้เก้าอีส้ �ำ หรับ
ทำ� chemotherapy ว่างลงทัง้ ๆ ทีม่ คี นไข้รอคิวรักษาอยู่

NCCS currently treats more than 35,000 chemotherapy
patients annually. The facility has 54 chemotherapy chairs (also
known as recliners) in which patients receive their chemo treatments
during scheduled appointments. Without RFID, ensuring that an
empty chair is quickly used by the next available patient, and thereby
minimizing wait times, proved challenging for management. A staff
member had to walk to each room and visually determine which
chairs were ready for the next patients, and then notify those
patients in the waiting room. This meant that chairs could sometimes remain empty for longer than necessary.
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Tony Liang, IHiS’ deputy director, and Mag Tan Wooi Lin,
senior nurse manager at NCCS
นาย Tony Liang, ตัวแทนกรรมการ IHIS’ และ Mag Wooi Lin
ผู้จัดการพยาบาลอาวุโส ของ NCCS
“เนือ่ งจากความซับซ้อนในการทำ� chemotherapy เราจึงต้องการ
ระบบที่สามารถติดตามสถานะของเตียงรักษาและเวลานัดของคนไข้
แบบ real time ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการให้บริการการรักษา
ดีขึ้นและคนไข้จะเสียเวลารอน้อยลง” Mag Tan Wooi Lin กล่าว
“ทางสถาบันได้เริ่มวางแผนจะใช้ระบบ RFID มาตั้งแต่ 2009 โดย
ได้รับการช่วยเหลือจาก healthcare IT company ชื่อว่า Integrated
Health Information System (IHis) ร่วมกับ system integrator จาก
Singapore Communications (Wavex) Pte. Ltd. และ software จาก
Evantek Pte. Ltd.” Tony Liang กล่าว

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

เราเรี ย กการทำ � งานของระบบเหล่ า นี้ ร วมกั น ว่ า Real-time
Ambulatory Patient Information Deployment Enabler (RAPIDE) ที่
มีการใช้ tag ประเภท active RFID เพื่อทำ�การระบุที่อยู่ของคนไข้และ
พนักงาน ซึง่ สามารถตรวจสอบได้วา่ คนไข้นงั่ บนเก้าอีท้ จี่ ะทำ�การรักษา
ได้ถูกต้องหรือไม่ โดยทาง IHiS เป็นผู้รับผิดชอบโปรเจคนี้ ส่วน tag
และเครื่องอ่าน tag รับผิดชอบโดย บริษัท WaveX

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

นอกจากนี้ยังมีการนำ�ระบบ RAPIDE ไปใช้บริหารจัดการคนไข้
นอกด้วย ซึง่ จะช่วยในเรือ่ งของการจัดคิวให้คนไข้รวมไปถึงการส่ง sms
เตือนผู้ป่วยเมื่อใกล้ถึงวันนัดอีกด้วย

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

จากระบบดังกล่าวคนไข้จะได้รบั GT&T GTag-WP830B active UHF
RFID tag ในรูปของสายคล้องคอ จากนั้นพนักงานจะเชื่อมต่อ tag ID
ดังกล่าว ซึง่ อยูก่ บั คนไข้กบั RAPIDE software โดยข้อมูลนัน้ จะปรากฏ
ในรูปแบบของสีที่เป็นสีเดียวกับ tag ของคนไข้ที่ห้อยคออยู่ ดังนั้น
พนักงานจะสามารถนำ�ตัวคนไข้เข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วโดย
การสังเกตสีจาก tag ที่คนไข้ห้อยคออยู่

With the RAPIDE system in place, a patient is provided with
a GT&T GTag-WP830B activeUHF RFID tag, attached to a lanyard. A
staff member links the unique ID number encoded to the tag to that
specific patient in the RAPIDE software. The individual’s name is then
color-coded in the software, thereby enabling workers to visibly identify
his status—such as waiting for an appointment, or being treated.
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Once the treatment session is completed, the patient’s RFID badge
is placed in a box housing an RFIDreader, thereby indicating that
the chemotherapy chair is available for the next patient.
เมื่อเครื่องอ่านการรักษาเสร็จสิ้น คนไข้จะต้องคืน RFID tag ลงใน
ที่จะถูกอ่านโดยที่กล่องนั้น เป็นการบ่งบอกว่าเตียงที่ใช้ ในการรักษานั้นๆ
ว่างลงแล้วเพื่อคนไข้คนอื่นๆ จะได้เข้ามารักษาในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้พยาบาลซึ่งติด GTag-WP830B RFID tag สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่จุดไหนซึ่งเป็นการงานต่อการตาม
ตัวเมื่อต้องการเรียกปฏิบัติงาน จากการตรวจสอบนี้หากพยาบาลอยู่
กับคนไข้เภสัชกรยังสามารถตรวจสอบข้อมูลของคนไข้ผ่านพยาบาล
เพื่อความถูกต้องของการจ่ายยาอีกด้วย
GT&T Glink-WC830D reader ทั้งหมด 13 เครื่องถูกติดตั้งใน
ที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องรักษา ทางเดิน ห้องรอตรวจนั้น สามารถ
ทำ�การตรวจสอบสถานะของผู้ติด tag ในแต่ละคนได้ว่าอยู่ที่ใดในแต่ละ
สถานที่อีกด้วย
เมือ่ คนไข้เข้าห้องรักษาและนัง่ ลงบนเก้าอี้ เก้าอีน้ จี้ ะติดตัง้ ตัวตรวจ
จับความดันเมื่อมีคนนั่งลงบนเก้าอี้ โดยตัวตรวจจับความดันนี้จะต่อ
กับ GT&T active UHF RFID tag และส่งข้อมูลประจำ�ตัวของเก้าอี้นี้
ไปยัง RAPIDE software ซึ่งเป็นการบ่งบอกสถานะของเก้าอี้ที่ทำ�การ
รักษาว่าว่างหรือไม่ส่งผลให้การจัดลำ�ดับคิวคนไข้มีความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น RAPIDE software ยังอำ�นวยความสะดวกแก่เภสัชกรในการ
เตรียมจ่ายยาเพือ่ รักษาคนไข้ได้อย่างถูกต้องโดยส่งข้อมูลไปยังพยาบาล
ในห้องที่อยู่กับคนไข้เพื่อจัดส่งยาตามการรักษา

In addition, nurses wear GTag-WP830B RFID badges so that
the system knows where they are located when they are needed.
This also enables the system to identify which nurse is with which
patient, and thus which one the pharmacist should contact to collect
A total of 13 GT&T Glink-WC830D readers are installed in treatment
rooms, hallways and waiting rooms to read personnel tags, thereby
confirming those individuals’ locations.
When a patient enters a treatment room and sits on the chair
contained within, a pressure sensor on that chair detects the
person’s presence and prompts a custom-designed GT&T
active UHF RFID tag, built into the sensor, to transmit its own unique
identifier. The reader installed in that room receives the chair’s tag ID
number, along with those of the patient and nurse, thus enabling the
RAPIDE software to identify those individuals. The software forwards
that data to the center’s queue software, which indicates the chair is
occupied and, therefore, unavailable for use by another patient.
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เมื่ อ คนไข้ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาและออกจากห้ อ งแล้ ว ตั ว ตรวจจั บ
บนเก้าอี้รักษาจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ว่าง” และส่งข้อมูลไปยัง RAPIDE
software โดยข้อมูลดังกล่าวจะไปจับคู่กับสถานะการคืน tag ของผู้ป่วย
ณ บริเวณกล่องคืน tag เป็นการรับรองว่าผู้ป่วยได้รักษาเสร็จสิ้นแล้ว
จริงๆ สถานะของเก้าอีร้ กั ษาจะขึน้ เป็น “ว่าง” ทันทีเพือ่ รอผูป้ ว่ ยคนถัดไป

When the patient leaves the chemotherapy room after the drug
has been administered, the sensor detects that she is no longer
sitting in the seat, and that new status is forwarded to the software.
She then deposits her tag in a box housing another RFID reader.
When the system reads the tag ID inside the box, the queue software
updates the chair’s status as available.

Each treatment chair has been fitted with a pressure sensor that detects
a patient’s presence and prompts an RFID tag built into the sensor to
transmit its own unique identifier.
เก้าอี้ที่ใช้ ในการรักษาจะติดตั้งตัวตรวจจับความดันเมื่อคนไข้นั่งลง
และตัวตรวจจับดังกล่าวจะติด RFID tag เพื่อตรวจสอบสถานะการ
ว่างของเก้าอี้

Mag Tan ยังกล่าวอีกว่า ระบบดังกล่าวยังช่วยให้พยาบาลประหยัด
เวลากว่า 825 ชั่วโมงต่อปี ในการที่ต้องเดินหาเก้าอี้รักษาที่ว่างในแต่ละ
วัน นอกจากนี้ระบบยังช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นระยะเวลาในการ
รักษาขณะอยู่บนเก้าอี้ โดยพยาบาลจะแจ้งผ่าน RAPIDE software ซึ่ง
ระบบจะจัดคิวอัตโนมัติและแจ้งเตือนไปยังพนักงานเพื่อจัดคิวคนไข้ ให้
เหมาะสมต่อไป
ยิ่งไปกว่านั้น Mag Tan ได้กล่าวเกี่ยวกับระบบการออกรายงาน
วิ เ คราะห์ ก ารจั ด สรรคนไข้ ดั ง กล่ า วนี้ อี ก ว่ า “สำ � หรั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริการคนไข้ โดยพยายามลดเวลาในการรอการ
รักษานั้น ทาง NCCS ได้เคยพบว่าเก้าอี้ ไม่ได้ถูกจัดสรรให้คนไข้คน
ถัดไปตามเวลาที่ก�ำ หนด แต่ปัญหานี้ก็สามารถแก้ไขได้”

Mag Tan says the solution saves nurses approximately 825
hours of labor annually, since they no longer need to physically
search for unoccupied recliners. It also allows for exceptions, such
as a specific patient needing an extension in time, which a nurse
can request via the RAPIDE software. The system then prompts the
queue-management software to alert a staff member to reschedule
the next patient’s treatment time.
Moreover, Mag Tan says, the system generates reports for
NCCS analysis of workflows and patient loads, “to further improve
efficiencies and drive down waiting times.” For instance, she notes,
the center’s managers can identify when the system is experiencing
a bottleneck—such as chairs not being made available for the next
patient in a timely manner, for instance—and then address that problem.
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ข้อมูลโดย : สุคนธ์ทิพย์ วังเอี่ยมเสริมสุข

อัพเดทการอบรมและกิจกรรมที่ผ่านมา
บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน และวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
ทางสถาบันรหัสสากลโดยมีนายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อำ�นวยการ
สถาบั น รหั ส สากลได้ ไ ปบรรยายพิ เ ศษ “เรื่ อ งมาตรฐานสากล
GS1” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชา Logistics and

Engineering Management (International Program) ที่ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์  และบรรยายพิเศษเรื่อง “Introduction to GS1
Traceability & Recall” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

SCB-FTI Factory Outlet

สถาบั น รหั ส สากล ร่ ว มออกบู ธ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสมั ค ร
เลขหมายบาร์ โค้ดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในงาน “SCB-FTI
Factory Outlet ครั้งที่ 10” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 28 พ.ย.
2557 ตั้งแต่ เวลา 09.00-18.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ รัชโยธิน (สำ�นักงานใหญ่)

ซึ่งงานนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์
(SCB) และสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (F.T.I.)
ที่เล็งเห็นความสำ�คัญของธุรกิจ SMEs จึงจัดงานขึ้นเพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าดีมีคุณภาพให้มี
โอกาสนำ�สินค้าของตนเองมาจัดแสดง ให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มช่องทางจัด
จำ�หน่าย และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน

The Return of RFID hero
ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ ได้รับความ
รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี RFID ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถลด
ต้นทุนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ และผู้ประกอบการสามารถ
ต่อยอดทางธุรกิจได้มากขึ้น
โดย Highlight ของงานปีนี้ จะเน้น Solutions ที่ใช้ประโยชน์
จากตั๋วร่วม BTS / Logistic Solutions จากผู้ประกอบการไทย
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมออกบูธในงานมหกรรม / RFID ในระบบขนส่งทางรางจากต่างประเทศ / ระบบติดตาม
เทคโนโลยี RFID “The Return of RFID Hero” ในวันศุกร์ที่ 14 แม่และเด็กในโรงพยาบาล / คลีนิกให้คำ�ปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ
พฤศจิกายน 2557 เวลา 9:30 - 17:00 ณ ไบเทคบางนา ห้อง Hall RFID เป็นต้น
203 และ MR210
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FTI Trade Fair @ Phitsanulok 2014

TRAINING BUZZ

โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาคอุ ต สาหกรรมของจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกและภาคเหนื อ ส่ ง เสริ ม
ให้ เ กิ ด การจั บ คู่ ท างธุ ร กิ จ และเกิ ด การลงทุ น ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ก า ร แ ข่ ง ขั น แ ล ะ ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น
ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ใ ห้ เ ข้ า สู่ ม า ต ร ฐ า น พ ร้ อ ม รั บ มื อ
การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง เสริ ม
สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งนิทรรศการเชิงวิชาการ การรวบรวมสินค้า
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั น โดดเด่ น ของภาคอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
และอีก 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยสถาบันรหัสสากลได้พบผูป้ ระกอบการ
เมื่ อ วั น ที่ 28 พ.ค. – 2 ธ.ค. 2557 สภาอุ ต สาหกรรม ทั้ ง ที่ เ ป็ น สมาชิ ก และไม่ เ ป็ น สมาชิ ก พร้ อ มทั้ ง แนะนำ � การใช้ ง าน
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ได้ จั ด โครงการอุ ต สาหกรรมแฟร์ ครั้ ง ที่ 1 บาร์ โค้ด รวมถึงการบริการของ GS1 Source และ GS1 Smartbar
“FTI Trade Fair @ Phitsanulok 2014” ณ ห้องคอนเวนชั่น Hall ให้กับผู้เข้าร่วมงาน
หลักสูตรการอบรม มกราคม – มีนาคม 2558
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบาร์ โค้ด สามารถนำ�หลักเกณฑ์ข้อกำ�หนดต่างๆ ของการสร้างและการนำ�บาร์ โค้ดไปใช้อย่างถูกต้อง เป็นไป
ตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงกำ�หนดให้สมาชิกรายใหม่ทุกราย ต้องผ่านการอบรม การประยุกต์ ใช้บาร์ โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ในการบริหารจัดการสินค้า
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำ�หรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมัติเป็นสมาชิก
ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่างๆ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 ดังนี้
หลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่จัด
27 มกราคม
31 กุมภาพันธ์

แนะนำ�มาตรฐานสากล GS1 Barcode
ในธุรกิจ

- แนะนำ�เกี่ยวกับ GS1 และ สถาบันรหัสสากล
(GS1 Thailand)
- ภาพรวมของระบบมาตรฐานสากล GS1
- ประโยชน์การใช้บาร์ โค้ดมาตรฐานสากล GS1
- สิทธิประโยชน์ ในการสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล

ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

20 มกราคม
- บาร์ โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
3, 10, 17 กุมภาพันธ์
- โครงสร้างเลขหมายบาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1 System
3, 10,17, 24 มีนาคม
- GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การกำ�หนดเลขหมาย		
ประจำ�ตัวสินค้า
- สิทธิประโยชน์สำ�หรับสมาชิกสถาบันฯ

การประยุกต์ ใช้ GS1-128 ในระบบ
ซัพพลายเชน

- บาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1-128
- GS1- 128 Application Identifiers (AI’s)
- การใช้งานบาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1-128
- หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น

27 มกราคม
24 กุมภาพันธ์
31 มีนาคม

รู้จักเทคโนโลยี RFID ในการประยุกต์ ใช้
กับโลจิสติกส์

- ทำ�ความรู้จักกับ RFID และหลักการทำ�งาน
- มาตรฐานคลื่นความถี่และกฎระเบียบข้อบังคับ
ในการใช้งาน
- เทคโนโลยีและข้อจำ�กัดของแต่ละย่านความถี่
LF/HF/UHF
- Showcase

30 มกราคม

10 ขั้นตอนการประยุกต์ ใช้บาร์ โค้ดเพื่อ
ยกระดับในการดำ�เนินธุรกิจ

- เทคโนโลยีบาร์ โค้ดมาตรฐานสากล
- 10 ขั้นตอนการประยุกต์ ใช้บาร์ โค้ด

20 กุมภาพันธ์

การบริหารจัดการคลังสินค้าและ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
คลังสินค้า

- การบริหารคลังสินค้า
- การนำ�เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพใน
งานคลังสินค้า
- การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

TBC

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
ผู้สนใจสามารถดาวน์ โหลดรายละเอียดและสำ�รองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org หรือที่ฝ่ายฝึกอบรม 02-345- 1198
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อัตราค่าอบรม
บุคคลทั่วไป : ฟรี
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สมาชิก GS1 : ฟรี*
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BIZZ BREAKTHROUGH

“โฟกัส MOU รางคู่ ไทย-จีน”

ตัวแปรเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน – แก้ปัญหาว่างงาน เพิ่มกำ�ลังซื้อระดับฐานราก

หากดูจาก การประมาณการของศูนย์วิจัยกสิกรไทยจะพบว่า จีดี
พี ไตรมาส 1/2558 จะโต 4% จากปัจจัยสำ�คัญ 2 ประการ คือ
การส่งออกฟืน้ ตัวต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น และการลงทุน การเบิกจ่ายภาครัฐ
ที่มีแนวโน้มคล่องตัวขึ้น ซึ่งเป็นผลจากแรงกระเพื่อมการเมืองลดลง
แม้การบริโภคของประชาชนอยู่ในระดับดีแต่มี 2 เรื่องน่าจับตา คือ
หนี้ครัวเรือน น่าจะขยับขึ้นอีกจนใกล้ร้อยละ 85% ซึ่งใกล้เคียงปี
ก่อน และปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจยุโรปที่เปราะบาง เศรษฐกิจจีน
อาจชะลอตั ว ทำ � ให้ อ าจกระทบสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ เช่ น น้ำ � มั น และ
เศรษฐกิจรัสเซียที่เข้าสู่ภาวะถดถอย
แต่ที่ต้องคอยจับตา คือปัจจัยที่จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นจาก
นักลงทุนเอกชนกลับมาได้คือ การลงทุน ที่มีภาครัฐเป็นหัวจักรสำ�คัญ
ซึง่ มีปจั จัยทางการเมืองเป็นตัวแปร หากดูจากแนวโน้มการเมืองปัจจุบนั
จากแผนการเดินหน้าปฏิรูปสร้างความปรองดองของรัฐบาล ผ่านการ
ทำ�งานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่เป็นตัวกลางให้คู่ขัดแย้ง
ทางการเมืองในอดีตเข้าให้ข้อคิดเห็นว่าจะปฏิรูปประเทศไปทิศทาง
ใด ทำ�ให้อุณหภูมิที่เคยระอุลดระดับลง และมีเวลาพัฒนา แก้ปัญหา
อื่น โดยเฉพาะการผุดแผนลงทุนพัฒนา “โครงสร้างพื้นฐาน” ต้นปี
นี้ ที่ “พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(รมว.คมนาคม) วางยุทธศาสตร์ไว้ 8 ปี โดยประเมินมูลค่าลงทุนไว้ทกี่ ว่า

2 ล้านล้านบาท แบ่งออกเป็น 5 แผนงานครอบคลุมการพัฒนาด้านการ
ขนส่งทั้งระบบ เน้นการลงทุนในระบบรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง มีวงเงิน
รวมถึง 129,308 ล้านบาท จากระยะทาง 903 กิโลเมตร
ล่าสุดเมื่อปลาย ธ.ค.2557 จีนนำ�คณะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้า
ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ�การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง (จีเอ็มเอส) 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 รัฐบาลไทยจะ
มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับรัฐบาลจีน
ในเรื่องโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่รางมาตรฐานขนาด 1.435 เมตร
เส้นทางหนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด ระยะทาง
734 กิโลเมตร และช่วงแก่งคอย-กรุงเทพฯ ระยะทาง 133 กิโลเมตร
โดยรูปแบบการลงทุนนั้น คาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนประชุมร่วมกับจีน
ในเดือน ม.ค. 2558
จากแผนการลงทุนข้างต้น อาจเป็นปัจจัยหลักช่วยเรียกความ
เชื่อมั่น กระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนในต้นปีนี้ และหมายรวมถึง
การวางแผนรับมือการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตด้าน
คมนาคม ที่สำ�คัญหากแผนงานรัฐบาลไปได้สวย นอกจากจะช่วย
กระตุน้ ช่วยลดทอนปัญหาการว่างงานแล้ว ยังเพิม่ กำ�ลังซือ้ ให้แรงงาน
ระดับฐานที่เคยว่างงานไปได้ ในตัวอีกด้วย (สยามรัฐ, มิถุนายน 2557)
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KITCHEN OF THE WORLD

ผักผลไม้ออร์แกนิก
อนาคตธุรกิจใหม่ยุค AEC
ในยุ ค ที่ ผั ก ผลไม้ ส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง วางขายเกลื่ อ นกลาดตั้ ง แต่ แ ผงค้ า
ข้างทางไปจนถึงห้างสรรพสินค้ากลางเมือง ถูกมองว่าเจือปนไปด้วย
สารพิษ และยาฆ่าแมลง มากบ้างน้อยบ้างตามแต่แหล่งผลิตที่มาว่า
จะไว้ ใจได้มากน้อยแค่ไหน หลายครัง้ ทีผ่ บู้ ริโภคทีห่ ว่ งใยสุขภาพจำ�ใจ
ต้องยอมเสียเวลามาล้างทำ�ความสะอาดกันหลายต่อหลายรอบเพือ่ ให้
มั่นใจได้ว่าผักผลไม้นั้นๆ สะอาดปลอดภัย ไม่มีสิ่งเจือปนที่จะตกค้าง
ไปสะสมในร่างกาย อันอาจจะก่อตัวกลายเป็นปัญหาสุขภาพในอนาคต
จากข้อมูลการสุม่ ตรวจของมูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภคและเครือข่ายเตือน
ภัยสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ได้แถลงการเฝ้าระวังสารเคมี
กำ�จัดศัตรูพชื ตกค้างในผักผลไม้พบว่าผักผลไม้เกินครึง่ ทีว่ างขายอยูใ่ น
ห้างสรรพสินค้า มีสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชตกค้าง และ 46.6 % ที่มีการ
ตกค้างเกินค่ามาตรฐาน MRLs (Maximum Residue Limits: ปริมาณ
สารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้) ทั้งๆ ที่ผักผลไม้เหล่านี้เป็นสินค้าที่
ถูกตรวจสอบและรับรองจนสามารถวางขายในห้างสรรพสินค้าได้
เมื่อจำ�แนกตามชนิดของผักผลไม้ พบว่าชนิดผลผลิตที่มีการ
ตกค้างของสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชเกินค่า MRLs มากที่สุด คือ ส้ม
สายน้ำ�ผึ้ง 100% รองลงมา ได้แก่ ฝรั่ง 69.2% แอปเปิ้ล 58.3%
ผั ก คะน้ า 53.8% กะเพรา สตรอเบอรี่ แ ละส้ ม จี น ชนิ ด ละ 50%
ถั่วฝักยาว 42.9% ผักชี 36.4% แตงโม 15.4% และพริกแดง 8.3%
สะท้อนให้เห็นว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปทุกวันนี้ ล้วนแต่สุ่มเสี่ยงก่อให้
เกิดสารพิษสะสมในร่างกายได้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
ผั ก ผลไม้ อ อร์ แ กนิ ก จึ ง กลายเป็ น ทางเลื อ กใหม่ สำ � หรั บ ผู้ รั ก
สุขภาพที่ ไม่อยากไปเสี่ยงกับสารพิษตกค้าง ที่ ไม่รู้ว่าจะออกฤทธิ์ต่อ
ร่างกายวันไหน ดังจะเห็นว่าเริ่มมีบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่หัน
มาให้ความสนใจเลือกผักผลไม้ออร์แกนิกมาบริโภค แทนผักผลไม้ที่
ผลิตด้วยระบบเดิมๆ แม้จะต้องยอมแลกกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น
แต่ผู้บริโภคหลายคนกลับมองว่าสำ�หรับสุขภาพแล้วนี่อาจจะเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการต้องมาเสียค่าใช้จ่ายมากกว่านี้อีกหลายเท่า
สำ�หรับการรักษาตัวจากสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย
แน่ น อนว่ า การตื่ น ตั ว ของผู้ บ ริ โ ภคย่ อ มปลุ ก ให้ ธุ ร กิ จ ผั ก ผลไม้
ออร์แกนิกค่อยๆ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มจะขยายตัว
เพิ่มมากขึ้น สะท้อนผ่านเกษตรกรหลายรายเริ่มปรับตัวหันมาผลิตผัก
ผลไม้ออร์แกนิก ไม่วา่ จะเป็นเกษตรกรรายย่อย หรือกลุม่ เกษตรกรราย
ใหญ่ ทัง้ ทีข่ นั้ ตอนการผลิตผักผลไม้ออร์แกนิกเหล่านีต้ อ้ งดูแลเอาใจใส่
ดูแลรักษาผลผลิตตัง้ แต่เริม่ ต้นกระบวนการไปจนถึงเก็บเกีย่ ว แต่ดว้ ย
ราคาขายที่เพิ่มขึ้นตามมาทำ�ให้มีเกษตรกรเบนเข็มเปลี่ยนมาปลูกผัก
ผลไม้ออร์แกนิกแบบเต็มตัว เพื่อรองรับตลาดกลุ่มนี้ที่โตขึ้นทุกวันๆ
ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากตลาดในประเทศไทยทีถ่ อื เป็นตลาดใหญ่ส�ำ หรับเกษตรกร
สินค้าออร์แกนิก จนมีผู้ ให้ความสนใจสัง่ ซือ้ สินค้าออร์แกนิกกันจนผลิต
ไม่ทันขายแล้ว หลายรายยังต้องสั่งจองกันล่วงหน้านานหลายเดือน
บางแห่งพัฒนากลายเป็นชุมชนผักผลไม้ออร์แกนิกที่ติดต่อสื่อสาร
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ผ่านเน็ตเวิรค์ รับส่งกันผ่านระบบดีลเิ วอรีถ่ งึ บ้าน เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ผัก
ผลไม้ที่ผลิตนั้นไม่มีสารเคมีเจือปนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
อี ก ด้ า นหนึ่ ง ในยุ ค ที่ ป ระเทศไทยกำ � ลั ง จะก้ า วเข้ า สู่ ป ระชาคม
อาเซียน หรือ AEC ในปีนี้ การหลอมรวมประเทศอาเซียนเข้าด้วยกัน
เป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งการลดอัตราภาษี และลดอุปสรรคการค้าขาย
ระหว่างประเทศสมาชิก ย่อมทำ�ให้ตลาดผักผลไม้ออร์แกนิกขยาย
ตัวใหญ่ข้ึนตามไปด้วยและเป็นช่องทางที่จะสร้างรายได้มากขึ้นให้กับ
เกษตรกร นอกจากนี้ด้วยความร่วมมือที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคมนาคมขนส่งที่จะเป็นสะพานเชื่อมแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน
ย่อมอำ�นวยความสะดวกให้กับการซื้อขายสินค้าออร์แกนิกในอนาคต
ข้ อ มู ล จากสำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ พบว่ า
ประชาชนสิงคโปร์รักษาสุขภาพมากขึ้น และนำ�เข้าผักออร์แกนิกจาก
ไทย ไปวางขายซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ มีสาขา 90 แห่งทั่วประเทศ
ยังไม่รวมกับร้านอาหารไทยที่สิงคโปร์ มีอยู่ประมาณ 80 ร้าน ซึ่งมี
ทั้งที่เป็นของคนไทยและคนสิงคโปร์ ความคุ้นเคยกันระหว่างทั้งสอง
ประเทศจึงทำ�ให้ตลาดนี้ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาอุปสรรคอาจจะอยู่ตรงที่การต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆ
โดยเฉพาะจีนที่มีฐานการผลิตกว้างขวางอาจจะทำ�ให้เกษตรกรไทย
ต้องออกแรงทำ�งานหนักมากขึ้น แต่ถ้าพัฒนาสินค้าให้ ได้มาตรฐาน
และได้รับการรับรองจากสำ�นักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ
International Federation of Organic Agriculture Movements-IFOAM ก็จะเป็นใบเบิกทางช่วยให้การค้าขายทำ�ได้สะดวกขึ้น เพราะ
สินค้าด้านอาหารนั้นเป็นสินค้าที่จำ�เป็นต้องบริโภคทุกวันย่อมเป็น
ช่องทางให้เติบโตได้ง่ายกว่าสินค้าอื่น (มติชน, กันยายน 2557)
นายอนั นต์ สุวรรณรั ตน์ อธิ บดีก รมวิ ชาการเกษตร เปิดเผย
ว่า ไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าออร์แกนิกที่มีศักยภาพ ยิ่ง
ภายหลังจากการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสินค้าเกษตรจะมี
โอกาสทางการตลาดสูงและมีแนวโน้มสดใส แต่ปจั จุบนั พืน้ ทีผ่ ลิตสินค้า
เกษตรของไทยยังไม่มาก แปลงปลูกพืชเกษตรอินทรียท์ ผี่ า่ นการรับรอง
มาตรฐานจากกระทรวงเกษตรฯ มีเพียง 1,084 ฟาร์ม รวมพืน้ ที่ 10,000
ไร่ ส่วนใหญ่ผักออร์แกนิก 500 ฟาร์ม เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน
300 ฟาร์ม ผลไม้อินทรีย์ 100 ฟาร์ม
ทั้งนี้ เคล็ดลับสำ�คัญที่จะพัฒนาธุรกิจด้านผักผลไม้ออร์แกนิกนั้น
จำ�เป็นจะต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
เพื่อให้ ได้สินค้ามีคุณภาพสม่ำ�เสมอ มีสินค้าหลากหลายชนิดและมี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ และมีผลผลิตป้อนตลาดต่อเนือ่ ง ที่
สำ�คัญต้องพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่าสินค้าเสริมศักยภาพ
การแข่งขันให้กับสินค้าอินทรีย์ ไทยในตลาดโลก (ข่าวสดออนไลน์
ธันวาคม 2557)
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