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EDITOR’S TALK

Brexit บทเรียนของความไม่แน่นอน

ประวิทย์ โชติปรายนกุล

ผู้อ�ำนวยการสถาบันรหัสสากล

เมื่ อ ปี 2542 สหภาพยุ โ รปได้ ร่ ว มกลุ่ ม ประเทศ
26 ประเทศ พัฒนาระบบตลาดเดียว และกฎหมายที่
เป็ นมาตรฐานที่ใช้ บงั คับกับทุกประเทศในกลุ่ม ยกเลิก
การควบคุมหนังสือเดินทาง และให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายคน
สินค้ า บริ การ และเงินทุนอย่างเสรี
โดยกลุ่มดังกล่าวมีประชากรมากกว่า 500 ล้ านคน
มี GDP คิดเป็ น 20% ของ GDP โลก นับเป็ นเวลากว่า
17 ปี ทสี่ หภาพยุโรปสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั เศรษฐกิจโลก
จนเมื่ อ ปี 2552 สหภาพยุโ รปต้ อ งเผชิ ญ กับ วิ ก ฤต
เศรษฐกิ จ จากปั ญ หาหนี ส้ าธารณะที่ เ กิ ด ขึน้ ในหลาย
ประเทศ จนก่อให้ เกิดความสัน่ คลอนของความสัมพันธ์
ที่เกิดจากปั ญหาของประเทศหลักๆ เพียงไม่กี่ประเทศ
วัน นี ป้ รากฏการณ์ Brexit หรื อ การถอนตัว ออก
จากสหภาพยุโรปของอังกฤษ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของความ
เปราะบางของกลุม่ สหภาพยุโรปทีต่ ้ องจับตาดูอย่างใกล้ ชดิ
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ปั จจุบนั สหภาพยุโรป ก�ำลังกลายเป็ นกรณี ศึกษาที่
น่ า สนใจของการรวมกลุ่ ม การค้ าของโลก ที่ แ ม้ แต่
กลุ่มประเทศที่แข็งแกร่ งที่สดุ มีพื ้นฐานใกล้ เคียงกันมาก
ที่สดุ ยังมีวนั ที่สนั่ คลอน ไทยเองในฐานะประเทศหลักใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงต้ องศึกษา
เข้ า ใจอย่า งลึก ซึง้ เพื่ อ ไม่ใ ห้ ปั ญ หาดัง กล่า วเกิ ด ขึน้ กับ
AEC
ส�ำหรับ GS1 ฉบับนี ้ มีเรื่ องราวที่นา่ สนใจหลายเรื่ อง
เช่น “โครงการส่ งเสริ มการจัดเก็บฐานข้ อมู ลกลาง
ของสินค้ า” การปรั บมาตรฐานให้ สอดคล้ องกับการ
ติดตามสินค้ าได้ แบบเรี ยลไทม์ หรื อ อัพเดทข้ อมูล
ข่ าวสารที่น่าสนใจจากงานสัมมนา รวมถึงกรณีศกึ ษา
การใช้ ร ะบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ ในอุ ต สาหกรรม
อาหาร ติดตามได้ ในฉบับนีค้ รั บ
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GS1 Global News
ข้อมูลโดย : นวลพรรณ ลิ้มเจริญ

GS1 Global
Forum 2016
การประชุม GS1 Global Forum 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่
21-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ประเทศเบลเยี่ยม โดยมี GS1 Global
เป็นผูจ้ ดั งาน ผูเ้ ข้าร่วมงานมาจากประเทศสมาชิก GS1 89 ประเทศ รวมถึง
บุคลากรจากบริษัทชั้นน�ำในระดับสากล รวมเป็นจ�ำนวนกว่า 760 คน
ในการนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมประชุม อบรมความรู้ด้านเทคนิค
และวิชาการ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ซึ่งก่อให้เกิด
การต่อยอดความคิดเพื่อการพัฒนาประเทศ และความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกในอนาคต
ในครั้งนี้ ผู้แทนจากประเทศไทยได้น�ำเสนอสถานที่และรูปแบบการ
จัดประชุม GS1 Asia Pacific Regional Forum 2016 ทีจ่ ะจัดขึน้
ที่ประเทศไทย โดยแจ้งให้ประเทศสมาชิก GS1 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมฯ
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

สากลใหม่ๆ ในภาคอุตสาหกรรม ซึง่ ก่อให้ เกิด
การผลักดันการท�ำงานของประเทศสมาชิก
ให้ พั ฒ นาประโยชน์ จ ากการประยุ ก ต์ ใ ช้
มาตรฐานสากล GS1 แก่หน่วยงานภายใน
ประเทศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการน�ำกรณีศกึ ษา
จากประเทศที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการ
พัฒนามาตรฐานของ GS1 ให้ กบั หน่วยงาน
ต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน ทังภายใน
้
ประเทศและระหว่างประเทศมาปรับใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ประเทศของสมาชิกเอง

รายงานกิจกรรมเด่นของ สถาบัน
รหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (GS1 Thailand)

การจดทะเบียนบาร์ โค้ ดให้ กบั ผู้ประกอบการ
ใน สปป.ลาว และการใช้ รหัสประเทศ (GS1
Prefix 885) ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยและ สปป.ลาว รวมถึงการส่งเสริม
ความรู้ความเข้ าใจและการน�ำมาตรฐานสากล
GS1 ไปประยุกต์ใช้ กบั ภาคธุรกิจใน สปป.ลาว
ซึง่ ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ทางการค้ าระหว่าง
ประเทศที่มีประสิทธิภาพ
สืบเนื่ องจากการด�ำเนิ นโครงการต่างๆ มา
เป็ นเวลาหลายปี โดยเฉพาะโครงการจัดท�ำ
ฐานข้ อมูลกลางของยาและการท�ำ EDI ท�ำให้
ปั จ จุบัน มี ผ้ ูบ ริ ห ารโรงพยาบาลหลายแห่ ง
เริ่ มเห็นความส�ำคัญของการใช้ บาร์ โค้ ด GS1
บนสิ น ค้ ายาและเวชภั ณ ฑ์ ใ นการบริ ห าร
จัด การระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละคลัง สิ น ค้ า ใน
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี
จึ ง ได้ อ อกจดหมายขอความร่ ว มมื อ ไปยัง
ผู้ แทนจ� ำ หน่ า ยยาให้ ติ ด บาร์ โค้ ดสากล
บนสิ น ค้ าทุ ก รายการก่ อ นส่ ง มาขายให้
โรงพยาบาล ซึ่งถื อเป็ นก้ าวส�ำคัญของการ
ผลักดันให้ เกิดการใช้ มาตรฐานสากล GS1
ทางด้ าน Healthcare ภายในประเทศไทย

นอกจากนี ้สถาบันฯ ได้ ร่วมตรวจสอบความ
ถู ก ต้ องของรหั ส บาร์ โค้ ดในคลั ง ยาของ
โรงพยาบาลที่เข้ าร่ วมโครงการดังกล่าวกับ
ทาง LogHealth ซึง่ พบว่า 20% ของรายการยา
ยังไม่มีรหัสมาตรฐานสากล GS1 และ 80% มี
เลขบาร์ โค้ ดตามมาตรฐาน GS1
แต่บางรายการนันกลั
้ บพบปั ญหาการลักลอบ
ใช้ เลขหมาย และบางรายการไม่ได้ จดทะเบียน
การใช้ เลขหมาย GS1 อย่างถูกต้ อง ซึง่ ทาง
สถาบัน ฯ ได้ ด� ำ เนิ น การประสานงานกั บ
ประเทศสมาชิ ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ด� ำ เนิ น การ
แก้ ไขปั ญหาต่อไป

ผลที่ ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม
GS1 Global Forum 2016

ประเทศสมาชิกของ GS1 ได้ ความรู้ความเข้ าใจ
มาตรฐานของ GS1 ทีส่ อดคล้ องกับกฎระเบียบ

นอกจากนีแ้ ต่ละประเทศยังรวมกลุ่มในการ
เป็ นคณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐาน (Working
Group) เพื่อให้ เกิดการประยุกต์ใช้ งานจริ ง
ในระดับภูมิภาคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทังประเทศในแถบภู
้
มิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ำงานฐานข้ อมูล
ได้ รวมตัวกันเพือ่ จัดตังคณะท�
้
ของสินค้ าโดยการประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากล
GS1 เพื่อคุณภาพของข้ อมูลสินค้ า เพื่อให้
ผู้บริ โภคสามารถเข้ าถึงข้ อมูลสินค้ าที่แท้ จริ ง
ก่อให้ เกิดความปลอดภัยในการบริ โภคสินค้ า
อีกทังยั
้ งก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ทู เี่ ป็ นเจ้ าของ
สินค้ าด้ วยในแง่ของความถูกต้ องของข้ อมูล
การเชื่อมโยงข้ อมูลกับมาตรฐานต่างๆ เช่น
มาตรฐานฮาลาล เป็ นต้ น โดยในอนาคตอาจ
มีการเชือ่ มต่อข้ อมูลสินค้ าทีไ่ ด้ คณ
ุ ภาพให้ เป็ น
ระดับสากลซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์ในการ
ค้ าขายระหว่างประเทศ
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ข้อมูลโดย : นวลพรรณ ลิ้มเจริญ

GS1 ได้ปรับมาตรฐานให้สอดคล้อง

กับการติดตามสินค้าได้แบบเรียลไทม์
สิทธิประโยชน์นนั้ ประกอบไปด้วยการพัฒนาการสืบย้อนกลับสินค้า
ระบบความปลอดภัยของซัพพลายเชน การปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับ
ต่างๆ และการท�ำงานร่วมกัน

วันที่ 6 มิถุนายน 2014 ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม

GS1 ซึ่งเป็ นองค์กรดูแลเรื่ องมาตรฐานสากล ที่มีความเป็ นกลาง
และไม่แสวงหาผลก� ำไร ได้ ประกาศยืนยันการเปิ ดตัว การบริ การ
ข้ อมูลเลขรหัสสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Product Code
Information Services) และมาตรฐานศัพท์ธุรกิจที่เป็ นส่วนส�ำคัญ
(Core Business Vocabulary) ในขณะเดียวกันยังได้ วางรากฐาน
ส�ำหรั บคู่ค้าทางธุรกิจในการแบ่งปั นข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์ ในเรื่ อง
ของสินค้ า เช่น การเคลื่อนย้ ายสินค้ า ที่มาที่ไปของสินค้ าตลอด
กระบวนการซัพพลายเชนทัว่ โลก
ส่วนขยายเพิ่มเติมจาก EPCIS 1.1 นันมี
้ มากมายที่เป็ นประโยชน์
ในการตอบรับความต้ องการการสืบย้ อนกลับที่เพิ่มมากขึ ้นในภาค
อุตสาหกรรม การยกระดับมาตรฐานการสื บย้ อนกลับ สินค้ า นัน้
ถึงที่สดุ แล้ วจะเป็ นกลไกในการพัฒนาความปลอดภัยของผู้บริ โภค
และยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมของซัพพลายเชน
Hans-Juergen Matern, Head of Sustainability & Regulatory
Affairs แห่ ง Metro Ag ซึง่ เป็ นห้ างค้ าปลีกชันน�
้ ำในเยอรมัน กล่าวว่า
“มันคือขันตอนพื
้
้นฐานของเครื อข่ายการสืบย้ อนกลับทัว่ โลก”
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GS1 Updates its Standards
for Real-Time Product
Visibility
Benefits include improved product
traceability, better supply-chain
security, regulatory compliance
and interoperability
Brussels, Belgium, June 6, 2014 – GS1, the neutral, not-for-profit
standards organisation today announced the update and ratification
of its open Electronic Product Code Information Services
(EPCIS) and Core Business Vocabulary (CBV) standards. Together,
they lay the foundation for business partners to share real-time
information about the movement, history and status of goods in
the physical world, throughout the global supply chain.
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EPCIS 1.1นัน้ มีความสามารถรองรับการระบุตวั ตนสินค้ าตามล�ำดับ
การผลิตสินค้ าเป็ นชุดได้ ดี ในขณะทีก่ ารระบุตวั ตนเป็ นรายชิ ้นของสินค้ า
นัน้ อาจจะไม่เหมาะสมกับสินค้ าบางรายการ ยกตัวอย่างเช่น การระบุ
ตัวตนของสินค้ าประเภทอาหารสด
Andrew Kennedy, co-chair ของคณะท� ำ งานมาตรฐานสากล
GS1และประธานของ FoodLogiQ ซึ่งเป็ นองค์กรที่ให้ บริ การด้ าน
การสื บ ย้ อ นกลับ และความปลอดภัย ของอาหารผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
และช่องทางอื่นตามความต้ องการของลูกค้ า กล่าวว่า “นี่เป็ นโอกาส
ส� ำ คัญ ในอุ ต สาหกรรมอาหารในการปรั บ ขี ด ความสามารถของ
การระบุตัวตนของสินค้ าให้ สามารถมองเห็นข้ อมูลได้ อย่างแม่นย�ำ
ชัดเจน และเชื่อถือได้ ”
การที่ ไ ด้ ท ราบส่ ว นประกอบทัง้ หมดของสิ น ค้ า และประวัติ คู่ ค้ า
ทางธุรกิจทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องในห่วงโซ่ความคุ้มครอง หรื อข้ อมูลของ
ผู้ที่เป็ นเจ้ าของสินค้ า เป็ นสิง่ ที่นา่ จับตามองอย่างมากในวงการอาหาร
และยา เช่นเดียวกับความสามารถในการจับข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์ เช่น
วันหมดอายุของสินค้ า เป็ นต้ น
Paul Lothian, Business Solutions Architect แห่ง Tyson Foods, Inc.
กล่าวว่า “ความสามารถในการพัฒนาการบันทึกข้ อมูลผ่านเหตุการณ์
ที่มีการเปลี่ยนรู ปของสินค้ า ในแง่ของส่วนประกอบส�ำคัญที่ถกู น�ำมา
ใช้ ในการผลิตสินค้ า เป็ นสิง่ ส�ำคัญที่เพิ่มความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคที่มี
ต่อสินค้ าและอาหารในด้ านความปลอดภัย”

There are a number of enhancements to the EPCIS 1.1 standard
that are particularly useful in solving the growing traceability needs
of industry. Leveraging standards to track and trace products can
ultimately improve consumer safety, and increase overall supply
chain efficiency.
“This is a fundamental step towards a global traceability network,”
says Hans-Juergen Matern, Head of Sustainability & Regulatory
Affairs at METRO AG.
EPCIS 1.1 supports lot/batch-based product identification where
serialisation at the item-level is not always feasible, such as with
fresh foods. “This opens an important door for the food industry
to fine- tune capabilities through lot level identification to enable
supply chain visibility information with precision and confidence,”
says Andrew Kennedy, co-chair of the GS1 Standards working
group which developed the update. He is also president of
FoodLogiQ, offering web-based and on-demand solutions for
traceability and food safety.
Knowing all product attributes and the history of all trading partners
involved in the chain of custody or ownership of products is very
attractive to the food and healthcare sectors – as is the ability
to capture real-time lot-related data like expiration dates. “The
improved ability to capture information through ‘transformation
events’ about what ingredients are used to produce a product
is a great asset to enhance consumer confidence in safe foods
and products,” says Paul Lothian, Business Solutions Architect
at Tyson Foods, Inc.
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หากมองในแง่ของอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ า เครื่องนุง่ ห่ม การทีม่ กี ารปรับปรุง
มาตรฐานนันได้
้ ให้ ผลประโยชน์ตอ่ ภาคอุตสาหกรรมนี ้ในการเพิม่ ความ
แม่นย�ำในการจัดการสินค้ าคงคลัง และผลที่ตามมาก็คือ การมีสินค้ า
พร้ อมขายที่ชนวางอยู
ั้
ต่ ลอดเวลา
Steve Bratt, Chief Technical Officer แห่ ง GS1 Global กล่าวว่า
“เป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท�ำงานร่ วมกันของทุกองค์กรภายใน
ซัพพลายเชน”
Steve Bratt กล่าวอี กว่า “เราเล็งเห็นความต้ องการของผู้บริ โภค
ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ เกี่ ย วกั บ ซัพ พลายเชนที่ มี ค วามปลอดภัย คณะท� ำ งาน
อุตสาหกรรมค้ าปลีกที่ได้ ท�ำการปรับปรุ งพัฒนาครัง้ นีไ้ ด้ น�ำประเด็น
เกี่ยวกับข้ อเรี ยกร้ อง กฎข้ อบังคับล่าสุด และความต้ องการทางธุรกิจ
ที่ซบั ซ้ อนของเครื อข่ายคูค่ ้ าทัว่ โลก เข้ าร่วมพิจารณาด้ วย”
Hans-Juergen Matern กล่าวว่า “EPCIS 1.1 ได้ ทำ� ให้ การเปลีย่ นแปลง
กระบวนการทังภายในและภายนอก
้
ให้ อยูใ่ นรูปแบบล�ำดับเหตุการณ์
ซึง่ เป็ นกระบวนการที่สามารถท�ำงานร่วมกันได้ ”
Lloyd Mager, Global Track & Trace Lead แห่ง AbbVie ได้ กล่าวว่า
“การใช้ มาตรฐาน GS1 เช่น EPCIS v1.1 ในการรองรับข้ อมูลสินค้ า
แบบรายชิ ้น และกระบวนการการสืบย้ อนกลับ จะเป็ นกุญแจส�ำคัญ
ที่ น�ำ ไปสู่ความปลอดภัยของซัพพลายเชนด้ า นการรั ก ษาพยาบาล
ในขณะเดียวกันก็สอดคล้ องกับกฎข้ อบังคับที่เป็ นสากล” “นี่ถือเป็ น
รากฐานในการท� ำ ให้ ว งการการรั ก ษาพยาบาลนัน้ สอดคล้ อ งกับ
กฎหมายความปลอดภัยและคุณภาพของยา (Drug Quality and
Security) โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริ กา เป็ นการจ�ำกัด
โอกาสในการเกิดการปนเปื อ้ น การปลอมปน การเปลี่ยนแปลง หรื อ
การปลอมแปลงสินค้ าประเภทยาและเวชภัณฑ์”

ข้อมูลเพิ่มเติม :
Craig Alan Repec		
Senior Manager EPCglobal
Technology, GS1
+32 2 788 78 16		
craig.alan.repec@gs1.org
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The apparel sector will also benefit from the updated standard,
increasing inventory accuracy and, in turn, on-shelf product
availability.
“The time is right for supply chain interoperability like this,” says
Steve Bratt, Chief Technical Officer at GS1 Global. “We are
seeing a growing consumer demand for a safe and secure supply
chain. The diverse retail industry working group that developed
these updates also took into account the latestindustry regulatory
requirements and the complex business needs of a global
trading partner network.”
“EPCIS 1.1 enables the transformation of internal and external
processes into an event-based, interoperable solution,” adds
Mr. Matern.
“Using GS1 Standards like EPCIS v1.1 to support serialisation
and track & trace will be key in securing the healthcare supply
chain while complying with emerging regulations worldwide,
says Lloyd Mager, Global Track & Trace Lead of AbbVie. “This
will be foundational in enabling the healthcare community to
comply with the U.S. FDA Drug Quality and Security Act (DQSA) law,
minimising opportunities for contamination, adulteration, diversion,
or counterfeiting of pharmaceutical products.”

For further information :
Lisa Sandberg		
Global Marketing
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บทความโดย : กรกมล โภคทรัพย์มงคล
เรียบเรียงโดย : เปรมฤดี คุณณา

โครงการส่งเสริมการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า

สถาบั น รหั ส สากล สภาอุ ต สาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งาน
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ได้ จดั งานอบรมสัมมนา
เปิ ดตัว “โครงการส่ ง เสริ ม การจัด เก็ บ
ฐานข้ อมู ล กลางของสิ น ค้ า” ขึ น้ เมื่ อ
วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้ อง
Meeting Room 3 - 4 ศูนย์การประชุม
แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ดร.อุต ตม
สาวนายน เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงานและ
ปาฐกถาในหัวข้ อ “การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ด้ วยเทคโนโลยีดิจิทลั ” โดยมี คุณสุพนั ธุ์

มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่ า วรายงาน
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
นอกจากนี ้ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษา
ปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสือ่ สาร ยังได้ กล่าวแนะน�ำโครงการ
ความร่ ว มมื อ “การส่ง เสริ ม การจัด เก็ บ
ฐานข้ อมูลกลางของสินค้ า” อีกทังยั
้ งได้ รับ
เกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่างๆ เข้ าร่วม
เสวนาพิเศษในหัวข้ อ “มาตรฐานข้ อมูล
สิ น ค้ า สร้ างโอกาสในการท� ำ ธุ ร กิ จ ยุค
ดิจิทลั ” ให้ กบั ผู้ประกอบการ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดย ดร.อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบเศรษฐกิ จ ในปั จ จุบัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว และไร้ พรมแดน ความสามารถ
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ในการแข่ ง ขัน จ� ำ เป็ นต้ อ งใช้ ค วามรวดเร็ ว
คล่ อ งตั ว และสามารถปรั บเปลี่ ย นให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ ได้ และที่ส�ำคัญ
พลัง ในการขับ เคลื่ อ น คื อ เรื่ อ งของความ
คิดสร้ างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม
(Innovation) ที่จะสามารถสร้ างสรรค์สินค้ า
และบริ การใหม่ๆ ประเทศไทยในวันนี ้จ�ำเป็ น
ต้ องน�ำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมมา
ใช้ ง านอย่ า งกว้ า งขวาง เพื่ อ สนับ สนุน ให้
ภาคเอกชนไทยสามารถเข้ าถึง เข้ าใจ และ
ใช้ เทคโนโลยีส่งเสริ มการค้ าขาย ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภูมิภาคนี ้ได้ อย่างเต็มที่
เมื่อประมาณ 5-10 ปี ที่แล้ ว ประเทศไทยก�ำลัง
เข้ าสูย่ คุ ของข้ อมูลข่าวสารหรื อ Information
Age ใครที่ มี ข่ า วสารหรื อมี อ งค์ ค วามรู้
ก็ ไ ด้ เปรี ย บ แต่ วั น นี เ้ ป็ นยุ ค ของการแชร์
ข้ อ มูล การใช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ มี แ ก่ ผ้ ูอื่ น เพื่ อ
สร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึง่ เป็ นระบบเศรษฐกิจ
ที่ เ ชื่ อ มโยงและอาศั ย ความร่ ว มมื อ หรื อ
Collaborative Economy อย่างแท้ จริ ง เน้ น
การมี ส่ว นร่ ว มในการเชื่ อ มโยง แม้ ก ระทั่ง
การแข่งขันกันในทีมก็สามารถเชื่อมโยงกันได้
ในอดี ต ประเทศไทยเติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกร่ ง
ภายใต้ แรงขับเคลือ่ นของภาคเอกชนเป็ นหลัก
ด้ วยการสร้ างอุตสาหกรรมที่จ�ำเป็ นต่อการ
เติบโตของประเทศ ผู้ประกอบการ เจ้ าของ
หรื อเถ้ าแก่ มีความรวดเร็ ว มีวิสยั ทัศน์ดี และ
มีมืออาชีพเก่งๆ เข้ ามาช่วยเหลือ แต่ในยุคนี ้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท�ำให้ เกิ ดความได้ เปรี ยบ
อาศัยตัวบุคคลน้ อยลง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
สามารถวางแผนได้ โดยอาศัยเทคโนโลยี ซึง่
มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น Alibaba สามารถ
เติบโตขึน้ โดยอาศัยเทคโนโลยี ซึ่งหากเป็ น
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เมื่อก่อนเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ เลย แต่ทกุ วัน
นี ธ้ ุรกิ จสามารถครองตลาดได้ ภายในเวลา
ไม่กี่เดือน ดังนันเทคโนโลยี
้
จึงเป็ นสิ่งจ�ำเป็ น
ที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องน�ำมาใช้ อย่างเต็มที่
รั ฐบาลได้ ให้ ความส�ำคัญเกี่ ยวกับนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทลั คือ การน�ำเทคโนโลยีดิจิทลั
มาใช้ เป็ นขุมพลังใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และพัฒนาสังคมของประเทศไปพร้ อมๆ กัน
โดยกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ได้ รับมอบหมายภารกิ จ
ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นนโยบายดั ง กล่ า วให้ เป็ น
รูปธรรมโดยเร็ วที่สดุ ซึง่ กระทรวงฯ ได้ จดั ท�ำ
แผนแม่บททีม่ ที า่ นนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน
มีรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงตัวแทน
ภาคเอกชนเข้ ามาร่วมด้ วย
รั ฐบาลได้ จัดงบประมาณมาเพื่อขับเคลื่อน
โครงการชุ ด หนึ่ ง ที่ ก ระทรวง ICT เป็ น
แม่งานอยู่ รวมแล้ ว 27 โครงการแตกต่างกัน
ออกไป โดยหวังว่าโครงการเหล่านี ้จะน�ำไป
สูเ่ ป้าหมายส�ำคัญในทุกด้ าน
ด้ านแรก : การยกระดั บ โครงสร้ าง
พื ้ น ฐ า น ก า ร ค ม น า ค ม ข อ ง
ประเทศ นั่ น คื อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว
สู ง ซึ่ ง เ รื่ อ ง ข อ ง ฐ า น ข้ อ มู ล ก ล า ง มี
ความชัดเจนมากในเรื่ องของการใช้ โทรศัพท์
มือถือ ประเทศไทยสามารถครอบคลุมได้ ถึง
ร้ อยละ 98 ของประเทศ แต่ที่ยงั ตามไม่ทนั
คือเครื อข่ายที่ส่งฐานข้ อมูลผ่านอินเตอร์ เน็ต
ความเร็ ว สูง ซึ่ง รั ฐ บาลได้ จัด งบประมาณ
รอบแรก 15,000 ล้ านบาท เพือ่ สร้ าง “ถนนหลวง
(Highway)” น� ำ อิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สูง
เข้ าสูท่ กุ พื ้นที่ในประเทศ 70,000 กว่าหมูบ่ ้ าน

ภายใน 1 ปี ครึ่ง เราจะน�ำอินเตอร์ เน็ตความเร็ว
สูงเข้ าถึงทุกพื ้นที่ ซึ่งจะท�ำให้ ประเทศไทยมี
เครื อข่ายพื ้นฐานที่พร้ อมขึ ้น และงบประมาณ
อีกส่วนหนึง่ จ�ำนวน 5 พันล้ านบาท จะลงทุน
สร้ าง International Internet Gateway ให้
สามารถรองรั บฐานข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต
จากประเทศไทยสูส่ ว่ นอื่นของโลกได้ คล่องตัว
ยิ่งขึน้ โดยแบบฐานข้ อมูลกลางการค้ าขาย
e-Commerce ไร้ พรมแดน ข้ อมูลต้ องลื่นไหล
ในการติดต่อซื ้อขายระหว่างประเทศ
ด้ านที่สอง : ด้ านเศรษฐกิจที่ช่วยสนับสนุน
น�ำเทคโนโลยีดิจิตอลที่เหมาะสมให้ กับ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) รวมถึง
ผู้ ประกอบการหน้ าใหม่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
บ่ม เพาะให้ ธุร กิ จ ใหม่ๆ มี โ อกาสเกิ ด ขึน้ ได้
โดยใช้ เทคโนโลยี ม าช่ ว ยให้ เ กิ ด ความคิ ด
สร้ างสรรค์ได้ อย่างเต็มที่
ด้ า นที่ส าม : ด้ า นสั ง คมเรามี โ ครงการ
ที่ จ ะ ช่ ว ย พั ฒ น า ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง
ประชาชนไทยให้ ดี ย่ ิ ง ขึ น้ ยกตัว อย่ า ง
เช่ น การใช้ อิ น เตอร์ เน็ ต ต้ องเท่ า เที ย ม
ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ท่านมีสิทธิที่จะเข้ าถึง
อิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ซึ่ ง ถื อ เป็ นระบบ
สาธารณูปโภคประเภทหนึ่ง นอกจากนี ้ด้ าน
การศึกษาและสาธารณสุข กระทรวง ICT มี
แผนงานร่ ว มกับ กระทรวงศึก ษาธิ ก ารและ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่ องการเรี ยนรู้ตลอดชีพ
โดยกระทรวง ICT จะช่ ว ยเชื่ อ มโยงให้
Platform เดียวก็เข้ าถึงได้ หรื อจะเรี ยนรู้ เพื่อ
อาชี พ ระยะยาวก็ ไ ด้ โดยเน้ น การส่ ง เสริ ม
ด้ านอื่น คือ ทักษะในการขาย e-Commerce
หรื อ Online Commerce ได้
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

สามารถสร้ างขึ ้นมาได้ จะเป็ นการสร้ างความ
เชื่ อมั่นให้ ผ้ ูประกอบการไทยในการค้ าขาย
และสร้ างความเชือ่ มัน่ ให้ กบั ผู้ทสี่ นใจซื ้อสินค้ า
ของท่านว่าได้ รับข้ อมูลที่ถูกต้ อง สัง่ ซื ้อแล้ ว
ได้ ของที่ควรจะได้ จ่ายเงินแล้ วไม่สญ
ู เปล่า
คุ้มค่า พอใจ สิง่ เหล่านี ้ก็เป็ นเป้าหมายส�ำคัญ
ของแผนแม่บทของประเทศ

มี โ ครงการหลั ก โครงการหนึ่ ง เรี ยกว่ า
โครงการยกระดับสู่เครื อข่ายดิจิตอลชุมชน
ของกระทรวง ICT ที่มีอยู่กว่า 2,000 แห่ง
ทัว่ ประเทศ บางแห่งอยู่ในหมู่บ้าน บางแห่ง
อยูใ่ นโรงเรี ยน หรื อในสถานที่ราชการ โดยจะ
ให้ เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ การพบปะ
กับผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร เน้ นการ
แชร์ และการใช้ ทกั ษะด้ วยเทคโนโลยีดิจิตอล
อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูง เข้ าสูห่ มู่บ้านพร้ อม
มีโครงการที่จะสร้ างเนื ้อหาความรู้ และสาระ
ให้ ในระดับพื ้นที่ซงึ่ เป็ นความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
ในท้ องถิ่น
ด้ านที่ส่ ี : การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาล
ดิจติ อล เราจ�ำเป็ นต้ องปรับการท�ำงานหรื อ
เรี ย กว่า ปฏิ รู ป การท� ำ งานของภาครั ฐ โดย
การน�ำเทคโนโลยีดจิ ิตอลมาใช้

ทุก ท่ า นทราบดี ว่า ปั จ จุบัน นี ้ ผู้ซื อ้ สามารถ
ตรวจสอบข้ อมูลสินค้ าออน์ไลน์ได้ ซึง่ ได้ ทราบ
มาว่า ส.อ.ท. ได้ หารื อกับกระทรวงพาณิชย์
เรื่ อง Platform B2C กับ Thaitradenet.com
เรื่ องท�ำอย่างไรให้ สินค้ าไทยสามารถค้ าขาย
ผ่ า น Thaitradenet.com หรื อ Platform
อื่ นได้ และสามารถค้ นพบได้ ง่ายเมื่ อเวลา
ผู้ซื ้อต่างประเทศหรื อผู้สนใจมาซื ้อสินค้ า
ที่ ผ่ า นมาหลายกรณี ห าสิ น ค้ าไม่ พ บแต่
ไปพบของต่ า งชาติ ทัง้ ๆ ที่ เ ป็ นสิ น ค้ า ไทย
เช่น น�ำ้ พริ ก ซอสต่างๆ ส่วนหนึ่งเพราะเรา
ยัง ไม่ เ ข้ า ระบบฐานข้ อ มูล กลางมาตรฐาน
สินค้ า เวลาค้ นหา สิ่งที่ปรากฏขึน้ มาคือสิ่ง
ที่อยูใ่ นระบบมาตรฐานโลก
เพราะฉะนั น้ การสร้ างมาตรฐานสิ น ค้ า
ไทยหรื อ ว่า การจัด ท� ำ ฐานข้ อ มูล กลางเป็ น
การสร้ างความเชื่ อ มั่น ให้ กับ ผู้ซื อ้ ได้ ทัง้ ที่
เป็ นผู้ บริ โ ภคทั่ ว ไปและผู้ ซื อ้ ที่ เ ป็ นธุ ร กิ จ

ด้ วย ทางกระทรวง ICT ได้ เห็นความส�ำคัญ
ของเรื่ อ งนี ้ โดยท� ำ งานร่ ว มกัน ผ่ า น SIPA
รวมไปถึ ง หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา คณะกรรมการกลางอาหาร
อิสลามแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพราะฉะนัน้
การด� ำ เนิ น การทางด้ านมาตรฐานสิ น ค้ า
และการจัด ท� ำ ฐานข้ อ มูล กลาง จึง ถื อ เป็ น
ภารกิจเร่งด่วน และทางกระทรวงฯ ได้ ให้ การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะให้ ประเทศไทย
มีมาตรฐานสินค้ าตามหลักมาตรฐานสากล
โดยการวางแผนงานด้ า นดิ จิ ต อล รั ฐ บาล
มุง่ หวังว่าภายใน 5- 10 ปี นี ้ จะเกิดผลที่เป็ น
รู ปธรรม ประเทศไทยจะเป็ นศูนย์ กลางการ
เชื่ อ มโยงทางอิ น เตอร์ เ น็ ต และเทคโนโลยี
ดิจิตอลของภูมิภาคอาเซียนได้ อย่างแท้ จริ ง

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษา
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร แนะน�ำโครงการความ
ร่วมมือ “การส่งเสริมการจัดเก็บฐาน
ข้อมูลกลางของสินค้า”

โครงการฐานข้ อ มูล สิน ค้ า ที่ เ ป็ นระบบฐาน
ข้ อมูลกลางของประเทศไทย ต่อไปจะสามารถ
เชื่อมโยงกันได้ กบั ฐานข้ อมูลสินค้ าของสากล

ด้ านที่ ห้ า : การพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนหรื อ
บุ ค ลากรของประเทศให้ พ ร้ อมรองรั บ
เศรษฐกิจดิจติ อล หรือ Digital Economy
ที่ ก� ำ ลั ง จะเกิ ด ขึ น้ หมายถึ ง การสร้ าง
ผู้ประกอบการ การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รุ่ นใหม่ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้ เข้ าใจ
ในเรื่ องเทคโนโลยีดิจิตอล เราแชทออนไลน์
สื่ อ สารกัน ทุก วัน สัง คมของเราจึ ง จ� ำ เป็ น
ต้ องสร้ างความเข้ าใจระหว่างกันว่าการใช้
ที่ เ หมาะสมเป็ นอย่ า งไร การใช้ งานที่ มี
ความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อนื่ เป็ นอย่างไร
และด้ านสุดท้ าย : การสร้ างความเชื่อมั่น
ในระบบการค้ า ขาย e-Commerce ใน
ระบบดิ จิ ต อลทั ง้ หลายด้ ว ยฐานข้ อ มู ล
กลาง นัน่ ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง ถ้ าทาง ส.อ.ท.
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ท�ำให้ ผ้ ูประกอบการธุรกิจ สามารถที่จะท�ำ
ธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างกว้ างขวาง
และมี ประสิทธิ ภาพ หากผู้บริ โภคต้ องการ
ทราบรายละเอียดเกี่ ยวกับสินค้ าที่จะซือ้ ว่า
มีคุณภาพและปลอดภัยหรื อไม่ ฐานข้ อมูล
กลางสามารถตอบโจทย์ ทัง้ ในเรื่ องของการ
ให้ ความสะดวกทางด้ านการค้ าและในขณะ
เดียวกันยังให้ ความมัน่ ใจในเรื่ องของความ
ปลอดภัย ในการบริ โ ภคอี ก ด้ ว ย ด้ ว ยเหตุ
นี โ้ ครงการนี จ้ ึง ต้ อ งอาศัย ความร่ ว มมื อ กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังหมดเพื
้
่อท�ำให้
เกิดความเชื่อมโยงทัว่ ทังประเทศ
้
ขณะนี ้เราอยูใ่ นยุคของเทคโนโลยีที่ท�ำให้ เกิด
การเชื่อมโยงกัน ไม่ใช่เพียงเฉพาะระหว่าง
คนกับ คน แต่ยัง เป็ นการเชื่ อ มโยงระหว่า ง
คนกับ เครื่ อ งจัก รในโรงงานอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
เชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี ้ น�ำไปสู่
การที่ข้อมูลจากสิ่งต่างๆ สามารถที่จะรวม
เข้ ามาเพื่อใช้ ประโยชน์ในการบริ หารจัดการ
ธุ ร กิ จ การเชื่ อ มโยงท� ำ ให้ โลกกลายเป็ น
โลกแห่งการเชื่อมโยง น�ำไปสูก่ ารสร้ างตลาด
ใหม่ จากตลาดที่ครัง้ หนึง่ เคยบริ การลูกค้ าให้
ซื ้อสินค้ าและได้ ก�ำไร ตอนนี ้เราเป็ นตลาดที่
เชื่อมโยงกันโดยลูกค้ า หมายความว่าการจะ
เปลี่ยนแนวความคิดยุทธศาสตร์ ของการท�ำ
ธุรกิจไม่ได้ ขึน้ อยู่ที่ผ้ ูบริ หารเป็ นคนชีน้ �ำ แต่
ผู้บ ริ โ ภคในตลาดที่ เ ชื่ อ มโยงกัน จะเป็ นผู้มี
อิทธิพลในแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ เกิด
เป็ นการแข่งกันในระดับสากล ธุรกิ จต่างๆ
ในขณะนี จ้ ึง ก� ำ ลัง ถูก ผลัก ดัน และถูก ดึง ให้
เข้ าไปสู่รูปแบบของการตลาดใหม่ที่เรี ยกว่า
เป็ น Global Value Chain Market อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
จากแผนแม่ บ ทของรั ฐ บาลยุ ค ปั จจุ บั น ที่
เรี ยกว่า Digital Economy Acceleration
เริ่มถูกน�ำไปขับเคลือ่ นทางยุทธศาสตร์ ภายใต้
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ยุทธศาสตร์ 1 ใน 6 ของ Digital Economy
Acceleration นันเป็
้ นเรื่ องที่วา่ ด้ วยเรื่ องของ
การขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศด้ ว ย
ดิจิทลั ในแผนนี ้หัวใจส�ำคัญ คือ ท�ำอย่างไร
ถึ ง จะให้ ผ้ ู ป ระกอบธุ ร กิ จ ทัง้ ใหญ่ แ ละเล็ ก
ในระบบธุ ร กิ จ ของประเทศไทย ทั ง้ ภาค
การเกษตร การผลิต และการบริ การ ทังหมด
้
มี ความพร้ อมในการที่ จะท� ำธุรกิ จออนไลน์
เพื่อให้ กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของ Global Value
Chain Market การท�ำให้ ประเทศไทยแข่งขัน
ในเวทีโลกได้ นนั ้ ประเทศไทยจะต้ องเตรี ยม
ภาคธุรกิจให้ สามารถที่จะท�ำธุรกรรมออนไลน์
จากจุดเริ่ มต้ น จนถึงจุดจบ โดยเชื่อมโยงกัน
ทัว่ ประเทศ
ระบบฐานข้ อมูลกลางถือเป็ นพื ้นฐานส�ำคัญ
ที่จะรองรับให้ ประเทศไทยในอีก 20 ถึง 50
ปี ข้ า งหน้ า สามารถเข้ า ไปแข่ง ขัน ในระดับ
เวทีโลกได้ โดยเราจะต้ องเตรี ยมความพร้ อม
ให้ ภาคธุรกิจไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลก
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ คนไทยต้ องมีระบบรหัส
สิ น ค้ าที่ เ ป็ นมาตรฐานสากล ระบบที่ จ ะ
สามารถช�ำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การท� ำ ใบก� ำ กั บ ภาษี แ บบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เราจะต้ อ งมี ร ะบบแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ตัง้ แต่
ผู้ซื อ้ และผู้ข าย ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ จ ะต้ อ งมี
ระบบฐานข้ อมู ล ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ภาครั ฐ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ทกุ คน เชื่อมโยง
กระบวนการภายในธุรกิจ ปฏิรูปกระบวนการ
ภายในด้ วยเทคโนโลยีดิจิทลั และเชื่อมโยง
การท� ำ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งองค์ ก ร ซึ่ ง ทุ ก อย่ า ง
จะต้ อ งมี ค วามพร้ อมในเชิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ธุ ร กิ จ จะต้ อ งเข้ า ใจความส� ำ คัญ ของข้ อ มูล
ตังแต่
้ ธรุ กิจขนาดเล็กไปจน ถึงธุรกิจขนาดใหญ่
ระบบฐานข้ อมู ล กลางของสิ น ค้ าจะเป็ น
ตั ว ที่ จ ะเชื่ อ มโยงระบบ Supply Chain
เพราะในระบบ Supply Chain องค์ประกอบ
ส�ำคัญที่สดุ คือ เรื่ องของรหัสสินค้ าและการ

อัพ เดทข้ อ มูล ซึ่ง ประเด็น ปั ญ หาส่ว นใหญ่
ที่ พ บ คื อ เรื่ องของการเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดสินค้ า ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ข้ อมู ล สิ น ค้ าถ้ าใช้ รู ปแบบเดิ ม ก็ จ ะเกิ ด
ความล่าช้ าอย่างมาก แต่เมื่อใช้ ระบบฐาน
ข้ อ มูล กลาง เมื่ อ มี ก ารอัพ เดทข้ อ มูล สิน ค้ า
ลูกค้ าที่กระจายอยู่ทวั่ โลกก็จะสามารถรั บรู้
ข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ วและถูกต้ องพร้ อมกัน
เนื่องจากเป็ นรหัสสินค้ าที่ท่านสามารถที่จะ
ปรับปรุ งแก้ ไขข้ อมูลที่เป็ นข้ อมูลชุดเดียวกัน
ท�ำให้ ลูกค้ าไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกก็จะ
สามารถรับรู้ข้อมูลสินค้ าได้ ตรงกัน
ดังนัน้ ในการท� ำระบบฐานข้ อมูลกลางของ
สิ น ค้ านั น้ จะต้ องอาศัย ความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานอื่นๆ ในแต่ละกลุ่ม ที่มีฐานข้ อมูล
ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ฐานข้ อมู ล กลาง
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทันทีด้วย บาร์ โค้ ด
อาทิเช่น สมอ. ฮาลาล อย. ว่าสินค้ าเหล่านัน้
ผ่านคุณภาพหรื อมีการปลอมแปลง หรื อไม่
สามารถตรวจสอบข้ อมู ล ได้ น� ำ ไปสู่ ก าร
สร้ างความมัน่ ใจในเรื่ องคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการบริ โภค สามารถตรวจสอบ
ย้ อนกลับ ข้ อมูล ของสิ น ค้ า ได้ ตัง้ แต่ ต้ น น� ำ้
กลางน� ำ้ ตลอดจนปลายน� ำ้ ท� ำให้ ผ้ ูบริ โภค
ทังโลกสามารถรั
้
บรู้ข้อมูลในลักษณะเดียวกัน
จึงมีความส�ำคัญอย่างมาก เพื่อสร้ างความ
มั่นใจว่าสินค้ ามีคุณภาพตามกฎกติกาของ
EU หรื อมาตรฐานอื่น ๆ ถือเป็ นความส�ำคัญ
ของการใช้ ระบบฐานข้ อมู ล กลางที่ ท าง
ส.อ.ท.นันเป็
้ นเจ้ าภาพโดยประสานผ่านทาง
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ในการ
ขับ เคลื่ อ น เมื่ อ สามารถท� ำ ได้ ส� ำ เร็ จ ก็ จ ะ
สามารถเชือ่ มโยงกับฐานข้ อมูลในระดับสากล
GDSN (Global Data Synchronisation
Network) ท� ำ ให้ ทั่ว ทัง้ โลกสามารถเข้ า ถึ ง
ข้ อมู ล สิ น ค้ าภายในระบบเดี ย วกั น ได้
ในอนาคต
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

เกิดเป็ นปั ญหาอย่างมากต่อผู้ซื ้อ เนื่องจาก
ผู้บริ โภคจ�ำเป็ นจะต้ องพิจารณาถึงข้ อมูลของ
สิ น ค้ า ก่ อ นจะซื อ้ เสมอ แต่ ถ้ า หากมี ข้ อ มูล
กลางที่สมบูรณ์ เข้ าถึงง่าย และมีมาตรฐาน
เดี ย วกั น ท� ำ ให้ ร้ านค้ า หรื อธุ ร กิ จ ต่ า งๆ
มี ข้ อมู ล ที่ ถู ก ต้ องจากฐานข้ อมู ล เดี ย วกั น
เกิดความสะดวกรวดเร็ว ดังนันการใช้
้
มาตรฐาน
ข้ อมูลกลางจึงมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ซื ้อ
ผู้บริ โภค คือ มีข้อมูลครบถ้ วนถูกต้ องตังแต่
้
ผู้ผลิตจนส่งถึงมือผู้บริโภค

เสวนาพิเศษ

“มาตรฐานข้อมูลสินค้าสร้างโอกาสในการท�ำธุรกิจยุคดิจิทัล”
ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม
		
คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา
คุณวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักมาตรฐาน ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (สพธอ.)
ผู้บริหารเว็บไซต์ Priceza.com
ผู้บริหารบริษัท Adasoft Co.,Ltd

การมีฐานข้อมูลสินค้า มีความจ�ำเป็นมาก
น้อยแค่ไหน ในการท�ำธุรกิจในปัจจุบนั
สพธอ. พยายามพัฒนาให้ เกิดการท�ำธุรกรรม
โดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้ กระดาษ
สร้ างความเชื่อมัน่ ในการใช้ เทคโนโลยี และมี
กฎระเบียบที่ทนั สมัย เพื่อการลงทุนที่มีความ
มัน่ คงและปลอดภัย ปั จจุบนั ภาครัฐส่งเสริ ม
และผลักดันให้ มกี ารใช้ มาตรฐานข้ อมูลเดียวกัน
เพือ่ เชือ่ มโยงข้ อมูลจากหลากหลายหน่วยงาน
ปั จจุบนั มีลกู ค้ าจ�ำนวนมากที่เลือกใช้ บริ การ
ร้ านค้ าออนไลน์

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ
สูร่ ฐั บาลดิจติ อล เราจ�ำเป็นต้อง
ปรั บ การท� ำ งานหรื อ เรี ย กว่ า
ปฏิรูปการท�ำงานของภาครัฐ
โดยการน�ำเทคโนโลยีดิจิตอล
มาใช้

ดังนันเมื
้ อ่ ลูกค้ าต้ องการข้ อมูลรายละเอียดของ
สินค้ า มีการใช้ มาตรฐานกลางของข้ อมูลสินค้ า
ร่วมกันท�ำให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลและอัพเดท
ข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ ้น รวมถึงใช้ ในการเปรียบเทียบรายละเอียด
ต่างๆ และราคาของสินค้ าชนิดนันๆ
้ เพื่อเป็ น
ประโยชน์และเพิม่ ทางเลือกให้ กบั ผู้บริโภค

ด้ วยกัน ท�ำให้ งา่ ยต่อการเข้ าถึงและดึงข้ อมูล
มาใช้ การท�ำธุรกิจกับต่างประเทศก็จ�ำเป็ น
ที่ จ ะต้ องมี ข้ อมู ล ชุ ด เดี ย วกั น เพื่ อ สร้ าง
มาตรฐาน หากไม่มีฐานข้ อมูลกลางสินค้ า
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ข้ อมูล ของสิ น ค้ า
และรายละเอียดสินค้ า ท�ำให้ ข้อมูลจากผู้ที่
รั บไปขายก็จะมีข้อมูลที่ผิดไปจากเดิม เกิด
ผลกระทบด้ านการขนส่งสินค้ า การคิดราคา
สินค้ าเกิดความผิดพลาด ล่าช้ า เป็ นต้ น

ข้อมูลสินค้า ทีม่ อี ยู่ ณ ปัจจุบนั
มีความน่าเชือ่ ถือมากน้อยแค่ไหน
ระบบฐานข้ อมูลกลางของสินค้ าที่เป็ นระบบ
อันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อรวมข้ อมูลกลางเข้ า

ในส่วนปั ญหาของผู้บริ โภคเมื่อต้ องการทราบ
รายละเอี ยดสินค้ าที่ ต้องการจะซือ้ ก็ จะได้
รั บ ข้ อ มูล ที่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง อาจเกิ ด ความ
ผิดพลาดของข้ อมูลสินค้ าที่ไม่เพียงพอ ก่อให้

มีผลต่อผูป้ ระกอบการอย่างไร
ผู้ประกอบการในไทย จ� ำเป็ นจะต้ องมี การ
จัด ท� ำ ฐานข้ อ มูล และหมวดหมู่ข องสิ น ค้ า
อย่างเป็ นระบบ ซึ่งจะมี ผลโดยตรงต่อการ
เข้ า ถึง ข้ อ มูล ของผู้บ ริ โ ภค ท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ ประกอบการสามารถขายได้ ง่ า ยยิ่ ง ขึ น้
และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภค
เมื่ อมี ระบบฐานข้ อมูลกลางของสินค้ าแล้ ว
ท� ำ ให้ ลูก ค้ า สามารถรั บ รู้ รายละเอี ย ดของ
สิ น ค้ าได้ โดยการตรวจสอบจากบาร์ โ ค้ ด
มาตรฐานสากลบนสิ น ค้ าซึ่ ง ง่ า ยต่ อ การ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มูล นอกจากนี เ้ มื่ อ มี ก ารอัพ เดท
รายละเอียดหรือเปลีย่ นแปลงข้ อมูลของสินค้ า
ผู้ผลิตก็สะดวกในการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลได้
จากระบบฐานข้ อมูลกลาง ผู้บริโภคก็สามารถ
รับรู้ข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว และถูกต้ องตรงกัน
ด้ านร้ านค้ าเกิดความสะดวก รวดเร็วในการซื ้อ
ขายสินค้ า ถ้ าหากต้ องการสินค้ าเพื่อไปขาย
ต่อก็ไม่จ�ำเป็ นต้ องบันทึกรายละเอียดข้ อมูล
ใหม่ เพราะข้ อมูลของสินค้ าเหล่านันถู
้ กระบุ
มาตังแต่
้ ขนตอนของผู
ั้
้ ผลิต ท�ำให้ ง่ายต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ เป็ นประโยชน์ทงผู
ั ้ ้ ผลิตและผู้ขาย
รวมไปถึงผู้บริโภค
นอกจากการเปิ ดงานโครงการอบรม
สัมมนา “โครงการส่ งเสริมการจัดเก็บฐาน
ข้ อมูลกลางของสินค้ า” ที่จดั ขึน้ ที่กรุงเทพฯ
แล้ ว สถาบันฯ ยังได้ เดินทางไปจัดอบรม
สัมมนาโครงการดังกล่ าวให้ กบั ผู้ประกอบ
การในต่ างจังหวัด ได้ แก่ จังหวัดสงขลา
จั ง หวั ด นครราชสี ม า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
และจังหวัดชลบุรี โดยมีผ้ ูประกอบการ
สนใจเข้ าฟั งการอบรมและร่ วมกิจกรรม
Workshop อย่ างหนาแน่ น
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สถาบันรหัสสากลร่วมกับศูนย์ LogHealth
จัดการศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนด้านสาธารณสุข
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สถาบัน รหัส สากล (GS1 Thailand) ร่ ว มกับ
ศูน ย์ ค วามเป็ นเลิ ศ ด้ า นการจัด การโซ่ อุป ทาน
สุข ภาพ (LogHealth) มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
จัดการศึกษาดูงานทางด้ านระบบโลจิสติกส์และ
ซัพ พลายเชนด้ า นสาธารณสุข ระหว่ า งวัน ที่
28 มี น าคม - 2 เมษายน 2559 ณ กรุ ง โซล
สาธารณรั ฐ เกาหลี ให้ แก่ ที ม ผู้ บริ ห ารจาก
โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราช
พยาบาล และ บริษทั ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบวิ ชัน่
จ� ำกัด โดยได้ รับโอกาสในการศึกษาดูง านกับ
องค์กรชันน�
้ ำด้ านการสาธารณสุขของสาธารณรัฐ
เกาหลี ได้ แก่ Korea Pharmaceutical Information
Service (KPIS), Hyundai Information Technology
Co., Ltd, HanmiPharm Co., Ltd., Seoul
National University Hospital, BIT Computer
และ Samsung Medical Center
โดยหน่วยงานแรกทีท่ างคณะฯ ได้ ร่วมพูดคุย คือ
Korea Pharmaceutical Information Service
(KPIS) ซึง่ เป็ นหน่วยงานกลางที่จดั การเรื่ องการ
ออกรหัสมาตรฐานยา โดยรหัสยาที่ใช้ คือ รหัส
GTIN ตามมาตรฐานสากล GS1 และท�ำหน้ าที่
เป็ นศูนย์ข้อมูลกลาง ในการจัดหาและเก็บข้ อมูล
วิจยั ในส่วนการกระจายยาโดยใช้ Korea Drug
14

Code (KD Code) เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลเครื อข่าย
และผู้ทเี่ กี่ยวข้ องในซัพพลายเชนด้ านสาธารณสุข
รวมไปถึงการน�ำส่งข้ อมูลเพื่อให้ รัฐบาลสามารถ
น�ำไปก�ำหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขของประเทศ ทังนี
้ ้เมื่อเดือนมกราคม
2016 ที่ผ่านมาประเทศเกาหลีมีเป้าหมายให้ ยา
ทุก ชนิ ด ในประเทศต้ อ งถูก สั่ง จ่ า ยโดยการใช้
บาร์ โค้ ด และ Radio Frequency Identification
System (RFID) โดยเชือ่ มโยงกับข้ อมูล KD Code
เลขทีก่ ารผลิต วันหมดอายุ และ Serial Number
เป็ นต้ น ซึ่งจะท�ำให้ ยาภายในประเทศสามารถ
ด�ำเนินการตรวจสอบย้ อนกลับได้ ด้วยระบบการ
ติดตามข้ อมูล (Tracking System) แบบ Real Time
โดยในขณะนี ้พบว่ามีรายการยาทีต่ ดิ บาร์ โค้ ดแล้ ว
ประมาณ 96% และรายการยาที่ใช้ RFID
แล้ ว ประมาณ 4% ส� ำ หรั บ การเยี่ ย มชม
ในล�ำดับต่อมาคือ Hyundai Information
Technology Co., Ltd (HIT) ซึง่ เป็ นองค์กร
ที่ ท� ำ หน้ าที่ ดู แ ลและจั ด หาเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
และระบบปฏิ บั ติ ก ารของโรงพยาบาล
(Security for hospital) นอกจากนี ้ ทาง HIT
ยังมีบริการ Integrated Hospital Information
System โดยการเชื่ อ มโยงข้ อมู ล ของ

โรงพยาบาลในเครื อ ข่ า ยเดี ย วกัน (Hospital
Groups) และการเชื่ อ มโยงข้ อ มูล การสั่ง ยา
และเวชภัณ ฑ์ ไ ปยัง ระบบ ERP (Enterprise
Resource Planning) โดยใช้ ระบบ Hi-MED
ในการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ให้ เป็ นระบบเดียว
และมี ร ะบบสนับ สนุน การตัด สิ น ใจทางคลิ นิ ก
(Clinical Decision Support System: CDSS)
ซึง่ มี Dashboard แสดงสถานะของผู้ป่วยแต่ละ
ราย และ สามารถ Highlight สิ่งที่ต้องสนใจ
ลดความซ� ้ำซ้ อนของการน�ำเข้ าข้ อมูลจากหลาย
แผนก ผู้ใช้ งานสามารถค้ นหาข้ อมูลที่ต้องการ
ได้ ไม่ว่าจะเป็ นผู้บริ หาร ผู้ให้ บริ การ ผู้ป่วยหรื อ
นักวิจยั ซึง่ ระบบได้ ถกู ออกแบบมาเพือ่ ให้ สามารถ
ปรับปรุงเข้ ากับการใช้ งานจริงในแต่ละโรงพยาบาล
ต่ อ มาทางคณะได้ เ ดิ น ทางไปเยี่ ย มชมบริ ษั ท

• ระบบการตัดตามข้อมูล (Tracking System) แบบ Real Time
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ผู้ผ ลิ ต ยายัก ษ์ ใ หญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง ของสาธารณรั ฐ
เกาหลีอย่าง HanmiPharm Co., Ltd. ซึง่ ได้ ริเริ่ม
การน�ำ RFID มาติดตัง้ ในระบบการผลิตของ
บริ ษัทตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2549 โดยพบว่าเมื่อมีการ
ติดตัง้ RFID ท�ำให้ บริษทั สามารถลดเวลาในการ
ท�ำงานต่อ 1 กล่องจาก 4-6 นาทีเหลือเพียง 9
วินาที ลดพื ้นทีใ่ นการท�ำงาน รวมไปถึงลดจ�ำนวน
พนักงานในการผลิตและการกระจายสินค้ าลงด้ วย
นอกจากนี ้ RFID ยังช่วยในการตรวจเช็คความ
ถูกต้ องของยาที่จะเตรี ยมจัดส่งว่าตรงตามใบสัง่
หรื อ ไม่ รวมไปถึง เป็ นข้ อ มูล ยื น ยัน ว่า บริ ษั ท
ได้ ท� ำ การจัด ส่ง สิ น ค้ า ให้ ลูก ค้ า เรี ย บร้ อยแล้ ว
เพื่อป้องกันปั ญหาในกรณีที่สินค้ าอาจจะมีการ
สูญหายในระหว่างการจัดส่ง และบริ ษัทได้ มี
การติด Serial Number ตามมาตรฐาน GS1
โดยใช้ บาร์ โค้ ด หรื อ RFID เพื่อรายงาน และ
ติดตามยาผ่านฐานข้ อมูลกลางในเวลาทีต่ ้ องการ
ได้ ทนั ที

• ระบบการติดตามยา

โดยระบบการติดตามยาเริ่มในต้ นปี พ.ศ. 2558
และมี ทัง้ หมด 3 ขัน้ ตอนหลัก ตัง้ แต่ขัน้ ตอน
แรก คือ การก�ำหนดมาตรฐาน และการติดตัง้
โปรแกรม ขัน้ ตอนถัดไป คือ การท�ำโครงการ
เริ่มต้ น ตามด้ วยขันตอนของบริ
้
ษทั ผู้ผลิตรายงาน
ต่อ KPIS ต่อมา คลังสินค้ ารายงานต่อ KPIS
และขัน้ ตอนที่ 3 การที่ โ รงพยาบาลรายงาน
ต่อ KPIS ในอนาคต โดยในปี พ.ศ. 2558 ทาง
กระทรวงฯ มีนโยบายให้ มีการติดรหัสยาตาม
มาตรฐานสากล GS1 ร่วมกับการใช้ บาร์ โค้ ดหรือ
RFID บนบรรจุภณ
ั ฑ์ยา และในปี พ.ศ. 2559 ได้
มีการติดตังระบบ
้
Track and Trace เพือ่ ติดตาม
ยาในระบบแบบ Real-Time จากนันทางคณะ
้
ได้ เดินทางไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ขนาดใหญ่และเก่าแก่ทสี่ ดุ ของประเทศเกาหลีชอื่
ว่า Seoul National University Hospital (SNUH)
ซึง่ มีระบบ Electronic Medical Record (EMR)

ที่เป็ นหัวใจส�ำคัญในการให้ บริ การทางสุขภาพ
แก่ผ้ ปู ่ วย เป้าหมายของการใช้ EMR คือ ช่วยให้
สามารถลดเวลาในการให้ ก ารรั ก ษาพยาบาล
โดยสามารถรวบรวมและเชื่อมโยงข้ อมูลประวัติ
ของผู้ป่วยและการรักษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับการจัดการระบบยาในโรงพยาบาลนันได้
้ มี
การน�ำระบบบาร์ โค้ ดมาใช้ โดยระบบจะบันทึกว่า
ใครเป็ นผู้จา่ ยยา ใครเป็ นผู้รับยาไปทีแ่ ผนกใด และ
จ�ำนวนเท่าใด เพื่อให้ สามารถติดตามการใช้ ยา
และป้องกันความผิดพลาดจากการใช้ ยาที่ไม่พึง
ประสงค์ นอกจากนี ้ได้ นำ� ระบบ IT มาใช้ ในศูนย์
Cancer Edu-Info Center ซึ่งเป็ นคลินิกพิเศษ
ส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็ง จัดตังขึ
้ ้นเพือ่ ให้ เป็ นศูนย์กลาง
ข้ อมูลแก่ผ้ ูป่วยและผู้ดแู ลผู้ป่วย โดยศูนย์จะให้
ข้ อมูลผ่านทาง Website และ Smart Helper ที่
เป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษา
และการป้องกันมะเร็ ง โดยให้ บริ การข้ อมูลทัง้
ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ สถานที่ในการ
เยี่ยมชมต่อมา คือ BIT
Computer เป็ นบริ ษั ท
ที่ เ ชี่ ย วชาญด้ านการ
ผลิ ต ซอฟท์ แ วร์ ส� ำ หรั บ
โรงพยาบาล คลินกิ และ
ร้ านขายยา และเป็ นผู้นำ�
ในการให้ บริ การด้ าน
Digital Healthcare โดย
บริ ษัทได้ ผลิตซอฟท์แวร์
Hospital Information
System (HIS) ที่ติดตัง้
ในโรงพยาบาลทั ง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยซอฟท์แวร์ ดงั กล่าว
จะถูกพัฒนาให้ เหมาะสมกับกฎหมายและระเบียบ
ข้ อบังคับในแต่ละประเทศ ระบบ HIS ทีบ่ ริษทั ผลิตนี ้
แบ่ ง เป็ น 2 ประเภทได้ แ ก่ (1)Therapeutic
Information ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการจัดท�ำ EMR ที่
ช่วยในการจัดการข้ อมูล รายละเอียดการรักษา
และผลการรั ก ษาของผู้ป่ วยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมี การจัดท�ำ Drug Information Service
(DIS) ในรูปแบบเว็บไซต์ทใี่ ห้ ข้อมูลแก่สมาชิกและ
ประชาชนทัว่ ไป เกี่ยวกับรายละเอียดของยา บน
หน้ าเว็บไซต์จะให้ ข้อมูล ภาพ และรายละเอียด
เกี่ ยวกับการใช้ ยาต่างๆ ซึ่งข้ อมูลเหล่านี ไ้ ด้ มา
จากบริ ษัทผู้ผลิตยาโดยตรง (2) Administrative
Information จะเกี่ ย วข้ องกั บ การจั ด ระบบ
Electronic data interchange (EDI), Logistics
Information, Payment Management และ Cost
analysis เป็ นต้ น นอกจากนี ้ทางบริษทั ยังได้ พฒ
ั นา
Mobile Application ทีช่ ว่ ยให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถเข้ ารับ
ข้ อมูลและค�ำแนะน�ำจากบุคลากรทางการแพทย์

ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้
รับข้ อมูลทางการแพทย์ได้ อย่างรวดเร็ ว และน�ำ
ไปสูก่ ารรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่เยี่ยม
ชมล�ำดับสุดท้ ายส�ำหรับการศึกษาดูงานในครัง้ นี ้
คือ Samsung Medical Center Hospital ซึง่ เป็ น
โรงพยาบาลเอกชน เคยถูกกล่าวถึงในเรื่องการให้
บริการทีล่ า่ ช้ าแบบ 3-3-3 หมายถึง ผู้ป่วยต้ องมา
รอตรวจ 3 ชัว่ โมงเพือ่ พบแพทย์เพียง 3 นาที และ
รอรับยาอีก 3 ชัว่ โมง ด้ วยเหตุนี ้โรงพยาบาลจึงได้
วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อลดระยะเวลาการรอคอย
ของผู้ป่วย รวมถึงได้ พฒ
ั นาระบบการบันทึกข้ อมูล
ของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในปั จจุบนั ข้ อมูลของ
โรงพยาบาลอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทัง้ หมด
(EMR: Electronics Medical Records) และส่ง
ต่อกันด้ วยระบบ Wifi มี Server Backup 3 ระบบ
คือ ระบบทีใ่ ช้ งานปกติ ระบบ Back Up ครัง้ ที่ 1
และครัง้ ที่ 2 ดังนันตลอดระยะเวลาการด�
้
ำเนินงาน
ที่ ผ่ า นมาจึ ง ยัง ไม่ เ คยประสบปั ญ หาระบบล่ม
ส่วนข้ อมูลยา ก็มกี ารเชื่อมโยงข้ อมูลรายการยาที่
ผู้ป่วยได้ รับไปยังฐานข้ อมูลของรัฐเพือ่ ป้องกันการ
จ่ายยาซ� ้ำซ้ อน ซึง่ ถ้ ามีการจ่ายยาชนิดเดิม ระบบ
จะแจ้ งเตือนและให้ ใส่เหตุผลในการจ่ายยาซ� ้ำซ้ อน
มีการลดเอกสารและระยะเวลาในการรอยาโดยใช้
ตู้อตั โนมัตเิ พือ่ ส่งรายการยาและสามารถเลือกร้ าน
ขายยาที่ จ ะไปรั บ ยาได้ โดยข้ อ มูล การจ่า ยยา
ยังไม่มกี ารเชื่อมโยงกับระบบหลังบ้ าน คือ ระบบ
การจัดการสั่งซือ้ และยังคงใช้ e-Fax ในการ
สัง่ ซื ้อยาอยู่ นอกจากนี ้ยังมีการน�ำเทคโนโลยีตา่ งๆ
ทีน่ า่ สนใจมาใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ของโรงพยาบาล เช่น การติด RFID ในยาต้ านมะเร็ง
และส่วนประกอบของเลือดทีใ่ ช้ ในการ Transfusion
เพื่ อ ติ ด ตามยาตลอดการรั ก ษาและใช้ ใ นกลุ่ม
ผู้ป่วยตรวจสุขภาพเพือ่ ติดตามการไปติดต่อแผนก
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องในโรงพยาบาลและอ�ำนวยความ
สะดวกให้ กบั ผู้ป่วย การตังระบบเตื
้
อนจากตัวผู้ป่วย
ในการจับสัญญาณชีพและส่งสัญญาณเตือนไปยัง
เคาน์เตอร์ พยาบาลกรณีผ้ ปู ่ วยหมดสติ และการใช้
Visual Management ในการจัดการสถานะผู้ป่วย
ในห้ องฉุกเฉินท�ำให้ ผ้ ปู ่ วยทราบระยะเวลาการรอ
คอยและทราบว่าสถานะปั จจุบนั ของตนเองว่า
ก�ำลังอยูใ่ นกระบวนการใดของการรักษา เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ จากการศึกษาเยี่ยมชมองค์กรชันน�
้ ำต่างๆ
ดังที่กล่าวมานี ้ ถือเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
น�ำองค์ความรู้ทไี่ ด้ รับไปจัดท�ำเป็ นโครงการศึกษา
วิ จัย ในด้ า นการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ พัฒ นาระบบ
สารสนเทศในกระบวนการทางด้ านโลจิ สติกส์
ของโรงพยาบาล และด้ านการสาธารณสุขของ
ประเทศไทยต่อไป //
GS1 Thailand April – June 2016
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DineEquity® และ Mclane

ความร่วมมือของผู้น�ำด้านการบริการอาหารเพื่อ
ขับเคลื่อนระบบสืบย้อนกลับด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพ
DineEquity ร่วมมือ McLane Foodservice (McLane) ซึ่งเป็นผู้น�ำ
ด้านอุตสาหกรรมซัพพลายเชนและเป็นหนึง่ ในผูจ้ ดั จ�ำหน่ายทีส่ ำ� คัญ ด�ำเนินการ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับในระดับหน่วยการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต การจัดส่ง และการเรียกคืนสินค้า
With more than 3,600 restaurants in 18 countries, DineEquity
is one of the largest full-service restaurant companies with two
iconic American flagship brands— Applebee’s® and IHOP®.
The company wanted to take steps to achieve traceability
for increased food safety for its franchisees’ restaurants and
their hundreds of thousands of customers who dine at these
restaurants each day.

การแก้ปญ
ั หา

SOLUTION

ปั จจุบนั ซัพพลายเออร์ ของ DineEquity หลายรายใช้ บาร์ โค้ ดชนิด
GS1-128 เพื่อบันทึกข้ อมูลผลิตภัณฑ์ในการขนส่งไปยังศูนย์กลาง
ของผู้จดั จ�ำหน่าย

BENEFITS

DineEquity ได้ ร่วมมือกับ McLane Foodservice (McLane) ซึง่ เป็ น
ผู้น�ำด้ านอุตสาหกรรมซัพพลายเชนและเป็ นหนึง่ ในผู้จดั จ�ำหน่ายที่
ส�ำคัญ เพื่อด�ำเนินการระบบตรวจสอบย้ อนกลับในระดับหน่วยการ
ขนส่งด้ วยประสบการณ์ของ McLane ร่วมกับมาตรฐานสากล GS1
ท�ำให้ DineEquity และซัพพลายเออร์ ได้ เห็นคุณค่าของการใช้ งาน
ระบบมาตรฐานสากล GS1

ประโยชน์ทไี่ ด้รบั

การเข้าถึงระบบมาตรฐาน จะท�ำให้ผ้เู กีย่ วข้องทุกฝ่ ายในซัพพลายเชนด้าน
การบริการอาหารสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพได้
โดยการใช้ ข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ DineEquity และ McLane จะรู้ ได้
แน่ชดั ว่า ผลิตภัณฑ์ที่สง่ ไปยังสาขาต่างๆ นันถึ
้ งหรื อยัง และส่งไป
ถูกสาขาหรื อไม่ รวมทังสามารถเรี
้
ยกคืนได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่มี
16

CHALLENGE

DineEquity เป็ นหนึ่ ง ในร้ านอาหารที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ที่ ใ ห้ บริ ก าร
อย่างเต็มรู ปแบบ โดยมีร้านอาหารในเครื อทัง้ หมด 3,600 ร้ าน
ใน 18 ประเทศทัว่ โลก ให้ บริ การภายใต้ แบรนด์ Applebee’s®
้ ่ เนื่องจากมี
และ IHOP® ซึ่งเป็ นร้ านอาหารสัญชาติอเมริ กนั ทังคู
หลายสาขาและมีผ้ ใู ช้ บริ การในแต่ละวันเป็ นจ�ำนวนมาก บริ ษัทจึง
มีความต้ องการระบบตรวจสอบย้ อนกลับที่จะมาช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัย ของอาหารให้ แ ก่ ผ้ ูบ ริ โ ภคหลายพัน คนที่ ม าใช้ บ ริ ก าร
ทุกสาขาในแต่ละวัน

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

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

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

ความผิดพลาดเกิดขึ ้น จึงน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ความปลอดภัย การปกป้อง
เครื่ องหมายการค้ า และความเชื่อมัน่ แก่ผ้ บู ริ โภค
ส�ำหรับ DineEquity ระบบตรวจสอบย้ อนกลับเพื่อความปลอดภัย
อาหารไม่ใช่เป็ นเพียงสิ่งที่สมควรท�ำ แต่เป็ นสิ่งจ� ำเป็ นที่จะช่วย
ปกป้องชื่อเสียงของร้ าน และส่งผลท�ำให้ ร้าน Applebee และ IHOP
เป็ นแบรนด์ที่ได้ รับการยอมรับมากที่สดุ ในสหรัฐอเมริ กา
Brad Clem ผู้จดั การด้ านระบบคุณภาพของ DineEquity อธิบายว่า
“ส�ำหรับพวกเราแล้ ว สิง่ ที่ท�ำไปทังหมดก็
้
เพราะต้ องการให้ สามารถ
ติดตามสินค้ าไปจนถึงร้ านอาหารได้ ความคาดหวังของผู้บริ โภค
ที่มีมากขึ ้นทุกวันก็คือต้ องการทราบว่ามีอะไรอยู่ในอาหารที่ก�ำลัง
รับประทานและมัน่ ใจได้ วา่ มันปลอดภัย”
โครงการนี ้เริ่ มต้ นในปี ค.ศ. 2010 โดย DineEquity ตัดสินใจที่จะ
ด�ำเนินการจัดท�ำระบบตรวจสอบย้ อนกลับ จึงได้ เข้ าพบ McLane
และเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้ าหนึง่ ในหลายๆ แห่งเพือ่ ศึกษาระบบ
สืบย้ อนกลับที่ใช้ มาตรฐานสากล GS1 ซึง่ McLane ได้ แสดงการ
รับกล่องสินค้ าจากซัพพลายเออร์ วา่ จะถูกสแกนอย่างไร และข้ อมูล
สินค้ านี ้จะถูกส่งพร้ อมกับกล่องสินค้ าไปยังร้ านอาหารได้ อย่างไร
Clem กล่าวว่า “เป็ นเรื่ องที่น่าตื่นเต้ น ที่จะได้ เห็นว่าข้ อมูลสินค้ าที่
ถูกต้ องครบถ้ วนนี ้ จะมีผลกระทบต่อลูกค้ าและร้ านอาหารในแต่ละ
สาขาของเราอย่างไร” DineEquity จึงเสนอให้ McLane ร่ วมมือ
กันท�ำให้ โครงการนีเ้ กิดขึ ้น ซึ่ง McLane ก็ยอมรับข้ อเสนออย่าง
รวดเร็ ว Syndee Stiles รองประธานฝ่ ายสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของ McLane กล่าวว่า “สิง่ ที่ Chain restaurants ให้ ความส�ำคัญ
คือ เอกลักษณ์ของแบรนด์ และการปกป้องเครื่ องหมายการค้ า ซึง่
นัน่ ก็เป็ นสิง่ ที่ทางเราโฟกัส ซึง่ โปรแกรมการตรวจสอบย้ อนกลับที่ท�ำ
ร่ วมกับ DineEquity นัน้ เป็ นความก้ าวหน้ าที่ดีของเรา ตังแต่
้ ได้
ร่วมมือกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ มา”

Brad Clem, manager of Quality Systems at DineEquity,
explains, “For us, it’s all about being able to trace products
forward to restaurants in order to protect consumers. Their
expectations are growing every day to know what’s in the food
they’re eating, and be confident that it’s safe.”
Starting in 2010, DineEquity decided to make its vision
of traceability operational. The giant restaurant operator
approached McLane and visited one of its distribution centers
to see traceability in action with GS1 Standards. McLane
showed how incoming cases from suppliers are scanned and
how this captured data is “carried through” to the delivery of
cases at intended restaurants. “It was exciting to see how
accurate and complete data could have a powerful impact
on our franchisees’ restaurants and consumers,” recalls Clem.
“We asked McLane to work with us to make it happen.”
McLane quickly accepted the challenge. “Chain restaurants care
about brand integrity and brand protection and that’s a major
focus for us,” says Syndee Stiles, vice president of Operations
Support with McLane. “A traceability program with DineEquity
was a logical progression for us since we have collaborated
with other operators in this way.”
DineEquity lost no time in communicating the traceability
initiative to its suppliers and other distributors. “We started with
our suppliers that provide about 300 proprietary or exclusive
items,” says Clem. “Throughout the years, we have expanded
our traceability initiative to include all of our suppliers. Many

โดย Clem ได้ กล่าวว่า “DineEquity ไม่เสียเวลาสื่อสารกับกลุ่ม
ซัพพลายเออร์ และผู้จดั จ�ำหน่ายตอนที่จะเริ่ มต้ นระบบตรวจสอบ
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ย้ อนกลั บ ซึ่ ง เราได้ เริ่ ม ต้ นกั บ ซั พ พลายเออร์ ที่ มี สิ น ค้ าอยู่ ใ น
ครอบครองประมาณ 300 รายการ และตลอดหลายปี ก็ได้ มีการ
ขยายโครงการตรวจสอบย้ อ นกลับ นี ไ้ ปสู่ซัพ พลายเออร์ ร ายอื่ น
ซึง่ หลายฝ่ ายก็ได้ ตระหนักว่าการใช้ งานมาตรฐาน GS1 นันจะช่
้ วยให้
พวกเขาท�ำธุรกิจกับคูค่ ้ ารายอื่นๆ ได้ ดีขึ ้นด้ วย”
ปั จจุบัน ซัพพลายเออร์ หลายเจ้ าของ DineEquity เข้ าสู่ระบบ
โดยการเข้ ารหัสเลขหมายประจ�ำตัวสินค้ าสากล หรือ Global Trade
Item Numbers (GTINs) หมายเลข batch/lot numbers sell-by
dates และข้ อมูลสินค้ าอืน่ ๆ ไว้ ในสัญลักษณ์บาร์ โค้ ดชนิด GS1-128
เพื่อติดบนกล่องสินค้ าในหน่วยขนส่งส�ำหรับ McLane และศูนย์
จั ด จ� ำ หน่ า ยรายอื่ น ๆ ซึ่ ง DineEquity ก� ำ ลัง ด� ำ เนิ น งานให้
ซัพพลายเออร์ เข้ ามามีส่วนร่ วมมากขึน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับคู่มือ
GS1-128 โดย Foodservice, GS1 US
ด้ วยการใช้ มาตรฐานสากล GS1 เมื่ อมี การรั บกล่องสินค้ าจาก
ซัพพลายเออร์ เข้ ามาทีศ่ นู ย์รับสินค้ าของ McLane บาร์ โค้ ดบนกล่อง
จะถูกสแกน ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเก็บข้ อมูลจากบาร์ โค้ ดที่ระบุถงึ
batch/lot number รวมถึง ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง เช่น วันทีผ่ ลิต วันทีบ่ รรจุ
และวันหมดอายุ
เมื่อ McLane เลือกสินค้ าที่จะจัดส่งให้ ลกู ค้ า จะมีการสแกนบาร์ โค้ ด
GS1-128 ของกล่องเพื่อยืนยันรายการสินค้ าและเก็บข้ อมูลส�ำหรับ
การตรวจสอบย้ อนกลับ จากนัน้ จึงมี การสร้ างบาร์ โค้ ดที่ เฉพาะ
เจาะจงต่อกล่องสินค้ าและร้ านอาหารปลายทางขึ ้น Stiles อธิบาย
ว่า “เมื่อกล่องสินค้ าถูกส่งถึงร้ านอาหาร คนขับจะสแกนบาร์ โค้ ดที่
กล่องพร้ อมกับบารโค้ ดที่มีเลขหมาย GLN หรื อ Global Location
Number ที่จะระบุร้านอาหารที่รับกล่องสินค้ านี ้ เป็ นการยืนยันว่า
กล่องสินค้ าที่ถูกต้ อง ถูกส่งมาถึงร้ านอาหารที่ถูกต้ องแล้ ว ก็เป็ น
อันจบกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ”
Clem กล่าวอี กว่า “ในกรณี ของการเรี ยกคืนสินค้ า ด้ วยการใช้
บาร์ โค้ ด GS1-128 จะท�ำให้ เราสามารถระบุได้ อย่างถูกต้ องว่า
ร้ านอาหาร DineEquity หรือ GLN ไหน ได้ รับสินค้ ากล่องใดไป โดย
มีข้อมูลละเอียดถึงวันทีค่ วรบริโภค และ batch/lot number”
DineEquity และ McLane เชือ่ ว่าการตรวจสอบย้ อนกลับเป็ นความ
พยายามในการร่วมมือกันทีต่ ้ องท�ำให้ ผ้ ทู เี่ กีย่ วข้ องทุกฝ่ ายในซัพพลาย
เชนเห็นประโยชน์และมีความรับผิดชอบร่ วมกัน Stiles กล่าวเพิ่ม
อีกว่า “โลกเราได้ เปลี่ยนไปแล้ ว จะเห็นว่ามีการเรี ยกคืนสินค้ าเพิ่ม
มากขึน้ เพราะสารที่ ก่อให้ เกิ ดการแพ้ และการให้ ข้อมูลฉลากไม่
ครบถ้ วน ดังนันจึ
้ งเป็ นสิง่ ส�ำคัญมาก ทีเ่ ราจะต้ องร่วมมือกันแบ่งปั น
ข้ อมูลสินค้ าทีถ่ กู ต้ อง ครบถ้ วนอย่างรวดเร็ว” ซึง่ Clem ได้ สรุปไว้ วา่
“ความปลอดภัยของอาหารเป็ นเป้าหมายส�ำคัญ อุตสาหกรรมด้ าน
การบริ การอาหารทัง้ หมดจึงไม่ควรมองว่าการใช้ งานมาตรฐาน
สากล GS1 เป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน แต่เป็ นหนทางที่ควรใช้
ในการจัดการธุรกิจ”
18

have come to realize that using GS1 Standards will help them
in doing business with other operators, as well.”
Today, many of DineEquity’s suppliers are onboard by encoding
GS1 Global Trade Item Numbers (GTINs), batch/lot numbers,
sell-by dates and other valuable product data into GS1-128
barcodes for labels on cases destined for McLane and other
distributors’ centers. DineEquity is working to achieve increased
participation by its suppliers to align with the GS1-128 guidelines
set by the Foodservice GS1 US Standards Initiative.
By using GS1 Standards, when a supplier’s case of product is
received in one of McLane’s centers, its barcode is scanned.
The electronic system recognizes the item and captures the
batch/lot number as well as relevant data, such as production
date, packaging date, sell-by date or expiration date provided
by the supplier.
As McLane selects the products for shipment, the selector
scans the case’s GS1-128 barcode to confirm the item and
capture information for traceability, and then creates another
label with a barcode unique to that case and the specific
restaurant destination. “Upon arrival at each restaurant, our
driver scans the case labels as well as the GS1 Global
Location Number (GLN) barcode assigned to and posted
in each restaurant,” explains Stiles. “This confirms the exact
products he has delivered to the exact restaurant location
and closes the loop on traceability.”
“In the case of a recall, we could precisely identify which DineEquity
restaurant or GLN received what products down to the best-by
date and batch/lot information,” continues Clem. “The GS1-128
extended barcode provides us with this detailed information.”
DineEquity and McLane both believe traceability is a
collaborative effort that requires foresight and commitment
by all members of the supply chain.
“Our world has changed,” adds Stiles. “We are seeing an
increasing number of withdrawals and recalls due to allergens
and incomplete labeling. It’s becoming more and more important
that we work together to share complete data, and if needed,
to quickly and accurately find product.”
“With food safety as the goal, using GS1 Standards should not
be considered a competitive advantage, but the way the entire
foodservice industry should conduct business,” concludes
Clem.
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ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

Omnichannel
Customer Master
Data Management
การรวบรวมข้ อมูลที่ POS (Point-of-Sale) เว็บไซต์ คอลล์เซ็นเตอร์ โมบาย
แอพพลิเคชัน่ และช่องทางโซเชียลมีเดีย เป็ นช่องทางทีส่ ามารถช่วยให้ ตดิ ต่อ
สื่อสารเข้ าถึงลูกค้ าได้ โดยตรง
ดังนันในการปรั
้
บปรุงการด�ำเนินงาน ร้ านค้ าปลีกควรให้ ความส�ำคัญกับการ
สร้ างประสบการณ์ให้ กบั ลูกค้ า ผ่านช่องทางการติดต่อสือ่ สารทีห่ ลากหลาย
เพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้ า แต่บอ่ ยครัง้ กลับพบว่า ข้ อมูลทีต่ ้ องการนัน้
กลับมีคณ
ุ ภาพต�่ำ ฉะนันการเข้
้
าถึงข้ อมูลเชิงลึกของลูกค้ าเป็ นสิง่ ที่ท้าทาย

Multichannel customer data management

โซลูชั่น ในการบริ ห ารจัด การช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ลูก ค้ า หรื อ
Multichannel customer data management จึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยเพิม่
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล และบริ ห ารจั ด การข้ อมู ล ของลู ก ค้ าได้ อย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ เพื่อความพึงพอใจ และประสบการณ์ ที่ดีในการเลือกซื ้อ
สินค้ า รวมกับท�ำให้ เกิด Customer Loyalty ซึง่ การจะก้ าวสูจ่ ดุ นันได้
้ จ�ำเป็ น
จะต้ องมองลูกค้ าแบบ 360 องศาโดยใช้ โซเชียลมีเดียเป็ นองค์ประกอบ
ในการสร้ างความสัมพันธ์

Using this solution, retailers can:

• เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้ าถึง และสร้ างประสบการณ์ในการซื ้อที่ดีให้
กับลูกค้ า โดยการใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในสินค้ าและช่องทางการ
รับรู้ขา่ วสารต่างๆ ของลูกค้ า
• ด�ำเนินแผนการตลาดได้ ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย โดยใช้ ข้อมูลการบริ โภค
ของลูกค้ าที่ผา่ นมาในการวิเคราะห์ และแบ่งกลุม่ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มความพึงพอใจและท�ำให้ ลกู ค้ ากลับมาซื ้อสินค้ าซ� ้ำอีก ผ่านข้ อมูล
เชิงลึกที่เข้ าใจลูกค้ าแบบ 360 องศา
• ลดค่าใช้ จา่ ยในการด�ำเนินงาน และลดเวลาในการเข้ าถึงข้ อมูลลูกค้ า
• ลดความเสีย่ งและเพิม่ โอกาสทางธุรกิจด้ วยข้ อมูลทีม่ คี วามถูกต้ องแม่นย�ำ

20

Omnichannel Customer Master
Data Management

Integrating data from your point-of-sale (POS), web, contact center,
mobile apps, and social channels enables you to deliver a seamless
customer experience.
To streamline operations, retailers must focus on improving the
multichannel shopping experience to boost customer satisfaction.
Yet the customer data required to do so is often low quality - gaining
consumer insights is challenging.

Multichannel customer data management

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

Using this solution, retailers can:

• Improve multichannel shopping experiences, sales, and merchandizing
by using customer data about product and channel preferences
• Deploy targeted marketing offers by using customer and household
data in segmentation and marketing analytics
• Increase customer satisfaction and loyalty by arming customer
service reps with 360-degree customer views
• Decrease operational costs by eliminating time spent manually
searching for customer data
• Reduce risk and maximize opportunities by delivering more accurate
profitability reports
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Key capabilities

โซลูชนั่ Multichannel customer data management จะช่วยส่งมอบ
ข้ อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพส�ำหรับธุรกิจค้ าปลีก ทีส่ ามารถปรับแต่งได้ ตามความ
ต้ องการ สามารถติดตังได้
้ อย่างรวดเร็ ว ลดเวลาในการด�ำเนินการ และยัง
เพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการซื ้อให้ กบั ลูกค้ า

It offers:

• สร้ างฐานข้ อมูลลูกค้ าแบบ B2B ให้ กบั ธุรกิจ ระบบบัญชี และข้ อมูลการ
ติดต่อ และสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ
• เข้ าใจลูกค้ าแบบ 360 องศา สร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าผ่านฐานข้ อมูล
ที่เชื่อถือได้
• เข้ าใจถึงพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของลูกค้ าอย่างลึกซึ ้ง และสร้ างความ
สัมพันธ์กบั ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
• มี Dashboard เป็ นเครื่ องมือส�ำคัญช่วยผู้บริ หารในการตัดสินใจและช่วย
ให้ การบริ หารจัดการข้ อมูลของลูกค้ าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Key capabilities

The solution for multichannel customer data management provides a
retail industry-specific data model that adapts to evolving requirements,
enables quicker implementation, and accelerates time to value. It allows
you to deliver consistent and personalized shopping experiences to
your customers.

It offers:

• A prebuilt B2B customer data model that includes accounts and
contacts, and illuminates the relationships among them
• A 360-degree customer view of predefined relationships to enrich
customer profiles
• Complete visibility into customers’ purchased products and
channel-partner relationships
• A dashboard for business decision-makers and data stewards to
maintain ongoing customer data management
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ผู้ค้าปลีกสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลสถานที่ได้อย่างไร?

HOW RETAILERS CAN
EXTRACT VALUE FROM
LOCATION DATA
เทคโนโลยีล� ้ำสมัยในการบอกพิกดั สถานที่ในปั จจุบนั นัน้ (Location
Based Technologies) สามารถน�ำมาใช้ ในการปรับปรุ งเรื่ องสินค้ า
คงเหลือ การบริ การลูกค้ า การตลาด และการใช้ งานอื่น ๆ ได้

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

เทคโนโลยี ก ารบอกพิ กั ด สถานที่ ก� ำ ลั ง เข้ ามามี บ ทบาทในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำธุรกิจของเรา โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่รวมอยู่ใน
แอพฯ สมาร์ ทโฟนมากมายเหล่านี ไ้ ด้ รับการยอมรั บจากผู้บริ โภค
อย่างกว้ างขวาง ปั จจุบนั ธุรกิจต่างๆ เริ่ มตระหนักถึงประโยชน์ของ
การใช้ เทคโนโลยีการบอกพิกดั สถานที่ โดยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา
ธุรกิจต่างๆ ได้ หนั มาให้ ความส�ำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีดงั กล่าว

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

“เมื่ อ สิ บ สี่ ปี ก่ อ น ช่ ว งที่ ผ มท� ำ งานกับ Sprint ซึ่ง เป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ นั น้ ผมได้ รั บ การทาบทามให้ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของข้ อมู ล สถานที่ ต่ า งๆ ซึ่ ง อาจจะสร้ างให้ เกิ ด รายได้ Sprint
เป็ นเช่นเดี ยวกับผู้ประกอบการโทรศัพท์ มือถื อทัง้ หมดในประเทศ
24

Fourteen years ago, while working for mobile carrier
Sprint, I was tapped to optimize the manner in which
location-based data could be monetized. Sprint, like all
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สหรัฐอเมริ กา ซึง่ ต้ องเผชิญกับการใช้ จ่ายเงินทุนเพื่อสนับสนุน เบอร์
ฉุก เฉิ น 911 ของคณะกรรมการกลางก� ำ กับ ดูแ ลกิ จ การสื่ อ สาร
แต่ ด้ ว ยจ� ำ นวนหมายเลขของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ บริ โ ภค
เพิ่มขึ ้น ดังนันเมื
้ ่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินหรื อเร่ งด่วน โอเปอเรเตอร์
ฉุกเฉิน 911สามารถส่งเจ้ าหน้ าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุได้ เพราะเบอร์
911 สามารถระบุพิกดั ได้ จากโทรศัพท์มือถือ”
เทคโนโลยีการบอกพิกดั ไม่เพียงแต่ใช้ ช่วยชีวิตในเบอร์ ฉกุ เฉิน 911
แต่ยงั ช่วยเปิ ดโอกาสสู่ประตูทางการค้ า นอกจากนีข้ ้ อมูลทางด้ าน
พิ กัด ยังเป็ นการเพิ่ มประสบการณ์ ใหม่ให้ กับผู้ใช้ โทรศัพท์ มือถื อ
ซึ่ง น� ำ ไปสู่แ อพฯ มากมายที่ เ ราขาดไม่ ไ ด้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วัน เช่ น
Google Maps, Waze, Uber, Life360, Gas Buddy, TripAdvisor
และ Yelp แอพพลิเคชัน่ และสภาพแวดล้ อมจะเป็ นหลักในการน�ำ
ไปปรับใช้ ก�ำหนดเทคโนโลยีการบอกพิกดั สถานที่ในขันต้
้ นได้ เหมาะ
ที่สุด GPS, Cell ID, AGPS และอื่นๆ มีการใช้ งานทัว่ ไปส�ำหรั บ
สภาพแวดล้ อมกลางแจ้ ง ในขณะที่ ระบบบ่งชี พ้ ิกัดแบบเวลาจริ ง
(RTLS) และเครื่ องบอกต�ำแหน่ง (Becon) เป็ นที่นิยมมากที่สดุ ส�ำหรับ
การใช้ งานภายในอาคาร เทคโนโลยีเหล่านีค้ ือการหาสถานที่เพื่อ
้ ้ ต้ นทุน พลังงาน และขนาดของเทคโนโลยี
ใช้ งานเชิงพาณิชย์ ทังนี
ท� ำหน้ าที่ เป็ นสิ่ง แลกเปลี่ ยนเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ง ช่ว งเวลาที่ แ พร่ หลาย
ตามความต้ องการ

mobile operators in the United States, faced significant
capital outlay to support the Federal Communications
Commission’s emergency 911 mandate. With the growing
number of consumers cutting the cord in favor of cellular
technologies, emergency operators urgently required the
ability to dispatch personnel to physical locations when
911 calls were placed from mobile devices.
The 911 mandate not only saved lives, but also opened the
door to a number of commercial opportunities to advance
the use of location-based services on mobile devices.
We soon discovered that location data could dramatically
enhance the mobile user experience, leading to many of
the apps we can’t live without today, including Google
Maps, Waze, Uber, Life360, Gas Buddy, TripAdvisor and
Yelp.
The application and the environment in which it is deployed
primarily determine the optimum location technology.
GPS, Cell ID, AGPS and others are commonly used for
outdoor environments, whereas real-time location systems
(RTLS) and beacons are the most popular for indoor
use. Each of these technologies is finding its place in
commercial applications, while cost, power and size serve
as trade-offs in achieving the desired accuracy, mobility
and total cost of ownership.

GS1 Thailand
GS1 Thailand
October-December
April – June 2016
2015

24-27 RFID CONNER Edit 1.indd 25

25

7/27/2559 BE 5:29 PM

Thailand Newsletter

RFID CORNER
By Claire Swedberg
Tags: Retail, Apparel

เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง อุ ต สาหกรรมค้ า ปลี ก ซึ่ ง มี ก ารใช้ โซลูชั่น RTLS
ภายในร้ าน ซึ่ง เป็ นตัว จุด ประกายความสนใจนี ้ เรารู้ ว่า ลูก ค้ า ใช้
GPS ในการน� ำ ทางไปห้ า ง แต่เมื่ อเขาได้ เดิ น เข้ า ไปในร้ าน GPS
ก็จะไม่ท�ำงานเนื่องจากก�ำแพงและหลังคาได้ บล็อกสัญญาณที่สง่ จาก
ดาวเทียม GPS ซึง่ นีเ่ ป็ นโอกาสทีร่ ้ านค้ าปลีกสามารถระบุพกิ ดั ภายใน
อาคารเข้ าด้ วยกัน เช่น ในช่วงปี นี ้ยอดขายในวัน Black Friday ได้ แก่
ร้ านค้ าปลีกทีส่ ำ� คัญ ๆ อย่าง Target และ J.C. Penney ใช้ ประโยชน์
จากเทคโนโลยีการท�ำแผนที่ ในร้ านจากจุดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi โดย
ให้ ลกู ค้ าใช้ แผนทีจ่ ากแอพฯ ร้ านค้ าปลีก เพือ่ หาให้ ได้ ดลี ทีด่ ที สี่ ดุ ภายใน
ร้ านค้ าของตน สิ่งนี ้น่าจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการสร้ างความสัมพันธ์
กับลูกค้ าได้ ดยี งิ่ ขึ ้นผ่านการใช้ เทคโนโลยีบอกพิกดั สถานที่
ในกรณีที่ตงของรายการสิ
ั้
นค้ าคงคลังและการนับ เทคโนโลยี RAIN
RFID (passive EPC Gen 2 UHF) ก�ำลังมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ส�ำหรับร้ านค้ าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้ จ่ายของแท็กเหล่านี ้ได้
สร้ างจุดเปลี่ยนและให้ ผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน และเมื่อมี
การเพิ่มเทคโนโลยี RTLS เข้ าไปในระบบ RFID ขันสู
้ งส่วนใหญ่ใน
ปั จจุบนั ไม่เพียงแค่ใช้ ช่วยในการนับสินค้ าคงคลัง แต่ยงั รวมไปถึง
การส่งมอบสินค้ าได้ อย่างต่อเนื่ องและแม่นย�ำ จากการบอกพิกัด
แบบไร้ สายภายในพื ้นที่ และนี่เป็ นกุญแจส�ำคัญในการเปลี่ยนการ
ด�ำเนินธุรกิจโดยการใช้ เทคโนโลยี RAIN RFID ที่สามารถช่วยเก็บ
ข้ อมูลเชิงลึกของสินค้ าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ ทกุ แง่มมุ ของการด�ำเนินงาน
ได้ อย่างแม่นย�ำ
ระบบเหล่านี ้ได้ เปลี่ยนแปลงการติดตามสินค้ าคงคลังส�ำหรับร้ านค้ า
ปลีกจ�ำนวนมากโดยพวกเขาสามารถรั บรู้ ถึงสิ่งที่ได้ และหาได้ จาก
ที่ใด จากการปฏิบตั ิงานและการป้องกันการสูญเสีย สามารถระบุ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ งา่ ย นอกจากนี ้ผู้ค้าปลีกยังสามารถใช้ ข้อมูล
นี ้เพื่อปรับปรุ ง sales-floor และประสบการณ์ ของลูกค้ าโดยรวมได้
นอกจากนี ย้ ั ง มี อี ก วิ ธี ห นึ่ ง คื อ การส่ ง ข้ อความแบบ real-time

Let’s consider the retail industry, in which the use of RTLS
solutions within stores continues to spark interest. We know
that a consumer will already employ GPS to navigate to a
mall, but once he or she has entered a store, GPS technology
won’t work since walls and roofing block the signals
transmitted by GPS satellites. This presents an opportunity
for retailers to incorporate indoor location capabilities.
During this year’s Black Friday sales, for instance, major
retailers like Target and J.C. Penney took advantage of
in-store Wi-Fi-based mapping technology, allowing customers
to use the maps within the retailers’ apps to find the best
deals within their respective stores. This is likely just the
beginning of better customer engagement through the use
of location technologies.
When it comes to inventory item location and counts, RAIN
RFID (passive EPC Gen 2 UHF) technology is becoming
increasingly effective for retailers, especially as the cost of
these tags has reached a tipping point, and provides
benefits throughout the supply chain. With the addition of RTLS
technologies, today’s most advanced RFID systems can
be used not only to perform inventory counts, but also to
continuously deliver precise and hands-free location of all
items within a space. The key to transforming business
operations lies within seeing all aspects of the operation.
Advanced overhead RAIN RFID solutions can provide that
insight.
These systems are already changing inventory tracking for
many retailers, by allowing them to know what they have
and where they have it. From an operational and lossprevention perspective, the business benefit is easy to identify.
But retailers can also use this data to improve the sales-floor
and overall customer experience.
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ยกตัวอย่างเช่น การจัดสินค้ าในชันวางบน
้
sales floor จะถูกอัพเดท
อย่างต่อเนื่อง โดยข้ อความจะแจ้ งให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบว่าขนาดของ
สินค้ านัน้ ๆ ใกล้ จะหมดและจะต้ องเติมของซึ่งสามารถท�ำได้ อย่าง
แม่นย�ำจากห้ องเก็บสินค้ าด้ านหลัง สิ่งนี ้สามารถช่วยผู้ค้าปลีกเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขายได้
อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ผู้บริ โภคจะได้ รับประโยชน์ จากการใช้ RFID
RTLS ในการสะสมแต้ ม โดยที่ประวัติการซื ้อสินค้ าของลูกค้ าจะมี
การบันทึกไว้ ร่วมกับข้ อมูลสินค้ ารายชิน้ แบบ real-time เพื่อการ
โฆษณาได้ ตรงตามเป้าหมาย โดยการสแกนบัตร RFID ของผู้ซื ้อ
ด้ วยเครื่ องอ่าน RFID ร้ านค้ าก็จะสามารถส่งโฆษณาที่เกี่ ยวข้ อง
หรื อคูปองให้ ลกู ค้ าแต่ละคนได้ มากขึ ้น ผ่านทางแอพฯ มือถือ หรื อที่
จุดขายหน้ าร้ าน (point-of-sale)
RFID RTLS ยัง สามารถใช้ ใ นการจัด เก็ บ ความเคลื่ อ นไหวและ
พฤติกรรมของลูกค้ าได้ อย่างแม่นย�ำ โดยการติดตามรถเข็นช็อปปิ ง้
หรื อ ตะกร้ าสิน ค้ า ของลูก ค้ า ในบางกรณี ก็ มี ก ารใช้ Bluetooth
Beacon แทน ซึ่งปั จจุบนั นี ้เทคโนโลยี Beacon ได้ ถกู น�ำมาใช้ กบั
การจัดเก็บทางการตลาดดิจิตอลเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม โซลูชั่น
RFID RTLS สามารถน�ำเสนอข้ อมูลสถานที่ที่มีรายละเอียดมากกว่า
การใช้ ง าน proximity-based beacon ข้ อ มูล ดัง กล่า วจะเป็ น
ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินประสิทธิผลของรู ปแบบ
การจัด เก็ บ สิ น ค้ า การแสดงสิ น ค้ า และชัน้ วางสิ น ค้ า ปลายแถว
แบบ real-time
ระบบ RFID ได้ พัฒ นาไปถึ ง ระดับ ที่ ว่ า เราสามารถเก็ บ ข้ อ มูล
การมองเห็นสินค้ ารายชิ น้ แบบ real-time ช่วยให้ ร้านค้ าปลีกใช้
ข้ อมูลนี ส้ �ำหรั บสินค้ าคงคลัง การบริ การลูกค้ าและการขาย การ
ท�ำการตลาดเฉพาะในร้ าน และอื่นๆ มีวิธีการมากมายในการน�ำ
ุ ค่า และมันคงจะน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น ถ้ าระบบ
มันมาใช้ อย่างมีคณ
ดังกล่าวและเคสที่ใช้ งานเกิดการพัฒนาขึ ้น

One way is through real-time messaging. For example, as
shelf inventory on the sales floor is continuously updated,
a message can notify a store associate that a particular
size of an item is running low and needs to be replenished
proactively via back-room stock. This can help retailers to
optimize their sales.
Another example of the consumer utility of an RFID RTLS is
with a loyalty or rewards program, by which the customer’s
history of purchases can be combined with real-time
item-level data, for the purpose of targeted advertising.
By scanning the shopper’s RFID-enabled rewards card
via an RFID reader, the store could send more relevant
advertisements or coupons to that individual, via its mobile
app or point-of-sale system.
RFID RTLS could also be used to precisely monitor customers’
in-store movements and behaviors, by tracking their
shopping carts or baskets, in some cases complementing
or taking the place of Bluetooth beacons. Until now,
beacon technology has been primarily used for in-store
digital marketing efforts. However, RFID RTLS solutions
can offer much more detailed location data for certain
applications than proximity-based beacons. Such data can
be especially beneficial in assessing the effectiveness of a
store’s layout, displays and end-caps on a real-time basis.
This provides the ability to add incremental use cases on
top of infrastructure already in place.
RFID systems have evolved to such a degree that we can
now capture true real-time item-level visibility, allowing
retailers to use this data for inventory, customer service
and sales, in-store marketing, and more. There are myriad
ways in which to extract value, and it should be interesting
to see how these systems and use cases evolve during the
coming year.
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ข้อมูลโดย : อุบลรัตน์ ทองในธรรม

OTOP

ภูมิภาค

สถาบันรหัสสากลร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการ OTOP ทัว่ ประเทศ รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานของสินค้าไทยให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล โดยส�ำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมีกำ� หนดจัดงานประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด และ
ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันรหัสสากลเข้าร่วมบรรยายให้ความรูเ้ รือ่ งบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
OTOP เพื่อให้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องบาร์โค้ด
มาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
OTOP ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ จังหวัด
ระนอง ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP ของ
จังหวัดระนองเข้าร่วมงานกว่า 60 คน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องบาร์โค้ด
มาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
OTOP ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม
งานกว่า 70 คน
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นอกจากนี ้ สถาบัน
ร หั ส ส า ก ล ยั ง เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ OTOP ภูมิภาค
ป ร ะ จ� ำ ปี 2 5 5 9 เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์และแนะน�ำ
ให้ ความรู้ เรื่ องบาร์ โค้ ด
มาตรฐานสากล GS1 ให้ แก่
ผู้ ป ระกอบการ OTOP ทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ว
ประเทศ โดยกรมการพัฒ นาชุม ชน มี
ก�ำหนดจัดงานทัง้ 5 ภูมิภาค โดยเริ่ มต้ น
ที่ จั ง หวั ด สุ ริ นทร์ ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง
วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2559 ซึง่ ทาง
สถาบันรหัสสากลเข้ าร่วมพบผู้ประกอบการ
OTOP ภายในงานกว่า 300 คน และมี
โอกาสได้ ร่ ว มหารื อ กับ ทางพัฒ นาการ
จัง หวัด สุริ น ทร์ เพื่ อ หาแนวทางพัฒ นา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ OTOP ให้ สามารถแข่งขัน
ในระดับสากลได้
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ข้อมูลโดย : บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จ�ำกัด

THE POWER OF CLOUD

Cloud หรื อบางคนก็ เ รี ยกว่ า Cloud
Computing ซึง่ ทุกวันนี ้ใครที่ไม่ร้ ูจกั หรื อไม่
เคยได้ ยินค�ำว่า Cloud ก็จะดูเชยไปหน่อย
เพราะเทคโนโลยีนี ้ถูกพูดถึงมาหลายปี แล้ ว
ทุกวันนี ้ Cloud ใกล้ ตัวเรามากขึน้ เรื่ อยๆ
ยกตัวอย่างเช่น แต่เดิมคุณใช้ iPhone แต่
เมื่อคุณใช้ iPad ทุกอย่างบน iPhone ของ
คุณก็จะไปอยูบ่ น iPad ได้ ทนั ที
หรื อ แม้ ก ารเปลี่ ย นโทรศัพ ท์ เ พี ย ง Login
iCloud ทุก อย่ า งก็ ก ลับ มาหมด ถ้ า เป็ น
ฝั่ ง Android ก็มี Gmail ซึง่ จะ Sync ถึงกัน
หมดเช่ น เดี ย วกั น พู ด ได้ ว่ า เราใช้ งาน
Cloud โดยไม่ร้ ู ตวั และมีอยู่รอบตัวเราเลย
ทีเดียว
30

ระบบ Cloud Computing ซึง่ หากเราแปล
ความหมายของค�ำว่า Cloud Computing
ตรงๆ ดูจะเข้ าใจยาก หรื อถ้ าแปลเป็ นไทยก็
คือ “การประมวลผลบนกลุม่ เมฆ” ก็ยงิ่ ดูจะงง
เข้ าไปใหญ่ แต่นา่ จะง่ายกว่าถ้ าบอกว่า Cloud
Computing คือ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เรานี่แหละ ซึง่ ปกติแล้ วการประมวลผลของ
โปรแกรมจะต้ องมาประมวลผล หรื อท�ำงาน
บน PC แบบทีเ่ ราเคยใช้ ๆ กันอยู่
แต่เมื่ อเป็ น Cloud Computing มันจะ
ย้ ายการประมวลผลไปท� ำ งานบนโลก
อินเตอร์ เน็ตแทนและทีส่ ำ� คัญคือเราสามารถ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มูล บน Cloud จากที่ ไ หนก็ ไ ด้
เพียงแค่เราเชื่อมต่อกับ Internet เท่านัน้

พูดง่ายๆว่า Internet พร้ อม Cloud ก็พร้ อม
เช่นเดียวกัน
ยกตัวอย่างเช่น แต่เดิมนัน้ เราใช้ โปรแกรม
Microsoft Outlook เพื่อเช็คอีเมล์ ผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ ที่เป็ น PC แต่ถ้าเป็ น Cloud
Computing นัน้ เพี ย งแค่เ ราเชื่ อ มต่อ กับ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ให้ ไ ด้ ก็ ส ามารถเลื อ กใช้ ง าน
โปรแกรมอะไรก็ได้ ที่มีผ้ ูให้ บริ การเตรี ยม
ไว้ ให้ แล้ว เช่น Gmail, Hotmail, Yahoo เป็ นต้น
และในอีกไม่นานระบบ Cloud Computing
นันจะยิ
้
่งเป็ นที่นิยมขึ ้นเรื่ อยๆ มีให้ เลือกใช้
มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะ Application ต่างๆ
ที่ ท� ำ งานโดยเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบ Cloud
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ซึ่ง แน่น อนถ้ า พูด ถึง Application ก็ ต้ อ ง
นึกถึงอุปกรณ์ พวก tablet หรื อ มือถือ ที่
Application ส�ำหรับขายหน้าร้านชื่อ HIOPOS Cloud
สามารถเชื่อมต่อเข้ าระบบอินเตอร์ เน็ตได้ ซึ่งการท�ำงานจะเหมือนโปรแกรมบนเครื่อง POS เหมาะส�ำหรับ
แบบทันทีที่เปิ ดเครื่ อง และแนวโน้ มของคน
ที่จะใช้ tablet นัน้ มีปริ มาณที่มากกว่า PC ร้านค้าที่เป็นร้านอาหารหรือพวก Retail Solution
หรื อ Notebook มาก ขณะที่ราคาก็ถกู ลง
เรื่ อยๆ อีกทังยั
้ งสามารถเข้ าถึงกลุม่ คนได้ ทกุ โดยสามารถเลื อ กขายสิ น ค้ าโดยการ ซึ่ ง ท� ำ ให้ สามารถใช้ อุ ป กรณ์ ร่ ว มกั น ได้
เพศ ทุกวัยอีกด้ วย
คลิก เลื อ กจากตัว รู ป ภาพหรื อ จะเป็ นการ มากกว่ า 1 เครื่ อ งแต่ ทุก เครื่ อ งสามารถ
สแกนบาร์ โค้ ดสินค้ าก็สามารถท�ำได้ เช่นกัน Sync ข้ อมูลให้ ถงึ กันได้ แบบ Real Time และ
Application บนอุปกรณ์ เหล่านีท้ ี่ท�ำงาน สามารถพิ ม พ์ ใ บเสร็ จ ผ่ า นเครื่ อ งพิ ม พ์ ยังป้องกันในกรณี ที่อุปกรณ์ เกิดเสียหายก็
ผ่านระบบ Cloud นัน้ ก็มีมากมาย ขอยก ใบเสร็จอย่างย่อทังแบบมี
้
สายและไร้ สายได้ สามารถเปลี่ ย นเครื่ อ งได้ ทัน ที เพี ย งแค่
ตัว อย่ า งเป็ น Application ส� ำ หรั บ ขาย มี Table Layout ให้ เลือกใช้ สามารถเปิ ด ติ ด ตัง้ โปรแกรมและใส่ Account ที่ ล ง
หน้ าร้ านชื่ อ HIOPOS Cloud ซึ่ ง การ ปิ ดวันนับยอดเงินที่ขายสินค้ าได้ มีระบบ ทะเบียนไว้ กบั โปรแกรมเท่านันเอง
้
ท�ำงานจะเหมือนโปรแกรมบนเครื่ อง POS ตัด สต๊ อก ดู ย อดขายแบบละเอี ย ดและ
เหมาะส�ำหรับร้ านค้ าที่เป็ นร้ านอาหารหรื อ ส่ง ยอดขายผ่ า นทาง Email ได้ เป็ นต้ น ส�ำหรับเจ้ าของธุรกิจทีต่ ้ องการความทันสมัย
พวก Retail Solution เป็ นอย่างยิ่ง
แต่ส�ำหรับจุดเด่นของโปรแกรมนี ้ นัน่ ก็คือ มี ร ะบบที่ ยื ด หยุ่ น และไม่ ยุ่ ง ยากในการ
การใช้ ระบบ Cloud นันเอง
้ โดยทีข่ ้ อมูลทุกสิง่ ปรับเปลี่ยนโครงสร้ าง รองรับการขยายตัว
โดยลั ก ษณะการท� ำ งานของโปรแกรม ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลสินค้ า ข้ อมูลผู้ใช้ ของธุ ร กิ จ และปรั บ ตัว เข้ า กับ อนาคตได้
HIOPOS Cloud นันจะเหมื
้
อนกับโปรแกรม ยอดขาย สถิตติ า่ งๆ จะไม่ได้ ถกู จัดเก็บไว้ ใน เร็ วกว่าคู่แข่ง ยิ่งในยุคที่มีการแข่งขันของ
ขายหน้ า ร้ านทั่ว ไป คื อ มี ร ะบบ Log in ตัวเครื่องทีล่ งโปรแกรมแต่ข้อมูลต่างๆ จะถูก เทคโนโลยีสงู ขอแนะน�ำให้ ศกึ ษาระบบและ
ก� ำหนดสิทธิ์ ผ้ ูใช้ งาน มีหน้ าจอขายสินค้ า จัดเก็บและประมวลผลบน Cloud นัน่ เอง หาโปรแกรมทีเ่ ป็ น Cloud มาใช้ ได้ แล้ วจ้ า
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บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน

สถาบันรหัสสากล (GS1Thailand)
จับมือ กระทรวง ไอซีที จัด“โครงการส่งเสริม

การจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า” ยกระดับศักยภาพ
ผูป้ ระกอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลรับนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั

สถาบัน รหัส สากล(GS1Thailand) สภา
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
ซอฟต์ แ วร์ แห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อ สารจัด การสัม มนา “โครงการส่ง เสริ ม
การจั ด เก็ บ ฐานข้ อมู ล กลางของสิ น ค้ า”
เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2559 ณ ห้ อง
Meeting Room 3-4 ศู น ย์ ก ารประชุ ม
แห่งชาติสริ ิ กิติ์ โดยได้ รับเกียรติจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ดร.อุตตม สาวนายน) กล่าว
เปิ ดงานและกล่ า วปาฐกถาในหั ว ข้ อ
“การขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี
ดิจิทัล” พร้ อมทัง้ วิทยากรจากหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งทัง้ ภาครั ฐ และภาคเอกชนมาให้
ข้ อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ส�ำหรับการสัมมนาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ให้ ผ้ ผู ลิต ผู้ประกอบการ และเจ้ าของสินค้ า
จัดเก็บข้ อมูลสินค้ าทีม่ อี ยูม่ ากมายทัว่ ประเทศ
ไว้ ในฐานข้ อมูลกลาง และให้ ทกุ ภาคส่วนที่
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เกี่ ยวข้ องสามารถน� ำข้ อมูลไปใช้ ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ
รวมทังสร้
้ างความน่าเชื่อถือให้ กับสินค้ า
ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้ าของ
สินค้ าต่อผู้บริ โภค ให้ เกิดการบูรณาการ
ของข้ อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ให้ สามารถเชื่อมโยงข้ อมูลเข้ าสูก่ ลุม่ ธุรกิจ
ต่างๆ ทีต่ ้ องการน�ำไปใช้ ในการพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพของธุรกิจและสามารถ
รองรั บ กั บ นโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทัล ได้
อย่างยัง่ ยืน

สถาบันรหัสสากลร่วมมือกับ
กรมการพัฒนาชุมชน

สถาบัน รหั ส สากลร่ ว มมื อ กั บ กรมการ
พัฒนาชุมชน เพื่ อพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ OTOP รวมทัง้ ยกระดับ
มาตรฐานของสินค้ าไทยให้ เป็ นที่ยอมรับ
ในระดับ สากล โดยส� ำ นั ก งานพั ฒ นา
ชุมชนจังหวัดได้ มีก�ำหนดจัดงานประชุม
เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ พัฒ นาและยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด และได้
เชิญสถาบันฯ เข้ าร่ วมบรรยายให้ ความรู้
เรื่ องบาร์ โค้ ดมาตรฐานสากล GS1 ให้ แก่
ผู้ประกอบการ OTOP

SME Matching Day 2016
มหกรรมจับคูด่ ี SME แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สถาบันรหัส
สากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้ ร่วมออกบูธในงาน SME Matching Day
2016 มหกรรมจับคู่ดี SME แห่งชาติ ณ
ห้ องบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชัน้ 5
ศูน ย์ ก ารค้ า เซ็น ทรั ล พลาซ่า ลาดพร้ าว
จัดโดยธนาคารกสิกรไทย ซึง่ ภายในงาน
มีทงหน่
ั ้ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ
สสว. หอการค้ าไทย และโพสต์พบั ลิชชิ่ง
รวมไปถึงช่องทางการจัดจ�ำหน่ายชัน้ น�ำ
ระดับประเทศมากถึง 17 ช่องทาง เพื่อ
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เจ้าหน้าทีส่ ถาบันรหัสสากล ร่วมบรรยายให้ความรูเ้ รือ่ งบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ผปู้ ระกอบการ OTOP
ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ จังหวัดระนอง ซึง่ มีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมงานกว่า 60 คน

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เปิ ดโอกาสให้ กบั ธุรกิจของตัวเอง
ขยายช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่ เป็ น
อีกช่องทางหนึง่ ที่ขยายตัวอย่างมากในปั จจุบนั ภายใน
งานได้ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมการ
จับ คู่ธุ ร กิ จ กับ ช่ อ งทางค้ า ปลี ก ค้ า ส่ง รายใหญ่ ได้ แ ก่
CP All (24 Shopping) Loxley, Makro, Tesco Lotus,
Tops และ TV Direct การจับคูธ่ รุ กิจกับช่องทางออนไลน์
ได้ แก่ Central Online, Ensogo, truemart, Lazada,
Rakuten และ Weloveshopping และการจับคู่ธุรกิจ
กับช่องทางค้ าปลีกค้ าส่งท้ องถิ่น ได้ แก่ CJ Express
เล้ งเส็ง ซุปเปอร์ สโตร์ Supercheap ตังงี
้ ่สนุ ซุปเปอร์
สโตร์ แ ละธนพิ ริ ย ะ รวมไปถึ ง การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาจาก
หน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น

เจ้าหน้าทีส่ ถาบันรหัสสากล ร่วมบรรยายให้ความรูเ้ รือ่ งบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ผปู้ ระกอบการ OTOP
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ มีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมงานกว่า 70 คน

หลักสูตรการอบรม เมษายน – มิถนุ ายน 2559

เพือ่ ส่งเสริมให้ ผ้ ปู ระกอบการทีข่ ึ ้นทะเบียนบาร์โค้ ด สามารถน�ำหลักเกณฑ์ข้อก�ำหนดต่างๆ ของการสร้ างและการน�ำบาร์โค้ ดไปใช้ อย่างถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานทาง
สถาบันฯ จึงก�ำหนดให้ สมาชิกรายใหม่ทกุ ราย ต้ องผ่านการอบรมความรู้เบื ้องต้ นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ส�ำหรับสมาชิกรายใหม่ลงทะเบียน
และเข้ าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมตั เิ ป็ นสมาชิก
ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่างๆ ในช่วงเดือนเมษายน – มิถนุ ายน 2559 ดังนี้
หลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่จัด

อัตราค่าอบรม

ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม

• บาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
• โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System
• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�ำหนดเลขหมายประจ�ำตัวสินค้า
• สิทธิประโยชน์สำ� หรับสมาชิกสถาบันฯ

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

สมาชิกGS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

การประยุกต์ใช้ GS1-128 ในการ
บริหารจัดการการขนส่งและ
โลจิสติกส์เพื่อการสืบย้อนกลับ

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

26 เมษายน
28 มิถุนายน

สมาชิกGS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

เทคโนโลยี Barcode
และ rfid ในการจัดการคลังสินค้า

• ความหมายของ Barcode และ rfid
• หลักการท�ำงานของ Barcode และ rfid
• เทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้า

ตุลาคม

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ำรองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org หรือที่ฝ่ายฝึกอบรม 02-345-1198
GS1 Thailand April – June 2016

32-33 Training Buzz.indd 33

33

7/29/2559 BE 9:41 AM

Thailand Newsletter

BIZ BREAKTHROUGH
บทความโดย : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

อังกฤษออกจาก EU

ได้ชา้ จะฉุดทัง้ ค่าเงินปอนด์และค่าเงินยูโรอ่อนค่า
รุนแรง ผลดังกล่าวอาจกระทบเศรษฐกิจไทย
ในปี2559คิดเป็น0.1-0.2%ของGDPหรือคิดเป็น
มูลค่าราว 8,900-20,000 ล้านบาท

ผลกระทบต่อไทย

ด้านตลาดการเงิน

ความเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ โลกช่ ว งนี้ คงไม่ มี ข ่ า วใดที่
ร้ อ นแรงไปกว่ า การก้ า วออกจากสหภาพยุ โ รปของมหาอ� ำ นาจ
เช่น อังกฤษ ซึ่งดูไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวกับประเทศไทย
แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผลกระทบเลย ลองมาดูว่าการก้าวออกจาก EU
ของอังกฤษกระทบกับภาคธุรกิจของไทยอย่างไร

ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ให้มมุ มองว่า ความเปราะบาง
ของภาคการเงิน อาจกดดันให้ทงั้ ธนาคารกลาง
อังกฤษ (BOE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB)
จ�ำเป็นต้องอัดฉีดสภาพคล่องฉุกเฉินให้กับ
สถาบันการเงิน

ผลกระทบจากการออกจาก EU
ของอังกฤษมีผลต่อไทยดังนี้

ส่ ว นผลกระทบหลั ง จากนี้ จ ะเป็ น เรื่ อ งการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ BOE และ/หรือ
การเพิ่มมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของ
ธนาคารกลางชัน้ น�ำต่างๆ โดยเฉพาะ ECB และ
BOJ ส�ำหรับผลกระทบต่อตลาดการเงินไทย
แล้ว คงจะหนีไม่พน้ กับความผันผวนในช่วงแรก
แต่ ผ ลกระทบน่ า จะทยอยลดทอนลงใน
ระยะถัดไป เนื่องด้วยความเกี่ยวข้องโดยตรง
ของตลาดเงิน-ตลาดทุนไทย กับตลาดในแถบ
ยุโรปมีไม่มาก อีกทั้งไทยยังมีเงินทุนส�ำรอง
ระหว่างประเทศ (รวม Net forward position)
ทีส่ งู ถึง 1.94 แสนล้านดอลลาร์ ซึง่ เพียงพอทีจ่ ะ
รับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
และการเคลือ่ นย้ายเงินทุนในระหว่างนีไ้ ด้

ด้านการค้า

อังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร ตัดสินใจถอนตัว
ออกจากสหภาพยุโรป หรือ BREXIT ด้วย
ผลคะแนน Leave 51.9% ต่อ Remain 48.1%
ในเบื้องต้น เงินปอนด์ดิ่งค่าลงเมื่อเทียบกับ
สกุลเงินหลักอืน่ ๆ โดยเฉพาะกับดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยเมื่อรวมผลกระทบจากการชะลอการค้า
การลงทุนกับผลของเงินปอนด์ทจี่ ะดิง่ ค่าลงแล้ว
ได้มกี ารคาดการณ์วา่ อาจจะรุนแรงถึงขนาดที่
ท�ำให้เศรษฐกิจอังกฤษตกอยูใ่ นภาวะถดถอย
(Recession) ในช่วงครึง่ หลังของปี 2559 นี้
และนั่นเป็นเหตุผลที่ประเทศอังกฤษจะต้อง
เร่งจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เพื่อปรับ
โครงสร้างของการค้าและการลงทุนให้เหมาะ
กั บ ภาพรวมของการค้ า โลกที่ เ ปลี่ ย นไป
ซึง่ ผลดังกล่าวท�ำให้นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ
เดวิด คาเมรอน ประกาศลาออก เพือ่ เปิดสร้าง
ให้มกี ารเลือกตัง้ และปรับเปลีย่ นนโยบายแผน
พัฒนาเศรษฐกิจใหม่นี้ จะเป็นประเด็นส�ำคัญ
ที่กระทบต่ อเศรษฐกิ จของอั ง กฤษ ซึ่ ง หาก
แผนดังกล่าวถูกประเมินว่ามีความน่าเชื่อถือ
ก็อาจจะพอคลายความกังวลของนักลงทุนลงไป
ได้บา้ ง ในทางตรงกันข้ามหากแผนยังไม่มคี วาม
ชัดเจน ไม่วา่ จะเป็นในด้านเนือ้ หา หรือในด้าน
กรอบเวลา ความเชือ่ มัน่ ต่างๆ ก็คงจะไม่กลับคืน
มาโดยเร็ว และยังอาจลุกลามไปกระทบต่อ
ค่าเงินยูโรและเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปอีกด้วย
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ช่วงทีผ่ า่ นมาเศรษฐกิจไทย ได้รบั ผลกระทบจาก
การอ่อนค่าของเงินปอนด์มาตัง้ แต่ปลายปี 2558
ซึง่ ยังต้องติดตามนโยบายของ UK และ EU ว่า
จะมีทิศทางเป็นอย่างไร หากนโยบายรัฐบาล
ไม่มีความชัดเจนจะมีผลกระทบหลายด้าน
ทัง้ การค้า และตลาดการเงิน ตลาดทุน
ส�ำหรับการส่งออกของไทยไป EU ในช่วง
5 เดือนแรกปี 2559 หดตัว 0.8% หลังจาก
นี้มีความเสี่ยงที่จะหดตัวรุนแรงมากขึ้นอีก
อาจท�ำให้ทงั้ ปีอยูใ่ นกรอบหดตัว 4.4% ถึงหดตัว
1.2% หรือคิดเป็นมูลค่า 21,300-21,700
ล้านดอลลาร์ โดยสินค้าทีม่ คี วามเสีย่ งว่าจะมี
ผลกระทบในช่วงท้ายของปีนี้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ
ไก่แปรรูป รถกระบะ อีโคคาร์ รถจักรยานยนต์
แผงวงจรไฟฟ้า และเครือ่ งปรับอากาศ

ส�ำหรับแนวโน้มการเคลือ่ นไหวของค่าเงินปอนด์
และยูโรนั้น คาดว่าในช่วงที่เหลือของปีคง
กอดคอกันอ่อนค่าลง โดยเงินปอนด์เผชิญกับ
ความเปราะบางในหลายมิติพร้อมกัน ทั้งใน
ภาคการเงิน การค้า-การลงทุน เศรษฐกิจ และ
การเมืองนัน้ ซึง่ จะท�ำให้คา่ เงินปอนด์ออ่ นค่า
เมือ่ เทียบกับเงินสกุลอืน่

ด้านการท่องเทีย่ วและการลงทุน

หากทางการของ UK และ EU สามารถสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น และเรี ย กฟื ้ น ความกั ง วลของ
นักลงทุนให้กลับคืนมาได้เร็ว ไทยจะได้รับ
ผลกระทบอย่างจ�ำกัด แต่หากฟืน้ ความเชือ่ มัน่

ส่วนผลกระทบต่อตลาดทุนของไทยนั้น
เชื่อว่าจะมีอยู่ในวงจ�ำกัด ขณะที่ธนาคาร
พาณิชย์ของไทยก็จะได้รับผลกระทบใน
ส่วนน้อยเช่นกัน

ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย คาดการณ์การส่งออกของไทยไป UK และ EU ในปี 2559

การส่งออกไป UK (%YoY)

สัดส่วนต่อการ
ส่งออกทั้งหมด
ของไทย (%)

การขยายตัวช่วง 5
เดือนแรกของปี 2559
(%YoY)

คาดการณ์
ทั้งปี 2559 กรณี
ไม่เกิด BREXIT

คาดการณ์
ทั้งปี 2559
กรณี BREXIT

ผลกระทบ
จากการเกิด
BREXIT

1.8

-6.3

-3.0

-9.0 ถึง -6.0

100-200

1,496

3,700

3,400-3,600

ล้านดอลลาร์ฯ

-0.8

-0.5

-4.4 ถึง -1.2

8,988

21,860

21,300-21,700

มูลค่า (ล้านดอลลาร์ฯ)
การส่งออกไป EU

10.2

(รวม UK) (%YoY)
มูลค่า (ล้านดอลลาร์ฯ)

160-560
ล้านดอลลาร์ฯ
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์
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พิธีมอบรางวัลการประกวด

THAISTAR PACKAGING

AWARDS 2016

นั บ เป็ น ปี ที่ 2

ที่ ส ถาบั น รหั ส สากล
สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ได้ มี ค วาม
ร่วมมือกับส่วนพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ในโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ ไทย
ประจำ�ปี 2559 (ThaiStar Packaging Awards
2016) ในครั้งนี้ สถาบันฯ ได้สนับสนุนเงินรางวัล
พิเศษการประกวดบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จำ�นวน
2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และผู้แทนจาก
สถาบันรหัสสากล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การตัดสินผู้ชนะการประกวดบรรจุภัณฑ์ และการ
ประกวดบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ เมื่อวันอังคารที่
29 มี น าคม 2559 ณ อาคารสำ � นั ก พั ฒ นา
อุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผูช้ นะรางวัลพิเศษการประกวดบาร์โค้ดบนบรรจุภณ
ั ฑ์
จำ�นวน 2 รางวัล แบ่งเป็นประเภทต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อการจัดจำ�หน่ายสำ�หรับสินค้า ทั่วไป 1 รางวัล
ได้ แ ก่ นายวชิ ร วิ ช ญ์ สิ น ประเสริ ฐ รั ต น์ จ าก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา และผู้ ช นะ
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รางวัลการประกวดบาร์โค้ดบนบรรจุภณ
ั ฑ์
ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำ�หน่าย
สำ � หรั บ สิ น ค้ า ทั่ ว ไป 1 รางวั ล ได้ แ ก่
นายสุทธิเดช อัศวชมพูนุช จาก บริษัท
เพิ่มเพิ่ม จำ�กัด
สำ � หรั บ พิ ธี ม อบรางวั ล ผู้ ช นะการ
ประกวดทุ ก ประเภท ได้ จั ด ขึ้ น ในวั น พุ ธ
ที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Grand
Hall 202-203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ใน
งาน Propak Asia 2016 โดยนายประวิทย์
โชติปรายนกุล ผู้อำ�นวยการสถาบันรหัส
สากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้รับเกียรติร่วมพิธีมอบรางวัลและ เป็น
ผู้ ม อบรางวั ล การประกวดบาร์ โ ค้ ด บน
บรรจุภัณฑ์ และผลงานที่ชนะการประกวด
ThaiStar Packaging Awards 2016
จะได้ ไปประกวดต่อในระดับ AsiaStar และ
WorldStar เป็นลำ�ดับต่อไป
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Health me
ที่มา / Source : http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=731,
http://injuredrunner.com/running_shoe.html, http://www.oknation.net/blog/DrCarebear
บทความโดย : ศ.นพ.ยุทธนา อุดมพร และ บทความจาก ร.พ.สมิติเวช และ Bryan Whitesides MPT, OCS Physical Therapist
		 หน่วยสร้างเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เรียบเรียงโดย : ภาคย์ โพธิสุนทร , รัฐสภา โพธิรัตน์

for Your Life
จุดทีเ่ ท้ าสัมผัสพื ้นควรจะตรงกับหัวเข่าทีง่ อเข่านิดๆ
เท้ าควรจะสัมผัสพืน้ หลังจากที่ได้ เหยียดออกไป
ข้ า งหน้ า ส่ว นอี ก เท้ า เหวี่ ย งไปข้ า งหลัง ควรจะ
ลงแตะพื ้นเบาๆ ส่วนจะก้ าวยาวหรือสันนั
้ นขึ
้ ้นอยูก่ บั
นักวิ่งว่าต้ องการความเร็ วแค่ไหน การวางท่าทาง
ในการวิ่งจึงควรวิ่งให้ หลังตรงและเป็ นธรรมชาติ
มากที่สุด ศีรษะตรง ตามองตรงไปข้ างหน้ าให้
ส่วนต่างๆ จากศีรษะลงมาหัวไหล่และสะโพกจนถึง
พื ้นเป็ นเส้ นตรง ล�ำตัวไม่โน้ มไปด้ านหน้ าหรื อเอน
ไปด้ านหลัง

Run for Your Life อาจหมายถึงการวิ่งหนีอนั ตราย หรื อ การวิ่งเพื่อ
เอาชีวิตรอด หากเราเปิ ดดูในพจนานุกรม แต่ส�ำหรับ Health Me
ของเรานัน้ Run for Your Life หมายถึงการวิ่งเพื่อสุขภาพ หลีกเลี่ยง
การบาดเจ็บ และสร้ างความเฟิ ร์ มเสริ มความฟิ ตตามแบบฉบับ
Health Me ส�ำหรับคนที่ไม่เคยผ่านการวิ่งออกก�ำลังกายมาก่อนก็
ไม่ต้องเป็ นกังวลกันนะครับ
เพราะในฉบับนี ้เราจะปูพื ้นฐานตังแต่
้ ต้น การวางท่าทาง การก�ำหนด
ลมหายใจขณะวิง่ และรูปแบบของเท้ า ซึง่ หลายคนหากวิง่ เป็ นประจ�ำ
แล้ วเกิดการบาดเจ็บที่เท้ า อาจจะมาจากสาเหตุการใช้ รองเท้ าที่
ไม่เหมาะสมกับรูปเท้ าของตนก็เป็ นได้

เทคนิคในการวิ่ง

เทคนิคอย่างแรกเลยที่จะต้ องค�ำนึงถึงก่อนการออกก�ำลังกายโดย
การวิ่ง คือ การลงเท้ าอย่างถูกวิธี ถื อเป็ นสิ่งที่นักวิ่งหลายคนให้
ความส�ำคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บส�ำหรับการวิ่ง
เพื่อสุขภาพ ลักษณะการลงเท้ าที่ถกู วิธีนนั ้ ส้ นเท้ าจะต้ องสัมผัสกับ
พื ้นก่อนฝ่ าเท้ าจึงจะตามลงมา และเมื่อปลายเท้ าหมุนลงมาแตะพื ้น
ก็เป็ นจังหวะที่ส้นเท้ าเปิ ดขึ ้น ปลายเท้ าก็จะคล้ ายตะกุยดิน ถีบตัว
เหมือนสปริ งดีดตัวขึ ้นบนและเคลื่อนไปข้ างหน้ า
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การเคลื่ อ นไหวของแขนจะช่ ว ยเป็ นจัง หวะและ
การทรงตัวในการวิง่ ขณะวิง่ แขนแกว่งไปมาเหมือนกับ
ลูกตุ้มนาฬกิ าไปตามแนวหน้ าหลัง พยายามอย่าให้
ข้ อศอกงอเข้ ามาแคบกว่า 90 องศา หัวแม่โป้งวาง
บนนิ ว้ ชี ส้ บายๆ ก� ำ นิ ว้ หลวมๆ ข้ อมื อ ไม่ เ กร็ ง
บางครัง้ อาจเหยียดแขนตรงลงมา หรื อเขย่าแขน
เพื่ อให้ กล้ ามเนื อ้ คลายตัวบ้ าง หลังจากยกแขน
ไว้ นานๆ
การหายใจก็ควรหายใจเข้ าทางจมูกและปล่อยลม
หายใจออกพร้ อมกันทังทางจมู
้
กและปาก อย่างไรก็ดี
ให้ ยดึ กฎง่ายๆ คือ การหายใจควรเป็ นไปตามสบาย
และพยายามหายใจด้ วยท้ อง การหายใจด้ วยท้ อง
คือ สูดหายใจเข้ าไปในปอดจนท้ องขยายและบังคับ
ปล่อยลมให้ ออกมาด้ วยการแขม่วท้ อง การหายใจ
ไม่ถกู วิธีอาจจะท�ำให้ เกิดการจุกเสียดขณะวิง่ ได้

ความหนัก ความนาน และความบ่อย
ของการวิ่ง

ความหนักหรื อความเร็ ว ควรใช้ ความเร็ วที่ท�ำให้
รู้ สึก เหนื่ อ ยจนต้ อ งหายใจแรง แต่ไ ม่ถึ ง กับ ต้ อ ง
หายใจทางปากหรื อมีอาการหอบ เมื่อวิ่งไปแล้ ว
4 – 5 นาที ควรมีเหงื่อออก ยกเว้ นในอากาศเย็น
แต่สามารถวิง่ ต่อไปได้ เกิน 10 นาที อาจใช้ ความเร็ว
คงที่ตลอดระยะทางหรื อจะวิ่งเร็ วสลับช้ าบ้ างก็ได้
แต่การวิ่งติดต่อกันโดยไม่หยุดถึง10 นาที เป็ นสิ่ง
ที่ ไ ม่ง่า ยนัก ส� ำ หรั บ ผู้ที่ ไ ม่ไ ด้ เ ล่น กี ฬ าหรื อ วิ่ ง เป็ น
ประจ�ำอยูก่ ่อน
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ฉะนัน้ ผู้ที่ เ ริ่ ม วิ่ ง ทุก คนจึ ง ไม่ ค วรตัง้ ความหวัง
ส� ำ หรั บ การวิ่ ง ครั ง้ แรกไว้ ว่ า จะวิ่ ง ให้ ไ ด้ ต ลอด
มากกว่ า 10 นาที โดยไม่ ส ลับ ด้ ว ยการเดิ น
ดั ง นั น้ การวิ่ ง สลั บ กั บ การเดิ น ยาวๆ โดยไม่
หยุดวิง่ ในวันแรกๆ ถือเป็ นสิง่ ถูกต้ อง เพราะเป็ น
การผ่อนคลายร่างกายที่ไม่ท�ำให้ เกิดความเครี ยด
มากจนเกินไป แต่ในวันต่อๆ ไปควรเพิ่มระยะ
เวลาของการวิ่งให้ มากขึ ้น และลดระยะเวลาของ
การเดินให้ น้อยลง จนในที่สดุ สามารถวิ่งเหยาะ
ได้ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 นาที โดยไม่ต้อง
สลับด้ วยการเดิน และท�ำเช่นนี ้อย่างน้ อย 3 วัน
ต่อสัปดาห์ จึงถือได้ วา่ เป็ นการวิ่งเพื่อสุขภาพ

การอบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง
และการผ่อนคลายร่างกายหลังวิ่ง

รองเท้ าดีๆ สักคู่ก็สามารถเริ่ มต้ นออกวิ่งได้ แล้ ว
เพราะรองเท้ าที่ ดี น อกจากสวมใส่ ส บายแล้ ว
ยังเป็ นปั จจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้ การออกก�ำลังกาย
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ ลดปั ญหา
อาการบาดเจ็บที่ไม่คาดคิดได้ อีกด้ วย
การจะเลือกรองเท้ าให้ เหมาะกับทรงเท้ าตัวเอง
ผู้ วิ่ ง จ� ำ เป็ นที่ จ ะต้ องรู้ ลั ก ษณะทรงเท้ าของ
ตัวเองก่อน วิธีในการทดสอบด้ วยขันตอนง่
้
ายๆ
ก็คือ เริ่ มจากการเทน� ำ้ ลงในถาดตืน้ ๆ และเอา
เท้ าเหยียบเข้ าไปในถาดให้ เท้ าเปี ยก จากนันจึ
้ ง
น�ำเท้ ามาเหยียบลงไปบนกระดาษหนาๆ หรื อถุง
กระดาษสีน� ้ำตาล ตรวจดูรอยทีเ่ กิดขึ ้นบนกระดาษ
ลองสังเกตดูรอยที่เห็นว่าตรงกับรูปด้ านล่าง

ก่อนและหลังการวิ่งทุกครัง้ ควรอบอุ่นร่ างกาย
และผ่อนคลายร่ างกายประมาณ 4 – 5 นาที
โดยวิง่ เหยาะๆ ด้ วยความเร็วทีน่ ้ อยกว่าทีใ่ ช้ ในการ
วิง่ จริง พร้ อมกับท�ำกายบริหารยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายด้ วย
แต่ บ างครั ง้ ร่ า งกายอ่ อ นแอ อาจอดนอนหรื อ
เจ็บไข้ หรื อวิ่งในขณะอากาศร้ อนจัด และไม่ได้
ทดแทนน� ้ำและเกลือแร่ พอเพียง อาจเกิดอาการ
ที่ส่อ “สัญญาณเตือนอันตราย” ขึน้ ขณะวิ่งได้
เช่น อาการเวียนศีรษะ คลืน่ ไส้ หรือหน้ ามืดเป็ นลม
รู้สกึ คล้ายหายใจไม่ทนั หรือหายใจไม่ออก ใจสัน่ แน่น
เจ็บตื ้อบริเวณหน้ าอกหรือลมออกหู หูตงึ กว่าปกติ
มี บ างรายอาจควบคุม การเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย
ไม่ได้ ซึ่งถ้ าเกิ ดมี อาการอย่างใดอย่างหนึ่งขึน้
ก็ ค วรที่ จ ะชะลอการวิ่ ง ลง และพัก ผ่ อ นคลาย
ในสถานที่โปร่งอากาศ

การเลือกรองเท้าวิ่งที่เหมาะสม

จากที่ ก ล่ า วมาทั ง้ หมดนั น้ การวิ่ ง ถื อ เป็ น
รู ป แบบการออกก� ำ ลัง กายยอดฮิ ต ในทุ ก ยุ ค
ทุกสมัย เพราะเพียงแค่มสี ภาพร่างกายทีพ่ ร้ อมกับ

Flat

Normal

High

• Flat (low) Arch ถ้ ารอยเท้ าของคุณสามารถ
เห็นได้ เต็มหรื อเกื อบเต็มรอย คุณเป็ นกลุ่มที่ มี
เท้ าแบน Flat foot หรื อเรี ยกว่า over pronator
เท้ าแบบนี ้จะมีปัญหาเวลาวิง่ แล้ วข้ อเท้ าจะบิดเข้ า
ด้ านในมากเกิ นไป ท� ำให้ เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
รองเท้ าวิ่งส�ำหรับเท้ าลักษณะนี ้นอกจากต้ องการ
ความมัน่ คงแล้ ว ยังต้ องการลักษณะที่ชว่ ยรองรับ
แรงกระแทก และลดลัก ษณะที่ ข้ อ เท้ า บิ ด เข้ า
ด้ านในขณะก�ำลังวิ่งอาจจะเป็ นลักษณะที่ด้านใน
ของรองเท้ าได้ รั บ การหนุ น สู ง ขึ น้ มาเล็ ก น้ อย
รองเท้ าหลายยี่ห้อจะมีรุ่ นรองเท้ า ส�ำหรั บกลุ่ม
Flat arch โดยเฉพาะถ้ าสังเกตด้ านข้ างของรองเท้ า
จะมีสีหรื อมีลายเป็ นสัญลักษณ์บอกเอาไว้

• Normal (Neutral) Arch ถ้ ารอยเท้ าของคุณ
เห็นรอยทีไ่ ม่เปี ยกน� ้ำเกือบครึ่งหนึง่ ถือเป็ นลักษณะ
ทีม่ โี ค้ งเท้ าทีป่ กติ หรื อเรี ยกว่า normal pronator
ซึง่ เป็ นลักษณะเท้ าทีด่ ี เพราะเมือ่ มีการลงน� ้ำหนัก
เวลาเดิ น หรื อ วิ่ ง จะช่ ว ยลดแรงกระแทกได้ ดี
รองเท้ าวิง่ ส�ำหรับเท้ าลักษณะนี ้ ถือว่าใส่ได้ เกือบ
ทุกชนิด แต่ชนิดที่ดีที่สุดจะเป็ นชนิดที่ให้ ความ
มัน่ คงกับเท้ า ช่วยรองรับเท้ าทางด้ านใน medial
stabilityและช่วยลดแรงกระแทกให้ กบั เท้ า
• High Arch ถ้ ารอยเท้ าของคุณ เห็นแต่สว่ นหน้ า
และส้ นเท้ าเท่านัน้ โดยที่ส่วนกลางเห็นแต่เส้ น
บางๆ ทางด้ านนอก คุณจะเป็ นกลุม่ high arch
เป็ นกลุ่ม ที่ พ บได้ น้ อ ยที่ สุด เวลาวิ่ ง เท้ า จะไม่
สามารถช่วยลดแรงกระแทกได้ ท�ำให้ เสีย่ งต่อการ
เกิดการเสื่อมของข้ อและการบาดเจ็บได้ รองเท้ า
ที่ ค วรเลื อ กใช้ เป็ นรองเท้ าแบบกลางๆ ที่ มี
ส่วนกลางเท้ าค่อนข้ างนุ่ม เพื่อช่วยให้ เกิ ดการ
บิดเท้ าเข้ าในเพิ่มขึ ้นเพื่อลดแรงกระแทก
เมื่อรู้ ถึงลักษณะของรองเท้ าที่เหมาะสมส�ำหรับ
รู ป เท้ า แล้ ว ก็ ค วรทดสอบรองเท้ า ด้ ว ยตัว เอง
เป็ นขันตอนที
้
่ส�ำคัญยิ่งในการเลือกรองเท้ า ต้ อง
ทดลองสวมใส่ และทดสอบด้ วยการเคลื่อนไหว
โดยการเลื อ กขนาดรองเท้ า จะต้ อ งไม่ คับ หรื อ
หลวมเกิ นไป และเมื่อขยับส้ นเท้ าชิดด้ านหลัง
ส่วนหน้ าเท้ าจะต้ องมีพื ้นที่ให้ นิ ้วเท้ าเคลื่อนไหว
ได้ สะดวก ส้ นรองเท้ าควรกระชั บ พอดี กั บ
ด้ านหลังไม่ขยับขึน้ ลง รองเท้ าหุ้มและยึดส่วน
ข้ อเท้ าได้ อย่างแข็งแรงมั่นคง สวมใส่แล้ วรู้ สึก
นุ่ม สบายไม่ ร้ ู สึก อึ ด อัด คับ แน่ น มี ก ารระบาย
อากาศที่ดีเมื่อทดสอบด้ วยการเดิน-วิ่ง-กระโดด
รองเท้ าจะยึ ด เท้ าให้ อยู่ ภ ายในตั ว รองเท้ า
ไม่เลื่อนไหล หรื อหลุดขณะทดสอบ
หวังว่าท่านผู้อา่ นจะได้ รับประโยชน์จากการศึกษา
พื น้ ฐานของการวิ่ ง รวมถึ ง ท่ ว งท่ า การวางเท้ า
และรู ปแบบของเท้ าแต่ละคนที่แตกต่างกัน การ
้ นสิง่ ที่ดีส�ำหรับทุกเพศทุกวัย
ออกก�ำลังกายนันเป็
แต่หากไม่ศกึ ษาและปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องแล้ วนัน้
ก็อาจท�ำให้ เกิดการบาดเจ็บได้ ในฉบับนี ้ผู้เขียน
ขอตัวไป Run for your Life (วิ่งเพื่อสุขภาพ)
สร้ างความเฟิ ร์ ม เสริ ม ความฟิ ตตามแบบฉบับ
Health Me ก่อนนะครับ ในฉบับหน้ าจะเป็ นเรื่ อง
อะไรนัน้ โปรดติดตาม…
GS1 Thailand April – June 2016
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Thailand Newsletter

Kitchen Of The World
บทความโดย : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

จบสิ้นภัยแล้ง

สัญญาณดีภาคเกษตร

วิกฤตภัยแล้งที่ด�ำเนินต่อเนื่องมา 2 ปี ส่งสัญญาณดีขึ้น
จากปริมาณน�้ำฝนที่เพิ่มขึ้นชัดเจน ขณะที่รายได้ภาคเกษตร
ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง (เม.ย.-พ.ค.) ส่งผลให้ภาคเกษตร
มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี
จุดสิน้ สุดของปรากฏการณ์ เอลนี โญ และ
จุ ด เริ่ มต้ นปรากฏการณ์ ลานี ญ า เมื่ อ
ต้ นเดือนพฤษภาคม 2559 ส่งสัญญาณความ
เปลี่ ย นแปลงต่ อ ภาคเกษตร และเป็ นจุ ด
สิ ้นสุดของภัยแล้ งที่ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
เป็ นเวลากว่า 2 ปี
สถิติในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา สะท้ อนอย่าง
ชัดเจนว่า ภาคเกษตรซึ่งเป็ นต้ นก�ำเนิดของ
อุต สาหกรรมอาหาร มี แ นวโน้ ม ดี ขึน้ อย่า ง
ชัด เจน โดยรายได้ เ กษตรกรปรั บ ตัว ดี ขึ น้
ต่อเนื่องเป็ นเดือนทีส่ อง และนับเป็ นสัญญาณ
ที่ ดี ข องการฟื ้น ตัว โดยรายได้ เ กษตรกรใน
เดือนเมษายนและพฤษภาคม ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
ถึง 22% และ 67% ตามล�ำดับ
แต่ยังต้ องจับตาอย่างใกล้ ชิด เพราะสินค้ า
เกษตรบางรายการราคาลดลงในช่วงต้ นเดือน
มิถนุ ายนที่ผา่ นมา
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยให้ ข้อมูลไว้ อย่างน่าสนใจว่า
มูลค่าความเสียหายต่อภาคเกษตรมีแนวโน้ ม
ลดลงในปี 2560 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2559

โดยความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับภาคเกษตรใน
ปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 นัน้ มีคา่ ความ
เสียหายสูงถึง 64,161 ล้ านบาท โดยเป็ นความ
เสียหายในพืชเศรษฐกิจหลัก 3 รายการ ได้ แก่
ข้ าว มันส�ำปะหลัง และอ้ อย
ขณะทีร่ ายได้ ภาคเกษตรในปี 2560 มีแนวโน้ ม
จะปรั บตัวดีขึน้ กว่าในปี 2559 โดยเฉพาะ
พื ้นที่ปลูกข้ าว มันส�ำปะหลัง และอ้ อย ที่อาจ
ได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ งน้ อยลง เนื่องจาก
เกษตรกรมี ก ารเตรี ย มพร้ อมรั บ มื อ ในการ
บริ หารจัดการน� ้ำระดับหนึง่
นอกจากนี ้ ผลของการปรับเปลี่ยนแนวทาง
เกษตร ไปปลู ก พื ช ใช้ น� ำ้ น้ อยอื่ น ทดแทน
รวมถึงแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐใน
ปี เพาะปลูก 2559 และปี 2560 เช่น มาตรการ
ช่ ว ยเหลื อ ชาวนาในด้ านต้ นทุ น การผลิ ต
อัตราไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่
และการจัดการระบบน� ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี ยังคงต้ องติดตามปรากฏการณ์
ลานีญาทีอ่ าจมาในราวครึง่ หลังของปี 2559ท�ำให้

รายได้เกษตรกรที่หายไปในช่วงที่เกิดภัยแล้งปี 2559 (ล้านบาท)
พืชเกษตรหลัก

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้ องระมัดระวังในการใช้
น� ้ำ และปฏิบตั ติ ามแผนการรับมืออย่างมีวนิ ยั
เพื่อรับมือกับสถานการณ์น� ้ำดังกล่าวได้ อย่าง
เป็ นระบบ ท้ ายที่สดุ แล้ วเชื่อว่าสถานการณ์
ของ ภ าคเกษตรจะดี ขึ น้ และส่ ง ผลให้
อุตสาหกรรมอาหารของไทยกลับมาเบ่งบาน
ขึ ้นด้ วย

ปริมาณน�้ำใช้การใน 4 เขื่อนหลักของไทย ณ 22 มิ.ย. 2559

ส่วนต่างของรายได้เกษตรกรที่หายไปในปี 2559
เมื่อเทียบกับปี 2558

เขื่อนหลักในลุ่มน�้ำ
เจ้าพระยา

ปริมาณน�้ำใช้การได้
(ล้าน ลบ.ม.)

%YoY

25,881
15,040
23,240
64,161

ภูมิพล
สิริกิติ์
แควน้อยบ�ำรุงแดน
ป่าสักชลสิทธิ์
รวม 4 เขื่อน

222
715
206
179
1,322

-31.3
16.1
134.1
145.2
20.2

ข้าวนาปรัง
มันส�ำปะหลัง
อ้อย
รวมผลกระทบ
ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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ฝนมี ป ริ ม าณอาจมามากกว่า ปกติ ซึ่ง อาจ
สร้ างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร
และกระทบต่ อ รายได้ เ กษตรกรได้ เ ช่ น กัน
จากหลายสัญญาณบวกที่ เริ่ มส่งมาให้ เห็น
หลังภัยแล้ งปี 2559 สิ ้นสุด โดยเฉพาะแนวโน้ ม
สถานการณ์ น� ำ้ ที่ น่ า จะให้ ภ าพทยอยดี ขึ น้
จึงคาดว่า ระดับน� ้ำเพื่อใช้ ในภาคเกษตรจะ
มีระดับที่มากกว่าปี 2559 จึงเป็ นข่าวดีของ
อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
ที่ จ ะได้ รั บ อานิ ส งส์ จากปริ ม าณผลผลิ ต ที่
คาดว่าจะมีมากกว่าปี ก่อน และราคาสินค้ า
เกษตรที่ปรับตัวลดลง

ที่มา: กรมชลประทาน โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
ที่มา : ชี้ช่องรวย.com/detail.php?id=1216

ระยะหลังมานี ้คนไทยลุกขึ ้นมาออกก�ำลังกาย
กันมากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นการออกก�ำลังกายทีบ่ ้าน
ทีฟ่ ิ ตเนส หรือเปิ ดวิดโี อเต้ นตาม และเชือ่ ว่าการ
ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาก็ยงั จะได้ รับความ
นิ ยมไปตลอดปี นี ้ โดยกิ จกรรมที่ จะช่วยให้
“ลดน� ้ำหนัก” และ “กระชับกล้ามเนื ้อ” ได้ ดี คือ
การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิค เช่น เดิน วิง่
เหยาะๆ หรื อวิง่ ทางไกล ว่ายน� ้ำ ปั่ นจักรยาน
กระโดดเชือก เต้ นแอโรบิค ฯลฯ จะช่วยให้ ลด
ไขมันในร่างกายได้ ส่วนการออกก�ำลังกายแบบ
Weight Training จะช่วยเพิ่มมวลกล้ ามเนื ้อ
ซึง่ จะท�ำให้ มรี ูปร่างทีก่ ระชับและดูดี
นอกจากการแปลงโฉมรูปร่าง การออกก�ำลังกาย
ยังช่วยในเรื่ องของการชะลอความเสื่อมของ
สมอง เพิ่มความแข็งแรงและหนาแน่นของ
กระดูก ท� ำให้ ผิวสวย ช่วยลดความเครี ยด
และหลับ สบายมากขึ น้ ไม่ ว่ า กระแสการ
ออกก�ำลังกายหรื อการกินอาหารแบบคลีนที่
แพร่หลายในขณะนี ้จะเป็ นเพียงเรื่องฮิตทีเ่ กิดขึ ้น
เพียงชัว่ คราวหรื อไม่ แต่อย่างน้ อยก็เป็ นเรื่ อง

น่ายินดีวา่ คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและดูแล
เรื่องอาหารการกินเพิม่ มากขึ ้น

เทคโนโลยีเพือ่ สุขภาพ

ทุกวันนี เ้ ทคโนโลยี เข้ ามามี ความส�ำคัญต่อ
สุขภาพและการด�ำรงชีวิตของเราอย่างมาก
หลายคนคงเคยได้ ยินค�ำว่า “เทคโนโลยีเพื่อ
สุขภาพ” (Fitness Tech) เป็ นสิง่ ที่จะเข้ ามา
ช่วยดูแล สร้ างเสริ มสุขภาพ รวมทังป
้ ้ องกัน
รักษาโรคภัยไข้ เจ็บและการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกาย
การย้อนวัยให้สวย หล่อ ใส คงความเป็ นหนุม่ สาว
นอกจากศัลยกรรม วิตามิน และอาหารเสริ ม
แล้ว ยังมีความก้ าวหน้ าทางการแพทย์ทจี่ ะเป็ น
ตัวเร่ งให้ คนคงความเป็ นหนุ่มเป็ นสาวและมี
คุณภาพทีย่ นื ยาวขึ ้น
อย่างเช่น นวัตกรรมและความก้ าวหน้ าของ
“สเต็มเซลล์” (Stem Cell) หรือเซลล์ต้นก�ำเนิด
ซึ่งเป็ นเซลล์ชนิดหนึ่งที่สามารถแบ่งตัวและ

พัฒนาเป็ นส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ แต่เมือ่ อายุ
มากขึ ้น เซลล์นี ้จะเสือ่ มลงและไม่สามารถแบ่งตัว
เพือ่ ฟื น้ ฟูระบบการท�ำงานของร่างกายได้ อกี
ปั จจุบนั จึงมีการต่อยอดจากสเต็มเซลล์พฒ
ั นา
สูก่ ารท�ำส�ำเนาอวัยวะ ด้ วยเครื่อง Bioprinting
ซึ่งมีรูปแบบคล้ ายเครื่ องพิมพ์ แบบอิงค์ เจ็ท
สามารถพิ ม พ์ ส่ว นต่ า งๆ ของร่ า งกายเพื่ อ
แก้ ไขฟื น้ ฟู และทดแทนอวัยวะให้ มนุษย์ได้ ใน
อนาคตอันใกล้
เรื่ องของสเต็มเซลล์ ยังถูกน�ำมาใช้ เป็ นทาง
เลือกใหม่ในนวัตกรรมทางความงามอีกด้ วย
โดยเรี ย กกัน ว่ า “ศาสตร์ แ ห่ ง เซลล์ บ� ำ บัด ”
โดยน�ำเลือดของคนไข้ ไปเพาะเลี ้ยงสเต็มเซลล์
และสกัดออกมาเป็ นเครื่ องส�ำอางบ�ำรุ งผิ ว
เฉพาะบุคคล สามารถลบเลือนริว้ รอยเหีย่ วย่น
บนใบหน้ า หรือน�ำเลือดมาผ่านกรรมวิธีพเิ ศษ
สกัดเป็ นวัคซีนเฉพาะบุคคล แล้ วน�ำกลับเข้ าไป
ฟื น้ ฟูความอ่อนเยาว์ของร่างกายตัวเอง

HEALTH
ต่ อ จากฉบั บ ที่ แ ล้ ว เราได้ ก ล่ า วถึ ง
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ เทรนด์ ด ้ า นสุ ข ภาพ
ต่างๆ ทั้งเรื่องอาหาร ยา และความงาม
ในฉบั บ นี้ เ ราขอน� ำ เสนอเทรนด์ ด ้ า น
สุขภาพด้านอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจว่ามีอะไรบ้าง
ติดตามกันได้เลยค่ะ

FOCUS
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FITNESS TECH
นอกจากนี ้ เวชศาสตร์ ทางยาก็มีวิวฒ
ั นาการ
เช่ น กัน จากที่ ผ้ ูค นไม่ น้ อ ยมี ปั ญ หากิ น ยา
เกินขนาดและมีผลข้ างเคียง เนื่องจากภาวะ
การต่อต้ านทางร่ างกายที่แตกต่างกัน จึงมี
ความพยายามในการพัฒนายาตามยีนเกิดขึ ้น
โดยปั จจุบนั เริ่มมีการทดสอบและผลิตยารักษา
โรคจ�ำเพาะบุคคลแล้ ว รวมทังมี
้ การทดสอบ
ในผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึง่ ได้ ผลดีมาก
หรือการรักษาโรคมะเร็งด้ วยนวัตกรรมยารักษา
แบบ “พุง่ เป้า” หรือทาร์เก็ตเทอราปี (Targeted
Therapy) ทีช่ ว่ ยลดความเสีย่ งต่อการกลับมา
เป็ นโรคอีก นอกจากนี ้ยังมี Spa-Genomics
หรือการใช้ ข้อมูลจากดีเอ็นเอของคนไข้ มาสร้ าง
โปรแกรมการบ�ำบัดเฉพาะตัวบุคคลอีกด้ วย
เห็นได้ ว่าเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพยุคนีม้ ่งุ เน้ น
การดูแลรักษาสุขภาพเป็ นแบบ “เฉพาะบุคคล”
หรื อแบบ “เฉพาะเจาะจง” มากขึ ้น ไม่เพียง
เท่ า นี ค้ วามก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ยัง เอื อ้
ความสะดวกแก่คนยุคใหม่ให้ เข้ าถึงได้ มากขึ ้น
เช่น เครื่องวินจิ ฉัยโรค (MRI) ทีส่ ามารถใช้ งานได้
ด้ วยตัวเอง ทังในรู
้ ปแบบของแอพพลิเคชัน่ และ
ขนาดพกพา ทีส่ ามารถวินจิ ฉัยความเสีย่ งสุขภาพ
พร้ อมข้ อแนะน�ำในเรื่องการกินอาหาร หรือควร
พบแพทย์ การตรวจรูปแบบนี ้จึงสามารถตอบ
โจทย์คนยุคใหม่ได้ดี โดยเฉพาะในสังคมเมือง

ตลาดประกันสุขภาพมาแรง

การใส่ใจสุขภาพเป็ นเทรนด์ ที่มาแรงในยุค
นี ้ เพราะค่าใช้ จ่ายด้ านการรักษาพยาบาลที่
เพิม่ สูงขึ ้นต่อเนื่อง ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของ
คนในยุคดิจติ อลทีต่ ้ องการความสะดวกรวดเร็ว
ไม่ยุ่งยาก กลายเป็ นจุดเปลี่ยนของ “สินค้ า
ประกันสุขภาพ” ที่ต้องออกมาให้ สอดรับกัน
โดยแผนประกันสุขภาพแบบ “เหมาจ่าย” ก�ำลัง
เป็ นทีน่ ยิ มของตลาดในขณะนี ้
ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเริ่ มออกมาขาย
มากขึ ้นตังแต่
้ ปลายปี ทแี่ ล้ ว โดยขาใหญ่เอไอเอ
ได้ เป็ นผู้นำ� แบบเหมาจ่าย “เอไอเอ เอช แอนด์
เอส พลัส โกลด์” (AIA H&S PLUS GOLD)
ให้ เลือกตังแต่
้ วงเงิน 1-5 ล้านบาทต่อปี คุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายทังในฐานะ
้
ผู้ป่ วยใน และผู้ป่ วยนอก เช่ น ค่ า ล้ า งไต
ค่าเคมีบำ� บัด และค่ารังสีบำ� บัด เป็ นต้ น
40

ขณะที่ บมจ.ไทยประกันชีวิต ได้ ออกสินค้ า
“ประกัน สุข ภาพโกลด์ ” คุ้ม ครองค่ า รั ก ษา
พยาบาลเหมาจ่ายสูงถึง 5 ล้านบาท รองรับทัง้
กรณีฉกุ เฉิน ค่าใช้ จา่ ยในการรักษาโรคร้ ายแรง
และอุบตั เิ หตุ วงเงินคุ้มครองตังแต่
้ 100,000 บาท
ขึ ้นไป สูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อปี
นอกเหนือจาก 2 ค่ายดังกล่าว ยังมีแผนคุ้มครอง
สุข ภาพแบบเหมาจ่ า ยของ บมจ.อลิ อัน ซ์
อยุธยา ประกันชีวติ ทีใ่ ห้ วงเงินคุ้มครองสูงสุด
ถึง 5.5 ล้ านบาท ภายใต้ ชื่อสินค้ า “สุขภาพ
ปลดล็อค”หรือ คุ้มครองสุขภาพ มาย เฮลธ์ พลัส
เน้ น จุด ขาย ปลดล็อคข้ อจ�ำกัดของประกัน
สุขภาพแบบเดิมๆ คุ้มครองค่าใช้ จ่ายแบบ
เหมาจ่ายได้ทงก่
ั ้ อน ระหว่าง และหลังเข้ ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาล
สุขภาพแบบเหมาจ่ายจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึง่
ส�ำหรับลูกค้าทีต่ ้องการความสะดวก ครอบคลุม
ค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม แบบประกัน
สุขภาพในวันนี ้ถือว่ามีหลากหลายมาก ขึ ้นอยูก่ บั
ความชอบของลูกค้ า เช่น มนุษย์ เงินเดือน
ที่มีสวัสดิการอยูแ่ ล้ ว ก็อาจเลือกซื ้อแบบแยก
ค่าใช้จา่ ย เพือ่ ให้ค้มุ ครองเพิม่ เติมขึ ้นจากสวัสดิการ
ที่มีอยู่ ส่วนกลุม่ ที่ไม่มีรายได้ ประจ�ำก็อาจจะ
ชอบแบบเหมาจ่าย เพื่อให้ ครอบคลุมทังหมด
้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความชอบของลูกค้ าเป็ นหลัก

ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ

การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Health Tourism) คือ
การเดินทางท่องเทีย่ วเยีย่ มชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ทีส่ วยสดงดงามในแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อเรี ยนรู้
วิถชี วี ติ และพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจาก
การท่องเทีย่ ว เพือ่ ท�ำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

เช่น การนวดประคบสมุนไพร การบริการสุคนธบ�ำบัด และวารีบำ� บัด ปั จจุบนั การท่องเทีย่ วใน
รูปแบบนี ้ได้รบั การนิยมแพร่หลายเป็ นอย่างมาก
อีกรู ปแบบหนึ่งก็คือ การท่องเที่ยวเชิงบ�ำบัด
รักษาสุขภาพ เป็ นการเดินทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติเช่นกัน แต่แบ่ง
เวลาส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวไปรับบริ การ
บ�ำบัดรักษาสุขภาพ และการฟื น้ ฟูสขุ ภาพใน
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน เช่น การตรวจร่ างกาย การรักษา
โรคต่างๆ การท�ำฟั นและการรักษาสุขภาพฟั น
การผ่าตัดเสริมความงาม การผ่าตัดแปลงเพศ
และอืน่ ๆ เป็ นต้ น การท่องเทีย่ วเชิงบ�ำบัดรักษา
สุขภาพจึงเป็ นรูปแบบการท่องเทีย่ วทีม่ งุ่ ประโยชน์
ต่อการรักษาฟื น้ ฟูสขุ ภาพนักท่องเทีย่ วเป็ นส�ำคัญ
ส�ำหรับประเทศไทยนับว่ามีการเติบโตในด้ าน
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพอย่างรวดเร็วเนือ่ งจาก
มีความได้ เปรี ยบในบริ การด้ านสุขภาพหลาย
ประการ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค
เอเชี ย ด้ ว ยกัน โดยเฉพาะความพร้ อมใน
ด้านบุคลากรทางการแพทย์ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
โรคเฉพาะทาง และค่าใช้ จา่ ยทีต่ ำ�่ กว่า รวมทัง้
ยังมีความหลากหลายของแหล่งท่องเทีย่ ว และ
บริการรองรับด้ านการท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้
มาตรฐานสากล ซึง่ เกื ้อหนุนต่อการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
จะเห็นได้ วา่ กระแสสุขภาพและความงามยังคง
แรงไม่เลิก ไม่วา่ จะอยูใ่ นสภาวการณ์ใดๆ ผู้คน
ยังคงใส่ใจในเรือ่ งของสุขภาพและความงาม อีกทัง้
ยังเป็ นธุรกิจที่มีสสี นั และสร้ างความสุขเสมอ
แม้ จะอยูท่ า่ มกลางสมรภูมกิ ารแข่งขันทีด่ เุ ดือด
ของผู้ประกอบการก็ตาม
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Member Zone

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก

ข้อควรระวัง...

อย่าประมาท!!

ตามทีส่ ถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทย ได้ ด� ำ เนิ น โครงการ
ตรวจสอบคุณภาพบาร์ โค้ ดบนผลิตภัณฑ์
ตามห้ า งสรรพสิ น ค้ า เช่ น The Mall,
Homepro, 7-11 เป็ นต้ น โดยมีวตั ถุประสงค์
เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ เ ล ข ห ม า ย
บาร์ โค้ ดมาตรฐานสากล GS1 System
อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ อีกทังเป็
้ น
การลดปั ญหาการสแกนบาร์โค้ ด ณ จุดขาย
ซึง่ จะท�ำให้ การบริ การ ณ จุดขายเป็ นไป
ด้ วยความรวดเร็ว และถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น
ปั ญ หาที่ พ บ คื อ สมาชิ ก มี ก ารก� ำ หนด
เลขหมายบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์เกินโครงสร้ าง
ตามที่ท่านได้ สมัครไว้ ดังนันการกระท�
้
ำ

ของท่ า นถื อ ว่า เป็ นการละเมิ ด สิ ท ธิ ข อง
สถาบันฯ ตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ ก�ำหนด
ไว้ และแจ้ งให้ ทราบแล้ วนัน้ อีกทัง้ ยังส่ง
ผลกระทบต่อระบบซัพพลายเชนและการ
ด�ำเนินธุรกิจของท่านในอนาคต เนื่องจาก
อาจจะซ� ำ้ ซ้ อ นกับ บริ ษั ท ที่ ใ ช้ โ ครงสร้ าง
ดังกล่าวอย่างถูกต้ อง
ทางสถาบัน ฯ จึ ง ขอให้ ท่ า นตรวจสอบ
รายการสิ น ค้ า ของท่ า นว่ า มี ก ารใช้ ง าน

อย่างถูกต้ องหรือไม่ หากท่านใดตรวจสอบ
พบว่า การใช้ งานเลขหมายบาร์ โค้ ดเกิน
โครงสร้ างที่ก�ำหนดไว้ โปรดติดต่อกลับ
ทางสถาบัน ฯ เพื่ อ รั บ ค� ำ แนะน� ำ ในการ
ด�ำเนินการดังกล่าว
หากมีขอ้ สงสัยโปรดติดต่อกลับ
ทางสถาบันฯ ฝ่ายงานสมาชิก
โทร. 02-345-1200
E-mail : info@gs1thailand.org
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IT & Barcode Solutions Center
Barcode Scanner

Healthcare

Retail

Desktop Printer
Software

Manufacturing

ID Card Solutions

Ribbon & Supplies

Industrial Printer

Card Printer
Warehouse

Wireless

Services & Spare Part

Tel : 02-793-5888
Fax : 02-793-5898, 02-793-5899
Website : www.abss.co.th
E-mail : sales@abss.co.th
E-mail : services@abss.co.th
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ราคาพิ เศษ

You Tube

OGA International Co.,Ltd.

Tel. 0 2578 8000

DA16060026_cover&AD.indd 44

7/28/2559 BE 12:01 PM

