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EDITOR’S TALK

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บูรณาการฐานข้อมูลสุขภาพไทย

ประวิทย์ โชติปรายนกุล

ผู้อ�ำนวยการสถาบันรหัสสากล

นโยบายของรั ฐ ในการผลัก ดัน ประเทศสู่ Digital
Economy ก� ำ ลัง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงหลาย
อย่างในสังคม ตัง้ แต่การสร้ างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ตัง้ แต่ระดับฐานรากเช่น Tech Startup และเอสเอ็มอี
เพื่ อ สร้ างโครงสร้ างเศรษฐกิ จ ใหม่ ที่ มี มูล ค่ า เพิ่ ม เพื่ อ
เป้ าหมายในการหลุด พ้ น จากกับ ดัก ประเทศที่ มี ร ายได้
ปานกลาง
หนึ่ ง ในแนวทางที่ มี ก ารพู ด ถึ ง อย่ า งมากในช่ ว งนี ้
คือ การก�ำหนดมาตรฐาน ของระบบสาธารณสุขของไทย
ซึง่ ครอบคลุมตังแต่
้ การก�ำหนดมาตรฐานของข้ อมูลผู้ป่วย
มาตรฐานด้ านยา และการรักษา
ซึ่งภายใต้ มาตรฐานทัง้ หมดที่กล่าวถึงนี ้ ส่วนหนึ่ง
เป็ นการก�ำหนดมาตรฐานด้ านเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็ นบทบาท
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หน้ าที่ของ GS1 หรื อ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
ภายใต้ มุมมองของการจัดการด้ านสาธารณสุขนัน้
การก�ำหนดรหัสสากลในเวชภัณฑ์ เพื่อให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันนัน้ เป็ นการบูรณาการระบบฐานข้ อมูลที่มีความ
ส�ำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ง ชื่ อว่าในอนาคตอันใกล้ เมื่อ
การก�ำหนดรหัสสากลให้ กับเวชภัณฑ์ เรี ยบร้ อย จะช่วบ
บูร ณาการะบบฐานข้ อ มูล และท� ำ ให้ ก ารสาธารณสุข
ของไทยก้ าวหน้ าไปอีกขัน้
ส�ำหรับ GS1 ฉบับนี ้นัน้ ยังบรรจุไว้ ด้วยเนื ้อหาที่เข้ ม
ข้ นเช่นเดิม ทังมาตรฐานความปลอดภั
้
ยในซัพพลายเชน
ด้ านอาหาร และ การบูรณาการข้ อมูลด้ านสาธารณสุข
พลิกด้ านในเลยครับ
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GS1 Asia Pacific

Regional Forum 2016
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ในปี นี ้ สถาบัน รหัส สากลได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ นประเทศ
เจ้ าภาพในงาน GS1 Asia Pacific Regional Forum 2016
ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสยาม
เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ โดยงานนี ้ถูกจัดขึ ้นเพื่อให้ ประเทศ
สมาชิ ก GS1 ในภูมิ ภ าคเอเชี ย แปซิฟิ ก ได้ มี โ อกาส
พบปะกันเพื่อศึกษา แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับความเป็ นไป
ของโครงการ GS1 รวมถึงแนวโน้ มต่างๆ ที่เกิ ดขึน้
กับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเพื่อการตอบรั บอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ อี ก ทัง้ ยัง ได้ มี โ อกาสเชื่ อ มโยง
แลกเปลี่ยนข้ อมูลจากประเทศสมาชิกที่ประสบความ
ส�ำเร็จในการท�ำโครงการต่างๆ เพือ่ ให้ เกิดการประยุกต์ใช้
มาตรฐานสากล และการสร้ างแรงบันดาลใจผ่านการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดงาน

ศิลปะมวยไทย ณ ค่ายมวยบัญชาเมฆ รวมไปถึงเมนู
อาหารไทยที่คดั สรรมาอย่างพิเศษทุกมือ้ เย็นโดยเชฟ
ผู้มีประสบการณ์ ยาวนาน เพื่อให้ การพบปะสังสรรค์
ระหว่างประเทศสมาชิกมีความน่าประทับใจมากยิ่งขึ ้น

นอกเหนือจากการประชุมและการฝึ กอบรมอย่างเข้ มข้ น
แล้ ว ผู้เข้ าร่วมงานยังได้ ผอ่ นคลายไปกับกิจกรรมที่ทาง
สถาบันฯ เตรี ยมการต้ อนรับไว้ อาทิ การชมและทดลอง

ส�ำหรั บปี หน้ า GS1 ประเทศญี่ ปุ่น ได้ รับเกี ยรติเป็ น
เจ้ าภาพในการจัดงาน โดยงานจะจัดขึ ้นในวันที่ 24-27
ตุลาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่

ในการนี ้ต้ องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติจ�ำนวน 101 ท่าน
จาก 18 ประเทศสมาชิก รวมถึง GS1 Global Office ส�ำหรับ
การเข้ าร่วมประชุมระยะเวลา 2 วันครึ่ง และขอขอบคุณ
ผู้สนับสนุนการประชุมและผู้เข้ าร่ วมนิ ทรรศการจาก
บริ ษัทต่างๆ ดังต่อไปนี ้ Inexto SA, OGA International
Co., Ltd., Asia Fiber PCL (AFC), Synnex (Thailand)
PCL, and T.K.S. Technologies PCL for all support
and contribution to the forum

GS1 Thailand July
April –– September
June 2016 2016
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This Year, GS1 Thailand has an honor to be the
hosting country of GS1 Asia Pacific Regional
Forum during September 13-15, 2016 at the Siam
Kempinski Hotel Bangkok. The forum is the event
where MOs from the Asia Pacific Region meet to
discuss the status of regional projects and better
respond future challenges in the region. They also
meet to connect and share best practices with one
another, encouraging innovation and driving global
standards implementation through engaging and
inspirational face-to-face activities.
Apart from the intense meeting and training,
participants enjoyed watching and experiencing
the Thai authentic martial art called “Muay Thai”
at Banchamek Gym. They also pleasured with our

social networking dinners served with Thai flavourful
dishes prepared by experienced chefs.
Thank you to 101 participants from 18 countries
including GS1 Global Office for attending the 2 and
a half day forum.
Special thanks to our sponsors and exhibitors
Inexto SA, OGA International Co., Ltd., Asia Fiber
PCL (AFC), Synnex (Thailand) PCL, and T.K.S.
Technologies PCL for all support and contribution
to the forum.
The next Asia Pacific Regional Forum will be
hosted by GS1 Japan during October 24-27, 2017
in Tokyo.

GS1 Thailand July – September 2016
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Article by / บทความโดย : Joe Horwood
Translated by /แปลโดย : Nuanpan Limcharoen / นวลพรรณ ลิ้มเจริญ

GS1
ได้เข้าร่วม W3C
เพื่อพัฒนาอนาคตของการระบุและความสามารถ
ในการมองเห็นสินค้าบนหน้าเว็บไซต์

วันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ กรุ งบรัสเซล GS1 ซึง่ เป็ นองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�ำไร ผู้พฒ
ั นามาตรฐานระบบซัพพลายเชนที่ถกู
ใช้ งานอย่างแพร่หลายทีส่ ดุ ในโลก และเป็ นผู้นำ� ด้ านความสามารถ
ในการส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ได้ ประกาศเข้ าร่วมเป็ น
สมาชิก World Wide Web Consortium หรื อ W3C โดย GS1
จะท�ำงานร่ วมกับประชาคม W3C เพื่อให้ ความร่ วมมือด้ าน
มาตรฐาน ส่งผลให้ อนาคตของการระบุตวั ตนของสินค้ าหรื อ
สิง่ ของบนหน้ าเว็บไซต์นนเป็
ั ้ นรูปเป็ นร่างขึ ้นมา
ในการเฉลิมฉลองครบรอบปี ที่ 25 ของ W3C ในเดือนมีนาคมนี ้
และการครบรอบปี ที่ 40 ของ GS1 ในปี นี ้ ความร่วมมือระหว่าง
ทังสององค์
้
กรนันมาในช่
้
วงเวลาที่คอ่ นข้ างจะขมขื่น ดังนันการ
้
เป็ นสมาชิกของ W3C จะน�ำประโยชน์มากมายมายัง GS1
ซึ่งรวมไปถึงการท�ำงานอย่างใกล้ ชิด และการสร้ างมาตรฐาน
ส�ำหรับเว็บไซต์ รวมไปถึงการอนุญาตให้ มาตรฐานสากล GS1
เข้ าร่ วมกับมาตรฐานในปั จจุบนั ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเว็บไซต์
อย่างเหมาะสม
6

GS1 Joins the World Wide
Web Consortium to
Improve the Future of
Product Identification
and Visibility On The Web
GS1 Joins The World Wide Web Consortium To Improve
The Future Of Product Identification and Visibility On The
Web Brussels
GS1, a non-profit, global organisation that develops and
maintains the most widely-used supply chain standards

GS1 Thailand July – September 2016
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system in the world and a leader in facilitating efficient
international business, has today announced that they have
become a member of The World Wide Web Consortium
(W3C). GS1 will work with the W3C community to collaborate
on standards that shape the future of identification and
description of products and “things” on the Web.
Steve Bratt ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ าร หรือ CTO
ของ GS1 ซึง่ เป็ นอดีต CEO ของ W3C ได้ ให้ ความเห็น
ว่าองค์กรเหล่านี ้จะสามารถท�ำงานร่วมกันในปี ทจี่ ะถึงนี ้
และในปี ต่อๆไป เพื่อเชื่อมประชาคมที่ส�ำคัญทัง้ สอง
เข้ า ด้ ว ยกัน การรวมเข้ า ด้ ว ยกัน นี ้ จะส่ง ผลต่ อ การ
เพิ่ ม ผลกระทบที่ มี ยัง GS1 และ W3C ในแง่ ข อง
ขอบเขตการร่ า งและการน� ำ มาตรฐานไปใช้ ส� ำ หรั บ
การค้ า และโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะดับ โลก เพื่ อ เป็ นประโยชน์
ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมและผู้บริ โภคต่อไป
ความร่ วมมือนี ้ได้ เกิดขึ ้นในเวลาที่คณ
ุ ภาพของข้ อมูล
สินค้ านัน้ เป็ นกุญแจส�ำคัญส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม
และผู้บริ โภค มาตรฐานสากลใหม่ของ GS1 ได้ เน้ น
การท�ำให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์สามารถพบเห็นได้ มากขึ ้น
ในโปรแกรมค้ นหาข้ อมูลทางอิ นเตอร์ เน็ ต (Search
Engine) รวมถึงบนหน้ าเว็บไซต์

With The World Wide Web celebrating its 25th Anniversary
this month and GS1 celebrating its 40th this year,
the partnership comes at a poignant moment for both
organisations. Becoming a member of W3C will bring a
variety of benefits to GS1 including working closely and
inputting on the standards that are built for the web, as well
as allowing GS1 standards to be aligned and integrated
with current web standards where appropriate.
Steve Bratt, GS1’s CTO and the former CEO of W3C,
commented, “I believe that our organisations can work
together in the coming years to bridge two important
communities. This will result in increased impact of both
GS1 and W3C in the realm of designing and implementing
standards to further enable global commerce and logistics
for the benefit of the industry and consumers.”
GS1
GS1
Thailand
Thailand
October
July – –September
December 2016
2015
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Miguel Lopera ประธาน และ CEO ของ GS1 ได้ ใ ห้
ความเห็นเพิม่ เติมว่าเหตุจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ
การค้ าขายแบบออนไลน์ ท�ำให้ ความถูกต้ องในการระบุตวั ตน
ของสินค้ า และความแม่นย�ำในการให้ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทังหมดบนหน้
้
าเว็บไซต์ในเชิงที่สอดคล้ องกันเป็ นเรื่ องจ�ำเป็ น
อย่างมาก เพื่อความมัน่ ใจของผู้บริ โภค รวมถึงชื่อเสียงของ
ตราสินค้ า และ GS1 ยังได้ จดั หาเครื่ องมือที่ภาคอุตสาหกรรม
สามารถใช้ เพื่อกระจายข้ อมูลได้ ดียิ่งขึ ้นในโลกดิจิตอล และ
การติดต่อสื่อสารกับผู้บริ โภคได้ ดียิ่งขึ ้นในท้ ายที่สดุ

ข้อมูลเพิ่มเติม :
Joe Horwood		
e-mail: joe.horwood@gs1.org
Tel: +32 473 33 47 85

The partnership comes at a time where product information
quality is a key priority for the industry and consumers.
New GS1 standards are focused on making product
information more visible in search engines and on web
pages.
Miguel Lopera, President and CEO of GS1 added,
“With the rapid growth of on-line trading, correctly
identifying products and accurately providing all the
relevant information across the web in a consistent
manner is vitally important for consumer confidence
and brand reputation. GS1 is providing the tools
that industry can use to better share information in
the digital world and ultimately to better connect with
consumers.”
To learn more about how GS1 is leveraging the power
of GS1 standards across the Web, please visit
http://www.gs1.org/digital.

Press contact :
Joe Horwood		
e-mail : joe.horwood@gs1.org
Tel: +32 473 33 47 85
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บทความโดย : ยิ่งพรรณ พฤกษยาชีวะ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมฯ จับมือ 12 หน่วยงาน
ลงนามเชื่อมโยงข้อมูล…
สนับสนุนสินค้าไทยสู่เวทีการค้าโลก

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผา่ นมา กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น�ำ
โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การฯ
ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
น�ำโดย คุณเจน น�ำชัยศิริ ประธานสภาฯ
จัดงานเปิ ดตัวและพิธีลงนามข้ อตกลง
ภายใต้ โ ครงการศึ ก ษาแนวทางการ
เชื่ อมโยงข้ อมู ล สิ น ค้ า (National
Product Catalogue) และกระบวนการ
ตรวจสอบย้ อนกลับสินค้ า (Traceability)
โดยมีแขกผู้มีเกียรติกว่าห้ าร้ อยท่านร่ วม
เป็ นสักขีพยาน ณ ห้ องวิภาวดีบอลรู ม บี
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ ทัง้ นี ้ ในระยะแรก
ของโครงการ มีหน่วยงานสิบสองแห่งจาก

ภาครัฐและเอกชนผนึกก�ำลังด้ วยการร่ วม
ลงนามการเชื่อมโยงข้ อมูล
ส� ำ หรั บ ในอนาคตอั น ใกล้ กระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
และสภาอุต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
ยังเตรี ยมพร้ อมจับมื อหน่วยงานอื่ นๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยมุ่ง หวัง ให้ ผ้ ูป ระกอบการ
สามารถจัดเก็บข้ อมูล ตลอดจนแลกเปลีย่ น
ข้ อมูลระหว่างผู้ใช้ งานกับเจ้ าของสินค้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นับเป็ นการเพิม่
ศักยภาพในด้ านการแข่งขันของผู้ประกอบ
การไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอสเอ็มอีและ
โอท็อป ให้ ทดั เทียมกับนานาอารยประเทศ
ทัว่ โลกได้
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โดย GS1 ขอเชิญชวนให้ สมาชิกน�ำสินค้ า
มาถ่ายภาพแบบ 360 องศาที่ GS1 Studio
Service ณ ที่ ท� ำ การของ GS1 ชัน้ 3
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ์ โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น ภายในเดือนมีนาคม
2560 พร้ อมกรอกข้ อมู ล รายละเอี ย ด
เกีย่ วกับสินค้ า เพือ่ ให้ เราบันทึก และจัดเก็บ
ข้ อมูลเหล่านี ้ลงในฐานข้ อมูลสินค้ าแห่งชาติ

โครงการศึ ก ษาแนวทางการเชื่ อ มโยง
ข้อมูลสินค้า (National Product Catalogue)
และกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ
สินค้ า (Traceability) นี ้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ด้ วยนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั ที่รัฐบาลได้
ประกาศไปแล้ วอย่างเป็ นรูปธรรม มุง่ เน้ น
การใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ
เพื่ อ ให้ สามารถรองรั บ กั บ การพั ฒ นา
เข้ า สู่เ ศรษฐกิ จ ยุค สมัย ใหม่นี ไ้ ด้ อ ย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี เ ป้ าหมายเพื่ อ ให้
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้ าของสินค้ า
เก็บข้ อมูล และสามารถแลกเปลีย่ น เชือ่ มโยง
ข้ อมูลระหว่างผู้ใช้ งานและเจ้ าของสินค้ า
ได้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพัฒ นาระบบที่ เ ป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ ในการท�ำธุรกรรม
ต่างๆ ท�ำให้ เกิ ดการขยายตัวทัง้ ในภาค
ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็ น
e-Commerce e-Payment ระบบ Point
of Sale หรื อระบบ ERP ต่างๆ สามารถ
ที่จะน�ำข้ อมูลที่อยูใ่ นฐานข้ อมูล National
Product Catalogue มาใช้ ได้ ข้ อมูลที่
ได้ รั บ จะเป็ นข้ อมู ล ที่ มี ค วามถู ก ต้ อง
สามารถอ้ างอิงถึงแหล่งที่มาของข้ อมูลได้
รวมถึงท�ำให้ เกิดการบูรณาการ ระหว่าง
ภาครั ฐ และเอกชนเข้ า ด้ ว ยกัน รวมทัง้
เชื่อมโยงข้ อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ในการ
ตรวจสอบข้ อมู ล มาตรฐานสิ น ค้ าเพื่ อ

10

ประโยชน์ แ ก่ ผ้ ู บริ โ ภค และการสร้ าง
มาตรฐานคุณ ภาพสิ น ค้ า ไทยให้ เ ป็ นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ
โครงการฯ ได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่าง
ดียิ่ง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐ
และเอกชน ซึ่ง ในเฟสแรกจะประกอบ
ด้ วยกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
สํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี ส ภาอุต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลางอิ สลามแห่งประเทศไทย สมาคม
อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ ไ ทย สมาคม
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
และสมาคมผู้ ค้ าปลี ก ไทย รวมทั ง้ สิ น้
12 หน่วยงานทีร่ ่วมลงนามข้ อตกลงภายใต้
โครงการดังกล่าวนี ้
ทังนี
้ ้ สถาบันรหัสสากล หรื อ GS1 ภายใต้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ รับ
ความไว้ วางใจให้ เป็ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในด้ านการรวบรวม บันทึก และจัดเก็บ
ข้ อ มูล สิ น ค้ า ต่ า งๆ ของผู้ป ระกอบการ
ที่เป็ นสมาชิก GS1 อาทิ รู ปภาพสินค้ า
ชื่อสินค้ า รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ า เช่น
ขนาด น� ้ำหนัก และรหัสบาร์ โค้ ด เป็ นต้ น

การจัดท�ำมาตรฐานและการจัดเก็บข้ อมูล
สินค้ าของประเทศ (National Product
Catalogue) ตามมาตรฐานสากลทีม่ คี วาม
ถู ก ต้ อ งและมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ รวมทัง้
เชื่อมโยงข้ อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ในการ
ตรวจสอบข้ อมู ล มาตรฐานสิ น ค้ านั น้
นอกจากจะเป็ นประโยชน์ แ ก่ ผ้ ู บ ริ โ ภค
โดยสามารถน� ำไปต่อยอด ติดตามและ
ตรวจสอบย้ อนกลับ ได้ แล้ ว การสร้ าง
มาตรฐานคุณ ภาพยัง ช่ ว ยสร้ างโอกาส
ในการขยายตลาดให้ สิ น ค้ า ไทยเป็ นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้ วย
นอกจากพิธีลงนามข้ อตกลงแล้ ว ภายใน
งานยั ง มี ก ารให้ ความรู้ ด้ านวิ ช าการ
ด้ วยการบรรยายและเสวนาหลากหลาย
หั ว ข้ อ เริ่ มด้ วยปาฐกถาพิ เ ศษเรื่ อง
“ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ด้ วย Digital Economy” โดย ดร.อุตตม
สาวนายน รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่
กล่าวถึงประโยชน์ของโครงการฯ ซึง่ ช่วยให้
ตลาดต่างประเทศมีข้อมูลทีถ่ กู ต้ องเกีย่ วกับ
สิ น ค้ า ไทย รวมถึ ง การท� ำ ความเข้ า ใจ
กับกระบวนการใหม่ๆ ในการท�ำงานอันเกิด
จากเทคโนโลยีใหม่ ซึง่ ท�ำให้ ผ้ ปู ระกอบการ
ไทยเกิ ดความตื่นตัวในเรื่ องดิจิทัล โดย
ภาครัฐมีความจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้ องปรับเปลีย่ น
ตัวเองเพื่อเข้ าสู่ยุคดิจิทลั ตลอดจนปรับ
กระบวนการท�ำงานโดยอาศัยเทคโนโลยี
สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลจากการเชื่อมโยง
ผ่านฐานข้ อมูล เพื่อน�ำไปต่อยอดให้ เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ในภาคประชาชน เพื่อ
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในภาพรวม
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จากนัน้ คุณจ�ำรัส สว่างสมุทร ผู้อำ� นวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้ ให้ เกียรติเป็ นผู้บรรยายในหัวข้ อ “สร้ าง
โอกาสทางการค้ าด้ วยฐานข้ อมูลสินค้ า
แห่ ง ชาติ ” ซึ่ง มี เ นื อ้ หาครอบคลุม ด้ า น
การพัฒนาโลกการค้ า จากระบบ One
Channel พัฒ นาไปสู่ Multi-Channel
จนกระทั่ง Omni Channel ในปั จจุบัน
ซึ่ ง เป็ นการผสมผสานวิ ธี ก ารขาย วิ ธี
การซือ้ และวิธีการช�ำระเงินเข้ าด้ วยกัน
อาทิ สามารถซื ้อของออนไลน์แต่รับของ
ออฟไลน์ ท� ำให้ การค้ าในแบบออนไลน์
และออฟไลน์ไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้ อีกต่อไป แต่ในความเป็ นจริ ง ผู้ผลิต
ไม่สามารถให้ รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ า
ได้ เพียงพอ ผู้บริ โภคจึงไม่มีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ รวมถึงไม่สามารถตรวจสอบ
และร้ องเรี ยนได้ ดังนัน้ สถาบันรหัสสากล
(Global Standard 1: GS1 Thailand)
สภาอุต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ง
เป็ นผู้ ก� ำ หนดหมายเลขบาร์ โค้ ดแก่
สิน ค้ า ในประเทศไทย รวมถึง RFID ที่
สามารถน�ำไปใช้ ประโยชน์ในด้ านโลจิสติกส์
และซัพ พลายเชน จึ ง ได้ น� ำ เอาข้ อมู ล
จากรหั ส สิ น ค้ าไปอยู่ บ นระบบดิ จิ ทั ล
ซึ่ ง ข้ อมู ล ทั ง้ หมดเหล่ า นี จ้ ะเชื่ อ มโยง
ผ่านฐานข้ อมูลกลางเพื่ อให้ สามารถดึง
ข้ อมูลไปใช้ ได้ ทนั ที โดยหัวใจส�ำคัญอยู่ที่
บทบาทความร่วมมือของแต่ละหน่วยงาน
โครงการนี จ้ ึ ง มี ก ารลงนามข้ อตกลง
เพื่ อ ผนึ ก ก� ำ ลั ง ในการศึ ก ษาแนวทาง

การเชื่อมโยงข้ อมูลสินค้ า เพื่อประโยชน์
ของผู้ประกอบการนัน่ เอง
ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมช่ ว งบ่ า ย เริ่ ม ด้ ว ยการ
เสวนาพิ เ ศษ ภายใต้ หัว ข้ อ “ประโยชน์
ของฐานข้ อ มูล กลางของสิ น ค้ า ต่ อ การ
พัฒ นา Digital Economy” โดยได้ รั บ
เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากรถึ ง 5 ท่ า นด้ ว ยกัน
ซึ่งได้ แก่ คุณมาลี วงศาโรจน์ รองปลัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) คุณเบญจมาพร เอกฉัตร
รองเลขาธิ การส�ำนักงานมาตรฐานผลิต
อุตสาหกรรม (สมอ.) คุณสมชาย ปรี ชา
ทวีกจิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) และดร. วิ นัย ดะห์ ลัน
รองประธานส� ำ นัก งานกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย (Halal) ร่วมแสดง
ความคิดเห็นบนเวที และน�ำเสนอแนวทาง
ของหน่วยงานในการท�ำให้ ประชาชนทัว่ ไป
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร โดยมีจดุ หมาย
สูงสุดร่วมกัน นัน่ คือ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสินค้ า
ทุกชิน้ ที่วางจ�ำหน่ายในตลาดจะมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริ โภคอย่างแน่นอน
ในด้ านส�ำนักงานกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยนัน้ ดร. วินัย ดะห์ ลัน
รองประธานส� ำ นัก งาน แสดงให้ ผ้ ูร่ ว ม
เสวนาเห็นว่าฮาลาลไม่ได้ จ�ำกัดแค่เรื่ อง
อาหารเท่ า นั น้ แต่ ยั ง รวมถึ ง อุ ป กรณ์
ยานยนต์ที่อาจมีส่วนผสมต้ องห้ าม อาทิ
ผ้ าเบรก และไม่ได้ มปี ระเด็นเฉพาะเรื่องการ

ส่งออกอย่างเดียว เพราะในประเทศไทย
ตลาดฮาลาลมีขนาดใหญ่ และสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวมุสลิมได้ การรั บรอง
มาตรฐานฮาลาลจึง ถื อ เป็ นเรื่ อ งส� ำ คัญ
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ ส� ำ นั ก ง า น
คณะกรรมการกลางอิสลามประจ�ำจังหวัด
จ�ำเป็ นต้ องเข้ าไปดูแล สามารถกล่าวได้
ว่าประเทศไทยเป็ นฮาลาลฮับ ถือได้ ว่ามี
กระบวนการรับรองฮาลาลได้ ดที ี่สดุ อีกทัง้
ประเทศไทยยังเป็ นหนึง่ ในห้ าประเทศแรก
ที่ มี ก ารประกาศใช้ มาตรฐานฮาลาล
เป็ น มอก. 1401/2541 อีกด้ วย ดังนัน้
การเชื่อมโยงข้ อมูลฮาลาลจึงช่วยส่งเสริ ม
ทังอุ
้ ตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยว
ได้ เป็ นอย่างดียิ่ง
โครงการที่ มี ป ระโยชน์ ม ากมายเช่ น นี ้
มิอาจเกิดขึ ้นได้ หากปราศจากความร่วมมือ
ของทุ ก ภาคส่ ว น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ต้ องขอขอบคุณหน่วยงานทังสิ
้ บสองแห่ง
ที่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของความส�ำเร็ จในเฟส
แรก ทังนี
้ ้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จะยังคงเดินหน้ าจับมือ
กับพันธมิตรรายส�ำคัญอีกหลายหน่วยงาน
เพื่ อ ผนึ ก ก� ำ ลั ง สู่ จุ ด หมายปลายทาง
เดียวกัน ซึง่ คือ การส่งเสริ มผู้ประกอบการ
ไ ท ย ใ ห้ มี ศั ก ย ภาพ ใ น กา รแข่ ง ขั น
อย่างทัดเที ยมกับนานาประเทศทั่วโลก
นัน่ เอง
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ประโยชน์ของข้อมูลสินค้า

ที่น่าเชื่อถือ มุมมองจาก

โรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ

ปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลก�ำลังผลักดันให้ การดูแลผู้ป่วยมีคณ
ุ ภาพ

ในขณะที่ต้องเผชิญกับความท้ าทายที่หลากหลาย เช่น กฎระเบียบ
ความต้ องการผู้ป่วยใหม่ และค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้น ท�ำให้ โรงพยาบาล
ต่างๆ ทัว่ โลกเริ่ มมีการน�ำมาตรฐานของ GS1 และเทคโนโลยีตา่ งๆ
ไปใช้ เพื่อปรับปรุ งกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิ ภาพและพัฒนาใน
เรื่ องความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยมุ่งเน้ นในเรื่ องของการเข้ าถึง
ข้ อมูลสินค้ าทีเ่ ชือ่ ถือได้ ซงึ่ เป็ นประโยชน์ทสี่ ำ� คัญส�ำหรับการตระหนัก
ถึงกระบวนการทางด้ านสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อเข้ าใจผลกระทบ
ของข้ อมูลสินค้ าที่เชื่อถือได้ GS1 จึงได้ พดู คุยกับผู้ให้ บริการทางด้ าน
สุขภาพและหน่วยงานภาครัฐจากหลายประเทศ ซึ่งสามารถสรุ ป
มุมมองต่างๆ ได้ ดงั นี ้

การดูแลผู้ป่วยและค่าใช้จ่าย

ความจ�ำเป็ นส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงในโรงพยาบาลมีสองปั จจัยหลัก
ที่ส�ำคัญ คือ ผู้ป่วยและค่าใช้ จา่ ย ผู้ป่วยจะมีสว่ นร่วมและมีความรู้
มากขึ น้ เมื่ อ พวกเขาสามารถจัด การสุข ภาพของตนเองได้ โ ดย
การเข้ าถึงข้ อมูลออนไลน์ และคาดหวังว่าผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพ
จะช่วยให้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

12

The Value of Trusted Product
Data Perspectives shared by
hospitals and government
agencies
Vital asset for health

At the epicentre of today’s changing healthcare sector,
hospitals are pushing forward to provide quality patient
care while faced with a number of challenges such as more
regulations, new patient demands and rising costs. In
response, hospitals worldwide are stepping up to harness
GS1 standards and technologies to streamline inefficient
processes and improve patient safety. They are especially
focused on gaining access to trusted product data
recognising it as a vital asset for the health of their
processes and patients. To better understand the impact
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

“ในการเพิ่มหรื อแม้ แต่การรักษาฐานผู้ป่วยไว้ โรงพยาบาลจะต้ อง
มี ก ารบริ ก ารที่ ย อดเยี่ ย มและสอดคล้ องกั น ” Sandi Michel
ผู้อ�ำนวยการระบบคุณภาพและซัพพลายเชน ของ Franciscan
Missionaries of Our Lady Health System (FMOLHS) ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กากล่าว
ปั จจัยที่ส�ำคัญส�ำหรับการเติบโตของโรงพยาบาล คือ การมีสินค้ า
ที่ ถูก ต้ อ ง ถูก ที่ และถูก เวลาส� ำ หรั บ แพทย์ เ พื่ อ การให้ บ ริ ก ารซึ่ง
จะเกิดขึ ้นได้ กบั ข้ อมูลสินค้ าทีม่ คี ณ
ุ ภาพเท่านัน้ Andrew Potter ผู้จดั การ
กลุ่ม สิ น ค้ า คงคลัง ส� ำ หรั บ การดูแ ลสุข ภาพของ Ramsay กล่า ว
ว่า “ข้ อมูลเปรี ยบเสมือนเส้ นเลือดหล่อเลี ้ยงชีวิตของธุรกิจ การใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลสินค้ าส�ำหรับซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพสูง
จะช่วยให้ เรามัน่ ใจว่าผู้ป่วยทุกรายจะมีการดูแลที่ราบรื่ นด้ วยผลลัพธ์
ที่เป็ นบวก”

การดูแลรักษาที่ดีกว่า และปลอดภัยกว่า

ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นตัวกระตุ้นที่ท�ำให้ โรงพยาบาลต้ องการ
ข้ อมูลที่สมบูรณ์ถกู ต้ องและแม่นย�ำจากซัพพลายเออร์ กฎระเบียบ
ข้ อบังคับต่างๆ เช่น ระบบรหัสบ่งชี อ้ ัตลักษณ์ เครื่ องมือทางการ
แพทย์ (Unique Device Identification: UDI) ซึง่ ถูกก่อตังขึ
้ ้นโดย
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริ กา (The United States Food
and Drug Administration : FDA), พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย
โซ่อปุ ทานยาแห่งสหรัฐอเมริ กา (The U.S. FDA Drug Supply Chain
Security Act : DSCSA) และการควบคุมยาปลอมแห่งสหภาพ
ยุโรป (the European Union Falsified Medicines Directive) มี
การเรี ยกร้ องให้ มีความเชื่อมโยงกันเป็ นระบบสากลส�ำหรับการบ่งชี ้
สินค้ าด้ าน อุปกรณ์ทางการแพทย์และเภสัชภัณฑ์ โดยเริ่มจากผู้ผลิตไป
ยังโรงพยาบาลและผู้ป่วยในที่สดุ การเข้ าถึงระบบฐานข้ อมูลสินค้ า
น่าเชื่อถือนี ้ จะช่วยให้ โรงพยาบาลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรี ยกคืน (Recall) และสามารถตรวจสอบยาที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
เพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้ป่วยได้

of trusted product data, GS1 talked with healthcare providers
and government agencies from different parts of the world.
To summarises perspectives as following below :

Patient care and costs

Leading the need for change in hospitals are two major forces:
patients and costs. Patients are becoming more and more
engaged and knowledgeable when it comes to managing their
health. They have access to a wealth of online information about
every aspect of their lives and expect the same from healthcare
providers-helping them to make informed decisions. “To grow
or even maintain a patient base, hospitals must offer excellent
services-consistently,” says Sandi Michel, Director of Supply
Chain Systems and Quality, Franciscan Missionaries of Our Lady
Health System (FMOLHS) in the U.S. “A critical factor for a hospital’s
growth is having the right product at the right time, in the right
place for physicians to provide these services-something that
is only possible with quality product data.” Andrew Potter, Group
Inventory Manager for Ramsay Health Care (Ramsay) echoes the
need for products that are always available. “Data is the lifeblood
of our business. Leveraging product data for a highly efficient
supply chain helps us ensure that every patient has a seamless
care experience with a positive outcome.”

Safer and better treatments

Patient safety is also spurring hospitals to demand more
complete and accurate data from suppliers. Regulations such
as the Unique Device Identification (UDI) system established
by the United States Food and Drug Administration (FDA),
the U.S. FDA Drug Supply Chain Security Act (DSCSA),
and the European Union Falsified Medicines Directive are
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Dr. Hajo Reissmann หัวหน้ าส่วนควบคุมการกระจายเวชภัณฑ์
มหาวิทยาลัยศูนย์การแพทย์ Schleswig-Holstein (UMCSH) ได้
กล่าวถึงความจ�ำเป็ นของคุณลักษณะข้ อมูลสินค้ าที่เป็ นมาตรฐาน
เช่น รายละเอี ยดความต้ องการในการท�ำให้ ปราศจากเชื อ้ และ
ความแรง เพือ่ ช่วยเพิม่ ให้ การรักษาทางคลินกิ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
“เมื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเภสัชภัณฑ์มีการระบุบง่ ชี ้ที่เฉพาะ
ตัวและชัดเจนแล้ ว แพทย์ ก็สามารถวิเคราะห์ และเปรี ยบเที ยบ
ผลลัพธ์ได้ งา่ ยขึ ้นจากสินค้ าที่ใช้ ด้ วยข้ อมูลสินค้ าที่ก�ำหนดไว้ อย่าง
เป็ นสากล แพทย์ จ ากหลายประเทศจึง สามารถท� ำ งานร่ ว มกัน
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์เชิงบวกมากขึ ้น”

ต้นทุนในซัพพลายเชน

The National E-Health Transition Authority (NEHTA) ประเทศ
ออสเตรเลียได้ ให้ การสนับสนุนซัพพลายเออร์ และผู้ให้ บริ การทาง
ด้ านการดูแลสุขภาพของประเทศให้ เปลี่ยนจากระบบ Manual
ไปเป็ นระบบ eHealth ที่ เ ป็ นอัต โนมัติ รวมถึ ง ได้ มี ก ารปฏิ รู ป
ซัพพลายเชนที่ส�ำคัญ
Paul Broadbridge ได้ ดแู ลแนวปฏิบตั ิทางด้ านซัพพลายเชนของ
NEHTA ซึง่ รวมถึงการให้ โรงพยาบาลต่างๆ เข้ าถึงข้ อมูลสินค้ าทีเ่ ป็ น
มาตรฐานใน Global Data Synchronisation Network (GDSN®)
ของ GS1 โดยเรี ยกว่า National Product Catalogue (NPC) และ
ระบบการจัดซื ้อออนไลน์ (eProcurement) ซึง่ ได้ รับการออกแบบ
ปรับปรุ งให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นโดยยึดถือตามมาตรฐานของ
GS1
โดย Broadbridge กล่าวว่า “เราได้ ให้ ความส�ำคัญกับการน�ำแหล่ง
ข้ อมูลสินค้ าที่มีความแตกต่างหลากหลาย มารวมเข้ าไว้ ด้วยกันเพื่อ
ลดสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็ นการเพิ่มต้ นทุนของซัพพลายเชน
ด้ านการดูแลสุขภาพของประเทศ”

calling for a harmonised, global system for uniquely identifying
products-medical devices and pharmaceuticals-as they travel
from manufacturers to hospitals and ultimately, to patients. By
accessing this global system of trusted product data, hospitals
can facilitate more efficient recalls and verify the legitimacy of
drugs for safeguarding patients.
Dr. Hajo Reissmann, Head of Medical Supply Controlling,
University Medical Centre Schleswig-Holstein (UMCSH), discusses
the need for standardised product data attributes-such as
descriptions, sterilisation requirements and strength-to enable
more effective clinical treatments. “When medical devices and
pharmaceuticals are clearly and uniquely identified, physicians can
more easily analyse and compare results from the products used.
With globally defined product data, physicians across borders
can collaborate to make adjustments for more positive outcomes.”

Costs in the supply chain

In Australia, the National E-Health Transition Authority (NEHTA) is
supporting the country’s healthcare providers and suppliers as they
move from manual to automated “eHealth” processes, including
significant supply chain reform.
Paul Broadbridge heads NEHTA’s supply chain initiatives that
includes giving hospitals access to standardised product data
residing in the GS1 Global Data Synchronisation Network™
(GDSN®), called the National Product Catalogue (NPC) in Australia, and an eProcurement solution designed to streamline
purchasing based on GS1 standards.

Herman de Smit ที่ปรึกษาทางด้ านโลจิสติกส์ ที่โรงพยาบาลหลาย
แห่งในประเทศเนเธอร์ แลนด์ ได้ สรุ ปไว้ ว่า ข้ อมูลสินค้ าที่ถกู ต้ องมี
ความส�ำคัญมากในการปรับปรุ งขันตอนการด�
้
ำเนินงานทางด้ าน
โลจิ สติกส์ ให้ มีประสิท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึน้ ซึ่ง สามารถน�ำ ไปใช้ กับ
ขันตอนทางด้
้
านการเงินเพื่อใช้ ในการก�ำหนดมูลค่าสินค้ าคงคลัง
ลดการสูญเสีย และช่วยในการค�ำนวณต้ นทุนในการดูแลรั กษา
ทังนี
้ ้ข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือจะท�ำให้ การสืบย้ อนกลับสินค้ าเกิดขึ ้นได้ และ
ท�ำให้ เกิดความปลอดภัยแก่ผ้ ูป่วย ท้ ายที่สุดพนักงานก็สามารถ
ท�ำงานได้ สะดวกและง่ายยิ่งขึ ้น

กระบวนการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ไปจนถึ ง การช� ำ ระเงิ น
(Order to cash) ที่เป็นไปอย่างราบรื่น
Mr. Potter เห็นด้ วยว่าการปรับปรุงซัพพลายเชนสามารถช่วยท�ำให้
ประหยัดเพิ่มขึ ้นได้ ซึง่ Ramsay ได้ ท�ำให้ ขนตอนตั
ั้
งแต่
้ การสัง่ ซื ้อไป
จนถึงการช�ำระเงินทังหมดเป็
้
นแบบอัตโนมัติ โดยการใช้ มาตรฐาน
EDI ของ GS1 และข้ อมูลสินค้ าที่ถกู แชร์ ผา่ น NPC
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“We’re focused on bringing together disparate sources of
product data to reduce inefficiencies that add costs to our
national healthcare supply chain,” explains Mr. Broadbridge.
Herman de Smit, Logistic Consultant at several hospitals in the
Netherlands, summarises the value of product data for health
system processes: “Validated product data is crucial to optimally
streamline logistic, administrative and care processes. It can be
used in financial processes to determine the value of inventory,
reduce waste and help calculate the cost of treatments. Trusted
data enables traceability of care products for patient safety, and
ultimately needs to make employees’ work easier each day.

Seamless order to cash

เมื่ อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละ
เภสั ช ภั ณ ฑ์ มี ก ารระบุ บ ่ ง ชี้ ที่ เ ฉพาะตั ว
และชัดเจนแล้ว แพทย์ก็สามารถวิเคราะห์
และเปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ์ ไ ด้ ง ่ า ยขึ้ น จาก
สินค้าที่ใช้ ด้วยข้อมูลสินค้าที่ก�ำหนดไว้
อย่างเป็นสากล”
John Mazzoli ผู้จดั การก�ำกับดูแลทางด้ านข้ อมูล ของ CHRISTUS
กล่าวว่าครัง้ หนึ่งแผนกจัดซื ้อในองค์กรของเขาเคยเสียเวลาหลาย
ชัว่ โมงกับการแก้ ไขความผิดพลาดในการสัง่ ซื ้อ และการจัดส่งสินค้ า
ผิดที่ ซึง่ ตอนนี ระบบสุ
้
ขภาพทีส่ ำ� คัญนี ้อยูใ่ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการ
สร้ างระบบการจัดการข้ อมูลหลัก (Master Data) และการท�ำงานที่
เป็ นอัตโนมัตขิ องกระบวนการสัง่ ซื ้อไปจนถึงการช�ำระเงิน
เช่นเดียวกับ Ramsay CHRISTUS ตังใจที
้ ่จะลดการท�ำงานของ
พนักงาน รวมไปถึงลดความผิดพลาด และลดต้ นทุนจากขันตอน
้
การด�ำเนินงานนี ้ CHRISTUS ได้ วางแผนที่จะใช้ ประโยชน์ของ
ข้ อมูลสินค้ าจาก GDSN โดยดึงและปรั บปรุ งระบบการจัดการ
ข้ อมูลหลักโดยอัตโนมัติ สินค้ าที่ใช้ ในโรงพยาบาลและคลินิกของ
CHRISTUS มีการระบุสินค้ าด้ วยเลขหมายประจ�ำตัวสินค้ าสากล
ของ GS1 ที่อยูใ่ นรูปของบาร์ โค้ ด เมื่อถูกสแกน ใบสัง่ ซื ้อ ( PO ) จะ
ถูกสร้ างขึ ้นอัตโนมัติ โดยประกอบด้ วยสินค้ าที่ต้องการและราคา
ซึง่ ถูกระบุด้วย GTIN
PO จะส่งโดยอัตโนมัตไิ ปยังซัพพลายเออร์ ผ้ ซู งึ่ กรอกข้ อมูลการสัง่ ซื ้อ
และจัดส่งไปยังสถานที่ที่เหมาะสม โดยการอ้ างอิงเลข GLN บน PO
และเมื่อสินค้ ามาถึงและถูกตรวจสอบ ใบแจ้ งหนี ้อิเล็กทรอนิกส์จะ
ถูกส่งไปยังแผนกบัญชีเจ้ าหนีแ้ ละเงินจะถูกโอนย้ ายด้ วยรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังซัพพลายเออร์ ซึง่ กระบวนการตังแต่
้ การสัง่ ซื ้อไป
จนถึงการช�ำระเงินจะเป็ นไปแบบราบรื่ นซึง่ สามารถท�ำได้ กบั ข้ อมูล
สินค้ าที่ถกู ต้ องโดยระบบ GDSN เท่านัน้

Mr. Potter with Ramsay agrees that supply chain improvements can
add up to significant savings. He is automating Ramsay’s entire
order-to-cash process, using GS1 EDI standards and product data
shared via the NPC. “To control escalating costs, we’re optimising
our supply chain with data standards for purchase orders, purchase
order responses and invoices.”
According to John Mazzoli, Data Governance Manager with
CHRISTUS Health (CHRISTUS), his organisation’s purchasing
department once wasted hours on correcting order errors and
locating products that were shipped to wrong locations. Now,
this major health system is in the final stages of constructing
a master data management system and fully automating its
order-to-cash process.
Like Ramsay, CHRISTUS intends to reduce human interventionalong with the associated errors and costs-from the process.
CHRISTUS plans to leverage product data from the GDSN to
automatically feed and update its master data management
system. As products are used in CHRISTUS hospitals and clinics,
the unique product identifiers or GS1 Global Trade Item Numbers
(GTINs) embedded in barcodes, will be scanned. When the
number of scans or uses hits a product’s reorder level, a purchase
order (PO) will be automatically generated containing the needed
products with pricing, identified by GTINs.
“The PO will automatically flow to the supplier who will fill the order
and ship it to the right location by referencing the care facility’s
GLN on the PO,” explains Mr. Mazzoli. “When the shipment arrives
and is verified, an electronic invoice will be sent to our accounts
payable department, and the funds will be electronically
transferred to the supplier. It’s a seamless order-to-cash process
that can only be achieved with accurate product data provided
by the GDSN.”
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บทบาทของมาตรฐานในซัพพลายเชน

เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร

บทความนีม้ าจากการน�ำเสนอของคุณ Patrik Jonasson ผูอ้ ำ� นวยการด้านนโยบาย
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากองค์กร GS1 ในงาน ThaiFex World of Food
Conference ที่กรุงเทพฯ เพื่อแนะน�ำระบบมาตรฐานในซัพพลายเชนที่จะมาช่วย
สนับสนุนความปลอดภัยด้านอาหาร กระบวนการสืบย้อนกลับและการเรียกคืนสินค้า
ที่มีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยด้านอาหารทีเ่ ราบริโภคกับความสามารถในการเรียกคืน
อาหารที่ปนเปื ้อนหรื อมีข้อผิดพลาดของผู้ประกอบการนัน้ กลาย
มาเป็ นสิ่งที่ทกุ ฝ่ ายต่างให้ ความสนใจและค�ำนึงถึงเป็ นอันดับต้ นๆ
ในปั จจุบนั จากสถิติเหตุการณ์ด้านอาหารไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ ้นใน
ประเทศต่างๆ อย่าง จีน ไต้ หวัน เวียดนาม และนิวซีแลนด์ ท�ำให้
ในปั จ จุบัน ประเทศในแถบภูมิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ กมี จ� ำ นวนการ
แจ้ งเตือนอาหารไม่ปลอดภัยที่สูงมากทัง้ จากผู้ประกอบการและ
ภาครัฐ ในขณะเดียวกันผู้บริ โภคก็มีความระมัดระวังและให้ ความ
สนใจกับอาหารที่ซื ้อมาเพิ่มมากขึ ้น ทังในแง่
้
ของประเทศต้ นก�ำเนิด
สินค้ า วัตถุดบิ และความเป็ นสินค้ าของแท้
ความซับซ้ อนของซัพพลายเชนอาหารที่มีมากขึ ้นในปั จจุบนั ท�ำให้
เป็ นไปได้ ยากที่จะทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบทัง้ หมดในอาหาร
อย่างเช่น พิซซ่าหรื อซุป มีการประมาณการว่าส่วนผสมในพิซซ่า
อาจมาจาก 30 ประเทศทัว่ โลก ซึง่ นี่เป็ นหนึง่ ในความซับซ้ อนของ
ซัพพลายเชนอาหารในระดับสากล นอกจากนี ้การกระจายสินค้ า
อาหารก็เป็ นอีกหนึง่ ความท้ าทาย หากต้ องการจะติดตามว่าอาหาร
เหล่านันมาจากที
้
่ไหน ใครเป็ นผู้น�ำเข้ า ใครเป็ นลูกค้ า หรื อร้ านค้ า
ปลีกขายอะไรให้ กับผู้บริ โภคบ้ าง เป็ นต้ น ซึ่งค�ำถามเหล่านีล้ ้ วน
ต้ องการค�ำตอบเมื่อมีอบุ ตั กิ ารณ์ความปลอดภัยด้ านอาหารเกิดขึ ้น

ความส�ำคัญของมาตรฐานในซัพพลายเชน

ด้ วยการสนับสนุนของระบบมาตรฐานในซัพพลายเชนจะท� ำให้
ค�ำถามที่กล่าวมานันได้
้ รับค�ำตอบ แต่การใช้ งานระบบมาตรฐานที่
พูดถึงนี ้ไม่ได้ ชว่ ยป้องกันอุบตั ิการณ์ความปลอดภัยด้ านอาหาร แต่
ระบบมาตรฐานนี ้จะช่วยสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ
นี ้ซึง่ จะช่วยระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบหรื อสินค้ าที่ปนเปื อ้ น ท�ำให้
สามารถติดตามแหล่งกระจายหรื อขายสินค้ านันได้
้ นอกจากนี ้สิง่ ที่
ส�ำคัญที่สดุ คือ ไม่ใช่แค่บริ ษัทเดียวเท่านันแต่
้ ทกุ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
16

The Role of Supply Chain
Standards for Improved
This article came from the presentation
of Mr. Patrik Jonasson, GS1 Global Office
Asia-Pacific Director for Public Policy, that
recently gave at the ThaiFex World of Food
Conference in Bangkok, Thailand to introduce
supply chain standards, and how they can
support food safety, traceability and effective
recall.
The safety of the food we eat and the ability of companies to
recall any contaminated or faulty food is increasingly becoming
a priority for consumers, food companies and government.
Following a number of high level food safety scares and incidents
in countries like China, Taiwan, Vietnam and New Zealand the
Asia-Pacific region is now on high alert and taking a number
of actions both from food companies and Governments. At the
same time consumers are increasingly vigilant and pay extra
attention to the food they purchase in terms of country of origin,
ingredients and even the authenticity of the product.
With the increasingly global and complex food supply chains,
today it seems virtually impossible to know where all ingredients
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ในซัพพลายเชนจ�ำเป็ นต้ องใช้ ระบบมาตรฐานนี ้เพื่อให้ กระบวนการ
ตรวจสอบย้ อนกลับเกิดขึ ้นได้ ตลอดซัพพลายเชน อย่างที่มีพดู ถึงใน
รายงานของ ABD
“ในการสร้ างระบบการตรวจสอบย้ อนกลับในซัพพลายเชนอาหาร
เป็ นสิ่ง จ� ำ เป็ นที่ ต้องมั่น ใจว่า ระบบมาตรฐานมี ความสอดคล้ อง
ไม่เพียงแต่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านัน้ แต่ต้องสอดคล้ องกับ
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารตลอดทังซั
้ พพลายเชน” (Asian Development
Bank Institute Paper; Food Safety and ICT Traceability
Systems : Lessons from Japan for Developing Countries 2009)

of food such as for example a pizza or a soup come from. It is
estimated that the ingredients from one pizza can be sourced
from around 30 different countries. This is one complexity
of today’s international food supply chains. Furthermore,
the distribution of food products is another challenge when it
comes to tracking where food products have been distributed,
who was the importer, who were the local customers, what retail
outlets finally sold the food product to the end consumer etc.
These are all questions that need to be addressed in the case
there is a food safety incident.

ระบบมาตรฐานสากล GS1 มีบทบาทอย่างไร

Importance of Supply Chain Standards

• มาตรฐานการตวจสอบย้ อนกลับ ของ GS1 จะต้ องมีการระบุ
ข้ อก�ำหนดขันต�
้ ำ่ ของการตรวจสอบย้ อนกลับภายในกระบวนการทาง
ธุรกิจเพื่อให้ สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ ตลอดซัพพลายเชน
• มาตรฐานนี จ้ ะช่ ว ยให้ เกิ ด ระบบตรวจสอบย้ อนกลั บ แบบ
end-to-end และเชื่อมโยงข้ อมูลการเคลื่อนที่ของสินค้ า
• ในกรณีทเี่ กิดอุบตั กิ ารณ์ความปลอดภัยด้ านอาหาร การแลกเปลีย่ น
ข้ อมูลการตรวจสอบย้ อนกลับระหว่างคู่ค้าในซัพพลายเชนเป็ นสิ่ง
จ� ำ เป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ มั่น ใจว่า มี ก ารเรี ย กคื น สิน ค้ า อย่า ง
ถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
• ระบบตรวจสอบย้ อนกลับตามมาตรฐานสากล GS1 เป็ นพื ้นฐาน
ในการตรวจสอบอาหารและสามารถใช้ เพือ่ การประเมินคุณภาพและ
ความสมบูรณ์ของระบบตรวจสอบย้ อนกลับที่ใช้ อยู่
ซึง่ คุณ Patrik ได้ ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาหนึ่งที่ประสบความส�ำเร็ จ
แล้ ว คือ ระบบ UPSS ของสาธารณรัฐเกาหลี โดยทันทีที่องค์กร
อาหารและยาเกาหลี ได้ ระบุถงึ ความไม่ปลอดภัยของสินค้ ารายการ
ใด ข้ อมูลดังกล่าวก็จะถูกส่งไปยังร้ านค้ าปลีก เพื่อให้ หยุดจ�ำหน่าย
สินค้ ารายการนัน้ ที่จุดขายทันที ระบบนี ไ้ ด้ รับการสนับสนุนโดย
มาตรฐานสากล GS1 ซึง่ ท�ำให้ มนั่ ใจว่ามีการระบุสนิ ค้ าที่ถกู ยกเลิก

With a system underpinned by supply chain standards, these
questions can be answered. To be clear, using supply chain
standards does not prevent food safety incidents, but what
standards that support traceability in the food supply chain
can do is locate the source of a contaminated ingredient or
product, and track where the final food product has been
distributed. Furthermore, it is of utmost importance that not only
single companies in the supply chain use these standards, but
all companies use the standards to gain full chain traceability.
A quote from an ADB report makes this point clear:
“In order to establish a secure food chain traceability
system, it is necessary to ensure consistent standards not only
within individual organizations, but also between food business
operators along the supply chain” (Asian Development Bank
Institute Paper; Food Safety and ICT Traceability Systems:
Lessons from Japan for Developing Countries 2009)

What role GS1 can play?

• The GS1 Global Traceability Standard defines a minimum
set of traceability requirements within business processes to
achieve full chain traceability, independent of any technology.
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• This standard allows an end-to-end traceability system, linking
the flow of information to physical products.
• In an event of a food safety incident, the sharing of traceability
information between trading partners in the supply chain is
critical to ensure a targeted and effective recall.
• The GS1 Global Traceability Standard is the basis of the GS1
Global Traceability Compliance Criteria for Food, and can be
used to evaluate quality and integrity of existing traceability
system

จ�ำหน่ายได้ ชดั เจน โดยระบบดังกล่าวถูกเชื่อมโยงกับร้ านค้ าปลีกใน
เกาหลีแล้ วกว่า 60,000 ร้ าน
อีกตัวอย่างหนึง่ เป็ นของประเทศออสเตรเลีย ที่มีระบบการเรี ยกคืน
สินค้ า ตามมาตรฐานสากล GS1 และบริ หารจัดการระบบโดย GS1
ประเทศออสเตรเลีย โดยระบบดังกล่าวมีการเชื่อมโยงผู้ผลิตอาหาร
กับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้ อง รวมถึงผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้ องในซัพพลาย
เชนเพื่ อ ท� ำ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย กคื น สิ น ค้ า ซึ่ง ระบบ
ดังกล่าวเป็ นระบบการเรียกคืนสินค้ าระบบแรกทีไ่ ด้ รบั การรับรองจาก
HACCP* และมีบริ ษัทในออสเตรเลียใช้ ระบบนี ้แล้ วกว่า 100 บริ ษัท
รวมถึงโรงงานผลิตอาหารและร้ านค้ าปลีกต่างๆ

บทสรุป
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To give some real world example Patrik also highlighted the
successes of the Korean UPSS system. As soon as the
government test agency such as Korean FDA, identifies a
product safety issue, the information is immediately sent
to retailers that then block the sale of those products to
consumers at their point-of-sale terminals. This system is
supported by GS1 standards and ensures unambiguous
identification of the products that are being blocked. The system
is linked to 60.000 retail outlets in Korea.
The other example was from Australia where a recall system
underpinned by GS1 standards and managed by GS1 Australia,
is linking up food manufacturers with the relevant authorities as
well as all supply chain partners for effective recalls. This is now
the first HACCP certified recall system in the world, and it has
hundreds of user companies in Australia including a range of
food manufacturers and all major retailers.

การแก้ ปัญหาที่อยูบ่ นพื ้นฐานของระบบมาตรฐานสากลที่เป็ นระบบ
เปิ ด จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานร่ วมกันของประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลก และจะท�ำให้ เกิดความคุ้มค่าและความร่ วมมือที่มี
ประสิทธิ ภาพ ซึ่งหากมีการใช้ รหัสสินค้ าที่มีความเฉพาะเจาะจง
ร่ วมกับมีการแบ่งปั นข้ อมูลเป็ นพื ้นฐาน ก็จะท�ำให้ การจัดการต่างๆ
ภายในองค์กรและระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในซัพพลายเชนท�ำได้
ง่ายขึ ้น และมีความเหมาะสมต่อกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ
การเรี ยกคืนสินค้ าและท�ำให้ เกิดความปลอดภัย

Conclusion

โดยภาพรวมแล้ ว มีการให้ ความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยอาหาร
มากขึ ้นในประเทศไทย รวมถึงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้ วย ซึง่ หาก
บริ ษัทต่างๆ มีการท�ำงานร่วมกันมากยิ่งขึ ้น และน�ำระบบมาตรฐาน
ในแง่ที่ท�ำให้ เกิดความมัน่ ใจในกระบวนการสืบย้ อนกลับตลอดสาย
ซัพพลายเชนไปประยุกต์ใช้ ก็อาจท�ำให้ เราก้ าวเข้ าใกล้ กับความ
มัน่ ใจได้ วา่ อาหารที่ซื ้อนันมี
้ ความปลอดภัยอย่างแท้ จริ ง

Overall food safety is an increasingly important issue in Thailand
and the Asia-Pacific region as we can see. If companies
work closely together and apply what is global best practice
in terms of standards that ensure full chain traceability,
we can get one step closer to ensure that the food we buy for
our family is safer.

Solutions that are based on open, interoperable global
standards facilitate widespread cost effective deployment
and cooperation. Leveraging unique object identification
together with data sharing standards as a foundation that can
be easily managed within internal systems and with trading
partners are ideally suited to supporting solutions improving
traceability, recall and safety.
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Efficient Consumer
Response (ECR): Adding Customer
Value to the Supply Chain using
Collaboration
ECR: การเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าในระบบซัพพลายเชน
ด้วยการร่วมมือกัน

ECR หมายถึงทุกอย่างทีจ่ ะช่วยเพิม่ คุณค่าให้เหนือความ
คาดหมายของลูกค้า

ECR คือ กลยุทธ์ที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการของอุตสาหกรรมอาหารใน
สหรัฐอเมริ กาที่มีเป้าหมายในการกู้คืนความแข็งแกร่ งในการแข่งขัน
เนื่องจากบริ ษัทหนึ่งจะเหนือกว่าอีกบริ ษัทหนึ่งได้ หรื อไม่ก็ขึ ้นอยู่กบั
การดูแลลูกค้ าด้ วยการน�ำเสนอคุณค่าที่มากกว่า
ECR ถือเป็ นกลยุทธ์ทชี่ ว่ ยยกระดับการบริการลูกค้ าผ่านความร่วมมือ
กันระหว่างร้ านค้ าปลีก แหล่งค้ าส่ง และผู้ผลิต โดยมีเป้าหมายที่
จะพัฒนาความมีประสิทธิภาพของระบบซัพพลายเชน เพื่อให้ กลุ่ม
ดังกล่าวได้ รับผลประโยชน์มากกว่าการที่พวกเขาท�ำตามเป้าหมาย
ของธุรกิจของตนเอง บริ ษัทที่ใช้ ระบบซัพพลายเชนสามารถลดค่าเสีย
โอกาส ปริมาณสินค้ าคงคลัง และค่าใช้ จา่ ยได้ มากพอๆ กับการเพิม่ ขึ ้น
ของก�ำไรได้ เพียงแค่นกึ ถึง “ความพึงพอใจของลูกค้ า” เป็ นส�ำคัญ
ECR เป็ นแนวคิดที่ปรั บเปลี่ยนมาจากบริ ษัทให้ ค�ำปรึ กษาที่ชื่อว่า
“สมาคม เคิร์ท ไซมอน” ตามค�ำขอขององค์กรที่มีความกังวลเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอาหารของสหรั ฐอเมริ กา โดยมี เป้าหมายที่ จะกู้คืน
ความแข็งแกร่ งในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในช่วงเวลาที่ว่นุ วาย
ของสหรัฐอเมริ กา
ส�ำหรับการน�ำ ECR เข้ ามาใช้ นนก็
ั ้ นบั เป็ นการปรับโครงสร้ างธุรกิจ
ไม่วา่ จะเป็ นการตัดหรื อเพิ่มกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่มีอยู่ โดย
การตรวจสอบกระบวนการของธุรกิจทังหมดในระบบซั
้
พพลายเชน
ว่าอยู่ในระดับที่สามารถเพิ่มคุณค่ากับลูกค้ าได้ หรื อไม่จุดประสงค์
20

Efficient Consumer Response is All About
Going Beyond the Customer’s Value
Expectations

Efficient Consumer Response is a strategic concept created by the
processed food distribution industry in the U.S. aiming to recover
competitive strength. Whether a company can survive depends on
whether the company can provide customers with higher values.
“ECR (Efficient Consumer Response)” is a strategy to increase the
level of services to consumers through close cooperation among
retailers, wholesalers, and manufacturers. By aiming to improve
the efficiency of a supply chain as a whole beyond the wall of
retailers, wholesalers, and manufacturers, they can consequently
gain larger profits than each of them pursuing their own business
goals. Companies who compose the supply chain can reduce
the opportunity loss, inventory level, and entire cost, as well as
increase monetary profitability by sharing the purpose of “customer
satisfaction”.
“ECR” is a strategic concept compiled by a consulting firm “Kurt
Simon Associates” at the request of organizations concerning the
U.S. processed food distribution industry, aiming to recover the
competitive strength for surviving the turbulent time of the industry
when discounters emerged in the U.S.
For “Efficient Consumer Response”, reengineering, such as
eliminating or adding business operations is performed by checking
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ECR aims improve product flow by minimizing inventory
of a supply chain and make cash flow faster
Product flow (Supply flow)

Manufacturers

Wholesalers
(Distributors)

Retailers
(Storas)

Consumer

Information Sharing (EDI)

• POS data
• Store (Category) inventory data
• Hub inventory data
• Order placement / receipt data
• Billing and payment data
• Sale promotion data
Event, Advertisement

Specific practice of ECR :

• From monthly order placement to weekly order placement, From weekly order placement to daily order placement
• Small-lot and frequent delivery (To shorten lead time and reduce inventory)
• Close docking to reduce work of sorting and distributing cargo

เป้าหมายแรกของ ECR คือ การปรับโครงสร้ างของระบบธุรกิจ เพื่อให้
เข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ เช่น EDI
(การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจ) ที่ถกู ใช้ เพื่อการส่งข้ อมูลที่แม่นย�ำ
และรวดเร็ วในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างบริ ษัท ลักษณะของ
การจัดการเพื่อประสิทธิภาพในการตอบสนองที่ดีจากลูกค้ าคือการ
ปรับเปลีย่ นเพื่อให้ มีความเข้ าใจที่ตรงกัน และเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ระหว่ า งกระบวนการธุ ร กิ จ นั่น ก็ คื อ การตระหนัก ถึ ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ

all business operations of a supply chain of companies by a criterion
of whether they contribute to providing higher values to consumers.
This aims to provide better convenience, better products, better
quality, better selection of goods and build a win- win collaborative
relationship among companies concerned (i.e. every company of a
supply chain wins and gains profits). The first target of ECR is
to reengineer business processes. To realize the reengineering,
information technology such as EDI (Electronic Data Interchange)
that is used for accurate and timely exchange of information between
companies is necessary. Characteristics of Efficient Consumer
Response is that reengineering is performed considering final results
given to consumers from unified business processes and that can
be realized by information technology.

ว่ากันว่าการที่บริ ษัทน�ำ ECR มาใช้ หรื อไม่นนนั
ั ้ บเป็ นการตัดสินชะตา
กรรมของบริ ษัทว่า บริ ษัทนันจะเติ
้
บโต รุ่งเรื อง เกิดความเปลีย่ นแปลง
หรื อไม่ หรื ออาจจะหลุดออกจากธุรกิจได้ เลย

It is said that whether a company carried out Efficient Consumer
Response or not obviously decided the fate of the company, either
growth and prosperity or change or out of business.

ตรงนี ท้ � ำ ให้ มี ค วามสะดวกสบายมากขึ น้ และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ดี ขึ น้
ทัง้ ในด้ านของคุณภาพและวัตถุดิบที่ น�ำมาใช้ จึงก่อให้ เกิ ดความ
ร่วมมือที่ได้ ผลประโยชน์ร่วมกัน
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ผลตอบแทนในการลงทุนจากการใช้ RFID
ในระบบซัพพลายเชน

[Part 1/2]

ถึงแม้ ว่าการประยุกต์ใช้ RFID จะต้ องใช้ เงินทุนและความเสี่ยงต่างๆ
แก่ผ้ ูประกอบการบริ ษัทในหลายกลุ่ม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต
คลังสินค้ า ผู้ค้าส่ง และ ผู้ค้าปลีก ต่างก็ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน
ใช้ RFID มากขึ ้นถึง 200 เปอร์ เซ็นต์
องค์กรหลายๆ แห่งที่เป็ นผู้ผลิต ผู้จดั จ�ำหน่าย ได้ ท�ำการวิจยั ในเรื่ อง
ที่ว่า RFID จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ช่วยลดความ
เสี่ยงด้ านธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้ างรายได้ ได้ อย่างไร
รายงานการวิจยั ของ Alinean ชี ้ให้ เห็นว่าโครงการ RFID ลดค่าใช้ จา่ ย
ในระบบซัพพลายเชนได้ ถงึ 3-5 เปอร์ เซ็นต์ และช่วยเพิม่ รายได้ มากขึ ้น
ถึง 2-7 เปอร์ เซ็นต์ นี่คือสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและ
ความแม่นย�ำของ RFID
ผลการศึกษาของ Alinean ยังพบว่า โดยปกติแล้ ว 90 เปอร์ เซ็นต์
ของโครงการต้ อ งการให้ ธุ ร กิ จ เป็ นที่ ย อมรั บ เป็ นตัว อย่ า งในการ
ศึกษาเพื่อให้ ง่ายต่อการอนุมตั ิโครงการ เพราะส�ำหรับองค์กรที่ก�ำลัง
ตัดสินใจจะใช้ RFID ในองค์กรนันอาจจะต้
้
องลงทุนล่วงหน้ า จึงอาจ
้
ำให้
มีค�ำถามว่าแนวทางและผลการศึกษาที่กล่าวไปข้ างต้ นนันจะท�
องค์กรอื่นๆ มัน่ ใจได้ อย่างไรว่าการใช้ RFID จะช่วยให้ ทกุ ๆ องค์กร
24

The ROI of RFID in
the Supply Chain

[Part1/2)

Although RFID implementations are not without costs and
risks, a number of companies in manufacturing, warehousing
and distribution and retailing have achieved a 200 percent
return on investment.
Many organizations that produce, distribute, handle or
sell goods are researching what RFID can do to improve
operating efficiency, reduce business risk and drive
additional revenue opportunities. According to Alinean
Research, these early RFIDprojects could cut supply
chain costs by 3 to 5 percent and achieve a 2 to 7
percent increase in revenue, thanks to the better visibility and
accuracy RFID provides.
Alinean studies show that on average, more than 90
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นันได้
้ รับผลประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุน และสิง่ ที่สำ� คัญ
ที่สดุ คือการใช้ RFID อาจไม่ค้ มุ ค่าและเกินงบประมาณที่ก�ำหนดไว้

RFID คืออะไร

RFID เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินธุรกิจให้
มีประสิทธิภาพมากขึ ้นที่ได้ รับการยอมรับในหลายอุตสาหกรรม เช่น
การติดตามสินค้ าได้ จากกล่อง พาเลท รวมถึงสินค้ าตังแต่
้ ที่โรงงาน
ผู้ผลิต ขันตอนการขนส่
้
งไปยังผู้ค้าส่ง และร้ านค้ าปลีก RFID จะช่วย
ติดตามว่าแพคเกจและสัมภาระของผู้โดยสารในการขนส่งและการ
จัดส่งสินค้ า ท�ำให้ คนส่วนใหญ่เริ่มยอมรับในประโยชน์ทจี่ ะน�ำบาร์ โค้ ด
เข้ ามาใช้ แต่หากคิดดูดีๆ แล้ วจะพบว่า RFID สามารถน�ำไปใช้ ใน
การจัดการระบบซัพพลายเชนและเกิดประโยชน์ในอีกระดับหนึง่ ผล
ของการมีเครื อข่ายเชื่อมโยงในระบบซัพพลายเชนนันเกิ
้ ดประโยชน์
อย่างมาก รวมถึงระบบสแกนที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ ้น เพราะระบบ
ที่เป็ นอัตโนมัติ และการเข้ าถึงข้ อมูลได้ ในทันที
RFID มี ความคงทน สามารถระบุข้อมูลได้ แบบเรี ยลไทม์ และลด
เวลาในการท�ำงานจากมนุษย์ สามารถเก็บข้ อมูลได้ หลายๆ ครั ง้
และเก็ บข้ อมูลได้ เป็ นจ� ำนวนมาก ในการท� ำงานของ RFID นัน้
ประตูคลังสินค้ า สายพานล�ำเลียง รถโฟล์คลิฟท์ และในพื ้นที่โรงงาน
จะมี ส่ว นส� ำ คัญ ในการส่ง และรั บ ข้ อ มูล จาก RFID เพื่ อ ระบุที่ ม า
และที่ไปของสินค้ า สถานะของสินค้ า และต�ำแหน่งที่อยู่ของสินค้ า
ตลอดซัพพลายเชน RFID เป็ นประโยชน์อย่างมากกับธุรกิจ เพราะ
ช่วยให้ กระบวนการธุรกิจมีความแม่นย�ำมาก ช่วยให้ ผ้ ูบริ หารเห็น
กระบวนการผลิ ต อย่ า งละเอี ย ด และใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ตัดสินใจด�ำเนินธุรกิจได้ ดียิ่งขึ ้น
กุญแจส�ำคัญในความส�ำเร็ จของการใช้ RFID ให้ มีประสิทธิภาพใน
ภาคธุ ร กิ จ คื อ การหาแอปพลิ เ คชั่น และกระบวนการที่ ส ามารถ
ใช้ บ าร์ โ ค้ ด เข้ า มาปรั บ ปรุ ง ให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึน้ ได้ สามารถ
เก็บข้ อมูลบนผลิตภัณฑ์หรื อทรัพย์สิน ในระหว่างที่สินค้ าเคลื่อนที่
จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึน้ โดยมนุษย์
และยังป้องกันการขโมย เพิ่มความปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็ นหนึ่งใน
ประโยชน์ของระบบ RFID

percent of projects require a formal business case
justification in order to gain approval. For an organization
considering RFIDprojects that might require significant
up-front investment, how can these general early adopter
guidelines and case studies be used to ensure that individual
programs generate positive business benefits and a
tangible ROI? Most importantly, does the value of RFID
tagging exceed the implementation costs?

RFID Defined

RFID is being implemented, along with key business-process
improvements in many industries, to reliably track goods
of all kinds-from cases, pallets and individual items
in manufacturing, wholesale distribution and retail
applications, to equipment and supplies in government
applications, to overnight mail packages and passenger
luggage in transportation and shipping. Many of these
early adopters have experienced the benefits of bar codes,
but realize that RFID can take supply-chain management
to the next level. The network effects of a synchronized
supply chain will result in numerous benefits, including
improved scan reliability, process automation and real-time
information access.
RFID provides persistent, real-time identification
information with minimal human intervention, allowing more
frequent data collection and greater information capture.
WithRFID, a dock door, conveyor, forklift or workstation
becomes an important data-collection instrument that can
read and help reconcile the location and status of goods
in the supply chain. Armed with RFID, businesses benefit
from more accurate insight and improved decision-making
capabilities.
The key to an effective RFID business case is to find
applications and processes where bar-code scanning
efficiency can be increased. The capture of information
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RFID ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดบ้าง?

เทคโนโลยี RFID เป็ นหัวใจส�ำคัญในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจใน
ส่วนงานที่มีการเคลือ่ นย้ ายผลิตภัณฑ์ (Mobile Solution) การรวมหรื อ
การปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น มีข้อมูลที่มี
ความชัดเจน เป็ นประโยชน์กบั องค์กรในด้ านต่างๆ ดังนี ้
ระบบอัตโนมัติ – ลดการใช้ แรงงานลงในการตรวจสอบสินค้ า และ
ช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการกรอกข้ อมูลยืนยันสินค้ า รวมถึงการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีระเบียบมากยิ่งขึ ้น
ความสมบูรณ์ ของระบบการท�ำงาน – เพิ่มความแม่นย�ำในระบบ
ซัพพลายเชนโดยการรับ-ส่งข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์ และมีระบบความ
ปลอดภัยขัน้ สูงที่มีความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการสืบข้ อมูล
ย้ อนกลับ อีกทัง้ ยังช่วยลดความผิดพลาดของคุณภาพสินค้ า และ
การปลอมแปลงที่จะเกิดขึ ้นควบคู่ไปกับการยกระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้ าให้ มากขึ ้น
ความรวดเร็ ว – ย่นระยะเวลาในการค้ นหาหรื อสืบย้ อนกลับสินค้ า
ที่ต้องการ และเพิ่มความลื่นไหลและการจัดการสินค้ าอย่างรวดเร็ ว
ความเข้ าใจ – การจัดเตรี ยมข้ อมูลที่ต้องการเป็ นแบบเรี ยลไทม์
ท�ำให้ การตัดสินใจและการตอบค�ำถามให้ กับลูกค้ ามีประสิทธิ ภาพ
มากขึ ้น
ความสามารถ – การท�ำงานแบบใหม่ที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อให้ ตรงตาม
ความต้ องการของคู่ค้าและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ า
ทัง้ หมดนี เ้ ป็ นเพี ยงส่วนหนึ่งจากการน�ำ RFID เข้ ามาใช้ ในระบบ
ซัพพลายเชน แต่ประโยชน์ของ RFID มีอีกมากมายที่ยงั ไม่ถกู พูดถึง
ดังนันโปรดติ
้
ดตามประโยชน์ของการน�ำ RFID มาใช้ ในทุกๆ ภาคส่วน
อุตสาหกรรมนันก่
้ อให้ เกิดประโยชน์อย่างไรบ้ างที่ธุรกิจจะได้ รับได้ ใน
ฉบับหน้ า Part 2/2 นะคะ
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on products and assets in motion, reduction of human
errors from manual scanning operations and improvement
of integrity and security are some of the incremental benefits
RFID can provide over existing systems.

How Does RFID Drive Tangible Benefits?

RFID technology as a key component of an enterprise
mobility solution, combined with appropriate businessprocess improvements, can result in clear benefits in the
following key areas:
Automation-reducing manual processes through
automated scanning and data entry improves productivity,
thus allowing resources to be reallocated to higher value
activities.
Integrity-improving the integrity of real-time supply-chain
information, with increased authentication and security and
tracking capabilities, thereby reducing errors, shrinkage
and counterfeiting while improving customer satisfaction.
Velocity-minimizing the time spent finding and tracking
needed assets, in turn increasing product flow and
handling speeds.
Insight-providing the real-time information needed to make
faster, better-informed decisions and the ability to be more
responsive to the customer.
Capability-providing new applications and quality to meet
supply-chain partner demands and enhance customer
experiences.
This article is just the beginning of the RFID benefits.
The next issue (Part 2/2), we will tell you how RFID would
help you in every sections of your business.
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การสร้างโอกาสทางการค้า

ด้วยฐานข้อมูลแห่งชาติ
(National Product Catalogue)
การขายสิ น ค้ า ในปั จ จุบัน แบ่ ง ออกเป็ นทัง้ แบบ
ออนไลน์ แ ละออฟไลน์ ซึ่ง ก� ำ ไรของทัง้ 2 แบบ
นันแตกต่
้
างกันอย่างมาก การขายแบบออนไลน์
นันยอดขายที
้
่ได้ มาอาจจะเท่าๆ กันหรื อมากกว่า
การขายแบบออฟไลน์ เนื่ อ งจากการขาย
ออฟไลน์ หรื อการขายแบบมีหน้ าร้ านนัน้ เจ้ าของ
สินค้ าจะต้ องมีค่าด�ำเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ค่ า วางสิ น ค้ า ค่ า ใช้ จ่ า ยพนัก งาน ค่ า เดิ น ทาง
เป็ นต้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด ต้ น ทุน ของค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึน้
ต่ า งกั บ การขายสิ น ค้ าแบบออนไลน์ ที่ มี ค่ า
ด�ำเนินการที่น้อยกว่ามาก
ในโครงการจั ด เก็ บ ฐานข้ อมู ล สิ น ค้ าแห่ ง ชาติ
(National Product Catalogue) เป็ นโครงการที่
จัด ท� ำ ขึน้ มาเพื่ อ จัด เก็ บ ฐานข้ อ มูล สิ น ค้ า ให้ กับ
ผู้ผลิตสินค้ า ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้ อมูลต่างๆ ของ
สินค้ า อาทิ เลขหมายประจ�ำตัวสินค้ า (Global
Trade Item Number - GTIN) ชื่ อ สิ น ค้ า
รายละเอียดสินค้ า วิธีการใช้ สว่ นประกอบ เป็ นต้ น
ผู้ประกอบการสามารถน�ำข้ อมูลไปใช้ งานในด้ าน
ต่างๆ ได้ เช่น การส่งข้ อมูลเพื่อน�ำไปใช้ ในห้ าง
ค้ าปลีก เพื่ อใช้ ในการซือ้ ขาย ซึ่งในปั จจุบันถ้ า
ผู้ผลิตสินค้ าต้ องการขายสินค้ ากับห้ างร้ านต่างๆ
เช่น บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส หรื อแม็คโคร จ�ำเป็ นจะ
ต้ องมีการส่งข้ อมูลสินค้ าไปที่ห้างร้ านนัน้ ๆ เพื่อ
ใช้ เป็ นข้ อมูลในการซื ้อ ตามรู ปแบบการส่งข้ อมูล
ที่ทางห้ างร้ านนันๆ
้ ก�ำหนดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ ไข ข้ อมูลสินค้ า ผู้ผลิตสินค้ าจะต้ องไปด�ำเนินการ
แก้ ไขข้ อมูลสินค้ านันๆ
้ ตามห้ างร้ านที่ทางผู้ผลิต
สินค้ าได้ ส่งสินค้ าไปขาย ท�ำให้ เกิดความซ� ้ำซ้ อน
ในการด�ำเนินงานได้
ในส่ ว นนี ผ้ ้ ูป ระกอบการสามารถน� ำ ฐานข้ อ มูล
สินค้ าทีม่ อี ยูม่ าปรับใช้ เพือ่ ลดต้ นทุนการด�ำเนินการ
ได้ เช่ น ในต่า งประเทศห้ า งร้ านต่า งๆ จะไม่ มี

แคชเชียร์ ซึ่งการให้ บริ การลักษณะนีจ้ ะ
ช่วยลดต้ นทุนค่าจ้ างพนักงานไปได้ เป็ น
อย่างมาก ผู้บริ โภคสามารถด�ำเนินการ
ซื ้อสินค้ าได้ ด้วยตัวเอง โดยในจุดขายจะ
มีเครื่ องสแกนเนอร์ บาร์ โค้ ดของสินค้ าเพื่อ
ท�ำการตัดจ่ายและจะมีเครื่องชัง่ สินค้ าเพือ่
ใช้ ใ นการตรวจสอบความถูก ต้ อ ง เมื่ อ
ผู้บริโภคท�ำการสแกนทีบ่ าร์ โค้ ดสินค้ า เพือ่
ซื ้อของแล้ วจะต้ องน�ำสินค้ ามาวางไว้ บน
เครื่ องชัง่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องก่อน
ซึ่งข้ อมูลน� ำ้ หนักสินค้ านัน้ จะถูกดึงจาก
ฐานข้ อมู ล เพื่ อ ใช้ ในการตรวจสอบ
ความถูกต้ องของสินค้ า เป็ นต้ น
การขนส่ ง สิ น ค้ า ผู้ ให้ บริ ก ารทางด้ าน
โลจิสติกส์ (Logistics Provider) สามารถน�ำ
ข้ อมูลขนาดของสินค้ า(กว้ าง x ยาว x สูง)
จากฐานข้ อมูลสินค้ า National Product
catalogue ไปใช้ ในการวางแผนการจัดวาง
สินค้ าในตู้ข นส่งสินค้ า เพื่ อให้ ส ามารถ

จัด วางสิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ท�ำให้ ลดต้ นทุนการขนส่ง
สินค้ าได้ เป็ นอย่างมาก
การซื ้อขายสินค้ าหน้ าร้ าน (Point of Sale)
เมื่ อ มี ผ้ ูป ระกอบการที่ ส นใจต้ อ งการจะ
เปิ ดร้ านค้ ามินิมาร์ ท ต่างๆ โดยต้ องการ
น� ำ ระบบซื อ้ ขายหน้ าร้ านมาใช้ งาน
ผู้ให้ บริ การซอฟต์ แวร์ จะมี ระบบซือ้ ขาย
ให้ บ ริ ก าร แต่ อ าจจะไม่ มี ข้ อ มูล สิ น ค้ า
ในระบบเลยท�ำให้ เมื่อผู้ประกอบการซื ้อ
สินค้ าไปไม่สามารถใช้ งานระบบได้ ทนั ที
จะต้ องมาด� ำ เนิ น การสร้ างฐานข้ อมู ล
สิ น ค้ า ขึ น้ ในระบบก่ อ นท� ำ ให้ เ กิ ด ความ
ยุ่ง ยากในการด� ำ เนิ น การได้ เพื่ อ ความ
สะดวกของผู้ ประกอบการ ผู้ พั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ สามารถน�ำฐานข้ อมูลที่อยู่ใน
National Product Catalogue มาปรับ
ใช้ ง าน เพื่ อ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความสะดวกกับ
ผู้ประกอบการได้ มากขึ ้น
GS1 Thailand July– September 2016
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

การขายสินค้ าออนไลน์ (e-Commerce)
ในปั จจุบนั เว็บไซต์ขายสินค้ ามีมากมาย
และเป็ นช่ อ งทางในการขยายตลาด
เป็ นอย่างดี ท�ำให้ ผ้ ูผลิต ผู้ประกอบการ
และเจ้ าของสินค้ า หันมาจับตลาดด้ านนี ้
มากขึ ้น เนือ่ งจากมีคา่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินการ
ที่ น้ อ ย สามารถท� ำ งานได้ อ ย่า งรวดเร็ ว
ซื อ้ ขายสิน ค้ า ได้ ส ะดวกง่า ยดาย ท� ำ ให้
ตลาดการขายสิ น ค้ าออนไลน์ เ ติ บ โต
ขึ ้นเรื่ อยๆ
ซึ่ ง การจะขายสิ น ค้ า ผ่ า นโลกออนไลน์
นัน้ เจ้ าของสินค้ าจะต้ องมี การส่งข้ อมูล
สินค้ าไม่ว่าจะเป็ นรู ปภาพ รายละเอียด
สิ น ค้ า ขนาด ราคา เป็ นต้ น ถ้ า ผู้ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ และเจ้ าของสินค้ า ต้ องการ
ขายสินค้ าหลายที่ก็จะต้ องส่งข้ อมูลสินค้ า
ไปให้ กับทุกๆเว็บไซต์ เกิ ดปั ญหาความ
ซ� ้ำซ้ อนขึ ้น เมื่อต้ องการเปลีย่ นแปลง แก้ ไข
ก็ต้องส่งข้ อมูลให้ กบั ทุกๆ ที่ อีกครัง้
ผู้บริโภค สามารถค้ นหาข้ อมูล รายละเอียด
สินค้ า รู ปภาพ มาตรฐานการรับรองของ
สินค้ า เช่น อย. มอก. Halal เป็ นต้ น ผ่าน
Mobile Application ของทางสถาบัน
รหัสสากลที่ชื่อว่า Smartbar เพื่อสามารถ
ดูรายละเอี ยดต่างๆ ของสินค้ าได้ อย่าง
ชัดเจนและถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น
สถาบั น รหั ส สากลซึ่ ง ท� ำ หน้ าที่ เ ป็ น
นายทะเบียนในการออกเลขหมายประจ�ำตัว
สินค้ าสากล (Global Trade Item Number)
ตามมาตรฐาน GS1 Standard ในการระบุ
เอกลักษณ์ ของสินค้ าที่ จะไม่ซ�ำ้ ซ้ อนกับ
สินค้ าใดๆ สามารถน�ำไปใช้ ได้ ทวั่ โลก
โครงการนี ้ได้ มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้ องต่างๆ รวมทังหมด
้
12 หน่วยงาน
เพื่อผลักดันและเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่าง
หน่ ว ยงานต่ า งๆ เข้ า ด้ ว ยกัน สามารถ
ตรวจสอบข้ อมูลรายละเอียดสินค้ าได้ อย่าง
ถูกต้ องและทันท่วงที
28

ในปี หน้ ากรมสรรพากรจะออกระบบใบ
ก�ำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะสามารถ
ส่งใบก�ำกับภาษีตรงไปยัง email ที่เรี ยกว่า
ระบบ Century sign email โดยจะอยู่
ในรูปแบบต่างๆ เช่น PDF Word ไปให้ กบั
ผู้ซื ้อทาง email เพียงแค่ผ้ ซู ื ้อแจ้ ง email
แก่ผ้ ขู ายระบบก็จะส่งข้ อมูลใบก�ำกับภาษี
นันๆ
้ ไปยัง email ที่แจ้ งได้ ทนั ที ช่วยลด
ปั ญหาในการกรอกข้ อมูลลงได้ มาก
อี ก ทัง้ ยัง มี ร ะบบ e-Invoicing ซึ่ง เป็ น
ระบบที่ จ ะส่ ง ข้ อมู ล การซื อ้ -ขายจาก
ผู้ซื ้อและผู้ขายไปมาระหว่างกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การออกใบสัง่ ซื ้อสินค้ า
และการขอใบแจ้ งหนี ้ เป็ นต้ น โดยจะมี
มาตรฐานทีไ่ ด้ รับการรับรองจากส�ำนักงาน
พั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(องค์ ก ารมหาชน) ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานที่
ก�ำหนดมาตรฐานกลางในการท�ำธุรกรรม
ทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ง จะให้ ก ารรั บ รอง
ความถูกต้ องของโครงสร้ างการส่งข้ อมูล
ที่มีการอ้ างอิงจากมาตรฐานสากล
ระบบ e-Payment ซึ่งทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ มี บ ทบาทในการก� ำ กับ
ดูแลนโยบายทางการเงินของประเทศ ได้
ก�ำหนดมาตรฐานการช�ำระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยมีการ
อ้ างอิงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้ องเข้ ามา
ร่วมด้วย เช่น ระบบ Prompt Pay ในการจ่ายเงิน
และรั บ เงิ น แบบง่ า ยๆ โดยใช้ เลขบัต ร
ประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็ นต้ น
ระบบ e-Tax/Invoice ที่ ทางสรรพากร
สร้ างขึ ้นเพือ่ ใช้ รองรับการออกใบก�ำกับภาษี
ของผู้ประกอบการที่ มีอยู่ทั่วประเทศให้

สามารถใช้ งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ และถูกต้ องครบถ้ วน
จะเห็ น ได้ ว่ า ข้ อมู ล สิ น ค้ าที่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อมู ล
นั น้ จะมี ค วามส� ำ คั ญ เป็ นอย่ า งมากในการ
เชื่อมต่อข้ อมูลที่มีความถูกต้ องเข้ ากับระบบของ
แต่ล ะหน่ ว ยงานได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพตัง้ แต่
ต้ นน�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ สร้ างการกระจายตัวของ
ตลาดการค้ า ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ผู้ป ระกอบการ
รายย่ อ ยให้ ส ามารถขายสิ น ค้ า ได้ ม ากขึน้ ผ่ า น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เช่น กรมการพัฒนา
ชุมชน ซึง่ ดูแลฐานข้ อมูลผู้ประกอบการ OTOP ทีม่ ี
อยู่มากกว่า 40,000 ราย ให้ สามารถน�ำสินค้ า
เข้ ามาขายได้ มากขึ ้นและผ่านหลายๆ ช่องทาง
ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ที่ ขึ น้
ทะเบี ย นของผู้ป ระกอบการที่ มี ก ารค้ า ขายใน
ราชอาณาจั ก รไทย ซึ่ ง สามารถตรวจสอบ
ผู้ประกอบการว่าบริ ษัทที่ ขายสินค้ ายังมี ตัวตน
อยู่จริ งหรื อไม่ สร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั สินค้ า
ของไทยได้ มากขึ ้น
กรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ่ ง มี ร ะบบ e-Market เป็ น
การซื อ้ ขายสิ น ค้ า ของภาครั ฐ โดยผู้ที่ มี สิ น ค้ า
อยู่ในระบบนี ภ้ าครั ฐจะสามารถเลือกซือ้ สินค้ า
ผ่านระบบนี ้ได้ ทนั ที ท�ำให้ ภาครัฐมีช่องทางการ
เลือกซื ้อสินค้ าได้ มากขึ ้นและผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถขายสินค้ าให้ กบั ภาครัฐได้ มากขึ ้น
นอกจากนี ท้ างสถาบั น ฯ มี บ ริ ก ารเพื่ อ ช่ ว ย
ผู้ป ระกอบการในการจัด เก็ บ ข้ อ มูล ของสิ น ค้ า
อาทิ ระบบการจัดเก็ บข้ อมูล สตูดิโอถ่ายภาพ
สินค้ า Mobile Application ต่างๆ เพียงแค่ส่ง
สินค้ ามาให้ ทางสถาบันฯ เพื่อด�ำเนินการ ท่านก็
จะได้ รับข้ อมูลที่สามารถน�ำไปใช้ ในการซื ้อขาย
สินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ข้อมูลโดย : i-Sprint Innovations

โซลูชั่นอะไรที่คุณก�ำลังมองหา
ส�ำหรับการป้องกันการปลอมแปลง

และการป้องกันการเบี่ยงเบน?
ด้ วยจ�ำนวนเงินกว่า 1.77 ล้ านล้ านดอลลาร์
สหรั ฐ ที่ เ สี ย ไปในการปลอมแปลงหรื อ
เลี ย นแบบสิ น ค้ า จากทั่ว โลกในปี 2015
สอดคล้ อ งกับ การประเมิ น ค่ า ที่ อ อกโดย
หอการค้ านานาชาติ (ICC) นอกเหนือจาก
ที่ตราสินค้ าต้ องทนกับผลกระทบในทางลบ
อย่างเช่น ความเสียหายในภาพลักษณ์ของ
ตราสิ น ค้ า และท� ำ ให้ ลูก ค้ า สูญ เสี ย ความ
มั่น ใจเนื่ อ งจากความพึง พอใจของลูก ค้ า
ในระดับต�่ำและอัตราทางด้ านสุขภาพของ
ผู้ บริ โ ภคจากสิ่ ง แปลกปลอมและสิ น ค้ า
ลอกเลียนแบบ
การเพิ่ ม จ� ำ นวนอย่ า งรวดเร็ ว ของการท� ำ
ธุ ร กิ จ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ผลั ก ดั น ให้
เจ้ า ของตราสิ น ค้ า ต้ อ งมองหาวิ ธี ที่ ค้ ุม ค่า
มากกว่าร้ านค้ าที่ปรากฏทางกายภาพแบบ
เก่าเพื่อเข้ าถึงลูกค้ ามากขึ ้น
อย่ า งไรก็ ต าม การควบคุ ม ช่ อ งทาง
การกระจายสินค้ าของเจ้ าของตราสินค้ า
กลายเป็ นสิ่ ง ที่ ท้ า ทายมากขึ น้ เนื่ อ งจาก
เหตุผลเดียวกันนี ้ ดังนัน้ เพื่อการเอาชนะ
ความท้ า ทายเหล่า นี ้ ผู้ผ ลิ ต หรื อ เจ้ า ของ
ตราสิ น ค้ าจะต้ องก้ าวตามเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมเพื่ อจัดเตรี ยมเครื่ องมื อส�ำหรั บ
การยื น ยั น ถึ ง ความเป็ นของแท้ ในการ
สัง่ ซื ้อสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในทุกที่และทุกเวลา
ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ MarketsandMarkets
บริ ษัทผู้ผลิตต่างใช้ เทคโนโลยีการป้องกัน
การปลอมแปลงมากขึ ้น ซึง่ ตรงนี ้ได้ รับการ
คาดการณ์ถึงขนาดของตลาดชุดซอฟท์แวร์
การป้ องกัน การปลอมแปลงทั่ว โลกสูง ถึง
153.95 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2020
ซึง่ เพิม่ ขึ ้นจาก 82.04 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ในปี 2015

“เทคโนโลยี ก ารจั ด การตั ว ตนในระบบ
ดิ จิ ต อล คื อ การเปลี่ ย นรู ป แบบใหม่ ใ น
ภู มิ ทั ศ น์ ของโซลู ชั่ น การป้ องกั น การ
ปลอมแปลง” นาย Ivan Lee กล่าว ผู้จดั การ
ฝ่ ายกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัท i-Sprint
Innovations ผู้น�ำระดับโลกที่ร้ ู จกั กันอย่าง
แพร่ หลายในเทคโนโลยีการบริ หารจัดการ
ตัวตนและการเข้ าถึง
“เป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่ งของปั จจัยใน
รู ปแบบต่างๆ อย่างเช่น โค้ ด QR, RFID
แท็กหน่วยความจ�ำ การระบุตวั ตนเฉพาะตัว
ที่ ส ามารถปรั บ ใช้ กั บ สิ น ค้ าทุ ก ชิ น้ ซึ่ ง
เหมือนกับการใช้ งานร่ วมกับคนทัว่ ไป การ
ระบุตวั คนที่ได้ รับการรักษาความปลอดภัย
ท�ำให้ มั่นใจว่าข้ อมูลของสินค้ า อย่างเช่น
ผู้ผลิต ส่วนผสม วันที่ผลิต และวันหมดอายุ
จะถูกต้ องและวงจรชีวิตของสินค้ าจะได้ รับ
การติดตามอย่างเหมาะสม ในทางกลับกัน
บริ ษัทต่างๆ จะต้ องประเมินผลและเลือก
โซลูชนั่ ซึง่ ไม่ได้ จดั เตรี ยมเฉพาะการป้องกัน
การปลอมแปลงหรื อความสามารถในการ

ติดตาม แต่ยงั ต้ องมองดูว่าโซลูชนั่ เดียวกัน
สามารถใช้ ในการรวมลูก ค้ า ของตัว เอง
โดยตรงและสร้ างความเข้ าใจอย่างลึกซึง้
ในตลาดที่มีคา่ ”
หลั ก เกณฑ์ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การเลื อ ก
โซลู ช่ ั น ที่เ หมาะสมที่ม าพร้ อมกั บ การ
ป้องกันการแปลกปลอมและ/หรื อการ
ป้องกันการเบี่ยงเบนข้ อมูล

1. สินค้าสามารถรับการพิสูจน์ตัวจริง
ที่น่าเชื่อถือได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความ
ไม่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง

ลูก ค้ า ไม่ จ� ำ เป็ นต้ อ งมี ค วามรู้ เฉพาะทาง
หรื อเครื่ องมือพิเศษในการพิสจู น์ตวั จริ งของ
สินค้ า ตรงนี ต้ ้ องสามารถใช้ งานได้ อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว เช่น การใช้ แอพในการ
พิสจู น์ ตวั จริ งบนโทรศัพท์มือถือของลูกค้ า
เพื่อสแกนโค้ ด QR แบบพิเศษ (หมายเหตุ:
โค้ ด QR ทัว่ ไปไม่มีความน่าเชื่อถือในการ
ใช้ งาน) เพื่ อ รั บ ข้ อมู ล และตรวจสอบ
ความเป็ นของแท้ ของสินค้ า
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2. การท�ำงานจะต้องอ่านง่าย
โดยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่สามารถ
ใช้เครื่องมือได้อย่างง่ายดาย

การตรวจสอบสินค้ าด้ วยตาเปล่าเป็ นสิ่งที่
ไม่น่าเชื่อถือและลูกค้ าจ�ำเป็ นต้ องมีความรู้
เป็ นอย่างดีในตัวสินค้ าเพือ่ ระบุความแตกต่าง
ระหว่างของแท้ และของเลียนแบบ เทคนิค
ขันสู
้ งอย่างเช่นแท็ก RFID จะอนุญาตให้
ตัว แทนจ� ำ หน่ า ยในโซ่อุป ทานหรื อ ลูก ค้ า
พิ เ ศษเท่ า นั น้ ที่ จ ะตรวจสอบความเป็ น
ของแท้ ด้ ว ยอุป กรณ์ ร ะดับ มื อ อาชี พ เพื่ อ
ตรวจสอบการพิสจู น์ตวั จริงของสินค้ า สินค้ า
บางชนิดอาจจะไม่ได้ รบั การตรวจสอบความ
ถูกต้ องในทุกขันตอนในโซ่
้
อปุ ทานก่อนที่จะ
ถึงมือผู้บริโภคสุดท้ าย ด้ วยความส�ำคัญของ
ข้ อ เท็ จ จริ ง นี ้ ท� ำ ให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคคนสุด ท้ าย
กลายเป็ นสิง่ ทีม่ คี า่ มากขึ ้นส�ำหรับการยอมรับ
เจ้ าของตราสินค้ าอย่างแท้ จริ ง การท�ำงาน
กึ่งความชัดเจนอย่างเช่น รหัสเชิงเส้ นตรง
สองเลเยอร์ ห รื อ รหัส ตารางซึ่ ง สามารถ
ถูกอ่านโดยสมาร์ ทโฟนถือว่าเป็ นการใช้ งาน
ที่ดีในวิธีนี ้

5. การปรับใช้ลักษณะเด่นจะต้องได้รับ
การท�ำงานร่วมกันเป็นอย่างดีภายใน
โซ่อุปทานและในสภาพแวดล้อม
ของการค้าปลีกเดิมที่มีอยู่

3. ลักษณะเด่นจะต้องมีการใช้การตรวจ เพื่อท�ำให้ การปรับใช้ โซลูชั่นประสบความ
ร่องรอยการแกะหรือจุดที่เป็นต�ำหนิ ส�ำเร็จ โซลูชนั่ จ�ำเป็ นต้ องสามารถปรับใช้ ได้

ตั ว อย่ า งเช่ น ขวดไวน์ ห รื อเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ อาจจะเป็ นอันตรายซึ่งบรรจุ
ภัณฑ์หรื อขวดจะได้ รับการจัดเก็บและถูก
น�ำมาใช้ ใหม่โดยผู้ที่ลอกเลียนแบบสินค้ า
ตรงนี ้ยิง่ ก่อให้ เกิดความเสีย่ งมากขึ ้นถ้ าหาก
สินค้ านันถู
้ กก�ำจัดเป็ นจ�ำนวนมากหลังการ
ใช้ งาน อย่างในกรณี ของภาชนะใส่ยาใน
โรงพยาบาล เพื่อก�ำจัดความเสี่ยงนี ้ การ
ใช้ เทคโนโลยีการผนึกแบบพิเศษและวัสดุ
พิ เ ศษที่ เ คลื อ บหรื อ ติ ด ป้ ายที่ บ รรจุภัณ ฑ์
จะถูกน�ำมาใช้ เพื่อเป็ นหลักฐานการตรวจ
ร่องรอยเมื่อสินค้ าเปิ ดใช้ งานในครัง้ แรก

อย่างง่ายดายและได้ รับการยอมรับจากผู้ถือ
ผลประโยชน์ ร่ ว มอย่ า งเช่ น พัน ธมิ ต รใน
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
ในจุดที่ 4 ตามหลักการแล้ ว พันธมิตรอย่าง
เช่น ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกต้ องเปลี่ยนแปลง
ขันตอนการด�
้
ำเนินงานของตนเองเพือ่ ใช้ การ
ป้องกันการปลอมแปลงใด ๆ ตรงนี ้อาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้ อยในขันตอนแต่
้
จะสามารถป้องกันการปลอมแปลงสินค้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ท่ามกลางประโยชน์
อื่นๆ อย่างเช่น การต่อสู้กบั ตลาดนอกระบบ
การวางแผนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ)
โซลูชนั่ เหล่านี ้อาจจะเป็ นสิ่งที่ค้ มุ ค่าในการ
มองหาเพื่อใช้ งานอย่างแท้ จริ ง

4. ปรับใช้ลักษณะเด่นที่ ไม่มีการ
แตกแยกจากขั้นตอนการผลิตเดิมของ
6. ข้อมูลในเวลาจริงส�ำหรับ
ผู้ผลิต ผู้ผลิตสามารถรวมเป็น
หนึ่งเดียวกับแพลทฟอร์มเดิมที่มีอยู่ การตัดสินใจทางด้านธุรกิจ
ตามหลักการ ผู้ผลิตตราสินค้ าไม่จ�ำเป็ น
ต้ องเปลี่ยนขันตอนการผลิ
้
ตของตัวเอง ใน
เหตุการณ์ ต่างๆ พวกเขาสามารถท�ำงาน
ร่ วมกับโซลูชนั่ ภายในขันตอนการผลิ
้
ตของ
ตัวเองได้ อย่างง่ายดาย
30

ความสามารถในการจัด เตรี ย มรหัส การ
ระบุตวั ตนเฉพาะตัวส�ำหรับสินค้ าแต่ละตัว
สามารถสร้ างการด�ำเนินธุรกิจอันชาญฉลาด
ได้ จ�ำนวนมากให้ กบั บริ ษัท บริ ษัทสามารถ
ตรวจติดตามการเคลือ่ นไหวของสินค้ าแต่ละ

ตัวในช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ข้ อมูลในเวลา
จริ งอย่างเช่น ต�ำแหน่งที่ได้ รับการระบุวา่ มี
การปลอมแปลงสินค้ า การด�ำเนินงานของ
ช่องทางที่ย้ายไปยังคลังสินค้ า ทังหมดนี
้
้จะ
กลายเป็ นเครื่องมือทีม่ คี า่ ส�ำหรับการตัดสินใจ
ทางด้ านธุรกิจ

7. เป็นส่วนหนึ่งกับผู้ ให้บริการโซลูชั่น
ด้วยการน�ำเสนอและความรู้ระดับ
ภูมิภาคที่ส�ำคัญ

ร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งกับพันธมิตรที่ส�ำคัญใน
ภูมิ ภ าคซึ่ง จะช่ ว ยคุณ ในการมองหาการ
สนับ สนุน จากกลุ่ม และการสนับ สนุน ใน
ท้ องถิ่ นจากผู้มีอ�ำนาจในพื น้ ที่ พันธมิตร
ของคุณจะต้ องทราบเป็ นอย่างดีในวิธีการ
ปรั บแต่งโซลูชั่นให้ ตรงกับพฤติกรรมการ
ใช้ งานของผู้บริ โภคในท้ องถิ่น ลูกค้ าจะใช้
เครื่ องมือการป้องกันการปลอมแปลงสินค้ า
มากขึ ้น พวกเขามีความมัน่ ใจมากขึ ้นเมื่อ
ซื ้อสินค้ าของคุณ ในท�ำนองเดียวกัน เมื่อ
สิ น ค้ าถู ก ขายในตลาดต่ า งๆ มากมาย
พันธมิตรที่ดีจะต้ องมีการเปิ ดตัวในระดับ
สากลอย่างแข็งแกร่ง

For English version of this article,
you may read it via this link
http://www.i-sprint.com/comlanticounterfeiting-anti-diversion-solution /
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Training Buzz
บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน

โครงการจัดเก็บฐานข้อมูลและการเชื่อมโยง
ข้อมูลสินค้าของประเทศ (National Product
Catalogue) และพิธกี ารลงนามประสานความร่วมมือระหว่าง

12 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

สื่อ สาร กล่า วเปิ ดงาน และปาฐกถาพิ เ ศษ
เรื่ อง ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้ วย
Digital Economy

งานประชุมระดมสมองเพือ่ หา
แนวทางร่วมกันในการจัดเก็บข้อมูล
สินค้าของประเทศ (National
Product Catalogue)

พิธีเปิ ดงาน “การจัดเก็บฐานข้ อมูลและการ
เชื่อมโยงข้ อมูลสินค้ าของประเทศ (National
Product Catalogue)” และร่วมลงนามในพิธี
ลงนามข้ อตกลงภายใต้ โครงการศึกษาแนวทาง
การเชื่ อ มโยงข้ อ มูล สิ น ค้ า และกระบวนการ
ตรวจสอบย้ อนกลับ สิ น ค้ า(Traceability)
จัด โดยกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อ สาร ร่ ว มกับ สภาอุต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย โดยเป็ นความร่วมมือระหว่าง 12
องค์กร ภาครัฐ และเอกชน ได้ แก่ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักนายกรั ฐมนตรี สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
เพื่ อ ร่ ว มขับ เคลื่ อ นภาคอุต สาหกรรม และ
SMEs ไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ
32

ห้ องวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้ าว กรุงเทพฯ โดยได้ รับ
เกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

เมื่ อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ ผ่านมา
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ร่ วมกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (MICT)
(ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ นกระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม : MDE) ได้ จดั งาน
ประชุ ม ระดมสมองเพื่ อ หาแนวทาง
ร่วมกันในการจัดเก็บข้ อมูลสินค้ าของประเทศ
(National Product Catalogue) เพื่ อ
ให้ ผ้ ูผ ลิ ต สิ น ค้ า ผู้จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า และ
ผู้ประกอบการ E-Commerce สามารถน�ำมา
ใช้ ประโยชน์ และสร้ างความน่าเชือ่ ถือให้ กบั
สินค้ า ลดภาระการจัดท�ำฐานข้ อมูลสินค้ า
ของแต่ละหน่วยงาน รวมทัง้ สามารถเชือ่ มโยง
ข้ อ มูล กับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

กั บ การรั บ รองสิ น ค้ า เช่ น ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย
ส�ำ นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ส� ำ นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) ฯลฯ

SME Expo Spring Up
Thailand 2016 มหกรรม
รวมพลังสร้างความแข็งแกร่ง
ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย

สถาบันรหัสสากล (GS1 THAILAND) ร่วม
ออกบูธภายในงาน SME Expo Spring Up
Thailand 2016 งานที่รวบรวมที่ปรึ กษา
มื อ อาชี พ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผู้ ประกอบการ

SME ให้ แข็งแกร่ งในทุกด้ านแบบครบวงจร
ซึง่ มีทงหมด
ั้
7 โซนที่ปรึกษา ได้ แก่ ที่ปรึกษา
ด้ านการวางแผนธุ ร กิ จ แบบครบวงจร
ทีป่ รึกษาด้ านการเงินและภาษี ทีป่ รึกษาด้ าน
การเพิม่ ประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต

ที่ ปรึ กษาด้ านนวัตกรรมเพื่ อต่อยอดธุรกิ จ
ที่ปรึ กษาด้ านการตลาด การขายและการ
สร้ างแบรนด์ ที่ปรึ กษาด้ านการค้ าและการ
ส่งออกสูต่ ลาดโลก และทีป่ รึกษาด้านการขนส่ง
การน�ำเข้ าและการส่งออก

หลักสูตรการอบรม กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559

เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการที่ขึ ้นทะเบียนบาร์ โค้ ด สามารถน�ำหลักเกณฑ์ข้อก�ำหนดต่างๆ ของการสร้ างและการน�ำบาร์ โค้ ดไปใช้ อย่างถูกต้ อง
เป็ นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงก�ำหนดให้ สมาชิกรายใหม่ทกุ ราย ต้ องผ่านการอบรม ความรู้ เบือ้ งต้ นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ส�ำหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้ าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมตั ิเป็ นสมาชิก
ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ในช่วงเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559 ดังนี้
หลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่จัด

อัตราค่าอบรม

ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม

• บาร์ โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
• โครงสร้างเลขหมายบาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1 System
• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�ำหนดเลขหมายประจ�ำตัวสินค้า
• สิทธิประโยชน์ส�ำหรับสมาชิกสถาบันฯ

5,12,19 กรกฎาคม
2,9,16 สิงหาคม
6,27 กันยายน

สมาชิก GS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

การประยุกต์ ใช้ GS1-128
ในการบริหารจัดการการขนส่ง
และโลจิสติกส์เพื่อการ
สืบย้อนกลับ

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

23 สิงหาคม

สมาชิก GS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

เทคโนโลยี Barcode
และ rfid ในการจัดการ
คลังสินค้า

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

พฤศจิกายน

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ำรองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org
GS1 Thailand July – September 2016

032-033 Traing Buzz Edit 1 Final.indd 33

33

10/14/2559 BE 11:38 AM
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BIZ BREAKTHROUGH
เรียบเรียงโดย : กองบรรณาธิการ
สนับสนุนข้อมูลโดย : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ไทย-เวียดนาม

โอกาสการค้าใหม่ผ่านชายแดน
ภายหลังการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2559 นัน้ ประเด็นหนึ่งที่มกั ได้ รับการ
หยิบยกขึ ้นมาพูดสม�่ำเสมอ คือ การพัฒนา
เส้ น ทางพิ เ ศษเพื่ อ เชื่ อ มโยงเขตเศรษฐกิ จ
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น North-South Economic
Corridor, East-West Economic Corridor
และ Southern Economic Corridor
การเชื่ อ มโยงเขตเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ เหล่ า นี ้
จะท� ำ ให้ เกิ ด การเคลื่ อ นย้ ายทรั พ ยากร
และสิ น ค้ า ระหว่ า งกัน ได้ ดี ขึ น้ รวดเร็ ว ขึ น้
ช่วยผลักดันให้ เกิดการส่งเสริ มเขตเศรษฐกิจ
ระหว่างกัน ช่วยให้ เศรษฐกิจเติบโตขึ ้นแบบ
แข็งแกร่ ง และมีรูปแบบการเกื อ้ หนุนซึ่งกัน
และกัน
ปั จจุบันมี เส้ น ทางสายเศรษฐกิ จหลายเส้ น
ที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้ างเพื่อเริ่ ม
เปิ ดด�ำเนินงาน ซึง่ เส้ นทางล่าสุดทีม่ กี ารพูดคุย
และก�ำลังจะเปิ ดใช้งานคือ เส้นทาง R1 ทีเ่ ชือ่ มต่อ
ระหว่ า ง กรุ ง เทพ-พนมเปญ-โฮจิ มิ น ต์ ซิ ตี ้
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วังเตา ที่มีระยะทางรวมทังสิ
้ ้น 1040 กิโลเมตร
เส้ น ทาง R1 มี ค วามส� ำ คัญ มากที่ สุด เส้ น
หนึ่ ง เพราะเชื่ อ มโยงระหว่ า งเมื อ งหลวง
และเขตเศรษฐกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ หลายจุ ด ทั ง้
กรุ ง เทพ ชลบุ รี พนมเปญ และโอจิ มิ น ต์
ซิตี ้ ท�ำให้ R1 เป็ นเส้ นทางสายหลักในการ
ขนถ่ายสินค้ า ระหว่าง 3 ประเทศ ซึง่ แน่นอน
ว่ า ประเทศที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ ม ากที่ สุด
จากเส้ นทางสายนี ้คือประเทศไทย
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผา่ นมา สมาชิกในกลุม่
อนุภมู ิภาคลุ่มแม่น� ้ำโขง ได้ มีการพูดคุยและ
ปรับปรุงระเบียบในการขนถ่ายสินค้ าข้ ามแดน
โดยเพิม่ จ�ำนวนรอบรถในการขนส่งสินค้ าจาก
เดิม 40 รอบเป็ น 500 คัน และมีการปรับปรุง
พิธีการศุลกากร ให้ มปี ระสิทธิภาพ ช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกและความรวดเร็ วมากขึ ้น
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย กล่าวถึงความเปลีย่ นแปลง
บนเส้นทางสาย R1 ว่า นอกเหนื อจากจ� ำนวน

เที่ ย วรถขนส่ ง สิ น ค้ าที่ เ พิ่ ม ขึ น้ แล้ ว การ
ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บวิ ธี ก ารศุล กากร ยัง ช่ ว ย
เพิ่มประสิทธิ ภาพในการขนส่งให้ ดีขึน้ โดย
กสิ ก รไทยประเมิ น ว่ า ระยะเวลาในการ
ขนส่งสินค้ าจากกรุงเทพ ไปยังนครโฮจิมนิ ต์ซติ ี ้
จะลดลงจาก 31-41 ชัว่ โมง เหลือเพียง 23-31
ชัว่ โมง หรื อลดลงไป 8-10 ชัว่ โมง
เวลาในการขนส่ง ที่ ล ดลงประกอบกับ การ
รองรับจ�ำนวนรถขนส่งสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น ท�ำให้
เส้ นทาง R1 มีความส�ำคัญเพิ่มมากขึ ้น โดย
เฉพาะกับผู้ประกอบการที่ต้องส่งออกสินค้ า
ไปยังกัมพูชาและเวียดนาม ที่นอกเหนือจาก
การลดระยะเวลาในการขนส่ง แล้ วยังสามารถ
ลดต้ นทุนค่าขนส่งลดได้ ถงึ 30%
การระเบิ ด คอขวดของการขนส่ ง ในครั ง้ นี ้
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย เชื่อว่ามูลค่าการส่งออก
สินค้าผ่านด่านชายแดนอรัญประเทศ จะเพิม่ ขึ ้น
ประมาณ 20% ในปี 2560 คิดเป็ นมูลค่าการ
ส่งออกประมาณ 1,500 ล้ านบาท
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

มูลค่าการส่งออกผ่านด่านอรัญประเทศไปยังเวียดนาม ปี 2557-2559

โดยสินค้าส�ำคัญที่จะได้รับอานิสงส์ใน
ครั้งนี้นั้น แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม
1.กลุ่มสินค้ าที่เดิมมีการส่งออกผ่านแดนไป
เวี ย ดนามบนเส้ น ทาง R1 หากเส้ น ทาง
ดังกล่าวได้ รับการพัฒนาก็คงจะช่วยกระตุ้น
ให้ เกิดการส่งออกที่มากขึ ้น ได้ แก่ เคมีภณ
ั ฑ์
อนินทรี ย์ เครื่ องปรับอากาศและส่วนประกอบ
เวียดนามตอนใต้ โดยเฉพาะบริ เวณราบลุ่ม
แม่น� ้ำโขง (Mekong River Delta) เป็ นพื ้นที่
ที่มีการท�ำเกษตรกรรมเพื่อการส่งออกขนาด
ใหญ่ ประกอบกับเคมีภณ
ั ฑ์อนินทรี ย์ ก็เป็ น
สารตังต้
้ นส�ำหรับการผลิตปุ๋ยและยาฆ่าแมลง
ดังนัน้ การยกระดับเส้ นทาง R1 คงจะช่วย
อ�ำนวยความสะดวกและกระตุ้นการส่งออก
เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรียข์ องไทยไปเวียดนามตอนใต้
เพื่ อรองรั บภาคการเกษตรที่ ก�ำลังขยายตัว
จากการได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี อากร GSP
และการทยอยลดภาษี การน�ำเข้ าจากกรอบ
การค้ าเสรี ที่เวียดนามได้ ท�ำกับประเทศต่างๆ
เช่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ เวี ย ดนามตอนใต้ ยัง เป็ นตลาด
ขนาดใหญ่ ที่มีประชากรถึง 33.3 ล้ านคน
ประกอบกับ การขยายตัว ของภาคอสัง หา
ริ มทรั พย์ และสังคมเมืองในบริ เวณดังกล่าว
ก็ ค งเป็ นโอกาสที่ ดี ส� ำ หรั บ การเจาะตลาด
เครื่ อ งปรั บ อากาศและส่ว นประกอบ ผ่ า น
เส้ นทาง R1 เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ส�ำหรับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ หล็ ก และเหล็ ก กล้ า แม้ จ ะเป็ น
สิ น ค้ าส่ ง ออกหลั ก ของไทยไปเวี ย ดนาม
ผ่ า นเส้ น ทาง R1 แต่ ก ารที่ เ วี ย ดนามมี ทัง้
อุตสาหกรรมเหล็กต้ นน� ้ำ และก�ำลังก่อสร้ าง
ฐานการผลิ ต เหล็ ก ขนาดใหญ่ ที่ ล งทุน โดย
นักลงทุนต่างชาติ ก็คงจะท�ำให้ การส่งออก

มูลค่าการส่งออกของไทยไปเวียดนามบนเส้นทาง R1 ปี 2556-2560

เหล็กของไทยไปเวียดนามได้ รับผลกระทบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญในอนาคต

การพัฒนาก็คงท�ำให้ เกิดการส่งออกผลไม้ ไทย
ไปเวียดนามตอนใต้ ในเส้ นทางดังกล่าวมากขึ ้น

2.กลุ่มสินค้ าที่ส่วนใหญ่ ยังส่งออกผ่านทาง
เรื อไปยังเวียดนามตอนใต้ แต่มีแนวโน้ มที่จะ
หันมาเลือกใช้ เส้ นทาง R1 มากขึ ้น หากการ
ขนส่งมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว ได้ แก่
สิ น ค้ าอุ ป โภคบริ โ ภคอย่ า งเครื่ อ งดื่ ม และ
ผลไม้ ตลอดจนชิ ้นส่วนยานยนต์ที่ส่วนใหญ่
เป็ นอะไหล่ทดแทน (REM)

อย่างไรก็ตาม แม้ การด�ำเนินงานข้ างต้ นจะ
ช่วยลดปั ญหาการเดินรถระหว่างไทย-กัมพูชา
บนเส้ นทาง R1 ซึง่ จะท�ำให้ การขนส่งต่อไปยัง
เวียดนามมีความสะดวกมากขึ ้น แต่การขนส่ง
จากไทยไปยังนครโฮจิมินห์ของเวียดนามบน
เส้ นทาง R1 ก็ยงั คงมีอปุ สรรคในบางประการ
กล่าวคือ ปั จจุบนั รถขนส่งของไทยไม่สามารถ
เข้ าไปยังเวียดนามได้ โดยตรง เนือ่ งจากไทยยัง
ไม่มีข้อตกลง 3 ฝ่ ายกับกัมพูชาและเวียดนาม
ส�ำหรับการเดินรถบนเส้ นทาง R1 ประกอบ
กับ กฎระเบี ย บการเดิ น รถภายในประเทศ
เวียดนามยังไม่อนุญาตให้ รถขนส่งพวงมาลัย
ขวาของไทยเข้ าประเทศได้ นอกจากนี ้
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินรถทีแ่ ตกต่างกัน
ของไทย กัมพูชาและเวียดนาม เช่น พิกัด
น� ้ำหนักรถบรรทุกและมาตรฐานความเร็ วรถ
ก็เป็ นอีกปั จจัยที่ท�ำให้ การขนส่งบนเส้ นทาง
R1 นันยั
้ งมีข้อจ�ำกัด

เนือ่ งจากสินค้ าดังกล่าวเป็ นสินค้ าส่งออกหลัก
ของไทยไปเวียดนาม ซึง่ สามารถใช้ ประโยชน์
จากการขนส่งทางถนนที่ รวดเร็ ว กล่าวคื อ
ลักษณะเฉพาะตัวของการขนส่งทางถนนที่มี
ความรวดเร็ วและสามารถให้ บริ การแบบถึง
มือผู้รับ (Door to Door Service) จะช่วยลด
ต้ นทุนในการเก็บรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกระจายสินค้ าไปยังพื ้นที่ตา่ งๆ
ดังนัน้ หากมองต้ นทุนโดยรวมแล้ ว การขนส่ง
ทางถนนจึงถือว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าการ
ขนส่งทางเรื อส�ำหรับสินค้ าดังกล่าว และใน
ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 เครื่ องดื่มและ
ชิ ้นส่วนยานยนต์ก็เริ่ มมีการส่งออกผ่านด่าน
อรัญประเทศบนเส้ นทาง R1 ไปยังเวียดนาม
มากขึ ้น ทังนี
้ ้ ส�ำหรับผลไม้ แม้ จะยังไม่มีการ
ส่งออกผ่านด่านอรั ญประเทศไปเวี ยดนาม
แต่ก็เป็ นสินค้ าที่ต้องการความรวดเร็ วในการ
ขนส่ ง เพื่ อ ความสดใหม่ ประกอบกับ การ
ส่งออกผลไม้ ของไทยไปเวียดนามกว่าร้ อยละ
97 เป็ นการส่งออกผ่านแดน โดยส่วนใหญ่จะ
ผ่านด่านนครพนมและด่านมุกดาหาร เพื่อ
ส่งออกไปยังเวียดนามตอนกลาง ตอนเหนือ
และจีนตอนใต้ ดังนัน้ หากเส้ นทาง R1 ได้ รับ

ดังนัน้ หากไทยมีข้อตกลงการเดินรถขนส่ง 3
ฝ่ ายกับกัมพูชาและเวียดนามในเส้ นทาง R1
อีกยังมีความร่วมมือในการก�ำหนดมาตรฐาน
การเดินรถทีเ่ หมือนกันของทัง้ 3 ประเทศ คงจะ
ท� ำ ให้ ก ารเดินรถระหว่า งไทย ผ่า นกัม พูช า
เข้ าไปยังเวียดนามสมบูรณ์มากขึ ้น ทว่า การ
ให้ สตั ยาบันของประเทศสมาชิก GMS การน�ำ
เทคโนโลยีเข้ ามาอ�ำนวยความสะดวกในการ
ตรวจสินค้ าของทางการไทย รวมไปถึงการ
ยกระดับความร่ วมมือระหว่างไทย-กัมพูชานี ้
ก็ถือเป็ นสัญญาณที่ดีสำ� หรับการขนส่งสินค้ า
บนเส้ นทาง R1 ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ การค้ าระหว่าง
ประเทศในล�ำดับต่อไป
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Thailand Newsletter

Health me
บทความโดย :
		
เรียบเรียงโดย :
:
ที่มา

รศ.พญ. ปรียานุช แย้มวงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาคย์ โพธิสุนทร
http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=83

EAT LIKE A BOSS
Health me ได้ พดู ถึงการออกก�ำลังกายอย่างถูกต้ อง สม�่ำเสมอ เพื่อให้
ร่างกายแข็งแรงและมีสขุ ภาพที่ดี แต่แน่นอนว่าการออกก�ำลังกายเพียง
อย่ า งเดี ย วคงไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะท� ำ ให้ ร่ า งกายแข็ ง แรง และดูดี แ บบ
“ฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ม” ตามแบบฉบับ Health me ได้ อย่างแน่นอน
ใน GS1 ฉบับนี ้ เราจึงมาพูดถึงการดูแลโภชนาการหรื อ “การเลือกกิน
อย่างชาญฉลาด” ให้ ได้ สารอาหารครบถ้ วนเพียงพอต่อความต้ องการ
ของร่างกาย ควบคุมปริ มาณแคลอรี่ และยังได้ สขุ ภาพที่ดีขึ ้นอีกด้ วย

เลือกบริโภคตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง

การรั บประทานอาหารให้ ถูกต้ องตามหลักโภชนาการ คือ การเลือก
รับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ ทังโปรตี
้
น คาร์ โบไฮเดรต เกลือแร่ วิตามิน
และไขมัน โดยเลือกรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสม
สัดส่วนที่เหมาะสมไม่ได้ หมายถึงการรับประทานอาหารแต่ละหมวดหมู่
ในปริ มาณที่เท่าๆ กัน แต่คือ การเลือกทานอาหารในแต่ละหมวดหมูใ่ น
ปริ มาณที่เหมาะสม
กลุ่มที่ เป็ นอาหารหลัก ได้ แก่ กลุ่มข้ าวที่ เป็ นธัญญพื ช ไม่ว่าจะเป็ น
ข้ าวกล้ อง ข้ าวเหนียว ก๋วยเตีย๋ ว บะหมี่ ฯลฯ กลุม่ ทีค่ วรเลือกทานในปริมาณ
ทีเ่ พิม่ ขึ ้นคือ ผักและผลไม้ ซึง่ จะได้ ประโยชน์ทงในด้
ั ้ านแร่ธาตุตา่ งๆ และ
กากใยอาหาร ส่วนกลุม่ ทีค่ วรจ�ำกัดปริมาณอาหารในการรับประทาน คือ
กลุม่ อาหารจ�ำพวกเนื ้อสัตว์ตา่ งๆ โดยเฉพาะ เนื ้อแดง เนื ้อติดมัน และไขมัน
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ต่างๆ ซึง่ ปริมาณอาหารทีเ่ หมาะสมนันก็
้ ควรจะกระจายให้ ครบถ้ วนทัง้ 3 มื ้อ
นอกจากนัน้ คือ การดูแลเรื่ องน� ้ำหนักให้ อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ เกิดโรคขาดอาหารและโรคที่เกิดจากโภชนาการอาหารเกิน เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอัมพฤกษ์ ข้ อปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับอาหารประเภทอื่นๆ ก็คือ งดเหล้ า เบียร์ แอลกอฮอล์

เลือกอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัย

การเลือกรับประทานอาหารเพื่อให้ เหมาะกับช่วงวัยก็ยงั คงเป็ นสิ่งที่ต้อง
ค�ำนึงถึง เพราะในแต่ละช่วงวัยจะมีความต้ องการอาหารที่แตกต่างกันไป
มีการเจริ ญเติบโตที่ตา่ งกัน ดังนันการเลื
้
อกอาหารให้ เหมาะกับการเจริ ญ
เติบโตจึงส�ำคัญอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพ และพัฒนาการของร่างกาย
ซึง่ สามารถแบ่งช่วงวัยได้ โดย
ช่วงวัยแรก วัยทารก เริ่ มตังแต่
้ ชว่ ง 3-4 เดือนแรก ควรให้ เด็กรับประทาน
นมแม่เป็ นหลัก เพราะมีคณ
ุ ค่าทางอาหารที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการ
ของเด็ก เมื่อเด็กย่างเข้ า 4 - 6 เดือน จึงควรให้ อาหารเสริ มอื่น ๆ ควบคู่
กับนมแม่ไปด้ วย หลัง 6 เดือนขึ ้นไป ถึงจะสามารถเพิม่ ปริมาณของอาหาร
ขึ ้นเรื่ อย ๆ ตามล�ำดับ
ช่วงวัยทีส่ อง วัยเด็กทีก่ �ำลังเจริญเติบโต กลุม่ นี ้ควรจะต้ องได้ รับสารอาหาร
ที่เพียงพอ แพทย์จงึ มักจะแนะน�ำให้ ดื่มนมอย่างน้ อยวันละ 2 แก้ ว เพื่อให้
ได้ พลังงานและโปรตีนอย่างครบถ้ วน
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ช่วงวัยทีส่ าม วัยรุ่น จะต้ องรับประทานอาหารตาม
ปกติ ในวัยนี ้ควรจะเป็ นอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่า และหาก
ต้ องการควบคุมเรื่ องน� ้ำหนักก็ควรรับประทานผัก
หรื อ ธัญ พื ช ที่ มี เ ส้ น ใยอาหารมากขึน้ ช่ว งวัย นี ้
ควรให้ ความระมัดระวังในเรื่องการควบคุมอาหาร
เพราะการจ�ำกัดอาหารมากเกินไป อาจจะมีผล
ต่ อ การขาดสารอาหารและส่ ง ผลต่ อ ส่ ว นสู ง
ของร่างกายได้
ช่วงวัยที่สี่ วัยผู้ใหญ่ ภาวะโภชนาการไม่แตกต่าง
กั บ วัย รุ่ น มากนัก ยกเว้ น ในเพศหญิ ง ที่ มี ก าร
ตังครรภ์
้
ควรจะต้ องได้ รับแร่ ธาตุแคลเซียม และ
ธาตุเหล็กเสริ มในปริ มาณที่เพียงพอ รับประทาน
อาหารในปริ มาณที่เพิ่มมากขึ ้น แต่ต้องระวังและ
ควบคุม อัต ราการเพิ่ ม ของน� ำ้ หนัก ตัว ให้ อ ยู่ใ น
ระดับที่เหมาะสม
ในกลุ่ ม ผู้ ใหญ่ วั ย กลางคน มั ก จะมี ภ าวะ
น� ำ้ หนั ก ตั ว ที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ จากการที่ ร่ า งกาย
ต้ องการพลังงานลดลง ดังนัน้ ควรจะปรั บการ
ลดอาหารในกลุ่ม ที่ ใ ห้ พ ลัง งาน และดูแ ลให้ มี
การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
ช่วงวัยสุดท้ าย วัยสูงอายุ ควรรักษาน� ้ำหนักตัว
ให้ คงที่ ปั ญหาที่พบบ่อยในวัยนี ้ คือ ภาวะไขมัน
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด โรค เช่ น โรคเลื อ ด โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ดังนัน้ จึงควร
ลดปริ ม าณอาหารประเภทไขมั น และหมั่ น
ออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงการเช็คสุขภาพ
อย่างน้ อยปี ละครัง้

นอกจากนี ้ถ้ าเรามองประเด็นของโรคกระดูกพรุน
ที่ มั ก พบมากในผู้ สู ง อายุ การป้ องกั น โรค
กระดูกพรุนควรรับประทานอาหารทีม่ แี คลเซียมสูง
ตังแต่
้ วยั รุ่นเพื่อส่งผลต่อร่างกายในระยะยาว

ที่มีรูปร่ างขนาดกลางถึงใหญ่ที่มีกิจกรรมที่ต้อง
ออกแรงทังวั
้ น

เลือกรับประทานตามปริมาณที่สมดุล

การรับประทานอาหารนอกจากจะเป็ นส่วนหนึ่ง
ของชี วิ ต ที่ ท� ำ ให้ เ รารู้ สึ ก อิ่ ม และมี พ ลัง ในการ
ด�ำเนินกิ จกรรมต่างๆ แล้ ว ยังมีผลต่อสุขภาพ
ระยะยาวอีกด้ วย อาหารที่ได้ รับการปรุงแต่งมาก
เกินไป จะส่งผลร้ ายต่อสุขภาพโดยเฉพาะถ้ ากิน
ในปริมาณทีม่ าก และกินอย่างต่อเนือ่ งเป็ นประจ�ำ
ด้ วยเหตุนี ้การลดการปรุ งแต่งอาหาร การละสิ่ง
ที่ไม่จ�ำเป็ นต่อการบริ โภคลง และงดรับประทาน
อาหารที่มีรสจัดจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ ในการ
ดูแลสุขภาพได้ เป็ นอย่างดี

โดยปกติแล้ ว ในแต่ละวันมนุษย์ต้องการแคลอรี่
ในปริมาณ 20-35 แคลอรี่ตอ่ น� ้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
แต่ ก็ ขึ น้ อยู่ กั บ น� ำ้ หนั ก ตั ว ของแต่ ล ะคนว่ า มี
น� ้ำหนักตัวและมีไขมันส่วนเกินมากขึ ้นเท่าไร และ
ในแต่ละวันมีกิจกรรมที่เผาผลาญพลังงานมาก
น้ อ ยเพี ย งใด ซึ่ง ความแตกต่า งของพฤติ ก รรม
ดังกล่าว สามารถน�ำมาค�ำนวณและแบ่งกลุม่ เป็ น
ความต้ องการแคลอรี่ ออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่ ม แรก คื อ ผู้ที่ ใ ช้ พ ลัง งานวัน ละประมาณ
1,200-1,600 แคลอรี่ ได้ แก่ ผู้ หญิ ง ตั ว เล็ ก
ที่ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ และผู้หญิงที่มีรูปร่ าง
ปานกลางที่ไม่ได้ ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
แต่ก�ำลังต้ องการลดน� ้ำหนักอยูพ่ อดี
กลุ่ มที่สอง คือ ผู้ที่ใช้ พลังงานวันละประมาณ
1,600-2,000 แคลอรี่ ได้ แก่ ผู้หญิงที่มีรูปร่างใหญ่
ผู้ชายที่มีรูปร่างเล็กที่ใช้ แรงงานมาก ผู้ชายรูปร่าง
ปานกลางที่ไม่ได้ ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
และผู้ช ายที่ รู ป ร่ า งปานกลางที่ ใ ช้ แ รงงานมาก
อยูแ่ ล้ วและอยากลดน� ้ำหนักด้ วย
กลุ่มสุดท้ าย คือ ผู้ที่ใช้ พลังงานวันละประมาณ
2,000-2,400 แคลอรี่ ได้ แก่ ผู้หญิ งหรื อผู้ชาย

เลือกที่จะ ลด ละ เลิก
การปรุงแต่งรสชาติ

อาหารที่ปรุ งแต่งจัด ไม่ว่าจะหวานจัด เค็มจัด
เปรี ย้ วจัด หรื อเผ็ดจัด ล้ วนเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคได้ แทบทังสิ
้ ้น เช่น โรคอ้ วน เบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคเหล่านี ้
ท�ำให้ คณ
ุ ภาพชีวติ ลดลง และสูญเสียค่าใช้ จา่ ยใน
การรั ก ษาพยาบาลอย่า งมาก คนบางคนต้ อ ง
ตกอยูใ่ นสภาวะของ “การล้ มละลายทางสุขภาพ”
เราจึงควรหันมาใส่ใจกับการกิ นอาหารให้ เอื อ้
ต่อสุขภาพที่ดีมากขึน้ แทนที่จะคิดถึงแต่ความ
อร่ อยของรสชาติและความสุขที่ได้ จากการกิ น
อาหารเพียงอย่างเดียว การเลือกบริ โภคอาหาร
ที่ มีคุณประโยชน์ ถูกต้ องตามหลักโภชนาการ
นันจึ
้ งเป็ นส่วนส�ำคัญอย่างมากในการเป็ นตัวก�ำหนด
สุขภาพร่างกาย
เพราะทุกสิง่ ทีไ่ ด้ เลือกรับประทานเข้ าไปในร่างกาย
มันจะเข้ าไปส่งผลโดยตรงต่อตัวเราแทบทัง้ สิ ้น
ฉะนันแล้
้ วท่านผู้อา่ นอยากมีสขุ ภาพอย่างไร ก็ต้อง
เลือกทีจ่ ะรับประทานอาหารอย่างนันด้
้ วย เหมือน
ทีช่ าวต่างชาติพดู กันว่า “You are what you eat”
ส�ำหรับ Eat Like A Boss ในวันนี ้ เราได้ ทราบกัน
ไปแล้ วว่า การเลือกรับประทานอาหารที่ดีที่ถือ
เป็ นรากฐานที่ ส� ำ คัญ ในการดูแ ลสุข ภาพของ
ทุก คน ดัง นัน้ ควรเลื อ กรั บ ประทานอาหารให้
เหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็ นโทษ
ต่ อ ร่ า งกาย ซึ่ ง หากปฏิ บัติ ค วบคู่กับ การออก
ก�ำลังกายอย่างถูกต้ องสม�่ำเสมอแล้ ว เชื่อว่าท่าน
ผู้อ่า นทุก คนจะมี ร่ า ยกายที่ แ ข็ ง แรง สุข ภาพดี
“ฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ม” ตามแบบฉบับของ Health Me
อย่างแน่นอน
ในฉบับต่อไปจะเป็ นเรื่องอะไรนัน้ โปรดติดตาม...
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Kitchen Of The World
เรียบเรียงโดย : กองบรรณาธิการ

กินเจ

สะท้อนการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค

“กิ นเจ” เป็ นเทศกาลหนึ่งของจี นที่จัดขึน้ ทุกปี ใน
ช่วงขึ ้น 1 ค�่ำ เดือน 9 ถึงขึ ้น 9 ค�่ำเดือน 9 หรื อ
ประมาณ ช่วงปลายเดือนกันยายน ต่อเดือนตุลาคม
ของทุกปี ซึง่ เทศกาลกินเจนี ้ เป็ นหนึง่ ในเทศกาลที่
สะท้ อนถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภคได้ เป็ นอย่างดี ทัง้
ในด้ าน ภาวะเศรษฐกิจ การใช้ จ่ายภาคครัวเรื อน
ตลอดจนถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

โดยเทศกาลกินเจ ในปี นี ้ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย คาดว่า
จะมีมลู ค่ารวมทังตลาดประมาณ
้
4,500 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา 7.2% เม็ดเงินส่วนใหญ่ถกู
ไปใช้ กบั การจับจ่ายและบริโภคอาหารและเครื่องดืม่
ปั จจุบนั เทศกาลกินเจ ไม่ได้ เป็ นประเพณีที่จ�ำกัด
เฉพาะคนไทยเชื ้อสายจีนเท่านัน้ แต่คา่ นิยมในการ
งดเว้ นทานเนื ้อสัตว์ และถือศีลในช่วงระยะเวลาหนึง่
ได้ รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม ขึ น้ ในกลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคทั่ ว ไป
โดยเฉพาะผู้บริโภครุ่นใหม่ทงช่
ั ้ วงวัยรุ่นและวัยท�ำงาน
ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ ้น
ผู้บ ริ โ ภครุ่ น ใหม่ นี ้ ถื อ โอกาสจากเทศกาลกิ น เจ
เพื่องดเว้ นการบริ โภคเนื ้อสัตว์ นอกจากนี ้บางส่วน
ต้ องการทดลองทานอาหารเจ ซึง่ อาจจะมาจากคน
ใกล้ ชิดเป็ นผู้ชกั ชวน ซึง่ ปั จจุบนั กระแสดูแลสุขภาพ
นี ้ก�ำลังส่งผลต่อการใช้ ชีวิตประจ�ำวันมากขึ ้น เห็น
ได้ ชัด จากกระแสการงดเว้ น การทานเนื อ้ สัต ว์ ที่
ปั จจุบนั ไม่ได้ จ�ำกัดเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านัน้
แต่ได้ ขยายไปสู่พฤติกรรมประจ�ำ เช่น การงดเว้ น
ทานเนื ้อสัตว์ทกุ วันพระ วันเกิด หรื อประจ�ำวันใด
วันหนึง่ ของสัปดาห์
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภครุ่ นใหม่นี ้
เป็ นผลมาจากกระแสการดูแ ลสุข ภาพที่ เ กิ ด ขึ น้
ำลังกาย
ในช่วง 3-4 ปี ที่ผา่ นมา ทังกระแสการออกก�
้
เช่น การเดิน-การวิ่งเพื่อสุขภาพ การปั่ นจักรยาน
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การออกก� ำลังกาย ฟิ ตเนส การควบคุมน� ำ้ หนัก
ลดไขมัน หุ่นสวย เพรี ยวบาง ซึง่ กระแสเหล่านี ้ยัง
ต่อเนื่ องมาถึงพฤติกรรมในการเลือกทานอาหาร
ที่เป็ นอาหารประเภทผัก เช่น ทานสลัด หรื อเลือก
ทานอาหารประเภทต้ ม เช่น สุกี ้หรื อชาบูมากขึ ้นกว่า
อาหารประเภททอดและอาหารปิ ง้ ย่าง
นอกเหนือจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการใช้
ชีวติ ประจ�ำวันแล้ ว พฤติกรรมในการเลือกอาหารก็มี
การปรับเปลี่ยนสูค่ วามเป็ นสังคมเมืองมากขึ ้น โดย
ผู้บริ โภครุ่ นใหม่มีความเปิ ดกว้ างด้ านอาหารมาก
ขึ ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะพฤติกรรมในการบริ โภค
อาหารประเภท Ready to Eat จากร้ านสะดวกซื ้อ
เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น และจากซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ขณะเดียวกันผู้บริ โภครุ่ นใหม่ยงั ยอมรับพฤติกรรม
ในการสั่ ง การแบบเดลิ เ วอรี่ จ นเป็ นเรื่ อ งปกติ
มากกว่าแต่ก่อน โดยในช่วงเทศกาลกินเจนี ้ เชื่อ
ว่า พฤติกรรมการสัง่ อาหารเจและอาหารคลีนฟู้ด
ผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ จะเติบโตมากขึ ้นกว่าปี ก่อน
อย่างเห็นได้ ชดั

พฤติกรรมดังกล่าวสะท้ อนว่าผู้บริ โภคยุคใหม่โดย
เฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิ ศ จัดเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่
น่าสนใจในการเข้ าไปท�ำตลาดให้ มากขึ ้น เนื่องจาก
มีความใส่ใจในเรื่ องสุขภาพและมีก�ำลังซื ้อสูง ชอบ
ทดลองหรื อเลือกซื ้ออาหารเจผ่านช่องทางใหม่ๆ ที่
ตอบโจทย์ทงทางด้
ั้
านรูปลักษณ์ รสชาติ คุณค่าทาง
โภชนาการ รวมถึงมีบริ การจัดส่งถึงที่ ซึง่ น่าจะเป็ น
โอกาสทางธุรกิ จส�ำหรั บผู้ประกอบการอาหารเชิ ง
สุขภาพทางเลือกใหม่ๆ ทีจ่ ะเข้ ามาท�ำตลาดเพือ่ ขยาย
ฐานลูกค้ าได้ เพิม่ ขึ ้น อาทิ กลุม่ คลีนฟู้ดออนไลน์ กลุม่
เดลิเวอรี่ กลุ่มอาหารและเครื่ องดื่มออร์ แกนิค และ
กลุม่ อาหารเจประเภท Ready to Eat
วิถชี ีวติ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปท�ำให้ ภาคธุรกิจ
ต้ องปรั บตัวเพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริโภค มีช่องทางการขายใหม่ ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ บริ โ ภค มี ก ารเลื อ กใช้
เครื่ องมื อ ในการสื่ อ สารใหม่ ๆ ที่ ต อบโจทย์
ความต้ องการ เช่ น โซเชี ยลมี เดีย ตลอดจน
Video Clip ทั ง้ หมดนี เ้ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ปรับเปลี่ยนพลวัตสู่ดจิ ทิ ลั ซึ่งผู้ประกอบการเอง
ต้ องปรับตัวให้ ทนั
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ติดอาวุธ

SME ไทยด้วย

Digital Marketing
Digital Marketing เป็นอย่างไร

Digital Marketing กลายมาเป็ นรูปแบบการ
ท�ำตลาด ที่ภาคธุรกิจหันมาให้ ความส�ำคัญ
อย่างมากในช่วงเวลานี ้เนื่องจากเป็ นช่องทาง
การสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ ว เข้ าถึงผู้คนใน
วงกว้ า งได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย และที่ ส� ำ คัญ คื อ
ต้ นทุนในการท� ำการตลาดประเภทนี ม้ ักจะ
ต�่ำกว่าการตลาดแบบออฟไลน์ทวั่ ไป
ทีผ่ า่ นมาจะเห็นได้ วา่ การท�ำ Digital Marketing
นัน้ สามารถที่จะท�ำได้ หลากหลายรู ปแบบ
แต่ที่เห็นได้ อย่างชัดเจนในยุคนี ้ คงหนีไม่พ้น
เรื่ องของโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็ นเฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร์ หรื ออินสตาแกรม ถูกน�ำมาใช้ เป็ น
ช่องทางการตลาดส�ำหรั บสร้ างโอกาสทาง
ธุรกิจได้ อย่างน่าสนใจ หรื อแม้ แต่กระแสการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว ของสมาร์ ทโฟน ก็ได้ นำ� มา
สูเ่ ทรนด์การตลาดบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile
Marketing) ในช่วงทีผ่ า่ นมาจึงมีแอพพลิเคชัน่
ใหม่ๆ เกิดขึ ้นมากมาย เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริ โภค รวมถึง

การโฆษณาบนมือถือซึ่งก็มีแนวโน้ มเพิ่มสูง
ขึ ้นด้ วย เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี การท�ำ Digital Marketing นัน้ เรียก
ได้ วา่ ไม่ได้ มีสตู รส�ำเร็จที่ตายตัว นักการตลาด
หรื อผู้ประกอบการสามารถน�ำรู ปแบบต่างๆ
มาผสมผสานหรื อประยุกต์ ใช้ ได้ ตามความ
เหมาะสม แต่สิ่ง หนึ่ง ที่ ผ้ ูป ระกอบการต้ อ ง
ตระหนักอย่างมาก คือ Digital Marketing
เปรี ยบเหมือนดาบสองคม เมื่อด้ านหนึง่ สร้ าง
โอกาสให้ อย่างมหาศาล อีกด้ านอาจเป็ นภัย
ที่ ส ามารถบั่น ทอนธุ ร กิ จ ของคุณ ได้ ทุก เมื่ อ
เพราะอย่างที่ทราบกันดี โลกของออนไลน์นนั ้
สามารถเชื่ อมโยงถึงกันได้ อย่างกว้ างขวาง
และรวดเร็ ว ดัง นัน้ ไม่ว่า จะเรื่ อ งดี ห รื อ ร้ าย
ย่อมมีโอกาสที่จะถูกส่งต่อหรื อแชร์ ถึงกันใน
วงกว้ างได้ เพียงแค่คลิกเดียวเท่านัน้

Digital Marketing โอกาสทีเ่ ปิด
กว้างส�ำหรับ SME

เมื่อ Digital Marketing คือเทรนด์ของการ

ท�ำการตลาดยุคใหม่ที่ผ้ ูประกอบการเอสเอ็มอีต้อง
สนใจ ด้ วยข้ อจ�ำกัดด้ านเงินทุนที่ไม่มากท�ำให้ โอกาส
ในการลงทุ น เลื อ กใช้ สื่ อ แมสเพื่ อ ท� ำ การตลาด
ไม่เท่ากับองค์กรขนาดใหญ่ที่สายป่ านยาวกว่า
ดังนันช่
้ องทางออนไลน์จงึ กลายเป็ นโอกาสทองให้ กบั
บรรดา SME รายเล็กรายน้ อย หรื อแม้ แต่มือใหม่
มือสมัครเล่นทัง้ หลาย ในการสร้ างสรรค์พืน้ ที่และ
ฐานลูกค้ าของตนเองขึ ้นมาได้ รวมถึงยังเป็ นช่องทาง
ที่ จ ะเปิ ดกว้ า งออกไปสู่ต ลาดใหม่ๆ ที่ ไ ม่ไ ด้ จ� ำ กัด
เพียงแค่ในประเทศอีกด้ วย
ดร.ประวิ ท ย์ เขมะสุ นั น ท์ คณบดี วิ ท ยาลั ย
นวั ต กรรม เป็ นอี กหนึ่งเสียงที่ ยืนยันว่า ปั จจุบัน
Digital Marketing มี ค วามจ� ำ เป็ นอย่ า งยิ่ ง กั บ
ผู้ประกอบการ SME เนื่องจากในอดีตนัน้ วิธีการ
ท�ำการตลาดโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม
(Industrialization) มักจะพูดถึงเรื่องของ Economies
of Scale หรื อ การผลิตจ�ำนวนมากเพื่อให้ ต้นทุน
ลดลง เมื่อผู้ประกอบการผลิตสินค้ าเป็ นจ�ำนวนมาก
เพื่อให้ ได้ ต้นทุนต�่ำนัน้ ท�ำให้ ผ้ ูประกอบการต้ องมี
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การวางแผนเรื่องของการกระจายสินค้ า ต้ องมีร้านค้ า
หรื อสาขาเป็ นจ�ำนวนมาก หรื อส่งสินค้ าเข้ าไปขายใน
ห้ างสรรพสินค้ าต่างๆ รวมถึงต้ องมีระบบโลจิสติกส์ที่
ดีรองรับอีกด้ วย
กระบวนการเหล่านี ้ถือว่าเป็ นวิธีการในการขับเคลือ่ น
สินค้ าจากผู้ผลิตไปสูผ่ ้ บู ริ โภคก็จริ ง แต่บางครัง้ การที่
จะให้ ผ้ ปู ระกอบการ SME เอาสินค้ าเข้ าไปตามห้ าง
สรรพสินค้ าหรื อร้ านสะดวกซื ้อที่มีสาขาจ�ำนวนมาก
ผู้ประกอบการอาจจะยังไม่พร้ อมที่จะขยายตัวเพื่อ
ผลิตสินค้ าเป็ นจ� ำนวนมากๆ ในระยะเวลาอันสัน้
เพราะการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ย่อมมาพร้ อมกับการ
ลงทุนทีส่ งู อีกทังยั
้ งมีความเสีย่ งว่าสินค้ านันๆ
้ จะเป็ น
ที่นิยมของลูกค้ าในขณะนันหรื
้ อไม่
แต่ปัจจุบนั ด้ วยเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นไป อินเตอร์ เน็ตเข้ า
มามีบทบาทในการด�ำเนินชีวติ ของผู้คน สามารถทีจ่ ะ
รับรู้ ข้อมูลข่าวสารหรื อสื่อสารถึงกันได้ อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ส่งผลให้ วธิ ีการด�ำเนินธุรกิจเปลีย่ นแปลง
ไป ผู้ประกอบการรายเล็กๆ หรื อ SME มีโอกาสที่จะ
สร้ างตลาดเป็ นของตัวเอง โดยใช้ ช่องทางออนไลน์
เป็ นเวทีในการโชว์ตวั ให้ ลกู ค้ าได้ เห็น และมีแนวโน้ ม
อย่างชัดเจนว่า ช่องทางออนไลน์จะได้ รับความนิยม
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ จากพฤติกรรมการ
ซื ้อสินค้ าออนไลน์ที่สงู ขึ ้นเรื่ อยๆ และกลายเป็ นเรื่ อง
ปกติของคนยุคใหม่ไปแล้ ว เมื่อเทียบกับอดีตที่อาจ
จะเคยมีความกังวลอยู่บ้างในเรื่ องของการจับจ่าย
ใช้ สอยบนโลกดิจิตอล
้
า Digital Marketing กับ SME
“ส�ำหรับผมนันมองว่
คือ Perfect Match ดังนันสิ
้ ง่ ที่ SME ควรที่ต้องค�ำนึง
เป็ นอย่างยิ่ง คือ การเข้ ามาสู่ Digital Marketing
เพราะหนึง่ ต้ นทุนต�ำ่ สองธุรกิจไม่จำ� เป็ นต้ องขยายตัว
หรื อผลิตครัง้ ละมากๆ เพือ่ ที่จะไปเข้ าห้ างสรรพสินค้ า
ทุกสาขา ผมว่าเป็ นช่องทางส�ำคัญที่ SME ต้ องท�ำ
โดยเฉพาะสิ น ค้ า อุป โภคบริ โ ภคทัง้ หลาย เพื่ อ ให้
ผู้บริ โภคสามารถหาซือ้ ได้ ง่ายและสะดวก เพราะ
พฤติกรรมผู้บริ โภคบ้ านเราเวลานี แ้ ตกต่างไปจาก
เมื่ อ ก่ อ น เช่ น อยากที่ จ ะซื อ้ รองเท้ า สัก คู่ ก็ ไ ปที่
ห้ างสรรพสินค้ า ก็จะเจอร้ านรองเท้ าแบรนด์เดิมๆ
คนก็ ร้ ู สึก ว่า ไม่ไ ด้ แ ตกต่า ง เพราะว่า ไม่มี ตัว เลื อ ก
อื่ น มากนัก มี แ ต่ แ บรนด์ นี ้ ก็ ต้ อ งซื อ้ เพราะเมื่ อ
ก่ อ นความหลากหลายของสิ น ค้ า มี น้ อ ย เหมื อ น
ถูกบังคับซื ้อ เพราะไม่มีอะไรให้ ซื ้อ แต่ปัจจุบนั บนโลก
ออนไลน์ ความหลากหลายของสินค้ ามีอย่างมหาศาล
ผู้บริ โภคสามารถที่จะเลือกได้ และเท่ากับเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ ทกุ ๆ แบรนด์สามารถแข่งขันกันได้ อย่าง
เสรี บนโลกออนไลน์”
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อย่างไรก็ดี แม้ Digital Marketing จะเป็ น
ช่องทางสร้ างโอกาสให้ กบั ผู้ประกอบการ แต่ก็
เหมือนหลักการท�ำการตลาดโดยทัว่ ไป ไม่ใช่วา่
ทุ ก คนที่ ก ระโดดลงไปจะสามารถประสบ
ความส�ำเร็ จได้ ทงหมดเพราะการท�
ั้
ำ Digital
Marketing ต้องอาศัยองค์ประกอบการหลายด้าน
ด้ ว ยกัน นอกจากสิ น ค้ า จะต้ อ งมี คุณ ภาพ
แล้ ว การถ่ายภาพสินค้ าให้ ออกมาดูดีก็เป็ น
สิง่ ส�ำคัญ เพราะอย่าลืมว่าการท�ำตลาดออนไลน์
ลูกค้ าจะไม่ได้ เห็นหรื อสัมผัสสินค้ าจริ งๆ
ดังนัน้ ภาพที่จะน� ำเสนอให้ กับลูกค้ าจึงต้ อง
น่าสนใจและดึงดูดมากพอ รวมถึงต้องมีบคุ ลากร
ที่พร้ อมพอสมควร เพราะในการท�ำ Digital
Marketing การสื่ อ สารกับ ลูก ค้ า ที่ ร วดเร็ ว
และฉับ ไว จะสร้ างความประทับ ใจให้ กับ
ลูกค้ า กล่าวคือ เวลาที่มีลกู ค้ าโพสต์ข้อความ
สอบถาม นัน่ หมายถึงเขาก�ำลังสนใจสินค้ า
นันๆ
้ อยู่ หากเขาได้ รับค�ำตอบกลับไปอย่าง
รวดเร็ว โอกาสที่จะตัดสินใจซื ้อทันทีก็มีสงู แต่
ในทางกลับกันหากลูกค้ าได้ รับค�ำตอบที่ช้า
บางครัง้ ลูกค้ าอาจจะลืมไปแล้ วว่าเคยสนใจ
สิ น ค้ า นัน้ อยู่ ดัง นัน้ เรื่ อ งของบุค ลากรที่ จ ะ
ดูแลในส่วนนี ้จึงต้ องมีความพร้ อมด้ วยเช่นกัน
นอกจากนี ้ ภาครั ฐ ก็ มี ส่ ว นส� ำ คัญ ในการ
ช่วยสร้ างความเข้ มแข็งทังระบบได้
้
โดยการ
สนับ สนุนในเรื่ อ งของระบบไอซี ที การเปิ ด
อบรมให้ ความรู้ เพื่อรองรั บการเติบโตของ

Digital Marketing รวมทังควรมี
้
การสนับสนุน
ให้ เกิดการแข่งขันอย่างเสรี เพราะการแข่งขัน
ที่สมบูรณ์ ย่อมท�ำให้ ประสิทธิ ภาพทางการ
ตลาดดีขึ ้น เพราะผู้บริโภคก็มที างเลือกมากขึ ้น
“ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ าส่ วนใหญ่ ภาคธุรกิจ
เป็ นคนท�ำกันเอง ท�ำเป็ นสื่อกลางในการ
ที่จะเอาสินค้ ามาขายออนไลน์ ซึ่งจริ งๆ
แล้ วภาครั ฐก็ควรจะสนับสนุนให้ เกิดการ
แข่ งขั น ไม่ เช่ นนั น้ ก็จะเป็ นการผู กขาด
เหมื อ นกั บ มี ห้ า งอยู่ ห นึ่ ง ห้ า ง หรื อ สอง
ห้ างเท่ านัน้ แต่ จริ งๆ แล้ วตัวสินค้ าที่ได้
มาจากช่ องทางออนไลน์ มเี ยอะมาก ซึ่งมัน
จะท�ำให้ ผ้ ูคนมีทางเลือกเยอะขึน้ เพราะ
ฉะนั น้ ผมเห็น ว่ า ภาครั ฐ ควรที่จ ะเข้ า ไป
สร้ างสภาพการแข่ ง ขั น ให้ เ กิด ขึน้ และ
อีกเรื่ องที่ควรท�ำด้ วยคือ เรื่ องของความ
ปลอดภัย เรื่ องของเงิน เรื่ องของนโยบาย
บางอย่ า งที่ เ ข้ า ไปก� ำ กั บ ดู แ ล อย่ า งใน
เมื อ งนอก เวลาเราซื อ้ สิ น ค้ าอะไรมา
สั ก อย่ าง ด้ วยความที่ การซื อ้ สิ น ค้ า
บนออนไลน์ เราดูจากภาพเท่ านัน้ พอซือ้
มาแล้ วกลับไม่ เป็ นอย่ างที่คดิ เราสามารถ
แพ็คสินค้ าลงกล่ องคืนกลับไปได้ รวมถึง
เรื่องของการคืนเงินด้ วย เหล่ านีเ้ ป็ นเรื่องที่
ภาครัฐควรเข้ ามาด�ำเนินการ เพื่อสนับสนุน
ให้ การท�ำการตลาดออนไลน์ นัน้ เติบโต
และเข้ มแข็งยิ่งขึน้ ”
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
เรียบเรียงโดย : อวิกา พอกเพิ่มดี,วิลาวัณย์ กิจนิเทศ
ที่มา : https://scbsme.scb.co.th/sme-inspiration-detail/digital-marketing-weapon

GS1 Source
GS1 Source หรือในชือ่ เดิม GS1 Trusted Source of Data
(TSD) เป็ นโครงการสร้ างฐานข้ อมูลสินค้ าออนไลน์ จาก
แหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ (ข้ อมูลสินค้ าจากเจ้ าของสินค้ า)
ทีส่ ถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมมือกับ 12 หน่วยงาน
ทังภาครั
้
ฐและเอกชน เป็ นการจัดเก็บฐานข้ อมูลกลางสินค้ า
ของประเทศ (National Product Catalogue) พัฒนาขึ ้นเพือ่
ให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ า ผู้จำ� หน่ายสินค้ า (Retailer) และผู้ประกอบการ
E-Commerce สามารถใช้ ประโยชน์จากการมีฐานข้ อมูลที่
น่าเชื่ อถื อ และช่วยลดภาระการจัดท� ำฐานข้ อมูลสินค้ า
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลกับ
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้ องได้ อย่างถูกต้ อง

คืออะไร?
1
GLN No. : ใส่เลขสมาชิกสถาบันฯ 13 หลัก
Email: ใส่ Email เพื่อรับ Username และ Password

เจ้าของสินค้าได้รับประโยชน์
จากโครงการ GS1 Source อย่างไรบ้าง

1. มี ฐานข้ อมูลสิน ค้ า ออนไลน์ ที่สามารถเก็ บข้ อมูล
สินค้ าของตนเอง
2. สามารถใช้ งานระบบฐานข้ อมูล GS1 Source ได้ โดย
ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย แทนการพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้ อมูล
ภายในบริษัท ซึง่ อาจมีคา่ ใช้ จา่ ยในการพัฒนาและการดูแล
รักษาระบบสูง ท�ำให้ ชว่ ยลดค่าใช้ จา่ ยขององค์กรได้
3. ระบบฐานข้ อมูลดังกล่าว สามารถเข้ าถึงได้ จากทุกที่
ทุกเวลา ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ท�ำให้ การแก้ ไขหรื ออัพเดต
ข้ อมูล รวมทังการเพิ
้
่มรายละเอียดข้ อมูลสินค้ าเกิดความ
สะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น
4. ระบบฐานข้ อมูล GS1 Source ช่วยสร้ างความ
น่าเชื่ อถื อและเพิ่มมูลค่าให้ กับสินค้ าเมื่ อเที ยบกับคู่แข่ง
ทางการตลาดที่ไม่มีข้อมูลสินค้ าในระบบดังกล่าว
5. ป้องกันการปลอมแปลงสินค้ า และการลักลอบใช้
บาร์ โค้ ดที่ไม่ถกู ต้ อง

วิธีการลงทะเบียนสินค้า GS1 Source

1. สมาชิ ก สถาบั น รหั ส สากลสมั ค รใช้ งานได้ ที่
http://www.gs1thailand.org/tsd เลือกเมนู Registration
จากนัน้ กรอกเลขสมาชิ ก หรื อเลขหมายบ่งชี ท้ ี่ ตัง้ สากล
(GLN) และอีเมล์ที่ใช้ สมัครสมาชิกสถาบันฯ จากนันรอรั
้ บ
Username และ Password ส�ำหรับเข้ าใช้ งานระบบได้ ทาง
อีเมล์ที่ใช้ สมัคร

2
ใส่ Username และ Password
เพื่อ login เข้าสู่ระบบ
(หากข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง ระบบจะแสดงหน้ าต่างเพือ่ ขอข้ อมูลเพิม่ เติม จากนันผู
้ ้ ดแู ล
ระบบจะตรวจสอบข้ อมูลและแจ้ งกลับอีกครัง้ )
2. กรอก User และ Password เพื่อเข้ าสูร่ ะบบและเริ่ มกรอกข้ อมูลเพื่อ
ลงทะเบียนสินค้ า ดังภาพ
สามารถดาวน์ โ หลดคู่มื อ การใช้ ง านได้ ที่ www.gs1thailand.org เลื อ ก
“เมนูลดั ” และ “โครงการระบบฐานข้ อมูล” (GS1SOURCE)
หากมีข้อสงสัยหรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่ อกลับ
ที่เบอร์ 02-345-1200 หรื อ E-mail : info@gs1thailand.org
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Barcode Scanner
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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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You Tube

OGA International Co.,Ltd.

Tel. 0 2578 8000
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