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คํานํา 
 
 โครงการ “การพัฒนาระบบสอบยอนกลับ การผลิต การแปรสภาพและการคาขาวหอมมะลิอินทรียโดย
การบูรณาการระบบโลจิสติกส  และหวงโซอุปทานผานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ” ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะทํางานของโครงการวิจัยนี้ ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. สมจิตร อาจอินทร และนายวรพจน จักขุพันธ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ วาท่ีรอยตรี บุญวัฒน สุริยะวงษ สังกัด
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน ซึ่งเชี่ยวชาญดานกระบวนการผลิตและแปรรูปขาว มีระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
18 เดือน ต้ังแตเดือน กันยายน 2550 – มีนาคม 2552 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสอบยอนกลับ สําหรับขาว
หอมมะลิ ตลอดหวงโซอุปทานจากเกษตรกร ผูรับซื้อขาวเปลือก/สหกรณการเกษตร โรงสี และผูจําหนาย เพ่ือเปน
ระบบตนแบบการสอบยอนกลับสินคาเกษตร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานการสอบยอนกลับระดับ
สากล  
 
 รายงานฉบับสมบูรณนี้ ประกอบดวย 5 บท คือ บทท่ี 1 บทนํา บทท่ี 2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ บทท่ี 3 การวิเคราะหและออกแบบระบบ บทท่ี 4 การพัฒนาและติดต้ังใชงาน และ บทท่ี 5 สรุปและ
วิจารณผล นอกจากรายงานบับสมบูรณนี้แลว คณะผูวิจัยไดจัดทําเอกสารเพ่ิมขึ้นอีก 2 ชุด คือ คูมือการปฏิบัติงาน 
สําหรับผูปฏิบัติงานในแตละจุดของหวงโซอุปทาน เพ่ือใหรองรับมาตรฐานการสอบยอนกลับ และคูมือการใช
โปรแกรมระบบสอบยอนกลับ  
 
 คณะผูวิจัย หวังวารายงานฉบับสมบูรณนี้ จะเปนประโยชนในการศึกษาและการใชเปนเอกสารอางอิง
สําหรับผูสนใจท่ัวไปและนักวิจัย   
 
 
 
         คณะผูวิจัย 
 
         กันยายน 2552 





 

กิตตกิรรมประกาศ 

 
 โครงการนี้จะไมสามารถเกิดขึ้นไดถาไมมีหนวยงานเหลานี้ใหการสนับสนุน ประกอบดวย 
 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีไดการสนับสนุนงบประมาณ และ รศ.ดร. ดวง
พรรณ กริชชาญชัย และทีมงาน จาก สํานักประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิสติกส คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีชวยพิจารณากรอบงานวิจัย การติดตาม และการ
ประสานงานดานตางๆ  จนทําใหโครงการบรรลุผลอยางดีเย่ียม 

 สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมศอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ท่ีอนุญาติใหนําผล
การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาใชประโยชนในโครงการฯ 

 สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ท่ีอนุเคราะหหมายเลข Global Location 
Number (GLN) สําหรับการกําหนดหมายเลขรหัสสินคา  

 
นอกจากน้ีแลว ผลงานของโครงการที่ไดรับและประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย เพราะมีผูใหความ
สนับสนุน ขอเสนอแนะ และรวมมือเปนอยางดีย่ิง ประกอบดวย 

1. ผูวาราชการและรองผูวาราชการจังหวัดขอนแกนท้ัง 2 ทาน คือ ทานกฤษเพชร  ศรีปาน และ 
ทาน  ณฐพลฒ วิเชียรเพริศ ท่ีทานใหความสําคัญกับโครงการฯ และใหเกีรยติ เปนประธานใน
การสัมมนาเพ่ือระดมความคิดในการพัฒนาระบบสอบยอนกลับ และสัมมนาเพ่ือเผยแพร
ผลงานวิจัย  

2. ผูเขารวมโครงการฯ คือ (1) ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน อําเภอแวงใหญ จังหวัด
ขอนแกน ผูแปรรูปเปนขางฮางงอกหอมมะลิอบสมุนไพร แบรนด “ขวัญนา” และ (2) สหกรณ
การเกษตรหนองหวาย จํากัด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ผูปปรรูปเปนขาวกลองหอมมะลิ 
แบรนด “ขาวกลองหอมมะลิ 105”  

3. ผูประกอบการและนักวิชาการท่ีเกี่ยวของจากทุกจุดในหวงโซอุปทาน จากจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเขารวมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซึ่งเปนประโยชนอยางมากตอ
การพัฒนา รวมถึงแนวทางในการขยายผลโครงการฯ 

4. ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีใหขอเสนอแนะนําต้ังแต proposal จนถึงรายงานฉบับสมบูรณ เพ่ือใหโครงการมี
ผลงานที่ดีออกมา  

 
 
 คณะผูวิจัย ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางยิ่ง ท้ังรายนามที่กลาวถึงในท่ีนี้ และผูสนับสนุนและให
ขอเสนอแนะทานอื่นๆ ท่ีไมไดกลาวถึง ณ ท่ีนี้   
 
 
 
         คณะผูวิจัย 
 
         กันยายน 2552 





 

บทสรุปผูบริหาร 
 
 

1. บทนํา 
การสอบยอนกลับ (Traceability) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาในสินคาประเภท

อาหาร (Food Products) เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค เปนส่ิงท่ีหลายประเทศใหความสําคัญ และพยายาม
ผลักดันใหเกิดขึ้น สหภาพยุโรป (EU—European Unions) ไดออกเปนกฎหมายสากลที่ระบุไวใน EU’s General 
Food Law ใหผูผลิตและแปรรูปอาหารมีกระบวนการที่สามารถสอบยอนกลับได เพ่ือเปนการตรวจสอบและการ
ควบคุมคุณภาพดานความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหาร  

โครงการวิจัยนี้ พัฒนาระบบสอบยอนกลับโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชขาวหอมมะลิเปนสินคาตนแบบ 
เพ่ือใหสามารถสอบยอนกลับไดทุกจุดในหวงโซอุปทานและโลจิสติกส ต้ังแตเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวหอมมะลิ 
ผูรับซื้อขาวเปลือกหอมมะลิ ผูแปรรูปหรือโรงสี จนถึงผูบริโภค  

เปาหมายหลักของโครงการ ประกอบดวย 2 สวน คือ (1) ไดระบบที่สามารถรองรับมาตรการการสอบ
ยอนกลับระดับสากล และ (2) การประยุกตใชระบบงานในกระบวนการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ ชวยให
ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นถึงแหลงท่ีมาของขาว เปนการสรางนวัตกรรม เพ่ือสรางความแตกตางของสินคา อันจะ
นําไปสูการชวยเพ่ิมหวงโซคุณคา (Value Chain) ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิ 

คณะทํางานของโครงการวิจัยนี้ ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมจิตร อาจอินทร และนายวร
พจน จักขุพันธ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ วาท่ีรอยตรี บุญวัฒน สุริยะวงษ สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน 
ซึ่งเชี่ยวชาญดานกระบวนการผลิตและแปรรูปขาว มีระยะเวลาดําเนินการวิจัย 18 เดือน  
 

2. การวิจัยและพัฒนา 
กรอบงานการวิจัยนี้ ประกอบดวย การพัฒนาระบบงานตามกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร ใชรหัสและ

กระบวนการสอบยอนกลับตามมาตรฐานสากล GS1 (Global Standard One) และใชเทคโนโลยีเปด ประกอบดวย 
สถาปตยกรรมบริการ SOA (Service-Oriented Architecture) ซึ่งใช Web Service เพ่ือเขาถึงแหลงขอมูลของ
ผูประกอบการในหวงโซอุปทานท่ีมีความหลากหลาย มาตรฐานการแลกเปล่ียนขอมูลดวย XML และ เทคโนโลยี 
RFID  

ขอบเขตของการพัฒนาระบบสอบยอนกลับ คือ (1) สามารถสอบยอนกลับระหวางจุดในหวงโซอุปทาน 
(External Traceability) จากปลายน้ํา คือ ผูบริโภค กลางน้ํา กลับจนถึงตนน้ํา คือ เกษตรกรผูเพาะปลูก และ (2) 
สามารถสอบยอนกลับกระบวนการผลิตและแปรรูปภายในของแตละจุดของหวงโซได (Internal Traceability) 
ดังนั้น การออกแบบและพัฒนาระบบ จึงแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) การออกแบบและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานแตละจุดในหวงโซและการเช่ือมโยงระหวางจุด เพ่ือใหรองรับการสอบยอนกลับได และ (2) การ
ออกแบบและพัฒนาระบบซอฟตแวร 

จากการศึกษาและวิเคราะหระบบเพ่ือใหทราบถึง กระบวนการในแตละจุดของหวงโซ ระบบขอมูลท่ีตอง
จัดเก็บ และการเช่ือมโยงกระบวนการและขอมูลระหวางจุดในหวงโซอุปทาน โดยมีผูเกี่ยวของ (Stakeholder) 4 
กลุม ในหวงโซอุปทานและโลจิสติกสขาวหอมมะลิ และมีความสัมพันธกันดังภาพที่ 1 



ง รายงานฉบบัสมบูรณ โครงการสอบยอนกลับขาวหอมมะลิฯ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงหวงโซอุปทานและโลจิสติกสขาวหอมมะลิ 
 
1) กลุมตนนํ้า คือ เกษตรกรผูเพาะปลูก และพอคาคนกลาง ทําหนาท่ีรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร 

และจําหนายใหกับโรงสี ซึ่งชองทางการตลาด เกษตรกรสามารถจําหนายใหกับโรงสีไดโดยตรง และ
ในขณะเดียวกัน พอคาคนกลางนอกจากจะจําหนายใหกับโรงสีแลว ยังสามารถจําหนายใหกันและ
กันได  

2) กลุมกลางน้ํา คือ โรงสี เปนผูแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสาร เปนผูรับซื้อขาวเปลือกจากท้ัง
เกษตรกรโดยตรง และจากพอคาขาวเปลือก  

3) กลุมปลายนํ้า คือ ผูจําหนายขาวสารหอมมะลิ ทําหนาท่ีรับซื้อขาวสารจากโรงสี เพ่ือจําหนายใหกับ
ผูบริโภค เพ่ือคาสง หรือเพ่ือการสงออก 

4) กลุมผูใหบริการขนสง มีท้ังรายเล็กและรายใหญ เชน รถปกอัพ หรือ รถบรรทุกขนาดกลางและ
ใหญ  

การปฏิบัติงานในแตละจุดของหวงโซอุปทานและโลจิสติกส มีจุดเดนท่ีแตกตางกันออกไป กลาวคือ 
เกษตรกรมีวิธีการเพาะปลูกท่ีเปนมาตรฐาน เชน ไดรับการรับรอง GAP (Good Agricultural Practice) หรือ 
เกษตรอินทรีย ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการเก็บเกี่ยวคอนขางเปนระบบ (ในรูปเอกสาร) ใน
ทํานองเดียวกัน สหกรณการเกษตรและโรงสี บางสวนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing 
Practice) ซึ่งมีการปฏิบัติงานและการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ ในขณะที่กลุมเกษตรกรก็มีความเขมแข็งใน
การรวมกลุมและพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาของชาวบาน ทําใหผลิตภัณฑมีเอกลักษณเฉพาะตัว  

การวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ในการนําระบบสอบยอนกลับ 
(ระบบ ICT) ไปใชงาน สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 การวิเคาะห SWOT 

ระบบสอบยอนกลับขาวหอมมะลิ มีผูเกี่ยวของหลักๆ คือ เกษตรกร และสหกรณการเกษตร/ผูแปรรูป ซึ่ง
ผูเกี่ยวของเหลานี้มีจุดออน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม เมื่อใชงานระบบสอบยอนกลับ ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths) 
• เกษตรกรไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหไดการ
รับรองการเพาะปลูกดีท่ีเหมาะสม (GAP) รวมถึง
การเกษตรอินทรีย  และสหกรณการเกษตร/โรงสี 
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหไดการรับรองการ
แปรรูปดีท่ีเหมาะสม (GMP)  

• เกษตรกรมีภูมิปญญาทองถ่ินในการแปรรูปขาวเปน
ผลิตภัณฑท่ีหลากหลายและเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

• ประเทศไทยเปนแหลงปลูกขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพ
และไดรับการยอมรับจากผูบริโภคท่ัวโลก 

• ความซื่อสัตยของเกษตรกรในการผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพและปลอดภัยในมุมมองของผูบริโภคมีสูง  

จุดออน (Weaknesses) 
• กลุมเกษตรกรไมมีประสบการณและความรูดาน
การตลาด ทําใหชองทางการจําหนายอยูในวงจํากัด มี
ผลทําใหผลผลิตและผลิตภัณฑท่ีผลิตไดขายไดราคา
ท่ีตํ่ากวาท่ีควร ซึ่งเปนคอขวดของหวงโซอุปทาน 

• ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐแบบบูรณาการจากการ
เพาะปลูก แปรรูป และการตลาด 

• การกระจายงบประมาณเพื่อการพัฒนากระบวนการ
ผลิตและแปรรูปท่ีเปนมาตรฐานยังไมท่ัวถึง 

• ไมมีประสบการณและขาดการอบรมใหความรูดาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ความตระหนักของผูบริโภคตอความปลอดภัยยังนอย 
โอกาส (Opportunities) 
• เปนการสรางนวัตกรรมเพื่อสรางความแตกตาง

ของสินคา และเพ่ิมมูลคาสินคา โดยใช ICT  
• ใช ICT ขยายชองทางการตลาดท้ังในและ

ตางประเทศ 
• สรางผลกําไรที่มากขึ้นตลอดหวงโซอุปทาน 
• ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นกับสินคาปลอดภัย หรือ

อินทรียมากขึ้น 
• สามารถผลิตสินคาและนวัตกรรมใหมๆ สูตลาด 
• รองรับขอกําหนดดานอาหารปลอดภัยของ EU ท่ี

ใหสินคาเกษตรนําเขาประเทศสมาชิก EU ตอง
ตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาของสินคาได 

ภัยคุกคาม (Threats) 
• นโยบายของรัฐบาล เชน การประกันราคาขาว อาจ
ทําใหราคาสูงกวากลไกของตลาดท่ีแทจริง 

• การรวมกลุมของเกษตรกรไมเขมแข็งและยั่งยืน 
• ความเสถียรของระบบ ICT  
• ความไมซื่อสัตยของผูมีสวนไดสวนเสียในการใช
งานระบบ ICT 

 

 
  ผลจากการวิเคราะห SWOT ผูเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน จะเปนกรอบในการออกแบบและพัฒนาระบบ
สอบยอนกลับขาวหอมมะลิ 
 

การออกแบบระบบ 
จากขอเท็จจริงดังท่ีกลาวมา คณะผูวิจัยจึงไดออกแบบระบบงาน โดยออกแบบ 2 สวนคือ  
(1) ออกแบบกระบวนการ (Process) และวิธีปฏิบัติการ (Practice) ออกแบบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน 

ในแตละจุดของหวงโซอุปทาน เพ่ือกําหนดวิธีปฏิบัติใหสามารถรองรับการสอบยอนกลับ
กระบวนการภายในได (Internal Traceability) และในขณะเดียวกันเพ่ือใหสามารถรองรับการ
เชื่อมโยงกับกระบวนการจากจุดอ่ืนๆ ในหวงโซอุปทาน เพ่ือการสอบยอนกลับระหวางจุดในหวง
โซอุปทานได (External Traceability)  
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(2) ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 2 สวน คือ ระบบสอบยอนกลับ และการ
ประยุกตใช RFID 

 
การออกแบบระบบ-1: ออกแบบกระบวนการและวิธีปฏิบัติ 

การสอบยอนกลับ นอกจากจะเพ่ือใหสามารถตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาไดแลว ความมั่นใจของผูบริโภคถึง
คุณภาพและความปลอดภัยของสินคาก็เปนปจจัยสําคัญท่ีจะชี้วัดถึงประโยชนของระบบสอบยอนกลับ ดังนั้น 
กระบวนการปฏิบัติงานในแตละจุดของหวงโซ จะตองมีกระบวนการและวิธีการท่ีชัดเจนท่ีสามารถตรวจสอบได 

 ตนน้ํา คือ เกษตรกร พบวาการท่ีจะทําใหสามารถตรวจสอบยอนกลับถึงขั้นตอนและการปฏิบัติท้ัง
กอนและหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะตองมีการจดบันทึกและจัดเก็บขอมูล เชน ขอมูลเมล็ดพันธุ 
การใชปุย การบรรจุและการจัดเก็บ เปนตน ซึ่งวิธีการท่ีเหมาะสม ณ ปจจุบัน คือ การดําเนินการ
เพาะปลูกตามมาตรท่ีทางราชการแนะนํา เชน มาตรฐานการเกษตรท่ีดีท่ีเหมาะสม (GAP) หรือ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย (Organic) โดยโครงการนี้ เลือกกลุมเกษตรกรท่ีเพาะปลูกท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ รูปแบบเอกสารและวิธีการจดบันทึก การตรวจสอบที่
ออกแบบโดยกรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ตนน้ํา และกลางน้ํา คือ ผูรับซื้อขาวเปลือก และโรงสี ซึ่งไดออกแบบวิธีปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถ
จัดล็อตขาวเปลือกไดวา ซื้อมาจากเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรใด และขาวสารแตละล็อตเปน
ขาวสารที่ใชขาวเปลือกล็อตใด โดยการแบงพ้ืนท่ีในยุงฉางเพื่อการจัดเก็บขาวแตละล็อต อยาง
ชัดเจน นอกจากนี้ ขาวสารแตละล็อต จะถูกบรรจุในถุงขาวสาร โดยขาวสารแตละถุงจะมีรหัสสินคา
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Product Code: EPC) ท่ีไมซ้ํากัน รหัส EPC ดังกลาว จะใชเทคโนโลยี 
RFID หรือ Barcode กํากับ 

 ปลายน้ํา คือ ผูจําหนาย รับถุงขาวสารจากแหลงผลิตท่ีมีรหัส EPC กํากับ เมื่อผูบริโภคซื้อไป จะ
สามารถตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาไดโดยใชรหัส EPC และเขาไปท่ีระบบตรวจสอบยอนกลับ 
(www.thairicetrace.com) 

 ผูใหบริการขนสง จะตองมีวิธีการจัดการการบรรทุกท่ีไมใหสินคาคละเคลากัน โดยเฉพาะอยางย่ิง
การบรรทุกขาวเปลือก 

 
การออกแบบระบบ-2: ออกแบบระบบ ICT 

จากการวิเคราะหระบบ ทําใหทราบขอจํากัดและความตองการใชงาน โดยออกแบบระบบเพ่ือตอบสนอง
ความตองการสําหรับผูใชงานได 2 ระดับ คือ ผูประกอบการระดับ SME และผูประกอบการขนาดใหญ โดย
พิจารณาจากระดับความพรอมดาน ICT อยางไรก็ตาม โดยสถาปตยกรรมของระบบสําหรับผูใชงานท้ัง 2 ระดับ จะ
เหมือนกัน โดยออกแบบสถาปตยกรรมบนหลักการของ SOA   

องคประกอบของสถาปตยกรรมของระบบ ประกอบดวย (1) ระบบงานภายในของผูประกอบการในหวง
โซอุปทานและโลจิสติกส (Enterprise Resource Planning: ERP) (2) ระบบซอฟทแวรจัดการขอมูลพ้ืนฐาน (3) 
ระบบจัดการการซื้อขายเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ (4) ระบบสอบยอนกลับสากล (Global Traceability 
System)  

กรอบแนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม คือ การบูรณาการกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นท่ีมีผลใหเกิด
กระบวนการผลิต แปรรูป และเคล่ือนยายวัตถุดิบหรือสินคา โดยกระบวนการผลิตและแปรรูป เปนกิจกรรมภายใน
ท่ีเกิดขึ้นภายใน ณ จุดใดจุดหนึ่งของหวงโซอุปทาน (เชน การเพาะปลูกของเกษตกร หรือ การแปรรูปของโรงสี 
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เปนตน) สําหรับการเคล่ือนยายวัตถุดิบหรือสินคา เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากการซื้อขายและการขนสงสินคา ขอมูลท่ี
เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรม รวมถึงการซื้อขายสินคา จะสามารถเชื่อมโยงระหวางผูซื้อ ผูขาย และผูขนสง ซึ่ง
นอกจากจะมีเอกสารการซื้อขายท่ีถูกจัดเก็บไวในระบบงานภายในของผูประกอบการแลว ขอมูลการเคล่ือนไหว
เหลานั้น จะถูกจัดเก็บไวใน Traceability Database เพ่ือการสอบยอนกลับดวย  

รายละเอียดของกจิกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในของแตละผูประกอบการ จะมีระบบการจัดการขอมูลพ้ืนฐาน และ
ผูประกอบการจะมีระบบงานภายในของตัวเอง (ระบบ ERP) ในขณะท่ี กิจกรรมท่ีทําใหเกิดการเคล่ือนยายวัตถุดิบ
หรือสินคา ท่ีเกิดจากการซื้อขาย จะมีระบบจัดการการซื้อขายเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยใชเทคโนโลยี Web 
Service เปนเคร่ืองมือในการเขาถึงขอมูลใน ERP ของแตละผูประกอบการ และใชมาตรฐาน XML เพ่ือการ
แลกเปล่ียนขอมูลการซื้อขายระหวางกัน รวมถึงการประยุกตใช บารโคด และ RFID ในการระบุตัวตนของสินคา   

ระบบสอบยอนกลับ คือการตรวจสอบสถานะของสินคา ซึ่งรวมถึงการเคล่ือนยายสินคาจากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่ง ซึ่งการเคล่ือนยายสินคาเกิดจากกระบวนการซื้อขายและขนยาย ดังนั้น เพ่ือใหระบบสอบยอนกลับ
ไดรับขอมูลการเคล่ือนไหวของสินคา จึงผนวกรวมกระบวนการซ้ือขายอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) เขาเปนสวน
หนึ่งของระบบสอบยอนกลับ 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนระบบจัดการการซื้อขายสินคาอิเล็กทรอนิกส ออกแบบรองรับผูใชงาน
ไดท้ังผูประกอบการที่ไมมีระบบ ERP เปนของตัวเอง (ระดับ SME) แตสามารถปฏิบัติงานไดเสมือนมีระบบ ERP 
เปนของตัวเองตามสถาปตยกรรมที่ออกแบบไว และผูประกอบการท่ีมีระบบ ERP ท่ีสมบูรณเปนของตัวเองและ
พรอมเชื่อมโยงกับระบบสอบยอนกลับ 
 โครงการวิจัยฯ ดําเนินการติดต้ังและแนะนําวิธีการจัดการเพ่ือจัดเก็บขาวเปลือกและขาวสารเปนล็อตๆ 
และการติดต้ังอุปกรณ RFID ใหกับโรงสี และพัฒนาระบบซอฟตแวรตางๆ รวมถึงการบันทึกขอมูลพ้ืนฐานท่ี
เกี่ยวของ และไดดําเนินการทดสอบการใช RFID ในหองปฏิบัติการและสถานท่ีจริง 
 ระบบซอฟตแวรไดพัฒนาและติดต้ังไวท่ี www.thairicetrace.com  
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ระบบประกอบดวย 2 สวนหลัก  คือ  
(1) ระบบจัดการขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลการซื้อขายสินคา   
 

 
 
(2) ระบบสอบยอนกลับ 

เปนโปรแกรมประยุกตใชงานบนเว็บ เพ่ือใหผูบริโภค หรือผูท่ีเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน 
สามารถตรวจสอบสินคาได 
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นอกจากนี้แลว ยังไดพัฒนาเอกสารคูมือ 2 เลม และ 1 สัญลักษณ คือ 
 

(1) คูมือการปฏิบัติงาน เปนเอกสารแนะนําวิธีการปฏิบัติงานในแตละจุดของ
หวงโซอุปทาน เพ่ือรองรับมาตรการการสอบยอนกลับตามมาตรฐานสากล
ได 

 

(2) คูมือการใชซอฟตแวร เปนเอกสารแนะนําวิธีการใชโปรแกรมสําหรับ
ผูใชงาน 

 

(3) สัญลักษณ                      เปนเคร่ืองหมายสําหรับติดฉลากสินคา เพ่ือ

เปนเคร่ืองหมายรับรองวาสินคาท่ีมีเครื่องหมายนี้ เปนสินคาท่ีผลิตและแปรรูปท่ีสามารถตรวจสอบ

ยอนกลับได  

 

3. การทดลองใชงานและการประเมินผล 
ผูเขารวมโครงการ 2 รายเปนผูทดลองและใชงานจริง (ผูแปรรูป) โดยเลือกผูผลิต คือ เกษตรกรจากตําบล

เปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนผูเพาะปลูกขาวหอมมะลิท่ีไดรับการรับรองการเกษตรดีท่ี
เหมาะสม (GAP) เพ่ือใหผูแปรรูป 2 ราย คือ (1) ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน อําเภอแวงใหญ จังหวัด
ขอนแกน เพ่ือแปรรูปเปนขางฮางงอกหอมมะลิอบสมุนไพร แบรนด “ขวัญนา” และ (2) สหกรณการเกษตรหนอง
หวาย จํากัด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เพ่ือแปรรูปเปนขาวกลองหอมมะลิ แบรนด “ขาวกลองหอมมะลิ 105” 
โดยวางจําหนายท่ี สหกรณมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน และ ศาลาขาวไท สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว 
กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานคร 

การทดลองใชงานจริง หลังจากที่ทีมนักวิจัยไดใหความรูกระบวนการสอบยอนกลับ และรวมพัฒนาบรรจุ
ภัณฑเพ่ือใหไดมาตรฐานและเครื่องหมาย Rice Trace แลว  ทําการบันทึกขอมูลพ้ืนฐานของผูเกี่ยวของท้ังหมด 
บันทึกขอมูลการผลิตและจําหนาย และสินคาแตละถุงจะมีหมายเลข EPC ท่ีไมซ้ํากันเพ่ือใหผูบริโภคท่ีซื้อสินคาไป 
ใชสามารถตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาของสินคาผานเว็บ www.thairicetrace.com ไดตลอด 24 ชั่วโมง 
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การประเมินผลระบบสอบยอนกลับ ประเมินผลใน 2 มิติ คือ 
1) ระบบสอบยอนกลับระดับสากล:  ระบบออกแบบและพัฒนาตามมาตรฐานระดับสากล (Global 

Traceability Standard) สามารถตรวจสอบการเคล่ือนยายของสินคาไดตลอดหวงโซอุปทาน 
ประกอบกับออกแบบรหัสสินคา (ขาวสาร) ตามมาตรฐาน EPC สําหรับติดถุงขาวแตละถุง ซึ่งไมซ้ํา
กับรหัสสินคาอ่ืนๆ ท่ัวโลก ผูบริโภคสามารถใชรหัส EPC เพ่ือตรวจสอบแหลงท่ีมาของสินคาได 
สามารถตรวจสอบถึงตนทางไดทุกจุด (Tracing) นอกจากนี้แลว ผูผลิต/ผูแปรรูปยังสามารถติดตาม 
(Tracking) การเคล่ือนยายสินคาจากตนทาง ณ จุดใดๆ วาสินคากระจายไปยังปลายทางใดบาง ไม
วา สินคาจะอยูท่ีไหนในโลกนี้ 

2) มูลคาเพิ่มของสินคา: จากสมมุติฐานท่ีวา สินคาท่ีเขาโครงการสอบยอนกลับ และมีเครื่องหมาย 

 สามารถสรางความแตกตางของสินคาได คณะทํางานจึงกําหนดราคาจําหนายท่ีสูงกวา
ราคาตลาดประมาณ 40-50 % (28/40 และ 60/95) ซึ่งจากการวางจําหนาย สินคาท้ังสองสามารถ
จําหนายได (เฉล่ียเดือนละ 500 กก.) ซึ่งบงชี้ใหเห็นวา ระบบสารสนเทศท่ีผูบริโภคสามารถ
ตรวจสอบ สรางความเชื่อมั่นถึงคุณภาพของสินคาได เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความแตกตาง
ใหกับสินคา ท่ีจะนํามาซึ่งโอกาสทางการตลาดที่สูงขึ้น 
  อยางไรก็ตาม ราคาและปริมาณที่จําหนายได อาจมีปยจัยอื่นๆ แอบแฝง นอกจาก
ระบบสอบยอนกลับ เชน แนวโนมของสินคาเพ่ือสุขภาพ เปนตน ซึ่งจะตองมีการศึกษาวิจัยตอไป 

 

4. การนําผลงานไปใชประโยชน 
โครงการไดจัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยใหกับผูเกี่ยวของและผูสนใจท่ัวไปจํานวน 2 ครั้ง ซึ่ง

ไดรับความสนใจจากผูประกอบการเปนอยางมากในการนําระบบไปประยุกตใช และไดกรอบแนวทางในการนํา
ระบบสอบยอนกลับไปใชใหเกิดประโยชน ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือ การรวมกลุมของเกษตรกรหรือสหกรณการเกษตร 
เปนลักษณะเครือขายหรือศูนยชุมชน โดยนําจุดเดนท่ีมีอยูมาสรางสรรคผลิตภัณฑ ผนวกกับการใช ICT เพ่ือเปน
นวัตกรรมขึ้นมา ท่ีสมาชิกในกลุมมีความเปนเจาของ  

การรวมกลุมอยางเปนระบบและมีเปาหมาย เปนปจจัยสําคัญในการใชประโยชนจากระบบสอบยอนกลับ 
ท้ังนี้เพราะขอมูลของระบบสอบยอนกลับ เกิดจากสมาชิกในแตละจุดท่ีเกี่ยวของในหวงโซอุปทานเปนเจาของขอมูล 
(เพ่ิม/แกไขขอมูล) ซึ่งระบบนี้ตองการขอมูลและการจัดการระบบท่ีมีความถูกตองและเชื่อถือได ดังนั้น การพัฒนา
กลุมเพ่ือเปนพันธมิตรทางการคาท่ีทุกคนมีสวนไดเสีย จึงเปนกลไกท่ีสําคัญสําหรับการนําระบบ ICT ไปใชงานให
เกิดประโยชนอยางแทจริง  

รูปแบบของการนําระบบสอบยอนกลับไปใชงานมี 2 ลักษณะ คือ  
(1) ผูประกอบการที่ไมมีความพรอมดานระบบ ICT คือ กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร โรงสี รวมถึง 

ผูจัดจําหนาย ไมมีการใชงานคอมพิวเตอร ระบบนี้มีระบบยอยๆ เพ่ือใหบริการประกอบดวย ระบบ
จัดการขอมูลพ้ืนฐาน ระบบซื้อขาย (e-Commerce) ระบบจัดการสต็อกสินคา ระบบจัดการ Barcdoe 
และระบบสอบยอนกลับ   

(2) ผูประกอบการที่มีความพรอมดานระบบ ICT คือ ผูประกอบการที่มีระบบ ERP เปนของตัวเอง 
สามารถเชื่อมโยงขอมูลในระบบ ERP กับระบบสอบยอนกลับได โดยการพัฒนา Web service 
(ผูประกอบการมีทีมงานฝาย IT ท่ีมีศักยภาพพอสมควร) 
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ระบบขอมูลของระบบงานนี้ จะเปนลักษณะท่ีใครเปนเจาของขอมูล จะเปนผูรับผิดชอบขอมูล เริ่มตั้งแต
การบันทึก และการปรับปรุงขอมูล เชน ขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร (ชื่อ ท่ีอยู พ้ืนท่ีเพาะปลูก มาตรฐานท่ีไดรับ 
และปริมาณผลผลิต) ขอมูลการเคล่ือนไหว เชน โรงสี ซื้อขาวจากใคร ปริมาณและราคา และขาวสารท่ีสีไดมาจาก
ขาวเปลือกล็อตใด เปนตน  

 

4.1 ความตองการของระบบ (System Requirements) 
 การออกแบบและพัฒนาระบบสอบยอนกลับซึ่งทํางานบนเว็บ (Web Application) ชวยอํานวยความ
สะดวกใหกับผูใชงาน ท้ังเกษตรกร/กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร หรือ โรงสี รวมถึงผูจําหนาย และผูบริโภค 
สามารถใชงานไดทุกสถานท่ี เพียงแตเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับเครือขายอินเตอรเน็ต ก็สามารถใช
ระบบงานนี้ได อยางไรก็ตาม เนื่องจากระบบงานนี้ เปนระบบที่ตองเขาใจในกระบวนการสอบยอนกลับ และ
ตองการความนาเชื่อถือของระบบขอมูลสูง ดังนั้น ผูมีสวนไดเสียในหวงโซ (ท่ีเปนเจาของสินคาและขอมูล) จะตอง
ผานกระบวนการดังนี้ 

(1) สมัครเปนสมาชิกของระบบสอบยอนกลับ เพ่ือใชบริการระบบสอบยอนกลับจากผูใหบริการ  
(Traceability Service Provider—TSP) 

(2) ไดรับการฝกอบรม 2 หลักสูตร คือ 
 วิธีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบยอนกลับ 
 วิธีการใชงานระบบซอฟตแวร 

(3) พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือใหไดรับเคร่ืองหมาย Rice Trace โดยทีมงาน ผูใหบริการสอบ
ยอนกลับ รวมกับเจาของผลิตภัณฑ ดําเนินการพัฒนา รวมถึงการบรรจุภัณฑ และการตลาด 
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(4) ติดต้ังระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
 ติดต้ังระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยสมัครเปนสมาชิกผูใหบริการอินเตอรเน็ต เชน จาก 

TT&T, TOT หรือ CAT เพ่ือใหสามารถเชื่อมระบบเครือขายได (จําเปน) 
 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชงานระบบสอบยอนกลับ จํานวน 1 เครื่อง (จําเปน) 
 เครื่องพิมพ Barcode สําหรับพิมพ Barcode ติดสินคา (ทางเลือก) ท้ังนี้ การพิมพสามารถ
ดําเนินการไดจากผูใหบริการระบบสอบยอนกลับ แลวสง Barcode ไปใหผูใชงาน 

ขั้นตอน (1) – (4) ใชเวลาประมาณ 2 เดือน ท้ังนี้ขึ้นกับขั้นตอนที่ (3) และ (4) วา ผูประกอบการมีความ
พรอมมากนอยเพียงใด 

 

4.2 การใชงานและการจัดการระบบ (System Deployment and Management) 
หลังจากผานการฝกอบรมแลว ผูประกอบการจะทําการบันทึกขอมูลพ้ืนฐานของตนเอง หลังจากนั้น เมื่อมี

การซื้อขายสินคา จะทําการบันทึกขอมูลลงระบบสอบยอนกลับ  
ระบบสอบยอนกลับมีบริการสําหรับจัดการรหัสสินคาตามมาตรฐานสากล เพ่ือกําหนดรหัสสินคาไมใหซ้ํา

กันได รวมถึงการพิมพ Barcode  ท้ังการพิมพ Barcode เอง (ในกรณีท่ีผูใชงานมีเครื่องพิมพ Barcode) และ
จัดพิมพท่ีสวนกลาง (ผูใหบริการ) แลวจัดสงใหผูประกอบการ ซึ่งวิธีการน้ี เหมาะสําหรับผูประกอบการท่ีไมมี
เครื่องพิมพ Barcode นอกจากนี้ การใหบริการสอบยอนกลับยังมีระบบอื่นๆ เพ่ือใหผูประกอบการสามารถใช
บริการจากจุดเดียวแบบครบวงจร คือ ระบบ e-commerce เปนชองทางการจําหนายสินคา ออกแบบเปน e-
marketplace เพ่ือเปนตลาดกลางซื้อขายสินคา    

 TSP เปนผูมีสวนไดสวนเสียหนึ่งในหวงโซอุปทาน ทําหนาท่ีใหบริการระบบ ICT รวมถึงระบบสอบ
ยอนกลับ ซึ่งตองมีระบบ Server และการดูแลรักษาระบบ รวมถึงการอบรมและรวมพัฒนาสินคาเพ่ือใหไดแบรนด
ท่ีมีเครื่องหมาย Rice Trace จะมีคาใชจายในการดําเนินงาน  

 

4.3 การประยุกตใชกับสินคาชนิดอ่ืน  
นอกจากขาวแลว ระบบสอบยอนกลับสามารถนําไปประยุกตใชไดกับสินคาเกษตรชนิดอ่ืนๆ รวมถึงผัก

และผลไม ซึ่งมีกระบวนการผลิต และแปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิดตางๆ ซึ่งในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาจมี
มาตรฐานการผลิตและแปรรูปท่ีแตกตางกันออกไป   
 

4.4 การรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบระดับสากล  

เครื่องหมาย Rice Trace  เปนเครื่องหมายท่ีแสดงถึง สินคาท่ีใชระบบสอบยอนกลับ ท่ี
พัฒนาตามมาตรฐานสากล GS1 โดยหนวยงานของรัฐ (ม. ขอนแกน) เปนหนวยงานท่ีเปนกลาง ซึ่งไมมีสวนได
สวนเสียทางธุรกิจ อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเปนเครื่องหมายในระดับสากล และเปนโอกาสทางตลาดสูระดับสากล ควร
ไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยหนวยงานผูรับผิดชอบ คือ GS1 ซึ่งมีหนวยงานในประเทศไทย คือ สถาบันร
หัสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
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5. สรุปและอภิปรายผล 
5.1 สรุปผล 
 โครงการวิจัย พัฒนาขั้นตอนและวิธิปฏิบัติงานสําหรับแตละจุดในหวงโซและโลจิสตกิสขาวหอมมะลิ 
เพ่ือใหสามารถสอบยอนกลับได ออกแบบระบบเพ่ือรองรับการใชงานใน 2 ระดับ คือ ผูประกอบการที่ไมมีระบบ IT 
ใชภายในองคกร เชน เครือขายเกษตรกร หรือสหกรณขนาดเล็ก โดยออกแบบระบบใหแตละผูประกอบการเสมือน
มีระบบงานเพื่อการจัดการขอมูลการสอบยอนกลับเปนของตัวเอง ซึ่งสามารถใชงานผานระบบอินเตอรเน็ตได และ
ผูประกอบการที่มีความพรอมดาน IT โดยออกแบบระบบโดยใชเทคโนโลยี SOA เพ่ือเชื่อมโยงระบบงานภายใน
ของแตละผูประกอบการ เพ่ือบูรณาการสําหรับการซื้อขายสินคา และการสอบยอนกลับ โครงการวิจัยไดพัฒนา
คูมือ 2 แบบสําหรับผูใชงาน คือ คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือการสอบยอนกลับ และคูมือการใชซอฟตแวร 
 โครงการวิจัยไดดําเนินการทดลองใชงานจริง ซึ่งมีการบันทึกขอมูลตามระบบที่ออกแบบไว ต้ังแต
กระบวนการตนน้ํา คือเกษตรกร กลางน้ํา และปลายนํา คือ การแปรรูป และการจําหนาย พบวา ระบบสามารถ
ทํางานไดตามวัตถุประสงค 
 

5.2 อภิปรายผล 
ระบบสอบยอนกลับ เปนเครื่องมือท่ีทําใหมีระบบสารสนเทศ เพ่ือการส่ือสารระหวางผูเกี่ยวของถึง

กระบวนการตางๆ ในหวงโซอุปทาน นําไปสูความสามารถคนหาสินคาท่ีมีส่ิงเจือปนและสามารถเรียกคืนสินคาได
อยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหสามารถสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของสินคาท่ีมีปญหา เพ่ือเปนการปองกันไมให
เกิดซ้ํา ดวยเครื่องมือท่ีมีกลไกดังกลาว จะทําใหชวยลดคาใชจายของระบบการกระจายสินคา (lower-cost 
distribution systems) ลดคาใชจายในการเรียกคืนสินคา และสามารถเพิ่มราคาขายสินคาได ซึ่งผลดีของระบบสอบ
ยอนกลับเหลานี้ จะทําใหรายรับรวมสิทธิของบริษัทสูงขึ้น จึงเปนแรงขับเคล่ือนใหผูประกอบการพยายามพัฒนา
ระบบสอบยอนกลับมากขึ้น 

ถึงแมวาระบบสอบยอนกลับมีประโยชนหลายประการ แตการคํานวณอัตราผลตอบแทน (Return on 
Investment) ทําไดยาก และถึงแมวาระบบสอบยอนกลับอยางเดียวไมไดลดความนาจะเปนของวิกฤติอาหาร แต
ระบบสอบยอนกลับเปนระบบปองปรามและเปนระบบชวยลดผลกระทบที่เกิดจากอาหารวิกฤติ เชน ความรวดเร็ว 
ความถูกตอง และความนาเชื่อถือในการติดตามสินคากลับหรือตรวจสอบแหงท่ีมาของสินคา ซึ่งจะนําไปสูความ
เชื่อมั่นของลูกคา   
 

5.3  ขอเสนอแนะและการพัฒนาตอในอนาคต 
1) การสรางเครือขาย ระบบสอบยอนกลับจะใชงานไดผลสัมฤทธิ์นั้น นอกจากระบบ ICT จะมี

ประสิทธิภาพแลว ความซื่อสัตยของผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุปทานท่ีจะตองปฏิบัติตาม
กระบวนการสอบยอนกลับนั้นก็มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะถาผูปฏิบัติไมมีความซื่อสัตยใน
กระบวนการผลิตและแปรรูปในทุกขั้นตอนแลว ผลิตภัณฑท่ีไดจะไมมีคุณภาพและความปลอดภัย
เหมือนท่ีระบบตรวจสอบได ดังนั้น กรอบแนวคิดในการสรางเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซ
อุปทานใหมีความเขมแข็ง จึงเปนแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการใชระบบไดอยางมี
ประสิทธิผล วิธีการสรางเครือขาย อาจอยูในรูปของเครือขายชุมชน หรือ กลุมเกษตรกร เพ่ือผลิต แปร
รูป และพัฒนาแบรนด ท่ีทุกคนมีความเปนเจาของ เปนตน 



ฑ รายงานฉบบัสมบูรณ โครงการสอบยอนกลับขาวหอมมะลิฯ 

 

 

2) การสรางชองทางการจําหนาย ปญหาหลักของผูผลิตและแปรรูปสินคาท่ีมีมาตรฐาน คือ การตลาด 
ไมมีชองทางการจําหนายท่ีขายไดในราคายุติธรรมและยั่งยืน นอกจากจะจําหนายผานชองทางการ
สนับสนุนของทางภาครัฐ เชน การจัดงานสินคา OTOP ซึ่งไมแนนอน หรือ การวางจําหนายผานพอคา
คนกลาง แลว การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนอีกชองหน่ึงท่ีสามารถดําเนินการได 

3) มาตรฐานระดับสากลเพื่อการสงออก เนื่องจาก WTO และหลายๆ ประเทศผูนําเขาสินคาเกษตร ได
กําหนดมาตรการการตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาของสินคา จึงเปนโอกาสท่ีประเทศไทยสามารถนํา
ผลงานวิจัยใหผูประกอบการสงออกไปใชงานเพ่ือรองรับมาตรการดังกลาว 

 
ขาวหอมมะลิไทย เปนสินคาท่ีใชบริโภคเปนอาหาร และไทยไดทําการสงออก และทํารายไดใหกับ

ประเทศไทยมายาวนาน ขาวหอมมะลิไทยท่ีถือวามีคุณภาพสูง การสนับสนุนเครือขายเกษตรกร หรือสหกรณ
การเกษตรที่ผลิตขาวหอมมะลิดวยมาตรฐาน เชน GAP หรือ ขาวหอมมะลิอินทรีย และแปรรูปขาวหอมมะลิเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาทางอาหารและสุขภาพ เชน ขาวฮางหอมมะลิอบ หรือ ขาวกลองอก เปนตน การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังการเพ่ิมชองทางการจําหนายบนอินเตอรเน็ต และมีระบบตรวจสอบยอนกลับ เพ่ือสราง
ความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค เปนนวัตกรรมที่จะชวยเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ และผูมีสวน
ไดสวนเสียตลอดหวงโซอุปทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางไดรับผลประโยชน
อยางเปนธรรมและยั่งยืน  



 

บทคัดยอ 
 
 

ระบบสอบยอนกลับเริ่มมีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอบ
ยอนกลับถึงแหลงที่มาของสินคาและวัตถุดิบตลอดทุกจุดในหวงโซอุปทาน เพ่ือเปนการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร สหภาพยุโรป (EU—European Unions) ไดกําหนด
มาตรการใหผูสงออกสินคาเกษตรประเภทอาหาร ตองสามารถตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของ
สินคาได (Source of Origin) ซ่ึงประเทศเกษตรกรรมผูสงออกขาวหอมมะลิรายใหญอยางประเทศ
ไทย ตองมีกลไกเพ่ือรองรับมาตรการดังกลาว วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี ประกอบดวย 2 สวน คือ 
(1) เพ่ือพัฒนาระบบท่ีสามารถรองรับมาตรการการสอบยอนกลับระดับสากล และ (2) เพ่ือ
ประยุกตใชระบบงานในกระบวนการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ ชวยใหผูบริโภคมีความเชื่อม่ันถึง
แหลงที่มาของขาว เปนการสรางนวัตกรรม เพ่ือสรางความแตกตางของสินคา อันจะนําไปสูการชวย
เพ่ิมหวงโซคุณคา (Value Chain) ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิ 

สถาปตยกรรมของระบบสอบยอนกลับออกแบบตามสถาปตยกรรมการใหบริการ (SOA) 
โดยใชเว็บเซอรวิสเพ่ือการเขาถึงแหลงขอมูลที่หลากหลายของผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุปทาน
ขาวหอมมะลิ เพ่ือใหใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกจุดในหวงโซ ระบบสอบยอนกลับ
ออกแบบและพัฒนาตามมาตรฐาน EPCglobal Network และใชรูปแบบเอกสารแบบ XML ทําให
ระบบสอบยอนกลับสามารถทํางานไดตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ งานวิจัยไดนําเสนอวิธีการใช 
RFID ในบงชี้สินคาเพ่ือตรวจสอบถึงแหลงที่มาของขาวเปลือก  
 
 
 
 
 





 

Abstract 
 
 

Traceability system of products and materials in a supply chain has become an 
importance issue in food quality and food safety. For example, EU regulation requirements 
enforce parties in supply chain to provide product information to be able to trace and track 
one step up and on step down through the supply chain. Consequently, exporter countries 
have to develop a mechanism and tool for mastering such enforcement.  The objectives of 
the research are (1) to develop a traceability system complying with the global traceability 
standard and (2) to apply with agricultural product, Hom Mali Rice of Thailand, creating the 
innovation for agricultural products in order to added value chain. 

The design of traceability system architecture is based on service-oriented 
architecture (SOA) by using web service for accessing heterogeneous information sources 
of the stakeholder systems (ERP system) along with the supply chain making traceability 
data accessible to the consumer. The traceability system designed and implemented in 
compliance with the EPCglobal Network standard and XML-based message enables the 
exchange of traceability data in the global traceability environment. Moreover, the use of 
radio frequency identification (RFID) for the identification of individual good package for 
verification of paddy identity has been proposed.  
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บทที ่1  

บทนํา 
 
 

1.1 หลักการและเหตุผล  

 ขาวหอมมะลิไทยเปนขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพสูงและเปนขาวหอมมะลิท่ีสงออกมากท่ีสุดของโลก 
อยางไรก็ตาม การแขงขันระหวางประเทศผูสงออกมีความรุนแรงมากขึ้น และผูบริโภคใหความสําคัญกับอาหาร
ปลอดภัยมากขึ้นตามลําดับ ประกอบกับองคการการคาโลก (World Trade Organization, WTO) ไดออกมาตรการ
ทางการคาดานอาหารปลอดภัย ประเทศไทยจะตองดําเนินการหลายๆ ดานเพ่ือใหขาวหอมมะลิไทยเปนขาวหอม
มะลิท่ีมีสวนแบงของตลาดโลกเปนอันดับหนึ่งตอไป มาตรการหนึ่งคือ การพัฒนาระบบสอบยอนกลับ (Traceability 
Systems) ใหเปนระบบธรรมาภิบาลระดับสากล (Global Governance) เพ่ือสรางความเชื่อมั่นถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยของขาวหอมมะลิไทยใหกับผูบริโภคและผูเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน และเปนเคร่ืองมือสําหรับการ
จัดการหวงโซอุปทานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความแตกตางและสนับสนุนการยกระดับขาวหอมมะลิไทยไปสู
สินคาระดับพรีเมียมในตลาดโลกไดอยางย่ังยืน 
  ดวยมาตรการทางการคาดานความปลอดของอาหารท่ีกําหนดโดยองคการการคาโลก มีผลบังคับใชกับ
สมาชิกทุกประเทศท่ีตองการสงออกสินคาอาหาร รวมถึงขาวหอมมะลิของไทยดวย ประเทศไทยโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดดําเนินการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตขาวหอมมะลิอินทรียและเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานสากล แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการในทางปฏิบัติ ยังไมมีการดําเนินงานตลอดหวงโซอุปทานอยาง
เปนระบบ ต้ังแต กระบวนการผลิต การแปรสภาพ การบรรจุหีบหอ และการตลาด ทําใหไมมีระบบสารสนเทศแบบ
บูรณาการของขาวหอมมะลิ ไมสามารถตรวจสอบยอนกลับไดอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูผลกระทบยอนกลับแบบ
ลูกโซกับคุณภาพและความปลอดภัยของขาวหอมมะลิไทย ต้ังแตผูบริโภค-ผูจําหนาย-ผูบรรจุหีบหอ-ผูแปรสภาพ-
เกษตรกร ไมมีเครือขายพันธมิตรหลอดหวงโซอุปทานท่ีแนนอน (มีแตอยูในกรอบจํากัด) ทําใหเกิดความไม
แนนอนในเรื่องราคาและปริมาณการซื้อขาย กลาวคือ เกษตรกรผูเพาะปลูกขาวเปลือกหอมมะลิอินทรียมีตลาดไม
แนนอนท้ังทางดานราคาและปริมาณทั้งนี้ เพราะผูซื้อเพ่ือแปรสภาพก็ไมมีตลาดท่ีชัดเจนเชนกัน ในขณะท่ีผูสงออก
ตองการขาวสารหอมมะลิท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยในปริมาณท่ีสูง แตสามารถจัดหาจากแหลงผลิตท่ีมั่นใจไดใน
ปริมาณท่ีจํากัด ท้ังนี้ เพราะขาดระบบสรางความมั่นใจในหวงโซอุปทาน จึงไมเส่ียงท่ีจะแสวงหาสินคาจากแหลง
ผลิตอื่นๆ ซึ่งเปนความสูญเสียการขยายโอกาสทางการตลาดตลอดทั้งหวงโซอุปทาน 

อาหาร/ขาวหอมมะลิปลอดภัย (อินทรีย) จะตองมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมาตรฐานระดับสากลตลอดหวง
โซอุปทาน (เชน มาตรฐาน การเกษตรดีท่ีเหมาะสม (Good Agricultural Practices, GAP) [1-3], มาตรฐานการ
แปรสภาพในโรงงานที่ดี (Good Manufacturing Practices, GMP) [4-6] และระบบการวิเคราะหอันตรายและจุด
วิกฤตท่ีตองควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP)) [7] ซึ่งกระบวนการผลิตขาวหอม
มะลิอินทรีย ประกอบดวย 3 กระบวนการหลัก คือ (1) กระบวนการเพาะปลูกของเกษตรกร (2) กระบวนการแปร
สภาพของโรงสี และ (3) กระบวนการบรรจุหีบหอกอนถึงมือผูบริโภค ดังนั้น ขาวหอมมะลิอินทรียของไทย 
นอกจากจะตองมีกระบวนการในแตละจุดของหวงโซอุปทานท่ีเปนมาตรฐานดังกลาวแลว ขาวหอมมะลิอินทรียท่ีมี
ระบบสอบยอนกลับ ท่ีสามารถใหผูเกี่ยวของในหวงโซอุปทานและผูบริโภคท่ัวโลก สามารถตรวจสอบและไดรับ
สารสนเทศ (Information) ท้ังการตรวจสอบยอนกลับ (Tracing) เพ่ือตรวจสอบแหลงท่ีมา เพ่ือการตรวจสอบส่ิง
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ปลอมปน วัตถุดิบท่ีใชและกระบวนการ (Process) ในทุกขั้นตอน และการตรวจสอบถึงจุดท่ีสินคาจะไปถึง 
(Tracking) เพ่ือการเรียกคืนสินคา (Recall) จึงเปนเคร่ืองมือชวยสรางระบบธรรมาภิบาลระดับโลก เพ่ือสรางความ
เชื่อมั่นตอคุณภาพและความปลอดภัยของขาวหอมมะลิอินทรียไทย นําไปสูการแขงขันในตลาดโลกได 

  จากการสํารวจการนําเทคโนโลยีสารสเทศมาประยุกตใชในกระบวนการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส โดย 
สมจิตร อาจอินทร และคณะ [8-9] ทําใหทราบปญหาท่ีพบในหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิ สรุปไดดังนี้ 

ปญหาท่ี 1: กระบวนการแตละจุดในหวงโซขาวหอมมะลิอินทรียไมมีการบูรณาการท่ีครบวงจร ต้ังแตการ
ผลิต การแปรสภาพ และการจัดจําหนาย 

ปญหาท่ี 2: ขาดระบบระบบสารสนเทศแบบบูรณาการและการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเปนมาตรฐานและ
เหมาะสมในการจัดการหวงโซอุปทาน 

ปญหาท่ี 3: ไมมีระบบสอบยอนกลับขาวหอมมะลิ  
 
นอกจากน้ีแลว พบวา ขาดการสรางและรักษาไวซึ่งเครือขายของผูเกี่ยวของในหวงโซอุปทานตลอดหวง

โซอุปทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง เพ่ือความสามารถในการสรางสรางและ
ขยายตลาดไดอยางมีศักยภาพและอยางย่ังยืน 
 

ในขณะท่ีหนวยงานภาครัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดยุทธศาสตรอาหารปลอดภัย เพ่ือ
นําไทยเปนครัวของโลก และไดดําเนินโครงการการพัฒนาระบบสอบยอนกลับ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในสินคา
เกษตรและอาหารใหกับผูบริโภค และรองรับมาตรการการกีดกันทางการคา เปนกลยุทธท่ีจะทําใหประเทศไทย
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันได และในขณะเดียวกันเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา ดังแสดงในภาพ
ท่ี 1-2 (มกอช., 2550) 
 

 
 

ภาพท่ี 1-1 ประโยชนของโครงการนํารองระบบตรวจสอบยอนกลับ  
ท่ีมา : มกอช. 
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  อยางไรก็ตาม ระบบสอบยอนกลับแบบบูรณาการตลอดหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิอินทรียของประเทศ
ไทย ยังไมมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ประกอบกับเทคโนโลยี RFID และระบบสอบยอนกลับสากล ยังเปน
เรื่องใหมสําหรับประเทศไทย  
  ดังนั้น โครงการวิจัยนี้ ไดออกแบบและพัฒนาระบบสอบยอนกลับโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชขาว
หอมมะลิเปนสินคาตนแบบ เพ่ือใหสามารถสอบยอนกลับไดทุกจุดในหวงโซอุปทานและโลจิสติกส ต้ังแตเกษตรกร
ผูเพาะปลูกขาวหอมมะลิ ผูรับซื้อขาวเปลือกหอมมะลิ ผูแปรสภาพหรือโรงสี จนถึงผูบริโภค ซึ่งเปาหมายหลักของ
โครงการนี้ คือ ไดระบบที่สามารถรองรับมาตรการการสอบยอนกลับระดับสากล นอกจากนี้แลว การประยุกตใช
ระบบงานในกระบวนการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ ชวยใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นถึงแหลงท่ีมาของขาว ซึ่งเปน
การชวยเพ่ิมหวงโซคุณคา (Value Chain) ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิ 
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถแกปญหาดังไดกลาวมาขางตน ดังนี้ 
1. พัฒนารูปแบบระบบการสอบยอนกลับ รวมถึงออกแบบระบบสารสนเทศแตละจุดในหวงโซอุปทาน 

ตามมาตรฐานระดับสากล เพ่ือใหสามารถสอบยอนกลับขาวหอมมะลิอินทรียไดตลอดหวงโซอุปทาน  
2. พัฒนาระบบการจัดการสําหรับการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางคูคาในหวงโซอุปทานสําหรับทําธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส  
3. พัฒนาระบบสารสนเทศในแตละจดุของหวงโซท่ีเกี่ยวของกับระบบการสอบยอนกลับ  
4. พัฒนาระบบสอบยอนกลับ (ซอฟตแวร) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการนํารูปแบบของระบบสอบยอนกลับ

มาปฏิบัติ และแสดงถึงการบูรณาการ การแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และระบบขอมูล
สําหรับการสอบยอนกลับตามมาตรฐาน EPCglobal Network   

 

1.3 เปาหมายของการศึกษา  

1. ไดระบบซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศขอมูลพ้ืนฐานดานการผลิต แปรสภาพ การ
ขนสง และการจําหนาย 

2. ไดระบบการจัดการขอมูลเพ่ือการแลกเปล่ียนทางอเล็กทรอนิกส 
3. ไดระบบซอฟตแวรการเชื่อมโยงขอมูลบนเครือขายหวงโซการผลิต 
4. ไดระบบตรวจสอบยอนกลับสําหรับขาวหอมมะลิ 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยมุงเนนการพัฒนาแบบจําลองท่ีเหมาะสมสําหรับจัดการโลจิสติกสในหวงโซขาวหอมมะลิอินทรีย 
โดยใชเทคโนโลยี RFID และการพัฒนาระบบฐานขอมูลและซอฟตแวรพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของ พอสรุปขอบเขตของ
โครงการวิจัยครอบคลุมท้ังมิติของขอบเขตระบบ และมิติผูเขารวมโครงการไดดังนี้ 

 การพัฒนาแบบจําลองการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน จะครอบคลุมการพัฒนาแบบจําลอง
ของกระบวนการตนน้ํา กลางน้ํา และปลายนํ้า คือ การแปรสภาพของโรงสี และการจัดจําหนายของ
บริษัทคาขาวสาร โดยใชกระบวนการผลิตของเกษตรกร ท่ีเขารวมโครงการผลิตขาวหอมมะลิ GAP 
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ของจังหวัดขอนแกนเปนแหลงตนน้ํา การออกแบบแบบจําลองจะยึดมาตรฐานของ GMP และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ เชน มาตรฐานรหัสสากล GS1 และเทคโนโลยี RFID 

 ระบบซอฟตแวร ประกอบดวย ระบบสารสนเทศขาวหอมมะลิอินทรียของเกษตรกรกลุมตัวอยางท่ีเขา
รวมโครงการ ระบบซอฟตแวรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส   

 การทดสอบและทดลองระบบ จะดําเนินการทดสอบแบบจําลองของการจัดการโลจิสติกสในหวงโซ
อุปทาน โดยมีผูเกี่ยวของในกระบวนการ คือ สหกรณ/โรงสี และผูคาขาวสาร   

 การใช Barcode จะใชสําหรับบงชี้สินคา คือ ขาวสารในระดับหนวยสินคา (ขาวถุง) และระดับหนวย
ขนสง คือ กลอง และเปนรหัสท่ีใชในการสอบยอนกลับ 

 การใช RFID เปนการประยุกตใชงาน RFID (ไมใชการพัฒนา RFID) โดยออกแบบวิธีการติดต้ังใช
งาน และพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือทดลองในหองปฏิบัติงาน และสถานท่ีจริงในโรงสีและหรือสถานท่ีบรรจุ
ขาวถุง เพ่ือทดลองถึงการใชงานจริง 

  

1.5 กรอบงานการวิจัย 

กรอบงานการวิจัยนี้ ประกอบดวย การพัฒนาระบบงานตามกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (Software 
Development Process) ใชรหัสและกระบวนการสอบยอนกลับตามมาตรฐานสากล GS1 (Global Standard One) 
และใชเทคโนโลยีเปด ประกอบดวย สถาปตยกรรมบริการ SOA (Service-Oriented Architecture) มาตรฐานการ
แลกเปล่ียนขอมูลดวย XML การเขาถึงแหลงขอมุลท่ีหลากหลายดวย Web Service และ เทคโนโลยี RFID  

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (ระบบงาน) ใชหลักวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development 
Life Cycle) โดยแบงระยะการพัฒนาออกเปน 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ (1) การวิเคราะหและออกแบบระบบ (2) การ
พัฒนาและทดสอบระบบ และ (3) การทดลองใชงานระบบ  

มาตรฐานดานตางๆ ในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยเลือกมาตรฐานของ GS1 ประกอบดวย (1) 
EPC global standard เพ่ือใชในการกําหนดรหัสแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Product Code) สําหรับนําไปใช
กับ RFID เพ่ือกําหนดรหัสสินคา (Global Trade Identification Number: GTIN) รหัสผูประกอบการ (Global 
Location Number: GLN) รหัสหนวยขนสง (Serial Shipping Container Code: SSCC) และ (2) มาตรฐานการ
สอบยอนกลับ (GS1 Traceability Standard)  

เทคโนโลยีท่ีใช ประกอบดวยเทคโนโลยี RFID สําหรับระบุตัวตนของสินคาเพ่ือใชในการสอบยอนกลับ 
และใชเทคโนโลยี Web service สําหรับการเขาถึงแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพื่อการบูรณาการสารสนเทศ สําหรับ
การสอบยอนกลับ และ การแลกเปล่ียนขอมูลเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange) ใช
มาตรฐาน XML  

 
 แผนงานและเปาหมายของโครงการตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน แสดงดังผิดพลาด! ไมพบแหลงการ
อางอิง 
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ตารางท่ี 1-1 แผนการดําเนินงานและเปาหมายที่คาดวาจะไดรับ 

ระยะท่ี เดือนท่ี Output 

1 1-6 - เครือขายพันธมิตรในหวงโซอุปทานท่ีเขารวมโคนงการ 
- เอกสารเชิงเทคนิคดาน RFID  
- แบบจําลองการจัดการระบบโลจิสติกสตลอดหวงโซอุปทาน 
- แบบจําลองของระบบฐานขอมูลสําหรับการตรวจสอบยอนกลับ 
- แบบจําลองและซอฟตแวรสําหรับการประยุกตใช RFID และมาตรฐานสากล GS1 
- บทความวิจัย 1 เรื่อง 

2 7-13 - ระบบซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศขอมูลพ้ืนฐานดานการผลิต แปร
สภาพ การขนสง และการจําหนาย 

- ระบบการจัดการขอมูลเพ่ือการแลกเปล่ียนทางอเล็กทรอนิกส 
- ระบบซอฟตแวรการเชื่อมโยงขอมูลบนเครือขาย EPCglobal Network 

3 14-18 - ระบบตรวจสอบยอนกลับ 
- ขอเสนอแนะจากการนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ 
- ผลประเมินการใชงาน 
- สรุปผลการใชงาน 
- บทความวิจัย 1 เรื่อง 

หมายเหตุ: รายละเอียดแผนงานและกิจกรรมการดําเนินงานดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
 
 พ้ืนท่ีการวิจัย เลือกกลุมผูประกอบการซึ่งประกอบดวย เกษตรกร สหกรณการเกษตร ซึ่งรวมถึงโรงสี 
ท่ีต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  
 

ระยะเวลาดําเนินการโครงการทั้งส้ิน 20 เดือน ต้ังแต 15 กันยายน 2550 ถึง 14 พฤษภาคม 2552 โดย
แบงการทํางานออกเปน 3 ระยะ ไดแก 

ระยะท่ี 1 ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน ต้ังแต 15 กันยายน 2550 ถึง 14 มีนาคม 2551 
 เปนระยะของการวิเคราะหและออกแบบระบบ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม การศึกษาระบบงาน

เดิม เอกสารท่ีเกี่ยวของ เพ่ือวิเคราะหถึงปญหาและแนวทางการพัฒนาระบบ และกิจกรรมการ
ออกแบบระบบ 

ระยะท่ี 2 ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน ต้ังแต 15 มีนาคม 2551 ถึง 14 กันยายน 2551  
เปนระยะของการพัฒนาและติดต้ังระบบ และทดสอบระบบ   

ระยะท่ี 3 ระยะเวลาดําเนินการ 8 เดือน ต้ังแต 15 กันยายน 2551 ถึง 14 พฤษภาคม 2552 
เปนระยะของการทดลองใชงานจริง รวมถึงการเผยแพรและการประเมินผล  

 





 

บทที ่2  

วรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกีย่วของ 
 
 
 การศึกษาและพัฒนาระบบสอบยอนกลับตามมาตรฐานสากล มีองคความรูท่ีไดทําการศึกษา ดังนี้ 

o การสอบยอนกลับ (Traceability) 
o กฎหมายการสอบยอนกลับสากล 
o ขอกําหนดการสอบยอนกลับสําหรับสหภาพยุโรป 
o ระบบสอบยอนกลับสากลตามมาตรฐาน GS1 (GS1 Traceability Standard System) 

 

2.1 การสอบยอนกลับ (Traceability) 

การสอบยอนกลับ (Traceability) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสินคาท่ีใชบริโภคเปนอาหาร (Food Products) 
เปนส่ิงท่ีหลายประเทศตระหนักถึง และพยายามผลักดันใหเกิดขึ้นและสามารถใชงานไดจริง โดยการสอบยอนกลับ
นี้ เปนกฎหมายสากลที่ทาง EU (European Unions) ไดระบุไวใน EU’s General Food Law (EU, 2007) เพ่ือเปน
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตรและอาหาร การสอบยอนกลับชวยใหผูบริโภคสามารถตรวจสอบ
ขอมูลความปลอดภัยของอาหารในทุกขั้นตอนตลอดหวงโซอาหาร ต้ังแตแหลงผลิตจนถึงผูบริโภค ซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางมากในการตรวจสอบความผิดปกติไดอยางรวดเร็ว แมนยํา และชวยลดผลกระทบจากความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้น  

อยางไรก็ตาม ยังมีประเทศที่สามจํานวนนอยท่ีมุงใหความสําคัญในการใชและพัฒนาระบบดังกลาวอยาง
จริงจังและเปนรูปธรรม ไทยซึ่งเปนประเทศผูสงออกสินคาเกษตรและอาหารรายใหญไปยังสหภาพยุโรป จึงควรทํา
ความเขาใจและศึกษากลไกของระบบดังกลาวเพ่ือสามารถนําไปปรับใชในบริบทท่ีเหมาะสมกับการผลิตสินคาเพ่ือ
การสงออก 
 

2.1.1 ความหมายของการสอบยอนกลับ 

การนิยามความหมายของการสอบยอนกลับ สืบเนื่องจากการประชุม CCFICS เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 
2547 ไดมีการกําหนดนิยามวา “การสอบยอนกลับ เปนความสามารถในการติดตามการเคล่ือนยายของสินคา/
อาหาร ในกระบวนการผลิต และการกระจายสินคา/อาหาร” (Traceability/Product Tracing : The ability of follow 
the movement of food through specified stage (s) of production, processing and distribution) แตอยางไรก็
ตาม ยังไมมีการรับรองนิยามนี้ ดังนั้นในแตละประเทศก็จะมีการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของ Traceability 
ของแตละประเทศแตกตางกันไป 

นอกจากนี้ European Food Safety Authority ไดกําหนขอบังคับท่ี EC 178/2002 (EC, 2002) ขึ้น โดย
ในมาตรา 18 ของขอบังคับดังกลาวกําหนดใหมีการสอบยอนกลับใหสามารถทราบท่ีมาไปของอาหาร 1 ระดับจาก
จุดท่ีตนเองรับผิดชอบ (one step up, one step down) หมายถึง แตละหนวยในหวงโซอุปทาน จะตองสามารถ
บอกไดวา สินคาท่ีตนเองผลิตนั้น ประกอบดวยวัตถุดิบจากแหลงท่ีมาใดบาง (One Step Back) และสามารถบอก
ไดวาสินคาท่ีตนผลิตนั้น สงไปขายยังท่ีใด (One Step Forward) 
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2.1.2 วัตถุประสงคในการจัดทําระบบการสอบยอนกลับ 

1. ทราบขอมูลท่ีเชื่อถือของสินคา ระบบการสอบยอนกลับสามารถใหขอมูลสินคา ต้ังแตขั้นตอนการ
ผลิตจนถึงจัดจําหนายแกผูบริโภคและหนวยงานรัฐบาลท่ีรับผิดชอบ อีกท้ังยังสามารถปองกันการบิดเบือนขอมูล
บนฉลากและความผิดพลาดในการซื้อขาย 

2. เกิดการพัฒนาดานความปลอดภัยของอาหาร เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร 
ระบบการสอบยอนกลับสามารถปองกันอันตรายที่จะเกิดแกผูบริโภคโดยผานการสืบหาสาเหตุของปญหาและ
สามารถแกไขปญหาดังกลาวอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังปองกันการสูญเสียทางเศรษฐกิจดวย 

3. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของธุรกิจ ระบบการสอบยอนกลับใชรหัสสินคา 
(ID Number) ในการบริหารจัดการสินคา และพัฒนาระบบเก็บรักษาสินคา การจัดการคุณภาพสินคาและระบบ
สุขอนามัย ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะบูรณาการระบบตางๆ เขาดวยกันจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการ 
 

2.1.3 ตัวอยางการสรางระบบสอบยอนกลับในตางประเทศ 

ระบบสอบยอนกลับในหลายๆ ประเทศ ไดมีการพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานตางๆ โดยสวนมากเนนไปท่ี
สินคาสงออก และสินคาอุปโภคบริโภคท่ีสําคัญภายในประเทศ หรือสินคาท่ีตองเฝาระวังความปลอดภัยเปนพิเศษ 
เชน โรคระบาด จึงทําใหเกิดรูปแบบของระบบสอบยอนกลับหลายๆ รูปแบบ ยกตัวอยางเชน 

1. ประเทศออสเตรเลีย ไดนําเสนอ National Livestock Identification System ของโค ซึ่งเปน IT-
base โดยการติด Ear Tag ของโคแตละตัว และสามารถตรวจสอบยอนกลับตั้งแตการเล้ียงในฟารมจนถึงจําหนาย
ใหผูบริโภค เพ่ือใชในการจัดการตานโรคและสารตกคางในเนื้อ 

2. ประเทศญ่ีปุน จากสถานการณโรคโคบา ท่ีมีการปนเปอนของเชื้อ E.Coli 0152 ในผลิตภัณฑนม 
เปนตน ไดมีมาตรการบังคับ Beef Cattle Traceability System นอกจากนี้ตาม Food Sanitation Law กําหนดให
ผูประกอบการอาหารและธุรกิจท่ีเกี่ยวของตองจัดทําการจดบันทึกขอมูลการผลิต รวมถึงมีการใชมาตรการสมัครใจ
การจัดทําระบบสอบยอนกลับ สําหรับอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมีประเด็นสําคัญของการพิจารณา คือจัดลําดับ
ความสําคัญตามวัตถุประสงค สามารถปฏิบัติไดท้ังดานเทคนิคและเศรษฐกิจ ครอบคลุมตลอดหวงโซอาหาร 
ตัวอยางเชน Egg Traceability System โดยการพิมพ ID Code ในไขแตละฟอง ซึ่งจัดทําโดย Japan Egg 
Association (ท่ีมา : จุลสารสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย ปท่ี 11 ฉบับท่ี 8 เดือนสิงหาคม 2547 หนา 9) 

3. ประเทศสิงคโปร นําเสนอรูปแบบของการสอบยอนกลับในสิงคโปร ดังนี้ การนําเขาสินคาจะตอง
ไดรับการอนุญาตหรือจดทะเบียนกับ AVA (The Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore) มีฉลากเปน
ภาษาอังกฤษแสดงประเทศผูผลิต (Country of origin) รายละเอียดของผูผลิต และผูนําเขา และผลิตภัณฑนําเขา
จากสัตวตองมี Health Certificate เปนตน ดังนั้นทาทีของสิงคโปรตอการดําเนินงานเรื่อง การสอบยอนกลับของ 
Codex สอดคลองกับทาทีของกลุมอาเซียนท่ีเคยพิจารณาไวแลววาใหมีการนํา การสอบยอนกลับมาใชเปนกรณีๆ 
โดยอยูบนหลักการของการประเมินความเส่ียง ไมมีทางเลือกอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหตนทุน/กําไร
(Cost/Benefit Analysis) รวมท้ังไมกอใหเกิดอุปสรรคดานเทคนิคตอการคา 

4. ประเทศฟลิปปนส ไดหยิบยกปญหาการจัดทําระบบสอบยอนกลับในประเทศ เนื่องจากมากกวา 
90% ของการผลิตในระดับฟารมเปนเกษตรกรรายยอย และเสนอใหมีความชวยเหลือเชิงเทคนิคในดานนี้ตอ
ประเทศกําลังพัฒนา   
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2.1.4 การสอบยอนกลับในประเทศไทย 

           ประเทศไทย ไดเสนอการดําเนินงานของการสอบยอนกลับในภาพกวาง ในรูปของการจดบันทึกขอมูล 
ต้ังแตการผลิตในฟารมจนถึงผูบริโภค รวมทั้งประเด็นปญหาในการปฏิบัติสําหรับการผลิตในระดับฟารมของ
เกษตรกรรายยอย การผลิตอาหารสัตว รวมท้ังสวนผสมในกระบวนการผลิตในโรงงาน  

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) รวมกับกรมวิชาการเกษตร กรมประมง 
และกรมปศุสัตว ตลอดจนโรงงานผลิตท่ีเขารวมโครงการ ไดจัดทําโครงการนํารองระบบตรวจสอบยอนกลับสินคา
เกษตรและอาหาร โดยเบ้ืองตนไดคัดเลือกสินคานํารองท่ีมีศักยภาพในการสงออกเขารวมโครงการ 3 ชนิด       
(มกอช. 2007) ไดแก  

1. สินคากุงขาว/กุงกุลาดํา ในพ้ืนท่ีการผลิตจังหวัดจันทบุรีและสมุทรสาคร จํานวน 12 โรงงาน  
2. สินคาไก ในพ้ืนท่ีการผลิตจังหวัดลพบุรีและสระบุรี จํานวน 6 โรงงาน  
3. สินคาขาวโพดฝกออน ในพ้ืนท่ีการผลิตจังหวัดกาญจนบุรี 1 โรงงาน 
ซึ่งคาดวาระบบตรวจสอบยอนกลับสินคานํารองท้ัง 3 ชนิด จะแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2550 โดย

มีเปาหมายวาจะใชระบบดังกลาวเปนตนแบบในการขยายผลการจัดทําระบบตรวจสอบยอนกลับในสินคาเกษตร
ชนิดอ่ืนๆ ตอไป 
 

 
 

ภาพท่ี 2-1 ระบบนํารองการสอบยอนกลับสินคา 3 ชนิด  
ท่ีมา : มกอช. 

 
           ความรวมมือระหวางผูประกอบการที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมเดียวกัน เปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงใน
กระบวนการสอบยอนกลับ จึงมีความจําเปนท่ีตองอาศัยหนวยงานของภาครัฐทําหนาท่ีกํากับ ดูแล และรับรอง เพ่ือ
สรางความเชื่อมั่นระหวางผูประกอบการ   
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2.2 กฎหมายการสอบยอนกลับสากล 

ประเด็นการจัดทําระบบสอบยอนกลับสินคาอาหาร (Food Traceability) ของสหภาพยุโรป (European 
Unions—EU) เปนประเด็นท่ีทาง สหภาพยุโรป ไดริเริ่มพัฒนาระบบดังกลาวอยางจริงจัง ในป 2002 (The EU’s 
General Food Law) ไดกําหนดใหการสอบยอนกลับ เปนความรับผิดชอบสําคัญสวนหนึ่งของผูประกอบการ และ
สหภาพยุโรปพยายามสนับสนุนใหประเทศท่ีสาม ซึ่งเปนคูคาใชระบบดังกลาวดวย เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ผูบริโภคใน สหภาพยุโรป ตลอดหวงโซอาหาร (Food Chain) 
 

2.2.1 European Food Safety (EU General Food Law) 

European Food Safety Authority ไดกําหนดขอบังคับ EC 178/2002 ขึ้น โดยในมาตรา 18 ของ
ขอบังคับดังกลาวกําหนดใหมีการสอบยอนกลับใหสามารถทราบท่ีมาไปของอาหาร 1 ระดับจากจุดท่ีตนเอง
รับผิดชอบ (one step up, one step down) โดยกําหนดไวสําหรับสินคาอาหาร อาหารสัตว สวนประกอบอาหาร
และอาหารสัตวในขั้นตอนการผลิต แปรรูป และการกระจายผลผลิต โดยมีบังคับใชในวันท่ี 1 มกราคม 2548 ท่ีผาน
มา และกําหนดใหบังคับใชเฉพาะผูท่ีนําเขาอาหารในสหภาพยุโรปเทานั้น ไมไดบังคับกับผูท่ีสงออกไปสหภาพ
ยุโรป 

One Step Up, One Step Down ยกตัวอยางเชน หากเปนเกษตรกรผูปลูกขาวก็ตองทราบวาปจจัยการ
ผลิตท่ีใชไมวาจะเปนเมล็ดพันธุ ปุยสารเคมีตาง ๆ มาจากไหน และผลผลิตขาวถูกขายไปท่ีใด เชนเดียวกับผูท่ีรับ
ซื้อขาวก็ตองทราบวาขาวท่ีรับซื้อในแตละครั้งนั้นมาจากเกษตรกรรายใด และนําไปขายใหโรงสีใด เปนเชนนี้
จนกระท่ังครบกระบวนการหวงโซอาหาร โดยการสอบยอนกลับนี้ เปนไดระบบธรรมดา หรือระบบ Online  

European Food Safety : Article 18 Traceability มีรายละเอียดดังนี้ 
1. การสอบยอนกลับของอาหาร วัตถุท่ีใชผลิตอาหาร สัตวท่ีใชประกอบอาหาร และวัตถุอ่ืน ๆ ท่ีมีสวน

เกี่ยวของหรือคาดวาจะมีสวนเกี่ยวของ ในการประกอบกันขึ้นเปนอาหารหรือวัตถุท่ีใชผลิตอาหาร จะตองสอบ
ยอนกลับไดครอบคลุมตลอดทุกกระบวนการของการผลิต 

2. ผูประกอบการผลิตอาหารและวัตถุท่ีใชผลิตอาหาร ตองสามารถระบุถึงบุคคลท่ีเปนเจาของแหลงท่ีมา
ของอาหาร วัตถุท่ีใชผลิตอาหาร สัตวท่ีใชประกอบอาหาร และวัตถุอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือคาดวาจะมีสวน
เกี่ยวของ ในการประกอบกันขึ้นเปนอาหารหรือวัตถุท่ีใชผลิตอาหาร โดยผูประกอบการตองมีระบบและ
กระบวนการในการใหขอมูลเหลานี้แกผูตรวจสอบเมื่อตองการได 

3. ผูประกอบการผลิตอาหารและวัตถุท่ีใชผลิตอาหาร ตองมีระบบและกระบวนการในการระบุถึงธุรกิจอ่ืน
ท่ีใชผลิตภัณฑของตนเปนวัตถุดิบในการผลิต ขอมูลเหลานี้แกผูตรวจสอบเมื่อตองการได 

4. อาหารหรือวัตถุท่ีใชผลิตอาหารท่ีวางแผงในตลาดหรืออยูในกระบวนการตลาดตองมีการใหฉลากหรือ
ขอมูลท่ีเพียงพอในการสอบยอนกลับ ผานทางเอกสารหรือขอมูลท่ีมีความสอดคลองกับความตองการในขอกําหนด 
 

2.2.2 IFOAM Codex Alimentarius 

 IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) (IFOAM, 2007) เปนผูกําหนด
มาตรฐานสินคาเกษตรสําหรับพืชอินทรีย ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานสําหรับผูตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรไวใน 
“PRINCIPLES FOR TRACEABILITY / PRODUCT TRACING AS A TOOL WITHIN A FOOD INSPECTION 
AND CERTIFICATION SYSTEM CAC/GL 60-2006” ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
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1. ขอบเขตของขอกําหนด 
1.1 บทความนี้ ไดกําหนดหลักการเพ่ือใหผูมีอํานาจนําไปใชเปนกฎในการสอบยอนกลับสินคา โดย

กําหนดใหการสอบยอนกลับสินคาเปนเคร่ืองมือหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบและรับรองสินคาอาหาร บทความน้ี
ควรอานรวมกับขอกําหนดอ่ืนท่ีเกี่ยวของซึ่งถูกกําหนดโดย IPPC และ OIE (The Office International des  
Epizooties คือ องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ)1 

1.2 ขอพึงระลึกถึงขอบังคับ 2 ขอ คือ การสอบยอนกลับสินคาเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีนําไปใชในการ
ตรวจสอบอาหารและการรับรองสินคาเพ่ือชวยปองกันผูบริโภคจากอันตรายท่ีเกิดจากอาหารและการโฆษณา
หลอกลวงในการตลาด และทําใหกระบวนการคาขายสะดวกขึ้นเนื่องจากความถูกตองในการอธิบายสินคา 
 

2. คําจํากัดความ 
2.1 การตรวจสอบ : คือการทดสอบอาหารหรือระบบที่ควบคุมอาหาร วัตถุดิบ กระบวนการ และการ

กระจายสินคา รวมถึงการทดสอบสินคาในระหวางการผลิตและหลังการผลิต เพ่ือพิสูจนวาตรงตามขอกําหนดท่ีต้ัง
ไว 

2.2 การรับรอง : คือกระบวนการที่ผูออกใบรับรองและผูรับใบรับรองรวมกันเขียนหรือรับประกันวา
อาหารหรือระบบที่ควบคุมอาหารถูกตองตามขอกําหนด การรับรองอาหารอาจเปนไปไดท้ังการตรวจสอบ on-line, 
การตรวจสอบเอกสาร และการตรวจสอบผลผลิต 

2.3 ความเทาเทียม : คือความสามารถที่แตกตางในการตรวจสอบและการรับรองระบบเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายเดียวกันได 

2.4 การสอบยอนกลับ/การติดตามสินคา : คือ ความสามารถในการติดตามการเคล่ือนท่ีของอาหาร
ผานขั้นตอนที่เจาะจงในการผลิต กระบวนการและการกระจายสินคา 
 

3. หลักการสําคัญ 
3.1 หัวขอนี้ครอบคลุมถึงบทนํา เหตุผล การออกแบบและเคร่ืองมือในการสอบยอนกลับ/ติดตาม

สินคาเพ่ือเปนเคร่ืองมือใหกับผูมีอํานาจในการตรวจสอบและรับรองสินคาอาหาร 
 

4. บทนํา  
4.1 การสอบยอนกลับ/การติดตามสินคา เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีถูกใชโดยผูมีอํานาจในกระบวนการ

ตรวจสอบและรับรองสินคาอาหาร 
4.2 ประเทศผูนําเขาสินคาควรตระหนักวากระบวนการตรวจสอบและรับรองสินคาอาหารโดย

ปราศจากเครื่องมือในการสอบยอนกลับ/การติดตามสินคา อาจบรรลุเปาหมายและผลิตสินคาออกมาเหมือนกัน 
(เชน การรับรองความปลอดภัยของอาหาร อยูในระดับเดียวกัน) เหมือนกับกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
สินคาอาหารท่ีรับรองการสอบยอนกลับ/การติดตามสินคา 

4.3 ประเทศผูสงออกสินคาอาจไมดําเนินการตามแบบอยางเดียวกันในเรื่องเครื่องมือท่ีใชในการสอบ
ยอนกลับ/การติดตามสินคา (เชน ใชหลักการเดียวกัน) กับประเทศผูนําเขาสินคา 
 
 

                                                
1 ดูรายละเอียดไดที่ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ(มกอช.) (http://www.acfs.go.th/) 
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5. ขอคํานึง 
5.1 เครื่องมือในการสอบยอนกลับ/การติดตามสินคาโดยผูมีอํานาจควรปรับปรุงประสิทธิภาพ และ/

หรือ ประสิทธิผลของการดําเนินงานท่ีจําเปนสําหรับการชี้วัดหรือขอกําหนดของกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
สินคาอาหาร 

5.2 ตรวจสอบยอนกลับ/การติดตามสินคา เปนเครื่องมือท่ีเมื่อนําไปใชในกระบวนการอาหาร
ปลอดภัยอยางเดียวจะไมไดชวยปรับปรุงผลผลิตอาหารปลอดภัย แตตองใชควบคูกับตัววัดและขอกําหนดท่ี
เหมาะสม มันสามารถสนับสนุนประสิทธิภาพ และ/หรือ ประสิทธิผลของการวัดความปลอดภัยของอาหาร 

5.3 ตรวจสอบยอนกลับ/การติดตามสินคาเปนเครื่องมือท่ีเมื่อใชในกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
สินคาอาหาร จะสามารถปองกันผูบริโภคจากโฆษณาหลอกลวงในการตลาด และทําใหกระบวนการคาขายสะดวก
ขึ้นเนื่องจากความถูกตองในการอธิบายสินคา 

5.4 ในทุกกรณีของการใชการสอบยอนกลับ/การติดตามสินคา ควรอยูในสภาวะที่ถูกตองของการ
ตรวจและรับรองสินคาอาหาร และเปาหมาย จุดมุงหมาย และขอบเขตของการสอบยอนกลับ/การติดตามสินคาตอง
อธิบายใหชัดแจง กรอบและขอบเขตของเครื่องมือท่ีใชควรเหมาะสมกับความตองการท่ีไดอธิบายไว 
 

6. การออกแบบ 
6.1 เครื่องมือในการสอบยอนกลับ/ติดตามสินคาควรนํามาใชกับทุกขั้นตอนที่กําหนดไวในหวงโซ

อาหาร (จากกระบวนการผลิตถึงการกระจายสินคา) ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบและ
รับรองสินคาอาหาร 

6.2 เครื่องมือในการสอบยอนกลับ/ติดตามสินคาควรสามารถระบุถึงทุกขั้นตอนที่กําหนดไวในหวงโซ
อาหาร (จากกระบวนการผลิตถึงการกระจายสินคา) จากแหลงท่ีอาหารสงมา (หนึ่งขั้นตอนกอนหนา) และแหลงท่ี
สงตออาหาร (หนึ่งขั้นตอนถัดไป) ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบและรับรองสินคาอาหาร 

6.3 วัตถุประสงค ขอบเขต และกระบวนการที่สัมพันธกันของการตรวจสอบและรับรองสินคาอาหาร 
ท่ีรวมถึงกระบวนการสอบยอนกลับและติดตามสินคา ควรโปรงใสและมีอยูตลอดเวลา เพ่ือใหผูมีอํานาจในการ
ตรวจสอบของประเทศผูสงออกสินคารองขอได 
 

7. เคร่ืองมือหรือโปรแกรม 
7.1 เครื่องมือในการสอบยอนกลับ/ติดตามสินคาควรคํานึงถึงความสามารถของประเทศที่พัฒนา 
7.2 ถาเคร่ืองมือท่ีใชในการสอบยอนกลับ/ติดตามสินคา ท่ีใชในประเทศผูนําเขาสินคามีจุดประสงค

หรือผลลัพธของการตรวจสอบและรับรองสินคาอาหารซึ่งไมตรงกับความตองการของประเทศผูสงออก ประเทศ
ผูนําเขาควรตระหนักถึงความชวยเหลือท่ีอาจใหกับประเทศผูสงออก โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศที่กําลังพัฒนา 
ความชวยเหลืออาจรวมถึงการยืดระยะเวลาในการดําเนินการ ความยืดหยุนในการออกแบบและความชวยเหลือ
ทางดานเทคนิค เพ่ือใหตรงตามจุดประสงคหรือผลลัพธของการตรวจสอบและรับรองสินคาอาหารของประเทศผู
นําเขา   

7.3 การตรวจสอบและรับรองสินคาอาหารท่ีมีกระบวนการสอบยอนกลับ/ติดตามสินคารวมอยูดวย 
ไมควรเขมงวด และมีมากเกินความจําเปน 

7.4 เครื่องมือท่ีใชในการสอบยอนกลับ/ติดตามสินคาควรนํามาใชไดจริง ใชเทคโนโลยีท่ียืดหยุน และ
สามารถตอยอดทางเศรษฐกิจในกระบวนการตรวจสอบและรับรองสินคาอาหารได 
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7.5 ในการออกแบบ เพ่ือนําเคร่ืองมือในการสอบยอนกลับ/ติดตามสินคาไปใชในการตรวจสอบและ
รับรองสินคาอาหารสําหรับผูมีอํานาจในการตรวจสอบควรคํานึงถึงขอกําหนดเรื่องความเส่ียงตอความปลอดภัยของ
อาหาร และ/หรือ ลักษณะของการโฆษณาหลอกลวงในการตลาดดวย 

7.6 เครื่องมือในการสอบยอนกลับ/ติดตามสินคาสําหรับการตรวจสอบและรับรองสินคาอาหารควร
กระทําโดยคํานึงถึงพ้ืนฐานความเหมาะสมเปนกรณีไป 
 

2.2.3 ขอกําหนดการสอบยอนกลับสําหรับสหภาพยุโรป 

 จากขอกําหนดของกฎหมายดานอาหารของสหภาพยุโรป (EU General Food Law) นั้น เพ่ือใหงายตอ
การปฏิบัติ จึงมีแนวปฏิบัติสําหรับประเทศที่ทําการสงออกสินคาใหกับสหภาพยุโรป ตามขอกําหนดการสงสินคา 
หัวขอ “EU-25 Food and Agricultural Import Regulations and Standards, EU Traceability Guidelines 2005” 
ประกอบดวยหัวขอท่ีเกี่ยวของกับการสอบยอนกลับ ดังนี้ 
 
2.2.3.1 ขอมูลท่ีควรเก็บตามขอกําหนดของสหภาพยุโรป 

การนําเสนอแนวทางการเก็บขอมูลเชิงสารสนเทศ สามารถนําเสนอโดยการออกแบบ ER-Model สําหรับ
กระบวนการสอบยอนกลับ ตามมาตรฐานกฎหมายดานอาหารของสหภาพยุโรป สามารถแบงออกไดเปน 2 หัวขอ
หลัก ของการสอบยอนกลับขาว คือ 

1) Requirement Data (First Category of Information) คือขอมูลท่ีสหภาพยุโรปตองการ เพ่ือใชใน
การเชื่อมโยงกลับไปยังแหลงท่ีมาของวัตถุดิบสินคานั้น เปนขอมูลท่ีจําเปนท่ีตองพึงมีสําหรับความ
ปลอดภัยของสินคาเกษตรท่ีใชเปนอาหาร โดยขอกําหนดใหตองมีขอมูล 3 หัวขอ ไดแก  

• ชื่อและท่ีอยูของ ซัพพลายเออร รวมถึงรายละเอียดในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว 

• ชื่อและท่ีอยูของลูกคา รวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑซึ่งสงไปยังลูกคา 

• วันท่ี ของการสงสินคาและการทําธุรกรรม 
2) Highly Recommended Additional Data เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพของวัตถุดิบ หรือสินคา

นั้นๆ โดยตามขอกําหนดของกฎหมายดานอาหารของสหภาพยุโรป ดังนี้ 

• จํานวนและปริมาณที่ผลิต 

• Batch number 

• รายละเอียดอ่ืนๆของผลิตภัณฑ เชน การบรรจุ หรือ ความจุของผลิตภัณฑ ชนิดของ
ผลิตภัณฑ ผัก/ผลไม กรรมวิธีหรือกระบวนการในการผลิต เปนตน 

 
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการสอบยอนกลับขาวหอมมะลิ 
นอกจากขอมูลท่ีกฎหมายดานอาหารของสหภาพยุโรปตองการสําหรับกระบวนการสอบยอนกลับแลว ยัง

มีขอมูลท่ีควรจะแสดงเพ่ือเปนการยืนยันถึงความปลอดภัยของอาหาร ท่ีผานกระบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐาน และ
ผานการรับรองตางๆ เปนขอมูลเพ่ิมเตมิ ยกตัวอยาง เชน 

1) แบบบันทึกการผลิตขาวเปลือกตามมาตรฐาน GAP, IFOAM 
2) แบบบันทึกการแปรรูปขาวสารท่ีไดมาตรฐานโรงสีตาม GMP, HACCP, IFOAM 
3) ใบรับรองมาตรฐานการผลิตขาวท่ีดี หรือใบรับรองการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการท่ีนาเชื่อถือ  
4) ขอมูลอื่นๆ เชน แหลงท่ีต้ังของแปลงขาว รายละเอียดของเกษตรกรผูปลูกขาว แหลงท่ีต้ังของโรงสี  
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2.2.3.2 ระยะเวลาที่เก็บขอมูล  

 ระยะเวลาในการเก็บขอมูลนั้น จะเปนไปตามการเก็บขอมูลของกรมสรรพากรคือระยะเวลา 5 ป ตาม
ขอกําหนดตอไปนี้ 

- ผลิตภัณฑท่ีไมไดกําหนดอายุหรือวันหมดอายุ ในการเก็บขอมูลนั้นจะตองเก็บเปนเวลา 5 ป 
- สําหรับผลิตภัณฑท่ีกําหนดวันหมดอายุ 5 ปนั้น จะตองเก็บขอมูลเพ่ิมอีก 6 เดือน 
- สําหรับผลิตภัณฑท่ีเสียงาย หรือ ตองบริโภคกอน 3 เดือน ท่ีสงตรงถึงผูบริโภคเชน ผัก ผลไม นั้น 

จะตองเก็บขอมูลเปนระยะเวลานาน 6 เดือนหลังจากท่ีเสร็จส้ินการผลิตหรือการขนสงสินคา 
 
2.2.3.3 การเพิกถอนการรับรองอาหารปลอดภัย 

 ในกระบวนการสอบยอนกลับมีวัตถุประสงคเพ่ือ รองรับและแกปญหาเรื่องของมาตรการอาหารปลอดภัย
ท่ีกําหนดขึ้น โดย European Food Safety Authority นั้น จะไดรับการเพิกถอนหรือยกเลิกการรับรองตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ คือ 

- ผลิตภัณฑนั้นถูกทําลาย 
- ผลิตภัณฑถูกใชในวัตถุประสงคอ่ืนท่ีควรจะเปน 
- การแปรสภาพผลิตภัณฑ แตไมรวมถึงการเจือจางผลิตภัณฑนั้น 
- การจัดการท่ีทําใหผลิตภัณฑไมเหมาะสมสําหรับการบริโภคในคนหรือสัตว 

 
 การตีกลับสินคาท่ีสงเขามา หากผลิตภัณฑอาหารท่ีสงเขาไปน้ัน ไมผานการรับรองอาหารปลอดภัย จะ
ถูกสงกลับไปยังประเทศหรือผูผลิต ในระหวางการสงกลับสินคาท่ีสงเขามานั้นสามารถที่จะแจงปลายทางในการ
สงกลับสินคาได จากความสามารถในการบอกแหลงท่ีมา ผูผลิตหรือเจาของ สามารถบอกจํานวนท่ีจะสงหรือตีกลับ
ได หรือเหตุผลท่ีไมยอมใหผลิตภัณฑอาหารผานเขามาวางตลาดเพ่ือขายได  
 
2.2.3.4 ขอเสนอแนะและแนวทางสําหรับผูสงออก 

 สําหรับแนวทางในการสงออกผลิตภัณฑอาหารไปขายยังสหภาพยุโรปของผูสงออกของไทย ตาม
ขอกําหนด European Food Safety : Article 18 Traceability นั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

- เตรียมการเพื่อรองรับกระบวนการสอบยอนกลับสินคาผลิตภัณฑอาหาร ตามมาตรการอาหาร
ปลอดภัยท่ีออกโดยสหภาพยุโรป คลอบคุลมถึง ระยะเวลาในการดําเนินงาน กระบวนการในการ
พัฒนาระบบ และ การกระจายหรือขายสินคาในสหภาพยุโรป  

- ผลิตภัณฑอาหารและวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตจากโลกท่ี 3 ตามขอบังคับของสหภาพยุโรปนั้น จะตอง
เปนไปตามขอกําหนดหรือกฎหมายดานอาหารของสหภาพยุโรป  

- ผูสงออกจะตองดําเนินการเพ่ือใหสามารถสอบยอนกลับผลิตภัณฑอาหารและวัตถุดิบ ไปยังแหลงผลิต
ท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานตางๆ  เชน การรับรองจากสัตวแพทย เปนตน 
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2.3 ระบบสอบยอนกลับสากลและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 

2.3.1 ระบบสอบยอนกลับตามมาตรฐาน GS1 (GS1 Traceability Standard System) 

 การสอบยอนกลับหาท่ีมาของสินคา ตองอาศัยความรวมมือและการส่ือความหมายที่ตรงกันจากทุกสวน
ภายในหวงโซอุปทาน ดังนั้น มาตรฐาน GS1 System (Barcode, GS1 EANCOM และ GS1 XML) (GS1, 2009) 
ซึ่งมีการใชงานในทุกสวนของ Supply Chain อยูแลว จึงเปนเครื่องมือท่ีสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 จากเหตุการณท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ส่ิงท่ีจําเปนในการสอบยอนกลับ คือ การระบุตัวตน ของ
ผูผลิตสินคา บรรจุภัณฑท่ีขนสง สถานท่ีจัดสงหรือผลิต เพ่ือใชในการอางอิงในระบบฐานขอมูลระหวางคูคา ดังนั้น 
จึงจําเปนตองมีการจัดการสรางรหัสสินคาท่ีไมซ้ําซอนกัน โดยมีองคกรกลางในการกําหนดมาตรฐานรหัสสินคา 
เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอนของขอมูล องคกรดังกลาว คือ EAN (European Article Number) และ UCC (Uniform 
Code Council) รวมเรียกวา EAN.UCC (ตอมารวมเปน GS1—Global Standard One) ส่ิงท่ีจําเปนตองมีใน
กระบวนการสอบยอนกลับสินคา 

1. Unique Identification คือ การระบุตัวตนของสินคา ทําใหสามารถจําแนกสินคาชิ้นนี้ออกจากสินคา
ชิ้นอื่นๆ ได โดยมีเทคโนโลยีท่ีใช ไดแก GTIN (Global Trade Item Number), SSCC (Serial Shipping 
Container Code) , GLN (Global Location Number) และระบบที่สามารถสรางรหัสเหลานี้ได   

2. Data Capture and Recording คือ การจัดเก็บและบันทึกขอมูลทุกขั้นตอน เปนส่ิงท่ีจําเปนอยาง
มาก โดยมีเทคโนโลยีท่ีใช คือ EAN-128 

3. Link Management คือ กระบวนการจัดการการเชื่อมตอของระบบและขอมูล ในระบบสืบคนตอง
สามารถเชื่อมตอและแลกเปล่ียนขอมูลไดตลอดท้ังชัพพลายเชน 

4. Data Communication คือ กระบวนการส่ือสารขอมูล ท่ีมีมาตรฐาน และสามารถส่ือสารกับระบบที่
ตาง platform กันได มีเทคโนโลยีท่ีรองรับ คือ EANCOM/XML 

 

 
 

ภาพท่ี 2-2 มาตรฐานการสอบยอนกลับของ GS1 
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รหัสมาตรฐาน GS1 

รหัสมาตรฐานสากลของ GS1 ประกอบไปดวยรหัสมาตรฐานสําหรับบงชี้ถึงส่ิงท่ีสนใจหลายตัว แตใน
กระบวนการสอบยอนกลับนั้น ส่ิงท่ีจําเปนท่ีใชในการบงชี้ถึงการสอบยอนกลับนั้นมี 3 ประการ ไดแก สถานท่ี 
(GLN), ผลิตภัณฑ (GTIN) และการขนสง (SSCC) 

 
 1. Global Trade Item Number: GTIN  
 การระบุตัวตนของสินคา (Identification of Trade Items) อาศัยเลขหมายประจําตัวรายการทางการคา
สากล (GTIN : Global Trade Item Number) โดยหมายเลขดังกลาวใชบงชี้เฉพาะรายการทางการคาท่ีใชในการ
ทําธุรกรรมธุรกิจท่ัวโลก ซึ่งหมายถึงรายการใดๆ ก็ตามไมวาจะเปนตัวสินคาหรือบริการ ท่ีสามารถใชในการอางอิง
เพ่ือจัดเก็บและคนหาขอมูลในระบบฐานขอมูลระหวางคูคา อาทิเชน ชนิดสินคา กําหนดราคา การส่ังซื้อ หรือการ
จัดสงสินคา เปนตน 
 เลขหมายประจําตัวรายการทางการคาจะประกอบดวยเลขหมายประจําตัวตําแหนงสากลและชุดรหัสท่ี
ผูใชงานเปนผูกําหนดเอง เมื่อไดรับการอนุมัติเลขหมายประจําตัวบริษัทแลว โดยบริษัทจะเปนผูกําหนดเลขหมาย
ประจําตัวสินคาใหกับสินคาแตละชนิด รวมท้ังกําหนดขอมูลรายละเอียดของสินคานั้นในระบบฐานขอมูลของ GS1 
อาทิเชน ชื่อสินคา ประเภท ขนาด ราคา หนวย เปนตน ในการกําหนดเลขหมาย GTIN นี้มีขนาดตั้งแต 8 – 14 
digits  
 

ตารางที่ 2-1 โครงสรางของรหัส GTIN 

GTIN-13 Identification Number 

 

Country prefix Company Number Product number Check Digit 

8 8 5 1 2 3 4 0 0 0 0 1 2 

 
 
 2. Global Location Number: GLN 
 การระบุตัวตนของสถานที่ต้ัง (Identification of Locations) อาศัยเลขหมายประจําตัวตําแหนงท่ีต้ังท่ี
สากล (GLN: EAN.UCC Global Location Number) เพ่ือใชในการบงชี้ตัวตนหรือเปนเลขหมายประจําตัวของ
องคกร บริษัทหรือโรงงาน ท่ีถูกตองตามกฎหมาย ประกอบดวยรหัสตัวเลข 13 หลัก ดังตัวอยาง คือ 885 1234 
56789 8 แตละหลักของตัวเลขมีความหมายดังนี้  

- สามหลักแรกแสดงรหัสประเทศ (885 หมายถึงประเทศไทย) 
- ส่ีหลักตอมาแสดงรหัสบริษัทหรือองคกร ซึ่งไดขึ้นทะเบียนสมาชิกกับ GS1 
- หาหลักตอมาแสดงตัวเลขอางอิง ซึ่งองคกรผูขอเปนผูกําหนดเอง จึงทําใหองคกรหน่ึงสามารถมีเลข

ประจําตัวตําแหนงท่ีต้ังไดมากกวา 1 จุด เพ่ือบงชี้สถานท่ีต้ังทางกายภาพ หนาท่ีของหนวยงาน หรือ
แผนกในองคกร เชน คลังสินคา, จุดรับสงสินคา เปนตน 

- ตําแหนงสุดทาย (8) แสดง Check Digit เปนขอมูลสําหรับตรวจสอบความถูกตองในกรณีใชเครื่อง
อานบารโคด 
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ตารางที่ 2-2 โครงสรางของ GLN 

GLN-Global Location Number 

 

Country prefix Company Number Location Number Check Digit 

8 8 5 1 2 3 4 0 0 9 9 9 2 

 
ขั้นตอนในการขอเลขหมาย GLN นั้นตองสมัครเปนสมาชิกของ GS1 เพ่ือขอเลขหมาย GLN ใหกับ

องคกร สําหรับในประเทศไทยนั้น สามารถขอสมัครได ณ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ โดยมีอัตราคาสมาชิกตอเลขหมาย 1,000 บาทตอป ขอมูลและรายละเอียดของผูขอ
จะถูกบันทึกไวในระบบฐานขอมูลของ GS1 ผูขอสามารถใชเลขหมาย GLN นี้ในการอางอิงการแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางคูคา ท้ังในลักษณะการคาอิเล็กทรอนิกส และการพิมพไวบนบรรจุภัณฑสินคา หรือบรรจุภัณฑเพ่ือการ
ขนสง 
 
 3. Serial Shipping Container Code: SSCC 
 การระบุตัวตนของบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง Identification of Logistic Units (pallets) เลขหมายลําดับ
บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง (SSCC : Serial Shipping Container Code) เปนเลขหมายประจําตัวเฉพาะ 18 หลัก ท่ี
ใชในการระบุหนวยในการขนสง (โดยทั่วไปเปนหมายเลขฐานรองสินคา) ซึ่งเปนหนวยของระบบ EAN128 โดยมี
หนวยของบรรจุภัณฑไดตามลักษณะการขนสง เชน ตูคอนเทนเนอร  เท่ียวรถบรรทุก  เปนตน ซึ่งเลขหมายลําดับ
บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสงคาหนึ่ง อาจประกอบสินคามากหนึ่งชนิด  โดยในแตละจุดของการขนยายจะมีการจัดเก็บ
เลขหมายนี้ไวทําใหทราบการมาถึงและจุดหมายปลายทางในการขนสงในแตละบรรจุภัณฑ เชน ทาเรือ  สถานี
ขนสง คลังสินคา เปนตน โดยเลขหมาย SSCC ประกอบดวยตัวเลข 18 หลักท่ีประกอบดวยเลขหมายบริษัทและ
รหัสอางอิงในการขนสง  เพ่ือใชในการอางอิงในระบบฐานขอมูลท่ีบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการขนสงนั้นๆ เชน 
เลขหมาย GTIN (ชนิดสินคา), เลขหมาย GLN (จุดหมายปลายทาง), จํานวน เปนตน  
 

ตารางที่ 2-3 โครงสรางของรหัส SSCC 

SSCC-Serial Shipping Container Code 

 

Application 
Identifier 

Extension 
Digit (1) 

Company 
Prefix (7) 

Serial 
Reference 

(9) 

Check 
Digit 
(1) 

(00) 3 7612345 000000001 6 

 
 

2.3.2 RFID: Radio Frequency Identification 

 Radio Frequency Identification (RFID) เปนเทคโนโลยีไรสายท่ีใชคล่ืนความถ่ีวิทยุในการระบุ
ลักษณะเฉพาะของวัตถุแตละชิ้น โดยการติดปายฉลากดวยแผนอิเล็กทรอนิกส (Tags) ติดไปกับวัตถุท่ีตองการ
ตรวจสอบและระบุถึงขอมูลของวัตถุนั้นๆ สามารถเก็บและดึงขอมูลจากส่ือขอมูลแมเหล็ก สงผานทางคล่ืนวิทยุ 
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โดยระยะของอุปกรณและระบบที่เกี่ยวของจะอยูกับงานท่ีใช ซึ่งใชเทคโนโลยีและเทคนิคท่ีคอนขางซับซอน 
ลักษณะการทํางานเชนเดียวกับบารโคด เพียงแต RFID เปนอุปกรณในการปอนขอมูลท่ีมีขอดีมากมายกวา
บารโคด 
 
2.3.2.1 องคประกอบพื้นฐานของ RFID  

1. แผนปาย (RFID Label หรือ RFID Tags) คือแผงวงจรวิทยุขนาดเล็กบรรจุขอมูลความจํา (Memory 
chip) บนแผนกระดาษขนาด 2 ตารางนิ้วคลายสติ๊กเกอร สามารถลอกออกและติดไวท่ีตัวหนังสือหรือวัสดุตางๆ ได 
ซึ่งภายในบรรจุชิพขนาดเล็ก (Microchip) สามารถเขียนและลบขอมูลได  

2. เครื่องอาน (RFID Reader) เครื่องอานสัญญาณจะสรางความถ่ีสัญญาณวิทยุขึ้นแลวสงไปยัง
สายอากาศ โดยความถ่ีนี้จะตองมีขนาดเทากับท่ี Tag สามารถตอบสนองได โดยอาศัยทฤษฎีการเหน่ียวนําไฟฟา 
เมื่อตกกระทบกับตัว Tag จะทําใหเกิดพลังงานไฟฟาขึ้นภายใน คล่ืนวิทยุท่ีสงจากตัวอานมายังตัว Tag จะทํา
หนาท่ีเหมือนตัวกลางสงพลังงานไฟฟาให Tag ใชเทานั้น ไมไดทําหนาท่ีอานขอมูล เมื่อ Tag ไดรับพลังงาน
มาแลว Silicon chip จะใชพลังงานนี้เพ่ืออานขอมูลท่ีเขียนอยูในตัวชิพ จากนั้นจะสงขอมูลผานคล่ืนสะทอนความถ่ี
ขนาดเทากันกลับไปยังเคร่ืองอาน เพ่ือทําการถอดรหัสและจัดรูปแบบขอมูลใหอยูในรูปท่ีคอมพิวเตอรเขาใจ และ
นําไปประมวลผลตอไป 

3. เสาอากาศ (Antenna) จะเชื่อมตอกับ Reader เพ่ือสงคล่ืนวิทยุท่ีกําเนิดจากตัว Reader ไปยัง Tag 
เพ่ือกระตุนให Tag สงขอมูลกลับมาใหตัว Reader ขนาดของ Antenna ขึ้นอยูกับระยะทางในการสงขอมูล 
 

ตารางที่ 2-4 เปรียบเทียบการทํางานและขอดี-ขอเสียระหวาง Barcode และ RFID 

Barcode RFID 

ใชแสงเลเซอรในการอาน ใชสัญญาณความถ่ีวิทยุในการถอดรหัส 
ตองติดแผนบารโคดในตําแหนงท่ีอานงาย ติดไวตําแหนงใดก็ได 
ขณะอานแสงเลเซอรตองตกกระทบพอดี และตองสัมผัส
โดยตรงกับวัตถุ (Visible) 

สามารถอานผานวัตถุได (Invincible) 

อานไดครั้งละ 1 ชุดขอมูลเทานั้น อานไดพรอมกันครั้งละหลายชุดขอมูล 
อานไดอยางเดียว (Read only) อานและลบเพ่ือเขียนขอมูลใหมได (Read/ Write) 
ไมสามารถเปนระบบรักษาความปลอดภัยในตัวได ตอง
ใชรวมกับระบบรักษาความปลอดภัย 

เปนระบบรักษาความปลอดภัยดวย 

ความถูกตองแมนยําอยูท่ีอัตรา เพียง 1 ใน 107 
หรือ 10,000,000 ตัวอักษร 

ความถูกตองแมนยํามากกวาบารโคด 
 

เวลาในการอานขอมูลประมาณ 2 วินาที โดย 
อานไดทีละชิ้น 

เวลาในการอานขอมูลประมาณ 800 ms สามารถ 
อานไดทีละหลายๆ ชิ้น 

เส่ือมคุณภาพไดงาย คงทนตอสภาพแวดลอม ท้ังอุณหภูมิ และ
สนามแมเหล็ก 
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2.3.2.2 หลักการทํางานของ RFID  

หลักการทํางานของ RFID เริ่มจากการจัดเก็บขอมูลของวัตถุแตละชิ้นลงในปาย และติดปายไวกับวัตถุ 
เมื่อตองการเรียกดูขอมูลของวัตถุชิ้นนั้นๆ ก็ใชเครื่องอานสัญญาณความถ่ีวิทยุ (RFID Reader) โดยสงสัญญาณ
วิทยุในความถ่ีท่ีเหมาะสม ผานเสาอากาศของเคร่ืองไปยังเสาอากาศของปาย เมื่อเสาอากาศของปายไดรับ
สัญญาณวิทยุจะผลิตไฟฟาสงไปยังชิพเพ่ืออานขอมูลท่ีบรรจุอยูในชิพ จากนั้นขอมูลท่ีอานไดจะถูกสงกลับไปยัง
เครื่องอาน ผานเสาอากาศมายังอุปกรณตอพวง ขอมูลนี้จะถูกสงไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับการประมวลผล
ตอไป (ดูภาพประกอบ) 

 

 
ภาพท่ี 2-3 แสดงหลักการทํางานของ RFID 

 

2.3.2.3 การออกแบบ RFID Tags 

การใชมาตรฐานรหัส GS1 ท่ีกลาวมาแลวในหัวขอ 2.3.2 ใน RFID นั้น จะเรียกรหัสดังกลาววา EPC 
(Electronic Product Code) (EPCglobal, 2006) โดยการเขียนรหัสดังกลาวลงใน RFID Tags นั้น ขึ้นอยูกับความ
จุของ RFID Tags ตาม ปจจุบันมีความจุ คือ 64, 96 และ 128 bits ตามลําดับ ในการใหรหัสสินคาแตละชิ้น จะมี 
Software ตัวกลางที่ทําหนาท่ี Encoding และ Decoding จากรหัสบารโคด (EAN code) ใหเปนรหัส EPC 
ยกตัวอยางการบันทึกหมายเลข SGTIN ตามรูปแบบดังนี้  
 
การอานขอมูล 

RFID Tag → RFID Reader → Decoding Software → Middleware (ALE) 
การเขียนขอมูล 

Middleware (ALE) → Encoding Software → Tag Encoder (Reader Writer) → RFID Tag 
   
 การออกแบบการใชงาน RFID Tags แบงออกเปน 2 Level ไดแก การใหรหัสสินคา (Item Level : 
SGTIN-96) และการใหรหัสหนวยขนสง (SSCC-96) 
 
2.3.2.4 การกําหนดรหัสดวยรหัสสินคาอิเล็กทรอนิกส (EPC) 

1. รหัสสินคา (Item Level Identification) 
ดังท่ีไดกลาวมาแลววา GTIN เปนการบงชี้ถึงชนิดของสินคา (Product Type) แต GTIN ก็ยังไมสามารถ

บงบอกถึงสินคารายชิ้น (Product Item) เมื่อกําเนิดเทคโนโลยี RFID ขึ้นมา ไดมีการกําหนดการใหรหัสสินคาตาม
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มาตรฐาน EPC (Electronic Product Code) โดย SGTIN เปนโครงสรางสําหรับการใหหมายเลขรหัสสินคาดวย 
RFID ซึ่ง SGTIN จะหมายถึงการใช GTIN ตามดวย Serial Number (S = Serial) ซึ่งจะทําใหสามารถระบุตัวตน

ของสินคาไดเปนร ายชิ้น โครงสรางของรหัส SGTIN-96 แสดงดังภาพที่ 2-4 และตารางที่ 2-5 
 

 
ภาพท่ี 2-4 โครงสรางของการเก็บขอมูล SGTIN-96 ใน RFID Tags 

 

ตารางที่ 2-5 โครงสรางของรหัส SGTIN-96 

SGTIN-96 Header Filter Value Partition Company Prefix Item Reference Serial Number 

หลักท่ี 8 3 3 20-40 24-4 38 
คาที่เปนไป
ได 

0011 
0000 
(Binary 
value) 
 

(Refer to 
Table 5 
for 
values) 
 

(Refer to 
Table 7 
for 
values) 
 

999,999 – 
999,999,9 
99,999 
(Max. decimal 
range*) 

9,999,999 
– 9 
(Max. decimal 
range*) 

274,877,906 
,943 
(Max. decimal 
value) 

 
การแปลง GTIN เปน SGTIN-96 จะมีการตัด Check Digit ออก และสลับ Indicator Digit มาไวท่ีหลัง 

Company Prefix จากนั้นจะเติม Serial Number ตอทาย ดังตัวอยาง 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2-5 ตัวอยางการแปลง GTIN เปน SGTIN-96 
 



บทท่ี 2 วรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 21 

     

  

2. รหัสหนวยขนสง (Logistic Units Identification) 
 SSCC สามารถนํามาใชบน RFID ไดเชนเดียวกัน เรียกวา SSCC-96 ซึ่งจะแตกตางจาก SGTIN ตรงที่
ไมมีการเติม Serial Number ตามหลัง โดยคาท่ีอานไดจาก SSCC-96 จะเทากับคาท่ีอานไดจาก SSCC ดัง

โครงสรางในตารางที่ 2-6 
 

ตารางที่ 2-6 โครงสรางของรหัส SSCC-96 

 Header Filter Value Partition Company Prefix Serial Reference Unallocated 

EP
C 

SSCC-96 8 bits  3 bits 3 bits 20-40 bits 37-17 bits 25 
 0011 

0001 
(actual 
value) 

8 
(decimal 
capacity) 
 

8 
(decimal 
capacity) 
 

999,999 – 
999,999,999,9 
99 (decimal 
capacity) 

99,999,999,999  
– 99,999 
(decimal 
capacity) 

[Not Used] 

Eg. 049 3 5 0614141 0000999777  

SS
CC

 Eg.   0 0614141 000999777 1 

   Extension 
Digit 

Company 
Prefix 

Serial Reference 
 

Check Digit 
 

 
การแปลง SSCC เปน SSCC-96 จะคลายกับการแปลง GTIN เปน SGTIN-96 ดังท่ีไดกลาวมาแลวจะมี

การตัด Check Digit ออก และสลับ Extension Digit มาไวท่ีหลัง Company Prefix ดังตัวอยาง 
 

 
 

ภาพท่ี 2-6 ตัวอยางการแปลง SSCC เปน SSCC-96 
 

2.3.2.5 การใช RFID เพื่อบงชี้ผลิตภัณฑขาว 

แนวทางการประยุกตใช RFID ในระบบ ERP/Logistics ประกอบดวย 4 ระดับ ไดแก  
 
 1. ระดับชั้นท่ี 1 ระดับหนวยสินคา 

การประยุกตใช RFID ในระดับหนวยสินคา (Stock Keeping Unit : SKU) การแทน SKU ในระดับสากล 
จะใชรหัส GTIN เชน การติดแผนปาย RFID Tags ไวท่ีกระสอบ ถุง เปนตน โดย SKU สามารถจําแนกออกไดเปน
หลายแบบ ยกตัวอยางเชน 
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1) กระบวนการเคล่ือนยายท่ีไมมีการบรรจุ เชน การเคล่ือนยายขาวเปลือกจากเกษตรกร หรือผูคา
ขาวเปลือก (สหกรณ) ไปยังโรงสี ในท่ีนี้จะมีการเทขาวเปลือกกองรวมกัน ดังนั้น อาจมองวาท้ังกอง
ขาว หรือท้ังคันรถนั้นเปน 1 SKU  

2) กระบวนการเคล่ือนยายท่ีมีการบรรจุ เชน การบรรจุขาวเปลือกใสกระสอบ การบรรจุขาวสารใสถุง 
ก็ถือวาเปน 1 SKU ไดเชนกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 2-7 การใช RFID ในระดับชั้นตางๆ 
 
 2. ระดับชั้นท่ี 2 ระดับหนวยกลอง 

 การประยุกตใช RFID ในสินคาระดับกลอง มีหลักการเชนเดียวกับระดับหนวยสินคา แตเปนการรวม
หนวยสินคาท่ีมีความเหมือนทางดานคุณภาพ มารวมกันเปนกลอง เชน การรวมผลิตภัณฑขาวสารบรรจุถุง 10 
กิโลกรัม จํานวน 10 ถุง มารวมกันในกลองเดียว ก็จะไดรหัส 1 SKU แตเปนรหัสของระดับกลอง ซึ่งจะอธิบายวา
ภายในกลองนั้น ประกอบไปดวยสินคาอะไรบรรจุอยู ซึ่งถามี 10 กลอง ก็แสดงวาใน 10 กลองนั้น บรรจุสินคาชนิด
เดียวกัน ปริมาณเทากัน 

 การบงชี้ถึงสินคาระดับหนวยกลอง จะใช GTIN เชนเดียวกับระดับหนวยสินคา แสดงดังภาพที่ 2-8 

 

 
 

ภาพท่ี 2-8 การใชรหัส GTIN ในระดับหนวยกลองสินคา 
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 3. ระดับชั้นท่ี 3 ระดับหนวยขนสง 

 การประยุกตใช RFID ในสินคาระดับหนวยขนสง เปนการประยุกตใชเพ่ือบงชี้ถึงการขนสงท่ีเกิดขึ้น
ชั่วคราว ดังนั้น รหัสท่ีใชจึงเปนรหัสชั่วคราว ท่ีสรางขึ้นเมื่อเริ่มมีกระบวนการขนสง และส้ินสุดเมื่อกระบวนการ
ขนสงเสร็จส้ินลง เชน มีการขนสินคาขึ้นบน pallet จะมีการใหรหัสหนวยขนสง โดยระบุวาหนวยขนสงรหัสดังกลาว
ประกอบไปดวยสินคาชิ้นใดบาง และจะเคล่ือนยายจากตําแหนงใดไปยังตําแหนงใด เปนตน โดยการบงชี้ถึงสินคา
ระดับหนวยขนสง จะใช SSCC แสดงดังผดิพลาด! ไมพบแหลงการอางอิง  

Von/From
Mustermann GmbH
Herr Schmidt
Hauptstr. 35
60100 Frankfurt
Germany

An/To
Edificio de Servicios 
Generales
Ms Alicia Romero
Calle Centella 18
08820 Barcelona
Spain

SSCC: 353708431300012501
Route: 72408820+04000002
Dimensions/Weight: 80x20x20 cm / 50,0 kg

Billing No.: 5020613963 69 01   001/999

Von/From
Mustermann GmbH
Herr Schmidt
Hauptstr. 35
60100 Frankfurt
Germany

An/To
Edificio de Servicios 
Generales
Ms Alicia Romero
Calle Centella 18
08820 Barcelona
Spain

SSCC: 353708431300012501
Route: 72408820+04000002
Dimensions/Weight: 80x20x20 cm / 50,0 kg

Billing No.: 5020613963 69 01   001/999

 
 

ภาพท่ี 2-9 ตัวอยางแผนปาย SSCC 
 

4. ระดับชั้นท่ี 4 ระดับหนวยตูคอนเทนเนอร 

 การประยุกตใช RFID ในสินคาระดับตูคอนเทนเนอร โดยสวนใหญใชสําหรับความปลอดภัยของตูคอน
เทนเนอร โดยความสามารถของ RFID ในระดับตูคอนเทนเนอร จะสามารถบันทึกการเปดปดของตูคอนเทนเนอร
ได (e-Seal) โดยทําใหสามารถรูไดวา ไดมีการเปดปดกี่ครั้ง และถาหากเชื่อมโยงกับ GPS ดวยแลว จะทําให
สามารถระบุถึงตําแหนงท่ีมีการเปดปดตูคอนเทนเนอรไดดวย  

 
 

ภาพท่ี 2-10 การใช RFID ในระดับตูคอนเทนเนอร (e-Seal) 
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2.3.3 EPCglobal Network Architecture 

มาตรฐาน EPCglobal Network
2
 เปนมาตรฐานที่ใชรวมกับการทํางานของ RFID โดยมีองคประกอบท่ี

สําคัญดังนี้ 

2.3.3.1 EPCglobal  Network Architecture 

EPCglobal Network Architecture (EPCglobal, 2007) เปนการอธิบายกระบวนการทํางานโดยรวมของ
ระบบเพ่ือการบูรณาการขอมูลในหวงโซการผลิตดวยมาตรฐานดังกลาว โดยหนวยงาน EPCglobal ไดกําหนด
มาตรฐานการพัฒนาและการใชงาน Software เพ่ือกําหนดวิธีการใชงาน RFID ตลอดจนมาตรฐานการเก็บขอมูล
เพ่ือใหสามารถทําการแลกเปล่ียนขอมูล (Information Sharing) ระหวางสมาชิกในหวงโซอุปทานได 

กระบวนการทํางานโดยรวมของ EPCglobal Network จะมองภาพวาผูประกอบการในแตละหวงโซ
อุปทาน มีการทํางานท่ีแยกจากกัน และสามารถแลกเปล่ียนขอมูลไดดวยสถาปตยกรรม SOA (Service Oriented 
Architecture) โดยกระบวนการใดๆ ท่ีเกิดขึ้นใน ERP จะถูกจัดเก็บไวท่ี EPC-IS เพ่ือเปนขอมูลของสินคานั้นๆ 
เมื่อผูประกอบการอื่นๆ ตองการรับทราบขอมูลจาก EPC-IS ใดๆ จะทําการ Query ผาน ONS เพ่ือรับ IP 
Address ของ EPC-IS นั้นๆ และจะสง Query Message เพ่ือท่ีจะไดรับผลการ Query กลับมา 

 

 
 

ภาพท่ี 2-11 EPCglobal Network Architecture 
  

สวนประกอบและกระบวนการทํางานของสถาปตยกรรม ประกอบดวย 
1. Application Level Events (ALE) ตามมาตรฐาน The Application Level Events (ALE) 

Specification Version 1.0 (September 15, 2005) โดยใชเชื่อมตอระหวาง RFID Reader กับระบบ เพ่ือรับขอมูล
จาก RFID Reader โดยเปนสวนหนึ่งของ EPCglobal Network Architecture เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับสง
ขอมูลระหวาง RFID และ Application เพ่ือใหขอมูลมีความยืดหยุนในการทํางาน โดยใหอิสระกับผูพัฒนาในการใช 
ALE ในตําแหนงใดของ process ก็ได เชน แยก Interface ออกมาเปนอีกโปรแกรมหนึ่ง (Middleware), เขียนรวม

                                                
2 http://www.epcglobalinc.org/home 
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กับโปรแกรมเครื่องอาน RFID หรือแยกเขียน interface ใหสําหรับ client ใชในจัดการ filtering, counting ขอมูลก็
สามารถทําได โดยทั่วไป ALE เปนโปรแกรมที่ใชทํางานรวมกับ EPCIS (ซึ่งเปน Component หนึ่งของ 
EPCglobal Network Architecture)  

2. EPC Information Services (EPCIS) ตามมาตรฐาน EPC Information Services (EPCIS) 
Version 1.0 (April 12, 2007) ใชเชื่อมการทํางานระหวาง RFID Middleware, Internal ERP และ EPCglobal 
Network ทําหนาท่ีในการคัดกรองขอมูลเพ่ือทําการจัดเก็บ (Capture Interface) และคนหาขอมูลท่ีตองการ (Query 
Interface) และออกรายงานตางๆ (Report Interface) 

3. Object Name Services ตามมาตรฐาน EPCglobal Object Name Service (ONS) 1.0 (15 April 
2004)  เปนแหลงแปลงรหัส GLN ใหกลายเปน Domain Name หรือ IP Address เพ่ือใชติดตอไปยัง EPC-IS ซึ่ง
เปนแหลงเก็บขอมูลของสินคาท่ีตองการ 

4. EPC Discovery Services เปนแหลงสืบคนขอมูลของสินคาและ EPCIS ท่ีมีสินคารหัสของสินคา
นั้นปรากฏอยู ขอมูลท่ีไดรับกลับมา คือ สินคาผานท่ีใด เมื่อใด โดยขอมูลท่ียังไมไดรับจาก EPCDS คือ 
รายละเอียดเกี่ยวกับสินคา โดยตองสืบคนตอท่ี EPCIS  

การสงขอมูลสินคาเขาสู EPCglobal Network จะเกิดขึ้นทุกครั้งท่ีมีการอานหรือเขียนขอมูลลงใน EPC 
RFID Tags โดยขอมูลท่ีจัดเก็บใน EPCIS จะประกอบไปดวย action, bizLocation, bizStep, bizTransactionList, 
childEPCs, disposition, epcClass, epcList, eventTime, parentID, quantity, readPoint และ recordTime 
 
2.3.3.2  Application Level Events (ALE) 

ตามมาตรฐาน The Application Level Events (ALE) Specification Version 1.0 (15 September 
2005) (EPCglobal, 2005) โดยใชเชื่อมตอระหวาง RFID Reader กับระบบ เพ่ือรับขอมูลจาก RFID Reader โดย
เปนสวนหนึ่งของ EPCglobal Network Architecture เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับสงขอมูลระหวาง RFID และ 
Application เพ่ือใหขอมูลมีความยืดหยุนในการทํางาน โดยใหอิสระกับผูพัฒนาในการใช ALE ในตําแหนงใดของ 
process ก็ได เชน แยก Interface ออกมาเปนอีกโปรแกรมหนึ่ง (Middleware) เขียนรวมกับโปรแกรมเครื่องอาน 
RFID หรือแยกเขียน interface ใหสําหรับ client ใชในจัดการ filtering, counting ขอมูลก็สามารถทําได โดยทั่วไป 
ALE เปนโปรแกรมที่ใชทํางานรวมกับ EPCIS (ซึ่งเปน Component หนึ่งของ EPCglobal Network Architecture)  

 

 

ภาพท่ี 2-12  สรุปกระบวนการทํางานของ ALE 
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2.3.3.3 EPC Information Services (EPC-IS)  

EPCIS (EPCglobal, 2007) เปน Database ของสินคาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการตางๆ ของ Business 
Process ซึ่งยังไมมีมาตรฐานออกมารองรับ แตมีบริษัทขนาดใหญ คือ IBM และหองแลปของ MIT ไดทดลองสราง 
EPC-IS จาก Draft ของ EPCglobal Network   

 

 

ภาพท่ี 2-13 สรุปการทํางานของ EPC-IS 

2.3.3.4 EPC Discovery Services (EPC-DS) 

EPC Discovery Services (EPCglobal, 2008) เปนแหลงสืบคนขอมูลของสินคาและ EPC-IS ท่ีมีสินคา
รหัสของสินคานั้นปรากฏอยู ขอมูลท่ีไดรับกลับมา คือ สินคาผานท่ีใดมาบาง ณ วันเวลาใด ผานกระบวนการใด 
โดยขอมลูท่ียังไมไดรับจาก EPC-DS คือ รายละเอียดเกี่ยวกับสินคา โดยตองสืบคนตอท่ี EPC-IS  
 

 
 

ภาพท่ี 2-14 สรุปการทํางานของ EPC-DS 
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2.3.3.5 EPCglobal Object Name Service (ONS) 

Object Name Services (EPCglobal, 2006) ตามมาตรฐาน EPCglobal Object Name Service 
(ONS) 1.0 (15 April 2004) เปนแหลงแปลงรหัส GLN ใหกลายเปน Domain Name หรือ IP Address เพ่ือใช
ติดตอไปยัง EPC-IS ซึ่งเปนแหลงเก็บขอมูลของสินคาท่ีตองการ 
 

 
 

ภาพท่ี 2-15 สรุปการทํางานของ ONS 
 

 สรุปกระบวนการทํางานของ EPCglobal Network ดังท่ีไดกลาวมาแลวท้ังหมดนั้น สามารถแสดงไดดัง
ภาพที่ 2-16 

 

 
 

ภาพท่ี 2-16 สรุปกระบวนการทํางานท้ังหมดของ EPCglobal Network 
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สรุปกระบวนการทํางานไดดังนี้ 
1. เมื่อตองการติดตอไปยัง EPC-IS ใดๆ จะทําการคนหาท่ีอยูของ EPC-IS นั้นผาน ONS โดย Root 

ONS จะทําการคนหา Local ONS ท่ีมีขอมูลของ EPC-IS นั้นอยู  
2. Local ONS จะคนหา IP Address ของ Local EPC-IS และ EPC-DS ท่ีตองการติดตอ และสงไป

ใหกับผูคนหา 
3. EPC-DS จะชี้หา EPC-IS ท้ังหมดท่ีรหัส EPC ท่ีทําการคนหาไดปรากฏขึ้น ท้ังในหนวยการผลิต

ของตนเอง และหนวยการผลิตอื่นๆ ดวย 
 
 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

หัวขอนี้จะขอยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของกับระบบสอบยอนกลับสินคาเกษตร ไดแก การสอบ
ยอนกลับเนื้อโค ประเทศออสเตรเลีย ระบบสอบยอนกลับเนื้อโค จังหวัด Mie ประเทศญ่ีปุน ระบบสอบยอนกลับ
สินคาประเภทพืชและผลไม ประเทศญี่ปุน และการศึกษาระบบสอบยอนกลับผลิตภัณฑสด ประเทศไทย 

2.4.1 การสอบยอนกลับเน้ือโค3 

ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) กลายมาเปนหัวขอท่ีสําคัญของซัพพลายเชนในปจจุบัน 
อยางไรก็ตาม นอกจากการท่ีจะตองสามารถระบุถึงคุณลักษณะท่ัวไปของอาหารใหไดแลว ควรมีระบบที่จะสามารถ
สอบยอนกลับได เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยตองสามารถระบุตําแหนงท่ีมาของอาหารได ไมวาซัพ
พลายเชนของเนื้อจะผานท่ีตําแหนงใดบนโลก เชน ฟารม โรงเชือด โรงงานผลิต ตลอดจนรานคาปลีกท่ีจําหนาย
เนื้อสดชิ้นนั้น ๆ 

หนวยงาน European Commission ไดตระหนักถึงความเรงดวนของการตอบสนองตอความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคตอสินคา วาเนื้อโคชิ้นนั้นจะสามารถระบุแหลงท่ีมาในซัพพลายเชนได โดยพ้ืนฐานของหนวยงาน 
European Commission มีหนวยงานท่ีรองรับ คือ European Parliament and Council ไดกําหนดขอตกลงในการ
ใหรหัสปายของเนื้อโค (EC) 1760/2000 ขอตกลงนี้ไดรับการยอมรับจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป ในเดือน
มกราคม ค.ศ. 2001 โดยการใหรหัสปายของเนื้อโคนี้ จะสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่ง
ได โดยการใหรหัสซากโค ชิ้นสวนโค ตลอดจนผลิตภัณฑเนื้อโค โดยในรหัสของเนื้อโคแตละชิ้นจะประกอบไปดวย 

-  A reference number หรือ reference code  
- Country of birth 
- Country/countries of fattening 
- Country of slaughter 
- Country/countries of cutting 
- Approval number of the slaughterhouse and cutting hall(s). 
 

                                                
3 Application of EAN•UCC Standards in implementing Regulation (EC) 1760/2000, Third revised edition 
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การกําหนดรหัส จะใชมาตรฐานการใหรหัสสากลตามระบบ EAN-UCC ซึ่งสามารถกําหนดรหัสใหแก
สินคาทุกชิ้นไดไมซ้ํากันท่ัวโลก โดยใชระบบบารโคดแบบ UCC/EAN-128 ซึ่งชวยในการติดตามเนื้อโคได โดยมี 
Application Identifiers (AI) ท่ีบงบอกความหมายของรหัสแตละตัว  

 

 
 

ภาพท่ี 2-17 ตัวอยางการใช UCC/EAN-128 ในการใหรหัสเนื้อโค 
(01)98712345670019 = GTIN 
(3102)003725 = Net Weight 

1243857 = Reference Number 
 

1. AI (01) หมายถึง หมายเลข GTIN ของเนื้อโค ซึ่งขึ้นตนดวยเลข 9 หมายความวา สินคาท่ีมี
หมายเลข GTIN เดียวกันนี้ มีคุณภาพแตกตางกันในแตละชิ้น 

2. AI (3102) หมายถึง น้ําหนักของเนื้อโคแตละชิ้น เลข 3 ท่ีนําหนาหมายถึงจํานวนทศนิยม ในท่ีนี้ 
003725 ก็จะแปลวา เนื้อโคชิ้นนี้หนัก 37.25 กิโลกรัม 

3. AI (251) หมายถึง ประเทศท่ีเปนแหลงกําเนิดของโค เชน NL21243857 
 

   
 

ภาพท่ี 2-18 ตัวอยางการติดรหัสไปกับเนื้อโค 
 
ในกระบวนการผลิตเนื้อโค จะแบงออกเปน 4 ขั้นตอน โดยในแตละกระบวนการผลิต จะมีการสรางรหัส

ใหม เพ่ือบงบอกถึงสินคานั้น (Unique Identification) และจะมีการใชรหัสท่ีเชื่อมโยงไปยังสินคากอน (ในท่ีนี้คือ 
EAN/UCC 128) และจะมีการสรางฉลากสินคา (Ticket หรือ Label) เพ่ือติดไปกับสินคาดวย โดยแบงขั้นตอนการ
ทํางานออกเปน 
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1. Farming การเล้ียง จะมีหมายเลขประจําตัวโค ตามมาตรฐานการใหรหัสประจําตัวสัตวนานาชาติ ซึ่ง
รหัสนี้จะติดไวท่ีหู โดยใช Ear Tags และจะถูกสงตอไปยังกระบวนการตอไป 

2. Slaughtering กระบวนการเชือดโค ตามมาตรฐานจะไดผลิตภัณฑเปนโค 2 ซีก โดยจะมีการระบุ
รหัสใหมโดยใช EAN/UCC 128 และมีการสราง Label ใหม เรียกวา Carcass Ticket 

3. Cutting กระบวนการชําแหละ เพ่ือสรางสินคา โดยมีการสราง Label ใหม เรียกวา Process Label 
4. Selling กระบวนการบรรจุหีบหอ เปนกระบวนการสุดทายกอนขาย มีการใหรหัส GTIN เปนบารโคด 

แบบ EAN-13 และมีการสราง Consumer Label เพ่ือติดไวท่ีบรรจุภัณฑ 
 

ตารางที่ 2-7 กระบวนการผลิตเนื้อโค และขอมูลท่ีแลกเปล่ียนระหวางกระบวนการ 

ขอมูลแลกเปลี่ยนในกระบวนการผลิตเนื้อโค 

Farming Slaughtering Cutting Selling Consuming 

 
 

  

 Carcass Ticket Process Label Consumer Label 

 
EAN.UCC Symbol : None 

 
EAN.UCC Symbol : 
EAN/UCC 128 

 
EAN.UCC Symbol : 
EAN/UCC 128 

 
EAN.UCC Symbol : EAN-
13 

 
Information : 

 
Information : 

 
Information : 

 
Information : 

Valid Passport  
Ear Tags 

AI-01 
AI- 251 

AI-01 
AI- 251 
AI-10 

GTIN 

 

ตารางที่ 2-8 อธิบาย AI ท่ีใชในกระบวนการ 

AI Full Title Format Data Title 

00 SSCC (Serial Shipping Container Code) n2+n18 SSCC 
01 Global Trade Item Number™ n2+n14 GTIN™ 
02 GTIN of Trade Items Contained in a logistic unit n2+n14 CONTENT 
10 Batch or lot number  n2+an..20 BATCH/LOT 
37 Count of trade items contained in a logistic unit n2+n..8 COUNT 
251 Reference of Source Entity an…30 Ear Tag Number 

310 (n)* Net weight Kilograms NET WEIGHT (kg) 
422 Country Of Origin n3 Country Expressed by ISO 3166 
423 Country Of Initial Process n…15 Countries Of Fattening 
426 Country Of Processing n3+n13 PURCHASE FROM 
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ภาพท่ี 2-19 ตัวอยาง Labels ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเนื้อโค 
 

2.4.2 ระบบสอบยอนกลับเน้ือโค จังหวัด Mie ประเทศญี่ปุน4 

จังหวัด Mie ไดมอบให Mie Prefecture Livestock Association เปนผูบริหารจัดการระบบการสอบ
ยอนกลับเนื้อโคของจังหวัด ดําเนินการเพ่ิมเติมจากขอกําหนดตามกฎหมาย Beef Traceability Law โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลการผลิตแกผูบริโภค ขอมูลเพ่ิมเติมดังกลาว เกษตรกร ผูดูแลโค ผูขาย โรงฆา จะสงเขาสู
ฐานขอมูลของ Mie Prefecture Livestock Association ต้ังแต 2546 ผูบริโภคสืบคนขอมูลโคจาก 
http://mie.lin.go.jp/anzen/index.htm โดยสามารถสืบคนขอมูลจากรหัส 10 หลักท่ีบังคับใชตามกฎหมาย ขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อโคแสดงตอผูบริโภค ไดแก รหัสประจําตัว ชื่อและท่ีอยูผูดูแลโค อาหารโค ชื่อและท่ีอยูโรง
ฆาสัตว ผลการตรวจเชื้อ BSE ระบุในใบรับรอง นอกจากนี้ ยังมีรูปภาพของผูดูแลฟารม เปนตน 

                                                
4 http://mie.lin.go.jp/anzen/index.htm 
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ภาพท่ี 2-20 ระบบสอบยอนกลับเนื้อโค แสดงแหลงท่ีมาของเนื้อ และใบรับรองการผลิตจากรัฐบาล 
 

2.4.3 ระบบสอบยอนกลับสินคาพืชและผลไม (ประเทศญี่ปุน) 

องคกร Organization for Urban-Rural Interchange Revitalization และ บริษัทหุนสวน Perishable 
Food History Information Co., Ltd ไดจัดทําโครงการนํารองการสอบยอนกลับแหลงผลิตพืชและผลไมไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก MAFF โดยพัฒนาระบบและเริ่มทดสอบพรอมสาธิตวิธีการดําเนินการตั้งแต พ.ศ. 2545 
ตลอดจนกําหนดแผนการใชวิธีการตรวจสอบยอนกลับท่ีสมบูรณท้ังระบบใน พ.ศ. 2546 และเริ่มปฏิบัติการระบบ
ตรวจสอบยอนกลับพืชและผลไม ต้ังแตเมษายน 2547 ระบบดังกลาวจัดทําขึ้นเพ่ือปองกันปญหาการปดฉลาก
กํากับจากผูผลิตสินคาท่ีบิดเบือนจากขอเท็จจริง ท้ังนี้ รานคาปลีกตลอดจนผูบริโภคสามารถสืบคนขอมูลไดจาก
ประวัติการผลิตโดยละเอียดจากคอมพิวเตอรท่ีรานคา หรือท่ีบาน โดยอาศัยขอมูลจากการอาน QR code เพ่ือ
แสดงขอมูลผลิตภัณฑซึ่งรวบรวมไวโดยศูนยขอมูลกลาง (Perishable Food History Information Co., Ltd) ซึ่งจะ
ใหรายละเอียดตั้งแตการเตรียมการปลูก แผนการใสปุย และกําจัดวัชพืช ขั้นตอนการจําหนายและการตอรองราคา
ระหวางผูผลิตกับรานคา การตกลงส่ังซื้อ การปดฉลาก ชองทางการจัดจําหนายและกระบวนการขนสง จนกระท่ัง
สินคาสามารถวางจําหนาย 

กลไกของระบบดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การขึ้นทะเบียนขอมูลการปลูก (แผนการใชปุย แผนการกําจัดศัตรูพืช) 
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2. การเตรียมขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑโดยเกษตรกร ซึ่งเปนการบันทึกขอมูลของผลิตภัณฑ
ระหวางเพาะปลูก เชน สถานท่ีปลูก ท่ีมาของพันธุพืช ชวงเวลาการปลูก การใชปุย/สารเคมีตางๆ เปนตน 

3. การบันทึกขอมูลลงสูฐานขอมูลกลาง 
4. การตกลงซื้อขาย การบันทึกขอมูลระหวางผูซื้อ/ผูขายเขาสูระบบ 
5. การส่ังซื้อผานระบบขอมูลกลาง 
6. การตรวจสอบขอมูลและติดฉลากเคร่ืองหมาย QR Code โดยเกษตรกร 
7. การสงสินคาเกษตรไปยัง ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) 
8. การคัดแยกผลิตภัณฑ ณ Distribution Center และสงสินคาไปยังรานคา 
9. การคนขอมูลของสินคา โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีจัดไว ณ รานคา 
10. การคนขอมูลของสินคา ท่ีบานของผูบริโภค 

 ในการดําเนินการจัดทําระบบการสอบยอนกลับรานคาจะตองลงทุนติดต้ังอุปกรณ ไดแก เครื่องอาน QR 
code และเคร่ืองคอมพิวเตอร เพ่ือใหผูซื้อสามารถตรวจสอบขอมูลการสอบยอนกลับได ในขณะท่ีเกษตรกรจะตอง
ติดต้ังเคร่ืองพิมพ QR code และคอมพิวเตอรสําหรับการแสดงรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑ มีผลใหตนทุนการ
ผลิต/ราคาขายสูงขึ้นประมาณ หนวยละ 1.25 – 1.45 เยน จึงทําใหราคาสินคาท่ีสามารถสอบยอนกลับท่ีมาไดสูง
กวาสินคาปกติท่ัวไป อยางไรก็ตาม รอยละ 40 ของผลผลิตท่ีมีระบบการสอบยอนกลับยังคงขายในราคาเดิม 

ปจจุบันสินคาพืชและผลไมท่ีติดต้ังระบบการสอบยอนกลับแหลงผลิตไดรับความนิยมจากผูบริโภคเพ่ิม
มากขึ้นและพรอมท่ีจะจายสวนตางของราคาท่ีสูงขึ้น โดยรัฐบาลกรุงโตเกียวไดกําหนด Brand Mark เพ่ือแสดงวา
สินคามีระบบการสอบยอนกลับ จนเปนท่ียอมรับในหมูผูบริโภค ซึ่งปรากฏการขยายตัวของจํานวนของเกษตรกร
ผูผลิต ผูจัดจําหนาย และรานคาอยางเห็นไดชัด โดยเพ่ิมสูงขึ้นเปน 700 – 800 รายในปจจุบัน 

 

  
 

ภาพท่ี 2-21 ตัวอยาง QR Code และฉลากสําหรับสอบยอนกลับสินคาพืชและผลไม 
 

2.4.4 ระบบการสอบยอนกลับในผลิตภัณฑสด (ประเทศไทย) 

ระบบการสอบยอนกลับในผลิตภัณฑสด (Traceability System of Fresh Produce for Export to EU 
countries) เปนประเด็นสําคัญท่ีผูสงออกไทยที่สนใจตลาดสหภาพยุโรปควรใหความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ใชเทคโนโลยีของ Radio Frequency Identification (RFID) ซึ่งเปนระบบบริหารจัดการขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการ
เก็บ รวบรวม ถายโอน สําเนาและวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนกลับและเขาถึงขอมูลไดอยางครบ
วงจร  
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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินโครงการ ระบบการ
สอบยอนกลับในผลิตภัณฑสดเพ่ือสงออกไปสหภาพยุโรป (Traceability System of Fresh Produce for Export to 
EU countries) ภายใตความรวมมือในโครงการ Small Projects Facility ของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งฝาย 
EC ไดใหงบประมาณสนับสนุนการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคของการจัดทําโครงการฯ เพ่ือควบคุมคุณภาพตลอด
สายการผลิตเพ่ือใหกลุมผูประกอบการในภาคการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑอาหารของประเทศไทยใหสามารถ 
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินคาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยไดเชิญบริษัทเอกชน (บริษัท 
ธานียามา สยาม จํากัด และบริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบการ
ดานการสงออกสินคาผักและผลไม)เปนบริษัทนํารองในโครงการฯ 

ข้ันตอนและกระบวนการของระบบการสอบยอนกลับของผลิตภัณฑอาหารสด 

1. Farm เริ่มจากการบันทึกขอมูลกิจกรรมภายในแปลงผลิต ดวยการเริ่มตนจากการลงทะเบียนแปลง 
ลงทะเบียนเกษตรกรผูผลิต วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต เชน การเพาะปลูกโดยใชเมล็ดพันธุ หรือตนพันธุ กิจกรรม
ตางๆ ในการผลิต อาทิ การใชปุย แหลงน้ําและวิธีการใช การใชสารเคมีตางๆ วิธีการใชเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รักษา ตลอดจนการปฏิบัติหลังการใช ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของ EUREGAP ซึ่งทุกกิจกรรมท่ีเกษตรกรปฏิบัติ 
จะตองถูกบันทึกลงในระบบ  

2. Production หลังจากเกษตรกรไดทําการเก็บเกี่ยวแลว ก็จะนําผลิตผลวัตถุดิบไปสงท่ีจุดรวบรวม
วัตถุดิบท่ีเกษตรกรเปนสมาชิกอยู บริษัทผูรับซื้อหรือบริษัทผูสงออกจะชั่งน้ําหนักและคัดแยกเกรด และจัดเรียง ใน
ตะกราตามเกรดของวัตถุดิบ แลวจึงนําสงโรงงาน เมื่อโรงงานไดรับวัตถุดิบ จะมีการตรวจสอบน้ําหนักและบันทึก
การรับวัตถุดิบ จากนั้นจะนําไปเขาหองเย็นเพ่ือรอการผลิต ในกระบวนการผลิต จะเริ่มจากการคัด ตัดแตงวัตถุดิบ 
และบรรจุในภาชนะ เชน ถุง ถาด มัด และบรรจุลงกลองตามคําส่ังซื้อของลูกคาแตละราย ในกระบวนการนี้ขอมูล
สําคัญตางๆ จะถูกบันทึกไวในระบบตรวจสอบยอนกลับ  

3. Quality Control ในระหวางการผลิต เจาหนาท่ีฝายควบคุมคุณภาพจะตรวจสอบเพื่อหาสารพิษ
ตกคาง รวมท้ังเชื้อจุลินทรีย ท้ังท่ีเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตและท่ีผลิตเปนสินคาเรียบรอยแลว โดยมีการสุม
ตรวจตามวิธีการและหองปฏิบัติการทดลองท่ีเปนมาตรฐาน พรอมกับนําผลการตรวจสอบบันทึกลงในระบบเพื่อ
ตรวจสอบยอนกลับ เพ่ือใหมั่นใจไดวา สินคาท่ีสงออกปลอดจากสารพิษตกคางและเชื้อจุลินทรีย ท่ีเปนอันตรายตอ
ผูบริโภค 

4. Shipment ในแตละครั้งของการสงออกจะมีการบันทึกวันท่ีสงออก เลขท่ีใบนําสงสินคา ชื่อลูกคา 
ประเภทสินคา วันท่ีผลิตสินคา และจํานวนท่ีสงออก เพ่ือใหสามารถตรวจสอบผูซื้อปลายทางได  

เคร่ืองมือสําคัญท่ีจะชวยทําใหระบบตรวจสอบยอนกลับ 

1. Radio Frequency Identification (RFID) 
 เปนระบบบงชี้อัตโนมัติดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาท่ีใชคล่ืนความถ่ีวิทยุเปนพาหะในการส่ือสารขอมูล ซึ่ง

ปจจุบันถูกนํามาใชอยางมากในภาคอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต โลจิสติกส และ การบริหารคลังสินคา เปนตน 
สวนประกอบของ RFID ไดแก 1) แผนปายอิเล็กทรอนิกส (Tag) ท่ีมีไมโครชิปไวเก็บขอมูล และ 2) เคร่ืองอาน 
(Reader) ประกอบดวยภาครับ/สงสัญญาณวิทยุ โดยมีเสาอากาศเพ่ือส่ือสารกับ Tag  

 หลักการนําระบบ RFID มาใชในการสอบยอนกลับในการสายการผลิตอาหารน้ี คือ การใชระบบ
ดังกลาวในการติดตามวัตถุดิบและขอมูลการผลิตท่ีเกี่ยวของและตรวจสอบยอนกลับ เพ่ือนําขอมูลไปประมวลผล
ตอไป ระบบ RFID จึงเปรียบเสมือนทําหนาท่ีเปนระบบตัวจัดเก็บขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส โดยการสงขอมูลไปกับ
ผลิตภัณฑในแตละขั้นตอนของการผลิตนั้น จะกระทําดวยการใชบัตรไมโครชิพเปน ตัวเก็บขอมูลท่ีจําเปน เชน 
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ท่ีมาและหมายเลขเกษตรกร เปนตน ดังนั้น ขอมูลดังกลาวจะเสมือน เปนเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะติดกับ
วัตถุดิบนี้ไปตั้งแตกระบวนการถัดไปจนจบ กระบวนการ การตรวจสอบที่มาและรายละเอียดจะสามารถทําไดโดย
การอานขอมูลท่ีบันทึกอยูในไมโครชิพ ไดทันที 

 การใชเทคโนโลยี RFID มีประโยชนสําหรับผลิตภัณฑสด เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลนั้นจะตองกระทํา
อยางรวดเร็ว เพ่ือใหผลิตภัณฑคงความสดไวอยู นอกจากนี้ ขอมูลท่ีตองเก็บสําหรับผลิตภัณฑสดนี้มีเปนจํานวน
มาก ดังนั้น การใชวิธีการแบบดั้งเดิมคงไมสามารถตอบสนอง ตอเรื่องเวลาและการส่ังซื้อจากลูกคา 

2. Electronic Traceability System 
 เริ่มจากผูใชงานจะทําการบันทึกขอมูลกิจกรรมตางๆ ต้ังแตการผลิตในฟารม การผลิตในโรงงาน การ
สงออก และการควบคุมคุณภาพลงในระบบ ซึ่งขอมูลอาจจะไดมาจากการพิมพขอมูลเขาไป ท่ีระบบโดยตรง หรือ
นําเขาขอมูลท่ีมีการสงมาจาก RFID จากนั้นจึงทําการสอบยอนกลับ ผูใชงานสามารถตรวจสอบที่กระบวนการใดๆ 
ในสายการผลิตได โดยสามารถตรวจสอบยอนกลับหรือตรวจสอบเขาไปขางหนาไดตลอดสายการผลิต ดัง
ตัวอยางเชน ผูใชเริ่มตรวจสอบจุดท่ี การสงออก โดยคนหาจากวันท่ีสงออกและรหัสลูกคา จากนั้น ระบบจะทําการ
คนหาขอมูลตามเงื่อนไขดังกลาว โดยจะแสดงผลการสอบยอนกลับของกิจกรรมท่ีเกี่ยวของตั้งแตการสงออก
ยอนกลับไปถึงฟารมท่ีผลิต รวมถึงสามารถตรวจสอบผลการตรวจตรวจคุณภาพดานตางๆ และบรรจุภัณฑ ท่ีใชใน
การผลิตดวย 
 

2.4.5 ระบบสอบยอนกลับอโวคาโดดวย EPCglobal Network 

 ระบบ eManage เปนระบบที่พัฒนาการจัดการเรื่อง ERP/Logistics โดยใช RFID เปนเคร่ืองมือ ในธุรกิจ
การขายสงผัก ผลไม ในสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัทผูขายสงสินคาชื่อ National Produce Distributors (NPD) ซึ่ง
เปนผูขายสงผักผลไมใหกับพอคาปลีก อยาง Trade Jills (TJ) โดยในกรณีศึกษานี้ไดใชการขนสงผักอโวคาโดทาง
เรือจากรัฐแคลิฟอเนีย มายังรัฐนิวยอรค  

สถาปตยกรรมระบบ ประกอบไปดวย 
- Discovery Services  
- EPCIS (EPC Information System)  
- และ ระบบ eManage 
User Interface 

 สําหรับสวนติดตอผูใชงานไดทําการออกแบบเปนระบบเว็บแอพพลิเคชั่น มีรายละเอียดดังนี้ 

- Login Screen สวนสําหรับการล็อกอินเขาสูระบบของสมาชิก ดังภาพที่ 2-22 
 

 
ภาพท่ี 2-22 สวนของการล็อกอิน 
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- Query Screen เปนสวนสําหรับการคนหารายการผักผลไม 
 

 
 

ภาพท่ี 2-23 สวนติดตอผูใชงาน Alerts Screen 
 

- Alert Screen เปนสวนจอภาพที่แสดงรายการส่ังสินคามายังผูคาสง 
 

 
 

ภาพท่ี 2-24 สวนของการแจงการจัดสง 
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- EPC detail Screen เปนสวนแสดงรายละเอียดการจัดสงสินคาโดยแสดงรายการที่จัดสงหรือตูคอน
เทนเนอร  
 

 
 

ภาพท่ี 2-25 แสดงรายละเอียดของการขนสง 
 

- Container details Screen เปนหนาจอสําหรับการกําหนดรายละเอียดของการจัดสงสินคาในตูคอน
เทนเนอร เชน การกําหนดอุณหภูมิ 
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- EPC Location map เปนสวนของการแสดงสถานะของเสนทางการขนสง สถานการณขนสง เปนตน 

 

 
 

ภาพท่ี 2-26 แสดงรายละเอียดของการจัดสงในตูคอนเทนเนอรและแผนที่ 
 

 
การติดตอระหวาง eManage กับ EPCglobal Network 

 ในการติดตอส่ือสารกันระหวาง eManage และ EPCglobal Network นั้น สามารถท่ีจะดําเนินการเพียง
การคลิกคร้ังเดียวท่ีหนาจอสวนผูใชงาน ขอมูลและรายละเอียดตางๆ จะสามารถสงไปยังระบบฐานขอมูลท่ีเก็บไว
ในแตละแหลงขอมูลไดเอง 
 



 

บทที ่3  

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
(System Analysis and Design) 

 
 
การวิเคราะหระบบ มีเปาหมายคือ เพ่ือใหเขาใจกระบวนการในหวงโซอุปทานตลอดหวงโซขาวหอมมะลิ 

ต้ังแตตนน้ํา จนถึงปลายน้ํา รวมถึงปญหาหรือโอกาสในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือการสอบ
ยอนกลับโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลังจากนั้น ทําการออกแบบระบบเพ่ือการปฏิบัติงานสําหรับแตละจุดในหวงโซ และออกแบบระบบสอบ
ยอนกลับโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหไดระบบท่ีสามารถสอบยอนกลับได โดยมีขอบเขตของการพัฒนา
ระบบสอบยอนกลับ คือ (1) สามารถสอบยอนกลับระหวางจุดในหวงโซอุปทาน (External Traceability) จากปลาย
น้ํา คือ ผูบริโภค กลางน้ํา กลับจนถึงตนน้ํา คือ เกษตรกรผูเพาะปลูก และ (2) สามารถสอบยอนกลับกระบวนการ
ผลิตและแปรรูปภายในของแตละจุดของหวงโซได (Internal Traceability) 
 กระบวนการวิเคราะหและออกแบบระบบ เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังจากการสํารวจและการจัด
ประชุมสัมมนา เพ่ือนํามาวิเคราหและออกแบบระบบ เพ่ือใหบรรลุผลตามแผนที่กําหนดไว ประกอบไปดวย
กิจกรรมดังตอไปนี้ 

1. การเก็บรวบรวมความตองการของระบบ  
2. การวิเคราะหระบบทั้งเชิงกายภาพ (Process Analysis) และเชิงซอฟทแวร  
3. การออกแบบระบบทั้งเชิงกายภาพ (Process Design) และการออกแบบเชิงซอฟทแวร 

 

3.1 การเก็บรวมรวมความตองการของระบบ 

 การเก็บรวมรวมความตองการของระบบ ประกอบไปดวย การเก็บรวบรวมและศึกษาขอมูลจากแหลง
ทุติยภูมิ เชน โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาระบบ ERP/Logistics ขาวหอมมะลิ  (สมจิตร อาจอินทร 
และคณะ, 2549) โครงการศึกษากระบวนสอบยอนกลับในหวงโซขาวหอมมะลิ กลุมจังหวัดรอยแกนสาร  (สมจิตร 
อาจอินทร และคณะ, 2550) และ เอกสารมาตรฐานตางๆ เชน ขั้นตอนการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) เกษตร
อินทรีย (กรมวิชาการ, 2550) รวมถึง มาตรฐาน GMP และ HACCP และการเก็บรวบรวทขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ 
โดยการออกพ้ืนท่ีภาคสนาม เพ่ือเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณและศึกษาสภาพแวดลอม รวมถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ไดแก เกษตรกร สหกรณการเกษตร และโรงสี  
 หลังจากนั้น คณะผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบสอบยอนกลับท่ีมีการบูรณาการตลอดหวง
โซอุปทาน และรับฟงขอเสนอแนะและความตองการของผูท่ีเกี่ยวของท้ังจากผูประกอบการโดยตรง และนักวิชาการ
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย รวมถึงการจัดสัมมนาระดมความ
คิดเห็นกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน  
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3.1.1 การสัมมนาระดมความคิดเห็น 

 โครงการไดจัดประชุมสัมมนา (ดูรายละเอียดการสัมมนาจากภาคผนวก ข) เพ่ือระดมความคิดเห็นและรับ
ฟงขอเสนอแนะของผูมีสวนเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน ในการกําหนดขอบเขตความตองการของระบบและแสวงหา
กลุมเปาหมายท่ีมีความพรอมในการเขารวมโครงการ รวมถึงรับฟงปญหาและอุปสรรคหากตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการสอบยอนกลับสากล เริ่มโดยการบรรยายโดยวิทยากรจากกระทรวงเกษตรฯ เพ่ือใหความรูเรื่อง
มาตรฐานการเพาะปลูกท่ีปลอดภัย และการบรรยายโดยวิทยากร จากกระทรวงพาณิชย เพ่ือนําเสนอแนวทาง
การตลาดสินคาปลอดภัย รวมถึงการสงออก และการใหความรูความเขาใจกระบวนการสอบยอนกลับขาวหอมมะลิ
ในหวงโซอุปทานและโลจิสติกส 

 หลังจากนั้น ผูเขารวมสัมมนาไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง และสรุปสาระสําคัญของผูเขารวม
สัมมนาดังตารางที่ 3-1 

ตารางท่ี 3-1 ปญหาและอุปสรรคในหวงโซอุปทาน 

ผูเกี่ยวของ ปญหา/อุปสรรค 

เกษตรกร 
 

 ไมมีตลาดรองรับท่ีแนนอน  
 ขาดแรงจูงใจในการทํา เนื่องจาก 

 มีความยุงยาก และมีตนทุนสูงขึ้น 
 ขายไดราคาไมแตกตางจากเพาะปลูกแบบปกติ 

ผูซื้อขาวเปลือก / โรงสี 
 

 ยังไมแนชัดเรื่องการระบุท่ีมาของขาว การรับซื้อ   
 ไมสามารถแบงล็อตการผลิตตามคุณภาพขาว โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
แบงล็อตการสีขาว เพราะไมสามารถสีทีละนอยได โดยเฉพาะโรงสีขนาด
ใหญ 

 ไมแนชัดเรื่องการรับซื้อขาว GAP และการทําตลาด 

 

ผลจากการสัมมนา สามารถวิเคราะหและสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 

1. เครือขายผูเขารวมโครงการ 

  โดยไดมติจากท่ีประชุม และระดับความพรอม มีผูเขารวมโครงการดังนี้ 

 กลุมตนน้ํา โดยมีผูเขารวม คือ เกษตรกรและเจาหนาท่ีเกษตรอําเภอหนองสองหอง  
อําเภอพล  อําเภอแวงนอย  และอําเภอเปอยนอย   

 กลุมกลางนํ้าและปลายน้ํา  โดยมีผูเขารวม คือ โรงสีชุมนุมสหกรณการเกษตรขอนแกน 
และสหกรณการเกษตรหนองหวาย จังหวัดขอนแกน   

2. การบูรณาการระหวางผูประกอบการ 

 การสนับสนุนจากภาครัฐแตละกระทรวงยังไมมีการประสานงานเพ่ือใหเกิดหวงโซคุณคา
เทาท่ีควร กลาวคือ กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนใหเกษตรกรมีกระบวนการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) แต
ยังขาดการเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชยถึงชองทางการตลาด (มีคําถามจากเกษตรกรวา ปลูกขาวดวย 
GAP แลวขายไดในราคาท่ีสูงขึ้นหรือไม? ท้ังท่ี GAP นอกจากจะชวยใหตัวเกษตรกรมีความปลอดภัยจาก
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สารเคมี แลว ยังชวยใหสภาพแวดลอมไมเปนพิษดวย) ในขณะท่ีกระทรวงพาณิชยทําการตลาดขาวใน
ภาพรวมในปริมาณมากๆ จึงขาดความตอเนื่องจากขาวหอมมะลิปลอดภัยท่ีเพาะปลูกดวยมาตรฐาน GAP 
ทําใหโรงสีไมคอยใหความสนใจในการแบงกลุมของขาว GAP/อินทรีย และขาวท่ัวไป ซึ่งมีผลทําใหผูบริโภค
ไมมีความแนใจถึงแหลงท่ีมาและความเปนมาตรฐานตางๆ 

 

3. ความคาดหวังของผูเขารวมโครงการ 

 หลังจากผูเขารวมสัมมนาไดรับรูถึงกระบวนการสอบยอนกลับ ผลลัพธท่ีผูประกอบการหวังท่ีจะ
ไดมากท่ีสุดคือ การตลาด เพราะในปจจุบัน เกษตรกรเพาะปลูกขาวหอมมะลิดวยมาตรฐาน GAP หรือ 
อินทรีย ซึ่งมีกระบวนการที่ยุงยาก แตขายขาวไดในราคาท่ีไมแตกตางจากการเพาะปลูกแบบธรรมดาที่ไมมี
มาตรฐานใดๆ ในขณะที่สหกรณการเกษตร/โรงสีจะรับซื้อขาวเปลือกหอมมะลิท่ีเพาะปลูกดวยมาตรฐาน
ตางๆ ดวยราคาปกติ ท้ังนี้เพราะผูบริโภคสวนใหญท่ัวไปไมไดใหความสําคัญกับมาตรฐานการผลิตเหลานั้น 
หรือใหความสนใจแตไมแนใจวาเปนขาวหอมมะลิท่ีผลิตท่ีไดมาตรฐานความปลอดภัยตามท่ีระบุไวหรือๆ 
ไม  

 

 

กรอบแนวทางในการพัฒนาระบบ 

 ผลจากการสัมมนาและการศึกษา สามารถกําหนดกรอบเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสอบยอนกลับ 
เพ่ือแกปญหาหรือเปนโอกาสเปนประเด็นไดดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1: ผูเขารวมโครงการ 

  เนื่องจากกรอบเวลาและงบประมาณที่จํากัด โครงการเลือกกลุมเกษตรกร ท่ีสํานักงานเกษตร
จังหวัดใหการสนับสนุนการเพาะปลูก GAP ใน 4 อําเภอ ของจังหวัดขอนแกน และเลือกโรงสีของสหกรณ
การเกษตร ท่ีมีกําลังการผลิตนอย (24 ตันขาวเปลือก/วัน) เพ่ือใหมีผูเขารวมโครงการตลอดทุกจุดในหวงโซ
อุปทาน สําหรับผูใหบริการขนสงเนื่องจากเปนผูใหบริการขนสงขนาดเล็กและกระจัดกระจาย โครงการจึงจําลอง
ผูเขารวมโครงการ สวนผูจําหนาย มี 2 ราย คือ สหกรณรานคามหาวิทยาลัยขอนแกน และศาลาขาวไท สํานัก
พัฒนาผลิตภัณฑขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ประเด็นท่ี 2: การบูรณาการระหวางผูประกอบการ 

 เนื่องจากปจจุบัน การผลิต แปรรูป และจําหนาย ของผูประกอบการแตละจุด ยังไมมีการ
เชื่อมโยงอยางเปนระบบ ดังนั้น การประยุกตใช ICT สําหรับเครือขายหรือกลุมเกษตรกรและสหกรณ รวมถึงโรงสี 
จึงเปนแนวทางการบูรณาการกระบวนการตั้งแตตนน้ําถึงปลายนํ้า และสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศระหวาง
กันได เพ่ือวางแผนการผลิต และแปรรูป ซึ่งจะนําไปใชในทางการตลาด 

ประเด็นท่ี 3: การตลาด 

ความคาดหวังของผูเขารวมโครงการและนักวิชาการที่เขารวมสัมมนา ประสงคใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางผูเกี่ยวของในกระบวนการ ต้ังแตตนน้ํา ถึง ปลายน้ํา ซึ่งมีการเสนอ รูปแบบการพัฒนาเครือขายชุมชน 
หรือ กลุมเกษตรกร ท่ีมีการผลิต แปรรูป และการพัฒนาแบรนด เปนของตนเอง และใชระบบสอบยอนกลับเพ่ือ
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สรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค เเพ่ือใหเกิดคุณคาหวงโซอุปทาน และมูลคาท่ีเพ่ิมขึ้นใหมีการกระจายไปทุกจุดใน
หวงโซ ตามสัดสวนท่ียุติธรรม  
 

3.1.2 การออกภาคสนาม 

 การออกภาคสนาม เพ่ือศึกษากระบวนการผลิต และแปรรูป ท่ีไดมาตรฐาน กระบวนการออกภาคสนาม 
เพ่ือศึกษาวิธีการผลิตท่ีไดมาตรฐาน ท้ังกระบวนการเพาะปลูก รวมถึงกระบวนการแปรรูปขาวหอมมะลิ เพ่ือใหได
ผลิตภัณฑท่ีรองรับมาตรการอาหารปลอดภัย ซึ่งเปนกระบวนการภายในของผูประกอบการ  โดยมีเปาหมายของ
การออกภาคสนามเพ่ือศึกษากระบวนการที่กําลังปฏิบัติอยูจริง และหาจุดท่ีจะสามารถเชื่อมโยงขอมูลในระหวาง
กระบวนการผลิต (Internal Process Traceability) และขอมูลท่ีจะสามารถเชื่อมระหวางหวงโซการผลิต (External 
Process Traceability) รวมถึงความตองการเพ่ิมเติมจากระบบสอบยอนกลับ และส่ิงท่ีอาจจะตองออกแบบเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหสามารถสอบยอนกลับได ซึ่งสามารถสรุปผลการออกสํารวจภาคสนามได ดังนี้ 
 

การออกสํารวจแปลงเกษตร 
 ทีมงานวิจัยไดออกสํารวจแปลงเกษตร ในกลุมเกษตรกรเปาหมาย เพ่ือใหคําแนะนําในกระบวนการผลิต
ขาวเปลือกท่ีดี ตามมาตรฐาน GAP โดยมีกลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนา
เกษตรกรเพ่ือเพาะปลูกขาว GAP ของสํานักงานสงเสริมการเกษตร จังหวัดขอนแกน จํานวนทั้งส้ิน 600 ราย 
กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP มีขั้นตอนดังนี้ (ดูภาพรายละเอียดการออกพ้ืนท่ีท่ีภาคผนวก ค) 
 

การออกสํารวจกระบวนการภายในโรงสี 
 ทีมงานวิจัยไดออกสํารวจกระบวนการซื้อขายขาวเปลือก และการแปรรูปของสหกรณการเกษตรและโรงสี 
ซึ่งมีกระบวนการในการดําเนินงานโดยสรุป 2 ขั้นตอน ไดแก การรับซื้อขาวเปลือก และการสีและบรรจุถุง  
กระบวนการรับซื้อและแปรรูปมีขั้นตอนดังนี้ (ดูภาพรายละเอียดการออกพ้ืนท่ีท่ีภาคผนวก ง) 

1) ชั่งหนัก (ขาวเปลือก + รถบรรทุก) 
2) ชําขเวเปลือกเพ่ือวัดคุณภาพ (ความชื้นและเปอรเซนตขาว) 
3) นําไปเก็บไวในโกดังท่ีไดมาตรฐาน ในกรณีท่ีขาวเปลือกมีความชื้นเกิมมาตรฐาน (เกิน 14%) จะนําไป

ตากท่ีลานตาก/อบดวยเครื่องอบ กอนการนําไปจัดเก็บไวในโกดังขาวเปลือก 
4) นําขาวเปลือกไปสีเพ่ือแปรรูปเปนขาวสาร หรือจําหนายขาวเปลือก 
5) แปรรูปและการบรรจุถุง 
6) ลําเลียงขาวสารเพ่ือจัดเก็บในโกดังขาวสาร 
7) จัดจําหนาย 
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3.1.3 การวิเคราะห SWOT 

 จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล สามารถวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม 
(SWOT Analysis) ท่ีเกิดจาการนําระบบสอบยอนกลับไปประยุกตใชในหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิ  
 

ตารางที่ 3-2 การวิเคาะห SWOT 

 ระบบสอบยอนกลับขาวหอมมะลิ มีผูเกี่ยวของหลักๆ คือ เกษตรกร และสหกรณการเกษตร/ผูแปรรูป ซึ่ง
ผูเกี่ยวของเหลานี้มีจุดออน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม เมื่อใชงานระบบสอบยอนกลับ ดังตารางการวิเคราะห 
(SWOT Analysis) ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
• เกษตรกรไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหไดการ

รับรองการเพาะปลูกดีท่ีเหมาะสม (GAP—Good 
Agricultural Practices) รวมถึงการเกษตรอินทรีย  

• สหกรณการเกษตร ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ใหไดการรับรองการผลิตดีท่ีเหมาะสม (GAP—
Good Manufacturing Practices)  

• เกษตรกรมีภูมิปญญาทองถ่ินในการแปรรูปขาวเปน
ผลิตภัณฑ ท่ีหลากหลายและเปน เอกลักษณ
เฉพาะตัว 

• ประเทศไทยเปนแหลงปลูกขาวหอมมะลิ ท่ีมี
คุณภาพและไดรับการยอมรับจากผูบริโภคท่ัวโลก 

• ความซื่อสัตยของเกษตรกรในการผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพและปลอดภัยในมุมมองของผูบริโภคมีสูง  

จุดออน (Weaknesses) 
• กลุมเกษตรกรไมมีประสบการณและความรูดาน

การต ลาด ทําใหชองทางการจําหนายอยูใน
วงจํากัด มีผลทําใหผลผลิตและผลิตภัณฑท่ีผลิต
ไดขายไดราคาท่ีตํ่ากวาท่ีควร ซึ่งเปนคอขวดของ
หวงโซอุปทาน 

• ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐแบบบูรณาการจาก
การเพาะปลูก แปรรูป และการตลาด 

• ก า รก ร ะ จ า ย งบป ร ะม าณ เ พ่ื อก า ร พัฒนา
กระบวนการผลิตและแปรรูปท่ีเปนมาตรฐานยังไม
ท่ัวถึง 

• ไมมีประสบการณและขาดการอบรมใหความรู
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ผูบริโภคท่ีใหความสนใจดานระบบสอบยอนกลับ
ยังนอย 

โอกาส (Opportunities) 
• สรางมูลคาเพ่ิมจากความแตกตางของสินคาและ

สารสนเทศ 
• ใช ICT ขยายชองทางการตลาดท้ังในและ

ตางประเทศ 
• สรางผลกําไรที่มากขึ้นตลอดหวงโซอุปทาน 
• ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นกับสินคาปลอดภัย หรือ

อินทรียมากขึ้น 
• สามารถผลิตสินคาและนวัตกรรมใหมๆ สูตลาด 
• รองรับขอกําหนดดานอาหารปลอดภัยของ EU ท่ี

ใหสินคาเกษตรนําเขาประเทศสมาชิก EU ตอง
ตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาของสินคาได 

ภัยคุกคาม (Threats) 
• นโยบายของรัฐบาล เชน การประกันราคาขาว 

อาจทําใหราคาสูงกวากลไกของตลาดที่แทจริง 
• การรวมกลุมของเกษตรกรไมเขมแข็งและยั่งยืน 
• ความเสถียรของระบบ ICT  
• ไมมีความซื้อสัตยของผูมีสวนไดสวนเสียในการใช

งานระบบ ICT 
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  ผลจากการวิเคราะห SWOT ผูเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน จะเปนกรอบในการออกแบบและพัฒนาระบบ
สอบยอนกลับขาวหอมมะลิ 

3.2 การวิเคราะหระบบ 

การวิเคาระหระบบเพ่ือใหทราบถึง กระบวนการในแตละจุดของหวงโซ ระบบขอมูลท่ีตองจัดเก็บ และการ
เชื่อมโยงกระบวนการและขอมูลระหวางจุดในหวงโซอุปทาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.2.1 การวิเคราะหหวงโซอุปทาน 

มีผูเกี่ยวของ (Stakeholder) 4 กลุม และมีความสัมพันธกันดังภาพที่ 3-1 
 

 
 

ภาพท่ี 3-1 แสดงหวงโซอุปทานและโลจิสติกสขาวหอมมะลิ 
 
5) กลุมตนนํ้า คือ เกษตรกรผูเพาะปลูก และพอคาคนกลาง ทําหนาท่ีรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร 

และจําหนายใหกับโรงสี ซึ่งชองทางการตลาด เกษตรกรสามารถจําหนายใหกับโรงสีไดโดยตรง และ
ในขณะเดียวกัน พอคาคนกลางนอกจากจะจําหนายใหกับโรงสีแลว ยังสามารถจําหนายใหกันและ
กันได  

6) กลุมกลางน้ํา คือ โรงสี เปนผูแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสาร เปนผูรับซื้อขาวเปลือกจากท้ัง
เกษตรกรโดยตรง และจากพอคาขาวเปลือก  

7) กลุมปลายนํ้า คือ ผูจําหนายขาวสารหอมมะลิ ทําหนาท่ีรับซื้อขาวสารจากโรงสี เพ่ือจําหนายใหกับ
ผูบริโภค เพ่ือคาสง หรือเพ่ือการสงออก 

8) กลุมผูใหบริการขนสง มีท้ังรายเล็กและรายใหญ เชน รถปกอัพ หรือ รถบรรทุกขนาดกลางและ
ใหญ  
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3.2.2 การปฏิบัติงานและการจัดเก็บขอมูล 

การปฏิบัติงานในแตละจุดของหวงโซอุปทานและโลจิสติกส มีรูปแบบที่หลากหลาย กลาวคือ เกษตรกรมี
วิธีการเพาะปลูกท่ีเปนมาตรฐาน เชน ไดรับการรับรอง GAP หรือ เกษตรอินทรีย ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
กอนและหลังการเก็บเกี่ยวคอนขางเปนระบบ (ในรูปเอกสาร) และการเพาะปลูกท่ีไมไดรับการรับรอง ซึ่งไมมีการ
จัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ ในขณะท่ีสหกรณการเกษตรและโรงสี บางสวนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่ง
มีการปฏิบัติงานและการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ แตสวนใหญแลวยังไมไดการรับรองมาตรฐาน 

สามารถวิเคราะหการปฏิบัติงานของทั้งหวงโซอุปทานไดดังภาพที่ 3-2  

 
 

ภาพท่ี 3-2 กระบวนการในหวงโซและโลจิสติกสขาวหอมมะลิ 
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ประเด็นปญหา คือ ไมมีการจัดการระบบขอมูลอยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงไมมีการประยุกตใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละจุดของหวงโซอุปทานและโลจิสติกส  

จากการศึกษาและวิเคราะหกระบวนการในหวงโซอุปทานและโลจิสติกส พบวา ระดับความสามารถดาน 
ICT แบงออกเปน 3 ระดับดังนี้ 
 

ตารางที่ 3-3 วิเคราะหระดับความสามารถดาน ICT 

ระดับความสามารถดาน ICT ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายเหตุ 

1. มาก (พรอมใชงาน) โรงสี/ผูจําหนายขาวสาร มีอุปกรณ/ซอฟตแวรพรอมปรับปรุง
และติดต้ัง 

2. ปานกลาง (พรอมพัฒนา/ปรับปรุง) สหกรณการเกษตร /พอคา
ขาวเปลือก/ผูใหบริการขนสง 

มีอุปกรณ/ซอฟตแวร/บุคคลากรท่ีมี
ความพรอมในระดับท่ีพัฒนาได 

3. นอย (ไมพรอม) เกษตรกร มีความพรอมนอยในทุกๆ ดาน 
 
จากการวิเคราะหระดับความสามารถในการใชงานดาน ICT จึงอาจแบงกลุมผูประกอบการออกเปน 2 

กลุม คือกลุมท่ียังไมมีการใชงาน ICT เลย เชน เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกร จึงตองออกแบบระบบที่สามารถใช
งานไดเลยผานทาง Web Application สวนผูท่ีมีระบบงานเดิมอยูแลว อาจตองมีการออกแบบการเชื่อมโยงขอมูล
จากระบบงานเดิมกับระบบกลางได (Middleware) 

 

3.2.3 การเชื่อมโยงระหวางจุดในหวงโซอุปทาน 
จากการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในเครือขายของหวงโซอุปทานและโลจิ

สติกส มีความเปนอิสระ (เชน การขายขาวเปลือก ถึงแมวา มีระบบสมาชิกสหกรณการเกษตร ท่ีสมาชิกควรนํา
ขาวเปลือกไปจําหนายใหกับสหกรณการเกษตร แตในทางปฏิบัติ เกษตรกรสามารถมีความอิสระในการนํา
ขาวเปลือกไปจําหนายท่ีแหลงรับซื้ออ่ืน) และไมมีการแบงแยกขาวเปลือก (รวมถึงขาวสาร) เพ่ือใหระบุถึง
แหลงท่ีมาของวัตถุดิบได ยกเวน กลุมเกษตรกรหรือสหกรณขนาดเล็กท่ีมีกระบวนการควบคุมการเพาะปลูกและ
แปรรูปอยางใกลชนิดท่ีสามารถระบุแหลงท่ีมาของวัตถุดิบได แตก็เปนหวงโซอุปทานแบบปด 

จุดเดน คือ กระบวนการผลิตและแปรรูปของผูเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน ท่ีไดรับการรับรอง สามารถ
ผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภัย แตยังขาดการประสานงานระหวางจุดเพ่ือการบูรณาการ 
อันจะนําไปสูการเพ่ิมมูลคาใหกับขาวหอมมะลิของไทย ท้ังนี้ ตองมีกรอบนโยบายระดับบนจากภาครัฐท้ังจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย เพ่ือใหมีกลไกในการเชื่อมโยงการผลิต
วัตถุดิบ การแปรรูป และการจําหนาย 

ประเด็นปญหา คือ ไมมีระบบระบบสารสนเทศแบบบูรณาการและการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเปน
มาตรฐานและเหมาะสมในการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส เพ่ือการสอบยอนกลับ 
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3.2.4 การวิเคราะหกระบวนการภายในและระหวางจุดในหวงโซอุปทานและโลจิสติกส 

 กระบวนการทํางานของผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซขาวหอมมะลิ ทําการวิเคราะหเพ่ือกําหนดกิจกรรม
หลักๆ สําหรับการสอบยอนกลับภายใน (Internal Traceability) และการเชื่อมโยงระหวางจุดสามารถแสดงเปน
แผนผังกิจกรรม (Activity diagram) ดังภาพที่ 3-3 

 จากภาพท่ี 3-3 แสดงผังกิจกรรมของแตละหนวยในหวงโซอุปทาน สามารถอธิบายกระบวนการผลิตดัง
แผนภาพไดดังนี้ 

(1) ในชวงเริ่มตนของการผลิต เกษตรกรจะทําการเพาะปลูกขาว ต้ังแตการเตรียมแปลง เพาะปลูก และ
เก็บเกี่ยว กิจกรรมท้ังหมดจะเกี่ยวของกับผูประเมินแปลงขาว ท่ีจะเขามาทําการตรวจสอบกิจกรรมตางๆ วาตรง
ตามขอกําหนด (เชน GAP) หรือไม 

(2) ในชวงการขายขาวเปลือก เกษตรกรนําขาวเปลือกมาขายใหกับผูรับซื้อขาวเปลือก (สหกรณหรือ
โรงสี) ผูรับซื้อขาวเปลือกจะทําการตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือก ไดแก เปอรเซ็นตขาว และความชื้น และจะตี
ราคาออกมา จากน้ันนําขาวเปลือกไปจัดเก็บท่ีคลังขาวเปลือก (ฉางขาว) ซึ่งอาจมีการเทกองรวมกองขาวเปลือก
เกิดขึ้น  

(3) กระบวนการซื้อขายขาวเปลือกระหวางสหกรณและโรงสี จะใชชุดเอกสาร GS1 XML Standard ใน
การติดตอส่ือสาร ซึ่งในระหวางการตกลงซื้อขายขาวเปลือกระหวางสหกรณและโรงสี จะมีผูใหบริการขนสงเขามา
เกี่ยวของ โดยกระบวนการตกลงซื้อขายจะเปนไปตามกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ท่ีไดออกแบบ
ไว  

(4) ในชวงการสีขาว ซึ่งมีการแปรสภาพจากขาวเปลือกเปนขาวสาร โรงสีจะลําเลียงขาวเปลือกเขาสู
กระบวนการสี และบรรจุออกมาเปนถุงเก็บไวท่ีคลังขาวสาร 

(5) ผูรับซื้อขาวสาร ซื้อขาวสารไปจําหนายยังสถานท่ีจําหนาย และสงถึงมือผูบริโภคในที่สุด 

 
 

 

 



 

ภาพที่ 3-3 แผนผังกิจกรรมภายในและระหวางจุดในหวงโซอุปทานและโลจิสติกสขาวหอมมะลิ 
สหกรณ/โรงสี

เตรียมแปลงนา 

เกษตรกร

เพาะปลูก

เก็บเกี่ยว

จัดเก็บเขาคลังขาวเปลอืก

รับซื้อขาวเปลือก

ตัดคลังขาวเปลือก

ตรวจสอบคุณภาพขาวเปลอืก 

เทกองรวม

จัดเก็บเขาคลังขาวเปลอืก

โรงสี

วางแผนการสีขาว

ตรวจสอบคลังขาวเปลอืก

สีขาวแยกตามคุณภาพขาว

บรรจุถุง

ใหรหสัถุงขาวสาร

จัดเก็บเขาสูคลังขาวสาร

ขนขาวเปลือกไปขาย 

ตรวจสอบผูขาย

ตรวจสอบสินคา 

ผูขายขาวสาร ผูขนสง ผูประเมิน 

ประเมิน 

ออกใบรับรองแปลง 
 
ขนสงเอง

สั่งซื้อขาวเปลือก ตรวจสอบคลังขาวเปลอืก 

จัดเตรียมสินคาขึ้นรถ

จองรถ 

N Y 

รับจองรถ 

สงรถไปรับสินคา

รับสินคา

ชําระเงิน

คาขนสง

สงสินคา

ชําระคาขนสง 

สหกรณ/โรงสี 

เทกองรวมชําระเงิน

จัดเก็บเขาคลังขาวเปลอืก

สั่งซื้อขาวสาร 

ผูซื้อขาวสาร 

 
ขนสงเอง

ตรวจสอบคลังขาวเปลอืก

จัดเตรียมสินคาขึ้นรถ

จองรถ 

N Y 

สงสินคาชําระคาขนสง รับสินคา 

ชําระเงิน 

จัดเก็บเขาคลังขาวสาร 



 

3.2.5 การวิเคราะหกระบวนการสอบยอนกลับ 

 จากนิยาม “การสอบยอนกลับ” ของ EC Regulation 178/2002 (EC, 2002) กลาวไวคือ “The ability to 
trace and follow a food, feed, food-producing animal or substance intended to be, or expected to be 
incorporated into a food or feed, through all stages of production, processing and distribution” เปนนิยามท่ี
ครอบคลุม การสอบยอนกลับ (Trace) และการติดตาม (Track) สินคาถึงแหลงท่ีมาหรือการกระจายของสินคาใน
ทุกๆ ขั้นตอนการผลิต การแปรรูปและการกระจายสินคา ดังนั้น ประเด็นท่ีตองวิเคราะหเพ่ือการออกแบบระบบ
สอบยอนกลับ ประกอบดวย  

(1) ผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุปทานและโลจิสติกส ประกอบดวย เกษตรกร สหกรณการเกษตร โรงสี 
และขนสง ซึ่งระบบสอบยอนกลับจะตองสามารถสอบยอนกลับจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในหวงโซ
อุปทานได (External หรือ Chain Traceability) 

(2) ระบบขอมูลในแตละจุด คือ ขอมูลท่ีนําเสนอเมื่อสอบยอนกลับ เนื่องจากการผลิตอาหารหรือขาว เปน
สินคาท่ีผูบริโภคใหความสนใจดานความปลอดภัย ดังนั้น ขอมูลในแตละจุดนอกจากจะนําเสนอขั้นตอน
การปฏิบัติงานแลว ยังตองแสดงขอมูลท่ีเก่ียวของกับกระบวนการที่เปนมาตรฐานการผลิตและแปรรูป
เพ่ือแสดงใหผูบริโภคมีความมั่นใจในสินคา ตัวอยางเชน  

 การปลูกขาวท่ีไดการรับรองมาตรฐาน เชน GAP  ขาวคุณธรรม ขาวอินทรีย (IFOAM หรือ 
USDA)  

 การแปรรูปท่ีไดการรับรองมาตรฐาน เชน GMP, HACCP, IFOAM เปนตน 
 การขนสงท่ีปองกันการปนเปอนจากสภาพแวดลอม 

 
 ระบบขอมูลภายในของแตละจุด จะสนับสนุนการสอบยอนกลับภายใน (Internal Traceability) 

(3) การเชื่อมโยงระหวางจุด ประกอบดวย 2 สวน คือ การเคล่ือนยายสินคาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
(Physical Flow) และการเคล่ือนยายของขอมูลตามสินคา (Information Flow)  

 
(4) เทคโนโลยีสําหรับการสอบยอนกลับ เปนเทคโนโลยีบงชี้ตัวตนของสินคา  

  
การสอบยอนกลับ (ซึ่งหมายความรวมถึงการติดตาม) สินคาเพ่ือใหทราบถึงแหลงท่ีมา รวมถึง

กระบวนการและขอมูลการผลิตและแปรรูป เมื่อผูบริโภคตองการเพ่ือสรางความเชื่อมั่นในตัวสินคา โดยการระบุ
รหัสบงชี้สินคา ในทางตรงขาม กรณีการเรียกคืนสินคา (Recall) เมื่อระบุรหัสสินคาหรือ lot ของสินคา ระบบสอบ
ยอนกลับ จะสามารถบอกไดวา สินคา lot นั้น กระจายไปยังปลายทางที่ใดบาง เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียกคืน

สินคา ดังแสดงในภาพที่ 3-4 
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ภาพท่ี 3-4 แสดงกระบวนการและขอมูลท่ีไดจากการสอบยอนกลับ 
 
 

3.3 การออกแบบระบบขอมูลเพื่อการสอบยอนกลับ 

 ดังไดกลาวมาแลวในหัวขอ 3.2.5 วา ระบบสอบยอนกลับตองมีองคประกอบสําคัญคือ ระบบขอมูล ตาม
มาตรฐานการสอบยอนกลับ GS1 Global Traceability Standard (GS1, 2009) ระบบสอบยอนกลับขาวหอมมะลิ 
มีขอมูลท่ีตองจัดเก็บและนําเสนอมีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.3.1 ระบบขอมูลเพื่อการสอบยอนกลับ 

การสอบยอนกลับ ตามมาตรการดานอาหารปลอดภัยของสหภาพยุโรป สามารถแบงขอมูลออกเปน 2 
กลุม คือ 

1. ขอมูลท่ีตองมี  (Requirement Data) เพ่ือใชในการเชื่อมโยงกลับไปยังแหลงท่ีมาของวัตถุดิบสินคา
นั้น เปนขอมูลท่ีจําเปนท่ีตองพึงมีสําหรับความปลอดภัยของสินคาเกษตรท่ีใชเปนอาหาร โดยขอกําหนดตองมี
ขอมูล 3 หัวขอ ไดแก  

o ชื่อและท่ีอยูของ ซัพพลายเออร รวมถึงรายละเอียดในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว 
o ชื่อและท่ีอยูของลูกคา รวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑซึ่งสงไปยังลูกคา 
o วันท่ี ของการสงสินคาและการทําธุรกรรม 

2. ขอมูลเพิ่มเติมท่ีควรจะตองมี (Highly Recommended Additional Data) เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของ
กับคุณภาพของวัตถุดิบ หรือสินคานั้นๆ ประกอบดวยดังนี้ 

o จํานวนและปริมาณที่ผลิต 
o Batch number 
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o รายละเอียดอื่นๆของผลิตภัณฑ เชน การบรรจุ หรือ ความจุของผลิตภัณฑ ชนิดของผลิตภัณฑ 
ผัก/ผลไม กรรมวิธีหรือกระบวนการในการผลิต เปนตน 
 

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการสอบยอนกลับขาวหอมมะลิ 
นอกจากขอมูลท่ี กฎหมายดานอาหารของสหภาพยุโรปตองการสําหรับกระบวนการสอบยอนกลับแลว 

ยังมีขอมูลท่ีควรจะแสดงเพ่ือเปนการยืนยันถึงความปลอดภัยของอาหาร ท่ีผานกระบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐาน 
และผานการรับรองตางๆ จัดเปน Additional Data ยกตัวอยางเชน 

1) แบบบันทึกการผลิตขาวเปลือกตามมาตรฐาน GAP, IFOAM 
2) แบบบันทึกการแปรรูปขาวสารท่ีไดมาตรฐานโรงสีตาม GMP, HACCP และ IFOAM 
3) ใบรับรองมาตรฐานการผลิตขาวท่ีดี หรือใบรับรองการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการท่ีนาเชื่อถือ 
4) ขอมูลอื่นๆ เชน แหลงท่ีต้ังของแปลงขาว รายละเอียดของเกษตรกรผูปลูกขาว แหลงท่ีต้ังของโรงสี  
 การวิเคราะหกระบวนการของระบบและขอมูลเพ่ือใหสามารถสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของ

วัตถุดิบการผลิตได ประกอบดวยกิจกรรมและขอมูลตางๆ ดังนี้ 
1. เกษตรกรเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวขาว 
2. เกษตรกรนําขาวเปลือกมาขายใหแกผูรับซื้อขาวเปลือก (สหกรณ/โรงสี) 
3. ผูซื้อขาวเปลือกรวมกองขาวพันธุหรือคุณภาพเดียวกัน  
4. โรงสีทําการสีขาวเปลือก ไดเปนขาวสาร 
5. โรงสีบรรจุขาวสาร 
6. การซื้อขายขาวสาร 
7. การขนสง 

 



 

ตารางที่ 3-4 วิเคราะหความสอดคลองของเหตุการณที่เกิดขึ้นในหวงโซอุปทาน 
 
 เหตุการณ เริ่มตน สิ้นสุด ผูเกี่ยวของ Input Output 

1 การเพาะปลูก เกษตรกรเตรียมแปลงขาว เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวขาว เกษตรกร แปลงขาว ขอมูลการเพาะปลูก 
ขอมูลแปลงขาว 

2 การเก็บเกี่ยวขาว เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวขาว จัดเก็บขาวเปลือกที่เก็บเกี่ยวไว เกษตรกร แปลงขาว กองขาวเปลือก 
กระสอบขาวเปลือก 

3 ประเมินแปลงขาว เกษตรกรขึ้นทะเบียนแปลงขาว ประเมินผลผลิตขาวเปลือก เกษตรกร 
ผูประเมินแปลงขาว 

แปลงขาว ใบรับรองแปลงขาว 

4 ซื้อขายขาวเปลือก ผูขายนําขาวเปลือกมาที่ลาน ขาวเปลือกถูกรวมกองและจัดเก็บ ผูขายขาวเปลือก 
ผูซื้อขาวเปลือก 

กองขาวเปลือกที่นํามาขาย ใบเสร็จรับเงิน 

5 การรวมกองขาว ขาวเปลือกถูกซื้อ ขาวเปลือกถูกรวมกอง เจาของขาวเปลือก ขาวเปลือกที่นํามารวม 
กองขาวเปลือกเดิม 

กองขาวเปลือกเดิมที่ถูกเพิ่ม 

6 สีขาว ขาวเปลือกเขาสูการสี ขาวเปลือกถูกสี โรงสี กองขาวเปลือก กองขาวสาร 
ล็อตการผลิต 
วันที่ผลิต 
วันหมดอายุ 

7 บรรจุถุงขาวสาร เตรียมถุง/กระสอบเพื่อบรรจุ ถุง/กระสอบถูกบรรจุขาวสาร โรงสี กองขาวสาร 
ถุงขาวสารเปลา 

ถุงขาวสารที่บรรจุแลว 
 

8 ซื้อขายขาวสาร ผูซื้อสั่งซื้อขาวสารผานเว็บไซต ผูซื้อไดรับขาวสาร ผูขายขาวสาร 
ผูซื้อขาวสาร 

ใบสั่งซื้อ ใบตอบรับใบสั่งซื้อ 
ใบสงสินคา 
ใบจองรถ 
สินคาที่สั่งซื้อ 

9 ขนสง สินคาถูกขนขึ้นรถที่ตนทาง สินคาถูกขนลงรถที่ปลายทาง ผูขาย 
ผูซื้อ 
ผูขนสง 

ใบจองรถ 
สินคาที่ขนสง 

ใบตอบรับใบจองรถ 
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3.3.2 การบันทึกขอมูลแตละจุดในหวงโซอุปทาน 

1. เกษตรกร 
เกษตรกรมีการจดบันทึกกระบวนการผลิตและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบตามมาตรฐานกระบวนการผลิตขาว

ท่ีดี เชน GAP ควรมีการบันทึกขอมูลตามมาตรฐาน GAP เพ่ือใหทราบถึงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ เชน เมล็ดพันธุ
ขาว ปุย สารตางๆ เปนตน (ดังตัวอยางภาพที่ 3-5 แบบบันทึกแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ จาก GAP06) 

 
 

ภาพท่ี 3-5 ตัวอยางแบบบันทึกแหลงวัตถุดิบ (GAP06) 
 
 นอกจากนั้น ยังมีการบันทึกขอมูลกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานการเพาะปลูก เชน GAP ซึ่งอบรม
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด และตรวจรับรองโดยศุนยวิจัยขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งระบบสอบ
ยอนกลับจะออกแบบระบบเพื่อใหมีระบบขอมูลสารสนเทศเหลานี้ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค  ซึ่งใน
กระบวนการตามมาตรการนี้ เกษตรกรแตละคนจะตองลงทะเบียน พรอมบันทึกขอมูลรายละเอียดตางๆ เชน 
จํานวนแปลง จํานวนไรตอแปลง พันธุขาวท่ีปลูกในแตละแปลง และแปลงที่ไดการรับรอง (ดูรายละเอียดภาคผนวก 
จ) 
 จากมาตรฐานขาว GAP, IFOAM หรือขาวคุณธรรม ไดกําหนดไววา ขาวควรมีการบรรจุไวในกระสอบ 
หรือภาชนะจัดเก็บท่ีชัดเจน มีการระบุไวท่ีภาชนะวาเปนขาวของใคร เก็บเกี่ยวเมื่อใด มาจากแปลงใด เปนตน หาก
เกษตรกรปฏิบัติตามขอกําหนดนี้จะสามารถลดการปนกันของขาวเปลือกท่ีมาจากแปลงตางกัน หรือปการ
เพาะปลูกตางกันไดอีกทางหน่ึง 
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2. ผูรับซื้อขาวเปลือก 
ผูรับซื้อขาวเปลือก จะมีทะเบียนเกษตรกร(โดยแนวคิดของการสรางเครือขาย) การรับซื้อขาวเปลือกแต

ละครั้ง จะตองจดบันทึกแหลงท่ีมาของขาวเปลือก (เกษตรกรรายใด) โดยบันทึกรหัสเกษตรกรและแปลงขาว 
รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ  

เครือขายขนาดเล็ก เกษตรกรแตละรายจะมีรหัสกระสอบหรือตัวบงชี้กระสอบขาวเปลือกท่ีไมซ้ํากัน 
ดังนั้น การจัดเก็บสามารถแยกเปนสัดสวนได ในกรณีท่ีมีการจัดเก็บแบบเทกองตามเกรดของขาว (เชน เปอรเซนต
เมล็ดขาว) จะตองจดบันทึกไวดวยวาขาวท่ีมีการเทกองรวมกันนั้น (Lot) มีแหลงท่ีมาของขาวเปลือกมาจากแหลง

ใดบาง ดังตัวอยางในภาพที่ 3-6 
 

รหัสกองขาวเปลือก _________________ 
พันธุขาว ขาวหอมมะลิ 

วันเดือนป _______________ 
ปริมาณกองรวม ___________ 

ที่ รหัสเกษตรกร รหัสแปลง รหัสกอง / กระสอบ วันที่ ปริมาณ ราคา เปอรเซ็นต ความชื้น 
1         
2         
3         
4         

 

ภาพท่ี 3-6 ตัวอยางการบันทึกแหลงท่ีมาของขาวเปลือก 
 
รูปแบบของการสอบยอนกลับนั้น ในกรณีท่ีเปนสหกรณหรือกลุมเกษตรกรขนาดเล็ก ท่ีมีการสีขาวแยก

เปนรายของเกษตรกร อาจไมจําเปนตองคํานึงถึงการรวมของขาวเปลือกของเกษตรกร โดยสามารถจะสอบ
ยอนกลับไปยังเกษตรกร และแปลงขาวของเกษตรกรไดเลย แตถาหากเปนการสีขาวท่ีมีการกองรวมกันของ
เกษตรกรหลายราย โรงสีจําเปนตองมีการบันทึกขอมูลการรวมกองขาว โดยตองมีการจําแนกใหไดวา กองขาวท่ี
กําลังเขาสูกระบวนการสีนั้น เกิดจากกองขาวของเกษตรกรรายใดบาง ดังรายละเอียดในตาราง 

 
 3.  โรงสี 
 การลําเลียงขาวเปลือกเขาสูกระบวนการสี ควรแยกล็อตการสีตามล็อตของขาวเปลือก เพ่ือใหสามารถ
แยกล็อตของขาวสารไดวา ใชขาวเปลือกจากเกษตรกรรายใดบาง ซึ่งในกรณีของโรงสีขนาดกลาง การสีแตละครั้ง
อาจใชล็อตของขาวเปลือกท่ีมีปริมาณมากท่ีเหมาะสมกับกําลังการผลิต  
 ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนการสีจะตองมีการวางแผนการสีไวลวงหนา เชน ชนิดและปริมาณของขาวสารท่ี
ตองการ และรูปแบบการบรรจุ ดังนั้น จะมีการระบุ lot และปริมาณขาวเปลือกท่ีจะใช และมีการจดบันทึกประวัติ
การสีขาว 
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รหัสกองขาวเปลือก _________________ 
พันธุขาว ขาวหอมมะล ิ

วันเดือนป _______________ 
ปริมาณกองรวม ___________ 

ที่ รหัสเกษตรกร รหัสแปลง รหัสกอง / กระสอบ วันที่ ปริมาณ ราคา เปอรเซ็นต ความชื้น 
1         
2         
3         
4         
การสีขาว Lot ______________ 

 ขาวสาร  ขาวกลอง  _______________ 

วันเดือนป _______________ 
ปริมาณขาวสารที่ได ___________ 

ที่ รหัสสินคา ปริมาณบรรจุ (กิโลกรัม) 
จํานวน  
(กระสอบ/ถุง) 

รหัสกระสอบ / ถุง 

1    ______ ถึง _______ 
2    ______ ถึง _______ 
3    ______ ถึง _______ 
4    ______ ถึง _______ 

 

ภาพท่ี 3-7 ตัวอยางการเก็บขอมูลในโรงสี 
 
 4. ผูบริการขนสง 

การลําเลียงขาวเปลือกของเกษตรกรมีหลายรูปแบบ ท้ังแบบบรรจุกระสอบ และแบบเทกอง (ไมไดบรรจุ
กระสอบ) การขนเพ่ือการสอบยอนกลับ ควรมีการปองกันขาวปลอมปน หากเปนขาวท่ีมาจากแปลงการผลิต
เดียวกัน สามารถบรรทุกรวมกันมาได แตถาหากมาจากหลายแปลงรวมกัน ควรมีการแบงพ้ืนท่ีรถบรรทุก เพ่ือ
ปองกันการปนกันของขาว หรือท่ีดีท่ีสุด ควรแบงใสกระสอบ และเขียนบันทึกไวท่ีกระสอบ 

นอกจากนี้ ควรมีการจดบันทึกทุกครั้งท่ีมีการขนสง เพ่ือใหทราบประวัติการใชรถในการขนสงขาว ซึ่งจะ
เปนประโยชนมากหากมีการใชรถรวมกัน 
 
รหัสทะเบียนรถ ________________ 
ผูขับ _________________________ 
ตนทาง _______________________ 

วนัเดือนป _______________ 
ประเภทรถ ______________ 
ปลายทาง _______________ 

ท่ี รหัสเกษตรกร รหัสแปลง รหัสกอง / กระสอบ ปริมาณ 
1     
2     
3     
4     
 

ภาพท่ี 3-8 ตัวอยางการบันทึกการขนสงขาว 
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3.4 การออกแบบระบบ 

จากขอเท็จจริงดังท่ีกลาวมา คณะผูวิจัยจึงไดออกแบบระบบงาน โดยออกแบบ 2 สวนคือ  
(3) ออกแบบกระบวนการ (Process) และวิธีปฏิบัติการ (Practice) โดยออกแบบขั้นตอนและวิธี

ปฏิบัติงาน ในแตละจุดของหวงโซอุปทาน เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือการสอบยอนกลับกระบวนการภายในได 
(Internal Traceability) และในขณะเดียวกันเพ่ือใหสามารถรองรับการเชื่อมโยงกับกระบวนการจากจุดอ่ืนๆ ในหวง
โซอุปทาน เพ่ือการสอบยอนกลับระหวางจุดในหวงโซอุปทานได (External Traceability)  

(4) ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 2 สวน คือ ระบบสอบยอนกลับ และการ
ประยุกตใช RFID 
 

3.4.1 การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการทางกายภาพ 

การสอบยอนกลับ นอกจากจะเพ่ือใหสามารถตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาไดแลว ความมั่นใจของผูบริโภคถึง
คุณภาพและความปลอดภัยของสินคาก็เปนปจจัยสําคัญท่ีจะชี้วัดถึงประโยชนของระบบสอบยอนกลับ ดังนั้น 
กระบวนการปฏิบัติงานในแตละจุดของหวงโซ จะตองมีกระบวนการและวิธีการท่ีชัดเจนท่ีสามารถตรวจสอบได 

การออกแบบกระบวนการทางกายภาพ เพ่ือใหรองรับกระบวนการสอบยอนกลับ จําเปนตองมีการ
ออกแบบกระบวนการทํางานใหสอดคลอง เพ่ือใหสามารถเก็บขอมูลไดทุกขั้นตอนที่จําเปนในการสอบยอนกลับ 
ตลอดจนเพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีดี โดยเปาหมายของการออกแบบเชิงกายภาพ คือ ตองการลดการปนกันของขาว
ตางชนิดและตางคุณภาพ ตามขอเท็จจริงของแหลงท่ีมา เนื่องจากการรวบรวมขาวเปลือก จะมีการกองรวมกันและ
เพ่ือนําเขาสูกระบวนการสีขาว จะทําใหไมสามารถระบุถึงแหลงท่ีมาได โดยมีกระบวนการและผูเกี่ยวของดังนี้  

  
 กระบวนการ (Process) ประกอบไปดวย การเพาะปลูก(Growing) การบรรจุขาวเปลือก(Packing) 

การจัดการคลังขาวเปลือก(Packing) การขนสง (Transporting) การสี (Milling) การบรรจุขาวสาร 
(Packing) การจัดการคลังขาวสาร (Warehousing) และการกระจายสินคา (Distribution) 

 ผูเกี่ยวของ (Actor/Stakeholder) ไดแก เกษตรกร  กลุมเกษตรกร/สหกรณ โรงสี และขนสง 
 
การออกแบบกระบวนการและวิธีปฏิบัติ สามารถแบงตามหนวยการผลิตไดดังนี้ 

 
1. การออกแบบวิธีปฏิบัติในกลุมตนนํ้า  
กลุมตนน้ํา คือ เกษตรกร พบวาการท่ีจะทําใหสามารถตรวจสอบยอนกลับถึงขั้นตอนและการปฏิบัติท้ัง

กอนและหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะตองมีการจดบันทึกและจัดเก็บขอมูล เชน ขอมูลเมล็ดพันธุ การใชปุย การ
บรรจุและการจัดเก็บ เปนตน ซึ่งวิธีการท่ีเหมาะสม ณ ปจจุบัน คือ การดําเนินการเพาะปลูกตามมาตรท่ีทาง
ราชการแนะนํา เชน มาตรฐานการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice—GAP) หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
(Organic) โดยโครงการน้ี เลือกกลุมเกษตรกรท่ีเพาะปลูกท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ รูปแบบเอกสารและวิธีการจดบันทึก การตรวจสอบท่ีออกแบบโดยกรมการขาว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
 

สภาพปจจุบัน : เกษตรกรไมมีการแยกกองขาวท่ีชัดเจน เมื่อเก็บเกี่ยวแลวจะนําขาวมากองรวมกันโดยไม
ผานการตรวจสอบใดๆ กอน ซึ่งอาจทําใหขาวตางชนิดและตางคุณภาพกันมาปนกัน ทําใหขาวเสียราคา 
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เปาหมาย : ขาวเปลือกของเกษตรกร หลังการเก็บเกี่ยวแลว หากเปนขาวอินทรีย ตามมาตรฐานจะมีการ
บรรจุขาวใสภาชนะ เชน กระสอบ และมีการเขียนชื่อเกษตรกร วันเดือนปท่ีผลิต แปลงท่ีปลูก ไวอยางชัดเจน แต
หากเปนขาว GAP และไมมีการบรรจุภาชนะ ก็ควรมีการแบงกองขาวใหชัดเจน วาขาวแตละกองมาจากนาแปลง
ใด ไมควรนําขาวมากองรวมกัน เนื่องจากจะทําใหขาวคุณภาพตางกันมาปนกันได 

การปฏิบัติสําหรับเกษตรกร: 
 วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร ใชวิธีการปฏิบัติ การจดบันทึกขอมูลตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเกษตร
อินทรีย (และตอบสนองขอกําหนดของกฎหมายดานอาหารของสหภาพยุโรป) แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 

 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแปลงนา 

- เกษตรกรทําการขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับบัตรประจําตัวเกษตรกร 
- เกษตรกรขอขึ้นทะเบียนแปลงนา เพ่ือขอรับการรับรองแปลงขาว เชน GAP, IFOAM หรือ

มาตรฐานอื่นๆ 
 กอนการเก็บเกี่ยว 

- การแบงแปลงยอย เพ่ือไมใหขาวตางชนิด ตางคุณภาพมาปนกัน 
- การควบคุมปจจัยการผลิตตามมาตรฐาน เชน เมล็ดพันธุ ปุย/สาร อุปกรณเครื่องจักร ภาชนะ

สําหรับการบรรจุภัณฑ และการขนสง 
- การบันทึก/ตรวจสอบ ตามแบบบันทึกสําหรับการปฏิบัติงาน 

 
 หลังการเก็บเกี่ยว 

- การควบคุมปจจัยการเก็บเกี่ยวตามมาตรฐาน เชน อุปกรณเครื่องจักรเก็บเกี่ยว การบรรจุภัณฑ 
และการขนสง 

- การตรวจสอบจากผูตรวจสอบมาตรฐาน เชน ผูควบคุมจากโรงสี ผูควบคุมจากกลุมเกษตรกร 
หรือ Inspector จากหนวยงานท่ีตรวจสอบมาตรฐาน เปนตน 

- การปองกันขาวปน เชน การแบงพ้ืนท่ีจัดเก็บ การบรรจุและทําสัญลักษณภาชนะ 
- การขนสงจากแหลงผลิตไปยังสถานท่ีจัดเก็บ การขนสงจากสถานที่จัดเก็บไปยังแหลงจําหนาย 

มีการบรรจุแยกตามชนิดขาวและคุณภาพของขาว 
 
  
 ขอมูลเพ่ิมเติมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับขอมูลหลักท่ีตองมี เชน รายละเอียดของปจจัยการผลิต เชน 
แหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ ปุย/สารเคมีตางๆ นอกจากนั้น รายละเอียดของหนวยงานและผูตรวจสอบ (Inspector) 
เพ่ือรับรองมาตรฐานการผลิต หรือตรวจสอบคุณภาพของขาว ควรมีการบันทึกรายละเอียดดวยเชนกัน 
 

การออกแบบวิธีปฏิบัติและการใชงานในระบบสอบยอนกลับ 
 เกษตรกรแตละรายเมื่อขึ้นทะเบียน จะมีระบบฐานขอมูลอยูในระบบ เชน ชื่อท่ีอยู จํานวนแปลง ขนาด
เนื้อท่ีแตละแปลง(ไร) ประมาณการณผลผลิต/ไร และแตละคนควรมีบัตรประจําตัวเกษตรกร ท่ีมีรหัสประจําตัว 
รวมถึงเอกสารการไดการรับรองมาตรฐานการผลิต เพ่ือใชอางอิงในการขายขาวและการสอบยอนกลับ (ดังตัวอยาง
ในภาพที่ 3-13) 
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ภาพท่ี 3-9 ตัวอยางบัตรประจําตัวเกษตรกร และใบแทนแปลงขาว GAP 
  
 การปองกันการปนกันของขาวเปลือก เริ่มจากการใชกระสอบบรรจุท่ีมีคุณภาพและไมปะปนกันระหวาง
ขาวตางชนิดกัน ดังนั้น กระสอบแตละใบควรมีการบันทึกการใชงาน เชน รหัสกระสอบ บรรจุครั้งท่ี และวันท่ีใชงาน 
เปนตน (ดังตัวอยางในภาพที่ 3-14) 
 

 
 

ภาพท่ี 3-10 ตัวอยางการใชงานกระสอบเพ่ือบรรจุขาวเปลือก และการบันทึกการใชงาน 
 

การออกแบบการเก็บบันทึกขอมูลของเกษตรกร 
เกษตรกรมีการจดบันทึกกระบวนการผลิตและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบตามมาตรฐานกระบวนการผลิตขาว

ท่ีดี เชน GAP ควรมีการบันทึกขอมูลตามมาตรฐาน GAP เพ่ือใหทราบถึงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ เชน เมล็ดพันธุ

ขาว ปุย สารตางๆ เปนตน (ดังตัวอยางภาพที่ 3-11 แบบบันทึกแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ จาก GAP06) 
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ภาพท่ี 3-11 ตัวอยางแบบบันทึกแหลงวัตถุดิบ (GAP06) 
 

2. การออกแบบวิธีปฏิบัติระหวางกลุมตนนํ้า และกลางน้ํา  
การซื้อขายขาวเปลือกระหวางเกษตรกรและผูรับซื้อขาวเปลือก และโรงสี ซึ่งไดออกแบบวิธีปฏิบัติ 

เพ่ือใหสามารถจัดล็อตขาวเปลือกไดวา ซื้อมาจากเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรใด และขาวสารแตละล็อตเปน
ขาวสารท่ีใชขาวเปลือกล็อตใด โดยการแบงพ้ืนท่ีในยุงฉางเพื่อการจัดเก็บขาวแตละล็อต อยางชัดเจน นอกจากนี้ 
ขาวสารแตละล็อต จะถูกบรรจุในถุงขาวสาร โดยขาวสารแตละถุงจะมีรหัสสินคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Product Code: EPC) ท่ีไมซ้ํากัน รหัส EPC ดังกลาว จะใชเทคโนโลยี RFID หรือ Barcode กํากับ 
 สภาพปจจุบัน : เมื่อซื้อขาวเปลือกมาแลว จะนํามาเทกองรวมกันเพ่ือขายตอหรือนําเขาสูกระบวนการสี 
โดยไมมีการแยกกองขาวตามแหลงท่ีมาหรือคุณภาพขาว  
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ภาพท่ี 3-12 ขั้นตอนกระบวนการซื้อขาว (ระบบงานเดิม) 
 

เปาหมาย : มีการจัดเก็บขาวเปลือกแยกตามแหลงท่ีมา ชนิด และคุณภาพของขาวใหชัดเจน และมีการให
รหัสกองขาวหรือบรรจุภัณฑท่ีสามารถใชในการชี้ถึงแหลงท่ีมาของขาวเปลือกนั้นได  
 การปฏิบัติสําหรับกระบวนการรวบรวมขาวเปลือก 
 วิธีการปฏิบัติของผูคาขาวเปลือก ใชวิธีการปฏิบัติ การจดบันทึกขอมูลตามมาตรฐาน GMP และการผลิต
เกษตรอินทรีย (และตอบสนองขอกําหนดของกฎหมายดานอาหารของสหภาพยุโรป) ประกอบดวยขั้นตอนและการ
จดบันทึกขอมูลตางๆ ดังนี้ 

- การตรวจวัดคุณภาพขาว ไดแก การชั่งน้ําหนัก การตรวจวัดคุณภาพ การกําหนดราคารับซื้อ (ตาม
ชนิดและคุณภาพของขาว) และการเทกองรวมขาวแยกตามชนิดและคุณภาพ 

- บันทึกแหลงท่ีมา จดบันทึกชื่อเกษตรกรที่ขายขาวของแตละกอง/โกดัง  
- การปองกันขาวปน ไดแก กองขาวตามคุณภาพขาว แบงพ้ืนสําหรับการกองขาวท่ีลาน แบงพ้ืนท่ี

โกดังเก็บขาวตามชนิดและคุณภาพ และใหหมายเลขกอง/โกดัง 
- บันทึกการขาย จดบันทึกวาขายขาวกอง/โกดังนั้นใหใคร 

- การขนสงเพ่ือจําหนาย มีรายละเอียดของผูขนสง การบรรจุ/หนวยขนสง ภาชนะท่ีใช และรถบรรทุก 
 ขอมูลเพ่ิมเติมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับขอมูลหลักท่ีตองมีตามมาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP เชน 
รายละเอียดของสถานประกอบการ สภาพแวดลอม นอกจากน้ัน รายละเอียดของหนวยงานและผูตรวจสอบ 
(Inspector) เพ่ือรับรองมาตรฐานการผลิต ควรมีการบันทึกรายละเอียดดวยเชนกัน 
 กระบวนการรับซื้อขาวเปลือก ณ ลานรับซื้อขาวเปลือก เมื่อมีเกษตรกรนําขาวเปลือกมาขาย พนักงาน
ตองมีการบันทึกขอมูลจากเกษตรกร ไดแก รหัสเกษตรกร และรหัสแปลงเกษตร โดยเมื่อทําการตรวจวัดคุณภาพ
แลว จะมีการนําขาวไปเทกองรวมกับกองขาวท่ีมีชนิดและคุณภาพเหมือนกัน โดยการรวมกองนี้ก็จะตองมีการ
บันทึกขอมูลเชนกัน วาขาวท่ีรับซื้อมาใหมนี้ถูกนําไปเทกองรวมกับขาวของใครบาง 
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ภาพท่ี 3-13 ขั้นตอนกระบวนการซื้อขาว (ระบบงานใหม) 
 

1. เกษตรกรนําขาวเขามาขาย 
2. ทําการตรวจคุณภาพขาว ไดแก %ขาว, ความชื้น, ส่ิงปลอมปน และใหเกรดขาว 
3. คนขับรถจะไดบัตรสีตาง ๆ ตามชนิดและเกรดขาว แลวขับรถตามเสนสีนั้น ๆ 
4. เมื่อมาถึงกองขาว ทําการเทรวมกองขาวคุณภาพเดียวกันเขาดวยกัน 
5. ลําเลียงขาวตามตําแหนงของโกดังท่ีจัดไวสําหรบัขาวคุณภาพนั้น ๆ 

 
การออกแบบการเก็บขอมูลในระหวางการรับซื้อขาวเปลือกและการรวมกองขาว 
ควรมีการจดบันทึกแหลงท่ีมาของขาวเปลือก โดยบันทึกรหัสเกษตรกรและแปลงขาว  รวมถึงรายละเอียด

อ่ืนๆ ในกรณีท่ีมีการเทกองรวมขาว ควรมีการจดบันทึกไวดวยวาขาวท่ีมีการเทกองรวมกันนั้น มีแหลงท่ีมาของ
ขาวเปลือกมาจากแหลงใดบาง ดังตัวอยาง 

 
รหัสกองขาวเปลือก _________________ 
พันธุขาว ขาวหอมมะล ิ

วันเดือนป _______________ 
ปริมาณกองรวม ___________ 

ที่ รหัสเกษตรกร รหัสแปลง รหัสกอง / กระสอบ วันที่ ปริมาณ ราคา เปอรเซ็นต ความชื้น 
1         
2         
3         
4         

 

ภาพท่ี 3-14 ตัวอยางการบันทึกแหลงท่ีมาของขาวเปลือก 
 

การเก็บขาวท่ีตากแลวเขาสูโกดังเก็บขาวเปลือก ในโกดังเก็บขาวเปลือก จะตองมีการจัดแบงท่ีเก็บให
สามารถจําแนกถึงชนิดและคุณภาพขาวได โดยแตละหองของโกดังตองแยกชนิดของขาวเปลือกใหชัดเจน และอาจ
มีการกั้นหองเพ่ือแยกคุณภาพขาวใหเหมาะสม 
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ภาพท่ี 3-15 การออกแบบโกดังเก็บขาวเปลือก 
 

1. การลําเลียงขาวเขาโกดัง จะใชเครื่องดูดขาวเขาโกดัง 
2. แตละโกดัง จะเก็บขาวตางชนิดกัน (เหมือนระบบงานเดิม) 
3. ภายในโกดัง มีการนําแผนไมมาแบงออกเปนหองยอยเล็กๆ ตามชนิดและเกรดขาว 
4. เครื่องดูดจะต้ังตําแหนงไวตรงล็อคท่ีถูกตอง 
 

 
3. การออกแบบวิธีปฏิบัติในกลุมกลางน้ํา 

 กลุมกลางน้ํา คือ โรงสี หรือ สหกรณการเกษตรท่ีมีโรงสี เปนผูแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสาร  
 สภาพปจจุบัน : การลําเลียงขาวเขาสีไมมีการจําแนกตามแหลงท่ีมา ชนิดหรือคุณภาพขาว แตจําแนก
ตามใบส่ังซื้อ เชน ส่ังซื้อขาว 10 ตัน ก็จะลําเลียงขาว 10 ตันเขาสี โดยไมไดมีการบันทึกวาขาว 10 ตันนั้น 
แหลงท่ีมาจากท่ีใด หรือชนิดและคุณภาพขาว เปนตน 
 เปาหมาย : การลําเลียงขาวเขาสี ตามชนิดและคุณภาพขาว โดยมีการจดบันทึกแหลงท่ีมาของขาวกอน
กระบวนการสี เชน สีขาววันท่ี 1 มกราคม 2550 จํานวน 10 ตัน นํามาจากโกดังหรือไซโลหมายเลขใด และขาวท่ี
เก็บอยูในโกดังนั้น มีแหลงท่ีมาจากท่ีใด เปนตน เพ่ือใหทราบลําดับการสีขาว หากพบขาวปลอมปนจะทําใหเปน
ขอมูลในการสันนิษฐานไดวาขาวท่ีปนเขามานั้นเปนของใคร มาจากท่ีใด 

การปฏิบัติสําหรับกระบวนการสีขาว 

- การจัดลําดับการสีขาว นําขาวเขาสีเปน Lot ตามคุณภาพขาว 
- การปองกันขาวปน โดยรอใหขาว Lot แรกหมดกอนแลวนําขาว Lot ตอไปเขาสี 

- บันทึกการผลิต จดบันทึกแหลงท่ีมา เชน โกดัง ไซโล และวันเวลาท่ีผลิต  
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ภาพท่ี 3-16 การลําเลียงขาวเขาสูกระบวนการสี 
 
 จาก 

ภาพที่ 3-16 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1. ขาวท่ีนําเขาสีมีการกําหนดลําดับท่ีการเขาสีท่ีแนนอน  
2. ลําดับท่ีของการเขาสูกระบวนการสีขาว ตองมีการบันทึกรหัสกองขาวท่ีเขาสี และใหรหัสล็อตการสี 

โดยการสีขาว ควรสีขาวคุณภาพดีกอนขาวคุณภาพไมดี 
3. ใชเครื่องดูดขาวเขาโรงสี ต้ังใหตรงกับกองขาวท่ีตองการ 

 
การลําเลียงขาวท่ีสีเสร็จแลวเขาสูโกดังขาวสาร ควรมีการจัดเก็บขาวท่ีไมปนกัน มีการวางผังโกดัง

ขาวสารใหแนนอน เพ่ือลดความสับสนในการจัดเก็บ เชน การกําหนดเสนแบงเขต และทําปายใหเห็นเดนชัด 
กระบวนการลําเลียงขาวเขาสูคลังขาวสาร มีดังนี้  

 
1. พนักงานทําการจัดเรียงถุงขาวสารเขาสู Pallet  
2. พนักงานขับ Forklift มายังโกดังขาวสาร 
3. กําหนดจุดท่ีจะเก็บขาวสารใหแนนอน โดยมีการตีเสน ทําปายเพ่ือระบุตําแหนงท่ีเก็บขาวสารแยก

ตามชนิด และคุณภาพขาว 
4. ลําเลียงขาวสารไปเก็บไวในตําแหนงท่ีถูกตอง 
 
การออกแบบการเก็บขอมูลในการสีขาวเพ่ือใหสอบยอนกลับได 

 
 การลําเลียงขาวเปลือกเขาสูกระบวนการสี ควรมีการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขาวเปลือก โดยดูจากการ
บันทึกแหลงท่ีมาของขาวเปลือก (หัวขอ 2.2 ขอ 4) และมีการจดบันทึกประวัติการสีขาว 
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รหัสกองขาวเปลือก _________________ 
พันธุขาว ขาวหอมมะลิ 

วันเดือนป _______________ 
ปริมาณกองรวม ___________ 

ที่ รหัสเกษตรกร รหัสแปลง รหัสกอง / กระสอบ วันที่ ปริมาณ ราคา เปอรเซ็นต ความชื้น 
1         
2         
3         
4         
การสีขาว Lot ______________ 

 ขาวสาร  ขาวกลอง  _______________ 

วันเดือนป _______________ 
ปริมาณขาวสารที่ได ___________ 

ที่ รหัสสินคา ปริมาณบรรจุ (กิโลกรัม) 
จํานวน  
(กระสอบ/ถุง) 

รหัสกระสอบ / ถุง 

1    ______ ถึง _______ 
2    ______ ถึง _______ 
3    ______ ถึง _______ 
4    ______ ถึง _______ 

 

ภาพท่ี 3-17 ตัวอยางการเก็บขอมูลในโรงสี 
 

 
4. การออกแบบวิธีปฏิบัติในผูใหบริการขนสง  
ในขั้นตอนการลําเลียงขาวเปลือก จะตองมีวิธีการจัดการการบรรทุกท่ีไมใหสินคาคละเคลากัน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการบรรทุกขาวเปลือก 
 วิเคราะหการเก็บขอมูลของผูใหบริการขนสง 

การลําเลียงขาวเปลือกของเกษตรกร อาจมาท้ังแบบบรรจุกระสอบมาแลว หรือมาแบบไมไดบรรจุ
กระสอบ การขนสงขาวแตละคร้ัง ควรมีการปองกันขาวปลอมปน หากเปนขาวท่ีมาจากแปลงการผลิตเดียวกัน 
สามารถบรรทุกรวมกันมาได แตถาหากมาจากหลายแปลงรวมกัน ควรมีการแบงพ้ืนท่ีรถบรรทุก เพ่ือปองกันการ
ปนกันของขาว หรือท่ีดีท่ีสุด ควรแบงใสกระสอบ และเขียนบันทึกไวท่ีกระสอบ 

นอกจากนี้ ควรมีการจดบันทึกทุกครั้งท่ีมีการขนสง เพ่ือใหทราบประวัติการใชรถในการขนสงขาว ซึ่งจะ
เปนประโยชนมากหากมีการใชรถรวมกัน 
 
รหัสทะเบียนรถ ________________ 
ผูขับ _________________________ 
ตนทาง _______________________ 

วันเดือนป _______________ 
ประเภทรถ ______________ 
ปลายทาง _______________ 

ที่ รหัสเกษตรกร รหัสแปลง รหัสกอง / กระสอบ ปริมาณ 
1     
2     
3     
4     
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ภาพท่ี 3-18 ตัวอยางการบันทึกการขนสงขาว 

3.4.2 การออกแบบระบบ ICT 

จากการวิเคราะหระบบ ทําใหทราบขอจํากัดและความตองการใชงาน โดยออกแบบระบบเพ่ือตอบสนอง
ความตองการสําหรับผูใชงานได 2 ระดับ คือ ผูประกอบการระดับ SME และผูประกอบการขนาดใหญ โดย
พิจารณาจากระดับความพรอมดาน ICT อยางไรก็ตาม โดยสถาปตยกรรมของระบบสําหรับผูใชงานท้ัง 2 ระดับ จะ
เหมือนกัน โดยออกแบบสถาปตยกรรมบนหลักการของ SOA  องคประกอบของสถาปตยกรรมของระบบ 
ประกอบดวย  

i. ระบบงานภายในของผูประกอบการในหวงโซอุปทานและโลจิสติกส (Enterprise Resource 
Planning: ERP) ซึ่งเปนระบบที่แตละผูประกอบการมีอยูแลว 

ii. ระบบซอฟทแวรจัดการขอมูลพ้ืนฐาน  
iii. ระบบจัดการการซื้อขายเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ  
iv. ระบบสอบยอนกลับสากล (EPC Traceability System)  

 
กรอบแนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม คือ การบูรณาการกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นท่ีมีผลใหเกิด

กระบวนการผลิต แปรรูป และเคล่ือนยายวัตถุดิบหรือสินคา โดยกระบวนการผลิตและแปรรูป เปนกิจกรรมภายใน
ท่ีเกิดขึ้นภายใน ณ จุดใดจุดหนึ่งของหวงโซอุปทาน (เชน การเพาะปลูกของเกษตกร หรือ การแปรรูปของโรงสี 
เปนตน) สําหรับการเคล่ือนยายวัตถุดิบหรือสินคา เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากการซ้ือขายและการขนสงสินคา ขอมูลท่ี
เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรม รวมถึงการซื้อขายสินคา จะสามารถเชื่อมโยงระหวางผูซื้อ ผูขาย และผูขนสง ซึ่ง
นอกจากจะมีเอกสารการซ้ือขายท่ีถูกจัดเก็บไวในระบบงานภายในของผูประกอบการแลว ขอมูลการเคล่ือนไหว
เหลานั้น จะถูกจัดเก็บไวใน Traceability Database เพ่ือการสอบยอนกลับดวย  

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในของแตละผูประกอบการ จะมีระบบการจัดการขอมูลพ้ืนฐาน และ
ผูประกอบการจะมีระบบงานภายในของตัวเอง (ระบบ ERP) ในขณะท่ี กิจกรรมท่ีทําใหเกิดการเคล่ือนยายวัตถุดิบ
หรือสินคา ท่ีเกิดจากการซ้ือขาย จะมีระบบจัดการการซ้ือขายเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยใชเทคโนโลยี Web 
service เปนเครื่องมือในการเขาถึงขอมูลใน ERP ของแตละผูประกอบการ และใชมาตรฐาน XML เพ่ือการ
แลกเปล่ียนขอมูลการซื้อขายระหวางกัน รวมถึงการประยุกตใช บารโคด และ RFID ในการระบุตัวตนของสินคา   

 
การพัฒนาซอฟทแวรเพ่ือการสอบยอนกลับขาวหอมมะลิในระดับสากล จําเปนตองคํานึงถึงการพัฒนา

ซอฟทแวรบนมาตรฐานสากลดวย การพัฒนาซอฟทแวรโดยอางอิงตามมาตรฐาน จะชวยใหซอฟทแวรสามารถใช
งานรวมกับซอฟทแวรท่ีพัฒนาบนมาตรฐานเดียวกัน และสามารถทําใหเกิดการบูรณาการขอมูลไดท่ัวโลก จาก
แนวคิดดังกลาว จึงไดทําการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบตามมาตรฐานสากล   
 
3.4.2.1 การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ 

จากการวิเคราะหระบบ ทําใหทราบขอจํากัดและความตองการใชงาน โดยออกแบบระบบเพ่ือตอบสนอง
ความตองการสําหรับผูใชงานได 2 ระดับ คือ ผูประกอบการระดับ SME และผูประกอบการขนาดใหญ โดย
พิจารณาจากระดับความพรอมดาน ICT อยางไรก็ตาม โดยสถาปตยกรรมของระบบสําหรับผูใชงานท้ัง 2 ระดับ จะ
เหมือนกัน โดยออกแบบสถาปตยกรรมบนหลักการของ SOA การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ จึงตอง
คํานึงถึง 2 สวน ไดแก 
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1. Physical Flow ระดับการเคล่ือนยายสินคา ไดแก การเคล่ือนยายสินคาเชิงกายภาพ (Physical) 
ระหวางหนวยการผลิตและผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต ซึ่งรวมถึงผูใหบริการขนสง (Third Party Logistic 
Provider) ดวย โดยมีรหัสสินคากลาง (Electronic Product Code: EPC) เปนขอตกลงในการใชรหัสรวมกัน โดย
เทคโนโลยีท่ีใชในการระบุรหัสสินคา อาจใช Barcode หรือ RFID ก็ได 

2. Data Flow ระดับการเคล่ือนไหวของขอมูล ไดแก  
1.1 การจัดการขอมูลพ้ืนฐาน โดยจัดเก็บไวในฐานขอมูลกลาง (Database Center) เพ่ือเปนขอมูล

พ้ืนฐานท่ีใชงานรวมกัน เชน ขอมูลผูประกอบการ ขอมูลผลิตภัณฑสินคา ขอมูลองคความรูตางๆ เปนตน โดยการ
จัดการขอมูลพ้ืนฐานนี้ แบงออกเปนขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงไมบอย (Static Data) เชน ขอมูลสมาชิก สวนขอมูล
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงบอย (Dynamic Data) เชน ขอมูลการซื้อขาย ขอมูลการเคล่ือนท่ีของสินคา ซึ่งตองมีการ
จัดเก็บตลอดเพ่ือเปนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีจะใชในการสอบยอนกลับ  

1.2 การจัดการการแลกเปล่ียนขอมูลและ Web Services ไดแก การจัดการเพ่ือการบูรณาการขอมูล 
สําหรับผูประกอบการที่มีระบบงานเดิมอยูแลว และตองการขอมูลเพ่ือไปเชื่อมโยงกับระบบงานเดิม เพ่ือใหสามารถ
ใชงานระบบรวมกันได ดวยเทคโนโลยีการแลกเปล่ียนขอมูลบนมาตรฐาน XML และ Web Services 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในของแตละผูประกอบการ จะมีระบบการจัดการขอมูลพ้ืนฐาน และ
ผูประกอบการจะมีระบบงานภายในของตัวเอง (ระบบ ERP) ในขณะท่ี กิจกรรมท่ีทําใหเกิดการเคล่ือนยายวัตถุดิบ
หรือสินคา ท่ีเกิดจากการซ้ือขาย จะมีระบบจัดการการซ้ือขายเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยใชเทคโนโลยี Web 
service เปนเครื่องมือในการเขาถึงขอมูลใน ERP ของแตละผูประกอบการ และใชมาตรฐาน XML เพ่ือการ
แลกเปล่ียนขอมูลการซื้อขายระหวางกัน รวมถึงการประยุกตใช บารโคด และ RFID ในการระบุตัวตนของสินคา 

โดยแบงสถาปตยกรรมของระบบ ออกเปน 3 ชั้น และแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดังภาพที่ 3-19 
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ภาพท่ี 3-19 การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบสอบยอนกลับ 
 องคประกอบของระบบ แบงออกเปน 5 สวนสําคัญ ไดแก 

2. ระบบงานภายในของผูประกอบการในหวงโซอุปทานและโลจิสติกส (Enterprise Resource 
Planning—ERP)  
 ในหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิ พบวา เกษตรกรและกลุมเกษตรกรไมมีการใชงานระบบ ICT อยู
กอน ดังนั้นจึงตองออกแบบและพัฒนาระบบใหใชผานทางเว็ปไซตเปนหลัก ไดแก การบันทึกขอมูลการเพาะปลูก
ตามมาตรฐาน GAP และการบันทึกขอมูลการขนสงและขายขาวเปลือก สวนผูประกอบการที่มีระบบเปนของ
ตนเอง เชน โรงสี มีระบบจัดการงานบุคลากร งานบัญชี งานซื้อ-ขายสินคา และระบบงานสต็อก เปนสวนงานที่
ระบบสอบยอนกลับจะไมเขาไปยุงเกี่ยวดวย เพียงแตมีการออกแบบระบบกลาง (Middleware) เพ่ือเปนตัว
เชื่อมโยงระหวางหวงโซการผลิต โดยผูประกอบการสามารถพัฒนาระบบเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมตอกับระบบสอบ
ยอนกลับไดผานสถาปตยกรรม SOA 
 นอกจากนั้น ยังออกแบบโดยการเพ่ิมระบบจัดการขอมูลเกี่ยวกับการสอบยอนกลับ โดยออกแบบ
การบันทึกขอมูลตามมาตรฐาน EPCglobal Electronic Product Code Information Service (EPC-IS) เปนระบบ
จัดการขอมูลรายการสินคาของผูประกอบการ เพ่ือรองรับการบันทึกขอมูลตามมาตรฐานสากล และรองรับการ
ขยายผลสําหรับการใชงาน RFID ตอไป 

3. ระบบซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศขอมูลพื้นฐาน เปนระบบฐานขอมูลท่ีออกแบบ 
เพ่ือจัดเก็บกระบวนการปฏิบัติงานภายในของแตละผูประกอบการ เพ่ือนําเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสอบ
ยอนกลับ เชน ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผูประกอบการ และขอมูลแสดงมาตรฐานการผลิตและแปรรูป เปนตน 

a. ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแกขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการในหวงโซ โดยมีระบบสมาชิก (Member) ซึ่ง
แบงระดับของสมาชิกออกเปน 

(1) เกษตรกร ไดแก ขอมูลสวนตัวและขอมูลแปลงเกษตร 
(2) สหกรณ ไดแก ขอมูลสวนตัวและขอมลูผลิตภัณฑ 
(3) โรงสี ไดแก ขอมูลสวนตัวและขอมูลผลิตภัณฑ 
(4) ผูขนสง ไดแก ขอมูลสวนตัวและขอมูลรถ 

b. ขอมูลกระบวนการปฏิบัติงาน ไดแก 
(1) เกษตรกร ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานการผลิตขาวเปลือกตามมาตรฐาน GAP 
(2) สหกรณ ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานกระบวนการทํางานท่ีดีตามมาตรฐาน GMP 
(3) โรงสี ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานกระบวนการแปรรูปขาวเปลือกท่ีดีตามมาตรฐาน GMP 
(4) ผูขนสง ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานประวัติการขนสงขาวเปลือกและขาวสาร 

4. ระบบการจัดการขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส (Transaction Management 
System) ประกอบไปดวย 2 ระบบงานยอย ไดแก 

a. Product Management เปนกระบวนการลงทะเบียนสินคาท่ีตนเองมีไวกับระบบสินคากลาง 
รวมถึงรายละเอียดสินคาท่ีจําเปนเพ่ือใหกลุมสมาชิกสามารถมองเห็นสินคาของกันและกันได 

b. Document Management ตามมาตรฐาน GS1 XML Standard เปนระบบจัดการกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการซื้อ การขาย และการขนสงสินคา ไดแก ระบบแลกเปล่ียนขอมูล Electronic Data Exchange ตาม
มาตรฐาน GS1 XML Standard และระบบจัดการการการซื้อขายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) 
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5. ระบบซอฟตแวรการเชื่อมโยงขอมูลบนหวงโซอุปทาน เปนระบบจัดการขอมูลเกี่ยวกับสินคาท่ีมี
การเคล่ือนท่ีจากผูซื้อไปยังผูขาย และขอมูลเกี่ยวกับผูใหบริการขนสง ประกอบไปดวย  

a. ระบบจัดการการใหรหัสสินคา (Auto-ID) มาตรฐานสากล (Electronic Product Code: EPC) 
b. ระบบการเชื่อมโยงขอมูลในหวงโซการผลิตมาตรฐานกระบวนการผลิตขาวปลอดภัย 

6. ระบบตรวจสอบยอนกลับ (EPC Traceability System) และบูรณาการการเชื่อมโยงขอมูลและ
สารสนเทศพ้ืนฐานกับการสอบยอนกลับดวย EPCglobal Network Standard เปนระบบสอบยอนกลับท่ีใชขอมูลท่ี
เกิดจากระบบงานยอย ท้ัง 4 ระบบ เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลและสารสนเทศพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับสินคาท่ีตองการ
ตรวจสอบ เชน แหลงท่ีมา ผูประกอบการ โดยออกแบบการประยุกตใชงานบนเว็บ 
 

3.4.2.2 การออกแบบระบบซ้ือขายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) 

ระบบสอบยอนกลับ คือการตรวจสอบสถานะของสินคา ซึ่งรวมถึงการเคล่ือนยายสินคาจากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่ง ซึ่งการเคล่ือนยายสินคาเกิดจากกระบวนการซื้อขายและขนยาย ดังนั้น เพ่ือใหระบบสอบยอนกลับ
ไดรับขอมูลการเคล่ือนไหวของสินคา จึงผนวกรวมกระบวนการซ้ือขายอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) เขาเปนสวน
หนึ่งของระบบสอบยอนกลับ 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนระบบจัดการการซื้อขายสินคาอิเล็กทรอนิกส ออกแบบรองรับผูใชงาน
ไดท้ังผูประกอบการที่ไมมีระบบ ERP เปนของตัวเอง (ระดับ SME) แตสามารถปฏิบัติงานไดเสมือนมีระบบ ERP 
เปนของตัวเองตามสถาปตยกรรมที่ออกแบบไว และผูประกอบการท่ีมีระบบ ERP ท่ีสมบูรณเปนของตัวเองและ
พรอมเชื่อมโยงกับระบบสอบยอนกลับ 
 
 System Architecture ของกระบวนการแลกเปล่ียนขอมูลพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะใชมาตรฐาน GS1 
XML Standard เปนมาตรฐานกลางสําหรับรูปแบบของขอมูลท่ีจะใช โดยประกอบไปดวย 10 Message ดวยกัน 
กระบวนการแลกเปล่ียนนี้จะเลียนแบบการทํางานของ Web Mail Client โดยมีการควบคุมลําดับท่ีและ Attribute 
ภายในเอกสารตามรูปแบบเอกสารมาตรฐาน โดยมี Server กลาง ท่ีคอยควบคุมการไหลของเอกสาร เปน Router 
สําหรับสงเอกสารและรับเอกสาร และเปนตัวกลางชวยยืนยันวาไดเกิดการแลกเปล่ียนเอกสารขึ้นจริง นอกจากนี้ยัง
แกปญหาเรื่องการ No-Fixed IP Address ของ Party ตางๆ ในหวงโซดวย 

สถาปตยกรรมของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งออกแบบเปนตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-

Marketplace) มีองคประกอบและความสัมพันธแสดงไดดังภาพที่ 3-20 
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ภาพท่ี 3-20 สถาปตยกรรมระบบ e-MarketPlace 
 
สถาปตยกรรม e-MarketPlace ออกแบบเพ่ือเปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนการซื้อขาย มีกระบวนการ

ทํางานดังนี้ 
1. กระบวนการจัดการขอมูลพื้นฐานของสินคา 

1.1 การจัดการขอมูลรหัสสินคา แบงออกเปน 2 สวน 
1.1.1 Internal ID คือรหัสสินคาภายใน แตละหนวยการผลิตกําหนดขึ้นเอง 
1.1.2 External ID คือรหัสสินคาภายนอก ตามมาตรฐานการใหรหัสสินคาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (EPC—Electronic Product Code)  
1.2 การจัดการขอมูลสถานท่ี ใชรหัส GLN (Global Location Number) 
1.3 การจัดการขอมูลหนวยขนสง ใชรหัส SSCC (Serial Shipping Container Code)  

2. กระบวนการซื้อขาย 
2.1 ผูขาย (เกษตรกร/สหกรณ/โรงสี) สามารถลงทะเบียนสินคาท่ีตนเองมี  

2.1.1 เกษตรกร ท่ีไมมีระบบใชงาน หากทําการบันทึกการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก ระบบจะให
รหัสกองขาวเปลือก และบันทึกเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถขายผานเว็ปไซตได 
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2.1.2 ผูประกอบการที่มีระบบงานเดิม สามารถการลงทะเบียนสินคาโดยใชเอกสาร GS1 
XML Message ชื่อ Catalog Item Notification โดยบอกรหัสสินคา, คุณลักษณะของ
สินคา เชน ขนาด น้ําหนัก ราคา package เปนตน 

2.2 เมื่อผูขายลงทะเบียนสินคาแลว สินคาจะปรากฏอยูท่ีระบบกลาง 
2.3 ผูซื้อจะสามารถเลือกสินคาไดตามชนิดท่ีตองการ (ขาวเปลือก, ขาวสาร)  
2.4 ผูขายทําการ Update ปริมาณสินคาท่ีมี (Product Data Synchronization) โดยใชเอกสาร 

GS1 XML Message ชื่อ Item Data Notification โดยบอกปริมาณสินคาท่ีมี, และ Location 
ของ Stock ท่ีเก็บสินคา 

2.5 เมื่อเลือกสินคาท่ีตองการแลว จะทําการเลือกผูขาย และใสจํานวนท่ีตองการส่ังซื้อ 
2.6 ขั้นตอนตอไปจะเขาสูระบบ e-Transaction (Transaction Management System) 
2.7 เมื่อมีการซื้อขายเสร็จส้ินแลว (ผูซื้อไดรับสินคาแลว) ผูขายจะทําการตัดคลังสินคาของตนเอง 

ผูซื้อจะทําการเพ่ิมคลังสินคาของตนเอง  
 
 กระบวนการแลกเปล่ียนขอมูลพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใชมาตรฐาน GS1 XML Standard ประกอบไปดวย 
10 เอกสาร (Message) ดังตารางที่ 3-5 กระบวนการแลกเปล่ียนนี้ ออกแบบขั้นตอนการทํางานเหมือน Web Mail 
Client โดยมีการควบคุมลําดับท่ีและ Attribute ภายในเอกสารตามรูปแบบเอกสารมาตรฐาน โดยมี Server กลาง ท่ี
คอยควบคุมการไหลของเอกสาร เปน Router สําหรับสงเอกสารและรับเอกสาร และเปนตัวกลางชวยยืนยันวาได
เกิดการแลกเปล่ียนเอกสารขึ้นจริง นอกจากนี้ยังแกปญหาเรื่องการ No-Fixed IP Address ของ Party ตางๆ ใน
หวงโซดวย 
 

ตารางท่ี 3-5 รายการเอกสารท่ีใชในกระบวนการซื้อขาย 

 Message Name ผูสง ผูรับ จุดประสงค 

1 Order  Buyer Seller ผูซื้อสงใบส่ังซื้อมายังผูขาย  
2 Order Configuration Buyer Seller ผูซื้อเปล่ียนแปลงใบส่ังซื้อ 
3 Order Response Seller Buyer ผูขายตอบรับใบส่ังซื้อ 
4 Full Truck Load (FTL) Tender Seller Shipper ผูขายทําการจองรถ 
5 Full Truck Load (FTL) Response Shipper Seller ขนสงตอบกลับการจองรถ 
6 Dispatch Advise Seller Buyer ผูขายแจงไปยังผูซื้อวาจะสงสินคาไปให 
7 Pickup Notification Shipper Buyer ผูขนสงแจงไปยังผูซื้อวาจะขนสงสินคาไปให 
8 Receiving Advise Buyer Seller ผูซื้อแจงไปยังผูขายวาไดรับสินคาแลว 
9 Invoice Seller Buyer ผูขายออกใบแจงหนี้ไปยังผูซื้อ 
10 Remittance Advise Buyer Seller ผูซื้อแจงการชําระเงินไปยังผูขาย 

 
e-Transaction เปนกระบวนการแลกเปล่ียนขอมูลสําหรับการซื้อขายสินคา และการบริการขนสง มี

สถาปตยกรรมดังภาพที่ 3-21 โดยลําดับของการแลกเปล่ียนขอมูล (เอกสาร) ทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับการซื้อขาย 
การขนสง และการชําระเงิน เริ่มจากเอกสารใบสั่งซื้อ (ORDERS--Purchase Order) ซึ่งเปนขอความท่ีอธิบาย
รายละเอียดของสินคาท่ีตองการ ภายใตเง่ือนไขขอตกลงระหวางผูซื้อและผูขาย และเมื่อใดมีการเปล่ียนแปลงคําส่ัง
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ซื้อ จะใชเอกสารเปล่ียนแปลงคําส่ังซื้อ (ORDCHG--Order Change) สงไปใหผูขายอีกครั้ง หลังจากนั้นผูขายจะสง
เอกสารตอบรับการส่ังซื้อ (ORDRSP--Order Response) สงกลับมายังผูซื้อ  

ผูขายจะขนสงดวยรถจากผูใหบริการขนสง ซึ่งจะสงเอกสารจองบริการจากบริษัทขนสง (IFTMBF—Firm 
booking) หลังจากนั้นบริษัทขนสงจะสงเอกสารยืนยันการจอง (IFTMBC—Booking Confirmation) กลับมายัง
ผูขาย ผูขายจะจัดเตรียมสินคา เพ่ือบรรทุกสินคาไปยังผูซื้อปลายทาง ซึ่งเมื่อรถบรรทุกเริ่มขนสินคาผูขายจะสง
เอกสารแจงการสงสินคา (DESADV—Dispatch Advise) ไปยังผูซื้อ  

หลังจากรถบรรทุกสินคาสงสินคาถึงปลายทางแลวบริษัทขนสงจะสงเอกสารรายงานรายการสินคาท่ีไดสง
ถึงมือผูรับแลว (IFTMAN –Transport Arrival Notice/Proof of Delivery) เมื่อผูซื้อไดรับสินคาแลวจะสงเอกสาร
แจงยืนยันการรับสินคา (RECADV—Receive Advise) กลับมายังผูขาย เพ่ือใหผูขายออกเอกสารใบแจงหนี้ 
(INVOIC—Invoice) มายังผูซื้อตอไป 
 นอกจากจะสามารถใชงานระบบแลกเปล่ียนขอมูลพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานทางเว็ปไซตแลว ผูท่ีมี
ระบบงานเดิมยังสามารถพัฒนาระบบเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงการซื้อขายกับระบบกลางไดผานสถาปตยกรรม SOA 
ตามลําดับขั้น (Sequence) และโครงสรางขอมูล (Elements) ของเอกสารท่ีไดออกแบบไวแลว 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3-21 ลําดับการแลกเปล่ียนขอมูลพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

 การเขาถึงแหลงขอมูลของผูประกอบการ จะใชเทคโนโลยี Web service โดยออกแบบระบบใหมีตัวกลาง 
(Web Service Server) ทําหนาท่ีบริการรับและสงเอกสาร และควบคุมเอกสารใหเปนไปตามลําดับของการซื้อขาย 
ติดต้ังท่ี Server (ซึ่งทําหนาท่ีเปน Web Portal) ในขณะท่ีระบบ ERP ของผูประกอบการจะติดต้ัง Web service 
(Web service client) เพ่ือติดตอกับระบบ ERP และเชื่อมโยงกับ Server ดังภาพที่ 3-22 
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ภาพท่ี 3-22 กระบวนการจัดการเอกสารบน Server 
 
 สําหรับผูประกอบการที่มีระบบเปนของตนเอง และตองการพัฒนาระบบงานเพิ่มเติมเพ่ือใหสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลกับระบบกลางได มีระบบงานยอยท่ีจะตองพัฒนาเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 

1. XML Generator เปนระบบงานยอยท่ีจะดึงขอมูลจาก ERP มาสรางเปนเอกสารตามมาตรฐาน GS1 
XML Standard โดยดูตามโครงสรางของขอมูลท่ีไดระบุไวเปนมาตรฐาน 

2. XML Schema Check เปนระบบงานยอยท่ีทําการตรวจสอบเอกสาร XML ท่ีถูกสรางขึ้นมา วามี
ความถูกตองตามท่ีระบุไวใน Schema กลางหรือไม 

3. Message Controller เปนระบบงานที่ใชในการควบคุมลําดับของการเกิดเอกสารตาม Business 
Process กลาง (ลําดับของเอกสารท่ีไดออกแบบไว) โดยควบคุมถาหากเอกสารท่ีเกิดขึ้นแลว ควรมีเอกสารใดท่ีจะ
ถูกสรางตอมา  
 

3.4.2.3 การออกแบบการใหรหัสพันธุและประเภทของขาว 

การใหรหัสพันธุขาวนั้น จะหมายถึงการกําหนดรหัสทาง ICT เพ่ือบงชี้ถึงพันธุตางๆ ของขาว ซึ่งนักวิจัย
ไดคํานึงถึงมาตรฐานการใชรหัสท่ีไมซ้ํากันท่ัวโลก สวนการกําหนดรหัสทาง ICT สําหรับประเภทของขาว ได
คํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพขาวไทย โดยจําแนกประเภทของขาวสารตามมาตรฐานขาวสารไทยท่ีไดระบุไว 

1. การใหรหัสพันธุขาว (กองขาวเปลือก) 
การใหรหัสกองขาวนั้น จาก Literature Review ไดศึกษาระบบมาตรฐานสากล (Global Standard) 

พบวา มีการกําหนดรหัสสากลสําหรับสินคา (GS1 Product Identification) เชน GTIN-13 และมีการกําหนดรหัส
สากลสําหรับสัตว (Animal Identification) แตสําหรับการใหรหัสพืชนั้น นักวิจัยยังไมพบการใหรหัสพืชท่ีเปน
มาตรฐานสากลทั่วโลก นอกจากการกําหนดชื่อทางวิทยาศาสตร ซึ่งไมสามารถนํามา implement ในระบบ 
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Software ได ดังนั้น นักวิจัยจึงไดแกปญหาโดยการสรางตารางพันธุขาวท้ังหมดลงในฐานขอมูล และใหรหัสโดย
การใช Auto-Number ดังตารางโครงสรางฐานขอมูลและตัวอยางขอมูล 
 
ตารางท่ี 3-6 ตัวอยางการใหรหัสพันธุพืชในระบบสอบยอนกลับ 

Table: trace_rice_category 
Field Data Type Execution 
 category_id  int(11) auto_increment  
 category_name  varchar(255)  
 category_parent_id  int(11)  
 category_image  varchar(255)  
 category_detail  Text  
category_id Category_name Category_parent_id Category_image Category_detail 

1 ขาวเจา 0 NULL NULL 
2 ขาวหอมมะลิ 0 NULL NULL 
3 ขาวเหนียว 0 NULL NULL 
4 ขาวญี่ปุน 0 NULL NULL 
5 ขาวบารเลย 0 NULL NULL 
6 กข1 1 NULL NULL 
7 กข3  1 NULL NULL 
… … … … … 
 
 2. การใหรหัสประเภทขาวสารตามมาตรฐานขาวไทย 

สวนเรื่องของคุณภาพ และมาตรฐานขาวไทย นักวิจัยไดทําการศึกษาและนํามาใชเปน attribute สําหรับ
การวัดคุณภาพขาวเปลือกเมื่อมีการรับซื้อขาวเปลือก และการจัดคุณภาพขาวสารเมื่อมีการซ้ือขาวสาร โดยนักวิจัย
ไดทําการออกแบบฐานขอมูลสําหรับเก็บคุณภาพและมาตรฐานขาวไทยเปน attribute สําหรับการสอบยอนกลับ 
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3-7 ตัวอยางการใหรหัสประเภทขาวสารตามมาตรฐานขาวไทย 

Table: trace_millrice_grade 
Field Data Type Execution 
 grade_id  int(11) auto_increment  
 grade_name  varchar(255)  
 grade_parent_id  int(11)  
 grade_detail  text  
grade_id  grade_name  grade_parent_id  grade_detail  

1 ขาวขาว 0 NULL 
2 ขาวกลอง 0 NULL 
3 ขาวเหนียวขาว 0 NULL 
4 ขาวนิ่ง 0 NULL 
5 ขาวขาว 100% ชั้น 1 1 NULL 
6 ขาวขาว 100% ชั้น 2 1 NULL 
7 ขาวขาว 100% ชั้น 3 1 NULL 
8 ขาวขาว 5%  1 NULL 
9 ขาวขาว 10%  1 NULL 
10 ขาวขาว 15%  1 NULL 
11 ขาวขาว 25%  1 NULL 
12 ขาวขาว 35%  1 NULL 
13 ขาวขาว 45%  1 NULL 
… … … … 
 
 
3.4.2.4 การออกแบบการใหรหัสและบรรจุภัณฑดวย Barcode และ RFID 
 

1. การออกแบบการใหรหัสกองขาวเปลือก 
 
 ขาวเปลือกท่ีรับซื้อมาจากแตละแหลง จะถูกวัดคุณภาพและจําแนกออกเปนกลุมๆ (lot) และกําหนดรหัส
มาตรฐานสากล โดยโครงสรางของรหัสขาวเปลือก แบงออกเปน  

1. รหัสขาวเปลือกจากเกษตรกร – เนื่องจากเกษตรกรไมไดเปนสมาชิกของ GS1 จึงทําการ
ประยุกตใชรหัสเกษตรกร มาเปนรหัสขาวเปลือก เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงรหัสขาวเปลือกไปยัง
เกษตรกร และแปลงเพาะปลูกได 

 
รหัสประจําตัวเกษตรกร (13 หลัก) + Serial Number (11 หลัก) 
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เชน เกษตรกรรหัส 3401100163710 มีกองขาวในระบบ 1 กอง จะไดรหัสกองขาว คือ 
340110016371000000000001 โดยอางอิงไปยังแปลง รหัส ขก51ขก00020 เปนตน 

 
2. รหัสขาวเปลือกจากผูซื้อขาวเปลือก (สหกรณ/โรงสี) – เนื่องจากสหกรณและโรงสี เปนสมาชิกของ 

GS1 ซึ่งสามารถกําหนดรหัสเพ่ือบงชี้ผลิตภัณฑไดซึ่งรหัสกองขาวเปลือก จะสามารถเชื่อมโยงไปยัง
รหัสกองขาวของเกษตรกรได เมื่อเกิดการเทรวมกอง จะทําใหบอกถึงแหลงท่ีมาของขาวเปลือกกอง
นั้นได 

 
รหัสประเทศ (885) + รหัสสมาชิก GS1 (5-7 หลัก) + รหัสสินคา (2-4 หลัก) + Serial Number (12 หลัก) 

 
ยกตัวอยางเชน 885 + 12345 + 0001 + 000000000001 
885 = ประเทศไทย 
12345 = รหัสสมาชิก GS1 ของสหกรณ 
0001 = รหัสผลิตภัณฑ ในท่ีนี้คือขาวเปลือก พันธุหอมมะลิ 
000000000001 = รหัสกองขาวเปลือก ในท่ีนี้เปนกองท่ี 1 
 
ซึ่งรหัสกองขาวเปลือก จะสามารถเชื่อมโยงไปยังรหัสกองขาวของเกษตรกรได เมื่อเกิดการเทรวม
กอง จะทําใหบอกถึงแหลงท่ีมาของขาวเปลือกกองนั้นได 

 
 2. การออกแบบการใหรหัสผลิตภัณฑขาวสาร 
 
 ขาวเปลือกท่ีจัดเก็บไวในฉางแตละ lot จะถูกนําไปสีเปนขาวสาร lot หนึ่งๆ และบรรจุอยูในบรรจุภัณฑท่ี
แตกตางกันออกไป ขาวสารแตละบรรจุภัณฑจะถูกกําหนดไวดวยรหัสมาตรฐานสากล ซึ่งรหัสถุงขาวสาร จะ
สามารถเชื่อมโยงไปยังรหัสกองขาวเปลือกท่ีนําเขาสีได ทําใหสามารถบอกไดวาถุงขาวสารนั้นเกิดจากการสี
ขาวเปลือกกองใด สงผลใหสามารถสอบยอนกลับไปยังแหลงท่ีมาของขาวสารไดอยางถูกตอง 

1. รหัสสินคา จะถูกกําหนดมาไวลวงหนา มีท้ังหมด 13 หลัก โดยใชเปนรหัสบารโคด มีโครงสรางรหัส
ดังนี้ 

 
รหัสประเทศ (885) + รหัสสมาชิก GS1 (5-7 หลัก) + รหัสสินคา (2-4 หลัก) + Check Digit (1 หลัก) 

 
2. รหัสถุงขาว เปนรหัสท่ีใชบงชี้ถุงขาวไมใหซ้ํากันท่ัวโลก มีท้ังหมด 24 หลัก มีโครงสรางรหัสดังนี้ 

 
รหัสสินคา (12 หลัก) + รหัสถุงขาว Serial Number (สูงสุด 12 หลัก) 
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ภาพท่ี 3-23 การออกแบบแผนปายบารโคด 
 
 ขั้นตอนการใหรหัสถุงขาว เมื่อทําการสีขาวเสร็จเรียบรอยแลว จะทําการพิมพรหัสบารโคด และรหัสถุง

ขาว นํามาแปะไวท่ีถุงขาว ดังภาพที่ 3-24 
 
3.4.2.5 การออกแบบบรรจุภัณฑและการติดรหัส 

 การออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการสอบยอนกลับ จําเปนท่ีจะตองมีขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือเปนการใหขอมูล
พ้ืนฐานของสินคาแกผูบริโภค เพ่ือทําใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในการบริโภคสินคา ประกอบกับการสอบยอนกลับ
สินคาได การออกแบบผลิตภัณฑใหมีความนาเชื่อถือ จะเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเนื่องจากความเชื่อมั่น
ของผูบริโภคในความปลอดภัยของสินคา  

สวนประกอบของขอมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ ดังภาพที่ 3-24 
 

   

 
 

ภาพท่ี 3-24 การออกแบบบรรจุภัณฑ 

บารโคดสินคา 

บารโคดถุง  
(Serial

รหัสสินคาอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Product Code: EPC)
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3.5 การออกแบบระบบสอบยอนกลับ (Traceability System) 

 ระบบสอบยอนกลับ เปนระบบทําหนาท่ีบูรณาการสารสนเทศจากระบบงานยอยๆ เพ่ือใหสามารถ
ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินคารายการที่สนใจได ประกอบดวย 2 ฟงกชันหลักๆ คือ การสอบยอนกลับ 
(Tracing) และการติดตาม (Tracking) 
  

3.5.1 การตรวจสอบยอนกลับ 

การสอบยอนกลับ เปนกระบวนการตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาของสินคา โดยระบุรหัสสินคา ระบบจะ
ตรวจสอบยอนกลับ (Trace Back) ไปยังจุดตางๆ ในหวงโซอุปทานและโลจิสติกสตามลําดับ หลัง-กอน โดยมี

แผนผังลําดับของเอกสารดังภาพที่ 3-25 
 

 
 

ภาพท่ี 3-25 แผนผังแสดงลําดับของเอกสารการสอบยอนกลับ (Tracing Sequence Diagram) 
 

การตรวจสอบยอนกลับสินคาในหวงโซอุปทานตามท่ีไดออกแบบกระบวนการบันทึกขอมูลไวแลวใน
กระบวนการตางๆ เมื่อผูใชงานซึ่งอาจเปนผูบริโภคหรือผูประกอบการใดๆ ตองการตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาของ
ขาวเปลือก หรือขาวสาร สามารถตรวจสอบไดโดยใสรหัสสินคาดังกลาวเขาไปในระบบ จากนั้นระบบจะติดตอไปยัง
ระบบยอย ดังนี้ 

1. Product Database จะเขาไปขอรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาท่ีสมาชิกไดมาทําการลงทะเบียนไวใน
ระบบ Product Management โดยขอมูลท่ีไดรับจะเปนขอมูลเกี่ยวกับสินคาดังกลาว เชน ประเภท ชื่อสินคา 
ปริมาณบรรจุ ราคา โรงงานผลิต เปนตน 

User GUI 

EPC 

Traceability Database 

Traceability System 

EPC

Member Database 

List of GLN where EPC has event 

For each GLN 

Member’s Data 

Tracing 
 Data 

Transaction Management System

Product Database 

EPC 

Product 
Information 

Content Management System 
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2. Traceability Database จะเขาไปขอขอมูลรายละเอียดของการเคล่ือนยายของสินคา วาไดผาน
ผูประกอบการใดบาง โดยจะมีรายละเอียดท้ังกระบวนการภายใน (Internal Process) กระบวนการภายนอก 
(External Process) และกระบวนการขนสง รวมถึงวันและเวลาในการเกิดการเคล่ือนยายของขอมูลนั้น  

3. Member Database เมื่อเขาไปสืบคนท่ี Traceability Database แลว จะไดรายชื่อของผูประกอบการ
ท่ีมีสินคาท่ีตองการสืบคนนั้นเคล่ือนท่ีผาน ระบบจะนํารหัสของผูประกอบการ (สมาชิก) รายน้ันเขาไปสืบคนยัง
ฐานขอมูลสมาชิก จะไดขอมูลรายละเอียดสมาชิกดังกลาว เชน ชื่อ ท่ีอยู ประเภทผูประกอบการ รายละเอียดการ
ไดรับการรับรอง เชน GAP GMP เปนตน 

 

3.5.2 การติดตามสินคา 

ในขณะที่การติดตามสินคา เปนกระบวนการระบุสินคา (หรือล็อต) โดยเริ่มตนจากตนทาง เพ่ือติดตาม
การกระจายของสินคาและปลายทางของสินคาท่ีถูกจัดสงไปตามหวงโซอุปทานและโลจิสติกสตามลําดับ กอน-หลัง 
โดยมีแผนผังลําดับของเอกสารดังภาพที่ 3-26 
 

 
 

ภาพท่ี 3-26 แผนผังแสดงลําดับของเอกสารการติดตาม (Tracking Sequence Diagram) 
 
การตรวจติดตามสินคา (Product Tracking) ในหวงโซอุปทานตามที่ไดออกแบบกระบวนการบันทึก

ขอมูลไวแลวในกระบวนการตางๆ เมื่อผูใชงานซึ่งอาจเปนผูบริโภคหรือผูประกอบการใดๆ ตองการติดตามแหลงท่ี
กระจายของขาวเปลือก หรือขาวสาร สามารถตรวจสอบไดโดยใสรหัสสินคาดังกลาวเขาไปในระบบ จากนั้นระบบ
จะติดตอไปยังระบบยอย ดังนี้ 

User GUI 

EPC 

Tracking 
 Data 

Lot Number 

List of EPC that have 
the save Lot Number 

Content Management System 

Member Database Traceability Database 

Traceability System 

For each EPC

List of GLN where EPC has event 

For each GLN 

Member’s Data 

Transaction Management System

Product Database 

EPC 

Lot Number 
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1. Product Database จะเขาไปสืบคน Lot ของผลิตภัณฑ วาผลิตภัณฑนั้นถูกผลิต Lot ใด และมีสินคา
รหัส (EPC) ใดบางท่ีอยูใน Lot เดียวกัน เชน ถุงขาวรหัส A มาจากการสีขาวล็อด 1 และในขาวล็อต 1 ประกอบไป
ดวยถุงขาวรหัส B, C, D ก็จะทําการคืน List ของถุงขาวกลับมา 

2. Traceability Database จะเขาไปสืบคนวา ตอนนี้ถุงขาวท่ีถูกสืบคนมาจากขั้นตอนแรกนั้น ได
กระจายอยูท่ีใดบาง โดยจะคืนคาปจจุบันเทานั้น หากตองการรายละเอียดวาถุงขาวดังกลาวเคยผานท่ีใดมาบาง 
จะตองเขาไปสืบคนท่ีระบบ Tracing ในหัวขอกอนหนา 

3. Member Database เมื่อเขาไปสืบคนท่ี Traceability Database แลว จะไดรายชื่อของผูประกอบการ
ท่ีมีสินคาท่ีตองการสืบคนนั้นเคล่ือนท่ีผาน ระบบจะนํารหัสของผูประกอบการ (สมาชิก) รายน้ันเขาไปสืบคนยัง
ฐานขอมูลสมาชิก จะไดขอมูลรายละเอียดสมาชิกดังกลาว เชน ชื่อ ท่ีอยู ประเภทผูประกอบการ รายละเอียดการ
ไดรับการรับรอง เชน GAP GMP เปนตน 
 

3.6 สรุปกระบวนการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 กระบวนการวิเคราะหและออกแบบระบบ เริ่มตั้งแตกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูลมา
วิเคราะหหาความตองการ และกระบวนการเพื่อใหสามารถสอบยอนกลับได จากนั้นนําขอมูลท่ีไดวิเคราะหมาทํา
การออกแบบ ท้ังการออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) ไดแก การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานเดิม ให
มีการทํางานท่ีสอดคลองและสามารถสอบยอนกลับได รวมถึงการออกแบบซอฟทแวร (Software Design) เพ่ือ
รองรับการบันทึกขอมูลในกระบวนการ รวมถึงการออกแบบระบบ e-MarketPlace เพ่ือเปนตัวกลางในการซื้อขาย
สินคา และการออกแบบระบบเพื่อการบูรณาการ (Integration System) เพ่ือผูท่ีมีระบบงานเดิมสามารถเชื่อมตอ
และใชงานระบบสอบยอนกลับนี้ได 
 นอกจากการออกแบบเชิงกายภาพและการออกแบบซอฟทแวรแลว จําเปนตองมีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ เพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือ และรองรับการสอบยอนกลับ ตามมาตรฐานสําหรับบรรจุภัณฑท่ีตองมีการใหขอมูล
ของผลิตภัณฑท่ีเพียงพอแกผูบริโภค 
 ในบทตอไปจะกลาวถึงผลการพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ ขอจํากัดและแนวทางการพัฒนาตอ 
  
 





 

บทที ่4  

การพัฒนาและการติดตั้งใชงาน  
(System Implementation) 

 
 
 ดังท่ีไดกลาวมาแลวในบทที่ 3 เกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบ ซึ่งมีการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบทั้งเชิงกายภาพและซอฟทแวร บทนี้จะขอนําเสนอผลการพัฒนาและทดสอบระบบ (System Implementation 
and Testing) ซึ่งประกอบไปดวย 

• การพัฒนากระบวนการเชิงกายภาพ (Physical Process Implementation) 

• การพัฒนาซอฟทแวร (System Software Implementation) 
 

4.1 การพัฒนากระบวนการเชิงกายภาพ 

 กระบวนการพัฒนากระบวนการเชิงกายภาพ ตามท่ีไดออกแบบไวในบทท่ี 3 นั้น ผูดําเนินโครงการไดทํา
การติดตอประสานงานไปยังโรงสีผูรวมโครงการ ไดแก โรงสีสหกรณการเกษตรหนองหวาย และไดรับความรวมมือ
ในการดําเนินการเปนอยางดี  

ตามท่ีไดออกแบบกระบวนการเชิงกายภาพไว ซึ่งประกอบไปดวยหลายส่ิงท่ีตองดํานเนินการ ส่ิงหนึ่งคือ
การตีเสนและแบงขอบเขตลานตากสําหรับขาวแตละประเภท กระบวนการดังกลาวผูประกอบการเห็นวาไมสามารถ
ทําไดเนื่องจากขีดจํากัดในพ้ืนท่ีและความสะดวกในการใชงาน เพราะการนําขาวมาตากในลานตากแตละคร้ังนั้นไม
สามารถแบงพ้ืนท่ีตามประเภทของขาวเปลือกได และการตากขาวไมไดตากบอยคร้ังท่ีมีการนําขาวเปลือกมาขาย 
จะใหตากเฉพาะขาวเปลือกท่ีมีความชื้นสูงกวาท่ีกําหนดเพียงเล็กนอยเทาน้ัน จึงไดแนะนําไววา กอนการนําขาว
ใหมมาตาก ควรทําความสะอาดลานตากใหเรียบรอย โดยใหเก็บขาวเปลือกท่ีปนอยูเดิมออกใหหมด เพ่ือลดการ
ปนกันของขาวท่ีอาจทําใหคุณภาพขาวต่ําลงได 

การพัฒนากระบวนการเชิงกายภาพ ณ โรงสีสหกรณการเกษตรหนองหวาย มีส่ิงท่ีไดรับความเห็นชอบ
และสามารถดําเนินการได ดังตอไปนี้ 

1. การจัดทําและติดแผนปายและระบุสินคา (ถาวร) 
2. การติดต้ังอุปกรณและระบบเพ่ือทดสอบการใชงาน RFID (ชั่วคราว) 

 

4.1.1 การจัดทําและติดแผนปายระบุสินคา 

 สภาพแวดลอมเดิมของโรงสีสหกรณการเกษตรหนองหวาย จํากัด มีฉางขาวท้ังหมด 4 ฉาง โดย
กําหนดใหฉางที่ 1 และ 2 จัดเก็บขาวเปลือกจาวหอมมะลิ สวนฉางที่ 3 จัดเก็บขาวเปลือกจาวพันธุอ่ืนๆ และฉางที่ 
4 จัดเก็บขาวเปลือกเหนียว ซึ่งในสภาพจริงไมมีการระบุใหเห็นเดนชัด ทําใหผูท่ีเกี่ยวของไมสามารถทราบได แต
ปจจุบันโรงสีสหกรณการเกษตรหนองหวาย จํากัด ไดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจนกระท่ังไดรับการรับรอง
มาตรฐาน GMP จึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการหลายอยาง 
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วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปายระบุสินคา ท้ังท่ีฉางขาวเปลือก และท่ีโกดังขาวสาร เพ่ือจําแนก
ประเภทของสินคาใหมีการจัดเก็บท่ีแยกจากกัน และไมมีการปนกัน ท้ังขาวเปลือกและขาวสาร ผูดําเนินโครงการ
ไดทําการออกแบบ จัดทํา และติดต้ังแผนปายระบุสินคา ดังนี้ 
 
1. การเก็บขาวเปลือกท่ีฉางขาวเปลือก จําแนกตามพันธุขาว 

โกดังขาวเปลือกของโรงสีสหกรณการเกษตร หนองหวาย แบงเปน 4 หอง ดังภาพ โดยฉางไม 1, 2 
บรรจุขาวหอมมะลิ ฉางไม 3 บรรจุ ขาวขาว, ฉางไม 4 บรรจุขาวเหนียว (กข6) 
 

 
 

ภาพท่ี 4-1 การติดแผนปายท่ีคลังขาวสาร (กอนติดปาย) 
 

 
 

ภาพท่ี 4-2 การติดแผนปายท่ีคลังขาวสาร (หลังติดปาย) 
 

2. การจัดทําและติดแผนปายแสดงการเก็บขาวสารที่คลังขาวสาร จําแนกตามผลิตภัณฑขาวสาร 
 โกดังเก็บขาวสารของโรงสีสหกรณเกษตรหนองหวาย เนื่องจากธรรมชาติของการสีขาว เมื่อสีเสร็จแลวจะ
นํามาเก็บไวไมนาน และจะมีผูมารับตอไป ทําใหสภาพเดิมจะไมมีการจําแนกผลิตภัณฑขาวสารที่นํามาเก็บ โดย
ขาวท่ีสีเสร็จแลวจะวางไวตรงที่วาง เพ่ือรอท่ีจะจัดสงตอไป แตถาหากมีขาวท่ีคางเก็บ จะเก็บไวขางในสุด และทํา
ใหลําบาดเมื่อตองการนําขาวออก 
 

4 3 2 1 
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ภาพท่ี 4-3 สภาพภายในคลังขาวสาร (กอนติดปาย) 
 
 แผนปายสําหรับติดท่ีโกดังขาวสาร ประกอบไปดวย 

- ขาวสารหอมมะลิตน , ปลาย    2  แผนปาย 
- ขาวขาวตน, ปลาย     2  แผนปาย 
- ขาวเหนียว กข6 ตน, ปลาย    2  แผนปาย 

 

 
 

ภาพท่ี 4-4 สภาพภายในคลังขาวสาร (หลังติดแผนปาย) 
 

4.1.2 การติดตั้งอุปกรณและระบบเพื่อทดสอบการใชงาน RFID  

 การติดต้ังและทดสอบระบบการใชงาน RFID นั้น ไดมีการทดสอบในหองปฏิบัติการ และในโรงสีสหกรณ
การเกษตรหนองหวาย เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการใชงานในสถานที่จริง โดยมีสภาพแวดลอมในการทํางานซึ่ง
เปนอุปสรรคในการอานและเขียน RFID Tags โดยสามารถสรุปผลการทดสอบในสถานที่ทดสอบ ดังนี้ 
(รายละเอียดสามารถดูไดท่ีภาคผนวก ฉ) 
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4.1.2.1 การติดต้ังและทดสอบอุปกรณ RFID ในหองปฏิบัติการ 
 ไดมีการติดต้ังและทดสอบการใชงานอุปกรณ RFID ในหองปฏิบัติการหลายครั้ง โดยทดสอบกับ
ผลิตภัณฑขาวสารขนาดบรรจุตางๆ เพ่ือหาวิธีการ และตําแหนงการติด RFID Tags ท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ
ขาวสาร ขนาด 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม รวมถึงการวางตําแหนง RFID Antenna ท่ีเหมาะสม ท่ีทําใหสามารถ
อาน Tags ท่ีติดอยูบนถุงขาวไดรวดเร็ว และไดในปริมาณมากท่ีสุด เพ่ือใชในการวางแผนการทดสอบในสถานที่
จริง 
 ผลการทดสอบในหองปฏิบัติการ สามารถสรุปไดดังนี้ 

• วิธีติด Tag ท่ีสามารถอานขอมูลไดมากและดีท่ีสุด คือติดไวท่ีดานหนาของถุง และวางถุงในแนวตั้ง 
เพราะทําให Sticker ติดกับถุงไดแนนท่ีสุด การติดไวท่ีขางถุงทําใหพ้ืนท่ีติดเอียง ติดลําบาก และมี
โอกาสที่สวนนี้จะยับยน ทําใหผิวของ Tag ยน สงผลใหรับสัญญาณคล่ืนไดไมดี โอกาสอานไมพบ 
Tag มีสูง 

• ตําแหนงการติดต้ัง Antenna เมื่อเทียบกับสถานท่ีจริง ตองติดต้ังท่ีดานขางของประตู ไมสามารถติด
ดานบนได เนื่องจากประตูโรงสี และประตูคลังขาวสาร มีความสูงมาก (ประมาณ 7-8 เมตร) ซึ่งจะทํา
ใหอาน RFID Tags ไดนอยลง  

• ในสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ ซึ่งเปนตําแหนงเปดโลง สามารถอาน RFID Tags ไดในระยะ 
3-4 เมตร โดยอานถุงขาวสารหนา 4 เซนติเมตรซอนกันได โดยระยะท่ีสามารถอานไดไวและนิ่งท่ีสุด
คือไมเกิน 50 เซนติเมตร 

 

   
 

ภาพท่ี 4-5 สรุปวิธีการติดต้ัง RFID เพ่ือใหอานไดดีท่ีสุดในหองปฏิบัติการ 
 
การติดต้ังและทดสอบระบบการใชงาน RFID ในโรงสีสหกรณการเกษตรหนองหวาย เพ่ือทดสอบ

ประสิทธิภาพการใชงานอุปกรณ RFID ในสถานที่จริง โดยมีสภาพแวดลอมในการทํางานเปนอุปสรรคในการอาน
และเขียน RFID Tags โดยมีสถานท่ีทดสอบ 2 แหง ดังนี้ 
 
4.1.2.2 การติดต้ังและทดสอบอุปกรณ RFID ในโรงสี 

การติดต้ังเพ่ือทดสอบอุปกรณ RFID ในโรงสี ติดต้ังท่ีขอบประตูทางเขาโรงสี โดยวัดระยะหางของประตู
โรงสี (ประมาณ 6 เมตร) และวาง Antenna ไวหางจากถุงขาว 3 เมตร (จุดกึ่งกลางของประตู) และ 1 เมตร โดย
สภาพแวดลอมในโรงสีขณะทําการสี มีฝุนมาก 

4 ซม. 

50 ซม.
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ผลการทดสอบ พบวาไมสามารถอานได ซึ่งในระยะการอานในหองปฏิบัติการสามารถทําได ดังนั้นจึงไม
เหมาะสมแกการใชงาน RFID เนื่องจากการอานและเขียนทําไดยาก เนื่องจากคล่ืนวิทยุถูกรบกวนมากจากฝุน
ละออง และควรมีการติด Tags ในถุงกอนท่ีจะนํามาบรรจุ และทําการบันทึกขอมูลกอน เมื่อเคล่ือนยายออกจาก
โรงสี อาจใช RFID Handheld แทน  

 

  
 

 
 

ภาพท่ี 4-6 การติดต้ังและทดสอบอุปกรณ RFID ในโรงสี 
 

4.1.2.3 การติดต้ังและทดสอบอุปกรณ RFID ในคลังขาวสาร  

สภาพแวดลอมของคลังขาวสาร มีฝุนปานกลาง เปนหองปูนสีเหล่ียมขนาดประมาณ 10x10 เมตร ทําการ
ติดต้ัง RFID Antenna ไวท่ีสองขางของประตูทางเขาคลังขาวสาร โดยประตูมีความกวางประมาณ 6 เมตร ทําให
ระยะอานจากสองขางตองอานไดประมาณ 3 เมตร (ซึ่งในหองปฏิบัติการสามารถอานไดในสภาพวัตถุอยูนิ่ง แตไม
ดีเทาท่ีควร) 
  

   
 

  
 

ภาพท่ี 4-7 การติดต้ังและทดสอบอุปกรณ RFID ในคลังขาวสาร 
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จากการทดสอบ ผลการทดสอบปรากฏวาไมสามารถอาน RFID Tags ไดในระยะ 1.5 – 2.5 เมตร 
เนื่องจากสภาพแวดลอมท่ีมีฝุนและมีการเคล่ือนท่ี จึงไดลองขยับ Antenna เขาไปใกลมากข้ึนในระยะประมาณ 1 
เมตร ปรากฏวาอานไดแตตองใชเวลา  

สรุปผลการทดสอบการใชงาน RFID ในคลังขาวสาร 
- การนํา RFID ไปใชในคลังสินคา กับขาวสารบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม ซึ่งมีการเคล่ือนยายดวย Forklift 

ครั้งละอยางนอย 6 ถุง เปนไปไดยาก เนื่องจากสภาพแวดลอมของคลังขาวสารซึ่งมีฝุนอยูแลว กับการ
ดูดกลืนคล่ืนของขาวสารซึ่งมีปริมาณมาก รวมกับการท่ีตองมีการเคล่ือนยาย ทําใหระยะเวลาการสัมผัส
คล่ืนนอย การใชงานจริงจึงเปนไปไดยาก  

- การใชงานจริง ถึงแมจะสามารถอานไดท่ีระยะต่ํากวา 1 เมตร แตถาหากขยับ RFID Antenna เขามา จะ
ทําใหทางเขาแคบลง รถเคล่ือนท่ีไมสะดวก และการปฏิบัติงานลําบากขึ้น 

- ทางเลือก จึงอาจใช RFID Handheld หรือ Forklift รวมกับ RFID  
 

สรุปผลการทดสอบการใชงานอุปกรณ RFID ในสถานท่ีจริง 
ในสภาพแวดลอมจริง มีจุดท่ีตองทําการทดสอบ 2 จุด คือ โรงสี ซึ่งเปนแหลงใหกําเนิดสินคา และคลัง

ขาวสาร ซึ่งเปนแหลงจัดเก็บสินคา โดยการทดสอบในโรงสี ซึ่งมีสภาพแวดลอมท่ีมีฝุนมาก ในระหวางการสีจึงมี
การรบกวนจากฝุนละออง ทําใหระยะการอานลดลง  

การทดสอบติดในถุงขาว เนื่องจากเปนการสีขาวและบรรจุในกระสอบขนาด 50 กิโลกรัม เมื่อบรรจุแลวจะ
วางถุงขาวในแนวตั้ง ดังนั้นการติดท่ีเหมาะสมจึงติดท่ีสันถุง ใหมีแนวต้ังฉากกับ Antenna ทําการทดสอบโดยวัด
ระยะหางของประตูโรงสี (ประมาณ 6 เมตร) และวาง Antenna ไวหางจากถุงขาว 3 เมตร (จุดกึ่งกลางของประตู) 
พบวาไมสามารถอานได ซึ่งในระยะการอานในหองปฏิบัติการสามารถทําได เมื่อทําการทดลองยาย Antenna เขา
ไปใกลถุงขาว พบวาระยะการอานท่ีเริ่มอานถุงขาวไดคือ 1 เมตร แตอานไดบางถุง และจะสามารถอานไดไวและนิ่ง
ท่ีสุดเมื่อระยะอานไมเกิน 30 เซนติเมตร 

การทดสอบในคลังขาวสาร ซึ่งมีสภาพแวดลอมท่ีมีฝุนปานกลาง เปนหองปูนสีเหล่ียมขนาดประมาณ 
10x10 เมตร การวางขาวสารบรรจุกระสอบขนาด 50 กิโลกรัมไวบน Pallet ปกติจะวางแถวละ 6 ถุง โดยสามารถ
วางซอนกันไดมากกวา 5 ชั้น (ขึ้นอยูกับความสามารถในการรับน้ําหนักของ pallet) ในการทดสอบ จะวางกระสอบ
ขาวสาร 1 ชั้น 6 กระสอบ และติด RFID Tags ไวดานบน (ซึ่งในการทดลองจากโรงสีติดไวดานขาง) แลวใหรถ 
Forklift เคล่ือนยาย pallet ดังกลาวผานประตูท่ีมีความกวางประมาณ 6 เมตร ทําใหระยะหางระหวาง RFID Tags 
กับ Antenna ประมาณ 3 เมตร ผลการทดสอบปรากฏวาไมสามารถอาน RFID Tags ไดในระยะ 1.5 – 2.5 เมตร 
เนื่องจากสภาพแวดลอมท่ีมีฝุนและมีการเคล่ือนท่ี จึงไดลองขยับ Antenna เขาไปใกลมากข้ึนในระยะประมาณ 1 
เมตร ปรากฏวาอานไดแตตองใชเวลา ซึ่งในทางปฏิบัติไมสามารถทําได เพราะรถมีการเคล่ือนท่ี และหากนํา 
Antenna มาติดต้ังใกลเกินไป ทําใหทางเขาแคบลง และการปฏิบัติงานลําบากขึ้น 

สรุป การนํา RFID ไปใชในโรงสี หรือคลังขาวสาร การใชแบบ Fixed RFID Reader & Antenna จะใช
งานไดไมสะดวก มีขอจํากัดมากมายทั้งจากสภาพแวดลอมท่ีมีฝุน ความชื้นจากขาว การเคล่ือนท่ีของรถ ถึงแมวา
การทดสอบในหองปฏิบัติการจะไดผลคอนขางดี แตในสถานที่จริงกลับพบวาไมสามารถใชงานได หรือใชไดแตมี
ขอผิดพลาดซึ่งยากจะแกไข 
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ขอเสนอแนะในการนําอุปกรณ RFID ไปใชงานในสถานที่จริง 
 เนื่องจากขอจํากัดในการใช Fixed RFID Reader & Antenna ในสภาพแวดลอมของโรงสีและคลัง
ขาวสาร จึงมีทางเลือกในการใชงานจริง 3 ทาง ไดแก 

1. การใชระบบสายพานลําเลียง โดยกําหนดระยะความกวางของสายพานลําเลียงท่ีแนนอน เชน ความ
กวาง 1 เมตร จะทําให Antenna อยูหางจาก RFID Tags ไมเกิน 50 เซนติเมตร ซึ่งจะทําใหสามารถอานไดดี ใน
โรงงานผลิตสวนใหญจึงใชสายพานลําเลียงควบคูกับ RFID 

2. การใช Handheld RFID Reader เมื่อตองการเก็บขอมูล โดยนําไปอยูในรัศมีการอาน ชวยลดปญหา
เรื่องสภาพแวดลอมท่ีมีฝุนมาก รวมถึงการวางถุงซอนกันก็สามารถอานไดท่ัวถึง 

3. การใช RFID รวมกับ Forklift เนื่องจากรถ Forklift ท่ีเคล่ือนท่ีผาน Fixed RFID Reader & Antenna 
ใชระยะเวลาในการเคลื่อนท่ีผานส้ัน ทําใหไมสามารถอานได หากตองรอใหอานครบ ก็มีโอกาสที่จะอานไดไมครบ
เลย หรือทําใหเกิดความลาชาได ดังนั้น การติด RFID Reader ไวในตําแหนงท่ีใกลกับจุดตัก pallet บนรถ Forklift 
จะชวยใหสามารถอานไดตลอดระยะเวลาการเคล่ือนยาย และยังสะดวกในการคนหาสินคาใน Warehouse ขนาด
ใหญ ซึ่งมีตัวอยางการใชงานดังกลาว 

 

4.2 การพัฒนาระบบซอฟทแวร 

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (ระบบงาน) ใชหลักวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development 
Life Cycle) โดยแบงระยะการพัฒนาออกเปน 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ (1) การวิเคราะหและออกแบบระบบ (2) การ
พัฒนาและทดสอบระบบ และ (3) การทดลองใชงานระบบ โดยหลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมความตองการของ
ระบบ สํารวจกระบวนการทํางาน และไดทําการออกแบบระบบ ท้ังเชิงกายภาพและเชิงขอมูลแลว (ดังรายละเอียด
ในบทท่ี 3) นักวิจัยไดทําการพัฒนาระบบ ตามท่ีไดออกแบบไว เพ่ือเปนระบบตนแบบในการสอบยอนกลับขาว
หอมมะลิ โดยอางอิงขอมูลและกระบวนการที่ตองทําการบันทึกจากกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีอยูจริง และนํา
มาตรฐานสากล ไดแก การพัฒนาระบบงานตามกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Process) 
ซึ่งมีการใชรหัสและกระบวนการสอบยอนกลับตามมาตรฐานสากล GS1 (Global Standard One) และใช
เทคโนโลยีเปด ประกอบดวย สถาปตยกรรมบริการ SOA (Service-Oriented Architecture) มาตรฐานการ
แลกเปล่ียนขอมูลดวย XML การเขาถึงแหลงขอมูลท่ีหลากหลายดวย Web Service และ เทคโนโลยี RFID  

มาตรฐานดานตางๆ ในการออกแบบและพัฒนาระบบ ไดเลือกใชมาตรฐานสากลของ GS1 ซึ่ง
ประกอบดวย (1) EPC global standard เพ่ือใชในการกําหนดรหัสแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Product Code) 
สําหรับนําไปใชกับ RFID เพ่ือกําหนดรหัสสินคา (Global Trade Identification Number: GTIN) รหัส
ผูประกอบการ (Global Location Number: GLN) รหัสหนวยขนสง (Serial Shipping Container Code: SSCC) 
และ (2) มาตรฐานการสอบยอนกลับ (GS1 Traceability Standard)  

เทคโนโลยีท่ีใช ประกอบดวยเทคโนโลยี RFID สําหรับระบุตัวตนของสินคาเพ่ือใชในการสอบยอนกลับ 
และใชเทคโนโลยี Web service สําหรับการเขาถึงแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพื่อการบูรณาการสารสนเทศ สําหรับ
การสอบยอนกลับ และ การแลกเปล่ียนขอมูลเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange) ใช
มาตรฐาน XML โดยมีชุดขอมูลท่ีเปนมาตรฐานตามมาตรฐาน GS1 XML Standard 
 



88 รายงานฉบบัสมบูรณ โครงการสอบยอนกลับขาวหอมมะลิฯ 

 

 

4.2.1 การเลือกเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ 

 จากการวิเคราะหเชิงเทคนิคเพ่ือหาเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ (Technical Solution) การพัฒนาระบบ
จําเปนตองประกอบไปดวย 3 สวน คือ 

3. Web Application เปนระบบกลาง (Center System) เพ่ือใหสมาชิกหรือผูมีสวนเกี่ยวของในหวงโซ 
ท่ีไมมีระบบเปนของตนเอง สามารถใชงานได 

4. Window Application เพ่ือเปนระบบตัวอยางใหแกผูท่ีมีระบบอยูแลว สามารถพัฒนาระบบตอยอด
เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลกับระบบกลางผานสถาปตยกรรม SOA และ Web Service 

5. RFID Management System เปนระบบจัดการ RFID ท่ีแยกออกมาเพื่อใหสะดวกและยืดหยุนในการ
จัดการอุปกรณไดงาย 
 
ตารางที่ 4-1 เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ 

System 
Tools 

Web Application Window Application 
RFID Management 

System 

Development Language PHP VB.NET VB.NET 
Server Apache Web Server IIS - 
Database MySQL Microsoft Access Microsoft Access 
 

4.2.2 การพัฒนาระบบ 
ระบบสอบยอนกลับ สามารถเขาสูหนาเว็บเพจไดท่ี www.thairicetrace.com โดยเขาสูระบบสอบ

ยอนกลับไดท่ีลิงก “ระบบสอบยอนกลับ” รายละเอียดการใชงานสามารถดูไดท่ีภาคผนวก ช 
 

 
 

ภาพท่ี 4-8 หนาแรกของระบบสอบยอนกลับ 
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โครงสรางของระบบประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ  
1. ระบบจัดการขอมูลพ้ืนฐาน (จาก link โครงการสอบยอนกลับ) 
 

 
 

ภาพท่ี 4-9 ระบบจัดการขอมูลพ้ืนฐาน 
 
2. ระบบบันทึกขอมูล และการสอบยอนกลับ เปนโปรแกรมประยุกตใชงานบนเว็บ เพ่ือใหผูบริโภค หรือ

ผูท่ีเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน สามารถบันทึกขอมูลและตรวจสอบสินคาได 
 

 
 

ภาพท่ี 4-10 ระบบจัดการขอมูลพ้ืนฐาน 
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 นอกจากนี้แลว ยังไดพัฒนาเอกสารคูมือ 2 เลม และ 1 สัญลักษณ คือ 
 

(1) คูมือการปฏิบัติงาน เปนเอกสารแนะนําวิธีการปฏิบัติงานใน
แตละจุดของหวงโซอุปทาน เพ่ือรองรับมาตรการการสอบ
ยอนกลับตามมาตรฐานสากลได 

 
 

(2) คูมือการใชซอฟตแวร เปนเอกสารแนะนําวิธีการใชโปรแกรม
สําหรับผูใชงาน 

 

 
 

(3) สัญลักษณ เปนเคร่ืองหมายสําหรับติดฉลากสินคา เพ่ือเปน
เครื่องหมายรับรองวาสินคาท่ีมีเครื่องหมายนี้ เปนสินคาท่ี
ผลิตและแปรรูปท่ีสามารถตรวจสอบยอนกลับได  

 

4.2.3 ผลการพัฒนาระบบ 

 ผลการพัฒนาระบบสอบยอนกลับ ซึ่งประกอบไปดวยระบบยอยท่ีไดทําการพัฒนาขึ้นมา ไดแก  
1. ระบบงานภายในของผูประกอบการในหวงโซอุปทานและโลจิสติกส (Enterprise Resource 

Planning—ERP) เปนระบบที่จําลองขึ้นสําหรับผูประกอบการที่ไมมีระบบงานเดิม สามารถเขามาใชงานระบบผาน 
ERP จําลองไดทาง Web Application 

2. ระบบซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศขอมูลพื้นฐาน จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานของ
สมาชิกท่ีเปนสวนประกอบของหวงโซอุปทาน  

3. ระบบการจัดการขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส (Transaction Management 
System) เพ่ือจําลองกระบวนการซื้อขายและแลกเปล่ียนขอมูลตามมาตรฐานสากล 

4. ระบบซอฟตแวรการเชื่อมโยงขอมูลบนหวงโซอุปทาน เปนระบบจัดการขอมูลเกี่ยวกับสินคาท่ีมี
การเคล่ือนท่ีจากผูซื้อไปยังผูขาย และขอมูลเกี่ยวกับผูใหบริการขนสง  

5. ระบบตรวจสอบยอนกลับ (EPC Traceability System) เปนระบบสอบยอนกลับท่ีใชขอมูลท่ีเกิด
จากระบบงานยอย ท้ัง 4 ระบบ เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลและสารสนเทศพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับสินคาท่ีตองการตรวจสอบ  

คุณภาพของขอมูลท่ีไดจากการสอบยอนกลับ จะเกิดจากคุณภาพของการปอนขอมูลท้ังหวงโซอุปทาน 
โดยระบบสอบยอนกลับไดพัฒนาไวสําหรับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน ซึ่งประกอบไปดวย เกษตรกร 
สหกรณ โรงสี และขนสง ซึ่งเปนหนวยงานหลักท่ีทําใหเกิดการผลิตและการเคล่ือนยายของสินคา รวมถึงขอมูลท่ี
เกิดจากหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ขอมูลการรับรองคุณภาพแปลง GAP ขอมูลการรับรองสถานประกอบการ 
GMP เปนตน ซึ่งเปนขอมูลเสริมในการสรางความเชื่อมั่น และสรางคุณคาใหกับขอมูลท่ีไดจากการสอบยอนกลับ 
ในขั้นตอนของการสอบยอนกลับนั้น มีขอมูลท่ีไดรับดังภาพที่ 4-11 
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ภาพท่ี 4-11 ขอมูลและคุณคาของขอมูลท่ีไดรับจากการสอบยอนกลับ 
  

 ผลการสอบยอนกลับ นําเสนอขอมูลท่ีไดรับจากการสอบยอนกลับใน 2 ระดับ ไดแก 
1. ระดับการเคลื่อนยายของวัตถุ แสดงการเคล่ือนยายของวัตถุท่ีเกิดขึ้นในหวงโซอุปทาน โดยเริ่ม

จากเกษตรกรทําการผลิตขาวเปลือกจนไดเปนกองขาวเปลือก จากน้ันนําสงขายยังผูรับซื้อขาวเปลือก ซึ่งอาจเปน
สหกรณหรือโรงสีก็ได และอาจเกิดการรวมกองขาวเปลือกขึ้นในขั้นตอนนี้ จากนั้น สหกรณทําการขายขาวเปลือก
ใหโรงสี โรงสีนําขาวเปลือกดังกลาวเขาสูกระบวนการสี จนไดเปนผลิตภัณฑขาวสารออกมา และถูกเคล่ือนยายไป
ยังรานคาปลีก มุมมองของการเคล่ือนยายของวัตถุนี้จะถูกกํากับโดยรหัสของวัตถุ ซึ่งใชหมายเลข EPC 
(Electronic Product Code) เปนตัวกําหนด (Identified) รวมกับรหัสของผูประกอบการ ซึ่งจะใชรหัสสถานท่ีจาก 
GS1 (GS1 Global Location Number: GLN) รวมกับพิกัด GPS เพ่ือใหสามารถมองเห็นลําดับการเคล่ือนยายท่ี
เกิดขึ้นได 

2. ระดับคุณคาของขอมูล จะแสดงขอมูลเสริมเพ่ือเปนการสรางความเชื่อมั่นและบงบอกถึงคุณภาพ
ของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตท่ีดี เชน ขอมูลคุณภาพขาวเปลือก จะแสดงใหเห็นถึงกระบวนการไดมาซึ่งการ
รับรองมาตรฐาน GAP ของแปลงขาว ต้ังแตการเตรียมดิน การเพาะปลูก การใชวัตถุดิบตางๆ เชน เมล็ดพันธุ ปุย 
สารตางๆ เปนตน โดยผูใชงานสามารถมองเห็นภาพแปลงเกษตร และสามารถมองเห็นแปลงไดจากแผนท่ี Google 
Map ซึ่งไดระบุพิกัด GPS ของแปลงขาวเอาไวในระบบ สําหรับขั้นตอนการแปรรูปจากขาวเปลือกเปนขาวสาร 
(กระบวนการสีขาว) ก็ไดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการทํางานท่ีดีตามมาตรฐาน GMP ซึ่งผูประกอบการสามารถ
บันทึกขอมูลตางๆ และแสดงผลใหแกผูสืบคนได สงผลใหขอมูลท่ีเกิดจากการสอบยอนกลับมีคุณคาในการสราง
ความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคได 
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ภาพท่ี 4-12 แสดงผลการเคล่ือนยายและขอมูลเสริมจากการสอบยอนกลับ 

 

4.3 การทดลองใชงานและการประเมินผล 

การทดลองใชงานจริง เพ่ือประเมินผลใน 2 มิติ คือ การใชซอฟตแวร และมูลเพ่ิมของสินคา คณะผูวิจัยได
เลือกผูผลิต คือ เกษตรกรจากตําบลเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนผูเพาะปลูกขาวหอมมะลิ
ท่ีไดรับการรับรองการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) เพ่ือใหผูแปรรูป 2 ราย คือ  

(1) ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน เพ่ือแปรรูปเปนขางฮางงอก
อบสมุนไพร ย่ีหอ “ขวัญนา” และ  

(2) สหกรณการเกษตรหนองหวาย จํากัด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เพ่ือแปรรูปเปนขางกลองหอม
มะลิ ย่ีหอ “ขาวกลองหอมมะลิ 105” โดยวางจําหนายท่ี สหกรณมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน และ 
ศาลาขาวไท สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานคร 

 

   
 

ภาพท่ี 4-13 รายละเอียดผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการ 
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เนื่องจาก เปนการทดลองใชงานจริงเพ่ือประเมินผลใน 2 มิติ ดังกลาว คือ 
(1) ระบบสอบยอนกลับ:  สินคา (ขาวสาร) แตละถุงจะมีหมายเลขกํากับท่ีไมซ้ํากันตามมาตรฐาน 

EPCglobal โดยใชบารโคดติดท่ีถุงขาวทุกถุง (เนื่องจาก ขอจํากัดในเรื่องการอุปกรณ ณ จุดปลายทาง 
โครงการวิจัยจึงใชบารโคดแทน RFID) และผูจําหนายสามารถใชรหัสบารโคดเพ่ือจัดการคลังสินคาได และ
ผูบริโภคสามารถใชตัวเลขจากรหัสบารโคด เพ่ือตรวจสอบแหลงท่ีมาของสินคาได ซึ่งการใชบารโคดแทนอุปกรณ 
RFID เปนเพียงการปรับเทคโนโลยีการใหรหัสสินคา (Auto-ID) ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการทํางานจริง แต
ยังคงการใชรหัส EPC ไว รหัสท่ีใชในบารโคดจึงเทียบเทากับรหัสท่ีใชใน RFID 
 ผลการสอบยอนกลับ เมื่อมีการบันทึกขอมูลตามมาตรฐานการบันทึกขอมูลท้ังหวงโซอุปทาน 
สามารถแสดงผลการสอบยอนกลับไดดังภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 4-14 ผลการใชงานระบบสอบยอนกลับ 
 
 

(2) มูลคาเพิ่มของสินคา: เนื่องจากสินคาท่ีเขารวมในโครงการมีการบันทึกขอมูลของกระบวนการ

ผลิตแตละจุดในหวงโซ และมีเครื่องหมาย  ซึ่งเปนเคร่ืองหมายวา เปนสินคาท่ีสามารถตรวจสอบถึง
แหลงท่ีมา และท่ีสําคัญเปนสินาท่ีผลิตดวยกระบวนการมาตรฐาน คณะทํางานจึงกําหนดราราท่ีสูงกวาราคาตลาด
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ประมาณ 40-50 % (28/40 และ 60/95) ซึ่งจากการวางจําหนาย สินคาท้ังสองสามารถจําหนายได (เฉล่ียเดือนละ 
500 กก.) 
 อยางไรก็ตาม ราคาและปริมาณท่ีจําหนายได อาจมีปจจัยอื่นๆ แอบแฝง นอกจากระบบสอบยอนกลับ 
เชน แนวโนมของสินคาเพ่ือสุขภาพ เปนตน ซึ่งจะตองมีการศึกษาวิจัยตอไป 
 

4.4 สรุปผลการปฏิบัติงานการพัฒนาและทดสอบระบบ 

  การปฏิบัติงาน แบงออกเปน 2 สวน ไดแก การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนากระบวนการเชิงกายภาพ (Physical 
Process Implementation) และการพัฒนาระบบ (System Software Implementation)  
 

4.4.1 ผลการปฏิบัติงานเชิงกายภาพ 

 ผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการเชิงกายภาพ ปรากฏวามีบางหัวขอท่ีไมสามารถปฏิบัติงานได 
เนื่องจากขอจํากัดหลายประการของโรงสี และความเปนไปไดยากในเชิงการปฏิบัติงาน ไดแก 

1. การตีเสนเพ่ือใหนําขาวเปลือกไปเทกองในตําแหนงท่ีจัดไวให ไมสามารถทําไดเนื่องจากพ้ืนท่ีของ
โรงสีมีจํากัด และการนําขาวมาตาก บางครั้งเปนขาวท่ีนํามาจากขางนอก มาขอใชพ้ืนท่ีของโรงสีเพ่ือ
ตาก จึงปรับเปล่ียนจากการตีเสน เปนการเนนกระบวนการจัดการท่ีดี โดยเมื่อมีการนําขาวเปลือกมา
ตาก กอนตากควรทําความสะอาด เก็บขาวเกาออกใหหมด และหลังตากเสร็จแลวควรทําความสะอาด
เชนกัน หรือทางท่ีดีควรมผีาใบรองกอนตาก 

2. การจัดเก็บขาวเปลือกและแบงล็อตการผลิตตามเปอรเซ็นตขาว ทางโรงสีเห็นวาไมมีความจําเปนใน
การกระทําดังกลาว เนื่องจากเปอรเซ็นตขาวไมไดเขามามีบทบาทในการสีขาวจนไดผลิตภัณฑ แต
เปนตัวบงชี้คุณภาพขาวและประมาณจํานวนขาวสารท่ีจะได โดยสามารถกําหนดคาของผลิตภัณฑ
ขาวสารท่ีตองการไดจากเคร่ืองสี 

3. การติดต้ังและใชงาน RFID ในโรงสีและคลังขาวสาร เห็นวายังไมสามารถทําไดจริง เนื่องจาก
ธรรมชาติของโรงสีท่ีมีฝุนมาก ทําใหรบกวนคล่ืนวิทยุในการอานและเขียน RFID Tags ดังนั้น หาก
ตองการใชงานจริงอาจพิจารณาใชเครื่อง RFID Handheld ซึ่งสามารถขยับใหใกลกับ RFID Tags ได
ตามความตองการ  

 

4.4.2 ผลการพัฒนาระบบงานซอฟทแวร 

ผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาซอฟทแวร หลังจากท่ีไดทําการออกแบบระบบงานแลว ปรากฏวามีหลาย
หัวขอท่ีไมสามารถพัฒนาเพ่ือใชงานได หรือไมตรงกับระบบที่ออกแบบไว เนื่องจากความตองการของระบบที่
เปล่ียนแปลงไป และขอจํากัดทางดานเทคนิค ตลอดจนขอจํากัดของผูใชบางประการ ไดแก 

1. การพัฒนาซอฟทแวรเพ่ือจัดการ RFID ตามมาตรฐาน EPCglobal Network พบวามีขอจํากัดเชิง
เทคนิคหลายประการ ยกตัวอยางเชน ความไมชัดเจนในมาตรฐาน ซึ่งบางมาตรฐานยังไมประกาศใช 
รวมถึงความซับซอนของมาตรฐาน ซึ่งตองอาศัยเวลาและองคความรู รวมถึงทักษะในการศึกษาและ
พัฒนาระบบ ซึ่งผูดําเนินโครงการไดปรับเปล่ียนวิธีการศึกษาและพัฒนาเพ่ือใหสามารถใชงาน
อุปกรณ RFID ไดโดยพัฒนาโปรแกรมการจัดการเบ้ืองตน อันจะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาและพัฒนา
ตอยอดในภายภาคหนา 
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2. ขอกําหนดเบ้ืองตนของระบบ โรงสี (หรือสหกรณ) ท่ีมีผลิตภัณฑเปนของตนเอง ตองมีการสมัคร
สมาชิกกับ GS1 Thailand เพ่ือใหสามารถใชงานระบบ Barcode ได โดยผูประกอบการจะตองมีการ
เก็บขอมูลสินคาในระดับรายชิ้น เพ่ือใหสามารถสอบยอนกลับ ตลอดจนติดตามสินคาได อาจจะตองมี
การส่ังซื้ออุปกรณเพ่ิมเติม เชน Barcode Printer และ Barcode Scanner เปนตน 

3.  ผูพัฒนาระบบไดทําการออกแบบระบบขอมูลใหสามารถตอบสนองตอการสอบยอนกลับระดับสากล 
โดยคํานึงถึงขอบังคับของ EU และหนวยงานอื่นๆ ซึ่งไดกําหนดขอมูลท่ีควรจะสอบยอนกลับได
เอาไว เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาระบบตอไป 

อยางไรกต็าม ระบบซอฟทแวรท่ีไดพัฒนาขึ้นมาเปนระบบตนแบบ ยังไมมีการนํามาใชงานจริง ซึ่งหากมี
การใชงานจริงอาจพบขอผิดพลาด หรืออาจใชงานไมไดจริงตามกระบวนการทํางาน ซึ่งเปนส่ิงท่ีควรทําการศึกษา
และพัฒนาตอไป เพ่ือใหไดระบบท่ีสามารถใชงานไดจริงและตอบสนองตอผูประกอบการทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 
 
 ผลลัพธท่ีไดจากการพัฒนาระบบ ไดแก ระบบสอบยอนกลับซึ่งพัฒนาในรูปแบบของ Web Application 
และ Window Application จากขอกําหนดของระบบสอบยอนกลับ (จาก Literature Review) ระบบการสอบ
ยอนกลับนั้นถูกบังคับใชสําหรับเจาของผลิตภัณฑ (เชน โรงงานผลิต) ซึ่งจะตองสามารถตอบคําถามไดวาวัตถุดิบ
จากการผลิตนั้นมาจากแหลงผลิตใดบาง ในกรณีการสอบยอนกลับขาวหอมมะลิก็เชนเดียวกัน เจาของระบบที่
แทจริงแลวควรเปนโรงสี ซึ่งจะเปนผูรับผิดชอบขอมูลการสอบยอนกลับท้ังหมด โดยโรงสีจะตองสามารถตอบ
คําถามไดวา ขาวสารท่ีถูกบรรจุอยูในถุงนั้น แหลงท่ีมาของขาวเปลือกมาจากท่ีใดบาง ในขณะเดียวกัน หาก
ขาวเปลือกถูกซื้อมาจากสหกรณ สหกรณก็จะตองสามารถตอบคําถามไดวา ขาวเปลือกกองที่สนใจนั้น มีแหลงท่ีมา
จากเกษตรกรรายใดบาง เปนตน 
 เนื่องจากระบบนี้จําเปนตองไดรับการปอนขอมูลจากหลายภาคสวน รวมถึงมีมาตรฐานในการกรอกขอมูล
รวมกันมากมาย เพ่ือใหขอมูลมีความสอดคลองตอเนื่องกันและสามารถบูรณาการเขาดวยกันได ดังนั้น หวงโซขาว
หอมมะลิจึงมีแนวทางการใชงานระบบ โดยนําระบบไปฝากไวท่ีผูใหบริการรายใดรายหนึ่ง ใหรับผิดชอบเปน
ระบบงานกลางที่สมาชิก (stakeholders) ทุกคนในหวงโซอุปทานสามารถเขาถึงระบบ และสามารถใชงานระบบ
รวมกันได งานวิจัยนี้จึงไมไดจําเพาะเจาะจงวาควรนําระบบไปไวท่ีใด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของหวงโซอุปทาน
ท่ีจะตองตกลงในเรื่องการเขาใชระบบรวมกัน 

ระบบนี้เปนเพียงระบบตนแบบที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการทั้งหมดในการออกแบบและพัฒนาระบบ
สอบยอนกลับ โดยคํานึงถึงโครงสรางขอมูลท่ีเปนมาตรฐานระดับสากล ท้ังการใหรหัสตัวสินคา และขอมูลท่ีควร
บันทึกและควรไดรับจากการสอบยอนกลับ การนําไปใชงานจริงอาจตองมีการตัดสินใจวาจะมีการพัฒนาระบบ
เพ่ิมเติม หรือตัดบางสวนออกใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมของสถานท่ีท่ีจะนําระบบไปใชงาน
จริง 





 

บทที ่5  
สรุปและวิจารณผล 

 
ขาว เปนอาหารหลักของชาวไทยและชาวโลก ประเทศไทย เปนแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญของโลก กอปร

กับขาวหอมมะลิไทย ท่ีมีคุณภาพสูงกวาขาวพันธุอ่ืนๆ จึงทําใหประเทศไทยเปนผูผลิตขาวรายใหญ และสงออก
ขาวมากเปนอันดับ 1 ของโลก แตในปจจุบันประเทศไทยก็มีคูแขงทางการคาท่ีสําคัญ คือ อินเดียและเวียดนาม 
การแขงขันระหวางประเทศผูสงออกมีความรุนแรงมากข้ึน และผูบริโภคใหความสําคัญกับอาหารปลอดภัยมากขึ้น
ตามลําดับ อีกท้ังองคการการคาโลก (World Trade Organization, WTO) ไดออกมาตรการทางการคาดานอาหาร
ปลอดภัย ซึ่งในหัวขอหนึ่งของขอบังคับไดระบุไววา สินคาเกษตรท่ีนําเขาตองสามารถสืบคน หรือตรวจสอบ
ยอนกลับได ดังจะเห็นไดจากตัวอยางระบบสอบยอนกลับในประเทศตางๆ ท่ีไดพยายามนําระบบสอบยอนกลับเขา
ไปใชกับสินคาสงออกท่ีมีความสําคัญกับประเทศนั้นๆ ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน ควรตองมีการเตรียมความพรอม
ในการสอบยอนกลับขาวหอมมะลิ ซึ่งเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญของประเทศ ซึ่งนอกจากจะเปนการเตรียมการเพ่ือ
รองรับขอกําหนดดังกลาวแลว ยังเปนการสรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินคาขาวหอมมะลิใหแก
ผูบริโภคไดอีกทาง   

กฎหมายดานอาหารของสหภาพยุโรป ในหัวขอการสอบยอนกลับ มีขอบังคับวา เมื่อมีเหตุท่ีตองทําการ
สอบยอนกลับแลว ผูท่ีเกี่ยวของในหวงโซอุปทานจะตองสามารถตอบไดวา ผลิตภัณฑอาหารท่ีเขามายังหนวยการ
ผลิตของตนนั้น มาจากท่ีใด และไดสงตอไปยังท่ีใดบาง ตามขอกําหนดท่ีวา “One Step Back, One Step 
Forward” โดยขอมูลท่ีทาง EU ตองการใหทําการเก็บไวเพ่ือตรวจสอบ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1) 
Requirement Data (First Category of Information) เปนขอมูลท่ีจําเปนท่ีตองพึงมีสําหรับความปลอดภัยของ
สินคาเกษตรท่ีใชเปนอาหาร และ (2) Highly Recommended Additional Data เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบ หรือสินคานั้นๆ ดังนั้น ในการออกแบบและพัฒนาระบบสอบยอนกลับเพ่ือรองรับ
ขอกําหนดดังกลาว จึงตองมีการศึกษาและออกแบบใหมีขอมูลครบถวนตามท่ีขอบังคับไดกําหนดไว 

หวงโซอุปทานขาวหอมมะลิ ประกอบไปดวยผูประกอบการหลายภาคสวนทํางานรวมกัน ไดแก เกษตรกร 
สหกรณ โรงสี และผูใหบริการขนสง การปฏิบัติงาน (Business Process Activities) ในแตละจุดของหวงโซอุปทาน
และโลจิสติกส มีรูปแบบที่หลากหลาย รวมท้ังการเก็บขอมูลท่ีไมมีรูปแบบท่ีสอดคลองกัน ทําใหการบูรณาการ
ขอมูลทําไดยาก จากการศึกษา สามารถสรุปปญหาและความตองการของหวงโซอุปทานไดดังนี้ (1) กระบวนการ
แตละจุดในหวงโซขาวหอมมะลิอินทรียไมมีการบูรณาการท่ีครบวงจร ต้ังแตการผลิต การแปรสภาพ และการจัด
จําหนาย (2) ขาดระบบระบบสารสนเทศแบบบูรณาการและการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเปนมาตรฐานและ
เหมาะสมในการจัดการหวงโซอุปทาน (3) ไมมีระบบสอบยอนกลับขาวหอมมะลิปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ และ (4) 
ขาดเครือขายของผูเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ท่ี
สามารถสรางและขยายตลาดไดอยางมีศักยภาพและยั่งยืน 

โครงการวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถแกปญหาดังไดกลาวมาขางตน โดยการประยุกตใชระบบ 
ICT รวมกับการออกแบบกระบวนการทํางานท่ีสอดคลองกันท้ังหวงโซอุปทาน เพ่ือใหสามารถบันทึกขอมูลและ
เรียกใชขอมูลไดอยางมีประสิทธภิาพ เพียงพอและตรงกับความตองการของระบบสอบยอนกลับท่ีเปนขอกําหนดใน
ระดับสากล โดยส่ิงท่ีโครงการวิจัยนี้ไดนําเสนอเพ่ือแกปญหาดังกลาว ประกอบไปดวย (1) พัฒนารูปแบบระบบการ
สอบยอนกลับ รวมถึงออกแบบระบบสารสนเทศแตละจุดในหวงโซอุปทาน ตามมาตรฐานระดับสากล เพ่ือให
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สามารถสอบยอนกลับขาวหอมมะลิอินทรียไดตลอดหวงโซอุปทาน (2) พัฒนาระบบการจัดการสําหรับการ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางคูคาในหวงโซอุปทานสําหรับทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (3) พัฒนาระบบสารสนเทศในแต
ละจุดของหวงโซท่ีเกี่ยวของกับระบบการสอบยอนกลับ และ (4) พัฒนาระบบสอบยอนกลับ (ซอฟตแวร) เพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงการนํารูปแบบของระบบสอบยอนกลับมาปฏิบัติ และแสดงถึงการบูรณาการ การแลกเปล่ียนขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส และระบบขอมูลสําหรับการสอบยอนกลับตามมาตรฐาน EPCglobal Network  

เนื้อหาในบทสรุปนี้ กลาวถึงภาพรวมของโครงการทั้งหมด เริ่มตั้งแตความเปนมาและความสําคัญท่ีทําให
ตองมีการศึกษาและพัฒนาระบบสอบยอนกลับ ขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ ของระบบ ท่ีนําไปสูการศึกษา ออกแบบ 
และพัฒนาระบบ ตอมาไดทําการพัฒนาและทดสอบระบบ สรุปผลและวิจารณผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ และ
แนวทางการดําเนินการตอไป 
 

5.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

5.1.1 การออกแบบและพัฒนาระบบสอบยอนกลับ 

กระบวนการพัฒนาระบบงาน ใชหลักวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle) 
โดยแบงระยะการพัฒนาออกเปน 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ (1) การวิเคราะหและออกแบบระบบ (2) การพัฒนาและ
ทดสอบระบบ และ (3) การทดลองใชงานระบบ  

จากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมความตองการของระบบ สํารวจกระบวนการทํางาน รวมถึงการออก
ภาคสนาม ทําใหทราบวา นอกจากการออกแบบและพัฒนาระบบ ICT เพียงอยางเดียว ยังไมเพียงพอท่ีจะทําให
สามารถสอบยอนกลับได จําเปนตองมีการออกแบบและพัฒนาท้ังเชิงกายภาพ ใหท้ังหวงโซอุปทานมีการทํางานท่ี
สอดคลองตอเนื่องกัน รวมถึงขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงกันได ใหมีความสอดคลองกับการออกแบบและพัฒนาใน
ระบบ ICT จึงจะทําใหระบบสอบยอนกลับสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งหวงโซ 

1. การออกแบบและพัฒนาเชิงกายภาพ 
การออกแบบและพัฒนาเชิงกายภาพ มีส่ิงท่ีตองคํานึงถึงคือ กระบวนการเคล่ือนยายวัตถุท้ังภายในและ

ระหวางหวงโซ ซึ่งมีความสําคัญมากในการติดตามสินคา ท้ังขาวเปลือกและขาวสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวเปลือก
ซึ่งอาจมีการเทกองรวม ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งซึ่งทําใหระบบมีความซับซอน ทําใหการแยกแยะที่มาทําไดยาก
ขึ้น นักวิจัยจึงไดออกแบบกระบวนการทํางาน (Business Process Activities) เชิงกายภาพ และกําหนดจังหวะ
หรือกิจกรรมท่ีตองมีการบันทึกขอมูล รวมถึงขอมูลท่ีจะถูกเก็บบันทึกในขั้นตอนนั้นดวย โดยนําเสนอในรูปแบบ
แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) ท่ีแสดงกิจกรรมท้ังหมด กิจกรรมตางๆ ท่ีไดออกแบบ นักวิจัยไดคํานึงถึง
กระบวนการทํางานท่ีดี ตามมาตรฐานหรือขอกําหนดท่ีไดถูกออกแบบไวแลว เชน เกษตรกร ไดคํานึงถึงการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการเพาะปลูกขาวท่ีดี (Good Archicultural Practice: GAP) หรือสหกรณและโรงสี มีการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการในสถานประกอบการที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) 

นอกจากการออกแบบกิจกรรมท่ีตองทํารวมกันแลว ผลลัพธเชิงกายภาพที่นักวิจัยไดดําเนินการคือการ
พัฒนาและติดต้ังแผนปายเพ่ือจําแนกกองขาวเปลือก และถุงขาวสารในโรงสีท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือจําแนกแหลง
จัดเก็บขาวเปลือก (ฉางขาว) และโกดังขาวสารใหชัดเจน ชวยลดความสับสนในกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทํา
ใหเกิดการปนกันของขาวเกิดขึ้นได 
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2. การออกแบบและพัฒนาระบบ ICT 
การออกแบบระบบ ICT เพ่ือการสอบยอนกลับ มีการออกแบบหลายสวน เริ่มจากการออกแบบฐานขอมูล

ท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีเพียงพอและตอบสนองตอขอบังคับในการสอบยอนกลับสากล ซึ่งประกอบไปดวย ขอมูลพ้ืนฐาน
ผูประกอบการ ไดแก เกษตรกร สหกรณ โรงสี และขนสง ซึ่งเปนขอมูลคงท่ี (Static Data) และขอมูลกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงบอย (Dynamic Data) หลังจากนั้นไดทําการ
ออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ (System Architecture) ซึ่งประกอบไปดวยหลายระบบงานยอย (Components) 
ท่ีทํางานรวมกันในการเก็บขอมูลเพ่ือการสอบยอนกลับ ในการพัฒนาระบบนี้ ไดมีการใชรหัสและกระบวนการสอบ
ยอนกลับตามมาตรฐานสากล GS1 (Global Standard One) และใชเทคโนโลยีเปด ประกอบดวย สถาปตยกรรม
บริการ SOA (Service-Oriented Architecture) มาตรฐานการแลกเปล่ียนขอมูลดวย XML การเขาถึงแหลงขอมูลท่ี
หลากหลายดวย Web Service และ เทคโนโลยี RFID  
 ผลลัพธท่ีไดจากการพัฒนาระบบ ประกอบไปดวย Web Application สําหรับผูท่ียังไมมีระบบ สามารถเขา
ใชงานระบบไดผาน Web Site (http://www.thairicetrace.com) และผูท่ีมีระบบเดิมอยูแลว ไดพัฒนา Window 
Application เพ่ือเปนตัวอยางในการพัฒนาระบบเพ่ิมเติมใหสามารถเชื่อมโยงระบบเดิมเขากับระบบกลาง (พัฒนา 
Middleware) ผานเทคโนโลยี Web Service (http://www.thairicetrace.com/traceability/trace_service.php 
?wsdl)  
 

5.1.2 ผลลัพธที่ไดจากการสอบยอนกลับ 

 ในขั้นตอนการสอบยอนกลับ ผูบริโภคสามารถสอบยอนกลับไดโดยการพิมพรหัสถุงขาว ซึ่งเปนรหัส 
EPC (Electronic Product Code) ความยาว 24 หลักเขาไปในระบบ ระบบจะตรวจสอบวาขาวถุงนั้นมาจากโรงสี
รายใด และจากฐานขอมูลจะสามารถบอกไดวา ขาวถุงนั้นมาจากขาวเปลือกกองใด และขาวเปลือกกองนั้น มาจาก
เกษตรกรรายใดบาง ตามลําดับ โดยขอมูลท่ีแสดงออกมาเปนลําดับขั้นตอนผูประกอบการ (Stakeholders) ในหวง
โซอุปทานนี้ ซึ่งทําใหสามารถตอบสนองตอขอบังคับของ EU (One Step Back, One Step Forward) ได นอกจาก
ผลลัพธตามขอบังคับดังกลาวแลว ระบบสอบยอนกลับยังมีความสามารถในการใหขอมูลเพ่ิมเติมแกผูบริโภค อัน
เปนขอมูลท่ีจะสามารถสรางความเชื่อมั่นในการบริโภคสินคา และเปนขอมูลเสริมในการบงชี้ถึงคุณภาพของสินคา
วามีการผานกระบวนการผลิตสินคาท่ีดีมีมาตรฐานรองรับ เชน กระบวนการผลิตขาวเปลือกตามกระบวนการ
เพาะปลูกขาวท่ีดี (GAP) รวมถึงกระบวนการสีขาวท่ีผานการผลิตท่ีดี (GMP) ขอมูลดังกลาวนี้จะถูกนํามาแสดงผล
ในการสอบยอนกลับดวย 
 นอกจากน้ี เพ่ือเปนการทดสอบระบบสอบยอนกลับ นอกเหนือจากการพัฒนาระบบสอบยอนกลับแลว 
นักวิจัยมีสมมติฐานวา ระบบสอบยอนกลับจะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาขาวหอมมะลิ อันเนื่องมาจาก
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินคา จึงไดผลิตสัญลักษณ (Logo) “Rice Trace” ขึ้นมา โดยติดไวกับ
ผลิตภัณฑท่ีเขารวมโครงการ 2 ผลิตภัณฑ ไดแก ขาวกลองหอมมะลิ หนองหวาย และขาวฮางงอกอบสมุนไพร 
และนําไปทดลองวางจําหนายท่ีสหกรณการคา มหาวิทยาลัยขอนแกน และศาลาขาวไทย กรมการขาว ซึ่งผลลัพธ
ท่ีไดยังไมสามารถระบุไดวา มูลคาขาวท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากตัวสินคาเอง หรือมาจากระบบสอบยอนกลับดังกลาว 
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5.1.3 ขอจํากัดของระบบ 

การปฏิบัติงานเพ่ือการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสอบยอนกลับ ตลอดจนการทดลองใชงาน และ
นําเสนอตอผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ สามารถสรุปประเด็นท่ีเปนขอจํากัดของระบบไดดังนี้ 

1. การพัฒนาและทดสอบระบบ 
การออกแบบและพัฒนากระบวนการเชิงกายภาพ เพ่ือใหสามารถสอบยอนกลับได และเพ่ิมความ

นาเชื่อถือใหกับสินคา มีขอกําหนดบางประการที่เพ่ิมขึ้นมา เชน เกษตรกร ควรไดรับการรับรองแปลงเกษตรและ
ผลิตภัณฑขาวเปลือก สหกรณหรือโรงสี ควรไดรับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตท่ีดี รวมถึงกระบวนการใน
รายละเอียดปลีกยอยบางอยาง เชน การตีเสนเพ่ือบอกตําแหนงการตากขาว การแบงหองยอยในการเก็บ
ขาวเปลือก ถึงแมจะทําใหสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น แตก็เปนการยากในการดําเนินการ ท้ังการลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 
และภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงไดปรับปรุงบางกระบวนการใหเหมาะสม โดยคงสภาพการทํางานเดิม แตเนนการ
บันทึกขอมูลแทน 

การออกแบบและพัฒนาระบบซอฟทแวรเพ่ือใหสามารถสอบยอนกลับไดในระดับสากล จําเปนตองมี
ส่ิงท่ีผูประกอบการตองดําเนินการเพ่ิมเติมหลายสวน ยกตัวอยางเชน การจดทะเบียนขอรหัสสากลจาก GS1 
Thailand เพ่ือใหสามารถใชงานรหัสบารโคดได การลงทุนเพ่ือส่ังซื้อและติดต้ังอุปกรณเสริมบางอยาง
นอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอรและระบบ Network เชน Barcode Printer หรือ Barcode Scanner ซึ่งเปน
อุปกรณพ้ืนฐาน เปนตน นอกจากอุปกรณตางๆ ท่ีผูประกอบการตองมีแลว ภาระงานในการทํางานก็จะตองมาก
ย่ิงขึ้น เชน เกษตรกรตองมีการบันทึกขอมูลการขายสินคา การบรรจุถุงตองมีการบันทึก สหกรณ/โรงสี มีการ
บันทึกการซื้อขาวเปลือก แหลงท่ีมาของขาวเปลือก การสีและบรรจุถุงซึ่งมีการใหรหัสรายถุง ก็ตองมีการจัดการใน
ระดับถุง ซึ่งเปนส่ิงท่ีมีความยุงยากในการปฏิบัติงาน จึงเหมาะสมกับผูประกอบการขนาดเล็ก (SME) ซึ่งสามารถ
ควบคุมการผลิตไดมากกวาโรงสีหรือผูประกอบการรายใหญ 

2. เทคโนโลยีในการสอบยอนกลับ 
เทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการออกแบบและพัฒนาระบบมีหลายเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีการบูรณา

การขอมูลดวย SOA เทคโนโลยีการระบุตัวตนสินคาดวย Barcode และ RFID รวมถึงเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ไดแก 
Web Application และ Window Application ซึ่งถูกเลือกนํามาใชในการพัฒนาระบบนี้ อยางไรก็ตาม ขอกําหนด
ของ EU ในการสอบยอนกลับ ไดระบุไววา สามารถใชเทคโนโลยีใดๆ ก็ได แตควรสามารถตอบขอมูลเบ้ืองตนท่ี
กําหนดไวได ในระยะเวลาไมเกิน 4 ชั่วโมง ดังนั้น การเลือกใชเทคโนโลยีจึงควรคํานึงถึงจุดคุมทุน และความ
เหมาะสมในการใชงาน  

การใชงาน RFID อาจมีความเหมาะสมในการจัดการสินคารายชิ้น ในสภาพแวดลอมท่ีโลง ไมมี
ส่ิงรบกวนในอากาศ ยกตัวอยางเชน คลังสินคา หรือกับผลิตภัณฑท่ีไมมีน้ําหรือความชื้นเปนสวนประกอบ ในการ
ใชงาน RFID กับขาว ท้ังในโรงสีและคลังขาวสาร ปรากฏวาไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก
สภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวย มีฝุนเยอะและมีการดูดซับคล่ืนวิทยุมาก ทําใหการอานและเขียนไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ จึงอาจมีทางเลือกอ่ืนๆ เชน การใช RFID แบบ Handheld ซึ่งสามารถเคล่ือนท่ีได แทนแบบ Fix กับ
ท่ี หรือหากไมมีทุนมากพออาจเลือกใช Barcode แทนก็ได 

3. ขอจํากัดในการใชงานจริง 
การออกแบบและพัฒนาระบบสอบยอนกลับตามโครงการนี้ ไดคํานึงถึงโครงสรางขอมูลท่ีเปน

มาตรฐานระดับสากล ท้ังการใหรหัสตัวสินคา และขอมูลท่ีควรบันทึกและควรไดรับจากการสอบยอนกลับ ส่ิงสําคัญ
ในการใชงานจริงคือความรวมมือในหวงโซอุปทาน ท่ีจะตองสามารถบันทึกขอมูลดังกลาวไดตลอดท้ังหวงโซ ดังนั้น 
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ระบบนี้จึงเหมาะสมกับหวงโซอุปทานขาวขนาดเล็ก และมีความเขมแข็ง โดยอาจอยูในรูปแบบของกลุมสหกรณ 
หรือเครือขายสหกรณท่ีสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได ตลอดจนกระบวนการผลิตท่ีดีมีมาตรฐานท้ังหวงโซ 
(GAP และ GMP) จะชวยใหขอมูลท่ีเกิดขึ้นในระบบมีคุณคา และมีความนาเชื่อถือมากย่ิงขึ้น 

ระบบนี้เปนเพียงระบบตนแบบท่ีแสดงใหเห็นถึงกระบวนการทั้งหมดใน การนําไปใชงานจริงอาจตอง
มีการตัดสินใจวาจะมีการพัฒนาระบบเพ่ิมเติม หรือตัดบางสวนออกใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหวงโซ
อุปทานท่ีจะนําไปใชงานจริง 

4. การวัดและประเมินผล 
เปาหมายท่ีเปนตัวชี้วัดในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสอบยอนกลับนี้ คือขอมูลท่ีควรไดรับจาก

การสอบยอนกลับ ท่ีเปนมาตรฐานสากล และตรงตามขอกําหนดของผูท่ีตองการสอบยอนกลับ เชน ขอกําหนดของ 
EU อยางไรก็ตาม การประเมินผลเชิงคุณภาพของขอมูลเพียงอยางเดียว ยังไมสามารถตอบคําถามของหวงโซ
อุปทานไดครบถวน เชน การผลิตขาวเปลือกท่ีดี ตามมาตรฐาน GAP จะทําใหมูลคาขาวเปลือกสูงขึ้นจริงหรือไม 
หรือผลิตแลวจะนําไปขายท่ีใด เปนตน นักวิจัยจึงไดไดทําการทดลองทําตามขอสมมติฐานท่ีวา “สามารถเพ่ิมมูลคา
ใหกับขาวไดโดยเพ่ิมความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคโดยระบบสอบยอนกลับและสารสนเทศ” จากน้ัน นักวิจัยไดทําการ
รับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรโดยใหราคาสูงกวาราคาตลาด และนําไปแปรรูปโดยพัฒนาสัญลักษณ “Rice Trace” 
และนําไปลองจําหนาย อยางไรก็ตาม ผลลัพธท่ีไดก็ยังไมสามารถตอบคําถามไดวา ระบบสอบยอนกลับจะชวยเพ่ิม
มูลคาจากความเช่ือมั่นของผูบริโภคไดจริงหรือไม เนื่องจากมีปจจัยภายนอกมากมายที่มีผลกระทบตอการบริโภค
สินคา 

 

5.2 วิจารณผล 

5.2.1 วิจารณผลการดําเนินงาน 

ระบบสอบยอนกลับ เปนเครื่องมือท่ีทําใหมีระบบสารสนเทศ เพ่ือการส่ือสารระหวางผูเกี่ยวของถึง
กระบวนการตางๆ ในหวงโซอุปทาน นําไปสูความสามารถคนหาสินคาท่ีมีส่ิงเจือปนและสามารถเรียกคืนสินคาได
อยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหสามารถสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของสินคาที่มีปญหา เพ่ือเปนการปองกันไมให
เกิดซ้ํา ดวยเครื่องมือท่ีมีกลไกดังกลาว จะทําใหชวยลดคาใชจายของระบบการกระจายสินคา (lower-cost 
distribution systems) ลดคาใชจายในการเรียกคืนสินคา และสามารถเพ่ิมราคาขายสินคาได ซึ่งผลดีของระบบสอบ
ยอนกลับเหลานี้ จะทําใหรายรับรวมสิทธิของบริษัทสูงขึ้น จึงเปนแรงขับเคล่ือนใหผูประกอบการพยายามพัฒนา
ระบบสอบยอนกลับมากขึ้น 

ถึงแมวาระบบสอบยอนกลับมีประโยชนหลายประการ แตการคํานวณอัตราผลตอบแทน (Return on 
Investment) ทําไดยาก และถึงแมวาระบบสอบยอนกลับอยางเดียวไมไดลดความนาจะเปนของวิกฤติอาหาร แต
ระบบสอบยอนกลับเปนระบบปองปรามและเปนระบบชวยลดผลกระทบที่เกิดจากอาหารวิกฤติ เชน ความรวดเร็ว 
ความถูกตอง และความนาเชื่อถือในการติดตามสินคากลับหรือตรวจสอบแหงท่ีมาของสินคา ซึ่งจะนําไปสูความ
เชื่อมั่นของลูกคาได    

 ความเชื่อถือในตัวสินคา กลาวคือ ขาวหอมมะลิอินทรียท่ีมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ท่ี
สามารถตรวจสอบได ซึ่งในทายท่ีสุดจะทําใหสินคามีความแตกตาง ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาใหกับ
สินคา นั่นหมายความ สินคามีขอไดเปรียบคูแขงขันท้ังในตัวสินคาและราคา ผลท่ีไดรับก็จะยอนกลับ
มาสูพอคาขาวสาร โรงสี และเกษตรกรในที่สุด 
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 การขยายผลเพื่อลงทุนเทคโนโลยี RFID สําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ การนําแบบจําลองของการ
ประยุกตใช RFID ในกระบวนการโลจิสติกสขาวหอมมะลิ เพ่ือขยายผลสําหรับอุสาหกรรมเดียวกัน
และตางอุตสาหกรรม ซึ่งการนําเทคโนโลยี RFID นอกจากจะชวยการปฏิบัติงานใหเร็วขึ้นแลว ใน
ทายท่ีสุดแลว ผูท่ีเกี่ยวของในหวงโซอุปทานจะสามารถชวยลดตนทุนการดําเนินงานได 

 เกิดเครือขายพันธมิตรของผู ท่ีเกี่ยวของในหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิอินทรีย ประกอบดวย 
เกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย ผูประกอบการโรงสี และผูประกอบการคาขาวสาร โดยเฉพาะ
อยางย่ิงกลุมผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) เพ่ือเปนการสรางตลาดใหกับกลุม
เกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย  

 
ความสนใจตอผูประกอบการตอการสอบยอนกลบั 
จากการสัมมนาของโครงการ ซึ่งไดรับขอคิดเห็นจากผูประกอบการทุกภาคสวน ต้ังแตเกษตรกร สหกรณ 

โรงสี หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ นักวิชาการ เปนตน ตางใหความสนใจตอระบบสอบยอนกลับเพราะเห็นวามี
ประโยชนและนาจะไดรับการพัฒนา แตยังไมเห็นแนวทางหรือระบบตนแบบที่สามารถใชงานไดจริง ตลอดจน
ขอกําหนดในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถสอบยอนกลับได จึงมีปญหาและขอซักถามตามมาหลากหลายจากทุก
กลุมผูประกอบการ เชน เกษตรกรไมเห็นความจําเปนในการสอบยอนกลับ หรือการเพาะปลูกท่ีไดมาตรฐาน 
เนื่องจากเห็นวาเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิต แตขายไดราคาเทาเดิม หรือผูประกอบการสหกรณ/โรงสี ท่ีเห็นวาการ
จําแนกกองขาวเปลือกเปนไปไดยากและไมสามารถทําไดในการปฏิบัติงานจริง 

นอกจากนี้ผูประกอบการยังไดใหความเห็นวาระบบสอบยอนกลับ หากไมมีการบังคับใชจริงก็จะเปนการ
สรางความแตกตางของสินคา และเปนตัวชวยในการโปรโมทสินคาได แตการสอบยอนกลับก็จะยังไมใชส่ิงท่ีเพ่ิม
มูลคาจริงใหกับสินคา 

แนวทางการใชงานจริง 
ระบบสอบยอนกลับเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลในหวงโซการผลิตขาวหอมมะลิ เพ่ือใหขอมูลในการแสดงผล

สมบูรณ และสามารถตอบสนองความตองการของ EU จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในหวงโซการผลิตในการบันทึกขอมูล นับต้ังแตเกษตรกร สหกรณ โรงสี ผูขนสง เปนตน หากหนวยใดหนวยหนึ่ง
ไมไดทําการบันทึกขอมูลจะทําใหขอมูลขาดหาย และไมสามารถสอบยอนกลับตอไปได ระบบท่ีนําเสนอนี้ มีขอมูล
บางประการที่นอกเหนือจากความตองการของ EU ยกตัวอยางเชน การไดรับการรับรองแปลงเกษตร (GAP, 
IFOAM เปนตน) หรือการไดรับการรับรองแหลงผลิตขาวสาร (GMP, HACCP เปนตน) ซึ่งจะถูกบันทึกโดยผูให
การรับรอง เชน กรมการขาว ซึ่งไมไดสงผลตอการสอบยอนกลับ แตจะเปนตัวชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับสินคา
ใหกับผูบริโภคได 

อยางไรก็ตาม ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาเปนระบบตนแบบนี้ นักวิจัยไดทําการศึกษาและพัฒนาบนพ้ืนฐาน
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีดี (GAP และ GMP) โดยไดมีการออกแบบกระบวนการทํางานท้ังเชิงกายภาพและ
ระบบซอฟทแวรท่ีมีความสอดคลองตอเนื่องกันในแตละจุดของหวงโซ ในการนําไปใชงานจริงอาจตองมีการ
คํานึงถึงการปรับปรุงกระบวนการและระบบใหมใหมีความเหมาะสม ซึ่งอาจมีการเพ่ิมหรือลดฟงกชั่นการทํางานให
เหมาะสมกับระบบการทํางานน้ันๆ ซึ่งเปนเรื่องท่ีควรไดรับการศึกษาและพัฒนาตอไป และเนื่องจากระบบนี้
จําเปนตองไดรับการปอนขอมูลจากหลายภาคสวน รวมถึงมีมาตรฐานในการกรอกขอมูลรวมกันมากมาย เพ่ือให
ขอมูลมีความสอดคลองตอเนื่องกันและสามารถบูรณาการเขาดวยกันได ดังนั้น หวงโซขาวหอมมะลิจึงมีแนว
ทางการใชงานระบบ โดยนําระบบไปฝากไวท่ีผูใหบริการรายใดรายหนึ่ง ใหรับผิดชอบเปนระบบงานกลางที่สมาชิก 
(stakeholders) ทุกคนในหวงโซอุปทานสามารถเขาถึงระบบ และสามารถใชงานระบบรวมกันได งานวิจัยนี้จึง



ภาคผนวก ง กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP 103 

     

  

ไมไดจําเพาะเจาะจงวาควรนําระบบไปไวท่ีใด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของหวงโซอุปทานท่ีจะตองตกลงในเรื่อง
การเขาใชระบบรวมกัน 

 

5.2.2 ขอเสนอแนะและการพัฒนาตอในอนาคต 

1) การสรางเครือขาย ระบบสอบยอนกลับจะใชงานไดผลสัมฤทธิ์นั้น นอกจากระบบ ICT จะมี
ประสิทธิภาพแลว ความซื่อสัตยของผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุปทานท่ีจะตองปฏิบัติตามกระบวนการสอบ
ยอนกลับนั้นก็มีความสําคัญอยางย่ิง เพราะถาผูปฏิบัติไมมีความซื่อสัตยในกระบวนการผลิตและแปรรูปในทุก
ขั้นตอนแลว ผลิตภัณฑท่ีไดจะไมมีคุณภาพและความปลอดภัยเหมือนท่ีระบบตรวจสอบได ดังนั้น กรอบแนวคิดใน
การสรางเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุปทานใหมีความเขมแข็ง จึงเปนแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนและ
สงเสริมใหมีการใชระบบไดอยางมีประสิทธิผล วิธีการสรางเครือขาย อาจอยูในรูปของเครือขายชุมชน หรือ กลุม
เกษตรกร เพ่ือผลิต แปรรูป และพัฒนาแบรนด ท่ีทุกคนมีความเปนเจาของ เปนตน 

2) การสรางชองทางการจําหนาย ปญหาหลักของผูผลิตและแปรรูปสินคาท่ีมีมาตรฐาน คือ การตลาด 
ไมมีชองทางการจําหนายท่ีขายไดในราคายุติธรรมและยั่งยืน นอกจากจะจําหนายผานชองทางการสนับสนุนของ
ทางภาครัฐ เชน การจัดงานสินคา OTOP ซึ่งไมแนนอน หรือ การวางจําหนายผานพอคาคนกลาง แลว การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนอีกชองหน่ึงท่ีสามารถดําเนินการได 

3) มาตรฐานระดับสากลเพื่อการสงออก เนื่องจาก WTO และหลายๆ ประเทศผูนําเขาสินคาเกษตร 
ไดกําหนดมาตรการการตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาของสินคา จึงเปนโอกาสท่ีประเทศไทยสามารถนําผลงานวิจัยให
ผูประกอบการสงออกไปใชงานเพ่ือรองรับมาตรการดังกลาว 
 

5.3 บทสรุป ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

1. แนวทางการสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางศักยภาพการแขงขัน 
จากการศึกษาเบ้ืองตน (Literature Review) พบตัวอยางการพัฒนาและการใชงานเทคโนโลยีตางๆ 

ในสินคาท่ีเปนสินคาหลักของประเทศน้ันๆ เชน เนื้อโคในประเทศญี่ปุน มีการสนับสนุนใหมีการศึกษาและใชงาน
เทคโนโลยีกันอยางแพรหลาย สงผลใหผูประกอบการซ่ึงไดแกเกษตรกร มีความรูและสามารถพัฒนาตนเองได ทํา
ใหสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพดี และโปรโมทสินคาของตนเองได เปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งมีขาวหอมมะลิ
เปนสินคาสงออกอันดับ 1 ในปจจุบันไดมีงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาออกมาอยางแพรหลาย แตยังขาดเรื่อง
การพัฒนาองคความรูใหกับเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรมีความกระตือรือรนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
เพ่ือใหสามารถยกระดับสินคาและแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ได เชน การสงเสริมใหเกษตรกรขอการรับรอง
แปลง GAP แตไมไดอธิบายวาหลังจากได GAP แลวจะทําใหมีขอดีอยางไร หรือตองทําอะไรตอไป  

ดังนั้นจึงควรสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาท้ังการใชเทคโนโลยีและการพัฒนาเกษตรกร เพ่ือใหขาว
หอมมะลิไทยสามารถสรางความแตกตางและเพ่ิมมูลคาสินคาไดอยางย่ังยืน โดยการเพ่ิมองคความรูใหกับ
เกษตรกร หาชองทางใหเกษตรกรสามารถแสวงหาความรูได ซึ่งเปนส่ิงท่ีควรไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล 
โดยเฉพาะอยางย่ิงหนวยงานที่เกี่ยวของ จะทําใหสินคาขาวหอมมะลิ สามารถเพ่ิมมูลคาและสรางศักยภาพในการ
แขงขันได 

2. แนวทางการทาํตลาดขาวปลอดภัย 
ปจจุบันสินคาปลอดภัยกําลังไดรับความสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากขาวคราวของอันตรายจากการ

บริโภคสินคาท่ีไมปลอดภัย เชน การบริโภคนมท่ีปนเปอนสารอันตราย หรือโรคระบาดที่เกิดจากการบริโภค
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เนื้อสัตว ทําใหมนุษยหันมาบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น ขาวก็เชนเดียวกัน ถึงแมจะมีขาวคราวเกี่ยวกับขาวท่ี
ไมปลอดภัยออกมานอย แตก็พอมีใหเห็นไดบาง เชน ขาวปนเปอน GMO ท่ีสงไปประเทศจีน ดังนั้น หากมีการ
พัฒนาระบบสอบยอนกลับท่ีนาเชื่อถือ ตลอดจนกระบวนการผลิตท่ีมีการรับรอง และไดรับการโปรโมท จะทําให
ผลิตภัณฑขาวปลอดภัยนั้นสามารถเจาะไปยังตลาดของกลุมผูบริโภคท่ีสนใจตอความปลอดภัยและสุขภาพท่ีดีได 
อันจะชวยเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา และผูบริโภคมีความสบายใจในการบริโภคสินคานั้นๆ 

 
ขาวหอมมะลิไทย เปนสินคาท่ีใชบริโภคเปนอาหาร และไทยไดทําการสงออก และทํารายไดใหกับ

ประเทศไทยมายาวนาน ขาวหอมมะลิไทยท่ีถือวามีคุณภาพสูง การสนับสนุนเครือขายเกษตรกร หรือสหกรณ
การเกษตรที่ผลิตขาวหอมมะลิดวยมาตรฐาน เชน GAP หรือ ขาวหอมมะลิอินทรีย และแปรรูปขาวหอมมะลิเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาทางอาหารและสุขภาพ เชน ขาวฮางหอมมะลิอบ หรือ ขาวกลองอก เปนตน การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังการเพ่ิมชองทางการจําหนายบนอินเตอรเน็ต และมีระบบตรวจสอบยอนกลับ เพ่ือสราง
ความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค เปนนวัตกรรมที่จะชวยเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ และผูมีสวน
ไดสวนเสียตลอดหวงโซอุปทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางไดรับผลประโยชน
อยางเปนธรรมและยั่งยืน  
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงาน





 

การดําเนินงานระยะท่ี 1 
การดําเนินงานในระยะที่ 1 คณะดําเนินงานโครงการฯ ไดออกสํารวจภาคสนาม สํารวจและเก็บรวบรวม

ขอมูลพ้ืนฐานและกระบวนการตางๆในแตละจุดของหวงโซขาวหอมมะลิ ต้ังแตเกษตรกร สหกรณการเกษตร  และ
โรงสีขาว  โดยมีการอางอิงขอมูลเพ่ิมเติมจากโครงการศึกษากระบวนสอบยอนกลับในหวงโซขาวหอมมะลิ กลุม
จังหวัดรอยแกนสาร  ทําใหไดรูปแบบระบบสอบยอนกลับโดยการออกแบบระบบสารสนเทศแตละจุดในหวงโซ
อุปทาน ประกอบไปดวย  

(1) แบบจําลองการจัดการระบบโลจิสติกสตลอดหวงโซอุทาน   
(2) แบบจําลองของฐานขอมูลสําหรับการตรวจสอบยอนกลับ และ  
(3) แบบจําลองและซอฟแวรสําหรับการประยุกตใช RFID และมาตรฐานสากล GS1   
โดยการดําเนินงานครั้งนี้ไดมีการจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบสอบยอนกลับขาวหอมมะลิ เพ่ือ

รองรับมาตรการอาหารปลอดภัยระดับสากล ขึ้นในวันท่ี 5 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน  เพ่ือ
กําหนดขอบเขตความตองการของระบบและแสวงหากลุมเปาหมายที่มีความพรอมในการเขารวมโครงการ  ได
ผูเขารวมโครงการเปนผูท่ีเกี่ยวของในสวนตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา และหนวยงานภาครัฐบาล โดยกลุมตนน้ํามี
ผูเขารวม คือ เกษตรกรและเจาหนาท่ีเกษตรอําเภอหนองสองหอง  อําเภอพล  อําเภอแวงนอย  และอําเภอเปอย
นอย และกลุมกลางน้ําและปลายน้ําผูเขารวม คือ โรงสีชุมนุมสหกรณการเกษตรขอนแกน และสหกรณโรงสีขาว
ชุมชนมหาสารคาม และหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีทองถ่ินจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และกระทรวงพาณิชย 
เปนตน (รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีรายงานสัมมนาการพัฒนาระบบสอบยอนกลับขาวหอมมะลิ เพ่ือรองรับมาตรการ
อาหารปลอดภัยระดับสากล)  
 แบบจําลองการจัดการระบบสอบยอนกลับในหวงโซขาวหอมมะลิโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
แบบจําลองท่ีพัฒนาบนมาตรฐานการสอบยอนกลับสากล โดยไดทําการวิเคราะหและออกแบบการเก็บขอมูลเชิง
สารสนเทศจากเอกสารตางๆ ท่ีเปนมาตรฐานการเพาะปลูกขาวท่ีดี (GAP) การปฏิบัติของโรงสีท่ีดี 
(GMP/HACCP) และมาตรฐานการผลิตขาวอินทรียของสากล (IFOAM) รวมถึงการออกสํารวจเพ่ือเก็บขอมูลความ
ตองการของผูใชงาน ซึ่งสามารถนําเสนอโดยการออกแบบ ER-Model ตามกฎหมายดานอาหารของสหภาพยุโรป 
แบงขอมูลของการสอบยอนกลับออกเปน 2 แบบ คือ ขอมูลคงท่ี (Static Data) ซึ่งเปนขอมูลท่ีไมมีการ
เปล่ียนแปลง เชน ขอมูลเกษตรกร, สหกรณ และโรงสี เปนตน และ ขอมูลไมคงท่ี (Dynamics Data) ซึ่งเปนขอมูล
ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต เชน การเพาะปลูกขาว, การรับซื้อขาว และการสีขาว เปนตน  เมื่อนํามาออกแบบ
แบบจําลองซอฟแวรสําหรับการสอบยอนกลับโดยประยุกตใช RFID และมาตรฐาน GS1  

โดยองคประกอบของระบบ แบงออกเปน 4 สวนสําคัญ ไดแก 
1)  ระบบซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศขอมูลพ้ืนฐาน (Contents Management System) 
2)  ระบบการจัดการขอมูลเพ่ือการแลกเปล่ียนทางอิเล็กทรอนิกส (Transaction Management System) 
3) ระบบซอฟตแวรการเชื่อมโยงขอมูลบนเครือขายหวงโซการผลิต 
4) ระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability System) 

 
การดําเนินงานระยะท่ี 2 

การดําเนินงานในระยะท่ี 2  จะเปนการศึกษาและพัฒนาเพ่ือใหไดระบบซอฟแวรท่ีเปนตนแบบและ
ประยุกต  ท่ีศึกษาและพัฒนาตามแบบจําลองซอฟแวรสําหรับการสอบยอนกลับโดยประยุกตใช RFID และ
มาตรฐาน GS1 ในระยะที่ 1 โดยซอฟแวรตนแบบสําหรับการสอบยอนกลับ และ เทคโนโลยีการใหรหัสสินคา 
(Auto Identification) โดยเคร่ืองมืออาน RFID tag และ Reader ซึ่งจะทดลองในหองปฏิบัติการกอน  และจะ



112 รายงานฉบบัสมบูรณ โครงการสอบยอนกลับขาวหอมมะลิฯ 

 

 

ทดลองใชงานจริงท่ีโรงสีสหกรณท่ีเขารวมโครงการ และทําการประเมินผลการใชงานเทคโนโลยี  และซอฟแวร
ตนแบบท่ีพัฒนาขึ้น  สวนซอฟแวรประยุกตจะพัฒนาตามแบบจําลองและซอฟแวรตนแบบที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่งจะ
สนับสนุนการจัดการโลจิสติกสในหวงโซขาวหอมมะลิ  และระบบการจัดการขอมูลเพ่ือการซื้อขายแลกเปล่ียนทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบ B-to-B ระหวางโรงสีสหกรณการเกษตรและผูซื้อท้ังในประเทศและตางประเทศ  โดยในแตละ
จุดจะสามารถสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของขาวหอมมะลิได โดยจะติดต้ังท่ีโรงสีสหกรณการเกษตรท่ีเขารวม
โครงการเพื่อใชงานและประเมินผล  และในระบบสามารถสมัครสมาชิกได ทําใหเกิดเครือขายการซื้อขายบน
อินเตอรเนตท่ีกวางขึ้นในกลุมผูเกี่ยวของในหวงโซ รวมท้ังกลุมคูคาจากตางประเทศดวย   
 
การดําเนินงานระยะท่ี 3 

การดําเนินงานระยะที่ 3 เปนการศึกษาและพัฒนาระบบสอบยอนกลับในหวงโซอุปทาน โดยการ
ออกแบบกระบวนการทํางานเชิงกายภาพ (Physical Process Analysis and Design) และการออกแบบและ
พัฒนาระบบเพื่อการสอบยอนกลับ (System Analysis and Design) 

การดําเนินงานเพ่ือการจัดการเชิงกายภาพ ไดมีการออกแบบและดําเนินการจริง ณ โรงสีสหกรณ
การเกษตรหนองหวาย จังหวัดขอนแกน โดยไดมีการทําปายติดในคลังขาวเปลือก (ฉางขาวเปลือก) และคลัง
ขาวสาร เพ่ือจําแนกประเภทของขาวใหชัดเจน รวมถึงไดมีการทดสอบการใชงานอุปกรณ RFID เพ่ือนําผลการ
ทดสอบในหองปฏิบัติการไปเปรียบเทียบกับการใชงานในสภาพแวดลอมจริง 

การจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบสอบยอนกลับขาวหอมมะลิ เพ่ือรองรับมาตรการอาหารปลอดภัย
ระดับสากล ขึ้นในวันท่ี 5 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน เพ่ือนําเสนอกระบวนการสอบยอนกลับ 
ท้ังกระบวนการเชิงกายภาพ และระบบสอบยอนกลับ ใหกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน ไดทําการวิพากษ
กระบวนการที่ไดออกแบบไว รวมถึงแนวทางความเปนไปไดในการนําไปใชงานจริง เพ่ือเปนการขายผลโครงการ
ใหเกิดประสิทธิภาพตอไป  



 

ตารางที่ ก-1 ตารางแผนการดําเนินกิจกรรมระยะที่ 1 
 

กิจกรรม 
2550 2551 

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  สํารวจและแสวงหาผูเขารวมโครงการ และประชุมสัมนาเพื่อกําหนดความ
ตองการ 

                            

2.  ออกสํารวจภาคสนามและรวบรวมขอมูล                             
3. วิเคราะหและออกแบบรูปแบบการจัดการระบบโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน                             
4. ประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอรูปแบบการจัดการระบบโลจิสติกสตอผูเกี่ยวของ
และผูรวมลงทุน 

                            

5. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการระบบโลจิสติกส                             
6.  ปรับปรุง  พัฒนาและติด ตั้งอุปกรณ เพื่ อ ให เปนไปตามมาตรฐาน 

GAP&GMP 
                            

7. ศึกษาเอกสารและทดสอบซอฟตแวรดาน RFID                             
8. วิเคราะหและออกแบบระบบเชื่อมโยงระหวางจุดในหวงโซอุปทาน                             
9. พัฒนาระบบซอฟแวรเพื่อเชื่อมโยงกับระบบงานภายในของแตละจุดในหวง
โซอุปทาน 

                            

10. วิเคราะหและออกแบบกระบวนการสอบทวนยอนกลับตามมาตรฐาน GS1                             
11. สรางตัวแบบ(Prototype) ระบบสอบยอนกลับ                             
12. ประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอรูปแบบระบบสอบยอนกลับ, เขียนบทความ
วิจัย* 

                            

13. ปรับปรุงระบบสอบยอนกลับ                             
* สัมมนาโครงการฯ ครั้งที่ 1 



 

 

ตารางที่ ก-2 ตารางแผนการดําเนินกิจกรรมระยะที่ 2 
 

กิจกรรม 

2551 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1* ติดตั้งอุปกรณฮารดแวรระบบ IT ในหองปฏิบัติการ                             

2 ออกแบบระบบฐานขอมูลสอบยอนกลับ                             
3 ออกแบบระบบซอฟตแวรจัดการ RFID                             
4 ออกแบบระบบซอฟตแวรจัดการขอมูลพื้นฐาน                             
5 พัฒนาระบบซอฟตแวรจัดการขอมูลพื้นฐาน                             
6 ประชุมเพื่อนําเสนอรูปแบบระบบจัดการฐานขอมูลพื้นฐาน                             
7 ปรับปรุงระบบจัดการฐานขอมูลพื้นฐาน                             

8 ออกแบบระบบเพื่อการเชื่อมโยงระบบหวงโซอุปทาน                             

9 พัฒนาระบบเพื่อการเชื่อมโยงระบบหวงโซอุปทาน                             

10 พัฒนาระบบซอฟตแวรระบบสอบยอนกลับ                             

11 ทดสอบและทดลองระบบสอบยอนกลับ                             

12 รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2                             

1* ไมเปนไปตามแผนเนื่องจากอุปกรณ RFID ไดรับลาชากวาแผน 



 

ตารางที่ ก-3 ตารางแผนการดําเนินกิจกรรมระยะที่ 3 

กิจกรรม 
2551 2552 

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1. ติดตั้งอุปกรณฮารดแวรเพื่อทดสอบระบบ 

IT ในสถานที่จริง 
                                

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบซอฟตแวรจัดการ
ขอมูลพื้นฐาน 

                                

3. ประชุมเพื่อนําเสนอรูปแบบระบบจัดการ
ฐานขอมูลพื้นฐาน 

                                

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการฐานขอมูล
พื้นฐาน 

                                

5. พัฒนาและปรับปรุงระบบเพื่อการเชื่อมโยง
ระบบหวงโซอุปทาน 

                                

6. พัฒนาระบบซอฟตแวรระบบสอบยอนกลับ                                 

7. ทดสอบและทดลองระบบสอบยอนกลับ                                 

8. ติดตั้งระบบ ติดตามและประเมินผลการใช
งาน 

                                

9.* ประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการ
ศึกษาวิจัยและรับฟงขอเสนอแนะ 

                                

10. ติดตามและประเมินผลการใชงาน                                 

11. ปรับปรุง และ Maintenance ระบบ                                 

12. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ                                 

13. เขียนบทความวิจัย                                 

14. ประชุมเพื่อสรุปและปดโครงการวิจัย                                 

* สัมมนาโครงการฯ ครั้งที่ 2





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การจัดสัมมนา ครั้งที่ 1





 

    
 

    
 

    
 

    
 

   





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การออกสํารวจภาคสนามในกลุมตนนํ้า 





 

 

  

  

  

  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP 





 

ระบบสอบยอนกลับ มีเปาหมายคือใหขาวท่ีผลิตมีคุณภาพดี สามารถตรวจสอบยอนกลับไปยังแหลงท่ีมาของ
กระบวนการผลิตได ดังนั้น ขอกําหนดเบ้ืองตนของการใชงานระบบสําหรับเกษตรกร ประกอบไปดวย 
 
 การผลิตขาวภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ขาวเพ่ือใชรับประทานและแปรรูป” ของกรมการขาว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดวัตถุประสงคคุณภาพขาว ดังนี้ 

1. ผลิตขาวเปลือกท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 
2. ผลิตขาวเปลือกคุณภาพตรงตามพันธุ มีพันธุปนไดไมเกินรอยละ 5 คุณภาพการสีท่ีไดปริมาณตนขาวไม

นอยกวารอยละ 40 
 
หลักเกณฑการขอใบรับรองแหลงผลิตพืช 

 1.  คุณสมบัติของเกษตรกร 
o ตองเปนเจาของ หรือผูมีสิทธิในการดําเนินการผลิตโดยผลิตพืช ท่ีระบุในแบบคํารองขอใบรับรอง  
o เปนผูท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
o เปนผูท่ีมีความสามารถ และประสบการณ เขาใจกระบวนการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ : 

GAP พืช  
o ตองสมัครใจเขารวมโครงการและเห็นดวยกับนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงคคุณภาพ พรอมท่ีจะ

ปฏิบัติตามคําแนะนํา 
o ตองผานการอบรม หรอืรับฟงคําชี้แจงการปฏิบัติงานตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช  

 2.  คุณสมบัติแปลงหรือแหลงผลิต 
o ตองเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืช ไมมีวัตถุอันตรายที่จะทําใหเกิดการตกคาง หรือปนเปอนใน

ผลผลิต และน้ําท่ีใชในการผลิตตองไดจากแหลงน้ําท่ีไมมีสภาพแวดลอมท่ีกอใหเกิดการปนเปอนของ
สารเคมีและจุลินทรีย 

o ตองมีพ้ืนท่ีปลูก 
- ขาว  ไมนอยกวา   3  ไร 
- ไมผล  ไมนอยกวา   3  ไร 
- พืชไร  ไมนอยกวา   1  ไร 
- พืชผัก  ไมนอยกวา   0.5  ไร 
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3.  การขอใบรับรองแหลงผลิตพืช 
o ย่ืนคํารองตามแบบ GAP - 01 พรอมแนบกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน

ของผูรองขอ อยางละ 1 ฉบับ 
o ย่ืนท่ีสํานักงานหรือสถานท่ีย่ืนคํารองขอใบรับรองแหลงผลิตพืช สํานักงานเกษตรอําเภอ และ

สํานักงานเกษตรจังหวัด 
o เขารับการฝกอบรม หรือ รับฟงคําชี้แจงการปฏิบัติงานตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช  
o นัดหมายและอํานวยความสะดวกใหคณะท่ีปรึกษาเกษตรกรในการปฏิบัติงานและใหคําปรึกษา 
o นัดหมายและอํานวยความสะดวกใหคณะผูตรวจรับรองในการตรวจแปลง 1-3 ครั้งตอฤดูกาลผลิต 
o เกษตรกรตองควบคุมดูแลเอาใจใสตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตของตนเองใหอยูในระบบการ

จัดการคุณภาพ : GAP พืช  
o ตองบันทึกขอมูลการจัดการตามกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ปลอดจากศตรูพืชและมีคุณภาพตาม

ตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช 
4.  อายุของใบรับรองแหลงผลิตพืช 

 อายุของใบรับรองแหลงผลิตพืชจะมีอายุ 2 ป แตถาพบวามีการฝาฝนหรือกระทําผิดขอกําหนดตามระบบ
การจัดการคุณภาพ: GAP พืช จะถูกยึดใบรับรอง จําเปนตองยื่นคํารองใหมและตองตรวจครบถวนทุกขอกําหนดในการ
ขอใบรับรองแหลงผลิตพืชใหม 

5.  การตออายุใบรับรองแหลงผลิตพืช 
 ย่ืนคํารองไดท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ศูนยประสานงาน สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงาน
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด  
 ขอมูลเพ่ิมเติมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับขอมูลหลักท่ีตองมี เชน รายละเอียดของปจจัยการผลิต เชน 
แหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ ปุย/สารเคมีตางๆ นอกจากนั้น รายละเอียดของหนวยงานและผูตรวจสอบ (Inspector) เพ่ือ
รับรองมาตรฐานการผลิต หรือตรวจสอบคุณภาพของขาว ควรมีการบันทึกรายละเอียดดวยเชนกัน 
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ขั้นตอน 

ยื่นใบสมัครขอการรับรอง 

จัดทําทะเบียน & กําหนดรหัส
เพื่อการตรวจสอบยอนกลับ 

กําหนดและมอบหมาย 
ผูตรวจประเมิน 

ตรวจประเมินตาม 
มาตรฐานที่กําหนด 

รายงานผลการตรวจประเมิน 

ตรวจสอบและทบทวน 
ผลการตรวจประเมิน 

เสนอขอออกใบรับรอง 

ออกใบรับรอง 

ผูปฏิบัติ เอกสาร 

ชาวนา 

 ศูนยวิจัยขาว 
 ศูนยเมล็ดพันธุขาว 

 ศูนยวิจัยขาว (IB) 
 ศูนยเมล็ดพันธุขาว (IB) 
 สพภ. (CB) 

 ผูตรวจประเมิน 
(Inspector) 

 ผูตรวจประเมิน 
(Inspector) 

 คณะทบทวนของ 
ศวข. / ศมข. 

 คณะอนุกรรมการฯ 
 สพภ. 

 คณะกรรมการบริหาร 
 กรมการขาว 

 ใบสมัคร 

 รูปแบบของทะเบียนและ
รหัส 

 แบบการมอบหมาย 
 Inspector List 

 มาตรฐาน GAP 
 มาตรฐาน GAP-Seed 
 แบบตรวจสอบการ
ปฏิบัติ (Checklist) 

 Report Form 

 List of Required 
Document 

 บทสรุปผลการทบทวน 

 List of Required 
Document 

 รูปแบบใบรับรอง 

 ใบรับรอง 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
กระบวนการรับซื้อและแปรรูปขาวเปลือก 





 

1. รถขนสินคาเขาสูโรงสี 
 

 
 

2. ชําขาวเพ่ือตรวจคุณภาพขาว  
 

 

3. ตรวจวัดเปอรเซ็นตขาว 
  

 
 

4. ตรวจความชื้น  
 

 

5. นําไปเก็บไวในโกดังท่ีไดมาตรฐาน 
 

 
 

6. เขาสูกระบวนการสี ดวยโรงสีท่ีสะอาด ตามมาตรฐาน 
GMP  
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1. นําขาวเขาสูชองเทขาว 
 

 

2. ขาวเขาสูประบวนการสี 
 

 

3. ผานกระบวนการกะเทาะเปลือก ขัดขาว และขัดมัน  
 

 

4. บรรจุถุง 
 

 

5. ลําเลียงออกจากโรงสี. 
 

 

6. เก็บเขาสูคลังขาวสาร 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ขอมูลกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานการเพาะปลูก 
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ภาคผนวก ช 
การติดต้ังและทดสอบระบบ RFID 

 





 

การทดสอบ RFID ครั้งที่ 1 
สถานท่ี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันศุกรท่ี 8 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือหาวิธีการ และตําแหนงการติด RFID Tags ท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑขาวสาร ขนาด 1 กก. และ 5 
กก. รวมถึงการวางตําแหนง RFID Antenna ท่ีเหมาะสม ท่ีทําใหสามารถอาน Tags ท่ีติดอยูบนถุงขาวไดรวดเร็ว 
และไดในปริมาณมากท่ีสุด เพ่ือใชในการวางแผนการทดสอบในสถานที่จริง 

การทดสอบ (Test Case) 

1. ติด RFID Tags ไวท่ีสันของถุง และวางในแนวตั้ง ติดต้ัง RFID Antenna ไวท่ีดานซาย ขวา และบน พบวา  
 - เมื่อวางถุงขาวซอนกัน 1 ชั้น สามารถอานไดครบทุกถุง 
 - เมื่อวางถุงขาวซอนกัน 2 ชั้น สามารถอานไดครบทุกถุง 
 - เมื่อวางถุงขาวซอนกัน 3 ชั้น สามารถอานไดเพียง 2 ชั้น 
2. ติด RFID Tags ไวท่ีดานหนาของถุง และวางถุงซอนกันในแนวนอน ติดต้ัง RFID Antenna ไวท่ีดานซาย ขวา 
และบน พบวา 
 - เมื่อวางถุงขาว 1 กก. ซอนกัน 5 ถุง ระยะหาง Antenna 1 เมตร สามารถอานได 4 ถุง ระยะหาง 
Antenna 50 เซนติเมตร สามารถอานได 3-4 ถุง 
 - เมื่อวางถุงขาว 2 กก. ซอนกัน 5 ถุง สามารถอานไดมากท่ีสุด 3 ถุง 
 
3. ติด RFID Tags ไวท่ีดานหนาของถุง และวางถุงซอนกันในแนวตั้ง ติดต้ัง RFID Antenna ไวท่ีดานซายและขวา 
พบวา 
 - เมื่อวางถุงขาวซอนกัน 10 ถุง สามารถอานไดครบทั้ง 10 ถุง อยางรวดเร็วและคงที่ 
 - เมื่อเคล่ือนท่ีผาน สามารถจับ Tag ไดต้ังแตระยะหางประมาณ 2 เมตร และอานไดครบทุก Tag เมื่อ
ระยะหางประมาณ 1 เมตร 

สรุป  

- วิธีติด Tag ท่ีดีและสะดวกท่ีสุด คือติดไวท่ีดานหนาของถุง และวางถุงในแนวตั้ง เพราะทําให Sticker ติด
กับถุงไดแนนท่ีสุด การติดไวท่ีขางถุงทําใหพ้ืนท่ีติดเอียง ติดลําบาก และมีโอกาสที่สวนนี้จะยับยน ทําให
ผิวของ Tag ยน สงผลใหรับสัญญาณคล่ืนไดไมดี โอกาสอานไมพบ Tag มีสูง 

- เนื่องจากการติดท่ีหนาถุงเปนวิธีติดท่ีดีและทนที่สุด การวางถุงซอนกันในแนวนอน พบวาสามารถซอน
กันไดไมเกิน 3-4 ถุง (สําหรับถุง 1 กก.) หรือ 2-3 ถุง (สําหรับถุง 2 กก.) จึงทําใหการวางถุงในแนวนอน
ไมเหมาะ สงผลใหการติด RFID Antenna ท่ีดานบนไมเหมาะเชนกัน 

- วิธีการติดต้ังท่ีดีท่ีสุด คือการวางถุงในแนวตั้ง และการติดต้ัง RFID Antenna ท่ีดานซายและขวา เปนวิธี
ท่ีเหมาะที่สุด เพราะ RFID Tags ท่ีติดหนาถุง จะไมยับยน ทําใหสามารถรับคล่ืนไดดี คล่ืนท่ีปลอยมา
จากซายและขวา สามารถทะลุได จากดานขวาประมาณ 5-6 ถุง และจากดานซายประมาณ 5-6 ถุง (หรือ
มากกวานั้น) ทําใหสามารถวางถุงในแนวตั้งไดในปริมาณมาก (12 ถุงหรือมากกวา) และการอานจะนิ่ง
และคงที่ สามารถอานไดครบเมื่อกลองอยูหางจาก Antenna ประมาณ 1 เมตร   

- จะทําให tag ต้ังฉากกับ RFID Antenna และสามารถอาน tag ไดรวดเร็ว และไดในปริมาณมากท่ีสุด 
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การทดสอบ RFID ครั้งที่ 2 
สถานท่ี หองปฏิบัติการ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันศุกรท่ี 15 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือหาตําแหนงท่ีเหมาะสมในการอาน RFID Tags 
2. เพ่ือหาระยะหางการอาน และการติดต้ัง Antenna ท่ีเหมาะสม เพ่ือเตรียมทดสอบในสถานท่ีจริง 

 
ผลการทดสอบ 

1. ติด RFID Tags ไวท่ีสันของถุง และวางในแนวตั้ง ติดต้ัง RFID Antenna ไวท่ีดานซาย ขวา และบน 
อานพบท้ัง 6 Tags แตไมคงท่ี เนื่องจาก Tags มีโอกาสยับยนไดงายถาติดดานขางถุง 

2. ติด RFID Tags ไวท่ีสันของถุง และวางในแนวตั้ง ติดต้ัง RFID Antenna ไวท่ีดานซาย ขวา และบน 
วางซอนกัน 2 กลอง สามารถอานพบท้ัง 12 Tags แตไมคงท่ี เนื่องจากรอยยับยนของ Tags ท่ีอาจเกิดขึ้นได    

3. ติด RFID Tags ไวท่ีดานหนาของถุง และวางถุงซอนกันในแนวตั้ง ติดต้ัง RFID Antenna ไวท่ี
ดานซายและขวา ผลการอาน พบวา สามารถแกปญหารอยยับยนของ Tags จากการติดไวท่ีสันของถุงได ทํา
ใหผลการอานท่ีไดคงท่ี แตการวางท่ีในแนวนอน และวาง Antenna ไวท่ีซายและขวา ก็จะมีผลในการดูดกลืนคล่ืน
ของขาวเชนกัน แตเนื่องจากวางไวท่ีซายและขวา ทําใหสามารถทะลุเขามาไดดานละ 5-6 ถุง (การทดสอบยังไม
แนนอน เนื่องจากปริมาณถุงขาวมีเพียง 10 ถุง) ดังนั้น วิธีการติด RFID Tags และการวางตําแหนง RFID 
Antenna แบบนี้จึงเปนวิธีการที่ดีท่ีสุด เพราะอานไดคงท่ี และรวดเร็วท่ีสุด แตไมสามารถนําไปใชงานไดจริง 
เพราะต้ังวางในแนวนอน การวางขาวในแนวตั้งอาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายได 

4. ติด RFID Tags ไวท่ีดานหนาของถุง และวางถุงซอนกันในแนวนอน ติดต้ัง RFID Antenna ไวท่ี
ดานซาย ขวา และบน พบวา สามารถแกปญหารอยยับยนของ Tags จากการติดไวท่ีสันของถุงได แตการวาง
ซอนกันในแนวนอน ทําใหมีการดูดกลืนคล่ืนไดมากกวา ผลการอานพบวา ถาวางถุง 2 กก. ซอนกัน 5 ชั้น 
มองเห็นประมาณ 2-3 ถุง และถาวางถุง 1 กก ซอนกัน 5 ชั้น หางประมาณ 50 เมตร มองเห็นทุกถุง หาง 1 เมตร 
มองเห็น 3-4 ถุง 
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การทดสอบ RFID ครั้งที่ 3 
สถานท่ี คลังขาวสาร โรงสีสหกรณการเกษตรหนองหวาย 

19 มกราคม 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือทดสอบการอาน RFID ในสถานที่จริง (คลังขาวสาร) 
2. เพ่ือทดสอบการเคล่ือนยายสินคาดวย Forklift   

 
ข้ันตอนการทดสอบ 

1. สภาพแวดลอมของคลังขาวสาร มีฝุนปานกลาง เปนหองปูนสีเหล่ียมขนาดประมาณ 10x10 เมตร ทํา
การติดต้ัง RFID Antenna ไวท่ีสองขางของประตูทางเขาคลังขาวสาร โดยประตูมีความกวางประมาณ 6 เมตร ทํา
ใหระยะอานจากสองขางตองอานไดประมาณ 3 เมตร (ซึ่งในหองปฏิบัติการสามารถอานไดในสภาพวัตถุอยูนิ่ง แต
ไมดีเทาท่ีควร) 

2. การวางขาวสารบรรจุกระสอบขนาด 50 กิโลกรัมไวบน Pallet วางกระสอบขาวสาร 1 ชั้น 6 กระสอบ 
และติด RFID Tags ไวดานบน (ซึ่งในการทดลองจากโรงสีติดไวดานขาง) แลวใหรถ Forklift เคล่ือนยาย pallet 
ดังกลาวผานประตู  
3. ผลการทดสอบปรากฏวาไมสามารถอาน RFID Tags ไดในระยะ 1.5 – 2.5 เมตร เนื่องจากสภาพแวดลอมท่ีมี
ฝุนและมีการเคล่ือนท่ี จึงไดลองขยับ Antenna เขาไปใกลมากขึ้นในระยะประมาณ 1 เมตร ปรากฏวาอานไดแต
ตองใชเวลา  
 
สรุป 

- การนํา RFID ไปใชในคลังสินคา กับขาวสารบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม ซึ่งมีการเคล่ือนยายดวย Forklift 
ครั้งละอยางนอย 6 ถุง เปนไปไดยาก เนื่องจากสภาพแวดลอมของคลังขาวสารซึ่งมีฝุนอยูแลว กับการ
ดูดกลืนคล่ืนของขาวสารซึ่งมีปริมาณมาก รวมกับการท่ีตองมีการเคล่ือนยาย ทําใหระยะเวลาการสัมผัส
คล่ืนนอย การใชงานจริงจึงเปนไปไดยาก  

- การใชงานจริง ถึงแมจะสามารถอานไดท่ีระยะต่ํากวา 1 เมตร แตถาหากขยับ RFID Antenna เขามา จะ
ทําใหทางเขาแคบลง รถเคล่ือนท่ีไมสะดวก และการปฏิบัติงานลําบากขึ้น 

- ทางเลือก จึงอาจใช RFID Handheld หรือ Forklift รวมกับ RFID  



148 รายงานฉบบัสมบูรณ โครงการสอบยอนกลับขาวหอมมะลิฯ 

 

 

การทดสอบ RFID ครั้งที่ 4 
ตําแหนง โรงสี สถานท่ี โรงสีสหกรณการเกษตรหนองหวาย 

19 มกราคม 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือทดสอบการอาน RFID ในสถานที่จริง (โรงสี) 
2. เพ่ือทดสอบการเคล่ือนยายสินคาขึ้นสูรถบรรทุก   

 
ข้ันตอนการทดสอบ 

1. สภาพแวดลอมในโรงสี ปกติจะมีฝุนปานกลาง แตในขณะท่ีมีการสี จะมีฝุนมาก ตองปดท่ีคาดจมูก
ตลอดเวลา ดังน้ันในระหวางการสีจึงมีการรบกวนจากฝุนละออง ทําใหระยะการอานลดลง และเนื่องจากในวันท่ี
ทดสอบ ขาวท่ีนําเขาสีเปนขาวของสหกรณการเกษตรขอนแกน (นํามาจางสี) การใชงาน RFID Tags จึงใชได
เพียงการขนขึ้นรถ ไมไดใชตอท่ีคลังขาวสาร เนื่องจากกระสอบขาวจะถูกขนไปท่ีอ่ืน 

2. ทดสอบติดต้ัง RFID Reader ไวในตําแหนงท่ีบรรจุถุงขาวสาร ระยะหางจากจุดเย็บกระสอบประมาณ 
1 เมตร  

3. การทดสอบติดในถุงขาว เนื่องจากเปนการสีขาวและบรรจุในกระสอบขนาด 50 กิโลกรัม เมื่อบรรจุ
แลวจะวางถุงขาวในแนวต้ัง ดังนั้นการติดท่ีเหมาะสมจึงติดท่ีสันถุง ใหมีแนวตั้งฉากกับ Antenna 

4. ทําการทดสอบโดยวัดระยะหางของประตูโรงสี (ประมาณ 6 เมตร) และวาง Antenna ไวหางจากถุง
ขาว 3 เมตร (จุดกึ่งกลางของประตู) พบวาไมสามารถอานได ซึ่งในระยะการอานในหองปฏิบัติการสามารถทําได 

5. ทดลองยาย Antenna เขาไปใกลถุงขาว พบวาระยะการอานท่ีเริ่มอานถุงขาวไดคือ 1 เมตร แตอานได
บางถุง และจะสามารถอานไดไวและนิ่งท่ีสุดเมื่อระยะอานไมเกิน 30 เซนติเมตร 
 
สรุปผลการทดสอบ 

- สภาพแวดลอมในโรงสีขณะทําการสี มีฝุนมาก ดังนั้นจึงไมเหมาะสมแกการใชงาน RFID 
- ควรมกีารติด Tags ในถุงกอนท่ีจะนํามาบรรจุ และทําการบันทึกขอมูลกอน เมื่อเคล่ือนยายออกจากโรงสี 

อาจใช RFID Handheld แทน และเมื่อเคล่ือนเขาสูคลังขาวสารก็จะเขาสูกระบวนการถัดไปตามการ
ทดสอบในครั้งท่ี 2 
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บทคัดยอ 
 การสอบยอนกลับ เปนขอกําหนดหน่ึงของ European Union และ Food Safety Law ในการนําเขาสินคา
ประเภทอาหาร และเปนกลไกในการสรางความปลอดภัยดานอาหารใหกับผูบริโภครวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียใน
หวงโซอุปทาน ขาวหอมมะลิเปนสินคาประเภทอาหารที่มีมูลคาการสงออกเปนลําดับตนๆ ของประเทศไทย ซึ่ง
ผูบริโภคตางใหความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการบริโภคขาวเปนอาหาร บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
นําเสนอกรอบงานระบบสอบยอนกลับตามมาตรฐานสากลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยี RFID โดย
นําเสนอการวิเคราะหมาตรฐานการสอบยอนกลับโดย ISO และ GS1 เพ่ือพัฒนาเปนกรอบงานของระบบสอบ
ยอนกลับท่ีดีและเหมาะสมสําหรับสินคาประเภทอาหาร โดยเฉพาะอยางย่ิงการสอบยอนกลับขาวหอมมะลิจาก
ผูบริโภคถึงแหลงเพาะปลูก ระบบสอบยอนกลับใชกระบวนการในหวงโซอุปทานเปนขอบเขตสําหรับการออกแบบ 
ซึ่งประกอบดวย ผูผลิตคือเกษตรกร ผูคาขาวเปลือก ผูแปรรูป ผูจําหนาย และผูขนสง และใชมาตรฐานสากลเปน
เครื่องมือในการออกแบบระบบสอบยอนกลับ ซึ่งประกอบไปดวย 3 มาตรฐาน ไดแก 1) มาตรฐานการแลกเปล่ียน
เอกสารพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2) มาตรฐานการสอบยอนกลับ (GS1 Traceability Standard) และ 3) มาตรฐาน 
RFID และสถาปตยกรรม EPCglobal Network กรอบงานของระบบสอบยอนกลับท่ีนําเสนอมีองคประกอบสําคัญ 
3 สวน คือ (1) ระบบจัดการขอมูลพ้ืนฐาน (2) ระบบแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ (3) ระบบสอบยอนกลับ
บนมาตรฐาน EPCglobal Network และทายท่ีสุด บทความวิจัยนี้ ไดนําเสนอกรณีตัวอยาง ระบบขอมูลและ
ขั้นตอนการสอบยอนกลับตามกรอบงานที่ออกแบบไว เพ่ือแสดงถึงการใชงานระบบสอบยอนกลับ เชน การสอบ
ยอนกลับ (Tracing) ในกรณีสินคามีปญหาและตองการทราบถึงแหลงท่ีมาในหวงโซ อุปทาน (External 
Traceability) รวมถึงการสอบยอนกลับถึงกระบวนการภายใน (Internal Traceability) หรือ เพ่ือติดตาม (Tracking) 
สินคาเพ่ือการเรียกคืน 
 
คําสําคัญ:  การสอบยอนกลับ; หวงโซอุปทาน; ขาวหอมมะลิ; SOA; RFID; EPCglobal Network 

 
1. ที่มาและความสําคัญ  
 มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ไดเขามามีบทบาทกับประเทศไทย เพราะเศรษฐกิจ
หลักของประเทศไทยมาจากการสงออกสินคาเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวหอมมะลิ เปนสินคาเกษตรท่ี
ไทยสงออกเปนอันดับ 1 ของโลก และทํารายไดใหกับประเทศมากมาย แตถึงแมวาประเทศไทยจะเปนผูผลิตขาว
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รายใหญท่ีสุด และคุณภาพขาวของไทยจะมีคุณภาพสูงกวาขาวพันธุอ่ืนๆ ประเทศไทยก็ยังมีคูแขงทางการคาท่ี
สําคัญ คือ อินเดียและเวียดนาม อีกท้ังการเจรจาการคาเสรี ไมวาจะเปน WTO หรือ FTA ท้ังกับประเทศสหภาพ
ยุโรป (EU) หรือสหรัฐเอมรกิา ซึ่งมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยของอาหารที่กําลังจะถูกบังคับใช ในหัวขอหนึ่ง
ของขอบังคับของกลุมประเทศดังกลาว ไดระบุไววา สินคาเกษตรท่ีนําเขาตองสามารถสืบคน หรือตรวจสอบ
ยอนกลับได ดังนั้น หากเราตองการผลิตขาวเพ่ือขายในตลาดดังกลาว จําเปนตองมีการเตรียมระบบในการ
ตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตในระดับเกษตรกร และกระบวนการแปรรูปในโรงสีท่ีไดมาตรฐาน เปนท่ียอมรับ
ของประเทศผูซื้อ และตองปฏิบัติตามมาตรการท่ีผูซื้อตองการได เพราะนอกจากจะทําใหมูลคาขาวสงออกเพิ่ม
สูงขึ้นแลว ยังทําใหผูบริโภคเชื่อถือไดวาขาวเหลานั้นปลอดภัย และยังทําใหมลูคาการนําเขาขาวสูงขึ้นอีกดวย  
 การศึกษานี้ แสดงใหเห็นถึงแนวทางการสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของขาวหอมมะลิ รวมถึงแนวทางการ
ติดตามแหลงท่ีจัดสงสินคา โดยอาศัยรหัสมาตรฐานสากล และการนําเทคโนโลยี RFID มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการบริหารหวงโซอุปทาน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการสอบยอนกลับ และติดตามแหลงกระจาย
สินคาได 
 
2. บทความปริทัศนและทฤษฏีพ้ืนฐาน 
 2.1. กฎหมายการสอบยอนกลับสากล 
  2.1.1 European Food Safety Authority กฎหมายดานอาหารของสหภาพยุโรป (EU General 
Food Law) ไดกําหนดกฎขอบังคับ (Regulation) EC 178/2002 ขึ้น โดยในมาตรา 18 ของระเบียบดังกลาว
กําหนดใหมีการตรวจสอบยอนกลับใหสามารถทราบที่มาไปของอาหาร 1 ระดับจากจุดท่ีตนเองรับผิดชอบ 
กลาวคือ ตรวจสอบไดถึงท่ีมาและท่ีไปของอาหาร (one step up, one step down) ตามกฎขอบังคับของ EU เรื่อง
การสอบยอนกลับ ในกระบวนการสอบยอนกลับมีวัตถุประสงคเพ่ือ รองรับและแกปญหาเรื่องของมาตรการอาหาร
ปลอดภัยท่ีกําหนดขึ้น โดย European Food Safety Authority นั้น จะไดรับการเพิกถอนหรือยกเลิกการรับรอง
ตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ คือ ผลิตภัณฑนั้นถูกทําลาย ผลิตภัณฑถูกใชในวัตถุประสงคอ่ืนท่ีควรจะเปน การแปร
สภาพผลิตภัณฑ แตไมรวมถึงการเจือจางผลิตภัณฑนั้น และการจัดการที่ทําใหผลิตภัณฑไมเหมาะสมสําหรับการ
บริโภคในคนหรือสัตว 

 2.2.2 IFOAM Codex Alimentarius สถาบัน IFOAM (International Federation of Organic 
Agriculture Movements) เปนผูกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรสําหรับพืชอินทรีย ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานสําหรับผู
ตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรไวใน “PRINCIPLES FOR TRACEABILITY / PRODUCT TRACING AS A 
TOOL WITHIN A FOOD INSPECTION AND CERTIFICATION SYSTEM CAC/GL 60-2006” โดยเปน
ขอกําหนดสําหรับผูตรวจสอบเพ่ือรับรองสินคาเกษตรอินทรียของพืชแตละชนิด โดยขอกําหนดของ IFOAM ได
ระบุไววา การสอบยอนกลับ ควรสามารถระบุถึงทุกขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงในหวงโซอาหาร (จากกระบวนการผลิต
ถึงการกระจายสินคา) จากแหลงท่ีอาหารสงมา (หนึ่งขั้นตอนกอนหนา) และแหลงท่ีสงตออาหาร (หนึ่งขั้นตอน
ถัดไป) ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบและรับรองสินคาอาหาร ซึ่งตรงกับขอกําหนดของ 
EU ท่ีวา One Step Back, One Step Forward  
 2.2. มาตรฐานการสอบยอนกลับสากลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  GS1 (Global System 1) เปนผูกําหนดมาตรฐานการส่ือสารในหวงโซอุปทานท่ีมีสมาชิกมากมาย
ท่ัวโลก ไดแก GS1 Barcode, GS1 EANCOM, GS1 GDSN และ EPCglobal Network เพ่ือเปนมาตรฐานในการ
แลกเปล่ียนขอมูลภายในหวงโซการผลิต การสอบยอนกลับตามมาตรฐาน GS1 ประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 
สวนดังรูปท่ี 1 ไดแก 
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  2.2.1. Unique Identification คือ การระบุตัวตนของสินคา, สถานท่ี, หนวยขนสง ใหมีความไมซ้ํา
กันท่ัวโลก เชน GLN, GTIN, SSCC เปนตน 
  2.2.2. Data Capture and Recording คือ การจัดเก็บและบันทึกขอมูลทุกขั้นตอน เปนส่ิงท่ีจําเปน
อยางมาก โดยมีเทคโนโลยีท่ีใช คือ EAN-128 
  2.2.3. Link Management คือ กระบวนการจัดการการเชื่อมตอของระบบและขอมูล ในระบบสืบคน
ตองสามารถเชื่อมตอและแลกเปล่ียนขอมูลไดตลอดท้ังชัพพลายเชน 
  2.2.4. Data Communication คือ กระบวนการส่ือสารขอมูล ท่ีมีมาตรฐาน และสามารถส่ือสารกับ
ระบบที่ตาง platform กันได มีเทคโนโลยีท่ีรองรับ คือ EANCOM/XML 
 

 
 

รูปท่ี 1: มาตรฐานการสอบยอนกลับของ GS1 
 

 2.3. มาตรฐานการแลกเปล่ียนขอมูลพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวย XML 
  การแลกเปล่ียนขอมูลเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น มีมาตรฐานรูปแบบขอมูลมากมาย EDI เปน
รูปแบบหนึ่งของการแลกเปล่ียนขอมูล แตเนื่องจาก EDI มีขอจํากัดมากมาย ประกอบกับ XML และ SOA กําลัง
เขามามีบทบาทสูง ดังนั้นการใชสถาปตยกรรม SOA และ XML ซึ่งมีความงายและยืดหยุนมากกวา 
 2.4. RFID  
  RFID (Radio Frequency Identification) เปนเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นมาจากระบบ Barcode โดยใช
เทคนิคการเก็บและดึงขอมูลจากส่ือขอมูลแมเหล็ก ผานทางคล่ืนวิทยุ การทํางานของ RFID ประกอบไปดวย
สวนประกอบพ้ืนฐาน 3 สวน ไดแก 
  2.4.1. Label หรือ RFID Tag คือแผงวงจรวิทยุขนาดเล็กบรรจุขอมูลความจํา (Memory chip) 
สามารถติดไวท่ีตัวสินคาได ซึ่งภายในบรรจุชพิขนาดเล็ก (Microchip) สามารถเขียนและลบขอมูลได  
  2.4.2. RFID Reader หรือเครื่องอาน สามารถสรางสัญญาณคล่ืนความถี่วิทยุท่ี Tag สามารถ
ตอบสนองได เพ่ือให Tag ตอบสนองตอสัญญาณคล่ืน และทําการรับหรือสงขอมูลได 
  2.4.3. Antenna จะเชื่อมตอกับ Reader เพ่ือสงคล่ืนวิทยุไปยัง Tag กระตุนให Tag สงขอมูลกลับมา
ใหตัว Reader  
 2.5. EPCglobal Network 
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  EPCglobal Inc™ เปนองคกรไมแสวงหาผลกําไรดวยภารกิจในการผลักดันใหอุตสาหกรรมหันมา
เลือกใชรหัสสินคาอิเล็คทรอนิคส (Electronic Product Code: EPC) และเครือขาย EPCglobal Network 
สถาปตยกรรม EPCglobal Network ดังรูปท่ี 2 มีกระบวนการทํางานดังตอไปนี้ 
  2.5.1. Application Level Events (ALE) ตามมาตรฐาน The Application Level Events (ALE) 
Specification Version 1.0 (September 15, 2005) ใชเชื่อมตอระหวาง RFID Reader กับระบบ เพ่ือใชในจัดการ
คัดกรองขอมูลกอนสงเขาสูระบบ 
  2.5.2. EPC Information Services (EPCIS) ตามมาตรฐาน EPC Information Services (EPCIS) 
Version 1.0 (April 12, 2007) ใชเชื่อมการทํางานระหวาง RFID Middleware, Internal ERP และ EPCglobal 
Network ทําหนาท่ีในการคัดกรองขอมูลเพ่ือทําการจัดเก็บ (Capture Interface) และคนหาขอมูลท่ีตองการ (Query 
Interface) และออกรายงานตางๆ (Report Interface) 
  2.5.3. Object Name Services ตามมาตรฐาน EPCglobal Object Name Service (ONS) 1.0 (15 
April 2004) เปนแหลงแปลงรหัส GLN ใหกลายเปน Domain Name หรือ IP Address เพ่ือใชติดตอไปยัง EPC-IS 
ซึ่งเปนแหลงเก็บขอมูลของสินคาท่ีตองการ 
  2.5.4. EPC Discovery Services เปนแหลงสืบคนขอมูลของสินคาและ EPCIS ท่ีมีสินคารหัสของ
สินคานั้นปรากฏอยู ซึ่งปจจุบัน EPCDS ยังไมถูกกําหนดอยางเปนทางการ 
 

 
 

รูปท่ี 2: EPCglobal Network Architecture 
   
3. การออกแบบระบบสอบยอนกลับ 
 การออกแบบระบบสอบยอนกลับในหวงโซขาวหอมมะลิ เพื่อการบูรณาการโลจิสติกสในหวงโซ
อุปทานดวยเทคโนโลยี RFID ประกอบไปดวยสวนสําคัญที่ตองทําการออกแบบ ไดแก การระบบขอมูล
พ้ืนฐาน, การออกแบบตัวบงชี้โดยใช RFID, การออกแบบระบบแลกเปลี่ยนขอมูล และการออกแบบระบบจัดการ
ขอมูลการสอบยอนกลับ ซึ่งสามารถแสดงสถาปตยกรรมของระบบสอบยอนกลับ ดังรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4: องคประกอบของการออกแบบระบบสอบยอนกลับ 
 
 4.1. ระบบจัดการขอมูลพ้ืนฐาน 
  ระบบจัดการขอมูลพ้ืนฐาน เปนระบบฐานขอมูลกลางสําหรับจัดการขอมูลเกษตรกร, ขอมูลสหกรณ 
และขอมูลโรงสี โดยระบบนี้จะแสดงขอมูลพ้ืนฐานท่ีควรมองเห็นจากกระบวนการสอบยอนกลับ ไดแก 
ขอมูลพ้ืนฐานเกษตรกร ไดแก  

• ขอมูลพ้ืนฐานเกษตรกร ไดแก การผลิตขาวเปลือกตาม GAP และ IFOAM 

• ขอมูลพ้ืนฐานสหกรณ ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานกระบวนการทํางานท่ีดีตาม GMP และ HACCP 

• ขอมูลพ้ืนฐานโรงสี ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานกระบวนการแปรรูปท่ีดีตาม GMP และ HACCP 

• ขอมูลพ้ืนฐานขนสง ไดแก ขอมูลเสนทางและรายละเอียดการขนสง 
 4.2. การออกแบบตัวบงชี้โดยใช RFID 
  การใหรหัสดวย RFID นั้น จะเปนการใหรหัสดวย EPC (Electronic Product Code) โดยการใหรหัส 
EPC นั้น สามารถใชได 4 ระดับ ไดแก ระดับหนวยสินคา, ระดับกลองสินคา, ระดับหนวยขนสง และระดับตูคอน
เทนเนอร 
 

  
 

รูปท่ี 5: การใช RFID ในระดับชั้นตางๆ 
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 การออกแบบตัวบงชี้โดยใช RFID ประกอบไปดวย 2 สวนสําคัญ ไดแก การใหรหัสสินคาดวย SGTIN 
(Serial Global Trading Item) และการใหรหัสหนวยขนสงดวย SSCC (Serial Shipping Container Code) 

4.2.1 การใหรหัสสินคา โดยใช SGTIN การใหรหัสสินคา สามารถแบงสินคาออกเปน 3 ประเภท คือ 
การใหรหัสขาวเปลือก หรือถุงขาวเปลือกจากเกษตรกร, การใหรหัสกองขาว เกิดจากการที่สหกรณ หรือโรงสีซื้อ
ขาวจากหลายแหลง และนํามากองรวมกัน จะตองสามารถเชื่อมโยงรหัสกองขาวเปลือกใหมและรหัสขาวเปลือกท่ี
เอามารวมกันได และการใหรหัสขาวสาร การสีขาว จะเกิดรหัสใหมขึ้นมา ซึ่งจะตองสามารถบอกไดวา กลองหรือ
ถุงขาวสารท่ีเกิดขึ้นใหมนั้น เกิดจากกองขาวรหัสใดท่ีนํามาสีใด 

4.2.2 การใหรหัสหนวยขนสงดวย SSCC เกิดขึ้นเมื่อมีกระบวนการขนสง ไดแก ขนสงจาก
เกษตรกรไปยังผูรับซื้อขาวเปลือก หรือขนสงจากสหกรณไปยังโรงสี รหัส SSCC จะตองสามารถบอกไดวา หนวย
ขนสงนั้น ประกอบไปดวย Item ใดรวมกันบาง และสามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลของผูขนสงไดดวย 
 4.3. การออกแบบระบบแลกเปลี่ยนขอมูล 
  การออกแบบสถาปตยกรรมของการแลกเปลี่ยนเอกสารพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น จะใชมาตรฐาน
การแลกเปล่ียนขอมูลดวย SOA และ XML โดยทําผานตัวกลาง (Web Service Provider) ซึ่งมีขอดีคือ สามารถ
ติดตามสถานะของเอกสารได และทําใหสามารถยืนยันไดวากระบวนการแลกเปล่ียนเอกสารไดเกิดขึ้นจริง โดยชุด
ของเอกสาร XML ท่ีมีการแลกเปล่ียนในระบบ จะใชรูปแบบเอกสารตามมาตรฐาน GS1 XML Standard 
สถาปตยกรรมระบบแลกเปลี่ยนขอมูล ประกอบไปดวยชุดของเอกสาร ดังรูปท่ี 6 
 

 
  

รูปท่ี 6: สถาปตยกรรมการแลกเปล่ียนขอมูล และชุดเอกสารพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
 4.4. การออกแบบระบบจัดการขอมูลการสอบยอนกลับ 
  กระบวนการออกแบบระบบจดการขอมูลการสอบยอนกลับ เพ่ือการบูรณาการขอมูลในหวงโซ
อุปทานและโลจิสติกสขาวหอมมะลิ ตามระบบการสอบยอนกลับสากล และมาตรฐาน EPCglobal Network ดวย
เทคโนโลยี RFID มีสถาปตยกรรมของระบบดังรูปท่ี 7 และผลการสอบยอนกลับในหวงโซขาวหอมมะลิ สามารถ
แสดงผลไดดังตัวอยางในรูปท่ี 8 

Purchase Order 
Purchase Order Change 

Purchase Order Response 

Dispatch Advise 
Receive Advise 

Invoice 
Remittance Advise 

เอกสารสินคา 

Transaction Management

Product 
Management

Document 
Management

Purchase Order 
Purchase Order Change 

Purchase Order Response

Dispatch Advise
Receive Advise

Invoice
Remittance Advise 

Purchase Order 
Purchase Order Change 

Purchase Order Response 

Dispatch Advise
Receive Advise 

Invoice
Remittance Advise 

เกษตรกร  

M
id

dl
ew

ar
e 

 

 
 

 
ERP

Middleware  

M
id

dl
ew

ar
e 

 

 
 

 
ERP

M
iddlew

are  

สหกรณ 

Middleware  

M
id

dl
ew

ar
e 

  

 
ERP

M
iddlew

are  

โรงสี

Middleware

M
id

dl
ew

ar
e 

 

 
 

 
ERP

ผูซ้ือ

Middleware  

ขนสง

M
iddlew

are  

 
ERP

M
id

dl
ew

ar
e 

 

 
Middleware  

Fi
rm

 B
oo

ki
ng

 

Fi
rm

 B
oo

ki
ng

 C
on

fir
m

at
io

n 

In
vo

ic
e 

R
em

itt
an

ce
 A

dv
is

e 

Arrival Notice 

Firm Booking 
Firm Booking 
Confirmation 

In
vo

ic
e 

R
em

itt
an

ce
  

Ad
vi

se
 

Arrival 
Notice 
Firm Booking

Firm Booking 
Confirmation Invoice

Remittance Advise

Arrival Notice 



ภาคผนวก ซ บทความสําหรับการเผยแพร งาน GTT2008 157 

     

  

 
 

รูปท่ี 7: สถาปตยกรรมของระบบ EPC Traceability System ตามมาตรฐาน EPCglobal Network และ RFID 
 

• เมื่อมีสินคาเกิดขึ้นในกระบวนการใดๆ ก็ตาม จะมีการลงทะเบียน (Register) รหัสสินคาไวใน 
EPC-IS ของตน ผานทาง EPC-IS Capture Interface 

• ผูใชบริการระบบสอบยอนกลับ เมื่อตองการทําการสอบยอนกลับสินคา อันดับแรกจะติดตอไป
ยังผูใหบรกิาร EPCglobal Network ผานทาง ONS เพ่ือรองขอ IP Address ของเจาของสินคาชนิดนั้น 

• ผูใหบริการ EPCglobal Network สง IP Address กลับมาให จากนั้น ระบบสอบยอนกลับ จะติด
ตอไปยังแตละ EPC-IS ท่ีตอบกลับมา เพ่ือคนหาขอมูลของสินคาดังกลาวผาน EPC-IS Query Interface 

• ระบบสอบยอนกลับจะรับขอมูลตางๆ กลับมา และนํามาแสดงผล โดยการแสดงผลของระบบ
สอบยอนกลับ ไดทําการออกแบบไวดังรูปท่ี  
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รูปท่ี 8: ตัวอยางผลลัพธการสอบยอนกลับในหวงโซขาวหอมมะลิ 

 
5. กรณีตัวอยางการสอบยอนกลับ  

ระบบสอบยอนกลับในหลายๆ ประเทศ ไดมีการพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานตางๆ โดยสวนมากเนนไปท่ี
สินคาสงออก และสินคาอุปโภคบริโภคท่ีสําคัญภายในประเทศ หรือสินคาท่ีตองเฝาระวังความปลอดภัยเปนพิเศษ 
เชน โรคระบาด จึงทําใหเกิดรูปแบบของระบบสอบยอนกลับหลายๆ รูปแบบ ยกตัวอยางเชน 
 5.1. การสอบยอนกลับเนื้อโค 
  ในประเทศออสเตรเลีย ไดมีการจัดต้ัง National Livestock Identification System เพ่ือเปนระบบการ
ใหรหัสในโค ซึ่งเปน IT-base โดยการติด Ear Tag ของโคแตละตัว และสามารถตรวจสอบยอนกลับตั้งแตการเล้ียง
ในฟารมจนถึงจําหนายใหผูบริโภค เพ่ือใชในการจัดการตานโรคและสารตกคางในเนื้อ กระบวนการผลิตเนื้อโค 
แบงออกเปน 4 ขั้นตอน โดยในแตละกระบวนการผลิต จะมีการสรางรหัสใหม เพ่ือบงบอกถึงสินคานั้น (Unique 
Identification) และจะมีการใชรหัสท่ีเชื่อมโยงไปยังสินคากอน (ในท่ีนี้คือ EAN/UCC 128) และจะมีการสรางฉลาก
สินคา (Ticket หรือ Label) เพ่ือติดไปกับสินคา งานวิจัยนี้ ใชอางอิงถึงกระบวนการออกแบบรหัสเพ่ือใชใน
กระบวนการสอบยอนกลับ รวมถึงขั้นตอนการใหรหัสตางๆ  

 
ตารางที่ 1: กระบวนการผลิตเนื้อโค และขอมูลท่ีแลกเปล่ียนระหวางกระบวนการ 

Farming Slaughtering Cutting Selling Consuming 

    
 Carcass Ticket Process Label Consumer Label 
EAN.UCC: None EAN.UCC: EAN/UCC 128 EAN.UCC: EAN/UCC 128 EAN.UCC: EAN-13 
Information : Information : Information : Information : 
Valid Passport, Ear Tags AI-01, AI- 251 AI-01, AI- 251, AI-10 GTIN 

 
  ในประเทศญี่ปุนก็เชนเดียวกัน จากสถานการณโรคโคบา ท่ีมีการปนเปอนของเชื้อ E.Coli 0152 ใน
ผลิตภัณฑนม เปนตน ไดมีมาตรการบังคับ Beef Cattle Traceability System นอกจากนี้ตาม Food Sanitation 
Law กําหนดใหผูประกอบการอาหารและธุรกิจท่ีเกี่ยวของตองจัดทําการจดบันทึกขอมูลการผลิต รวมถึงมีการใช
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มาตรการสมัครใจการจัดทําระบบสอบยอนกลับ สําหรับอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมีประเด็นสําคัญของการพิจารณา 
คือจัดลําดับความสําคัญตามวัตถุประสงค สามารถปฏิบัติไดท้ังดานเทคนิคและเศรษฐกิจ ครอบคลุมตลอดหวงโซ
อาหาร ตัวอยางเชน Egg Traceability System โดยการพิมพ ID Code ในไขแตละฟอง ซึ่งจัดทําโดย Japan Egg 
Association (ท่ีมา : จุลสารสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย ปท่ี 11 ฉบับท่ี 8 เดือนสิงหาคม 2547 หนา 9) 
 5.2. GS1 Wine Traceability 
  กระบวนการผลิตไวนนั้น คลายคลึงกับกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิ งานวิจัยดังกลาว ใชนํามา
เพ่ืออางอิงถึงกระบวนการตางๆ ท่ีใชในการเก็บขอมูล และออกแบบขอมูลเพ่ือใชในการสอบยอนกลับ รวมถึงการ
ออกแบบ Label ตางๆ 

 
 

รูปท่ี 9: กระบวนการผลิตไวนและสอบยอนกลับ 
 

5.3. กรณีศึกษาการสอบยอนกลับในประเทศไทย 
            ประเทศไทย ไดเสนอการดําเนินงานของการสอบยอนกลับในภาพกวาง โดยสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) รวมกับกรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว ตลอดจน
โรงงานผลิตท่ีเขารวมโครงการ ไดจัดทําโครงการนํารองระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาเกษตรและอาหาร โดย
เบ้ืองตนไดคัดเลือกสินคานํารองท่ีมีศักยภาพในการสงออกเขารวมโครงการ 3 ชนิด ไดแก  
  1. สินคากุงขาว/กุงกุลาดํา ในพ้ืนท่ีการผลิตจังหวัดจันทบุรีและสมุทรสาคร จํานวน 12 โรงงาน  
  2. สินคาไก ในพ้ืนท่ีการผลิตจังหวัดลพบุรีและสระบุรี จํานวน 6 โรงงาน  
  3. สินคาขาวโพดฝกออน ในพ้ืนท่ีการผลิตจังหวัดกาญจนบุรี 1 โรงงาน 
  ซึ่งคาดวาระบบตรวจสอบยอนกลับสินคานํารองท้ัง 3 ชนิด จะแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
2550 โดยมีเปาหมายวาจะใชระบบดังกลาวเปนตนแบบในการขยายผลการจัดทําระบบตรวจสอบยอนกลับในสินคา
เกษตรชนิดอ่ืนๆ ตอไป 
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รูปท่ี 10: ระบบนํารองการสอบยอนกลับสินคา 3 ชนิดในประเทศไทย 
 
6. บทวิจารณและบทสรุป 
 งานวิจัยนี้ ไดนําเสนอถึงกระบวนการออกแบบซอฟทแวรเพ่ือการสอบยอนกลับขาวหอมมะลิในหวงโซ
อุปทานขาวหอมมะลิ เพ่ือใหสามารถสอบยอนกลับขาวหอมมะลิไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูวิจัยไดแบง
เนื้อหาของงานวิจัยไว 4 สวน คือ การออกแบบการแลกเปล่ียนเอกสารพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวยสถาปตยกรรม 
SOA และ XML, การออกแบบการใหรหัสตามมาตรฐาน GS1 และ EPC, การออกแบบการสอบยอนกลับตาม
มาตรฐาน EPCglobal Network รวมถึงออกแบบขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะหลังการสอบยอนกลับ ตามมาตรฐานการผลิต
ขาวหอมมะลิท่ีดี (GAP, IFOAM) และกระบวนการในโรงงานที่ดี (GMP, HACCP) มาตรฐานการแลกเปล่ียน
เอกสารในระบบ จะชวยใหสามารถยืนยันไดวา กระบวนการซ้ือขายไดเกิดขึ้นจริง และมีผลทางกฎหมาย, 
มาตรฐานการใหรหัสสินคา ทําใหสามารถระบุตัวตนของสินคาไดอยางไมซ้ํากันและเปนท่ีเขาใจตรงกันท่ัวโลก และ
มาตรฐานการสอบยอนกลับสินคาดวย EPCglobal Network ประกอบกับขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงกระบวนการ
ผลิตท่ีดี จะทําใหสามารถยืนยันความถึงความปลอดภัยของสินคา สงผลใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในสินคาชนิด
นั้นๆ 
 จากการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ ไดมีการออกแบบระบบเพื่อการพัฒนาซอฟทแวรโดยอางอิงจาก
มาตรฐานสากล ซึ่งจะมีขอดีคือ หากซอฟทแวรใดก็ตามท่ีพัฒนาบนมาตรฐานเดียวกัน จะสามารถบูรณาการการ
ทํางานเขาดวยกันได ดังนั้น ระบบสอบยอนกลับขาวหอมมะลิท่ีออกแบบบนมาตรฐานสากลทั้ง 3 นี้ จะสามารถทํา
การสอบยอนกลับไดท่ัวโลก ประกอบกับการนําสารสนเทศที่ดีเขามาใช จะทําใหผูบริโภคไดรับขอมูลผลิตภัณฑ ทํา
ใหเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหาร อันจะทําใหเปนการยกระดับความเชื่อมั่น สงผลใหขาวหอมมะลิ
ไทยเปนท่ียอมรับ และทําใหมูลคาขาวหอมมะลิสูงขึ้นอยางแทจริง 
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