ั มนา
การส ม
เพือ
่ นาเสนอผลการเผยแพร่ร ะบบ TraceThai.com

ึ ษาออกแบบระบบต้น แบบ ระยะที่ 2
และผลการศ ก
โครงการประยุกต ์ใช ้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค ้า ระยะที่ 2
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. ทางโปรแกรม Zoom

กาหนดการ
09.30 – 09.50 น.
9.50 – 10.10 น.
10.10 – 11.30 น.

11.30 – 12.00 น.

กล่าวเปิดสัมมนา โดย นายภูสติ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผูอ้ านวยการ
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
กล่าวนโยบายความร่วมมือของ ธ.ก.ส. โดย นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์
ผูจ้ ดั การธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
บรรยายสรุปผลการเผยแพร่ระบบ TraceThai.com และผลการศึกษาออกแบบ
ระบบต้นแบบระยะที่ 2
- แนวคิดและการใช้งานระบบ TraceThai.com
- การประยุกต์ใช้ระบบ TraceThai กับสินค้าเกษตรมาตรฐานสาคัญอืน่ เช่น GI, GAP, PGS
- การเชือ่ มโยงกับระบบการค้าส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ อานวยความสะดวกทางการค้า
(Trade Facilitation) ใบอนุ ญาตต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าข้าวอินทรีย์
- แนวทางและกลไกทีเ่ หมาะสมสาหรับดูแลและขับเคลือ่ นระบบในระยะถัดไป
โดย ศ. ดร. อาณัติ ลีมคั เดช ผูอ้ านวยการศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหัวหน้าโครงการฯ
ถาม-ตอบ และสรุปการสัมมนา
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แนวคิดและการใช้ งานระบบ
TraceThai.com

3

เทรนด์อ าหารโลกมุ่ง สู่ Food Traceability
ปั จ จ ย
ั ส ่ง เสริม

KEY SUCCESS

ผู ้บริโภคให ้ความสาคัญกับ Food Safety มากขึน
้
การสอบย ้อนกลับแรงงานผิดกฎหมายกลายเป็ น
ประเด็นกีดกันทางการค ้า

ติดตาม
กฎระเบียบ
การค ้าใหม่ ๆ
อยูเ่ สมอ

ความใสใ่ จต่อความยัง่ ยืนและสงิ่ แวดล ้อม
เทคโนโลยีด ้าน Food Traceability ก ้าวหน ้ามาก
่ RFID, QR code, IoT, Blockchain
ขึน
้ เชน
ผลจากการระบาดของ Covid-10 ทาให ้ผู ้บริโภค
อยากรู ้ทีม
่ าและความปลอดภัยของอาหาร
4
ที่มา: Krungthai COMPASS, June 2021. (https://krungthai.com/th/financial-partner/economy-resources/business-digest)

บล็ อ กเชน (Blockchain) คือ อะไร
บล็อกเชน (Blockchain) เป็ นเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ
กระจายศูนย์ หรือ Distributed Ledger Technology ซึง่ ไม่
จาเป็ นต้องอาศัยตัวกลางจัดการข้อมูล ผูใ้ ช้งานจะใช้ขอ้ มูลชุด
เดียวกันทัง้ ระบบ โดยมีหลักการตรวจสอบยืนยันจากเครือข่าย
ก่อนและมีกลไกการเข้ารหัสข้อมูล ช่วยสร้างความเชือ่ มันและ
่
ปกป้ องความเป็ นส่วนตัวให้กบั ผูใ้ ช้งานข้อมูล
ลักษณะสาคัญของบล็อกเชน
• กระจาย ไม่อยู่ในเครื่องใดเครื่องหนึ่ ง มีความมั ่นคงสูง
• ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเก่าได้
• การพิสจู น์ ตวั ตนทาได้โดยระบบ PKI (Public Key
Infrastructure)
ที่มา: www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/supply-chain-meets-blockchain.html
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CB Principles

- หล ก
ั การของหน่ว ยร บ
ั รองมาตรฐาน

ั เจน เพือ
ิ ค ้าอินทรีย 100%
1. การควบคุมต ้นทางอย่างเข ้มข ้น มีแผนการผลิตทีช
่ ด
่ ให ้มั่นใจว่าเป็ นสน
2. บันทึกข ้อมูลสาคัญเฉพาะทีข
่ ้ามหน่วยผลิต (Unit)
3. หน่วยผลิต หรือ Unit = นิตบ
ิ ค
ุ คล/ กลุม
่ เกษตรกร
4. มีการควบคุม Unit ผ่าน Mass Control เพือ
่ ให ้ควบคุมปริมาณผลผลิตในแต่ละขัน
้ ตอนให ้
สอดคล ้องกับยอดรวมได ้
5. Cross-Recognition ระหว่าง CB มีการประสานการตรวจสอบข ้อมูลระหว่าง CB ด ้วยกัน

6

แนวคิดการตรวจสอบย้อนกล ับมาตรฐาน

Integrity

Traceability
Aspects

Efficiency

การสร้างให้เกิดความสมดุล
ระหว่าง 2 ส่วน

ความถูกต ้องของข ้อมูล
- ขจัดความเสี่ยงในการนาเข้าข้อมูลที่ไม่ถกู ต้อง
- มีหลักการตรวจสอบแบบ Cross Check

ประสิทธิภาพ
- มีต้นทุนตา่
- ลดขัน้ ตอนการดาเนินงาน/
ระยะเวลาการตรวจสอบ
7

CB Principles ในมิต ข
ิ อง Traceability Aspects
Integrity
(ความถูกต้องของข้อมูล)
1

3

5

2
4

Efficiency
(ประสิทธิภาพ)

CB Principles

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้

1. การควบคุมต้นทาง
อย่างเข้มข้น

- ปั ญหาผลผลิตเสียหายฉับพลันหลังการตรวจรับรอง เช่น น้ าท่วม ซึง่ จะ
มีผลต่อการประมาณการผลผลิต
- ต้นทุนการตรวจรับรองมาตรฐานสูง

2. บ ันทึกข้อมูล
สาค ัญเฉพาะทีข
่ า้ ม
Unit

- อาจเกิดการสวมสิทธิ ์ได้ ในกรณีทไ่ี ม่ได้มกี ารควบคุมด้วย Transaction

3. หน่วยผลิต (Unit)
คือ นิตบ
ิ ค
ุ คลหรือ
กลุม
่ เกษตรกร

- ไม่สามารถระบุขอ้ มูลถึงแปลงผลิตได้ ด้วยเหตุผลความลับทางการค้า
- เกษตรกรรายย่อยมีผลผลิตน้อยเกินกว่าทีจ่ ะสีขา้ วใน Lot เดียว
- อาจเกิดกรณีทุจริต เช่น การสวมข้าว

4. มีการควบคุม Unit
ผ่าน Mass Control

- ไม่ได้มกี ารออกใบ Transaction Certificate (TC) ทุกครัง้ เป็ นการจด
บันทึกตามระบบควบคุมภายในของกลุม่

5. การตรวจสอบก ัน
ระหว่าง CB

- ข้อมูลผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่ได้อพั เดทบนเว็บไซต์ ต้องมีการประสาน
ติดต่อเป็ นกรณี

Certificate (TC) ทุกครัง้ เช่น การขายในประเทศ
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เ ป้ าหมาย

TraceThai.com เพือ
่ สน บ
ั สนุ น CB Principles
CB Principles

เป้ าหมายสู่จดุ ที่มี
Integrity &
Efficiency สูงสุด

Integrity
(ความถูกต้องของ
ข้อมูล)
1

3
5

2
4

Efficiency
(ประสิทธิภาพ)

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

แนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ปัญหา

- ปั ญหาผลผลิตเสียหายฉับพลันหลังการตรวจ ประสานด้านข้อมูลหรือร่วมกับหน่วยงาน เช่น
GISTDA ประเมินผลผลิตจากค่าความเขียวที่
1. การควบคุมต้น รับรอง เช่น น้ าท่วม ซึง่ จะมีผลต่อการ
ทางอย่างเข้มข้น ประมาณการผลผลิต
เกิดขึน้ (แนวทางในอนาคต)
- ต้นทุนการตรวจรับรองมาตรฐานสูง
2. บ ันทึกข้อมูล
สาค ัญเฉพาะที่
ข้าม Unit

- อาจเกิดการสวมสิทธิ ์ได้ ในกรณีทไ่ี ม่ได้มี

3. หน่วยผลิต
(Unit) คือ นิต ิ
บุคคลหรือกลุม
่
เกษตรกร

- ไม่สามารถระบุขอ้ มูลถึงแปลงผลิตได้
เชิญชวนเกษตรกรรายย่อย/ โรงสีเข้าร่วม
- เกษตรกรรายย่อยมีผลผลิตน้อยเกินกว่าทีจ่ ะ โครงการ (แนวทางในอนาคต)
สีขา้ วใน Lot เดียว
- อาจเกิดกรณีทุจริต เช่น การสวมข้าว

4. มีการควบคุม
Unit ผ่าน Mass
Control

- ไม่ได้มกี ารออกใบ Transaction Certificate
(TC) ทุกครัง้ เป็ นการจดบันทึกตามระบบ
ควบคุมภายในของกลุม่

 โครงการนี้เน้นที่ “หน่วยผลผลิต” ทีข่ าย
ไม่ใช่ “หน่วยผลิต” จึงช่วยแก้ไขปั ญหาได้

- ข้อมูลผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่ได้อพั เดทบน
เว็บไซต์ ต้องมีการประสานติดต่อเป็ นกรณี

 ตรวจสอบผ่านบล็อกเชน หรือเขียน
โปรแกรมตรวจสอบอัตโนมัตจิ ากฐานข้อมูล
9
บล็อกเชนได้

5. การตรวจสอบ
ก ันระหว่าง CB

การควบคุมด้วย Transaction Certificate
(TC) ทุกครัง้ เช่น การขายในประเทศ

โครงการนี้ครอบคลุมการตรวจสอบ
ย้อนกลับทัง้ การบริโภคในประเทศและ
ต่างประเทศ จึงช่วยแก้ไขปั ญหาได้

ิ ค ้า
TraceThai.com = ระบบต ้นแบบการตรวจสอบย ้อนกลับสน
อินทรียบนบล็อกเชน => ระบบฯ ระยะที่ 1 (นาร่องด ้วยข ้าวอินทรีย)
เริม
่ ปี 2563
ิ ค ้าในห่วงโซ ่
TraceThai.com เป็ นระบบในการตรวจสอบย ้อนกลับสน
ิ ค ้าตัง้ แต่แหล่งเพาะปลูก
แบบ End to End สามารถแสดงทีม
่ าสน
การผลิต การรวบรวม การบรรจุหบ
ี ห่อ การจาหน่ายไปยังผู ้บริโภค
ิ ค ้าบนฉลากบรรจุภณ
โดยใช ้ QR Code หรือเลขล็อตสน
ั ฑในการ
ค ้นหา
ิ ค ้าบนบล็อก
TraceThai.com จัดเก็บข ้อมูลการตรวจสอบย ้อนกลับสน
เชนสาธารณะ Ethereum Blockchain ทีม
่ ค
ี วามโปร่งใสและ
ื่ ถือให ้กับกระบวนการค ้า
ปลอดภัย เพิม
่ ความน่าเชอ
เงือ
่ นไขคุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้าร่วมโครงการ
• เกษตรกร ผู ้ประกอบการ หรือ ผู ้แทนกลุ่ ม เกษตรกร วิส าหกิจ
ชุมชน สหกรณ
ิ ค ้า
• ผลิตหรือประกอบธุรกิจแปรรูป จัดจาหน่ายข ้าวอินทรีย และสน
อินทรียอืน
่ ๆ
• ได ้รับมาตรฐานอินทรีย หรืออินทรียและ GI โดยผ่านการตรวจ
่ มาตรฐาน IFOAM, EU
ประเมินจากหน่วยตรวจรับรอง (CB) เชน
Organic, USDA หรือมาตรฐาน Organic Thailand
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หล ก
ั การทางานของ TraceThai.com
1.

หน่วยบันทึกข ้อมูลมีความเป็ นอิสระต่อกันขึน
้ กับกิจกรรมการผลิตทีเ่ กิดขึน
้ แต่สามารถสง่ ต่อข ้อมูล
่ ล
ระหว่างกันตามห่วงโซม
ู ค่าทีเ่ กิดขึน
้ ได ้

2.

บันทึกข ้อมูลตามกิจกรรม จาก INPUT (วัตถุดบ
ิ / สงิ่ ทีไ่ ด ้รับ) และนาไปผ่านกระบวนการผลิต/ แปรรูป
ิ ค ้า)
ออกมาเป็ น OUTPUT (ผลผลิต/ สน

3.

ิ ค ้า เชน
่ ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (Organic Certificate)
มีข ้อมูลมาตรฐานการรับรองของสน

้
หรือใบรับรองการใชตรา
GI จากทีห
่ น่วยรับรองมาตรฐาน (CB) เป็ นผู ้ให ้การรับรองหรือจาก
ฐานข ้อมูลของ CB ทีเ่ ผยแพร่
4.

ิ ธิก
มีการเปิ ดเผยข ้อมูลโปร่งใส และยังรักษาความลับทางการค ้า/ กาหนดสท
์ ารเข ้าถึงข ้อมูลแต่ละ

ระดับได ้
11

TraceThai.com
หน่วยบันทึกข ้อมูลมีความเป็ นอิสระต่อกันขึน
้ กับกิจกรรมการผลิตทีเ่ กิดขึน
้

User Account / บัญชีผใู้ ช้ 1 บัญชี
Profile/ Unit 1 (ปลูก

หรือสี)

Profile/ Unit 2

(บรรจุหรือ
จาหน่ าย)

ใบรับรองมาตรฐาน

รายละเอียดทัวไป
่
สมาชิก / หน่ วยย่อย (ไม่บงั คับ)
สมาชิก/ หน่ วยย่อย (ไม่บงั คับ)
แปลงปลูก (ไม่บงั คับ)
แปลงปลูก (ไม่บงั คับ)
Input/ วัตถุดิบ
Input/ วัตถุดิบ
Output/ สินค้า
Output/ สินค้า
การจาหน่ าย/ ส่งต่อสินค้า
การจาหน่ าย/ ส่งต่อสินค้า

รายละเอียดทัวไป
่

หนึ่ งบัญชีผใ้ ู ช้สามารถสร้างได้หลายหน่ วยผลิต และแต่ละหน่ วยผลิตสามารถแยกการบันทึกข้อมูลตาม
บทบาทในห่วงโซ่อปุ ทานได้ ขึน้ กับการออกแบบวิธีการบันทึกข้อมูลของผูป้ ระกอบการ
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TraceThai.com
บันทึกข ้อมูลตามกิจกรรม พร ้อมวัตถุดบ
ิ และผลผลิตทีเ่ กิดขึน
้
ACTOR

INPUT

ผูด้ าเนินการ

PROCESS

OUTPUT

วัตถุดิบ/ สิ่งที่รบั เข้า

ผลิต/ แปรรูป

สินค้า/ ผลผลิตที่ได้

วิสาหกิจชุมชน

ข้าวเปลือกจากสมาชิกในกลุ่ม

รวบรวม

ข้าวเปลือกกระสอบใหญ่

วิสาหกิจชุมชน/ โรงสี

ข้าวเปลือกจากสมาชิกในกลุ่ม

สี

ข้าวกล้องกระสอบใหญ่

วิสาหกิจชุมชน/ โรงสี

ข้าวเปลือกจากสมาชิกในกลุ่ม

สี/แพคบรรจุภณ
ั ฑ์

ข้าวกล้องถุงละ 5 กิโลกรัม

ผูป้ ระกอบการ

ข้าวกล้องทีส่ แี ล้ว

แพคบรรจุภณ
ั ฑ์

ผูจ้ ดั จาหน่ าย

ข้าวกล้องถุงละ 1 กิโลกรัม

กระจายสินค้า

ข้าวกล้องถุงละ 1 กิโลกรัม
แยกขายปลีก/
ขายส่ง

ไม่มีข้อจากัดในเรื่องวิธีการผลิต หรือประเภทสินค้า สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายรูปแบบ
มีการควบคุมปริมาณ -> ผลรวมของ Output ต้องไม่มากกว่า Input
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TraceThai.com
ิ ค ้า
มีข ้อมูลมาตรฐานการรับรองของสน

หลังจากใส่ข้อมูล Certificate ในระบบ จะมีการ
แจ้ง Email เตือนไปยัง CB หรือตรวจสอบผ่าน
ฐานข้อมูลของ CB เพื่อทาการยืนยันว่าข้อมูลใน
ระบบเป็ นข้อมูลจริง
ตรวจสอบโดย CB แล ้ว

ตรวจสอบจากฐานข ้อมูลหรือ
เว็บไซตทางการของ CB โดย
ผู ้ดูแลระบบ TraceThai

ข ้อมูลจากผู ้ประกอบการ
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TraceThai.com
มีก ารรั ก ษาความลั บ ทางการค ้า/ กาหนดส ิท ธิ์ก ารเข า้ ถึง ข อ้ มู ล
Ethereum
Blockchain

Authentication

Secret Address
DATA

Private
Variables

ผูป้ ระกอบการ
การบันทึกข้อมูลบนบล็อกเชน

เฉพาะผู้ใช้ (User) ในระบบ TraceThai.com เท่านั้นที่จะบันทึกข้อมูลได้ โดยข้อมูลการผลิตและการจาหน่ายสินค้าจะถูกจัดเก็บบน
เครือข่ายบล็อกเชนสาธารณะ (Ethereum) ในรูปแบบ Private Variables เพื่อป้องกันการอ่านข้อมูลจากผู้ไม่มีสิทธิ์
15

TraceThai.com
มีก ารรั ก ษาความลั บ ทางการค ้า/ กาหนดส ิท ธิ์ก ารเข า้ ถึง ข อ้ มู ล
Ethereum
Blockchain

ตรวจสอบจาก
ผูบ้ ริโภค

QR Code
Lot Number

หรือ

Private
Variables

Secret Address

Parameter

Function

แสดงผล
DATA

การเรียกดูข้อมูล
ข้อมูลที่จัดเก็บบนบล็อกเชนเป็นแบบ Private Variable จะต้องเรียกดูผ่านฟังก์ชันเท่านั้น ซึ่งกาหนดให้เรียกใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่ระบุใน
Smart Contract เท่านั้น ในที่นี้คือ ระบบ TraceThai.com หรือ User ในระบบ
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TraceThai.com สาหร บ
ั ผูบ
้ ริโ ภค
1. ทีม่ าของสินค้าจากต้นน้ามายัง
ปลายน้า เช่น แปลงปลูก ผูผ้ ลิต
ผูร้ วบรวมสินค้า ผูแ้ ปรรูปสินค้า
2. ข้อมูลของผูผ้ ลิตสินค้า
3. ข้อมูลทีม่ าของวัตถุดบิ
4. ข้อมูลใบรับรองมาตรฐาน
5. ข้อมูลล็อตสินค้า/วัตถุดบิ
6. ข้อมูลแปลงปลูก/เกษตรกร
7. ข้อมูลประชาสัมพันธ์
Storytelling
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ิ ค้า ทีส
ต วั อย่า งส น
่ อบย้อ นกล บ
ั บนระบบ TraceThai.com
ข ้าวสงั ขหยดเมืองพัทลุง

ถั่วเหลืองอินทรีย

18

TraceThai.com สาหร บ
ั กลุ่ม เกษตรกร/ ธุ ร กิจ

▪ มีระบบบันทึก ควบคุมและติดตามตรวจสอบ
วัตถุดบิ และผลผลิต
▪ บันทึกข้อมูลการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพือ่ สร้างความเชือ่ มันให้
่ กบั คูค่ า้
▪ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าเกษตรอินทรียข์ อง
ผูป้ ระกอบการไทย

1. ระบบควบคุมภายใน
บริหารล็อตสินค้า

2. ระบบสร้าง QR
CODE ติดตาม
ล็อตสินค้า

3. ระบบรายงาน

4. เชื่อมโยงข้อมูล
มาตรฐานกับการออก
ใบอนุญาตส่งออก
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้ านระบบ TraceThai.com
ต วั อย่า งการใช ง
#1.1 ข้อมูลทว่ ั ไป

เลือกรูปภาพเพื่อแสดง
ตาแหน่ งของหน่ วยผลิตนัน้
บนแผนที่ตอนค้นหา

20

้ านระบบ TraceThai.com
ต วั อย่า งการใช ง
ิ
#1.2 สมาชก

สาหรับบันทึกข้อมูลรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม หรือ
ที่มาของวัตถุดิบที่เป็ นหน่ วยย่อยของ User

21

้ านระบบ TraceThai.com
ต วั อย่า งการใช ง
#1.3 แปลงปลูก

สาหรับบันทึกข้อมูลแปลงปลูก
ของสมาชิกหรือหน่ วยย่อย เช่น
จานวนพืน้ ที่ ตาแหน่ งที่ตงั ้ ชนิด
พืชที่ปลูก
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้ านระบบ TraceThai.com
ต วั อย่า งการใช ง
#1.4 การบ ันทึกใบร ับรองมาตรฐาน
ใบรับรองมาตรฐาน
- มาตรฐานอินทรีย์ เช่น Organic Thailand / IFOAM / EU/ USDA / COR / JAS
- มาตรฐาน GI
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้ านระบบ TraceThai.com
ต วั อย่า งการใช ง
#2.1 ว ัตถุดบ
ิ (Input)
ที่มาของวัตถุดิบ จาก 2 แหล่ง
1. ผลิตเอง (รับมาจากแปลงปลูกสมาชิกหรือหน่ วยย่อย)
2. ได้มาจากหน่ วยผลิตอื่น (อาจเป็ นคนละ Profile หรือ
คนละบัญชีผใู้ ช้ (Account) ก็ได้)
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้ านระบบ TraceThai.com
ต วั อย่า งการใช ง
#2.2 การผลิต/แปรรูป

• เลือกวัตถุดิบไปผลิตเป็ นสินค้า
• เลือกวัตถุดิบได้มากกว่า 1 รายการ
• มีการควบคุมน้าหนักผลผลิตไม่ให้เกินวัตถุดิบต้นทาง
• Lot No. ถูกสร้างโดยอัตโนมัติ
1

คลิ กเลือกวัตถุดิบ
ที่จะนามาผลิ ต/
แปรรูป

3

2
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้ านระบบ TraceThai.com
ต วั อย่า งการใช ง
#2.2 การผลิต/แปรรูป
การใช้วตั ถุดิบไม่หมดทัง้ ล็อต
•

สมมติว่านาวัตถุดิบข้าวเปลือก

4

จาก 2 ล็อตมาสีรวมกัน โดย
นามาสีลอ็ ตละ 100 กระสอบ
กระสอบละ 20 kg รวม 2 ล็อต มี
น้าหนักรวม 4,000 kg
•

ระบบคานวณน้าหนักวัตถุดิบ

รวมให้อตั โนมัติ
26

้ านระบบ TraceThai.com
ต วั อย่า งการใช ง
#2.2 การผลิต/แปรรูป
สามารถระบุ Output หรือสินค้าที่ได้จากวัตถุดิบข้างต้น มากสุด 4 ชนิด เช่น นาข้าวเปลือกมาสี อาจบันทึก
Output หรือสินค้า ที่ได้เป็ น (1) ข้าวกล้อง (2) ราข้าว (3) ปลายข้าว (4) แกลบ
5

น้าหนักเกิ นวัตถุดิบ
ระบบจะไม่อนุญาตให้
บันทึกข้อมูลต่อ

ผู้ประกอบการเลือกได้ว่าจะให้แสดงที่มาของ
วัตถุดิบ หรือที่จาหน่ ายสินค้าปลายทางหรือไม่
27

้ านระบบ TraceThai.com
ต วั อย่า งการใช ง
ิ ค้า
# 3. การสร้าง QR Code แต่ละล็ อตสน
1

2

3

หมายเลขล็อตสามารถใช้ในการ
ค้นหาแทนการสแกนคิวอาร์โค้ดได้
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้ านระบบ TraceThai.com
ต วั อย่า งการใช ง
่ ต่อสน
ิ ค้า
# 4. การขายหรือสง
» กรอกรายละเอียดของ
สินค้า เช่น
• รหัสอ้างอิง
• วันที่ขาย/ส่งต่อ
• ผูร้ บั สินค้า
• จานวนหน่ วยที่ขาย
• ไฟล์ TC

สามารถตัง้ ค่าผูร้ บั
สินค้าทีใ่ ช้ประจาได้

กรณีไม่มชี อ่ื ผูร้ บั สินค้าในระบบ สามารถเพิม่
ใหม่ได้ โดยระบบจะส่งอีเมลไปแจ้งให้ผรู้ บั
ยืนยันตัวตนและเข้าใช้งานระบบ
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้ านระบบ TraceThai.com
ต วั อย่า งการใช ง
่ ต่อสน
ิ ค้า
# 4. การขายหรือสง
สินค้าทีจ่ าหน่ายแล้ว จะมีรหัส
แสดงในช่องประวัตกิ ารขาย

ผูส้ ่งสินค้า

ผูร้ บั สินค้า

ผูร้ บั สินค้าจะได้รบั รายการใหม่ในเมนูวตั ถุดบิ ซึ่งสามารถนาไป
ผลิตสินค้าต่อได้ แต่หากสินค้าทีร่ บั มามีขอ้ ผิดพลาด สามารถ
คลิกที่ “Reject” เพือ่ ปฏิเสธการรับสินค้านัน้
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้ านระบบ TraceThai.com
ต วั อย่า งการใช ง
่ ต่อสน
ิ ค้า
# 4. การขายหรือสง

ผูร้ บั สินค้า
คลิก Show ด้าน
ท้ายรายการสินค้า
จะแสดงข้อมูล
รายละเอียด
ของสินค้าที่ได้รบั
สว่ น Transaction Certificate คลิก
“แสดง” ระบบจะแสดงข ้อมูลการ
ิ ค ้าพร ้อมเอกสาร TC
จาหน่ายสน
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้ านระบบ TraceThai.com
ต วั อย่า งการใช ง
่ ต่อสน
ิ ค้า
# 4. การขายหรือสง

ล็อตสินค้าทีถ่ ูกปฏิเสธ จะมีอเี มลแจ้งเตือน และปรากฏ
เป็ นประวัตกิ ารขายสีแดง
คลิกทีต่ วั เลขประวัตกิ ารขาย จะแสดงข้อมูลการขาย
สินค้าล็อตนัน้ ด้านล่าง

แสดงข้อมูล
ว่าขายสิ นค้า
ล็อตนัน้ ให้กบั
ใครไปแล้ว
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ิ ค้า และบ น
สรุ ป การทางานเมือ
่ มีก ารจาหน่า ยส น
ั ทึก ข้อ มู ล
เข้า Blockchain
1.

นาข้อมูลเก็บบน Blockchain (มีการเข้ารหัสและเก็บแบบ Private Variables)

2.

Email แจ้งเตือนคู่ค้า ว่ามีสินค้าเข้ามา (เข้าไปเป็ นวัตถุดิบของคู่ค้า)

3.

ในกรณี ที่ยงั ไม่มี Account คู่ค้าในระบบ จะใช้การ Refer จากผูบ้ นั ทึก

– ผูบ้ นั ทึก ระบุ Email ของคู่ค้า
– ระบบสร้าง Profile ให้ค่คู ่าโดยอัติโนมัติ
– ระบบแจ้ง Email ไปยังคู่ค้าให้เข้าใช้งานระบบ (สร้าง Account)

– ยืนยันตัวตนในครัง้ แรกที่เข้าใช้งาน เช่น การทา KYC
4.

Email แจ้งเตือน CB ในกรณี ที่มีการแนบ TC (Transaction Certificate) ให้เข้าตรวจสอบยืนยัน
33

สรปุ การดาเนิ นงาน
โครงการประย กุ ต์ใ ช้ Blockchain ยกระดับ
เศรษฐกิ จ การค้า ระยะที่ 2

ปี 2564
34

ผลการเผยแพร่ร ะบบ
จานวนกลุ่ม เกษตรกร/ผู ป
้ ระกอบการนาร่อ งรายจ งั หว ด
ั
กลุ่มนาร่อง ปี 2563

4

กลุ่มนาร่อง ปี 2564

7

3

2

1

3

2

1

1

1

1

1

2

1

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค. 2564)

1

1

1

1
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ผลการเผยแพร่ร ะบบ

ผลิตภ ัณฑ์ TraceThai.com (63-64)
⚫

ข้อจาก ัดในการเผยแพร่ระบบ ปี 2564
⚫

⚫
⚫
⚫

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 มีผลต่อแผนงาน
โครงการ
่ ดจาเป็ นต ้องยกเลิกกิจกรรมการลงพืนที
้ ่
ท ้ายทีสุ
เนื่ องจากเป็ นระบบใหม่ จาเป็ นต ้องอบรมแบบพบหน้า

จัดอบรมออนไลน์ลาบาก เพราะกลุม
่ เป้ าหมายเกษตรกร
มีความชานาญเทคโนโลยีนอ้ ย ไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์รองรบั การ
อบรมได ้สะดวก

⚫

อุดรธานี

⚫

ยโสธร

⚫

อานาจเจริญ

ขัยภูม ิ
นครสวรรค

⚫

ผลิตภัณข
์ ้าวอินทรีย ์
สินค ้าอาหารเด็กแปรรูปจากข ้าวอินทรีย ์
ข ้าวอินทรีย ์ GI
่
ถัวเหลื
องอินทรีย ์
่ าอางจากสมุนไพร
เครืองส

มหาสารคาม
ร ้อยเอ็ด
อุบลราชธานี

สระบุร ี

สุพรรณบุร ี

นครปฐม

บุรรี ัมย สุรน
ิ ทร

ศรีสะเกษ

กรุงเทพฯ

สมุทรปราการ

แผนงานปี 2565
⚫
⚫

TraceThai.com (63-64)

้ จั
่ ดอบรมให้กับกลุม
ลงพืนที
่ นาร่องปี 64
่ กลุม
ขยายการอบรมในจังหวัดทีมี
่ ผูส้ นใจเข ้าร่วม
โครงการ

⚫
⚫
⚫

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
ภาคกลาง 6 จังหวัด
ภาคใต ้ 1 จังหวัด

พัทลุง
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PGS
GI

การศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ประย ุกต์ใช้ระบบ TraceThai กับ
สินค้ามาตรฐานอื่น

GAP

การปฏิบ ต
ั ท
ิ างการเกษตรทีด
่ ี

(Good Agricultural Practice :GAP)

การปฏิบตั เิ พือ่ ป้ องกันหรือลดความเสีย่ งของอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการเพาะปลูก การเก็บเกีย่ ว และการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
เพือ่ ให้ได้ผลิตผลทีม่ คี ุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค
▪

่
การตรวจสอบร ับรอง โดย CB เชน
▪ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัย

❑ ภาครัฐ => GAP สาหรับพืช ของกรมวิชาการเกษตร และ กรมการข้าว
=> GAP สาหรับปศุสตั ว์ ของกรมปศุสตั ว์
=> GAP สาหรับสัตว์น้ า ของกรมประมง

❑ ภาคเอกชน => ThaiGAP หรือ สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย
ภายใต้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เน้นกลุม่ ผักผลไม้
❑ GLOBAL G.A.P.

แม่โจ ้ (ICAPS)

▪ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
▪ บริษัท ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารกลาง (ประเทศไทย) จากัด
▪ Application
ิ ค ้าเกษตรบน
▪ QR Trace on Cloud ของ มกอช. ระบบตามสอบสน
ระบบคลาวด สาหรับผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน
ั ว ไข่ ประมง สน
ิ ค ้าแปรรูป/ อาหา
กลุม
่ ผัก ผลไม ้ ข ้าว ปศุสต
▪ 2in1 GAP Platform Service ของ ม.เกษตรศาสตร เพือ
่ การตรวจ
ประเมิน รองรับมาตรฐาน Q ของกรมวิชาการเกษตร และ
ThaiGAP
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ิ ค้า GAP ทุเ รีย น
การตรวจสอบย้อ นกล บ
ั ของส น
❑ เพือ่ ความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสาร ใบรับรองทีด่ า่ น และป้ องกันการปลอมแปลงผลผลิต
• หน่วยงานศุลกากรจีนมีการจัดระเบียบด่านการค้าและจัดการกับผลไม้ต่างประเทศเพือ่ ป้ องกันการปลอมแปลง โดยมีบริษทั
CCIC Guangxi (China Certification & Inspection Group Guangxi Co.,Ltd) เทียบได้กบั เป็ นรัฐวิสาหกิจของจีน ให้บริการ
ตรวจสอบย้อนกลับ
• บริษทั CCIC จะทาการตรวจสอบแหล่งผลิต ติดรหัสป้ องกันการปลอมแปลงในระบบตรวจสอบย้อนกลับ การตรวจสอบขัน้ ตอน
การขนถ่ายสินค้าขึน้ -ลงตูค้ อนเทนเนอร์ รวมทัง้ การออกรายงานตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตเพือ่ อัพโหลดข้อมูลเข้าสู่
แพลตฟอร์มตรวจสอบย้อนกลับสินค้าของ CCIC
• CCIC อ้างว่าสินค้าส่งออกทีต่ ดิ สติก๊ เกอร์จะผ่านกระบวนการอย่างเร็ว โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมสติก๊ เกอร์ ประมาณตูล้ ะ 3,500 บาท
แต่ในทางปฏิบตั เิ มือ่ มีผใู้ ช้จานวนมาก การตรวจสอบหรือผ่านด่านไม่ได้เร็วเท่าทีค่ วร

ที่มา: thaibizchina.com/qr-trace-การันตีคุณภาพผลไม้นาเ/

❑ เพือ่ ความปลอดภัยด้าน Food Safety
• คลัสเตอร์ลง้ ทุเรียนชุมพรขยายวงกว้าง คุมเข้มตลาดมรกต สกัดเชือ้ ระบาด
• คนงานล้งทุเรียนภายในตลาดเสีย่ งติดเชือ้ สูง สังปิ
่ ดล้งทุเรียนเพิม่ เพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
ที่มา: https://www.matichon.co.th/region/news_2833430
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ิ่ บ่ง ช ท
ี้ างภู ม ศ
สง
ิ าสตร์

(Geographical Indications :GI)
GI = ชือ่ สัญลักษณ์ หรือสิง่ อื่นใดทีใ่ ช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมศิ าสตร์และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าทีเ่ กิดจากแหล่งภูมศิ าสตร์นนั ้ เป็ น
สินค้าทีม่ คี ุณภาพ ชือ่ เสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมศิ าสตร์ดงั กล่าว
การขึ้นทะเบียน GI

การใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย

▪ ผูม้ สี ทิ ธิขอขึน้ ทะเบียน GI
▪ ส่วนราชการทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล มีเขตรับผิดชอบครอบคลุม
บริเวณแหล่งภูมศิ าสตร์
▪ ผูป้ ระกอบการ บุคคล กลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคลซึง่ ประกอบ
กิจการค้าเกีย่ วข้องกับสินค้าทีใ่ ช้ GI และมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นแหล่ง
ภูมศิ าสตร์ของสินค้า
▪ กลุ่มผูบ้ ริโภคสินค้า
▪ GI ทีข่ น้ึ ทะเบียนแล้วจะได้รบั การคุม้ ครองตลอดไป โดยไม่ม ี
กาหนดระยะเวลาจนกว่าจะมีการเพิกถอนทะเบียน เช่น กรณี
สภาพทางภูมศิ าสตร์หรือสถานการณ์เปลีย่ นแปลงไปภายหลัง
การขึน้ ทะเบียน

▪ผูม้ สี ทิ ธิใช้
• ผูผ้ ลิตสินค้าทีอ่ ยูใ่ นท้องถิน่ นัน้ และ
ผูป้ ระกอบการค้าทีเ่ กีย่ วกับสินค้านัน้
• มีค่มู อื ปฏิบตั งิ าน สาหรับสมาชิก
• มีแผนการควบคุมตรวจสอบในระดับผูผ้ ลิตหรือ
ระดับจังหวัดแล้ว
• ปฏิบตั ติ ามคู่มอื การปฏิบตั งิ านแล้ว
▪ อายุการคุม้ ครอง 2 ปี

▪ การตรวจสอบร ับรอง
▪ Internal Control คณะกรรมการ
จังหวัด
่
▪ External Control โดย CB เชน

Bioagricert
ิ ค ้า GI มีทงั ้ ทีเ่ ป็ น Organic และ
▪ สน
Non-Organic
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ระบบการร บ
ั รองแบบมีส ่ว นร่ว ม
Participatory Guarantee Systems :PGS
องค์กร

่
▪ เครือข่ายจัดการระบบ PGS ในประเทศไทย เชน

กลุ่มผู้ผลิต

นักส่งเสริม

ผู้บริโภค

ผู้ประกอบการ

1

-มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

-กระบวนการการตรวจฟาร์ม
-การตัดสินให้การรับรอง

2. มีส่วนร่วม ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน
เรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาการผลิต

3.ตัดสินให้การรับรอง
ในที่ประชุมกลุ่มเกษตรกร

▪ การตรวจสอบรับรอง
▪ การรับรองแบบมีสว่ นร่วม ตามมาตรฐานของแต่ละกลุม
่
▪ มกอช. กาลังจัดทาหลักเกณฑการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Guarantee Systems
: PGS) พร ้อมกับจัดตัง้ สภาเกษตรอินทรีย พีจเี อส หรือ ระบบ
การรับรองแบบมีสว่ นร่วม (PGS) แห่งประเทศไทยเป็ นครัง้
แรก (18 ส.ค. 2564)

4.ทาตลาดร่วมกัน
41

ิ ค้า อิน ทรีย อ
สน
์ น
ื่ : เครือ
่ งสาอางแปรรู ป จากสมุ น ไพรอิน ทรีย ์
Organic Herbs Thailand Clusters: กลุ่มคลัสเตอร์ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้จัดจำหน่ำยสินค้ำสมุนไพรออแกนิค ภำยใต้กำรดูแลของ
กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย : สนับสนุน ผลักดัน ยกระดับอุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์แปรรูปให้มีมำตรฐำนสำกล เพื่อกำรแข่งขันในระดับสำกลในอนำคต
ใบร ับรองพืช
อินทรีย ์
ผู ้ผลิตสมุนไพร

ใบร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์
ผู ้ผลิตสารสกัด

ผู ้ผลิตเครือ
่ งสาอาง

บริษัท
ผู ้ประกอบการ

ข้อสังเกต
• การรับรองมาตรฐานอินทรียข์ องสินค้าเครื่องสาอาง CB จะตรวจสอบ รับรองกระบวนการผลิต โรงงานผลิต และ
ทีม่ าของสารสกัดย้อนกลับไปต้นทางว่าได้มาตรฐานตามทีก่ าหนดหรือไม่
• สินค้า 1 รายการมีสว่ นประกอบหรือวัตถุดบิ จากสารสกัดหลายชนิด มีทงั ้ ทีผ่ ปู้ ระกอบการผลิตเป็ นสารสกัดเอง รับ
ซือ้ สารสกัดจากบริษทั อื่น ทัง้ ในและต่างประเทศ
• บางหน่วยผลิต เช่น โรงงานสารสกัด ไม่มใี บรับรองมาตรฐานของตนเอง แต่การรับรองสินค้าจะคลุมทีก่ ระบวนการ
ได้มาซึง่ สารสกัด

▪

การตรวจสอบร ับรอง
▪ มาตรฐาน COSMOS มาตรฐานสากลในยุโรป
รับรองผลิตภัณฑเครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑ
ดูแลผิวออรแกนิค
่ EcoCert, Control Union
CB เชน

▪ มาตรฐาน ACT C&H Organic ของ
สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.)
รับรองเครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑเพือ
่ สุขภาพ
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ความเป็ นไปได้ใ นการประยุ ก ต์ใ ช ้ร ะบบ TraceThai ก บ
ั
ิ ค้า มาตรฐานอืน
สน
่
ประเด็น
การตรวจสอบโดยคนกลาง

GI

GAP

PGS

CB

CB

กลุม่

อายุใบรับรอง
การควบคุมปริมาณต้นทาง
การควบคุมปริมาณรวม

ตราสัญลักษณ์ของ ทป. 2 ปี

3 ปี

1 ปี

ไม่ม ี

มี

มี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

มี

เฉพาะสินค้า GI ที่ผ่านมาตรฐาน
อินทรียเ์ ท่านัน้

ยังไม่รองรับ

ยังไม่รองรับ

มี Lot Number ควบคุม
ข้อสรุปการขยายการใช้งานระบบ
ในปี 2564
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ื่ มโยงก ับระบบการค้าสว
่ นอืน
การเชอ
่ ที่
เกีย
่ วข้อง เพือ
่ อานวยความสะดวก
ทางการค้า (Trade Facilitation)

ใบอนุญาตต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วก ับการค้า
ข้าวอินทรีย ์

เอกสารและหน่ว ยงานทีเ่ กีย
่ วข้อ งก บ
ั การอนุ ญ าตส ่ง ออก

ข้า วอิน ทรีย ์

่ ออกข้าว
ผูส
้ ง

ขึน
้ ทะเบียนผู ้สง่ ออกข ้าวไป
ต่างประเทศ

ขึน
้ ทะเบียนระบบพิธก
ี ารศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส (NSW)

่ ออก
ขอใบอนุญาตสง
(อ.2)

ติดต่อทุกครัง้ เมือ่ ส่งออก

ิ ค้าข้าวทว่ ั ไป
สน

ติดต่อครัง้ แรก
• ใบอนุ ญาตค้าข้าวส่งไปต่างประเทศ (คข.1)
• ทะเบียนผูส้ ง่ ออกข้าว (คพ.1)
• ทะเบียนผูค้ า้ ขาออกซึง่ สินค้ามาตรฐาน (มส.1)
กรณีสง่ ออกข้าวมาตรฐาน
• บัตรประจาตัวผกูส้ ง่ ออก-นาเข้า
• ทะเบียนผูผ้ า่ นพิธกี ารศุลกากร

ิ ค้าข้าวมาตรฐาน
สน

Rice
Inspection
(Weight &
Quality)

Phytosanitary
ใบรับรอง
สุขอนามัยพืช

Health
Certificate
รับรองแหล่ง
อาหารปลอดโรค

Certificate of Origin
ใบรับรอง
แหล่งกาเนิ ดสิ นค้า

Rice
Inspection
(Weight &
Quality)

Phytosanitary
ใบรับรอง
สุขอนามัยพืช

Health
Certificate
รับรองแหล่ง
อาหารปลอดโรค

Certificate of Origin
ใบรับรองแหล่งกาเนิ ด
สิ นค้า

สนง.คกก.
ตรวจข้าว

กรมวิชาการ
เกษตร

สภาหอการค้าฯ/
บ.เซอร์เวย์

สภาหอการค้าฯ/
กรมการค้าต่างประเทศ

สนง.มาตรฐาน
สินค้า (คต.)

กรมวิชาการ
เกษตร

สภาหอการค้าฯ
บ.เซอร์เวย์

สภาหอการค้าฯ/
กรมการค้าต่างประเทศ

ทุกครัง้

ผูซ้ อ้ื กาหนด

ผูซ้ อ้ื กาหนด

ผูซ้ อ้ื กาหนด

ทุกครัง้

ผูซ้ อ้ื กาหนด

ผูซ้ อ้ื กาหนด

ผูซ้ อ้ื กาหนด
45

กระบวนการหลั ก ในการส่ งออกข้ า วไปต่ า งประเทศ กรณี ข้ า วทั่ ว ไป
กรมการค้าภายใน
กองส่งเสริ มการค้าสิ นค้าเกษตร 2

กรมการค้าต่างประเทศ
สานักบริ การการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
กองบริ หารการค้าข้าว

ยืน่ ใบคาขออนุญาตเป็ น
ผูป้ ระกอบการค้าข้าว ประเภท
ส่งไปจาหน่ายต่างประเทศ(ค.ข.1)

ยืน่ แบบคาขอมีบตั รประจาตัวผู้
นาเข้า-ส่งออกสินค้า (บก.1)

ขึน้ ทะเบียนเป็ นผูส้ ่งออกข้าว
(คพ.1)

http://reg-users.dft.go.th/

http://riceservices.dft.go.th/

กองส่งเสริมการค้าสิ นค้าเกษตร 2/
พาณิ ชย์จงั หวัด/
https://ricetrade.dit.go.th/

หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้า
ข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจาหน่ าย
ต่างประเทศ (แบบ คข. 7)

บัตรประจาตัวฯ/
Username กลาง

สภาหอการค้าไทย
สานักงานคณะกรรมการ
ตรวจข้าว

กรมศุลกากร

ยืน่ หนังสือขอให้ตรวจสอบข้าว +
แบบ อ.2 + Invoice

กรอกข้อมูลผ่านระบบ
NSW

www.riceinspection.com

www.thainsw.net/

หมายเลขทะเบียน
ประจาตัวผูส้ ่งออกข้าว

ยืน่ คาขอใบอนุญาตส่งออก
สินค้า
https://edi2.dft.go.th/

ใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว
(แบบ อ.2-เพื่อการค้า)

Organic Certificate
ดาเนินพิธกี ารส่งออกตาม
ด่านศุลกากรทีก่ าหนด
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กระบวนการหลั ก ในการส่ งออกข้ า วไปต่ า งประเทศ กรณี ข้ า วหอมมะลิ
กรมการค้าภายใน
กองส่งเสริ มการค้าสิ นค้า
เกษตร 2

กรมการค้าต่างประเทศ
สานักบริ การการค้า
ต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ
กองบริ หารการค้าข้าว

กรมการค้าต่างประเทศ
สานักงานมาตรฐานสิ นค้า

ยื่นใบคาขออนุญาตเป็ น
ผูป้ ระกอบการค้าข้าว ประเภท
ส่งไปจาหน่ายต่างประเทศ
(ค.ข.1)

ยื่นแบบคาขอมีบตั รประจาตัวผู้
นาเข้า-ส่งออกสินค้า (บก.1)

ขึน้ ทะเบียนเป็ นผูส้ ง่ ออกข้าว
(คพ.1)

ขึน้ ทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออก
ซึง่ สินค้ามาตรฐาน (มส.1)

http://reg-users.dft.go.th/

http://riceservices.dft.go.th/

http:://ocs.dft.go.th

บัตรประจาตัวฯ/
Username กลาง

หมายเลขทะเบียนประจาตัว
ผูส้ ง่ ออกข้าว

กองส่งเสริมการค้าสิ นค้า
เกษตร 2/ พาณิ ชย์จงั หวัด/
https://ricetrade.dit.go.th/

หนังสืออนุ ญาตให้ประกอบ
การค้าข้าวประเภทค้าข้าว
ส่งไปจาหน่ายต่างประเทศ
(แบบ คข. 7)

บริ ษทั เซอร์เวย์

กรมศุลกากร

หนังสือแจ้งผล/ เลขทะเบียน
ประจาตัวผูส้ ง่ ออกข้าว

ยื่นคาขอใบอนุญาตส่งออก
สินค้า
https://edi2.dft.go.th/

ใบอนุ ญาตส่งออกสินค้าข้าว
(แบบ อ.2-เพือ่ การค้า)

ยื่นคาร้องขอให้ออกใบรับรอง
มาตรฐานสินค้าข้าว
(แบบมส.13)

แบบ มส. 13

Organic Certificate

ยื่นคาร้องขอใบรับรอง
มาตรฐานสินค้า (มส.24)

ใบรับรอง มส.24
รายงานการส่งออกสินค้า
มาตรฐาน (มส.25)

ยื่นขอให้ตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้า+ มส.13 + Invoice

ใบรับรองการตรวจสอบข้าว

กรอกข้อมูลผ่านระบบ
NSW
www.thainsw.net/
ดาเนินพิธกี ารส่งออกตาม
ด่าน และแสดงใบรับรอง
มาตรฐาน (มส.24) 47
ต่อ
พนักงานศุลกากร

แนวทางการเช ื่อ มโยงข้อ มู ล ใบร บ
ั รองอิน ทรีย จ
์ ากระบบ
TraceThai ก บ
ั ระบบของกรมการค้า ต่า งประเทศ
3
บันทึก SecureCode ของ
ใบรับรองมาตรฐานในระบบออก
ใบอนุ ญาตส่งออก

ิ ค ้า
ผู ้สง่ ออกสน

แผนภาพกระบวนการส่ง
ข้อมูลแบบเว็บเซอร์วิส
ระหว่างระบบ TraceThai กับ
ระบบบริหารใบอน ุญาต
ส่งออก (คต.)

กรมการค ้าต่างประเทศ (คต.)

2

ระบบบริ หารใบอนุญาตส่ งออก

Internet

ระบบแจ้ง SecureCode ของ
ใบรับรองฯ เมื่อมีการส่งต่อสินค้า

4

Web Service

1
อนุ ญาตให้หน่วยงาน (คต.)
ผู ้ผลิต (เจ ้าของ
เรียกดูขอ้ มูลใบรับรอง
ใบรับรองมาตรฐานฯ)
มาตรฐานได้

ระบบ TraceThai

Ethereum
Blockchain
48

แนวทางการเช ื่อ มโยงข้อ มู ล ใบร บ
ั รองอิน ทรีย จ
์ ากระบบ

TraceThai ก บ
ั ระบบของกรมการค้า ต่า งประเทศ
API Key มีการกาหนดหน่ วยงาน, วันหมดอายุ, IP Address

วันหมดอายุ Key

IP ทีอ
่ นุญาตให้เชือ
่ มต่อ
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ื่ มต่อระบบ (API)
แนวคิดการเชอ
ึ ษาก บ
ต วั อย่ า งการเรีย กใช ้ง าน API กรณี ศ ก
ั กรมการค้า ต่ า งประเทศ
https://tracethai.com/connect/certificate?api_key=ApiKey&securecode=SecureCode
ApiKey:

API Key จาก TraceThai

SecureCode:

SecureCode ของ Master Certificate ได้จากการใช้งานระบบ TraceThai
กรมการค ้า
ต่างประเทศ (คต.)

1
API Key,
SecureCode

2

Ethereum Blockchain
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ื่ มต่อระบบ (API)
แนวคิดการเชอ
ึ ษาก บ
ผลล พ
ั ธ์ก ารเช ื่อ มต่อ กรณี ศ ก
ั กรมการค้า ต่ า งประเทศ
• ดึงข ้อมูลจาก Blockchain

• ผลลัพธเป็ น JSON

กรมการค ้า
ต่างประเทศ (คต.)

1
JSON

4

API Key,
SecureCode

2

URL ของ Master Certificate

3
Ethereum Blockchain
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ื่ มต่อ ระบบของ
แนวคิด การเช อ
Email Notification

API

• สร้างเครือข่ายผูใ้ ช้งานใหม่
จากผูใ้ ช้งานเดิมในระบบ
โดยแจ้งผ่านทางอีเมล์
• เริม่ จากต้นน้าไปปลายน้า
• จากปลายน้ากลับมายังต้นน้า
(ในอนาคต)

• การส่งข้อมูลใบรับรองเกษตร
อินทรียใ์ ห้กบั ระบบการออก
ใบอนุญาต (กรณีศกึ ษากับ
กรมการค้าต่างประเทศ)
• จากัดสิทธิ ์ผูเ้ ข้าถึงข้อมูลได้

Model
• การเชื่อมโยงกับระบบการ
ผลิต
• ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
แบบ End to End
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ื่ มต่อระบบ (Email Notification)
แนวคิดการเชอ
การขยายฐานผูใ้ ช้งาน ด้วย Forward Referral System

เริ่มต้ น

สหกรณ์ /
วิสาหกิจชุมชน

จากเมนูวัตถุดบิ
ผู้รับสินค้า เช่น โรงสี สามารถนา
วัตถุดบิ ทีส่ หกรณ์บันทึกและขาย/ส่ง
มาให้ในระบบมาทาการผลิตสินค้า
ต่อได้ โดยไม่ต้องบันทึกซา้ อีก
53

ส่งต่อ

ส่งต่อ

ส่งต่อ
โรงสี

ผู้บรรจุ
ผลิตภัณฑ์

ไม่ มบี ัญชีในระบบ
TraceThai
ผู้ขายปลีก

สามารถส่งต่อสินค้าไปยังผู้ขายที่
ไม่ได้เป็ นสมาชิกในระบบ
TraceThai ก็ได้ โดยระบบจะแจ้ง
ให้ผ้รู บั สินค้าทราบทางอีเมลและ
ได้เข้ามาสมัครใช้งาน

ื่ มต่อระบบ (Email Notification)
แนวคิดการเชอ
การขยายฐานผูใ้ ช้งาน ด้วย Backward Referral System (ในอนาคต)
ส่งกลับ
พัฒนาระบบให้สามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังผู้ขาย
วัตถุดบิ ได้ เพือ่ ขยายกลุ่มผู้ใช้ในระบบให้มากขึน้ และ
ทาให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการทีน่ ่าเชือ่ ถือยิง่ ขึน้

จากเมนูสินค้า
ผู้รับสินค้า เช่น ผู้แปรรู ป สามารถส่งกลับ
สินค้าทีไ่ ด้มาไปให้กับผู้ขายวัตถุดบิ ได้
โดยไม่ต้องบันทึกซา้ อีก และระบบสามารถ
อ้างอิงไปยังผู้ใช้ใหม่ทยี่ ังไม่ได้เป็ นสมาชิก
ระบบ TraceThai ได้
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ส่งต่อ

ส่งกลับ

เริ่มต้ น
สหกรณ์ /
วิสาหกิจชุมชน

โรงสี

ผู้แปรรูป

ผู้ขายปลีก

สรุป การดาเนิน โครงการฯ ระยะที่ 2 ในปี 2564
• ขยายการใช้งานระบบ TraceThai กับสินค้าอินทรียช์ นิดอื่น นอกจากข้าวอินทรีย์ เช่น ถัวเหลื
่ องอินทรีย์
ถัวเขี
่ ยวอินทรีย์ เครือ่ งสาอางสมุนไพร
• รองรับมาตรฐานสินค้าอินทรียท์ ผ่ี า่ นการรับรอง GI จากกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
• สร้าง Web Services พร้อมรับการเชือ่ มโยงข้อมูลกับกรมการค้าต่างประเทศ
• แลกเปลีย่ นความรูก้ บั NT เพือ่ ไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นข้อมูลในระบบ National Single Windows บนบล็อก
เชนในอนาคต
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แนวทางและกลไกที่เหมาะสม
สาหรับดูแลและขับเคลื่อนระบบ
ในระยะถัดไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

• facebook.com/tracethai
• tracethai@moc.go.th
• 081-7107490
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